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  سيام

   الزراعية المتقدمةالمركز الدولى للدراسات

، بناء على 1962عام  ، فى)سيام(المتقدمة للدول المتوسطية ولى للدراسات الزراعية ُأسJس المركز الد
ويعتبر المركز منظمة  .  والمجلس �وروبيOECDمبادرة مشتركة لمنظمة التعاون ا+قتصادى والتنمية 

ألبانيا، الجزائر، مصر، أسبانيا، (ً دولة عضوا من دول حوض البحر المتوسط 13حكومية دولية تضم 
  ).البرتغال، تونس، تركيافرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطه، المغرب، 

ى بإيطاليا، ، فى بار)MAI(ويتكون سيام من أمانة عامة مقرھا باريس، وأربعة معاھد زراعية متوسطية 
  .وشانيا باليونان، ومونبلييه فى فرنسا، وسرقسطة بأسبانيا

اعتراف الجميع حظى بفإنه ي) التعليم، البحوث، والتعاون( يتابع أداء مھامه المركزية الث7ث  إذ–المركز و
ة المتوسطية، وا�غذية، والتنمية الريفية  حجيتھا فى مجا+ت أنشطتھا، أ+ وھى الزراعكمؤسسة لھا

  .المستدامة

  عبد العزيز موجو: الرئيس  

  .برتراند ھيرفيو: ا�مين العام  

www.ciheam.org 

 ,rue Newton, 75116 Paris, France 11  ا*مانة العامة

Tel: +33 (01) 53 23 91 00 

Fax:+33 (01) 53 23 91 01 

secretariat@ciheam.org     

   بارى– معھد الزراعة المتوسطية

  ) إيطاليا(

Director: Cosimo Lacirignola  

Via Ceglie 9, 70010 Valenzno, Bari, Italy 

Tel.: + 39 (080) 4606 111 

Fax: + 39 (080) 4606 206 

it.iamb@iamdir 

it.iamb.www   

   شانيا – معھد الزراعة المتوسطية

  )اليونان(

Director: Alikinoos Nikolaidis  

P.O. Box 85, 73100 Chania, Crete, Greece 

Tel.: + 30 (2821) 03 50 00 

Fax: + 30 (2821) 03 50 01 

gr.maich@alkinoos 
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    مونبلييه– معھد الزراعة المتوسطية

  )فرنسا(

Director: Venicent Dolle  

3191, route de Mende, 34093 Monpllier, France 

Tel.: + 33 (04) 670460 00 

Fax: + 33 (04) 670425 27 

fr.iamm@sciuto 

fr.iamm.www   

   سرقطة – معھد الزراعة المتوسطية

  )أسبانيا(

Director: Luis Esteruelas  

Apartado 202, 50080 Zaragoza, Spain 

Tel.: + 34 (976) 71 60 00 

Fax: + 34 (976) 71 60 01 

org.ciheam.iamz@iamz 

org.ciheam.iamz.www   
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  الفھرست 

  تصدير

  المشاركون

  قائمة ا�ختصارات

  مقدمة

 بناء المستقبل *

 .للبحر المتوسط) الجيوبوليتكس(الجغرافيا السياسية *

 .منتديات التعاون المتوسطى*

  تحليل . 1

  .الزراعية فى منطقة البحر المتوسط -ا�غذية وضع الزراعة، و  

   1- الفصل >  

   ا�جتماعى–السياق الديموجرافي   

 . فى منطقة المتوسطالديناميكيات الديموجرافية*

 .منطقة البحر المتوسط ود+ئل المستقبل*

 .عية المحتملة ا+جتما- ا+تجاھات الديموجرافية*

  2 –الفصل >

   السياق ا�قتصادى الجغرافى

 .ات ا+قتصادية فى منطقة المتوسطكيالدينامي*

 .كانتھا فى ا+قتصاد المتوسطيمالزراعة وتنمية *

   3 –الفصل >

  الموارد الطبيعية

 .التمزق المناخى فى منطقة البحر المتوسط*

 . المتھافت عليه المورد:ا�رض*
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 .الذھب ا�زرق*

   تراثى الغابات،أراض*

 . مھدد

 . صفقة جديدة:الطاقة*

 .بلغنا غاية الحدود*

  4 –الفصل >

  العلوم، والتكنولوجيا، وا4بداع

 . الزراعية– فى نظم ا�غذية اتا4بداع والتغيير*

 .فى قطاع الزراعة وا�غذية الزراعيةالعلمية ث ونظم التعليم والبح*

  أم على توسيع الفجوة؟ى تعين على تقريبھل: المعلوماتتكنولوجيا ا+تصا+ت و*

 .التكنولوجيا الحيوية فى الغذاء والزراعة*

 ً.تتبع مسيرة التقدم معا*

  5 –الفصل >

  .ية، واتجاھات ا�ستھ6كائغذالنماط ا*

 .استھ7ك الغذاء والعادات الغذائية فى منطقة البحر المتوسط*

 .ة الضعف جودة الغذاء ھى نقطولكن ،ا�من الغذائى مكفول*

 .التحدى الكبير: جودة الغذاء*

   6 –الفصل >

  .الحوكمة فى عالم الريف والزراعة

 .م الزراعة والريفَلإجراءات اتخذتھا الدول المتوسطية من أجل عا*

 .مة الريفيةكوظھور ا�طراف المحلية الفاعلة فى الح*

 .قضية البيئة فى قلب التعاون المتوسطى*

 . عالم الريف بمنطقة المتوسطتناقض الواقع والظاھر فى*
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  من التحليل 

  إلى أولويات العمل

 .ا+جتماعى - السياق الديموجرافي*

 .الجغرافى -  ا+قتصادىالسياق*

 .الموارد الطبيعية*

 .العلوم، والتكنولوجيا، وا4بداع*

 .ا�نماط الغذائية، واتجاھات ا+ستھ7ك*

 .الحوكمة فى عالم الريف والزراعة*

 .ملإط7ق الع*

  أولويات العمل. 2

  2020 الزراعية فى عالم –للزراعة المتوسطية وإنتاج ا*غذية 

  7 –الفصل >  

  .ا4نتاج وإدارة الموارد النادرةبين توفيق ال  

 .، ونقص الطاقةمعضلة التغيرات المناخية*

 .التحدى الحيوى: ا+قتصاد فى المياه*

ات من أجل حماية ا�راضى فى منطقة  ث7ثة تحدي:المراقبة، والتخطيط، وسن التشريعات*
 .المتوسط

 .مفترق الطرق*

   8 –الفصل >

  .كفالة ا*من الغذائى وس6مة الغذاء

 .تشمل ا+ستدامة ا4يكولوجية والتغذوية فى خطط التنمية*

 . الفاعلةليد فى عملية التفاعل بين ا�طرافالتوفيق بين الحداثة والتق*

 . عند ا+نضمام إلى السوق العالميةوضع السوق المحلية فى ا+عتبار،*

 .تصميم السياسات القطاعية التى تشتمل على التغذية والصحة*
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 .يةعدة سيناريوھات استشراف*

 .تى يتعين ارتيادھاالمسارات ال*

 . للتنمية المتناغمة على المستوى المحلىذائى وس7مة الغذاء أمران حاسمانا�من الغ*

  9 –الفصل >

  .الزراعية ا*ساسيةعرض وتسويق السلع 

 .ا+تجاھات والديناميكيات:  الزراعية فى منطقة البحر المتوسط–تنظيم عرض ا�غذية *

 : ا�ساسيةياتضالتحديات والفر*

  .والعقباتوالموارد، ع العمل، ودواف،  الفاعلةا�طراف الرئيسية

 . المتوسط الزراعية الجيدة فى منطقة–سيناريوھات عرض ا�غذية *

  10 –الفصل >

  .استراتيجيات التنمية من أجل المناطق الريفية

 .2020سكان الريف فى منطقة المتوسط *

 .العوامل ا�ساسية ا�ربعة فى تطور مجتمعات اليوم*

  .لتنمية الريفيةالنھج ا4قليمى ل: لرئيسىالتحدى ا*

 .بعض السيناريوھات عن مستقبل المناطق الريفية*

   11 –الفصل >

  .درات التعليمية والبحثيةتدعيم وتعزيز الق  

 .ا+ختصاصات الجديدة والخبرات الجديدة*

 .تحسين الع7قة بين التعليم والعمل*

 .متوسطية - وروإقامة منطقة بحوث ي*

 .المعرفة، وتشجيع ا+بتكاربث *

 .، والمستقبل المرغوبةالمستقبل المحتملصور *

  السيناريوھات العالمية. 3

  .للزراعة المتوسطية  
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 .كتاب مفتوح: بلالمستق*

 .إط7لة على السيناريوھات المتوسطية فى المستقبل*

 .ه المستقبل الذى نريدالعمل مطلوب اXن لبناء*

  اقتراحات للعمل

 .عامةمناھج *

 .اقتراحات فنية*

  . فھرست الوثائق
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  تصدير

ً قد أصبح تدريجيا واحدا-  وھو ثمرة جھد تحليلى تعاونى–" سيام"إن التقرير السنوى لـ  من أبرز إنجازات ً
ويعتبر . المركز وأكثرھا أھمية، حيث تعتبر البحوث من صميم رسالته، لكى يفيد منھا التعاون ا4قليمى

ًھو التقرير السنوى العاشر، وأصبح، من اXن فصاعدا، متوافرا " 2008 المتوسطية لعام المنطقة" رتقري ً
  .يطالية، وا�سبانيةالعربية، وا4نجليزية، والفرنسية، وا4: بخمس لغات ھى

ً تنبؤا بحالة الغذاء، والزراعة، والشئون الريفية فى – الذى بين أيدينا اXن  ھو الذى-ويعرض التقرير العاشر
 الذى جمع  على صعيد -ُوقد أجرى التحليل. 2020حوض البحر المتوسط، مع امتداد أفق التنبؤ حتى عام 

 فى سياق تميز فى ذات الوقت، بعودة الزراعة –والتخصصات ًواحد فرقا بحثية متوسطية متعددة المعارف 
وإذا كانت الفترة . ية للتعاون المتوسطىاقشات السياسية حول ا�شكال العملإلى مكان الصدارة، وانبعاث المن

ًالتى ظھر فيھا التقرير، تتميز أيضا بالوعى البيئى المتجدد، إ+ أن القلق المتزايد بشأن الغذاء والتغذية، 
ضح إلى أى مدى فى تنمية المجتمعات، يوأساسية اكتشاف دور الزراعة والشئون الريفية كركيزة إعادة و

 المتوسطية، وما  المنوط بالزراعةدورال] أداة استراتيجية لتوقع 2008 – المتوسطية يصبح تقرير المنطقة
  . سوف تكون عليه فى المستقبل

تاركين وراء ظھورھم أية شاركة فى تلك العملية التنبؤية،  المًوھذا ما يحسب تماما للخبراء الذين ارتضوا
عة والشئون الريفية من اھتمامات فردية، من أجل متابعة ھذا العمل الجماعى، ودراسة وضع الغذاء والزرا

ًومن أجل ذلك أود أن أتقدم لھم جميعا بالشكر . ما+ت المستقبلية المختلفة لمنطقة البحر المتوسطتحمنظور ا+
، الذين "سيام"لجزيل، و+سيما الزم7ء من مختلف التخصصات فى المعاھد الزراعية المتوسطية التابعة لـ ا

  .اشتركوا فى تلك العملية بكل ھمة وحماس

ُويجب أن أوضح أن الم7حظات التى أبديت فى ھذا التقرير بشأن حالة الغذاء، والزراعة والشئون الريفية 

لة، واقتراحات يات العمل، ومجا+ت ا+ستكشاف، والسيناريوھات المحتمفى منطقة المتوسط، وديناميك
 –وأ+حظ . كمؤسسة علمية" سيام "تضممجمعة ْ أجرتھا خبرات دراساتالعمل، وھى نتاج تحلي7ت و

، وأن ما أجريناه من تحلي7ت، وما استخلصناه من 2007/2008 أن ھذا التقرير قد استكمل فى شتاء ً-أخيرا
  . + يأخذ فى الحسبان ما يكون قد وقع من أحداث منذ ذلك الحيناستنتاجات،

  برتراند ھيرفيو  

  ا�مين العام لسيام  
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  المشاركون 
  اللجنة التوجيھية  

  :رئيس التحرير  

  .برتراند ھيرفيو، ا�مين العام لسيام  

  :المستشار العلمى  

  .ھيو دى جوفينيل، مدير مجلة المستقبليات الدولية  

  :صياغةالتنسيق وال  

  سيباستيان آبيس، ا�مانة العامة لسيام  

   سيام، مونبلييه–بيير ب7ن، معھد الزراعة المتوسطية   

  :المؤلفون  

  .هتھانى عبد الحكيم، سيام ومعھد الزراعة المتوسطية، مونبليي -

 .معھد الزراعة والمتوسطية، بارى أناريتا انتونيللى، سيام، -

 .مونبلييهراعة المتوسطية، معھد الزعبد الحميد بن شريف، سيام،  -

 .مونبلييهالمتوسطية، معھد الزراعة  ،عمر مسعود، سيام -

 .مونبلييهالمتوسطية، فنسان دوللى، سيام، معھد الزراعة  -

 .المتوسطية، بارىيرتا جيوفى، سيام، معھد الزراعة روب -

 . معھد الزراعة المتوسطية، بارى سيام،نيكو+ +مادالينا، -

 .ة بولونيا، إيطاليايو، جامعجيوليو مالور -

 .جاك ولد عوديا، اقتصادى -

 .مونبلييه7، سيام، معھد الزراعة المتوسطية، مارتين بادي -

 .مونبلييهجان بول بليسيه، سيام، معھد الزراعة المتوسطية،  -

 .باتريزيا بوجليزى، سيام، معھد الزراعة المتوسطية، بارى -
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  :الخبراء ا�ستشاريون

معھد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة، (، نجيب أكيسبى )للبحوث، مصرالمركز القومى (زھرة أحمد 
منظمة (، جوزية أنطونيو أردافان )مونبلييه المتوسطية، -سيام، معھد الزراعة(، محمود ع7يا )المغرب

المعھد  (ى، سليمانى بدران) جامعة مالطة- عةمعھد الزرا(، جورج أتارد )التعاون ا+قتصادى والتنمية
 –سيام (، كلوديا بوجيولوتى )مركز تنمية الزراعة، المغرب(، جيلوم بينوا ) الجزائر–لزراعة الوطنى ل

 ، جاك بروسييه)ير البحوث الزراعية الفاو، قسم تطو–جان بوتال ) معھد الزراعة المتوسطية، بارى
، ميشيل ك7ف )مة ا�مانة العا–سيام (روبيرتو كابونى ) المعھد الوطنى للبحوث الزراعية، ديجون، فرنسا(
، تياري )مزارع، فرنسا(، ستيفانى دينيبو )اننبجامعة بيروت، ل(، سالم درويش )ساا+ئتمان الزراعى، فرن(

، ) معھد الزراعة المتوسطية فى بارى–سيام (، بياجيو دى كيرلتزى )، أسبانيا CSIC - IESA(ديسرو 
وزارة الموارد (، فؤاد الشبينى )استشارى(يه ، جان فرنسوا دريف)جامعة ليل، فرنسا(عبد القادر جيف7ت 

، فنسنزو فرسينو )طةسمعھد الزراعة المتوسطية، سرق –سيام (، لوى استرو+س )المائية والرى، مصر
، )معھد البحوث الزراعية، مونبلييه، فرنسا(، فتيحه فورت ) بارى- معھد الزراعة المتوسطية –سيام (

شعبة ا�غذية الزراعية، (، أوليفيه جي7رد )طةسية، سرقة المتوسط معھد الزراع–سيام (دونكسى جابينا 
المعھد الوطنى (، حكيم حمودى )معھد الزراعة والبحوث الوطنية، إفري، فرنسا(، راؤول برين )فرنسا

، عبد الرؤوف +جينى )المعھد الوطنى للزراعة بتونس(، جميل حسانيا ) إفرى، فرنسا-للبحوث الزراعية
، رابح ) معھد الزراعة المتوسطية، بارى–سيام (، كوسيھو +سيرينيو+ )ى للزراعة بتونسالمعھد الوطن(

تنمية (ّ، أنا ليبشتز )، فرنساوزارة الزراعة والثروة السمكية(رد ، كرستيان ليجي)، الجزائرCNES(ليبتشى 
، ھانز )طية، سرقطةمعھد الزراعة المتوس – سيام( فرانكوس –، أنطونيو لوبيز )ا+غذية الزراعية، فرنسا

، )، الجزائرCENEAP(، الھادى مقبول ) المفوضية ا�وروبية–مدير عام البحوث ( جورج لوتزيار –
وزارة (، ص7ح محمدى )جامعة بارى، إيطاليا(، تيدوروا ماسيمو ميانو  )، فرنساABCA(الكسندر مارتين 

، بينيدكت أوبرتى ) المتوسطية، شانيا معھد الزراعة–سيام (، الكينوس نيكو+ييدس )الزراعة، الجزائر
، جان إيف أوليفييه )، أسبانياIEO(، بيري أوليفر ) معھد الزراعة المتوسطية ، مونبلييه–سيام (
)DIACT(، نورا أوراباح حداد )، فرنساIFAP(باسترناك ، أندريه ) ،وزارة الزراعة الثروة السمكية

 ،)المعرض الوطنى للبحوث الزراعية، فرنسا(ة كورنيه ، فيلب بريي)، فرنساINAO(، شارل بيرود )فرنسا
المعھد  الوطنى للبحوث الزراعية (، بيرنارد رو )مونبلييه معھد الزراعة المتوسطية، –سيام ( ميشيل بيتى 

سيام، معھد (،  سالمة توزانلى )وزارة الزراعة والثروة السمكية، فرنسا(، اندرياس سيلير ) سيفر، فرنسا–
، ايزابيل ) تونس-المعھد الوطنى للزراعة والتكنولوجيا (، بو بكر ثابت )مونبلييهوسطية، الزراعة المت

، برونو )، بلجيكاAEIDL (، جان بيير فيركروسيه)مونبلييه معھد الزراعة المتوسطية، –سيام (تيمنسكى 
  ).روت، لبنانالجامعة ا�مريكية فى بي(ريق ، رامى ز)والثروة السمكية، فرنساوزارة الزراعة (فيندل 

  الترجمة من الفرنسية 

  .كارولين لوان، بيتر جوزلينج، ربيكا ييتس
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  الخرائط

  باتريس مترانو، قسم الخرائط التابع لكلية العلوم السياسية، باريس  
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  قائمة ا�ختصارات

 AB  الزراعة العضوية 

 AFI   الزراعية –صناعة ا�غذية 

 AHDR  تقرير التنمية البشرية العربية 

 ALEF  النھوض بالتعليم وإمكانية العمل من أجل مستقبل أفضل 

 AMAP  حيازات الزراعية الصغيرةرابطة أصحاب ال

رابطة استخدام الموظفين، والمھندسين، والفنيين فى قطاع الزراعة وا�غذية 
   الزراعية –

APECITA 

شaaبكة منطقaaة (البحaaوث الزراعيaaة فaaى منطقaaة المتوسaaط بaaين تنaaسيق المaaشروع 
  ))ERANET(لبحوث ا�وربية، ا

ARIMNET 

 ASCN  المتوائمةشبكات سلسلة العرض 

 ASPO  ت المخلفات الزراعيةوجمعية دراسة زي

 BMENA  الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا، بالمفھوم الواسع 

BMI  مؤشر كتلة الجسم   

 CAMRE  مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة 

 CAPRA  المنبثقة عن الثورة الزراعيةتعاونيات ا4نتاج الزراعى 

 CCS  تجميع الكربون وتخزينه 

 CEEC  دول وسط وشرق أوروبا

 Climagri  ةالتغيرات المناخية والزراع

 CMO  منظمة السوق المشتركة

 CNER  ثاللجنة الوطنية لتقييم البحو

 COMADER  ا+تحاد المغربى للزراعة والتنمية الريفية 
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 بشأن الزراعة وتخطيط ة والدولية ا�وروبيعات المستقبليةالتطلمجلس دراسة 
  السياسات الغذائية 

COPEIAA 

 CRAI  لجنة البحوث الزراعية الدولية 

 CRD   صانعى السياساتلمعاونةمركز الدراسات والبحوث 

 CRM  إدارة ع7قات العم7ء

DAI  المؤشر الرقمى للنفاذ  

 DDC  إدارة التنمية والتعاون

 DIACT  لتخطيط ا�راضى والتنافسية بين المناطق  ةالمشترك وزارية الالمجموعة

 DIMAS  نظم الزراعية المتوسطية الرى بالعجز فى ال

 DSPG  دبلومة التخصص فى الدراسات العليا

 DSR  حالة القوى الدافعة وا+ستجابة 

 EAFRD  الصندوق الزراعى ا�وروبى للتنمية الريفية

 EAGF  ان الزراعىالصندوق ا�وربى للضم

 EAGGF  الصندوق ا+وروبى لضمان الزراعة وا4رشاد الزراعى

 ECTS  النظام ا�وربى لتحويل ا+ئتمان

 EEA  الوكالة ا�وروبية للبيئة  

 EFSA  الھيئة ا�وروبية لس7مة الغذاء 

 EIB  بنك ا+ستثمار ا�وروبى 

 EMFTA    متوسطية-اليورو منطقة التجارة الحرة ا�وروبية المتوسطية 

 EMP   متوسطية–الشراكة اليورو 

 ENEA   والمكان ،الطاقةوالتكنولوجيا الجديدة، 

 ENP  سياسة الجوار ا�وروبى

 ENPI   وثيقة الجوار والشراكة ا�وربية
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 ERA  مجال البحوث ا�وربى 

 ERDF  الصندوق ا�وروبى للتنمية ا4قليمية

 ERP  تخطيط موارد المشروعات

 ESDAC  ز ا�وروبى لبيانات ا�راضى المرك

 ESF  الصندوق ا+جتماعى ا�وروبى 

 ESIS  المسح ا�وروبى لمجتمع المعلومات 

 EU  ا+تحاد ا�وروبى 

 EUMEDIS   متوسطى-اليورو مجتمع المعلومات 

 FAO  منظمة ا�مم المتحدة لbغذية والزراعة 

 FEMISE   متوسطى للمعاھد ا+قتصادية –المنتدى اليورو 

 FPAM  للمجموعاتالتدريب الزراعى المھنى 

 FPRTD  البرنامج ا4طارى للبحوث والتطور التقنى 

 FQI  مؤشر جودة الغذاء 

 GAP  مشروع جنوب شرق ا�ناضول

 GATT   والتجارة ات الجمركيةا+تفاقية العامة للتعريف

 GHG  غاز الصوبة الزجاجية 

 GID   للتمورمجموعة التجارة المشتركة

 GLASOD  التقييم العالمى لتدھور التربة الراجع لعوامل بشرية 

 GMS  المتاجر الكبرى والمتوسطة 

 HACCP  نقطة المراقبة الحرجة لتحليل المخاطر

 IAASTD   التنمية  تكنولوجيا وتقييم الدولى للعلوم الزراعيةال

 ICHN  لمعوقات الطبيعية عن االبد+ت التعويضية 

 IDRC  ى لبحوث التنمية المركز الدول
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 IEA  وكالة الطاقة الدولية 

 IFAP  ا+تحاد الدولى للمنتجين الزراعيين 

 IGC  المجلس العالمى للحبوب

 ILO  منظمة العمل الدولية 

 IMF  صندوق النقد الدولى 

INA  المعھد الوطنى للزراعة بالجزائر  

 INDH  المبادرة الوطنية المغربية للتنمية البشرية 

 INEA  معھد الوطنى ل7قتصاد الزراعى ال

 IPCC  فريق الخبراء الحكومى الدولى المعنى بالتغيرات المناخية

 ISGP  المعھد العالى لcدارة والتخطيط بالجزائر 

 ISM  التعويضات الخاصة للمناطق الجبلية 

 ISO   الدولية للتوحيد القياسى المنظمة

 ISRC   ضىالمركز الدولي لمعلومات ومؤشرات ا�را

 ISSS  الجمعية الدولية لعلوم ا�راضى 

 ITC  تكنولوجيا المعلومات وا+تصا+ت 

 ITSAS   )مدينة مراكش (معھد سويحله للفنيين المتخصصين فى الزراعة

 JRC  مركز البحوث المشتركة 

KAM  منھجية تقييم المعرفة   

 KBE  لى المعرفة ا+قتصاد القائم ع

 KEI   مؤشر ا+قتصاد المعرفى

KI  مؤشر المعرفة   

 LAG  مجموعة العمل المحلى 

 LEADER   إلى تنمية ا+قتصاد الريفيميةالروابط بين ا�عمال الرا
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 MAP  خطة العمل المتوسطية التابعة لبرنامج ا�مم المتحدة للبيئة

MAU  ا+تحاد العربى المغاربى   

 MCSD  المفوضية المتوسطية للتنمية المستدامة 

 MDG   لتنمية لbلفية اأھداف

 MEDREC  المركز المتوسطى للطاقة المتجددة 

 MEDREP  البرنامج المتوسطى للطاقة المتجددة 

 MENA  منطقة الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا 

 METAP   للمساعدات الفنية البيئيةالبرنامج المتوسطى

 MPC  البلدان المتوسطية الشريكة 

 MSSD  ة المستدامة ا4ستراتيجية المتوسطية للتنمي

 NAPCD  خطة العمل الوطنى لمكافحة التصحر

 NUTS  تسمية وحدات المناطق �غراض إحصائية 

 OECD  منظمة التعاون ا+قتصادى والتنمية 

 OME  المرصد المتوسطى للطاقة 

 ONA  مجموعة شمال إفريقيا

 OST  مرصد العلوم والتقنيات 

 PAI  الدولية �عمال السكان 

 PDO  مسمى المنشأحماية 

 PGI   ّحماية السمة الجغرافية

 PLM  )السلعة(إدارة دورة حياة المنتج 

 PNDA  الخطة الوطنية للتنمية الزراعية بالجزائر

 PNLC  البرامج الوطنية لمكافحة التصحر

 PREDIT  البرنامج الفرنسى للبحوث وا+بتكار فى النقل البرى 
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 QWPSR  ة جودة النبيذ المنتج فى مناطق معين

 RDO   للمنشأة المسجلةمّسال

 RFID  تحديد الترددات ال7سلكية 

 SARD-M  الزراعة المستدامة والتنمية الريفية فى الجبال

 SBA  لى المھاراتالنھج القائم ع

 SCN  اللجنة الدائمة للتغذية 

 SEMCs  دول جنوب وشرق المتوسط

 SNHP  الخطة الوطنية للمياه فى أسبانيا

 SNMG  حد ا�دنى لbجور بالجزائر ضمان ال

 TRIPS   المتعلقة  الملكية الفكريةتفاقية حقوقا

 TSG  ضمان ا�صناف التقليدية الخاصة 

 UNCTAD  مؤتمر ا�مم المتحدة للتجارة والتنمية 

 UNDP  برنامج ا�مم المتحدة ا4نمائى

 UNEP  برنامج ا�مم المتحدة للبيئة 

 USAID  ة الدولية الوكالة ا�مريكية للتنمي

 UTAP  د التونسى للزراعة والثروة السمكيةا+تحا

 VAE  ا4قرار بالمھارات المكتسبة

 WB  البنك الدولى 

 WHO  منظمة الصحة العالمية 

 WRB  القاعدة المرجعية العالمية لموارد ا�راضى 

 WTCA   الجزائر–مركز التجارة العالمى 

 WTO  منظمة التجارة العالمية 

 Wwf  صندوق العالمى للطبيعة ال
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  مقدمة
  :بناء المستقبل

 اليaوم ن منظaور تنمaوى، وبخمaس لغaات، يتaصدىقدمaة اXن مaالaذى ن" 2008منطقaة التوسaطية ال"إن تقرير 
 تتجاوز مجرد الحديث عaن –فى وضع ھذا التقرير المستخدمة  إلى جانب الطريقة المنھجية –لمھمة جديدة 

راھا، وھى الخطوة الجريئة  لتنبؤات يتفسيراتطرح المتوسط، ويفى منطقة البحر النظم الزراعية والريفية 
ذاء، الزراعaة، ً، حيث اختaارت أن تaضع جنبaا إلaى جنaب تنبaؤات بaشأن الغ2008aالتى اتخذتھا سيام فى عام 

ة  الفعالaفيaد فaى إنaارة الaسبيل أمaام ا�طaراف، لعaل ذلaك ي2020 عaام والمناطق الريفيaة فaى منطقaة المتوسaط
  .وصانعى السياسات

  توحيد الصفوف بفضل سيام

 ھaو نتaاج الجھaد – الذى تم التفكيaر فيaه وتجميaع مادتaه، وكتابتaه بفaضل تaضافر جھaود مؤلفيaه –ھذا التقرير 
 من جانب فريق من ا�ساتذة والبaاحثين فaى سaيام، ومجموعaة مaن الخبaراء علaى جوانaب 2005المبذول منذ 

تقرير قد اعتمدت بشكل أساسى على نھج المعارف المتعددة والمتقابلة، وھى وكانت عملية كتابة ال. المتوسط
  .أمور + غنى عنھا فى أية عملية تنبؤية

عمل مبدئية ُعقدت تة لتحليل أوضاع الزراعة فى منطقة المتوسط، قد تحددت فى ورشة وكانت العناصر الس
  . اجتماعات عقدت، ومناقشات دارتالزمن، من خ7لّ، أما الشكل النھائى فقد ظھر مع 2005فى عام 

لعمaل بمثابaة أولويaات لھaى التaى لتحaديات الكبيaرة الشكل على سلسلة مaن التنبaؤات التحليليaة، وويرتكز ھذا ا
مجaرد وقد تطور ھيكل التقرير من . والسيناريوھات العامة التى تحدد مختلف المسارات نحو مستقبل ا4قليم

السائدة والبازغة فى الزراعaة والمنaاطق الريفيaة فaى ما ھى الظواھر : ةعلى شاكلُأسئلة طرحت فى البداية، 
ات منطقة المتوسط؟، وما ھى التحديات الرئيسية التى سوف تواجھھaا الزراعaة والمنaاطق الريفيaة فaى الaسنو

  ؟2020ً التدخل واقعيا؟، وما ھى تصوراتنا +حتما+ت المستقبل فى عام القادمة؟، وفى أى المناطق يكون

دد ً فض7 عن ع2007a وخريف 2005 ربيع د ُعقد ما + يقل عن سبع حلقات دراسية خ7ل الفترة ما بينوق
وبا4ضaافة إلaى ذلaك، .  + حaصر لھaاغيaر مباشaرة من ورش العمل على مaستوى لجaان مختaارة، ومناقaشات

aة فaى الزراعaسية فaات الرئيaارزة، أو ا+تجاھaواھر البaة الظaطأنشئ نظام للمراقبة، لمراقبaة المتوسaى منطق .
  ".2008 المتوسطية المنطقة" وتشكل تلك الجھود المتضافرة، ا�ساس الذى تقوم عليه مختلف فصول تقرير 

  لماذا اخترنا نھج التنبؤ؟

فaaى منطقaة المتوسaaط، يقتaaصر فaى أغلaaب ا�حaaوال علaى تحaaديث المؤشaaرات " المaسألة الزراعيaaة"كaان تحليaaل 
نaه علaى الaرغم مaن ولbسaف فإ. ميه فنيaة زراعيaةية، ونردفه بتعليقات علا+قتصادية، وا+جتماعية، والتجار

  .ً النوع من الدراسة، إ+ أنه ليس كافيا على المستوى السياسىا�ھمية الحيوية لھذا

ًونتيجة لما سلف، + يخفى أن لھذا التقرير ھدفا مزدوجا   تزويد ا�طراف– كما أسلفنا –، أنه يتوخى  ا�ول:ً
َكيaaف ُينتظaaُر مaaنھم ا+تجaaاه نحaaو المaaستقبل بكaaل عaaزم : عى الaaسياسات بمفaaاتيح تفaaسير المaaسائلالفاعلaaة وصaaان َ ْ

ًوتaaصميم، واسaaتعداد للعمaaل دون أن يقيمaaوا أو+ ديناميكيaaات الحاضaaر تقييمaaا صaaحيحا، ودون أن ُيلقaaوا بaaا+  ًً ً ّ ّ
عاد عن نھج التقسيم المعتاد، لكى ، يتوخى التقرير ا+بتالثانى. للتحديات ا�ساسية التى تنتظرھم فى المستقبل؟
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 عaن طريaق ضaم مaسائل تتعلaق بالaصحة العامaة، والتغذيaة،  ا�بعaاديوضح طبيعة المسألة الزراعية المتعaددة
ً ا�بعaaaاد، فaaaض7 عaaaن والبيئaaaة، وإدارة ا�راضaaaى، والتaaaوازن، والممارسaaaات ا+جتماعيaaaة والثقافيaaaة المعتaaaادة

 مaن  صياغةالحصر، والتى تشكلھا إعادة ة، والتحديات التى تفوق  الفاعلة ا+قتصادياستراتيجيات ا�طراف
  .الناحية الجيوبولوتيكية، فى بداية القرن الحادى والعشرين

وقaد . وكان كثير من المؤسسات قد قامت فى السنوات ا�خيرة بإجراء دراسات تنبؤية بشأن منطقة المتوسط
 بعض الموضوعات، واستبعاد موضوعات أخرى مثل ً، ولكن كان ضروريا، اختيارانتھجت سيام ھذا النھج

 وعلى أية حال، فإن الھدف المنشود ھو جعل .]صيد ا�سماك، وتربية ا�سماك[الموارد البحرية المتوسطية 
 ومنطقة واعدة فى المستقبل، فى وقت يلجأ فيه بعض المحللaين ،منطقة البحر المتوسط، منطقة تموج بالحياة

  . فى المنطقة، كمبرر لcع7ن عن استمرار المشك7ت والمنازعات فى المستقبلإلى استغ7ل ا+ضطرابات

 الفاعلaaة، برصaaد ا+تجاھaaات الھامaaة ، بحيaaث يaaسمح لbطaaراف2020منaaى لعaaام وقaaد جaaرى اختيaaار ا�فaaق الز
لaذى سaوف يطaل الطويلة ا�جل، وتحديد نوع ا4جراءات التaى يجaب اتخاذھaا، ووضaع تaصورات للمaستقبل ا

إن المستقبل + يمكن التكھن به، ولكن يمكن ا+ستعداد لaه، والتنبaؤ لaيس . منى معقولحدود إطار زعلينا فى 
ًرجمaaا بالغيaaب، ولaaيس تكھنaaا، ولكaaن لaaه ھaaدف وحيaaد، أ+ وھaaو مaaساعدتنا علaaى بنaaاء مaaستقبل أمaaا شaaكل ذلaaك . ً

التaى يتخaذھا  فaسوف يتوقaف إلaى حaد بعيaد، علaى ا4جaراءات – لذى ينطوى على صور عديaدة ا–المستقبل 
 وتلaك ھaى فلaسفة .ا4نسان، والقرارات التaى يaصدرھا المaسئولون فaى الدولaة، ومaدى مaا تتمتaع بaه مaن حaسم

حيaaث إن سaaيام يحaaاول انجaaاز الaaدور  " 2008المنطقaaة المتوسaaطية "التفكيaaر والعمaaل الaaذى يقaaوم عليaaه تقريaaر 
  .طقة المتوسطط به، كمعمل لbفكار التى تخدم مصالح العمل والتعاون فى منوالمن

  :الجغرافيا السياسية لمنطقة المتوسط

بمعناھا الواسع، والقائمة اXن ) الجيوبولوتيكس(من ا�مور الھامة أن ندرس السياق العام للجغرافيا السياسية 
 – وھى الزراعة، والغذاء، والبيئة والشئون الريفية –فى منطقة البحر المتوسط، �ن الموضوعات الرئيسية 

دراسة مستقبل الزراعة المتوسطية، يعنaى فaى نھايaة ا�مaر دراسaة التغييaرات الجيوبوليتيكيaة فaى توضح أن 
  .المنطقة

   صبغة تعدديةمنطقة متوسطية ذات: بين الوحدة والتنوع

 له تاريخ حافل، وجغرافيaا ذات –إن حوض البحر المتوسط باعتباره مكان التقاء وثيق بين البشر وا�رض 
قaرون مaن التaراث أھaدت العaالم أزھaى الحaضارات، : ً وخصائص ا4قليم معروفaة جيaدا،طبيعة خاصة للغاية

وأكثرھا ق7قل فى نفس الوقت، وتتضح فى كل مكان، البصمات الثقافية، والمعمارية، وا+جتماعية للaديانات 
ى عند  ا+ستراتيج حوض البحر المتوسط، كما أن موقعهالسماوية الكبرى الث7ث، التى أصبحت راسخة فى

ًوأخيaرا، . ، يحaتم تaشجيع التبaادل التجaارى وا+خaت7ط بaين النaاس]إفريقيا وأسيا وأوروبا[التقاء ث7ث قارات 
سواء فكرنا فى روما القديمة أو ا4سaكندرية أو ظھaور ا�بجديaة الفينيقيaة، أو قaوة العلaوم العربيaة، وا�نaدلس 

ًتوسط كان دائمaا فaى قلaب ا�حaداث العالميaة، حيaث العربية، أو تونس المعاصرة لوجدنا أن حوض البحر الم
  . وأصبح التعايش ضرورة،نما عالم الحضر، وظھر ا+بتكار

لم يكن يaستطيع تجاھaل منھا ً حتى إن شعباًوھكذا، كانت الشعوب المتوسطية قريبة جدا من بعضھا البعض، 
 غير متجانسة إلى حد – والثقافى  بحكم التنوع ا+جتماعى، وا4ثنى،–وتبدو شعوب البحر المتوسط . اXخر

ًبعيد، بحيث + تaستطيع أن تكaون ك7a واحaدا ً ّ ُ  تaوالى ًوازداد ھaذا الوضaع المعقaد تعقيaدا مaع الaزمن، حيaث إن. ّ
منطقaة ً لaم تعaد المنطقaة ممaرا وإنمaا أصaبحت الزمن أصبح بمثابة سد أمام المد المتوسaطى ومaع مaر القaرون

. ًتجارى، ورسوخ استق7ل الدول، إ+ أن التوترات والمآزق قد زادت أيضا، على الرغم زيادة التبادل الحدود
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 أخذت ترتفع  قدستراتيجيات ا4مبراطوريات إزالة الحواجز التى يبدو أنھا إولم تستطيع الحروب الدينية، و+
تائج ببطء داخل حوض المتوسط، على أن الحقبة ا+ستعمارية وما أعقبھا من حربين عالميتين تمخضتا عن ن

وعنaدما بaدأ الaدفء فaى . ًع فى الaسياق المتوسaطى الھaش أص7aجيوبولوتيكية دائمة، زادت من تعقيد ا�وضا
الع7قات الدولية فى نھاية القرن العشرين، تردد صدى ذلك فaى منطقaة البحaر المتوسaط برمتھaا، ممaا كaشف 

وب لaم يعaد باسaتطاعته الaصبر علaى ولقaد أدرك الaشمال أن الجنa. ا+نقسامات المتعددة المنتaشرة فaى المنطقaة
ول التaى تعلaن عaن  الaدلصراع بين القوى المھيمنة، وبaزوغعملية التنمية، والشعور المزعج بت7شى وتيرة ا

  . تتسم بالضراوةطموحات

 عالمى جديد، حل فيه سوء التفاھم وانعدام Xن كما لو كانت مرآة مكبرة لسياقوتبدو منطقة البحر المتوسط ا
 المنقaسمة علaى ذاتھaا –Xخرين محل ضرورة التعايش مع الجميع، ولقد أصبحت منطقة المتوسaط الثقة فى ا

 سبتمبر 11ً مصدرا للقلق، بعد أن تعرضت ل7ختبار مرة أخرى، من جراء الھجمات ا4رھابية فى –بالفعل 
2001aaذب ُيaaصد والجaaزدوج للaaاع المaaذا ا+نطبaaة يْسقط، وھaaى منطقaaصمت فaaن الaaميكا مaaا سaaحائط ً متaaزج فيھaaا ً

ًونجد أن جبھة الصراع، ومنطقة ا+حتكaاك، تتحaدد كلتاھمaا وتنقaسمان، ونجaد بحaرا مغلقaا . الوھمى بالحقيقى ً
aوط التمaد أن خطaار، ًوأرضا مفتوحة، كما نجaى ا+نھيaذة فaطية آخaو اس المتوسaا لaدو كمaة تبaى إن المنطقaحت

 ولكنھا –وعدم ا+ستقرار قائم ركزة فى المنطقة  �ن ا+نقسامات مت–ًكانت أقل المناطق استقرارا فى العالم 
  .، حيث تثير ا�طماع، وتستدعى ردود الفعللدواعى منطقيةتجتذب ا+ھتمام 

بaالنظر إلaى الaسياسات ا+سaتراتيجية التaى . ھل تعتبر منطقة المتوسط فى قلب الع7قaات الدوليaة المعاصaرة؟
قة المتوسط تقع فى قلب الجغرافيا السياسية العالمية، ليس تتبعھا الدول فى المنطقة اXن، فإنه + شك أن منط

كما كان الحال فى الماضى، �نھا تقع فى مركز العالم، ولكن �نھا تجسد جميع أشكال التوتر فى المعمورة، 
ًبدءا من معركة الصراع على الموارد إلى مناطق ا�زمات المتعددة، مaرورا  بجحافaل المھaاجرين المaزمعين ً

  .ول إلى أوروباعلى الوص

إن انتھاء القطبية الثنائية فى العالم، وتماثل النظaام الaدولى الaذى ظھaر فaى أعقaاب حaرب الخلaيج ا�ولaى، قaد 
ًتركا منطقة المتوسط، فى بداية عقد التسعينيات مaن القaرن الماضaى، فaى وضaع مaواٍت نaسبيا، ذلaك أن آمaال 

aة الaط، والرغبaشرق ا�وسaة الaة الس7م البازغة فى منطقaة خارجيaع سياسaى، لوضaاد ا�وروبaصريحة ل7تح
حقيقية بaشأن التخaوم المجaاورة لaه، قaد عaزز ا4حaساس بالوضaع الجديaد لحaوض البحaر المتوسaط، ممaا حفaز 
ا+تحaaاد ا�وروبaaى علaaى الaaشروع فaaى مبaaادرة عريaaضة فaaى المنطقaaة، وأدى إلaaى و+دة مaaشروع يمثaaل مقaaامرة 

 بفaضل 1995 متوسطية، وقد بدأ المaشروع فaى نaوفمبر –كة اليورو الشرا: حقيقية بشأن المستقبل، أ+ وھى
إع7ن برشلونة، وكان المشروع فى ذلك الحين بمثابة بارقة أمل كبيرة للمنطقة، �نه جمع على صعيد واحد 

  .معظم الدول التى لھا شواطئ على المتوسط وا+تحاد ا�وروبى بأسره

  : متوسطى–التحدى اليورو 

سياسات ا�وربية بشأن المتوسط فى السبعينيات من القرن الماضى، عن طريق قيام الشراكة لقد بدأ توسيع ال
ً متوسطية، التى تمثل تحديا جيوبوليتيكيا مزدوجا، �نه بالنسبة ل7تحaاد ا�وروبaى، يعنaى أن ھنaاك –اليورو  ً ً

ينما يوسع المنطقة الطبيعيaة رؤية جديدة بشأن المسرح الدولى تتمثل فى تطوير سياساته ا�منية والدفاعية، ب
 1وأما عن الدول المتوسطية الشريكة . توسعاته ا+قتصادية والتجارية، حتى يجسد فكرة القوة ا�وروبيةأمام 

فكان الھaدف الرئيaسي لھaا ھaو الحaصول علaى مaوطئ قaدم حيaوى فaى الخaارج، فaى وقaت كانaت التنميaة فيھaا 
 الaذى يaسعى إلaى – التحaالف ا+سaتراتيجى ووراء ھaذا. عةمتوقفة، بينما كانت العولمaة تaسير بخطaى متaسار

                                                 
 من تعتبران ومالطة قبرص وكانت. وتركيا وتونس، الفلسطينية، وا+راضى وسوريا، والمغرب، ولبنان، وإسرائيل، ا�ردن،و مصر، الجزائر، وھى )1

 .2004 مايو شھر فى ا+وروبى، ا+تحاد فى عضوين صارتا ولكنھما الشريكة، المتوسطية الدول
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 يوجaد –النمو ا+قتصادى ال7aزم لبلaدان جنaوب المتوسaط ين ضرورات أمن ا+تحاد ا�وروبى وبين الجمع ب
بaالنظر ( طبيعة التعاون المتعدد ا�طaراف : متوسطية +بد من التأكيد عليھما-ُبعدان رمزيان للشراكة اليورو

  .، وغياب القوة ا�مريكية المھيمنة)ًسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيلطة الفلإلى وجود السل

تحaدد ) مaالى، اجتمaاعى ثقaافى إنaسانى- أمنى، اقتaصادى-سياسى(:  جوانبة إلى ث7ثً- فنيا–وتنقسم الشراكة 
ر، وإنaشاء إنشاء منطقaة مaشتركة للaس7م وا+سaتقرا: ا�ھداف التى يتعين الوصول إليھا فى المنطقة أ+ وھى

وترجع جاذبية تلaك ا�ھaداف . ، ودعم الع7قات ا4نسانية وا+جتماعية2010منطقة تجارية حرة بحلول عام 
متوسطى بشكل تدريجى، وفى نفس الوقت، فإن ھذا ا+تجاه يجمع بين القلوب -إلى إنشاء منطقة تكامل يورو

ْأقدار شاطئى والعقول المزمعة على الربط بين  َ   .المتوسطِ

bمتوسطى إلى أمل أو+، ثم إلى خيبة أمل، وا�مل -، تحول الوعد اليوروخ7ل عقد من الزمانسف، فإنه ول 
ا+تحaاد وكaان . اسaب مaع الطموحaات لaم تتaوافر لھaا المaوارد التaى تتن-فى بداية ا�مر يرجع إلaى أن الaشراكة

 سياسaة قد تمكaن مaن وضaعم يكن لوا�وروبى قد ركز اھتمامه، فى المقام ا�ول، على التوسع نحو الشرق، 
 MEDAبرنaامج وكالaة تنميaة البحaر المتوسaط خارجية مشتركة، كما أثبتت الموارد الماليaة التaى خصaصھا 

ًومن جانبھا، فإن الدول المتوسطية الشريكة لم يحقaق أى منھaا تقaدما كافيaا مaن ناحيaة انفتaاح . أنھا غير فعالة ً k
 فترجع إلى أنه لaم يتحقaق شaئ مaن ا�ھaداف الرئيaسية أما خيبة ا�ملو. ص7حات المرجوةأسواقھا وتنفيذ ا4

الث7ثة 4ع7ن برشلونة، وكان الغaرض وراء كaل ھaذا تھدئaة التaوترات فaى المنطقaة، إ+ أن ا4قلaيم اجتاحتaه 
، إ+ أنaه + 2010توترات أكثر من أى وقت مضى، وكان من المفترض قيام منطقة تجارة حرة بحلول عام 

 تعزيز الحوار الثقافى، كان يحاول فى بعض ا�حيان التصدى ًامل اقتصادى بعد، وأخيرا، فإن ھدفيوجد تك
  .لتآكل الحوار الثقافى، على الرغم من أنه سمة من سمات المنطقة

فمن ناحيaة، نجaد ا+لتaزام :  بفعل عاملين ديناميكيين غير مواتيين،وع7وة على ذلك، تقوضت تنمية الشراكة
تھافت للغاية تجاه المتوسط من جانب البلدان ا�وروبية الجنوبية، التى أحجمت عن القيaام بaدور مالمتردد وال

 نفaوذ الو+يaات مىاومaن الناحيaة ا�خaرى، تنa.  أوروبaافى ھذا الaشأن كمaا فعلaت ألمانيaا مaع دول شaرق بارز
الaشرق ا�وسaط "ھaا ، و+سaيما مaن خ7aل مبادرت2001 سaبتمبر 11المتحدة فى المنطقة، فى أعقaاب أحaداث 

ً، وكaaان مaaن النتaaائج المaaدمرة لتلaaك المبaaادرة أنھaaا كaaشفت عaaن عجaaز أوروبaaا سياسaaيا، "الكبير،وشaaمال إفريقيaaا
  . الحضارات الوقت الذى تغذى فيه فكرة صداموھشاشة الدول المتوسطية، فى

 -فaى الaشراكة اليaوروعلى أننا يجب أن + نسمح لتلك العوامل الظرفية بالتغطية على أوجه القصور الكامنة 
 أوروبا، والبيروقراطيaة المزعجaة، والقaصور المؤسaسى، وتعقيaد وسطية من حيث طبيعتھا المرتكزة علىمت

. 2005ً وھى ا+نتقادات التى ُوجھت لھا عموما بمناسبة الذكرى العاشرة لتلك الشراكة فى عaام ،ا4جراءات
دورھا و+ أھميتھا، حيث إن تكلفة عدم قيام الشراكة حجب تإن انتقادات الشراكة + يمكن أن ومع كل ذلك، ف

 الaسلبى وھذا التقيaيم. نوات العشر الماضية متوسطية، كانت تنطوى على احتما+ت مدمرة، أثناء الس-اليورو
ًلنتائج برشلونة قaد يكaون قاسaيا ولكنaه منaصف، ولھaذا يجaب تفaسيره، قبaل كaل شaئ، علaى أنaه إحبaاط إقليمaى 

  .مشترك

  :رسياسة الجوا

وع7وة على ذلك، فقد تعرضت الطموحات ا�ولية لعملية برشaلونة لنaوع مaن ا+ضaطراب، مaن جaراء تنفيaذ 
، وھى السياسة التaى أصaبحت بالتaدريج ا�داة ا�ساسaية لتعaاون ا+تحaاد 2004سياسة الجوار ا�وروبى منذ 

: ت اXن علaى حaدوده، وھaى التى أصaبح– بعد توسعه تجاه الشرق –ا�وروبى مع المناطق الث7ث الكبرى 
ًست عaشرة دولaة إجمaا+، منھaا عaشر (الشرق ا�قصى ا�وروبى، ومنطقة القوقاز، ومنطقة البحر المتوسط 

  ).دول متوسطية
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تجديد وتعزيز الع7قات بين ا+تحاد ا�وروبى والدول المجاورة له، وقد وتستھدف سياسة الجوار ا�وروبى، 
خطaط وردت عبaارة ، وھaى اتخاذھaادابير الفنية والسياسية التى يتعين تم وضع خطط عمل تحدد بوضوح الت

ضaaمن وثaaائق تطaaرح التوجھaaات الموضaaوعية التaaى تحaaدد محaaاور التعaaاون بaaين ا+تحaaاد ا�وروبaaى والaaدول 
وعنaaد إعaaداد ھaaذا التقريaaر كانaaت سaaبع دول متوسaaطية قaaد وقعaaت علaaى خطaaط عمaaل مaaع ا+تحaaاد . المجaaاورة

، ثم تلتھا مصر ولبنان �2004ردن، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والمغرب تونس، وا: ا�وروبى، وھى
ج مaaالى فريaaد مaaن نوعaaه فaaى  أدت سياسaaة الجaaوار ا�وروبaaى إلaaى وضaaع برنaaام،، وع7aaوة علaaى ذلaaك2007
ون يورو للفترة  بلي11.2، وتبلغ ميزانية ذلك البرنامج )ENPI( الجوار والشراكة ا�وروبية وثيقة: المنطقة

  .2007-2013 بين ما

غaرض مaن ا+تحaاد إلaى الaدول المجaاورة، بإن الھدف الرئيسى لسياسة الجوار ا�وروبى، تقديم مزايا معينaة 
تعزيز التعاون القائم، وليس ھذا فحسب، بل ووضع قواعد جديدة، وتحديد الجھaود الكبيaرة التaى يتعaين بaذلھا 

وروبaى يعaرض علaى جيرانaه فرصaة المaشاركة فaى وعلaى ھaذا، فaإن ا+تحaاد ا�. من جانaب الaدول الaشريكة
الديمقراطيaة، وحقaوق : (السوق الداخلى ل7تحاد، فى مقابل التقدم الملموس فيما يتعلق بالقيم ا�وروبيaة، مثaل

والتنفيaaذ الفعaaال لcص7aaحات الaaسياسية ) ا4نaaسان، وسaaيادة القaaانون، واقتaaصاد الaaسوق، والتنميaaة المaaستدامة
 –ومع ذلك ف7بaد أن نعتaرف بaأن المنطقaة التaى تaشملھا سياسaة الجaوار ا�وروبaي . وا+قتصادية والمؤسسية

 + يوجد ما ھو مaشترك بينھaا إ+ أقaل القليaل باسaتثناء غيaاب التنميaة، – والتى تمتد من المغرب إلى أوكرانيا
  ً.والقصور فى عملية التحول الديمقراطى، وقربھا من أوروبا جغرافيا

ًا�وروبaى لaم تلaق حماسaا كبيaرا فaى منطقaة المتوسaط، التaى تقaع فaى محaيط جغرافaى على أن سياسة الجوار  ً
 ا+تحاد ا�وروبى، والدول :واقع بنمو الع7قات بين الجانبينشاسع، ولكن تلك السياسة تقر من ناحية ا�مر ال

لجaaوار  متوسaaطية وسياسaaة ا-وفaaى نفaaس الوقaaت نجaaد أن الaaصلة بaaين الaaشراكة اليaaورو. المتوسaaطية الaaشريكة
وفaى . ًيا إلى تكامل السياستينشكل حقيقة ا�مر، على الرغم من إشارة بروكسل  فىا�وروبى، لم تتضح بعد

ًواقع ا�مر، توجد عدة برامج للتعاون فى المنطقaة، وخaصوصا إذا أخaذنا فaى ا+عتبaار برنaامج الحaوار غيaر 
aaطى 5+5ى شكلالaaوار المتوسaaطى، والحaaدى المتوسaaع ، والمنتaaمaaة حلaaى منظمaaمال ا�طلنطaaف ش)NATO( ،

 بمنطقaaةًن المنتaaديات الaaسياسية، انطباعaaا طينaaا ھaaذه اللوحaaة المتباينaaة ا�لaaوان مaaوتع. وجامعaaة الaaدول العربيaaة
  .المنال بعيدً ھدفاً حقيقياً تكام7 متكاملة يورومتوسطية منطقة إنشاء وتجعل السرعات، متعددة متوسطية

  :ط المتوسقطاع استراتيجي لمنطقة: الزراعة

 خالaصة تجاريaة �سaباب متوسaطية، -وراليaو الaشراكة إطaار فaى التعاون، سياسات قلب فى الزراعة تكن لم
 مكان فى الزراعة جعل شةالدھ على يبعث ومما. للتجارة المنتظر التحرير من المتبادلة المخاوف على قائمة

 ابaaةبمث المaaشتركة الزراعيaaة ةالaaسياس كانaaت كيaaف عرفنaaا مaaا وإذا متوسaaطية، - اليaaورو المنطقaaة فaaى ،منعaaزل
 الزراعaة، بشأن التحفظ ذلك أكثر، الدھشة على يبعث ومما ا�وربى، ا+تحاد بناء فى استخدم الذى ا�سمنت

 نaaاولت وإن. المتوسaط البحaaر حaوض فaaى تaصادوا+ق المجتمaع تaaوازن أجaل مaaن الزراعaة أھميaaة عرفنaا مaا إذا
 إنشاء خطة ترجمة أجل من والعمل التفكير فى ا�ولوية ھال تكون أن بمعنى ،مغزاه له يكون سوف الزراعة

 للقطاع المرتقب الدور إنكار بالحقائق، لا4خ7 ومن. ملموسة عملية ترجمة متكاملة، متوسطية-يورو منطقة
 المرء يتمنى التى التنمية سياسات لجميع عليه خ7ف + وأساس المنطقة، فى كبير لتعاون كمحرك الزراعى

  .قيامھا

لتعaاون بaـأن امتوسaطى إلaى حaد اعتقaاد الaبعض - وقت تثور فيaه الaشكوك حaول مaستقبل التعaاون اليaورووفى
فإنaه ينبغaى النظaر إلaى  -سaوف يكaون أقaوى تaأثيرا الaدول المتحمaسة لھaذا التعaاون مaن  بين مجموعة وطيدال

ًليaا، والنظaر إلaى ًالزراعة المتوسaطية علaى أنھaا ا�رض الخaصبة لتجaسيد التaضامن فaى المنطقaة تجaسيدا عم
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ا ھو الھaدف العaام مaن ھaذا التقريaر، والaذى يaشھد علaى  متوسطي بمفھوم جديد، وھذ-اليورومستقبل التعاون 
  .الطبيعة الجيوبوليتيكية للزراعة فى منطقة البحر المتوسط

 _ _ _  

 بaaار التغييaaريأخaaذ فaaى ا+عت بتحليaaل دينaaاميكى للزراعaaة المتوسaaطية، 2008ويبaaدأ تقريaaر المنطقaaة المتوسaaطية 
 ا+جتماعى وتطورات الجغرافيا ا+قتصادية، والتجارة الزراعيaة، وحالaة المaوارد الطبيعيaة، –الديموجرافى 

وا4مكانيات العلمية والتكنولوجية، وا+ستھ7ك الغذائى، وإدارة الشئون الريفية والزراعية فى منطقaة البحaر 
  .المتوسط

ُُيحبذ أساسية، مجا+ت خمسة ىعل نتعرف التقرير، من الثانى الجزء وفى n  ننaشئ أن أردنا إذافيھا، ا+ستثمار َ
ى والمجaا+ت ا�ساسaية التa .2020 عaام بحلaول  ،الوطيaد للتaضامنً وتحقيقaا ،استدامة أكثر متوسطية زراعة

 مaن وضaمان ا�مaن الغaذاء للaسكانمعرفaة كيفيaة إنتaاج المaوارد بكفaاءة، : ھىتعرفنا عليھا كأولويات للعمل، 
 ووضع استراتيجيات جديaدة لتنميaة المنaاطق وأسلوب عرض السلع الزراعية وتسويقھا،احية الكم والكيف، ن

 - الزراعaة وقطaاع ا�غذيaة  مجaالتوطيaد إمكانيaات البحaوث والتaدريب فaىوًالريفية، وأخيرا تدعيم وتعزيaز 
  .الزراعية

المتوسaط، قبل الزراعaة فaى منطقaة عامaة واسaعة لمaست) سaيناريوھات(وفى النھاية، يضع التقرير تaصورات 
 المستقبل فى منطقة يتعين فيھا ا+قتراب من المستقبل بإيمان شديد، ومن ثم بثقة كبيaرة، بغية استقصاء آفات

  . ًحتى ولو كان التصور المحتمل + يبعث على ا+طمئنان كثيرا فيما يتصل بمنطقة المتوسط

 -�فكaار تنطaوى علaى تحaديات لaصانعى القaرار اليaورو، بسلaسة مaن ا2008وينتھى تقرير منطقaة المتوسaط 
ا�طراف الفاعلة، بأنه + مناص فى نھاية المطاف من وضع الزراعة وقطاع الغذاء والaشئون ومتوسطيين، 

  .الريفية فى قلب التعاون ا4قليمي
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  :منتديات التعاون المتوسطي

، وھى تضم الدول السبع والعشرين 1995 وقد بدأت فى عام : متوسطية-الشراكة اليورو. 1
الجزائر، ومصر وإسرائيل، (ا�عضاء فى ا+تحاد ا�وروبى، والدول العشر الشريكة، وھى 

، أى أن الشراكة عبارة )، وتونس، وتركياوا�ردن، ولبنان، والمغرب، والسلطة الفلسطينية، وسوريا
أما . ً، فض7 عن المفوضية ا�وربية2007ًعن كيان سياسى يضم سبعا وث7ثين دولة فى عام 

قبرص ومالطة اللتان كانتا تعتبران من قبل دولتين شريكتين، فقد أصبحتا ا�ن عضوين فى ا+تحاد 
ً عضوا، ولكنھا تشارك فى بعض ا+حيان أما ليبيا فھى ليستو. 2004ا�وروبى منذ شھر مايو 

ًمجان تدريجيا فى الشراكة اعتبارا من عام وأما ألبانيا وموريتانيا فسوف تندبصفة مراقب،  ً2008.  

ًيا منذ عام شكل، وأصبحت سارية 2004وقد بدأت فى عام : )ENP(سياسة الجوار ا*وروبي. 2
 مع ا+تحاد ا�وربى، وھذه الدول ، وھى تنطبق على ست عشرة دولة تشترك فى الحدود2007

، )منطقة القوقاز( وجورجيا الجزائر، ومصر، وا�ردن، وإسرائيل، ولبنان، وليبيا، والمغرب،: ھى
 ).منطقة شرق أوروبا( البيضاء، ومولدوفا، وأوكرانيا وروسيا

، وتضم عشر دول 1990 بدأت فى عام وھو عبارة عن عملية حوار غير رسمية: 5+5حوار . 3
فرنسا، وإيطاليا، ومالطة، والبرتغال، وأسبانيا من الشمال، والجزائر وليبيا : وسطية غربية، وھىمت

 .والمغرب وموريتانيا وتونس من الجنوب، لعقد اجتماعات بغرض مناقشة موضوعات بعينھا

 بين رسمى، وھو عبارة عن منتدى للتعاون غير ال1994وقد بدأ فى عام : المنتدى المتوسطى. 4
الجزائر ومصر، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطة، :  عشرة دولة فى المنطقة، وھىإحدى

 .والمغرب، والبرتغال، وأسبانيا، وتونس، وتركيا

: ، ويضم خمس دول فى شمال إفريقيا ھى 1989وقد أنشئ فى عام : ا�تحاد العربى المغاربى. 5
 .موريتانيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا

دول تسع  من – ً فض7 عن دول أخرى–، وتتألف 1945أنشئت فى  عام : امعة الدول العربيةج. 6
الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، ومصر، وا�راضى الفلسطينية، وليبيا، وا�ردن، :متوسطية ھى 

 .وسوريا

فسه ، وقد طرح ن1994 الو+يات المتحدة فى عام وقد أطلقته:  المتوسطى-الحوار ا*طلسى . 7
وھو بمثابة منتدى . الرد ا4قليمي لحلف ا�طلنطي فى سياق ما بعد مرحلة الثنائية القطبية: على أنه

ويضم اليوم الدول السبع . ًللتشاور السياسى وا+ستراتيجى، فض7 عن التعاون العسكرى العملى
سبانيا، بما فيھا البرتغال، وفرنسا، وأ (NATOوالعشرين ا�عضاء فى حلف شمال ا�طلنطى 

:  من منطقة المتوسط،  وھى فى الحلف،، وسبع دول غير أعضاء)وإيطاليا، وتركيا، واليونان
  .الجزائر، ومصر، وإسرائيل، وا�ردن، وموريتانيا، والمغرب، وتونس
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  . منتديات التعاون المتوسطى-1خريطة 

  

 سياسة الجوار ا+وروبى الشراكة اليورومتوسطية ا+تحاد ا�وروبى
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المنتدى   5+5حوار 
 المتوسطى

 

الحوار ا�طلسى 
 الماوسطى 

جامعة 
الدول 
 العربية

ا+تحاد العربى 
 المغاربى

 المصدر سيام
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  الجزء ا�ول  . 1

  

  

  تحليل

لزراعية فى منطقة  ا–وضع الزراعة وا�غذية 
  .المتوسط
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   الزراعية فى منطقة المتوسط–وضع الزراعة وا�غذية تحليل 

  1الفصل 

  * ا�جتماعى– السياق الديموجرافى

ًكان البحر ا�بيض المتوسط دائما معبرا ھائ7 للحضارات، وملتقى للتبادل الثقافي، حيث  ً تتوحد تحركات ً
  .ً جوده أساسا لتنوع شعوبه وا+متزاج فيما بينھا و، وھو يدين فىامتزاج الثقافات مع البشر

ى، حيث تضاعف عدد سكان العالم د جاء القرن العشرون لكى يكون بمثابة قرن ل7نفجار الديموجرافقول
Xرافى منذ الرغم من تباطؤ ھذا النمو الديموجوعلى .  بليون نسمة6.5ن أربعة أضعاف، لكى يصل، إلى ا

 الماضى، إ+ أنه + يزال يتعين علينا أن ننتظر، على ا�رجح، حتى منتصف عقد السبعينيات فى القرن
وسوف يعاد، .  بليون نسمة على ا�رجح9،حتى يستقر عدد السكان فى العالم حول رن الحادى والعشرينالق

ًشھد نموا سكانيا حيث إن مناطق ديموجرافية معينة ت الخريطة الديموجرافية للعالم،رسم، فى نفس الوقت ً 
ً، بينما نجد عكس ذلك فى مناطق أخرى تشھد جمودا سكانيا )أسيا، وإفريقيا(ًسريعا   نزوح"، إنه )أوربا(ً

  ) .Chasteland and Chesnais,2003" (ديموجرافى قارى

ذلك أن الجمود الديموجرافى على . إن منطقة البحر المتوسط، ھى أوضح مثال لھذه الظاھرة العالمية
قابل اندفاع ديموجرافى فى الجنوب، وھذا التناقض له د+له ھامة فى سياق إقليمى يتسم الشواطئ الشمالية، ي

ا+تجاھات الديموجرافية فى  ∗. التنمية، ومن ثم كانت دراسةمستوياتبا+خت7+ت ا+قتصادية، واخت7ف 
المتوسط حتى  خريطة إطارية لحوض البحر رسمرغب المرء فى لمتوسطية، ذات أھمية بالغة، إذا البلدان ا
يرات ا+جتماعية العميقة التى تصاحب تلك التغييرات يكيات التنمية فى المنطقة، والتغ، وإبراز دينام2020

  .الديموجرافية

 المتوسطية، التى 2وينطوى النھج الذى اتبعناه فى ھذا التقرير، على دراسة ا�وضاع الديموجرافية للبلدان
4) المختلفةالتجمعات الجغرافية( أو دون ا4قليمي 3) الحوض(ليمي عھا، سواء على المستوى ا4قيتيح تجم

                                                 
 )  معھد الزراعة المتوسطية، مونبلييه- سيام(، وبيير بTن )من أمانة سيام(تم كتابة ھذا الفصل بناء على الوثائق التى أعدھا سيباستيان أبيس ∗

 السكانية اXفاق"ليل إحصائى لسكان العالم تحت أسم تستند ھذه التنبؤات على بيانات شعبة ا�مم المتحدة للسكان، والتى تقوم، كل سنتين، بنشر د )2
. وھذه المؤلفات الديموجرافية لھا قيمتھا الحقيقية وحجيتھا. يموجرافية لكل دولة من دول العالمويشمل ذلك التوقعات المتعلقة بالمتغيرات الد" للعالم

أما الفترة .  حيث استخدمنا فى كل حالة متوسط التوقعات المفترضة2004والبيانات التى استخدمناھا فى ھذه الدراسة قد استقيناھا من إصدار عام 
منطقة البحر المتوسط، فتؤكد سلسلة توقعات ا�مم المتحدة، وھى تشير إلى المقاييس التى استخدمت مع المتغيرات فى المتعلقة با�رقام ا4جمالية لسكان 

  .حدودھا الدنيا والوسطى والعليا
 

أو من الدول  دولة متوسطية، سواء من الدول ا�عضاء فى ا+تحاد ا�وروبي، 19 وفقا للمحيط الجغرافى المحدد فى ھذه الدراسة، قمنا بتحليل)3
. ليل قد وردت فى ھذا التح– وھى عضو فى سيام -ونجد أن ألبانيا. متوسطية، أو الدول المعنية بسياسة الجوار ا�وروبية-ا�عضاء فى الشراكة اليورو

ودول الشاطئ ) لبرتغال، وأسبانياألبانيا، قبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطه، وا(دة بين دول الشاطئ الشمالى  ونجد ھنا تفرقة جغرافية متعم
 ).الجزائر، ومصر، وإسرائيل، وا�ردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسوريا، وتونس، وتركيا، والسلطة الفلسطينية(الجنوبى 

 

  - )ًم أيضا الشاطئ الشرقىالذى يض( وبا4ضافة إلى التفرقة التى أجريناھا بين الشاطئ الشمالى والشاطئ الجنوبى –ًتمشيا مع أغراض ھذه الدراسة  )4
، ومنطقة الدول )قبرص، وفرنسا، واليونان، ومالطه، والبرتغال، وأسبانيا(الدول ا+وربية المتوسطية : أوردنا أربعة تقسيمات جغرافية أخرى ھى

)  وتونس، وا�راضى الفلسطينيةالجزائر، ومصر، وا�ردن، ولبنان، والمغرب، وسوريا،(العربية المتوسطية الشريكة فى ا+تحاد ا�وروبي، وھى 
مصر، وإسرائيل، وا�ردن، ولبنان، وسوريا، : (، ومنطقة الشرق ا�دنى، وتضم)الجزائر، وليبيا، والمغرب، وتونس: (ومنطقة ا+تحاد المغاربى وتضم

 . المتوسطوتفيد ھذه التقسيمات فى م7حظة الديناميكيات الديموجرافية المختلفة فى منطقة). والسلطة الفلسطينية
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جتماعى  ا4–السياق الديموجرافى   

كما تعرض تلك . صورة إجمالية شاملة لديناميكيات السكان فى منطقة المتوسط، ويوضح ا+تجاھات العامة
، 2020، فى المنطقة، حتى سنة ا+جتماعية الكبرى - الديموجرافية ًالعملية أيضا إمكانية دراسة التحديات 

  .وھى عملية ضرورية عند دراسة مستقبل الزراعة وعالم الريف فى منطقة المتوسط

  :الديناميكيات الديموجرافية فى منطقة المتوسط

ًربما تستحق الديناميكيات الديموجرافية فى البلدان المتوسطية، مؤلفا منفص7  ً n 2020 -1990للفترة ما بين 
لعرض . بطيبعة الحال.و+ مجال ھنا. حجم البيانات، والتحلي7ت التى يمكن استخ7صھا منھابالنظر إلى 

ا4حصاءات السكانية، ولكن يكفينا التعرف على ا+تجاھات الديموجرافية الرئيسية الفاعلة، فى منطقة 
  :ةالمتوسط، وأبرزھا ست

  :النمو الديموجرافى فى حوض البحر المتوسط، يوجد فى الجنوب

 وفى 1990 مليون فى عام 378، ثم بلغ 1970 مليون نسمة فى عام 285ن عدد سكان منطقة المتوسط كا
من % 6.3من سكان العالم، على % 7( مليون نسمة 454، بلغ عدد سكان حوض المتوسط 2005عام 

ن يكون وھكذا يكاد عدد السكان أ. 2020 مليون نسمة فى عام 520، ومن المحتمل أن يناھز )مساحة اليابسة
  .ًمضاعفا فى بحر نصف قرن فحسب

فيما % 65ًومع ذلك، نجد أن سكان الشاطئ الجنوبى فقط ھم الذين يتزايدون حاليا، وسوف يزيدون بنسبة 
وھكذا تنقسم .  خ7ل تلك الفترةبالكاد% 8 بنسبة تزيد دول شمال المتوسط إ+ لن، بينما 2020، 1990بين 

 مليون نسمة فيما بين 14(+  الذى يشھد ا�ن ندرة فى النمو السكانى الشمال: منطقة المتوسط إلى قسمين
ً، والجنوب الذى يشھد انفجارا سكانيا )2020 - 1990 ، وعلى ھذا، نجد أنه بينما يزيد ) مليون نسمة130(+ً

ت7ل التوازن ا�مر الذى ينطوى على اخبمعدل عشرة أفراد جدد، الشمال بمعدل فرد واحد، يزيد الجنوب 
توازن قد الثمانينيات من القرن الماضى يوإذا كان شمال المتوسط حتى ع. ديموجرافى كما ھو متوقعال

، أن يكون ثلثا السكان على الشاطئ 2020ًسكانيا، تقريبا، مع جنوب المتوسط، إ+ أن المتوقع فى عام 
  .الجنوبى للمتوسط

�ن دول الجنوب + تنمو بنفس : ب الدولة حسفية لدول الجنوب + بد من توصيفھاوھذه الحيوية الديموجرا
غرب العربى، وبينما مالوتيرة، فالسكان يتزايدون بسرعة أكبر فى منطقة الشرق ا�دنى، عنھم فى منطقة ال

س على نون فى منطقة المغرب العربى، وفى ت الديموجرافى قد أصبحت مستقرة ا�نجد أن مرحلة التحول
ُ تشھد انفجارا سكانيا بمعنى الكلمة فى الفترة ما بين وجه الخصوص، فإن بعض الدول ا�خرى ً1990 – 

، )مرة، وتضاعف السكان مرتين فى سوريا وا�ردن2.6تضاعف السكان فى ا�رضى الفلسطينية  (2020
مصر، وفرنسا، (، كانت أربع دول 1990وفى نفس الوقت يتغير الترتيب الديموجرافى للدول، ففى عام 

 يتوقع 2020، ولكن بحلول عام ) مليون نسمة57-55(كاد تكون متقاربة فى عدد السكان ت) ًوإيطاليا، وتركيا
)  مليون نسمة87حوالى (وتركيا )  مليون نسمة95حوالى (مصر : أن يبرز عم7قان ديموجرافيان، ھما

كان من إجمالى سكان حوض البحر المتوسط، أما فرنسا وإيطاليا التى يبلغ عدد الس% 35ًحيث يكونان معا 
  .، فسوف يتم تخطيھماى  مليون نسمة لكل منھما على التوال57 مليون نسمة، و63فيھما 

، وإلى 2020مم المتحدة، إلى زيادة عدد سكان منطقة المتوسط، بحلول عام bوتشير التوقعات السكانية ل
  سؤال وال.  مليون نسمة حسب أعلى ا+فتراضات543 مليون نسمة حسب أدنى ا�فتراضات، وإلى 502
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   الزراعية فى منطقة المتوسط–وضع الزراعة وا�غذية تحليل 

ّ يعولون –ھل يمكن أن تتغير تلك التوقعات؟ وسبب ھذا السؤال أن بعض علماء السكان : الجدير با4ثارة
ون أن سكان منطقة جنوب المتوسط  ويرن جنوب المتوسطعلى التراجع السريع فى الخصوبة فى بلدا

وھذا ) 1999كورباج  (2020 مليون نسمة فى عام 320 – 310 يتراوح عددھم ما بين سوف الديموجرافية
  )1 - بيانى شكل( مليون نسمة 20 – 10أقل من تقديرات ا�مم المتحدة بما يتراوح ما بين 

 السبع والعشرين ا�عضاء فى ا+تحاد  متوسطية ككل بمعنى الدول- اليوروًوأخيرا، إذا ما نظرنا إلى المنطقة
ان ، فإن حجم السك) مليون نسمة330(، والدول المتوسطية الشريكة ) مليون نسمة500ما يناھز (ا�وروبى 

  .2020من سكان العالم، يشغل ھذه المنطقة بحلول عام % 11 مليون نسمة، أى 830الكلى يصل إلى 

  .تتوقف منذ زمن قديم لم ا�نتقال للعيش فى المدن، ظاھرة عالمية

ى ًكان البحر المتوسط دائما يتميز بقيام مدن كبرى، سواء ف
روما، أو فى العصور العصور القديمة، أيام أثينا، و

سطى أيام البندقية، والقسطنطينية، أو فى العصر الو
 وفى .ا�سكندرية، ومدينة الجزائروالحاضر، برشلونة، 

منتصف القرن العشرين، كان ھنالك عشر مدن متوسطية 
 30أما ا�ن فيبلغ عددھا . من ذوات المليون نسمة فأكثر

  .5مدينة معظمھا على الساحل

أن يتجاوز حجم أما مدينتا القاھرة، واسطنبول، فيمكن 
 مليون نسمة بحلول 15ى وھو شكليھما، الرقم الفالسكان 

وإذا كان على العالم أن ينتظر حتى عام . 2015عام 
 لكى يشھد زيادة عدد سكان المدن على سكان 2006

الريف، فإن منطقة المتوسط من جانبھا قد شھدت ھذا 
 منذ عقد الستينات فى القرن عددى لسكان المدنلالتفوق ا

  .ىلماضا

فى منطقة  وھكذا فإن ظاھرة ا+نتقال لcقامة فى المدن،
تحويلھا إلى اھرة قديمة وعامة ويتعذر البحر المتوسط، ظ

بل إن نمو المدن + . 2020بحلول عام ، التجاه المضاد
، وبمعدل أسرع مما كان عليه الحال فى عقود ًايزال مستمر

ھلة، حيث ولقد كانت زيادة سكان المدن زيادة مذ. سابقة
 – 1970إنھم ببساطة قد تضاعفوا خ7ل الفترة ما بين 

ن سكان المتوسط يعيشون م% 64ً، ونجد حاليا ان 2005
 بل إن ھذه النسبة يمكن أن تصل إلى .ضريةفى مناطق ح

، ولقد ُسجلت أعلى معد+ت النمو 2020بحلول عام % 68
دنى، وھكذا يرتفع عدد سكان المدن على الحضرى فى المنطقة، وفى إقليم المغرب العربى والشرق ا�

 5حيث نجد من بين كل  (2020 – 1990الفترة ما بين  خ7ل 214 مليون إلى 108لجنوبى، من الشاطئ ا
  .)2 البيانى شكل، وال2، 1الخريطتان ) (سكان جدد، أربعة منھم من سكان المدن

                                                 
5

 من سكان المتوسط% 25 -% 20ًطبقا لكتاب الخطة الزرقاء، يقدر عدد السكان الذين يعيشون فى المدن وعلى السواحل بما يتراوح ما بين  )
)Benoit and Comeau, 2005( 

  .1990- 2020  سكان منطقة المتوسط 1- بيانى شكل

  

 حسابات أجريناھا بناء على تقرير ا+مم :المصدر
، أعلى 2004اXفاق السكانية للعالم " المتحدة 

  "ا4فتراضات وأوسطھا وأدناھا
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  2005سكان المدن فى منطقة البحر المتوسط،  2- خريطة  2005 سكان المدن فى منطقة البحر المتوسط، 1-خريطة 

    

  )، ا�فتراض المتوسط2004فاق المستقبلية لسكان العالم، اL(ناء على تقرير ا*مم المتحدة حسابات أجريناھا ب: المصدر

ًإذا كانت حركة النمو الحضرى قد بدأت فى دول الشمال أو+، فإن دول الجنوب تسير على درب اللحاق  
جد أن حجم النمو السكانى فى دول المغرب العربى، يتركز إلى حد كبير السريع بدول الشمال، وعلى ھذا ن

 مليون من السكان الجدد للمدن، مقارنة بنصف 35 سوف تشھد المنطقة 2020 -1990 فى المدن، وفيما بين
ًمليون من السكان الجدد فى الريف، وترجع تلك الزيادة الديموجرافية أساسا، إلى الھجرة من الريف إلى 

 وإذا كانت وتيرة الزيادة فى سكان المدن فى دول .اوز بمراحل النمو الحضرى الطبيعى، وھى تتجالمدن
ًالمغرب العربى، ھى ا�سرع فى منطقة البحر المتوسط، فإنھا أيضا أكبر من المتوسط المسجل على 

وعلى الشاطئ الشمالى، نجد أن بعض . المستوى العالمى
ألبانيا،  (ر سريعةاXن عملية تحضالدول تشھد 

، ھناك سبع دول، على 2020، وفى عام )والبرتغال
من % 80سوف يتجاوز عدد سكان المدن فيھا ا�رجح، 

فرنسا، ومالطة، وإسرائيل، وا�ردن، (سكان لجملة ا
  ).ولبنان، وليبيا، وأسبانيا

لقد تغيرت الع7قات بين المدينة والريف خ7ل الثلث  
لتكافل بين المناطق ا+خير من القرن العشرين، وكان ا

 بكثير فية فى بلدان الشاطئ الجنوبى، أقوىالحضرية والري
أما . فجوة جديدةتتشكل ليه اXن، حيث بدأت من مما ھو ع

" ا+نتقال للعيش فى المدن"فى شمال المتوسط، فإن ظاھرة 
 لدى المجتمعات "الرغبة الجامحة إلى الريف"أو 

ى السنوات قد ساعدت ف سكان المدن، ا�وروبية من
ا�خيرة على تخفيف التشوھات الجغرافية، وابتداع 

  . المدنيةع7قات جديدة بين الريف

  :ًھو� بالسكانعالم الريف � يزال مأ

على الرغم من ذلك، فإن الريف المتوسطى + يشھد و
ًانخفاضا سكانيا  كان عدد سكان الريف ،1990 ففى عام ،ً

 سكان المدن فى منطقة البحر 2-  بيانى الشكل
  2005المتوسط، 

 

  لشواطئ الجنوبية إجمالى منطقة المتوسط ا
حسابات أجريناھا بناء على تقرير ا+مم : المصدر

ا�فاق المستقبلية لسكان العالم : (المتحدة بندان
  )، ا+فتراض المتوسط2004

  الجتماعى- السياق الديموجرافى 
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، ومن المرجح 2005 مليون نسمة فى عام 164ا، ثم ارتفع إلى ة فى منطقة التوسط بأسرھمليون نسم148
لث عدد السكان فى الريف ويحتفظ ا4قليم بطابع ريفى عميق، حيث يعيش ث. 2020أن يظل كما ھو فى عام 

  ).3 البيانى شكل وال4، 3الخريطتان  ( ،%41 فى الجنوب فإن النسبه تبلغ اXن أما2020عام ًأيضا فى 

ًوتوجد ھنا أيضا فوارق رئيسية، ففى غالبية 
دول الشمال، سوف ينخفض سكان الريف 

ألبانيا، ومالطه، والبرتغال، ولبنان، وليبيا، (
 على –، بينما تشھد دول أخرى )والمغرب

ًرافيا متواص7ً نموا ديموج–العكس من ذلك  ً 
رائيل، مصر، وإس(فى المناطق الريفية 

وا�راضى الفلسطينية، وسوريا وا�ردن، 
، وعلى ھذا، فإن الزيادة )بصفة خاصة

الظاھرية فى سكان المناطق الريفية فى منطقة 
ين عامى  مليون نسمة فيما ب2المتوسط بمقدار

، سوف يقابله انخفاض قدرة 2020، 2005
 نسمة من سكان الريف فى ستة م7يين

ن نسمة فى  مليو8الشمال، وزيادة تناھز 
وتكاد تكون تلك (متوسط جنوب حوض ال

  2005 سكان الريف فى منطقة  المتوسط، -3 بيانى  شكل).ھا فى مصرالزيادة كل

ناحية المن نحو الحضر، ًإذا كانت منطقة المتوسط تشھد اXن تحو+ وبشكل مضطرد : ًولنكن واضحين تماما
) نسبة سكان الريف إلى إجمالى السكان( الطابع الريفى من ناحية النسبة إلى إجمالى السكان، فإنوالعددية، 

وتنطبق ھذه الحقيقة على كافة دول الحوض، سواء كانت . 6ستمرللمجتمعات المتوسطية فى حالة تناقص م
  . فى الشمال أم فى الجنوب

لمتوسط، بسبب تأثير النمو ومع كل ذلك، فإن عالم الريف + يتعرض لعملية تفريغ سكانى فى جنوب ا
  .رافىالديموج

ففى دول المغرب العربى، + يتناقص سكان الريف اXن، و+ يتزايدون، ومن المحتمل أن تستمر ھذه  
مع بقاء الحجم الكلى كان الريف على أعدادھم الكبيرة،  وفى الشرق ا�دنى، من المحتمل أن يظل س.الظاھرة

حيث أنه من المحتمل زيادة عدد سكان الريف إبراز ثقل مصر السكانى، من لسكان بدون تغيير، وھنا، + بد 
 - 1990 مليون نسمة فيما بين 18من إجمالى ( بمقدار سبعة م7يين نسمة 2020 – 2005فيما بين 

. من سكان الريف فى منطقة المتوسط من المصريين% 30، بل إنه عند ذلك التاريخ سوف يكون )2020
 كان إجمالى عدد 2003ستراتيجية لقطاع الزراعة، ففى عام نوه با�ھمية ا+ نو+ يخرج عن ھذا السياق أن

منھم يوجدون فى الدول الواقعة على الشاطئ % 86 مليون نسمة، 38.5العمال الزراعيين العاملين بالفعل 
  .7الجنوبى

                                                 
. فى دول الشرق ا�دنى % 13- ًمقارنا  بـ % 35 - فى دول المغرب العربى نجد أن انخفاض الطابع الريفى يجرى فى تلك الدول، ويبلغ مؤشر التباين  )6

أما فى مصر فھى %). 45.2 - (وفى لبنان %)49-(وفى ليبيا %) 53.2- (وإذا تناولنا كل حالة على حدة، نجد أن الطابع الريفيى يتقلص بشدة فى مالطه 
ت بعض الدول ا�خرى تحتفظ بنسبة من سكان الريف وإن كان% 58-أكثر الدول ريفية فى حوض البحر المتوسط، حيث تبلغ سكان الريف فيھا اليوم 

 %).41(والمغرب %) 40(، والجزائر %)50(، وسوريا %)44(والبرتغال %) 55(تزيد على المتوسط اoقليمى، مثل ألبانيا 

وقد ترتفع تلك . ة على الشاطئ الجنوبىبثلث عدد العمال العاملين بالفعل فى الدول الموجود. ُ قدر عدد العمال العاملين فى قطاع الزراعة2003 فى عام )7
 مليون عامل زراعى فى مصر، ومن ثم فإن 8.5 مليون عامل زراعى فى تركيا، وحوالى 15فى البانيا، حيث يوجد % 46فى تركيا، % 44النسبة إلى 

  2005ريف فى منطقة المتوسط،  سكان ال-3خريطة 
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الجنوب يشھد اLن عملية تحول ديموجرافى متأخرة لكنھا 
  :سريعة

بالمقارنة بأمريكا ال7تينية أو جنوب شرق أسيا، نجد أن ثمة 
ًتحو+ ديموجرافيا يجرى اXن فى دول جنوب المتوسط، وإن  ً

 يسير بوتيرة متسارعة أكثر مما  أنهًجاء قد جاء متأخرا إ+
  :شھدناه من قبل، ويجب أن ننوه بث7ثة مؤشرات ھنا

فاض الملحوظ  ا+نخ حدوث تحول ديموجرافى من خ7ل>
ًوإذا كان صحيحا أن فجوة + تزال قائمة . فى وفيات ا�طفال

مقابل  % 5.7( بين دول الشمال ودول الجنوب 5: 1عند 
إ+ أن الدول ا�خيرة على طريق تخفيض معدل %) 25.9

من  (2020 - 1990وفيات ا�طفال إلى النصف فيما بين 
جد ون). 2020فى عام % 18.6إلى 1990فى عام % 38.6

ًدو+ معينة تسجل اXن تقدما ملحوظا، أكثر مما  ً حادث ھو ً
اXن، +سيما مصر والمغرب، مما يسفر عن تخفيض وفيات 

 .ا�طفال فيھا بنسبة الثلثين فى نفس الفترة

ً المتوقع يعتبر أيضا جزءا من ھذه الظاھرة الديموجرافية، فمع تقدم الطب، وتحسن  أن طول العمر> ً
أى (ً عاما فى المتوسط 75، طالت أعمار السكان فى منطقة حوض المتوسط حتى سن الظروف المعيشية

غرب العربى، من المنتظر أن يرتفع العمر المتوقع مففى دول ال). أكبر من المتوسط العالمى بثمانى سنوات
 سنة، وفى الدول 74 سنة إلى 64، وفى مصر من 1990-2020 سنة فيما بين 75 سنة إلى 68لcنسان من

ًأو سوف يتحقق ذلك قريبا جدا ) فى إيطاليا(ًا�وربية شمال المتوسط، تم تجاوز الثمانين عاما كعمر متوقع  ً
 ).فى أسبانيا، وفرنسا، وقبرص(

 أطفال للمرآة 6، حيث انخفضت من )1-ملحق(أن الخصوبة آخذة فى ا+نخفاض الشديد منذ بضع سنوات  >
وتتميز دول المغرب . 8 أطفال اXن3، ثم إلى 1990أطفال فى  4فى السبعينيات من القرن الماضى، إلى 

 طفل لكل امرأة 2.1 المتوسط إلى إلى انخفاضالعربى بصفة خاصة بھذه الظاھرة، حيث تشير التنبؤات 
حد كبير، ترجع ھذه الحقيقة الجديدة، إلى و. ، أما تونس فھى دون ھذا الحد ا+دنى بالفعل2020بحلول عام 

 لھا فى إدارة مرأةًئل منع الحمل، وخصوصا فى المناطق الحضرية، وسھولة استخدام الإلى انتشار وسا
حياتھا الجنسية، حتى على الرغم من طريقة عرض الحكومات لتلك المسألة كموضوع للحد من الزيادة 

ن من وفى فرنسا، استغرقت مسألة الخصوبة قرني. السكانية لصالح الب7د أكثر مما ھو اختيار شخصى للمرأة
 أطفال 6ل7نخفاض بمعدل الخصوبة من) منتصف القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين(الزمان 

 - 1970(ً عاما فقط لكى تستكمل نفس المرحلة 50إلى طفلين فقط، وسوف تحتاج دول المغرب العربى 
ية دول الشاطئ ويعتبر ھذا ا+نخفاض المفاجئ فى دول الجنوب صدى �زمة الخصوبة فى غالب). 2020

                                                                                                                                                             
جراء ھذه الحسابات على أساس المعلومات وكان قد تم إ. من جميع العمال الزراعيين الفعليين فى حوض المتوسط% 60ًالدولتين معا تستحوذان على 

 ).الفاو(وھى معلومات مستقاة من إحصاءات منظمة ا�غذية والزراعة ) 2006عTيا،  (2006المتاحة فى دليل الزراعة المتوسطية، 

ً شھد مؤشر الخصوبة فى منطقة المتوسط انخفاضا مستمرا خTل الفترة من )8 ، وھذا انخفاض ملحوظ، 2.07 إلى 3.07 من متوسط 2020 – 1990ً
وتوجد أدنى مؤشرات الخصوبة فى منطقة المتوسط، خTل عقد التسعينات من  ) 2.38 إلى 3.04من (وھو أسرع مما لو حظ على المستوى العالمى 

، وقبرص، وألبانيا، وبحلول عام القرن الماضى، فى أسبانيا وإيطاليا، وقد أصبح المؤشر فى اليونان اzن ھو ا�دنى، كما أنه آخذ فى ا+نخفاض فى مالطة
 .2.6 يكون مؤشر الخصوبة فيھا أعلى من -  باستثناء ا�راضى الفلسطينية–، لن تكون ھنالك دولة على الشاطئ الجنوبى للمتوسط 2020

  2005 سكان الريف فى منطقة المتوسط، -4خريطة 
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الشمالى، مع وجود مؤشرات متدنية للغاية فى أسبانيا، وإيطاليا، واليونان، بصفة خاصة، حيث كان عدد 
  .ًا�طفال لكل أمرأة، + يزال غالبا فى السبعينيات من القرن الماضى

ًعة وا+نط7ق حدا يجعل ھذا ، فى جنوب المتوسط تبلغ من السجرافىوإن نطاق وسرعة مرحلة التحول الديم ّ
 الوقت الكافى لكى تتواءم الھياكل ا+قتصادية وا+جتماعية فى تلك الب7د مع ھذا إتاحةول يحدث، دون التح

  .التحول الجديد

  ً:ظاھرة المعمرين ظاھرة ديموجرافية سريعة جدا

لسكان ة ديموجرافية عامة إن ظاھرة المعمرين كظاھر
 ھى نتاج لجميع الديناميكيات الديموجرافية التى المتوسط،

  يزداد متوسط ا�عمارثنا عنھا فيما سبق، حيث نجد أنتحد
، سوف 1990 - 2020 فيما بين عامىففى كل مكان، 

 19بمقدار و سنة فى الشمال، 38 إلى سنة 33يرتفع بمقدار 
 وتتضح ظاھرة المعمرين.  سنة فى الجنوب24 إلىسنة 

 فى منطقة المتوسط أكثر منھا فى كظاھرة ديموجرافية
. العالم بصفة عامة، وسوف تؤثر فى دول المغرب العربى

فى المقام ا�ول، حيث أن متوسط العمر سوف يترفع 
سنة، وفى معظم الحا+ت، فإن  31 إلىسنة  19بمقدار 

ش عند القاعدة الھرم العمرى لدول المتوسط يشير إلى انكما
 سنة فى 70 – 40من (ية الناضجة ئات العمرلصالح الف

 سنة فى 40 – 20من (، أو الفئات المتوسطة )الشمال
  ).4 بيانى شكل) (الجنوب

على الرغم من أن الدول المتوسطية الجنوبية + يزال لديھا 
kمجتمع فتى من السكان، إ+ أن تلك الدول باتت تشھد اXن 

ن، حيث زادت تغييرات عميقة فى التركيب العمرى للسكا
 تلك الظاھرة بما ويمكن تفسير. نسبة السكان كبار السن

ية التحول الديموجرافى من سرعة التحول لمصحب ع
انخفاض الخصوبة، وانخفاض معدل (واتساع نطاقه 

و+ يزال ھناك تناقض شديد بين الشاطئ .  اXنالحادث، وھو )الوفيات، وزيادة فى  العمر المتوقع للفرد
والفجوة قائمة بين الطرفين , صغار السن فى معظمھمالانه المسنين، والشاطئ الجنوبى بسكانه الشمالى بسك

  سنة أعلى فى 15، وتتمثل تلك الفجوة فى 2020، أو فى عام أو فى الوقت الراھن 1990سواء فى عام 
عمار للسكان شمال المتوسط، وھى مدة ليست بالھينة، وفى أقصى الطرفين نجد إيطاليا التى تشھد أطول أ

 لمنطقة البحر المتوسط 34.5 مقارنة بمتوسط 2020 سنة فى المتوسط فى عام 49حوالى (فى المنطقة 
 20(، وفى الطرف اXخر نجد ا�راضى الفلسطينية التى من المرجح أن تحافظ على شباب السكان )ككل

  ).2020ًعاما فى المتوسط فى عام 

  ً:نسبة الشباب تتآكل تدريجيا

nنسبة الشباب فى منطقة المتوسط، نسبة ملحوظة من الناحية العددية، وتقدر نسبة السكان تحت سن + تزال 
على الشاطئ الجنوبى، % 43، وترتفع تلك النسبة إلى %35العشرين فى حوض البحر المتوسط اXن بـ 

  بحلول عام و. فقط فى الشمال% 25ولكنھا% 50وتبلغ ذروتھا فى فلسطين وسوريا وا�ردن حيث تتجاوز 

 -2020 متوسط أعمار السكان 4 بيانى شكل
1990  
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  ).5خريطة (حت العشرين ، فإن أكثر من ثلث السكان الذين يعيشون فى الجنوب سوف + يزالون ت2020

ومع ا+تجاه العام لطول أعمار السكان، نجد أن 
 بالتدريج، وسوف فى التناقصنسبة الشباب تأخذ 
إلى % 30 من 2020 -1990تنخفض فيما بين 

إلى % 52على الشاطئ الشمالى، ومن % 21
 ويقابل تناقص. 9على الشاطئ الجنوبى% 36

 الشمال، فى" نمو الشيوخ"، " فى الجنوب"الشباب 
 بين 2020وسف تكون المقابلة مذھلة بحلول عام 

من السكان + % 40دولة كمصر حيث يكون 
طاليا حيث يزالون تحت العشرين، ودولة مثل إي

  . الخمسينيكون نصف السكان فوق سن

 الديناميكيات ھذه تقترن أن الطبيعى من
 ظواھر ببزوغ المتوسط، منطقة في الديموجرافية

 سن وتأخر الشباب، بين العزوبية دةزيا مثل جديدة،
 الذين للكبار جديدة            حياة وأساليب الزواج،
ً إختTفا تختلف وإحتياجاتھم تطلعاتھم أصبحت
 وفى. السابقة ا�جيال وإحتياجات تطلعات شديداعن
              خTل -  الديموجرافية التغييرات لتلك كان الجنوب،

 على ملحوظ أثر -للغاية قصيرة زمنية فترة
 مع مذھلة بسرعة تتطور بدورھا التى المجتمعات

 يرتبط(البيت في ا�دوار بين ً-مثT - التوازن إعادة
 ا�سرة داخل وفى) اoناث أعمال بتطور ذلك

 ا�و+د على ا�بوية للسلطة التدريجى التراجع(
 المعايير واzن التعليمى، مستواھم إرتفع الذين

 عTمات ھنالك إن ثم). للتحضر يةالثقاف -اoجتماعية
 للتعليم، التدريجى التعريب: وھى نتجاھلھا أ+ يجب

 الحياة في اoسTم دور سيادة على التأكيد وإعادة
 العربى، للعالم المناوئ الدولى والمناخ اليومية،

 العالم على ينفتحون الناس ھؤ+ء كان لو وحتى
 واoنترنيت، الخارج، إلى السفر طريق عن(
ً محدودا ًدورا يلعبون أنھم إ+ ،)الصناعية قمارا�و

 أن يمكن التھميش ھذا أن على. ةالعولم عملية في
 وإحياء الدول، تلك في التوترات إند+ع على يشجع
 ذلك وكل. الدينى التوجه ذات السياسية ل�حزاب المتنامى والنجاح شأنھا، لھا كقضية خاصة، بصفة الھوية
 المرتقب التحليل في إدراجھا يتعين إستراتيجية ديناميكيات ويشكل الحاكمة، بالنخ عن اoنفصال على يشھد

  .للمنطقة الديموجرافى -اoجتماعى للسياق

                                                 
. 2020، 1990ن فيما بي% 36إلى % 52 ا+نخفاض ملحوظ بدرجة أكبر فى دول المغرب العربى، حيث تنخفض نسبة السكان تحت العشرين من )9

، وحسب التوقعات سوف 2005فى عام % 36.5، ثم 1990فى عام % 48.5بينما نجد أن ا�رقام فى تونس مذھلة، حيث كان السكان تحت العشرين 
 .2020فى عام % 28تنخفض النسبة إلى 

  2005 السكان، أعمار 5 -  خريطة

  العمر متوسط السكان إجمالى من% 57

 ا�مم تقرير على أجريناھا بناء حسابات: المصدر
 ،2004العالم، في السكانية التوقعات"المتحدة 
 "     الوسط اoفتراض

  تحت العشرين

  متوسط العمر
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 التنمية تحديات مواجھة -لھا أوليات ل�لفية التنمية أھداف تعتبر التى -المتوسط جنوب دول على ويتعين
: الفقر على المحددة الد++ت ومن ،)المستدامة والتنمية ين،الجنس بين والمساواة والجوع الفقر مثل (ا�خرى

 من تعتبر +تزال التى -الصحراء جنوب إفريقيا أو آسيا جنوب في منھا حدة أقل وھى - التغذية نقص مشكلة
 التقلبات إلى مضافة أداء، ا�قل الزراعية واoنتاجية الديموجرافى، النمو بين الفجوة إن. الھامة المشكTت

oالذين) 4 -ملحق قارن (التغذية نقص من يعانون الذين أعداد زيادة إلى ًحتما تؤدى المزمنة، قتصاديةا 
 1990 عام في نسمة مليون 7,3 ب مقارنة المنطقة، سكان من % 3,9 أى نسمة مليون 9,2 إلى اzن يصلون

 ا�رجح على تبلغ لن الم،الع في أخرى مناطق شأن شأنھا المتوسط، جنوب منطقة إن. السكان من % 3,8 أى
 10 2015 عام بحلول لھا المحددة ا�ھداف

 كبرى تحديات سبعة ثمة أن سلف، كما الشكوك، تكتنفھا التى وا�مور الواضحة، للظواھر تحليلنا من يبدو
 المعالم واضحة مشكلة ھى التحديات وھذه.المتوسط منطقة في الديموجرافية -اoجتماعية الظاھرة تواجه

 مواجھتھا يتعين التى بالتحديات تنذر حيث قادمةال السنوات في ًوضوحا تزداد أن المرجح من إنه بل بالفعل،
  . أخرى ناحية من نتخيلھا أن يمكن التى نھياراo ومخاطر ناحية، من

  : المتوسط منطقة في المرأة

. الجذور راسخ بوىا� النظام +يزال حيث جوھرية، قضية المتوسط، البحر لدانب في المرأة وضع +يزال
 المجتمع، في مكانتھن وأخذن عامTت، ًنساء أصبحن المتوسط منطقة في النساء من ًكثيرا أن صحيح

 المنطقة، في للمرأة بالنسبة الكبرى الثورة ھو التعليم إلى الوصول كان وربما. بالجامعة الدراسة في وينتظمن
 النضالية واoتحادات الجمعيات وكانت. السلطة وائرد في بإضطراد تتزايد أعدادھن أخذت ذلك، على وعTوة

  .وإقرارھا المرأة بحقوق اoعتراف في فيھا +ريب مساھمة ساھمت قد

 المقام ھذا في نذكر أن بنا ويجدر لديھا، ا�سرة قوانين على أدخلتھا ھامة إصTحات دول عدة أقرت ولقد
 ،1956 سنة تونس في الصادر الشخصية ا�حوال وقانون ،2003 عام في المغرب في الصادر المدونة قانون
 في عليه أدخلت التى التعديTت بفضل العربى العالم في المرأة حقوق بشأن ثورية القوانين أكثر +يزال الذى
 فقد حال، أية وعلى. سوريا وفى الجزائر في كذلك إصTحات جرت كما الماضى، القرن من التسعينيات بداية

 كانت وإن -الخطوات إحدى يكون أن إ+ +يعدو القوانين تغيير: "أن ًمؤخرا صدرت التى التقارير تأوضح
 التغييرات، تلك بشأن توعية بحملة يتبع أن ويتطلب. الجنسين بين المساواة إقرار نحو العمل في -ھامة خطوة

  .)2006 متوسطية، -اليورو اoنسان حقوق شبكة( القوانين، تنفيذ وضمان

 القانونية، النواحى في ًحقا المساواة قدم على والمرأة الرجل بإعتبار بعد +تسمح الجھود تلك فإن ذلك، ومع
 بفرص ا�مر يتعلق اعندم الرجل وضع من صعوبة أكثر المرأة وضع يزال فT واoجتماعية، واoقتصادية،

 ذلك، من أكثر بل الدول، معظم في القيود لبعض المرأة إستقTل يخضع حيث الحقوق، أو ا�جور، أو العمل،
 كما الريف، في تعيش التى ونظيرتھا المدن في تعيش التى المرأة وأحوال أوضاع في الكبير التفاوت ھنالك

 بين اoختTل وھذا). المدن في ماتبدأ أول ا�سرية والتنظيمات المواقف في التغييرات تبدأ حيث (علينا +يخفى
 تلك و+تقتصر. وثقافية وسياسية، إقتصادية، -وإجتماعية يةتاريخ عوامل لتضافر نتاج ھو إنما الجنسين،

 شمال دول على مساوية، وبصورة ًأيضا، تنطبق وإنما وحدھا، الجنوبى الشاطئ دول على جميعھا النتائج
  .ھنالكً وضوحا أقل الجنسين بين الفوارق كانت ولو حتى) وإيطاليا أسبانيا و+سيما (المتوسط

                                                 
 -المرأة وتمكين الجنسين بين والمساواة - للجميع ا�ولى لتعليما وكفالة - والجوع المدقع الفقر على القضاء: ھى أھداف ثمانية تبلغ ل�لفية التنمية أھداف 10

 اoستدامة ضمان - ا�مراض من وغيرھما والمTريا اoيدز،/ البشرية المناعة نقص فيروس ومكافحة - ا�مھات صحة وتحسين - ا�طفال وفيات من والحد
 ).2000.المتحدة ل�مم العامة الجمعية (التنمية أجل من عالمية شراكة وإقامة - البيئية
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 دول في )Euros mesco,2006( 11 الوطنية النيابية المجالس في ًكافيا ًتمثيT ةممثل غير المرأة و+تزال
 مصر، في % 4,3 الجزائر، في % 5,3 التركى، البرلمان في كأعضاء % 4,5 إنتخاب تم (المتوسط جنوب

 وفي) تونس في% 22,8 المغرب، في% 11,9 سوريا، في% 12 ا�ردن، في %7,9 إسرائيل، في% 15
 في% 20 إيطاليا، في% 10,4 فرنسا، في% 13,9 أسبانيا، في% 30,5 اليونان، في% 14( ًأيضا أوربا

  خظ من الرغم علىً شائعا الزوجات تعدد +يزال ًإيضا، الجنوبى الشاطئ وعلى). البرتغال

 مل،التر حالة في التركة منً جزءا إ+ المرأة ما+ترثً وغالبا  .باoكراه الزواج شأن شأنه الدول، بعض في ره
  .عامة بصفة الصعوبة شديدة +تزال الطTق إجراءات أن نجد بينما

 البالغين الذكور من% 39 ب مقارنة البالغات، اoناث من% 62( الرجال من أكثر النساء بين ا�مية وتنتشر
 ثلنيم أنھن من الرغم على المتوسطية+يعملن، العربية الدول في البالغات اoناث ثلثى أن كما ،)المغرب في

  .البTد تلك في اoجمالية العاملة القوى من% 30 على مايربو

) والملبوسات سوجاتالمن (التحويلية والصناعات الزراعى، القطاع في ًواسعا ًنشاطا المرأة وتمارس
 وتيرتھا تسارعت والتى -العمل في النساء عدد زيادة مع ويتوازى. الدولة في اoدارية والوظائف والخدمات

 من . الجنوبى الشاطئ بلدان في نرى كما الفقر من يعانين ال�تى النساء عدد زيادة - ا�خيرة واتالسن  في
�نھن الرجال، بين منه أسرع النساء بين البطالة معدل يرتفع المواءمة، أو ا�زمات أوقات ففي ، المتوسط 

 التمويل أدوات في للتوسع ويمكن )Koques,2006 (المعروضة الوظائف عدد لتقليص عرضة أكثر
 الفئات مناطق في و+سيما - الصعوبات تلك من ًأحيانا تخفف أن الصغر، المتناھية القروض مثل المحلية،
 اoجتماعية والبيئة ا�سرة، في دورھا تعديل -ا�ول المستفيد بإعتبارھا -المرأة تستطيع حيث العاملة،
  .بھا المحيطة

 عدة أوضحت وكما. المدن في عنه الريفية المناطق في ًوضوحا مايكون أكثر فھو الجنسين بين التمييز أما
 في للمرأة واoجتماعية اoقتصادية ا�وضاع ھشاشة فإن ،)Raduan and reiffers,2006 (دولية تقارير
 المناطق في الرجال عالم أن نجد وبينما. ھناك السائد الفقر منھا يفاقم ، المتوسط جنوب بلدان في الريف
 ا�سرة، جانب من اoجتماعى اoعتراف على ويستحوذ الدخل، يولد ثم ومن ماعداه جميع على ويعل الريفية

 المزرعة في أو البيت في بالعمل سواء ل�سرة، اليومية الحياه في ًمحصورا مايكون عادة المرأة عالم فإن
 التغذية على و+تحصل ًا،كثير بھا +يؤبه الجنوب، في الريف في الفتاة أن نجد ھذا، يومنا وحتى. المجاورة

  . أخيھا مثل الكافى، التعليم على و+ الكافية،

 المغرب في% 57مصر، في% 39 الجزائر، في% 22 ب للمرأة الكلية العمالة من الزراعة نصيب ويقدر
 200و000 مصر في يوجد أنه ذلك ومغزاه، د+لته في أھمية +يقل آخر، رقم وثمة. سوريا في% 58 وتركيا،

 والمزارع الحقول (الزراعة قطاع في العمل حا+ت من% 80 من أكثر وأن ًعاما، 14 دون وھن املةع فتاة
  ).ًأساسا

 التحدى ولھذا 12المتوسط منطقة في ا�ولوية ذات التحديات أحد المرأة وضع تحسين يظل لنا، يتبين وكما
 المجا+ت في المرأة لحقوق تمرالمس والتشجيع - اoقتصادية الحياه في اoندماج من مزيد: ھو مزدوج ھدف

 ا�مر فإن والجنوب، الشمال دول في ا�وضاع إختTف على وعTوة. واoجتماعية والسياسية، المدنية،
                                                 

 .2005- 2003 من الفترة إمتداد على الوطنية البرلمانات دراسة تم 11
 سنة نوفمبر 15- 14 يومى إسطنبول مدينة في المرأة بشأن وزارى مؤتمر عقد ،1995 عام في متوسطية - اليورو الشراكة إطTق منذ ا�ولى للمرة 12

 ديسمبر في نشر الذى البشرية، للتنمية الرابع العربى التقرير في مركزية قضية المرأة موضوع من جعل اoنمائى المتحدة ا�مم برنامج أن كما ،2006
 والمشاركة التعليم، ومستوى الصحية، أوضاعھا خاصة بصفة ويتناول اoسTمية، - العربية المنطقة في المرأة أوضاع التقرير ھذا ويمحص. 2006 سنة
 .السياسية الحياه في
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 من الرغم على العام، العمل من مستبعدة المرأة تعد لم الشمال، ففي: الشاطئين بين تماثل عدم وجود الواضح،
 الناحية ومن). اoستقرار وعدم للبطالة، أكبر بدرجة تعرضھا مثل (يزالتمي أنواع لمختلف ضحية +تزال أنھا

 Audibert and (المرأة على للسيطرة ا�برز الشكل ھو الجنوب، دول في اoستبعاد أن نجد ا�خرى،
Khodja,1998(، بقاء على ساعد ولقدoسستبعاد على اoحات قصور اTصoالنظام على أدخلت التى ا 

  .المحلية داتوالعا القانونى،

  :ا?قليم على المزدوج الخطر: المدن إنفجار إلى الريف إھمال من

 في الحياه وجودة مستوى في التدريجى بالتقارب المتوسط، البحر حوض شمال في ضيةالما العقود تميزت
 رافيةالديموج -اoجتماعية التغييرات الحسبان، في أخذت قد السياسية اoستراتيجيات وكانت والريف، المدن

 وراء الدافعة القوة ھو ا�وربى اoتحاد سياسات وكانت. معين حد إلى ولو الريف، عالم في واoقتصادية
ً فضT ،)اoقليمية واoجراءات البنيانينة، والصناديق المشتركة، الزراعية السياسة خTل من( الريف تحديث

  .مھاإقلي تطوير علىً حرصا أبدت التى للدول الوطنية السياسات عن

 والمناطق) ساحلية مناطق ومعظمھا (الحضرية المناطق بين ضخمة فوارق ھنالك +يزال الجنوب، وفي
 اoنمائية المعونات وبفضل إجراءات، من الحكومة إتخذته ما بفضل التقدم بعض إحراز تم أنه صحيح. الريفية

 تخلف وكان . 1980-1970 من رةالفت خTلً وخصوصا المانحة، الدولية الجھات بعض قدمتھا التى رسميةال
 تزال فT ذلك، ومع العشرين، القرن من ا�خير الثلث خTل بTشك أقل المدن، في عنھا الريف في التنمية
 في الريفية المناطق و+تزال الحا+ت، بعض في تتسع أن يمكن إنھا بل -الحاضر الوقت في -كبيرة الفجوة

 أن كما المجتمعية، التسھيTت إلى الوصول وإنعدام ئية،الجز ةوالبطال بالفقر، تتسم المتوسط جنوب دول
ما  على ًتعقيدا تزداد الريفية - الحضرية العTقة أن عن فضT ا�حوال، أغلب في كافية غير بالمدن الروابط

 وإلى الخارجى العالم إلى بإستمرار تتطلع المدن أن نجد وبينما. والمجتمعات اoقتصادر عولمة مع يبدو،
 وضعھا بحكم ًتنمويا، ًداخلياومتخلفة محصورة +تزال البلدان، ھذه في الريفية المناطق فإن الخارجية، جارةالت

  .والھش المشرذم الجغرافى

 منظمة (والمدن الريف سكان بين ھامة فواصل ةثTث مTحظة يمكن فإنه بإختصار، الظاھرة ھذه ولتوضيح
 عام ففي. الشرب مياه إلى بالوصول يختص ا�ول، الفاصل )2006 الدولى، والبنك ، 2006 العالمية، الصحة
% 56 (المدن سكان من بكثير أقل الشرب، مياه إلى الدول، غالبية في الريف، سكان وصول أن نجد ،2002

 وھنا الصحية، الخدمات إلى بالوصول يختص الثانى والفاصل ،ً)مثT المغرب، في الريف سكان من فقط
 ھم مصر في فقط الريف سكان فنصف( الريف في منه أفضل المدن في العيش كان ، 2002 عام في ًأيضا،
 في الفقر فإن ًوأخيرا،) المغرب في% 31 تركيا، في% 62 وحوالى الصحية، الخدمات على يحصلون الذين
 في واحد دو+ر من أقل على يعيشون الذين الريف سكان نسبة تقديرات وكانت الريف، في منه أقل المدن

 في% 14 المغرب، في% 27 تركيا، في% 34 ا�ردن، في% 18 مصر، في% 23 ، 2000 عام في وم،الي
 رسمىال غير اoقتصاد بدور ماسلمنا إذا ا�رجح، على نسبية أنھا على ا�رقام تلك إلى النظر ويجب. تونس
 واقع في الرمادى، قتصاداo مايخفىً وغالبا المتوسطية المجتمعات تشغيل فيىً حاسما ًدورا  يلعب+يزال الذى

  .المحسوسة غير الحقائق بعض ا�مر،

 تحقق المناطق، بعض وفي. ا�خيرة السنوات في تقلصت قد التنمية في الجغرافية الفواصل تلك أن و+يبدو
 في صعوبات من تعانى أخرى ًدو+ ولكن ،)وتركيا تونس مثل (الريف تنمية في إيجابية نتائج الدول بعض

 فإن حال، أية وعلى. السكان فيھا +يتناقص التى المناطق وھى بمايلزمھا، وتزويدھا الريفية قالمناط تحديث
 فھل ًتقريبا، المناطق جميع في أو المناطق، جميع في ملحوظة +زالت والريف المدينة بين التنمية في الفجوات

 من وھل التسعينيات؟؟؟ عقد في الفقر، مؤشرات ذلك على تدل كما الريفية للمناطق إفقارجديد حالة ھذه
 أن عن كبيرة، ساحلية مدينة بجوارً فقيرا أكون أن ا�فضل من: يقول الذى الساخر الرأى نعتنق أن المفترض
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 الرغم على الريفية، المناطق تنمية أھمية إلى ينبھاننا السؤ+ن ھذان. ؟ الداخل في نائية قرية في ًفقيرا أكون
 ھشاشة وزيادة الديموجرافى، النمو بين التوازن بإقامة تتعلق مسألة إنھا. علالتفا من بنوع يسمحان أنھما من

  .المجتمعية المرافق تحديث وضرورة الطبيعية، الموارد

 المتوسط، منطقة في الديموجرافى -اoجتماعى السياق مستقبل بخصوص الثانى، اoقليمى التحدى وھذا
 لكى ا�قاليم، بين والتTقى التقارب ضمان أى جنوب،ال بلدان في الجغرافى التوازن مسألة إلى ينصرف

 في تكمنان خطيرتان ظاھرتان وثمة. الريفية والمناطق الحضرية، المناطق بين التنمية فجوات إتساع نتفادى
  :اzن الماثلة الديموجرافية -اoجتماعية الديناميكيات تأثير تحت الدول، ھذه طريق

 اoكتظاظ: مثل آثار، من ذلك على مايترتب كل مع إيقافه، +يمكن بشكل الحضرى التوسع ا�ولى، الظاھرة> 
 اoسكان ونمو السواحل وتدمير الزراعية، ا�راضى حساب على الجامح الحضرى والزحف السكانى،

 والنمو ا�راضى، على والمضاربة البيئى، والتلوث القذارة، شديدة ھامشية مناطق وظھور العشوائى،
 .مTءمتھا عدم أو ا�ساسية البنية كفاية وعدم الجريمة، وزيادة ،اoرتجالى الحضرى

 الفوارق وعن الخريجين، شباب بين البطالة مستوى إرتفاع عن المسئولية تتحمل أنً أيضا المدن على ويجب
 الخارجى العالم في مايدور على إطTعھم بحكم -المدن سكان تبنى الوقت، نفس وفي. اzن الحادثة الجغرافية

 الحياه أساليب مقلدين السلوك، في جديدة ًأنماطا -والسياحة والتجارة، الصناعية، ا�قمار شبكات فضلب
 كيانات ظھور مخاطر عن تتمخض سوف الحضرية، البيئة وتشرذم والتوترات، ، الضغوط إن ثم. الغربية

 طبيعية بيئة في المتوسط منطقة في )Monostropolises()Troin,2006 (وقبيحة ضخمة حضرية) مدن(
  .بالفعل إستخدامھا أسئ

 التخلف، وضحايا الريفية، للمناطق الجديد اoفقار ذلك، مظاھر وأبرز ل�ول، صدى فھو الثانى الخطر أما> 
 من لمزيد النائية المناطق تتعرض أن يمكن كما. البيئى والتدھور البشرية، والھجرة اoقتصادى، والركود
. النائية المناطق عكس على المدن، السوق، وإقتصاد العولمة إبتلعت ما إذا -فيھا ةالديناميكي oنعدام -التھميش
  .الريف تھميش حاتوض أن يمكن المتناقضتان، الظاھرتان وھاتان

 ناحية، من للمدن الجامح النمو : ًمزدوجا ًجغرافيا ًخطرا تواجه المتوسط، جنوب بلدان فإن ھذا، وعلى
 الريف، وعالم الحضر عالم بين العTقة في ا�خير والصدع. أخرى ناحية من المغلقة، المناطق وإنتشار

 تنمية عدم قضية ھناك ، الجغرافى التوازن عن ًفضT إذ والريف، الحضر مجتمعات بين جديد ظھورعائق
  . بالغ خطر وھذا الداخلية، الريفية المناطق

   :لھا وجھةالم والقوى التنمية أسباب : والتعليم والكتابة القراءة معرفة

 التعليم، على العام اoنفاق زيادة بفضل والكتابة القراءة معرفة د+تمع في سريعة نھضة المنطقة شھدت لقد
 عام المحرزمنذ التقدم إلى مانظرنا وإذا. 13ا�خرى النامية المناطق في موجود ماھو بكثير يفوق وبشكل
 15 عن أعمارھم تزيد الذين البالغين ا�ميين عدد ھبط حيث الجدل، +تقبل النتائج أن لوجدنا ، 1993-2003

 ا�ردن، في% 10 إلى% 18 ومن مصر، في% 29 إلى% 53 ومن الجزائر، في% 30 إلى% 47 من سنة،
  ) .UNESCO,2005 (تركيا في% 13 إلى% 22 ومن تونس، في% 26 إلى% 41 من وكذلك

 القراءة يعرفون + الذين عدد +يزال ھذا، ومناي فحتى الظاھرة، نطاق عنا يحجب أ+ يجب التقدم، ھذا أن على
  . البTد تلك في البالغين السكان ثلث إلى ربع بين ما يتراوح والكتابة

                                                 
 مقارنة للتعليم، ، المتوسط في سنويا، اoجمالى المحلى الناتج من% 5,3 ،2000- 1970 بين فيما المتوسطية العربية الدول صصتخ فقد ھذا، وعلى 13
 .)2006 ًعوديا، ولد (آسيا جنوب في% 2,4 الTتينية، أمريكا في% 3,3 آسيا، شرق في% 2,8 ب
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 كانت أنھا رغم% (48 إلى ا�ميين نسبة تصل حيث عادية، غير بدرجة مرتفعة النسبة +تزال المغرب، وفي
 سوق إحتياجات مع +تتوافق والتى الحسبان، في تعليمال جودة +تأخذ النتائج تلك إن ثم. )1990 عام في% 61

   .العمل سوق في الخريجيين، بينً أبدا المتزايدة ا�عداد قبول إلى و+تؤدى الغالب، في الضيق، المحلى العمل

 مئوية، كنسب عنھا المعبر ا�رقام أن يعنى ، المتوسط جنوب بلدان في البالغين أعداد في السريع النمو إن
 تناقصت قد وأنھا +يبدو السكان، بين ا�ميين أعداد أن نجد المطلقة، فبا�رقام. التحفظ من شئ ليھاع ينسحب

 اzن تظھر باتت أخرى، مرة مزعجة، د++ت ثمة أن بمعنى العموم، على نسبى المحقق التقدم فھذا ، 14
 ويمكن. منھم أكبر ھم من لكوكذ والكتابة، القراءة على الصغار، المدارس �طفال الحالية القدرات بخصوص
 نزولى إتجاه أخذ في اoستمرار من ًبد+ القادمة، السنوات في أكثر ينخفض أن نسبةا�مية في ل�نخفاض

  .متدرج

  :اHجيال بين فيما التحديات : المجتمعات يحول الديموجرافى التغير

 الشمالى الشاطئ على وربيةا� لالدو وفي. الديموجرافى التغير إلى الثالث اoستراتيجى التحدى وينصرف
 إرتفاع عند الرفاھية دولة نظام على الحفاظ كيفية : وھى معروفة، حلھا يتعين التى المعادلة فإن ، للمتوسط

 فى ًمضمونا المعاشات تمويل يعد ولم. العمل سن فى السكان أعداد  وإنخفاض المعاشات، أصحاب أعداد
 صافى نتيجة ھو الوحيد، الديموجرافى النمو أن ا�حيان بعض فى نجد حيث الدول، تلك فى المتوسط ا�جل
  ). الخصوص وجه على وإيطاليا أسبانيا (الھجرة ميزان

 استمرت ما إذا – متأخر وقت فى ولكن – المشكلة نفس تنشأ أن يمكن المتوسط، حوض جنوب وفى
 وبناء. آخر مكان فى تكمن والعاجلة ةالماس الحاجة ولكن عليه، ھى ما على الحالية الديموجرافية  ا+تجاھات

 ا�زدھار مرحلة فى اzن توجد المتوسط، جنوب دول أن السكان خبراء يرى الخام، ا�رقام بعض على
 النشطين غير السكان حجم فى ىالنسب وا+نخفاض العلم، سن فى ھائلة بشرية موارد وجود مع الديموجرافى،

 إلى تفتقر دول فى ًشيئا تساوى + الديموجرافية ّالنعمة تلك فإن ،ذلك ومع). السن وكبار الصغار، ا+طفال(
 بأستمرار، تتزايد العاطلين الخريجين أعداد إن. فعالة بطريقة ھذا البشرى المال رأس تعبئة على القادرة البيئة

 كنةمم فترة أطول ا�سرة بيت فى واحد سقف تحت بأو+دھم با+حتفاظ فيھا ا�مور أولياء يقوم أسر فى
 ا+قتصادية الصدمة تكون) ًخصوصا سنة 60 – 40 من العمرية الفئة (يعمل ا�مر ولى أن وطالما

 ا+قتصادى النشاط عدم فترة طول أو الدخل، نفاذ مع ًصحيحا، يعد لم ھذا أن على أخف، والديموجرافية
 للسلوك يتأتى يفك: السؤال كان وربما. مTئم اجتماعى ضمان نظام فيه يوجد + نظام فى ل�و+د،

 إرسال فرص لزيادة ،اoنجاب حا+ت وتباعد النسل تنظيم عليھم يتعين الذين ل�زواج الجديد الديموجرافى
 الممارسات فى متزايد بشكل تنعكس ا+قتصادية المشكلة فإن ھذا، وعلى. العالى التعليم إلى أكثر أو طفل

ً رأسا المتوسطية المجتمعات تقلب والديموجرافية، تصاديةا+ق للبيئة الشديدة التعقيدات ولكن الديموجرافية،
 ،)ا�و+د عن اzباء ومسئولية ا�سرة، أھمية (ا�جيال بين فيماً أحيانا الروابط قوة من الرغم على عقب على

  !!الھش الوضع بھذا ا+حتفاظ على القدرة بمدى ل�سف، مرھون، الوضع ھذا أن إ+

                                                 
14  
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  رجاءوال اليأس بين المتوسط شباب

 فى الشباب على يؤثر والقلق الرزق، فرص ضمان وعدم البطالة، إن. المتوسطى؟ للشباب المستقبل يخبئ ماذ
 الظروف، اختلفت ولو حتى الجنوب، فى نظائرھم على يؤثر ما بقدر المتوسط، من الشمالى الشاطئ دول

 الزيادة مع الجنوب، فىو. العمل سوق فى والتوترات بالقTقل خاصة، بصفة والخريجون، شباب ويحس
 عاoيقا أن إ+ ملحوظةن زيادة العمل سن فى السكان عدد زاد ا�خيرة السنوات فى الكبيرة الديموجرافية

 ھو ما على الحال يستمر أن المرجح ومن الديموجرافى، عاoيقا سرعة مستوى نفس على يكن لم ا+قتصادى
  .ھشة زيادة أنھا على – شئ كل رغم – الحالية الزيادة إلى نانظر إذا معجزة، حدثت إذا إ+ المستقبل، فى عليه

 بما ،1995 – 2025 بين فيما المتوسطية العربية دولال فى العمل سوق إلى الصافية الوفادة عدد ويقدر
 3 متوسط أى 15 2005 – 2020 بين اما الفترة فى مليون منھم شخص، مليون 85 - 80 بين ما يتراوح
 الوظائف من الضخم العدد ا�رقام تلك وتوضح .ھذه ًعاما عشر الخمسة فترة خTل ًياسنو جديد وافد مليون

 .لديھا البطاله ارتفاع من بالفعل تعانى التى البلدان تلك فى إيجادھا يتعين التى

 الخارج إلى السفر فرصة أى الھجرة أولھما: سنوات لعدة سادا حTن ھناك كان المشكلة تلك ولمواجھة
 وثانيھما) أقل بدرجة أوروبا إلى أو خاصة، بصفة الشمالية أمريكا إلى العقول استنزاف ًمثT، (ةمقبول بشروط
ّالسرى، المنفى إغراء  للناس تسمح – الوطنية التنمية تعرقل التى ا�نشطة وھى - رسمية غير بأنشطة والقيام ّ

 ا+قتصاد ھذا ويعكس. الحياة قيد ىعل يبقوا أن حتى أو) إيطاليا فى ًأيضا الظاھرة ھذه تحدث (يعيشوا بأن
  .الحوكمة عملية فىً قصورا تشھد التى المجتمعات فى ضرورية ّتكيف استراتيجية السرى

 المغرب بلدان فى ًوخصوصا ا+قتصادية، – ا+جتماعية المشكTت بتلك الزواج، سن متوسط ارتفاع ويرتبط
 26.3 ل�ناث، ينة 19.5 تونس فى الزواج سن متوسط كان (الخصوص وجه على للرجال بالنسبة العربى،

 فى اoخصاب وعملية. )2000 عام فى منھما لكل سنة 32.3 سنة، 26.6 مقابل ،1996 عام فى للذكور سنة
 تأخير إلى المواليد معدل فى ا+نخفض ويرجع كبير، حد إلى بالزواج مشروطة اoسTمية – العربية الدول

 المجتمعات تلك فى ا�عمار، جميع فى العزوبة نسبة زيادة كرةف ًاأيض تطرح وقد.مطرد بشكل الزواج سن
 انتشار بسبب الكبيرة الديموجرافية والتغيرات العيش، كسب فرص ضمان وعدم البطالة، تسود حيث

  . العمل مجال فى للمرأة المطرد التدريجى والتواجد التعليم، فى والتوسع التحضر،

 أولياء يساور الذى واليأس باoحباط الشعور من التنمية وتنقية مل،للع فرص إيجاد إلى ّملحة حاجة وثمة
 بالفعل اzن يشھد سياق فى ا�جتماعى القلق ھذا ويندرج أو+دھم، تعليم فى الكثير استثمروا الذين ا�مور
 جعير �سباب أنه فيه، شك + ومما. متعاظمة اقتصادية مشكTت يشھد كما الحاكمة، النخبة ضد ًعاماً سخطا
 النشاط مركز فإن ذلك، على وعTوة. الدينى السياسى التطرف حركات تزدھر السائدة، القنوط لحالة بعضھا

 ا+متنان من بدورھا تستفيد تىوال المعتدلة، Tميةاoس المنظمات متزايد بشكل تشغله أصبحت ا+جتماعى،
  .متزايد بشكل لصالحھا الناخبين تصويت ثم ومن به، تقوم لما العميق الشعبى

                                                 
 أما). 2006 (عوديا ولد جاك ا+قتصادى كتاب فى جاء كما الديمجرافية، للدراسات الفرنسى الوطنى لمعھدوا المتحدة، ل�مم إحصائية بيانات على حساباتنا  ترتكز)15

 إلى الدخول صافى انخفاض يبدأ أن يُحتمل فيما2000 – 2010 من الفترة خTل ذروتھا إلى تصل فسوف المتوسطية العربية الدول فى العمل سوق فى والتوترات القTقل
 .2015 لىحوا العمل، سوق
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  :الھجرة

 كان وقد المتوسط، البحر عبر – الشمال إلى الجنوب من ومعظمھا – ًيوميا الھجرة عمليات مشاھدة يمكن
 الذى الموضوع ھى  - الديموجرافية المشكTت جميع بين من – الھجرة وتعتبر. طويلة مدة منذ كذلك الحال
 ما إذا كبير وزن بذات ليست الدولية الھجرة أن إ+. اoعTم ووسائل العام الرأى اھتمام يجتذب ما ًغالبا

 إلى المھاجرين تدفقات صافى رقد قد انجليزى سكانى خبير وكان. الوفيات أو الخصوبة بموضوع قورنت
 – 10 بين ما يتراوح بما ،2005 – 1955 من الفترة خTل ا�وروبى، ا+تحاد فى الحاليين ا�عضاء الدول

 الفترة وكانت ،الدول نفس فى و+دة حالة مليون 300 حوالى ھناك كان الفترة، سنف وخTل, نسمة مليون 15
 ا�خير الثلث أثناء ضطرادبإ تزايدت التى والھجرة أروبا، فى السكانى الرواج فترة ھى الدراسة، موضوع

 + اوروبا فى للمواليد اoجمالى العدد فإن ا+نجليزى، الخبير نفس يقول كما ذلك، ومع العشرين، القرن من
 ). wilson,2005 (سنة كل المھاجرين اضعاف اربعة يمثل يزال

 اoخTل إلى بعد يصل لم المھاجرين حجم كان وإن تتراجع، لن والمتوسطية الدولية الھجرة أن الظن وأغلب 
 ، يعنى + ذلك ولكن. 2020 عام وحتى الفترة ھذه خTل المتوسط شمال لدول الديموجرافية بالبنية الجذرى

 ، صحيح العكس وإنما ، ا�وروبية الدول على للھجرة وا+جتماعى الوجدانى ا�ثر تھافت حال، أيه عل
  :زوايا عدة من ا�ثر ذلك إلى النظر ويمكن

 ذات المسائل من أصبحت قد الھجرة مسألة أن يTحظ الذى ا+وروبى المواطن منظور ھو ا+ول المنظور> 
 تسلل عمليات من يتضح كما ازدياد، فى الشرعية غير الھجرة وأن الدائرة، يةالسياس المناقشات فى ا�ولوية

  .أسبانيا أو إيطاليا شواطئ على ينزلون ما عادة والذين بالقوارب، المھاجرين

 الھجرة على القدرة فى ا�مل أن المنظور ھذا يؤكد حيث المتوسط، جنوب منظور ھو الثانى والمنظور> 
 الذين بين من ھم المھاجرين من وكثير. الوطن فى اoقامة على ا+ستطاعة عدم نم اليأس من ًأساسا يولد

 ترويج، عملية ليس – ا�حيان بعض فى مثيرة ظروف فى  الخارج إلى والسفر المدن، إلى الريف من نزحوا
 ا�حيان، ظممع فى أوً دائما المنفى حياة إلى ويدفع تحملھا، من بد + أخرى تضحية شئ، كل وقبل ًأو+ ولكنھا

 المتوسط جنوب من الھجرة تفسير ويمكن. المدقع الفقر أو ا�من، عدم أو الحرية، انعدام أو المالية، المشكTت
 إلى العائدين المھاجرين بعض عرضھاي التى ا+جتماعى النجاح صورة: منھا أخرى عوامل وبعدة شماله، إلى

 المعلومات شبكة أو الصناعية، ا�قمار عبر والبصرية يةالسمع الوسائل تأثير أو الصيف إجازة اثناء البTد
  .ا�سى إ+ يملك + قريب خرعالم آ إلى حية صور بنقلً يوميا تقوم التى) اoنترنيت (الدولية

 المحلل منظور ھو ا�خير والمنظور> 

 بالفوراق متعلقوال للھجرة، الحاسم الدور يستدعى سوف أنه ا�ول،: أبعاد ثTث على يؤكد أن بد + الذى  
 ومعالجة. الشمال فى المضيفة والدول الجنوب، فى المنشأ دول بين والسياسية والديموجرافية، ا+قتصادية،

 ا�ول، المقام فى للتنمية ٍّحدت بمثابة وإنھا نتيجة، إلى يؤدى لن فقط، ا�منى الھاجس زاوية من الھجرة مسألة
 إجمالى فإن ،1990 عام ومنذ .الجنوب لسكان بالنسبة الھجرة، لھذه ا+قتصادى -ا+جتماعى الدور ھناك ثم

 ا+جنبى ا+ستثمار من وأكبر للحكومة، اoنمائية المساعدات من أكبر كان للمغتربين، المالية ويTتالتح
 -% 6 بين ما – أوروبا من معظمھا يأتى التى – التحويTت تلك وتمثل المتوسط، جنوب دول فى المباشر

 ا�وروبى، ا+ستثمار بنك (2003 -1998 من الفترة خTل المغرب، فى اoجمالى المحلى جالنات من% 9
 أمان شبكة بمثابة – المنشأ دولة فى تقيم التى لTسر إعاشة من توفره ما بحكم – التحويTت وھذه ،)2006

 أن على المحلل كديؤ ًوأخيرا،. الريفية المناطق فى سيما و+ اليومية، الحياة صعوبات من تخفف اجتماعى
 إ+ الھجرة، دول من الماضى فى اسبانيا ايطاليا كانت وبينما. اzن تحدث أنھا أو حدثت قد عميقة تغييرات
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  بعض فى اzن تبزغ بدأت أخرى ظاھرة وثمة للھجرة، المستقبلة الدول من أصبحتا التسعينات عقد منذ أنھما
 مناطق إلى ًتدريجيا ّتحولتا قد خاصة، بصفة وليبيا المغرب أن نجد حيث الجنوبى، الشاطئ على الدول

 المتوسطية، المنطقة خارج من الضغط وھذا الصحراء، جنوب إفريقيا من القادمين للمھاجرين ترانزيت
 فى نفسھا العربى المغرب دول وتجد. المتوسط للبحر الجنوبية باتاالبو خTل من الھجرة ظاھرة يوضح
 لتدفقات ترانزيت وكمنطقة ناحيةن من أوروبا إلى ھجرة كمنطقة مسبوق، غير جيوبوليتيكى موقف

 التى ا+دنى قرالش بدول تتعلق ديدةج أخرى حالة وثمة 16الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين المھاجرين
 عدد بلغ وقد ،2003 العراق عام فى الحرب اند+ع منذ العراقيين، الTجئين استيعاب عليھا يتعين اصبح

 ومصر ،750.000 – 500.000 وا�ردن +جئ مليون 1.5 – 1.2 بين ما سوريا فى لعراقيينا جئينTال
  . 1720.000 حوالى ولبنان ،80.000 من أكثرً ايضا

يشير النمو الديموجرافى المستمر، وضعف ا+حتما+ت المبشرة بالنجاح فى ا�سواق المحلية، إلى ضغوط 
حتى ولو لجأت الدول ا+وروبية إلى تشديد الرقابة على  2020الھجرة سوف تتواصل من ا�ن وحتى عام 

 باعتبار -ى فرص العلموينظر اzن إلى الطلبات ا�وروبية النوعية عل. الحدود، والتشدد فى سياسات الھجرة
 على انھا سوف تصبح –ًرغوب فيھا اzن اجتماعيا �نھا تنطوى على بعض المخاطر والمشاق أنھا غير م

مثل قطاع اoنشاءات والخدمات (كد على الحاجة إلى العمالة المھاجرة الماھرة والمستھدفة ًأكثر وضوحا، وتؤ
ًأو اللجوء إلى الحل البديل وھو العمالة غير الشرعية فى القطاع الزراعى، وخصوصا فى جنوب ). الشخصية

  .وشرق أوروبا

ًعايش معا فى أوربا، حيث يمكن أن ًوتثير تلك الھجرة أيضا، لدى شعوب اوروبا والبحر المتوسط، مسألة الت
ًتندمج الثقافات، بد+ من أن تتصادم مع بعضھا البعض، على الرغم من المناخ اoقليمى واoعTمى السائد 

ًمرا ن أن يصبح أك يم–الذى نستطيع أن نشھد بوادره ا+ولى اzن . إن التTقح الثقافى. الذى قد يوحى بالعكس
أما الذين يرفضون ذلك ا+متزاج الثقافى، فھم الذين . من المجتمعات ا�وروبيةًحاسما وباضطراد لكل مجتمع 

ًيعولون على الھوية ا�وروبية، ومن ثم يدافعون عن التوجه نحو الداخل، وأما الذين يتخذون قرارا استراتيجيا  ً ّ
ون ة نسبية فى عالم يكبأن يقيموا نموذج التنمية لديھم على ا+متزاج الثقافى، فيكتشفون أن ذلك يعطيھم ميز

  .لى، وليس توحيد ا�شباه والنظائرللتعدد الثقافى فيه القدح المع

، كان يوجد لدى اoتحاد ا�وروبى بأعضائه الخمسة 2004فى عام : وفى الختام، يجب أن نذكر أحد ا�رقام
 فى ا�راضى من ا�جانب المقيمين% 20 مليون أجنبى من دول جنوب المتوسط، أى حوالى 5.8والعشرين 

إ+ أن ذلك يجب أ+ يخفى أھمية ) Fargue,2005(18 17(من سكان ا+تحاد % 1.3ا�وروبية، وحوالى 
دول الخليج، وأمريكا الشمالية على وجه : الھجرة من جنوب المتوسط إلى جھات غير أوروبية مثل

  . المھرةًالتى تستوعب أعدادا كبيرة من المھاجرين) الو+يات المتحدة وكندا(الخصوص 

                                                 
) IREMAM (اoسTمية والبعوث الدراسات معھد بمعرفة مرسيليا، مدينة فى نوفمبر 4- 2 من الفترة فى الموضوع ھذا بشأن دولية ندوة عقد  تم)16

 .الصحراء عبر العبور بسبب ا+ختبار محك فى المغرب: وا+ستبقاء ،)الترانزيت (والعبور الھجرة،: عنوان تحت

، فى مدينة استراسبورج، بخصوص الوضع 2007 يوليو 12ا لبرلمان ا+وروبى فى  الذى اعتمده  .2007 (357 (P6  - TA القرار من قاما+ر ھذه استقينا) 17
 .اoنسانى لTجئين العراقيين

 - 2002فى الفترة من % 20(وروبى فوق المتوسط التقريبى لTتحاد ا�إجمالى عدد المھاجرين الحاليين، ت +حظ أن نسبة المھاجرين من جنوب المتوسط، إلى )18
، أى 20.95 مليون نسمة وفى إيطاليا 2.15، أى %29.2 مليون نسمة من دول جنوب المتوسط، 2ويبلغ عددھم حوالى % 42، حيث تبلغ نسبتھم فى فرنسا )2004

 . نسمة360.000
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  وMدة فواصل اجتماعية متوسطية خفية

اليم إلى سم ا�قوكما تنق. ٍّلوح فى ا�فق اzن، تحد سادس وأخيرا، وھو عبارة عن فواصل اجتماعية خفيةوي
 على ما – بالعالم الخارجى، والمناطق الداخلية المغلقة، فإن المجتمعات المتوسطية تنقسم اzن مناطق ترتبط

ر من مناطق ت سكانية معلومة، وفئات سكانية مھمشة، وإذا كانت ھذه الفواصل موجودة فى كثي إلى فئا–يبدو 
ومرجع ھذه الظاھرة إلى ا+شكال الحالية . بصفة خاصة فى منطقة البحر المتوسط العالم، إ+ أنھا تسود

ا+جتماعية داخل كل  وراء اتساع الفوارق نًللعولمة وھى من بنات أفكار المذھب الليبرالى أساسا، وھى تكم
 ولديھم اعمالھم، وعTقتھم الشخصية  قليلو العدد، ولديھم أسر مستقرةوالمتوسطيون المعولمون ،إقليم وطنى

الوثيقة، وھم يسافرون يستفيدون من لقاءاتھم باzخرين، ولديھم الوسائل المالية والفكرية لمتابعة الديناميكيات 
َّ ليسوا بالضرورة، ا�كثر ثراء، أو ا�على فى السلم المھنى، على الرغم والتغيرات التى تجلبھا العولمة، وھم ً

وإنما ھم من النخبة الجديدة البارعة فى استخدام أدوات . من وجود ارتباط وثيق بين ذلك فى اغلب ا+حيان
نفاذ إلى ھم القدرة على اليدون أحداث المستجدات فى كل شئ، ولا+تصال والتكنولوجيا، وھم دائما ما يتابع

ا�مر الذى يمثل ميزة ) سياسية، قوة شرائية، خطب، التزامات، نضال(مختلف محافل التعبير ومنابر الراى 
 فى ولما كانوا يتمتعون بثقة. وھم إيجابيون فى مواجھة التغيرات ا+جتماعية. استراتيجية نسبية متعاظمة

ين المعولمين ھم البناة الحقيقيون لمستقبلھم، نفسھم، فإن ھؤ+ء المتوسطيالنفس، ويتحكمون فى مصائرھم بأ
) glocalized" (العولمة المحلية"و ) شبكات، مھام متعددة(ّلذلك، كان عالمھم يتسم بتعدد المراكز من ناحية 

  ).أى ا+شتراك فى العولمة، وا+نخراط المكثف فى الحياة ا+جتماعية المحلية(

�إنھم ليسوا بمعزل عنھا، ولكنھم . ّخرى، فھم منبتون عن العولمةأما المتوسطيون المھمشون، من الناحية ا
فاoنترنت والفضائيات ليست إ+ وسائل لكسر الملل، (إما متفرجون أو ضحايا، فھم يعيشون العولمة عن بعد 

القلق وعدم ا+طمئنان إلى الغد، (، أو يعانون من آثارھا السلبية )أو نوافذ ل�طTل من خTلھا على العالم
اوزتھم تج، ذلك أن التسارع فى وتيرة التاريخ ، والقTقل المترتبة على اقتصاد السوق، وقد )والفقر، والتضخم

ائر صنع القرار أو مركز الحراك ا+جتماعى، وھم وھؤ+ء الناس بعيدون عن دو. ,ورھاوخلفتھم وراء ظھ
� وھم إذ يواجھون لمھم داخل وعاء مغلقتھم ويدور عانكفاء على أنفسھم وعلى جيرانھم ومعتقدايميلون إلى ا

ًھذا اoحساس بالظلم، والعولمة التى تطرحھم وراء ظھورھا، فإن المتوسطيين المھمشين + يقولون شيئا 
البعد عن السياسة، سيادة النزعة الفردية، (، بل إنھم يتوقفون عن قول أى شئ )العجز المادى والفكرى(

حيث تظھر ا�صولية السياسية والدينية، (عكسية، يجأرون بالصراخ أو، فى الحالة ال) وفقدان المرجعية
البية ھذه الفئة، وتشكل المرأة غ).  الحضرية الكبرىواند+ع حركات التمرد والثورة فى ضواحى المراكز

  .وربما كان ذلك بمثابة رد فعل على اوضاع خضوع المرأة للرجل فى المنطقة المتوسطية

  ًزال واضحا كل الوضوح، لكنه +متوسطى + يوھذا الفارق ا+جتماعى ال

الTتماثل فى الثروة (ستطيع إخفاء الTتماثل الكبير الذى يفصل بين الشاطئ الشمالى عن الشاطئ الجنوبى ي
 الديموجرافية لمنطقة –ًويمكن لذلك الفارق ان ينمو تدريجيا ويؤثر على مستقبل البيئة ا+جتماعية ) والتنمية
  .المتوسط

    الديموجرافية المحتملة–ر اMجتماعية الظواھ

من بين الظواھر ا+جتماعية الرئيسية السائدة، والشكوك الكبرى بخصوص السياق الديموجرافى فى منطقة 
  :2020المتوسط، ھناك عدة ظواھر من المرجح أن تستمر، أو تزداد شدة وحدة حتى عام 
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المتوسط، على الرغم من أن تلك الزيادة أضحت اقل الزيادة السكانية فى بلدان الشواطئ الجنوبية من >  
  .سرعة عما كانت عليه فى نھاية القرن العشرين

فى شمال المتوسط، تشھد معظم الدول ازمة ديموجرافية تتعلق بانخفاض معد+ت الخصوبة، وزيادة أعداد > 
ً تشھد انتعاشا ديموجرافيا من  التىر فرنسا ھى الدولة الوحيدة اليوموتعتب. لسن فى مجتمعات تلك الدولاكبار 

  .جديد، مع ارتفاع معدل الخصوبة

ر المجتمعات المتوسطية سوف يستمر، وبشكل أكثر سرعة على الشاطئ الجنوبى، وسوف تقترن ّأن تحض> 
 المناطق  على امتداد– والسكان الذين يعيشون على أطراف المدن –تلك العملية بزيادة توطين سكان المدن 

ن المرجح زيادة عدد المدن الكبيرة فى منطقة المتوسط، عما ھى عليه اzن، بينما نجد أن الساحيلة، وم
  .المناطق الداخلية الحبيسة، والمناطق الريفية يمكن أن تتضاعف داخل بلدان الشاطئ الجنوبى

ھن وعام وفى بعض البلدان، قد + يعانى الريف من عمليات التفريغ السكانى الكبرى، فما بين الوقت الرا> 
 فى مصر، وا�ردن، وسوريا، واراضى ً فى الريف أكثر عددا على ا�رجح، سوف يظل القاطنون2020

 خTل الخمس عشرة سنة يعة الريفية لسكان منطقة المتوسطالسلطة الفلسطينيةن ومن ثم لن تختفى الطب
لك الحجم فى بلدان ً حجمھا تدريجيا فى شمال المتوسط، وتراجع ذمة، حتى على الرغم من تقلصالقاد

  . وتركيا–المغرب العربى 

وسوف تستمر موجة التغيير الديموجرافى فى بلدان الشاطئ الجنوبى، بل ربما تتسارع فى منطقة المغرب، > 
حيث نجد أن ا+سر سوف يكون لديھا عدد اقل من ا�طفال، ويصبح عمر الناس أطول، وسوف تستمر 

تفسير تلك الظاھرة، بأنتشار الطب الحديث والنظم الصحية، وزيادة ويمكن . معد+ت الوفيات فى ا+نخفاض
  .استعمال وسائل منع الحمل، وتنظيم ا�سرة

ًإن طول أعمار السكان فى منطقة المتوسط، سوف يزداد على ا�رجح، وخصوصا فى بلدان الشاطئ > 
تزايد، على الرغم من ، حيث إن متوسط ا�عمار يً خصوصافى بلدان المغرب العربى وتركياجنوبى وال

الطبيعة الشبابية التى + تزال سائدة فى السكان، بالمقارنة بالمجتمعات ا+وروبية مثل ايطاليا أو اليونان التى 
ّ إذا لم يقل من الناحية العددية خTل الخمس –وإن عدد الشباب تحت سن العشرين . يتزايد عدد كبار السن فيھا

  .ً كثيرا بالمفھوم النسبى فى جميع دول الشاطئ الجنوبى للمتوسط سوف يتداعى–عشرة سنة القادمة 

، تختص 2020إن ا�مور الرئيسية غير الموثوق فى وقوعھا فى السياق الجغرافى المتوسطى حتى عام 
والسؤال . ً ا+جتماعية، كما تختص باثر الظواھر الديموجرافية التى تحدثنا عنھا آنفا–بالجوانب ا+قتصادية 

 حضرية، ساحلية، متعلمة، أو تنظيمھا، عندما تصبح فى معظمھا يمكن إدارة المجتمعات المتوسطية كيف: ھو
  طويلة ا�عمار؟

وفى الشمال، فإن ا�مور الرئيسية غير الموثوق فى وقوعھا تختص بفرص إمكانية استمرار النظام 
اجه غالبية الدول ا�وروبية وسوف تو.  جذريةم المعاشات على ما ھو عليه بدون إصTحاتا+جتماعى نظا

ّ وزيادة فى عدد السكان غير العاملين، فى مناخ اقتصادى ربما يتسم بتناقص فى ا�صول الموجودة لديھا
 فى دول رسميةال وفى نفس الوقت يمكن ان تزداد العمالة غير المستقرة أو غير ،بضعف النمو، وزيادة البطالة

 إلى الجمع بين –واء من العاملين غير المسجلين أو المھاجرين  س–شمال المتوسط، وسوف يحتاج ا+فراد 
  .ة لمجرد أن يعيشواال وضيععدة انشطة فى وقت واحد، أو يقومون بأعم

ًشھد توسعا حضريا فإن التحديات ذات طابع مختلف، ففى الدول التى توفى جنوب المتوسط  حيث تكسب – ً
+جتماعية والدينية يمكن ان تتغير، كما ان اساليب الحياة اصبحت  نجد أن العادات ا–ًالمرأة تدريجيا استقTلھا 
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تتسم بالنزعة الفردية المتزايدة فى البTد التى تزداد فيھا أعداد غير المتزوجين، كما نجد أن أعداد المواليد 
ًتتناقص، وأن ا�سر تتفكك، وبا+ضافة إلى ذلك، فإن تناقضا خطيرا ينشأ اzن بين الشباب المتعلم  فى سن ين،ً

 وإن الزيادة الرقمية فى أعداد الخريجين –اسدة أو المصابة بتصلب فى الشرايين العمل، وبين سوق العمل الك
 اجتماعية –العاطلين أو الذين + يجدون فرصة عمل، تحول بلدان جنوب المتوسط إلى الغام اقتصادية 

 الحركات لى الخارج من ناحية، وا+نضمام إلىرة إًحقيقية، تجد متنفسا لھا اzن، وربما فى المستقبل، فى الھج
نه يجب أ+ نغفل مسألة الحوكمة ونموذج ًواخيرا، فإ. ، من الناحية ا�خرىالراديكالية، السياسية والدينية

التنمية فى تلك البلدان، حيث يبدو أن مؤشرات مستويات المعيشة، والتعليم، والصحة قد توقفت عن التحسن، 
  . ا+جتماعية الحالية والمتسارعة–ييرات ا+قتصادية فى مواجھة التغ

جرافية، الجارية اzن فى منطقة المتوسط، مقترنة بديناميكيات التنمية، تطرح ووعلى ھذا، فإن التغييرات الديم
ذلك ان المنطقة  . ضطربة بعض الشئ، حول مستقبل اoقليم فى السنوات القادمةمعلينا بانوراما معقدة و

كون عدد سكان الدول على الشاطئ ًثر من ذى قبل،وأقدم عمرا، وسوف يسوف تصبح حضرية اكالمتوسطية 
 من تھميش، فيما + يزال فيه عدد كبيرالجنوبى أكبر، بينما يكون الريف، فى تلك الدول، عرضة لمخاطر ال

ية، كما أن السكان، وربما يستمر سوء التنمية حتى يصبح سمة على ا�وضاع القائمة فى عدة دول متوسط
 ا+جتماعية، سوف تتجمع ٌسحبھما فى ا+فق، بطريقة –التدھور البيئى، واتساع نطاق التحديات ا+قتصادية 

  .كثيفة لTسف

 ا+جتماعى فى منطقة المتوسط، وأثاره على أشكال –إن ھذا التحليل لديناميكيات السياق الديموجرافى 
 سوف تتضح كلھا أكثر عند –ومية، التى يمكن التنبؤ بھا ا+ستھTك، والعمل، والسياسات الزراعية الحك

  ً. الزراعة فى المنطقة، مستقبT تواجهدراسة التحديات الرئيسية التى سوف
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  الم6حق

   مؤشر الخصوبة فى منطقة المتوسط1 –ملحق 

  
  2020-2015  2015-2010  2010-2005  2005-2000  2000-1995  1995 – 1990  الدولة

  2.01  2.09  2.18  2.29  2.43   2.78  البانيا
  1.64  1.6  1.6  1.63  1.92   2.36  قبرص
  1.49  1.42  1.35  1.27  1.18   1.27  اسبانيا
  1.85  1.85  1.85  1.87  1.76   1.71  فرنسا

  1.36  1.29  1.25  1.25  1.3   1.37  اليونان
  1.45  1.41  1.38  1.28  1.21   1.28  ايطاليا
  1.6  1.53  1.5  1.5  1.85   2.02  مالطه

  1.57  1.5  1.47  1.47  1.48   1.52  البرتغال
  2.17  2.27  2.39  2.53  2.88   4.13  زائرالج

  2.57  2.75  2.99  3.29  3.53   3.91  مصر
  2.36  2.49  2.66  2.85  2.94   2.93  اسرئيل
  2.54  2.81  3.13  3.53  4.32   5.14  ا+ردن

  2.03  2.12  2.21  2.32  2.7   3  لبنان
  2.26  2.47  2.72  3.03  3.41   4.1  ليبيا

  2.3  2.43  2.58  2.76  3   3.66  المغرب
  2.51  2.76  3.08  3.47  3.95   4.61  سوريا
  1.7  1.73  1.87  2  2.32   3.13  تونس
  2.11  2.21  2.31  2.46  2.69   2.9  تركيا

  3.85  4.4  5  5.57  5.99   6.46  السلطة الفلسطينية
  2.07  2.16  2.29  2.44  2.68   3.07  منطقة المتوسط

دول جنوب وشرق 
  المتوسط

4.00   3.43  3.07  2.81  2.59  2.40  

لدول ا�وروبية ا
  المتوسطية

1.65   1.47  1.47  1.49  1.51  1.57  

  2.38  2.46  2.55  2.65  2.79   3.04  العالم

، الفرضيات 2004 "العالم لسكان اXفاق المستقبلية"تحت عنوان حسابات أجريناھا بناء على دراسة لbمم المتحدة : المصدر
  ".الوسيطة

  .ردن، لبنان، ليبيا، المغرب، سوريا، تونس، تركيا، والسلطة الفلسطينية مصر، إسرائيل، ا�:دول جنوب شرق المتوسط

  قبرص، فرنسا، اليونان، ايطاليا، مالطة، البرتغال، اسبانياز: الدول ا*ربعة المتوسطية
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  ًيوضح فروقا عميقة بين الدول المتوسطية )HDI( مؤشر التنمية البشرية –2 ملحق

aإن المؤشaدل، فaلمھما ثار حوله من جaات ككaى المجتمعaة فaة التنميaاس حالaى قيaن فXستخدم اaب يaر المرك .
. كaل عaام) UNDP(الذى يقترحه برنaامج ا�مaم المتحaدة ا4نمaائى ) HDI(وذلك ھو مؤشر التنمية البشرية 

نaصيب الفaرد مaن (ويقوم مؤشر التنمية البشرية بقياس ث7ثة أبعاد للرفاھيaة البaشرية، وھaى متوسaط الثaروة، 
طaaول العمaaر (، والعمaaر المتوقaaع عنaaد المaaي7د )PPP(لمحلaaى ا4جمaaالى بaaسعر تعaaادل القaaوة الaaشرائية النaaاتج ا
وتتراوح قيمة مؤشر التنمية البaشرية )). القدرة على القراءة والكتابة، والمعرفة(، ومستوى التعليم )والصحة

 القيمaة الaدنيا فتعنaى الفقaر ، والقيمaة العظمaى تقابaل المaستوى الممتaاز فaى التaصنيف، أمaا1ما بين صفر إلaى 
وظaة، امaا الaدول التaى يقaل فيھaا  تعتبaر مaن الaدول المحظ1 إلaى 0.8ن ، والدول التى تحتل الفئة مaا بaيالمدقع

  . فتعتبر من الدول التى تعانى من حالة ضعف التنمية0.5مؤشر التنمية البشرية عن 

ً، �نaaه + يبaaدى اھتمامaaا كافيaaا بaaالفوارق + تaaشوبه شaaائبةصaaحيح أن المؤشaaر لaaيس ھaaو المؤشaaر المثaaالى الaaذى  ً
ًومع ذلك، فإن مؤشر التنمية البشرية، يعتبر مقياسا ھاما �نه فريد من نوعaه، . والتفاوتات داخل نفس الدولة ً

ويقدم لمحة سريعة عن مستوى التنمية السنوية فى كل دولة من دول العالم، ومن ثم يتيح القدرة على إجراء 
. نaات علaى المaستوى ا4قليمaى، ويراقaب الفجaوات الموجaودة داخaل منطقaة جغرافيaة معينaةمقارنات بaين البيا

كيف ينطبق ذلك على منطقة البحر المتوسط؟؟ وكيف تطور مؤشر التنمية البشرية خ7ل الث7ثaين : والسؤال
  :يمكن أن نبدى ث7ث م7حظات سريعة فى ھذا الشأن. ًعاما الماضية؟؟

 وكaان التحaسن 1975البشرية قد تحسن فى كل دولة من الaدول المتوسaطية منaذ عaام أن مؤشر التنمية : ًأو�
  . ًأكثر سرعة فى بلدان الشاطئ الجنوبى، وخصوصا فى بلدان المغرب العربى

شرية قد تحaسن فaى كaل دولaة مaن الaدول، فaإن لما كان مؤشر التنمية الب: نبثق من ا�ولىت: الم6حظة الثانية
 العربيaة علaى الaشاطئ +تزال قائمة بين دول شاطئ الaشمالى للaدول ا�وروبيaة والaدولالفجوة، لھذا السبب، 

الجنوبى، حتى ولو كانت تلك الفجوات تضيق بالتدريج، وعلى ھذا كان متوسط مؤشر التنميaة البaشرية، فaى 
فجوة للمجموعة الثانية، أى متوسط ال0.767مقارنة بـ % 918، فى المجموعة ا�ولى من الدول 2004عام 

، تaدور 1990 وفaى عaام 0.328، تaدور حaول 1975، إ+ أن الفجوة كانaت فaى عaام 0.151كان يدور حول 
، لوجaدنا ان فرنaسا تحتaل 2004ً، وإذا ما رتبنا الدول المتوسطية طبقaا لمؤشaر التنميaة البaشرية لعaام 0.232

، ونجaد )0.927(تبaة الرابعaة  على الشاطئ الجنوبى للمتوسط تحتل المروإسرائيل )0.942(المرتبة ا�ولى 
، بينمaaا تظaaل المغaaرب الدولaaة المتوسaaطية، صaaاحبة )0.798(أن ليبيaaا فaaى صaaدارة الaaدول العربيaaة المتوسaaطية 

  . المؤشر ا�دنى للتنمية البشرية

 وأن الدول 0.8 وا�خيرة تؤكد أنه + توجد دولة عربية واحدة بلغت حتى اXن عتبة الرمز:الم6حظة الثالثة
 123-78 تقaع فaى المرتبaة مaا بaين –) 64التaى احتلaت المرتبaة ( بخ7ف ليبيaا – المتوسطية جميعھا العربية

  .على المستوى العالم، أى تقع فى المنطقة الوسطى

بaه مaن حيaث مؤشaر التنميaة  ھذه الم7حظات، يمكن القول بان التقارب بين شaمال المتوسaط وجنووفى ضوء
بب فaى احتمaال اسaتمرار تلaك العمليaة، ھaو أن الaدول ا�وروبيaة علaى سوف يستمر المستقبل، والسالبشرية، 

الaaشاطئ الaaشمالى، مaaن ناحيaaة، تقتaaرب اXن مaaن أقaaصى سaaقف للمؤشaaر، بينمaaا الaaدول ا�خaaرى علaaى الaaشاطئ 
طالما أن مؤشر التنمية البشرية فيھا أقل من عتبaة ( + تزال فى مرحلة التنمية - باستثناء اسرائيل–الجنوبى 

ًوأخيaaرا، لمaaا كaaان مؤشaaر التنميaaة البaaشرية فaaى العaaالم يرتفaaع فaaى كaaل مكaaانن تقريبaaا، فaaإن الرھaaان . )0.8الaaـ  ً
  .المضمون ھو أن الدول العربية المتوسطية سوف تظل فى المنطقة الوسطى من الترتيب الفترة طويلة قادمة
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   المتوسطية فى منطقة البحر المتوسط–أوضاع الزراعة وا�غذية  3 -ملحق

  
  .2006تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج ا�مم المتحدة ا4نمائى،: المصدر

  ظاھرة نقص التغذية بين سكان المنطقة الجنوبية للمتوسط 4 -ملحق

عدد ا*شخاص الذين يعانون من نقص التغذية 
  )بالمليون(

نسبة ا*شخاص الذين يعانون من نقص التغذية 
  كانإلى إجمالى عدد الس

  الدولة

1990-1992  2001-2003  1990-1992  2001-2003  
  الجزائر

1.3   1.7  5.1%  4.2%  
  مصر

2.5   2.4  4.5%  3.6%  
  ا*ردن

0.1   0.4  3.1%  8%  
  لبنان

0.1   0.1  3.7%  3%  
  ليبيا

nc nc nc nc 
  المغرب

1.5   1.9  6%  6.3%  
  سوريا

0.7   0.6  5.5%  3.6%  
  تونس

0.1   0.1  1.2%  1%  
  تركيا

1   2  1.7%  2.8%  
إجمRRRRRRRRRRالى المنطقRRRRRRRRRRة 

  %3.9  %3.8  9.2   7.3  الجنوبية للمتوسط

  .2004، وا�مم المتحدة، 2006)الفاو(حسابات أجريناھا بناء على إحصاءات منظمة ا�غذية والزراعة : المصدر

 البيانات غير متاحة
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  ظاھرة العمر الھرمى فى إيطاليا، تونس، ومصر 5 -ملحق

  

ة لسكان العالم، لي المستقباXفاق"ت عنوان مم المتحدة تح حسابات أجريناھا بناء على دراسة لb:المصدر
  ".الفرضيات الوسيطة

  

    

  ا�جتماعى-السياق الديموجرافى 
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  2الفصل  

  ∗∗∗∗ الجغرافى السياق ا�قتصادى
 شرين، ونتيجaaة لaaذلك، تتغيaaر الخريطaaةرن العaaدية بaaوتيرة متaaسارعة منaaذ نھايaaة القaaتنطلaaق العولمaaة ا+قتaaصا

قaوى اقتaصادية " الناھaضة"ح مaا يaسمى بالaدول لة، وأصaبلكوكب ا�رض بسرعة مذھة فيا+قتصادية الجغرا
حقيقيaaة، بينمaaا عجaaزت دول أخaaرى عaaن مواكبaaة الaaديناميكيات الجديaaدة فaaى الaaسياق العaaالمى، وليaaست البلaaدان 

تتنaaاول  مaaن دول  ھaaذه، ذلaaك أن منطقaaة المتوسaaط تتفaaاوت ا�كبaaر فaaى عمليaaة العولمaaةالفaaائزالمتوسaaطية ھaaى 
ًأوضاعھا ا+قتصادية تفاوتا شديدا ًتختلف اخت7فا شديدا عن ) EU(19فالدول ا�عضاء فى ا+تحاد ا�وروبى: ً ً
ًفيھا الحقائق اخت7طaا شaديدا،  تختلط التى SEMCs(20(الدول فى جنوب وشرق المتوسط  الفaوارق ذلaك أن ً

  .تفوق أوجه التقارب، فى تلك المنطقة، + تزال ملحوظة بدرجة ا+قتصادية

تاب، كيف عجزت دول جنوب وشرق المتوسط عن استثمار المزايaا الطبيعيaة وقد ناقشنا، ونحن نقدم ھذا الك
د فيa إلaى عمليaات تنميaة تالماليaة تحويل الديناميكيات ا+قتaصادية و،أو الدورية التى تتمتع بھا حتى يتسنى لھا

ً قaaصورا عامaaا فaaى التنميaaة فaaى منطً، حتمaaا،مجتمعاتھaaا، وھaaذا العجaaز عaaن تعبئaaة العوامaaل المتاحaaة يعكaaس قaaة ً
ً أن يلعب دورا إيجابيا فعا+ فى تخُيفترض الذى –ويعانى ا+قتصاد . المتوسط ُ  من - ف التوترات السياسيةفيُ

 ا+جتماعيaة الجاريaة -ةفيaعدد من نقاط الضعف التى تحول بين الaدول وبaين مواكبaة الaديناميكيات الديموجرا
  .اXن، والتغيرات البيئية الحادثة فى المنطقة

ًاق، + تزال الزراعة تلعaب دورا أساسaيا، وتحتaل مكانaة بaارزة فaى المجتمعaات وا+قتaصاديات وفى ھذا السي ً
أن تراقب عن كثaب لتلك المجتمعات ًونظرا إلى أن قطاع الزراعة قطاع استراتيجى، فإنه + بد . المتوسطية

ة فaى منطقaة المتوسaط  اXن، مع ا�خذ فى الحسبان أن وضع التجارة الزراعيالجاريةأشكال تحرير التجارة 
، ومaن ثaم تثaور مجموعaة كاملaة مaن ا�سaئلة بaشأن مaستقبل الزراعaة فaى الaدول فى وضع حaرج اXن أصبح

وعلaى  ى لbغذيaة الزراعيaة،بشكل متزايد على التغييaرات فaى النظaام العaالمالمتوسطية التى أصبحت تعتمد 
  . الزراعية -من خ7ل سياسة ا�غذية  متوسطى -ورواليالوسائل والسبل الرامية إلى تدعيم التعاون 

                                                 
، وجaاك ولaد عوديaا ) مونبيلييaه-سaيام (، وبييaر ب7aن ) سaيام- العامaة ا�مانaة(استند ھذا الفصل إلى بعض الوثائق التى كان قد أعدھا سيباستيان أبيس  ∗
  ).اقتصادى(

  .، وقبرصاليونانا، ومالطة، وإلٮالبرتغال، وأسبانيا، وفرنسا، وايط 19
وريا، وا�ردن والجزائر، وتونس، ومصر، ولبنان، وإسرائيل، وتركيا، وس،  التحلي7ت الواردة فى ھذا الفصل، تشتمل ھذه الفئة على المغربحسب 20

  . عنھاةفيدينا بيانات كاراض الفلسطينية، حيث + تتوفر ل متوسطية باستثتاء ا�–ورو إلٮ الشراكة التى تتمتعأى الدول 
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  :الديناميكيات ا�قتصادية فى منطقة البحر المتوسط

فيذھا اXن، ، والسياسات التجارية الجارى تنفيھاة نمو التجارة في، وكي فى اقتصاد العالمتحليل وضع المنطقة
  . لدراسة اXفاق العامة ل7قتصاد المتوسطىيضع أساس

  :قتصاد العالمي المتوسط فى ا�منطقة

 الجديدة البازغة فى ا+قتصاديات المتوسطية، من حيث الظواھر الرئيسية، و الظواھرسوف نقوم بقياس
  .النمو، وتحقيق الثروات، والتفاوت فى الدخول، وا+ستثمارات

  .ة، فى منطقة المتوسطفيمعد�ت نمو مرتفعة، وإن لم تكن كا

مقارنة بـ % 3.5 (عالمى أعلى من المتوسط ال2000منذ عام كان النمو ا+قتصادى، فى منطقة المتوسط 
لسنوات القليلة رع معدل النمو بشكل ملحوظ خ7ل اوقد تسا). 2004-2000خ7ل الفترة من % 2.5

ونان، وإن كانت بعض الدول المتوسطية اليالماضية فى ألبانيا، والجزائر، والمغرب، وا�ردن، وتركيا، و
ھا اقتصادياتھا فى عقد علٮ، مقارنة بالحالة التى كانت 2000 ذ عاممو أقل منا�خرى قد سجلت معد+ت ن

بصفة خاصة إسرائيل ، فى الجنوب والتسعينيات من القرن الماضى، كما ھو الحال فى مصر، وسوريا، 
  .، والبرتغال فى الشمالإيطالياوفرنسا، و

ط، بصفة عامة، نمو + بأس به بالمقارنة إن النمو فى جنوب شرق المتوسط بين الدول الشاطئية على المتوس
ً ا�داء + يزال بتخلف كثيرا عن ا�داء فى الدول اXسيوية وفى على الرغم من أن(العالم وأوروبا بباقى 
مواجھة تحدى التشغيل فى مرحلة التحول السكانى الجارية اXن، ويقتضى ا�مر ل، ولكنه + يكفى )الصين

ًون عامل تقريبا  ملي45(+ستيعاب تدفق العمال الجدد فى سوق العمل % 7أو % 6وصول معدل النمو إلى 
  .، والسماح +قتصاديات تلك الدول بالنھوض والوقوف على أرجلھا) المتوسطيةفى الدول العربية

ًعموما، على الرغم من أنھا انخفضت فى بعض الدول % 10ة، فوق الـ اليو+ تزال معد+ت البطالة ع
ا+قتصاد ، أو الوضع المواتى فى )غربمفى ال(لمرونة الجديدة التى شھدتھا سوق العمل ًمؤخرا، نتيجة ل

، ويعانى الشباب بصفة )2000-2005بين فيما فى الجزائر % 15إلى % 29انخفضت من حيث  (العالمى
اد ھا، وتزايد أعدالتعليم فية البطالة فى البلدان المحيطة بالمتوسط، رغم ارتفاع مستوى خاصة من ربق

 عاطلون 25ّسنمن الشباب تحت % 34(الخريجين من الجامعات، وھى الحالة التى نشاھدھا فى مصر 
، %)15مقارنة بـ % 31(، وفى الجزائر %)8مقارنة بـ % 21(وفى لبنان ). من الكبار % 11مقارنة بـ 

 حيث نجد أن ما ً، وھذه مجرد أمثلة، ولكنھا موجودة أيضا فى أوروبا،%)12مقارنة بـ % 26(وفى سوريا 
 عاطلون، بينما المتوسط العام لبطالة الكبار فى ا+تحاد يدور حول 25من الشباب تحت سن % 19يناھز 

ً، ومن ثم فإن ھنالك تحديا مزدوجا يتعلق بكل من بطالة الشباب 9% وبالوسائل )  ثم نظم التدريبومن(ً
  ).1أنظر ملحق (دام ستًما على أساس مل الرامية بصفة عامة إلى تعزيز أنماط النمو ودفعھا قدوالسب

ً القوى العاملة + يزال متواضعا فى معظم بلدان جنوب مشاركةًواستكما+ لھذا التحليل، نوضح أن معدل 
فى المغرب وتونس، % 46فى ا�ردن، % 38فى مصر، % 50فى الجزائر، % 41: وشرق المتوسط

ى فى شكلصحيح، بالنظر إلى أھمية القطاع غير ال و+ شك أن تلك ا�رقام تحتاج إلى ت.فى تركيا% 51و
. فى بعض ا�حيانمن البطالة اقتصاديات تلك الدول، حيث يكون العمل الذى + يتطلب مھارة ھو المخرج 

 إيطاليافى المتوسط، باستثناء % 75إلى % 70وفى أوروبا يشمل معد+ت مشاركة القوى العاملة ما بين 

 .الزراعة ووضع ا*غذية فى منطقة البحر المتوسط تحليل
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  ا�جتماعى-السياق الديموجرافى 

ًخطط تمويل المعاشات، جزئيا، على معدل مشاركة القوى العاملة، وھذه وتعتمد %). 58(مالطة و%) 62(
ة، و+ الي الحالظواھر السكانيةمشكلة، يمكن أن تصبح مشكلة حادة فى بلدان جنوب المتوسط، مع وجود 

  .سيما فى بلدان المغرب العربي

  :ا�قتصاد العالمى ووزن ذلك الناتج فى ، التباين– فى منطقة المتوسط الناتج المحلى ا4جمالى

من الناتج المحلى ا4جمالى على مستوى % 31تمثل منطقة ا+تحاد ا�وربى وبلدان جنوب وشرق المتوسط 
لدول ا+تحاد ا�وروبى الخمس % 29 (2004العالم فى 

، وتمثل )ول جنوب وشرق المتوسطلد% 2والعشرين، و
 على اليمن الناتج المحلى ا4جم% 13.3منطقة المتوسط 

، ولكن إذا 1990فى عام % 12.5مستوى العالم مقارنة بـ 
 متوسطية ككل، لوجدنا أنھا تمثل –ورو اليأخذنا المنطقة 

من الناتج المحلى ا4جمالى العالمى، ومن ثم تأتى فى % 31
إذا قارناھا بالمناطق ا+قتصادية صدارة مناطق العالم 

تحدة مالو+يات ال:  ا�خرى المماثلة لھا فى المساحةالجغرافية
، %5، والصين %12ابان وجنوب شرق أسيا الي، 29%

و+ بد من النظر إلى تلك %. 2، والبرازيل %2وروسيا 
البيانات، بطبيعة الحال، من منظورھا النسبى، بأن نأخذ فى 

ل خا+قتصادية الغالبة ل7تحاد ا�وروبى داا+عتبار السيطرة 
ًا4قليم بأسره، وھى سيطرة واضحة أيضا فى حوض البحر 

، كانت الدول المتوسطية فى ا+تحاد 2004وفى . المتوسط
 ا4جمالى للدول  الناتج المحلىمن% 87ا�وروبى تمثل 

من % 80 تمثل وحدھا إيطالياأسبانيا، فرنسا، و(المتوسطية 
% 5تركيا : ، وإما الباقى فكان توزيعه كالتالى)لىذلك ا4جما

، وكان ذلك ھو الوضع القائم فى %1.7، ومصر %3.2، ودول المغرب العربى %2.2ًتقريبا، وإسرائيل 
من الناتج % 85، عندما كانت الدول ا�وروبية على شاطئ المتوسط فى الشمال تستحوذ على 1990عام 

 + ام الفرعية فى تلك المنطقة، فإنھاليبط التجارية محدودة بين مختلف ا�قالمحلى ا4جمالى، ولما كانت الروا
  ).1 البيانى شكلأنظر ال(تعتبر منطقة اقتصادية متكاملة 

وبلغ الناتج المحلى ا4جمالى المجمع للجزائر والمغرب وتونس أقل من الناتج المحلى ا4جمالى المسجل فى 
 الكاشفة ا�خرى، أن مجمل الناتج المحلى ا4جمالى لدول جنوب ومن الم7حظات. 2004البرتغال فى عام 
 بليون 764(ا4جمالى لروسيا وحدھا المحلى + يزال أقل من الناتج )  بليون دو+ر709(وشرق المتوسط 

 بل أنھا ،وتوضح تلك ا�رقام مدى التفاوت ا+قتصادى فى منطقة المتوسط، وليس ھذا فحسب). دو+ر
من % 1.8ًأقل قلي7 من(جنوب وشرق المتوسط فى ا+قتصاد العالمى منطقة نصيب ًتوضح أيضا ضآلة 

وتبرز مقارنة %). 55من تلك النسبة ا موحدھالناتج المحلى ا4جمالى فى العالم، ويخص تركيا وإسرائيل 
كانه  متوسطى بالمقارنة بعدد س–ورو اليبيانات ا+قتصاد الكلى مع عدد السكان، الوزن ا+قتصادى للقطب 

ويبلغ الناتج المحلى ) من الناتج المحلى ا4جمالى فى العالم% 31، و2005من سكان العالم فى عام % 11(
من الناتج المحلى ا4جمالى فى العالم، وتناھز تلك النسبة ما % 13.3ا4جمالى لمنطقة المتوسط وحدھا 

ناحية أخرى، فإن الوزن السكانى ومن %). 7(يقرب من ضعف النسبة السكانية للمنطقة إلى سكان العالم 
من سكان العالم، ولكن % 4(لدول جنوب وشرق المتوسط يزيد على ضعف الوزن ا+قتصادى لتلك الدول 

من سكان % 2.8أما الدول العربية المتوسطية، والتى تمثل ). من الناتج المحلى ا4جمالى فى العالم% 1.8
  ).  2 بيانى شكل(جمالى العالمى من الناتج المحلى ا4% 0.8العالم، فتساھم بـ 

ختلف الدول من  نصيب م1-شكل بيانى
الناتج المحلى ا4جمالى فى منطقة 

  2004المتوسط، 
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 نتائج النمو فى كثير ت نمو الناتج المحلى ا4جمالى فى معظم الدول المتوسطية، حيث تضاعف،تضح بج7ءيو
، ولكن الفجوات بين شواطئ الشمال، شواطئ الجنوب + تزال قائمة 2004 – 1990بين فيما من الحا+ت 

  )3- بيانى شكل(

  :ناتج المحلى ا4جمالى يكشف عن عدم التقارب المتوسطى بين الدخولمتوسط نصيب الفرد من ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يكشف و
اتج المحلى  نصيب الفرد من النتحليل نمو متوسط

 1990، منذ )PPP( تعادل القوة الشرائية الى بسعرا4جم
ففى عام . تفاوت فى الثروات فى منطقة المتوسطعن 

 كان الناتج ا لمحلى ا4جمالى فى فرنسا، + يزال 2004
غرب، كما مأربعة أضعاف الناتج المحلى ا4جمالى فى ال

 بين والمسافة). 2أنظر الملحق  (1990 الحال فى عام كان
 14المغرب وأسبانيا عن طريق جبل طارق + تزيد عن 

ًا خليج هكيلو متر ولكن ھذا القرب الجغرافى يخفى وراء
ًاقتصاديا واسعا، حيث كان متوسط نصيب الفرد من الناتج  ً

 24.750المحلى ا4جمالى بسعر تعادل القوة الشرائية 
 فى ، بينما كان نظيره2004يكى فى عام دو+ر أمر

وينعكس . 1:6 دو+ر، أى بنسبة 4.250 يقل عن غربمال
 فى جميع ارجاء حوض البحر المتوسط، حيث باينھذا الت

 إذا أدرجنا إسرائيل 1:3أو  (1:5تبلغ نسبة المتوسط بين دول ا+تحاد ا�وروبى والدول العربية المتوسطية 
ً تغييرا يذكر فى تلك الفجوة وإذا أخذنا المنطقة ككل، ف7 نجد).  ضمن دول جنوب وشرق الماوسطوتركيا

متوسطية،  -اليورو، وھذا يعنى ببساطة عدم حدوث اندماج اقتصادى فى المنطقة 2004، 1990بين عام 
بلدان جنوب وشرق المتوسط مع بلدان شمال المتوسط خ7ل السنوات الفجوة ولم يكن ثمة د+لة على تقارب 

. متوسطى - اليوروال قائمة على الرغم من قيام التعاون القليلة الماضية، والمشكلة أن تلك الفجوة + تز
 حالة منفصلة، حيث إن متوسط نصيب وتختلف تلك الظواھر من إقليم إلى آخر، ففى الشمال نجد أن ألبانيا

 مركز المنطقة المتوسطية 2- بيانى شكل
  2004فى ا+قتصاد العالمى، 

  

 اتجاھات الناتج المحلى 3- شكل بيانى 
- 2004ا4جمالى فى المنطقة المتوسطية، 

1990  
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 يماثل القيم المسجلة فى البلدان العربية فى الفرد من الناتج المحلى ا4جمالى بسعر تعادل القوة الشرائية
ى الجنوب نجد إسرائيل وف. طقةالمن

يث نجد أن ً استثنائية أيضا، ححالة
.  فى أسبانيال نظيرهج المحلى ا4جمالى بسعر تعادل القوة الشرائية، يماثتالنمتوسط نصيب الفرد من ا

 دو+ر متوسط نصيب الفرد 6000(ويعتبر أداء منطقة المغرب العربى أفضل من منطقة الشرق ا�وسط 
ھما ا�فضل  - وھما دولتان فى شرق وجنوب المتوسط - وتعتبر تركيا وتونس) ر دو+4.500مقارنة بـ 

  دو+ر7.430، دو+ر7.720بالنسبة لدول تلك المنطقة باستثناء إسرائيل، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد 
 من حيث متوسط نصيب -   فى المنطقة بأسرھا- أما مصر والمغرب فھما أقل الدول. لكل منھا على التوالى

وأثناء الفترة قيد المراجعة كانت فرنسا . الفرد من الناتج المحلى ا4جمالى المقوم بسعر التعادل القوة الشرائية
 الفرد من الناتج المحلى ا4جمالى المقوم  بسعر تعادل وسط نصيبًدائما تحتل الصدارة من حيث ارتفاع مت

ويعتبر . مكان الصدارةتحتل  إيطاليا ا كانت، عندم1990سط، ما عدا سنة القوة الشرائية فى منطقة المتو
 المسجل فى ه، ھو ا�على من نظير2000  عاممتوسط ا+رتفاع فى المؤشر لدول ا+تحاد ا�وروبى، منذ

  ً.بلدان المتوسط جنوب أوربا، حيث نجد أن ذلك المؤشر ا�كثر بطئا

الزيادة كانت ملحوظة فى مالطة، ، نجد أن 1990 - 2004ن7حظ مؤشر ا+خت7ف خ7ل الفترة من عندما و
ونان وفى الجنوب، نجد أن لبنان قد تماسكت بشكل واضح بعد الحرب ا�ھلية، حيث أرتفع اليوقبرص، و

 دو+ر 2.177ًمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى ا4جمالى مقوما بسعر تعادل القوة الشرائية من 
ما فى تونس، فالزيادة قوية ومستقرة، حيث كان ، أ2004 دو+ر فى عام 5.550 إلى 1990أمريكى فى 

 دو+ر فى عم 7.430متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى ا4جمالى مقوما بسعر تعادل القوة الشرائية 
، إ+ أن بعض الدول فى الجنوب لم تستطع أن تنھض من 1990 دو+ر فى عام 4.540ً مقارنا بـ 2004

التى تضررت من جراء الحرب ا�ھلية طوال عقد (لجزائر ا�رض، وينصرف ذلك بشكل خاص إلى ا
  .والمغرب، وسوريا، ، وا�ردن)التسعينيات

مجال الفى " الجنوب جنوب"و" الشمال شمال"ومع ذلك، يتعين على المرء أ+ يبالغ فى التبسيط، بأن 
ج المحلى ا4جمالى الناتمن ًفألبانيا مث7 من ناحية متوسط نصيب الفرد . ا+قتصادى فى منطقة المتوسط

ً إقليميا داخل ً بل إن ثمة تفاوتا.ٍ، وإسرائيل تقع فى الشمالًمقوما بسعر تعادل القوة الشرائية تقع فى الجنوب
ن المتوسط القومى للدولة، ويصدق عًذلك أن مناطق معينة فى جنوب أوربا تتخلف كثيرا الدولة الواحدة، 

ً كما أن ھنالك فجوة واسعة أيضا بين المناطق الريطالياإيذلك بصفة خاصة على جنوب أسبانيا وجنوب  ة فيً
  .والحضرية فى دول جنوب وشرق المتوسط

  :ا�ستثمارات ا�جنبية المباشرة وتنويعھابتعجيل ال

 محدودة ، تدفقات ا+ستثمار ا�جنبى المباشر، فى ا�جل الطويل، إلى دول جنوب وشرق المتوسطظلت
فقط من التدفقات العالمية ل7ستثمار ا�جنبى المباشر % 5+ تتجاوز بشكل +فت للنظر، حيث كانت 

 لم تتجاوز تدفقات 2005وفى عام .  خ7ل عقد التسعينيات من القرن الماضى الناميةالمخصصة للبلدان
من تدفقات ا+ستثمار ا�جنبيى المباشر الموجه إلى البلدان % 3المباشر إلى تلك الدول، ا�جنبى ا+ستثمار 

+تحاد ا�وروبى و+ يزال ا. ًلنامية، أى أعلى قلي7 من ا+ستثمارات الموجھة إلى إفريقيا جنوب الصحراءا
. من تدفقات ا+ستثمار ا�جنبى المباشر% 50ًا فى العالم، حيث يستحوذ على قرابة أكثر المناطق جذب

 ا�جنبى المباشر خ7ل  بليون دو+ر من ا+ستثمار111.7كانت دول جنوب وشرق المتوسط قد تلقت و
% 26، %22(ًا على نصف تلك التدفقات تقريبا ولكن تركيا إسرائيل استحوذت. 2004 – 1995الفترة من 

أما مصر، والمغرب، وتونس، فقد حظيت بمبالغ + بأس بھا بالمقارنة بالمبالغ ). لكل منھا على التوالى
  ).3 -، وملحق4 – بيانى شكل(ا�ردن وسوريا ھا تثمار ا+جنبى المباشر التى تلتقالمحدودة من ا+س
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قارن تدفقات ا+ستثمار وعندما ن
المباشر إلى دول جنوب ا�جنبى 

وشرق المتوسط، بمثيلتھا إلى بلدان 
 التى انضمت - وسط وشرق أوربا

 2004إلى ا+تحاد ا�وربى فى عام 
 فإننا ن7حظ أنه خ7ل الفترة من –

، تلقت دول 1995 - 2003عام 
 بليون 152.6وسط وشرق أوربا 

دو+ر من ا+ستثمار ا�جنبى 
المباشر أى أكثر من ضعف ما 
تلقته دول جنوب وشرق المتوسط 

، ) بليون دو+ر69.7(من تدفقات 
ه علٮوقرابة أربعة أمثال ما حصلت 

 35.9(الدول العربية المتوسطية 
، التى لم تتلق إ+ )بليون دو+ر

ه علٮأرصدة تماثل ما حصلت 
 بليون 31.7(المجر وحدھا 

، ويساھم ا+تحاد ا�وربى بـ )دو+ر
من أرصدة دول وسط % 55

وشرق أوربا من ا+ستثمار ا�جنبى 
، بينما ) بليون دو+ر84.6(المباشر 

كان نصيب ا+تحاد ا�وروبى فى 
أرصدة دول جنوب وشرق المتوسط 

).  بليون دو+ر22.5(فقط % 34
 وعلى ھذا، فإنه فى غمار تلك

ھا فيالمرحلة الحاسمة التى انضمت 
دول شرق أوروبا إلى ا+تحاد 

 وأصبحت دول الجنوب ،ا�وروبى
، بلغ حجم ا+ستثمار فى حالة ثبات

ا�جنبى المباشر المحول من ا+تحاد 
  ا�وروبى إلى دول وسط وشرق أوربا أربعة أضعاف ما حوله من مبالغ إلى دول جنوب وشرق المتوسط   

 الشراكة من الناحية بين من ناحية، وفى ا+ندماج ا+ستثمار السياسى بينناقض إلى ا+خت7ف يرمز ھذا الت
 يورو عن كل فرد فى السنة فى بلدان أوروبا الشرقية 27فاق ْ�نه  بينما كانت بروكسل تقوم بإنا�خرى، 

تلقى كانت بلدان جنوب وشرق المتوسط ت) ةالي، كأدوات مTACIS، PHARE، APARDإطار  فى(
 مرة من 15، أى أقل ))MEDA(فى إطار برنامج وكالة تنمية الشرق ا�وسط (يورو للفرد فى السنة 2

  ).5 -  بيانى شكل( فى شرق أوروبا نظيره

  

 تدفقات ا�ستثمار ا*جنبى المباشر 5 – بيانى شكل
  1995- 2003إلى دول وسط وشرق أوروبا، 
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ع ملحوظ فى ولقد تميزت السنوات القليلة الماضية بتسار
تدفقات ا+ستثمار ا�جنبى المباشر إلى دول جنوب وشرق 

، ولكن 2003 - 1995بين فيما  بليون دو+ر 69.7(المتوسط 
 42.1 وحدھما بلغت التدفقات 2005 – 2004خ7ل عامى 
، بل إن التقديرات تشير إلى أن التحوي7ت )بليون دو+ر

ون دو+ر عام  بلي50.6المتوقعة سوف يبلغ حجمھا ا4جمالى 
 إسرائيل وتركيا، أكثر دولتين منھا إلى% 60( وحده 2006

أما فى حالة الدول العربية ). ًذابا للتدفقات فى المنطقةتجا
ًسير تلك الزيادة يرجع أساسا فجنوب وشرق المتوسط، فإن ت

 النتيجة مضاعفة اق البترول، حيث كانتإلى أوضاع أسو
  . منتجة للبترولا+ستثمارات من الدول الخليجية ال

ذى حدث وثمة عامل آخر يفسر تلك الظاھرة، أ+ وھو الزخم ال
  و+سيما فى قطاع ا+تصا+تًمؤخرا فى علمية الخصخصة،

 .ما عزز فرص ا+ستثمارات ا�جنبية، مالسلكية وال7سلكية
كما كان من شأن بعض ا4جراءات التى اتخذت لزيادة جاذبية 

أودية "و" اطق تنافسيةمن"بعض المناطق، مثل إنشاء 
ق مجا+ت ْلَ، خ) وتركيا، وتونس،غربمفى ال" (تكنولوجية

 ونجد ان أكثر .مواتية بدرجة كبيرة ل7ستثمار ا�جنبى المباشر
ا+تصا+ت، والطاقة، : اطق ديناميكية فى الوقت الراھنالمن

ة، المدنيوالقطاع المصرفى، وسوق العقارات والھندسة 
ل7ستثمار  ةوي حقيقة مؤداھا انخفاض النسبة المئالكيماوية، إ+ أن ھذا التحسن يخفىوالسياحة، والصناعات 

اللھم إ+ فى قطاع ا+تصا+ت، مع ضآلة ا+ستثمار ا�جنبى الذى يقوم على العمالة الكثيفة، ا�جنبى المباشر 
  . الزراعية–تصنيع أو أنشطة ا�غذية لالمباشر المخصص ل

وبدأ نصيب ا+تحاد : ً ا�جانب فى دول جنوب وشرق المتوسط أصبحوا أكثر تنوعاًوأخيرا، فإن المستثمرين
فى المتوسط خ7ل % 50ـ  مقارنة ب2006فى عام % 25أصبح (ه يتناقص فيا�وروبى والدول ا�عضاء 

ين + يزالون يلعبون إلٮعلى الرغم من أن المستثمرين الفرنسيين، وا�سبان وا4يط) 2003-2005الفترة من 
ًدورا رئيسيا وھم يركزون  تعزز مواقعھا، حيث راحت  دول الخليج فإن ًأساسا على سوق ا+تحاد المغاربىً

% 17 مقابل 2006من التدفقات فى عام % 36 (2006أصبحت المستثمر الرئيسى فى المنطقة فى عام 
 فى المنطقة بسبب اموتسعى الو+يات المتحدة وكندا إلى تثبيت أقدامھ). 2005 - 2003خ7ل الفترة من 

، أما 2006من ا+ستثمار ا�جنبى المباشر فى عام % 31 على االوضع فى سوق الطاقة، حيث استحوذت
مثل الصين، البرازيل، والھند، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وجنوب (المستثمرون من البلدان الناھضة 

  .ن كان ذلك بصورة متواضعةًفقد بدأوا أيضا يدخلون المجال ا+قتصادى المتوسطى وإ) إفريقيا
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  :السياسات التجارية المعقدة

  :الوضع التجارى فى منطقة المتوسط

، وكانت الجزائر ھى الدولة 2000- 2005ًشھدت جميع بلدان جنوب وشرق المتوسط عجزا خ7ل الفترة من 
ا فكانت قاب قوسين ًالوحيدة التى حققت فائضا فى تجارتھا الخارجية ككل بفضل العوائد البترولية، أما سوري

وأما العجز . ًأو أدنى من التوازن فى ميزانھا التجارى، وكذلك تونس التى لم يكن العجز التجارى لديھا كبيرا
، ولكنه لم )2005 بليون يورو فى عام 34.6-(ًالتجارى المسجل فى تركيا، من الناحية ا�خرى، فكان كبيرا 

ًذلك العجز جزئيا أو تمويل وكان قد تم )  بليون7.7-(مغرب وال)  بليون7.4- ( بشدة فى مصر ًايكن ملحوظ
ومن خ7ل ) فى المغرب، وتونس، ومصر، وتركيا(ًكليا من خ7ل قطاع الخدمات فى صناعة السياحة 

 يساھمون بمبالغ ضخمة من رؤوس ا�موال التى يقومون بتحويلھا إلى الذينتحوي7ت المغتربين فى الخارج 
 الوضع التجارى  كما كان.ً المتوسط، وخصوصا المغرب ولبنان جنوب وشرقولأى جميع ددول المنشأ 

ًفى دول شمال المتوسط غير مواٍت أيضا، وعلى الرغم من أن تجارتھم تتركز أساسا مع  شركائھم ً
ًا+وروبيين اXخرين، إ+ أن تلك الدول عموما تحقق عجزا فى تجارتھا الخارجية، خارج ا+تحاد ا�وروبى،  ً

  ).8، 7ن البيانيان لشك7ا(ة، وكذلك مالطة إلٮ والسنوات الت2000ثناء فرنسا فى عام باست

ًوكان نصيب جنوب وشرق المتوسط من التجارة الخارجية مع ا+تحاد ا�وروبى منخفضا نسبيا منذ عام  ً
من صادرات % 9 ا+تحاد ا�وروبى تأتى من تلك المنطقة، مقابل وارداتمن % 7، حيث إن 1999

ھا، ومع ذلك نجد أن الدول ا�وروبية المتوسطية لھا ع7قات تجارية أوسع، مع دول إلٮتحاد ا�وروبى ا+
، وقبرص بصفة اليونان، وأسبانيا، وإيطالياًجنوب وشرق المتوسط، وھذا ھو الحال مع فرنسا أساسا، و

 وشرق المتوسط تمثل فالتجارة مع دول جنوب(خاصة، ولكن تلك الع7قات التجارية ليست ع7قات مكثفة 
كما توضح تلك الع7قات )  جنوبية باستثناء قبرص–من التجارة الخارجية �ية دولة أوربية % 20أكثر من 

 تصدر لدول جنوب شرق المتوسط أكثر مما – باستثناء مالطة - التجارية أن الدول ا�وربية المتوسطية
  ).6 - بيانى شكل(تستورد منھا 

  2005 – 1999جنوب وشرق المتوسط فى تجارة ا+تحاد ا+وربى، دول  وضع – 6 بيانى شكل
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 الميزان التجارى للدول 8  - يانى  بشكل
  2000 -2005ا+وروبية المتوسطية ،

  

 الميزان التجارى لدول  7 – بيانى شكل
  2000 – 2005جنوب وشرق لمتوسط، 
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  2000 - 2005فى تجارة بلدان جنوب وشرق المتوسط،  وضع ا+تحاد ا�وروبى 9 – بيانى شكل

  

وعلى العكس، فإن التجارة مع دول جنوب وشرق المتوسط تتسم باستقطاب شديد نحو دول ا+تحاد 
يتعلق بكل من الصادرات والواردات، وھذا ھو الحال مع دول المغرب العربى الث7ث، فيما ا�وروبى، 
فى المتوسط من الواردات التونسية وعلى % 71د ا�وروبى على حيث يستحوذ ا+تحا تونس، ًوخصوصا

كما أن نصيب ا+تحاد ا�وروبى من . 2005 – 2000من الصادرات التونسية خ7ل الفترة من % 80
ًعكس أيضا الع7قات التجارية الوثيقة لدول جنوب وشرق يالتجارة الخارجية لتركيا، وإسرائيل، ومصر، 

، وأما الصادرات %)17(لبنان فصادراتھا إلى أوروبا، محدودة على أية حال أما . المتوسط مع أوربا
أنظر  (2004ً، وأما التجارة بين سوريا وأوروبا فتشھد تراجعا منذ عام %)4(ًا�ردنية فھى محدودة جدا 

  ).4-، والملحق 9 – البيانى شكلال

وب وشرق عالم فى التجارة مع دول جنويجب أ+ تحجب تلك البيانات، الدور الذى تلعبه مناطق أخرى من ال
و+سيما مع إسرائيل ومصر (كان للو+يات المتحدة وجود تجارى فى المنطقة ، 2004المتوسط، ففى عام 

. من صادرات تلك الدول% 17من واردات دول جنوب وشرق المتوسط، وما يناھز % 7، يمثل )وا�ردن
ولكن +بد من أن نراعى الثقل . تلك الدولإلى ات من الصادر% 2من الواردات، و% 5وكانت الصين تمثل 

لكى نوضح إلى أى مدى تطورت الع7قات التجارية ) من الصادرات% 11من الواردات، % 15(اXسيوى 
 والجنوب فى – أما التجارة بين الجنوب –بين دول جنوب وشرق المتوسط وبين القارة اXسيوية ككل 

 وتماثل النظم –بين الدول الشاطئية ) الصعوبات السياسية(دة أسباب منطقة المتوسط، ف7 تزال محدودة، لع
ا4نتاجية إلخ، فالتجارة محدودة للغاية بين دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث تمثل تلك التجارة 

، على الرغم من وجود ع7قات 2004من صادراتھا فى عام % 6.2من واردات تلك الدول، % 4.5
  .ث دول من منطقة جنوب وشرق المتوسط وھى مصر وسوريا وا�ردنتجارية مكثفة بين ث7

  :فسيفساء من ا�تفاقيات التجارية

، باتفاقيات سياسية وتجارية متباينة ا�شكال وا�لوان كالفسيفساء، و+ اليومتزخر منطقة البحر المتوسط 
 قد أتخذ شكل حركة مزدوجة ذلك أن تحرير التجارة فى المنطقة. متوسطية -اليورويستبعد منھا الع7قات 

من ا+رتباطات الثنائية والمتعددة ا�طراف، وتلعب ا+تفاقيات المبرمة بين ا+تحاد ا+وروبى ودول جنوب 
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ً متوسطية دورا خاصا، وتستھدف تلك العملية التى – اليورو – فى إطار الشراكة –وشرق المتوسط  ً
تقام ، 2010د، إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام ، على وجه التحدي1995 فى عام انطلقت من برشلونة

على أساس سلسلة من اتفاقيات ا+نتساب المبرمة بين ا+تحاد ا�وروبى وبين كل دولة من دول جنوب 
وبية، ولقد كان ذلك بمثابة طفرة فى الفكر تتوخى تمكين البلدان الواقعة على الشواطئ الجن. وشرق المتوسط

ًحتى يتسنى لھا تنشيط النمو ا+قتصادى، الذى يھئ بدوره أساسا متينا لcص7حات ة، من ا+نفتاح على التجار ً
ولكن بسبب جمود النظم السياسية المتوسطية والمستوى .السياسية التى تساعد على التحول إلى الديمقراطية

  .اف الجنوب، لم تتحقق تلك ا�ھد–المتدنى للتكامل ا4قليمى من ناحية التجارة بين الجنوب 

ة والجنوبية + تزال إلي متوسطية بين الشواطئ الشم– اليوروفالع7قات التجارية : والنتيجة مخيبة لsمال
 صوب التكامل ا+قتصادى فى المنطقة لمدة تزيد على تحرك ًبتاتا، و+ توجد بادرة على أىغير متجانسة 

 والجنوب والتفاوت فى – الجنوب ھا تدنى مستوى التجارة القائم بينعلي سنوات، وھى حقيقة يشھد 10
وعلى المستوى المؤسسى، لم تقم سوريا ولبنان بالتصديق . الثروات بين السكان فى الشمال وفى الجنوب

أما الدول . 2005بعد، على اتفاقيتى ا+نتساب مع ا+تحاد ا�وروبى، وكذلك لم تفعل الجزائر حتى عام 
التى صدقت على اتفاقيات (ام، وكان فى طليعتھا تونس ًا�خرى فقد قطعت أشواطا متفاوتة إلى ا�م

توقيع ا+تفاقيات، وفترات وبسبب التأخير فى ). 2000(مغرب ، وبعد ذلك ال)1998ا+نتساب فى عام 
فتتاح التجارى الكامل، ى الموضوع، فإن المدة الزمنية لcً عاما حسب الجدول الزمن12ا+نتقال التى تبلغ 

كان (ًكما كانت دول الشمال أيضا متباطئة فى التصديق على ا+تفاقيات  .2020  إلى2008سوف تمتد من 
  ). سنوات5ا�مر يستغرق من سنتين إلى 

 فما:ذفي صعوبة فى التن-  متوسطى-اليورو للتعاون المالية ا�داة –وقد واجه برنامج وكالة التنمية المتوسطية 
بليون يورو للدول العربية فى جنوب وشرق  6.9تم تخصيص قرابة كان قد  2005 -1995 ىبين عام

ولم تكن تركيا و+ إسرائيل مؤھلتين للحصول على مساعدات من ذلك البرنامج، �ن ا�ولى (المتوسط 
يختلف تماما عن " غربى" وا�خرى لديھا اقتصاد إلى ا+تحاد ا+وروبى،انخرطت فى مفاوضات ل7نضمام 

أى ( بليون يورو فقط 4، ولكن ما تم انفاقه بالفعل كان ) المتوسطاقتصاديات الدول العربية فى جنوب وشرق
 وا4جراءات ،ًنظرا لقصور معدل ا+نفاق) ً عاما11 مليون يورو فى السنة على امتداد 364بمتوسط 

، ولما كانت الدول العربية فى جنوب )5 -أنظر ملحق (البيروقراطية الطويلة فى كل من الشمال والجنوب 
 2 مليون نسمة، فإننا نورد ھنا مرة اخرى رقم 180 من السكان يناھز ًإجمالياً تضم عددا وشرق المتوسط

  . ًيورو للفرد فى السنة، كما ذكرنا سلفا

الذى تكتنفه مشاكل حقيقية بسبب الھواجس والشكوك المتبادلة بخصوص ا�ثر .  متوسطى- اليوروإن المرفق 
ياسة الجوار  قد عانى من تعقيدات أشد، بسبب س-اتالذى سوف يتركه ا+نفتاح على تلك ا+قتصادي

ن بإص7ح سياسته الخارجية  قيام ا+تحاد ا�وروبى اX، وتنصرف تلك السياسة إلى)ENP(ا�وربية
 الجديدة، الجغرافية تصرفاته بحيث تتواءم مع ا�وضاع كييفبخصوص جيرانه المباشرين، بغرض ت
عقاب اندماج دول وسط وشرق ت فى البيئة الجيوبوليتيكية فى أاومواجھة المتطلبات الناجمة عن التغيير

روسيا " (الجدد" وينصب اھتمام تلك السياسة الخارجية الجديدة على ھؤ+ء الجيران . فى ا+تحادأوروبا
  ".القدامى"جيران أوروبا المتوسطيين ، وعلى )وكرانيا على وجه الخصوصوأ

 البلدان تمكنالطريق من أجل التوافق المؤسسى، حيث تد ھٮوالغرض من العرض ا�وروبى الجديد، تم
حسب وتيرة ا�داء فى تلك  مما حققته المجموعة ا�وروبية من مكتسبات المجاورة من الحصول على جزء

بما يعنى أن البلدان المجاورة مدعوة إلى ا�خذ با�دوات " كل شئ ما عدا المؤسسات"ًطبقا لعبارة (البلدان 
، ولقد ارتكزت تلك )ھافٮصبح أعضاء ق الكبير للمجموعة ا�وربية دون ان تم إلى السوالضرورية ل7نضما
 أى الوثيقة ا�وروبية للجوار ENPI" (إنبى"رف باسم عة جديدة تالي، على وثيقة م2007السياسة، منذ عام 



73 
 

يع  وعن جم،2007-2013بليون يورو عن فترة الموازنة من  11.2ة تبلغ اليولھا ميزانية إجم) والشراكة
ويغلب النھج الثنائى على ع7قات ا+تحاد ا�وروبى بكل .  ا�وروبية للجوارالمناطق التى تعنى بھا السياسة

 وھو الجانب ا�صيل فى الشراكات -ت7شىي كاد  بلبلد من البلدان المجاورة، ولقد تقلص البعد ا+قليمى،
متع بمساندة قوية فى واقع ا�مر، سواء من جانب  مع أنه + بد أن نعترف بأنه لم يت-  متوسطية- اليورو

ولقد تأكد ھذا ا+تجاه اXن . الدول ا�وروبية أو من جانب الدول الشريكة، أو من جانب المفوضية ا�وروبية
ذ خطط العمل بين ا+تحاد ا�وروبى وجيرانه، وھى الخطط التى تكمل اتفاقيات ا+نتساب فى فيبفضل تن

 كل خطة أجندة إص7حات وتعاون بين ا+تحاد ا�وروبى والدولة الثالثة التى يمكنھا منطقة المتوسط، وتضع
 ھذا التقدم وفى المقابل. ًالمشاركة تدريجيا فى البرامج ا�وروبية بناء على خطوات التقدم التى قطعتھا

انون فى الدولة، الديموقراطية، وحقوق ا4نسان، وسيادة الق(قيم المجتمع ا�وروبى العملى فى ا+لتزام ب
 ،وا+قتصادية السياسية، لcص7حات الفعال ذفيالتن مقابل وفى ،)واقتصاد السوق، والتنمية المستدامة

 وبحلول. ل7تحاد الداخلى السوق فى الدول تلك مشاركة إمكانية بعرض ا�وروبى ا+تحاد يقوم والمؤسسية،
 ولبنان، مصر،: وھى(ا�وروبى ا+تحاد عمل خطة على بالفعل وقعت قد دول سبع كانت ،2007 عام

  ).الفلسطينية والسلطة وتونس، والمغرب، وإسرائيل، وا�ردن،

  :متوسطية -اليورو الع7قات تلك مع تتداخل وا�لوان ا�شكال مختلفة وتجارية سياسية اتفاقيات وثمة

 أن الجھود تجرى علaى قaدم ا+تحاد العربى المغاربى + يزال يبدو فى حالة جمود، إ+أن  على الرغم من >
ً حaرة أكثaر أتaساعا، وكaان قaد تaم توقيaع العديaد مaن امعة العربية 4نaشاء منطقaة تجaارةوساق داخل أروقة الج

وتaضم المغaرب،  (2004فaى " عمليaة أغaادير" ًا+تفاقات التجاريaة، مaؤخرا، علaى المaستوى ا�قليمaى، مثaل 
ًوخaaصوصا بaaين تركيaaا ودول أخaaرى فaaى جنaaوب  (أو علaaى المaaستوى الثنaaائى) وتaaونس، ومaaصر، وا�ردن

  .  الجنوب–مما يدل على الرغبة فى تطوير ع7قات الجنوب ) المتوسط

ً أن للو+يات المتحدة حضورا قويا فى منطقة المتوسط، حيث تقوم بإ>  تحالفات استراتيجية مع عدة دول قامةً
 الخاصة بالشرق ا�وسط الكبير وشمال إفريقيا ًفى المنطقة تمشيا مع ا�ھداف الواردة فى السياسة ا�مريكية

)BMENA(. امaaى عaaرائيل فaaع اسaaرة مaaارة حaaة تجaaع اتفاقيaaم توقيaaد تaaان قaaام 1985 وكaaى عaaع ا�ردن فaaوم ،
ن إلaى أن تحaذو حaذو ھaذا ا+تجaاه، ويمكaن لaدول ، وتسعى واشaنطن ا2004Xرب فى عام ، ومع المغ2001

  . إبرام اتفاقيات مثيلة فى المستقبل)تونس، والجزائر بصفة خاصة(متوسطية أخرى 

؟ تتaسم المواقaف التفاوضaية ) WTO(يتعلaق بمنظمaة التجaارة العالميaة فيمaا  الaدول المتوسaطية موقفما ھو 
فا+تحaaاد ا�وروبaaى يتفaaاوض ككتلaaة واحaaدة : ل7تحaaاد ا�وروبaaى ودول جنaaوب وشaaرق المتوسaaط بعaaدم التماثaaل

ينما نجد أن دول جنوب وشaرق المتوسaط يتفaاوض كaل منھaا بaشكل  السبعة والعشرين، بهبالنيابة عن أعضائ
لجزائaر وللتذكرة، فإن لبنان وسوريا ليستا عضوين فaى منظمaة التجaارة العالميaة، وأمaا ا(منفصل عن ا�خر 

 كانaت دول جنaوب وشaرق المتوسaط + تaسعى إلaى حaل مaشاكلھا المتعارضaة ّاولمa) فلھا وضع المراقب فقaط
فقد تجد نفسھا ضمن مجموعات تفاوضية تتخذ مواقف متعارضة فى بعض ا�حيان، داخل اطار خاص بھا، 

ًكمaaا نجaaد أن ثمaaة جبھتaaين مختلفتaaين تمامaaا داخaaل دول جنaaوب وشaaرق المتوسaaط، فaaى المفاوضaaات المتعaaددة 
النفaاذ : ا�طراف، عندما تتطرق المفاوضات إلى الملف الزراعى، وھنالaك قaضيتان حaساستان للغايaة، وھمaا

aaى أسaaى إلaaاد ا�وروبaaدول(واق ا+تحaaك الaaسى لتلaaارى الرئيaaشريك التجaaة )الaaدان الناميaaا للبلaaة أوروبaaومعامل ،
  ).1 -خريطة (ا�خرى 

 ذلaaك التنaaين –ن عناصaaر ديناميكيaaة أخaaرى، فالaaصين طaaراف فاعلaaة جديaaدة، يخلaaق اXإن التوسaaع الaaسريع �
وب إفريقيaا، أصaبحت ذات أھميaة متزايaدة  والدول الملكية فى الخليج، وروسيا، والبرازيaل، وجنa–ا�سيوى 

كشركاء تجاريين لدول جنوب وشرق المتوسط، وتaرتبط تلaك الظaاھرة بaشكل واضaح بaنمط التجaارة المتعaدد 
  .المراكز، وھو النمط الذى جاءت به العولمة
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  السياق الجغرافى ا4قتصادى

  خريطة ا�تفاقيات السياسية والتجارية 

  

  سيام: المصدر

  
   الضغط فى منظمة التجارة العالميةجماعات 
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  :ھا المستقبليةة وآفاقنتائج ا�قتصاديات المتوسطي

 وما يترتaب ،القادمةسنة والخمس عشرة أبالنظر إلى الزيادات السكانية المتوقعة فى غضون السنوات العشر
 عملية التحول ا+قتaصادى ھا من نتائج تتعلق بالبطالة الواسعة والدائمة التى تؤثر على جيل الشباب، فإنعلٮ

وعلى الجبھة الداخلية سوف يتعين علaى تلaك الaدول . تشكل تحديات كبرى أمام دول جنوب وشرق المتوسط
إيجاد نموذج جديد للنمو حتى يتسنى لھا العمل بنموذج إعادة التوزيaع الaذى سaاد فaى تلaك الaب7د منaذ سaنوات 

و+بaد أن يرتكaز النمaوذج المنaشود علaى نمaو . الماضaى القaرن مaنا+ستق7ل وحتى منتصف عقد الثمانينaات 
وعلaaى الجبھaaة . ًا+نتاجيaaة، وأن يقتaaرن بعقaaد اجتمaaاعى جديaaد يaaضمن لجميaaع الaaسكان ظروفaaا معيaaشية أفaaضل

ًالخارجية، فإنه سوف يتعين أيضأ على تلك الدول تحسين أندماجھا فى التجارة العالمية عن طريق فaك قيaود 

  .ع شركائھا التجاريينالتجارة ا4قليمية، وتنوي

توسط وفى ھذه الفترة المبكرة من القرن الحادى والعشرين، يبدو الوضع ا+قتصادى لدول جنوب وشرق الم
النظر إلى الوضع الجيوبوليتيكى الشائك بسبب الصراعات ا4قليمية الخطيaرة وب. ًمعرضا لجميع ا+حتما+ت

ن أن ارتفاع أسعار ، على الرغم مكبيرةانط7قة اقتصادية  أية  عنوالمستمرة، + يتستطيع المرء الحديث بعد
نتعاش، ولكaن + يaزال القلaق ز النمو فى السنوات القليلة الماضية، وتوجد بعض د+ئل ا+ّعزالمواد الخام قد 

  .ًسائدا بشأن التكلفة ا+جتماعية والبشرية لعملية المواءمة

  2003تفسير أسباب التحسن ا�قتصادى منذ عام 

، وأخذ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 2003ًلنمو مستداما فى دول جنوب وشرق المتوسط منذ ظل ا
، وھذا ا�داء لم يسجله ا4قليم منذ عام )ّالمتوسط المجمع لجميع الدول% (4ا4جمالى يتزايد بنسبة تربو على 

رة طويلaaة مaaن تبaaاطؤ النaaشاط  فaaى أعقaaاب فتaaويaaأتى ھaaذا النمaaو المتزايaaد. ا�ولaaى بعaaد أزمaaة البتaaرول 1970
فقaط فaى المتوسaط % 1 حيث كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى ا4جمالى يزيد بنaسبة -ا+قتصادى

ة إلٮ مaaع دول الaaشواطئ الaaشمالتقaaاربھaaا أيaaة شaaواھد علaaى  لaaم تظھaaر خ7ل-1990-2002خ7aaل الفتaaرة مaaن 
ءھا ا+خت7فات العميقة بين الدول فرادى، حيث على أن تلك ا+تجاھات العامة يجب أ+ تخفى ورا. للمتوسط

، والaصراعات )فaى المغaرب(ترة ا مثaل الaصدمات المناخيaة المتaو–تأثرت كل منھا بصدمات كثيaرة مختلفaة 
، )فaى الجزائaر، ولبنaان، وا�ردن، وإسaرائيل، وسaوريا(الداخلية والخارجية مع مالھا مaن انعكاسaات إقليميaة 

ً، وتنفرد تونس بمعدل نمو مستقر ومرتفع نسبيا، الذى كaان مaن شaأنه فaى ا�جaل )فى تركيا (الماليةوا�زمة 
  . فى البلدان ا�وروبيةنظيره الدخل فى تونس يقترب من منالطويل أن جعل متوسط نصيب الفرد 

Xزيادته ارتفاع مستوى ن فى سياق معدل نمو عالمى مرتفع للغاية كان سبب وتحدث ھذه الظاھرة ا4قليمية ا
سيا فى أعقاب ا�زمة ا�سيوية فى نھاية عقد التسعينات مaن القaرن الماضaى، ونaشير دان شرق آلداء فى با�

 وكaذلك مaستوى ا�داء فaى الھنaد لمaدة تقتaرب مaن عaشر ،فة خاصaة، بaصھنا إلaى مaستوى ا�داء فaى الaصين
ًتوسط عموما منaذ وكان قد جرى تصحيح ا+خت7+ت فى ا+قتصاد الكلى فى دول جنوب وشرق الم. سنوات

فaaى عaaام % 10ض التaaضخم فaaى تركيaaا إلaى مaaا دون فٮaمنتaصف التaaسعينيات مaaن القaرن الماضaaى، وقaaد تaaم تخ
فaaى نھايaaة القaaرن، وھaaو مaaا يعنaaى زيaaادة ) فaaى المتوسaaط(ً، وأصaaبح ميaaزان المعaaام7ت الجاريaaة إيجابيaaا 2004

ه إلى تباطؤ ا+نتaاج فaى اقتaصاديات ، ا�مر الذى يشير بدور)باستثناء تركيا وتونس(المدخرات بصفة عامة 
  .ا4قليم

 باستثناء 1975–1985وأسباب ھذا التحسن ھى اسباب خارجية إلى حد كبير، كما كان الحال فى الفترة من 
ة فيتركيا وإسرائيل، ذلك أن ارتفاع أسعار المحروقات أسفر عaن ارتفaاع العوائaد فaى الaدول المaصدرة الaصا

ًوبعد ذلك فى الدول ا�خaرى بالمنطقaة نظaرا لbثaر المaزدوج ) ل مصر وسوريابدرجة أقوالجزائر، وليبيا، (
، وتحوي7ت المغتربين والتى تأتى )(FD1ا+ستثمار ا�جنبى المباشر (للزيادة فى تحوي7ت رءوس ا�موال 
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ار ً ويرجع ذلaك أساسaا إلaى أسaع، من دول الخليج، وھكذا عادت المنطقة مرة أخرى إلى نمو الوارداتًأساسا
 أزمتaى ولكن إذا كان النمaو الaذى أعقaب. عليهة رط تملك مجتمعات الدول المتوسطية سي +أمرالطاقة، وھو 

، قaد فاقمaت )1986واللتين قطعتھما فجأة صدمة النفط المضادة فى ع7م  (1980، و1973البترول فى عام 
علaaى سaaاعد والتaaى (الكلaaى منaaه الaaديون العامaaة الaaضخمة التaaى تaaسببت فaaى اخaaت7+ت عميقaaة فaaى ا+قتaaصاد 

، ذلaك أن الaسلطات ً"حنكaة وسaدادا"تبaدو أكثaر  ةاليa، فإن الفتaرة الح)امتصاصھا آنئٍذ خطط المواءمة البنيانية
 تقوم اXن –ذھا فٮ + بد من تنن بعد أن تعلمت الدرس من سياسات المواءمة البنيانية العنيفة التى كا–المعنية 

لى، و+ تقترب من الديون ا�جنبية إ+ بحذر شديد، وتقوم اXن بعض الدول بالحفاظ على توازن ا+قتصاد الك
  .ًالمنتجة للنفط فى المنطقة، وخصوصا الجزائر، بسداد ديونھا الخارجية

ض معد+ت البطالة التى تعتبر حتى اXن من أعلى معد+ت البطالة فى فيو المتجدد على تخذا النمويساعد ھ
ًكثر الشباب تأثرا بموجة البطالة ھم الخريجون من  شباب المدن، مما ينطوى على م النامية، وأإلٮجميع ا�ق
ة من الق7قل وعدم ا+ستقرار، وكانت السلطات تسعى جاھدة إلى الحد من تلك المخاطر طيلة اليمخاطر ع

و+ . رذه فى الجزائفٮالسنوات الث7ث الماضية، عن طريق برامج ا+ستثمار العامة مثل المخطط الجارى تن
ّولم يشھد العمال الشباب أى تحسن . جميع الدول العربية المتوسطية تزال الدوافع من أجل الھجرة قوية فى

ًجوھرى بالنسبة لتطلعاتھم من أجل التقدم فى المجتمع، �ن النمو كان يتمخض عن عدد محدود نسبيا من 
 حتى منتصف الثمانينيات من القرن  كما كان الحال،ك عن ا4دارةھيى، ناشكلفرص العمل فى القطاع ال

، ويتجه ھؤ+ء 2004الماضى، ويضاف إلى ذلك موجات الھجرة الكبيرة من إفريقيا جنوب الصحراء منذ 
، حيث يجدبعضھم فرص )ا4فريقية(المھاجرون إلى أوروبا، وعادة تنقطع بھم السبل فى دول شمال القارة 

ًأو دو+ ً-صبحت دول الشاطئ الجنوبى للمتوسط معبراعمل بأجور ھزيلة، و+ تخضع للتوصيف، وھكذا ا
  . للشباب المھاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء–مضيفة

 الھجرة بين سكان دول جنوب وشرق المتوسط، ذاتھا، وا+دخار المفرط، فإن تلك الدول ةوبالنظر إلى ظاھر
إلى عجز العمل ورأس المال عن ا�ت7ف ًتعتبر، فى عمومھا، دو+ مصدرة لمدخ7ت ا4نتاج، وبالنظر 

ا�مر . خرعن حظوظھما وأمانھما فى أى مكان آبطريقة ديناميكية على الجبھة الداخلية، فإنھما راحا يبحثان 
حقيقة مؤداھا أن النمو الداخلى الجديد الذى شھدته السنوات القليلة الماضية، + يزال غير قادر  الذى يعكس

  . ن العملة مفيعلى توليد فرص كا

إن ذلك يحتم على  والوضع ا+قتصادى المواتى، إلى حد ما، فمرتفعة للطاقة،ومع احتمال استمرار ا+سعار ال
 أن ،2003أنعشت النمو منذ الخارجية التى  الماليةھل يمكن لتلك الموارد تلك الدول ا+ختيار بين أمرين، 

المحلية بشكل جذرى، بغية إنعاش ا4نتاج المحلى؟ أم ھل ًتشكل أساسا لتعديل نظم القوانين واللوائح الداخلية 
توزيع، و+ يقوم على ًختل اجتماعيا يحتاج إلى إعادة يمكن أن يكون ھنالك نمو بدون تنمية، أى نمو م

  ا4نتاج؟

  :التراث التاريخي والعولمة

ّ برامج مواءمة ا+قتصاد الكلى التى نفذت بتشجيع ومساندة من المؤسسات بعد  أنماط ية الدولية، نجد أنالمالُ
النمو فى تلك البلدان قد فشلت فى إنعاش اقتصادياتھا، بسبب المعوقات الداخلية العميقة الجذور، وا�شكال 

التى كانت تلك الدول، و+ تزال، ) البترول، وا�وضاع الجيوستراتيجية(المختلفة للعوائد ا+ستراتيجية 
وبشكل عام، وعلى امتداد . ًرئيسيا يساھم فى استمرار تلك ا+ختناقاتًمنھا، إ+ أنھا كانت عام7 " دفيتست"

آجال طويلة، لم تفلح تلك الدول فى أن ترفع متوسط دخول مواطنيھا بحيث تتمشى مع متوسط الدخول فى 
فى (النمو : منطقة شمال المتوسط، بل أن وتيرة النشاط + تزال تعتمد إلى حد بعيد على الموارد الخارجية

  .+ يملك قوة الدفع الذاتى المستمر) البلدانتلك 
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 وتشھد 2020إن التحدى الذى يتمثل فى خلق فرص عمل للشباب، سوف يكون ھو التحدى الكبير حتى عام 
 – كثير منھم من خريجى الجامعات فى المدن –ً، أفواجا إثر أفواج من الشباب الحاليةفترة التحول السكانى 

و+ تستطيع . ف يستمر الحال كذلك طيلة السنوات الخمس عشرة القادمةيتدفقون على سوق العمل، وسو
 وعلى الرغم من الطفرة ا+قتصادية بسبب الحالية فى ظل ا+وضاع –اكل ا4نتاجية ھيالنظم ا+جتماعية، وال
ظلة ا يتمتعون بمون لم يعودالذي استيعاب تلك ا+عداد المتدفقة من شباب العاملين، –ارتقاع أسعار الطاقة 

 سواء فى الداخل أو فى الخارج ،ية توفر لھم حد الكفافشكلالتضامن ا�سرى، بل ويمارسون أنشطة غير 
  ").الشنطة"تجارة (

، �ن تلك الدول تقوم بتصدير جزء من مدخراتھا الماليةعلى أن المعوقات + ترجع إلى نقص الموارد 
 الدول بصفة عامة، حيث + تتوفر لديھا استراتيجيات ، ويعزى ذلك إلى انعدام ديناميكية تلك)عوائد البترول(

أصحاب ( الفاعلة الجديدة تاح النظم ا+جتماعية على ا�طرافللتنمية الذاتية، كما يعزى إلى عدم انف
، ولما كانت تلك المشروعات محصورة بين )المشروعات من الشباب الذى يؤسسون شركاتھم بأنفسھم

صعوبة دخول شركات جديدة إلى السوق، والحواجز (ة على السواء، إجراءات حمائية، داخلية وخارجي
 ويؤدى إنعدام ،ق فى ا+بداع وا+بتكار، وتقصر أعمالھا على ا�نشطة التقليدية، فإنھا تخف)الجمركية

يد، وھى غير راغبة فى التقل(طة جديدة  وھى غير منفتحة على أنش–الديناميكية من جانب تلك المشروعات 
  .ّ إلى استمرار ضالة الطلب على التمويل ا�جنبى–) +بتكار والتجديدك عن اھٮنا

ز فية تحفية إعادة تنشيط القطاع المالى، بقدر ما يتعلق بكيفٮ + يتعلق بكي،وعلى ھذا، فإن السؤال الذى يثور
غيرة إقامة المشروعات وإذا كانت الضغوط المتزايدة للبطالة أخذت تسفر اXن عن سيل من المشروعات الص

، واتسامھا رسمى، التى تقوم على الكفاف، مع اندراج معظمھا ضمن القطاع غير الھية الصغروالمتنا
ركز على ا�نشطة ذات العائد السريع، با4نتاجية المتواضعة للغاية، فإن المشروعات المتوسطة، والكبيرة، ت

tتكنولوجية وا4دارية المتراكمة متدن كما أن مستوى الخبرات ال. ًمر إ+ قلي7 فى قطاع المشروعاتو+ تسث
ًومن المتعذر حقا إط7ق انشطة اقتصادية . شأنه شأن مستوى ا+ستثمار، و+ سيما ا+ستثمار الطويل ا�جل ّ

ذلك أن تنوع طبيعة المشروعات ، غير تقليدية من خ7ل توسيع الشركات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة
التعاقدات (بين الشركات ذات ا�نشطة التكاملية ع7قات متخلفة فيما ات محدود للغاية، كما أن الع7ق

، ويتسم ا4نتاج فى كل شركة على حدة بأنه )المشتركة محدودة للغاية، وكذلك عمليات التعاقد من الباطن
ة  أمام كثير من المشروعات المتوسطإنتاج متقطع و+ يسير على وتيرة واحدة، ا�مر الذى يشكل عقبة

لة ا4نفاق على جنبية، ويضاف إلى ذلك ضآجم والمشروعات ا+ستثمارية الكبيرة، سواء كانت محلية أو أالح
  .البحوث والتطوير، مما يحد من القدرات ا+ستيعابية للتكنولوجيا

الثقة ا+ستاتيكية الجامدة بين : ويتعين العثور على أسباب القيود المفروضة على النمو فى منطقة الثقة
والثقة . ء بعضھم البعض، وبين العم7ء والمؤسسات العامة، والثقة الديناميكية للعم7ء فى المستقبلالعم7

يتعلق بضمان فيما  وذلك - على امتداد المنطقة بأسرھا-بھذين المعنيين ا+صط7حيين، متواضعة 
، وا+ستعداد لقبول ليةلعدالة، وا+ستثمارات المستقبالمعام7ت، وقبول الخضوع للضرائب، ومصداقية نظام ا

ًمن جانب المشروعات ومن جانب ا�سر أيضا التى + تحصل على مردود +ستثماراتھا فى (المخاطر 
  ).معليالت

ل ا�خير، + إلى نقص فى عزى، فى التحيود على ا+ستثمار فى تلك الدول، تًويمكن القول أساسا، بأن القي
إلى اخت7+ت ا+قتصاد الكلى، التى أصبحت تحت السيطرة بوجه  و+ - ةاليو+ سيما الموارد الم –الموارد

 مقارنة بالبلدان النامية – وھو مما يثير الدھشة – بصفة خاصة –عام، و+ إلى الحوكمة العامة غير الفعالة 
]وھى تتجمع فى مقاومة النخب العامة : إن ا�سباب أعمق من ذلك بكثير. ا4يرادات المعادلةا�خرى ذات 

على الدولة الذى يستبعد أى اعتبار لbجل الطويل، ويحول دون دخول " ا+ستحواذ"خاصة، وأسلوبھا فى وال
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دون تحديث الع7قات الصناعية والع7قات بين د التى تحول  اليأية عناصر فاعلة جديدة، ثم ھناك وطأة التق
، الوضع ًيرا، وأخلفة التعام7تعلة مما يزيد من تك الفاطراف، والثقة المحدودة للغاية بين ا�الجنسين

 ھى تشغيل تلك ا+قتصاديات أسلوبوبا+ختصار فإن . مي، ويقيد التعلفى الذي يكبت أى إبداع أو ابتكارالمعر
  . إلى الفكر التعاونى، وأنھا تفتقر إلى الدافع التنافسىأنھا تفتقر :  ظل معوقات مزدوجةفىالعمل 

 ھو من أوضح أعراض انعدام سسي ا�جنبى،لغاية للتمويل المؤ الرغم من أن المستوي المتواضع لعلىو
 إلى، وانما يرجع السبب  المتوسط، إ+ أنه ليس ھو السبب النظم ا+نتاجية لدول جنوب وشرقفىالديناميكية 

ي  تحمل أعباء الديون أوقبول المخاطر، ومن قبيل ذلك أيضا تدني مستوفىعدم رغبة الشركات 
ھٮ7ت تمويلية  منح تسفى عدم رغبة المؤسسات المحلية إلى ع، الذي يرج المباشرةا+ستثمارات ا�جنبية
 الموارد، فإنه على تباطؤ الطلب المؤسسي إلىوبالنظر ،  ظل تلك الظروففىو. للمستثمرين ا�جانب

  .  للقيام بعمليةالتحديثإلىحافز أمام القطاع المأى +يوجد 

 تعمل بھا الىلم يغير من الطريقة ،  التجارة الخارجيةعلىمتوسط أن انفتاح اقتصاديات دول جنوب وشرق ال
إنشاء منطقة تجارة (والغرض من وراء المكون ا+قتصادي للشراكة ا+وربية المتوسطية . تلك ا+قتصاديات

ھو ، )تلك الدول وبعضھا البعضفيما بين وكذلك ، حرة بين ا+تحاد ا�وربي وكل دولة من تلك الدول
وتعتبر . الماليةر ا�ساس السياسي والمساندة فيعن طريق تو، اج ومؤسساتهھٮاكل ا+نتيير ا+سراع بتغ

 تحديث  إلى اغتنمت الفرصة للقيام بعدد من الخطوات الراميةالتى الدولة الوحيدة حتي يومنا ھذا ھىتونس 
 جنوب خرى فىول ا�أما الد، ولكن بصعوبة، وتحذو المغرب اXن حذوھا.  تناسبھاالىھا بالوتيرة داقتصا

 إلى تفتقر ھىو، ا+نفتاحعلى ولم تبدأ إ+ منذ وقت قليل ، ًفما زال الشوط أمامھا طوي7، وشرق المتوسط
وھنا نجد . وتعبئة تلك المصالح، استراتيجية للتنمية من شأنھا التنسيق بين مصالح ا�طراف المختلفة المعنية

  والتصورات، التى توفر لھا قدر من الرؤى ا+ستق7لمنذ،  الدولة الوحيدةھىأن تونس مرة أخرى، 
  . ا+ستشرافية

عماء ص7ح، ومع وجود زطء حركة ا4ن7حظ بفيفة بين دولة وأخرى، وباستثناء بعض ا+خت7فات الط
ت أنھا من قبيل تثبزام عمليات ا+ص7ح تفإن المزاعم بال، سياسيين غير مستعدين +تخاذ أية خطوات

  . ذات التأثير العارض الخطب الب7غية

 النخبة من علىإنما ھو مغلق ،  عمل تحقيق الثرواتأسلوبالقول، أن ا+قتصاد السياسي الذي يوضح  جملة
دين في الوضع القائم �نھم يعتبرون المتسعلىًالذين يتواطأون معا من أجل الحفاظ ، القطاعين العام والخاص

وضعف قدرات الدولة ،  سوق العملعلىلحاشد لشباب العاملين  التدفق اإلىوبالنظر .  المقام ا�ولفىمنه 
 وھكذا تلتقي الضرورة .جه ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديدفإن تلك البلدان توا،  إعادة التوزيععلى

ھل تتوفر لتلك النظم الموارد السياسية لمواجھة : والسؤال، ضرورة ا+سراع بأنماط النمو مع ا+جتماعية
  .تلك التحديات ؟ 

  : عالم متعدد المراكزإلىوالتحول ، ا�تجاھات الداخلية الجديدة

وقد ،  البيئة العالميةفى  جذرى  تغييرإلىيؤدي ،  حلبة ا+قتصاد المعولم اXنفىإن ظھور قوي فاعلة جديدة 
 للسلع ذات التقنيات المتدنية The workshop of the world" ورشة العالم"أصبحت الصين 

ًا أنھا أصبحت مستثمرا رئيسيا كم، ،والمتوسطة . وبعض قطاعات معينة،  الطاقة والمواد الخام ا�خريفىً
من سمات خاصة، كما شرعت  تتمتع به الھند مع ما،  مسافة قريبة منھاعلى ھىوتتعقب الھند الصين و

  ...ة مع جنوب إفريقيا والھند  عقد تحالفات اقتصادية جديدفىالبرازيل 
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من خ7ل التنمية التدريجية للقطاعات  –تتعرض ا+نط7قة ا+قتصادية ، ت التحويليةيتعلق بالصناعافيما و
تماد أكثر فأكثر عبعد ا+ ةالي أنشطة ذات قيمة مضافة عإلى كثافة العمالة غير الماھرة للتحول على تقوم التى

وھذا ھو ، لك الفرصة لم تغتنم تالتى الدول فى مخاطر حقيقية  إلى–وس ا�موال والعمالة الماھرة على رؤ
 إلىقد إستفادت ) والمغرب، وتونس، تركيا (وقليل من الدول المتوسطية،  الدول العربية المتوسطيةفىالحال 

صف عقد السبيعنيات من  منتفى الذي منحته لھا أوروبا لتفضي7ت التجارية غير المتماثلة، من نظام ا ماحد
 كان أبرزھا بصفة خاصة تحلي7ت البرنامج،  المنطقةولقد ظھرت تحلي7ت جديدة بشأن. القرن الماضى

عمق الذى وال) بمعرفة خبراء عرب(إلى المنھج الذى اتبع فى وضعھا  لbمم المتحدة ويرجع ذلك ا+نمائى
:  المجتمعات تقييم أسباب تعويق تنمية تلكفى بالقسوة والحدة ً اتسمت أيضاالتى، واتسمت به تلك التحلي7ت

  .الوضع المقيد للمرأة، وصعوبة الحصول على المعرفة، وطيةانعدام الديمقرا

أسفرت  الى اXثار إلىً، ويرجع ظھورھا أساسا ديناميكية مؤثرة تؤدي دورھا اXن أن ھنالك عومل على
 فىوكان ل7نخفاض المفاجئ . من نوعھا، كما شھد بذلك المراقبون ا�سرع عنھا عمليات التحول السكانى

قتصادية  ا+فى الحياةيمكن المرأة من المشاركة  ، بماره فى تقليص حجم ا�سرة اثمعد+ت الخصوبة
 الرغم مما  على–التعليم  علىالحصول إن .  وتعديل الع7قة بالسلطة ا�بوية،وا+جتماعية بدرجة أكبر

 سمة ىھ، وا4ذعان والتسليم بما ھو قائم اتجاه معاكس لعملية فى يسير - يشوبه من قصور من حيث الجودة
 يوضح أن الطبقات  أن نجاح قنوات التليفزيون العربي كافة المجتمعات العربية المتوسطية، إ+فىمشتركة 

 الرغم على حلم الوحدة العربية بشكل ملحوظ، ولقد ت7شى. علمة تتطلع إلى معلومات انتقاديةالمتوسطة المت
ت ً حقيقيا بفضل القنواًلغة العربية توحيدا، بينما توحدت الً+ يزال ماث7 فى المخزون الثقافىمن أنه 

Xجانب اللھجات الموجودة  إلى–ن التليفزيونية التى تذيع ا�خبار، وا�ف7م، وا�غانى، حتي أنه ظھرت ا 
 شكل مستحدث للغة العربية الفصحى، وھو مفھوم على امتداد تلك المنطقة –الى تتكلم بھا الشعوب العربية 

  . اللغوية

 فى ومشاركته المدنىة المجتمع لي استق7إلىوة عالتسعينيات من القرن الماضى ظھرت الدومنذ منتصف 
البعيدة المدى، فى  حركة اجتماعية لھا تداعياتھا فىً، ويظھر ذلك جليا ئون المجتمعية للمجتمعات العربيةالش

ظھور حركة دينية  عى، وفى الحقل ا+جتمافىصور  إتسم به دور الدولة من ق ماعلىً، وذلك رداالمغرب
تكون ا+ستجابة للحركات الدينية  ، وعادة ما وتطوير شخصيته ونجاحه ا+قتصادىھا بدور الفردفٮيعترف 

َجتمعات الى تأثرت بحركة ا�سلمة، مدة من الزمن المفى و+سيما ،شديدة َ  ى مصر، وھى فً، وخصوصاْ
ولكن الحركة . اطية والنزعة ا+ستبداديةلبيروقر االذين خنقتھا تستھدف الطبقة المتوسطة التىالحركة 

لدولة  بنفسھا عن مسألة اتدع المطالب ا+جتماعية دون جواب، وتتفادي القضايا السياسية، وتنأىا+س7مية 
  . والحكم ا+ستبدادى للمجتمع

 ىوتعان.  حتي يؤتي ثماره1995 كانت تضعه للمنطقة منذ عام الذىولم تستخدم أوربا حتي اXن البرنامج 
 مختلف فى اتجاھات ا+ص7ح الداخلي على الى لم يكن لھا إ+ تأثيرھامشى –متوسطية–ورو اليالشراكة 

ً ونظرا لعدم وجود سياسة .من المشاركة السياسية وا+قتصادية المحدودة للغاية من جانب ا�وروبيين–الدول 
) ة، والوسائل ا+قتصادي�منىالھدف ا(التى تكتنف أسس الشراكة فإن جوانب الغموض ، خارجية مشتركة

على –، بينما كان معظم التقدم المحرز ة وزارات الخارجيإلى أوكلت التىدارة تلك الشراكة فى إتنعكس 
  . فى الحقل ا+قتصادى –الرغم من محدوديته

ًا ييرقد غير وجه العالم تغ، ً أمريكا ال7تينية أيضافىو، سيافى آفإن ظھور قوي جديدة ،  نفس الوقتفى و
 رؤية لعالم أقل إلى" امومحيط ن/ مركز متقدم"تقلنا من حالة ذلك أننا قد ان،  بكثيرتجاوز المجال ا+قتصادى

 ا�طراف  إدماج، إلىبطبيعة الحال،  دول الشمالوتسعى.  شمال متقدم النمو يملى قواعد اللعبةًاستقطابا نحو
 وضع يسمح بأن  فىتي أصبحت ا�طراف الجديدةطار القديم للع7قات الدولية مالفاعلة الجديدة ضمن ا4



80 
 

وليس لدول جنوب وشرق ، مار بعد ا+ستع عصر مالقد ولى:  الشكل الجديد للعالمفىتطالب بمكان لھا 
فى دول الخليج  انفجار عوائد البترول إلىوإنما يرجع ا�مر ، المتوسط دخل كبير بشأن أسباب تلك الطفرات

 تحديات ، إلى تنامىبصفة خاصة، كما يرجع،  مصر وسوريا:بدرجة أقلو، وليبيا، والجزائرالفارسى، 
وراحت الص7ت التقليدية . ًيجعل البلدان المتوسطية تكتسب نوعا من ا�ھمية مما،  مستوي العالمعلىالطاقة 

 وبدأت طرق تجارية ، تضعف بالتدريج– ا+ستعمارية ومستعمراتھا السابقة +سيما الص7ت بين القوى–
ما بين الدول العربية يوبدأت ا+ستثمارات المتبادلة الجديدة تنشئ ص7ت ف،  تنفتح بين بلدان الجنوبجديدة

وسوف تؤثر تلك . وإفريقيا،  آسيا، وا�مريكتينأخرى فىوكذلك بين تلك الدول ودول ، وبعضھا البعض
نت تلك ا+ستثمارات قد وإذا كا.  جميع البلدان المتوسطية بدرجات لم تتحدد بعدعلىالتغييرات ب7 شك 

  .  آفاق جديدةإلىسوف تتطلع ،  أضعف ا+يمان، علىفإنھا،  أوربا والو+يات المتحدةعلىركزت حتي اXن 

  :تطور الزراعة ومكانتھا فى ا�قتصاد المتوسطي 

 وإن دراسة.  منطقة المتوسطفىتظل الزراعة قضية استراتيجية داخل الظواھر ا+قتصادية ،  ھذا السياقفى
ومناقشة ،  منطقة المتوسطفىوإجراء مسح للتجارة الزراعية ، ا+جتماعية الرئيسية–المؤشرات ا+قتصادية 

  . ا�ساس الذى ترتكز عليه التحديات الكامنةسوف يشكل، ه تحريرالتجارة من احتما+تعلي  ينطوىما

  : الزراعية الرئيسية–نظرة شاملة على المؤشرات ا�قتصادية 

  : القوى العاملة الزراعيةفاض ونمو  انخ

 فىيزال يعيش ثلثھم  +،  مليون نسمة455 ما يناھز 2005 عام فىبلغ سكان حوض البحر المتوسط  
 ذلك السياق العام للزيادة ، فى الزراعةفى العاملين 21ومن المھم دراسة اتجاھات السكان، ةفيالمناطق الري

  . المنطقة فىالقطاع الرئيسي لفرص العمل حيث +تزال الزراعة ،  منطقة المتوسطفىالسكانية 

  

 فى مليون نسمة يعملون 43منھم ،  مليون نسمة102  ھو1965 عام فىكان الرقم المسجل للقوي العاملة 
 منطقة فى عدد السكان الىأو سدس إجم،  العاملةالى القوىمن إجم% 42 بنسبة، أى قطاع الزراعة

 تلك السنة ذاتھا كان ثلثا ا�ربعين مليون فىو. ليون نسمة م260 ذلك التاريخ فى بلغ الذىو، المتوسط
 فى الزراعة فىأما الرقم المسجل للعاملين .  الشواطئ الجنوبية للمتوسطعلىيوجد ،  الزراعةفىالعاملين 

 بلدان جنوب وشرق فىبينما كان الرقم ،  مليون نسمة17فھو ،  نفس السنة، فىبلدان شمال المتوسط
 ى ك7 شاطئعلىاختلفت الظواھر ،  بحر أربعة عقود من الزمنفىو.  مليون26 علىالمتوسط يزيد 

ًالمتوسط اخت7فا بينا  فى مليون نسمة 5 إلى الزرعة فىانخفض عدد العاملين ، 2004ذلك أنه بحلول عام ، ً
 مليون 33,6تحتفظ بقوى عاملة زراعية تناھز  بينما نجد أن دول جنوب وشرق المتوسط +تزال، الشمال

 فى الزراعة فىمن السكان االعاملين % 80وأن ، )1965 عن عام ً مليون تقريبا7يزيد بمقدار  بماأى (
 بعض فىتزال ا�رقام  +،  حقيقة ا�مرفىو.  دول جنوب وشرق المتوسطفىمنطقة المتوسط يتركزون 

  إلى الزرعةفىكانت نسبة العاملين ،  سبيل المثالعلىوالمغرب   تركيافى–الدول مؤثرة بشكل واضح 
 فىًونظرا لكون السكان العاملين . إلى التوعلىلكل منھما % 33، %43 ك7 البلدين فى القوي العاملة لىإجم

 الى من إجم1/12 ًفإنھم يمثلون تقريبا، 2004 عام فى منطقة المتوسط فى مليون 39الزراعة يناھزون 
  .)2-والخريطة  ،11 ،10م  البياني رقشكلال(الى القوى العاملة  من إجم1/5، السكان

                                                 
تجدر م7حظة أن ألبانيا قد أدرجت ضمن الحسابات الى أجريناھا بشأن دول شمال المتوسط وأن ليبيا قد دخلت ضمن ا�رقام الخاصة بدول جنوب  )21

  .وشرق المتوسط 
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  1965-2004 اتجاھات السكان العاملين فى الزراعة فى منطقة المتوسط خ7ل الفترة من 10 – بيانى شكل

  

  ًتم تجميع ا�رقام طبقا لمعام7ت المضاعف فيما بين التاريخين : ملحوظة

   )الفاو ( إحصاءات منظمة ا�غذية والزراعة:المصدر
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 وثمة حقيقتان يتعين أن توضعا فى ا�عتبار، على
          : المستوى ا4قليمى

 الشواطئ ، على.فى الزراعةأن عدد السكان العاملين > 
 1965ًاقص تناقصا حادا منذ عام أخذ يتن، ةاليمالش

تناقص ،  سبيل المثال، علىاالي إيطفىف. )باستثناء ألبانيا(
ًويفسر ذلك جزئيا السياسات العامة ، %80العدد بنسبة 

فى القرن الماضى،  سادت منذ عقد التسعينيات التى
 زيادة إلى أدت ، الىو+سيما السياسة الزراعية المشتركة

 فىه التوسع فٮ كان يجري الذى الوقت فىية ا4نتاج
 إلىبدأ سوق العمل يتحول ء  تلك ا�ثنافىو، التصنيع

 إلىالعمالة الزراعية " توجيه"، مما يعنى القطاع الثالث
  . والقطاع الثالث، التصنيع: ھذين القطاعين

،  الشواطئ الجنوبيةعلىوكان العكس ھو الصحيح > 
عندما ، رغم أن ھذا الرقم نسبى، 1965 مليون منذ عام 7.2لزراعة بمقدار  افىحيث زاد السكان العاملون 

 - 1965فيما بين  الشواطئ الجنوبية على مليون نسمة 160(+ فى تلك الفترة  عدد السكان الى إجمإلىننسبه 
2005(.  

 فىملين نجد أن عدد السكان العا -وليبيا، ولبنان،  إسرائيلھى – دول جنوب وشرق المتوسط فى ث7ث منو
عدم ا4ھتمام بقطاع فى إسرائيل، ونتيجة لتكثيف ا4نتاج ، 1965- 2004الزراعة قد تناقص خ7ل الفترة من 

نسبة العاملين فى الزراعة إلى   11-  بيانىشكل
  2004إجمالى القوى العاملة، 

  

  

 نسبة العاملين فى الزراعة إلى إجمالى القوى 2 –خريطة 
  2004العاملة، 

  



83 
 

من القوي % 70ًا اليوثمة دولتان تمث7ن ح.  ليبيافى ا4قتصاد الريعي إلىوالتحول ،  لبنانفىالزراعة 
 الزراعة فى يبلغ عدد السكان العاملين الى(تركيا : ھما،  منطقة جنوب وشرق المتوسطفىالعاملة الزراعية 

ًا عليً ھاتين الدولتين يختلف اخت7فا ففى ىحيث أن الواقع الزراع، ) مليون8.6(ومصر ، ) مليونى14.8ھا يف
  . عن باقي الدول ا�خري

لسكان  القيمة النسبية لفىأن ا4نخفاض : فمن ناحية،  الشواطئ الجنوبية د++تھا ب7 شكعلىولتلك الظواھر 
ًلم تمثل تمثي7 جيدا حت، يقلص من الثقل السياسي لفئة من السكان،  الزراعةفىالعاملين  اكل ھي الفى اXن ىً
ه في سياق يكون ، فى الزراعةفى القيمة المطلقة لعدد العاملين فىأن الزيادة ، ومن الناحية ا�خري، السياسية

 علىوھو ماينطوي بدوره ، عن تضاؤل حجم المزارعغالبا مايسفر ، ًإحتياطي ا�راضي الزراعية محدودا
ك عن أن ازدواجية الصورة ھينا، ) ا+ستثمارعلىوتقلص القدرة ، تآكل الدخول(نتائج إجتماعية وإقتصادية 

وھم ، ن يمارسون الزراعة الكفائيةالذي تكثيف ا�عداد المتزايدة من صغار المزارعين إلىالزراعية تؤدي 
التى توجه انتاجھا نحو و،  المنافسةعلىالكبيرة ا�كثر قدرة  مشروعات الزراعية جانب الإلىيتعايشون 

 .  السواءعلى وا�سواق ا�جنبية السوق المحلى

حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من ، فإن ا4نتاجية الزراعية تتباين داخل منطقة البحر المتوسط، ًوأخيرا
لتابعة ل7ستحاد ا�وربي تقريبا عشرة أضعاف نصيب نظيره  الدول المتوسطية اىالقيمة المضافة الزراعية ف

ولقد اتسعت تلك ، ) دو+ر لكل منھما1950،  دو+ر18000يناھز  ما( دول جنوب وشرق المتوسط فى
 عدد فىوكذلك ، مع إخت7ف اتجاھات ا4نتاج، 2003 – 1990الفجوة بين المنطقتين خ7ل الفترة منم 

 أن الفوارق بين الدول ا�وربية المتوسطية ودول جنوب وشرق على.  الزراعةفىا�شخاص العاملين 
 ا+عتبار الندرة فىمع ا�خذ ، المتوسط ليست ملحوظة تماما عندما يتعلق ا�مر بمتوسط انتاجية الھكتار

نت القيمة المضافة اك، 2003 سنة فىو.  الدول ا�خيرةفىوتنمية المحاصيل المروية ،  ا�راضيفىالنسبية 
 دول جنوب فى دو+ر للھكتار 1080،  الدول ا�وربية المتوسطيةفى دو+ر 1450 ھكتار مزروع لكل

إ+ ،  المنطقتين بسبب الكثافة الزراعية ونقصان المساحة المحصوليةفىوتزداد تلك القيمة ، وشرق المتوسط
  . لتغيرات المناخية دول جنوب وشرق المتوسط بسبب افى أغلب ا�حيان، ، فىأنه قد لوحظت تقلبات واسعة

  :  ا�قتصاد الوطنينواة

ً+زالت الزراعة تمثل قطاعا ھاما  ساھمت  حيث بلغ متوسط ما،  اقتصاديات دول جنوب وشرق المتوسطفىً
و+تزال بعض ، )1990 عام فى% 15 ـمقارنة ب (2005 عام فى% 12 الى ا+جمفى الناتج المحلىبه 

ًا+قتصاديات تعتمد اعتمادا كبيرا  المغرب ، %)15( مصر فىكما ھو الحال اعى، ء الزرا ا�دىعلً
 حققتھا دول جنوب وشرق الىويجدر التنويه بالنتائج الطيبة ، %)23(وسوريا بصفة خاصة ، %)14(

وقد حققت ، 2003 -1990خ7ل الفترة من ) GAP (إلى الناتج الزراعي ا+جمفىالمتوسط من حيث النمو 
يمثل قطاع ،  منطقة شمال المتوسطفىو، %5.5وتونس ، %6وسوريا % 1.5زيادة نسبتھا ، مث7، المغرب

وألبانيا ،  ا+تحاد ا�وربيفى للدول ا�عضاء الى ا4جم، فى المتوسط، من الناتج المحلىفقط% 3الزراعة 
ويساھم (فيھا  ىً +زالت صحة اقتصادھا ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة القطاع الزراعالى الدولة الوحيدة ھى

 منطقة فى ا+نتاجية الزراعية فىوتظل الفجوة . )ھافي الى ا4جماعى بربع الناتج المحلىنشاط الزرال
 شكل.( تكشف بدورھا الفجوة التقنية وا+قتصادية الواسعة بين الشمال والجنوبالتىو، حقيقة واقعة، المتوسط

  . )12بياني 

،  لدول جنوب وشرق المتوسط+قتصاديات الوطنيةفى ا اعىكانت ا�ھمية ا+ستراتيجية للقطاع الزر ًوأيا ما
ًك7 مزدوجا ھيفإن لذلك القطاع  – جانب العدد المحدود من الصناعات الحديثة لbغذية إلى تلك الدول، ففىً

، توجد أعداد تفوق الحصر من المزارع العائلية المحدودة للغاية،  إجتذبتھا عملية العولمةالتىالزراعية 
 الىتوجد بعض المشروعات الزراعية الضخمة ،  منطقة جنوب المتوسطفىو، مناطق جميع الفىمتناثرة 
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 من أجل  مؤھلةھىو،  الخصبةفى ا�راضىوتستخدم مدخ7ت ا4نتاج الحديثة ،  كثافة رأس المالعلىتقوم 
ھا وكثير من،  جنب مع أعداد كبيرة من الحيازات الصغيرةإلىًوتعمل تلك المشروعات جنبا ،  التجارةتحرير

ً تنتج أساسا ھىوى،  تملك ا�راضإلىوبدون إمكانية الوصول ، ةفي المناطق الريفىيمارس الزراعة الكفائية 
 ضعيفة للغاية أمام ا�سواق ھىو، تستطيع المنافسة وھذه المزارع الصغيرة +، من أجل ا+ستھ7ك الخاص

 السلع ھاعلي تنھال التىطق الساحلية  المنافى أسواق المدن إلىتستطيع الوصول  كما أنھا +، الزراعية
  . الواردة من العالم الخارجى

    

         1990-2005 الزراعة وتكوين الناتج المحلي فى منطقة البحر المتوسط، 12 بياني شكل

  

  2006إدارة ا4حصاء التابعة لمنظمة ا*غذية والزراعة، : المصدر

 نھاية فى دول جنوب وشرق المتوسط ؟ فى) AFIs (ھو الوضع بخصوص صناعات ا�غذية الزراعية ما
 صناعات ا�غذية فى شخص يعملون 670.000كان ھنالك مايناھز ، عقد التسعينيات من القرن الماضي

 الدول المتوسطية التابعة لcتحاد فى مليون شخص 1.2 ـمقارنة ب،  دول جنوب وشرق المتوسطفىالزراعية 
، إلى التنظيم وإسرائيل، والمغرب، ومصر،  تركيافىً تتركز أساسا تىالوتفتقر تلك الصناعات . ا�وربي

 ،كما أنھا تسم ) انخفاض مستويات ا+ستثمارتتسبب فى(وتخضع لقيود قانوية وتجارية ، نىا4دارى والف
ممايجعلھا أقل ، )والجفاف، المناخ( المنطقة فى عملية التحديث، وتعاني من المعوقات الطبيعية فىبالبطء 

ولكن ،  حاص7ت التصديرعلى الزراعية بالتركيز –وتقوم بعض صناعات ا�غذية .  المنافسةعلىة قدر
،  المنتجات ال7زمة للسوق المحليةفىًومصر تتخصص أساسا ، والجزائر،  تركيافىالشركات الكبري 
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 فى Poulinaمثل مجموعة بولينا ،  الساحة مجموعات صناعية وطنية كبرىعلى الظھور اXن فىوبدأت 
،  تركيافى Sabanci وسابانجي – إسرائيل فى Tnuvaوتنوفا ،  الجزائرفى Cevitalتال فيوسي، تونس

 –غذية وتتطور اXن صناعة ا�.  الزراعية– مجموعات تمارس أنشطة واسعة خارج قطاع ا�غذية ھىو
أما تركيا فإنھا تستطيع  ، الب7دفى الرائد زال ذلك القطاع ھو القطاع الصناعىو+ي،  المغربفىالزراعية 

  .  الزراعية لديھا–بقيام بنية جيدة لصناعة ا�غذية  اXن أن تفخر

ً فرعا 159نشاء حيث تم ا،  مجال الصناعات الغذائيةفىالقليلة الماضية حدث تقدم كبير السنوات  فىو
،  الغذائية الصناعاتفى متخصصة – دول جنوب وشرق المتوسط فى –عددة الجنسيات لشركات أجنبية مت

، شركات ومعظم تلك الشركات المتعددة الجنسيات، 1988 عام فىً فرعا 24 ـ مقارنة ب2002 عام فىوذلك 
 Coca وشركة .Sara lee Corp مثل شركة،  منطقة المتوسطفى أن يكون لھا موطئ قدم أمريكية تسعى

Cola Co. وشركة ،  Procter and Gamble وشركة PepsiColaمثل أخرى وعات ، كما قامت مجم
، )من فرنسا (Danoneو+ننسي دانون ) من ھولندا (Unileverويونيلفر ) من سويسرا ( Nestle نسلة 

بغرض إقامة فروع لھا ،  دول جنوب وشرق المتوسطفىحيث قامت تلك المجموعات با+ستثمار أيضا 
فقط من % 1.1  نجد أن2006 -1987فإنه خ7ل الفترة من ، ومع ذلك.  تلك المنطقة، فىللصناعات الغذائية

 من كبريات الشركات 100 وقامت بھا – مستوى العالم على تمت التى حا+ت ا+ندماج وا+ستحواذ الىإجم
 فى% 0.6منھا ( دول جنوب وشرق المتوسط فى قد حدثت – مجال الصناعات الغذائية فىالمتعددة الجنسية 

  . 22وربي المتوسطية دول ا+تحاد ا�فى% 20 ـمقارنة ب، )تركيا وحدھا

  ": المتوسطية " المنتجات الزراعية 

 منطقة المتوسط أن تكون استقصائية فى ا+نتاج الزراعى علىھذه النظرة الشاملة إلقاء ليس الغرض من 
بالنسبة لمجموعة ، 2005 -2003ًوإنما تستھدف أساسا إبراز أھمية المنطقة خ7ل الفترة من ، جامعة

تقريبا % 16 على يستحوذ حوض البحر المتوسط ،فبادئ ذي بدء، ھا وتميزت بھا تخصصت فالىالمنتجات 
لكن ھذه المكانة بدأت تتراجع .  الخضرواتمن ا4نتاج العالمى من% 13،  من الفاكھةىمن ا4نتاج العالم

لنموالسريع وا،  بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان اXسيويةفىا4نتاج  خ7ل السنوات القليلة الماضية بسبب نمو
، فى بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي،  وكانت المنطقة المتوسطية. وجه الخصوصعلى الصين فى

من إنتاج العالم من % 16نت تستحوذ على  كا1990، وحتى عام من إنتاج العالم من الفاكھة% 26 تغطى
، وأسبانيا، االيوإيط، فرنسا: ىھ المنطقة فىوالدول المنتجة الرئيسية للفاكھة والخضروات ، الخضروات

 على حالة سلع معينة ذلك أن المنطقة تستحوذ فى منطقة المتوسط فىويتضح تركز ا4نتاج ، ومصر، وتركيا
من % 52من التمور،% 36، نالتيمن % 80،  سبيل المثال، علىمن إنتاج العالم من البندق% 85

من % 31، من الدرنيات% 55، )تارينالنك(ته امن الخوخ ومركز% 34، من العنب% 46، المشمش
 –ً يعتبر علما على المنطقة الذى وھو المنتج – المنطقة المتوسطية فى أما زيت الزيتون المنتج ،الطماطم

 وجه علىونان اليو، وأسبانيا، االيأيط: ھىوالدول المنتجة الرئيسية له ، من انتاج العالم% 99بلغ فٮ
فإن ھذا ا+حتكار يمكن أن يواجه منافسة من مزارع ،  ومع ذلك)لوالبرتغا، وتركيا، ثم تونس، الخصوص

فإن القمح يعتبر النوع ، ًوأخيرا. بل والصين، والو+يات المتحدة، االي استرفىً أنشئت مؤخرا الىالزيتون 
 الناتج العالمى من القمح الىمن إجم% 16 المنطقة ،حيث يتم إ إنتاج  فى يزرع الذىالرئيسى من الحبوب 

من ذلك % 7) وخصوصا تركيا ومصر(وتمثل دول جنوب وشرق المتوسط ، ) فرنسافىتم إنتاج أغلبه وي(
،  حوض البحر المتوسطفى يتم إنتاجھا الىا�ساسية   صدارة السلع الزراعيةفىوتأتى الحبوب . ا4نتاج

 من لمتوسطويقدر نصيب منطقة البحر ا،  المنطقةفى نصف المساحة الزراعية الكلية علىوھى تستحوذ 
  %.8 ـ من الحبوب ككل با4نتاج العالمى

                                                 
سلمي طوزانلي والتابع .  الزراعية من قسم البيانات الزراعية فى بنك المعلومات الذى تديره د–اء تلك البيانات المتعلقة بصناعات ا�غذية تم استق )22

 .لمعاھد البحوث الزراعية المتوسطية التابعة لسيام
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                                                              :نظرة شاملة على التجارة الزراعية

  :التجارة الزراعية والتبعية الغذائية

- 2003ن  شمال وجنوب المتوسط عن ظواھر متعارضة خ7ل الفترة مفىالتجارة الزراعية حركة كشف ت
 من ،25-ن7حظ أن نصيب ا+تحاد ا�وربي ،  البيانات المجمعة عن كل دولةفىوعندما ننظر ، 1963

، ولكن %)40 - %35حيث كان يتراوح مابين (ظل ثابتا خ7ل تلك الفترة ، الواردات الزراعية العالمية
 بداية عقد الستينيات فى% 22 ـ مقارنة ب2003 عام فى% 45(نصيبه من الصادرات ازداد زيادة ملحوظة 

ً دورا رئيسيا  فرنساوتلعب. )ىمن القرن الماض  أكبر مصدر للسلع ، حيث أنھا +تزال ثانى ھذه الظاھرةفىً
ا والبرتغال لم يكن الي ايط فىى الزراعى الجانب اXخر، نجد أن الميزان التجارعلىو،  العالمفىالزراعية 

  . إيجابيا خ7ل السنوات القليلة الماضية

نجد أنھا حققت نتائج عكسية حيث انتقلت من ، با+تحاد ا�وربي، عند مقارنة دول جنوب وشرق المتوسطو
ة منذ عقد في حالة منطقة مستوردة صافى الستينيات من القرن الماضى، إلىة فيحالة منطقة مصدرة صا

من الصادرات % 4 ىال، كانت تلك الدول تمثل حو1963 عام فىف. ً فصاعدافى القرن الماضىالسبعينيات 
% 4 إلى% 3كما زادت وارداتھا من ، %2 إلى انخفض الرقم 2003، ولكن بحلول عام الزراعية العالمية

  . الواردات العالميةإلىمن إجم

  جاري الزراعي فى دول جنوب وشرق المتوسط اتجاھات الميزان الت-شكل بياني

  

ًتدھورا ملحوظا، بية جنوب وشرق المتوسط الدول العرفى ى الزراعىولقد تدھور الميزان التجار وأصبح . ً
بل إن بعض تلك  . تلك البلدان يمثل تبعية غذائية مزمنة منذ عقد السبعينيات فى القرن الماضىفىالوضع 
 شھدت دول جنوب 2004وبحلول عام ، كلية خطيرةھي اXن من اخت7+ت ىتعان) ومصر، الجزائر(الدول 

ًا سالباًوشرق المتوسط ميزانا تجاري  بليون دو+ر مع بقية العالم 9 يناھز ه مافييبلغ عجز التجارة الزراعية ، ً
  )13شكل بيانى (
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قوة  ال، حقيقة ا�مرفى ، صالحھا، وتبدوفى حيدة التى يعتبر الميزان التجارى الزراعىوتركيا ھى الدولة الو 
نصف الصادرات الزراعية لدول جنوب والظاھرة العامة أن أنقرة تساھم ب ،الزراعية الوحيدة فى المنطقة

  ) .6-انظر ملحق (من إجمالى الواردات الزراعية لتلك الدول % 22وتستوعب ، وشرق المتوسط

بالنسبة % 12ناھز ، في من المتوسطالىللجانب الشم، أما نصيب السلع الزراعية ا�ساسية فى التجارة
ا+تحاد ا�وربى المتوسطية وتبلغ الصادرات بالنسبة 4جمالى الواردات لدول % 9، 4جمالى الصادرات

وأما الوضع فى دول جنوب وشرق المتوسط فھو متنافر الى حد . )صادرات% 22(ونان اليذروتھا فى 
بينما نجد أن نصيب ،  سلع زراعية أساسية، ھى لمصر والجزائرربع الواردات ا4جماليةذلك أن : بعيد
من % 10يزيد على  وتمثل السلع الزراعية ا�ساسية ما، %18 -% 17ـ وسوريا يقدر ب، وا+ردن، لبنان

انظر ملحق (ولبنان ، وا�ردن، بصفة خاصة، وسوريا، والمغرب، تركيا: الصادرات فى خمس دول ھى
7.(  

 الرئيسى لبلدان جنوب وشرق اد ا�وربي +يزال الشريك التجارىفإنه على الرغم من أن ا+تح، ًوأخيرا
البلدان تلك حصلت ، 2004ففى عام ، الدول راحت تنفتح أكثرعلى التجارة العالميةإ+ أن تلك ، المتوسط

بل إن  .إلى بقية العالممن صادراتھا % 48بينما إتجه ، من إمداداتھا من خارج السوق ا�وربية% 72على 
، يةمن وارداتھا الزراع% 82( التجارة خارج نطاق أوربا علىدولة مثل تركيا تركز اXن بدرجة أكبر 

فإن ا+تحاد ا�وربى ليس ھو القوة ، وعلى ھذا. )من صادراتھا الزراعية مع بقية العالم خارج أوربا% 50
من صادرات % 5بل نجد دولة مثل الو+يات المتحدة تحصل على ، المصدرة الوحيدة إلى جنوب المتوسط

كما نجد أن ا�رجنتين  ،ًتقريبا من واردات تلك الدول% 17وتستحوذ على ، دول جنوب وشرق المتوسط
ومن الناحية .  فى تجارة الحبوب ومنتجاتھاًوخصوصااليا شركاء تجاريين ھامين، وإستر، والبرازيل

ً تجاريا محدودا للغاية بين دول جنوب وشرق المتوسطًنجد أن ھذا المجال يشھد تباد+، ا�خرى ذلك أن ، ً
  . من واردتھا% 5.5، 2004تھا الزراعية فى عام من صادرا% 8التجارة البينية لتلك الدول تمثل حوالى 

  :متوسطية -اليورو فى التجارة الزراعية التنافر

نافرة وغير مت، 2004فى عام ، كانت التجارة الزراعية بين ا+تحاد ا�وربى ودول جنوب وشرق المتوسط
  ً.فياتقطبة جغراولكنھا مس،  متوازنة فى الظاھر فقطھىو، ه الحال لعدة سنواتعليكما كان ، سقةّمت

فقط من الواردات والصادرات الزراعية ل7تحاد ا�وربى يتم مع دول % 2ذلك أن :  واضحنافروالت> 
، من الصادرات الزراعية ل7تحاد ا�وربى% 52خيرة على ، بينما تستحوذ ھذه ا�جنوب وشرق المتوسط

ودول جنوب ، ًوظا بين ا+تحاد ا�وربىًفإن ثمة إخت7فا ملح، وعلى ھذا. ته الزراعيةمن واردا% 28وتمثل 
  . وشرق المتوسط من حيث كثافة التجارة الزراعية

ف فييشير إلى فائض ط،  متوسطى-وروالي إلى أن الميزان التجارى الزراعى ّوبرجع التوازن الظاھرى> 
قل التجارى عزى ھذا الميزان ا4يجابى إلى الثوي،  بليون دو+ر لصالح دول جنوب وشرق المتوسط0.6يبلغ 

 من الصادرات الزراعية لدول جنوب وشرق المتوسط إلى ا+تحاد% 46التى تستحوذ وحدھا على ، لتركيا
ًنجد أن ثمة عجزا تجاريا يبلغ ، وإذا إستبعدنا تركيا. ا�وربى  بل ، بليون دو+ر لصالح ا+تحاد ا�وربى1.5ً

، تجارى مع الدول العربية جنوب وشرق المتوسط بليون دو+ر إذا حسبنا الميزان ال1.8إن العجز يصل إلى 
على خ7ف ، وأحيانا ما تنجح تونس والمغرب فى تحقيق التوازن فى تجارتھا مع ا+تحاد ا�وربى. وحدھا

. لدول العربية جنوب وشرق المتوسطھا العبء ا�كبر من العجز التجارى الشامل لعليالجزائر التى يقع 
  )8-انظر ملحق (
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ًنجد أن التجارة الزراعية مستقطبة استقطابا شديدا تجاه عدة ، ة فى التجارةفي با�نماط الجغرايتعلقفيما و>  ً
ففى داخل ا4تحاد ا�وربى تجد أن خمس دول ، دول فى ا4تحاد ا�وربى وفى جنوب وشرق المتوسط

ر فرنسا وتعتب، من الصادرات الزراعية إلى دول جنوب وشرق المتوسط% 70يزيد على  تستحوذ على ما
ا اليوايط، %)9(وأسبانيا ، %)12(وألمانيا %) 14(تليھا ھولندا ، %)30(أكبر مصدر للسلع الزراعية 

، علق ا�مر بواردات ا+تحاد ا�وربى من دول جنوب وشرق المتوسطتونجد نفس الوضع عندما ي. %)6(
، %)13(أسبانيا ، %)15(سا فرن، %)17(،ألمانيا %) 19(ا اليإيط: على الرغم من اخت7ف الدول المعنية

 ھىوتونس ، والمغرب، وإسرائيل، نجد أن تركيا،  ومن ناحية دول جنوب وشرق المتوسط.%)10(ھولندا 
ا على لكل منھ% 12، %22، %15، %46(الدول الرئيسية المصدرة للسلع الزراعية إلى ا+تحاد ا�وربى 

لرئيسية مع اكيا ومصر ھى الدول الشريكة التجارية نجد أن الجزائر وتر، يتعلق بالوارداتفيما و. )التوالى
نجد أن التحلي7ت ، وإذا أمعنا فى التحليل ).لكل منھا على التوالى% 13، %14، %25(ا+تحاد ا+وربى 

فنجد أن فرنسا ھى المستورد الرئيسى من :  المنطقتينفىتكشف لنا عن تركز التجارة بين دول معينة 
وألمانيا ھى المستورد الرئيسى من تركيا  )ن دول جنوب وشرق المتوسطمن وارداتھا م% 48(المغرب 

صادرات ا+تحاد ا�وربى إلى دول جنوب بالنسبة لًوھذا ھو الحال أيضا وإن كان بدرجة أقل ، %)79(
من صادرات فرنسا ألى دول جنوب وشرق المتوسط تتجه إلى % 40ًومن ذلك مث7 أن ، وشرق المتوسط

  . الجزائر

 التجارة بين ا+تحاد ا�وربى فى تدخل ، التى الزراعية–والمواد الغذائية ، لسلع الزراعية ا�ساسيةوتعكس ا
 فالسلع الزراعية التى ،إلى حد كبير، نوع السلع الزراعية لكلتا المنطقتين، ودول جنوب وشرق المتوسط

، %)16(على الحبوب  ً دول جنب وشرق المتوسط تشتمل أساساإلىيقوم ا+تحاد ا�وربى بتصديرھا 
ًوخصوصا ، ًفض7 عن مجموعة واسعة من المنتجات ا�خرى، %)8(السكر ، %)15(ومنتجات ا�لبان 

نجد أن دول جنوب وشرق المتوسط إلى ا+تحاد ا�وربى أكثر ، ومن الناحية ا�خرى. السلع المجھزة
، واء طازجة أو مجھزةس، عبارة عن فواكه وخضروات%) 54( يزيد على نصفھا ذلك أن ما، ًتخصصا

  . زيت زيتون% 10، مأكو+ت بحرية% 10

  : منطقة البحر المتوسط قضية استيراتيجية للغاية فى–الحبوب 

وض البحر المتوسط من الحبوب ات حتزايدت إحتياج
وھى زيادة تجد أسبابھا ، بشكل مضطرد منذ عدة سنوات

وھو الطلب الذى تضاعف ، فى طلب ا4نسان والحيوان
، فى المنطقة ككل منذ عقد الستينيات من القرن الماضى

 حيث وصلتتفاقمت فى بعض الحا+ت قد بل ان الزيادة 
ن ا+نتاج وكا. )الجزائر% (500أو ) مصر% (400 إلى

فى المنطقة قد افتقر إلى الديناميكية ال7زمة لم7حقة 
مما أسفرعن اعتماد دول المنطقة ، ى ا+حتياجاتفالزيادة 

ًاعتمادا متزايدا على الواردات من الحبوب من ھيوت. ً
 إنتاج  ثلث على، حيث تستحوذلى سوق ا+نتاجعفرنسا 

، ياوأسبان، تليھا تركيا، منطقة المتوسط من الحبوب
 الجيوستراتيجي 4نتاج يرجع البعدو. ، ومصرااليوإيط

، فرنسا، باستثناء الحبوب إلى أن جميع الدول المتوسطية
استحوذ ، 2003 عام فى و.ة للحبوبفيمستوردة صا

 من الواردات ًتقريبا% 22على  حوض البحرالمتوسط
ع مدلول نسبة عدد مقارنته م رقم يتعينالوھذا ، العالمية

 صافى الواردات الغذائية فى منطقة المتوسط، 3- خريطة 
  .2003-1963خ6ل الفترة من 

  

  2006 الفاو  احصاءات: المصدر
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ويزداد باضطراد وزن منطقة البحر المتوسط فى تجارة . %)7(المنطقة إلى عدد سكان العالمالسكان فى 
، من الواردات العالمية من الحبوب% 18 إجتذبت المنطقة 1990 -1986ففى الفترة من ، الحبوب العالمية

  ) .9-انظر ملحق ( 2000-1996خ7ل الفترة من % 21ولكن ھذا الرقم ارتفع إلى 

% 4ً حاليامن الواردات العالمية من الحبوب، بينما تمثل % 12جنوب وشرق المتوسط على  وتحصل دول 
تضاعف صافى الواردات من الحبوب ، ومنذ بداية عقد الستينيات من القرن الماضى. من عدد سكان العالم

 أن تلك إلىوتشير التوقعات ،  فى مصر4،  فى تونس13،  فى المغرب20 فى الجزائر ،21بمعامل 
بل إنه من .عرضه ل7ستمرار فى السنوات القادمه ،حتى تفى با+حتياجات البشريه والحيوانيه، لوارداتا

المتوقع تفاقم العجز فى الحبوب فى منطقه المتوسط فى ا�جل المتوسط وھو وضع فى صالح الدول الصدرة 
فى  ، وكازاخستان، أوكرانيا بل وحتى، وكندا واسترالياوالو+يات المتحدة، الرئيسية للحبوب مثل فرنسا،

    )3-خريطة(المستقبل القريب 

  :المخاطر والفرص التى تنطوى عليھا عمليه تحرير التجارة

  : متوسطية-ووراليالزراعة داخل الشراكة 

  ى القطاع الحساس فً، كانت الزراعة دائما ھى1995 متوسطية فى عام-ووراليمنذ انط7ق الشراكة 
 كان ثمة ث7ث مراحل ومع ذلك،. ا+تحاد ا�وربى ودول جنوب وشرق المتوسطالمفاوضات التجارية بين 

  . التقدم الذى تحقق فى واقع ا�مرتوضح ،متميزة

أن الزراعة   وًخصوصا بسبب الخ7فات،  لم تدرج الزارعة فى أجندة التعاون،، 2002-1995المرحلة من 
بينما كانت قضية محورية فى منظمة التجارة العالمية  ً،ولھذا فقد تم عدم اثارتھا عمدا ،قضية بالغة الحساسية

)WTO(، ًھيئا من أجل وبينما كان المسرح م. وفى المفاوضات الدولية المتعددة ا�طراف فى ذلك الوقت
 ،ّالتجارة الزراعية بين أوربا ومنطقة البحر المتوسطن عملية تحرير  إ+ أ،حرية التجارة فى الصناعة

  . للكافة ولكن التحليل معلوم، معقدة ذلكسباب وأوتركت معلقة،

الغيت تفضي7ت المجموعة ذا  إ،مال كان المنتجون فى ا+تحاد ا�وربي يخشون من المنافسة الشرسةفى الشو
ولما كانت . جل النفاذ الى سوق ا+تحاد ا+وربى كان المصدرون يضغطون من أ، وفى الجنوب،ا+وربية

 ،ثل الحبوب ملع ا�ساسية من ا+تحاد ا�وربىورد الرئيسى للسدول جنوب وشرق المتوسط ھى المست
 تعريض زراعتھا لمنافسة ج الغذائى، فقد كانت غير راغبة فىبسبب تدنى أدائھا فى ا+نتا ، والسكر،وا�لبان

وھو المخاطر  ، إلى سبب آخر، يرجع، ع7وة على ذلك، متوسطى- اليوروالتجارى " الصراع"أجنبية وكان 
والفواكة  ،زيت الزيتون( فى كلتا المنطقتين  المنتجات التى تنتجللمنافسة بين الشمال والجنوب بشأن ةعاليال

  .إذا تم تحرير التجارة) خضراواتوال

- اليورووعلى الرغم من تلك المعوقات ،اتخذت خطوة البداية بشأن انفتاح ا�سواق فى المؤتمر الوزارى 
. إيطاليا برئاسة 2003 نوفمبر سنة 27فى   ى مدينة البندقيةة الذى عقد فول بشأن الزراعمتوسطى ا�

والبدء ، ة، ورفع جودة السلع الزراعية ا�ساسيةفيوانصبت التوصيات الرئيسية على تدعيم التنمية الري
والطرق ، كما ركزت المناقشات على سرعة عملية التحرير. ية عملية، فى مجال الزراعة العضوبإجراءاٍت

أن يمكن  + ارتأى صانعو القرارات أن تناول مسألة الزراعة، ذلكعلى ة ، وع7والغرض المستخدمة لھذا
وتنافسية ، بسبب حساسية منتج معين فى أسواق ا+تحاد ا�وربى،  حدةيتم إ+ بناء على كل حالة على

، )ENP(سق ھذا مع التفكير الكامن وراء سياسة الجوارا�وربى ، ويت)نھج التفاضل(صادرات دولة بعينھا 
  . التى كانت قد تمت صياغتھا فى ذلك الوقت
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. متوسطية–ورواليأدرجت الزراعة ضمن الجدول الزمنى 4عادة تشكيل وإط7ق الشراكة ، 2005وفى سنة 
، فى ًيا قراره بفتح باب المفاوضات الزراعية مع دول جنوب وشرق المتوسطشكلوأعلن ا+تحاد ا�وربى 

بغرض التحريرالتدريجى ، 2006ينص على بدء المفاوضات فى عام ، و2005 بيان صدر فى نوفمبر سنة
أنيطت بلجنة من ، 2006 ةومنذ سن. الزراعية والسمكية، للتجارة فى كل من المنتجات الطازجة والمجھزة

 متوسطية –ورواليخريطة طريق للزراعة "ذ فيمھمة متابعة القضية وتن، الخبراء ملحقة بالمفوضية ا�وربية
أى +بد أن يتحمل الشاطئان (التحرير المتبادل : على نقاط استراتيجية منھا، خريطة الطريق ھذهوتنطوى "

وأن يكون ھنالك نوع من التباين بشأن ، والنھج المتدرج المضطرد، )الشمالى والجنوبى الجھود المبذولة
دول جنوب وشرق  انفتاح أبطأ من جانب وتيرةيقبل ا+تحاد ا�وربى بموجب ذلك (البرنامج الزمنى 

يتم إدراج تلك السلع فى عملية  بحيث +، حسب كل دولة، ووضع قائمة بأكثر السلع حساسية، )المتوسط
ود الرامية إلى رفع مستوى جودة ، والجھةفيكما يؤكد البيان على التحديات التى تواجه التنمية الري. التحرير

وإتخاذ التدابير لتشجيع ا+ستثمار الخاص فى ، لصية المنتجات ذات الطابع المتوسطى الخا، وتنمالمنتجات
  . وإجراءات تحسين النفاذ إلى أسواق الصادرات، القطاع الزراعى

Xوثمة تقدم سريع فى ، ن مفاوضات ثنائية بين ا4تحاد ا�وربى ودول جنوب وشرق المتوسطوتجرى ا
ومن . وتونس، ًا مع المغربوبوتيرة أبطأ كثير، ًومؤخرا مع مصر، المفاوضات مع ا�ردن وإسرائيل

يتعلق فيما أما . وتحاول كسب الوقت، مة بالحذر والتحفظّستبدو المفاوضات مع الجزائر مت، الناحية ا�خرى
بسبب الظروف ، يتعلق بتحرير التجارة الزراعيةفيما بلبنان وسوريا فلم يتحقق شيء فى واقع ا�مر 

ًضات سوف تكون أطول مما كان مخططا لھا أص7ومن الواضح أن جولة المفاو، السياسية الراھنة ً ،
ة التعريفة الجمركية فيومع تص. فوضية تزيد اXن من تشددھا فى شروط س7مة الغذاءمخصوصا وان ال

والتى سوف تتشدد بصفة ، كما كانت من قبل، فإنه سوف يتم تصعيد الحواجز غير الجمركية، بالتدريج
ى جنوب المتوسط فى موقف صعب لن مما يضع المنتجين ف، نتجاتيتعلق بالجودة وس7مة المفيما خاصة 

  .ًستطيع إ+ عدد محدود جدا من أولئك المنتجين تلبية المعاييرالمتعلقة بالمواصفات الفنيةوالصحية ي

  :  الھموم واLمال– متوسطية -اليوروتحرير التجارة 

 فى إطار الشراكة 2010لول عام بح، )EMFTA(ة متوسطي -ورواليأصبح إنشاء منطقة التجارة الحرة 
ًويثير عدد من الدراسات التى أجريت مؤخرا بشأن النتائج ، موضوع مناقشات حامية، متوسطية –اليورو

يتعلق با4تحاد ا�وربى فيما  و.جتماعية للمنطقة ا+–مسألة ا+ستدامة ا4قتصادية ، ة لذلك المشروععليالف
بالنظر إلى النصيب غير المؤثر لدول جنوب وشرق ،  ا�رجحفإن النتائج سوف تكون محدودة على، ككل

دفعة  من شأنه إعطاء، فإن انفتاح ا�سواق، وعلى العكس. فى التجارة الزراعية الخارجية ل7تحاد، المتوسط
للصادرات ا�وربية إلى الشواطئ الجنوبية للمتوسط، حيث يوجد طلب كبير ومتزايد على المحاصيل 

سوف ، ومن الناحية ا�خرى، )واللحوم، الحبوب، وا�لبان(  أوربا بتسويقھا بشكل فعالا�ساسية التى تقوم
ًيتأثر جنوب أوربا بتحرير التجارة الزاراعية تحريرا مفاجئا جين فى القطاعات التقليدية ، ذلك أن المنتً

 من جراء او يمكن أن يتضرر–ونان اليو، االيوإيط، وجنوب فرنسا، فى أسبانيا) الفواكه والخضروات(
دون ، إذا أزيلت الحماية التى تفرضھا الجماعة ا�وربية، وربما يعارضون سياسة ا+نفتاح، ا+نفتاح التجارى

  .ة للدعماليالنص على تدابير انتق

ھا ككل،  ذلك أن مزاياھا التنافسية اليبالنظر ، كما أن النتائج سوف تكون سلبية لدول جنوب وشرق المتوسط
ضى وا+نفتاح سوف يف. ًساساالقطاع الذى تھتم أوربا بحمايته أوھو ، فاكھة والخضرواتتتركز فى قطاع ال

وبعض ( إنتاج الحبوب سوف يكون ھنالك انخفاض فى: منھا، إلى عدة نتائج بشأن التجارة الزراعية
 جميع فى(وزيادة فى انتاج الفواكه والخضروات ، وفى انتاج اللحوم وا�لبان، )ة ا�خرىالمحاصيل الحقلي

أن صناعات  كما)  المغرب ومصرىف(والسكر ) فى تونس(، وزيت الزيتون )دول جنوب وشرق المتوسط
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ومن . ) إلى السوق ا�وربى من أوسع ا�بواببسبب إمكانية النفاذ(ً الزراعية سوف تنمو أيضا –ا�غذية 
لتوفر ، فة بالنسبة للمستھلكفيتشير سيناريوھات النماذج الموضوعة إلى نتائج ايجابية ط، الناحية ا�خرى

  .ء المنتجات الغذائية بأسعار أرخصفرص شرا

فى ، من شأنه تعريض ا�سر فى الريف والحضر، على أن تحرير التجارة وا4نفتاح على ا�سواق العالمية
 ً.مع ما لذلك من نتائج خطيرة على ا�سر ا�شد فقرا، لتقلبات ا�سعارالعالمية، دول جنوب وشرق المتوسط

إ+ أنه يمكن أن ينطوى على ، وعلى الرغم من أن انخفاض ا�سعار يمكن أن يشجع ا+ستھ7ك المحلى
بل إن نتائج تحرير التجارة سوف  .، وصغارالف7حينق7قل وعدم استقرار لمنتجى الحاص7ت الزراعية

-قتصاديةالمزراعين من الناحية ا4وسوف تؤثر على مجتمعات ، تتجاوز النطاق التجارى الخالص
د من عملية ا4نفتاح فيولن يست، �نھم غير مستعدين لعملية إنفتاح ا�سواق، ا4جتماعية ومن الناحية السياسية
اكلھا ھيولھا ،  التى تقوم على رؤوس أموال كبيرة– فى تلك المجتمعات –إ+ قلة من الشركات الزراعية 

. وتتمتع بالقدرة على ا4نتاج من أجل التصدير، توكثافة إستخدام المدخ7، وتقوم على الميكنة، التنظيمية
سوف ينطوى ، )والنساء فى مقدمة الضحايا(فإن إفقار سكان الريف والمجتمع الزراعى ، وع7وة على ذلك

موجات الھجرة أو ، والھجرة من الريف إلى المدن، ًبدءا من انفجار البطالة، على سلسلة كاملة من اXثار
ًحتما+ت أيضا بضغوط شديدة على البيئة فى مناطق أصبحت بالفعل مناطق متدھورة وتنذر تلك ا+الكبيرة، 

ف7بد أن نأخذ فى الحسبان ا4مكانيات ، وحتى فى حالة تحرير الزراعة، بسبب استنزاف المياه والموارد
ة  وتناقص ا�راضى المتاحبسبب تزايد الطلب المحلى ،ق المتوسطالتصديرية المحدودة لدول جنوب وشر

  . )باستثناء تركيا(والمياه 

  : ث6ث قضايا رئيسية

، إتخذت دول جنوب وشرق المتوسط مناھج متباينة فى المفاوضات الجارية فى إطار منظمة التجارة العالمية
  الجنوب،–وذلك بسبب القصور فى الع7قات السياسية بين الجنوب ، على خ7ف دول ا4تحاد ا�وربى

ً وتواجه دول جنوب وشرق المتوسط خيارا صعبا بخصوص إنفتاح التجارة –ة وإخت7ف المواقف التجاري ً
ًتريد شروطا أفضل للنفاذ إلى ا�سواق ا�وربية بالنسبة للمنتجات المتوسطية ، فھى من ناحية، الزراعية

إ+ ، بيةھا بمزايا نسفي الزراعية التى تقوم بإنتاجھا والتى تتمتع –والمواد الغذائية ) الفواكه والخضروات(
من أن يسفر التحرير التجارى المتعدد ا�طراف عن السماح لدول ثالثة من ، أنھا تخشى فى نفس الوقت
فإنھا ،  ومن الناحية ا�خرى.ش التفضيل التجارى الذى تتمتع بهل ھامؤتضا، فى اقتناص حصتھا فى السوق

وھى قطاعات + تملك  –�لبان  اتومنتجا، اللحومو،  تجارة الحبوبفىتطالب بمعاملة خاصة وضمانات 
ًباتت تخشى أيضا ، ة لتلك السلع ا�ساسيةفيمستوردة صا، ولما كانت تلك الدول بصفة عامةالمنافسة فيھا، 

، ومن ثم تزيد فاتورة لى ارتفاع ا�سعار، إمن أن يؤدى انخفاض الدعم الذى يقدمه ا4تحاد ا�وربى
  . ًالتى ھى مرتفعة أص7، اتھا الغذائيةمشتري

فى طريقة تفرقھا بين المجموعات المختلفة التى ، وينعكس عدم تماثل مصالح دول جنوب وشرق المتوسط
 الدولة الوحيدة فى جنوب وشرق المتوسط ھىومصر ، تشكلت من أجل مفاوضات منظمة التجارة العالمية

ً دورا أساسياھا البرازيل والھندفٮالتى تلعب ، القوية) 20G(التى تنتمى إلى مجموعة العشرين  إلى جانب ، ً
ومن ثم فھى مھتمة بتوسيع سياسة تحرير التجارة ، البلدان النامية التى لديھا طاقات تصدير زراعية

ً المجموعات تحفظا من حيث وھى أكثر) 10G(أما إسرائيل فھى عضو فى مجموعة العشرة .الزراعية 
وھى مجموعة ، )33G(وعة الث7ثة والث7ثين وأما تركيا فقد إنضمت ألى مجم،  بالحماية الزراعيةالتمسك

على ،  خاصةآلية وقايةالتى تدعو إلى معاملة تمييزية للبلدان النامية وإلى " أصدقاء المنتجات الخاصة"
وأما المغرب وتونس . لى المساعدات التى تتمتع بھا الدول الغنية أنھا تتبنى موقفا شديد الھجوم عالرغم من

حيث ، وھى مجموعة الدول التى توحدھا مشكلة تآكل التفضي7ت، )90G(لتسعين فتنتميان إلى مجموعة ا
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التى تعتمد ، و+سيما أسواق ا4تحاد ا�وربى، ًأنھا تتمتع جميعا بالنفاذ التفضيلى إلى أسواق الدول الغنية
ونات طالما بقى الحفاظ على المع، وتريد تلك الدول الحفاظ على تلك التفضي7ت، ھا إلى حد كبيرعلي

  . الزراعية التى تؤثر على منتجاتھا فى الدول المتقدمة

 )CAP(المسألة الھامة الثانية المتعلقة بمستقبل الزراعة المتوسطية، ھى تطوير السياسة الزراعية المشتركة 
ًوترتبط ھذه المسألة ارتباطا وثيقا بالمنطقة المتوسطية لcتحاد ا�وربى فى ضوء التأثير الكب. فى أوربا ير ً

 للنبيذ والفاكھة CMOبشأن منظمات المجتمع ا�وربى  (المترتب على إجراء بعض ا4ص7حات
كما أن توقعات تحرير . الماليةكلية 4ص7ح النظم ھي الأو المترتبة على ا4ص7حات، )والخضروات، مث7
 تقاربى موضع الًمتوسطية تضع أيضا مستقبل السياسة الزراعية المشتركة ف –اليوروالتجارة الزراعية 

  المتوسط، وسوف يكون من الصعب، ب7 شك، أن نتجاھل ھذا الموضوع ونحن فىمنطقةا+ستراتيجى لل
ًالتى سوف تكون حتما سياسة ، 2013لما بعد عام ) CAP(مرحلة ا4عداد للسياسة الزراعية المشتركة 

قتضى ا�مر تكريس بعض  +، متوسطى على ا�جندة السياسية –اليوروولو ظل المشروع . معقدة وحاسمة
 فى سياق التى تأخذ فى ا+عتبار طبيعة المنطقة المتوسطية، والسمات الخاصة التى تجمع بينھاا�فكار 

  .  قضية تفرض نفسھا،فإن قضية الزراعة والغذاء، وفى حقيقة ا�مر. منافسة عالمية شرسة

وسوف يتم بحثھا من الزوايا ا4قتصادية ، وىة الثالثة فتتمثل فى ظھور الوقود الحيالميأما المسألة الع
. التى لھا ب7 شك مزايا معينة، وتعتبرعملية تطوير وتشجيع الوقود الحيوى من الظواھر العالمية، ةيوالتجار

فالزراعة المتوسطية لن ، عدم المبالغة فى الحماسمنطقة البحر المتوسط تنصرف إلى ولكن السياسة فى 
ً حقيقة ربما تبدو أكثر وضوحا ھى و–ء خزانات وقود السيارات فى وقت واحد ومل، تستطيع إطعام الناس

بينما تعانى ، بةھي �ن السكان يتزايدون بسرعة ر–فى تلك المنطقة عنھا فى أية منطقة أخرى من العالم 
. يةبل وتميل إلى أن تكون غير موات، كما أن الظروف الطبيعية غير م7ئمة، ا�راضى الزراعية من الندرة

 تنصرف إلى أن منطقة البحر المتوسط سوف تكون ھى المثال الواضح ً،يبررھا تماما  لھا ما،وثمة مخاوف
�نه يتم استخدام المزيد   أسعار السلع الزراعية وبين تنمية الوقود الحيوى،لcرتباط الوثيق بين ارتفاع

 أو الديزل  أجل إنتاج ا4يثانولوالمزيد من الحبوب، والسكر، والبذور الزيتية، وزيوت الخضروات من
وتلك ھى السلع ا�ساسية التى تقوم . لى ارتفاع أسعارالسلع الزراعية فى ا�سواق يؤدى إوھو ما، الحيوى

 وإنه – باستيراد كميات ضخمة منھا–التى تعتمد إلى حد كبير على استيراد الحبوب ، دول البحر المتوسط
وحتى ا4تحاد ، والبرازيل، تسعى دول مثل الو+يات المحدة ،من خ7ل اختيار الوقود الحيوى كبديل

ولكن التغيير الرئيسى الذى يجرونه ھو تغيير أسعار المواد الخام مثل ، إلى تغيير معادلة الطاقة، ا�وربى
. منة تلك الدول على التجارة فى ع7قتھا بدول جنوب وشرق المتوسطھييزيد من ، وھذا بدوره، الحبوب

بد من معالجته بشكل يتسم بالوضوح والصراحة فى  إن الجدل الدائر بشأن الوقود الحيوى +ف، وعلى ھذا
  . أن تكون تلك المنطقة منطقة تضامن  روعى العمل علىاإذ،  متوسطية–اليوروإطار المنطقة 
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  الم6حق

  الكبار والشباب): 2000-2005( معد�ت البطالة فى منطقة البحر المتوسط 1 –ملحق 

 

ُ العمرية للفئة%(الراشدين من سن   
  )سنة 15- 65من 

البطالة بين الشباب فى منطقة البحر 
  2005ا�بيض المتوسط فى عام 

  الكبار  2005  2000  الدول

  ) سنة15- 56(

  25تحت سن 

  %19.7  %9.2  %9.2  %11.1  اسبانيا

  %23.5  %9.9  %9.9 %9.1  فرنسا

  %26.0  %9.8  %9.8  %11.3  اليونان

  %24.0  %7.7  %7.7  %10.1  ايطاليا

  %16.0  %7.6  %7.6  %4.0  البرتغال

  %31.0  %15.3  %15.3  %28.9  الجزائر

  %34.1  %1.2  %11.2  %9.0  مصر

  %17.8  %9.2  %9.2  %8.9  اسرائيل

  %31.1  %15.5  %15.5  %13.7  ا�ردن

  %20.9  %8.2  %8.2    لبنان

  %15.7  %11.0  %11.0  %13.6  المغرب

  %18.3  %10.3  %8.1  %10.3  سوريا

  %14.6  %8.0  %14.6  %16.0  تونس

  %30.7  %14.6  %10.3  %6.5  تركيا

  2007مكتب ا4حصاء ا�وروبى، ا4حصاءات ا�وروبية المتوسطية، : المصدر
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  1990-2004 الشرائية، القوة تعادل بسعر اMجمالى ىالمحل النتاج من الفرد نصيب متوسط 2- ملحق

 القوة تعادل بسعر اMجمالى المحلى الناتج من الفرد نصيب متوسط  2004الناتج المحلى اMجمالى   
  )اMمريكى بالدوMر (الشرائية

 نصيب متوسط  
 بسعر الفرد

 تعادل
  القوةالشرائية

الترتيب 
  العالمى

1990  1995  2000  2004  

  5.070  -  -  -  124  5.070  البانيا

  22.230  17.107  14.502  12.434  -  22.230  قبرص

  24.750  19.967  16.934  15.915  33  24.750  اسبانيا

  29.460  25.318  22.893  22.110  20  29.460  فرنسا

  22.230  16.714  14.163  13.996  41  22.230  اليونان

  28.020  24.936  23.073  21.812  28  28.020  ايطاليا

  18.590  17.862  14.167  10.711  -  18.590  مالطا

  19.240  17.346  14.360  13.483  49  19.240  البرتغال

  6.320  5.417  5.027  5.458  105  6.320  الجزائر

  4.200  3.534  3.025  2.922  134  4.200  مصر

  23.770  20.615  18.477  15.857  37  23.770  اسرائيل

  4.770  3.907  4.056  3.857  128  5.550  اMردن

  5.550  4.200  4.101  2.177  117  4.770  لبنان

  4.250  3.470  3.214  3.363  131  4.250  المغرب

  3.500  3.332  3.162  2.651  139  3.500  سوريا

  7.430  6.251  5.083  4.541  94  7.430  تونس

  7.720  6.447  5.265  5.265  89  7.720  تركيا

 منطقة الشرائيةفى القوة تعادل سعر متوسط حسب الفرد نصيب متوسط فى اMتجاھات    
  المتوسط

  1990 1995  2000  2004  
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  13.947  12.276  10.740  9.785  منطقة المتوسط

  23.503  20.856  18.285  17.463  أوروبا المتوسطية

  7.649  6.353  5.750  5.121  جنوب وشرق المتوسط

  25.015  21.131  17.328  17.116 25 –اMتحاد اHوروبى 

  2006 الدولية، التمويل مؤسسة ى،الدول البنك: المصدر
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  )أمريكى دوMر بالميلون (1995-2005 المتوسط، البحر منطقة فى المباشر اHجنبى اMستثمار تدفقات 3 – ملحق

  

اMجمالى   2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998 1997  1996  1995  
1995-
2005  

تقديرات 
2006  

  1.400  6.573  1.081  882  634  1.065  1.196  438  507  501  260  4  5  الجزائر

  6.100  16.266  5.376  2.157  237  647  510  1.235  2.919  1.065  887  637  596  مصر

  2.500  4.420  1.532  651  436  56  100  787  158  310  361  16  13  اMردن

  4.300  8.736  507  1.899  2.860  257  249  298  250  200  150      لبنان

  2.500  13.764  507  1.070  2.429  428  2.808  423  1.376  417  1.118  357  335  المغرب

  700  2.280  507  275  180  225  205  270  263  82  80  100  100  سوريا

  2.800  6.248  782  639  584  821  486  779  368  668  365  378  378  تونس

 العربية الدول
 شرق جنوب

  المتوسط

1.427  1.492  3.291  3.243  5.841  4.230  5.554  3.499  7.360  7.573  14.777  58.287  20.300  

  13.200  29.031  5.587  1.619  3.745  1.648  3.044  4.392  2.889  1.760  1.628  1.382  1.337  اسرائيل

  17.100  24.422  9.681  2.837  1.752  1.037  3.266  982  783  940  805  1.454  885  تركيا

 دول اجمالى
 وشرق جنوب

  المتوسط

3.649  4.328  5.724 5.943  9.513  9.604  11.864  6.184  12.857  12.029  30.045  111.740  50.600  

  2006 الدولية، اMستثمارات تقرير)تادأونك (والتنمية للتجارة المتحدة اHمم مؤتمر: المصدر
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  2000-2005 المتوسط، وشرق جنوب دول مع التجارة فى 25 – اMوروبى اMتحاد نصيب 4 – ملحق

  

   (%)المتوسط وشرق جنوب دول واردات من 25 – اMوروبى اMتحاد نصيب  

المتوسط   2005  2004  2003  2002  2001  2000  
2000-2005  

  57.6  55.3  54.8  58.9  56.8  61  58.6  الجزائر

  28.8  22.9  26.6  27.8  28.5  31.1  35.7  مصر

  28.1  24.1  23.6  26.5  29.9  28.9  35.7  اMردن

  43.8    40  44.5  45.3  43.7  45.7  لبنان

  56.6  52.8  56.1  59.8  57.5  54.9  58.7  المغرب

  24.7  12.3  16.1  20.4  29.9  36.8  32.9  سوريا

  71.1  69  69.8  73.6  71.1  71.5  71.3  تونس

  41.6  38.5  41  42.1  41.7  42.6  43.9  اسرائيل

  46.8  42.2  46.6  48.2  47.5  45.8  50.3 تركيا
  %) (المتوسط وشرق جنوب دول صادرات من 25- اHوروبى اMتحاد نصيب

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
المتوسط 

2000-2005  

  63.2  64.7  64.5  59.3  54  55.6  60.0  

  40.5  32.3  28.5  34  34.8  33.7  34.0  

  5.8  4.1  28.6  3.4  3.2  3.1  4.5  

  22.9  22.9  7.1  11.4  10.5    16.9  

  75.3  72.9  17  76.3  74.4  73.7  74.4  

  68.3  70  73.8  61.1  53.9  44.5  60.0  

  80.2  80.2  79  80.3  83.3  80  80.5  

  29  28  26.3  28.1  27.8  28.6  28.0  

  54.3  53.8  53.9  55  54.5  52.4  54.0  
  2007 المتوسطية، اHوربية ا?حصاءات اHوربى، ا?حصاء مكتب: المصدر
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  المتوسطية التنمية وكالة لبرنامج موجز عرض 5 – ملحق

  

 المتوسطية التنمية وكالة برنامج
  يورو يونبالمل

النسبة بين اMلتزامات   المدفوعات  اMلتزامات
  المدفوعاتو

  %32.9  144  437  الجزائر
  %88.7  480  541  اMرضى الفلسطينية

  %56.5  650  1.150  مصر 
  %76.2  393  516  اMردن 

  %46.6  132  283  لبنان
  %53.2  783  1.472  المغرب
  %24.7  64  259  سوريا
  %64.9  568  875  تونس

  %58.1  3.214  5.533   التعاون الثنائىاجمالى
  %61.2  829  1.355  التعاون اMقليمى

  %58.7  4.043  6.888  المتوسط وشرق جنوب دول اجمالى

  2004 عام فى المتوسط وشرق جنوب لدول الزراعية التجارة مكانة 6 – ملحق

  الميزان التجارى  الصادرات  الواردات 
  3.995 -  55  4.050  الجزائر
  1.094 -  964  2.058  المغرب
  207 -  974  1.181  تونس
  1.700 -  1.314  3.014  مصر
  1094 -  252  1.346  لبنان

  210 -  983  1.193  سوريا
  816 -  563  1.379  اMردن

  995 -  1.430  2.425  اسرائيل
  1.309  5.958  4.659  تركيا

  8.802 -  12.503  21.305  دول جنوب وشرق المتوسط
  .2007 المتوسطية، اHوروبية ا?حصاءات ووروبى،اH ا?حصاء مكتب: المصدر
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  )2004 -2002 (التجارة إجمالى من الزراعية والواردات الصادرات نصيب 7 – ملحق

  

 للصادرات المئوية النسبة  
  الصادرات إجمالى إلى الزراعية

 للواردات المئوية النسبة
   الواردات اجمالى إلى الزراعية

  7.6  10.5  فرنسا
  7.8  13.4  اسبانيا
  9.0  6.9  ايطاليا
  11.0  22.0  اليونان
  10.5  6.6  البرتغال

  9.2  11.9  المنطقة اHوروبية المتوسطية
  25.3  16.3  مصر

  23.9  0.2  الجزائر
  12.4  10.4  المغرب
  9.6  7.5  تونس
  18.2  16.4  سوريا
  17.2  14.5  اMردن
  17.0  15.7 لبنان
  11.6  17.7  المتوسط وشرق جنوب العربية الدول

  3.6  5.5  اسرائيل
  9.7  5.5  تركيا

  15.0  10.5  دول جنوب وشرق المتوسط
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  المتوسط وشرق جنوب دول فى الزراعية التجارة مكانة 8- ملحق

  

  الميزان التجارى الزراعى  الصادرات  الواردات    الدولة
  9.116 -  5.105  14.22  الحجم بمTيين الدو+رات

نصيب ا+تحاد 
  25 -ا�وروبى

4.358  2.584  - 1.774  

    %50  %31  ا+تحاد ا+وروبى% 

 وشرق جنوب العربية الدول
  المتوسط

    %50  %69  نسبة العالم% 
  8.802 -  12.503  21.305  الحجم بمTيين الدو+رات

نصيب ا+تحاد 
  25 -ا�وروبى

5.908  6.560  652  

    %52  %28  ا+تحاد ا+وروبى% 

  دول جنوب وشرق المتوسط

    %48  %72  العالمنسبة % 
  1.309  5.968  4.659  الحجم بمTيين الدو+رات

نصيب ا+تحاد 
  25 -ا�وروبى

846  2.998  2.152  

    %50  %18  ا+تحاد ا+وروبى% 

  تركيا

    %82  %50  نسبة العالم% 
 دول إلى لتركيا المئوية النسبة    %22  %48  مع العالم

    %14  %46  مع ا+تحاد ا�وروبى  المتوسط وشرق جنوب

  المتوسط منطقة إلى الحبوب واردات 9 – ملحق

  

  )مترى طن بالمليون (المتوسط منطقة إلى الحبوب واردات

  1990- 1986  1996- 2000  2003  
  268.67  252.78  221.97  العالم

  58.6  53.66  58.6  منطقة المتوسط
  26.35  21.41  26.35  المنطقة اHوروبية

  32.25  32.25  32.25  دول جنوب وشرق المتوسط
  )الحبوب من العالم واردات حجم من نصيبھا (المتوسط منطقة إلى الحبوب واردات

  2003  2000 -1996  1986 -1990  العالم
  %21.8  %21.2  %17.7  منطقة المتوسط

  %9.8  %8.4  %9.8  المنطقة اHوروبية
  %12.0  %12.8  %12.0  دول جنوب وشرق المتوسط
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 3الفصل 

  ∗:ةالموارد الطبيعي

 فaى حaوض البحaر المتوسaط يجعaل مظaاھر الطبيعaة ومaشاھدھا والتنوع الشديد فى ةن ثراء الموارد الطبيعيإ
خaذ ھaذا التaراث البيئaى أ والaصناعية ه البaشرية إ+ أنaه مaع التنميaة ا+يكولوجيaة من الناحيaةه متميزمنھا منطق
يaة ويحأجل حماية ھaذه المنظومaة المن  -ًا طيلة ث7ثين عام - المبذولة ةدوليرغم الجھود ال، لتدريجيتدھور با

 .ردى نتيجaaة الaaضغوط المتزايaaدة علaaى البيئaaةتaaتaaزال فaaى وضaaع ھaaش بaaل إنھaaا تواصaaل ال إ+ انھaaا + ،الفريaaدة
 التنوع الحيوى  التى تھددمخاطرال و،وتتعرض منطقة البحر المتوسط اXن للتھديد بسبب أثر التغير المناخى

  .ا4نبعاثات الملوثة للبيئة نتيجة استھ7ك الطاقة و، وتآكل التربة،فى المنطقة

 الaaشواطئ الجنوبيaaة للبحaaر  منطقaaةفaaى علaaى ا�قaaل ، والميaaاهراضaaىمنطقaaة تعaaانى مaaن نaaدرة مaaوارد ا�وفaaى 
 المطلوبaة ل7a ا�راضaى، بخصوص مساحات 2020ً فإن الوضع سوف يكون عصيبا بحلول عام ،المتوسط

 التنبؤات التى يطرحھا المجتمع  إلىه الكبرى فقد حان الوقت �ن نفىءومع التغيرات المناخي. نتاج الزراعى
فaaى العلمaaى بaaشكل متزايaaد، بaaشأن ا+تجاھaaات المناخيaaة فaaى منطقaaة البحaaر المتوسaaط، وآثارھaaا علaaى المaaوارد 

 وفaى ھaذا الaسياق، . فaى المaستقبلةًوخصوصا المياه، �ن ذلaك يمكaن أن تترتaب عليaه أمaور خطيaر. المنطقة
  فى غيرھا من المناطق،أوًلة الطاقة أيضا من المسائل البالغة ا�ھمية، سواء فى منطقة المتوسط تصبح مسأ

  .الزراعية - إلى   التأثير على قطاع ا�غذية هتجتوھى مسألة 

  : المتوسطةتقلبات المناخ فى منطق

 ةيaأن إ، حتaى ف7شaد ا+خaتأن يفa بaين نظaامين منaاخيين مختلاليaةيقع حوض البحaر المتوسaط فaى منطقaه انتق
 ة فaaى الخaaصائص المناخيaaيaaة جذرسفر عaaن تغييaaراتتaa يمكaaن ان ة فaaى النظaaام الكaaونى للظaaواھر الجويaaتقلبaaات
 وفaى معaدل سaقوط ة،ه ا+تجاھات فى درجات الحراري إلوھذا ما تشير) 2005 اراف و ناجوالدى، (ةبالمنطق

  .ة والزيادة فى الظواھر المتطرف،مطارا�

  :ة درجات الحرارى فةالتغيرات الجوھري

aaائق المعلومaaن الحقaaصوب، ا+نةمaaازات الaaسمى بغaaا يaaة مaaة الزجاجي GHGىaaانمال:  وھaaسيد ،يثaaانى اكaaو ث 
 أوكaaaaسيد الكaaaaاربون علaaaaى وجaaaaه  وثaaaaانى،فلوريد الكبريaaaaتوھكaaaaسا ،كaaaaاربونوفلورو والكلور،النيتaaaaروجين
 تحaaت ةشaع مaaن ا�ًزيaدان منھaا راحaaت تعكaس اXأ إلaى حaaد تتaراكم فaaى الجaو التaaى ،وھى الغaازاتالخaصوص

  .ةحترار الواضح ا4ةب فى ظاھربس ومن ثم تت،رضا�الحمراء إلى 

 فaaى ةرات الجاريaaيaa التغيسبب بaa،ةيaaرات الحراريaaي التغتتكثaaفحaaوض البحaaر المتوسaaط الخاصaaة ب ةحالaaالوفaaى 
يطaaات الaaذى يaaؤثر بaaدوره علaaى  الممتaaد والملحaaوظ للبحaaار والمحءدف المحيطaaات، والaaسaaطح ةحaaراردرجaaات 

ً  جيaداً مؤشaراة المaسطحات المائيaة حaرارة فى درجa التغير ويعتبر.ة فى المناطق الساحليً، وخصوصامناخال
 فانaه ، ميaاه البحaر المتوسaطةحaرار ةى متوسط  درجa وعندما يدرس المرء ا+تجاھات ف.ةل7تجاھات المناخي

 حقبaه التaسعينات أثنaاء سجلت ًاتقريب مئوية درجةوھو ارتفاع يقدر ب ، إلى ا+رتفاعنھا تميل بوضوحأي7حظ 
                 1- بيانىشكل(وحدھا 

                                                 
  .المعھد بنفس" جيوفا روبيرتا"و سيام، – المتوسطية للزراعة بارى بمعھد ،"دالينا +ما و+نيق "بإعداداھا قام التى الوثائق على الفصل ھذا استند ∗
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 فaaى ة المaaسجلةعنaaدما نقaaارن درجaaات الحaaرار
   بين ةك المسجل بتل1990:2003 من ةالفتر

فانaaaaه ) 2004جويليaaaaا تaaaaشى  (1950:1980
ً  قد زادت عمليaاة الحرارةن متوسط درجأيجد 

يع بلدان البحر المتوسط ولكن ليس فقط فى جم
  : خ7ل جميع الفصولًيضاأ

ح مaا أو يتaرة الحرارةسجل ارتفاع فى درج >
 فصل الaشتاء أثناء ة مئويدرجة 0.6-0.4بين 

ونaaان اللتaaين شaaھدتا الي البلقaaان وةمنطقaa باسaaتثناء
  ً.فايف طًانخفاضا

ح مaا أو يتaرة الحرارةسجل ارتفاع فى درج> 
أثنaaaaاء فaaaaصل  مئويaaaaة ة درج0.8aaaa -0.4بaaaaين 
 ى انخفaaضت البلقaaان التaaة، مaaا عaaدا منطقaaالربيaaع

  .ة الحراردرجة فيھا

ح مaا أو يترة الحراردرجةلوحظ ارتفاع فى > 
أثنaaaaاء فaaaaصل  مئويaaaaة درجaaaaة 1.2-0.6بaaaaين 

 اليaaaاعلaaaى فaaaى ايطأ، مaaaع وجaaaود قaaaيم الaaaصيف
ونaaان وشaaمال جبaaال الي دنaaى فaaىأاسaaبانيا وقaaيم و

  .ا+لب

  أثناء فصل الخريف 

   إلaىسجل ارتفاع فى درجaة الحaرارة يaصل> 
، جنaوب  مصر،بياي، لدرجة مئوية فى الجزائر

  إلaaىا بينمaaا كانaaت درجaaة الحaaرارة تميaaلاليaaايط
 ولaaو .فaaاض فaaى اسaaبانيا وفaaى ب7aaد البلقaaانا+نخ

 ارتفaاع ذلaك معنaى لكaان 2060  عaام بحلaول تaضاعف دقCO2 (a(كسيد الكربaون أن تركيز ثانى أافترضنا 
aaرارة ةدرجaaر حaaط البحaaدار المتوسaaات 5 بمقaaة درجaaع ،مئويaaق ويتوقaaراء فريaaومى الخبaaدولى الحكaaى الaaالمعن 
 المتوسaaaaط البحaaaaر حaaaaوض انحaaaaاء جميaaaaع فaaaaى الحaaaaرارة درجaaaaة ارتفaaaaاع) IPCC (المناخيaaaaة تغيراتبaaaaال

)Giannakopoulos et al., 2005( بعدا� دول فى الحرارة لدرجات عارتفا علىأ يكون نأ المتوقع ومن 
 درجة 5- 4 بين تترواح جرارةال درجات فى أوتتف مع ،االيايط شمال وفى ،اسبانيا وفى ،البلقان وفى ً،جنوبا
 الفaصلية التغيaرات نتوقaع ننaاإف ثaم ومaن ،الaشتاء فaصل فaى مئويaة درجaة 2 والىوح الصيف فصل فى مئوية
   :ا+تية

  .تركيا جنوب ماعدا الشتاء فصل أثناء برمتة المتوسط البحر حوض فى مئوية درجة 2 ھزينا ارتفاع> 

  .االيايط جنوب اماعد الربيع فصل أثناء مكان كل فى الحرارة درجة فى ارتفاع> 

 سRطح البحRر ة حRرارةاتجاھات المتوسط الRسنوى لدرجR 1-شكل بيانى 
  1985:2002 من ةالمتوسط خ6ل الفتر
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 فaىً اصوخaصو ،الaصيف فaصل أثنaاء مئوية درجات 5-4 بمقدار مكان كل فى ةرالحرا درجة فى ارتفاع >
   .والجزائر ،البلقان وب7د ،االيايط وشمال ،اسبانيا

   .الخريف فصل أثناء الدول جميع فى مئوية درجة 2 بمقدار ارتفاع> 

   

  المتوسط البحر منطقة فى زجاجيةال الصوبة غازات انبعاثات فى المتوقعة يادةالز

 فى% 15 سبةبن ا+نبعاثات حجم ادز ولقد .خيةاالمن للتغيرات الرئيسية  سبابا� حدأ الصوبة غازات تعتبر
 المتوسط البحر حوض على ايضا ادةزيال تلك وتنسحب 2005- 1990 بين ما الفترة خ7ل ،هسرأب العالم

)Benoit et Comeau, 2005 (ـب الغازات من السنوية ا+نبعاثات من الفرد  نصيب متوسط يقدر حيث 
  جمالىإ من% 70 عن ًمسئو+ المتوسط شمال ويعتبر طن 4 ىمالعال المتوسط نأ نجد بينما ،طن 4.5

 1900 إلى حجمھا يصل التى نبعاثاتا+ وھى ،المتوسط منطقة فى الكربون يدسكوا ثانى غاز انبعاثات
 منطقة فى ا+نبعاثات من الفرد نصيب نأ ونجد)  العالم فى ا+نبعاثات اجمالى من% 8 اى (طن مليون

 23.الكربون يدسكأ ثانى غاز من ا+نبعاثات طمتوس داحا+ت فى الفرد متوسط نصف عن ًقلي7 يزيد المتوسط
 ا+نبعاثات حجم يصل نأ الممكن من فان ها+تجا ھذا استمر إذاو ًتقريبا، ا+مريكى المواطن متوسط وربع

 فى الغازات انبعاثات فى حقيقى انفجار حدوث المتوقع ومن 2025 عام بحلول طن مليون 3300 إلى
) 138 (+ولبنان%) 262 (+وتركيا%) 300 (+مالطة ةخاص وبصفة ،المتوسطية البلدان  بعض

 وبعض  ا�وربى ا+تحاد فى المتوسطية البلدان جميع ان م7حظة رجدتو%) 135 (+وتونس  والجزائر
 على صدقت فقد) تونس ،المغرب ،ا+ردن ،اسرائيل ،مصر ،الجزائر  (الجنوبية شواطئال على البلدان

      .كيوتو برتوكل

   �مطارا سقوط نظام تغير

 حدوث فى مطارا� سقوط عدم ويتسبب .ا+مطار سقوط نظام فى التغيرات على التعرف البالغة ا+ھمية من
 حaدوث فaى طويلaة تراتولف الغزيرة مطارا� سقوط يتسبب بينما ،التصحر عملية فى يتسبب كما مائية زمةأ

 البحaر حوض فى  التناقص فى خذا ا+مطار لسقوط السنوى المتوسط ان ونجد .رضيةأ ارتيوانھ فٮضانات
 وفى  ونانالي وفى اسبانيا شمال فى كبرأ بدرجة التناقص ھذا ون7حظ) Giliacci،2004 (هسرأب  المتوسط

 عaن ّلىْفaصال التحليaل ويكaشف .المتوسaط البحaر من الفرنسى الساحل على وكذلك ،قلأ بدرجة االيايط شمال
   .خرا� جانبلا على  مثيرة نتائج

   المتوسط منطقة فى المناخية ا�تجاھات
  الشتاء  الخريف  الصيف  الربيع

 سaقوط معدل ينخفض
 فaaaى حقيقaaaة ا+مطaaaار

 مaaaaaaع الaaaaaaدول جميaaaaaع
 تنaaaaaaaaaاقص حaaaaaaaaaدوث
 شaaaaمال فaaaaى ملحaaaaوظ

 ونaaانالي وفaaى االيaaايط
  اسبانيا وفى

 سaقوط معدل ينخفض
 شaaaمال فaaaى ا+مطaaaار

  اسبانيا وفى  إيطاليا

 فaaaaى غزيaaaaرة امطaaaaار
 ب7aaaaaد وفaaaaaى إيطاليaaaaaا
 حaaاد فaaاضانخ البلقaان

 ا+مطaaaار سaaaقوط فaaaى
 وتaaونس الجزائaaر فaaى

  واسبانيا

 سaaaaaaaaقوط معaaaaaaaaدل يaaaaaaaaنخفض
 اليونaانو إيطاليaا فaى ا+مطار
 الجزائaaaaرى لaaaaساحلا وعلaaaaى

 يaaaaaادةز التونaaaaaسى والaaaaaساحل
 مطaaaارا� سaaaقوط فaaaى طفٮفaaaة
 المaaaaaصرية الaaaaaسواحل علaaaaaى

  بيةيللاو

                                                 
  ).MEO( ومرصد الطاقة المتوسطية Benoit et Comearr "2005 "لـ دراسة من استقيناھا الفصل ھذا فى المذكورة ا�رقام 23
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 ىفaa مطaaارا� وغaaزارة ،الجنaaوب فaaى مطaaارا� كميaaة لؤتaaضا إلaaى 2060 حتaaى الفتaaرة عaaن  اتؤالتنبaa وتaaشير
 وربمaا ،المنطقaة فaى الaدول لجميaع بالنaسبة رجaحا� علaىً جفافaا كثaرأ الaصيف فصول تكون وسوف ،الشمال
  )Giannakopoulos et al., 2005( تحديد كثرأ بشكل ليةتاال اھروالظ ن7حظ

 المغaرب فaىً وخaصوصا الaشتاء فصل أثناء المتوسط البحر حوض فى مطارا� سقوط معدل فى انخفاض >
  .%50-% 40 مابين تترواح بنسبة طارما� تناقص المتوقع من حيث الجزائرو

  .ناX يهلع نحن الذى للوضع مماث7 الوضع يكون سوف الربيع فصل وفى> 

 نaسبة وتaصل  المتوسaط البحaر حaوض فaى الaدول جميaع فaى مطارا� ھطول انخفاض الصيف فصل وفى> 
 بنaسبة مطaارا� سaقوط ھaايف يزيaد أن المتوقaع مaن التaى الوحيaدة الدولaة ھaى وقبaرص% (60 إلى نخفاضا+

40 (%  

   .والعشرين الحادى القرن بداية فى بالوضع مقارنةً مستقرا الوضع يكون الخريف وفى> 

  الزراعة وتكيف الجليدى الغطاء اتجاھات

  لجزائaaروا والمغaaرب وتركيaaا لبنaaانً وخaaصوصا المتوسaaطية الaaدول بعaaض فaaى مطaaارا� ھطaaول ظaaاھرة تaaشھد
 لككذ ويظل ،جليد شكل فى مرتفعة ناطقم على الشتاء امطار من جزء اختزان ويتم د،َرَبالو مطارا� سقوط

 يلعaب الجليaد ذوبaان فaان وھكaذا .والaصيف الربيع فى اخرى مرة الحرارة درجات ارتفاع عند يذوب نأ ىإل
 فيالتaصر يكaون سaوف ،العaالمى حترارا4 ظاھرة يادزا ومع .هالميا تصريف عملية يمتنظ فىً ساسياأ ًدورا

 ابريaل شaھور فى هنإف بالمقابل  وً،منخفضا المياه على الطلب يكون عندما ناX يهعل ھو مما اكبر الشتاء فى
 جلأ من ةيكاف تكون لن هالمتبقي الثلوج كمية فان هروتذ فى الرى هميا على الطلب يكون عندما ويونية ومايو

 فaى درولوجيaةيالھ العلaوم فريaقو بيaروت فaى دسaةالھن كليaة هب قامت بحث جرىأ لبنان وفى .رفَصال يادةز
 سaاعد ممaا ،)للبحaوث الفرنaسية الوطنيaة للوكالaة التابعaة الموحaدة البحوث وحدة) (Montpellier (هييلمونب
 التaaدفقات مواعيaaد تقaaديم تميaa سaaوف ،للبحaaثً وطبقaaا .دقaaة كثaaرأ بaaشكل الظaaاھرة تلaaك لتقيaaيم سaaاسأ وضaaع علaaى

 درجaة ادتز إذا شaھر عaن يزيaد وبما مئوية درجة 2 بمقدار الحرارة درجة اداتز إذا يوما 20 ،نخفضةالم
 أنمaaاط فaaى تغييaaرات ،نھaaارا� مaستويات فaaى التغيaaرات تلaaك تaaستلزم فوسaو ،مئويaaة درجaaات 4 عaaن الحaرارة

 ىشaaھر فaaى طaaارا+م ذيھاغaaت التaaى ضاناتيaaللف سaaاحة الaaساحلية المنaaاطق تaaصبح قaaدو ،لبنaaان وفaaى .الفيaضانات
 تھب رياح وھى( الرملية الخمسين رياح ھبوب بعد ثلوجال ذوبان على المترتبة ضاناتيوللف ،ومارس فبراير

 ،مئويaة درجaات 4 بمقaدار الحaرارة درجaة ارتفعaت إذاو .ويونيaو مaايو ْىشھر فى )العربية الجزيرة شبة من
 محaدودة ثaارآ +إ الجليaدى للغطaاء الaسريع ذوبانللa يكaون ولaن .كثaرأ أو% 30 بنسبة الشتاء ضاناتيف تزداد
 طريaق عaن ممكaن وھaذا ،مبكaرة مواعيaد فaى وحaصادھا المحاصaيل زراعة من بد + فإنه لذا الزراعة، على

 جديaدة مرافaق بنaاءً يaضاأ تتطلaب الظaاھرة تلaك فaان ،حaال يaةأ وعلaى .المحاصaيل مaن معينة س7+ت اختيار
  .هالميا نقص ةفتر طول ةھمواج جلأ من المياه، لتخزين

   المتوسط منطقة فى الجوية اھروظلل المتزايدة تقلباتال

 الaaصوبة مaaن المنبعثaaة اتالغaaاز عaaن اساسaaا الناتجaaة ،المتفاقمaaة الكaaونى رارىالحaa ا+حتبaaاس ظaaاھرة تaaؤدى
 ظواھر نفا ،واستمرارھا فتھااثلكً ونظرا ،العالم مناطق من يرثك فى المناخية الظواھر تفاقم   إلى الزجاجية

 فaى الملحوظaة الجفaاف فموجaات .والبيئaة ا+نaسان علaى كبيaرة مخaاطر تaشكل نأ يمكaن النaوع ھذا من جوية
 ،مطaارا� ھطaول جaمح فaى الجوھريaة راتيaوالتغي ،الدوريaة ضاناتيaوالف ،الحارة الموجات وطول ،الصيف

 بعaض يaذكرو .يaدتتزا �ن ُعرضaة وھى ،المتوسط البحر منطقة فى المتواترة حداثا� من اھجميع صبحتأ
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 القaارة شaمال إلaى يتحaرك نأ يمكaن ،للمتوسaط الaشاطئية دوللaا هتaشھد الaذى الجaاف الحaار مناخال نأ العلماء
  .)seneviratne،2006 (والعشرين ادىالح القرن أثناء ربيةوا�

 ظaواھر) Giannakopoulos،2005 (والعشرين الحادى القرن منتصف شھدي سوف ،التنبؤات وحسب 
 ،فرنaسا ،اسaبانيا ،البرتغaال (للمتوسaط الغربيaة ةاليالaشم الaشواطئ علىً وخصوصا ،حدة كثرأو ةشديد جفاف

 معaدل يكaون نأ ىأ (الaدول تلaك فaى الجفaاف فتaرة طaول المحتمaل ومaن .تركيaا عaن فaض7 ،)البلقان ،االيايط
 تباينaات نجaد بينمaا ، الaسنة فaى قaلا� علaى سaابيعأ ث7ثaة بمقaدار )ملaم 0.5 مaن قلأ مطارلb ومىالي السقوط
 درجaة تزيaد التaى (الحaارة يaاما� عaدد زيaادةً يaضاأ المتوقaع ومaن المتوسaط حaوض جنaوب فى للغاية محدودة
   .تركيا ووسط ،والبلقان ،االيايط ووسط ،الجزائرو ،والمغرب سبانياأ فى) مئوية درجة 30 عن ھايف ةالحرار

  ةوالزراع المناخية راتغيتال بين الواضحة الع6قة

 ث7ثaين حaوالى نaذم الجاريaة نىالكو ا+حترار ظاھرة فى التسارع بعملية مرتبطة بيولوجية ظواھر عدة بدوت
 مواعيaد وتقaدمت ،1980 عaام منaذً يومaا 20 المعتaادة ھامواعيaد عaن لقمaحا حصاد مواعيد تقدمت فقد ً،عاما

 الحبaaوب لجميaaع نaaسبةبال قaaصرأ الحقليaaة المحاصaaيل دورات صaaبحتأو ،سaaابيعأ 4-3 حaaوالى الaaذرة زراعaaة
ْولوحظت ِ  الفاكھaة شaجارأ صaبحتأو) الكaرومو الفاكھةشaجارأ مثaل (الدائمة لمحاصيلل بالنسبة ظاھرةال نفس ُ

 شaجارأ حالaة وفaى ،ھايف توجد التى المنطقة أو نوعھاأ عن النظر بغض ،المعتادة زھارا4 مواعيد لقب تزھر
ً عامaا العaشرين خ7aل ،المتوسaط فaىً يومaا 20-10 حaوالىب تقaدم البaراعم تفتح ميعاد نأ يبدو ً،مث7 المشمش
 ً،واسaعاً تaاأوتف تأوتتفa الحaرارة درجات صبحتأ الوقت سنف وفى .فرنسا شرق جنوب منطقة فى ،الماضية

  .الربيع صقيع من ةاليع رلمخاط البراعم يعرض ما وھذا

 خaذأ قaد زھaارا4 موعaد خaرىأ ةمر نجد وھنا ،المناخى رحترالc حساسية كثرا� النوع ھى الكروم شجارأو
 تأبaaد ،فرنaسا وفaaى .المعتaاد هموعaaد قبaل ينaaضج العنaب صaaبحأ كمaا .مطaaرد بaشكل المعتaaاد الموعaد عaaن يتقaدم

 من العنب محتوى صبحأ ثم ومن -  غسطسأ من حرارة شدأ شھر وھو - يولية شھر فى تنضج ناX عنابا�
 أ،المبaد حيaث مaن يجابيaةإ الظaاھرة هھaذ وتبaدو ،نبيaذال فى الكحول نسبة ارتفاع يهعل تترتب مما علىأ السكر
 حالaة فaى و+سaيما ،المتميaزة هخاصaيت يفقaد نأ يaضاأ يمكن هولكن ،النبيذ) تعتيق (الضرورى من يعد لم حيث

   .معينة بمناطق تعريفھا بحكم ترتبط التى ،RDO نوع من ا+نبذة

   .INRA )الزراعية للبحوث الوطنى المعھد (Bernard Seguin مع اجريت مقابلة من مقتبس :المصدر

  :عليه المتھافت ردالمو ا*راضى

   :متكافئة غير بطرق المختلفة ا*رضى استخدام

ً نواعاأ تشمل نھاأ كما ،ھائل ىبيولوج تنوع ذات مناطق المتوسط البحر سواحل على المطلة ا�راضى تعتبر
 لمخaaاطر تتعaaرض ا�راضaaى تلaaك ولكaaن .ىالزراعaa نتaaاج4ا مaaع مختلفaaة بaaدرجات تتناسaaب ،التربaaة مaaن كثيaرة
  .المتوسط وشرق جنوب فىً وخصوصا ،نسانىا4 النشاط ءجرا من التھديد

 الذى ،الصخرى القاع طبيعة ،المميزة العوامل تلك مقدمة وفى ،التربة تنوع فى تساھم عوامل عدة وثمة
ھما ،  الجيرىروالحج Dolomites) (الدولومايت ويعتبر .السطح تربة لمادة الطبيعى با� يعتبر

.  وفى جنوب البحر المتوسط،سطوللقاع الصخرى للتربة فى الشرق ا�العنصران الرئيسيان المكونان 
 فالرياح التى تھب من ه، المياأوياح  من تراكم بعض العناصر التى تجلبھا الرًيضاأ ة التربأن تنشأويمكن 

 ومن ً.ا جدةلھا الرياح من مسافات بعيدتى تحم ال،الصحراء تساھم بمدخ7ت كثيرة من المواد المجلوبة
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 وھو عامل حاسم -ة ن عمق التربإ ثم ،نسانى والنشاط ا4ة،، والحياة النباتيالمناخ: خرى ا�ةالعوامل المميز
 القاحلة فى حوض البحر المتوسط + تساعد درجات ى المناطق ففة بالمناخ، يرتبط مباشر- ة فى الزراع

ھيكل التربة التى +  وھذا عامل يساھم فى تكوين ،ةفاض الرطوبة على تكوين التربوانخالمرتفعة الحرارة 
  .تتناسب فى الغالب مع الزراعة

الفأو ( الزراعةغذية و منظمة ا�تى وضعتھا الWRB) ( لموارد ا�راضىةعدة البيانات العالمين قاإ
 ا�راضى الدولية لعلوم  والجمعيةISRC) (مركز الدولى لبيانات ومعلومات ا�راضى وال،)1998

)(ISSS، ةالي الفئات الرئيسية الت إلى نواع ا�راضىأف ّتصن:  

histosols, lithosols, anthrosols, vertisols, fluvisols, gleysols, solonchaks, sol onetz, 
and osols, kastanozems, phaeozems, umbrisols, gypsic yermosols, calcisols, 
luvisols, cambisols, arenosols, and regosols. 

aة الaر تربaـوتعتبCambisols  - ع فaى ترتفaسبيالتaا نaسيومةھaات الكالaسرعة، كاربونaف بaى تجaى -  والتaوھ 
فaaى %40  ،االيaaفaaى ايط% 37  فaaى فرنaaسا،مaaن ا�راضaaى% 29حيaaث تمثaaل  (ة فaaى المنطقaaًكثaaر شaaيوعاا�
% 38وفaى البانيaا % 45ن ونaايلا  فaىًساساأالموجودة  Luvisolsـ  الةتليھا ترب) اركيفى ت% 20، سبانياأ

aaذلك تربaaةوكaaـ الLithisols ودaaضة الجaaن % 27( ة المنخفaaأمaaانى اليراضaaى % 23 ،ونaaى فaaن ا�راضaaم
 راضaaى الجزائaaر ومaaصر،أمaaن  30% (Yemosolsـ  الaaةوتربaa، )راضaaى الجزائaaرأمaaن % 29 ،سaaرائيلإ

  ).اراضى سوريأمن % 26، راضى ليبياأمن % 44

الحبوب (ط يستخدم فى المحاصيل فقمنھا % 28 ولكن ، ھكتار مليون840ما يناھز لك ا�راضى وتغطى ت
% 64ساحة الباقية وتمثaل ما المأ ،منھا %8 بينما تغطى الغابات الخشبية والشجرية ،والمراعى) شجاروا�

فقaط % 47ن أونجaد . ةق صaحرأويوالبaاقى منaاط) الحaضرية والaصناعية(ما ل7ستخدامات إ ةفھى مخصص
منھا علaى الaشواطئ % 63( مليون ھكتار من المساحة الزراعية المتاحة فى المنطقه المتوسط 243ـ من ال

ة اليaجم مليaون ھكتaار مaن المaساحة ا764ھز  مaا ينaاحيث نجد و،صالحة للزراعة ھى ا�راضى ال)ةالجنوبي
 50(الحبaaوب  :حاصaيل مثaل بالمًھaى التaى تaزرع سaنويا ، مليaون ھكتaار117 وقaدرھا ةللمaساحة المحaصولي

 مليaون 5مaا يزيaد علaى  (ة والحاص7aت البaستاني،) مليaون ھكتaار6.2( والمحاصaيل الزيتيaة ،)مليون ھكتaار
ة  بمحاصaaيل دائمaaة مليaaون ھكتaaار مزروع18aaھنaaاك حaaوالى و). مليaaون ھكتaaار3.7(والخaaضروات ) ھكتaaار

وتaشغل ) الحمaضيات( ھaى المaوالح ةسي الرئيaةجار الفواكaشأ و)شجار زيتونأ ونصفھا ةشجار فاكھأنصفھا (
 ،سaبانياأ و،االيaيطإ:  ھaىة والaدول المنتجaه الرئيaسي،التفaاح و،الخaوخ و، يليھaا الكaروم،كثر من مليون ھكتارأ

  . ومصر،وتركيا

ْئى مaن ا�راضaى بaين شaاطةخت7ف كبير فaى المaوارد المتاحaاويوجد كذلك   ، و التaى يمكaن قياسaھا المتوسaطَ
 الفرد متوسط نصيب: )ISMEA-IAMB,2004  جراھا المرصد المتوسطىأ ة لدراسًطبقا ( ھمابمؤشرين

 ةبيaوروالaدول ا�ففaى  .ةالمنزرعaا�راضaى لف7ح من ا ومتوسط نصيب ،من الموارد المتاحه من ا�راضى
 ةما القيم الخاصأ ، ھكتار11.4 ھو ة المتاحةنزرعمنصيب الفرد من ا�راضى ال ن متوسطأ نجد ةالمتوسطي

 ة وتعتبر مصر ھى الدول،ھذين المعيارين على ً ھكتار قياسا1.9،  ھكتار0.25خرى فھى ع البلدان ا�ميبج
لك  وكaaذ،ةاحسدنaى مaaستوى مaن المaaى ألaaإ حيaaث يaنخفض متوسaaط نaaصيب الف7aح ،نأ فaى ھaaذا الaشًقaل حظaaاا�

ارج مaن لخa معينaه ل7عتمaاد علaى ادرجaةوھaذا يaستلزم بوضaوح )  ھكتار للفaرد0.05(متوسط نصيب الفرد 
  .  مام الف7حينأ وسائل ا+ستثمار ة عن صعوبً، فض7جل الحصول على الغذاءأ
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  :موارد ا*راضى تحت التھديد المتزايد

المaساحة فaى ك زيaادة تلa، وعلaى الaرغم مaن خرىأدولة إلى  من المنزرعة ة التوسع فى المساحة عمليينباتت
 ويتم التعبير عaن تلaك ،خرى فى معظم الدول ا�صاق التن فىةخذأنھا أ+ إ ،) مصرًوخصوصا(ل بعض الدو

 ةالمساحة المحaصولينه بينما تقلصت أذھان  ا�ىن نضع فأبد   ولكن +، والنقصانةالظاھرة بمعد+ت الزياد
aسبةفى مالطaث7% 3.1 ة بنaًمaان إ فaك كaى ن ذلaصب علaسن400ينaى الaعير فaار شaدل ،ة ھكتaان معaا كaبينم 

والتوسaaع الحaaضرى ھaaو الaaسبب  . ھكتaaار61000 تعنaaى فقaaدان ةھaaذه النaaسبلكaaن و% 2الaaنقص فaaى البرتغaaال 
 حaول ً حيث كانت المستوطنات تقام دائمaا،لب فى الغاة الجودالية العةا�راضى الزراعيقص الرئيسى فى تنا

ن إفISMEA-IAMB aaaaaa اھaaaaaaا المرصaaaaaaد المتوسaaaaaaطىجرأ التaaaaaaى ة للدراسaaaaaaًوطبقaaaaaaا. ا�راضaaaaaaىفaaaaaaضل أ
   الجيدة قد تحولت إلى  مناطق حضرية خ7ل الفترة من ىراضا�ًتقريبا من ار تھك150.000ىالحو

  ةالموارد الطبيعي

   .2003 استغ6ل ا*راضى فى منطقه البحر المتوسط، 1-جدول

المساحة ا4جمالية   الدولة
)1() 1000 

  )ھكتار

المساحة الزراعية 
)2() 1000 

  )ھكتار

متوسط نصيب الفرد 
  من المساحة الزراعية

  )فرد/ھكتار(

راضى المنزرعة ا*
من %  ()3(

المساحة 
  )ةيعازرالم

  )4(ا*راضى المروية 
)%(  

  %13.3  %62.1  0.49  29.690  55.010  فرنسا

  %37.9  %32  0.77  8.431  12.890  اليونان

  %25.7  %52.8  0.26  15,074   29,411  ايطاليا

  %25.7  %52.8  0.26  15.074  29.411  البرتغال

  %20.2  %45.5  0.73  30,185   49,921  أسبانيا

  %28.1  42.4  0.37  3.748  9.150  قبرص 

  %18.2  %90.9  0.03  11  32  مالطا

  %50.5  %51.6  0.35  1.121  2.740  البانيا

  25  %56  0.40  87.283  157.338  شمال المتوسط

  %6.9  %18.9  1.24  39.956  238.174  الجزائر

  %99.9  %85.3  0.05  3.424  995.451  مصر

  %18.8  %25.8  0.20  1.142  8.824  ا+ردن

  %45.3  %60  0.90  570  2.171  إسرائيل
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  %33.2  %51.7  0.09  329  1.023  لبنان

  %21.9  %11.7  273  15.450  175.954  ليبيا

  %15.4  27.9  0.98  30.376  44.630  تونس

  %7.7  %22.9  -  345  602  فلسطين

  %24.6  %33.4  0.76  13.759  18.378  سوريا

  %8.0  %28.5  0.98  9.784  15.536  المغرب

  %20.0  %59.6  0.54  39.180  76.963  تركيا

  %27  %39  0.70  154.315  681.800  جنوب المتوسط

  %28  %47  0.6  242.719  841.878  إجمالى المتوسط

  ):2006(ة  والزراعة ا+غذيةحصاءات منظمإى ھا بناء علنجريأ حسابات :المصدر

  .ة الداخليه المياة منھا مساحً منقوصاالية ا+جمالمساحة -1

 .عشاب والمراعى ا+ة الدائم، وا�راضىةراضى المحاصيل الدائمأ ولى المساحة المنزرعة،جماإ -2

عaشاب راضaى ا�أ، و)ة واحaدةنھaا مaرأھا مaرتين تحaسب علaى يل فيصاتى يتم جنى المح الة المحصوليالمساحة (ةراضى المحاصيل المؤقتأ -3
 .)قل من خمس سنواتأ(ً  مؤقتاة  المزروعوات، وا�راضى حدائق الخضرأووق س رعيھا، وحدائق الأوالتى يتم حشھا ة الدائم

  .من خ7ل رى المحاصيل: ، تشير إلى  التوسع فى ا�راضى المنزرعةة المروي بالمساحةةالبيانات الخاص -4

 فيمaا لھaامaة خھكتار مaن المنaاطق المتا 15.000ينة برشلونة قد توسعت بمقدار  وكانت مد،1998-1978
 التوسaع ى جaر،1960-1990تaرة مaن نaه فaى الفأالبيئaة   قaدرت وزارةر وفaى مaص.1982 – 1989بين 

  .ار فى السنةتك ھ10.000 ا�راضى الزراعية بمعدل يناھز على حساب ىالعمران

زرعة، حيaث توسaعت صaناعة ن فى المساحة المبسبب ھذه التنمية المصطنعة على السياحة ًويقع اللوم جزئيا
 للمواقaع التاريخيaة الكثيaرة ذات القيمaة العظيمaة، فaى ًحaر المتوسaط، نظaرا فى منطقة البً ھائ7ًالسياحة توسعا

، قaaام قرابaaة الث7ثمائaaة مليaaون شaaخص 2005م اوفaaى عaa.  وم7ءمaaة المنaaاخئ لطaaول الaaشواطًالمنطقaaة، ونظaaرا
 ، ويمثل ذلك الرقم ما1990ى  أصبحت فى صدارة المقاصد السياحية فى العالم منذ عام تلا بزيارة المنطقة،

 فaى ا�راضaىيaدل علaى ثبaات المaوارد المتاحaة مaن  فقات السياحية العالمية، ولم يعد يوجد مaادثلث الت اھزين
  . ضطراد، والسياحة مستمرة فى التوسع والنموإقادمة، حيث أن السكان يتزايدون بالسنوات ال

ستثمارات كثيفة فى تطلب ا لم تستغل بعد، ولكن ذلك يىالتا�راضى  زراعة – بطبيعة الحال –ومن الممكن 
 قامaaت فaaى مaaصر، وتركيaaا، حيaaث تتطلaaب ىالتaa ، مثaaل تلaaك المaaشروعاتا�راضaaى استaaص7ح مaaشروعات

غراض ذا أردنا لھا أن تكون صالحة لbإنمائية، عمال ا4من ا�ً  كبيراً ذات الجودة المتوسطة، قدراا�راضى
= الفaaدان ( مليaaون فaaدان 2.65وعلaaى الaaرغم مaaن تلaaك الaaصعوبات، اسaaتطاعت مaaصر استaaص7ح . الزراعيaaة

 ح7صمكانيaaة استaaإ، وعلaaى الaaرغم أيaaضا مaaن )Ayeb 2001 (1952 -1997فيمaaا بaaين )  ھتكaaار0.42
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) محاصaيل، وأشaجار الفاكھaة، والكaرومبال(ا�راضaى المنزرعaة ن المaوارد المتاحaة مaن  أ+إمناطق جديaدة، 
  . فى التناقص تحت الضغوط البشرية ستمرتسوف 

، ذلaك ً المتاحة، فان جودة التربة سوف تتaدھور أيaضاا�راضى فى كمية ىتجاه النزولا ا4 إلى ھذضافةوبا4
 إذانواع التربة فى منطقة المتوسط تشكل منظومة حيوية ھaشة للغايaة، يمكaن أن تaصبح منظومaة عقيمaة أأن 

aaاس مaaن قيaaل، ويمكaaض العوامaaضافرت بعaaكىدتaaعف تلaaو ضaaوع الحيaaة التنaaة بمحدوديaaث ى المنظومaaنأ، حي 
 ى مليaون وحaدة بكتيريaا، تنتم600aلaى  ع– فى أحaسن ا�حaوال –يمكن أن يشتمل  الجرام الواحد من التربة

ية تaنخفض أو من أنواع البكتيريا المختلفة، وفى التربaة الaصحر200.000 – 15.000ح بين أويتر  ماإلى
د  ا+نخفaاض فaى وجaو نaوع مaن البكتيريaا، وھaذا8.000 – 5.000مليaون وحaدة بكتيريaا، و 1تلك القيم إلى

  .  ضعف قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائيةىالكائنات الدقيقة، يوضح لنا مد

 ىالaدول المركز "وكان. اھرة شائعة فى جميع مناطق العالم، ظى إلى العامل البشرن تدھور التربة الراجعةإ
 مaائي ل7مaم المتحaaدةنا+رنaامج الب قaام بتمويلھaا –د أجaري دراسaaة ، قISRICa"ا�راضaىلبيانaات ومعلومaات 

UNDP–المaيم العaدھور ى بشأن التقيaشر لتaل البaل العامaى بفعaىا�راض) GLASOD) (Oldeman et 
al., 1991 (اaaدھور مaaا تaaضح منھaaاھز اتaaون 11.5ينaaار مليaaضرة ھكتaaاطق المخaaن المنaaا % 17 مaaل منھaaبفع

وفaى منطقaة .  ھكتaارات6ل بaين كaحات، وأن التدھور وشaيك وسaوف يلحaق بھكتaار مaن تعوامل التعرية وال
 edaphicعامaaaل التربaaaة ( بفعaaaل الريaaaاح وا�مطaaaار ّاتّحaaaت والجaaaد أن عامaaaل التعريaaaةالبحaaaر المتوسaaaط ن

conditions (مة فى ھذا المقام، ذلك أن سقوط أمطار مفاجئة على خ7ف منظومةاالھ من العوامل ا�خرى 
aة ا�مطار المعتادة، وھبوب رياح شديدة على المنطقة، يaدمير التربaى تaى –ساعد علaشة فaا ھaى بطبيعتھaوھ 

 مaدة ا�راضaى ترك مساحات عارية من  إلىى عندما يؤدي التركيب المحصولً وخصوصا–معظم ا�حوال 
  .  السنةأثناءطويلة 

أما التوسaع فaى . طار التدھور�خ  الشرقية والجنوبية للمتوسط ھى ا�كثرعرضةئا�راضى على الشواطو 
aيىأراضaaا المحاصaaادة مaaساب  ل فعaaى حaaون علaى الحرايكaaجا�راضaaة وأراضaىيaaيص ى المراعaaسمح تقلaaوي ،

 وكaان مaن شaأن التوسaع علaى .ىءحaداث تأثيرھaا الaسإ ب edaphic factorsالغطاء النباتي لعوامل التربة 
فريقيaaا، أن تعرضaaت تلaaك المنaaاطق مباشaaرة لعوامaaل التعريaaة إب أراضaaي الaaسھوب الرمليaaة فaaى شaaمال حaaسا

 ىر، ُيa فaى شaمال المتوسaط زراعيaةٍوعلى النقيض من ذلك، نجد أن أيaة أراض. ى  تحدثنا عنھاالت حاتّتوال
النمaو  إلى عمليaة  ھامشية، تترك، ا�مر الذى يحد من تدھور التربة، على الرغم من أن العودةىبأنھا أراض

 ويaرتبط تaدھور. ر التربة تدمالتى ند+ع بعض الحرائقإ ىلإ ىن يؤدأالمناطق، يمكن  فى تلك الذاتى للنبات
ة،  المجتزأة من المزارع الكبيرا�راضى المحاصيل فى الشمال، بشكل أكبر بعملية التوسع فى قطع ىأراض

  . أنھا أخذت تتناقصى، حتى المراعىعلى أراض  والجورىوتبسيط عملية التركيب المحصول

رتفaاع إوثمaة عaام7ن يتaسببان فaى . بةلعaصيا�م7ح، تعتبaر مaن المaشك7ت ا ن مشكلة تزايد تركزإ فًوأخيرا
Xسمدة الكيمأوية، ، ا+ستخدام ھمانالملوحة بالشكل الموجود اbيمكن أن يكون يكون ى، الذىّالرو المكثف ل 

ة من ا�م7ح، اليع ة ذاتھا بھا نسبةي الجوفهالميا(ة من ا�م7ح الي، �ن المياه ذاتھا بھا نسبة عله تأثير مباشر
، ىرف الزراعaص عند عدم وجود نظام للaأكبر والتأثير غيرالمباشر) ھاإليتسرب مياه البحر ، تتعرض لًمث7

كمaا يمكaن أن .  راكaدة، وتعمaل علaى تحلaل ا�م7aحىومن ثم تصبح ميaاه الaر ،وجود نظام قاصر ومعيب أو
 فى هام الدائم للمياستخدعادة ا+إابسة، والي  السطحية علىه ا+حتفاظ بالميازيادةتكون ملوحة التربة ناتجة عن 

وتعرف ھذه الظاھرة  (تراكم ا�م7ح فى شبكة صرف المياه الزراعية  إلىً حتماىالزراعة، ا�مر الذى يؤد
وبلغت تلك الظaاھرة درجaة حaادة . )(Lahmar et Ruellan,2007 )ىباسم الملوحة بفعل العامل البشر

  .  المرويةا�راضىمن % 30سبة سيما مصر وا+ردن وتونس، حيث تضررت ن فى بعض الدول، و+
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  الذھب ا*زرق ؟

  سوء توزيع الموارد المائية

أزمaة "  العaالم، حيaث تتركaزى تتaأثر بaشدة علaى مaستوالتaىسط من المنaاطق وسوف تكون منطقة الشرق ا�
  حيث نجد أن نaصف سaكان العaالم، من عوامل ا�زمة المتأصلة فى المنطقةً ولقد أصبحت المياه حقا."المياه

فaaى  يتركaaز)  متaaر مكعaaب فaaى الaaسنة1000 الaaذين يقaaل متوسaaط نaaصيب الفaaرد مaaنھم عaaنأى " (ًالفقaaراء مائيaaا"
 مليون نسمة سوف يتعرضون على ا�رجح �زمة الميaاه بحلaول 165أن  "الخطة الزرقاء"المنطقة، وتقدر 

 500 عaن  الفaردأن يقaل متوسaط نaصيب (ىليون نسمة سوف يعانون من عجز مائ م63، منھم 2025عام 
ًتقريبaا مaن سaكان منطقaة  مليaون نaسمة 30وأن ) Benoit et Comeau 2006 (.)متر مكعب فى السنة

ً قليم، لن يستطيعوا الحصول علaى ميaاه الaشرب، وغالبaالى عدد سكان ا4اجمإمن % 7لى االمتوسط، أى حو
  .لةن يتعرض لتلك المشكل مأو ھم – فى كثير من الحا+ت –سوف يكون سكان الريف  ما

مaaن المaaوارد % 75ذ أن إ بتلaaك المaaشكلة فaaى المقaaام ا�ول، معنيaaون ھaaم الًالaaشواطئ الجنوبيaaة أساسaaا وسaaكان
فaى % 10منھaا  (ىفaى الaشرق ا�دنa% 13، )أوربaا ال7تينيaة والبلقaان(لمائية موجودة فى شaمال المتوسaط ا

% 3ـ + بإ ىيحظ توسط +ولما كان حوض البحر الم. ىنوبفقط فى دول الشاطئ الج% 10، )تركيا وحدھا
ذن فانaه يعتبaر مaن إمaن سaكان العaالم، % 7بaه  فقط من موارد المياه العذبaة فaى الكaرة ا�رضaية، بينمaا نجaد

ويبلaغ . هيaه أوا+سaتحواذ عليaذھب الجديد الaذى يتعaين الحفaاظ علالمناطق الجافة، حيث أصبحت المياه ھى ال
 بارتفaاع ى تحظaى الت ، ولكن ست دول فقط ھى3 كم130 لىالسنوية فى منطقة المتوسط حوحجم ا�مطار ا

 و+. خاصaة تركيا وفرنسا بaصفةواسبانيا، وا، اليايطوالجزائر، والمغرب، : ھا وھىيمعدل سقوط ا�مطار ف
 نتفھم بشكل أفaضل ىة لكل دولة، لكالي لھطول ا�مطار بالمساحة ا+جمىبد من مقارنة حجم المتوسط السنو

 كaل منھمaا نفaس الحجaم ىى الرغم من أن مصر وألبانيaا تتلقaوعلى ھذا، فانه عل. لمياه تعرضھا �زمة اىمد
يمترات لمطaار بaالمليعبر عaن معaدل سaقوط ا�( مساحة كل منھما أنه عندما ننظر إلى  +إ لbمطار، ىالسنو

ظيaره فaى  ضaعف ن�30صبحت المقارنة متعذرة �ن معدل سقوط ا�مطار فى ألبانيا، يبلaغ ) فى تلك الحالة
 فى حوض البحaر المتوسaط، أن ىلنا الدراسة ا�ولية للوضع المائ على تلك الحسابات، تكشف ًوبناءا. مصر

   .)2 ىشكل بيان(ل المطلة على الشواطئ الجنوبية الموقف بالغ الحرج فى الدو

ائيaة، حيaث  الم عندما يقوم المرء بتقييم متوسط نصيب الفرد مaن المaواردًبل أن ا+خت7ل يبدو أكثر وضوحا
 على الرغم مما قد يوجد من عجز ىا حتاليونان، وايطاليألبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وة فى الينجد أن القيم ع

ى والتPAI (– a ("المؤسسة الدولة للعمل السكاني"وتبرز البيانات المستمدة من . فى بعض المناطق المحلية
 الملحaوظ بaين الaشمال ى ا+خaت7ل المaائ–ھaات الaسكانية متوسaط توقعaات ا+تجا ھا بناء علىيتم الحصول عل

 أن تظaل المaوارد المائيaة المتاحaة ثابتaة فaى دول 1995 - 2025ومن المتوقع، خ7ل الفترة من . والجنوب
فى شرق المتوسط بaل % 38فى دول جنوب المتوسط، وبنسبة % 40شمال المتوسط، بينما تتناقص بنسبة 

إذا +  إ– حيث يتوقع تناقص عدد الaسكان –ونان والبرتغال اليا وأسبانيا والي ايطربما تتزايد تلك الموارد فى
  .)30 ىشكل بيان(حدثت أية تغيرات مناخية 
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لنRRسبة سRRقوط ا*مطRRار إلRRى  ى  المتوسRRط الRRسنو2 بيRRاني شRRكل
  .2003فى الدول المتوسطية،  المساحة

الفRرد مRن المRوارد  ت فى متوسRط نRصيبأو التف0 بياني شكل
  2025 – 1950ائية،الم

    

ا�حRصاءات المائيRة لمنظمRة  مRن اعRداد سRيام بنRاء علRى: المصدر
   ) أوالف(ا�غذئية والزراعة 

بيانRRات المؤسRRسة الدوليRRة  حRRسابات أجريناھRRا بنRRاء علRى: المRصدر
  )PAI(ى للعمل السكان

  : أصبحت عرضة للتھديدنذ أمد طويلعملية النفاذ المستقرة م

لمتوسط، الموارد المائية منذ أمد طويل، على الرغم من عامل الندرة، وصعوبة النفاذ يستخدم سكان حوض ا
على  -  التى الموارد المائية المتاحة، والموارد المائية المستغلة،: ويتعين التمييز بين أمرين. إلى  تلك الموارد

أمaا فaى مaصر، ف7a يكaاد . ه لھندسaة الميaايaةھا دائما من خ7ل الطaرق الفني إل يمكن الوصول– ىخ7ف ا�ول
 وسيلة تجميع الميaاه ً �ن انشاء بحيرة ناصر يوفر عمليا، ھذين النوعين من المواردبينيكون ھناك اخت7ف 

الواردة من النيل، على عكس الوضع فى فرنسا، وتركيا، وأسبانيا، حيث توجد فوارق واسaعة، ويرجaع ذلaك 
ة يaة ا�رض، والبيئيa فالفنية تتعلق أساسaا بطوبوغراف.ةسياسي –ة يأو جغراف بيئية، أو�سباب قد تكون فنية، 

 الaسياسية تتعلaق بaدول –ة فيa والجغرا تنھى عaن ا+سaتخ7ص المفaرط للميaاه،التى  المعايير البيئية إلىترجع
  .لزائد للمياه، كما فى حالة تركياتسمح بالتصريف ا  +التى المنبع

يزيد على  ل مااستخدمت فى المنطقة منذ ماأولمياه، قد استخدمت  لھندسة ايةوعلى الرغم من أن الطرق الفن
+ إم تaصبح ساسaة ھامaة لaعرض المياه دارة إ+ أن  إ،انتشرت فى العالم العربي  سنة، ثم سرعان ما2000

 قامaةإلaضغوط الaسكانية، عملaت الaدول علaى  ا إلaى، ذلك أنaه بaالنظرىات فى القرن الماضينذ عقد الخمسينم
ر المياه، ومن ثم تمكنت مaن تغطيaة يساسية لتوفد، ومحطات ضخ المياه، والبنية ا�زيد من السدوالمزيد والم

تة أوغراض الصناعة والزراعة، بدرجات متفى المياه �احتياجات السكان من مياه الشرب، وكذلك الطلب عل
بينما كانت الزيaادة ، ولكن %45  بنسبةً عموما24، زاد معدل استخ7ص المياه1970ومنذ عام . من الكفاءة

وكذلك ا�مر فaى  –حدودھا أقصى   إلىربية حيث وصلت الزراعة الكثيفةوفى السحب معتدلة فى الدول ا�
                                                 

ّء عملية التوزيع، ومن ثم تختلف عن ا+ستھTك الذى يبين كمية المياه التى تصل  تتضمن عملية استخTص المياه، الكميات المفقودة من المياه اثنا)24
والحالة . ًبالفعل إلى المقصد النھائى، ولما كان جحم الفاقد كبيرا، فإن مستوى ا+ستھTك يكون فى بعض ا�حيان أقل بكثير من مستوى ا+ستخTص

 .المياه غير التقليديةالعكسية ھى الحالة التى يوجد فيھا كميات كبيرة من 
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لaى الميaاه لمعوقaات فنيaة ، حيث يخaضع الطلaب ع)ة، واسرائيل، ومصرقبرص، ومالط(بعض دول الجنوب 
ا كانaت ولم4ISMEA-IAMB200 .(a(  زاد على الضعف فى جميع الدول ا�خaرىومع ذلك فقدوسياسية 

ن معظaم الميaاه المستخلaصة إ فaً،ھaا كثيaرايول علّيمكaن أن نعa نتاجيaة، كمaا أنaه +إالزراعة على ا�مطار أقل 
ّإن الرىتستخدم فى أغراض زراعية فى دول جنوب وشرق المتوسط حيث   يaساعد علaى زيaادة المعaروض ّ

ك ى اسaتھ7الجمaإمaن % 85،% 80 الزراعaة علaى اعويaستحوذ قطa. الغذاء ال7aزم للaسكان المتزايaدين من
، نجaد أن مaن أنaشط الaدول فaى 1981 - 2001وخ7aل الفتaرة مaن عaام .ى الالمياه فى تلك الaدول علaى التaو

لكaaل %) 109(، وا+ردن وليبيaaا %)114(، والجزائaaر )%124( المرويaaة سaaوريا ا�راضaaىتوسaaيع رقعaaة 
  .ISMEA –IAMB,2004منھما 

 +إ، ىكثر كفاءة من الميaاه فaى قطaاع الaرتزامات والجھود المبذولة ل7ستفادة، بطريقة أوعلى الرغم من ا+ل
  ھىىاه المستخلصة من أجل الرفقط من المي% 45 حد كبير، ذلك أن  إلىىيزال غير اقتصاد أن القطاع +

راعaة غذئيaة والز لبيانaات منظمaة ا�ًوطبقaا) Hamdy et al 2001( المزروعaات  إلaىايa فعلل تaصالتaى
  +– مثaل ا+ردن، والجزائaر، والمغaرب –، نجد أنه فى بعض الaدول فaى الجنaوب 2000، عن عام )أوالف(

 ارتفaاع ى إلaاقد فى الميaاه،ف ھذا الىويعز. ة لھاأقل من نصف الكمية المخصص +إا ييستغل فى الزراعة فعل
رار اسaتخدام  الميaاه، وكaذلك اسaتم عaن الفاقaد الكبيaر فaى شaبكات توصaيلًبخر للميaاه المخزنaة، فaض7نسبة ال

 ا+نتبaاه ىسترعنa وفaى ھaذا الخaصوص، يجaب أن ."شرھة للميaاه"تكون   ماً غالباالتى ىالطرق التقليدية للر
  50 – 20ح مaا بaين أو كميaة تتaر إلaىإلى  ارتفاع معد+ت استھ7ك المياه فى الزراعaة، حيaث يحتaاج الفaرد

 150ربaي و، وا�ً لتaر يوميaا600مريكaي  المقارنaة يaستھلك الفaرد ا�ى سaبيلوعل(وم، الي  من المياه فىًلترا
 مaن ىالحaد ا�دنaب يكفى من الغaذاء للوفaاء  لتر من المياه مطلوبة من أجل انتاج ما3.500وثمة ) ًتقريباً لترا

ً  ضaعفا70وعلaى ھaذا، يتطلaب ا�مaر .  سعر حaراري3000 وھى ًالسعرات الحرارية المطلوبة للفرد يوميا
ثيaر ت، و)UNDP 2006( مaن الغaذاء ً واحaداًيكفى فaردا نتاج مامات الفرد المنزلية من المياه، 4ستخدامن ا

توسaaaع فaaaى ا+سaaaئلة أيaaaضا حaaaول اسaaaتدامة الالaaaسدود الكبaaaرى، بعaaaض المaaaشك7ت البيئيaaaة المرتبطaaaة بaaaبعض 
 تمكaين مaصر مaن د أسوان العaإلى للھندسة المائية، وعلى سبيل المثال، ربما استطاع سىالمشروعات الكبر

 من معaدل ًف ا�زمة ا+جتماعية، ولكنه يقلل أيضايلديھا، وزيادة دخل الزراعة، وتخفض فاتورة الغذاء يتخف
 وتaaدھور المخaaزون ،pathogensتaaدفق  الميaaاه فaaى المaaصب، ممaaا يتaaسبب فaaى تكaaاثر مaaسببات ا�مaaراض 

ه النيaل، ممaا يجعaل الزراعaة أكثaر مع ميaاالغرين القادم من اثيوبيا  ة على ذلك، يحجزوا أنه عbم، كىالسمك
  .  على ا�سمدةًعتماداإ

، ىعaادة بنaاء شaبكات الaرإ المتھالكaة، وىم ببعض ا+جراءات لتحديث نظم الaراقيلا لويات المطلقة،وومن ا�
 للaaaسياسة ًبaaaد أن نكaaaرس الفكaaaر أيaaaضا  و+.والنھaaaوض بمaaaشروعات الھندسaaaة المائيaaaة الaaaصغيرة والمتوسaaaطة

 نتيجaة ل7نفجaار . إلى ميaاه الaشربه بحدة، الحاجةي7ت ا+قتصادية، فى وقت تتزايد فتيار الغالزراعية، واخ
وعلى الرغم من تحaسن النفaاذ إلaى الميaاه اXمنaة الaسليمة، فaى معظaم دول جنaوب المتوسaط، خ7aل . السكاني

 ة، ونحتaاجيaلمنaاطق الريف المناطق الحaضرية واتات بينأويزال ھنالك تف أنه + السنوات القليلة الماضية، ا+
وكانت بعaض الaدول مثaل .  أردنا تحسين الظروف المعيشية للسكان فى تلك المنطقةإذا تحقيق تقدم ھائل إلى

 ىف الaصحي، حتaر شaبكات الaص إلaى فى النفاذً محموداًتونس، والجزائر، وتركيا، وا+ردن قد حققت تحسنا
تaزال  مثل المغرب ومaصر + وھنالك دول أخرى .من السكان% 95 -% 85بين  ي اXن ماانھا باتت تغط

+ يaزال محرومaا مaن ، فaى كaل منھمaاًتقريبaا كان ربع الaسكان 2004متخلفة بشدة فى ھذا المجال، ففى عام 
  .)UNDP 2006(المرافق الصحيةالجيدة 

وبaا بaشدة فaى بنية أساسية لمعالجة المياه، وتزويد اسكان بھا، أصبح مطل ن ا+ستثمار فى اقامةإوعلى ھذا، ف
  .ىت أساسية عن طريق التعأون الدوليتطلبه ذلك من مساعدا منطقة جنوب وشرق المتوسط، مع ما
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  :د�ئل على تفاقم أزمة المياه 

ھطaول  مaن ظaاھرة سaيئة تتمثaل فaى انخفaاض معaد+ت ىميaاه فaى منطقaة تعaانمن الواضح أن زيادة سحب ال
مؤشaر اسaتغ7ل "ويمكن قيaاس ذلaك الaضغط باسaتخدام  .مياه على الموارد الطبيعية للًا�مطار، يشكل ضغطا

ويعبaaر عنaaه بنaaسبة مئويaة، ويعaaرف بأنaaه النaaسبة بaين حجaaم الميaaاه المaaسحوبة مaن مaaوارد ميaaاه طبييعيaaة " الميaاه
  .  متجددة، ومتوسط حجم موارد المياه الطبيعية المتجددة

                  

  =1    حجم المياه المسحوبة

  اه المتاحةحجم المي

 ×(%)  

 كانaت نaسبة إذا، فانه يمكن اعتبaار اسaتغ7ل الميaاه شaيئا عaديم القيمaة، أمaا %25 كان المؤشر أقل من إذاف  
 ح مaاأو كانت النaسبة تتaرإذايكون ا+ستغ7ل فى حدود المقبول، و% 50 -% 25بين  ح ماأوا+ستغ7ل تتر

يكaaون ھنالaaك اسaaتغ7ل مفaaرط % 75لنaaسبة ا زتأو تجaaإذا، أمaaا ًااليaaيكaaون ا+سaaتغ7ل ع% 75-% 50بaaين 
 البلaaدان ً فaaى جميaaع المنaaاطق الaaساحلية للبلaaدان المتوسaaطية، وخaaصوصاًوالمؤشaaر عaaال نaaسبيا. لمaaوارد الميaaاه

قaaaد حaaaددت أربaaaع فئaaaات ) أوالفaaa(ا�غذئيaaaة والزراعيaaaة منظمaaaة  وكانaaaت. الموجaaaودة فaaaى الجنaaaوب والaaaشرق
، )خت7ف العدد فى كل فئة أو مجموعةولكن مع امكانية ا (الخطة الزرقاء ذلك مجموعات، كما ذھبت إلى أو
  ).4-شكل بياني (

 علaى قلaق ىفدين حول نھري دجلة والفرات ينطaووفيما يتعلق بأحواض ا�نھار، فان الوضع فى منطقة الرا
دھور ت لً يشكل حوض ھذين النھرين أكثر أحواض ا�نھار تعرضاWWF ى المياه العالمى لمنتدًبالغ، فطبقا

 التخطaيط +نaشائھا فaى أو ، وضaعھا قيaد ا+نaشاءأو ،ة المياه بسبب انشاء عaدد كبيaرمن الaسدود الرئيaسيةجود
ة يaن تأثيره على موارد الميaاه الجوفأ +إلمفرط يؤثرعلى المياه السطحية،  كان ھذا ا+ستغ7ل اإذاالمنطقة، و

ولقد زاد استغ7ل المياه . يمكن معالجتھا ار+ثآبل أكبر بكثير، وذلك لما له من أثار كارثية على جودة المياه، 
ن بعض الدول تذھب إلaى  حaد سaحب كميaات ضaخمة مaن الميaاه مaن الخزانaات أة بشكل  ملحوظ، بل يالجوف

وفى المناطق الaساحلية ). الجزائر، مصر، ليبيا، تونس (ًالجوفٮة العميقة، وبعض تلك الخزانات ليس متجددا
 إلى  ىيؤد  مما،تلك الخزاناتإلى ة، أحيانا، فى تسرب مياه البحر يت الجوفب الضخ المفرط من الخزانايتسب

 تaصبح شaديدة الملوحaة، ومaن ثaم غيaر مناسaبة ل7سaتھ7ك المنزلaي، بaل وغيaر أنإلaى وتدھور جودة الميaاه، 
ان الوضع يبعaث علaى ا+نزعaاج بالفعaل فaى .  بالعقما�راضىمناسبة للزراعة أيضا، �ن تلك المياه تصيب 
، وقبaaرص، ومالطaaة، وأسaaبانيا، إيطاليaaاونaaان، واسaaرائيل، والي كثيaaر مaaن المنaaاطق الaaساحلية، خaaصوصا فaaى

  . وتونس، وتركيا

 وھaو رطبaة فaى منطقaة المتوسaط قaد اختفaت،ا�راضaى اله، أن نصف على أزمة الميا  ومن الد+ئل ا�خرى
 قا لبيانات برنaامج ا�مaم المتحaدة للبيئaة،تطور يؤثرتأثيرا واضحا على المنظومة البيئية والتنوع الحيوي،ووف

دد كبيaر مaن الحaواجز والaسدود ع�aن انشاء  ً، الرطبة فى منطقة الرافدين ھى ا�شد تضرراا�راضىكانت 
  .%90ا�راضى الرطبة بنسبة  إلى  تقلص ىقد أد على نھري دجلة والفرات،
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  :ات تفاقم المنازععندما تؤدي الندرة إلى 

 وھaذا ھaو الحaال مaع مaصر، رة،أو على موارد مائية من دول مجaًكلياوً ايفعلً اعتمادا ،يعتمد كثير من الدول 
 مaaصادر  مaنأوة يaة كبيaرة مaن مواردھaا مaن مaصادر جوف تaستمد نaسبتaىال والبرتغaال، واسaرائيل، وسaوريا،

  ) .2جدول (ليمية خارج أراضيھا ا+ق

aاه  اه،وفى سياق أزمة الميaصبح الميaدود تaة عبرالحaالمجلوب
المنازعaات أوضaح ، وتبaدو تلaك تالمنازعaا با من أسبابسب
  إلaaىأحيانaaا تكaaون فaaى منطقaaة الaaشرق ا+دني،بaaل وتaaصل مaaا

بداية الخمسينات  ففى ا+ردن، حافة العنف حول حوض نھر
 اسaaة للتaaaزودوضaaaع ا+سaaرائيليون سي ،ىالماضaa مaaن القaaرن

تنميaة ( رمزيaة لaضرورٍة  ل7سaتجابةمالمياه فى محأولة منھب
 ا+حتياجaaaات الجيويوليتيكيaaaة ولمواجھaaaة) أراضaaaي أجaaaدادھم

 .باع ا+حتياجaaaaات ا+قتaaaaصاديةشaaaaو4 )ا�راضaaaaىاحaaaaت7ل (
نشاء  إية فى تلك السياسة،والزا وكان حجر ،)ثروةالتكوين (

نقل الميaاه مaن  لنقل المياه عن طريق أنبوب لىمشروع قوم
ولما كانت  إلى  صحراء النقب،) بحر الجليل( بحيرة طبرية

 لبنان وسوريا ھمaا فىالبحيرة تستمد مياھھا من نھرين تلك 
 مaن ًولما كان نھرا+ردن يaستمد جaزءا الحصباني وبانياس،

كaaان الموقaaف  رمaaوك،يلا نھaaر مياھaaه مaaن أحaaد روافaaده وھaaو
السحب المفرط للمياه  حتي اXن ھوالحيلولة دون ىا+سرائيل

ھaaا الوسaaائل يف بعaaدة وسaaائل بمaaا مaaن جانaaب الaaدول ا�خaaرى
 عaaaام ا+سaaaتي7ء علaaaى مرتفعaaaات الجaaaو+ن فaaaى(العaaaسكرية 

وتھديaداتھا  ،2000  عامى واحت7ل جنوب لبنان حت1967
ضaaد لبنaaان وخطتھaaا لaaسحب الميaaاه مaaن نھaaرى الحaaصبانى 

يaام قد مكنت حرب ا�ول .2002فى سبتمبرسنه  ،والوزانى
لسيطرة على خزانات المياه  من خ7ل اً وخصوصاة مواردھا المائيةسرائيل من زيادإ،1967 فى عام ةالست

  .ونظام تخصيص ،ھاي والتحكم فة فى الضفة الغربييةالجوف
    مؤشر ا�عتماد2-جدول

  النسبة المئوية ل6عتمادات  الدولة  النسبة المئوية ل6عتمادات  الدولة 
  9-  اننبل  35  ألبانيا

  0  ليبيا  4  الجزائر

  0  همالط  0  قبرص

  0  المغرب  97  مصر

  45  البرتغال  12  فرنسا

  73  سوريا  18  فلسطين

  0  اسبانيا  22  اليونان

  9  تونس  55  اسرائيل

  -  تركيا  5  ايطاليا

      23  ا+ردن

  .ه على المستوى الوطنىوالحجم الكلى للمياه المتاح  من الخارج،ةالنسبه بين موارد المياه المجلوب: مؤشر ا+عتماد

.                          2003راستغ6ل المياه، مؤش4- بياني شكل
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، اتخaذت إجaراءات 1967نaذ عaام نaه مأحيaث  ، المياه الذى فرضaته اسaرائيل علaى الفلaسطينيين نظaام جaائر
من استخدام مياه الخزانات لمنع الفلسطينيين  )ةوا+سعار العقابي الحفر،عمليات الحصص، التحكم فى (ة معين

 تتaدفق فaى اتجaاه الجوفيaة التaى مaن الميaاه ة ھائلaةل اسaتفادد إسaرائييوبھaذا تaستف . التى ھaى مaن حقھaميةالجوف
رائيل  بأن ثلثى المياه التى تستخدمھا إسًويمكن القول إجما+ .ة المنطقية بسبب طبوغرافةا�راضى ا4سرائيلي

aوارد خارجيaن مaبةتأتى مaف الaعاف موقaأنه إضaن شaل مaو عامaتراتيجي، وھaن اسaرغم مaى الaرة7د علaع د ال
aaسكرى التaaاى العaaى جيرانھaaھا علaaستطيع أن تمارسaaى  .تaaردد فaaد يتaaم يعaaا لaaرائيل ذاتھaaى أسaaبعض فaaى ان الaaعل
ن  تمثaل اX- ةالمائيaمaن المaوارد % 65حيث ان الزراعة التى نسحب   الموجود،ةوذج التنميمالتشكيك فى ن

  .، ومن التشغيل الكلىة المضافةفقط من القيم% 2.5

ً  كيلو متر، حيث يعتبر أطول أنھaار العaالم يعaد أيaضا6700الى  طوله ا4جمغكما أن حوض النيل، الذى يبل
 عانaت ، مaصبةالمعنية ھنا ھى مaصر، وھaى دولa ةالدولة الوحيد المياه، وة إدارة للتوتر بسبب سياسًمسرحا

 علaى مaدار العaام، وا+حتفaاظ ا�راضaىولكى تضمن الaب7د رى ، من فترات الجفافأوضانات ي،من الفكثيرا
، فى عام اليتين تينته مرتين فى فترتيتمت تعل قد، و1902 الزائد، أقيم سد وخزان أسوان عام بمياه الفٮضان

بaالرى  بحيث + تسمح ةكانت محدود) بليون متر مكعب 5 (ة التخزينيةن طاقت، �1933وفى عام  ،1912
عقaاب أفaى  1952ه فaى عaام يaالaذى بaدأ التفكيaر ف –وكان المشروع ا+نشائى  .الدائم لربوع النيل فى مصر

 فى ةلجيوبوليتيكي اة فى الورطة ھو القضيه الجوھري–حرار  التى قادھا الضباط ا�ة مباشرةالثورة المصري
 ة ارتبطaت بaأعتزام مaصر تaأميم قنaا1956تھديaدات مaن جانaب فرنaسا وبريطانيaا بالتaدخل عaام (ذلك الوقت 

وكaان . ةاجتماعيa - ةحال، أھداف أقتaصادي الة، ولكن كانت له، بطبيع)شروع السدالسويس من أجل تمويل م
ا+جتماعيaة  – ةوضaاع ا+قتaصادي ا�ة والميaاه، حتaى يتaسنى مواجھaا�راضى الموارد من يةرض ھو تنمغال

 حوالى – ذلك الحين  سكان الب7د فىةالذين كانوا يشكلون غالبيضاع سكان الريف أو، و+سيما ةغير المواتي
 ةالزراعيaة تتركaز فaى أيaدى قلa ا�راضىكانت (ا�راضى نون من نقص  حيث كانوا يعا– ة مليون نسم20

توقaع المخططaون  ةفى السن% 3ن معدل النمو السكانى  ولما كا.، وا+نتقال إلى  الرى الدائم)من المواطنين
 ةتقaوم علaى إعaاد(ا�راضaى  بة خاصaةلaم يaتم وضaع وتنفٮaذ سياسa ، مaاةحوال المعيaشيالمصريون تدھور ا�

  .تحكم فى المياه ال ة وسياس،)توزيعھا

ربما على حساب جيرانھا فى بعaض ھا، وي فيةسياسة التنم اھتمام ة موارد المياه بؤرةوجعلت مصر من إدار
فقaط فaى % 0.3 مaن مياھaه، بينمaا ھaى تaسحب% 86 ـثيوبيaا التaى تaزود نھaر النيaل بaأً حيان، وخصوصاا�

 احتياجaات ةوضaاع حتaى يتaسنى لھaا تلبيaاف حaول تلaك ا�ن إلى  ا+لتفaبابا اXأوتسعى أديس . الوقت الراھن
نتھaاء الحaرب فaى ارتيريaا فaى إو ،1991إن سقوط منجستو فى عام . ة مليون نسم71لسكان البالغ عددھم ا

ه يaممaا يمكaن أن يترتaب عل ،ةوعات التنميaن زعماء الب7د من توجيه اھتمامھم إلى  مشرّ، قد مك2000عام 
 وكذلك الحال فaى الaسودان، التaى . بليون متر مكعب8 - 4ح ما بين أوالتى تترانخفاض فى تصرفات النيل 

aصادميكانaaات تaصر ع7قaaع مaا مaaن ا+تفاقةت ع7قاتھaرغم مaaى الaعل aaام يaaدين عaين البلaaة بa1959ات الموقع ،
 مaaن – 2003ذه منaaذ عaaام يaa الجaaارى تنف– وةإنaaشاء سaaد مaaرلتحديaaد حaaصص كaaل منھمaaا فaaى ميaaاه النيaaل، فaaإن 

غنaدا التaى أوو ،وھناك دول منبع اخرى مثaل تنزانيaا . المصبدولةن يحد من تصريف النھر إلى  المحتمل أ
 .روعات +حتجaاز وتخaزين ميaاه النيaل ولaديھما أيaضا مaش–قل بكثير أ إلى النيل اميعتبر تصريف المياه منھ

  لديھا لفرضة العسكريعد الرةاستخدام قوإما أن تلجأ إلى : مامھا خيارانأ، نجد أن مصر وإزاء ھذا الموقف
تخصيص جaزء مaن إيaراد النھaر لھا بمما يسمح   ا+قتصاد فى المياه،سياسةوإما اتباع . الواقع الذى ترتضيه

ن إ، فaةخيaر ا�ةوفى تلك الحالa ،ة سيناء وفى الصحراء الغربية خارج وادى النيل فى شبه جزيرلمشروعاٍت
ً حقيقه عن طريق التنسيق مع دول حaوض النيaل، بaات نھجaا والذى يمكن تةا+قليمى من خ7ل التنمين واالتع

  .غنى عنه  +ًساسياأ
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، والتaى تaستھدف القيaام 1999، التaى اطلقaت فaى عaام  حوض النيRلةمبادر مصر فى ة مشاركوبالنظر إلى 
ر نه يتبدى لنaا أن مaصر وجيرانھaا فaى حaوض النيaل قaد أخaذوا بالخيaاإ لموارد مياه لحوض، فة مشتركةدارإب
ن أنھaا يمكaن إ لaم يتأكaد بعaد، فة الaرغم مaن أن نجaاح تلaك المبaادرىوعلa .قلنى فى الوقت الحالى على ا�اثال

  .ة محتملة، فى وقت تبدو نذر الحروب المائيةا+ستخدام المنسق للموارد المائي يحتذى فى ًتكون مثا+

لتاريخ نجد أن دولتى المصب، وبأستقراء ا .بدو أن وقت التنسيق لم يحن بعدي والفرات، فةأما فى حوض دجل
يھما مaaن  بلaaدة لحمايaaًساسaaاأ مaaشروعات لتaaرويض ھaaذين النھaaرين إنaaشاءوالعaaراق، ھمaaا اللتaaان قامتaaا بسaaوريا 

كثaر رى �لaر ميaاه لي، وتوفة كھرمائية لتوليد طاقً سدا22نشاء إوبعد أن قامت تركيا ب .اضانات المتواترةيالف
 ة بغaرض تنميa– كبaرى ة وصaناعيةدولaة زراعيa أن تaصبح إلى  حيث تسعى تركيا– مليون ھكتار 1.7من 

 إلaى دول المaصب، ولھaذا ا4قليم المتمرد فى جنوب شرق ا+ناضول، فأنھا بذلك تحد من تaصرفات النھaرين
علaى الaصعيد الدبلوماسaى، تحaدثت ضات التaى جaرت وا وفى المف.ثارت احتجاجات كل من سوريا والعراقأ

 إلى واقع جغرافى، حيaث ًفقد أعلنت تركيا عن حقھا فيما قامت به استنادا :طراف عن أغراض متعارضها�
مaن ميaاه ك7a النھaرين علaى % 45 ،%98 التaى تقaدم ة التركيaا�راضى من ًساساأ والفرات ةينبع نھرا دجل

 شaأنه شaأن –الخ7aف  وھaذا. ة المaستقرةاد يؤكaدان علaى الaسوابق التاريخيaبينما راحت دمشق وبغaد. التوالى
 تطبيaق القaانون الaدولى بaشأن ة توضaح مaدى صaعوب–نھaار حaواض ا�أ بشأن 7ًفات التى نوھنا عنھا انفاالخ
ون بaين الaدول، ا ع7قaات تفaاھم وتعaةومع قصور القaانون، فaأن إقامa .مياه الذى يمكن أن يحسم الصراعاتال
 حRوض ةمبRادر، تaستحق ومaن ھaذا المنطلaق .ةجaواء غيaر المواتيa + مناص منه، فى سaياق تلaك ا�ًت أمرابا

ھا تaوترات حقيقيaة، فaإن الحلaول ليaست ي توجد فوأما أحواض ا�نھار إلى . ة قويةمساند ، خاصةة بصفالنيل
ى الحد من أزمة الفإنھا تستطيع بالت" اھة المائيةالشر"قامت إسرائيل بالحد من استراتيجية   ماإذامستحيلة، و

حب  المياه  بالحد من س – على وجه الخصوص –ت ما قا مإذاو). Blan،2006(المياه فى حوض ا�ردن 
 فإن ذلك – ىلكلى والتشغيل اال ا+جمىمن الناتج المحل% 3  الذى يمثل أقل من-، ىمن أجل القطاع الزراع

إلى حد كبير، وھaو أمaر بaات  ة فى الضفة الغربيةينيين با+ستفادة من المياه الجوفمن شأنه أن يسمح للفلسطي
 م7يaين 6ھaا ي سaوف ينaاھز عaدد الaسكان فى التa  الفلaسطينية،ا�راضى النمو السكاني فى  إلىر بالنظً،لزاما

  .2025 نسمة بحلول عام

  : أراضي الغابات، تراث مھدد

ًوسaط، مثaا+ رائعaا للتنaوع الحيaوتعتبرالغابات فى منطقة البحر المت ً نوعaا مaن 290ى ال، فھaى مaوطن لحaوىً
قaاء رالخطaة الز( ةيaخaالص بتلaك المنطقaة الجغرافو ىمنھaا بaشكل رئيaس 200جيرات، يaرتبط ا�شجار والش

.  بaا+نقراضًتقريبا، من ا�نواع النادرة، والمھaددة% 30ً نوعا من تلك ا�نواع، أى 60 عن ً، فض7)واوالف
أحaوال الرطوبaة، علaى ً  نباتيaة وحيوانيaة تتوقaف أساسaاةلحيaاً كما أن كل نوع من تلaك الغابaات يعتبaر موطنaا

 شمال حوض المتوسط، حيث توجد موارد المياه بوفرة وتقع أكبر تلك الغابات مساحة فى. التربة، والشمسو
  ).5 – ىشكل بيان(

عمليaة ربaا، فaإن أو كانت ا�مطار الحمضية تؤثر علaى شaمال إذاو: وتتعرض الغابات لجميع أنواع التعديات
ة المaدن، ا أسبابھا المتعaددة ومنھaا التوسaع فaى إقامa حثيثة فى منطقة المتوسط، ولھىإزالة الغابات تتقدم بخط
وليaaست العوامaaل . لaaخإشaaجار مaaن أجaaل الحaaصول علaaى ا�خaaشاب فaaراط فaaى قطaaع ا�والتنميaaة الزراعيaaة، وا4

ى  ترجع إلى  الت ، إذ على الرغم من إند+ع حرائق الغابات عن تدھور الغاباتًالبشرية المسئولة وحدھا دائما
 مaن تلaك الحرائaق، ً يتسم بھا فصل الصيف فى منطقة المتوسط، إ+ أن كثيراىالت جفاف فترة ال إلىحد كبير

ْعمaaديكaaون نتيجaaة لحرائaaق   بعaaض الaaدول ىوتعaaان. أو المaaضاربة علaaى الملكيaaة تaaصرفات غيaaر مaaسئولة، أو، َ
يا ميaة أم +، وكانaت أسaبانالمتوسطية من خسائر باھظة مaن جaراء تلaك الحرائaق، سaواء كانaت بواعثھaا إجرا

 عقaaد أثنaaاءى ال ھكتaaار لكaaل منھمaaا علaaى التaaو100.000 ھكتaaار، 200.000، قaaد خaaسرتا ًا، مaaث7اليaaوإيط
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وتبلغ .  وحده2007 ھكتار فى صيف عام 200.000ونان الي ، بينما خسرتىالقرن الماضالتسعينيات من 
د بaه التقaارير، يaتف ى منطقaة البحaر المتوسaط، حaسب مaاى  تتعرض للحرائaق، كaل سaنة، فaالت المساحة الكلية

  ً.تقريبا ھكتار 600.000

  2006 حصة الغابات وا*راضى الشجرية من المساحة الكلية، 5 -ىشكل بيان    

  

 آخaر مaن شaواطئ حaوض المتوسaط، فaى  إلىفراط فى عملية ازالة الغابات من شاطئوت ا4اويمكن أن يتف 
ة لتaشجير الغابaات مaن جديaد ي منaاطق إضaافحسار الريف، ممaا يaوفرففى الشمال، تتضح ظواھرإن. المستقبل

. ى، والaaصنوبرا+سكتلندىمثaaل الaaصنوبر الحلبaa شaaجار المخروطيaaة الaaسريعة النمaaو، با�ىأو بفعaaل بaaشرً ذاتيaaا
 علaى امتaداد الaسواحل ً واسaعاًا لكي يستفاد منه؟ إن ا�نaواع المنتaشرة انتaشارىولكن ھل يصمد التنوع الحيو

يaرا، يل أسaبانيا، وجaزر البليaار، والريفمثaل سaواح( الشديد ىجة التدفق السياحكن أن تختفى نتيالمتوسطية يم
، نجد أن التنوع 2000 – 1990 الغابات خ7ل الفترة من ى أراضنمو، وعلى الرغم من )وكريتوصقلية، 

 عرضaaة للتaaأثر الaaشديد، بaaسبب ا+سaaتغ7ل –ً  فaaى منطقaaة جنaaوب وشaaرق حaaوض المتوسaaط أساسaaا– ىالحيaaو
 - % 2بين  ح ماواويمكن أن يستمر التدھور بمعدل يتر. ات الطبيعية، من جانب ا+نسان والحيوانالجائرللبيئ

ولaن .  القادمaة مaع احتمaال انقaراض ا�نaواع ا�شaد نaدرةً خ7aل الث7ثaين عامaا–فى السنة حسب الدولة % 4
 المناخيaة، والaذى  الجفاف الaذى يتوقaع حدوثaه فaى سaياق التغييaراتدون حدوث موجات تلك المعد+ت ُحولت

 وبطبيعة الحال، سوف تتعرض الحياه النباتية والحيوانية .سوف يلحق الضرر بالغابات فى الجنوب والشرق
متمثل فaى ، الىتدھور التنوع الحيو المرتبطة بتلك الغابات، للتدھور المستمر، وفوق ھذا وذاك، فإن مخاطر

، ىتوسط، تخلق مشك7ت للمaوارد ا�خaررق الم الغابات فى منطقة جنوب وشىالخسارة المضطردة �راض
، ومaaن Water Cycle لaaدورة الميaaاه مaaن العوامaaل المنظمaaة –  ضaaمن أمaaور أخaaرى–�ن الغابaaات تعتبaaر 

  . تحول دون تعرية التربةى الت العوامل

 إلaى  تغييaر مaسار ىة، كانت ھنالك تحركaات مختلفaة تaسع تھدد المناطق الحراجيىالت خطار ا� إلىوبالنظر
 Silva(نقاذ المتوسط إ ى عندما انشئ منتد1911 إلى عام ن فى مجال الغاباتواوترجع فكرة التع. ا�حداث

Mediterranea(ى، وھو منتدXن ى ذلك المنتدىويتوخ. راء يقوم على توافق اXة د بع– اaأن أصبح لجن 
 تaم دامة للمناطق الحراجيaة، وقaدارة المنسقة والمستد تعزيز ا4–) أوالف( ا�غذية والزراعة منظمةتعمل فى 

 لجميaaع مaaشروعات ىطaaار مرجعaaإ، بوضaaع 1993 لbعمaaال الحراجيaaة فaaى عaaام ىذ البرنaaامج المتوسaaطيaaتنف
، اتخذ أعaضاء 2002 لbحراج فى دول المنطقة وفى اجتماع عقد فى مدينة روما فى عام ىالتخطيط الوطن
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لويaaة مركزيaaة، أو لbحaaراج كمaaسألة لھaaا ىيaaوجaaراءات لحمايaaة التنaaوع الحبعaaض ا4" نقaaاذ المتوسaaطإ"لجنaaة 
 وضaعھا ى الت  مع خطة العملىتنمية المستدامة، وكان ذلك يتمشلوية مساھمة القطاع فى الأو  إلىبا+ضاف

  .  بالغاباتى ا�مم المتحدة المعنىمنتد

  صفقة جديدة ؟: الطاقة

 و+سaيما الaصناعات –والaصناعة  كانaت الزراعaة إذا المدخ7ت الضرورية ل7نتاج، ولكن ىحدإھى  الطاقة
وتتوقف قدرة   من ا�نشطة الزراعية،ً تحتاج إلى الطاقة، فإنه يمكن انتاج الطاقة أيضا–المرتبطة بالزراعة 

 الوقود أسعار، على ارتفاع يتسم بدرجة مقبولة من السعرات الحراريةدول المنطقة على الحفاظ على نموذج 
ھaا المaوارد ي بمaا ف–ح7aل المaوارد المتجaددة إ يaة إلaى ب النمaوذج التنى نفaس الوقaت، يمكaن لaذلكوفa .الحفرى

  ).6 -  بيانىشكل(طاقة الناتجة عن الوقود الحفرى  محل ال–الناتجة عن الزراعة 

  :من الذى ينتج ؟ ومن الذى يستھلك؟

 لم، و+بaشكل مختaل للغايaة فaى أنحaاء العaا) ، وفحaم، وبتaرولىمن غاز طبيعa (ىتتوزع موارد الوقود الحفر
aن ھaشوائتعتبر منطقة المتوسط استثناء مaالتوزيع العaق بaدما يتعلaاىذا عنaذلك الركaات . ز لaد كميaا توجaوبينم

ى  توجد فى ا�طراف مثل مصر البترولية فى شبه الجزيرة العربية، فإن الرواسب الت ضخمة من الرواسب
جزائر وليبيا، تصدران كميات كبيرة وثمة دولتان فى غرب حوض المتوسط، ھما ال. محدودة للغاية وسوريا

  . نتاجھماإجم استھ7كھما أقل بكثير من حجم من البترول �ن ح

يئaة مaن  للبً ھaو الوصaفة الaسحرية، �نaه أقaل تلويثaا- وبaشكل متزايaد– فأصبح يعتبر اXن ى أما الغاز الطبيع
 ى التa يل من الدول المتوسaطية ھaىة من الطاقة، وقلالينتاج كميات عإة وھى يضافإالبترول، كما أن له ميزة 

 فaaى المنطقaaة، تليھaaا مaaصر، ىالمنaaتج الرئيaaس، أن الجزائaaر ھaaى ىونجaaد ھنaaا مaaرة أخaaر. نتaaاج كبيaaرإ بىظaaحت
 ةيaأو منعaدم مaن الناحيaة الفعل)  وتaونس،فرنaسا(ى نتاج ھامaش، فإن ا4ىما فى الدول ا�خرأ. ا، وليبيااليوايط

  . )المغرب، وأسبانيا الخ(

ية  كميات كبيرة مaن الفحaم، حيaث توجaد الرواسaب الرئيaسىلع ىة للمتوسط فھى تحتواليئ الشموأما الشواط
قامة خزانات ا الم7ئمة 4يل ذات ا�مطارالغزيرة والطبوغرافوتنتج الدو. وناناليفى تركيا وأسبانيا وفرنسا و

  تعتبaaر البلaaدان المنتجaaة ىالتaa ا، وأسaaبانيا،اليaaائيaaة، مثaaل فرنaaسا، وتركيaaا، وإيطمضaaخمة مaaن الميaaاه طاقaaة كھر
 تلك البلدان، حيث بھا ىر، ومساحة وشكل أراض ھطول ا�مطات لتلك الطاقة، بسبب ارتفاع معد+الرئيسية

  للطاقaaة– علaaى شaaواطئ جنaaوب المتوسaaط – ىتعتبaaر مaaصر ھaaى المنaaتج الرئيaaسو. ليaaةمعظaaم الaaس7سل الجب
  . ة من المياه من اثيوبيا كميات ضخمىى الذى يتلقالائية، بفضل سد أسوان العمالكھر

 تتغلaب ى، لكaىندماج النوورانيوم فى عمليات ا4والي وقد قامت بعض الدول بطوير الطاقة النووية باستخدام
راھنت ى  الت وفى حوض البحر المتوسط، كانت فرنسا ھى الدولة الوحيدة. تعانيه من فقر فى الطاقة على ما

 البتaaرول فaaى عقaaد ى النظaaر فaaى سياسaaة الطاقaaة بعaaد أزمتaa اعaaادة، عنaaد)النوويaaة(علaaى ھaaذا النaaوع مaaن الطاقaaة 
 كaان إذاو. من حجم الطاقة النووية فaى العaالم% 16، أصبحت فرنسا تنتج 2004السبعينيات، وبحلول عام 

يحقaق لھaا المزايaا، إ+ أن و لمaشك7ت الطاقaة فaى منطقaة المتوسaط، ًر الطاقة النووية يمثل بوضوح ح7يتوفٮ
نجaد أن  بaصفة خاصaة، تعتمaد علaى كثافaة اسaتخدام رأس المaال، بينمaا النووية  فالطاقة،قباتھنالك بعض الع

  .مكانيات المالية المحدودة لبعض دول المنطقة تحول دون إمكانية إقامة محطات طاقة نوويةا4

سية، وطاقة مثل الطاقة الشم(لى نطاق واسع بالطاقة المتجددة  المعروفة عأو بالموارد النظيفة، ىيسم أما ما
تaaزال  ، فإنaaه علaaى الaaرغم مaaن أنھaaا +)رضيaaة، والطاقaaة الحراريaaة مaaن بaaاطن ا�الريaaاح، وطاقaaة الكتلaaة الحيو
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أو انعaدام المaوارد  مaن نaدرة ى تعaانى التa ً متزايدا مaن الطاقaة فaى البلaدانًھامشية، أصبحت اXن تمثل نصيبا
ن تنمية الطاقة إ. ا، وفرنسااليتھا أسبانيا، تليھا إيطفى مقدم وھذا ھو الحال اXن، فى دول الشمال، و،الحفرية

، كمaا أنھaا ً كبيaراًالمتجددة فى منطقة البحر المتوسط يعتبر اXن تحديا
فترة سطوع  إلى طول بالنظر تتوافق بدرجة كبيرة مع أحوال المنطقة
 وتنميaة الطاقaة عaن .علaى ذلaك الشمس وا+حتمaا+ت الھائلaة المترتبaة

إذا تaم ً واعaدا ًخ7يا الشمaسية يمكaن أن يكaون طريقaاطريق استخدام ال
ة الحيوية تلما أن الكك. ف تركيب ا�جھزة الخاصة بذلكاليتك ضيتخف

biomassمن موارد الطاقةًآخر ھاماً  يعتبر موردا  .  

فaaى جميaaع أشaaكال ما يمعaaن المaaرء النظaaر ، عنaaدىئوفaaى التحليaaل النھaaا
 فى صدارة ىيجد أن الجزائر تأت، ة فى حوض المتوسطالطاقة المنتج
، بينمaا يجaد ىب ثروتھا الضخمة من الوقaود الحفaر بسبالدول المنتجة

 فaى المرتبaة الثانيaة، ى تaأت– اختaارت الطاقaة النوويaة التى -أن فرنسا
، صaaaدفة طبيعيaaaة، فaaaإن ًاه، جزئيaaaيaaaإذا كaaaان انتaaaاج الطاقaaaة تaaaتحكم فو

 حد بعيد بالحيويaة ا+قتaصادية  إلىاستھ7كھا فى مختلف الدول يرتبط
ا، وأسaبانيا فaى اليa فرنaسا، وايطىوعلى ھذا، تaأت.  السكان أيضاددوبع

ة اليا للدول المستھلكة للطاقة، وتaستوعب الaشواطئ الaشميالمرتبة العل
ا اليa نجaد أن إيطىبيعز الط ففيما يتعلق بالغا–كميات من الطاقة  أكبر

وفرنaسا تaaستھلكان أكبaر الكميaaات منaه، وكaaذلك أنaواع الوقaaود الحفريaaة 
  .مثل البترول والفحم ا�خرى

aaر الطاقaaة وتعتبaaانو–ة الكھربائيaaشكل الثaaى الaaةى وھaaى  للطاقaaتم التaaي  
 –) أو متجaددةحفريaة ( عaن طريaق تحويaل شaكل آخaر للطاقaة انتاجھا

، وقaaد زاد ا+سaaتھ7ك منھaaا بمعaaدل الaaشكل الaaسائد للطاقaaة المaaستھلكة
وھaى تaستخدم ، 2004 – 1990فى السنة خ7ل الفترة مaن % 4.5

aaى نطaعلaaاج الزراعaaة ا+نتaى عمليaaع فaaصوصاىاق واسaaى رً، وخaaى ف 
ھaaaا مaaaن الوقaaaود يإذا كaaaان يaaaتم الحaaaصول علوعلaaaى ھaaaذا، . المحاصaaaيل

ر فaaى ، فaaإن ارتفaaاع أسaaعاره يمكaaن أن يaaسفر عaaن ارتفaaاع كبيaaىالحفaaر
وتaصدق ھaذه الحالaة بaصفة . ى يتحملھا القطاع الزراعaى الت فيالالتك

 إلى استخدام ً المضطرة اضطراراىالجنوبخاصة على دول الشاطئ 
 – اللتان تنتجان كميات ضخمة من البترول –والجزائر وليبيا . ىالر

  . بتلك المشكلةًتتأثران كثيرا ھما الدولتان الوحيدتان اللتان +

  :قلقبعث على الاحتما�ت ت

، أن مRRستقبل الطاقRRة فRRى العRRالم بaaشأن 2006الaaصادر عaaام ) IEA (وكالRRة الطاقRRة الدوليRRةجaaاء فaaى كتaaاب 
 تظaل ، والفحaم سaوفى، وأن البترول، والغاز الطبيع2030 ى سيظل ھو السائد حتىاستھ7ك الوقود الحفر

وكمaا ذكaر بعaض . دسو ذلك الحين، بغض النظر عن السيناريو الذى سوف يaىالمصادر الرئيسية للطاقة حت
 -2010 أن يaaصل إلaaى  ذروتaaه فaaى حaaدود الفتaaرة  مaaن  المفتaaرضى، فaaإن انتaaاج البتaaرول العaaالم25خبaaراءال

 Jeanوبحaaaسابات . 2035 – 2025ى ال خبaaaراء آخaaaرون أن تكaaaون الaaaذروة حaaaو، بينمaaaا يتوقaaaع2050
Lahrrereمن أسبو )ASPO (ذروةaرول الaاز ال ،جمعية دراسة بتaاج الغaإن انتaفaوف  ىطبيعaالم سaى العaف

                                                 
25( ASPO :جمعية دراسة بترول لذJروة) peak oil(. 

  2005  انتاج الطاقة،6 –شكل بياني 

  

  )EIA( ادارة معلومات الطاقة: المصدر
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 سaaوف يقaaصم ظھaaر الaaدول 2030ى ال ھaاتين الaaذروتين حaaوىوت7قaa. 2030ى عaaام ال ذروتaaه حaaويaصل إلaaى 
ولما كانت احتياطيات العالم من الفحم أكبر . المصدرة للبترول والغاز، والدول المستوردة لھما، على السواء

يتوقaaع ذروة فaaى ا+نتaaاج " رن +ريaaجaaا"ن  فaaى الو+يaaات المتحaaدة، وروسaaيا، والaaصين، فaaإًبكثيaaر، وخaaصوصا
وثمaة تكنولوجيaات . ترض مقدما، الحد من خصائصه الملوثةف، ولكن استخدام الفحم ي2050ى ال حوىالعالم

الفحaم "و" حدةووالدورة الم" غاز، مثل تحويل الفحم إلى ( ا خ7ل السنوات القليلة الماضيةجديدة تم تطويرھ
حت تحaد بدرجaة ملحوظaة مaن ، أصaب)اخل خزانaات فaى بaاطن ا�رض د، واحتراق المادة المائعة26"النظيف

إن . أكثaر كفaاءة فaى الaسنوات القادمaةبaشكل  حلھaايمكaن التaى مaشك7ت ا�مطaار الحمaضية، وھناك التلوث، 
جaراءات اXن لتوجيaه مaسار  الaسياسات علaى القيaام بaبعض ا4ىم واضaعغبد أن تaر احتما+ت تلك الذروة +

نا الحد ي يحتم علىن التدھور المناخأ وًتستطيع، خصوصا  ماى أقصول المتوسطية، إلى سياسة الطاقة فى الد
  . ، واستحداث أشكال بديلة من الطاقةىمن استخدام الوقود الحفر

  : القصوى إلى الحدودوصلنا

فaى  الموجودةى  تواجه منطقة المتوسط بأسرھا، استدامة الموارد، و+سيما الموارد الت ىمن التحديات الكبر
ذ مبaaادئ وأھaaداف التنميaaة المaaستدامة يaaشة البيئaaة فaaى المنطقaaة، يتطلaaب تنفوإن تنaaوع وھaaشا. المتوسaaط منطقaaة

   : الرئيسيةالتصدى للظواھرن أجل للمنطقة، م

صaحبه مaن  ا متزايدة على التغييaر المنaاخي، مaعلى امتداد ا�عوام الث7ثين الماضية، كانت ھنالك د+ئل>   
الطقaس، وانخفaاض فaى ى الحaرارة، وتaواتر نوبaات التطaرف فa متوقعة فaى درجaات تغييرات جوھرية وغير

دارة تزويد بالمياه، واتخاذ اجراءات 4شبكات لل مطار، مما حتم على الجميع إقامة لھطول ا�ىالمعدل السنو
سaمحنا   مaاإذاو.  وما بين استراتيجيات ا+قتصاد فى المياه، المياه عرضريبين سياسة توف ح ماأوالمياه، تتر

 فaaى المaaستقبل، لوجaaدنا أن التغييaaرات المناخيaaة فaaى منطقaaة ىمaaسارھا الطبيعaaلbمaaور ببaaساطة أن تaaسير فaaى 
  .                                المتوسط سوف تؤثر على الشواطئ الجنوبية والشرقية بصفة خاصة

لمنظومaة الحيويaة المتوسaطية اXن،  تواجaه اى تلا  آخذ فى ا+نخفاض، وأن التھديداتىأن التنوع الحيو>   
نaaaاطق المخaaaاطر  المنطقaaaة اXن مaaaن م مaaaع ثaaaراء المنطقaaaة، حيaaaث أصaaaبحت–سaaaف  لb– ىأصaaaبحت تتaaaواز

.                          وازالة الغابات واندثار بعض أنواع الحيوانات والنباتات ،ھا الضعف بفعل التصحريا+يكولوجية، ودب ف

العمaران الجaامح   كانت عمليaةإذاذلك أنه :  اXن بصفة خاصةىط أصبحت تعان أراضي منطقة المتوسإن> 
 آخaذة فaى التaدھور اXن، ا�راضaى ، فaإن بقيaة)و+سaيما فaى الجنaوب( الزراعيaة ا�راضىتجور  اXن على 

 المھaددة ا�راضaىالسياسات العامة فaى حمايaة مaوارد  وحتي لو نجحت. نتيجة سوء ادارة التكثيف الزراعي
ر ا+مaدادات الغذائيaة، تكمaن أكثaaر فaى اسaتغ7ل المaوارد القائمaaة يلتaaوف رةأوخطر، لوجaدنا أن ھaوامش المنaبaال

  .                                                      نتاج الزراعىا4 رقعةوليس فى زيادة  ،بطريقة أكثر كفاءة

ومaع .  القلق إلى يدعوً، موضوعاىن أى قت مض أصبح اXن أكثر م–يئ  مناط ھذا التوتر الب–أن الماء > 
ه فaى منطقaة معaروف عنھaا نقaص يaالتكالب علتزايد ندرة المياه فى جنوب وشرق حوض المتوسط، فقد زاد 

 .مالي، والع7قaات بaين ا�قaستراتيجية فى الع7قات بين الaدولالمياه، وميلھا إلى  جعل الذھب ا�زرق قضية ا
 الaaشطر ا�كبaaر مaaن المaaوارد المائيaaةة بaaين القطاعaaات المختلفaaة، ويخaaصص محaaل منافaaس وأصaaبح المaaاء اXن

                                                 

، أى تجميع الكربون وتخزينه، وھى خاصة بالفحم، وھى تتكون من تجميع ثانى أكسيد الكربون الذى ينبثق )CCS (بتكنولوجيا مايسمى تطوير تم )26
ًفى طبقات الصخور العميقة، مثT، أو فى حقول البترول الناضبة، أو الطبقات ( فيھا خTل عملية انتاج الطاقة، ثم يتم نقله إلى مواقع يمكن تخزينه

 ).الجيولويجة التى + تسمح بنفاذ الغازات منھا إلخ
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الميaاه النظيفaة، قائمaة  وفى نفس الوقت، +زالت مشكلة حaصول الaسكان علaى. فى منطقة المتوسط. للزراعة
  . اتخاذ ا+جراءات لتحسين البنية ا�ساسية لھذا الغرضًوبات لزاما

بعد  بدأ بالفعل عصر ما وقد. يات الكثيرة المختلفة فى مجال البيئةأن الطاقة تظل قضية أساسية بين التحد >
 كaان مaن الaصعب التنبaؤ بحجaم النتaائج إذاو. وانتaاج الغaذاء م أن له آثaاره علaى الزراعaةّالبترول، ومن المحت

Xصور اaaن المتaaه مaaداھا، إ+ أنaaاج، ومaaة ا+نتaaاع تكلفaaل ارتفaaستھلكين ّأنن بالفعaaق بالمaaوف تلحaaب سaaالمتاع 
رب  التركيز بدرجة أكبر على الق إلى، قد يؤدي ارتفاع ا�سعارى ومن الناحية ا�خر.ين على السواءالمنتجو

وعلى الرغم من دنو فترة ذروة ا+نتاج، إ+ أنه . د الف7حينيف النقل، مما يفاليالجغرافى كوسيلة للحد من تك
ومع ذلaك مجال الطاقة فى الوقت الراھن،  على حدوث أى تغيير فى – بطبيعة الحال –توجد د+ئل قوية  +

ه ي إل، الذى يشارى الطاقة المتجددة، كالوقود الحيوذلت جھود من أجل تنويع موارد الطاقة مثل استغ7لُبفقد 
قطaة فيمaا وسوف نعود إلى  ھذه الن. تساع ا�نشطة الزراعيةإ فى منطقة تتميز ب،رج فى المستقبل كمخًكثيرا

  .بعد

طقة، وبدأت تظھر  فى التحليل الجيوبوليتيكي للمنئى النتائج المتعاظمة للمتغير البيلموجزيؤكد ھذا العرض ا
ى توضaح أن التa، و)سaية البيئيaة، والتنميaة المaستدامة، والدبلوماىمثaل اللجaوء ا+يكولaوج(مصطلحات جديدة 

شaك أن ذلaك ا+رتبaاط  +وممaا . صم عaراهفaتن البيئة وا+جراءات السياسية الدولية مرتبطان ارتباطا وثيقaا +
ن فيما بينھا ردا على التحديات ا+يكولوجية المتعاظمة فى المنطقة، وا تعزيز التع إلىيدعو الدول المتوسطية

aضوقد غدا ذلك التعaت مaن أى وقaر مaة أكثaرورة ملحaىأون ضaوتر البيئaا– ى، �ن التaان عالميaواء كaأوً  س 
سط، بل وفى داخل المجتمعات  يفاقم منھا، داخل منطقة المتوأو  راح يخلق فوارق جديدة،–ً  محلياأوً إقليميا
  .ذاتھا

 قaد –م ا+يكولوجية، والمناطق الطبيعية فى العالم الي ا�قى وھى واحدة من أغن–نطقة المتوسط  مولما كانت
 أن ىة الدائمaة والمaستدامة، ومaن الحتمaأجaل التنميa  مaنً عالميaاًبد أن تصبح مختبرا غدت فى خطر، فإنھا +

 -  الفاعلaaة الرئيaaسيةطaaراف علaaى تغييaaر فaaى المواقaaف والممارسaaات مaaن جانaaب جميaaع ا�ى ھaaذا التحaaدىينطaaو
فى   الذى يواجھونه تحد كبيرى الف7حين وممارساتھم، �ن التحددور: ًالمعنية بالمنطقة، وبشكل أكثر تحديدا

ھم أن يم أن ينتجaوا أكثaر، وإذ يتعaين علaھيإذ يتعaين علa: ة  القaضايا البيئيaةحقيقaة ا�مaر، بaالنظر إلaى  خطaور
  .ھم أ+ يترتب على ا+نتاج تلوث يبطريقة أكثر كفاءة، وإذ يتعين عل اينتجو
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  4الفصل 
  

   ∗∗∗∗العلم والتكنولوجيا وا�بتكار

قام المخترعون البريطانيون بتمكين ،  القرن الثامن عشرفىففى صميم الثورات التكنولوجية، ا+بتكار  نمكي
  البذرفاخترعوا عملية ،والسلع المصنعةعلى المنتجات الغذائية،  الطلب فىب7دھم من تلبية الزيادة الضخمة 

وكaان ذلaك بعaد  .التركيب المحصولى إلaخوتطبيق نظام الدورات الزراعية و ،وعمليات التھجين،  خطوطفى
  .، دارت عجلة التنمية الصناعية ومن ثمالوفير، على ا4نتاج الزراعى ساعدت التىا+كتشافات 

ذ فيaaتن فا+بتكaارھو – بaaين ا+ختaراع وا+بتكaaار ، حaaدث تمييaزبوضaaع مؤلفاتaه بيترمومنaذ أن قaام جوزيaaف شaو
 أنaه علaى –يمكaن شaرح ا+بتكaار فaوق ھaذا وذاك ، بيترم شaو لما ذكرهًووفقا.  نطاق واسععلىاختراع جديد 

فaى بيئaة +  يمكaن أن يaتم إبتكaار +فaى، فا+يك نستطيع القول بأن ذلaك وحaده +، ومع ذلكإلى الربح، تعطش 
  . ىتثمارسودرجة معينة من ا�من ا+التعليم، وحماية المخترعات، ة تتميز بانتشار مواتي

aaح أن ا+بولمaaن الواضaaان مaaؤدىا كaaار يaaى تكaaة إلaaرعة التنميaaإ سaaصادية، فaaة ا+قتaaة حاجaaىن ثمaaة إلaaل بيئaaتحلي 
 الزراعية – الزراعة وا�غذية فيما يخص قطاعى ا�قل فى منطقة البحر المتوسط، على ،وانتشاره، ا+بتكار

 حد ، إلى قلب عمليات التصنيع فى-مضى وقت أى  أكثر من –لقد أصبحت المعرفة . موضوع الدراسة ھنا
 عن ًفض7، ثم إن تكنولوجيا المعلومات الجديدة، )KBE("  المعرفةعلىاقتصاد قائم " نا أصبحنا نتكلم عنأن

ولقaد أصaبحت الزراعaة وا�غذيaة . فaى قaوىأصبحت تتطلب وجود مكaون معرالتكنولوجيا الحيوية البازغة، 
 بتكنولوجيaaا ًتaaأثر أيaaضا ت–  كمaaا سaaوف نaaرى–ولكنھaaا ، الزراعيaaة تaaرتبط بالaaضرورة بالتكنولوجيaaا الحيويaaة

 الزراعيaة -راعية وا�غذية قلب الثورة الزفى وبحق ً جيداًوترسخ مجا+ت ا+بتكار ھذه رسوخا، المعلومات
  .  اXنالجديدة، التى نري مدى تقدمھا الجارى

-ً أيaضاأنھمaا  +علaى التقaدم، إ أنھمaا دليaل ، علaىوتكنولوجيaا المعلومaات،  التكنولوجيا الحيويةإلىنظر وقد ُي
 فaaى  يوسaaعان مaaن الفaaوارق–  امتaaداد منطقaaة المتوسaaطعلaaى حaaد بعيaaد إلaaىء فىبaaسبب توزيعھمaaا غيaaر المتكaaا

ْ، وبين شاطئىمستويات التنمية بين الدول  ذاتھا من فى تعتبر ، التى سياق عولمة التجارةفىوھذا ،  المتوسطَ
 قaدرات إلaىلنظaر ا فقaط ، + يعنaىتوسaط منطقaة المفaىن دراسة ا+بتكaار ، فإونتيجة لذلك . معج7ت التغيير

 النمو بطريقة تتسم على قدرتھا ًأيضا إلىبد من النظر  نما +فى ا+قتصاد العالمى، وإ المشاركة علىالمنطقة 
  . با+نسجام والتوافق

وتقيaيم فaى منطقaة المتوسaط،  المعرفaة علaى ھذا الفصل بتحليل ا+قتaصاد القaائم فىسوف نقوم ولھذا السبب، 
كمaا سaوف نقaوم بتحليaل قطaاعين .  انتaشار التكنولوجيaافى تعتبر بكل وضوح أحد العوامل التعليم، التى حالة

 فaى صaميم التغييaرات فaىاللتان تكمنaان للمعلومات والتكنولوجيات الحيوية، التكنولوجيات الجديدة : أساسيين
 نقaaوم بتقaaديروسaaوف الزراعيaaة،  –وقطaaاع ا�غذيaaة  اللaaذين يaaشھدھما اXن قطaaاع الزراعaaة،  والتجaaارةا4نتaaاج

  .  يقدمانھاالتىالمخاطر والفرص 

                                                 
 ).مونبلييه المتوسطية، الزراعة معھد – سيام (شريف بن الحميد عبد كتبھا التى الوثائق بعض إلىً استنادا الفصل ھذا تأليف تم ∗
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  : الزراعية–ا�بتكار والتغييرات فى نظم ا*غذية 

  :التقدم التكنولوجي وتطوير النظم الغذائية

علaى ا+سaتھ7ك الaذاتى،  ا+نتقال من ا+قتaصاد الزراعaي القaائم فىلقد لعبت المعرفة وا+بتكار دورا حاسما 
 فaىالنمaو الملحaوظ ،  ھذا القطاعفىومن التطورات الجديدة . ومالي القائم  الزراعى-قتصاد الصناعى إلى ا+

 يقaوم ًاقتaصادا”التaى خلقaتالتكنولوجيaا الجديaدة   انتشار، وسرعة)أى غير المادى(رأس المال غير المنظور 
ھaا طaرق فيفتaرة اسaتقرار سaادت بعaد ، والتغييaر التكنولaوجى،  بتسارع عمليaة ا+بتكaار، يتميز"على المعرفة

  .  فوردالتى كان رائدھا ھنرى الكبير ا4نتاج

التحaول " الaذى يحaرك عمليaة ھaو،  مختلaف فaروع العلaومفaى الدول الغربية كaان التقaدم المتعaدد الوجaوه فىو
 الaصناعات فaى الزراعaة أو فaىنتاجيaة العمaل سaواء ، وزيaادة إ تحaسين المنتجaاتعلaىسaاعد  ممaا 27"العظيم

  . الفرعية ئيسية أوالر

 يتaسم –ً  جيaداً توثيقaاّھaى ظaاھرة باتaت اXن موثقaة و–ى للزراعaة داخaل ا+قتaصاد العaالم" التدنى الث7ثaى"و
، وھaذا، فaى حقيقaة ا�مaر، 28 الزراعaىا4نتaاج فaى بصفة خاصة بالزيادة النسبية فaى ا+سaتخدامات الوسaيطة

وفaى . يد اعتماده علaى قطاعaات ا+قتaصاد ا�خaرىالذى يتزاعرض من أعراض تكثيف الزراعة وتحديثھا، 
ب الي +ستخدام ا�سa، نتيجةصبحت الزراعة منذ منتصف القرن الماضى تقوم على التصنيع الفعلى، أالغرب

التى أصبح مستواھا يفوق مستوى القيمaه ،  فى الصناعةوسيطةونمو ا+ستخدامات ال، الفنية الحديثة للتصنيع
علaaى الaaرغم مaaن أن العمaaال الaaزراعيين :  العمالaaة الزراعيaaة ملحوظaaة فaaى إنتاجيaaة، وكaaان ثمaaة زيaaادةالمaaضافة

، ر الغaذاء لbعaداد المتزايaدة مaن الaسكان غيaر الaزراعيينفيحيث إنھaم يقومaون بتaو، ً نسبياًأصبحوا أقل عددا
  . وإط7ق الفائض لتصدير

فaى الaصناعات التحويليaة وفaى المحaال ًا  كبيaرًفإننا نشھد نموا، وبالتوازى مع تدنى دور الزراعة فى الشمال
.  فaى تنظaيم القطaاعً رئيaسياًالتى أخذت تتضخم وتتaضخم وتلعaب دورا (Supermarkets)التجارية الكبرى 

 ن إلaaى ظھaaور طوفaaان مaa،تحaaصى تعaaد و++ وقaaد أدى التقaaدم العلمaaى وأنaaواع ا+بتكaaارات التكنولوجيaaة التaaى 
،  الفعلىا4نتاجوطرق ،  التى تحققت بفضل المستوى التنظيمى–  لتلك ا+بتكارات، ونتيجةالمنتجات الجديدة

 س7سaaaaل العaaaaرض التaaaaى تقaaaaوم علaaaaى إدارة س7سaaaaل  مaaaaن خ7aaaaل نمaaaaاذجًوخaaaaصوصا، وتبaaaaادل المعلومaaaaات
 مطالaب ، وتلبيaةوتحaسين جودتaه، ض تكلفه الغذاءفيأمكن تخ - -Supply Chain Managementالعرض
  . الجمھور

التقaسيم الجغرافaى للعمaل، مaع إلaى التوسع السريع فى المناطق الحaضرية، أدى ، فى جنوب وشرق المتوسط
لى حساب ع فيھا، التجارة الخارجية  الزراعية وزيادة– ھيز المنتجات الغذائيةوتجا�خذ بالصبغة التجارية، 
 مaaن أجaaل إثبaaات ،تعتمaaد بaaشكل متزايaaد  الزراعيaaة– ا+غذيaaةوأصaaبحت قطاعaaات . عمليaaة ا+سaaتھ7ك الaaذاتى

لaك التغيaرات لaم تقتaرن دائمaا بaالتحول  ت إ+ أن.قطaاع التوزيaع، ووالaصناعة، على تحديث الزراعة، ءتھاكفا

                                                 
التحول العظيم ”فى مؤلفه Fernand Braudelّ، وبعد ذلك استخدمه كتاب آخرون من أمثال Karl Polanyiى صك ھذا التعبير ا+قتصادى كان الذ )27

 ".التحول العظيم للزراعة” فى مؤلفهGilles Allaireأو ”للريف

 –ية قتصاد العالمى، وفى اقتصاد ا�غذزراعى فى ا+لزراعة بانخفاض نصيب القطاع اللّيتسم التدنى النسبى   Louis Malaassisحسب ما ذكره )28
 فى ا4نتاج – فى القيمة المضافة هتاً مقاسا بمساھم–تدنى نصيب الزراعة (، وا4نتاج الزراعى )قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية(الزراعية 

 ).الوسيطةا+ستھ7كية الزراعى، بينما يرتفع نصيب السلع 
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. ھا الaزمنعلي ًتقريبا، إن لم يكن قد عفىعھا التقليدى با تزال تحتفظ بطالتى +ھياكل التنمية، الضرورى فى 
، وفaaى معظaaم الaaدول نجaaد أن ضفھمaaا منفaaص7ن عaaن بعaaضھما الaaبع، وشaaبكات التوزيaaعأمaaا صaaناعة ا�غذيaaة، 

  . الجنينية فى المرحلةل+ تزا nLogisticsالسوقيات 

يزيaد مaن ا�سaاليب ا4داريaة الفنيaة، والتمكن الكaافى مaن ا4دارة، وعدم ، إن قيود البيئة العلميه والتكنولوجية
، فإن طول سلسلة لع لكثير من السوبالنسبة. ويحد من ربحيتھا وقدرتھا على المنافسة، ضعف تلك القطاعات

، الزراعaة(فية وسعرية بaين مختلaف القطاعaات  وكيلزراعية قد أسفر عن اخت7فاٍت كمية ا–�غذية عرض ا
يتعلaق ، فيمaا  وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزته بعض دول جنوب وشرق المتوسaط.)توزيعال، وزھيوالتج

التaى ،  فى القطاعات الفرعيةًوخصوصا، اعيةية الزرا4نتاج يحدث تحسين فى  لمإ+ أنه 29نتجاتمببعض ال
 مaن أجaل أن تaصبح ًوثانيaاادة الكبيaرة فaى الطلaب علaى الغaذاء،  الزيa من أجل تلبيةً أو+إليھاتحتاج لم يحدث 

  ً. عملية انفتاح ا�سواق مؤخرا، فرضته وھو شرط +زم–قادرة على المنافسة 
  

شaaمال  فaaى ً بينaaاًخت7فaaا الزراعيaaة تختلaaف إ–م ا�غذيaaة اكaaل وتaaشغيل وأداء الaaنظم الزراعيaaة ونظaaھيو+ تaزال 
حيaaث إن القيمaaة ، تaaشترك فaaى نفaaس ا�حaaوال المناخيaaة المتوسaaطية علaaى الaaرغم مaaن أنھaaا، وجنaaوب المتوسaaط

 ضaعف نظيaره فaى دول جنaوب وشaرق 9.2المضافة لكل عامل زراعى فى الدول ا�وربية المتوسطية تبلغ 
 – 1990بaaين فيمaaا ولقaaد اتaaسعت تلaaك الفجaaوة )  دو+ر1952 ـرنaaة بaa دو+ر أمريكaaى مقا18000(المتوسaaط 

، الaذى وكaذلك اخaت7ف ا+تجاھaات فaى عaدد العمaال الaزراعيين،  نتيجة +خت7ف معد+ت زيادة الغلaة2003
ومع ظھور تقنيات جديدة، ومع . ولكنه يرتفع فى جنوب وشرق المتوسط،  فى الشمالً حاداًانخفاضاانخفض 

التaaى تفaaرض " ا�سRRتراتيجية لRRشبونة "ً إعمaaا+وضaaعتھا الaaدول ا�وروبيaaة نaaصب عينيھaaاالطموحaaات التaaى 
 علaى ديناميكى القائم على المعرفة وا�كثر قدرةأن تصبح ا+قتصاد ال"ام تلك التقنيات حتى يتسنى لھا استخد

فجوة التى تفصل بين وثمة خطورة مفادھا أن ال". در على النمو ا+قتصادى المستداموالقا، المنافسة فى العالم
  .الشمال والجنوب سوف تتسع أكثر وأكثر فى المستقبل

aد الaھد عقaرن يينتسلقد شaن القaداات مaصر جديaة عaى بدايaلماض ،aور ثحيaة وظھaة العولمaسارع عمليaان تaك 
ه ا+بتكار ھو المحرك ا�ساسى فيأصبح " اقتصاد جديد قائم على المعرفة"، قد أدى إلى ظھور تقنيات جديدة

وثمة مجا+ن تكنولوجيaان يتaسمان بaسعة ا+نتaشار  .وفى تنمية الدولا+قتصادية، ية فى الكيانات ا4نتاج لنمو
والتكنولوجيaaaaaا الحيويaaaaaة ، (ICTS)  وا+تaaaaaصا+تالمعلومaaaaaات تكنولوجيaaaaaا: وأولھمaaaaaا، وسaaaaaرعة التطaaaaaور

(biotechnologies) ،دثaا أن يحaع لھمaه يتوقaث إنaشأن حيaوف اوھما من التكنولوجيا عظيمة الaرات سaتغي 
 اXن فى ً ھاماً و تلعب دورا وا+تصا+تالمعلوماتولقد أخذت تكنولوجيا .  خطيرة على ا+قتصادًتترك أثارا

نھaا ، �"كيةتقنيaات شaب"أو " تقنيaات نظاميaة"ر ا4نتاجيaة فaى الaدول المتقدمaة، وأصaبحت تعتبaتحقيق مكاسب 
، قتaصاد ا�خaرىالتaى تباشaرھا علaى قطاعaات ا+" الaدفعأثر قaوة " للنمو ا+قتصادى بفضل ً محفزاًتعتبر حقا

لوجيaaا المعلومaaات تحقaaق تكنو، سaaوف وفaaى المaaستقبل. بaaسبب التحaaسينات التaaى تتحقaaق مaaن نaaشر المعلومaaات
ب الفنيaة اليوا�سa،  ا+قتaصادھيكلaة ، وإعaادة إلaى المعلومaاتوا+تصا+ت، تغييaرات كبaرى فaى عمليaة النفaاذ

كمaا أن . سaوف تتعaرض لمخaاطر التھمaيش ن شaبكات المعلومaاتم المستبعدة قاليما+فإن ،  ھذاومع. لcدارة
رغaaم أنaaه مaaن الaaسابق �وانaaه الحaaديث حaaول مaaا إذا كانaaت ، التكنولوجيaaا الحيويaaة تبaaدو أيaaضا تكنولوجيaaا واعaaدة

 بيولوجيaaا العقيaaدات وتحaaوي7ت الجينaaوم سaaوف يكaaون لھمaaا نفaaس ا�ثaaر الaaذى أحدثتaaه تكنولوجيaaا المعلومaaات
  . +تصا+توا

                                                 
 .تركيا فى المصنعة والطماطم المجففة والحبوب تونس، فى وا�لبان والمغرب، الجزائر فى السوق أجل من تنتج التى الحدائق: المثال سبيل وعلى )29

 العلم والتكنولوجيا اMبتكار
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يرات التى أدخلتھا على نظام ي فى التغًوخصوصاا+قتصادية،  فى قلب التنمية ًكانت العلوم والتكنولوجيا دائما
ّ، بيد أن الزراعية–ا�غذية  ِ ْ ، ا�ستثمار غير المنظaور"تى نشھدھا اXن والتى توصف بأنھا  عملية التحول الَ

  : تتسم بعدة سمات جديدة–" وثورة المعرفة

  .، ونسبة مبيعات السلع الجديدة أكبروجعل دورة حياة السلعة أقصر، المسارعة بعملية ا+بتكار >

 .، والتقاؤھا مع المبتكرات ا�خرىالتوافق الشديد بين التكنولوجيات الجديدة> 

 رنaaامج ا4نمaaائى وا+تحaaادالب، البنaaك الaaدولى( فaaى الaaسياسات العامaaة هفaaى واندماجaaصaaياغة ا+قتaaصاد المعر> 
 .، بل وفى إدارة الشركات)ا+وربى

 .  ا4قليمىى تنظيمية جديدة ذات شبكات ومراكز موجودة على المستوھياكلظھور > 

، لى التعلم أكثaر أھميaة مaن مaستوى المعرفaةعوجعل القدرة " مدى الحياةالتعليم  "ق أھمية كبيرة علىعليت> 
  .  على مستوى الجامعةًوخصوصا

ً ساسيا أًيبدو اXن عام7 ورأس المال غير المنظور بصفة عامة،، كة فى المعرفةن تبادل الخبرات والمشارإ
، وفaى بدايaة القaرن الحaادى والعaشرين.  أكثaر أھميaة مaن المaوارد الماديaةفى النظم ا+قتصادية، بل ربما كان

 علaى مaستوى الaشركات أو سaواء علaى،  لخلق الثروةأصبح من المسلم به أن المعرفة ھى المصدر الرئيسى
  . مستوى الدول

ھaى أكثaر مaن ،  لبلد من البلaدانة التنافسي، فإن الميزةوفى سياق التحرير ا+قتصادى داخل ا+قتصاد العالمى
أن ننظر فaى اسaتراتيجيات ترمaى إلaى رعايaة ا+بتكaار فaى ً ولھذا بات لزاما، أن تتحدد بقدرتھا على ا+بتكار

بaين " ةفيaالفجوة المعر "وضح عدد من الدراسات أنولقد أ. طو+سيما دول جنوب المتوس، الدول المتوسطية
يعرض   على الرغم من أن ا+قتصاد المعرفى،تساع، آخذة فى ا+دول الشاطئين الشمالى والجنوبى للمتوسط

  .  الفرص لحفز النمو وسد الفجوة ا+قتصاديةبالفعل بعض

 قaائم علaى ان نموھa، حيaث أبaة اللحaاق دول جنوب وشرق المتوسط تمارس لع، كانت اقتصادياتوحتى اXن
قaدم وكaذلك الت،  بمعنى أن اقتصادھا يقوم على ا�خaذ بأسaباب التكنولوجيaا بaشكل تaدريجى–التقليد والمحاكاة 

فأنه يتعين على تلك الدول ، وفى ھذا السياق الجديد.  كبر منه الدول المتقدمةالتنظيمى الذى حققت الشطر ا�
 التaى حaددتھا"  التكنولوجيaةالتخaوم "سنى لھaا الوصaول إلaىتaحتaى ي" وى المعaاييرا+رتفاع إلaى مaست"ى ا+ول

. وتواصل النمو، حتى تستطيع أن تتصدى للمنافسة، ةثم تعمل على تحسين قدراتھا ا4بداعي، الدول المتقدمة 
  : سوف يتطلب" ا4بداع المستمر " ا+نتقال من النمو القائم على التقليد إلى نظامثم إن عملية

  . والمرونة، والحركية، ومھارات خاصة تساعد على التكيف، معليمستويات أعلى من الت -

 . تطوير البحوث وا+بتكار -

 . نظم النفاذ إلى المعلومات -

  . إجراءات التنسيق المستحدثةوأحكام  -

  تحليل وضع الزراعة واHغذية الزراعية فى منطقة المتوسط



  

131 
 

  :  موقع دول جنوب وشرق المتوسط فى ا�قتصاد المعرفى
  

شدت فaى مختلaف مجaا+ت النaشاط حدثت وُحُيضم جميع المعارف التى است "ةأن ا+قتصاد القائم على المعرف
وھى تتسق مع نموذج جديaد للتنميaة . وا�سواق الخ، 4دارةاو، والتنظيم، +قتصادى التى تتعلق بالتكنولوجياا

. قتaصادى إلى تنظaيم ال على تحويل المعرفةّ على زيادة كمية المعرفة المستحدثة بقدر ما يعوًل كثيراّ+ يعو
وتعميم المعلومaات علaى ،  نحو توليد المعرفةوھو نموذج يتسم بتسارع وتيرة ا4بداع، وھو نھج جمعى يتجه

لم ، ولكن لbسف )2002المفوضية العامة للتخطيط، (ا+تصا+ت نطاق واسع بفضل تكنولوجيا المعلومات و
المكتaسبة عبaر ، و+سaيما الخبaرات الزراعيaة، فى دمج الخبرات التقليديaة، يفلح ا+قتصاد القائم على المعرفة

 ما يتحقق بوجود درجة معينة من التغيير الثقافى ًوالذى غالبا،  من رأس المالً نوعاًوالتى تشكل حقا، الزمن
 وتقaوض تلaك )ى النaشاط الزراعaى فaى المجتمaع الaخوإضفاء +حترام عل، وزيادة أجور العمال، ا+ستيطان(

 ا4نتaاجه ع7مات الجودة أداة للمقاومة ضد مناطق فيصبحت ا النسبية فى وقت أد مصادر المزايحالظاھرة أ
ات الفريaدة لكثيaر مaن أنaواع الجaبن، الaصف "أكثaر قaدرة علaى المنافaسة" منتجaات ضaخمة "رفيالقادرة على تو

 ىالaذن عمaل الف7حaين ھaو ، فaإ العامل المميزھىوإذا كانت ا�رض ، مصدرھا الخبرة المكتسبة عبر أجيال
أنھaا و دأنaه يبa ا+، والتنميaة الحقيقيaة  عوامaل النمaوھى وھذه المھارات التقليدية .يحدد الجودة النھائية للسلعة

 يحاول اXن ايجaاد طريقaة ، الذى المعرفةعلى يستخدمھا ا+قتصاد القائم الىمختلف الطرق الكمية تنأى عن 
  . الجودة إلىموضوعية للوصول 

الaى تحaدد لحaساب الaدرجات ) KAM :مaنھج تقيaيم المعرفaة(رح أداة جديدة للقياس  قد اقتوكان البنك الدولى
وتتمحaور أداة القيaاس حaول ). 30افيھa استعداد الب7د +ستخدام المعرفة وا+بتكار من أجل عملية التنمية مدى

 ليaاس أداء الaدو قعلىيساعد  مما، ًافي وكيًاً متغيرا بنيوي80التى تغطى  -فىل7قتصاد المعرا�ربعة ا�عمدة 
 ادصا+قتa ومؤشaر، )KI(  مؤشaر المعرفaةاھaعلي يقaوم التaى ھى" والبطاقة ا�ساسية للدرجات"، )1 -جدول(

ومتغيaران فى،  تتعلق با�عمدة ا�ربعة ل7قتصاد المعرًافي معرً متغيرا14 أساس علىيقوم  )KEI(فى المعر
  .يتعلقان با�داء

 لوھaو يمثa، وا�خaذ بھaا ونaشرھا، المعرفaة  توليaدعلaىدرة الدولaة قياس ق فى )KI( ويستخدم مؤشر المعرفة
 التعلaيم :فaى للمجتمaع المعرقaة با�عمaدة الث7ثaة الرئيaسية ا�ولaىالمتوسط البسيط للمؤشaرات الرئيaسية المتعل

 فaىويستخدم مؤشر ا+قتصاد المعر وا+تصا+ت، وتكنولوجيا المعلومات، ونظام ا+بتكار، ةوالموارد البشري
ة من أجل ا+ستخدام الفعال للمعرفة  إذا كانت البيئة مواتيإدماج العمود الرابع بحيث يوفر معلومات بشأن ماب

 �عمaaدة ا+قتaaصاد علaaى متوسaaط درجaaات ا�داء العaaادىويaaتم حaaسابه بنaaاء ا+قتaaصادية،  أغaaراض التنميaaة فaaى
" العaالم بأسaره" علaىا مaكaن تطبيقھويم، ويعتبر ھذان المؤشaران مaن أدوات القيaاس القيمaة . جميعھافىالمعر

 .ا�قاليممجموعة صغيرة أو كبيرة من الدول أو أى  علىو)  قاعدة بيانات منھج تقييم المعرفةفى دولة 128(
aaشف الaaانى  شكلويكaaذى1 -البيaaات ، الaaدة بيانaaتخدام قاعaaعه باسaaم وضaaة" تaaيم المعرفaaنھج تقيaaوارق " مaaن الفaaع

 كل من سaوريا والجزائaر تعترضaھا معوقaات فىأن مستويات ا�داء فبينما نجد ، الضخمة بين دول المتوسط
والمaوارد التعلaيم  مجaال فaىنجد أن دولة مثaل ألبانيaا قaد حققaت نتaائج طيبaة ،  انعدام الحوافزفىحقيقية تتمثل 

نجaد أن الaدول المتوسaطية ،  النقaيض مaن ذلaكعلaىو،  وضع نظام ل7بتكaارفىً  كثيرافولكنھا تتخل، البشرية
  .  المعرفةعلى ا+قتصاد القائم إلى العناصر المفضية تراكم علىة تعمل لياالشم

                                                 
 . دولة128 يمكن تحديد تلك الدرجات من قاعدة البيانات، والبيانات القياسية لمعھد البنك الدولي الذى يقوم بتجميع بيانات عن )30

(http://web.worldbank.org/) 

 لم والتكنولوجيا اMبتكارالع
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  . منھج تقييم المعرفة للبنك الدولىيرتكز على بيان بتقييم ا�قتصاد القائم على المعرفة، 1-جدول 
  

ً متغيرا أساسيا12              وصف تقريري               ً  
التعلaaيم :  راس المaaال البaaشري-1

  .  ارد البشريةوالمو
السكان المتعلمون والمؤھلون ھم 
القaaaادرون علaaaى خلaaaق المعرفaaaة، 
وا+شaaaaتراك فيھaaaaا، واسaaaaتخدامھا 

ًاستخداما فعا+ ً  .  

نaaaaaaسبة القaaaaaaراءة والكتابaaaaaaة بaaaaaaين 
، نaaسبة ا+لتحaaاق بaaالتعليم البaaالغين
، نaaسبة ا+لتحaaاق بaaالتعليم الثaaانوي
  .                  العالى

 ميaaaaaaaةن نظaaaaaaaام البحaaaaaaaوث والت-2
  .    وا+بتكار

وجود نظام فعال ل7بتكار، ييaسر 
امكانيaaaaة ا+سaaaaتفادة مaaaaن الثaaaaروة 
المعرفيaaaaaaaة، وتطويعھaaaaaaaا وفaaaaaaaق 
ا+حتياجaaaaaaات المحليaaaaaaة، وخلaaaaaaق 

  .تقنيات جديدة

البaaaaاحثون فaaaaى مجaaaaال البحaaaaوث 
  .نميةوالت

البaaaراءات التaaaى نظaaaام  تطبيaaaق -
يمنحھaaا مكتaaب الو+يaaات المتحaaدة 

  .  للبراءات والع7مات التجارية
لمقaaaaaaaaا+ت المنaaaaaaaaشورة فaaaaaaaaى ا -

  .الدوريات العلمية والفنية
3-aaaaaaaaaaaات ا تكنولوجيaaaaaaaaaaaالمعلوم 

  )ICTs( وا+تصا+ت
 تيسير خلق المعلومات وتعميمھا

  . ًواستخدامھا استخداما فعا+
 عaaaaaدد أجھaaaaaزة الكومبيوترلكaaaaaل -

  . نسمة1000
 عaaدد مaaستخدمي ا+نترنaaت لكaaل -

  .  نسمة10.000
  

وجaaaaaود الaaaaaسياسات ا+قتaaaaaصادية مؤسسية         النظم ا+قتصادية وال-4
والمؤسaaسات الaaى تيaaسر اسaaتخدام 
ًالمعرفaaaaaة الموجaaaaaودة اسaaaaaتخداما 
ًفعا+، وظھور القدرات التنظيمية 

.                                         على اقامة المشروعات

 الحaaaaaaواجز الجمركيaaaaaaة وغيaaaaaaر -
  .الجمركية

  . حقوق الملكية الفكرية-
  .لتنظيمية الجودة ا-

سaط المتو البحaر دوثمة دراسة أجراھا معھبدرجة أو بأخرى، تؤكد ھذا التقييم أخرى وكانت ھنالك دراسات 
(Reiffers and Aubert, 2002)  خمس فئاتإلى دولة 77تقسم  ،aة ا�ولaضم الفئaث تaوأ ىحيaدول ا�سaال 

ضaمن  )MENA( وسaط وشaمال افريقيaاوتنaدرج دول الaشرق ا�، ًوالفئة الخامسة الaدول ا�فaضل أداء، ًأداء
 مجموعaات 4قمنaا بتحديaد ، ب بaين الaدولھيaم بشكل أفضل عدم التجانس الرّولكي نقي .والثالثة الفئتين الثانية

  :من الدول

 م + تقaوالتaى حباھaا � بمaوارد طبيعيaة والتىو، الدول ذات المستويات المتدنية من السكان: 1المجموعة  >
المملكaة : ھمaا،  ھaذه المجموعaةفaى نيتيوالدولتان غيaر المتوسaط ً.افي كاً استغ7+فىلمعرباستغ7ل ا+قتصاد ا

 . الكويت، العربية السعودية

 فaaىً  طيبaاًوحققaت نجاحaaا،  مaن ناحيaaة ا+طaار المؤسaaسيً محمaaوداً أحaaرزت تقaدماالaى الaaدول :2المجموعaة  >
كمaا ، ن يدرسون العلوم الھندسية الذي–يادة كبيرة  ز-  زيادة أعداد الط7بإلىولكنھا تحتاج ، الثانويالتعليم 
  .إلى اقامة نظام للبحوث والتنميةتحتاج 

  تحليل وضع الزراعة واHغذية الزراعية فى منطقة المتوسط
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    وا�طaaر م التعلaaي لaaدول المجموعaaة الثانيaaة مaaن ناحيaaة    موقaaف مaaشابهفaaى توجaaد الaaى الaaدول :3المجموعaaة >

      ضaaaaمانفaaaaىولكنھaaaaا تواجaaaaه صaaaaعوبات ، المؤسaaaaسية
 فaaان تنميaaة مجتمaaع، ومaaع ذلaaك، العaaام للجميaaعالتعلaaيم 

وتوجaaد دولتaaان  . ا+رتيaaاحعلaىتبعaaث  فيھaaا المعلومaات
  .         مصر والمغرب: ھذه المجموعة ھمافى 

  بالخصائصع + تتمتتىال الدول ھى و-4المجموعة >
 ت اقتaaصادياا أن تaaصبح اقتaaصادياتھعلaaى تaaساعد التaaى

علaى وينطبaق ذلaك بaصفة خاصaة  . المعرفةعلىقائمة 
    .طر المؤسسية شروط ا�ا تتوفر بھ الىسوريا

 إلaى ةوتخلص تقارير البرنaامج ا+نمaائى لbمaم المتحaد
نتائج قاسية بعض الشيء بخصوص حالة المعرفة فى 

 يقوم بaـ بناء مجتمع معرفىًربي، وخصوصا العالم الع
دراسة وضaع المعرفaة فaى العaالم العربaي اليaوم، مaن "

 ناحية الطلب وا4نتاج، والتعمaيم، وينتھaى إلaى أن تلaك
، علaى الaرغم مaن وفaرة  عاطلaةًالجوانب الث7ثة جميعا

ة افتتاحيaaة كتبتھaaا كلمaa(، "رأس المaaال البaaشرى العربaaى
، لbمaم المتحaدة+نمaائى  االبرنaامجما خلف ھنيaدى، ري

 الaaaaسياسية الaaaaنظموتوضaaaaح تلaaaaك الكلمaaaaة أن ، )2003
 إلaىق الaتعطش نa المعيبaة تخا+قتصاديةوا+جتماعية و

والثقافaة ، وا4ع7م، والبحث، معلي الت، وتعادىالمعرفة
 أجaaaراه الaaaذىيكaaaشف التقيaaaيم ، ًوأخيaaaرا .بaaaصفة عامaaaة

فaى  لىاالعالتعليم لbمم المتحدة عن  ا+نمائى البرنامج
م من عشرات السنين  الرغعلى" :قولالدول العربية في
 غيaر مaؤھلين ن+ أن الط7aب + يزالaومن ا+ستثمار إ

  . "أسواق العمل العالميةفى  للمنافسة ً جيدا7ًھيتأ

 مaaن ً واضaaحاًقلaaيم متخلaaف تخلفaaاا+ن ، أخ7صaaة القaaول
مقارنaaة بالوضaaع  المعرفaaة علaaىناحيaaة ا+قتaaصاد القaaائم 

بaالنظر  و.ينبغaى أن يكaون عليaه ھaذا ا4قلaيمالذى كان 
من المكونات ا�ربعة ل7قتصاد أىJ  فى فولما كان التخل ).باستثناء ا�ردن( للدول المعنية إلى الثراء النسبى

�نه مaن خ7aل انaدماج ،  ليس بذي أھميةةد حعلىمكون ى  �ىن ا�ثر النوع، فإ له صورة مشابھةفىالمعر
  . ً حاسماً المعرفة أن يلعب دوراعلىيمكن ل7قتصاد القائم ّمنسقة، ظومة  منفىجميع المكونات 

  : الزراعية–نظم التعليم والبحوث فى قطاع الزراعة وا*غذية 

 علaى معaانى ئ، وليس نھاية المطاف، إ+ أن حالة ألبانيا تنطaوىرغم أن رأس المال البشري ليس ھو كل ش
 الرغم من علىو . تخصيص التقنيات الجديدةفى العامل المحدد ھىث ووالبحالتعليم حيث تعتبر نظم ، كثيرة
والتaaدريب / التعلaaيمأن تقيaaيم نظaaام  +، إ قطaaاع الزراعaaة وقطaaاع ا�غذيaaة الزراعيaaةعلaaىً  مجaaال بحثنaaاراقتaaصا

.  والبحaوثالىالعaالتعلaيم ھaا  علي يرتكaزالتىمية علي فھم القاعدة التفىدنا في سوف يًوالبحوث وا+بتكار جميعا

 فaى المعرفaة  علaى ا+قتaصاد القaائم1- بياني شكل
  2003، الدول المتوسطية

  
            تقييم المعرفة منھاجية، البنك الدولي :المصدر
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 عaن مaشروعات البحaوث خaارج نطaاق مؤسaسات ًفان القيام بدورات تدريبية كثيرة فض7،  ذلكعلىوع7وة 
  .  الزراعية– تنمية الزراعة وا�غذية فىتساھم ، "ا�غذية والزراعة"ـ والبحوث المكرسة لالتعليم 

  :نظام التعليم

ً  جوھريaاًوحققaت تقaدما، جميع المaستويات ، علىمعليبالتفيما يتعلق  المنطقة ببذل جھود كبيرة فىقامت دول 
 القaراءة علaىوارتفaاع نaسبة القaادرين ، معلaي التعلaى مستوي ا+نفaاق العaام فىكما يتبدى ذلك ،  ھذا الشأنفى

  . )2-جدول(والكتابة 

وتقع تلك ، معلي التعلى الىة جدا من الناتج المحلي ا+جماليوتقوم دول جنوب وشرق المتوسط بإنفاق نسبة ع
 فى% 2.4(  الناميةالث7ثة ا�خرىا+قاليم فى بكثير منھا على أھىو،  المتوسط، فى%5.7 حدود فىسبة الن

تعaاني مaن التعلaيم  نظم ل+ تزا، ومع ذلك، ) أمريكا ال7تينيةفى% 3.3،  شرق آسيافى% 2.8، جنوب آسيا
  :أوجه قصور وتشوھات كثيرة

وبaين ، بaل وداخaل ا+قلaيم الواحaد،  الدولaة الواحaدةفaىتلفة ات بين المناطق المخنيفى تباأن المتوسطات تخ >
  . نات كبيرةيافى بعض الحا+ت تكون تلك التبو، ةفيالمناطق الحضرية والري

 أعaداد الط7aب ، وارتفaاع جميaع المaستوياتى علaبaسبب الفاقaد الكبيaر، مي ضaعيفةعليأن انتاجية النظام الت> 
  . ن يعيدون السنةالذي

  . فى أغلب ا�حوالين غير كاف أن تدريب المعلم>

.                                المaaaaشروعات الخاصaaaaةفaaaaىو+سaaaaيما ،  عaaaaالم العمaaaaلفaaaaىالمھaaaaارات المطلوبaaaaة  تaaaaوفر أن المaaaaؤھ7ت +>
                           للaaaضعفالتعلaaaيم  التماسaaaك العaaaام لنظaaaام َضnتعaaaر"، معلaaaيغيبaaaة اسaaaتراتيجية للتفaaaى فانaaaه ، عامaaaة وبaaaصفة

                            انعaaaaaدام سaaaaaبل التواصaaaaaل بaaaaaينفaaaaaىوقaaaaaد تجلaaaaaي ذلaaaaaك فaaaaaساد بaaaaaسبب تغلaaaaaب المaaaaaصالح القطاعيaaaaaة، وا+
وضaaعف ، وضaaعف التكامaaل بaaين القطاعaaات المختلفaaةعaaالى، الالتعلaaيم و، نوتaaدريب المھنيaaيالتعلaaيم قطاعaaات 

والتطaورات ، المaستوي الaوطنيعلaى ماعيaة  ا+جتا+قتaصاديةة يaوبaين البيئaة الثقاف، معليالروابط بين نظام الت
ً وكانت معظaم الaدول قaد أجaرت تحلaي7. )2005، الحكومة الجزائرية( " مجال العلم والتكنولوجيافىالعالمية 
والمغرب ،  وضع أسس لمشروعات اص7ح طموحة للغايةفىدة من نتائج التحليل فيمستفيھا، مية عليللنظم الت

  .  ذلكعلىمن ا�مثلة البارزة 
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  فاق العام على التعليم ومحو ا*مية فى عدة دول متوسطية ا�ن2-جدول
  ) سنة15أكثر من (% نسبة محو أمية الكبار   من الناتج المحلى ا4جمالى% ا�نفاق العام 

 مؤشر التنمية
  البشرية 

 مؤشر التنمية 
ترتيب البشرية 

  الدول

1990  2000-2002  1990  2003  

  مةالتنمية البشرية المتقد
  -  -  5.6  5.3  فرنسا. 16  0.938
  -  97.7  4.7  3.1  ايطاليا. 18  0.934
  -  96.3  4.5  4.2  اسبانيا. 21  0.928
  91.0  94.9  4.0  2.4  اليونان. 24  0.912
  -  87.2  5.8  4.0  البرتغال. 27  0.904

  التنمية البشرية المتوسطية
  98.7  77.0  -  5.9  البانيا. 72  0.780
  74.3  59.1  6.4  6.0  تونس. 89  0.753
  89.9  81.5  -  8.1  ا+ردن. 90  0.753
  74.3  59.1  3.7  2.2  تركيا. 94  0.750
  69.8  62.9  -  5.3  الجزائر. 103  0.722
  82.9  64.8  -  4.0  سوريا. 106  0.721
  55.6  47.1  -  3.9  مصر. 119  0.659
  50.7  38.7  6.5  5.3  المغرب. 124  0.631
  2005تحدة، تقرير التنمية البشرية فى العالم، البرنامج ا4نمانى لfمم الم: المصدر

  :لى والبحوث ا*كاديمية بشأن ا*غذية والزراعةاالتعليم الع

 ، ففرنسا وحدھا تحظaى منطقة البحر المتوسط بالتباين الشديدفىسم ا+مكانيات الوطنيه للبحوث الزراعية ّتت
مaaوارد اليaaا وأسaبانيا تخصaaصان  نجaaد أن ايط الaشمالفaaىو.  المنطقaةفaaىة العامaaة اليaبنaصف ا+مكانيaaات ا+جم

بفضل المساعدات الضخمة ،  الجنوب نجد أن امكانيات مصر فقط امكانيات طيبةفىو، ضخمة لھذا الغرض
 مaن ، تحظaى تركيaا بمaستوى شرق المتوسaطفىو.  عاما20 على دھا من أمريكا منذ ما يزيعلٮ حصلت التى

، ثمaة مaنھج  ليبيaافaىو. من عدد من القروض من البنك الaدولىت وكانت قد استفاد،  بهنا+مكانيات + يستھا
  .  العامةث الميزانية للبحوفى الرغم من تواضع النسبة المخصصة ، علىيجتذب الباحثيندراسى دولى قوى، 

ًرتبط ارتباطaا وثيقaا بمaستوى تنميaة البحaوث الزراعيaة  الوطنيaة، يaالقطاعات الزراعيةأداء  أن فى ل+ جداو ً
 لع7قaaة ًا جيaaدً مثaaا+– امتaaداد الaaسنوات العaaشرين الماضaaية علaaىً  كثيaaرا نتائجھaaا حaaسنت إالتaaى -مaaصروتعتبaaر 

 الaaرغم مaaن ، علaaىفaaةفي طليaaة + تaaزاا4نتاجفaaان مكاسaaب فaaى دول المغaaرب العربaaى، أمaaا . النتيجaaة بالaaسبب
 الaدول فaىوالبحaوث م التعلaين تaوفر ، فaإوھكذا. والبحوثالتعليم ھا قطاع علي حصل التىالمساعدات الكبيرة 

  :اذا كانت الدول قد تبنت  ماعلىبناء ، ً ملحوظاًيتفاوت تفاوتا، المتوسطية

على وزارة  تعتمد عادة التى ومؤسسات البحوث ،م العلوم الزراعيةعلي لتللمدارس العليا  النموذج الفرنسى>
  . )، الخالمغرب، تونس(الزراعة 
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 تaaشكل التaaىو،  البحaaوثفaaى تaaضم العaaاملين ، الaaىعaaة الجامعيaaة �قaaسام الزرالنمaaوذج ا+نجلوسكaaسونىا>   
  . )الجزائر(فى الجامعات منظومة تنخرط 

مaا التaى تعتمaد إ تلحق به مراكز البحaوث الزراعيaة ، الذى الشرق ا�وسط فى  سكسوني-النموذج ا�نجلو> 
  .)مصر(  وزارة الموارد المائيةعلى وإما وزارة الزراعة على

، تركيaا(معاھaد البحaوث  مaن- حaد مaاإلaى - يتسم بوجود مجموعaة متنaاثرةالذى سكوسوني -المنھج ا�نجلو> 
  ).ا السابقةفيويوغوس7، ألبانيا

   لنظام التعليمةرؤية استراتيجية جديد: المغرب

كانaت أبaرز ،  أزمaة طويلaةفaى المغaرب التعلaيم فaىدخaل نظaام ماضى،  بداية عقد الثمانينيات من القرن الفى
 ا�مية من جانب أولئك الموجaودين خaارج النظaام فى رتكاسوا+، +ت التسرب من المدارسمعد: أعراضھا

 المدنيaaة والتفكيaaر النقaaدى، والبطالaaة المتفaaشية بaaين خريجaaى القaaيم المتعلقaaة بالaaشئون فaaىوالتaaدھور ، مaaيعليالت
 ).+تaaصا+تاو، واللغaaات، والحaaساب، والكتابaaة، القaaراءة( المھaaارات ا�ساسaaية ، وضaaعف مaaستوىالجامعaaات

أصaبح نظaام ،  الغالaبفaى لaم تنفaذ التaى مجموعaة مaن ا+ص7aحات الaسقيمة -  أو ربمaا بaسبب-  الaرغمعلىو
 ، لكaaىً م7ئمaaاًعaaداداإعaaداد الخaaريجين علaaى إنظaaام غيaaر قaaادر ، أى ً نفعaaاقبمثابaaة آلaaة مزعجaaة + تحقaaالتعلaaيم 

ن ظھaور نaوع مaن ع رمما أسف، هة متطلباتوتلبي،  ا+ستجابة لتغيرات ا+قتصاد الحديثعلىيصبحوا قادرين 
  .مع وجود نوع من ا�داء متفاقم السوء كلما ابتعدنا عن المدن الكبري، متعدد السرعاتالتعليم 

 علaىيحظaى بaدعم متواصaل ، معلaي 4ص7aح نظaام التً طموحاًمشروعا، أطلق ميثاق وطنى، 1999 عام فىو
ولقaد  . بعaد الaس7مة ا+قليميaة للaب7د وطنى ذى أولوية أولىالتعليم كھدفعلن ُوقد أ. على مستوى من الدولةأ
، هفيa ء + مaرا، وثمة تقaدم كمaىولكن النتائج مازالت دون ا�ھداف المحددة،  تاريخهحتى ىذلت جھود كبرُب

 الفنية ساليبوا�، كما بدأ العمل بشأن الجوانب التربوية،  المدارسفى عالية ريتعلق بتحقيق نسبة حضوفيما 
وطaaرق ، والمنaaاھج الدراسaaية، والجaaودة، تaaسربلان مaaشكلة معaaد+ت ا.  ومaaازال الطريaaق طaaوي7–ارة ل7aaد

 انتظaار حلaول فaى+زالaت جميعھaا ،  المدرسaةفaى يتعلمھaا الت7ميaذ الaىوالقيم ، وتدريب المدرسين، التدريس
  .حاسمة

  )2006( 50تقرير التنمية البشرية : المصدر

 تaشكل الaدعم العلمaي ھaىو، ة عدد مaن الجھaات المكرسaة لتحليaل ا�نaشطةكان ثم، وخ7ل العقدين الماضيين
، INESG 1989، 1999وسaaيام، 1988سaaيام(  دول البحaaر المتوسaaطفaaىالزراعيaaة  -لتنميaaة قطaaاع ا�غذيaaة 

ويوضح التحليل تماثل الصعوبات وأوجه القصور . )2006التعليم ووزارة ، 2005ومعھد الزراعة الوطنية 
  :لغالب نظام البحوث الزراعية افى يواجھا التى

  .  الدعم العلمي والفنيعلى ضخامة الطلب> 

سواء من ، الجديدة لتلك ا+حتياجات، مباشرة، الوطنيالتعليم  امكانيات بعادة ما+ تستجي :جزاالتعليم الع> 
  . التعليموجودة ، يتعلق بالمواد الدراسية، أو فيما النواحي الكمية

) وخبaراء ومبaدعين الaخ، بaاحثين(غم من وجود مھارات كثيرة وخبرات متعaددة  الر على:عزل المھارات> 
تنظيمھaا حaول ا+حتياجaات الحقيقيaة للعوامaل   دائما تعبئة تلaك ا+مكانيaات أومفانه + يت،  بعض المجا+تفى

 مختلaف بaين ومشتتين مaا، يكونون منعزلين ادة ماعونجد أن ذوي الخبرة . ھا بشدةإلي تحتاج الى ا+قتصادية
  . المؤسسات
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مaن ، من الناس أن كل دولة لديھا نواة ا+، من ندرة أعداد الباحثينعلى الرغم  :عدم تقدير وظيفة الباحث> 
-  للغايaaة مaaن الجامعaaات ا�جنبيaaة عروضaaا جذابaaةنن كثيaaرا مaaا يقaaاومو، الaaذيذوي المaaستويات الرائعaaة أحيانaaا

مaن أجaل ، )الخ، ا+تحاد ا�وربي، البنك الدولي(الدولية ت  أومن المنظما- ةاليو+سيما جامعات أمريكا الشم
  مؤسسات تقدم لھaم رواتaبفىويعمل ھؤ+ء الباحثون .  البحوثإلىمنھا التعليم  إلى أقرب ھىالقيام بأعمال 
وغيaر ، غيaر مaستقرة  المتاحة لتلك المؤسساتالماليةذلك أن الموارد ،  مقارنة بالقطاع الخاصًضعيفة نسبيا

 نطaاق فى ا+ نو+ يعملو، العلمي الدولي كون أولئك الباحثون معزولين عن المجتمع ي ماًوغالبا. ادةة عفيكا
  .نادرة،  المستوي ا+قليميعلىمشاريع البحوث  �ن، محدود مع زم7ء لھم من الدول المجاورة

، الaaaشركات ن انعaaaدام الaaaص7ت القويaaaة بaaaينإ: ا+نفaaaصال بaaaين المجتمaaaع ا�كaaaاديمي والمجتمaaaع المھنaaaي >
ويقلل من فرص ، احتمال للشراكة بين تلك الكياناتأى  استبعاد إلىتؤدي تدريجيا ، والجامعات، والمؤسسات

  . ا+قتصاديةاقامة التكافل الحيوي من أجل التنمية 

خسارة فى الموارد والمھارات، ومaن ثaم فقaدان  ى إلم أوجه القصورَرجَتُوت .وھذه القائمة ليست جامعة مانعة
ذات ا�ھميaة والحيويaة مaن أجaل " الكتلaة الحرجaة "عaدم وجaودالية، ويمكن أن تعزى أوجه القصور إلaى الفع

ا+سaaaتجابة علaaaى والقaaaدرة ، ة الحقيقيaaaة عليaaa تتميaaaز بالفاالتaaaىوجماعaaaات الخبaaaرة ، ظھaaaور ا�بحaaaاث المحليaaaة
ً  تقaوم أساسaاتaىال ھaىنجaد أن المؤسaسات العامaة ، المتوسaط  دول جنوب وشaرقفىو. ل7حتياجات المطلوبة

أنھaا  ا+،  العامaةالماليaة مجaال فaى الaرغم مaن الجھaود الملحوظaة لتلaك الaدول علaىو بإجراء البحوث العلميaة
وكaaذلك الaaى أبرزناھaaا مaaن قبaaل،  أوجaaه القaaصور إلaaى بaaالنظر ، وراء الaaدول المتقدمaaةً ملحوظaaاًتخلفaaا تتخلaaف

 المعلومaات إلaى عaن صaعوبة النفaاذ ًفaض7، قيaود كثير من العلى الغالب فى تنطوي الىا+جراءات ا+دارية 
 953ـ  المنطقة العربية مقارنة بفى دو+ر للفرد 6(  البحوث والتطورعلىوتواضع مستوي ا+نفاق ، العلمية
 مجaال فaى7نفاق ة دعم الدولة لدايعلى الرغم من زفانه ،  ھذاعلىو). 2002 ، فى الو+يات المتحدةفىدور 

 المغرب وتونس فى الى من الناتج المحلي ا+جمًتقريبا% 0.7 ـنفاق يقدر با+أن ذلك  +، إالبحوث والتطوير
  .)OST,2005(، 2004م اعفى  الجزائر فى% 0.35، 2001 عامفى

 المطبوعaaات فaى نaصيبھا  إلaىبaالنظر،  مجaال البحaوثفaaىويمكaن قيaاس مaدي تخلaف دول المغaرب العربaي  
 يجaب أن تكaونحيaث % 1.15ھaى  كان العaالم وإلىة عدد سكانھا  نسبعلىبناء ،  مستوي العالمعلىالعلمية 

 مaن عأن ھaذا الaرقم قaد زاد زيaادة ملحوظaة حيaث ارتفa ا+. ه اXنعليa  ھaى ستة أضaعاف مaاتلك المطبوعات
وكان نصيب المغرب من المطبوعات العلمية قد شھد اكبaر . 2001 -1993بين فيما % 0.18 إلى% 0.11

 منطقaة فaىبنaصف المطبوعaات العلميaة المنتجaة ، 2001 عaام، فaىحيaث اختaصت، الفتaرةتلaك نمو له خ7aل 
  . المغرب العربي بأسرھا

 ، فaaىحaaسب فaaروع المعرفaaة حيaaث كانaaت نaaسبة المطبوعaaات العلميaaة، عن تفاوتaaات ملحوظaaة،ويكaaشف التحليaaل
 فaىزت بينما تجaاو، 2001 عام فى% 0.1نت أقل من ا كْ إذ31منخفضة، بصفة خاصة، البيولوجيا ا�ساسية

  %.0.4الرياضيات نسبة 

  :ھل تساعد على التقارب والت6قي أم على اتساع الفجوة؟:تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت

 وتخaaتص تلaaك التكنولوجيaaا ا+تaaصا+تان تقaaدم رأس المaaال البaaشري يaaسھل اكتaaساب تكنولوجيaaا المعلومaaات و
 .ة ل7تصا+تدن خ7ل التقنيات الرقمية والجديونقلھا م، ومعالجتھا،  مجال تخزين المعلوماتفىبا+بتكارات 

 علaaوم فaaى جميaaع المعaaدات والتقنيaaات المaaستخدمة علaaى ا+تaaصا+تمل قطaaاع تكنولوجيaaا المعلومaaات وتويaaش
 نaشر وتعمaيم المعرفaة والمعلومaات وكaذلك فىً  ھاماً تستطيع أن تلعب دوراھىو، الكومبيوتر وا+لكترونيات

                                                 
 .انظر مؤشر التخصص أدناه )31
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 ىالكلaa  النمaaوفaaى ا+تaaصا+تتبaaدو مaaساھمة تكنولوجيaaا المعلومaaات وا�ولaaى، ى، وللوھلaaة  النمaaو ا+قتaaصادفaaى
 فaىومنaذ منتaصف عقaد التaسعينات  . ذاتaها4نتaاج قطaاع فaى التقدم التكنولوجي السريع إلىراجعة ، ل7نتاجية

 زيaادة اسaتخدام تكنولوجيaا المعلومaات إلaى ا4نتاجيaة تعaزى فaىنجaد أن الزيaادة ، خaرهآالقرن الماضaي حتaى 
ً  ارتباطaاا+تaصا+ت لتكنولوجيا المعلومات وخرى، ويرتبط التأثير ا+قتصادى القطاعات ا�فى ا+تصا+تو

 تقنيaات اقامaة ھaى أن تلaك التقنيaات إلaىويرجaع ذلaك جزئيaا .  ا+قتaصادفaى استخدام تلك التقنيات  بمدىًوثيقا
زادت نتائج ا+ستفادة من تلك )  شركاتمن أفراد أو(ومن ثم فانه كلما زاد مستخدمو تلك الشبكات، الشبكات
  .الشبكات

ا+قتaصادية  الحياة والaنظم ، ومناحى كثير من المجا+تإلى يمتد ا+تصا+ت المعلومات وان تأثير تكنولوجيإ
 ا�نaشطة المتعلقaة إلaى للaدول المتقدمaة مرجعaه إلى النaاتج المحلaي ا+جمaمنن نسبة متزايدة ، وإا+جتماعيةو

، "مجتمaaaع المعلومaaaات" م جديaaaدة مثaaaلھي مفaaaار تفaaaسر ظھaaaوالتaaaىم ھaaaذه التقنيaaaات الجديaaaدة بتaaaصنيع واسaaaتخدا
ن التقaاعس عaن ، فإومن الناحية ا�خرى". ا+قتصاد الرقمي"أو، "ا+قتصاد الجديد"و، "مجتمعات المعرفة"و

وة الفجaa "ن يaaتمخض عaaن زيaaادة التھمaaيش أوأيمكaaن ،  ا+تaaصا+تاكتaaساب مھaaارات تكنولوجيaaا المعلومaaات و
تتيح بالفعل بعض ا+مكانيaات أمaام الaدول ا+تصا+ت، فان تكنولوجيا المعلومات و،  أية حالعلىو. "الرقمية

  . حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم

  :تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت فى دول المتوسط

 خرى فى المناطق ا� عنا+تصا+ت تكنولوجيا المعلومات وفىتعتبر منطقة المتوسط من المناطق المتخلفة 
 تaصنيع ونaشر تكنولوجيaا فaىالمنطقaة ا�وربيaة و+سaيما فرنaسا متخلفaة " تعتبaر،  شمال المتوسطفىو. العالم

ن  وإ).Cette et Artus, 2004("  موقaف غيaر مaواٍتفaىوتعتبaر تلaك المنطقaة ا+تaصا+ت، المعلومaات و
 النمو بين أوربا فىأحد ا�سباب الرئيسية للفارق ية ا4نتاج نمو فى ا+تصا+تأھمية تكنولوجيا المعلومات و

  . والو+يات المتحدة خ7ل العقد ا�خير

ً  نaصب عينيaه ھaدفا2000 مaارس فaى لaشبونة فaىوضaع المجلaس ا�وربaي ،  ھaذا التخلaفعلaىولكي نتغلaب 
 فaىيناميكيaة  المنافaسة وا�كثaر دعلaى�كثaر قaدرة ا المعرفaة علaىالقaائم ، ا+قتaصاد "وھو جعل أوربا، ًمحددا
 استراتيجية فى المساھمة فى أھمية خاصة ا+تصا+توكان لتكنولوجيا المعلومات و، قبل نھاية العقد، "العالم

ً وإنمaا أيaضا،  بالغ ا�ھمية من حيث ھaوًليس فقط من حيث كونھا قطاعا، لشبونة من ناحية تأثيرھا المزدوج
 الaرغم مaن تخلaف علaىو . جميaع القطاعaاتفىالخدمات وجودة ، يةا4نتاج�ھميتھا الحيوية من أجل تحسين 

 أساسaھا اقتaصادياتقامaة إلaى إً  تaدريجيا، إ+ أنھا تسعىدول شمال المتوسط عن بعض دول الشمال المنافسة
ورو اليaa الجنaaوب مaaن خ7aaل وضaaع برنaaامج الجمعيaaة فaaى، إلaaىوامتaaداد ا+قتaaصاد المعر، )KBE( المعرفaaة
الجمعيaة "  مaشروعفى وانخراط دول جنوب وشرق المتوسط 1999 فبراير فى) EUMEDIS(، متوسطية

 منطقaaة التجaaارة الحaaرة فaaىدمaaاج الaaدول الaaشريكة إ فaaىرغبaaة اليعكaaس ) ESIS( ا�وربيaaة لمaaسح المعلومaaات
  ).MEFTA(المتوسطية 

 2003، بن يوسف ومھني( FEMISE"  متوسطى للمعاھد ا4قتصادية-المنتدى اليورو" دراسة أجراھا فىو
 مaaساعدة دول فaaى أن تقaaوم بaه نومaا يمكaa وا+تaaصا+ت ،  تفھaaم دور تكنولوجيaaا المعلومaاتعلaىاعد لكaي تaaس)

  .ى اللحاق بالركب ا+قتصادى، علجنوب وشرق المتوسط

على الرغم مaن أننaا نaرى  - يتعلق بالمعدات التليفونية، ا�ول،  نوعين من الفجوات الرقميةعلى تم التعرف 
 راحت تستخدم باضطراد ا�جيال الجديدة من ًن الدول ا�قل نموا، حيث أوسط المتعملية تقارب بين شاطئى

 التليفونaات المحمولaة علىالتكالب ، ونشھد بصفة خاصة" خاصية التتبع: " تتواءم مع احتياجاتھاالىالتقنيات 
لaق ، والنaوع الثaانى يتع حساب التليفونات ا�رضيةعلىرغم أن ھذا يكون ،  دول جنوب وشرق المتوسطفى
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ر ملحaوظ ، إلaى تaأخ للتليفونaات ا�رضaيةالaسئ+ستخدام ا ، وقد أدى به من استخداماتلت وما يتصبا+نترن
 يمثaل عقبaة ، وھaذا عامaل أساسaى ذلaك مaن فجaوة رقميaةعلaى بمaع مaا ترتa،  انتشار استخدام الكومبيaوترفى

  ".فىمجتمع معر"  اقامةفىً كؤودا

 ذلaك دول جنaوب فaى بمaا ًعدة وإسaتعداداوا�سوأ عدة وإستعدادا، ل تتزايد الفوارق بين الدول ا�فض، وماليو
نجد أن منطقaة التجaارة ا+تصا+ت، ومن ناحية انتشار تكنولوجيا المعلومات و .بينھافيما و، وشرق المتوسط
عنaدما ،  الحaسبانفىذلك  ما أخذت الشركات وإذان، قد أصبحت شديدة التباي) MEFTA(ة الحرة المتوسطي

،  آثaار ھامaة بالنaسبة لتخaصيص مaوارد التaصنيععلaى ، فaان ذلaك ينطaوىيار مكaان لتaوطن أعمالھaاتقرر اخت
  سدننه + يمكإف، ةالي معد+ت النمو الحإلىوبالنظر .  نھاية ا�مرنسبة +خت7ف أداء ا+قتصاد الكلى، فىوبال

دل لنمaو فaي اة واحدة في معaولكن مجرد ا+خت7ف ولو بنقط - ا�جل الطويلفىحتى ، "الفجوة التكنولوجية"
 النaصف إلaىأن يختصر ا�جل الطويل لصالح دول جنوب وشرق المتوسط مقارنة با+تحاد ا�وربى، يمكن 

التaaى تaaستغرقھا للوصaaول إلaaى ھaaذا  الaaرغم مaaن طaaول المaaدة  إلaaى النaaصف، علaaىالaaزمن المطلaaوب لaaسد الفجaaوة
الaaسياسات الطوعيaaة ، فaaإن  الفجaaوة الرقميaaةفaaى ى ھaaو العامaaل ا�ساسaىوإذا كaaان ا+زدھaaار ا+قتaaصاد .الھaدف

  .  في ھذا الشأنً حيوياًلعب دوراا+تصا+ت، يمكن أن يوتسارع اص7ح سوق ، للجمھور

 الaرغم مaن علaىو، وإجaراء المقارنaات بaين الaدولى، بتقييم النفاذ الرقم )DAI(ى ويسمح مؤشر النفاذ الرقم
،  بaين دول جنaوب وشaرق المتوسaطًاخت7فaات كبيaرة أيaضافaان ھنالaك ، اتساع الفجوة بaين الaشمال والجنaوب

 الجوانaب المختلفaة للفجaوة بaين الaدول علaىبaالتعرف  )Touati,2007(، بaصفة خاصaةويقوم بعض الخبaراء
على المرء أن فانه يتعين ى، رأس مال بشر و تلك الدول من ثروةىلد  ماإلىفبا4ضافة  :العربية وبقية العالم

،  حaد كبيaرإلaىوعaدم مواءمaة البنيaة ا�ساسaية ضaعف مaستوى البحaوث والتطaوير، يضيف إلى ذلك مباشرة 
 إلىوميل بعض الدول ،  بعض ا�حيان، فى تقدم الخدماتالتى كاھل الجھات على تقع الىوا�عباء الباھظة 

، ة المaرأى علaوالقيود الباھظة، وقلة عدد المواقع باللغة العربيةفيھا،  تدفق المعلومات والتحكم علىالسيطرة 
 اXن تطaوير ى الaرغم مaن أنaه يجaرعلaىو،  مaن ميaدان التكنولوجيaا الaخً تعتبaر أكثaر ا�طaراف اسaتبعاداالتى

، ومركaز الaدار البيaضاء،  تaونسفaىمثل مركaز الغزالaة (  دول المغرب العربي وليبيافىمراكز للتكنولوجيا 
 ل + يزاا+تصا+ت تكنولوجيا المعلومات وا+ أن تأثير، ) بيروتفىتيك يريوب،  الجزائرفى عبد �وسيدي 
 يبaدو أن دول المغaرب -):2004(وكما تؤكد ناديaة  خطaاب .  اقتصادات بعض البلدان الناھضةعلىً محدودا
 الشبكات العلمية والaصناعية فىوعاجزة عن تطوير انخراطھا ،  وقد أصبحت أسيرة لسياسة التنمية-العربي
aaرى أن- ةالدوليaaة الم تaaات و تكنولوجيaaصا+تعلومaaا+تaaة موضaaدة ة بمثابaaجدي )Fad( ،+دaaا ًبaaذ بھaaن أن تأخaaم 

واذا  ).وا�عمaال ا+لكترونيaaةالتعلaيم ا+لكترونaaى، مثaaل  جاذبيaة، كعامaل محaaدد يعaرض أفaaضل فaرص التنميaaة
 لaم تaؤثر ا+تaصا+تاسaتخدامات تكنولوجيaا المعلومaات و " تؤكaد أن"طaاب خ"، نجaد أنأخذنا الجزائر كمثال

 ، فaى من اتخاذھا منھجا للحاق ا+قتaصاديًبد+، وإنما تستخدم فقط كوسيلة للتسلية، صناعة الجزائرية العلى
 جنaaوب فaaى معظaaم الaaدول علaaى يجaaة يمكaaن أن تنaaسحب تثaaم تخلaaص إلaaى  ن". فaaى الaaب7داسaaتراتيجية التنميaaة 

تaaaصاد �ن ا�خaaaذ  وا+قا+تaaaصا+ت ولھaaaذا الaaaسبب فaaaشل التكافaaaل بaaaين تكنولوجيaaaا المعلومaaaات و"-:المتوسaaaط
مآلaه دائمaا ،  الaب7د وثقافتھaافaى ا�عمaال ت استراتيجيافى دون أن تندمج ا+تصا+تبتكنولوجيا المعلومات و

+ ھدف واحد عندما تقترن باسaتراتيجية التنميaة ا+تصا+ت ليس لھا إن تكنولوجيا المعلومات و إ". الفشلإلى
 لbخaذ بأسaباب تكنولوجيaا المعلومaات جتماعيaة تھaئ المجaال ھيكليaة وا ا+قتصادية، أ+ وھو إجراء تغييرات

 ھaaىو، تقaaود التكنولوجيaaا ا+قتaaصاد،  والعaaشرينفaaى القaرن الحaaادى فaaى ا+قتaaصاد المعaaولم�نaaه " ا+تaصا+تو
  ". يتم تطويع السياسات وفقا لھاالتىو،  تصدع القضايا ا+جتماعيةإلى التى تؤدىكنولوجيا تال

،  النaشروذ  النفaاھaى مباشaرة فaى قaضية ا+تaصا+تادة مaن تكنولوجيaا المعلومaات ويمكن اختزال ا+سaتف و+
ويقaوم بعaض الكتaاب  . قضية توفر المھارات المطلوبaة حتaى نaتمكن مaن ا+سaتفادة منھaاًان ھنالك أيضحيث أ

ا+تصا+ت  تكنولوجيا المعلومات وإلى النفاذ فىالتفاوت  "بين،  ھذا الشأن، فىبالتفرقة، المعنيين بالموضوع
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 الفنيaة المطلوبaة ل7سaتفادة مaن تكنولوجيaا المعلومaات توالتفaاوت مaن حيaث المعرفaة والمھaارا )النفاذ الفنى(
، حaين  أبعدًبل يذھب فرج � وآخرون شوطا، "2004، فرج � وآخرون ")النفاذ ا+جتماعى(ا+تصا+ت و

  : يتحدثون عن نوعين من الفجوات

، بين دول الشمال الفجوة، أى  نفس المستوي من مرحلة ا+نتشارعلى ليست التىدول الفجوة ا�ولية بين ال> 
  .  دول الجنوبفى مرحلة أكثر تقدما منھا فى ا+تصا+تحيث نجد ان انتشار تكنولوجيا المعلومات و

 أكبaر ًتمامaا اھ، ولكنه يلقى جميع الدولعلىوھذا ينطبق ، اخل الدولة الواحدةدالفجوة الثانوية بين ا�فراد  >
  .  الدول المتقدمةفى

 أن الشغل الشاغل اXن يتعلق  نجد- المغرب العربيل و+سيما دو-يتعلق بدول جنوب وشرق المتوسطفيما و
ولaم تaصبح الفجaوة الثانويaة . ا+تصا+ت تكنولوجيا المعلومات وإلىوالنفاذ ، ز المعداتھيأساسا بتركيب وتج

، معلaي مaستويات التفaىنجaد فaوارق ملحوظaة ،  داخaل دول الجنaوبفaى أنه +، إ تلك الب7دفىذات أولوية بعد 
وا+سaتخدام الفعaال لتكنولوجيaا المعلومaات علaى،  عقبات حقيقية أمaام التخaصص الف، مما يضعوتوزيع الدخل

 -  يجب أن تشملا+تصا+تدراسة مستقبلية �ثر تكنولوجيا المعلومات وأى ن ، فإوبدون شك .ا+تصا+تو
 ا+سaaراع أو ا+بطaaاء بانaaدماج تلaaك ا مaaن شaaأنھالتaaى العوامaaل -  عaaن الفجaaوات التكنولوجيaaة المحتملaaةًفaaض7

  : مستويينعلىويبدو التحليل ضروريا  .التكنولوجيات الجديدة

 باسaتخدام ًوخaصوصا، ذّتنفaالتaى  دراسaة طبيعaة الaسياسات العامaة ھaذا يعنaى: على مستوى ا+قتصاد الكلى>
  .  الجنوب–عن سياسات التعاون بين الشمال ً فض7،  المعرفةعلىقتصاد القائم ا�عمدة ا�ربعة ل7

 تيسير تحaسين مھaارات من شأن تنظيم تلك ا�طراف: لفاعلةاعلى مستوي المناطق وتصرفات ا�طراف > 
 قaaد تزيaaد مaaن مزايaaا ا+تaaصا+تأن شaaبكة المعلومaaات و، ومaaردود ذلaaكا+تaaصا+ت، تكنولوجيaaا المعلومaaات و

  ) Cessaretti.Green et Hammoudi,2006( يةا4نتاجوتحقق مكاسب ى، راب المادا+قت

  : الزراعية-استخدام تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت فى قطاع الزراعة وا*غذية

ا+تصا+ت ذا كانت تكنولوجيا المعلومات و إھو ما،  الزراعية-  قطاع الزراعة وا�غذيةفى  ا�ساسىالسؤال
 أو أنھا،  لمزيد من التھميش لبلدان الجنوبًوتكون سبباا+قتصادية،  وة تفاقم الفجوات الغذائيإلى سوف تؤدى

 بaسؤال آخaر ً وثيقaاًويaرتبط ذلaك الaسؤال ارتباطaا ً. سوف تسمح لتلك الدول بaسد الفجaوة قلaي7- العكسعلى -
  .  الزراعية-  تنافسية قطاع ا�غذيةعلى ا+تصا+تبشأن مدي تأثير تكنولوجيا المعلومات و

  :تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت والتنمية الريفية والزراعية

ومaصادر منظمaة العمaل ) Richardson.1997( )الفaاو(طبقا لما ذكرته مصادر منظمة ا�غذيaة والزراعaة 
اول  بعيدة عن متن،  الدول المتقدمةفى استقرت بالفعل التىيبدو أن أحدث ا+بتكارات ، )00ILo,20(الدولية 

 التaىفالمaشك7ت ،  التكنولوجيaات التقليديaةعلaى معتمaدة ل + تaزاالتaىمن سكان الدول النامية % 80 -70%
 بوعaaادة مaaا تتطلaa،  مaaشك7ت واقعيaaة مألوفaaة بدرجaaة كبيaaرةھaaى بلaaدان الجنaaوب فaaىيواجھھaaا معظaaم الف7حaaين 
يaة ا�ساسaية المتعلقaة بالتقنيaات ومع ذلك فانaه بمقaدورنا أن نتaصور أن تطaوير البن. استخدام مدخ7ت تقليدية

،  قطاع التكنولوجيافى وانخفاض ا�سعار – بعض دول الجنوب فىمت بالسرعة النسبية ستالتى ا و-الجديدة
  .  تلك الدولفىمن جانب كبار الف7حين ، سوف يسھل ا+ستفادة من تلك التقنيات بشكل أكبر وأكبر

تتركز ( ظاھرة حضريةل+ يزا،  دول الجنوبفى) تا+نترن (ةن التطور السريع لشبكة المعلومات الدوليثم إ
أن معظaم  ")FAO(+حظت دراسة أجرتھا منظمة ا�غذية والزراعaة ، 1997 سنة فىو. ً أساسا) في المدن
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 يتمتaع بھaا جيرانھaا مaن الى وضع يمكنھا من ا+ستفادة من مزايا الخدمات ، فىة ليست بعدفيالمجتمعات الري
بحيaث ، ت تطوير المشروعات وخدمات ا+نترنبا�خذ بمنھج متكامل بغية، ت الدراسةأوصو... سكان المدن

وبعaaد سaaبع . )Richardson.1997(فيھaaا  الف7حaaين مaaن المaaشاركة  وإتحaaاداتةفيaaتaaستطيع المجتمعaaات الري
 فaىبأن الفجaوة الرقميaة ، )FAO(وخصوصا منظمة ا�غذية والزراعة ، أقرت عدة منظمات دولية، سنوات

  .بع7جھا بشكل متناسق،  بعدىثغرة حقيقية لم يقم المجتمع الدول"  تشكلل+ تزا" ةفيبيئة الريال
       

  المستقبل ھنا   :راعةتكنولوجيا المعلومات والز
  

وتتعلaق ،  الدول المتقدمةفى المزارع إلى المستقبلية طريقھا  للمعلومات تكنولوجيالقد وجدت انجازات 
ط فaالخرائ" precision agriculture  ""الزراعة بالحaسابات المaضبوطة"ى ممعظم التطبيقات بما يس

 يaتم التaىوبيانaات الغلaة ،  لتحديد المواقع باستخدام ا�قمaار الaصناعيةالرقمية عن طريق النظام العالمى
ثaم ھنaاك عينaات ، بحيث يمكن استخدام معaدات الحaصاد الم7ئمaة "مؤشرات الغلة" تجميعھا عن طريق

ومaaن ثaaم اسaaتخدام الكيماويaaات الزراعيaaة صنيفھا لتقaaديم صaaورة تفaaصيلية لbراضaaى،  يaaتم تaaلتaaىاالتربaaة 
 من خ7ل -، لتنظيم تدفق مياه الرىكما يمكن استخدام أجھزة ا+ستشعار مع النباتات، ا+ستخدام ا�مثل
Xوتتيح تلك التقنيات الجديدة .أو تركزات الغاز -لىنظام التحكم اaر ن أ، العديد من الفرص مaل التغييaج

  . بالبلدان النامية.  قطاع الزراعةفى
  

ًإطارا استراتيجيا لسد )FAO(اقترحت منظمة ا�غذية والزراعة فى محاولة لمواجھة ذلك التحدى، و الفجوة  ً
لaaسكان الريaaف والف7حaaين ،  بaaه المنظمaaةالaaذى توصaaىويaaسمح الaaنھج ، )FAO.2004( .،الرقميaaة فaaى الريaaف

والمaaسئولين عaaن ،  القaaرارات، وتبaaادل المعلومaaات مaaع صaaانعى حaaواراتفaaىنخaaراط وا+، بتعزيaaز الع7قaaات
 على تنظيم المشروعات ، ويجرىةفي عن المجتمعات الريً بعيداًن يعيشون أحياناالذيوالباحثين الخ ، التخطيط

ً، مع اشتراكھا إشتراكا فعا+  القاعديةةوالمنظمات الزراعي، أساس احتياجات سكان الريف ، ك ا�مور تلفى ً
 مجموعaة فaى - كنظaام متميaز يتaسم بالمرونaة مaن أجaل ا+تaصال وتعمaيم المعلومaات-ا+نترنaتدماج ويمكن إ

 ويمكaن .والبحaوث، معلaيوالت، والتaدريب،  تaشجيع المaشاركة المحليaةإلaى التى ترمaىواسعة من المشروعات 
المaام الف7حaين بمعلومaات  :ئات واسعة خمس فإلىة في التنمية الزراعية والريفى ا+نترنتتقسيم استخدامات 

، والبحaوث، والتعلaيم ةفيa الريا+قaاليم يaتم تطويعھaا حaسب ظaروف ىتaالشaبكات المعلومaات   و،عن ا�سaواق
  .وشبكات ا+ع7م، التنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطةو

  : الزراعية-تكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت، واستراتيجيات شركات ا*غذية

 ، إلaaى عولمaaة ا�سaaواقتكمaaا أد، خ7aaل الaaسنوات ا�خيaaرة،  تكنولوجيaaا المعلومaaاتفaaىالتطaaور الaaسريع  أدى
 تتطلaaب - بحكaaم طبيعتھaaا-، التaaى الزراعيaaة-  عمليaaات تaaصنيع وتوزيaaع منتجaaات ا�غذيaaةفaaىحaaدوث تحaaو+ت 

ونشھد اXن معايير ... وتتبع السلعة، وحفظ ا�غذية، وس7مة الغذاء، الجودة الغذائية :اشتراطات خاصة مثل
، وتغييaaر الھياكaaل وا+ھتمaaام بaaالعم7ء، تتميaaز با+ھتمaaام الكبيaaر بجaaودة الaaسلعةا4نتaaاج الaaصناعى،  فaaىجديaaدة 

  .  الشركات وا�عمالفىوالتنظيمية ا4دارية  

سaواء مaن ،  دول الaشمالفaى ا+تصا+ت، عن تغيير حقيقaى المعلومات واأسفرت تكنولوجيوفوق ھذا وذاك، 
aaالناحيaaةةة التكنولوجيaaة ،  أو التنظيميaaات المتقطعaaن العمليaaال مaaع ا+نتقaaىمaaصميم  الإلaaلة للتaaات المتواصaaعملي
 ھaىو، وتقوم اXن شركات التصنيع والتوزيع باستخدام التقنيات الجديدة لتنسيق ا�نaشطة .اج والتوزيعوا4نت

 . الزراعيaة- قطaاع ا�غذيaةفaىية تاجا4ن تحسين ى برمجيات بالغة الحداثة تساعد علعلى تقوم التىالتقنيات 
كذلك و،  دول جنوب المتوسطفىً  جداً+زال ا�خذ بھا محدودا، دارةفى ا4 الفنية الحديثة ساليبومثل تلك ا�
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وتaصبح شaركات ، تaواءم مaع الظaروف ت. تلaك البلaدان حتaىفaىجرائھaا إلى إ تحتاج الشركات التىالتغييرات 
  .  من الممارسات التقليدية، وا4نعتاقة كبيرةفي نقلة ثقاعلى تنطوى، �نھا  كبيرًتمثل تحديا، فعالة

  كيف ساعد ا�نترنت الف6حين اللبنانيين     

، بدأ القيام بمشروع فى الجمھوريaة اللبنانيaة فaى اطaار التعaاون مaع ا+تحaاد ا+وربaى بغaرض 2004فى عام 
وكaان انعaدام الaشفافية فaى . أن ا�سaعار وا�سaواقاتاحة ا+مكانيaات أمaام الف7حaين للنفaاذ إلaى المعلومaات بaش

أعمال المصدرين والوسطاء، بشأن أسواق الجملة، يحول بين الف7حين وبين معرفaة ا�سaعار الحقيقيaة، كمaا 
ًأن الف7حين لم يكونوا يستطيعون البيع فى الوقت ا�مثل، مما أدى إلى انخفاض دخولھم انخفاضا شديدا وقد . ً

 ل7تصال المباشر بشأن متابعة ورصد ا�سعار داخل غرف التجارة والصناعة والزراعة، ساعد انشاء نظام
  . على تحسين متابعة ا�سعار، ومن ثم، تعميم معلومات عن ا�سواق بين منتجي الفاكھة والخضار

  :ا�بتكار وتطوير المنتجات

ى،  تسارع عملية ا+بتكار السلعإلى ىة الجودة وبأسعار منخفضة قد أدالي المنتجات الععلىن الطلب الشديد إ
ن إثaaaم . روتزايaaaد نaaaسبة مبيعaaaات الaaaسلع الجديaaaدة أكثaaaر وأكثaaa، مaaaع جعaaaل دورة حيaaaاة الaaaسلعة أقaaaصر وأقaaaصر

 ميaزة فىيaض،  منaافس آخaر معينaة عaن نظيرتھaا لaدىة تميز سaلعالتى الجديدة للسلعة - أو المھام-الخصائص
 لعمليات ً جيداًويتطلب ھذا النھج فھما . ا�سواقفى من السلع  تطرح مثل ھذا النوعالتى الشركة علىتنافسية 
 فaىً  وراسaخاً وھaو نھaج بaات مaستقرا-"تطaوير الaسلعة "ويaسعى نھaج.برمتھaا،  المبيعات- التسويق- التصنيع

حتaى " الميزة التكنولوجية"على بطريقة تسمح للشركة بالحفاظ ،  تنظيم العملية برمتھاإلى -السنوات ا�خيرة
 : مجموعaaة مaaن المنaaاھج والتقنيaaات الحديثaaة مثaaلعلaaىويعتمaaد تطaaوير الaaسلعة  . منافaaسيھاعلaaىتفوقaaة تظaaل م

 مفھوم الaسلعة باسaتخدام ، يتعامل مع استخدام فريق يضم تخصصات مختلفةعلى تقوم التى" الھندسة اXنية"
ام نھج متحرر من القيود واستخد، فھم احتياجات العميل: فى ث7ثة مبادئ أساسية تتمثل إلىمنھج منظم يستند 

حتaaى ،  التكنولوجيaaة الداخليaaة، والتمتaaع بالقaaدرات التكنولوجيaaة دارة المعلومaaات والمعرفaaة داخaaل الaaشركةفaaى إ
وتتطلب الھندسة اXنية قيام مجموعة من العوامل مثل .  الخارجيةت المعرفة والخبرا استيعاب وھضم يمكن

ً وھaaذا يختلaaف اخت7فaaا .علوماتھaaا وخبراتھaaا ل7سaaتفادة منھaaاوالتaaصنيع وخaaدمات التaaسويق بتجميaaع م، التaaصميم
بممارسaة العمaل ،  الشركةفى مختلف ا+دارات فيھا تقوم ، التى عن عملية التطوير التقليدية التتابعيةًملحوظا

ثaم ان  .بينھaا محaدودة للغايaةفيمaا  فaرص تبaادل المعلومaات نوغالبا ما تكaو،  ھرمية منفصلةھياكل اطار فى
 ا4سaتفادة مع، ر الوقت بشكل ملحوظفي توعلىيساعد ،  استراتيجية تطوير السلعةفىم الھندسة اXنية استخدا

 المراحaaل ال7حقaaة لتطaaوير فaaىحيaaث يتوفرالوقaaت ، ة المaaستثمرة أثنaaاء عمليaaة التaaصميمفي الجھaaود ا+ضaaامaaن 
  . السلعة

  :تقنيات التنسيق الحديثة
  

 سلaسة فaىبaسبب كثaرة أعaداد المaشتركين ،  تعقيaدات متزايaدةعلىتتزايد اXن عمليات التنسيق بشكل ينطوي 
، )وبيaع، وتaصنيع، تaصميم( ن تكامaل كaل تلaك العمليaات وأ.والتأثير المتبادل الشديد بين مختلف المھام، القيم

برمجيaات مaساندة وتحaاول بعaض تقنيaات ال، يعتبaر أحaد التحaديات الرئيaسية، ةعلتيسير اتخاذ القaرارات بaسر
ادارة ع7قaات  : أربع مجموعات كبيرة للتطبيaقعلىويمكن التعرف ، )Vinals,2006(العمليات ودعم تلك 

وإدارة دورة حيaاة ، )ERP( وتخطaيط مaوارد المaشروع، )SCM(ادارة سلaسلة العaرض  )CRM(العم7aء 
  ).PLM(السلعة 

-  قطaاع ا�غذيaةفaى ا+تaصا+ته استخدام تكنولوجيaا المعلومaات وإلي ل أحدث ما وصھىوھذه الممارسات 
،  جميع المعلومات المتاحةعلى من الشروط بحيث تسمح للمديرين بالحصول ً عددا بد أن تلبىو+، الزراعية
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قaaد أصaaبحت  و  معلومaaاتً يتaaسنى لھaaم سaaرعة اتخaaاذ القaaرار بنaaاء علaaى معلومaaات حتaaى،  الوقaaت المناسaaبفaaى
  . �ھميةة من االي درجة ععلى تلك العمليات ميزة تنافسية علىالسيطرة 

 تaستحق منaا كaل اھتمaام التى ادارة س6سل العرضالى، ومن تقنيات التنسيق الجديدة ذات المستوي الفني الع
أصaبح مaن الaضرورى " غيaر ماديaة"  أعمaالإلaى Logisticsقيات ْوnومع تحول جانب كبيaر مaن الaس .ممكن

  .وإدارة المخزون، اء السلعفوضمان اقت، ءبغية تلبية احتياجات العم7، دارة نظم المعلومات الشديدة التعقيدإ

،  توقعاتعلى ً، وليس بناء طلبياتعلىأصبحت المشروعات الصناعية تعمل بناء ، وبفضل التقنيات الحديثة
، المaوردين(  القطاعفىاملة يثة بحيث تستوعب جميع ا�طراف العأقيمت س7سل العرض الحد،  ذلكغولبلو

 مaن الaضروري ، وأصaبح)وخدمات التسليم الخ،  التجزئة، وتجارديرينوالم، وجھات الصنع،  الجملةوتجار
، والعaaرض، والتخطaaيط، التaaصور(ى  حالتھaaا المثلaaفaaىأن تكaaون كaaل مرحلaaة مaaن مراحaaل س7سaaل العaaرض 

 نالدفعة م(" الرسالة "وذلك با+نتقال من منطق،  نھج واحد شامل فى)وخدمة العم7ء، والتوزيع، والتصنيع
والحaaد مaaن المaaدة الزمنيaaة ،  التaaسليمفaaىوتحجaaيم ظaaاھرة التaaأخير ، لتaaدفق ا+نaaسيابي للaaسلع منطaaق ا إلaaى)الaaسلع

 تناول التدفقات الث7ثة ، عن طريقوالمدة الزمنية 4تاحة المعلومات من أجل سرعة اتخاذ القرارات، للتوزيع
  .الىوالتدفق الم أى التدفق المادى والتدفق المعلوماتى،:  سلسلة القيم وبالتزامن مع بعضھا البعضفى
ذلaك ،  الaذاتي للaسلعة، لم يعد التوحيد القياسى للمواصفات يتصادم مaع الطaابع خ7ف الحكمة الموروثةعلىو

 وبaشكل -أصaبح العميaل، ونتيجaة لaذلك،  تيaسر عمليaة التمييaز والتفرقaة بaين الaسلعً التقنيات الجديدة جميعaاأن
 الشركاء ، تشكيلة غامضة من ع ا�عمال الحديث بالتدريجوغدا قطا. ا4نتاج يحرك سلسلة الذى ھو - متزايد

َفaaى ف◌ مaaن البaaاطن يaaدورون نالمتعاقaaديو  وھaaذا ھaaو سaaبب حaaديثنا عaaن الaaشركاتالتaaى تجمعھaaم، لaaك الجھaaة َ
، فaى أى  اتaصال جميaع ا�طaراف الفاعلaةعلىوللحفاظ ". المشرذمة"أو" الممتدة"أو" الحبيبية" أو" المجمعة"

معلومaات محaل عمليaة التكامaل  أن تحaل نظaم الًأصaبح لزامaا، مع بعضھم البعض، ية الزراع-سلسلة لbغذية
تفعaل عنaد نقaل  بقaدر مaا، بين معلومات الكومبيaوترفيما  التنقل على  أن السوقيات اXن تنطوىحتىالرأسى، 

  .السلع الحقيقية

    ؟كيف أحدثت تكنولوجيا المعلومات ثورة فى طرق النقل  
  :الى أصبحت ميسرة بفضل تكنولوجيا المعلومات وا+تصا+ت) اللوجستية(يات السوقيةوفيما يلي بعض العمل

، حيaث يمكaن تعقaب  خاصaةبصفة) Bar Code(الذى صار ممكنا اXن بفضل الشفرة الممغنطة : اءا+قتف> 
  ").اءا+قتف(" ان بتحركات السلعة بأثر رجعىووضع بي") التتبع(" السلعة خطوة خطوة

ادارة ("ن يمكن أن تتم مaن خ7aل الكومبيaوتر، وأن تaتم عمليaة المناولaة بطريقaة أوتوماتيكيaة ادارة المخاز> 
ً، ھذا جنبا إلى جنب مع متابعة سائقي سيارات نقaل البaضائع، باسaتخدام ")ادارة أسطول النقل("و") المخازن

حaة، والaسرعة الaخ الرا/، وال7سaلكي الرقمaي، ومعرفaة أوقaات العمaل)GPS(نظام تحديaد الموقaع الجغرافaى 
 ").ادارة العاملين("

ويساعد استخدام الكومبيوتر على تحسين السيطرة علaى المرحلaة ا�خيaرة مaن الرحلaة قبaل الوصaول إلaى > 
قaaضية الميaaل ا�خيaaر مaaن ("العميaaل النھaaائي، بحيaaث يتفaaادى التكaaدس وا+ختناقaaات فaaى المراكaaز الحaaضرية 

 "). الرحلة

  .  وتبسيطھا المختلفة، مع امكانية ا+سراع فى ا+جراءات)لشرطةالجمارك وا (عمليات الرقابة > 
  )PREDIT,2002 (البرنامج الفرنسى للبحوث وا4بتكار فى النقل البرى:المصدر
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 للaشركات حممaا سaم، ض المثلي 4دارة س7سaل العaرساليب ا�فى اوقد شھدت السنوات ا�خيرة تحسنا كبير
ـ  بaaف مaaا يعaaرًوخaaصوصا،  جديaaدةويجaaري اXن تطaaوير إسaaتخدامات. يةنافaaس بيئaaة أكثaaر تفaaىبتحaaسين أدائھaaا 

وتتمتaaع تلaaك  .ةاليaa سaaوف تحaaل محaaل س7سaaل العaaرض الحالتaaىو" شaaبكات س7سaaل العaaرض القابلaaة للتكيaaف"
، ثم بما يسھل اتخاذ القرارات اXنية،  حيثما تكونعلى الوقت الففى ا+ستجابة للتغييرات علىالشبكات بالقدرة 

 عمليaة فaىا+سaراع ، إلaى كسوف يؤدي ب7 ش) RFID( "التعرف بالموجات ال7سلكية "طريقةن استخدام إ
  عمليaaةفaaىوباسaaتخدام الكaaروت الذكيaaة  .واتخaaاذ القaaرار، والتنبaaؤ، وتيaaسير عمليaaة التنaaسيق، تعمaaيم المعلومaaات

أى Xخaر بaدون  الطaرف اإلaىنه يمكن تتبع السلع من أحد أطراف السلaسلة فإ" التعرف بالموجات ال7سلكية"
، ذ مجموعة من المھام ا�خرىفي تنعلىقادرة ، وسوف تكون شبكات س7سل العرض القابلة للتكيف، مداخلة

  .مثل تقديم الطلبيات وإرسال الفواتير، ةالي التخلص من بعض مھام ا+دارة الحإلى كوسوف تؤدي ب7 ش

   
    فى دول الجنوب   ةا*غذية والزراعاستخدام التقنيات الجديدة فى : التكنولوجيا من أجل الغذاء

aaصناعية المتقدمaaدول الaaى الaaة ةفaaى تلبيaaل علaaي، وتعمaaاع الزراعaaميم القطaaى صaaدة فaaات الجديaaد التقنيaaنج ،
ا+حتياجات المتزايدة دومaا فaى مجaال ا�داء ا+قتaصادي والبيئaى، ولكaن، أ+ نaستطيع اسaتخدام تلaك ا�دوات 

عة ا�ولى �ولئك الaذين يحتaاجون إليھaا بaشدة؟، ولننتقaل خطaوة أخaرى الجبارة من أجل النمو لكى تعطى الدف
تمسك بواجباتنا كمواطنين؟ نلفية؟ وأن  التنمية لb ا�مام، ھل الفشل فى التجربة يتمثل فى التمسك بأھدافىإل

ًولمaaاذا + تaaستفيد الaaدول المحرومaaة، أيaaضا، مaaن تلaaك ا�دوات الجبaaارة حتaaى يتaaسنى لھaaا ممارسaaة الزراعaaة 
شديدة، سaaواء فaaى حaaسم  اثبaaات فعاليتھaaا الaaس البaaشرى؟ إن التقنيaaات الجديaaدة تaaستطيعالمaaستدامة، لتغذيaaة الجaaن

 الغذائية فى بعض المناطق المحرومة، أو فى ضمان توفير العرض الغذائى الموثوق به فaى أوضاع ا4غاثة
  . ا�جل الطويل

إن ". الزراعة وا4نتاج الغذائي فى الدول الجنوبيaة؟التقنيات الجديدة فى خدمة "ما الذى نقصده بـ :  والسؤال
، وھaaى عجميعھaaا وسaaائل فنيaaة ترمaaي إلaaى مكافحaaة الجaaو" التكنولوجيaaا مaaن أجaaل الغaaذاء " التaaى تقaaدمھاحلaaولال

، ال الزراعي مستمدة من التقنيات المتقدمة التى تم تطويعھا بحيث تتكيف مع القطاع الزراعي وقطاع ا�عم
ام ا�قمار الصناعية، واستخدام ا+نترنت، وا+تصا+ت ال7سلكية، وا�جھزة المحمولaة التصوير باستخد:مثل

كما تساعد . إلى غير ذلك من الوسائل قيد ا+ختراع أو ا+ستكشاف. .. 4جراء التحلي7ت الطبيعية والكيماوية
المخaاطر الطبيعيaة، وفaى التقنيات الجديدة فى إدارة ا�راضى والموارد الطبيعية، وفaى الحيلولaة دون وقaوع 

ًا تقدم التقنيات الجديدة عددا كبيرا من القوى الدافعة فى مجال المعلومات، والمباد+ت التجارية، كمالتدريب،  ً 
  .ن على استغ7ل مزاياھا وتفادي عيوبھاًنتاج الغذائى، طالما أننا قادروللتنمية الزراعية، وا4

   www.techforfood.com/pourquoi.phpباب ذلك أس: التكنولوجيا من أجل الغذاء: المصدر

  :التكنولوجيا الحيوية فى الغذاء والزراعة

 صميم فىحيث أصبحت اXن تدخل ، وا�ح7م الجامحة،  المتأصلةھى مصدر المخاوفالتكنولوجيا الحيوية 
وھنا  . لمنطقة المتوسط تحليلنافىيتأتى لنا أن نغفل ھذا المجال  و+، والتجربة الزراعية،  الزراعية-ا�غذية

  . نجد أن ثمة فجوة واضحة بين شمال حوض المتوسط وجنوبه، ًأيضا

  : فى بلدان المتوسطةالتكنولوجيا الحيوية لfغذية والزراع

ة من الرسوخ وتطبيقية على درجة عاليتقتضي التكنولوجيا الحيوية أن يتوفر لدي الدول نظم بحوث أساسية 
،  الجامعaاتفaى بمراكaز البحaوث ً وثيقaاًخبaرات كبيaرة تaرتبط ارتباطaا، توجaد ة مجال الصناعفىو. والتكامل
 فيھا تلك المaستلزمات تتوفر +، شأنھا شأن معظم الدول النامية،  أن دول جنوب المتوسط على.معليونظم الت
 وجنaوب  بaين دول شaمالا+قتaصاديةو، والتكنولوجية،  توسيع الفجوة العلميةعلىمل ع ي الذى ا�مرا�ساسية
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ممaaا ،  التقنيaات الجديaدةّ جنaوب وشaرق المتوسaaط ا+مكانيaات للتaضلع فaي دول تتaوفر لaدىحيaث +، المتوسaط
 ھaىو، ه شركات قليلة متعددة الجنaسياتفيه وتتحكم علي تسيطر ، الذى شرائھا من السوق العالميةإلىيدفعھا 

 تaشكل التكلفaة المانعaة التaىو، +ختaراع تقوم بحماية مبتكراتھا من خ7ل التراخيص وبراءات االىالشركات 
  .  أمام اكتسابھاًافيضا إًعائقا، المتعلقة بھا

 ، حتى أنھا أصبحت دول جنوب وشرق المتوسطفى مسألة تطور التكنولوجيا الحيوية ، ھذا المقامفىويثور  
، ومaع ذلaك ."جنaوبالفجوة الرقمية بين الaشمال وال "ومشكلة" نقل التكنولوجيا"  من الجدل الدائر حولًجزءا

فaaى عقaaد الثمانينيaaات مaaن القaaرن   و+سaaيما بلaaدان المغaaرب العربaaى- ن معظaaم دول جنaaوب وشaaرق المتوسaaطفaaإ
 العجaز ةكطريقة لمعالج،  قطاع ا�غذية والزراعةفى بتطبيق التكنولوجيا الحيوية ًقد أبدت اھتماما -الماضى

 عام فىو . احتياجات السكان المتزايدين تلبى حتى، بل وزيادة المعروض الغذائى ا�غذية الزراعية لديھافى
 اللجنaة ، بينمaا يقaوم بتنaسيق العمaل البحثaى للتكنولوجيaا الحيويaة المركaز الaوطنىقامت تونس بإنشاء، 1983

 مجaا+ت  بخمaسة1998 عaام فaىا للبحaوث عليaأوصaت اللجنaة ال،  الجزائaرفىو .الوطنية للتكنولوجيا الحيوية
وتحسين ونمaو ، الزراعية -  صناعات ا�غذيةفىالتكنولوجيا الحيوية : ھىو، بحوث الفى ذات أولوية كبرى

كنولوجيaة واسaتخدام الت، ناعaة والجزيئaات الموبيولوجيaا، ةوإنتaاج خامaات العقaاقير الدوائيaا4نتاج الزراعaى، 
شطة البحثيaة ومنذ ذلك الحين توزعaت ا�نa . شئ له قيمةإلى الصناعية والزراعية الحيوية لتحويل المخلفات

 فaىخرطaة ن الم-  المغaرب ارتفaع عaدد المعامaلفىو .المعنية بالتكنولوجيا الحيوية بين خمس مؤسسات عامة
خ7aل )  قطaاع خaاص5،  منھaا قطaاع عaام10( ً معم157a إلaى مaن معمaل واحaد - بحوث الزراعة با�نaسجة

  . 1990 -1975الفترة من 

  متخلفaةلزا+ تa بلaدان الجنaوب فىحوث التكنولوجيا الحيوية ا+ أن ب،  الرغم من احراز بعض التقدمعلىو 
ن  ثaم إ. المعرفaةن مaأخaرى فaروع فaىوإنمaا أيaضا بالنaسبة للبحaوث ،  ليس فقط بالنسبة لبلaدان الaشمال-بشدة

وقaد حaددت ورشaaة العمaل ا+قليميaaة  . مجaال الaaصناعةفaىذ فيaa حيaز التنإلaaى ل مaا تنتقaًا�بحaاث المعمليaة نaaادرا
 من العقبات ث7ثةأنواعIDRC,200) 0(دول الشرق ا�وسط وشمال افريقية فىتكنولوجيا الحيوية المعنية بال
، والمaaوارد البaaشرية، عaaدم وجaaود ا+مكانيaaات الماديaaة والبaaشرية مثaaل البنيaaة ا�ساسaaية) 1:ھaaىو، الرئيaaسية

) 2: ، وحقaوق الملكيaةويوا4جراءات التنظيمية المتعلقة بaا�من الحيa، والجھاز القانونى، والقدرات ا+دارية
) 3:  تطaور التكنولوجيaافaىمھaم  ھaوا+قتaصادية، بaشأن مaا  -  الجھات الفاعلة ا+جتماعيةقصور الوعى لدى

يتعلaق بالكائنaات فيمaا ً وخaصوصا،  تحدد ا+وليات بوضوح وتضم الف7حين والمستھلكين التىغياب السياسة
  . )GMOs(ً الدقيقة المعدلة وراثيا

 أن دول المغرب )OST,2005 (يامرصد العلوم والتكنولوجأجراه  الذىيوضح التحليل ، لك ذعلىوع7وة  
) 0.32مؤشر  (فى علم البيولوجيا ا�ساسيةو+سيما ،  علوم الحياةفى التخصص فى من تخلف العربى تعانى

  .عوق بشكل واضح تطور التكنولوجيا الحيوية يمما

  وھaىفيھaا،والتوسaع ،  البحaوث الزراعيaة با�نaسجة تقيaيم مaستوىيات عنaدويتم التمييز عادة بين ث7ثة مستو
تطaaوير الھندسaaة  وفaaى الaaس7+ت النباتيaaة، والaaتحكم ،اسaaتخدام عمليaaات التكنولوجيaaا الحيويaaة لتحaaسين النباتaaات

 ، علaى ا�ول، تتقن عمليات المستوىنجد أن دول جنوب وشرق المتوسط، وبصفة عامة .الوراثية الزراعية
 بدرجات متفاوتةعملية التصنيع أو أنھا سابقة ،  المعاملعلى قاصرة ، في الغالب،ن تلك العملياتالرغم من أ

 أن ًن7حaظ مaث7، و+سaيما اسaتخدام الھندسaة الوراثيaة، مaا يتلaق بالمaستويين اXخaرينيوف ).ا�ردن، المغرب(
، طيةفaaى الaaدول المتوسaaيaaة محاصaaيل التكنولوجيaaا الحيوو أ، ًاثيaaارصة للمحاصaaيل المعدلaaة وصaaالمaaساحة المخ

  .4 - كما يتضح من الجدول رقم، من العالمخرى  ا�ا�قاليمعند المقارنة بًمتدنية جدا 
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  . فى ثمانية فروع من فروع المعرفة، فى دول المغرب العربي* مؤشر التخصص3 -جدول 
  

  التطور  2001  1999  1996  1993  
  20 -  0.32  0.37  0.40  0.42  البيولوجيا ا*ساسية

  22 -  0.77  0.84  0.98  1.08  البحوث الطبية
البيولوجيRRRRRا التطبيقيRRRRRة 

  وا4يكولوجيا
1.10  0.99  0.84  0.85  - 14  

  3 -  1.49  1.53  1.53  1.21  الكيمياء
  19+   1.39  1.34  1.17  0.99  الفيزياء

  13+  1.09  1.02  0.96  0.98  ا*رض وعلوم الفضاء
  40+  1.21  1.11  0.86  0.92  العلوم الھندسية

  49+  2.94  2.50  1.98  1.82  الرياضيات

لaى مؤشaر التخaصص لدولaة مaن الaدول بالنaسبة لفaرع معaين مaن فaروع المعرفaة، يaصف الع7قaة بaين نaصيبھا ع*
 فaى ھaذا الفaرع، ونaصيبھا علaى مaستوى العaالم مaن المنaشورات والمطبوعaات فaى مستوى العالم من المطبوعaات
 صaحيح، أو أنھaا دولaة 1ًتخصصا عندما يكون ذلك الرقم أكبaر مaن ونقول أن ثمة . جميع فروع المعرفة مجتمعة

  .)OST,2005 ()مرصد العلوم والتكنولوجيا ( صحيح1خصصة عندما يقل الرقم عن غير مت
   

 11 منھا، ار بالمحاصيل الحيوية مليون ھكت90الى  دولة تقوم بزراعة حو21كانت ھنالك ، 2005 عام فىو
  . يوجد من بينھا دولة واحدة جنوبية أو شرق متوسطية ولكن +، ةاليية شموث7ث دول متوسطة، دولة نامي

  :  الفرص وا*خطار

 الزراعيaaة بمختلaaف -  سلaaسلة ا�غذيaaةعلaaىتaaنعكس ،  ھaaذا المجaaالفaaى تحققaaت التaaىن ا+نجaaازات العلميaaة إ
فالتكنولوجيا ، قضايا من الًن كانت تثير كثيرا، وإ امكانيات ھائلةعلى تلك ا+نجازات ، كما تنطوىمستوياتھا

 تستخدم لفصل الجينات من ا�جسام الحية الدقيقة التىتضم مجموعة من التقنيات ، الحيوية الزراعية الحديثة
،  كاملaة مaن التكنولوجيaaات)gamut(  مجموعaةعلaى تaشتمل ھaىو. فيھaا الزراعaة والت7عaب فaى ةالمaستخدم

، ةوإكثaaار الكائنaaات الدقيقaa الدليليaaة اتاختيaaار الجزيئaa، ووالبيولوجيaaا الحaaسابية، أبرزھaaا تكنولوجيaaا الجينaaوم
والھندسة الوراثية أو التعديل ، ونقل ا�جنة، والتلقيح الصناعي، cloning ∗وا+ستنسال، والزراعة با�نسجة

   )FAO,2006(الوراثي

، طريaaات انتaaاج س7aa+ت مقاومaaة لsفaaات والفعلaaىتaaساعد الھندسaaة الوراثيaaة ، يتعلaaق بإنتaaاج المحاصaaيلفيمaaا و
كمaaaا أن تحaaaسين تثبيaaaت  .ومبيaaaدات اXفaaaات، أقaaaل حaaaساسية لمبيaaaدات الحaaaشائش، ووالبكتيريaaaا، روسaaaاتفيوال

ً ويمكaaن أيaaضاا4نتaaاج،  فaaى الغلaaة ونمaaو فaaى تحaaسين إلaaى العناصaaر النaaادرة ا�خaaرى، يaaؤدىأو ، النتaaروجين
فيما و .ھا الوراثية الرئيسيةمن حيث خواص،  للمنتجات، والشكل الخارجىوالمذاق، القيمة الغذائية "برمجة"

 غذاء فى تستخدم التى النباتات علىوالتجارب ، فان تطوير ھرمونات النمو الجديدة، يتعلق بتربية الحيوانات

                                                 
الaدكتور أحمaد مaستجير كaان يفaضل كلمaة ا+ستنaسال / تعني ا+ستنساخ بلغة الصحافة وأجھزة ا+ع7aم ولكaن العaالم الكبيaر المرحaوم  Cloningكلمة  ∗

  )المترجم(.  وھى أدقكترجمة لھا
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،  التحaولعلaى تحaسين معaد+تسaوف تaساعد ،  الع7aج الجديaدةسaاليبوتطaوير أ،  التغذيaةساليبوأ، الحيوان
دخال التكنولوجيaا الحيويaة ، فإن إًوأخيرا. وا�لبان، والبيض، حوم اللفىوتعديل مستويات الدھون والبروتين 

 -وشaكلھا، وقaوام الaسلعة، مaن حيaث المaذاق(  تحaسين جaودة ا�غذيaةعلaىسوف يaساعد ،  صناعة ا�غذيةفى
وسوف  ).الية وا�كثر مقاومة بسبب استخدام ا+نزيمات ا�كثر فعًوخصوصا(ويحد من تكلفة التصنيع ، )الخ

وسaوف  .)..تامينات ومكسبات الطعaمفيوالمثل ا�حماض ا�مينية، ( عناصر جديدة بتكلفة منخفضة نتاجيتم ا
+ أن استخدام التكنولوجيا ، إ الغذائيا4نتاج بزيادة حبما يسم، استخدام مجموعة واسعة من الوسائل الفنية يتم

حaرب ك7ميaة "ـ  لaًبح موضaوعاقaد أصa، وخصوصا استخدام الھندسة الوراثيaة،  الغذاء والزراعةفىالحيوية 
  .  استخدامھافى الحد من التوسع إلىقد تؤدي "  مستوي العالمعلى

  2005 مساحة المحاصيل الى تستخدم التكنولوجيا الحيوية على مستوي العالم فى4-جدول 
  المساحة بالمليون ھكتار  الدولة  الترتيب  المساحة بالمليون ھكتار  الدولة  الترتيب

  0.1  رومانيا  12  49.8  حدةالو+يات المت  1
  0.1  الفلبين  13  17.1  ا+رجنتين  2
  0.1  اسبانيا  14  9.4  البرازيل  3
>0.1  كلومبيا  15  5.8  كندا  4  

>0.1  ايران  16  3.3  الصين  5  
>0.1  ھوندوراس  17  1.8  براجواى  6  
>0.1  البرتغال  18  1.3  الھند  7  

>0.1  المانيا  19  0.5  جنوب افريقيا  8  
>0.1  فرنسا  20  0.3  اروجواى  9  

>0.1  التشيك  21  0.3  استراليا  10  

      22  0.1  المكسيك  11
  .James) 2005: (المصدر

 للرد ، حيث يرون أنھا الطريقة المثلى الفنيةساليب ا�خذ بتلك ا�على كبيرة ًويعلق أنصار التكنولوجيا آما+
 القول بأن حظر استخدام إلىا الحيوية بل يذھب أنصار التكنولوجي،  ا�غذية المتاحةفى النقص الموجود على

، والتغذيaةرة المaشاكل الخطيaرة للaصحة العامaة،  ادافaىيع المزايaا المرتقبaة لھaا يأو تض، التكنولوجيا الحيوية
،  مزايaا التكنولوجيaا الحيويaةفaى آخر قد أعرب عaن شaكوكه ً+ أن فريقا إ.، عمل غير أخ7قىوالبيئة، والفقر

ويؤكaدون أن الaنظم ، ويعربون عن قلقھم ازاء ا�خطار المرتقبة، شأن ذلك الموضوعودقة المعرفة العلمية ب
كمaaا  . المبaaادئ العلميaaةعلaaى الخيaaارات الaaسياسية أكثaaر منھaaا علaaى أنaaشئت قaaد اعتمaaدت أكثaaر مaaا اعتمaaدت التaaى

جaراء  البلaدان الناميaة مaن فaى عن قلقھaم ازاء احتمaال حaدوث اخaت7+ت اقتaصادية واجتماعيaة ًيعربون أيضا
  .استخدام التكنولوجيا الحيوية
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ًالكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا يمكRن ا�سRتفادة منھRا فRى مكافحRة ا*حRوال غيRر المواتيRة المتعلقRة بالمنRاخ 
  الزراعى  

ً بحaوث الھندسaة الوراثيaة بھaدف اكتaشاف الكائنaات الدقيقaة المعدلaة وراثيaا والقaادرة علaى تطھيaر تجرى اXن
وفى منطقة آسيا الوسطى، نجد أن تلك الكائنات الدقيقة المعدلة . . ثة بسبب الزراعة أو الصناعةالتربة الملو

 فى الوقت الaذى نجaح فيaه بعaض البaاحثين ،وراثيا لمكافحة التلوث، تبشر بتأھيل الزراعة فى بعض المناطق
ًلسنوية، وأخيaرا، تجaرى الھنود فى نقل الجينات الى تتحمل الملوحة من أشجار المانجروف إلى المحاصيل ا

 العaالم وفى وقت تتزايد فيaه الaصعوبات حaول. ًالبحوث حا+ بشأن إمكانية تقليل احتياجات النباتات من المياه
ً كثيرا إزاء محاو+ت نقل جينات من الذرة الرفيعة والصبار شربما + نندھ،و للرى إقامة مناطق محددةبشأن

 ىًلبحوث فى الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا والمقاومة للجفاف، + تعفوبطبيعة الحال، فإن ا. إلى نبات ا�رز
دمة، وصيانة أنابيب المياه،  تدوير المياه المستخًاقتصادا فى المياه، والدول، من تطبيق أساليب الرى ا�كثر 

دن، فھل من  عن مشك7ت المياه فى ا�رهعرف ومع التسليم بما ن–ة واعية و ذكية  بطريقلار المحاصيواختي
  المجدى زراعة الموز ھناك ؟

ة علaى ا4جابaة الوحيaدًوتوضح ا�مثلة على طرق مكافحة الجفاف، أن الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا ليaست 
، التى يتعين على كوكب ا�رض استخدامھا للتغلب لحلولا  منذلك، بكل تأكيد، ولكنھا واحدة من سلة كبيرة

ونحتاج إلى إجراء المزيد مaن البحaوث علaى المحاصaيل فaى المنaاطق الحaارة، . معلى مشكلة الغذاء فى العال
 النداء الذى أطلقه فقد صدرمن ثم و. �ن تلك المحاصيل محل إھمال نسبى من جانب بحوث القطاع الخاص

  مaن أجaل ا+كتتaاب2001البرنامج ا+نمائى لbمم المتحدة فى تقرير التنميaة البaشرية الaصادر عنaه فaى عaام 
  . ًالعام فى تمويل البحوث المتعلقة بالكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا

ً زراعة الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا فى بلدان العالم الثالث، بمعرفة ،لى، والتحكم فىعو+بد من السيطرة 
ن المخaاطر البيئيaة ًغالبaا مaا تكaو ":الدول المعنية، �نه كما جaاء فaى تقريaر البرنaامج ا4نمaائى لbمaم المتحaدة

ومaن . "للتكنولوجيا الحيوية خاصة بكل نظام من ا�نظمة الحيوية، على حدة، وأنه يتعaين تقييمھaا حالaة حالaة
ن مaا يمكaعلمية من أجaل تقيaيم  ومصر، بإنشاء لجان ا�رجنتينأجل ھذا الغرض، قامت عدة دول، من بينھا 

ً وأخيرا، فأنه يتعين بذل كaل مجھaود ممكaن حتaى .ن أضرارًأن يترتب على الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيا م
 �نaaه بaaدون ذلaaك، لaaن يaaستطع شaaراءھا إ+ أثريaaاء .ةالكائنaaات الدقيقaaة المعدلaaة وراثيaaنaaضمن رخaaص اسaaتخدام 

  .رق بين ا�فراداالف7حين، مما يؤدى إلى تفاقم الفو

   Blanc) 2001: (المصدر

  :تراعولكن ثمة ضرورة لمراجعة براءات ا�خ....  

ًتثير ھندسة الوراثة سؤ+ عريضا يتعلق بمدى انطباق ً إحتكارا فالبراءات تمثل ، على ا�شياء الحية البراءاتً
ًون7حaظ أن عaددا . عaن الجھaود البحثيaة التaى بaذلتً ، وتعويaضاا+ختراعaاتلمدة زمنية معينaة +ختaراع مaن 

قaدم الحaوافز للبحaوث، وتحaصل علaى البaراءات ًمحدودا من الشركات القوية المتعددة الجنaسيات، ھaى التaى ت
  :  البحثية وتسمعى إلى السيطرة على الموارد الوراثيةعلى ا4مكانياتالھيمنة   لھاالتى تسھل

م بسبب تركيز تمويل ق الذى يتفا- دھو ليس با�مر الجدي و- أى التآكل الوراثى:قضية فقدان التنوع الوراثى> 
  . حدودةالبحوث على عدة أنواع وس7+ت م



  

149 
 

 تعaزز  الدقيقaةالكائنات الحية" تجزئ "�ن عمليةمستقبل النظم المتكاملة وطرق ا4نتاج الزراعى، قضية > 
  . ع لتقييم السوق+ تخض، وتلك المناھج التخفيضمناھج 

ن و+ يعaودوحيث أن قدرتھم على إكثار البذور فaى مaزارعھم تaصبح تحaت التھديaد، تبعية الف7حينقضية > 
 .                                لى التسابق فى مجال استنباط التقاوى والس7+تقادرين ع

 ربما –تاج إلى وضع نظام بديل ح، فإننا سوف نالحياة أردنا أ+ نتساءل بشأن حماية ا+ختراع فى علوم وإذا
 ا+ختراعaaاتم  الaaسبل أمaaاّ أن تaaسدستطيعتaaراع، التaaى بحكaaم تعريفھaaا الaaدارج،  لبaaراءات ا+ختaa–فaaى أوربaaا 

وإن وضع نموذج يقوم على تجميع البحوث والموارد الوراثية سوف يساعد على المواجھة التقليدية . ا�خرى
ً ويقتضى ا�مر أيضا وضع قواعد صارمة على نطاق البراءات، بناءا علaى ,ھو خاص  وما،و عامما ھبين  ً

 سaوف توضaع ً،، مaثDNA(7(ت الوراثيaة ات الصبغااليمعايير صارمة ل7ستخدام الصناعى، وفى حالة متت
مaن ً"تجميعaا"وإن. اتاليaات ذاتھا فى المجال العام، ويقتصر استخدام البراءات علaى اسaتخدامات المتتاليالمتت

النمaaوذج المتعلaaق ببرنaaامج بaaشأن ل، ابتكaaارات تنظيميaaة ومؤسaaسية حaaاًذلaaك النaaوع، يفتaaرض مقaaدما، بطبيعaaة ال
 . الزراعة الوراثية

   Hervieu) 2003: (المصدر
 

  : ًمتابعة مسيرة التقدم معا

 والتى أعانت الزراعة علaى –فى أعقاب الثورة التكنولوجية فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى 
كنولوجيا الحيوية، واXن ظھaرت  ظھرت تكنولوجيا المعلومات، والت–أن تصبح زراعة صناعية إلى حد ما 

ومaا . ثت تغييرات ھائلة فى القطاع الزراعaى، وقطaاع تaصنيع الaسلع الزراعيaةى، والتى أحدتكنولوج -انونال
لى أعتاب ثورة تكنولوجية كبرى، ذلك أن تلك ا4بداعات سوف تساعد ب7 شaك علaى متابعaة عن اXن إ+ نح

م إن تلك ث. ً اھتماما أكبر بالمشك7ت ا+جتماعية والبيئيةفيهخ ّالنمو السريع فى ا4نتاج، فى الوقت الذى ترس
ْئى بaين شaاطق على أن الفaوار.ًد الراسخة للتنمية المستدامة أبداُمُ◌التقنيات تمتلك ا4مكانيات لكى تصبح الُع َ 

  . تناغم المنطقة وانسجامھا علىالمتوسط فى النفاذ إلى تلك التقنيات، يمكن أن تكون له نتائج مدمرة
  

  تكنولوجيا النانو أقبلت        

ل البحوث والعمليات فaى التaصنيع والت7عaب بعناصaر بأنھا مجملنانو وتكنولوجيا النانو يمكن تعريف علوم ا
 وتنaصرف علaوم النaانو. انو مترمثل مقياس النًالمادة وبنيتھا، وعرضھا، ومنظومة المواد بمقاييس دقيقة جدا

، حيaث  الكليaةت الجزئياومستوى، الجزيئىلى المستوى الذرى وإلى دراسة الظواھر والت7عب فى المواد ع
 علaى عليھaاحaصل ن خواص تلaك المaواد التaى عنً ملحوظا ًاخت7فا)  أو الكيميائيةالفيزيائية(تختلف الخواص 

  . نطاق أكبر

 فھى تكنولوجيا واعدة إلaى حaد –ً�شياء الصغيرة جدا با التى تسمح بعمليات الت7عب –نو أما تكنولوجيا النا
ففى ا�لبان على سبيل .  الزراعية، بل وا+ستخدامات الع7جية–غذية كبير فى ا+ستخدامات الزراعية، وا�

 فaى ع7aج فاعليتھaاالمثال، تساعد تكنولوجيا النانو على سھولة استخ7ص البروتين من ا�لبان، والتى ثبتت 
، حتaaaى مaaaرض الزھaaaايمر ) Psoriasis (الaaaصدفية، ومaaaرض )Osteoporosis(مaaaرض ھaaaشاشة العظaaaام 

)Alzheimer(ازين تخ7صإس، أوaن الكaة مaواع معينaأن Casein ةaال بدرجaطفbبا لaبن مناسaون اللaى يكaًحت
  . أكبر
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 اكتaشاف بaوادر المaرض، أو ارھاصaات  حا+ت النبات،تتبعمكن لقرون ا+ستشعار بالنانو ووفى الزراعة، ي
ل منع ا�مaراض نات من أج نظم النانو تحليل لعاب الحيواباستخدامويمكن . ھجوم اXفات، أو ا�زمة المائية

 ويمكن أن تكون تكنولوجيا النانو أداة جيدة للتنمية المaستدامة فaى الزراعaة عaن طريaق حaسن تقنaين .الوبائية
 –ا النaaانو، تكنولوجيaaا واعaaدة فaaى قطaaاع ا�غذيaaة تعتبaaر تكنولوجيaaكمaaا . م المaaواد الكيماويaaة والaaرىاسaaتخدا

 خ7ل قدرتھا على اكتشاف العناصر الميكروبية الزراعية، حيث تساعد على تحسين عملية حفظ الغذاء، من
  .فى ا�غذية

 با�خaذ بأسaباب تلaك ً- عمومaا–وكنا قد وقفنaا علaى وجaود تلaك الفجaوة بالفعaل، وقامaت دول شaمال المتوسaط 
 ةوعلaى أيa.  لتلaك التقنيaات الظaروف الsزمaة 4زدھaار دول جنوب وشرق المتوسaط، ّھئ بينما لم ت،التقنيات

 منaaاخ آمaaن، تھيئaaةعaaين علaaى دول جنaaوب وشaaرق المتوسaaط، تaaشجيع تلaaك التقنيaaات، عaaن طريaaق حaaال، فإنaaه يت
 ا+سaتثمارات الaضرورية لaذلك، وثمaة حاجaة واضaحة إلaى التعaاون مaن ناحيaة وتaوفير، التعلaيموتحسين نظم 

 بaل إذا ،وإذا لaم تaنجح فaى سaد الفجaوة التكنولوجيaة. المساعدات ا+ستثمارية، أو نقل التكنولوجيaا والمھaارات
 ا+جتماعيaaة علaaى تفaaاقم الفجaaوات – وكaaسب الرھaaان مaaضمون –تركناھaaا تتaaسع أكثaaر وأكثaaر، فaaإن نaaراھن 

  .والسياسية، نتيجة لما سلف ذكره
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  5 الفصل
                                                                                              

  ∗∗∗∗ اMستھjك واتجاھات الغذاء أنماط

 ا+حتياجات مواجھة في يتمثلً كبيراً تحديا – الجنوبية الشواطئ على القاطنون و+سيما – سطيونالمتو هيواج
 الحادى القرن بداية في  أى الراھن، الوقت في إ+ ا+نخفاض في يبدأ لم السكانى النمو �ن ،زايدةالمت الغذائية

 فيً وخصوصا الماضية، القليلة العقود في مسبوقة، غير تغييراتً يضاأ حياتھم أساليب شھدت كما والعشرين،
 التى العوامل بعض في فقط وننظر. ا+نسان صحة على سيئة أو حميدة آثار من ذلكمال مع ،الغذائية ا�نماط

 الدقيقة والكائنات السريعة، ا�غذية بشأن (الجارى ا+جتماعى الجدل خTل من ا�خيرة، التغييرات تلك تميز
 على شاملة نظرة إلقاء خTل من أنه إ+). غذائية أزمات حدوث عن الناجمة اوفالمخ أو ًوراثيا، المعدلة
 بعض oتخاذ الملحة الضرورة وإدراك ا+تجاھات، تلك حجم تقدير نستطيع الطويل، ا�جل في الموقف

 راءإج ويلزم المتوسطية، الغذائية العادات في الحالية اoنحرافات بعض نصحح أن نايعل كان إذا اoجراءات،
 والسTمة الغذائى ل�من المسبقة الشروط نحدد لكى والكيفية، الكمية الناحيتين من الوضع، لھذا متعمق تحليل

  . المنطقة لسكان الغذائية

  :المتوسط البحر ىف الغذائية والعادات الغذائى، اMستھjك

 أجناس لوجود نتاج وھو ائل،الھ تنوعه في ًفريدا الغذاء من ًنظاما المتوسط منطقة شھدت بعيدة، قرون منذ
 الغذائية، العادات توحيد من ًوبد+. مختلفة شرائية أنماط وجود مع المنطقة، في والثقافات البشر من مختلفة

 الغذاء ذخيرة توسيع الي – ا�مر حقيقة في – أدى قد الزمن، عبر بالتدريج تحقق الذى الغذائى التنوع ذلك فإن
 تمثل منھا ثTثة ولكن والمأكو+ت، ا�غذية من التنوع ھذا في تساھم عديدة لعوام وثمة. المتوسطى والمطبخ

  : خاصة أھمية

 . المتوسط البحر حوض في الجغرافية للبيئات الشديد التنوع> 

 وفاكھة والزيتون، الكروم، أدخلوا الذٮن والرومان، والقرطاجيون، اoغريق،: المسيطرة الشعوب تعاقب> 
 والمطبخ الشرق، خضروات جلبوا نيالذ والعثمانيون يزنطيون،بوال العرب، ثم ى،ا�دن الشرق وخضروات

   .ا+مريكتين خضروات جلبوا نيالذ والبرتغاليون ا+سبان ثم الشرقى،

 ا�نماط ثم ومن الثقافات، من الممتزج الخليط ذلك شجعت التى والموانى، المدن لعبته الذى الھام الدور> 
 ىف ًتجانسا ا�كثر الصورة مع يتناقض  المدن، في التنوع أن نجد نادرة، نثناءاتاست وجود ومع. الغذائية
  . ًمتواضعاً بسيطا مايكونً وغالبا ًرتيبا،ً نظاماً عادة الغذائى النظام يعتبر حيث الريفية، المناطق

  :Hخرى منطقة منً شديداً تباينا تتباين التى واMتجاھات السمات

 أنه إ+ ًواسعا،ً اختTفا المتوسط،  دول في الغذائية النظم اختTف أسباب يفسر يخىالتار التراث ذلك أن ورغم
 ،البسيطة اoقتصادية الوجبات:فيھا ا�ساسى العامل الدول، تلك جميع بين مشتركة أساسية عوامل عدة توجد
 وانخفاض ،)اليوم ىف للفرد حرارى سعر ) 2.700-3.500 (الغذاء من المتاحة الوفرة من الرغم على

 الدول في% 40 ب مقارنة حيوانية، منتجات فقط% 20 (يةئالغذا المقطوعية ىف للطاقة لىّا�و المحتوى
 – الساحلية المناطق ىف – وأسماك خضروات: عن عبارة الوجبة لىع لباالغ والجزء ،)باoنجليزية الناطقة

 كما. ا�عياد لمناسبات اللحوم تدخر أو معينة، نكھة oكسابھا الخضروات الي اللحوم بعض يضاف وقد
 المكونات تشكل أو المكرونة، أو الكسكسى، مثل الحبوب بعض ىلإ تضاف بحيثً أيضا الخضروات تستخدم

                                                 
 ).مونبلييه المتوسطية، الزراعة معھد سيام، (باديلT مارتين بإعدادھا قام وثائق على مادته في الفصل ھذا اعتمد ∗
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 والفاكھة) الزيتون بزيت كھةنالم (السTطات وتعتبر. والبھارات الزيتون بزيت المزودة للصلصات ا�ساسية
 فT الطازج اللبن أما الخضروات، وأطباق الجبن بين الجمع يتم ماً وكثيرا الرئيسية، الوجبات جميع منً جزءا

 اللبنة، مثل (المعالج واللبن والماعز، ا+غنام ألبان من المستخرج الطازج الجبن كان وإن ًنادرا، إ+ يستخدم
  . توسطيةالم الغذائية النظم جميع ىف والمستقرة الشائعة ا�غذية من ، والزبادى، )الخ والعيران، والرايب،

. الليمون وعصير الخل مثل الحمضية النكھات وكذلك واسع، نطاق على والبھارات المطبخ أعشاب وتستخدم
 عبارة جباتوال أثناء تستھلك التى المشروبات أن نجد الكحوليات، فيھا تحرم التى اoسTمية البلدان وبإستثناء

 مصاحبة تكون ما وعادة الينسون، بطعم ھةمنكال المشروبات أو ،)بالماء تخفيفھا مايتم ًغالبا (خمور عن
  . جانبية �طباق

ً إجتماعيا ًدورا تلعب فالوجبات. الغذاء تجاه الموقف ھو الرابع المشترك العامل فإن ًا،آخر وليس ًوأخيرا
 تظھر التى ا+جتماعية ا�لفة من معين بشكل تتميز الغذائية، ا�نماط أن ذلك المتوسط، منطقة ىف ًأساسيا

 من طقس وكأنه الطعام، إحترام على موتق لشعائرً اتباعا تعتبر والتى الثTث، اليومية الوجبات حول صورتھا
 كان سواء وتماسكھا الجماعة انصھار على يعمل ضرورى عامل الوجبات، في والمشاركة. الغذائية الطقوس

 مزة أو تونس، في )Kemya(ايكيم أو إيطاليا، ىف) Tramessi (أو أسبانيا، ىف) Tapas (مسمى تحت ذلك
)Meze (مزاليك أو لبنان في) Mezelik (توليفة عن عبارة بالغذاء ا+ستمتاع يكون ھذا، وعلى تركيا، ىف 

  . الثقافية المظاھرو الغذائية، العادات بين ذكية

 المذاقب تتعلق وخصائص غذائية خصائص من به لما ًكثيرا امتداحه تم الذى – الغذائى النمط ذلك كان لقد
 من ًرسميا به ا+عتراف وتم والوطنية، الدولية التوصيات من لكثير ٍإلھام مصدر – اoجتماعى لدوره وكذلك
 اليه ويشير ،)Willet, 2003 (ًدوليا ًمرجعا بإعتباره ،1994 عام في العالمية الصحة منظمة جانب

 التى رةيالشھ لدوليةا الدراسة بعد السبعينيات، لعقد" الكريتى النموذج "بإسم المختصون
 بين الصلة ظھرت عامة، بصفة اليونان ىف أو كريت، جزيرة في �نه ،A,Keys,1986(32(أجراھا

 وإنخفاض) القلب أمراضب  اoصابة حا+ت إنخفاض (السكان وصحة المتوسطية، الغذائية الخصائص
  . بھاً ومعترفا مستقرة ظاھرة بذلك وأصبحت) السرطان بمرض اoصابة معد+ت

 :الملحوظة ا?قليمية التناقضات

 ودول ،ىالشمال الشاطئ الواقعةعلى الدول بين الغذائية، طوعيةمقال) مكونات (بنية ىف تناقض يوجد يزال +
 أقل أو% 10 (ًأساسا نباتى غذاء ا�خيرة االدول ىف فالغذاء الجنوبى، الشاطئ على المطلة والدول ،33البلقان

 تحتوى التى بالبقول وتستكمل ا�ساسى، المكون ھى والحبوب ،)حيوانى مصدر من الحرارية السعرات من
 على تشتمل الشمال، ىف الشاطئية الدول في الغذاء من الفرد ومقطوعية البروتين، من كبيرة كميات على

 ىف الغذاء مقطوعية ضعف توازى أنھا لوجدنا النباتى المعادلب عنھا عبرنا ما وإذا عالية، حيوانية منتجات
   الغربى، الغذائى النموذج منً شديداً اقترابا الغذائية المقطوعية ھذه بنية ونقترب) 1- جدول انظر (جنوبال

 أن فنجد البلقان بTد أما. أقل دراتيوكربوھ أكثر، وبقوليات أسماك على تشتمل ھوأنھا الوحيد وا+ختTف 
 الشمال، ىف الغذائية والبنية الجنوب ىف غذائيةال يةْبنال بين وسط مركز ىف تقع فيھا الغذائية المقطوعية بنية

 حبوب على تشتمل كما الجنوب، مع بالمقارنة أكثر حيوانية منتجات على تشتمل المقطوعية أن نجد حيث

                                                 
علق بالصلة بين معدل ً ، موضحا فيھا معامل اoنحدار بين الشمال والجنوب، فيما يت1986في عام " سبع دول" نتائج دراسة عنAncel Keys نشر )32

  .أمراض القلب، ومقطوعية الغذاء

 الجنوبى الشاطئ وبين الشمالى، والشاطئ البلقان منطقة بين ا+ختTفات لتوضيح الغذائية، طا�نما بين مقارنة وضع ل�ھتمام، المثيرة ا�مور من) 33
 .المتوسط للبحر
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 المطلة الدول ىف نظيرتھا من أقل البلقان ىف النھائية الغذائية المقطوعية ولكن . الشمال من أكثر وبقبوليات
  ). 1-  البيانى شكلال انظر (المتوسطية ا�وربية الدول عن كيناھ ية،الجنوب الشواطئ على

 غذائية واختMjت الشمال، في كاسح صحى نموذج
  : الجنوب ىف متفاقمة

 على المطلة ا�وربية الدول ىف الغذائية ا�نماط تقترب
 النموذج من ًشديدا ًاقترابا للمتوسط الشمالية الشواطئ
 ولكن الماضى، القرن من الستينيات عقد ىف اليونانى

 والعشرين، الحادى القرن مطلع في كذلك الحال يعد لم
 زيادة الطاقة من اليومية المقطوعية تزايدت حيث

 الغذائية الطاقة كمية كانت 1960 عام ىف( ملحوظة
 سعرحرارى/كيلو 3.000 -2.500 بين ما تتراوح

 تتراوح 2003 عام في أصبحت بينما اليوم، ىف للفرد
 ويمكن ،)حرارى سعر كيلو 3.800 -3.300 بين ما
  :ھنا اتجاھات ثTث على نقف أن

 اللبيدات (الدھون استھTك في ھائلة زيادة> 
Lipids(، ك زيادة ذلك ويفسرTالدھون استھ 
 يتزايد حيث لحوم،وال ا�لبان منتجات (الحيوانية

 بل ،)االمعيشة مستويات ارتفاع مع منھا ا+ستھTك
 المستخدمة النباتية الزيوت استھTك في أكبر وزيادة

 في المستخدمة أو) أوالتحمير (والقلية الطھى ىف
  .المصنعة الغذائية المواد مختلف

 البسيطة دراتيالكربوھ استھTك في زيادة> 
)Simple (ك ىف متمثلةTغذية المشروبات استھ� وا

 نفس ىوف درات،يالكربوھ من العالية المحتويات ذات
 استھTك انخفض( النشويات استھTك تناقص الوقت
 ىف ا�خيرة سنة الخمسين خTل النصف بمقدار الخبز

 الثلثين بمقدار البطاطس استھTك انخفض فرنسا،
  ). الفترة نفس خTل

 مع ولكن وتين،البر من الكلية الكمية ىف طفيف تغير> 
 النباتى البروتين حساب على الحيوانى البروتين زيادة

 ). والحبوب الجافة، والباز+ء والفاصوليا الفول(

 بين المتوسطية الغذائية النظم مقارنة 1 بيانى رسم
 .2003 سنة البلقان – الجنوب - الشمال

 
  : الدليل
BA :     المشروبات الكحوليةMP :ا�لبان ومنجات ا+لبان  
CR :   الحبوب والخضرواتME:لبيض اللحوم وا  
  البقول:    P الجذرية والدرنيات             

F:                   ا+سماك   SH :السكر والعسل  
FV :    الفواكة والخضرواتOF :الزيوت والدھون  

مؤشر 
شمال 

  المتوسط

مؤشر 
  البلقان

  النموذج الغربى: 100مؤشر ال

 

مؤشر 
جنوب 

  المتوسط

النموذج : 100مؤشر ال
  الغربى
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   بنية المقطوعية الغذائية1-جدول
 الشكل ىف المقطوعية  اMقليم

                 حرارى سعر بالكيلو النھائى
  *للمقطوعية  المعادل النباتى  ةيسعرات حيوان% 

  9.990  30  3.577  شمال المتوسط
  6.820  24  2.772  البلقان

  5.157  10  3.231  جنوب المتوسط
 التعاون منظمة دول

  والتنمية ا+قتصادى
3.510  31  9.996 

  ).والزراعة ا�غذية منظمة (الفاو أرقام على بناء أجريناھا حسابات :المصدر

  ).     7 × الحيوانية السعرات عدد + (تيةالنبا السعرات عدد=  ىالنبات بالمعادل المقطوعية* 
  : ىالتال النحو على الجدول ھذا في اoقليمية البنيات

  .        والبرتغال وإيطاليا، واليونان، وفرنسا، أسبانيا،: الشمالية المتوسطية الدول -
  .وتركيا ،وتونس وسوريا، والمغرب، ولبنان، ا�ردن، ومصر، الجزائر،: الجنوبية المتوسطية الدول -
 . وسلوفينيا وصربيا، ا�سود، والجبل وكرواتيا، والھرسك، البوسنة ألبانيا،: البلقان بTد -
  

 ىلإ المجتمعات واتجاه ا+قتصادية التنمية تصاحب ما ًغالبا عالمية، ظاھرة الغذائى، النظام في التغير وھذا
 البلدان ىف السائد الغذائى النموذج ةمحاكا/ رانتشا ىف تتمثل مزدوجة لظاھرة نتيجة وھى المدن، في اoقامة
 قدرة أقل التقليدية المتوسطية القطاعات فيھا أصبحت التى ا+قتصادية العولمة وكذلك با+نجليزية، الناطقة

 عقد ومنذ ً.استعدادا و عدة ا�فضل الدول ھايعل منيتھ التى الصناعية – الزراعية النظم لصالح المنافسة، على
 التغيير مثل (آثار من ھايعل يترتب ما و الحياه أنماط ىف ا+تجاھات أصبحت الماضى، القرن ىف تالثمانينيا
 الدول، باندماج ًوثيقا ًارتباطا ترتبط) ا+ستھTك على الصناعية الصبغة غلبةو الغذائية، ا�نماط في الجذرى
 ا�غذية أصبحتو المعيشة، في أنفسھم على يعتمدون ينالذ الناس أعداد وزيادة ا�سرة، تشكيل وإعادة

 ا�كTت أما. ًوانتشاراً شيوعا أكثر) مباشرة لTستھTك الجاھزة (المعدة ا�غذية أو) للطھى الجاھزة (المجھزة
 خTف على الكثيرون، ھجرھا فقد – وتحضير إعداد وعملية ،طازجة مكونات تتطلب التى – المتوسطية

 . العصرية العمل حياة مع متوائمة غير بإعتبارھا ا�ول، النوع

 ا�ربعين السنوات خTل ملحوظة زيادة المتاحة ا�غذية من المعروض زاد المتوسط جنوب دول ىوف
 وكانت. اليوم ىف شخصلل حرارى سعر كيلو 800 بمقدار الحرارية السعرات متوسط زيادة مع الماضية،

 نفس خTل السكانى النمو معد+ت عتبارا+ في نضع عندما جبارة، ًجھودا الشأن ھذا في المبذولة الجھود
 + المرء أن رغم المتوسطى، النموذج عن اzنيبتعد أنه  يبدو السكان لھؤ+ء الغذائى النموذج ولكن الفترة،

 على ًكبيرا ًتركيزا نTحظ و+زلنا ًغربيا، ًنظاما أصبح قد الغذائى النظام بأن اzن حتى الزعم يستطيع
 البسيطة السكريات استھTك مستوى ارتفاع وكذلك) والبقوليات الحبوب مثل (اءللغذ الرئيسية ناتالمكو

 كلما أنه بمعنى الغذاء، مقطوعية ىف الحبوب نصيب معً عكسياً تناسبا الغذائى التنوع ويتناسب. ًنسبياً إرتفاعا
 وھى( وا�سماك والخضروات الفاكھة من المستمدة الطاقة كمية انخفضت الحبوب، مقطوعية ارتفعت
 تلك في هعن التنويه يتم ما ًفغالبا وا�لبان اللحوم انتاج ىف المحرز التقدم أما). بشدة بھا الموصى ا�غذية

 انه حيث الحيوانية المنتجات استھTك زيادة بشأن ًنسبيا، ًضعيفا كان أثره أن الواضح من أنه إ+ ،الدول
 مصر، في ًتقريبا ج/ ك 20 السنة في اللحوم نم الفرد استھTك متوسط يبلغ: للغاية ًمتواضعا +يزال

 غير ا+قتصادية الظروف أن و+شك). وأسبانيا فرنسا في ج/ك 100 على يزيد بما مقارنة (وتركيا والمغرب،
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 المطبخية ا�ساليب كانت وإذا الدول، تلك تحققه أن المرجو من كان الذى الغذائى التطور أجل من ةتيموا
 حد الي ًتقليديا +يزال المتوسط جنوب في الغذائى النظام أن إ+ المدن، بعض ىف ھاب ا�خذ جرى قد الحديثة

  . كبير

 ملحوظ تدھور عن ،1963 عام في الوضع مع 2003 عام البلقان في الغذائى الوضع بين المقارنة وتكشف
 والخضروات، لفواكهوا الحيوانية المنتجات بإستثناء المتاحة، السلع في ًنقصا ثمة أن يبدو حيث عامة، بصفة
 مTحظاتنا ومن. الخاص ا+ستھTك أجل من المحلى اoنتاج من علٮھا الحصول يتم التى السلع وكذلك

 التوازن أن نجد حيث كبيرة، تفاوتات وجود لنا يتكشف الغذاء مقطوعية في الغذائية العناصر +تجاھات
 وسلوفينيا يوغوسTفيا ىف أما ملحوظ، شكلب تدھور قد – خاصة بصفة كرواتيا وفي – البوسنة في الغذائى

 أدنى مستويات عند ولكن ا�سود، والجبل ألبانيا ىف طفيف تحسن ھنالك كان بينما ً،نسبيا ًتوازنا فيھما فنجد
 النموذج منً وقريبا الشئ بعضً متنوعا يبدو البلقان ىف الغذائى النظام أن من الرغم وعلى .التوازن من بكثير

   .الفقرإنتشار على عTمات ھنالك أن إ+ لي،المثا المتوسطى

  :الحضرية غةبالص ذات الجديدة ةالحيا أنماط تمليھا التى الغذائية التفضيjت

 ويرتبط فيھا يعيش التى واoجتماعية اoقتصادية بالبيئة كبير حد ىلإ سلوكه يتأثر إجتماعى كائن ھو المستھلك
 ستة وتوجد. الغذاء على الطلب نسبة فيً ملحوظاً تأثيرا ؤثرت فرص أو مشكTت ظھور ذلك على ويترتب بھا،

  :اغذاء أنماط ىف ثم ومن المجتمعية، البيئة في التغييرات تلك لتفسير بھا ا+ستشھاد يمكن رئيسية متغيرات

 وارتفاع السكان، توزيع oعادة كبيرة عملية الماضية القليلة السنوات شھدت: المدن ىف العيش ىلإ ا+تجاه> 
 يتم المستوردة الصناعية السلع أو المحلية السلع كانت ولما. الرئيسية الحضرية المراكز الي الھجرة عد+تم

  . الشمال في ا+ستھTك أنماطبً ترحيبا أكثر المدن في المستھلكون كان الحضرية، المناطق في توزيعھا

 الجنوب سكان من% 36 نيكو سوف ،2020 عام بحلول: الشباب من الجنوب في السكان غالبية أن> 
 الذٮن الشباب أن ًجيدا، المعروفة الحقائق ومن. الشمال في% 20 ب مقارنة العشرين، سن تحت +يزالون
 وإتجاھات ا+عTم، وسائل لتأثير ًوتعرضا ًانفتاحا ا�كثر ھم ا�جيال، بين الفاصلة المرحلة يجتازون
 وا�غذية الغربى، اoجتماعى الطابع ذات الحديثة يةا�غذ بين الرمادية المنطقة بمثابة وأنھم الموضة،
 . التقليدية

 ىف يزيد مما كان التى – المتوسطية المرأة أصبحت :اoقتصادية ةالحيا ىف للمرأة المتزايدة المشاركة> 
 ىف العمل حياة ىف اzن تنخرط – �سرتھا الجيد الطعام لتقدم وقتھا من ًجزءا تخصص أن التقليدية مكانتھا

 ىف% 17 ا+ردن، ىف% 7 (يوم بعد ًوماي تزداد البيت خارج تعمل التى المرأة أعداد وأصبحت لمجتمع،ا
 .الضرورة بحكم أو بإختيارھا، سواء) تركيا ىف% 43 المغرب، ىف% 29 تونس، ىف% 24 جزائر،لا

 أكثر يكن لم إن ،المنزلى ا+ستھTك في التغيير تفسير ىف الدخل عامل عن أھمية يقل + الوقت عامل وأصبح
 .الخاصة للمناسبات يدخر وإنما العصرية العملية الحياه مع البتة متوائم غير المتوسطى الطعام ويعتبر. أھمية
 أنھا عن ًفضT ا+جتماعية، والطبقات وأجدادھا، أبائھا بثقافة ًجدا متأثرة المتوسطية المرأة +زالت ذلك، ومع
 ا�غذية (المجھزة، ا�غذية على طلباتھم ىف حتى أسرتھا، +فراد ةالمغذي ا�م. صورة على الحفاظ تريد

 السابقة ا�طعمة تستخدم أصبحت المرأة أن من الرغم وعلى). ل�ستھTك الجاھزة ا�غذية أو للطھى، المعدة
 عضب من المرأة يحرم ل�كل الجاھزة ا�طعمة شراء �ن رغبتھا غير على ذلك أن إ+ للوقت،ً توفيرا اoعداد

  .)Padilla,2000( ا�طعمة أنواع على الشخصية" بصماتھا"و امتيازاتھا

 الترابط عرى إنفكاك معقبل، ذى عن ًعددا أقل ًمعا يعيشون نيالذ وا�جيال، ا�سرة أفراد صبحأ>
 اكانو إذا ذلك سوى لھم خيار + الغالب في �نه – أنشطة بعدة الناس وإشتغال المدن، ىف اoقامة:  اoجتماعى
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 لدى ا�طفال عدد وأخذ. اzن النووية ا�سر تشكل يوضح – المعيشة من كريم مستوى على الحفاظ يريدون
 ىف امرأة لكل طفلين ھناك أن نجد تونس ىفف ًتدريجيا، المرأة ميتعل مستوى ارتفاع بحكم يتناقص، أسرة كل
 قد المتوسط ىف ا�سرة رادأف عدد أن جدن مصر، ىوف ،1960 عام في أطفال بسبعة مقارنة ،2000 عام

 اثة،دالح وإنتشار ا�سرة، حجم تقلص ومع ).(Soliman,2001 التسعينيات عقد ىف 4.3ىلإ5.2 من إنخفض
 إلى أكثر يميلون اzن الناس أصبح الشرائية، القوة تكافؤ ومع اoجتماعى، واoيثار الشھامة أفكار وتغير

 والفاكھة، ا�لبان، ومنتجات اللحوم، مثل" (المتميزة ئيةالغذا المواد "ـب يسمى وما المجھزة، ا�طعمة
 ).والخضروات

 بعدة الناس اشتغال أو اzن الشائع المستمر، العمل يوم أن نجد الحضرية، المناطق ىف :العمل وقت تنظيم> 
 نواعا� وھذه. الشوارع وأطعمة السريعة، والوجبات المؤسسية الخدمة إستخدام زيادة هيعل يترتب قد أنشطة،

 كل رغم تقليدية +تزال الغالب، ىف �نھا، الجنوب، دول في صإنتقا نظرة اليھا ينظر أ+ يجب ا�طعمة من
 . المغرب في المحلبة أو مصر في الكشرى وجبة مع الحال ھو كما ،ئش

 ا�سرة ةمجموع محل ًتدريجيا تحل الجماعية البيئة أصبحت اoلزامى، التعليم انتشار مع :الجماعية البيئة> 
 اzن تتشكل الشباب أذواق وأصبحت. الناس حياة من مبكرة مرحلة في متزايد بشكل يحدث ما وھذا التقليدية،

 التقاليد يعكس ما ًونادرا التصنيع، هيعل ويغلب بساطة، أكثر الطعام أصبح حيث ا�سرة، نطاق خارج
 .المتوسطية

 بظھور يوحى قد ا+ستھTكية، البيئة في اzن ةالجاري الكبرى للتغييرات الموجز الوصف ھذا أن ورغم
 من يعانون +يزالون السكان غالبية �ن نسبية، تكون أن +تعدو المسألة أن إ+ الجنوب، في اzن الحداثة

 الحديثة، التوزيع بسTسل يسمى ما إلى النفاذ على القدرة لديھم فقط منھم والقليل المعيشة، ىف صعوبات
 في اليومى الواقع عن بعيدة – عديدة لسنوات – كانت التى النطاق، الواسعة التجزئة ةتجار مع خاصة وبصفة

 ىف 2006 تونس، ىف 2001 المغرب، ىف 1990 عام منذ إ+ معروفة تصبح ولم المتوسط، جنوب بلدان
 في زئةالتج تجارة من% 10 من أقل تمثل +تزال أنھا إ+ ا+نتشار، ىف آخذة أنھا من الرغم وعلى الجزائر،
 واسع نطاق على غذائيةلا المواد انتشار اzن يعنى أصبح التجارة تحرير فإن ا�خرى، الناحية ومن. الجنوب

 التقليدية المحTت في وجود لھا وأصبح ،المستوردة الغذائية المواد من أو المحلية الصناعات من جاءت سواء
 .الريفية المناطق في حتى ًمثT، الكوسكوس، مع تقدم الغازية المشروبات المرء يرى ماً وكثيرا الصغيرة،

  :التقليدية المنتجات استھjك في شامل إنخفاض

 الحضرية، المناطق في و+سيما ًعموما، ا+نخفاض ىف آخذة المستھلكية التقليدية المنتجات كميات كانت وإذا
 تلك في المستمرة المستھلكين بثقة ذلك على ويستشھد بھا، متعلقين ذلك رغم +يزالون المستھلكين أن إ+

 +تزال المغرب في الحضرية ا�سر من ًتقريبا% 90 فإن ًمثT، ا�لبان، بمنتجات يتعلق وفيما. ا�غذية
% 30 ويقوم ا�سواق، ىف ومتوفر السعر، معتدل منتج وھو بإنتظام،) 1ben (ماركة ا�لبان منتجات تشترى

 ا�سر من% 60 أن نجد الحضرية المناطق ىوف ثمنھا، تفاعار من الرغم على البلدى، الزبد رىتيش منھم
 إن نجد تركيا وفى. )Benjllonn et al ،2006( .البيت في الرايب اللبن بصنع تقوم المسح، شملھا التى
 الزبادى يشترون% 82 كاشكافال، الجبن يشترون% 72 ،"فيتا "الجبن بشراء تقوم ا�سر من ًتقريبا% 95

. Ayran العيران على الشئ نفس وينطبق المنزل، فى بتصنيعه فيقومون يشترونه، + الذين أما التقليدى،
 ومن. أخرى عديدة أمثلة وثمة ).Hassainya et al 2006 (البيت ىف بتصنيعه ا�سر من% 95 يقوم حيث
 الحضرية الحداثة عصر دخلت التى الدولة ھى شك بT تونس أن نجد الدراسة، موضوع الدول جميع بين
 الرايب، يشترون +يزالون فقط% 25 التقليدى، اللبن تشترى ا�سر من% 47 أن نجد حيث ،حاسم كلبش
 ).Khaldi et al .,2001 (السمن يشترون فقط% 10



  

159 
 

  
      العربى المغرب  دولىف  الواسعة النطاق، زئةالتج لتجارة صورة

 وھى القابضة، Marjane شركة المغرب، ىف ا�غذية توزيعل الحديثة سوقال تتقاسم شركات أربعً حاليا يوجد
 ،Omnum Nord Africain" إفريقيا شمال أومنيوم "لشركة فرع أنھا حيث وأقواھا، الشركات تلك أقدم

ُا◌فرع أصبحت 2001 عامومنذ  جميع في شخص 4.300 قرابة بھا ويعمل Auchan الفرنسية للمجموعة ً
 ذلك ومنذ ،1990 عام الرباط مدينة ىف Marjane لـ كبير سلعى مجمع أول افتتاح تم قد وكان. البTد أنحاء

 ىف إثنان( مجمعاتھا سلسلة من ًكبيرا ًسلعياً مجمعا 12 عن يقل + بما البTد أنحاء تغطى والمجموعة التاريخ
 ان،وطتو ومراكش، ومكناس، والمحمدية، وفاس، وطنجة، أغادير، من كل ىف وواحد والرباط، البيضاء الدار

 Marjane مجموعة تقوم ،hypermarkets الكبرى السلعية المجمعات تلك ىلإ وباoضافة ).اعالسب وعين
 المغرب -مترو مجموعة أما). Acima( إسم تحت ماركت سوبر 20 ىتحوال وتشغيل بإدارة القابضة

Metro Maroc )قبل من تسمى وكانت Makro لمانية الشركة ھايعل إستحوذت وقد�) 1997 عام ىف ا
 شركة مااو. Cash – and – Carry إسم تحت كبرى سلعية مجمعات ستة ولھا الثانية المرتبة في فتأتى

Label vie – فى فتأتى مساھمة، شركة وھى الكبرى، المغربية السلعية المجمعات مجموعة تتبع التى 
 أسواق "فتسمى وا�خيرة، الرابعة الشركة أماو. ماركت سوبر 10 تضم كبرى تجارية كشركة الثالثة المرتبة
 فيھا بما كبرى سلعية مجمعات ثTث ولھا" شعبى "بإسم المعروفة المغربية المجموعة تتبع التى" السTم

  .2004 عام منذ الفرنسية Casino شركة مع بالمشاركة  Geantالتجارى ا+سم تحت يدار كان الذى المجمع

 مجمع انشاء  عند ،2001 سنة أبريل شھر ىف المسرح، على الكبيرة التجزئة تجارة ظھرت تونس، ىوف
 تلك ودخلت العاصمة، من الراقية الضواحى في الواقعة المرسى مدينة ىف الضخم التجارى كارفور

 توفيق "يمتلكھا التى) UTIC (والصناعة للتجارة أوليسى "مجموعة مع شراكة ىف الفرنسية المجموعة
 ىف و+سيما تونس، ىف التجارية الخريطة كلةيھ عادةإ سرعة ىف أثره الكبير اoنجاز لذلك كان وقد" شايبى
 فاعلة أطراف ثTثة على اzن تتركز والتى الغذائية المنتجات في غالب بشكل تتعامل التى التجزئة تجارة

 44 على عTوة الضخم، التجارى كارفور مجمع ىف الشريكة والصناعة للتجارة أوليسى مجمموعة: رئيسية
 التى المبروك ومجموعة ،)Bon Prix (برى وبون شامبيون، مثل تجارية أسماء تحت تعمل (ماركت سوبر
 إفتتحت التى ،)Geant التجارية السلسلة ثم ،Touta وإسم Monoprix إسم تحت (ماركت سوبر 39 تضم

 طريق على تونس مدينة شمال وتقع (Casino كازينو الفرنسية المجموعة مع بالشراكة 2005سبتمبر في
 يتم سوف والتى ،)ماركت سوبر 44 (للدولة المملوكة" العامة المحTت "ًوأخيرا ،)السريع تبنزر – تونس

 تتعلق خاصة حالة ھنالك ثم الحقيقية، المنافسة على قادر ثالث قطب إقامة يسنى حتى ًقريبا، خصخصتھا
  . الجملة نصف تجارة ىف تتعامل �نھا  Promogros" بروموجرو "بمجموعة

 مجمع أول إفتتحت حيث البTد، في تنشأ كبرى، تجزئة تجارة شركة أول كارفور شركة نتكا الجزائر، ىوف
 اoقتصاد ىتعاف من اoستفادة ىلإ الشركة تلك وتسعى. 2006 سنة يناير شھر ىف ھنالك، لھا كبير سلعى

 المجموعة نتوكا. الميدان ىف مباشرة منافسة وجود عدم من ًأيضا واoستفادة �خيرة، الفترة ىف الجزائرى
. الشراكة اسلوب إختارت قد – العاصمة الجزائر مدينة ىف لھا ضخم سلعى مجمع أول إفتتاح عند – الفرنسة

 ثم. العقارات وسوق التأمين ىف متخصصة جزائرية مجموعة وھى -) Arcofno( أركوفينو عةمجمو مع
 أركوفينو لشركة كفرع تأنشئ جديدة شركة وھى) Ardis (أردس شركة في باoستثمار كارفور قامت

 ثTثة ولھا مصر، ىف اzن بالفعل تعمل التى – الفرنسية والمجموعة. التوزيع بعملية يختص القابضة،
 الجزائر تعتبر حيث الجزائر، على كبيرة ًآما+ اzن تعلق – تونس ىف تعمل كما كبرى، سلعية مجمعات
 عام بحلول ًجديدا ًتجاريا ًكيانا 16 يقام وسوف ،المستھدفة الرئيسية المناطق من وھران ومدينة العاصمة

 بTنكى لمجموعتى المعلنة النوايا إلى بالنظر ًمتوقعا، كان مما بأسرع المنافسة تظھر قد ذلك ومع. 2015
)Blanki (وسيفيتال) Cevital (غذية لتجارة التجارى الميدان بدخول� حيث (واسع نطاق على بالتجزئة ا
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 اzن التيفسي مجموعة تخطط كما ،)Promy Plus (إسم تحت جديدة متاجر سلسلة قامةo اzن بTنكى تخطط
  . Cash-and-Carry"كارى آند كاش "متاجر سلسلة oقامةً أيضا

  .  Padilla and Abis  2007: المصدر

 تلك فيھا تقدم تىال المناسبات ولكن التقليدية، مةطعبا� إھتمامھم فقدوا قد الناس إن: نقول أن المبالغة قبيل ومن
 ،)الكوسكوس مثل (معينة وجبات على مقصورة ا�طعمة تلك وأصبحت محدودة، أصبحت قد ا�طعمة،

 ذلك، عدا فيما ًاستھTكھا يتناقص ولكن ا�عياد، مناسبات أو ،)رمضان شھر مثل (الدينية المناسبات وبعض
 من كثير وإضطرار الحضرية، الحياه نمط تطور مع بإستمرار، تتناقص العائلة مع استھTكھا فرص �ن

 في المحلبة مثل (التقليدية ا�طعمة بيوت إنتشار ذلك على لوالدلي البيت، خارج الطعام تناول الي الناس
  . سريعة خفيفة كوجبة الرايب تناول على الشباب وإقبال ،)المغرب

  
 من طويلة فترة فبعد التقليدية، ا�غذية تناول على اoقبال يتزايد حيث ألبانيا، ىف نTحظھا العكسية والظاھرة
 لخصخصة وكان والمحلية، المستوردة السلع من" ًغزوا "اoنفتاح بعد البTد شھدت ا�غذية، ونقص الحرمان
 المنتجات أن يعتقدون ا�لبان المستھلكون و+يزال. المحلى العرض في زخم حدوث الجماعية، المزارع
  ).Gjergji  2000 (الطبيعية ا�لبان صناعتھا في ويدخل طزاجة، أكثر ا�لبانية

 للسوق مخصصة المنتجات من أصناف أو أنواع إلى (الطلب ىف بالتحول ًأيضا التقليدية المنتجات وتتأثر
 سبيل على مصر ىفف السلع، تلك إنتاج في الملوثة المياه oستخدام الناس معرفة بسبب تتأثر قد كما ،)الدولى
 الغذاء عماد الحبوب مع كانت التى الورقية، الخضروات إستھTك ىف جذرى نقص ھناك صبحأ المثال،

   الجسم حماية على تساعد ذائيةغ عناصر على إحتواؤھا عنھا معروف وأنه التقليدى،

 إستغلت ولقد. والميزانية الوقت: عاملين بتأثير المنزلى غير ا+ستھTك تزايد المدن ىف السكان عدد زيادة ومع
 التى ا�طعمة على الطلب في الديناميكى ا+تجاه على بالرد السوق في الثغرة ھذه السريعة يةا�غذ صناعة

 ولكنھا – فيھا الدھون نسبة وإرتفاع درات،يالكربوھ نسبة بإرتفاع مّستوت – وأجنبية نادرة سبق فيما كانت
 والھامبورجر، المقلى، ،والدجاج البيتزا: مثل( بالشبع اoحساس ماتحقق وسرعان اللذيذ، بالطعم تتميز

  ) .Smile  2000(. )المشابھة المكسيكية وا�كTت

  : ًھاما Mيزال با?ستمتاع الخاص الجانب 

 بالجانب كبيرة دراية على وھم الطعام، بجودة خاصة بصفة يھتمون المتوسطيون المستھلكون +يزال
 تقتصر +" الجودة "ولكن. ًأحيانا والتدليس الغش وبطرق خاطئة، بطريقة ا�غذية حفظ ومخاطر الصحى،

حيث +زالت  والرائحة والنكھة، المذاق، فھناك: المتوسطيين المستھلكين لدى فحسب الصحية الجوانب على
 شبكات ىوف السلعة في للثقة الرئيسية العوامل تعتبر �نھا كبير، حد إلى المستھلك سلوك على تؤثر جميعھا
 وا�صناف بالسلع ًشديدا ًتمسكا المتوسطيين المستھلكين لدى فإن ثم نوم ،)Padilla at al 2006 (التوزيع

 ھذا بتحويل المحليون الصناعة رجال قام وقد. ا�وربية ا�صناف في كبيرة ثقة يثقون ،وھم يعرفونھا التى
 أصحاب لدى بعينه صنف يوجد + كان وإذا. وتصميماتھا ا�صناف أسماء تقليد طريق عن لصالحھم ا�مر

 أن كما معھم، الجوار عTقات تحكمھم حيث فيھم، الثقة إلى يميلون المستھلكين أن إ+ المحليين، وانيتالح
 التبريد بقواعد تلتزم + التبريد مخازن سTسل أن نجد مصر، وفى. ودية ماتكون عادة معھم العTقات

 ما نحو اتجھوا فقد العالية، دخولال أصحاب أما. المستھلكين لدى ثقة محل تعد لم فإنھا لذا عليھا، المتعارف
 واسعة +تزال )المجاور الصغير الحانوت أى" (البقالة "ثقافة أن رغم الحديثة، التوزيع بسTسل يسمى

 عTقات وھى الحانوت، صاحب و لياالعم بين الشخصية للعTقةً نظرا الدخل من الدنيا الشرائح لدى ا+نتشار
  .طويلة فترة منذ قائمة
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  : صيلاH ىافالثق الطابع

 وا+جتماع ودينية، وإحتفالية، وإجتماعية، إقتصادية، وظيفة يؤدى ما ًغالبا ًھاما، ًثقافيا ًعامT الغذاء يعتبر
 اoعداد وطرق المستخدمة، الغذائية المواد أن حيث ا+جتماعى، التTحم من نوع وجود يكفل الطعام حول

 حول والمجتمعات والدينية، الثقافية الشخصية من ًجزءا تعتبر كما ،معينة �وضاع ترمز +تزال الخاصة
 أبسط حتى تمارسھا التى والشعائر، بالتقاليد التمسك قوة ىف شتركت -حضرية أو ريفية كانت سواء – المتوسط

 للمتوسط، ىالشمال الشاطئ على ا�وربية الدول ىف ا�غذية صناعة كانت وإذا. معينة ظروف ىف ا�سر
 الجنوب، ىف ًجدا محدود العرض أن نجد أننا إ+ التقليدية، المنتجات على للطلب يركب حد إلى تستجيب
 ,Hassainya et al. (الحديثة ا�غذية أسواق ىف موجودة المنتجات تلك أن نجد حيث تركيا، بإستثناء
2006.(  

  : كبرى وفوارق الشرائية، القوة في نسبى انخفاض

 يقر ھدف وھو )MDGs(ا�لفية ىف للتنمية الثمانية ا�ھداف من ولا� الھدف ھو والجوع الفقر على القضاء
 فإن الكTسيكى، ىالليبرال للفكرً وطبقا. ل�نسان الغذائية الحاجات وإشباع المعيشة مستوى بين الوثيقة بالصلة
 انونلق "ونتيجة اoنتاجية، تعزز التى للمنافسة نتيجة المعيشة، مستويات رفع على يساعد ا�سواق انفتاح

 السنوات طوال ا+قتصادى الواقع كان وإن ًتقدما، وا�قل المتقدمة المناطق تساوى أى " المستطرقة ا�وانى
 متوسط حسب يقيم الذى – الثروة تطور أن ذلك. يبدو كما الفرضية ھذه يعارض الماضية، عشرة الخمس
 الشمال بين الھوة أن يوضح ئية،الشرا القوة تعادل حيث من – ىاoجمال المحلى الناتج من الفرد نصيب
 ھى مما أغنى الجنوبى الشاطئ دول بعض كانت وإن اتساعھا، على +زالت المتوسط منطقة ىف بووالجن

 البنيانية، المواءمة لخطط نتيجة الريفية، المناطق ىف و+سيما ا�حيان، بعض ىف زاد الفقر �ن متقدمة،
  .التشغيل ونقص الجزئية البطالة وزيادة

 القوة ومستوى الثروة من الفرد نصيب مستوى متوسط بين خاصة، بصفة الواضحة، التفرقة من بد و+
 قد الشرائية القوة أن لنا تبين تونس، ىف المتحدة ل�مم المقيم المنسق مكتب أجراھا دراسة ىوف .الشرائية

 العاملين السكان �ن ا�جور، انخفاض ناحية من ًوخصوصا ،1990 عام منذ هيعل كانت مما أكثر انخفضت
. البTد ىف الدخول لمستويات العام والتحسن الماضى، العقد خTل المسجل النمو من كاملة استفادة يستفيدوا لم

 الدفع على العمال قدرة فإن ،البنيانية المواءمة فترة أعقبت التى المتدنية ل�جور الشرائية القوة لخسارة ونتيجة
 ثروة في المحقق التحسن عن ًكثيرا متخلفة +زالت) التجارية المعامTت ىف ةالحقيقي ل�جور ا�دنى الحد(

 ا�حوال ىف مماثلة ظاھرة لوحظت كما .)ىاoجمال المحلى الناتج عن الفرد لنصيب ىالحقيق المتوسط (البTد
  ) 2- بيانى شكلانظر (البنيانية المواءمة مرحلة منذ الجنوب دول جميع ىف الثروة وتوزيع المعيشية

 موضوع أنھا رغم المتوسط بلدان مختلف في الغذائية الشرائية للقوة دقيقة دراسة أية اzن حتى تجر ولم
 المدفوعة العمل بساعات مترجمة ل�غذية الشرائيةالحقيقية القوة مقارنة وتوضح. تأكيد بكل التحليل يستحق

 ،)2- جدول انظر() SNMG(والجزائر) SMIC (فرنسا في) المدفوعة العمل ساعات من ا�دنى الحد( فيھا
 ا�لبان، وتعتبر المجھزة، المنتجات حالة في و+سيما متواصلة، بطريقة الجزائر في ًسعرا أغلى الغذاء أن

 مثيلتھا من أغلى فھىالجزائر في اللحوم أما  ةيترفيھً سلعا والمكرونة والبن، المعلبة وا�غذية الزيتون، وزيت
 فھى الطماطم مثل العادية الطازجة المنتجات حتى عاف،ضأ عشرة الي خمسة نمابي بمايتراوح فرنسا في

 السلعة +يزال وھو – الخبز وأما. السكان غالبية متناول غير في سلعة يعتبر المستورد والتفاح الثمن، بضعف
 .فرنسا ىف لنظيرهً مشابھا أسعارھا مستوى يعتبر التى الوحيدة السلعة فھو – الجزائر في المدعمة
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                 2002- 1974 تونس، في الشرائية والقوة الثروة من الفرد نصيب متوسط اتجاھات 2- بيانى شكل

  
  

   :عفضال نقطة ھى الغذاء جودة ولكن مكفول، الغذائى اHمن
  

 وإن ،الغذائى ا�من توفر عدم حالة على التغلب ھو المتوسط وشرق جنوب دول به تقوم أن ماإستطاعت كل
 في الريفية المناطق في ًوخصوصا ًخطيرا، ًغذائيا ًوضعا تواجه التى الجيوب بعض ھنالك +تزال كانت

 لم ًمثT فرنسا جنوب ففي. ا+قتصادى التھميش ضحية كانت التى أو جيوب، شكل في الموجودة ا�طراف،
 الطعام، في ا+قتصاد الي ونيسع السكان يعد لم حيث الماضى، القرن من العشرينات حتى ا�حوال تنصلح

 حتى واليونان البرتغال وفي الماضى، القرن من الخمسينيات حتى طيبة ا�حوال تكن لم وأسبانيا إيطاليا وفي
 أن +حظنا الماضى، القرن من التسعينيات بواكير وفي) . Malassis 2000( الماضى القرن من التسعينات
 ا+حتياجات لتغطية الضرورى ا�دنى الحد بالكاد تعدى العربى، قوالمشر المغرب بلدان في الغذاء استھTك
  . صعبة أوضاع في السكان من كبيرة ھامشية مجموعات وجود مع المقدرة، الغذائية

 الشرائية القوة وزيادة ا�ساسية، الزراعية السلع عرض تحسين الي الرامية – الفعالة السياسات أسفرت ولقد
 – الماضى القرن من والثمانينيات السبعينيات في ا�ساسية ل�غذية الدعم يموتقد ا�سعار ضبط طريق عن
 إلغاء بعد اzن ماھوالموقف: والسؤال. الكمية الناحية من الغذاء مقطوعية متوسط في ملحوظة زيادة عن

 ا�من تحسين الي بالفعل ذلك ىأد ھل ؟ العالم أنحاء من القادمة السلع أمام الداخلية ا�سواق وإنفتاح الدعم،
  . ؟ المدنٮين للسكان الغذائى

   :المتوسط منطقة في الحاد غير الغذائى أمن الj من حالة 
  
 الغذائى، ا+من +نعدام حادة حالة من تعانى التى الدول مجموعة الي المتوسط وشرق جنوب دول تنتمى +

 وكان) سعر كيلو 2,260 اليوم في الحرارية السعرات من الفرد نصيب متوسط (الصحراء جنوب إفريقيا مثل
 – 3000 مابين يتراوح ،2003-2001من الفترة عن المتاحة الغذائية للموارد الحرارية السعرات متوسط
 العرض أن ونجد. ًكثيرا الغذائية الطاقة متوسط فيھا يقل التى ا�ردن ماعدا اليوم، في للفرد سعر كيلو 3.400

  الشرقية/ الخسارة النسبية للفقرة   المكسب النسبى للقوة الشرائية

مؤشر المتوسط الحقيقى لدخل الفرد من النتاج 
 ا+جمالىالمحلى 

مؤشر الحد ا�دنى 
  لbجر الحقيقى
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 بالمقارنة قضا قد الشاطئين بين الفارق  أن رغم المتوسطية، ا�وربى داoتحا دول في المتاح اليومى الغذائى
 وشرق جنوب دول في عدقم فقر +يوجد ذلك، على وعTوة الماضى، القرن من اتيالتسعين عقد ببداية

  . )3- جدول انظر( الحدوث نادر اzن أصبح الكبرى، المعدية ا�مراض ظھور أن كما المتوسط،

 .2005 والجزائر، فرنسا في العمل ساعات من اHدنى بالحد مةّومق الشرائية القوة نةمقار 2-  جدول      
  القوة الشرائية  القوة الشرائية  الوحدة  

 g 8’ 5’ (1) 250  الخبز

 Kg 48’ 5’ (1)  المكرونة

 Kg 11h 50’ 2h 24’ (1)  اللحم البقرى والبتلو

 Kg 11h 50’ 1h 58’ (2)  الضأن

 g 1h 45’ 13’ (2) 200  التونة المعلبة

 Litre 1h 5’ (1)  ا*لبان المنزوعة الدسم

 Litre 4h 48’ 51’ (1)  زيت الزيتون

 Litre 1h 22’ 13’ (2)  زيت المائدة

 g 30’ 12’ (1) 250  الزبد

 Kg 43’ 11’ (2)  السكر

 g 1h 16’ 12’ (1) 250  البن

 Litre 26’  3’ (1)  المياه المعدنية

 kg 50’ 26’ (2)  الطماطم

 per unit   10’ (2)  الخس

 Kg 2h 28’  17’ (2)  البطاطس

  Kg   16’ (2)  الالبرتق

 نسبة (م،يوالتعل باoقتصاد، يتعلق فيما ،ةالمنطق في المؤشرات أضعف والمغرب، ومصر، الجزائر، وتقدم
 ‰30 - ‰20 ب مقارنة ‰ 40 من ا+طفال وفيات ممعدل يقترب (والصحة ،)‰40،‰30نمابي ا�مية

 معينة درجة الي تشير الحقائق وھذه) المتوسطية أوربا في 5% -4% المتوسط، جنوب في ا�خرى لدولا في
 منھا يعانى البTد، ھذه في التغذية بنقص تتعلق حقيقية مشكلة توجد و+تزال الغذائية، ا�وضاع ھشاشة من
 تحت ا�طفال بين النمو دلمع فإن ا�خرى، الناحية ومن. التوالي على البTد تلك سكان من% 7،% 6،% 3

 تركيا% 18: الجنوب دول من كثير في للغاية مرتفع – الشديد الضعف على مؤشر وھو سنوات 5 سن
)SCN 2004(، التغذية ضعف كان وإذا) مقارنة المتوسط جنوب منطقة في ملحوظ غير) ىّمالك العجز 

 التغذية نقص من يعانون الذٮن دعد أن نجد حيث الصحراء، جنوب إفريقيا مثل ا�خرى المناطق ببعض
 فقط ھى المجتع في صغيرة نسبة أن رغم المطلقة، بالقيم – الشديد ل�سف – التزايد في أخذ )ىّمالك العجز(

 عام في مليون 2.9 ـب بالمقارنة التغذية نقص من اzن يعانون نسمة مTيين 4 ھناك أن ويقدر با�مر، المعنية
1990.  

 الدول في الفقر نسبة أن ونTحظ. الجنوب لدول خالصة سمة ليس الغذائى ا�من امانعد فإن حال أية وعلى
 معيار الي وبالنظر. الماضى العقد خTل% 15 كان الذى ا�وربى، المتوسط من أعلى الشمالية المتوسطية

 في السكان من% 34: مايرام على ليست الدول، تلك جميع حالة ان نجد كأساس، ،34ا�وربى" الفقر  خط"
 و+ندرى. البرتغال في %40، إيطاليا في% 21 فرنسا، في% 8 أسبانيا، في% 26 فقراء، يعتبرون اليونان

 الفواكه،: مثل الغالية ا�غذية إستھTك أن مانعرفه كل وإنما الغذاء، استھTك مستويات على ذلك أثر ماھو
                                                 

  ا�وربى الدخل متوسط من 50%  يعادل الذى الدخل، من ا�دنى الحد من الفرد نصيب متوسط حيث من أوربا في الفقر سيقا 34)
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ً إقتصاديا الضعيفة السكانية حةالشري تلك لدى ًجدا منخفض ا�لبان، ومنتجات واللحوم، والخضروات،
 مرتفعة درات،يوالكربوھ ،والدھون، والزيوت الحبوب، إستھTك معد+ت أن نجد بينما ًوإجتماعيا،

)Darmon  Ferguson et al. 2002 ( 

   )يوم/فرد/سعر كيلو (المتاحة الغذائية الطاقة 3-  جدول
معدل الزيادة السنوية   2003 -2001  1992 – 1990  البلد

  رةللفت
  0.37  3,040   2,920  الجزائر

  0.42  3,350   3,200  مصر

  0.46  - 2,680   2,820  ا+ردن

  0.03  3,170  3,160  لبنان

  0.12  3,070   3,030  المغرب

  0.71  3,060   2,830  سوريا

  0.28  3,250   3,150  تونس

  0.4  - 3,340   3,490  تركيا

  0.7  3,680   3,410  اسرائيل

  0.4  3,240   3,100  قبرص

  0.25  3,640   3,540  فرنسا

  0.76  3,750   3,450  البرتغال

  0.2  3,670   3,590  ايطاليا

  0.3  3,410   3,300  اسبانيا

  0.28  3,680   3,570  اليونان

  0.5  2,790   2,640  العالم

  0.49  2,660   2,520 الدول النامية

  0.37  2,260   2,170   جنوب الصحراء افريقيا

  0.56  2,670   2,710  اسيا والمحبط الھادى

           
  :ّالمحلى  جاMنتا ىف العجز أو الطاقة، فائض بسعر الغذائى اHمن

 بيانات شكل في حقيقية معلومات وجود لعدم ًنظرا نقدية، بقيم سكانھا إطعام على الدولة قدرة متقيََّاُم ًغالبا
 ا�غذية منظمة وقامت. لدو+را صرف أسعار الي بالنظر ما، حد الي النتائج تشويه الي ممايؤدى كمية،

 بالسعرات عنه ًمعبرا اoنتاج، من الفرد نصيب متوسط بشأن للغاية واقعية بيانات بنشر ًمؤخرا، والزراعة
 في العجز تقييم أجل من المحلى المستوى على الغذاء إتاحة بمدى البيانات تلك مقارنة ويمكن. الحرارية
 السعرات في كبير عجز من تعانى وا�ردن وليبيا مالطة ھى سطيةمتو دول ثTث وتوجد الحرارية، السعرات
 والجزائر، إسرائيل،: ھى أخرى دول وثTث ،)اليوم في للشخص سعرحرارى 2000 على مايزيد (الحرارية

 ،نياوأسبا فرنسا،: ھى دول وأربع اليوم، في للشخص حرارى سعر 1500 من يقترب عجز من تعانى ولبنان
   سكانھا بإطعام للشك،ً مجا+ يدع + بما يسمح وضع في ،وتركيا واليونان

 : ھنا نوردھا أن يجب ثjث مjحظات وثمة

 الحبوب من كبيرة كميات وردتتس – الكبير اoنتاجى الفائض ذات الدول حتى – إستثناء بT الدول جميع أن >
 تلك وحجم ةطيالوس السلع من الصناعة احتياجات لتغطية الزيوت، منتجات وكذلك وأعTف، كتقاوى،
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 كيف: سؤال يثور ثم ومن. الطاقة حيث من البشرى الغذاء من المتاح بكثير تتجاوز أن ويمكن كبير، الواردات
 _ التى الحيوانات تغذية أجل من باھظة ًديونا ما جھة فيه تتحمل الذى الوقت في ًرشيدا الغذائى النظام يكون

 حرفة كانت أن أيام ا�مر كان كما الشاسعة، الطبيعية لمراعىا في ترعى أن يمكن – جرىوي مايقال كل بعد
   .المألوفة التقليدية ا�عمال من الرعى

 ونجد تنتجھا، التى الزراعية الطاقة نصف يناھز ما تصدر �نھا السياق، ھذا في إستثناء تعتبر فرنسا أن>
 مثل أقل، بدرجة ولكن ،التصدير قافلة الي ا+نضمام،وتصميم عزيمة بكل ،بدأت قد أخرى، دول عدة ًأيضا

 من ًتقريبا% 20 بتصدير وتقوم اoنتاج في ًفائضا ًجميعا تحقق وھى وصقلية وإيطاليا، وأسبانيا، قبرص،
 كبير عجز املديھ ولكن العمل، بنفس تقومان ولبنان إسرائيل إن ثم، بإنتاجھا تقوم التى السعرات إجمالي
 . شامل

 من الفرد نصيب متوسط في عجز من تعانى أنھا نجد حيث النقيض، أقصى في الواقعة الحالة ھى ا�ردن أن
 من% 161 يعادل ما بتصدير تقوم الوقت نفس وفي ًيوميا، حرارى سعر كيلو 2000 يبلغ الحرارية السعرات

 الخريطة انظر (اليوم في للفرد سعر كيلو 6.500يعادل تستورھا المقابلة، الناحية ومن. السعرات من إنتاجھا
-1.( 

 الغذاء؟ سjمة تتدھور ھل 
  

 فيما شك بT كبير تقدم إحراز من الرغم وعلى والمتوازن، الصحى الغذائى بنظامھا المتوسط دول تشتھر
 اoجابة لنا يتسنى وحتى. ؟ الغذاء لجودة بالنسبة الشئ نفس نقول أن نستطيع فھل المتاحة، الغذاء بكمية يتعلق
-  جدول انظر (التوصيات من عدد على يشتمل) FQI (الغذاء لجودة مؤشر وضع إلى ننوه السؤال، ھذا على

 الغذئية المواد نسب أو الغذائية، المواد نسب أو ا�غذية، لبعض اليومية المقطوعية بخصوص الصادرة) 4
 معدل عن الناتجة الدرجات مجموع ھو الغذاء جودة ومؤشر .35اليومية المقطوعية في إحترامھا يتعين التى
 الي الدرجات أدنى شيرتو. بھا الموصى بالكمية مقارنة  الغذائية، المواد من نوع لكل بالنسبة تھTكا+س

   .الوقاية على قدرة وا�كثر للصحة فائدة ا�كثر الغذائية المقطوعية

 من الفترة خTل المتوسطية الدول في) FQI (الغذاء مؤشرجودة بحساب قمنا ھذا، الدرجات جدول وبإستخدام
  . )5-  وجدول ،3 – بيانى شكل انظر (2000-  1960

 مؤشر ينزل + (كارثيا، يكن لم وإن القلق، على يبعث المتوسط دول في الوضع أن بجTء الجدول ويوضح
 يتراوح فيھا الغذاء جودة مؤشر كان التى الدول عدد في ملحوظ تحول ھناك كان �نه ،)4 عن الغذاء جودة
 يشھدو 2000 عام بحلول أوضعيف متوسط غذاء جودة مؤشر الي ،1960 عام في ًجدا وجيد جيد مابين

 تدنى على يقوم كان وإن ً،تجانسا أكثر وضع الي التباين، شديدة متعددة أوضاع من ًتحو+ العام، الوضع
  : ًكبيراً قلقا يمثTن جانبان وثمة الجودة، معد+ت

 اللحوم، استھTك زيادة الي ًأساسا رجعت والتى المشبعة، الدھون ًوخصوصا الدھون، استھTك زيادة>
 ؛)الھند جوز زيت أو النخيل زيت من كبيرة كميات فيھا تستھلك التى (المصنعة والمنتجات ا�لبان، ومنتجات

 ألبانيا، (ھى المشبعة بالدھون يتعلق فيما ضعيفة درجاتھا  متوسطية، دول ثTث ھناك تكان ،1960 سنة وفي
 واليونان، وفرنسا، وأسبانيا، ألبانيا، (ھى ًسبعا الدول تلك أصبحت 2000 عام وبحلول ،)ومالطة وفرنسا،
  ) .والبرتغال ومالطة، وإيطاليا،

                                                 
 العالمية الصحة ومنظمة) FAO (والزراعة، ا�غذية منظمة بين ما – المشتركة الخبراء ولجنة ا�مريكية، الصحة لجمعية القومية البحوث سجلم 35
)WHO(،  2003 
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 تلك مثل دراتيالكربوھ عناصر( المعقدة دراتيللكربوھ بالنسبة الدرجات في ًملحوظا ًتدھورا ھنالك أن> 
ً وخصوصا البسيطة، دراتيالكربوھ كإستھT في الحادة الزيادة بسبب ،)الحبوب في الموجودة العناصر
 دولة ھناك كانت وبينما. )الخ الحلويات البسكويت، المشروبات،( مثل المصنعة، المنتجات في الموجودة

 عام في دول 9 ھناك أصبح ،)فرنسا وھى( 1960 عام في المجال، ھذا في  منخفضة درجاتھا فقط واحدة
  .)ولبنان وتونس، مالطة، الي فةباoضا المتوسطية ا�وربية الدول جميع( 2000

  
   .2004 – 1990 الحرارية السعرات في العجز أو الفائض من الفرد نصيب متوسط الخريطة تدرج

  
    FAO(، 2007 (والزراعة ا�غذية منظمة ناتبيا على بناء أجريناھا حسابات: المصدر

 ًعكسيا، ًتناسبا الغذاء جودة تتناسب أن من +بد إذ الغذاء، جودة من ًھاما آخر ًجانبا المقطوعية تنوع ويعتبر
 في% 66 المغرب، في% 61 تركيا، في% 47 يبلغ الذى الحبوب، من المقطوعية نصيب مع بالضرورة،

 في التنوع أن المفھوم ومن. الغذاء مقطوعية في للغاية محدود التنوع أن يعنى مما ،)FAO, 2001 (مصر
 المدعمة، المنتجات على تعتمد +تزال التى السكان، من الفقيرة الشرائح لدى للغاية محدود الغذاء مقطوعية

 ومرض الدقيقة، الغذائية العناصر في والنقص التغذية، سوء حا+ت يفسرلنا وھذا ؛ مصر في الخبز دعم مثل
  ) .Wassef et Ahmed,    2005 (ا�طفال في والسمنة النمو، نقص أو التقزم

 من ويفاقم الغذاء، سTمة الي اoطمئنان عدم في يتمثل موقف عن الغذاء جودة في راتالتغيي ھذه أسفرت وقد
 أوقات ثناءأ  أو العمل، في سواء البدنى النشاط من تقلل أخذت ةالحيا نمط في التغييرات أن الموقف، ھذا

  .الفراغ

   :الصحية لمنتجاتا إلى النفاذ محدودية

 سكان من المنخفضة الدخول أصحاب حالة في و+سيما محدود، الصحية، بالمنتجات مايسمى الي النفاذ
 وھى – والخضروات الفواكهً نجددائما و+ .الثمن ةاليغ إنھا ثم دائما، متاحة ليست المنتجات تلك �ن المدن،

 بسبب المتوسط، جنوب دول في الجديدة ماركت السوبر سTسل في أو البقالة محTت في – التلف سريعة سلع
 ا�سباب ومن. الدورية التوريدات إنتظام عدم الي باoضافة والتبريد، بالتخزين الخاصة التسھٮTت دوجو عدم

 على البستانية للزراعة بمساحات ا+حتفاظ عدم في المدن مخططى صورق التوريدات، كفاية لعدم  ا�خرى
 وزيت ا�سماك أسعارً وخصوصا ًأيضا، ھنا العوامل أحد يعتبر ا�سعار إرتفاع أن كما .الريف – المدن تخوم

 هيعل ا�جور، من ا�دنى الحد على يحصل الذى فالعامل. العادى المواطن متناول فوق أصبحت التى الزيتون

 ايجابى

 سلبى

 – اoنتاج من الفرد نصيب متوسط :الميزان
 سعر بالكيلو اليوم، في ا+ستھTك

                    حرارى
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 حتى المدة نفس يعمل وأن الطازج، السردين من واحد كيلو شراء يستطيع حتى الجزائر، في ساعتين يعمل أن
 . الزيتون زيت من لتر شراء يستطيع حتى ساعات 5 قرابة يعمل وأن التونة، من علبة شراء يستطيع

   ا+ستھTك معد+ت حسب الدرجات توزيع 4- جدول
  الدرجات  

  0  3  2  المتغيرات 
  400 <  400-200   200 >  يوم/  جرام –اللحوم 

  5 >  5-15  15 <  زيت / جرام –زيت الزيتون 
  30 >  30-60  60 <  يوم/ جرام –ا�سماك 
  100 >  100-300 300 <  يوم/  جرام –الحبوب 

 –الفواكة والخضروات 
  يوم/جرام

> 700  700-400  < 400  

  30 <  30-15  15 >  دھون فى المقطوعية% 
دھون مشبعة فى % 

  المقطوعية
< 10 10-13  > 13  

كربوھيدرات معقدة فى % 
  المقطوعية

> 75  55-75  < 55 %  

  10 >  10-15   15 <  بروتين  فى المقطوعية% 
Source: M. Padilla based on FAO/WHO, 2003. 

               
 وزيت واللحوم، ة،جھزالم اللحوم ومنتجات ،والجبن، والقشدة الزبد،: ھى المشبعة بالدھون الغنية ا�غذية
  . الصناعى والسمن الھند، جوز وزيت القطن، بذرة وزيت النخيل،

  .والخضروات الفواكه،و والبقول، ًأساسا، الحبوب: ھى ةمركبال الكربوھيدرات

 المواطنين يجبر بيوم، ًيوما وإنفاقھا علٮھا الحصول ا�جوريتم أن جانب أن جانب الي الوقت، إتساع عدم إن
 المحلية البقالة محTت من بيوم، ًيوما قليلة، بكميات الغذاء شراء على المتوسط، جنوب دول في الفقراء

 لتكلفة ًونظرا أغلى، تكون الغذائية المواد من الوحدة عاروأس مشرذم، الغذائى النظام فإن ونتيجةلذلك،
 الوقت لصالح التناقص في آخذ المنزلى، للعمل المخصص الوقت أن أى( .البديلة الزمنية الفرصة أو ا+ختيار

 والتى ا+نتشار الواسعة ل�عTنات المواطن لتعرض ًونظرا ،)ةيھفيالتر أو اoقتصادية ل�نشطة المخصص
 تلك كانت ولما .الشوارع في الموجودة وا�طعمة المجھزة ا�طعمة من الناس إستھTك زاد جرأة،بال تتسم

 والسكر، ھا،في الموجودة ةفيالخ الدھون(الغذاء مقطوعية على سيطرة لمستھلكل يعد لم مصنعة، المنتجات
 الوسائل بإستخدام مةا�طع زيتجھ إن مث ،)الخ ا�خرى المضافة والعناصر ھا،في بالفعل الموجود والملح

  .ضارة عناصر عنه ينتج ربما بل ل�طعمة، الغذائية القيمة من يغير أن يمكن التكنولوجية
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  2000 – 1960 المتوسطية الدول في الغذاء جودة مؤشر في ا+تجاھات 3- بيانى شكل

  
Source: our calculations based on Faostat Data, food supply audits and M. Gerber, J. Scali, A. Michaud, M. 
Durand, C. Astre, J. l of the Dallongeville et al., « Profiles of a Healthful Diet and its Relationship to Biomarkers 

in a Population Sample from Mediterranean Southern France », JournaAmerican Dietetic Association, 100 
(10), 2000, p. 1164-1171. 

 الغذاء، جودة لمؤشرات المختلفة الدرجات حققت التى المتوسطية الدول عدد. الغذاء جودة مؤشرات 5- جدول
1960 – 2000  

  الدرجات  
  0-4  5-6  7-9  10-12  13-18  

  ضعيف جدا  ضعيف  متوسط  جيد  جيد جدا  العام
1960  3  4  3  3  0  
1970  1  3  8  1  0  
1980  0  10  10  2  0  
1990  0  9  9  3  0  
2000  0  10  10  1  0  

            
  : الغذائية للعادات إنعكاس: السمنة

 اoنتقال فترة وكذلك الغذائية، ا+نتقال بفترة تعجل فسوف التوقعات، حسب اoستھTك إتجاھات إستمرت لو
 ناحية من الشمالية الدول لوضع مماثل وضع في ًجدا ًقريبا نفسھا المتوسطة الدول تجد وسوف الوبائية،
 والسمنة، والسكر، والسرطان، الدم، ضغط وإرتفاع القلب، أمراض في حادة زيادة نحو إتجاه ثمةف: الصحة

 اoنتاجية وإنخفاض الوفيات، وزيادة ا�مراض، تلك بعTج خاصة نتائج من ذلك كل على مايترتب مع
  . البشرية
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 المعدية غير المزمنة ضا�مرا عن بعيدين طويل أمد منذ كانوا الذٮن – المتوسط منطقة سكان أصبح لقد
 الي للوصول اzن يتجھون – عنھم عرف الذى البدنى النشاط وبفضل لديھم المعروف الغذائى النظام بفضل

 كانت وإن العمرية، الفئات جميع على ذلك ويصدق المتقدمة، الصناعية الدول في المسجلة الوزن مستويات
 إن ثم إفريقيا، شمال في )5- صفر سن من( المدرسة بلماق مرحلة في ا�طفال بين ًكثيرا لوحظت قد السمنة

 عام في% 11,7 ثم ،1995 عام في % 7,7 كانت فقد: الحاد اoرتفاع في آخذة بالسمنة اoصابة معد+ت
 شمال دول في بالفعل ًخطيرا بات قد الموقف إن لب ،) SCN  2004( 2005 عام في% 17,4 ثم ،2000

% 36 االيإيط فيو ونان،اليو أسبانيا في الوزن زيادة من يعانون طفالا� من% 27 أن نجد حيث المتوسط،
)Combris , 2005( .وةTالتغذية نقص حا+ت مع توجد أن يمكن السمنة فإن ذلك، على وع )شكلال إنظر 

  ). 5,4 البيانى
  : ارالمعي ھى معينة سلع بيع نقاط إن حيث اHسواق، فيً مكانا يكسب أن الي يسعى الحديث التوزيع

 ا+ستھTكية التجارة باليأس في كبير إنقTب بمثابة واسع، نطاق على التجزئة تجارة ظھور إن مايقال ًغالبا
 محTت أو " الفTح أسواق " في يتسوقون كانوا الجزائريين أن من الرغم وعلى المتوسط، جنوب دول في

 ذات Marjane أسواق المغاربة لدى وكان الماضى، في Monoprix باسم المعروفة ةالمحلي ماركت السوبر
. ويتوسع يستقر ا�غذية توزيع من الشكل ھذا بدأ فقط، 2000 عام منذ أنه إ+ ،1991 سنة منذ الذاتية الخدمة
 والمغرب، الجزائر، ولكن ،)وا�سكندرية القاھرة في( كارفور لمحTت فقط فرعان لديھا +يزال ومصر

 . الظھور في جديدة شركات وبدأت الكبرى، التجزئة تجارة على التدريجى اoنفتاح بدأت وتونس،

 بعض تتطلب المسألة أن إ+ واعدة، سوق البلدان، تلك في السوق أن يرون خصصينتالم بعض كان وإذا
 تجارة في الصدارة مكان تحتل التجزئة لتجارة الكبرى الفرنسية الشركات بعض أصبحت ذلك ومع الوقت،
 عادات من غير قد الدول، مختلف في التجارية اكليالھ تعديل أن هفي +شك ومما . االبلدان تلك في التجزئة
 الكبيرة ماركت السوبر محTت في المبيعات من فقط% 10-% 5 فإن السكان، من معينة لفئات الشراء

% 80 - % 60 مابين تتراوح نسبة أن أوربا جنوب في نجد بينما الغذائية، السلع تخص الحجم، ةوالمتوسط
  .غذائية مبيعات عن عبارة ماركت السوبر محTت مبيعات نم
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   2004 الكبار، في والسمنة الزائد للوزن النسبةالمئوية 4- بيانى شكل      

 
  المتوسط شمال منطقة في سنة 11-7 مابين الصغار فيوالسمنة الزائد للوزن المئوية النسبة 5- بيانى شكل

  

 يمكن تجارى كليھ كل أن المرء يدرك عندما المحلى، ل�قتصاد بالنسبة مبشرة ما+تاoحت تكون أن ويمكن
 ھذا ظھور فإن المجتمع، على والتأثير اللوجستى ا�ثر جھة من وأما المباشرة العمل فرص من مئات يخلق أن

مؤشر "يتم حساب السمنة والوزن الزائد باستخدام : ملحوظة
ًا على الذى يعرف بالوزن بالكيلو جرامات مقسوم" كثلة الجسم

  .مربع الطول بالمتار

، ويعتبر 24.9ًويعتبر الوزن طبيعيا إذا كان المعامل أقل من 
، وأما 29.9 – 25ًالوزن زائدا عندما يتراوح المعامل ما بين 

 وھناك الوزن الناقص عندما 30السمنة عندما يكون أكثر من 
  . 18ما يكون المعامل أقل من 

 السمنة

 الوزن الزائد

تلف تاريخ بيانات كل دولة حسب تواريخ  يخ:ملحوظة
  2003 - 1999وتمتد البيانات خ7ل الفترة من . المسح

  السمنة

  الوزن الزائد

  اليونان
  فرنسا

  المقياس ا+وروبي

  البرتغال

  ايطاليا
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 Padilla et Abis 2007 ,  Hammoudi (مشكلتين يمثل النطاق، الواسعة التجزئة تجارة من النوع
2006(   

 الكبرى المجموعات تلك توقعات تلبية على المحلية والصناعة الزراعة بقدرة تتعلق ا�ولى المشكلة >
 والتنظيم اoنتاج بطرق النھوض الضرورى، من ويصبح التنمية، طريق على +تزال دول في للتوزيع،

 الجديد، الزراعى تاجاoن إن ثم. العرض سTسل مستويات جميع وعلى السرعة، وجه على المؤسسى،
 ةاليع مستويات لي إحتاجت حيث ا�حيان، بعض في مكلفة تصبح ثم ومن الكثير، تتطلب التصنيع، باليوأس
 الجھات +نتقاء ًتشددا أكثر إجراءات تطبيق وضرورة التدريب، ضرورة يعنى الذى ا�مر المھارات، من

   للسلع الموردة

ً فعT يطلبون المستھلكون كان ولما". عفريت كف على "المستوردة نظمال تلك ى أنال ترجع الثانية المشكلة >
 – جودة أعلى يعتبرونھا التى – ا�وربية السلع من المزيد بيع أو الفرنسية، كارفور منتجات ببيع كارفور قيام
 على ق،السو الي ا+ستھTكية، والسلع ا�جنبية الغذائية السلع من والمزيد المزيد دخول من المخاوف تنشأ

  . مايبررھا لھا المخاوف تلك فإن ثم ومن المحلية، البضائع حساب

 فبعض. السكان فئات جميع لدى المستوى نفس على يكن لم الشرائية العادات في التغيير فإن ذلك، ومع
 ا�شكال مع يتعاملون آخرون ظل بينما سريع، بشكل الجديدة التوزيع أشكال على إعتادوا المستھلكين

 وتتعامل – المختلفة البيع منافذ تشجع راحت – ا�نظار لفتت التى الفئات أكثر من وھى -ثالثة وفئة ية،التقليد
 وبالسلعة الشرائية، بالقوة ًوثيقا ًإرتباطا – ا�مر حقيقة في – المحل اختيار ويرتبط. الزھو من بنوع معھا

 لشراء المجاور، البقالة محل اختيار في الھامة العوامل من أن نجد المتوسط، جنوب دول فيو. المنشودة
 المحل أن على عTوة المحليين، للسكان البقال يمنحه الذى اoئتمانى ليالتسھ ھو منه، الغذائية السلع معظم

 إقامة مناطق عن بعيدة ماتكون عادة ماركت السوبر محTت �ن غيره، من أكثر هالي الوصول يسھل المجاور
  الغرض لذلك مناسبة غير ا�توبيسات خدمات أن كما سيارة، ا�سر معظم تلكتم + وحيث. العاملة الطبقة

   :الجودة لعjمات المتصورة اHھمية 

 المطلوب، بالشكل تطبق ولم ًكامT،ً تطورا الغذائية المواد عTمات بعد تتطور لم المتوسط، دول من كثير في 
 أن يمكن الوضع أن رغم الجودة، مراقبة أجل من الTزمة والخبرات الفنية Tتيبالتسھ دولة كل و+تتمتع

 منظومة في للقصور كان ولقد. ا�وربى ا+تحاد مع الموقعة التجارية ا+تفاقيات الي بالنظر ًسريعا يتطور
 أن المستھلكين، اتإتحاد وضعف – والسياحية الحضرية المراكز حول أنشطته تتركز الذى – الغذائى اoنتاج
 على بسھولة التعرف تضمن بحيث منتجاتھا على عTمة بوضع الغذائية الصناعات امقي الضرورى من أصبح
 منشأ على التعرف يمكن ولكن بالسلعة، ترفق للجودة عTمات  +توجدالجنوب بلدان وفي. الجودة ذات السلع

 المزايا الي ،بالنظر واضحة مزايا ذات الجودة عTمات وتعتبر .التقليدية الخبرة واقع من ھاتوأصال السلعة
 ا،اليوإيط فرنسا،: مثل الدول بعض حالة في بشأنھا، الصادرة الكتابات في عنھا والمنوه ھاالي المشار

 السليمة اoنتاج وطرق المحلية، والخبرة والمنشأ، الجودة، الي العTمات تلك وتشير. وأسبانيا والبرتغال،
. ا�وربى المستھلك لدى اzن متزايدة أھمية ذات  أمور ھىو الحيوان، برعاية تھتم التى الطرق أو ًبيئيا،

 وھو مدى اoقبال على تلك السلع جودتھا ضمان مقابل للسلعة أكبر الغمب دفع في المستھلك رغبة وتوضح
ً إھتماما يبدون الموسرون بدأ الجنوب دول فيو  – البرتغال بعكس ا،اليوإيط فرنسا فيً خصوصا واسع إتجاه
  .واعية إستھTكية عقلية وجود على بعد، ضعيفة الد+ئل زالت+ ولكن ا�مور، بتلك
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  :                                                          المتنامى التحدى – الغذاء جودة

 مع المنتجات، من ھائل كم على تشتمل فھى التجانس، عن ماتكون أبعد المتوسطية الغذائية النظم أصبحت
ً معينا مستوى يوفر الذى ھو التنوع وھذا التنوع، شديدة وھى منھا، بكل خاصة سمات من المنتجات مالتلك

 في حقيقية مشكلة اzن تعد لم التغذية نقص مشكلة وأن أما. السكان لمختلف اoجتماعيةو الغذائية سTمةال من
 بالنسبة عقد من مالديھم لىع والتغلب الغذاء، لجودة أكبر إھتمام إيTء المتوسط سكان على يجب فإنه المنطقة،
 الصورة ان نجد للمستھلكين، وبالنسبة المجال، ھذا في وخبرات معرفة من مالديھم وإبراز الغربى، للمجتمع

 ھنا، ومن الغذاء من وموقفھم الناس بھويةً وثيقاً إرتباطا ترتبط التى القضايا من عدد على تنطوى المتوسطية
  : المتوسطى الغذائى النظام حملھاي التى المميزة الخصائص سطوة كانت

ً كثيرا التأكيد وعدم المغذى، الطعام فكرة وإحياء للغذاء، الصحية والسTمة مذاقال لذة بين الجمع خصيصة>
 على والتأكيد باoنجليزية، الناطقة الدول لدى الغذائية الثقافة في السائد الجانب وھو ، "الصحة " جانب على

  . للصحة ماھوجيد وبين ولذيذ، ممتع ماھو بين الثنائية التفرقة ليوتسھ الحسية، اللذة جانب

 الھوية وترسيخ.. ، متنوعة وألوان نكھات من ھافيما مع المتوسطية، الثقافة قيمة إبراز خصيصة>
 إنتاج "ـب تتعلق باتت المسألة ولكن " أخرى شعوب أطعمة تناول " ب تتعلق اzن المسألة تعد لم: المتوسطية

  ". وتناوله نحن، غذائنا

 ھذا ويفسر ؛ التقليدية ا�طعمة الي بالعودة ً"مجددا اoطمئنانو  "التجديد إجل من الرغبة إيقاظ خصيصة>
 يعوودوا لم أنھم ماطال المستھلكين بين القلق تسبب التى اoستھTك وسلسلة اoنتاج، سلسلة بين بالفجوة اoتجاه

 الغذاء إعداد وطرق ا�صيلة، المحلية المنتجات عن والبحث ولونھا،يتنا التى ا�طعمة ھوية تحديد يستطيعون
 . المحلية المنتجات عن البحثو الغابر، الزمان في

 ؛ المتوازن والغذاء الغذائى، وا�من الصحية، المسائل بشأن قبل ذى عن ًإھتماما أكثر المستھلكون أصبح>
 ھافي يتم التى وا�حوال بالظروف أكبر ًإھتماما ولونوي البيئية، بالمشكTت ًووعيا دراية أكثر أصبحوا كما

 ". ا�خTقية "با�عمال يسمى أصبح وبما زھا،يوتجھ السلعم إنتاج

 اختيارات في ببراعة اoتجاھات بتقييم السياسيون، والقادة الصناعة رجال قام باoنجليزية، الناطقة الدول فيو
 على ًعلميا برھنوا الذى ا�وبئة وعلماء التغذية خبراء ذلك يف وساندھم الفكرة تلك أقروا وقد  المستھلكين

 هفي فيتخت راحت وقت في المزايا إكتشاف إعادة عملية وتجرى. المتوسطية ل�غذية الحمائية المزايا
 باليأس تطور مع السواء، على منھا والجنوبية ةاليالشم المتوسطية، الدول في ل�غذية المميزة الخصائص

 ليس :والجواب ؟ الكريتى للنموذج ودائم وسط حل الي العولمة تؤدى ھل: والسؤال. التجارة ةوعولم ةالحيا
 الناطقة الدول مجتمعات تقليد الي المجتمعات ھافي تسعى مرحلة ًااليح يجتاز العالم �ن المؤكد، با�مر ھذا

 الحركة تلك إبان الغذائى امھمنظ إكتشاف يعيدون المتوسط سكان بدأ أن الغريبة المفارقات ومن باoنجليزية،
 المتنامية، ا�سواق تلك اليً إندفاعا تشھد الغذائية الصناعات أن من الرغم وعلى. التقليد / اoنتشار من الدولية

 اoعتبارات فإن ذلك ومع المتوسطى، الغذائى النظام ھايعل يقوم التى �صيلةا ا�سس تشوه أن المجح من فإنه
 باليبا�س وا�خذ يةالغذائ العناصر على الحفاظ على ملعت التى – المستدامة تنميةبال المتعلقة الجديدة

 علٮه تسيطر الذى التصنيع نحو اoتجاه من تعدل أن يمكن، المحلية، المنتجات وتطوير الحميدة، التكنولوجية
 . الصحية  اoعتبارات كبير حد الي

 تحتوى التى ا�طعمة من جديدة أنواع إبتكار على اzن تعمل المتوسطى، للغذاء الجديدة العلمية يةالرؤ إن
 ھافي يتم توافقية، حركة من ًجزءا المتوسطى الغذائى النظام يكون أن على وتعمل التقليدية، العناصر على
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 أوربا بين ستفادة المترتبة على التعاوناo أسباب جميع وتتوفر ،وا�جداد اzباء بخبرة الصفوة إعتراف
  . النھج ذلك على ارتس إذا المتوسط، وشرق جنوب ولود المتوسطية
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  6 الفصل

 ∗∗∗∗ والزراعة الريف عالم في ةمكوالح

 ةالحيا حقائق إحدى أصبح قد – بعيدة ليست فترة منذ واسع نطاق ىعل اXن المتداول – ةمكوالح إصط7ح
 النشاط أصبح لحديث،ا الحجرى العصر شھدھا التى بفعل الثورة المتوسط منطقة بزوغ ومنذ الزراعة، في

 – الغذائى المخزون إدارة وكانت. المتوسط بلدان مختلف في الحاكمة للسلطات دائم، إھتمام محور الزراعى
 ذلك ومنذ. الفراعنة عصر في عيةاالزر السياسة من بالفعل ًاجزء – العجاف السنوات خ7ل به ل7ستعانة

 الذى القطاع ذلك علي ھيمنتھا – النجاح من تفاوتةم بدرجات – المختلفة السياسية القوى مارست الحين،
 أن تدرك السلطات كانت ولما الغذائى، لbمن الكبرى الضمانة يمثل �نه بالغة، إستراتيجية أھمية ذا إعتبرته
 و+سيما الزراعية، ا�راضى تنمية في إنخرطت فقد تدعمھا، ماراتثإست توجد لم إذاً + تساوى شيئا الزراعة

 الريفية، التنمية ىف ًحاسما ًعنصرا الزراعة نطاق ىف المبذول الجھد ذلك وكان .الثانية العالمية الحرب بعد
. الريف ىف ا�نشطة تنويع أجل من المتوسط، شمال دول في أخرى قطاعات – الزمن بمرور – شملت التى
 عليه، ىھ ما ىعل تظل والحضر، الريف بين وا4جتماعية ا4قتصادية فوارقال فإن ذلك، من الرغم ىوعل

 بدرجة ا4جتماعية والتوترات التنمية، وتراخى الفقر، ويساھم المتوسط، وشرق جنوب دول ىف ًوخصوصا
  .كبيرة فى ھذه الفوارق

 التى والتحديات ،السياسات تحليل بنا يجدر فإنه المتوسط، نطاق فى الريفية والتنمية بالزراعة نھتم وعندما
 علي الذھن إلى يتبادر الناحية ھذه ومن. منھا كونيت التى الدول مختلف فى ،السياسات تلك عليھا ترتكز
 سياستھا بتوحيد قامت التى – للمتوسط الشمالى الشاطئ علي ا�وربية الدول فىً تماما الحال إخت7ف الفور،

 وشرق جنوب دول فى عنھا – الريفية التنمية مع) CAP المشتركة الزراعية السياسة خ7ل من (الزراعية
 الدول، داخل الحوكمة: المستويات مختلف ىعل تعتمدان ظاھرتين ثمة فإن ذلك، ىعل وع7وة. المتوسط

 ظھور عمومية، أكثر وبشكل عديدة، فاعلة أطراف ظھور خ7ل من فھمھا يمكن التى الواضحة والديناميكية
  . سنوات لعدة ككل المتوسطى المستوى علي شراكات إقامة فى الرغبة

  : الريف وعالم الزراعة أجل من المتوسطية الدول إتخذتھا التى ءاتا4جرا

  : التحرير نزعة ىال التدخل نزعة من ا4نتقال: المتوسط حوض جنوب فى

 عقد منذ الدول جانب من الدائم ا4ھتمام بؤرة فى الزراعية – ا�غذية وقطاع الزراعة قطاع كان لقد
 ويصعب الجوانب، متعدد الزراعية، السياسات يواجه الذى ىالتحد وكان الماضى، القرن فى اتيالخمسين

 وإقتصادى ،)ا�راضى توزيع إعادة طريق عن الدخول توزيع إعادة (إجتماعى تحد وھو: ًعمليا تنفيذه
 ا4ستقرار علي الحفاظ (وسياسى ،)ا�جنبية الديون ثم ومن ا�جنبى، النقد إستنزاف من للحد ا4نتاج زيادة(

 ). كس7ح الغذاء بإستخدام التھديد من النفس تحرير (وبوليتيكىوجي ،)الداخلى

 القرن من الخمسينيات عقد وفى الحادة، المشك7ت من ا�راضى إلى النفاذ مشكلة كانت المتوسط منطقة وفى
 العقود طوال الزراعية السياسات وكانت. وبالندرة العادل، غير بالتوزيع تتميز ا�راضى كانت الماضى،
 وعلي المزدوجة، المشكلة تلك علي الرد إلى – والنجاح ا4صرار من متفاوتة بدرجات – تسعى الماضية

 أراضى لتنمية ًمطلبا المياه ىعل الحصول يعتبر المناخ بجفاف تتسم التى المناطق تلك فى فإنه حال، أية
 . وقوية جادة مائية بسياسات ا�خذيتطلب  بدوره المطلب وھذا جديدة،

                                                 
 الزراعة معھد من بوسعود وعمر بارى، - امسي - التابع المتوسطية الزراعة معھد من  Annarita Antonelli أعدتھا التى الوثائق الي بالرجوع الفصل ھذا تاليف تم ∗

  .بارى -   سيام- المتوسطية الزراعة معھد من Patricia Pugliese و بولونيا، جامعة من  Giulio Malorgioو يه،يلبمون فى   سيام- المتوسطية
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 سيطرة وكانت لbراضى، العادل غير للتوزيع الواضح السبب العثمانية، الھيمنة كانت وسط،المت شرق وفى
تعمل  الحركة تلك وكانت ،1858 عام فى تنظيمات بحركة بدأت قد ا�راضى علي العرب الم7ك من حفنة

 من شاسعة مساحات بمنح ىالعال الباب وقام العثمانية، الدولة جھاز أداء فى ةيجذر إص7حاتإجراء  ىعل
 أما. ل7مبراطورية و+ءھم يضمن لكى) العشائر شيوخ (العشائر رؤساء أو القدامى، النب7ء �سر ا�راضى

 – الجديدة القوى عم تحالفوا وقد – ا�راضى م7ك أصبحفقد  البريطانية، وا+دارة الفرنسية ا4دارة ظل فى
 الخصوص، وجه علي الدولتان، ھاتان تھممنح حيث المنتدبتين، الدولتين جانب من خاص إھتمام محل

 ولم المبدأ، حيث من ً،شيئا ا�مر من الدول تلك استق7ل يغير ولم عديدة، أخرى وإمتيازات جديدة أراضى
  . الزراعية با�وضاع الجديدة الملكية النظم َنْعُت

 معينة دول فى نظامال فى التغييرات مع يتعايش أن ا�راضى توزيع فى الواضح ا4خت7ل ذلك يستطع ولم
 وقد – العربية الوطنيه الحكومات وكانت الماضى، القرن من والستينيات الخمسينيات فى المنطقة فى

 وسرعان السياسية، أولوياتھا قلب فى الثروة توزيع إعادة عملية وضعت قد – ا4شتراكية مبادئ إستلھمت
 أقصى حد وضع تم حيث ومصر، سوريا فى ًوخصوصا النور، حيز إلى الزراعى ا4ص7ح ماظھر

ً حدا ا4ص7حات تلك تضع ولم عليھا، ستحواذا+ أو ا�راضى إكتساب من للحد كوسيلة الزراعية للمساحات
. الف7حين صغار لصالح ملحوظ، بشكل للدخول، توزيع إعادة ىالً أيضا أدت وإنما فحسب، المفرطة للفوارق

 شرائح ىال ا�راضى تجزئة إلى أدت قد العربية، الميراث قوانين وخصوصية الديموجرافية، الضغوط ولكن
 مزارع تنمية الصعب من كان فإنه الريف، من الواسعة النزوح عملية من الرغم ىوعل. فأصغر أصغر

 أھمية مدى ا4ص7ح، عمليات فى النسبية النكسة تلك وتوضح ا4نتاجى، ا+ستثمار ىعل القادرة العائ7ت
 من جزء إمتصاص: نيمت7زمت نيضرورت بمراعاة جديدة، أراضى ىعل ا4ستي7ء لىا تتجه التى الدول قيام

 . بسرعة يتزايدون لسكان الغذائية ا4حتياجات ومواجھة ،يةالسكان زيادةال

ًمختلفا ولم تكن المسألة مسألة إستعادة  ًشك7 ا�راضى ىعل الحصول مسألة إتخذت العربى، المغرب وفى
 إعادة توزيع ا+قطاعيات التى خلفھا ىطنية الكبيرة، وإنما كانت تنصرف الأراضى تخص العائ7ت الو

% 25من ا�راضى الزراعية فى تونس  والمغرب، وأكثر من % 10ا+ستعمارالفرنسى، والتى كانت تمثل 
ت بإسي7ء الدولة نوقد تم إستعادة ا�راضى بشكل مضطرد فى تونس والمغرب، ولكنھا إقتر. فى الجزائر

أما فى الجزائر، فكانت . ن كان لديھم الكثير بالفعلي أصحاب ا�راضى الذى ثم بيعھا بشكل متواز العليھا،
سرعة، وكان العاملون فى ا4قطاعيات الزراعية السابقة، ھم المستفيدون  عملية إستعادة ا�راضى أكثر

تقييد حجم الملكيات وكان . 1975-1971ثم أجرى إص7ح زراعى حقيقى خ7ل الفترة مابين . ا�ساسيون
الزراعية، وتأميم أراضى الم7ك الغائبين، قد ساھم فى انعاش تشكيل التعاونيات الزراعية الكبيرة، ومن 

 تصفيتھا تم والتى ،)CAPRA( وجه الخصوص، تعاونيات ا4نتاج المنبثقة عن الثورة الزراعية ىبينھا عل
 م7كھا إلى المؤممة ا�راضى أعيدت بينما اضى،الم القرن من الثمانينيات عقد بداية فى النھاية فى

 . ا�صليين

 ھكتار مليون استص7ح بسياسة المتوسط، وشرق جنوب دول فى ھذه، ا�راضى توزيع عملية اقترنت وقد
 تحسين سياسة فى شرعتا قد  وسوريا مصر ان نجد الشرقى، الساحل علي بينما ،1980 عام فى بالرى

 ھاتان تمكنت قد و الماضى، القرن من اتيالستين وفى اتيالخمسين فى اسيتينالسي الثورتين بعد ا+راضى
) سوريا فى الفرات علي الطبقة وسد مصر، فى ىالعال أسوان سد (ضخمة سدود انشاء طريق عن -الدولتان

 التوسع (الجديدة ا�راضى إلى المياه جلب طريق عن المروية ا�راضى من كبيرة مساحات اضافة من –
 جنوب دول وربطت ،)الرأسى التوسع (مرات أوث7ث مرتين المحاصيل مضاعفة طريق وعن ،)ا�فقى
 الغذائية، والمنتجات الزراعية، للمدخ7ت القوى الدعم وبين والمياه ا�راضى سياسات بين المتوسط وشرق
 . الرخيص الغذاء ريتوف طريق عن ا�جتماعى الس7م وتحقق اXن، نفس فى المزارع إنتاجية تزيد حيث
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ً وتمشيا الماضى، القرن من الثمانينيات أوائل حتى الفترة تلك سمة ىھ الشديدة التدخلية السياسات تلك وكانت
 صندوق مثل الدولية المؤسسات بعض جانب من ضغوط تحت والمالية، ا4قتصادية المواءمة مطالب مع

 الزراعية سياساتھا مراجعة ىال سطالمتو وشرق جنوب دول معظم إضطرت الدولى، والبنك الدولى، النقد
 خصخصة وضع مع الليبرالية، با4ص7حات الماضى، القرن من الثمانينيات عقد تميز وقد متعمقة، مراجعة
. الزراعية السياسة صلب فى ا4ستھ7ك، أو لcنتاج المباشر الدعم وتخفيض ،)والتوريد التسويق (الخدمات

 أنواع بعض ىعل - ومصر والجزائر وتركيا، تونس، مثل الدول بعض فى - ا4بقاء تم نجدأنه ذلك، ومع
 مع خاصة بصفة التعامل الدول لتلك يتسنى حتى ا4نتاجية، عوامل لبعض أو مث7،. ا�ساسية للسلع الدعم

 ودعم الفائدة، أسعار من خصومات (الف7حين من معينة فئات مطالب وإرضاء الصعبة، السياسية ا�وضاع
 فى ا+نفتاح وتيرةسرعة  دون يحل لم ذلك أن إ+ .المدن سكان من معينة فئات أو) تواX+ المعدات

 عمليات إزاء ًشديدا ٌقلقا أثار مما الخارجى، العالم علي المتوسط، وشرق جنوب دول وأسواق اقتصاديات
 . الغالب فى جيد بشكل لھا دا4عدا يتم لم والتى المفاجئة، التحرير

 الخطوط ھي للمدن، الغذائى ا�من وتوفير المروية، الزراعة فى ا�داء تحسين نأ نجد السياق، ھذا وفى
 التنمية استراتيجيات وتقوم. المتوسط وشرق جنوب دول غالبية فى القائمة الزراعية للسياسات الرئيسية
  : التالية ا�عمدة عليً حاليا بھا المعمول

 الموارد واستغ7ل الزراعية، ا�راضى ووضع ارع،المز بحجم المرتبطة البنيانية الطبيعة مشك7ت حل> 
 ا�راضى أوضاع توضيح علي ينطوى الزراعية، ا�راضى علي الحصول أن نجد الجزائر، ففى .الطبيعية

 ًأو+، تحكم، التى الجديدة القواعد تعريف إلى خاصة بصفة ذلك ينصرف القانونى، وبالمعنى الزراعية،
 الملكية عن نجمت التى المشاكل فرز يتسنى حتى ،)خاصة ملكية وكةالممل ا�راضى أى (الملك عملية

. ا4قتصادى القطاع ضمن وإدخالھا ،)الدينية للمؤسسات التابعة ا�راضى (ا�وقاف إدارة ًوثانيا، المشتركة،
 عقود إستخدام وتشجيع والم7ك، المستأجرين حقوق تضمن حتى الف7حين مكانة تعزيز السلطات تحاول كما
 إنعاش بإعادة تسمح بحيث ا�صول توزيع وتشجيع الطرفين، ك7 حقوق ىعل ًحفاظا الزراعية، يجارا4

 تبادل تنظيم العربى، المغرب فى الشائع ومن. الصغيرة الخاصة الملكيات تسود حيث معينة، ريفية مناطق
  .7حينالف بإتحادات والنھوض الزراعية، التعاونيات تدعيم خ7ل من وذلك ا4نتاج، وسائل

 المناخ، جفاف يبررھا التى المائية – الزراعية والتحسينات للمياه، الرشيدة وا4دارة التعبئة سياسة أن> 
 المياه علي الحفاظ مشروعات من بالعديد تونس قامت المجال، ھذا وفى .ا�مطار سقوط إنتظام وعدم

 جبال وجسور ،)الجارية السطحية مياهال لتجميع ا�حواض إقامة (الساحل مساقط بالذكر أجدرھا والتربة،
 أشغال) (m'gouds (والمجود) للزراعة والطمى المياه لتجميع الضيقة الوديان فى صغيرة سدود (ةَطَمْطَم

 فالغرض تونس، شمال فى البعض ببعضھا المتصلة السدود شبكة أما. بأنفسھم وإدارتھا بإنشائھا الف7حون
 غير المياه مصادر إستخدام علي ،2010 عام بعد المياه زاستراتيجيةترتك وسوف المياه موارد تنظيم منھا

 الوطنى البرنامج يضع المغرب، وفى). المح7ة البحر ومياه العادمة، والمياه الصرف، مياه مثل (التقليدية
 ،ً)مث7 ولوقوص وغرب، دوقالة: مثل (مناطق عدة فى الرى لتوفير كبير مائى لمشروع ًتصورا للرى،

 المناطق وإعمار 4ص7ح وكذلك مساحة، أصغر مناطق فى الرى لتوفير ومتوسطة صغيرة ومشاريع
 والمعدات المحسن، الرى ىعل) الجافة (البور المناطق فى ا�راضى إستغ7ل مشروعات وترتكز التقليدية،
 71 لتنفيذ ططمخ يوجد البرنامج، ھذا ظل وفى. الخ الزراعية التنمية وأعمال ا�ساسية، والخدمات الم7ئمة،
 . ھكتار مليون 1.1 تبلغ إجمالية ساحة تغطىً مشروعا

المصممة لزيادة التشغيل وزيادة " التجديد "وبرامج الجافة، وشبه ،ةالجاف المناطق فى ا�راضى تحسين> 
 ولقد). والرى المشاتل، (المثلى والزراعة التنمية وسائلدخول الف7حين والمجتمعات الريفية، باستخدام 

 والجفاف، القحط آثار مكافحة ببرامج الزمان من عقد لمدة) مصر حتى المغرب من (الجنوب دول غلتإنش
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 عى،االمر ومناطق الشاسعة بستا+س لمناطق بالنسبة المناخ مخاطر إدارة تعتمد العربى، المغرب بلدان وفى
 بيع حصيلة من شراؤھا يتم التى الغذائية والمكم7ت الحيوانية، والثروة الحبوب محاصيل بين الجمع علي

 تلك من أى كان وإذا. بالطلمبات الرى بإستخدام والزراعة الھجرة، من المجلوبة والموارد الحيوانات،
 بسرعة تطور قد ا�خير الحل أن إ+ ،37خ7ف محل ليس أمر وھذا ا4ستدامة، خصائص يوفر + الحلول،

 اXن يواجه صار ولكنه ،)وتونس والمغرب، ر،الجزائ (إفريقيا شمال مناطق جميع فى ًوخصوصا ،شديدة
 المياه، فى الملوحة نسبة إرتفاع (ا�حيان بعض فى المياه مصادر إستنزاف سرعة بسبب خطيرة ًقيودا

 ثمة فإن مانعة، باھظة تكلفة أصبحت قد والرى الضخ تكلفة كانت ولما). الجوفية المياه منسوب وإنخفاض
 من ضخمة رأسمالية إستثمارات تقديم ىعل القادرين إلى ا�مر يوكل أن: نأمري بين با4ختيار تتعلق مخاطر

 دورھا تلعب كانت التى التقليدية الطريقة تلك يھجروا وأ الرى، عمليات فى المياه موارد إستغ7ل حسن أجل
 عما متميزة برامج: ىوھ الجفاف، آثار لمكافحة جديدة برامج ًمؤخرا، المغرب أقرت ولقد. ديدةع عقود منذ

 مالية أدوات بإستخدام المخاطر، دارةإ ىعل البرامج تلك نھج ويرتكز والتصميم، النطاق ناحية من سبقھا
 بالمناطق خاصة سياسة وضع ّمت الضعيفة، المناطق حماية سياق وفى. +مركزية وأساليب مرونة، أكثر

 نعصو الجزائر، وفى). غربالم مساحة ربع من أكثر تغطى الجبلية المناطق أن المعروف ومن (الجبلية
 إطار فى الغابات تشجير مواقع فتح تم وقد الريفية، المناطق فى ا�شجار زراعة لتشجيع تجديدى برنامج
 فى بالغابات ةالمغطا المناطق نسبة تحسين يتسنى حتى خاصة، بصفة الريف فى العمل فرص توفير برنامج
  .الب7د

 ا�داء وتحسين الشامل للتحديث خطة علي بناء الزراعة، فى نىالمھ والتدريب والرويج، البحوث، تدعيم> 
. الريفيةبالتنمية  المعنية والبحوث الدراسة شبكات إدخال الجنوب، دول جميع أجندة علي يوجد .القطاع فى
 إستجابة تقديم "من والفنية العلمية وا4مكانيات الفكرية، المھارات تحسين إلى الرامية للمشروعات بد و+

 وضعت وقد) 2004 الريفية، التنمية أمانة" (الشركات أعمال وترشيد القائمة، لcحتياجات وم7ئمة لةعاج
 بغرض الريفية، التنمية بشأن الجامعات، بين فيما لبحوثاو للدراسات – شبكة إقامة يتوخى ًھدفا المغرب

 بشكل وا+ستفادة ،الريفية تمعاتالمج فى التحول بعمليات المتعلقة وا+مور الريفية للبيئة أفضل تفھم طرح"
 / ا4ع7م برامج صيلوتأ الواقع، أرض ىعل المستخدمة والمناھج وا4جراءات، الخبرات، من أفضل

  ). 2004 الريفية، التنمية أمانة (الريفية التنمية فى المشاركين جميع وتعبئة أفضل، بشكل دريبتال

 موزعة وغير ناحية، من كافية غير +زالت الزراعية السياسات لبرامج المخصصة المالية الموارد أن ىعل
 بينما العامة، ا+ستثمارات ىإجمال من% 10 من أقل تمثل الموارد فتلك أخرى، ناحية من ًعاد+ ًتوزيعا
 السكان ربع من أكثر (المتوسط وشرق جنوب بلدان من كثير فى التشغيل عملية فى ھائلة مساھمة تساھم

 ،)ومصر وتركيا، والمغرب، تونس، (الصادرات ىف تساھم كما ،)وتركيا رب،والمغ مصر، فى العاملين
ً وخصوصا الزراعى، بالقطاع ًوثيقا ًإرتباطا يرتبط ىا4جمال المحلى الناتج فى النمو �ن الثروة، خلق وفى
 ؤدىت + ا4ستراتيجية الوثائق فى عنھا المنوه الجھود فإن ذلك، ىعل وع7وة. ومصر والمغرب، تونس، فى

 ىعل تنطبقان + الم7حظتين ھاتين أن إ+ ،المعلنة الكبيرة والطموحات تتناسب إجراءات إتخاذ ىال ًدائما
 . العشرين القرن نھاية فى الزراعية السياسة فى أخرى مرة عمدت إلى ا4ستثمار التى يبدو، كما الجزائر،

          الزراعية للتنمية الجزائرية الوطنية الخطة 

 الزراعية للتنمية وطنى برنامج بوضع الجزائرية السلطات قيام إلى الغذاء فى المزمن العجز ىأد لقد 
)PNDA (تم والذى ،ىالليبرال ا4قتصادى ا4طار عن الجديد الزراعى البرنامج و+ينفصل. 2000 عام فى 

                                                 
 أسعار إرتفاع علىساعد ت بيئة فى ا�سعار بسياسة ًوثيقا ًإرتباطا يرتبط :الثانى الحلو. سنة علي تزيد لمدة الجفاف إستمر إذا الضمانات كل يقدم + :ا*ول الحل) 37

ً والحل الثالث + يمكن الركون إليه اقتصاديا واجتماعيا فى ا�جل الطويل.الطويل ا�جل فى الحبوب  بعيد أمر وھو المياه منسوب إستعاضة ىعل  فيقومالحل ا*خير أما .ً
  . ا4حتمال
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 تجديد أھداف علي  ًأساسا تت7قى مناھجه ولكن الماضى، القرن من الثمانينيات عقد أوائل فى وضعه
 عملية إط7ق ويعيد للدولة، النظامية مھامال تأھيل إعادة من ًجزءا البرنامج ويعتبر. الزراعية ا�راضى
 تعكس الزراعى، البرنامج ضمن الواردة المناھج أن من الرغم ىوعل ،1986 عام فى توقفت التى ا4ستثمار

 المنافسة، علي الجزائرية – الزراعة قدرة ينتحس مثل والفنية، ا4جتماعية، – ا4قتصادية ا+حتياجات
 الزراعية، ا�راضى تجديد تستھدف البرنامج فى المحددة الرئيسية العمليات فإن وا4نتاجية، ا4نتاج وزيادة
 ا4عتبار فى العمليات تلك وتأخذ. الزراعية ا�راضى وتحسين الضعيفة، الحيوية المنظومة وحماية

  . طويلة فترة منذ تجاھل موضع آثارھا كانت التى عيةالزرا – المناخية المشك7ت

 – ا�راضى تجديد عملية من والھدف. المطلوبة ا4جراءات عن كثيرة تفاصيل الزراعى البرنامج ويضع   
 فى ھكتار 740.000 منھا (ھكتار م7يين ث7ثة منتغطى أكثر  �نھا نوعھا من عملية أكبر تعتبر التى

 فى أما ،)ھكتار مليون 1.2 (المتميزة بالمناطق يسمى مايف الحبوب إنتاج يزترك ھو) ا�ولى المرحلة
 الكروم، وزراعة الريف، فى المعروفة ا�شجار زراعة ىال ينصرف فالتركيز لة،قاحوال الجافة المناطق
 . الحيوانية للثروة صغيرة مزارع وإقامة

 آخر جانب ىوھ ،)والغابات والبطاطس، لبان،وا� الحبوب، (الزراعة أفرع تنميةثم يتطرق البرنامج إلى  -
 السنوات فى العمل وإنتاجية المحاصيل، غلة مضاعفة منھا الغرض الزراعية، للتنمية الوطنى البرنامج من

 الخاص، القطاع من المستثمرين أو للف7حين، ا�راضى ىعل منح تقديم التحسين إجراءات وتتضمن. القادمة
 ًوأخيرا،. الصحراوية والمناطق ا+ستبس، ومناطق الجبال، سفوح ىعل ،أو الجبلية المناطق فى ًوخصوصا

 شمال فى الغابات نسبة زيادة وھدفه ھكتار مليون 1,2 ـب يختص الغابات لتشجير الوطنى البرنامج فإن
 %. 14 إلى% 11 من الجزائر

 ،عماريةا4ست الحقبة من روثةالمو الزراعية ا�راضى ھيكلة ھوإعادةً جميعا ا4جراءات لتلك النھائى والھدف
 تتناسب الزراعية البنية تعد لم حيث الب7د، بقية وبين المقيدة الزراعية الجزائر بين تميزكانت  التى

 طريق عن الف7حين دخول تحسين وكذلك الماضية ًعاما ا�ربعين خ7ل الب7د فى جرت التى والتغييرات
 التكثيف لتشجيع المزايا وإستغ7ل الس7+ت، وتحسين الرى ودعم (القمح، زراعة أجل من ،ىالمال الدعم

   ...) الزراعى

 الزراعية، الھياكل تنظيم وكذلك ا�راضى، ملكية مشكلة و+سيما معلقة، ا�ساسية المسائل بعض و+زالت
 ثم. جالالم ھذا فى للبقاء ةصالح ًحلو+ الليبرالية الزراعية ا4ص7حات ولم تقدم ماثلة، +زالت مشكلة ىوھ
 ،1971 عام الصادر الزراعى ا4ص7ح قانون بشأن أثيرت التى والشكوك الديموجرافية، ا+تجاھات إن

 السنوات فى الب7د، فى الريفية مناطقال دفعت قد ،)والتصنيع (للتنمية شاملة إستراتيجية بغياب مقترنة
عمليات  وتوضح. الزراعية الھياكل حالة خطورة تفاقم ثم من ، السكانى النمو ىعل الحفاظ ىال ا�خيرة،

 ھكتار، 4.7 المزرعية المساحة متوسط وأن ھكتار، 10 من أقل المزراع من% 80 ىعل يزيد ما أن المسح
 تنويع ىال الحاجة مسألة أخرى، مرة يثير، ذلك فإن الزراعى، الھيكل ىعل الصغيرة المزارع غلبة وبحكم

 بإص7ح المطالبة وإحياء خل،دال مستويات لتحسين) الزراعية العمالة خ7ف (والعمالة الزراعية ا�نشطة
. الضعيفة الموارد ذوى للف7حين المالية ا�حوال وتحسين ا�راضى، مخصصات تحسين أجل من ا�راضى
 الحجم الصغيرة العائلية رعاالمز علي وتعميمھا التقنية ا4مكانيات علي الحصول مشكلة تثير فإنھا ًوأخيرا،

  . العمالة إنتاجية زيادة أجل من والمتوسطة،

 مستقبل لضمان عليھا، القضاء من +بد والتى الجزائر، فى الزراعةمستقبل  بشأن القلق جوانب بعض وھناك
 اXن حتى لذلك المخصصة المالية الموارد فإن الزراعية، البحوث بمكانة يتعلق وفيما. الجزائر فى الزراعة

 إلى الرامية لبحوثا رسملة عن ناھيك ،ىمال تراكم بأى اXن حتى تسمح لم – البحوث تنظيم أساليب مثل –
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 علي تساعد التى ا�ساسية الفنية للوسائل دقيق تحديد وضع اXن حتى يتم ولم. المستدامة الزراعية التنمية
 ،المحاصيل بتجديد المختصة المناطق فى سواء ا�راضى، إنتاجية زيادة طريق فى تقف التى الحواجز إزالة

 ا4قتصادية المعايير وحشد تعبئة من +بد فإنه ا�مر، نھاية وفى الحبوب، زراعة بتكثيف المعنية المناطق أو
 ا�جل فى و+سيما – المستدامة التنمية ومفاھيم ا�راضى بتجديد المتعلقة ا�ھداف أن و+شك. وا4جتماعية

 با4ستراتيجيات ماتصطدم ًغالبا ،)PNDA (الزراعية للتنمية الوطنى البرنامج تدعم والتى – الطويل
 التنمية أھداف تتمشى أن و+بد السريعة، ا�رباح وراء والجرى السوق، قوانين تمليھا التى ا�جل، القصيرة
   .كرأسمال ا�راضى علي والحفاظ وإنعاشھا، ا�راضى 4حياء ا�ساسية الضرورة مع الزراعية

 )2000( عود،سبي: المصدر    

 : يسبق الكم الجودة ىعل التلھف: لمتوسطا شمال فى

 دول فإن الزراعية، السياسات فى ا�ساسية الفاعلة الجھات ھي المتوسط، جنوب فى الدول، أن نجد بينما
موعة المج مستوى ىال أى قومى، – الفوق المستوى إلى سياساتھا من ًجزءا نقلت قد المتوسط شمال

 تركت بينما ا�وربى، المستوى ىلإ السوق سياسة آلت ،1957 عام فى روما إتفاقية ومنذ ،ا�وروبية
 قوانين وضعت قد 1962 عام فى ثم 1960 عام فى فرنسا أن نجد ھذا ىوعل للدول، البنيانية السياسة

 تلك وإنخراط �صحابھا كريم دخل تحقيق ىعل قادرة عائلية مزارع تكوين منھا الغرض كان إرشادية،
   .الحداثة عملية فى المزارع

 فى – " ا4نتاجى الطابع ذات "  CAP المشتركة الزراعية السياسة أن نجدف ا�وربى، المستوى ىعل أما
 زيادة إلى  والسعى الحداثة، طريق علي إنطلقت قد – الماضى القرن من والسبعينيات الستينيات عقدى

 وتفضي7ته المجتمع أذواق يعل تقوم الخارج، من حماية ونظم لbسعار، قوية ضمانات إطار فى – ا4نتاجية
 كل فاق ًنجاحا المشتركة الزراعية السياسة حققت ولقد .للمجتمع الزراعية – ا�غذية عرض يكفل بما –

: مثل الشائعة ا�ساسية السلع معظم فى ًذاتيا مكتفية أوربا أصبحت السبعينيات منتصف منذ �نه التوقعات،
 من أخرى قطاعات إلى الزراعيين ناالسك تحول ذلك، مع ازىويتو. والسكر والحبوب، وا�لبان، اللحوم،
 حققت وإيطاليا، وألمانيا، فرنسا، مثل الدول، بعض وفى. ًكرھا أو ًطوعا الظاھرة تلك وإستمرت النشاط،
 . المجال ھذا فى العالم فى الصدارة دول بين من اXن وأصبحت قوية، طفرة الزرعية - ا�غذية صناعة

: مثل معاكسة، آثار ًأيضا المشتركة الزراعية للسياسة كان ا4يجابية، العوامل تلك كل من الرغم ىوعل
 فى ببيعه إما منه التخلص من +بد كان الذى والفائض الزراعة، وأنواع ،قاليما� بين ةالكبير فوارقال

 عام ومنذ .القلق ىعل تبعث بيئية تاوتأثير الموازنة، فى ا4نفاق جانب وزيادة تدميره، أو الخارجية ا�سواق
 – ا�وربى ا4تحاد إضطر حيث ا+تجاه، فى ًواضحا ًتغييرا ا�وربية، الزراعية السياسات شھد ،1992
 والتدخل الدعم عليً باھظاً وإنفاقا المجموعة، مستوى علي ضخمة فوائض شھد الذى الداخلى الوضع بسبب

 أدرجت عندما ا�مور، أھم من الدعم اساتسي فى التغيير وأصبح السياسة، تلك فى النظر إعادة إلى –
 عنً دفاعا النقد نيران وفتحت ،1986 عام فى إنطلقت التى) GATT (الجات مفاوضات جولة فى الزراعة
 سيادتھا يتحدى من وجدت التى ا+مريكية المتحدة الو+ياتجانب  من النقد ذلك وجاء. السوق سياسات
 تدعو التى) CAIRNS (كيرنز مجموعة جانب منً أيضا النقد ءجا كما. الباغية أوربا شخص فى التجارية

 .يواجه دعوات التحرير سوق فى التجارية العدالة إلى

 وكان ،المنافسة ىعل ا�وربية الزراعة قدرة تحسين الجديدة، الزراعية السياسة فى الھامة العناصر ومن
 القياسية البيانات أساس علي محسوبة ن،للف7حي تقدم التى - المضمونة، ا�سعار فى ا4نخفاضالغرض من 

 التى) WTO (العالمية التجارة منظمة وضعتھا التى القواعد مع أكبر بدرجة ا�سعار تتوافقأن  – السابقة
ً كام7 يكون يكاد بشكل الدعم فصل ًأيضا ا�وربى ا4تحاد علي وكان لcنتاج، الدعم أشكال جميع تحظر
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 جودة بإرتفاع المنافسة علي القدرة تلك تسمح أن المفترض من كان وإذا ية،الدول التجارة قواعد يساير حتى
 فى تترسخ أن علي ًأيضا تعمل فإنھا ، والمنتجات، ا�نشطة وتنويع ا�جنبية، ا�سواق وغزو المنتجات،

 ديدةالج التوجھات وفى. متواتر إھتمام مثار الريفية، المناطق وإستغ7ل التشغيل فيھا أصبح التى المناطق
 التنمية إلى يؤدى أن شأنه من شيء أى فى التدخل ھو الرئيسى الھدف بات المشتركة، الزراعية للسياسة

 ا�ساسية البنية تدعيمأو  ً،اإجتماعي مقبولة ظروف فى أنشطة من بھا مايتصل أو المستدامة الزراعية
  الحا+ت، بعض وفى القائمة الرئيسية

 حيث أكثر،" الكيف "ـب تھتم )CAP (مشتركة زراعية سياسة عن ًيا،تدريج ا4ص7ح، عملية أسفرت ولقد
 منھا وعانوا غذائية أزمات عدة شھدوا نيالذ والمواطنين ا�وربى المستھلك لمطالب ا4ستجابة ىعل تعمل

 تعمل السياق، ھذا وفى). البقر جنون ومرض الديوكسين، مثل (الماضى القرن من التسعينيات نھاية فى
 ومراعاة) المنشأ وحماية المنتجات، وتنويع الشروط (الغذاء لجودة ا�ولوية إعطاء علي زراعيةال السياسة
 المتعددة الطبيعة فكرة علي تقوم التى السليمة الزراعية الممارسات تشجيع طريق عن البيئية الھموم

 الذى العنصر المعدلة، المشتركة الزراعية للسياسة الھامة العناصر ومن. والريف للزراعة ا�غراض
 إقامة تدعيم إلى الرامية ا4جراءات خ7ل من الريفى ا4قتصاد وتنويع ،ةالحيا جودة بتحسين يختص

 وتحسين السياحة، وتنمية والدينى، والتاريخى، والثقافى، الطبيعى، التراث علي والحفاظ المشروعات،
 . الريفية الخدمات

  :المتوسط بلوى: الريف فى الفقر

 أن إ+ المتوسط، وشرق جنوب دول فى القلق علي يبعث بشكل تتزايد المدن فى الفقر الأشك كانت إذا
 تطبيق كان وإذا والكفائية، التقليدية بالزراعة ترتبط وھي الريفية، المناطق فى متركزة +تزال الظاھرة

 من الزراعيين السكان إنتشال علي ا�مر واقع فى يساعد، لم التدخلية، والسياسات الزراعية، السياسات
 أن إ+ ًشيئا تفعل لم ًفصاعدا الثمانينيات عقد بداية منذ طبقت التى  البنيانية المواءمة خطط فإن الفقر،

 ا�وضاع عليھا تنطوى التى والمخاطر ا4جتماعى، ا+ستبعاد وعملية البطالة، خانة الفقر، خانة إلى أضافت
 علي ًشديدا ًتأثيرا أثرت التى الميزانية فى التقشف سياسة فرضت  إذ – البنيانية المواءمة إن. ا4جتماعية

 الزراعة فى ا4ستثمار تخفيض إلى أدت قد – التوزيع 4عادة العامة السياسات وعلي ا4جتماعى، ا+نفاق
 اليوم، العربى المغرب بلدان وفى. الريفية المناطق فى ًسوءا ا�وضاع إزدياد ثم ومن الزراعى، والتصنيع

 وغير مغلق عالم وھو الريف، وعالم المدن سكان بين تفصل كبيرة فجوة وثمة الريف، فى السكان ثلثا يعيش
 فى التباين وھذا. ا4جتماعية – التعليمية والمرافق ا�ساسية، البنية ناحية من الكافية، بالتسھ7ت مزود

 بالفقر الريف نسكا من عريض قطاع علي يحكم الجغرافى، توزيعھا وسوء بل الموارد، إلى الوصول
 ا�زمات وتؤدى .الجبلية المناطق فى أكبر، وبشكل ًوخصوصا، ،)الرجال من أكثر النساء و+سيما(

 حدة زيادة إلى ا4قتصادية، أو المناخية الصدمات بسبب الحيوانية، والثروة الزراعى ا4نتاج فى المت7حقة
 . الريفية المجتمعات فى الغذائى ا�من وإنعدام الفقر

 ا�ساسى ا4ستراتيجى العمود اليوم، ھي) البشرى المال رأس تنمية (مثل الفقر، مكافحة أھداف تبروتع
 ويتم – المغرب فى الريفية للتنمية الملكية المبادرةًتماشيا مع  المتوسط، جنوب فى الريفية التنمية لسياسات

 والصحة، ا�مية، ومحو لتعليم،ا برامج مثل( بالريف للنھوض محددة خطوات شكل فى السياسات تلك تنفيذ
. الريفية البيئة وتحسين)الخ الصحى الصرف بشبكة القرى وربط الريف، وكھربة الشرب، مياه وتوفير
 التشغيل، أحوال تحسين أجل من الريف، عالم فى ا4قتصادية ا�نشطة تنويع برامج تنفيذ من الرغم وعلي

 ًملحوظا، ًإخت7فا  تختلفالمختلفة البرامج تطبيق يكيةميادن أن إ+ الريفية، المجتمعات دخولورفع مستوى 
 . المبتغاة ا�ھداف دون النتائج ماتكونً وغالبا
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  لبنان فى المتوازنة التنمية تحدى

 عن ا�سبق لبنان وزراء رئيس الحص سليم/ السيد أعرب ،2003 سنة أبريل شھر فى ألقاھا محاضرة فى
 الزعماء من لكثير المتكررة التحذيرات من الرغم ىعل لمتوازنةا غير التنمية عملية 4ستمرار أسفه

 له الحال، بطبيعة ،التحدى وھذا. لبنان فى ا4قتصادية لbنشطة المتناسق التوزيع ضرورة بشأن السياسيين
 للمجتمعات الممكنة الحلول أعدل تقدم التى الخدمات ىال بالنفاذ السماح الضرورى من �نه إجتماعى، بعد

 الحضرية، المراكز فى التشبع تفادى: أمرين ّيتضمن �نه جغرافى، بعد ّيتضمن أنه كما. تعيش حيثما
 بين التناقض وھذا. المتطرفة المناطق من التصحر،منع و بل الحياه، مقومات نزع ومنع بيروت، و+سيما
 بدرجة المزدوج التحدى ذلك تواجه الدول جميع إن بل وحده، لبنان ىعل ًقاصرا ليس وا�طراف المركز
 أن ھو بلبنان، ا�مر يتعلق عندما التحديات، مجموعة ىال يضاف الذى الثالث والتحدى. صغيرة أو كبيرة
 ىال ا4نتماء فيه يكون الذى الوضع أى السلبى، بمعناھا الطائفية ا4نتماءات لمكافحة أداة المتوازنة التنمية
 توترات من ذلك عليه ينطوى ما مع الدولة، ىال اءبا4نتم لcحساس ًمانعا حتى أو ًمعوقا، الطائفة

 طائفية غٍةْصبل تخضع لبنان فى المناطق بعض ھناكفإن  محاضرته، فى الحص سليم ذكر وكما. ومشاحنات
 يؤدى ًطائفيا، ًلونا حينئذ يتخذان والفقر التخلف فإن والفقر، التخلف من المناطق تلك تعانى وعندما سائدة،

 إستباقية عملية يعنى الشاملة، للتنمية الترويج فإن السبب، ولھذا. الب7د فى الطائفية يمقتعم إلى النھاية فى
  .المدنى للس7مً تھديدا تشكل التى الطائفية الفعل لردود

   Blanc,   2006: المصدر

 يئةالب فى ًأساسا تتركز ولكنھا الفقر، من جيوب المتوسط بشمال الريفية المناطق فى ًأيضا وتوجد     
 صغيرة، مزارع فى يعملون الذٮن العجزة الف7حين من تتكون التى ا�سر عليً أساسا تشتمل وھي الزراعية،

 والسياحة الخدمات، وتطور الصناعية، ا�نشطة بتنمية تتأثر+  التى النائية المناطق فى الريفيين السكان أو
 مما حقيقية، زراعية تنمية أية – الھجر من عالية لمخاطر تتعرض التى – المناطق تلك تشھد ولم الريفية،

 تلك من الحد أجل ومن. ا�ساسية الخدمات ناحية من الموارد كفاية وعدم العزلة، أوضاع إطالة علي ساعد
 عام الصادرة ا4ستراتيجية، توجھاتھا فى ا�وربية المفوضية بينت ا4جتماعى، الفقر من تعانى التى الجيوب
 الزراعية السياسة كانت وإذا. الجغرافية العدالةو ا4جتماعى، التماسك ضمان إلى ترمى مناھج ،2006

 فإنھا الريفية، للتنمية الرئيسية داةا+ ىھ ًتقريبا، عقود ث7ثة ولمدة ا�وربى المشوار بداية فى المشتركة،
 ا4تحاد تيجيةإسترا فى المحددة المناھج أحد ويتوخى. ا4قليمية السياسة من +يتجزأ ًجزءا اXن أصبحت
 المناطق فى ا�نشطة علي والحفاظ الطبيعية المعوقات عن التعويض إلى الرامية ا4جراءات تندعيم ا�وربى
 المبكرة المحاو+ت مختلف دور فإن الحد ھذا وعند. المتوسط البحر أقاليم فى المرتفعة وا�راضى الجبلية

 تتسم تنموية سياسات وضع أجل من) الجبلية قبالمناط المتعلقة السياسة ًوخصوصا (المناطق تلك فى
 . تذىحيّ ًمثالثاً دورا يعتبر بالكفاءة،

 للقطاع البنيانية المشك7ت حل البداية، منذ حاولت لسياسة ٌثْرإ ىھ أوربا، فى الريفية التنمية سياسة إن
 بھا إعترف لتىوا ،اعةالزر بھا تقوم التى المتعددة المھام دعم إلى مضطرد بشكل سعت ثم ا4نتاجى،
 يعاد نفسه ھو أوسع، ريفى لعالم برنامج فى متزايد بشكل ا4ندماج إلى السياسة تلك وتتجه .صراحة المجتمع

 . الديناميكية تلك فى كاملة مساھمة يساھم  بحيث،الشاملة وا4جتماعية ا4قتصادية الديناميكية الحياه فى دمجه

      التوزيع 4عادة فعالة وسيلة أوربا، فى ةا4قليمي السياسة

 ذيبتنيف أوربا قامت – 1993 عام فى موحد لسوقً تصورا وضع الذى – 1985 لعام الموحد القانون بصدور
 ،1989 عام فى السياسة تلك مبادئ وضع تم قد وكان. ا�قاليم بين فيما الثغرات سد ھدفھا إقليمية سياسة
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 ،)الميزانية من% 40 ىحوال علي الزراعة تستحوذ (ا�وربى ا4تحاد ميزانية  ثلث علي اXن تستحوذ وھي
            : 2005 عام منذ إسماھما تغير صندوقان منھا حقيقية إقتصادية إرتكاز محاور تمثل صناديق ث7ثة ولھا

  

 تحسين فى يساھم والذى EAGGF الزراعى توجيهوال للضمان للصندوق ا*وربىالتابع القسم ا4رشادى >
  . الريفية والتنمية الزراعى، – والتصنيع ،الزراعية البنيات

 فى والمساھمة ا4قليمية، ت+ا4خت7 تصحيح منه والغرض ،ERDF ا4قليمية للتنمية ا*وربى الصندوق>
  .ًازدھارا ا�قل المناطق تنمية

  .وا4لحاق المھنى، والتدريب التشغيل، فى التدخل ومھمته ،ESF ا*وربى ا4جتماعى الصندوق>

 ،2 ،1 ا�ھداف كانت 2000 عام وقبل ذلك، خ7ف أو جغرافية كانت سواء بأھدافھا، الصناديق تلك طوترتب
 ،1 الھدف أما. والمساندة بالتدعيم يتعلقان فكانا 4 ،3 الھدفان أما المناطق، تقسيم عملية علي تنطوى  5

 علي تشتمل 1 الھدف فى ةالمصنف المناطق كانتام ًوغالبا الريفية، بالتنمية فيختصان  ب – 5 دفوالھ
 العام الطابع أساس علي الث7ثة الصناديق تعبئة تم حيث ،التنمية عملية فى التخلف عنھا المعروف ا�قاليم

 فى المصنفة الريفية المناطق وأما. البرتغال وجميع إيطاليا، وجنوب ا،نيأسبا معظم: ا�قاليم تلك لمشك7ت
 . الث7ثة الصناديق تعبئة تم أجلھا ومن ،المحرومة المناطق من فكانت ب 5 الھدف

 فى) دھورةتالم الصناعية المناطق تجديد (2 ب، 5 الھدفين دمج تم ،2006 عام حتى 2000 عامذ ومن 
 ا4قليمية، التنمية جبرام جانب وإلى السابق، تعريفه حسب 1 الھدف ظل بينما ،2 الھدف ھو واحد ھدف
. الريفية للتنمية Leaderليدر برنامج ًوخصوصا ا�وربية جموعةالم مبادرات برامج بتنفيذ أوربا قامت
 ثبت حيث الفاعلية، المحلية الجھات بمعرفة محلية مشروعات إنشاء علي بناء البرامج تلك وضع تم قد وكان
 ،1994 عام فى Leader 2 ،1991 عام فى ) Leader  مشروع (مضطرد بشكل المشروعات تلك نجاح

Leader  + الريفية للتنمية ا�وربى الزراعى الصندوق أنشئ ثم). 2000 عام فى EAFRD يونية 21 فى 
 المشتركة الزراعية السياسة من 2 العمود بتمويل الصندوق ذلك ويقوم) 2005/ 1290 +ئحة (2005 ةسن

CAP، الزراعى للتوجيه ا�وربى الصندوق يعنى بينما EAGF، ا�وربى الصندوق محل حل الذى 
 قالسو سياسة أى 1 العمود بتمويل EAGGF الزراعى يهتوجوال للضمان

 الزراعى الصندوق تدخل الأشك 2005 سنة سبتمبر 20 فى الصادرة  1698/2005 ال7ئحة حددت وقد
  : أھداف لث7ثةً طبقا ونظمتھا ،EAFRD الريفية للتنمية ا�وربى

 .وا4بتكار والتنمية لھيكلة،ا إعادة تدعيم طريق عن والغابات، للزراعة التنافسية القدرة تحسين>

  . ا�راضى إدارة تدعيم طريق عن الريفية البيئة تحسين>

  .ا4قتصادية ا�نشطة تنويع علي والعمل الريفية، المناطق فى الحياه نوعية تحسين>

  LEADER برنامج نھج فى يتمثل رابع مؤازر عنصر ثمة الرئيسية، الث7ثة العناصر ھذه وإلى
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  :ا4ستدامة حدىت مع نتعامل كيف

 للتنمية الجديد المفھوم فى ا�ولوية ذات الموضوعات من آخر ًموضوعا يعتبر الطبيعية الموارد حماية إن
 تأخذ ندماعو الماضية، القليلة السنوات فى ظھر الذى المفھوم وھو ا�بعاد، والمتعدد الجغرافى بشقيھا الريفية

 والتربة المياه (الطبيعية الموارد إستغ7ل علي تقوم التى زراعةلل وا4قتصادى ا4جتماعى الدور ا4عتبار فى
 البحر منطقة فى البيئية المناقشات صميم فى الزراعى القطاع يضع بما محتمل، غير بإفراط) ًأساسا

 لتدھور الرئيسية ا�سباب أحد بأنه الريفية للمناطق وا4قتصادى ا4جتماعى الضعف ويعرف المتوسط،
 علي معوقات بدوره يفرض – ا�حيان بعض فى ع7جه +يمكن الذى – التدھور وھذا يةالطبيع الموارد
 ولقد                                                              .الريفية للمجتمعات وا4جتماعية ا4قتصادية التنمية
 لديھا الطبيعية الموارد تأصبح أن بعد – ا�خيرة السنوات فى المتوسط وشرق جنوب دول  معظم شھدت

ًا◌تدھور)ا4ستغ7ل سقف من قربھا بسبب( محدودة  ا�ساسى الشئ وھي الطبيعية، الموارد فى ًاخطير ً
 حلول ووضع الموارد، إدارة حسن بھدف ومؤسسية، قانونية أطراف إدخال – الغذائى وا�من الريفية للتنمية

 من الحد تستھدف  وطنية لمكافحة التصحر، برامج أو عمل خطط الدول جميع وأقرت البيئية، للمشاكل
 تستھدف برامج عن ًفض7 الريفية، التنمية ديناميكيات فى الغابات إدماج علي تعمل أو الغابات، تدھور
  .التصحر لمكافحة قومية وبرامج الطرق، تحسين

      )NAPCD (التصحر لمكافحة الوطنية العمل خطة: تونس

 والجافة ،شبه القاحلةو  القاحلةالمناطق فى الجفاف وطأة وتخفيف التصحر حةمكاف الخطة من الھدف كان 
 إنتاجية تحسين أساس علي والتنمية، الموارد، حماية إلى الرامية ا4جراءات بفضل الجرداء، وشبه

وتنطوى الخطة على نھج تكاملى تشاركى يقوم . الريفية المعنية للمجتمعات المعيشة وظروف ا�راضى،
 ا�ھلية والمنظمات المھنية والمنظمات والف7حين المحلية والمجتمعات السلطات بين راكة والتعاونعلى الش

 الشمال، فى" دورسال"و" التل "فى ا4يكولوجية – الزراعية – ا4جتماعية المناطق علي البرنامج وينصب.
 والشط، ا�طلس، جبال سلسلة صحراء ومنطقة الجفارة، وفى الوسط فى والسفلى العليا ا+ستبس ومناطق

 وإعتزاز فخر مصدر المحلية المجتمعات مشاركة وكانت. تونس جنوب فى والعرج والضھار والمھاتما،
 خطة إنصرفت جديدة، ھياكل إنشاء من ًوبد+ ،إقليمية رئيسية خطط وضع أمكن المشاركة تلك بفضل هن�

 من الجمعيات، والتجمعات المھنية الموجودة ر،إلى إستغ7ل الشبكة القائمةالتصح لمكافحة الوطنيه العمل
السلطات المحلية، الفئات المجتمعية المھتمة بقطاعات المياه والغابات والمراعى، : بالفعل فى الب7د، مثل

 . والمظمات ا�ھلية

 ية،عمل إجراءات أو فعالة سياسات مايتبعھاً نادرا أنه إ+ قانون، إلى ا4ھتمامات تلك ترجمة من الرغم ىوعل
 وكالة " MEDA ميدا برنامج مثل (خارجية مصادر من تكون، حيثما البرامج، أھم تمويل مايتم ًوغالبا

 الدولية والمؤسسات الھيئات مع بالتعاون تنفيذھا مايتمً وغالبا ،) 2006 – 1995 عام من"  للتنمية المتوسط
 من الرغم وعلي الخارج، من كبير بدعم ىتحظ التى ا�ھلية المنظمات أو) الدولى والبنك ا�وربى، ا4تحاد(

 إ+ ا4يكولوجية، المجا+ت بعض وفى والجزائر المغرب، مثل الدول بعض فى تحقق الذى المحمود التقدم
 وفى. والتنفيذ التمويل ناحية من كافية غير +تزال الطبيعية الموارد علي بالحفاظ المعنية ت السياسا أن

 إدراج فى البيئة، علي) CAP (المشتركة الزراعية للسياسة السلبية اXثار إنعكست المتوسط، شمال
 ا4يكولوجية والمشروطية البيئية، – الزراعية ا4جراءات (المتعاقبة ا4ص7ح عمليات فى البيئية ا4جراءات

 يعل كبير حد إلى يتوقف كما ًكبيرا، ًإخت7فا يختلف +يزال المتاحة ياتلاX إستخدام مستوى ولكن ،)الخ
 ةالتوجيھي لخطوطا  منالثانية المجموعة وتعمل. المحلية أو المركزية المسئولة السلطات إمكانيات

 المستدامة ا4دارة وتدعيم إرشاد علي ،2006 عام الصادرة للمجتمع، الريفية بالتنمية المعنية ا4ستراتيجية
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 2013-  2007 من للفترة جديدة بيئية – زراعية تدابير إتخاذ طريق عن الريفية، والمناطق الطبيعية للبيئات
 بين التزاوج (العامة لbصول منتجين الف7حين إعتبار علي مصادقة ھنالك أضحت ًفصاعدا، اXن ومن. 

) الخ المستطاع قدر منظمة بطريقة التزاوج ھذا وإدارة تغلة،سالم وا�راضى والريف، الحيوى، التنوع
 . المجتمع لمصلحة

                                  : الريفية الحوكمة فى المحلية الفاعلة ا*طراف ظھور

 علي التأثير ثم ومن المدنى، والمجتمع الدولة بين الع7قة تعديل ا�سواق، وإنفتاح العولمة شأن من كان 
 اتالعملي بتلك التعجيل فإن ًشرقا أو ًجنوبا أو ًشما+ ة،يالمتوسط المنطقة ماكانت ًوأيا الحوكمة، أساليب
 محاو+ت ھنالك وكانت ورد، أخذ محل للدولة المركزى الدور وكان. وتنظيمية مؤسسية تغييرات تصحبه
 والجمعيات، المھنية، التنظيمات أشكال ولمختلف ال7مركزية، لمؤسساتا بمنح الحوكمة أساليب لتعزيز

 من بنوع تقترن الظاھرة تلك  الجنوب فإنفى أما. الريفية التنمية مجال فى  و+سيما المجتمعية والراوابط
 عمليات من تنبع فھي الشمال، فى وأما البنيانية، المواءمة خطط تنفيذ عليھا ساعد الدولة، دور فى التقلص
  .وأسبانيا وإيطاليا، فرنسا، فى و+سيما ا4دارية، وال7مركزية يمى،ا4قل التقسيم

   :                متوسطال جنوب فى ومشك6ته، الريف، عالم تنظيم فى ضعفاطن المو

ً تحديدا محددة ليست سلطاتھا ولكن المتوسط، وجنوب شرق دول من كثير فى محلية سلطات تشكيل تم لقد
ً قدما السير: مزدوجة مشكلة تواجه +تزال الدول بعض فإن عام، وبشكل. بالدولة بع7قتھا يتعلق فيما ًكافيا

 وحقيقة .الداخلية الريفية المناطق فى و+سيما للدولة، ا4دارية الوحدة علي فظاتح بينما ال7مركزية، بعملية
 جھة من با�فضلية تحظى التى المناطق فى ومتركزة مستقطبة العامة، والخدمات ا4دارية الھياكل أن ا�مر

 توفر عدم ًفقرا، المناطق أشد فى المؤسسى صورقال �وجه ا�ساسية ا�سباب ومن. النمو وإمكانيات ا4نتاج
 أى المتكافلة المناطق وجود وعدم للنقل، ا�ساسية البنية فى ا�مر وكذلك كاف، بشكل ا4تصا+ت وسائل

 بيئة وجود وعدم ا4قتصادية، التدفقات إنتظام وعدم ا4تصال، دوائر بين وا4نفصال المتبادل، التأثير ذات
  .ةمحفز

 وا+تحادات، والروابط الجمعيات إنشاء وسھلت العام، المناخ حررت التى السياسية أدت ا4ص7حيات ولقد
 والمغرب، تركيا، مثل الدول لبعض التنظيمي النسيج أثرت التى المجتمعية المبادرات من فيض ظھور إلى

 كما الزراعية، التعاونيات فيھا اختفت التى فترة نفس فى المھنية والروابط الجمعيات أنشئت وقد. والجزائر
 محل القروية، الجمعيات مثل الشكلية غير التنظيمات بعض ذلك فى بما والريفية، الزراعية المنظمات حلت

 على أثره المحلى، المستوى على دورھا وتقلص الدولة، +نسحاب وكان للدولة، التابعة السابقة المؤسسات
 أخذت) الخ زراعية واتحادات مھنية، ومنظمات زراعية، غرف (جديدة مؤسسات وجود على الطلب تعزيز

 .المعروفة التقليدية التنظيمات محل مطرد بشكل تحل

 لفئة كاسح ظھور إلى أدى مما التجارية الزراعية المشروعات تنمية فى هأثر التجارية الع7قات لتوسع وكان
 مaا المعروفaة التقليديaة القواعد فى رأوا والذين الخارج، إلى تتجه اھتماماتھم كانت الذين ا�قوياء ا�فراد من

 الع7قات تطور مدى على تعتمد ومعقدة، طويلة عملية يعتبر المدنى المجتمع ظھور أن كما. توسعھم يعرقل
 أن ثaم ا�حيaان، بعaض فaىً شaكليا يكaون قaد التقاليaد عaن ا+بتعaاد أن والحقيقaة .الريفيaة المنaاطق فaى التجارية
 ا�سaاس تaشكل تaزال + التaى القaوة ھaو الدينيaة، أو العaشائرية، أو ا�سaرية، أو ا4قليميaة، بالع7قات ا+عتداد

 فaى الحaال ھaو كمaا المتوسaط شaمال فaى وحتaى ،38 المتوسaط جنaوب فaى الريفيaة المجتمعaات عليه تقوم الذى

                                                 
 الريفية المجتمعات فى ظھرت التى والريفية الزراعية المنظمات على تسيطر ماً غالبا مصر، فى المسلمين اoخوان جماعة أن نجد المثال، سبيل على 38

 )الجديدة ا�راضى( المستصلحة، الجديدة ا�راضى فى قامت التى الجديدة،
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 وشaaرق جنaaوب دول فaaى والريفaaى الزراعaaى المaaدنى المجتمaaع تطaaور ويعتبaaر. إيطاليaaا مaaن الجنوبيaaة المنaaاطق
 تمويaل وكaان. الدوليaة المؤسسات بعض من الدول تلقتھا التى المساعدات ثمرة ا�حوال، أغلب فى المتوسط

 وفaaى. للمنتجaaين منظمaaات بإنaaشاءً مaaصحوبا ًمaaث7، لبنaaان، أو تركيaaا فaaى الريفيaaة للتنميaaة الكبaaرى المaaشروعات
 بaسخاء، ا�صaولية الحركaات بتaدعيم ا�خaرى الخلaيج دول وبعض والكويت، السعودية، حكومة تقوم مصر،

 وتعتبaaر. الريفيaaة المنaaاطق فaaى تعمaaل التaaى والمنظمaaات الجمعيaaات فيھaaا بمaaا ھليaaةا� والمنظمaaات والجمعيaaات
 المنظمaات مaع الaشراكة وتعتبر. الريفية المناطق فى تعمل التى والمنظمات ا�جنبية، المنظمات مع الشراكة
 مساھمات لىإ وبا4ضافة. الجنوب فى الريفية للجمعيات ا�ساسية المكاسب أحد ا�ھلية والمنظمات ا�جنبية،

 الدولaة، مؤسسات مع مفاوضاتھا فى استغلتھا  بالمصداقية، تتسم صورة اكتساب على المنظمات تلك أعانت
  .المحلية السلطات أو الريفية الكوميونات أو

  الجنوب دول بعض فى المھنية الجمعيات

 وفى. 2006 عام فى إحصاؤھا تم تعاونية،6000 زراعية، غرفة 37 للمنتجين، جمعية 250 بالمغرب يوجد
 800 عaن يزيaد ومaا مھنيaة، جمعية 1.300 زراعية، غرفة 48 بين ما الزراعيون المھنيون يتوزع الجزائر
 ويقaدر ،2002 عaام أرقaام حaسب عaضو مليaون 4 تaضم تعاونيaة 5.717 يوجaد مaصر وفaى. خدمات تعاونية
 بعaدم التعاونيaات تلaك وتقaوم و،يaور بليaون 4 يعaادل مaا أى مaصرى، جنيaة بليaون 25 بaـ لھaا ا4جمالى العائد

 بإعaaادة المتعلقaaة الaaصعوبات بعaaض تواجaaه باتaaت ولكنھaaا الزراعيaaة، المنتجaaات تaaسوق علaaى والعمaaل ا+نتaaاج،
 لبنان وفى. البنانية والمواءمة الدولة، مع ا+رتباط وفك ا+قتصادى، للتحرر الجديد السياق فى دورھا تعريف

 الف7حaين، إتحaاد الف7حaين، نقابaات  والتعاونيaات،: ھaى الزراعيaة ةالمھنيa المنظمaات مaن أنaواع أربعaة يوجد
 الحكومaة مaن تتلقاھaا التaى والمaساعدات الدوليaة المنظمaات تقaدمھا التaى للمaنح إنaشاؤھا ويخضع. والجمعيات

 .اللبنانية

 الريفيaة المنظمaات فaإن ا+حيان، معظم فى مؤسسية دوافع تحركھا الريف لعالم التنظيمية النھضة كانت وإذا
 أو الزراعيaaة والمنتجaaات الميaaاه، إدارة: مثaaل قطاعيaaة لمبaaادرات نتيجaaة تظھaaر ًأحيانaaاُ◌ ما الجديaaدة والزراعيaaة

 أن تحaاول أو المجتمaع، احتياجaات علaى ترتكaز التaى ا�ھaداف تحقيaق الى الجمعيات تسعى ثم ، ...العضوية
 النخaب جانaب مaن ترحيaب محaل الريفيaة نظمaاتالم ظھaور أن كمaا. المحليaة التنميaة فىً خاصاً منفذا لھا تجد

 -معينaة منaاطق اسaتفادت ولقaد. الريفيaة البيئaة مaن الشباب الخريجين: مثل المجتمع، فى ظھرت التى الجديدة
 يؤمھaا التaى الجامعيaة والمؤسaسات العليaا المعاھaد من شبكة إنشاء من  -ومصر العربى المغرب فى و+سيما
 تعزيaز فaى ا�صaلية مواطنھم إلى الشباب الخريجين عودة وتساھم الب7د، تلكل الداخلية المناطق من الط7ب

 الزراعيaaة المنظمaaات تطaaور تعرقaaل التaaى العقبaaات بعaaض ھنالaaك أن إ+ المنaaاطق، لتلaaك البaaشرية ا4مكانيaaات
 :المتوسط وشرق جنوب دول فى ونموھا والريفية

 الدولaaة بaaين الحaaدود ودقيaaق، واضaaح بaaشكل فّتعaaر + القانونيaaة النaaصوص أن نجaaد الaaدول، تلaaك غالبيaaة فaaى>
 تحaaت الزراعيaaة المھنيaaة المنظمaaات المنaaصوص عليھaaا القواعaaد تaaضع مaaاً وغالبaaا.المaaدنى المجتمaaع ومنظمaaات

  .التدخل على وقدرتھا استق7لھا ّتقيد ثم ومن المحلية، ا4دارة إشراف

 أعaضاء اعتaراف تكaسب أن مaن بد +و الشرعية، لمسألة تخضع ماً غالبا الريفية والمنظمات الجمعيات أن>
َتدعى و+. الجماعى العمل متابعة يتسنى حتى المحلى المجتمع ْ  التنمية، برامج مفھوم فى كشركاء المنظمات  ُ

 لaسبب الحكوميaة، ا4دارة جمaود مaع التعامaل عليھaا يتعaين أنه كما ًأساسا، رأسية تكون التبادل عمليات إن ثم
 .يةال7مركز اكتمال عدم ھو بسيط
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 لكaى دائaم بaشكل العمaل عليھaا ويتعaين شaديدة، ماليaة ضaغوط مaن تعaانى الوطنيaة أو  المحلية المنظمات أن>
 .المنظمات تلك اختفاء عن تسفر أن يمكن التى المالية العقوبات تتفادى

 مaن يحaد آخaرً عائقaا يشكل الفاعلة، لbطراف القاعدى المستوى على والمعلومات التدريب فى القصور أن>
 أجaaل مaaن النتaaائج بعaaض القaaصور ذلaaك علaaى ويترتaaب. عامaaة بaaصفة البaaشرى المaaال رأس تعبئaaة علaaى قaaدرتھا

 .والفردية الجماعية المسئوليات ممارسة

 الشاطئين ك6 من الف6حون يتعاون عندما

 اقaبمر بصفة ا+تحاد ھذا ويتمتع للف7حين، العالمية المنظمة ھو IFAP الزراعيين للمنتجين الدولى ا+تحاد
 ّتمكaaن لكaaى متوسaaطية لجنaaة تaaشكت ا4طaaار، ھaaذا وفaaى. وا+جتمaaاعى ا+قتaaصادى المتحaaدة ا�مaaم مجلaaس فaaى

 الھيئaات مaن التأييد على الحصول محاولة: مستويات ث7ثة علىً معا العمل من الشاطئين، ك7 على الف7حين
 علaaيھم تaaؤثر التaaى المaaسائل شأنبaa المنطقaaة فaaى الف7حaaين بaaين والخبaaرات ا�فكaaار لتبaaادل منتaaدى – ا�وروبيaaة

 مثaaل IFAP ا+تحaaاد شaaركاء بعaaض مaaع وكaaذلك المنظمaaات، أعaaضاء بaaين الفنaaى التعaaاون إنعكaaاس – مباشaaرة
  .والتنمية الزراعى التعاون ووكا+ت البحوث، ومعاھد الدولية، المنظمات

  :والتنوع بالھيكلة يتمتع الشمال فى الريف عالم

 وغرف وتعاونيات، نقابات، شكل فى الزراعة مھنة تنظيم طويل، مدأ منذ الشمالى، الشاطئ دول شھدت
 منذ الوطنية ا4ص7حات جميع بشأن يتفاوض الذى ھو المھنة لتلك الجيد التنظيم كان فرنسا، ففى. زراعية

 فاعلة أطرافازدھار فى الريفية للتنمية الترويج ساھم الماضى القرن من التسعينيات عقد ومنذ. 1960 عام
 التى المؤسسية والتغيرات للمجتمع، الريفية للسياسات وكان جديدة، شراكات إنشاء فى ساھم كما ،جديدة

 على والعمل جديدة، جمعيات ظھور بتشجيع الفاعلة، العناصر لتلك العام التنظيم على ھامة آثار صحبتھا،
 المجتمعية الرائد مبادرة تحكم التى المبادئ وكانت. الفاعلة ا�طراف بين الع7قات لتنمية موات مناخ إيجاد

LEDER) والتى 1991الرامية إلى تنمية ا4قتصاد الريفى التى أطلقت فى عام  ا4جراءات بين الص7ت ، 
 ، تعطى ا�ولوية للنھج الجغرافى الذى يتسم با4جراءات leader 2000-2006(أصبحت اXن تعرف بإسم 

. شائھا من أجل التنموية المشتركةفيھا الدوافع المختلفة 4نالشاملة، ولقد إستتبع ذلك إنشاء شبكات توحدت 
 ولقد ًورسوخا، قوة أكثر المحلية الفاعلة العناصر وتنظيم مشاركة أصبحت Leader برامج ظھور ومع

 بد + الريفية المناطق تنمية بغرض بھا تقوم التى مساھماتھا أو أنشطتھا أن الجمعيات غالبية أدركت
ا�خرى ، حتى لو كانت  من التعاون والشراكة مع العناصر المحلية الفاعلة ًجزءا تكون بالضرورة أن 

 ينظر ما ًكثيرا الع7قة، من النوع ھذا فإن المعلومات، بتدفق تعنى أو ماليةكات شرا مجرد الشراكات  بعض
 ا4دارة نحو ً+تحو ثمة فإن الحالة، تلك وفى. والمسئوليات والمھام، �ھداف،ا مقبول تعريف إنه على إليه

 من ًبد+ المشرع إقامة دوافع أى(المشروع ثقافة تشجيع على تعمل المحلية، الريفية التنمية لبرامج المشتركة
  ). عرض السلعنافذ

 كشركاء بھاً معترفا اليوم والريفية الزراعية المنظمات من كثير أصبح التنمية، مشروعات تنفيذ طريق وعن
 الحكومية أو المحلية، المجتمعات (العامة المؤسسات أو المحلى يفىالر المجتمع نظر فى شرعيين
 ودوله، ا�وربى ا+تحاد لسياسات الشاغل الشغل الريفية المناطق وتنمية تحسين أصبح ولقد...). المحلية

 عن ونتج المختلفة، ا4جراءات من كبير بكم تتميز الريفية أصبحت المناطق شئون ولكن وإداراته، ومناطقه
 العناصر بين والتماسك بالتنسيق تتعلق مشك7ت وظھور المؤسسات، وانبثاق التعقيد، من معينة درجة كذل

 كل من المؤسسات فوضى: "المبادرات يعوق ماً غالبا ولكن. أعمال به تقوم فيما التنمية، فى المختلفة الفاعلة
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 وا�راضى المجتمعات، بين فيما اضىا�ر مثل" التدخل مناطق تعدد" و". المتعددة اXليات انبثاق"و" لون
  .والمتنزھات والحدائق ،Leader ليدر مشروع فيھا يقوم ىتال

 ،2013 – 2007 من البرنامج فترة عن الريفية، التنمية بشأن للمجتمع، ا+ستراتيجية التوجيھية الخطوط إن
 المفوضaية وتعمaل). 2006 - 2005 ا�وروبى، المجلس (Leader" ليدر "نھج توحيد إلى تتجه اXن أخذت

 المحليaة، الفاعلaة العناصaر جانaب مaن عريaضة بمشاركة تحظى اقليمية مشروعات قيام على اXن ا�وروبية
 التaى المناطق بتنمية ا+ضط7ع إلى الريفية المنظمات ودعوة الخاص، – العام القطاع بين الشراكة وممثلى

 بالتaشغيل، والنھaوض والبيئaة، الجديaدة، التكنولوجيaا ثلم المجا+ت مختلف إلى مساھماتھا وتقديم فيھا، توجد
 والخaدمات، التجارية، وغير التجارية السلع عرض وراء من والغرض. الثقافى والتراث بالمرأة، والنھوض

 جaدد، سaكان اجتaذاب إلaى ا�ول المقaام فى يرجع تشجيعھا، عليھا يجب التى وا�نشطة للعمل، فرص وإيجاد
  .الحضر عالم عن الريف عالم ستق7لا على العملً وثانيا

  :المتوسطى التعاون قلب فى البيئية المسألة

 مaaساھمات ھنaaاك أن إ+ الريفيaaة، الحوكمaaة فaaى اXن المحليaaة الفاعلaaة العناصaaر تمثيaaل حaaسن مaaن الaaرغم علaaى
 الaشغل الريفيaة والحيaاة الزراعaة مستقبل كان طويلة، لفترة أنه وذلك قومى، – الفوق المستوى على متزايدة
 إدخaال ھaو ا�مaر، فaى والجديaد. لھaا المكونaة وللaدول بأسرھا، المتوسط، شمال فى ا�وربية للمنطقة الشاغل

 التعaaaاون ففaaaى .المتوسaaaط ْشaaaاطئى بaaaين اXن نaaaسجھا يجaaaرى التaaaى الaaaشراكة عمليaaaة فaaaى القطاعaaaات تلaaaك
 بالغة مسألة - 2003 عام منذ بشأنھا العمل الجارى – الزراعية ا�سواق اندماج مسألة تبدو اليورومتوسطى،

ً معروفaaا لaaيس ذلaaك أن رغaم البيئيaaة، للقaaضايا إطaار بمثابaaة ھaaى متوسaaطية -اليaورو الaaشراكة أن كمaaا ا�ھميaة،
  .بالفعل حقيقية مسألة ولكنه المطلوب، بالشكل

 أنحaاء جميaع فaى للعيaان واضaح بaشكل يتزايaد البيئaى الaوعى أخaذ الماضaى، القaرن فaى السبعينيات  عقدومنذ
 الaسياسة موضaوعات مaنً موضaوعا البيئaة أصبحت الماضى العقد وفى المتوسط، منطقة فى و+سيما العالم،
 فaaى عقaد الaذى للبئيaة ا�ول العaaالمى المaؤتمر وبعaد ،)Lerin and Tubiana, 2005 - 2006 (الدوليaة

 قامaت ،1975 عaام فaى) UNEP (للبيئaة المتحaدة ا�مaم برنaامج أنaشأ الذى) 1972 يونيو، 6-5 (استوكھولم
 وقaد ، )MAP( متوسطية عمل خطة بتدشين ا�وروبية، والمجموعات المتوسط شواطئ على الدول الواقعة

 ا�راضaaى حمايaaة ضaaمان علaaى تعمaaل التaaى برشaaلونة، اتفاقيaaة ھaaى ھامaaة قانونيaaة بوثيقaaة الخطaaة تلaaك اقترنaaت
 جنaوب منطقaة مولدھا شھدت التى) الزرقاء بالخطة (يعرف ما وضع إلىً أيضا الخطة أدت كما المتوسطية،

 مaؤتمر عقaد ،1992 عام وفى. المتوسطية البيئة بمستقبل يختص دراسات مركز بمثابة وھى ،1979 فرنسا
 كوكب على الحالية الظواھر طبيعة إلى ا+نتباه لفت الذى – والتنمية البيئة بشأن عالمية قمة أول -Rio ريو

 مفھوم وكان. 21 – أجندة: باسم عرف به، بالعمل ل7لتزامً مفص7ً برنامجا وأعد تحتمل، + والتى ا�رض،
 عنaaوان تحaaت 1997 عaaام الaaصادر Brundtland" برونت7نaaد "تقريaaر فaaى ُطaaرح الaaذى المaaستدامة، التنميaaة

  إشباع: بسيطة التقرير ذلك عليھا ينطوى التى الرسالة وكانت آنئٍذ،ً ومتداو+ً شائعا كان" المشترك مستقبلنا"
 وفaى . .ت ا�جيال المعاصرة ، بدون أن نعرض للخطر إمكانيات ا�جيال القادمة على إشباع حاجاتھمحاجا
 ا�مaم برنaامج لaواء وتحaت ،)MCSD (المaستدامة التنمية أجل من متوسطية مفوضية إنشاء تم ،1995 عام

 ولقaد. متوسطية-اليورو الشراكة إط7ق وتحت ،)MAP (المتوسطية العمل وخطة) UNEP (للبيئة المتحدة
  .المستدامة والتنمية البيئة أجل من لديھا وطنى مرصد بإنشاء الحين، ذلك منذ متوسطية، دول عدة قامت

 ا+سaتھ7ك أنمaاط تغييaر ضرورة على المستدامة، التنمية بشأن الثانية العالمية القمة أكدت ،2002 عام وفى
 جaaددت كمaaا لھaaا، المaaستدامة وا4داريaaة الطبيعيaaة المaaوارد حمايaaة علaaى فيaaه شaaدد الaaذى الوقaaت  فaaى وا4نتaaاج،

 ،)MDG (لbلفيaة التنميaة أھaداف خ7aل مaن 2000 عaام فى الدولى المجتمع عليھا اصطلح التى ا+لتزامات
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 ،2002 يوليو وفى. للعمل الواضحة ا4رادة منطقة إلى الوعى منطقة من العبور أى فارقة، نقطة ذلك وكان
 أجaaل مaaن اسaaتراتيجية وثيقaaة وضaaع قaaرار بالبيئaaة، المعنaaى الثaaانى متوسaaطى-ورواليaa الaaوزارى المaaؤتمر اعتمaد
 نفaس وفaى. 1997 نوفمبر فى عقد قد كان الذى ھلسنكى مؤتمر وبعد المتوسط، منطقة فى المستدامة التنمية

 ةللتنميa مبaادرة تقديم على – جوھانسبرج قمة بمناسبة – جھودھا ركزت ة قدالعربي الدول كانت الفترة، تلك
 شaھر وفى .)CAMRE (البيئة عن المسئول العرب الوزراء مجلس أقرھا قد كان عمل، وخطة المستدامة،

 ،)MAP (المتوسaaطية العمaaل وخطaaة ،)UNEP (للبيئaaة المتحaaدة ا�مaaم برنaaامج قaaدم أثينaaا، فaaى ،2005 يونيaaة
 للتعaaاونً إطaaارا حتقتaaر اسaaتراتيجية وثيقaaة أى ،)MSSD (المaaستدامة التنميaaة أجaaل مaaن متوسaaطية اسaaتراتيجية
 ,UNEP" (المشترك وا+زدھار البيئية ا+ستدامة أحل من "الساحلية الدول بين المنطقة فى الفعال الديناميكى

 المجaا+ت فaى ا+سaتدامة صaوب التقaدم تشجيع إلى ترمى رئيسية أھداف أربعة ا+ستراتيجية ولتلك). 2005
 ا�صaaول تعظaaيم طريaaق عaaن ا+قتaaصادية التنميaaة فaaى ھمةالمaaسا:  بمعنaaى والبيئيaaة، ا+جتماعيaaة ا+قتaaصادية،

 الشخصية وتعزيز لbلفية، التنمية أھداف تنفيذ طريق عن ا+جتماعى التفاوت من والحد المتوسطية، والمزايا
 المحليaaة، المaaستويات علaaى الحوكمaaة وتحaaسين المحتملaaة، غيaaر وا+سaaتھ7ك ا+نتaaاج أنمaaاط وتغييaaر الثقافيaaة،

 المaaستدامة التنميaaة أجaaل مaaن المتوسaaطية ا+سaaتراتيجية توصaaى ا�ھaaداف تلaaك ولبلaaوغ. يميaaةوا4قل والوطنيaaة،
MSSD فى بينھا فيما المتبادل ا+عتماد يتزايد والتى ا�ولوية، ذات المجا+ت من مجا+ت سبعة فى بالعمل 

  :ا�يام ھذه

  .عليھا والطلب المياه لموارد المثلى ا4دارة>

 المناخية، التغييرات أثر من والتخفيف المتجددة، الطاقة استخدام وزيادة الطاقة،ـ م+ستخدا ّالمحسن الترشيد>
 .معھا والتكيف

 .للنقل الم7ئمة ا4دارة خ7ل من الدائم التحرك>

 .قائد اقتصادى كقطاع المستدامة السياحة>

 .المستدامة الريفية والتنمية الزراعة>

 .المستدامة الحضرية التنمية>

 .البحرية والموارد الساحلية والمناطق للبحار ستدامةالم ا4دارة>

 غيaر الظaواھر جانaب مaن التھديaدات �خطaر تتعaرض التaى ھaى العمaل مجaا+ت مaن الaسبعة المجا+ت وھذه
 ا+سaتراتيجية وكانaت. وا+جتماعيaة ا+قتصادية الناحية منً استراتيجيا ا�ھم المجا+تً أيضا وھى المحتملة،

 الحكومaات لجميaع المرجعaى ا4طaار تكaون بaأنً سaمتا لنفaسھا اتخaذت قaد إنشائھا، منذ ة،المستدام المتوسطية
ْالaدين "ھaذا بأن ا4قرار كان وإذا. المتوسط عالم فى الفاعلة وا�طراف  دول كاھaل علaىً أساسaا يقaع" البيئaى ّ

 بaا�مر لaيس ذاوھa – المتوسaطية ا�جنaدة قمaة علaى المaستدامة التنميaة مaسألة يaضع ممaا – الaشمالى الشاطئ
 -اليaورو التعaاون لتكثيaف قويaة اشaارة بمثابaةً أيaضا ھaو وإنمaا ا4قلaيم، مaستقبل علaى للحفaاظ فقط الضرورى
 عaaام منaaذ متوسaaطية – اليaaورو الaaشراكة قدمتaaه الaaذى الaaسياسى ا4طaaار وكaaان. العمليaaة الناحيaaة مaaن متوسaaطى

 مaaaن العديaaaد بتمويaaaل ا�وربaaaى تحaaaادا+ وقaaaام المجaaaال، ھaaaذا فaaaى المبaaaادرات إط7aaaق علaaaى سaaaاعد قaaد ،1995
 للمجموعaaة ماليaaة أداة وھaaى) MEDA() ميaaدا(الوكالaaة المتوسaaطية للتنميaaةطريaaق  عaaن البيئيaaة المaaشروعات

 – اليaaaورو البيئaaaة وزراء أقaaaر ھلaaaسنكى، فaaaى ،1997 وفaaaى. متوسaaaطية – اليaaaورو الaaaشراكة لaaaدعم ا�وربيaaaة
 تولaدت) SMAP" (والمتوسط القصير ا�جلين فى ئىالبي العمل أولوية برنامج "شينبند إع7نا متوسطيون،

 فى SMAP-2،1998/1999 عام ،فىSMAP-1 ھى (2005 عام حتى المشروعات من أجيال ث7ثة عنه
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 الدولaة – حيaاة برنaامج طريaق عaن للبيئaة ا�وروبيaة الوكالaة إلى). 2005 عام فى SMAP-3 ،2000 عام
 ا�وروبى ا+ستثمار بنك به قام ما فإن الوقت نفس وفى ،LIFE – third Country programme الثالثة

)EIB (وض يتعلق فيما أعمال منaر بحaط، البحaى أدت المتوسaنح إلaدة مaروض عaن قaل مaز أجaة تجھيaالبني 
 الذى الدولى البنك مع ا�وروبى ا+تحاد عمل كما بالمغرب، طنجة فى الرياح مزرعة مثل" البيئية ا�ساسية

 ميتaaاب مaaشروع مaaن ذلaaك يتaaضح كمaaا كبيaaر، بيئaaى ًمكaaون علaaى المتوسaaط بجنaaو دول فaaى أنaaشطته تaaشتمل
)METAB (البيئية الفنية للمساعدات المتوسطى البرنامج أى.  

  )METAB (البيئية الفنية للمساعدات المتوسطى البرنامج

 حaوض دول تaضم شaراكة ،1990 عaام فaى ُأسaس الذى البيئية، الفنية للمساعدات المتوسطى البرنامج يعتبر
 القaدرات وبنaاء المaشروعات إعaداد فaى المaستفيدة الدول لمساعدة ا�طراف متعددة مانحة وجھات المتوسط،

 ا+سaaتثمار بنaaك مaaن تتaaألف التaaى المبدئيaaة الaaشراكة توسaaيع تaaم قaaد وكaaان. البيئيaaة ا4قليميaaة ا4دارة مجaaال فaaى
 الخارجيaة لaوزارة التابعaة ميaةالتن أجaل مaن التعaاون ووكالaة ا�وروبيaة، المفوضaية تaشمل بحيaث ا�وروبى،

 وھaى ،)UNDP (ا4نمaائى المتحaدة ا�مaم وبرنامج التنمية، أجل من التعاون وإدارة ،)Finnidla (الفنلندية
 بيئيaaة سياسaaات إعتمaaاد وضaع علaaى المنطقaaة قaدرات بنaaاء إلaaى رسaaالتھا وتنaصرف الرئيaaسية المانحaaة الجھaات
 وإدارة الميaاه، وجaودة والقانونيaة، الaسياسية ا�دوات: خاصaة ةبaصف التالية المجا+ت على التأكيد مع سليمة،
 برنامج نجاح أوجه وتشتمل. الخطرة والنفايات الصحى، الصرف وإدارة الساحلية، والمناطق العادمة المياه
 تنفيaذ بaدء علaى – المتوسطية العمل وخطة للبيئة، المتحدة ا�مم برنامج مع با+شتراك – METAP ميتاب
). التعaديل بعaد برشaلونة اتفاقيaة (2004 عaام فaى للمتوسaط، الساحلية والمناطق البحرية، البيئة مايةح اتفاقية
 ألبانيaا،: ھaى ،METAP البيئية الفنية للمساعدات المتوسطى البرنامج منً حاليا المستفيدة ا�عضاء والدول

 وتaونس، وسaوريا، والمغaرب، وليبيaا، ولبنaان، وا�ردن، ومaصر وكرواتيaا، والھرسك، والبوسنة والجزائر،
  . org.metap.www الموقع إلى ارجع المعلومات من لمزيد. الفلسطينية وا�راضى وتركيا،

 للجaوار الجديaد المaشروع إطaار فaى وذلaك متوسaطى، -اليaورو التعaاون فaى ا�ولويaات أھم من البيئة وتعتبر
 عن الدفاع أجل من الجوار، ودول ا�وروبى ا+تحاد بين المتبادل ا+لتزام على قومي الذى) ENP (ا�وربى

 للمفوضaية ا4طاريaة الورقaة فى بوضوح يبين النھج وھذا. المستدامة التنمية مبادئ فيھا بما المشتركة، القيم
 الذكرى فىً راحاض البيئى الھاجس وكان ،)2004ا�وروبية المفوضية (2004 مايو فى الصادرة ا�وروبية

 وضaعته الaذى العمaل برنامج وكان. 2005 نوفمبر 28 فى برشلونة فى ا+وروبى الجوار لمشروع العاشرة
 تaم وقaد ،2020 عaام بحلaول المتوسط البحر من التلوث إزالة مشروع بينھا من العملية، فى عضو دولة 35

 التلaوث إزالة يقترح للمفوضية اع7ن بصدور ،2006 سبتمبر 5 فى الطموح الھدف ھذا علىً رسميا التأكيد
 إلaى اXن المفوضaية  وتaسعى .2020 39أفaق مبaادرة عليaه يطلaق مaا أو مضطرد، بشكل المتوسط البحر من

 التى وھى ،2007 – 2013 ا+ولى المرحلة فى المبادرة تنفيذ ًمسئو+عن يكون الشركاء  منأئت7ف تشكيل
 ا�وروبaaى الجaaوار لaaسياسة المكرسaaة الجديaaدة الماليaaة ا�داة ثaaم ومaaن ل7تحaaاد القادمaaة الميزانيaaة فتaaرة تقابaaل

)ENP(، ةaaة والوثيقaaوار ا�وروبيaaشراكة للجaaوال) ENPI(، دaaت وقaaة تمaaاء – الموافقaaؤتمر أثنaaوزارى المaaال 
 وأشaaكالھا، البرنaaامج أدوات علaaى – 2006 نaaوفمبر 20 فaaى بالقaaاھرة عقaaد الaaذى متوسaaطى – اليaaورو الثالaaث

 المبaادرة، فaى الaشراكة لتنaسيق ا+وربية المفوضية دعيت المؤتمر، وأثناء فيه، المشاركة الفاعلة وا�طراف
  متوسaaطية-اليaaورو للحكومaaات الرئيaaسيين الممثلaaين مaaن مكونaaة فعالaaة توجيھيaaة مجموعaaة تaaشكيل طريaaق عaaن

 والقيaام ،2020 أفRق الخطaة تaسيير عaنً عمومaا مaسئولة المجموعaة تلaك تكaون وسaوف ن،ا�خaري والشركاء
 خ7aل مaن ًوخaصوصا، ، الaصلة ذات ا�خaرى المبaادرات مaع الفعaال والتنaسيق والمتابعaة، المراجعaة بعملية
  .المتوسط منطقة فى ا�رض، على تجرى التى ا�نشطة من التلوث لمعالجة ا+ستراتيجى العمل برنامج

                                                 
  .2005 سبتمبر 6 بركسيل، ،IP/115/06" المتوسط البحر لحماية بيئية استراتيجية تقترح المفوضية: "الصحفى البيان انظر)39
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  :المتوسط منطقة فى الريف عالم على مستقبلية ونظرة المقارن الواقع

 جديaaدة قطاعaات ھنالaaك وإنمaا الريفيaة، للتنميaaة الوحيaدة القaaاطرة تعaد لaم الزراعaaة أن التحليaل اھaaذ مaن يتaضح
 وتنمية الثروة، وزيادة والتشغيل، الريفية، بالمناطق النھوض فى اXن تساھم) والخدمات الصناعة (لbنشطة
 بالتخaصص المرتبطaة – الزراعيaة التنميaة أن نجaد توسaط،مال شaمال دول وفaى .وا�صول الطبيعية الموارد

 تھمaيش تaم التaى المنaاطق، تلaك فaى الحيaاة قaوام تكaون لكaى كافيaة تعaد لaم – الريفيaة المنaاطق فaى الزراعى،
 إلaى التنافaسية، وراء الجaرى أدى ولقaد. الزراعaة تحaديث عمليaة بaسبب ا�حوال، من حال أى علي بعضھا،

 ضرورى بعد الريفية والمناطق العولمة، مع لتكيفا4بتكاروا علي قدراتھا تطوير إلى الريفية المناطق سعى
 بالكفاءة تتسم التى المحلية التنمية عملية تنبع جنوبه، فى ھو كما المتوسط، شمال وفى الھدف، ھذا تحقيق فى

 ا4جتمaaاعى، والتماسaaك ا4قتaaصادى، الرخaaاء تaaدعيم ىإلaa الراميaaة ا4سaaتراتيجيات مaaن وا4سaaتدامة، والعدالaaة
  . الريفية المجتمعات عيشةم مستويات وتحسين

 تلك وتسعى الزراعة، تحديث عملية نتاج كبير، حد إلى الريفية، التنمية سياسات تعتبر المتوسط، شمال وفى
 جنوب دول فى أما. المحلية التنمية اشوإنع المناطق، تلك وتجديد ا4جتماعى، التماسك تحقيق إلى السياسات
  . الفقر ومكافحة المعيشية، ا�حوال تحسين بضرورة مشروط الريفية المناطق مستقبل فإن المتوسط،

 المحلية، الموارد إستغ7ل فى المحلية العناصرالفاعلة وإشتراك الطبيعية، للموارد المستدامة وتعتبرا4دارة 
 وحماية الريفى، الطابع عن الدفاع جانب إلى المتوسطى، الريف عالم مستقبل أجل من آخرً إستراتيجيا ًبعدا
 تتمتع فھي وخدماتھا، وسلعھا الخاصة مواردھا الريفية وللمناطق. الثقافية والقيم ا�صيلة والقيم راثالت

ً جميعا وھي والثقافى، الدينى التراث عن ًفض7 معمارية، وطرز تاريخية، وأماكن وبرية، طبيعية بمناظر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         يمكن عناصر
 اXن الظاھرة ھذه غوتبز الثقافات توحيد سطوة مواجھة فى المحلية والخصوصيات ا4خت7فات لتأكيد تعبئتھا

 م7ئم بشكل إدارتھا تمت اإذامنھ يستفاد ميزة تصبح أن ويمكن المتوسطية، الدول من كثير فى عاتية كقوة
  .المستقبل فى

 فى جديدة نخب تظھر أخذت حيث اXن، تبزغ أخذت رظواھ عدة فإن الريفية، الحوكمة بأنماط يتعلق وفيما
 من المواطنين وبعض الريفية، البيئة إلى ينتمون الذٮن الشباب الخريجين ھناك نجد حيث الريفية، المناطق

 المال ورأس المعرفية، خبراتھم ويستثمرون الريف، بعالم صلتھم يجددون راحوا نيالذ الموظفين أو المدن
 برامج كانت وإذا اليھا، ينتمون التى المحلية الجھة أو منطقتھم أو مجتمعھم لصالح المادى أو ا4جتماعى

 الدوافع أن نجد فإننا البشرية، والموارد المھارات توزيع إعادة فى أفادت قد أوربا فى) Leader (ليدر
 من الرغم ليع ،قد شجعت المبادرات التى يقوم بھا المواطنون أو ا�نشطة المحلية الجنوب، فى المؤسسية

 بمثابة والريفية الزراعية المنظات وكانت. ا4قتصادى بالمعنى ا�حيان، بعض فى ا4نتھازية، الدوافع
 أو المحلية، ل7نتخاب مرشحون أو/و بھا، يستعان جديدة سياسية نخب منھا ظھرت للتفريخ، مؤسسات
 ظل فى كاملة، إستفادة المحلية، تالجمعيا مجموع من ا4ستفادة إلى المحلية، السلطات وتسعى .الوطنية
 من عامل الجمعيات تلك أن البعض ويرى. المتوسط منطقة فى المنظمات تلك لتطور الحالية الصورة
 الكثير منھا نتعلم التى العوامل من عامل أنھا اXخر، البعض ويرى ،المحلية السلطات أداء تحسين عوامل

 إلى والسلطات المسئوليات ونقل المدنى، والمجتمع الدولة بين قاتالع7 تغيير إن ثم .المحلية الديمقراطية عن
 نوعية وتتطلب. المحلى المستوى علي" الخبراء عصر " بولوج يؤذن الشمال، فى المحلية الجھات

 تحديد حيث من (إدارتھا علي والقدرة المشروعات، ثقافة تنمية الريفية، الكوميونات فى المداخ7ت
 فى التنافسية، ترتبط وسوف ،والمالية ا4دارية ا4جراءات إتقان أو ،)تقييمھا ثم وتنفيذھا، المشروعات،

 بأسباب وا�خذ ًتعقيدا، تزداد التى البيئة مع والتواؤم ا4بتكار، علي بالقدرة ًوثيقا ًإرتباطا الريفية، المناطق
  . الجديدة التكنولوجيا
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 مع ًتماما الحال ھو وھذا جديدة، محلية وأشكال ھيئات بظھور التنظيمية الديناميكية ماترتبط ًوغالبا
 أو ،)والبرتغال واليونان، وإيطاليا، وأسبانيا، فرنسا، فى (المحلى المجتمع برامج تساند التى المنظمات
 المحلية، والتنميةرالتغيي عملية فى والمشاركة المواطنة، دور لممارسة تتشكل التى المحلية، التنمية جمعيات
 بشكل وإما الشراكة، مثل رسمى بشكل إما فعلية شبكات –ً جدا كثيرة وھي – الريفية نظماتالم تلك وتشكل

 علي شركاء يمث7ن المتوسط، وجنوب شمال من ًك7 أن ونجد. والخبرات المعلومات تبادل مثل رسمى غير
 طرافا� تلك ولماتحا ًوغالبا التنمية، مجال فى ا�خرى الفاعلة ا�طراف أمام الفعالية، من كبيرة درجة

 من عليھا المفروضة السياسية المنافسة سياق فى (تميل التى بالمؤسسات، ع7قتھا فى استق7لھا علي الحفاظ
   .ًسياسيا عليھا السيطرة أو التنظيمى شكلھا فى التدخل إلى) للمواطنين الريفية المنظمات جانب

 من ًمختلفا ًشك7 تتخذ الريفية، الحوكمة أمام بل،المستق فى الكبيرة، التحديات أن نجد  فإنناحال، أية وعلي
   :المتوسط شواطئ من آخر، إلى شاطئ

 زراعية، أغذية أوقطاع زراعة من ا4نتقال ضمان الضرورى من أصبح المتوسط، وشرق جنوب دول فى>
 ا�سواق علي منفتحة تنافسية أكثر زراعة إلى المطلوب، المستوى دون فيھما ا�داء أن أو بالحماية، يتمتعان

 الصور وتنطوى )Akesbi, 2006 (إيكولوجية أو إجتماعية، أو سياسية، مقبولة، تكلفة مع العالمية،
 وإذا .أخرى ىإل دولة من تختلف متناقضة نتائج علي ا�طراف، المتعددة التجارة تحرير Xثار الظاھرية

 فى العالمية التجارة بتحرير وليةالد المحافل فى تطالب وتركيا، وتونس المغرب مثل الدول، بعض كانت
 ا4ندماج من تتمكن لم التى الجزائر، مثل ى،فالصا ا4ستيراد دول فإن ا�وربية، ا�سواق وبفتح الزراعة،

 ومن ضعيفة، الجنوب، دول فى الزراعة وتنافسية. تذكر مكاسب تحقق نل كبيرة، بدرجة العالمية التجارة فى
 الرى ومياه الخبرة، مثل (النادرة الموارد تخصيص إعادة إلى يؤدى أن ،الزراعى القطاع تحرير زيادة شأن

. الواردات محل ح7لا4 وفروع التقليدية، الزراعة بين فجوة خلقثم  ومن التصدير، فروع لصالح....) 
 وتدھور التضخم، وبسبب الحكومى، الدعم مستوى إنخفاض بسبب ا4نخفاض إلى المنتجين دخول وتتجه
. القصير ا�جل فى ا4تجاه ھذا لتصحيح ضعيفة والريفية الزراعية السياسات أمام والفرصة .الصرف سعر
 توفير: مثل (المجتمع فى ا�ساسية البنية لتدعيم العامة البرامج فى رئيسية تحسينات تحقيق المنتظر ومن
  ). الصحية المراكز ءوإنشا المدارس، وبناء الحديدية، والسكك الطرق وإقامة الريف، وكھربة الشرب، مياه

 متكاملتين تبدوان زراعتين بين ديناميكى توازن إقامة ھو الشمال دول يواجه الذى الكبير التحدى>
 " الزراعة ھي ا�ولى الريفية، المناطق وتنمية إستغ7ل ناحية من ماتتعارضان ًغالبا ولكنھما ًنظريا

 " المھام المتعددة البيئية المحلية " الزراعة ھي وا�خرى العالمية، ا�سواق إلى تتطلع التى " التنافسية
 المستھلكين أجل من تنتج التى) العامة والخدمات السلع فيھا بما (والخدمات السلع إنتاج إلى ترمى التى

 المشتركة الزراعية السياسة إص7ح أدى ولقد) Pisani  , 2004 (الخاصة الطلبات وىذ الواعين
)CAP (– ا�سعار، دعم بفلسفة إستبدل والذى ،2000 أجندة إقرار منذ ةحثيث بخطى يتقدم كان الذى 
 وكان لcنتاج، تقدم التى الحوافز وقف إلى – الدعم إنفصام مبدأ وتطبيق. المباشرة المساعدات ميتقدو

 بينما ازدياد فى المزارع حجم متوسط وكان. وإنتاجھا ا�وربية – الزراعة بنية علي الحقيقى تأثيره لذلك
 فى الحال ھو كما (2005-1998 من الفترة خ7ل ينخفض الحقيقية الزراعية لدخولا مستوى كان

 فى الزيادة بسبب ا�سرة مستوى عليً جزئيا إنخفاضھا يت7شى  بدأالزراعية الدخول تلك ولكن ،)فرنسا
 بالنمو يرتبط الذى ا�سعار فى المحتمل ا4رتفاع فإن ا�حوال، أرجح وعلي. أخرى أنشطة من الدخول

عدل ھذا ا4تجاه ي سوف المناخية، تقلباتال حا+ت وزيادة العالم، حول ا4نتاجية المناطق وتشبع السكانى،
   .الزراعى للنشاط واقعى قصور إلى

 والتى المشتركة التنمية مسارات علي ينصبً إلحاحا ا�كثر التحدى فإن متوسطى، – اليورو المستوى ىوعل
 ينصرف وسوف. ككل الزراعية ا�غذية منظومة إلىً أيضا تمتد وإنما الزراعى، القطاع علي فقط +تقتصر
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 المعرفة، وتبادل المحلية، الخصوصيات تنمية مع والشفافية، بالوضوح تتسم قواعد وضع إلى والعمل التفكير
 ءوإنشا المتوسط، حوض فى الزراعية – ا�غذية وشركات الزراعية، الشركات بين دولية شراكات وإقامة
   .ا�قاليم بين فيما والتسويق  لcنتاج مناطق وتدعيم

 فى المھمشة الجماعات إنخراط علي العمل المتوسط، وشرق جنوب دول تواجه التى الكبرى التحديات ومن
 صميم فى ويدخل. فعالة مشاركة العملية تلك فى ومشاركتھم وتمكينھم، المحلية، الريفية التنمية عملية

 المحلى، المستوى علي المشاركة إجراءات إعتماد المتوسط، منطقة فى والريفية راعيةالز التنمية سياسات
 ًكافيا، ليس المؤسسية ل7ليات) ًحرمانا ا�كثر الفئات أو (الريفية المجتمعات وتملك التعليم مستوى ولكن

 الدولية نظماتالم دور أھمية وتندرج. القدرات بناء مجال فى والتعاون العملوإنما المطلوب بكل وضوح 
 فى للدول التفاوضية القدرات وبناء بتدعيم الدوليةت المنظما إرتباط ويتزايد. ذاته المنطقى السياق ضمن
 بحيث والريفية الزراعية للتنمية الجديدة النماذج تطويع علي القدرة وتشجيع الدولية، والتجارة السياسة سياق

       40.الخاصة والوطنية المحلية الظروف مع تتواءم

                                                 

 بارى معھد من ومساندة بدعم اXن، بشأنھا العمل جارى) Leader MED (المتوسطية" ليدر " مبادرة أن نجد الخصوص ھذا في 40
 محلية عمل مجموعات ثمانى ويضم ،"ليدر " ى برنامجف ورد مما أكثر  ھو ما يستھدف برنامج إطار في) IAMB (المتوسطية للزراعة

 للفكر ًمھما ًزادا البرنامج يقدم بحيث وسوريا، ولبنان، ومالطة، تركيا، في مختارة ريفية ومناطق بإيطاليا،) Puglia(بوليا إقليم في
 في المستدامة والريفية الزراعية بالتنمية المتعلقة الخبرات من ا�خرى الدروس بعض إستخ7ص ويمكن. بھا العمل أجل من وا�فكار

 والمنظمات المدنى، للمجتمع وممثلين حكومات، عدة بمشاركة راعة،والز ا�غذية منظمة تنفذھا التى المبادرة وھي) SARD-M (الجبال
  . بارى في المتوسطية الزراعة معھد طريق عن المتوسط منطقة في المبادرة تنفيذ بھا المنوط " سيام " فيھا بما الدولية،
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 من التحليل > 

  إلى أولويات العمل 

 الجزء فى وھو الموضوع الذى عرضناه – المتوسط منطقة فى الحالية ا4تجاھات تحليل من الغرضس لي
 التى العوامل ىلإ قصد، وعن ً، وإنما ينصرف التحليل أساساً،كام7 ًشام7 يكون أن – التقرير ھذا من ا�ول
 من عدد إبراز غرضنا وكان. المنطقة فى الزراعية - ا�غذية أوضاع تنمية فىً رئيسيا ًدورا تلعب أن يمكن

 القسم ھذا فى لھا ًموجزاً ملخصا نعرض والتى ا�ساسية، القضاياو ا4نھيار، ومخاطر ا�ساسية، ا4تجاھات
  .التقرير ھذا من الثانى الجزء فى الرئيسية الخمسة للتحديات إختيارنا نفسر لكى

  :                                                   كانىالس – ا4جتماعى السياق

 الجنوبية الشواطئ بين الفجوة إتساع المتوسط، البحر حوض فى السكانى النمو ىعل البارزة الع7مات من
 بينما معمرون، السكان وأن ا4نخفاض فى آخذ السكانى النمو معدل أن نجد الشمال ففى الشمالٮة، والشواطئ

 بحلول يبرزا أن المتوقع من سكانيان عم7قان وثمة. وثبات بسرعة يتزايدون الجنوب فى لسكانا أن نجد
 البحر حوض أن من الرغم وعلي ،)نسمة مليون 87 (وتركيا) نسمة مليون 95 (مصر: وھما ،2020 عام

 ھناك يكون سوف أنه إ+ السكان، راعمأ متوسط زيادة ىھ ديموجرافية ظاھرة يواجه بأسره، المتوسط
 الشواطئ ىعل العمل سن فى السكان يتزايد حيث والجنوب، الشمال بين الظاھرة ھذه فى زمنى فاصل

 بمثابة تكون ، فإذا كان ھناك تشغيل لھذا الكم من السكان، فإن تلك الظاھرة سوف2020عام  حتى الجنوبية
 أن بشرط (ا4ستثمارات ثم ومن المدخرات من بمزيد تسمح سوف الفقيرة ا�سر أن بمعنى سكانى، كسب
 التدفقات وكذلك (الشمال ىال الجنوب من الھجرة ظاھرة وتظل). الحال بطبيعة السياسى، المناخ بذلك يسمح

  . الرئيسية القضايا من المشترك، التعاون إستراتيجيات أو/و) والجنوب الجنوب بين فيما

 الساحلية المناطق فى السكان توطن وإعادة المدن، ىال الھجرة ظاھرة بإضطراد، تتزايد التى الظواھر ومن 
 اXن فيھا يعيش حيث المدن، فى لفعليةا  الظواھرمن العربى المغرب بلدان فى يةالسكان زيادةال أن جدن،و

 إلىالمستمرة  السكان ھجرة مسألة اXن، والخطورة الحساسية البالغة ا�مور ومن. السكان عدد من% 64
 المناطق علي المناخية التغييرات وتأثير الحضرية، المناطق فى جتماعيةا4 ا4نفجارات ومخاطر المدن،

 المياه، ىعل الطلب فى زيادة الحال بطبيعة يعنى السكانى النمو وھذا. تھديدات من ذلك ومايستتبعه الساحلية،
 اداتالع فى المدى البعيدة التغيرات فى مھم عامل ذلك، علي ع7وة وھو الغذائية، ا4حتياجات وزيادة

 العمرانية، المناطق توسع ومع. الشمال من الغذائية الواردات علي الجنوب دول إعتماد زيادة وفى الغذائية،
  . الزراعية ا�راضى ىعل السكنية التنمية كثافة بسبب واضح بشكل الزراعية ا�راضى تتقلص

 الجنوب دول فى ذلك رغم ،يتزايدون الريف سكان أن إ+ المدن، ىال السكان ھجرة ظاھرة من الرغم وعلي
 فى اXنى النقص وبسبب) المتوسط وشرق جنوب دول فى السكان ىإجمال من% 41 يشكلون +يزالون وھم(

 من محدود عدد بين الفرق أن من الرغم علي ًعموما، تتقلص المزارع مساحة فإن الزراعية، ا�راضى
. واضح بشكل ًملحوظا أصبح ا�خرى، الناحية من التقليدية، العائلية والمزارع ناحية، من الكبيرة المزارع

 تنويع ىال الحاجة تبرز كما لسكانھا، توفيرالغذاء فى الجنوب دول إمكانية بشأن ًسؤا+ تثير الظواھر وھذه
  . ةيالريف المناطق فى ا�نشطة

 سن تحت منھم% 43 أن نجد حيث صغيرة، سن فى المتوسط، جنوب دول فى السكان معظم و+يزال
 لمخاطر معرضين إنفسھم الشباب من كثير يجد الفعالة، ا4قتصادية الديناميكية من غيبة وفى. شرينالع

  . التمرد ىال نيمدفوع أنفسھم يجدون أو البطالة،
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 المناطق فى منھا المدن فى أكثر ملحوظة ىوھ الجنوب، فى واضحة ظاھرة المجتمع، فى المرأة دور إن
 للقيام ًمي7 أقل ىفھ ثم ومن العمل، سوق فىً نشاطا وأكثر ًتعليما، أفضل مرأةال أن نجد المدينة ففى. الريفية
 عامل الظاھرة وھذه. المطبخ وأعمال ا�جيال، بين فيما بالتضامن يتعلق فيما ًوخصوصا التقليدى، بدورھا
 حد ىال يدية،التقل الغذائية ا�نماط إنخفاض وفى البيت، خارج الوجبات تناول علي ا4قبال زيادة فى مساھم
  . معين

 المعيشة، وأسلوب الدخل حيث من فقط ليس المساواة وعدم الفوارق تفاقم علي الظواھر تلك جميع وتعمل
 بين فيماً وأيضا ذاتھا، الجنوب دول بين وفيما والجنوب، الشمال بين ا4نتاج، بأنشطة يتعلق فيماً أيضا ولكن

  . الريفية والمناطق الحضرية المناطق

                                                   :ا4قتصادى – الجغرافى السياق 

 عام ففى ،المتوسط لمنطقة ىا4جمال المحلى الناتج ىال نتطرق عندما والجنوب الشمال بين الفجوة تتضح
 المحلى الناتج من% 87 ىعل تستحوذ ا�وربى، ا4تحاد فى ا�عضاء المتوسطية الدول كانت ،2004

ً موزعا فكان الباقى أما) ىا4جمال من% 80 وحدھا وتمثل وإيطاليا، وفرنسا، أسبانيا، (المتوسطى ىجمالا4
 ،%1.7 ومصر ،%3.2 العربى المغرب ودول ،%2.2 إسرائيل ًتقريبا،% 5 تركيا: ىالتال النحو ىعل

 ا4جمالي المحلى الناتج من الفرد نصيب بمتوسط عنھا ًمعبرا الزمن مع ا4تساع فى آخذة الفجوة تلك وكانت
 أمريكى دو+ر 24.750 الفرد نصيب متوسط كان أسبانيا ففى) PPP (الشرائية القوة تعادل بسعر ًمقوما

 ع7مة أية ھنالك تبدو و+ ،1:6 النسبة أن أى المغرب، فى دو+ر 4.450 من أقل كان بينما ،)2004 عام(
 . الراھن الوقت فى والجنوب الشمال بين تقاربال ىعل

 من ًحا+ أفضل العربى المغرب فدول: مذھلة ذاتھا، المتوسط وشرق جنوب دول بين والتباينات الفوارق إن
 أن نجد بينما للمتوسط، الجنوبية الشواطئ ىعل دولتين" أغنى "وتونس تركيا وتعتبر ا�دنى، الشرق دول

 الشاطئين بين ًجدا ملحوظة والتباينات الفوارق أن نجد ككل، المنطقة تناولنا وإذا. ا�فقر ھما والمغرب مصر
  .ثم إن الفوارق تتزايد حدة، ىعل دولة كل داخل وفى بل والجنوبى، ىالشمال

 الصحيح التقدير ًمقدرا ليس المتوسط، وشرق جنوب دول داخل الضعيف ا4قتصادى ا�داء أن المؤكد ومن
 معدل إنخفاض ىال ًجزئيا، والجنوب، لالشما بين الواسعة الفوارق وترجع. الشكلى غير ا4قتصاد بسبب

 ا4ستثمار نقص مثل أخرى عوامل ھناك ولكن المتوسط، فى الفرد إنتاجية وإنخفاض العمل، قوة مشاركة
 - المباشرة ا�جنبية ا+ستثمارات حجم بإنخفاض أخرى، أمور جملة ضمن يرتبط، والذى - الجنوب فى

 العالمية التدفقات من) ًتقريبا% 5 (فقط ضئيلة حصة ىعل المتوسط منطقة وتستحوذ. ًحاسما ًدورا تلعب
 مليار 111.7 المتوسط وشرق جنوب دول تلقت 2005 -1995 عام بين وفيما. المباشر ا�جنبى لcستثمار

 متلقيتين، دولتين أكبر بإعتبارھما وإسرائيل، تركيا تلقت وقد المباشر، ا�جنبى ا4ستثمار من أمريكى دو+ر
 التى. أوربا وشرق وسط دول فى الوضع مع الوضع ھذا ويتناقض. ىالتوال ىعل منھما لكل% 26 ،22%

 تغير ھناك كان ذلك ومع 2003 -1995 من الفترة خ7ل المباشرة ا�جنبية ا4ستثمارات تلك ضعف تلقت
 ىلا هيف ا�عضاء والدول ا�وربى ا4تحاد نصيب إنخفض حيث ا�جنبية، ا4ستثمارات تلك منشأ فى كبير
 دول راحت بينما ،2005 -  2003 من الفترة خ7ل المتوسط، فى% 50 ـب مقارنة  ،2006 عام فى% 25

 الو+يات بدأت كما ،2006 عام فى المنطقة فى المستثمرين طليعة فى أصبحت حتى مواقعھا، تعزز الخليج
 والھند، والبرازيل، الصين، شأن شأنھما المتوسط، وشرق جنوب دول فى مكانتھما تعززان وكندا المتحدة
 مقارنة المحلية ا4ستثمارات بحجم تتعلق المشكلة ولكن. إفريقيا وجنوب وروسيا، الجنوبية، وكوريا

 فى كبيرة المتوسط وشرق جنوب دول فى ا4دخارية ا4مكانيات �ن المباشرة، ا�جنبية با4ستثمارات
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 ا�مل وإنعدام المختلفة الفاعلة �طرا فا ينب الثقة إنعدام ولكن عادة، مفترض  ھو ما عكس ىعل الغالب،
  . إنتاجية إستثمارات إلى المالية المدخرات تحويل دون يحو+ن اللذان ھما المستقبل، فى

 بإستثناء ،2005 -  2000 من الفترة خ7ل ًسالبا المتوسط وشرق جنوب لدول التجارى الميزان كان لقد
 بين صارخة، المفارقة أن نجد التجاريين، الشركاء ندرس ماوعند. النفط من الب7د عوائد بسبب الجزائر

 ا4تحاد من تستورد المتوسط وشرق جنوب دول أن ذلك ا�وربى، وا4تحاد المتوسط، وشرق جنوب دول
 بعض فإن ا�خرى، الناحية ومن. المتوسط وشرق جنوب دول من ا4تحاد دول تستورد مما أكثر ا�وربى،
   .المنطقة فى أھمية يزدادون أصبحوا الخ والصين المتحدة الو+يات مثل المتوسط خارج من الشركاء

 تنظيمية، ھياكل إقامة ىال يدعو متوسطية، – اليورو – المنطقة داخل فى إقتصادى تكامل ھنالك يكن ولم
 دولو ا4تحاد بين المبرمة ا4تفاقياتً وخصوصا – ا�طراف المتعددة التعاون إتفاقيات إستبدال اXن ويجرى
 ذلك فى بما الثنائية، ا4تفاقيات من متزايد عدد ًتدريجيا محلھا يحل حيثب – المتوسط وشرق جنوب

 سياق فى المتوسط، وشرق جنوب لدول كبيرة مزايا ىعل تنطوى + التى ثالثة، دول مع الموقعة ا+تفاقيات
 علي ذلك ونتائج ًمث7، ا�طراف، المتعددة المنسوجات إتفاقية إنھاء ىال ونشير. التجارة وتحرير العولمة

  . خاصة ةفبص الصين لصالح أوربا فى حصتھا تناقصت التى والمغرب، وتونس كمصر دول

 ريادى دور لھا ليس الموجودة الشركات تلك وحتى ،الخاص القطاع شركات من محدود عدد إ+ يوجد و+
 ا�مر للدولة،ً قويا ًحضورا يشھد الذى ا4قتصاد الدول من كثير إختار ا4ستق7ل علي الحصول وبعد. يذكر
 الفاعلة طرافا� بين فيما الثقة إنعدام فإن كذلك بالديناميكية، يتميز خاص قطاع ظھور علي يشجع لم الذى

 كانت عندما بعد، فيما الخاص القطاع نمو تشجيع عدم ماشأنھ من كان المستقبل، فى ا�مل وإنعدام المختلفة،
  . الجمود حا+ت من معينة حالة نھاية علي ع7مة ةالبنياني المواءمة خطط

َإنخفاضا◌ نجد فبينما الزراعى، القطاع فى ًأيضا مذھل تباين ،ىوالشمال الجنوبى الشاطئين بين التباين إن ً 
 القوى أن نجد الشمال، فى ا4نتاجية، فى كبير إرتفاع مع الزراعة فى العاملين السكان عدد فى ًملحوظا
   .منخفضة ا4نتاجية فيه ظلت الذى الوقت فى والشرق، الجنوب فى بثبات تزايدت قد ةالزراعي العاملة

 والمغرب مصر ًوخصوصا المتوسط، وشرق جنوب دول إقتصاديات فى ًھاما ًقطاعا الزراعة وتظل
 – ا�غذية صناعات من محدود عدد جانب فإلى: ًمعا يتعايشان الزراعة أنماط من نمطين ونجد. وسوريا
 من لھا +حصر أعداد توجد العولمة، عملية فى جيد بشكل إندمجت والتى بالكفاءة، تتميز التى يةالزراع

  . ًجدا الصغيرة العائلية المزارع

. المتوسط منطقة فى الزراعية، ا�غذية وتجارة الزراعية، التجارة ناحية من واضحة، ا4خت7فات أن ونجد
 زاد الزراعية الصادرات من نصيبه ولكن ثابتة، العالمية، الواردات من ا�وربى ا4تحاد حصة ظلت ولقد

. المتوسط وشرق جنوب دول أن نجد ا�خرى، الناحية ومن. الماضية ًعاما ا�ربعين خ7ل ملحوظة زيادة
 فى الصافى المستورد خانة إلى الماضى، القرن من الستينيات عقد فى الصافى المصدر  خانة من إنتقلت

 مما التاريخ، ذلك منذ مطرد بشكل يتدھور الزراعى ميزانھا وأخذ الماضى، القرن من السبعينيات عقد
 علي فإنه ًوأخيرا، حاد، بشكل يرتفع أخذ الزراعية الخام المواد أسعار إن حيث عسير، موقف فى وضعھا
 أكثر تنفتح راحت أنھا إ+ الدول، لتلك الرئيسى التجارى الشريك +يزال ا�وربى ا4تحاد أن من الرغم
 من% 72 علي حصلت عندما ،2004 لعام التجارة أرقام ذلك علي تدل كما العالمية، التجارة علي وأكثر

 . العالم بقية إلى صادراتھا من% 48 إتجه كما ا�وربى، السوق خارج من وارداتھا

  : إتجاھات عدة التحلي6ت تلك وتوضح
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   .يتفاقم ب،والجنو – والجنوب والجنوب، - الشمال بين التفاوت أن> 

 وشرق جنوب دول فى و+سيما التدھور، فى آخذ الزراعى القطاع ووضع ا+قتصادى، الوضع أن> 
  . المتوسط

 الع7قات تزداد بينما الجنوبى، الشاطئ علي الواقعة لدولل واھية دوافع إ+ +يقدم ا�وربى ا4تحاد أن> 
  .ا�طراف المتعددة التعاون إتفاقيات حساب علي الثنائية

 الدور تعزيز علي الحريصة الفاعلة وا�طراف القوى من كثير  جانبمن كبيرة أطماع محل المنطقة أن> 
 . المنطقة فى تلعبه الذى

 السلع من أوربا صادرات فإن متوسطية، – اليورو المنطقة ذلك فى بما التجارة، تحرير سياق وفى> 
 للمتوسط، الجنوبية الشواطئ إلى ،)واللحوم وا�لبان، الحبوب، مثل (تنافسية بطريقة تنتجھا التى ا�ساسية

 جنوب دول صالح فى ليس التجارة لتحرير ا�ثر ذلك أن فيه +شك ومما. ملحوظة يادةز تزداد أن يمكن
 خاصة بصفة إنتاجھا فى ميزتت التى المنتجات علي التركيز خ7ل من ستطيعت ولكن ًتماما، المتوسط وشرق

 العالمية، التجارة فى عريضة قدم بموطئ تحظى أن) ،والسكر الزيتون وزيت واتوالخضر الفواكه،: مثل(
 يفترض الذى (الجنوب فى الف7حين مجتمعات تحديث فى يتمثل الزاوية، ھذه من الرئيسى، التحدى ولكن
 . السوق وتنظيم ") مضاعفة خضراء ثورة " ًسلفا

                                                                                       :                                 الطبيعية الموارد

 درجة إرتفاع المتطرفة السيناريوھات أحد يتوقع (المناخية التغييرات ھو إبرازه، يتعين الذى ا�ول العامل
ً وثيقاً إرتباطا ترتبط التى  وھى الظاھرة)2060 عام بحلول مئوية درجة 5 بمقدار المتوسط البحر منطقة فى

 نصف فى الموجودة الدول إلى ا4نبعاثات تلك من% 70 ويعزى الزجاجية، الصوبة من المنبعثة بالغازات
 المتمثلة الخطيرة لsثارً تعرضا ا�كثر ھيف للمتوسط الجنوبى الشاطئ علي الواقعة الدولأما  .الشمالى الكرة
 التصحر، بينھا ومن بالجفاف، المرتبطة الظواھر وتفاقم مطار،ا� ھطول معد+ت إنخفاض فى خاصة بصفة

 إرتفاع عن ناھيك ،)ذلك إلى وما دورية، فيضانات أو الطويلة، الحرارة موجات مثل (مفجعة أحداث ووقوع
 السيناريوھات أحد حسب. رنتيمتس 58-19 ى مابينال يصل أن يمكن والذى البحار، فى المياه مستوى
  . بالفعل اXن الساحلية المناطق لھا تتعرض التى ا�خطار إلى يضيف مما القرن، يةنھا مع – العالمية

 وذلك الحيوى، التنوع ناحية من وأغناھا العالم فى ق عراقةالمناط أكثر من واحدة المتوسط منطقة وتعتبر
 شديدة خاطرلم اXن الحيوى التنوع ويتعرض ؛ وسواحلھا فيھا، البرية والطبيعة وتربتھا، مناخھا، بفضل
 إلى وما للنقل، ا�ساسية البنية ونمو الزراعى، ا4نتاج وكثافة المدن، إلى والھجرة المناخية، التغييرات بسبب

 و+سيما الخصوص، ھذا فى صحية غير ظاھرة علي ً+لةد وإستئصالھا الغابات إزالة ظاھرة وتعتبر. ذلك
ً تھديدا تشكل بحيث – تدميرھا فى المباشر املالع وھي – الغابات حرائق تستمر وسوف الجنوب، دول فى

 تلعب الغابات ولكن الخصوص، وجه علي الجفاف موجات وتواتر المناخية التقلبات إلى وبالنظر ً،حقيقيا
  . التربة تآكل دون يحول الذى العوامل أحد وتعتبر المائية الدورة فىً ايتنظيمً دورا

 منھا% 63 أن نجد المتوسط، منطقة فى ھكتار مليون 243 تبلغ التى الزراعية ا�راضى موارد بين ومن
ِبيالمستزرعة، ا�راضى ھي فقط% 39 ولكن الجنوبية، الشواطئ فى يقع  تحت تتناقص المساحة ھذه  أنَدَ

 بسبب التربة نوعية تدھور عن ًفض7 السريع، السياحى والنمو الحضرية، والحياه المدن فى التوسع ضغط
 ا�م7ح إذابة علي يعمل الذى الرى ونظام الكيماوية، للمخصبات الكثيف وا4ستخدام ،وا�مطار الرياح تأثر

 تناقص إلى ًمعا، الريفية، المناطق فى السكانى والنمو الزراعية، المساحة تناقص ويؤدى. التربة فى المعدنية
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 يوجد، ثحي مصر، فى خاص بشكل الظاھرة ھذه وتتضح المستزرعة، ا�راضى من الفرد نصيب متوسط
 الزراعية المناطق فى التوسع عنھا يعوض لن التربة، جودة فى ملحوظ إنخفاض ماتقدم، علي ع7وة

  .الجديدة

 السكان نصف علي مايفوق أن ذلك وعصيبة، حرجة أوضاع فھي المياه، بعرض الخاصة ا�وضاع أما
 نسمة مليون 30 إن حيث المتوسط، البحر منطقة فى ونيوجد العالم، فى المياه نقص من يعانون الذٮن

 تلك من% 75 أن نجد إذ البتة، متكافئ غير المائية الموارد توزيع أن كما الشرب، مياه إلى +يصلون
 الشرق فى فقط% 13 أن نجد بينما) والبلقان ال7تينية أوربا (المتوسط شمال ا�وربية المنطقة فى الموارد
 كان ولما. فقط% 10 المتوسط جنوب فى الواقعة لعربيةا الدول وفى وحدھا، تركيا فى% 10 منھا ا�دنى،
 سكانه يشكل بينما ا�رضية، الكرة علي العذبة المياه موارد من فقط% 3 ب إ+ +يحظى المتوسط حوض

 الذھب ھي المياه فيھا أصبحت التى الجافة، المناطق من المتوسط حوض يعتبر إذن العالم، سكان من% 7
 ويتم .الجنوب فى بسرعة يتزايدون السكان وأن +سيما عليه، أوا4ستحواذ ليه،ع الحفاظ يجب الذى الجديد

 وإھتراء الشديد، البخر ظاھرة من بالفعل تعانى دول فى زراعية، �غراض شديدة بكثافة المياه إستخ7ص
ً إخت7فا الحال، بطبيعة الوضع، ويختلف. التقليدية الرى طرق كفاءة وعدم ما، بدرجة بالمياه التزويد شبكات
 وا�ردن، ليبيا، فى المياه، ىعل المتزايد الضغط علي واضحة د+ئل توجد حيث أخرى، إلى دولة منً واسعا

 فى مكعب متر 500 من إقل المائية الموارد من الفرد نصيب متوسط أن نجد حيث وإسرائيل، ومالطة،
 تعتمد والبرتغال وإسرائيل سورياو مصر مثل الدول من كثير وھنالك. المائى الفقر خط ھو وھذا السنة،
  . المستقبل فى للصراعً مصدرا يكن لم إن للتوتر، مصدر وھذا خارجية، مصادر من تأتيھا التى المياه علي

ً وتباينا ًتفاوتا أكثر ًتوزيعا موزعة ىفھ والبترول، والفحم، الطبيعى، الغاز مثل وريةحفا� الطاقة ھبات أما
 من انوتستفيد للبترول، صافيين رينّمصد وليبيا الجزائر تعتبر بالبترول، يتعلق وفيما المتوسطية، الدول بين

 تليھا المنطقة، فى الطبيعى للغاز الرئيسى المنتج ھي الجزائر أن كما ا�بدى، بالمصدر ليس للدخل، مصدر
 كبيرة بمخاطر محفوف فإنه وتونس، المغرب مثل ا�خرى الدول بعض وضع أما وليبيا، وإيطاليا، مصر،

 فرنسا أن رغم الطاقة، من كميات أكبر وفرنسا وأسبانيا إيطاليا مثل ًتقدما ا�كثر الدول وتستھلك .واضحة
 بين التفاوتات أن ونجد. لديھا النووية الطاقة ومحطات الكھرمائية، الطاقة بفضل الخاصة إحتياجاتھا غطىت

 الطاقة إن ثم ،الطاقة بإمدادات ا�مر يتعلق اعندم ملحوظة تفاوتات الجنوب، – والجنوب الجنوب، – الشمال
  . المتوسط جنوب دول من كثير فى المطلوبة الرى لنظمً أيضا مھمة

  : ا�ولوية ذات التالية الخمسة المجا+ت فى بإلحاحً مطلوبا العمل صار الطبيعية، الموارد مجال وفى

  . اهالمي علي والطلب المائية، للموارد المتكاملة ا4دارة تحسين> 

  . المتجددة الطاقة مصادر إستخدام فى والتوسع الطاقة، إستخدام ترشيد من المزيد> 

 النقل وقطاع السياحى، والتوسع الحضرى، التوسع ضغوط علي ًردا لbراضى، المتكاملة ا4دارة سياسة> 
 . المتنامى

 . البحرية للموارد المستدام ا4ستغ7ل> 

 . للجفاف المقاومة للمحاصيل اXنية تنميةوال الحيوى، التنوع علي الحفاظ> 

                                                                 :   وا4بداع والتكنولوجيا العلم
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 القيمة من الفرد نصيب متوسط أن نجد بينما إذ المجال، ھذا فى والجنوب الشمال بين  واسعةالفجوة
 فى دو+ر  1952 أنه نجد أمريكى، دو+ر 18.000 المتوسطية ا�وربى ا4تحاد دول فى المضافة الزراعية

 تصنيع إلى يرجع لذلك الرئيسية ا�سباب وأحد. بإطراد تتسع الفجوة و+تزال المتوسط، وشرق جنوب دول
 التى الزراعية – ا�غذية س7سل وتنظيم الثالث، القطاعى إلى التحول يليه ،الشمال فى الزراعى القطاع

  . والتوزيع ا4نتاج عمليات حتى والتطوير، البحوث عمليات منً بدءا ا�نتشطة ميعج تضم

 وا+تصا+ت، المعلومات تكنولوجيا بتطوير يتعلق فيماً سوءا تزداد المتوسط وجنوب شمال بين الفجوة إن ثم
 ممكنة، إستفادة ىأقص التكنولوجيا تلك من با4ستفادة تسمح التى المعرفة عن ناھيك الحيوية، والتكنولوجيا

  : ىالتال النحو علي ھي المجال ھذا فى الرئيسية وا�ھداف

  .الزراعة تحديث علي تساعد التى المھارات وتطوير التعليم، مستويات رفع> 

  .وا+بداع البحوث تطوير> 

  . الجمھور أمام – مدى أقصى إلى – المعلومات نظم إلى الوصول طريق تطوير> 

 من سلسلة كل فى الفاعلة طرافا� بين التنسيق تقدير أقل علي أو المتكاملة، ذائيةالغ الس7سل تنظيم> 
 .                                                 الس7سل

 الناتج من ًكبيرا ًجزءا خصصت قد للمتوسط الجنوبى الشاطئ علي تقع التى الدول أن من الرغم وعلي
 وأن المطلوب، الرفيع المستوى عليً دائما ليس لbسف التعليم أن إ+ عليم،الت علي لcنفاق ىا4جمال المحلى

 . والحضرية الريفية المناطق بين الحال وبطبيعة والمناطق، الدول بينً ملحوظاً تفاوتا ثمة

 حيث ومن الزراعية، العلوم مجال فى والبحوث بالتدريب ا�مر يتعلق عندما أكبر يكون التفاوت إن بل
 منطقة فى البحوث إمكانيات نصف علي تستحوذ وحدھا فرنسا أن نجد البحوث، مجال فى عامةال الجھود

 المقتضيات مع تتناسب + أنھا كما محدود، بدعم إ+ +تحظى البحوث فإن المتوسط، جنوب فى أما المتوسط،
 سياق فى العلمى يزللتمً سفيرا تصبح أن البحوث مرافق علي الصعب من فإنه لذلك، ونتيجة للتنمية، الجارية
 . العولمة

  : مواجھتھا يتعين تحديات عدة وثمة

   .الزراعية – غذيةا� لقطاع العلمى الدعم تقدم التى ا�نشطة تطوير من بد +>

  . الصناعة فى الفاعلة العناصر ومختلف والباحثين المدربين وخبرات مھارات ترابط من بد +>

 . وا4بتكار البحوث مجال فى ا4ستثمارات تكريس من بد +>

 لقدرات بالنسبة ا�مر وكذلك الحيوية، والتكنولوجيا وا4تصا+ت المعلومات تكنولوجيا تطوير من بد +>
 لتطويع ملحوظة ًجھودا يتطلب وھذا ؛ ممكنة إستفادة أقصى منھا وا4ستفادة إستخدامھا علي الفاعلة الجھات
  .السوق إحتياجات وفق والتدريب التعليم
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                                                         كا4ستھ6 وإتجاھات الغذاء طأنما

 الغذائية، ھاومزايا المتوسطية الغذائية للمواد العادى غير التنوع إلى يشير أن إ+ المرء وسع فى ليس
 ولو حتى توسطية،الم الغذائية الممارسات وكذلك إجتماعية، نزعة من نطوى عليهومات المتميز، ومذاقھا

  . متعددة مزايا من له لما كبيرة إشادة موضع وھو الشھير " كريت نموذج " تمثل بأنھاً جميعا تزعم كانت

 النموذج تقليد / إنتشار ونحو ،"كريت نموذج "فى النسبى التراجع نحو ًواضحا ًإتجاھا ثمة فإن ذلك، ومع
 التوسع: عوامل عدة إلى  يعزى ا4تجاه ھذا أن دوويب. با4نجليزية الناطقة الدول فى السائد الغذائى

 ا4جتماعى الترابط وضعف بعضھا، مع اXن تعيش أقل ًأجيا+ وأن العمل، سوق المرأة ودخول الحضرى،
 وشائعة، عامة أصبحت  التى ةثالحدا وظاھرة البسيطة، المصنعة لbغذية الشباب وتفضيل وا�سرى،

  . المطبخ ليدتقا ذلك فى بما التقاليد، وتراجع

 تطورت، قد ا4حتياجات �ن فقط ليس الحضرية، المناطق فى التقليدية ا�غذية من القليل إ+ يستھلك و+
 فى المستھلكين ولكن  العالمية ا�سواق نحو توجيھه متي المنتجات عرض أن إلى ًأيضا ذلك يرجع وإنما

 من ًإيضا وإنما الصحة، ناحية من فقط ليس الغذائية، المنتجات بجودة مھتمين +يزالون المتوسط منطقة
 ثمة أن اXن ون7حظ .الدينية أو الثقافية بالطقوس يرتبط الرمزى والجانب والرائحة، والنكھة، المذاق، ناحية
 صناعة أن ونجد للمتوسط، الشمالى الساحل علي الواقعة ا�وربية الدول فى التقليدية، المنتجات علي ًطلبا

  التوزيعشبكات �ن الجنوب، فى محدودة فھي ا4تجاھات ھذه أما. كبير حد إلى له جيبتست أخذت ا�غذية
  ). تركيا ماعدا (شك ب7 ضعيفة

 تباين من الرغم ىعل. المتوسط وشرق جنوب فى الغذائى با�من يختص فيما واضح تقدم أحرز ولقد 
 الموارد ىعل المتزايد ا4عتماد إلى ًاجزئي التقدم ھذا ويرجع أخرى، إلى دولة من ًواسعا ًتباينا ا�وضاع

 من كثير فى مشكلة التغذية ضعف و+يزال .الصرف سعر تقلبات مخاطر من ذلك مايستتبعه مع الخارجية،
 حيث الخارج، من الحبوب واردات علي ًمتزايدا ًإعتمادا تعتمد – عامة بصفة – أصبحت  التى الدول، تلك

 الصناعات إحتياجات لتغطية الزيوت منتجات وكذلك وا�ع7ف، وىللتقا الحبوب من كبيرة كميات تستورد
  . الوسيطة السلع من الغذائية

 الصحية الغذائية للمنتجات المانعة التكاليف بسبب تتدھور، الغذاء س7مة أن نجد ا�خرى، الناحية ومن
 وتشھد لمصنعة،ا الغذائية المنتجات علي يعتمدون أصبحوا نيالذ المنخفض، الدخل ذوى المدن لسكان

 فإن اXن، ملحوظة أصبحت التى السمنة مشك7ت إلى وبا4ضافة اXن، ًتراجعا التقليدية الغذائية عاداتھم
 وإرتفاع القلب، أمراض: مثل المستقبل، فى تظھر سوف التى ا�مراض بعض بشأن قائمة اXن المخاوف

 .الخ والسكر والسرطان، الدم، ضغط

 بمزاياھا، المعروفة التقليدية المتوسطية الغذائية المنتجات تسويق الكبيرة اتالتحدي من أصبح ھذا، وعلي
 التى المحلية السلع تخدم مما أكثر المستوردة الغذائية السلع تخدم ولكنه وتتسع، تنمو التجزئة تجارة أن ونجد
  . ًومتقطعاً رقافمت إنتاجھا يعتبر
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                                               :              والزراعة الريف عالم يف الحوكمة

 شمال دول خ7ف ىعل مشتركة، وإنمائية زراعية سياسات لديھا ليست المتوسط وشرق جنوب دول إن
 – المتبع التدخل أسلوب عن النظر وبغض ذلك، ومع. 1957 عام منذ ھافصفو توحيد بدأت التى المتوسط

 سياسات من جعلت قد المتوسط، ْجانبى ىعل الدول فإن – + أم ا4جراءات فى تنسيق ھنالك كان وسواء
  . 1950 عام منذ العامة سياساتھا عناصر منً ھاماً عنصرا الريفية، والتنمية الزراعى الدعم

 للبعض، بالنسبة الحرب مابعد أجواء (مختلفة ظروف فى – المتوسط وشرق جنوب ودول أوربا سعت ولقد
 ا4نتاج مستويات لرفع – مختلفة دوافع إستخدام إلى) اXخر للبعض بالنسبة ارا+ستعم تصفية مابعد وأجواء

 المحققة النتائج تباينت وقد – ا�مر واقع فى التجارى ميزانھا وتحسين الغذائى، إستق7لھا تعزيز أجل من
. آخر إلى شاطئ من ًشديدا ًتباينا للزراعة، بسخاء قدم الذى الدعم ذلك فى بما الدعم، سياسات طريق عن

 فيه مكنت الذى الوقت فى ًملحوظا،ً نجاحا ا4نتاجى أدائھا وتطوير توسيع فى نجحت قد أوربا أن نجد وبينما
 مرحلة فى وھي – المتوسط وشرق جنوب دول أن نجد أخرى، قطاعات إلى التحول إلى الزراعيين سكانھا
 إنخفض أنه نجد فإننا الريفى، بالفقر علقيت فيما وأما الكافى، التحسن تحقيق تستطع لم – ديموجرافى تحول
 جنوب دول فى بشدة ًموجودا +يزال أنه إ+ الشمال، فى ًتماما، عليه القضاء يتم لم أنه رغم ملحوظ بشكل

  . المتوسط وشرق

 وشرق جنوب فى أو الشمال فى سواء التدخل، نماذج أصبحت الماضى، القرن من الثمانينيات عقد ومنذ 
 الزراعية السياسة لمراجعة أزف قد الوقت كان المتوسط شمال دول ففى ؛ ما حد إلى تھامإ موضع المتوسط،
 النموذج لذلك ًحدا وضع مما الدولية، المحافل فى متزايدة وإحتجاجات تكلفة من عليه وماتنطوى المشتركة،

 وفى. بالجودة إھتمامھا من أقل با4نتاج الزراعية السياسة إھتمام أصبح 1992 عام ومنذ. ًم7ئما يعد لم الذى
 وتحديد هيالتوج 4عادة عامل بمثابة البنيانية المواءمة سياسات تنفيذ كان المتوسط وشرق جنوب دول

 أن دون التدخل اتالي تبسيط عليھا يتعين أصبح الميزانية، علي ا�عباء تخفيف الدول تحقق ولكى المسار،
 قد الجزائر، مثل الدول، بعض إن بل والريفية، اعيةالزر الشئون فى الحكومى التدخل عن ًتماما تتخلى

 ماإذا المتيقن، غير من +يزال فإنه حال، أية وعلي. الريف فى ا�راضى إستص7ح لسياسة جھودھا كرست
  . الھام القطاع ذلك لدعم كافية مالية موارد بتخصيص لھا يسمح وضع فى تكون سوف الدول كانت

 ففى. والريفى الزراعى القطاع فى فعالةً جھودا اXن تبذل الدولة دون فاعلة ً أطرافا  فإن الدول، جانب إلىو
 الزراعية الحوكمة فى – للغاية منظمة مھنة ا�حوال أغلب فى وھي – الزراعة مھنة إدراج كان الشمال

   .ا�وربى وا4تحاد الدول من لكلً ضرورياً أمرا

  . ا4قليمية التنمية فى نيحقيقي شركاءً أيضا صارت الريف، عالم فى فاعلةً أطرافاً مؤخرا تظھر ولقد

 أما. طويلة فترة منذ يذكر وجود لھا يكن لم والريفية الزراعية التنظيمات أن نجد ا�خرى، الناحية ومن
 الزراعية والغرف والنقابات، الرى، وجمعيات المنتجين، جمعيات (الجديدة والريفية الزراعية المنظمات

 ويمكن التقليدية، والتنظيمات الھياكل محل ًتدريجيا تحل وراحت اXن والنمو الظھور فى أخذت فإنھا) الخ
 نمو علي يساعد السريع ظھورھا أن كما التغيير، عوامل من  ًھاما ًعام7 تكون أن الجديدة المنظمات لتلك

 مبادراتھا لھا جديدة سياسية نخب ظھور ًأيضا الفكر ذلك من ويعزز والمشروعات، الشراكة فكر وتطور
 بسبب( بالمخاطرً محفوفا يكون ماً غالبا وضعھا �ن متأرجح، المنظمات تلك مستقبل فإن ذلك، ومع. الجديدة

  ). التمويل ونقص خاصة، بصفة التنظيمى القصور
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 بين السياسية الع7قات فى قضية اXن، والريفية الزراعية التنمية أصبحت ،مىالقو فوق المستوى وعلي
 – اليورو للشراكة بالنسبة اليقين، عدم من نوع يكتنفھا فإنه بالتجارة، يتعلق وفيما. طالمتوس شاطئ

 تكامل قيام علي +تساعد المتوسط وشرق جنوب ودول المتوسطية أوربا دول بين المنافسة إن ثم متوسطية،
 لھذا لما ًجادا،ً ھتماماإ أولينا إذا ا�فق، علي يلوح البيئى التعاون أن علي د+ئل ھناك ولكن سريع، إقتصادى

  . ماسة ضرورة من الموضوع

                                     :                             العمل إط6ق

 فھل للحضارات، ٌومھد الثقافات، وإخت7ط ا�جناس، بين الدائم ل7نصھار ُةقتبو المتوسط البحر منطقة إن
 المتكالبة المشاكل مع تتعايش أن الطبيعية، وجغرافيتھا وحضاراتھا، ،وثقافاتھا سكانھا، تنوع بحكم تستطيع

 سيناريو أمامنا يطرح الزمن، من طويلة فترة عبر الحالية الظواھر إمتداد إن. والعشرين؟ الحادى للقرن
 أن الحسبان، فى نضع أن و+بد. الصراعات تضاعفت إذا شؤم نذير يكون أن يمكن إنه بل بالغيوم، ًملبدا

 علي أو الدولة، ومادون الدولة، مستوى علي الفاعلة ا�طراف إتخذت ما إذا نفسه يفرض أن يمكن ركودال
 والتنمية الغذاء، وس7مة الغذائى، با�من المتعلقة الكبيرة القضايا بشأنً سلبياً موقفا دولى، – الفوق المستوى

 وھي الخطى، تسرع أن تستطيع لةالفاع ا�طراف أن من الرغم وعلي. ا�قطار مختلف فى دامةتالمس
 تضع لكى المتوسط، فى الفاعلة ا�طراف أمام اXن الوقت حان قد فإنه بالغيوم، ملبد مستقبل صوب تتحرك
 ا�غذية وتنمية الريفية للتنمية نموذج نحو) العارضة م7محه بعض +حت وقد (المسار لتغيير ًتصورا

  : رئيسية تحديات خمسة ليع النموذج ذلك وينطوى. المستدامة الزراعية

 غير من �نه والھشاشة الندرة: بسمتين تتسم وھي الطبيعية، الموارد إستخدام ترشيد: ا�ول التحدى> 
 الرغم وعلي. حينه وحتى الماضى فى الحال عليه كان كما والمياه، بالتربة التضحية تستمر أنً أبدا المتصور

 أنه عنه ماأعلن أن إ+ سيناريومزعج، وقوع بإحتمال توحى قائمة،ال ا4تجاھات علي المبنية التنبؤات، أن من
 من فإنه القضية، تلك بشأن تعبئتھا بالفعل تم قد. الفاعلة طرافا� أن إفتراض ومع. ، بعدً مؤكدا ليس محتمل

 بدءال تستطيع المتوسط البحر منطقة ولكن القصير، ا�جل فى يتغير سوف شئ كل أن نتصور أن الرعونة
 المستدام النموذج تدعيم إلى ً+حقا يؤدى أن يمكن وھذا سنوات، عشر غضون فى المسار، غييرت فى

   .للزراعة

 ضوابط وضع من +بد إذن بالفعل، وھوماتأكد المتوسط، منطقة فى الغذاء وس7مة الغذائى ا�من تراجع> 
 – ا�غذية وصناعة الزراعى، اعالقط وأداء ذاتھا، الزراعة إلى الكبير التحدى ھذا وينصرف الظاھرة، لھذه

 التجزئة، تجارة وكذلك – +ترحم التى القياسية المواصفات نظم مع تتمشى أن علي وقدرتھا  الزراعية
 الغذائى ا�من خدمة فى تعمل التى الموجھة القوى بدور الظروف بعض ظل فى تقوم التى ًعموما، والتجارة
 تقوم التى الزراعية السياسات خ7ل من – الھامة الفاعلة وىالق من ًأيضا الدول وتعتبر .الغذاء وس7مة
 المتوسطى الغذائى النظام ترسيخ ًأيضا ا4جراءات تستھدف حيث الغذائى، التحدى ھذا فى – بتنفيذھا

  . المتوسط حوض شعوب ھوية سمات أبرز من يعتبر والذى ًعالميا، به المعترف

 ا�ھمية من أنه نجد العاملة، القوى من كبيرة نسبة فيھا نتجونالم يشكل التى الجغرافية المنطقة ھذه فى> 
 المنتجين من كبيرة أعداد الفعلية المنتجات خلف يوجد أنه ذلك للف7حين، مجز مقابل دفع علي العمل بمكان

 تضم وشراكة بل تنظيمية، مبادرات ذلك ويتطلب. مجزية بأسعار منتجاتھم تسويق فى ًةكبير ًصعوبة يجدون
 المعنى الثالث التحدى ھذا ويعتبر. التوزيع وحتى ا4نتاج من ًبدءا الغذاء سلسلة فى الفاعلة طرافا� جميع
 الزراعية المنتجات تواجه للعولمة، الجديد السياق فى �نه غيره، من أھمية أكثر الغذاء س7سل بھيكلة

 للبلدان يمكن السياق، ذاھ وفى. التنظيم إلى تفتقر التى بالقطاعات تضر شرسة، منافسة المتوسطية
 . لھا والترويج المنطقة، علي الدالة الغذائية الس7سل تعزيز المتوسطية
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.  الريفية بالمناطق للنھوض ناجحة سياسات تنفيذ من المتوسطية البلدان تمكين فى يتمثل الرابع التحدى> 
 أو المناطق فى عالية اطروالمخ،فيھا تعمل التى بالمناطق النھوض يعنى الغذائية بالس7سل والنھوض

ً إتساعا أكثر وبنظرة محدودة، ا�نشطة أنواع تكون حيث الجبلية، المناطق بعض مثل ،النائية الجيوب
 للمناطق ا4ھتمام من مزيد إي7ء يتعين فإنه متشبعة، الساحلية والمناطق المتوسطية المدن كانت لما: ًوشمو+
 أو/و الجنوب، إستقرار ضتقوي شأنھا من التى الھجرة وھي ،المدن إلى الريف من الھجرة لوقف الريفية
 . المتوسط شمال بلدان فى" الريف فى العيش نزعة "ـل المتناغمة ا4دارة ضمان

 تنمية وإجراءات الغذاء، وس7مة الغذائى ا�من لضمان المبذولة والجھود الطبيعية، الموارد إدارة إن> 
 ىعل العمل – الحال بطبيعة – تقتضى الناجحة، الريفية التنمية ومشروعات الزراعية، المنتجات وتطوير

 المجال، ھذا فىً أيضا المطلوب ومن. الزراعية ا�غذية قطاع فى وتجميعھا، والبحثية التدريبية القدرات بناء
 الشمال بين والتكنولوجية المعرفية الفجوة لسد المتوسط، وجنوب شمال بلدان جانب من إستدامة، أكثر جھود

 بين التعاون أن ا�خرى، التحديات مع الحال، ھو كما أخرى، مرة نجد ولكن. ا�قل علي ًجزئيا والجنوب،
 . عمليةا4ندماج فى واضحة مساھمة المساھمة العوامل أحد يكون أن يمكن الشاطئين،

 المنطقة حوال� تحليلنا ضوء علي إنتقاؤھا تم والتى العمل، أولويات من الخمسة ا�ولويات تلك علي وبناء
 وتقييم والمرغوبة، الممكنة ا4تجاھات استكشاف علي التقرير ھذا من الثانى الجزء يركز سوف وإمكانياتھا،
 تكون ْأن – التدابير أو ا4جراءات، أو التعدي7ت، من بنوع يمكن التى – المحتملة المستقبلية ا4تجاھات

 .بھا العمل أجل من المستفادة الدروس صإستخ7  نسعى إلىًوأخيرا المرتقبة، تصوراتنا ضمن
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   7الفصل 

   ∗النادرة الموارد وإدارة  ا4نتاج التوفيق بين 

 المتوسط البحر منطقة وتوضح. الزراعى ا4نتاج لعملية الحياه شريان ھى والطاقة ،وا�رض  وكانتالمياه،
 – الزراعة مرحلة إلى  الصيدمرحلة من التحول بعد الشعوب 4ستقرار ًموطنا توكان – ج7ء بكل

 تربة وإستغ7ل القديمة، اXثار ھاعلي تدل كما المائية فالمشروعات الموارد، تلك تنمية فى البشرى ا4ستثمار
 عن الزمن قديم منذ البحث عملية على تشھد كلھا التاريخ، فجر منذ حيواناتال  ستخدامإو المنقولة، النيل

  . ا4جتماعى ا4نسجام ضمانو للناس، الغذاء رفيلتو والسبل الوسائل

 الديموجرافى، النمو مثل( المتوسط منطقة تاججت التى المسبوقة غير التغييرات فإن حال، أية وعلى
 المناخية، التغيرات مثل( بأسره العالم وتجتاح ،)الخ الحضرى والتوسع الساحلية، المناطق فى وا4ستيطان

 المياه – ا�رض "بين شالھ التوازن بشأن اXن إستفھام ع7مات تطرح أصبحت )الطاقة موارد ندرة وتفاقم
 الحفرى الوقود ندرة ومع. ما حد ىإل كئيبة تبدو المستقبل إرھاصات بأن التصور حد إلى ،"الطاقة –

 ة،فيالري والمناطق الزراعى القطاع تنمية يمكن كيف :فإن السؤال الذى يطرح نفسه ھوأسعاره، وإرتفاع
  ؟الوقت نفس فى والمياه، ا�راضى ىف لتدھورا من المزيد حدوث دون

  : الطاقة ونقص المناخى يرالتغي: hمر أح6ھما أمرين أمام

 للفريق الدولى المعنى بالتغييرات المناخية ا�خير التقرير فى وردت التى الملحة البيئية المعضلة إزاء
)IPCC( ا�فق، فى تلوح بدأت تىال الطاقة نقص ومعضلة المناخى، ريالتغي عن 2007 عام الصادر 

 ولن. التھديد قيد أصبحت الطاقة من ومواردھا المناخية أحوالھا �ن ًمزدوجا، ًخطرا المتوسط منطقة هجتوا
  . تبعاته من الغذائى ا4ستھ7ك أو ةفيالري التنمية أو الزراعة  المظلم المستقبل ھذا يعفى

 فى و+سيما – النائية المناطق تتعرض سوف كما الطاقة، أسعار إرتفاع من مباشرة الزراعة تعانى وسوف
 تدھور إذا بسھولة الزراعة تحويل يمكن +و. النقل تكلفة إرتفاع بسبب التھميش من لمزيد – الجنوب

 ا4لتزام على السياق، ھذا بفعل المتوسطية، الدول ترغم سوف العكس، على بل الطاقة، من المعروض
 الجديد ا�خضر ا4قتصاد إلى الطريق على لديھا ةفيالري والتنمية عةالزرا تضع أن على ًجازما ًإلتزاما

  . المتجددة الطاقة مصادر وتشجيع الطاقة، رفيلتو

 : كبير iتحد النظيفة، الطاقة

. البيئى والتدھور المستقبلية، لندرةا  المتمثلة فيالمزدوجة المشكلة تحل أن نمكي المتجددة لطاقةا أن +شك
 من% 20 بنسبة المتجددة الطاقة مصادر على ا4عتماد ضرورة ا�وربى المجلس حطر ،2007 عام وفى

 ألمانيا بإستثناء الھدف ھذا تحقيق عن بعيدة +زالت الدول معظم ولكن ،2020 عام بحلول ا4ستھ7ك،
 . والدانمرك

                                                 

 المعھد، بنفس: ىفجيو وبيرتار "بارى، – للبحوث  معھد الزراعة المتوسطية-سيام" ( لينا +مادا نيقو+ "بإعدادھا قام التى الوثائق على بناء الفصل ھذا تاليف تم  ∗
 ).مونبلييه  معھد الزراعة المتوسطية – سيام" (بيبرب7ن"
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  .  تكلفة الطاقة المتجددة1-جدول 

  كيلووات/متوسط التكلفة باليورو  الطاقة المتجددة

  0.55-  0.15  الضوئية ا�لواح باستخدام الشمسية لطاقةا

  تعتمد على نوع التجھيزات  الطاقة الشمسية الحرارية

  0.13 – 0.03  طاقة الرياح

  0.08 – 0.07  الطاقة من باطن ا�رض

  0.11 – 0.05  الطاقة المائية

  0.08 – 0.05  الكتلة الحيوية

 عندما تنافسية، تكون أن يمكنلكن و ا4قتصادى، بالمفھومً تماما تنافسية المتجددة الطاقة تصبح لم اXن حتى
 لمصادر السلبية الخارجية اXثار ظھرت عندما أو ا4قتصادية، المزايا مع وا4جتماعية البيئية مزاياھا تتناسب
 تلك تكلفة ضمن  وتدخل)GHG غازات خاصة وبصفة الزجاجية الصوبة غازات( ا�خرى الطاقة

 منھا تعانى التى ا4نتاج فاليتك  إرتفاعلىإ بالنظر - الحالى الوقت فى الحكومات بعض قامت ولقد. المصادر
 تسمح بحث ضريبية،ال عفاءاتا4و دعمتقديم الو التمويل،  7تيتسھ مثل حوافز بمنح – الحكومات تلك

 ويكتنف. كاتالشر مستوى وعلى المحلية، والسلطات ا�سرة مستوى على ا4ستثمار، على العائد من بنوع
 دول بعض و+سيما الميزانية، فى موارد إلى تفتقر التى للدول بالنسبة الحال، بطبيعة المشك7ت، بعض ذلك

 جانب إلى فإنھا الدعم، سياسات على عتمدت المتجددة الطاقة إنتاج زيادة كانت وإذا .المتوسط وشرق جنوب
 التى البلدان بفصل – بداھة – تخاطر ستراتيجيةا4 تلك أن وحيث ا4نتاج، نظم كفاءة بتحسين ترتبط ذلك
 للطاقة المتوسطى المركز( – Medreq مركز بھا بادر التى الرائدة والمشروعات الحفرى، الوقود تنتج

 المتوسطى البرنامج(  Medrec مبادرة بموجب ،2004 عام فى تونس مدينة فى أنشئ والذى )المتجددة
 وتونس، ومصر، وليبيا، الجزائر، مثل للبترول الرئيسية المنتجة الدول هالي إنضمت الذى ،)المتجددة للطاقة

 المناطق وكذلك بالكھرباء، المنعزلة ةفيالري المناطق سكان تزويد إلى ا4ستراتيجية تلك وتسعى – والمغرب
 . ًأساسا المتجددة الطاقة مصادر بإستخدام المروية والمناطق السياحية،

. المتوسط منطقة فى الكھرمائية، والطاقة الرياح، وطاقة الشمسية، الطاقة ةلتنمي كبيرة إحتما+ت وثمة
 ا�لواح 4ستخدام واضحة إمكانيات ثمة فإن السطوع ذلك معدل وإرتفاع الشمس سطوع فترة لطول ًونظرا

 البيئى ا�ثر ومع. الريف كھربة فى للتوسع ميسورة السبل تكون وسوف الشمسية، والخ7يا الضوئية
 التحويل وإمكانيات التخزينية طاقتھا أن إ+ المتجددة، الطاقة لوسائل البسيطة الصيانة ومتطلبات ود،المحد

 الشمسية، الخ7يا كفاءة لتحسين ،وساق قدم على قائمة الدراسات ولكن للغاية، محدودة +تزال كھرباء إلى
 التكنولوجى التطوير بفضل ، ةالمتجدد الطاقة أنواع أرخص الرياح طاقة وتعتبر. المعدات تكلفة وضبط
 طاقة تكلفة ضتإنخف ،)IEA (للطاقة الدولية وكالةال مصادر ذكرت وكما الطاقة، من النوع لذلك الدائم

 التسعينيات، عقد فى هيعل بماكانت مقارنة% 50 -% 30 مابين تتراوح بنسبة ،2004 عام فى الرياح
 مشروع ظل فى أجريت التى للدراسات ًوطبقا. الالمج ھذا فى تقدم من تحقق ما لنا يفسر الذى ا�مر

ا�عضاء في المجموعة  الدول وتقوم ،%35 بنسبة أوربا فى الطاقة تلك زادت ، Euwinet " يووينيت"
 ا4نتاج، من النوع بھذاً إلتزاما ا�كثر من تلك الطاقة، وتعتبر أسبانيا في طليعة الدول% 75ا�وربية بإنتاج 
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 فى ًأشواطا قطعت قد ومصر وتونس المغرب من ًك7 أن المتوسط وشرق جنوب دول بين نم نجد بينما
 ا�وسع الطبيعية الطاقة مصادر أحد ھى الكھرمائية الطاقة أن نجد  الوقتنفس وفى. الرياح طاقة تنمية

 من بكثير تحظى التى الدول لدى ھافي للتوسع حقيقية إمكانيات وجود مع المتوسط، البحر حوض فى ًإنتشارا
 الكفاءة ناحية من تحديثھا يمكن فإنه ،محطات قديمة في الغالب الطاقة محطات كانت وإذا. المائية المجارى
. الطاقة تلك فى التوسع من يقيد السدود 4قامة م7ئمة مواقع وجود عدم كان وإن البيئى، وا�ثر ا4نتاجية

 GAB ) Güneydoğu"الجاب "شروعم بفضل اذكرن مما إستثنائية حالة تركيا أصبحت ،1990 عام ومنذ
Anadolu Projesi,( شرق جنوب منطقة فى ا4جتماعية – ا4قتصادية التنمية �غراض ًأص7 صمم الذى 

 – والفرات دجلة نھرى على ًسدا 22 بإقامة تركيا، فى الكھرباء إنتاج مضاعفة المفترض ومن. ا�ناضول
 على اXن حتى ًمحدودا +يزال السدود بناء بشأن العمل أن حيث للحركة، واسع مجال أمامھا كما أن لبنان

  .الجبلى البلد ھذا فى متعددة  مواقعوجود من الرغم

 :الحيوى الوقود وسلبيات إيجابيات

 الطاقة أزمة مواجھة فى السحرية الوصفة البعض يعتبره حيث الحيوى، الوقود حول كثير لغط يدور
) Nikolaus Otto( أوتو نيكو+وس +ن بالجديدة، ليست ا�مر قةحقي فى الفكرة أن إ+ المناخى، والتدھور

 ديزل رودولف كان بينما ،"ا4يثانول "ـب تعمل لكى اXلة تلك صمم قد كان الداخلى، ا4حتراق آلة مخترع
)Rudolf Diesel( السودانى الفول زيت بإستخدام الداخلى ا4حتراق آلة بتشغيل يقوم .  

 الزراعية المنتجات تخمير من هعلي الحصول ويتم ًتصنيعا، الحيوية الزيوت كثرأ ھو الحيوى، وا4يثانول
 اللين، والقمح م،والدور والقمح السكرية، والذرة السكر، وبنجر السكر، قصب مثل والنشا، بالسكر الغنية

 على باتالمرك فى اXن ا4يثانول ويستخدم. وا�عناب ،والبطاطس ،الفاكھة أنواع وبعض والذرة، والشعير،
ً دورا تلعب أن تحاول – الجديدة الطاقة نماذج جھة من – دولة وھى البرازيل، مثل دولة فى واسع نطاق

 مزيج إستخدام  ويمكن. أراضيھا لھا توفرھا التى الموارد على إعتماد الدولى، المسرح على ًرئيسيا
 إجراء يتعين الحالة ھذه وفى كيز،التر ةاليع بصورة أو ًنقيا ،)ETBE( الكحولية صورته فى أو ا4يثانول
  %. 10 -% 5 بين ما منخفضة مكوناتبً عموما إستخدامه يتم سوف السبب، ولھذا المركبة، على تعدي7ت

 أو الصويا، فول أو اللفت بذور من الخضروات زيوت بإستخ7ص هعلي الحصول تمفي الحيوى الديزل أما
 كما ،%78 بنسبة الكربون أكسيد ثانى إنبعاثات من يحد فإنه العادى، بالديزل وبالمقارنة الشمس، عباد بذور

 نصرففي الوحيد عيبه أما ً.أص7 الكبريت على يحتوى + �نه الكبريت، أوكسيد إنبعاث عدم بميزة يتمتع أنه
 .جديدة تكنولوجيا بإستخدام منه التخلص الممكن من ولكن النيتروجين، أوكسيد من كبيرة كمية إنتاج إلى
 إستخدام يمكن أنه - ا�وربى ا4تحاد بتمويله يقوم الذى - ا�وربى الحيوى – الديزل مشروع ثبتأ ولقد

  .والسيارات والحاف7ت، الجرارات، فى مشك7ت أية بدون كوقود الحيوى - الديزل

 طاتمح فى كوقود إستخدامه ويمكن السويد، فىً أساسا تصنيعه ويتم ًإنتاجا، ا�قل ھو الحيوى -الغاز ويعتبر
 الميثين بطريقة الحيوية الكتلة من طن تخمير تم ما إذا - ويمكن .النقل وسائل فى أو الحرارية، - الكھرباء

 الحيوى الغاز من كمية على الحصول) بالسكر الغنية الخضروات مواد أو للحيوان، العضوية المواد(
 المادة وطبيعة جودة على كذل ويتوقف( الحيوى الميثين غاز من مكعب متر 150 -70 بين ما تتراوح

 .الكھرباء من وات كيلو 190 إلى مايصل تنتج أن يمكن والتى )العضوية

 لcيثانول منتجين أكبر وھما المتحدة، والو+يات البرازيل وراء - بعيدة مسافة على ا�وربى، ا4تحاد ويأتى
 حوالىقد أنتج ف ا�وربى ا4تحاد العالمى،أما ا4نتاج ثلث مايناھز منھما كل تنتج العالم،حيث فى الحيوى

 أوربا أن إ+ )طن 800.000 حوالى أى (2005 عام الحيوى،فى -ا4يثانول من العالمى ا4نتاج من% 10
 - الديزل إنتاج فى زيادة العالم فى المناطق من كثير ويشھد ،)%75 (الحيوى - للديزل العالم فى منتج أكبر
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 للزراعة ويمكن بالطاقة، المتعلقة البديلة السياسة بتلك تأخذ فلم المتوسط وشرق جنوب دول أما. الحيوى
، أن تتناسب مع دول الشاطئ الشمالى، إذا أخذت في الحسبان، ا�ثر على الحيوى الوقود إنتاج نحو الموجھة

 شك7تم من بالفعل تعانى التى البلدان فى تطبق أن يمكن + بينما الغذائى، الجانب تھمل ولم البيئة والغابات،
 .المائى -العجز أو -للزراعة،والفقر الصالحة ا�راضى ونقص التصحر،

 الصوبة غازات إنبعاثات من تحد لكى ًشديدا،ً ترويجا الحيوى - الوقود لمزايا بالترويج ا�وربية الدول وتقوم
 أقرت ،2006 سنة فبراير وفى .ممكن مستوى أدنى عند الطاقة على ا4عتماد وجعل ،)ئةفيالد( الزجاجية
 التشريع مجالى فى السوقى التوجه ذات ا4جراءات من سلسلة على تقوم إستراتيجية ا�وربية المفوضية
 فإن المفوضية، مصادر ذكرت وكما .الزراعية الخام المواد من الحيوى الوقود 4نتاج والمصممة والبحوث،

 أوربا إعتماد من ًكثيرا الحد - خاصة بصفة - منھا كثيرة، مزايا على ينطوى الحيوى الوقود إستخدام زيادة
 منافذ وإيجاد ،)الزجاجية الصوبة( ئةفيالد غازات إنبعاث من والحد الحفرى، الوقود من الواردات على

  .)2006ا�وربية، المفوضية( بعينھا نامية دول أمام جديدة إقتصادية فرص وإتاحة الف7حين، أمام جديدة

 ،)الزجاجية الصوبة( ئةفيالد غازات إنبعاث من يحد أن يمكن حيوىال الوقود إنتاج أن البديھى، ومن 
 الجو من النبات يمتصه الذى نظيره مع الحيوى الوقود إحتراق من المنبعث الكربون أوكسيد ثانى ويتوازى

 التوازن ذلك إلى يضاف أن بد + أنه إ+ )Photo synthesis( الضوئى التمثيل عملية خ7ل من
 تنطوى أن ويمكن 41المنتجات ليوتحو والنقل، ا�سمدة، إستخدام عن الناتجة ا4نبعاثات ،المحايد الكربونى

 وعملية ا�سمدة، تصنيع أن كما الطاقة، من كبيرة كميات استھ7ك على ذاتھا، الحيوى الوقود تصنيع عملية
 والغازات الطاقة ىف اتروفالو تقديرات وتتفاوت .أيضا – قليلة غير كميات تستھلك المنتجات وتحويل الرى

 من فائدة أكثر البرازيل، فى السكر قصب من عّالمصن ا4يثانول أن المعروف ومن ًكبيرا، ًتفاوتا المنبعثة
 -  الحيوى الوقود مستقبل يتوقف وربما .الذرة من عّالمصن ا�مريكى ا4يثانول من الغازية، ا4نبعاثات ناحية
 .التقديرات تلك حتھاأوض التى المزايا على - ا�قل علىً جزئيا

 تسبق التى الغابات إزالة عمليات إلى البيئة أنصار جمعيات تشير ما ًغالبا إذ أخرى، مشك7ت أثيرت ولقد
ً فض7 ،)وإندونسيا البرازيل( الحيوى للوقود الرئيسية المنتجة الدول فى الحيوى، الوقود محاصيل زراعة

 ا�خرى العوامل أن من الرغم وعلى .المحاصيل تلك لرى المياه من ضخمة كميات إلى ا4حتياجات عن
 ثمة ليس أنه إ+ ،)الصادرات دعم ووقف والنموالسكانى، المتواترة، الجفاف موجاتً وخصوصا(ً دورا تلعب
 الزراعية السلع أسعار إرتفاع فى ساھم قد الغذائى، ا4نتاج أغراض لغير ا�راضى تمويل أن فى شك

 إستخدام فى للتوسع الحالى ا+ندفاع "أن ًمؤخرا +حظوا قد الخبراء وكان ً.مؤخرا حدث الذى ا�ساسية
 Doonrbrsch and( ا�سواق إخت7ل إلى تؤدى سوف محتملة غير توترات يخلق الحيوى، الوقود

Steenblik, 2007.( يقوم الذى - الحيوى الوقود من الثانى الجيل أن يبدو فإنه الخصوص، ھذا وفى 
 وأفرع انقلسي كليةيالھ ا�نسجة أى( )Ligno cellulose" (الخشبى السليولوز "ردبموا يسمى ما على

 من الناتج أو )والحشيش القش،( المحاصيل فض7ت تمثل �نھا واضحة ضمانات يقدم - )الخضروات
 .التصنيع مرحلة إلى بعد تصل لم ا�نواع ھذه ولكن الغابات،

  

                                                 
 تروجينيةالني ا�سمدة ،أن1995 عام فى للكيمياء نوبل جائزة على حاصل وھو) بألمانيا مينز بمدينة للكيمياء ب7نك ماكس معھد من ( Paul Crutzen ذكر )41

  ) IPCC(فريق الحكومى الدولى المعنى بالتغييرات المناخية ال أقرھا التى% 1 ال نسبة تتجاوز كبيرة بكميات) N2O (تروجينى ني بروتوكسيد إلى التربة فى تتحول
 للوقود الكثيف ا4نتاج عند الغازية ا4نبعاثات إلى.ملحوظة إضافة يضيف فإنه ،)الزجاجية الصوبة (الدفيئة أثر فى المساھمة إلى الغاز لھذا الشديد الميل ومع ،

   ".الفيزيائية والمناقشات الجوية الكيمياء "دورية فى الموضوع، ھذا بشأنً مقا+ نشر قد العالم ھذا أن إلى ا4شار، وتجدر.الحيوى
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   الشكل الحيوى الوقود من الثانى الجيل

) والخشب القش، (الخضروات من زووالسيليول Lignin الخشبين مادة تحويل بشأن كثيرة أبحاث تأجري
 البكتيريا أنزيمات مثل با�نزيمات، التخمير( ما حد إلى معقدة التحويل تقنيات وتعتبر .غاز أو كحول إلى
 إلى التحويل أو ا+حتراق، أو الحرارية، الكيمياء أو ، Termiteا�رضة أو ا�بيض النمل معدة من

 التطبيق تأخير سبب ھو التعقيد ذلك فإن ثم ومن ،)Pyrolysis (الحرارى التحلل أو الغازية، الحالة
 . التقنيات لتلك الصناعى

 سواء المستقبل، فى كبيرة واعدة إحتما+ت الدقيقة الطحالب تمثل الحيوى، للوقود الثانى الجيل بين ومن
 من بتركيز الدقيقة الطحالب زراعة يتعين أنه ذلك ا�راضى، ريتوف ناحية من أو الطاقة، إنتاج ناحية من

 ذلك ويقترن (ًواسعا ًإخت7فا مصدرھا يختلف قد والتى ،%13 حوالى) CO2 (الكربون إوكسيد ثانى
 الكربونى التوازن فإن ھذا، وعلى). ًمث7 كحول تخمير وحدة أو الفحم، من حرارية طاقة محطة بوجود

 فإن ثم ومن المستخدم، الكربون أوكسيد ثانى مصدر على تتوقف للسلسلة، المستدامة طبيعةوال الشامل،
 التنمية ناحية من الدقيقة، الطحالب بسلسلة السيليولوزى ا4يثانول سلسلة 4قتران ًكبيرا ًمستقب7 ھنالك

 .المستدامة

) Miscanthus (سكانتوسالمي مثل النباتات من معينة أنواع إنتاج الف7حين مصلحة فى يكون وقد
 من النوع وھذا حيوى، وقود إلى تحويلھا يمكن والتى الجاف، الوسط فى ًجيدا ًإنتاجا  تعطى والتى

 ا�عداء �ن كبيرة رعاية إلى حتاجتو+ والمياه، النيتروجين فى ةإقتصادي  تعتبرالمعمرة النباتات
 .قليلون النبات لھذا نيالطبيعي

 ھو بالضرورة ذلك يكون + فقد وف7حيھا، اوربا إحتياجات لىع رد ھو ا�ول، جيلال سلسلة ظھور كان وإذا
 ھذه إلى ينظر وقد للبترول، المنتجة الدول و+سيما ،المتوسط جنوب منطقة ًجيدا ستوعبهت الذى النھج

 فى ،الطاقة على العربية الدول بعض سيطرة من للھروب طريقة أنھا على ا�مر، حقيقة فى ا4ستراتيجية،
 الدول ھى للحبوب المستوردة الرئيسية الدول تكون ما ًوغالبا الحبوب، أسعار رفع هيف يتحتم الذى تالوق

 تلك تقرن بإن عامة، بصفة أوربا بل الشمالى، الشاطئ دول ،النزاع إحتما+ت وتدفع. للنفط المنتجة
 التعاونً وخصوصا عمله، يتعين ىالذ الكثير ا�مر ويتطلب .الجنوب دول إلى موجھة بمعلومات المبادرات

 مثل أخرى موارد التعاون يشمل وأن القديم،" الطاقة وذجمن "من للھروب ًضروريا بات الذى طىالمتوس
  .خاصة بصفة وا�راضى المياه

 : الزراعية الممارسات تطويع 

 محصنة ليست الزراعة أن تعنى الطاقة، عرض مجال فى المسبوقة غير والظواھر المناخية، راتيالتغي إن
 من% 18 إن حيث كبير، التحدى أن نجد فرنسا، ففى الزراعية، الممارسات فى التغييرات ضرورة ضد

 42.الزراعى النشاط عن ناتجة الغازية ا4نبعاثات

 من ةاليخ نتركھا بأ+ التربة، داخل تخزينه ا�فضل من يكون للكربون، المفرط ا4نط7ق دون نحول ولكى
 راتمم طريقة ةوممارس ا�رض، باطن فى صحيحة بطريقة المحاصيل ض7تف ووفق المزروعات،

 أشجار بين فيما المسافات فى الحشائش زراعة أو ،دائمة مراعى إلى الزراعية �راضىا وتحويل ،لحرثا
ً أمرا والمروج المراعى كانت فإذا ًدائما، ًدافيم ًح7 بالضرورة ليست التحويل وعملية .الكروم أو الفاكھة

 ھا،علي تتغذى التى الحيوانات زيادة يعنى نموھا فإن الكربون، بعنصر لcحتفاظ جيد عامل �نھا ًغوبامر
                                                 

 )الصوبة الزجاجية (اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بأثر الدفيئة  ) 42
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 الصوبة( ئةفيالد على تأثيره له المراعى نوع أن كما .الميثين غاز من كبيرة كميات الحيوانات وتطلق
 أفضل ًتوازنا يحقق الدائم ىوالمرع. الناحية ھذه من ًدائما، بسيطة المفاضلة عمليات وليست ،)الزجاجية

 ذلك، ومع. الكيماوية ا�سمدة من ًكثيرا تتطلب التى المؤقتة الكثيفة المراعى من الغازية، لcنبعاثات بالنسبة
 المراعى حالة فى يتحقق ما وھذا الكb، كثيف مرعاه كان إذا الميثين، من أقل كمية يطلق الحيوان فإن

 نواحھا، جميع من الحيوانات - المراعى منظومة الحسبان فى يأخذ أن البحث على يتعين ولھذا الكثيفة،
  .ةقات الطاقونف الغازية، نبعاثاتا4 ناحية من وتحليلھا

 ويسمح للمياه، ا�مثل ا4ستھ7ك على يساعد صغيرة، بكميات الرى فإن خاصة، بصفة المياه حالة وفى
 إنه بل ،)بار 2-1 (الطاقة من منخفضة لكميات إ+ تاجتح + الحالة تلك فى �نھا الطاقة، فى كبيرة بوفورات

 ،المتوسط منطقة فى الوفورات من وعالن بھذا ا�خذ مع الطاقة من% 20 تبلغ ةفيإضا وفورات تحقيق يمكن
 المغرب فى( المستخدمة الرى شبكات ظمعم فى المياه ضخ تكلفة إرتفاع بسبب مسكن، مجرد يكون أن +
  . )التكلفة إجمالى من% 60 مياهال ضخ تكلفة تبلغُ ث7م

 اللحوم إستھ7ك من مزيد نحو التحول شاع ما وإذا المعادلة، خارج الغذاء إستھ7ك تركن أن يمكن +و
 على وا+نفاق الغازية ا4نبعاثات ناحية من كارثة، ذلك �صبح ،ءالغذا مقطوعية فى نسبتھا وزادت وا�لبان،

 النموذج فإن للناس، الغذاء رفيتو مھمته �ن الزراعى، النشاط فى ننطع أن نستطيع + كنا وإذا. الطاقة
 -  الغازية ا4نبعاثات من كبيرة كميات عنه وتتولد الحرارية، السعرات كثافة على يقوم الذى -الغربى الغذائى
 البروتينات هفي تقل الذى – المتوسطى الغذائى النموذج أما. شئ كل رغم تساؤل ومحل إتھام عموض يصبح

 . للبيئة السليم والنموذج الجديدة، للطاقة الترويج فى المطلوبة ا4جابة يكون أن مكنفي -الحيوانية

  :الحيوى التحدى: المياه توفير

 على والجنوبية الشرقية الشواطئ على ا�مطار، سقوط معد+ت إنخفاض المتوسط منطقة خصائص من
 إن بل مائى، فقر من الساحلية البلدان من كثير ويعانى تھديد، محل المياه وجودة حجم فإن ھنا ومن ا�قل،

 على الطلب بين توازن إقامة إلى السعى أن و+شك .المتوسط منطقة فى تتفشى المياه على د+ئل الضغط
 التى التحديات أھم يمثل - الطويل وا�جل القصير ا�جل فى عامة إستراتيجيات خ7ل من - وإتاحتھا المياه،

 تستمر وسوف السكان، يتزايد سوف ،2020 عام بحلول أنه إلى التنبؤات وتشير المائية، ردالموا تواجھھا
 من أكثر ًأمرا الكفاءة، ةاليع بطريقة المياه إدارة أصبحت الحقيقة، ھذه وإزاء ا4تساع، فى المروية المناطق

 ضبط فى والتحكم التقييم عمليات إغفال عدم مع الرى، باليأس إلى المياه، توزيع عملية من ًبدءا ضرورى،
 إلى فبا+ضافة. المنشود الھدف يحقق كى ا�وجه، متعدد بنھج ا�خذ إ+ ،الشأن ھذا فى يجدى و+ المياه،

 إذا والسياسية، ا4جتماعية المواقف تغيير ا�مر يقتضى فقد المياه، إستخدام باليأس فى الضرورى التحسين
 أكثر بإعتباره بالذات، الزراعة قطاع على الجھود تركيز من بد +و ً.مستداما يكون أن المياه ردلمو أردنا

  .للمياهً تعطشا القطاعات
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  : للعرض الجديدة ا*شكال تدعيم

 من الواسعة الضخ نظم أو الكبيرة، السدود من رالمياهفيتو على تقوم التى -  المياه عرض سياسة تتعرض
 قد السياسة تلك أن ًأحيانا ا4نتقا+ت تلك وتتناسى بير،ك حد إلى مبررة 4نتقادات -  ةفيالجو المياه منسوب
 ذلك، ومع. ؟أسوان فى العالى السد بدون مصر دإقتصا حال يكون فكيف ً.وإقتصاديا ًإجتماعيا ًتقدما حققت
 بادية اXن أصبحت هعلي ترد التى القيود �ن ا4نتھاء، على أوشك قد ا�ولى المائية الثورة عصر أن يبدو

 ليبيا، فى للمياه، الحاملة الطبقات من ةفيالجو المياه لموارد الجائر الضخ عمليات من ذلك يتضح كما للعيان،
 - المجال ھذا فى متأخرة كانت -  تركيا مثل دولة فى الكبيرة السدود من عدد اXن ويقام. وتونس ومصر،

 فى البنيانية المواءمة تسياسا أن كما. GAP" الجاب "مشروع فى ًكبيرا ًسدا 22 تقيم أن إستطاعت حيث
 بإحتياجات ًتماما تفى تعد لم التى الكبيرة المشروعات إقامة سياسة وضتق قد العربى، المغرب بلدان

 - الزراعية النظم تنمية فإن المثال، سبيل وعلى. واسعة لتغييرات اXن تخضع التى الزراعية المنظومة
 المائية المشروعات ھاعلي تشجع + المياه وزيعت فى مرونة اXن تتطلب - التجارة تحرير شروط حسب

 الصغيرة المياه نظم إنتشار ًجزئيا يفسر ما وھذا ذھا،فيبتن قامت قد المركزية السياسات كانت التى الكبيرة
 التى الضخ ومعدات آ+ت تركيب فى الفردية الجھود على - خاصة بصفة -ترتكز التى الحجم، والمتوسطة

 من أصبح الوقت، نفس وفى...). .بالكھرباء تدار والتى الغاطسة، الطلمبات( جديدةال التكنولوجيا تستخدم
 يزيد الذى ا�مر المياه، على ا4ستحواذ عمليات فى تتحكم أو العامة السلطات تراقب أن ،بمكان الصعوبة

 يؤدى ضخ،ال عمليات فى الفوضوية باليا�س إستخدام  إنثم الفاعلة،طراف ا� بين وا4حتكاك التوتر من
 أو السدود، من( المياه عرض فإن المشروعات، حجم عن النظر وبغض. المياه منسوب إنخفاض إلى

 النيل نھر على خاصة بصفة ذلك ويصدق بيئية، إخت7+ت إلى يؤدى أن يمكن )الضخ أو التحوي7ت،
 لعدم ًونظرا .)السد عدب النھر فروع وملوحة ا�سماك، من معينة أنواع واختفاء الغرين، من الدلتا حرمان(

 التربة فى مستواھا يرفع مما ا�م7ح ذوبان إلى تؤدى الرى مياه فإن فعالة، زراعى صرف شبكات وجود
 فى أسرع بصورة الملوحة تحدث وقد ،)مث7 سوريا فى الحال ھو كما( الشعرية الخاصية  طريق عن

 مياه تسرب إلى يؤدى ا4جھاد منسوب ىف ا4نخفاض �ن المياه، ضخ فى ا4فراط مع الساحلية المناطق
 التى فاليبالتك ًأيضا مثقلة المياه عرض سياسة إن ثم ،)وليبيا وغزة، قبرص، فى حدث ما وھذا( البحر

ً مث7 ذلك ومن. بھا المنتفعين وبين المياه مورد بين المسافة بعدت كلما ا4رتفاع إلى تميل والتى ھا،في تتسبب
 إبرو نھر حوض من المياه لنقل مشروعات إقامة فى وتتمثل أسباينا، فى )PHN (الوطنية المياه خطة

Ebro  الخطة قعليت يتقرر أن قبل يورو، مليار 4.5 تكلفت قد وكانت أسبانيا، فى الجنوبية المناطق إلى .  

 لتىا المياه أحجام حيث منً تواضعا أكثر أنھا من الرغم على المتوسط، بلدان أمام مفتوحة جديدة طرق وثمة
 مسألة التدوير عملية وتبدو الزراعة، فى 4ستخدامھا Water  Wasteالعادمة لمياها تدوير منھا توفرھا،

 ومصر، وتونس، وا�ردن، قبرص، مثل المتوسطية الدول من كثير فى تمارس أنھا من الرغم وعلى ،واحدة
 حيث كبرى ميزة الطريقة ھذه تتيح بيئى، منظور ومن. ھاعلي تحسينات إدخال إلى تحتاج أنھا إ+ وإسرائيل،

 المياه تدوير أن كما ،)والبوتاسيوم والفوسفور، يتروجين،نال مثل( العناصرالغذائية معظم المحاصيل تمتص
 المخصبات إستخدام من يحد فيما الغذائية، العناصر تركز مخاطر من يقلل والبحيرات، ا�نھار إلى العادمة

 وضع يقتضى ا�مر فإن الثقيلة، المعادن مثل المياه، تلك فى الخطيرة العناصر بعض وجود ومع. اويةمالكي
 الشديد، بالتضييق المطبق المعيار سمّيت الدول من كثير وفى المياه، تلك إستخدام لطرق سليم تنظيمى مخطط

  . للف7حين بالنسبة مانعة تكلفة المياه تلك تنقية تكلفة يجعل إنه حتى

 الصرف بشبكة - ا�حوال معظم فى - تتصل + خاصة، بصفة ةفيالري طقالمنا فى المساكن كانت ولما
 البيولوجية المعالجة من النوع وھذا. النفايات من للتخلص إستخدامھا يمكن بالنبات التنقية نظم فإن الصحى،

 لطريقةا ھذه وتستخدم العادى، الغاب نبات مثل معينة نباتات بھا تتمتع التى التنقية قدرة على ببساطة تعتمد
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 التنقية نظم �ن الجولف، م7عب رى  أجلمن المتحدة الو+يات فى ًوخصوصا الدول، من كثير فى اXن
 كم إلى تحتاج و+ بھا، القيام المتخصصين غير يستطيع محدودة صيانة إ+ تتطلب و+ مكلفة، ليست بالنبات

 مصممة الخ7يا تلك وحدات كانت وإذا .الضوئية أو الشمسية الخ7يا إستخدام يكفى وإنما الطاقة، من كبير
 .المياه من كبيرة كميات إسترجاع على تساعد أنھا كما كلية، تنعدم تكاد التلوث عناصر فإن ًجيدا، ًتصميما

 يمكن فإنھا المياه، بنفاذية السماح عدم ناحية منً م7ئماً تصميما غيرمصممة المياه تجميع واضحأ كانت وإذا
 . ةفيالجو زاناتالخ تلوث إلى تؤدى أن

  بإستخدام النبات المياه تنقية زيتجھ عملية على مثال 1- شكل

  

 إحتما+ت على تنطوى وھى الملوحة، الشديدة المياه أو البحر، مياه تحلية عملية التقليدية، غير الموارد ومن
 تشغيل نظم تستخدم ،العالم حول البحر، مياه لتحلية محطة 12.500 على يزيد ما بالفعل اXن ويوجد. ھامة

 وطريقة ،)ME (المتعدد ا�ثر وطريقة ،)MSF (المراحل المتعددة ا�مواج طوفان طريقة فھناك ،مختلفة
 التحلية محطات أن الحسبان، فى ا�خذ ومع الخ، )NF (للترشيح انونال وطريقة )RO (العكسى جالتناض
 على يزيد ما أن بمستغرب، فليس ه،في تقام ذىال للمناخ الجافة والطبيعة الطاقة، من ھائلة كميات تتطلب

 العذبة المياه جميع أن نجد حيث العربية، الخليج دول فى يتركز ،ةالمح7 المياه من العالم إنتاج نم% 43
 لتحلية محطة أكبر السعودية، العربية المملكة فى جدة بمدينة ويوجد( التحلية محطات تنتجھا ًتقريبا، المتاحة،

 اXن الجزائر وتقوم ).ومالي فى المياه من مكعب متر 250.000 زھاء نتاجھا إن يبلغ الم،الع فى المياه
 من واحدة وتعتبر -  ا�ولى المحطة ،2009 عام بحلول البحر مياه لتحلية كبيرتين محطتين 4قامة با4عداد

 الشرب مياه من بمترمكع 500.000 ـب بأكملھا وھران منطقة تزويد بإمكانھا -  العالم فى المحطات أكبر
 وتنتج -الجزائر مدينة من كم 100 مسافة على -"سبت عويد "منطقة فى تقام الثانية والمحطة ًيوميا،

  .ومالي فى المياه من مترمكعب 100.000

 ا4نتاج تكلفة فى ضفيوتخ كفاءة، أكثر محطات ببناء المياه، تحلية تكنولوجيا من النوع ھذا تطوير سمح ولقد
 -  4  يتراوح مابين+يزال �نهً افيكا ليس ضفيالتخ ذلك أن من الرغم وعلى المكعب، للمتر يورو 0.49 إلى
 التى الطاقة ھو النھائية التكلفة فى الحاسم العامل فإن ،2- الجدول من نتبين وكما. العادى السعر أضعاف  9

  .خدمتسالم الوقود ونوع المياه، ملوحة درجة على منھا ا4ستھ7ك كمية تتوقف

 عجز ھافي يتفاقم التى للدول فعالة تبدو )المياه تحلية (الطريقة تلك أن إ+ ف،اليالتك إرتفاع من الرغم وعلى
 أن بد + التى العلمية، البحوث أمامً تحديا تمثل الطريقة تلك أصبحت ذلك، على وع7وة. آخر بعدً عاما المياه
 تجربة على )LLNL( الوطنى ليفرمور لورنس تبرمخ فى اXن الباحثون ويعكف تنافسية، طريقة منھا تجعل
 ذكر وكما .جديدة أغشية إستتخدام طريق ،عن%75 بنسبة التحلية تكلفة ضفيتخ تستھدف جديدة تقنيات

jason Holt - عمليات فى تستخدم التى - ا�غشية تلك أن - لورنس مختبر فى كيماوى مھندس وھو 
 أن بد و+ .سنوات 10 - 5 بين ما تتراوح فترة غضون فى قا�سوا فى تطرح أن يمكن - العكسى التناضح
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من  ًبد+ النظيفة الطاقة وإستخدام. إستدامة أكثر الطريقة تلك لعلج سبل إيجاد على ًأيضا البحوث تعمل
يمكن أن يكون أحد الحلول فى  وطاقة الرياح، ًوخصوصا إستخدام الطاقة الشمسية، الوقود الحفرى،

ًيھتمون كثيرا با4ستثمار فى   +- فى الوقت الحاضر- فإن مديرى محطات التحلية ومع ذلك، .المستقبل
  .مقارنة بالطاقة الحفرية ة التى تمثلھا،فيالطاقة المتجددة بسب التكلفة ا4ضا

  
  مياه البحر، طريق إسرائيل إلى ا4نقاذ             

4نشاء   خطة طويلة ا�جل،وفقالعمل بدأت إسرائيل  فى السنوات ا�ولى من القرن الحادى والعشرين،
ًوطبقا لتنبؤات  ،)3 -انظر جدول (عدد من محطات تحلية مياه البحر على إمتداد ساحلھا على المتوسط 

يعادل  أى ما ،2010 مليون متر مكعب من مياه البحر بحلول عام 350فإنه يتعين تحلية  إدارة المياه،
تقتصر فقط على مياه البحر، وإنما تمتد  ائيل فإن تحلية المياه +وفى إسر .نصف ا4ستھ7ك المنزلى بالب7د

  .ًإيضا إلى المياه ا�خرى لتحليتھا وإعادة إستخدامھا فى الزراعة

حدث أنواع التكنولوجيا 4نتاج المياه أعت لنفسھا شھرة عالمية فى تطوير وعلى ھذا، فإن إسرائيل قد صن
فى الوقت الذى  حوث والتطوير اXن على تخفيض تكلفة التحلية،العذبة من مياه البحر، وتنصب أعمال الب

بل إن بعض   عالمية فى معالجة المياه،ةأصبحت إسرائيل قو ولھذا، .ه بتحسين جودة المياه المنتجةيتھتم ف
 لتكنولوجيات Silicon Valley "سيليكون فالى"ن يرون بصدق أن إسرائيل فى سبيلھا �ن تصبح يالمراقب
  .العالم فى التحلية محطات وأحدث أكبر وھو ،"عسق7ن فى المياه تحلية مجمع "ذلك على لدليلوا المياه،

 Bendelac, 2006: المصدر

 

  43  تكلفة التحلية فى دول المتوسط2-جدول 

 ملوحة مياه  المحطة زيتجھ نوع
 ppm (البحر
 أو التر فى رطل
  )الوحدة فى ملح

 تكلفة التركيب
  بالمليون يورو

 قةتكلفة الطا
+  كھربائية(

يورو ) حرارية
  متر

 تكلفة الصيانة
  3متر/ يورو 

 جمالى تكلفةإ
/ التحلية يورو 

  3متر 

 الطاقة تكلفة أثر
(%)  

طوفان ا�مواج 
  المتعددة المراحل

30.000 190  0.58  0.02  0.66  88%  

  %78  0.51  0.03  0.4  170 30.000  ا�ثر المتعدد
  %47  0.49  0.08  0.23  140 30.000  التناضح العكسى 

 .Data from Fisia-Italimpianti gruppo Impregilo, 2006: المصدر

  أن تستخدم إ+ �غراض الشرب فقط بسبب إرتفاع تكلفتھا،+ يمكنوإلى جانب طرق التحلية ھذه، والتى 
 فى �غراض الزراعة أ+ وھو إستخدام مياه الصرف، ھنالك مصدر آخر من المصادر غير التقليدية للمياه،

ويعتبر  ة،عليولbسف الشديد يتم إستخدام ھذا المصدر الملوث والعالى الملوحة بدون معالجة ف .ھذه الحالة
إنتاجية  سوريا السبب الرئيسى لزيادة تركز ا�م7ح فى التربة، وبا4ضافة إلى تدھور ذلك فى مصرو

يصبح التحدى  ًك ا�سباب جميعا،ولتل. فإن ذلك النوع من المياه يعرض ا�من الغذائى للخطر ا�راضى،
وتجدر م7حظة أن ا�ردن  . من جودة المياه ا�دنىإدخال نوع من المعالجات البسيطة التى تضمن الحد ھنا،

                                                 
  www.water.treatment.unige.it  ة على الموقع التالى من شبكة المعلومات الدوليةالبيانات متاح )43
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وحققت   قد لجأت بالفعل إلى ھذه الطريقة،- ً وھى أكثر الدول فى العالم تعرضا لخطورة أزمة المياه- مث7
   .ھا بعض النجاحفي

  :ة الفنية للطلبتشجيع ا4دار

محددات "طاع المنزلى نجد أن مجرد تركيب ففى الق ر المياه،فييمكن أن تساھم جميع القطاعات فى تو
وكانت الدراسات التى أجريت فى % 50فى الصنابير، يمكن أن يحقق وفورات فى المياه تصل إلى " التدفق

بناء على طلب المستھلك  ثناء النھار،ھو مطلوب ھو تنظيم ضغط التشغيل أ البرازيل قد أوضحت أن كل ما
 للحد من فقدان مياه الشرب فى المجارى )ًصمامات خاصة تعدل الضغط أوتوماتيكيا عن طريق أداة للتحكم(

نجد أن  ودون أن نبتعد عن أھمية تلك الوفورات، .وتلف شبكات التوزيع داخل وخارج البيوت المائية،
ًت �ن به مجا+ خطيرا للوفورات و+سيما فى دول جنوب حوض القطاع الزراعى يأتى فى صدارة القطاعا ً

  .من الموارد المائية المتاحة% 80 نحويث يستحوذ الرى على المتوسط ح

 إيجابية سريعة على نتائجويمكن أن تتمخض عن  وھناك تقنيات معينة للرى تنطوى على إحتما+ت مشجعة،
من شأنه مضاعفة  فقط،% 10 فى الزراعة ولو بنسبة ض إستخدام المياهفيذلك أن تخ القطاعات ا�خرى،

 تتسم ه طرقفيعلى الرى فيه وفى وقت +تزال تسيطر. كميات المياه المتاحة للشرب أو لbغراض الصناعية
فإن التوسع فى إستخدام الطرق ا�قتصادية فى الرى يمكن  مثل الرى بالغمر، ا4سراف فى إستخدام المياه،ب

الرى : وھنالك ث7ثة نظم للرى تسود اXن فى منطقة المتوسط. ھائلة فى المياهيؤدى إلى وفورات أن 
   Subterraneanتنقيط، والرى الموضعى تحت التربةوالرى بال بالرش،

 ويتم .ا�رض على متساو، بشكل المياه رش طريق عن ا�مطار سقوط طريقة يحاكى بالرش الرى> 
 المياه برش تقوم ثابتة، أو ثابتة، شبه أو متنقلة، رى شبكات قطري عن المحاصيل على – النظام ھذا تطبيق

 .جوى ضغط وحدة 5 - 3 بين ما يتراوح الذى المياه ضغط بفضل ًمترا سبعين إلى تصل مسافة على
 المياه قطرات تكسير على ًأيضا تساعد ولكنھا المياه، توزيع على فقط ليس ًملحوظا ًتأثيرا الرياح وتحدث

 ا�خرى السلبيات ومن الصيف، شھور ثناءأ و+سيما البخر جراء من كبيرة خسائر تسبب مث ومن ا،جزئتھوت
 تسمح التى المناطق فى المشكلة، تلك حسم يمكن ولكن. الطاقة من ًكبيرا ًقدرا يتطلب الضغط أن
 المناطق على تطل مرتفعة أماكن فى توضع بحيث المياه، تجميع) اتتنك (خزانات بإقامة تھافيبوغراطو

  .الكافى الرى ونضمن ضخ، محطات وجود إلى الحاجة نتفادى ثم ومن ريھا، المراد

  البحر مياه لتحلية ا4سرائيلى البرنامج 3 - جدول
  حالة المشروع )3متر بالمليون( للمياه السنوى ا4نتاج  موقع محطة التحلية

  يعمل  100  عسق7ن
  يعمل  35  إي7ت والبحرالميت                

  تحت ا+نشاء  30  ميبالماھ
  مرحلة دراسة الجدوى  100  حضيرة

  مرحلة دراسة الجدوى  30  شوميرات
  مرحلة التخطيط  45  أسدود
  مرحلة التخطيط  10  غيرھا
    350  إجمالى

 .إدارة المياه، القدس: المصدر

 أو الجذور، من القريبة المنطقة إلى المياه توصيل عن عبارة وھو أكثر، إقتصادى فھو ط،يقبالتن الرى أما>
 فقدان من يقلل كما برمتھا، ا�راضى من السطحية المنطقة رى نتفادى وبذلك المياه، إلى يحتاح الذى المكان
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 من النوع ھذا فإن النبات، من الظاھر وبالجزء بالتربة، للماء المحدود ا4تصال وبفضل .البخر بسبب المياه
 أن إ+ الطريقة، ھذه مزايا من الرغم وعلى .العادمة المياه ھايف بما التقليدية، غير المياه بإستخدام يسمح الرى
 أشجار أكثر يناسب فھو ثم ومن القيمة، ةاليالع النقدية الغ7ت حالة فى فقطً إقتصاديا يصلح الموضعى الرى

 مالنظا لھذا ويمكن والمشاتل، البستانية والحاص7ت ،)الخ أشجارالفاكھة ،نالزيتو أشجار الكروم، (الفاكھة
 جيد، بشكل التجھٮزات تقام عندما% 90 عن تزيد بنسبة بالرش، الرى من التوزيع فى أعلى كفاءة تحقيق
  .المحصول إحتياجات حسبً صارماً تقييدا المياه كميات وتقييد الرى، مرات توالى مع م7ئمة بطريقة وتدار

 30 بعمق التربة تحت ضوعةالمو المسامية ا�نابيب أو التصريف حلمات خ7ل من التربة تحت  الرى>
ً اضغط ويتطلب ة،اليالع بالكفاءة ويتميز ًيا،ّتكنولوج بسيط بأنه يتميز حيث متعددة، مزايا وله سنتيمتر،
 ما، حد إلى متواضعة الطريقة ھذه فى ا�ولية ا4ستثمارات كانت وإذا .جوى ضغط 1 عن يقل قد للتشغيل

 من وللحد .الجذور تخترقھا قد أو الحلمات، تسد قد الصلبة ن� ھائلة، صيانة تتطلب – الشبكة تلك أن إ+
 نوع من قماش مادة وھى – Poritex" بوريتكس "ـال نوع من أنابيب إستخدام يجرى المشك7ت، تلك
  .التربة تحت والرى بالتنقيط، السطحى الرى فى ويستخدم - خاصة مواصفات له geotextileصاخ

 الجنوبى ئالشاط وعلى ً.دائماً شائعا ليس منھا أى إستخدام فإن النظم، تلك ھاعلي تنطوى التى التكلفة وبسبب
 الدخول إنخفاض بسبب الممنوعات نطاق فى يدخل وإستخدامھا الشبكات تلك تركيب أن نجد للمتوسط،
 5000 – 3.500 بين ما تتكلف بالرش الرى تكلفة أن نجد حيث سوريا، فى أما .الف7حين لمعظم الزراعية

 السنوية ا4ستھ7ك تكلفة فإن للھكتار، يورو 4000 - 3000 بين ما طفيبالتن الرى وتكلفة لھكتار،ل يورو
 مھندسين وجود بعدم مقترنة زاتيتجھال من النوع ھذا إقامة صعوبات إن ثم .ھكتارلل السوقى ا4نتاج تعادل

 تلك بإجراء قامت قد الدول بعض فإن ذلك، ومع .ا4قتصادية المشك7ت تلك من يضاعف ماً غالبا مختصين،
 ،1990 عام فى ا�ردن وادى فى الرى نظم تحديث قرار اتخذ ا�ردن، ففى واسع، نطاق على التغييرات
 ا�رض تحت الموضعى الرى نظام إلى بالغمر، الرى قنوات بإستخدام الرى توزيع نظام من والتحول
 التى - الدولة تلك من جعلن أن وبدون ،1996 عام فى التحديث عملية إستكمال وتم الضغط، بإستخدام

 أن يمكن + المتوسط جنوب منطقة أن ًواضحا يبدو فإنه يحتذى، ًمثا+ - المياه فى شديد عجز من تعانى
 جنوب دول بين التعاون أصبح المجال، ھذا وفى .الرى طرق من ا�نواع بتلك ا�خذ بدون مسيرتھا تواصل
 طرق فى ًكبيرا ًتطورا شھدت قد الشمال دول وأن ًخصوصا ل،قب ذى من ضرورة أكثر المتوسط وشمال
 .الحديثة الرى

  الرى نظم مختلف بين مقارنة  4- جدول

  الخصائص  م الرىانظ

 الرش  يطقالتن  بوريتكس
  بالرزاز

  السطحى  الرش

  غمر  مطر  موضعى مطر  موضعية فقط  الخطى النضحالتوزيع                                        
           جوى غطض

  يوجد +  متوسط    متوسط  قليليوجد                                         +  زيالتجھ صعوبة
  يوجد +  منخفض  عادى    معقدبسيط                                           الترشيح

  وجدي +  واضح  واضح  أثرمحدودغيرمطبق                                    الرياح
  ًعال جدا  عال  عال    متوسطمنخفض                                         العجز
 غير ممكن  ينصح به       +  ممكن  نعمنعم                                     بالسماد الرى

  الترشيح أو التقطير
  

  الع  متوسط  قليل  قليل+                                              

  +يوجد متوسط  متوسط  عال  منخفض                                    الصيانة



  

220 
 

ً شيوعا ا�كثر يزال + .السطحى الرى فإن ا4قتصادية، وخصائصھا الطرق تلك كفاءة من الرغم وعلى
 كيةدرولييالھ المعدات �ن ،الف7حين صغار جانب من ًوخصوصا المتوسط، منطقة فى ومالي ًوإستخداما
 رخيص وھو – الرى أشكال من الشكل ھذا أن إفتراض من ًوإنط7قا .يقال ما أقل وھذا أساسية، المطلوبة

 تم قد التحسينات من سلسلة ھناك فإن القادمة، السنوات فى يستمر سوف - المياه إستخدام فى يسرف ولكنه
 ھائلة، مبدئية إستثمارات الحديثة الرى طرق وتتطلب .)الخ ا�رض وتسوية الخطوط، حفر( تصميمھا
  .والحوافز الدعم أشكال مختلف يتطلب الطرق لتلك إستخدام فإن ًأيضا، وھنا دائمة، وصيانة

 الجافة،والتخلص الزراعة باليأس بإستخدام -الجفاف فترات بطول يتميز الذى -المتوسط البحر مناخ ويسمح
 أدخلت التى التحسينات من سلسلة وبفضل.الرش نظام كفاءة تعظيم طريق للرى،عن التقليدى ا�سلوب من

 من الحد على العمل ،وبالمثل،فإن%70 بنسبة الطفلية التربة من البخر ضيتخف يمكن التربة،فإنه على
 الغزير  الرى مع طويلة رى دورات تنظيم من ًبالرش،وبد+ الرى كفاءة من يحسن أن يمكن الرى دورات

 أقل تكون أن بشرط الرى دورات كثرة ،ھو ةعليالفا ثحي من ا�مثل ا�سلوب أرض،فإن قطعة لكل
 إلى المياه،للوصول كمية من% 25 توفر أن تستطيع بحيث أفضل الرطوبة توزيع يكون ثم غزارة،ومن

 بالحد المحاصيل تزويد تعنى التى بالعجز الرى طريقة علىً أيضا المستحدثة باليا�س وتشتمل.النتيجة نفس
 - الرى من النوع ھذا على أجريت التى الدراسات وكانت المثلى الجرعة من ً+المياه،بد كمية من ا�دنى

 بالنسبة مرضية،و+سيما نتائج عن أسفرت قد -المتاحة المياه فى ندرة من تعانى التى البلدان فى و+سيما
 ا4تحاد فى الحال ھو المجال،كما ھذا فى البحوث تشجيع ويجب. ً)مث7 والزيتون كالكروم( الفاكھة �شجار
  .DIMAS 44ديماس مشروع مع ا�وربى

 عليللحبوب، الوراثية الصفات تحسين إھتمام تونس،ينصب فىفً.ھاما ًحليفا يكون أن الوراثة لعلم ويمكن
 نباتات كانت ولما. شديدال الجفاف فترة قبل ًمبكرا حصادھا يتم المحاصيل،بحيث لمختلف المبكر النضج

 زيادة إلى أدت قد ا�نواع لbمراض،وھذه عرضة أقل ًأيضا ،فإنھاالطول مفرطة ليست الحبوب محاصيل
 92 خيار ًوخصوصا( إضافى رى أو ةفيإضا مساحات زراعة ،بدون وا4نتاج المحصول غلة فى حقيقية

 يسمى القمح من محلى نوع من ھجين قمح عن عبارة وھو Inrat 69،وإينرات)الصلب( موالدور القمح من
  .)Kyperoundaكيبروندا يسمى قبرصى ونوع" محمودى" 

 سواء المياه، توصيل شبكات كفاءة فى +بد منه كان الذى التقدم نواظرنا عن يغيب أ+ ينبغى فإنه ًوأخيرا،
 موارد إستخدام ترشيد فى ا�ولى الخطوة ھى التوصيل شبكات ،وكفاءة الرى مياه أو الشرب مياه فى

 أن ويجب.الحا+ت من كثير فى% 50 عن المياه،يزيد نابيبأ من الفاقد أن الدول بعض فى نجد المياه،حيث
 من يزيد أن الموضعى،يمكن بالرش،والرى والرى  Micro-irrigtion المحدود الرى أن على ًأيضا ؤكدن

 تتم لم إذا السليمة،أو الفنية لمواصفاتل كن مطابقةت ولم الشبكة إنشاء فى إھمال ھناك كان المياه،إذا فى الفاقد
 أن -المستخدمة المالية والموارد المبذولة الجھود من الرغم على -ا4عتراف من و+بد. سليمة إدارة إدارتھا

 المتوسط البحر حوض فى التوقعات مستوى فى يكن لم) الضغط نظم مع حتى(الرى توزيع شبكات أداء
 اهالمي توصيل نقاط عند المياه،والضغط تدفق ناحية من الكافى غير رضعال إن بأكمله،حيث

  .ويةْالمر المناطق فى المياه توزيع تماثل يفسد أن يمكن) الصنابير(للعم7ء

   :أساسية كسياسة الطلب إدارة

 أفضل طرق تطويع ،أو فحسب زاتيوتجھ تركيبات تحديث مسألة الزراعة،ليس فى المياه من الفاقد تقليل إن
 على تؤثر المائية،وأن الوفورات بعةمتا فى ًمحوريا ًدورا تلعب أن الحكومة لسياسات يمكنإنما للرى،و

                                                 
 من) إيطاليا فى(كابيتانا منطقة فى الف7حين رابطة مع بالتعاون اXن تنفيذه يجرى مشروع ھو) المتوسطية الزراعة نظم أجل من بالعجز الرى (DIMAS ديماس )44

 والبيطرية الزراعية للعلوم الثانى الحسن تونس،ومعھد فى للزراعة الوطنى باليونان،والمعھد أثينا فى الزراعة تركياوجامعة فى كوكوروفا المنطقة،وجامعة تحسين أجل
  .بإيطاليا بارى فى المتوسطية الزراعة بالمغرب،ومعھد
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 المياه إتحاد مصادر ذكرت وكما. المتوسط منطقة فى المياه إستھ7ك من% 80 يمثل قطاع فى ا4نتاج
+تساعد لbسف  الوطنية الحكومات به وماتقوم ا�وربى، ا4تحاد يقدمه الذى الدعم فإن ،WWF العالمى

 بينما ،)الحمضيات (والموالح الزيتون مثل المتوسط، شمال فى ،أقل مياه تحتاج التى المحاصيل تشجيع على 
 الظاھرة وھى – الظاھرة ھذه من ويفاقم السكر، وبنجر الذرة مثل المروية المحاصيل تشجع تساعد على

 -  مضى وقت أى من أكثر - ًلزاما أصبح ولقد .الرى طرق كفاءة عدم - العربية الدول فى بالفعل الشائعة
 المياه، إلى المحاصيل حاجة الحسبان فى آخذين المياه، إلى متعطشة مناطق فى الرى دعم ىف النظر أعادة
  ". عليةالف المياه "بعبارة عنھا يعبر التى

 فى ھذه، ةعليالف المياه فكرة المتوسط،إدراج البحر دول فى القرارات صانعى على يتعين فإنه ،المستقبل وفى
 تفادى تم أنه J.A.Allan أوضح وقد .المائية الموارد على ضغطال ففيتخ يريدون كانوا إذا التجارة،
 للمياه الفعلى وا4نتقال الزراعية السلع فى التجارة بفضل -المياه من المحرومة المناطق فى - المياه حروب

 )5- جدول أنظر( النبات نوع حسب ا4نتاج عملية فى المياه إلى ا4حتياجات وتتفاوت.المستوردة الدول من
 للغاية،وفى معقدة مسألة ةعليالف المياه قياس أن للغاية،إ+ بسيطة تبدو الفكرة كانت الحيوانات،وإذا اعوأنو
 ومن آخر إلى مناخ من )المحتجزة المياه (ا4نتاج عملية فى تدخل التى المياه كميات النبات،تختلف إنتاج
 المطلوبة ةعليالف المياه كمية وتتوقفً.اأيض الحجم،كبير فى التفاوت للحيوانات،فإن وبالنسبة.آخر إلى نبات
 التفاوت،أخذنا ذلك على وللوقوفً.أيضا لbع7ف الحيوانات إستھ7ك مستوى يحدد الذى -المناخ على

   :التالى النحو على التقديرات متوسط

   كابيتانا بمنطقة Apulia أبوليا فى للمياه معينة محاصيل إحتياجات 5- جدول
(Consorzio per la bonifica della Capitanata)  

 

 الموسمية ا4حتياجات             الرى فترة              الرى نوع  المحصول
  )ھكتار / 3م( *للمياه

  6000                      يونية -يولية          الرى أو الرش  المحدود الخرشوف
 أو يولية - مارس  الرش        السكر بنجر

        يونية - أكتوبر
4000 - 5,500  

  5,500- 4000        أغسطس – أبريل          المحدود الرش  الصناعية الطماطم
  5,500- 4000          أغسطس -مايو  الرش  الذرة
  4000 - 3000         أغسطس – مايو  الرش  الرفيعة الذرة

  3000            يونية -أبريل  الرش  الخوخ
  4000 - 3000               يوما -يناير  الرش  جديدة بطاطس
 أوالرى الرش  الباز+ء

  المحدود
  4000 - 4000              يولية -مايو

 أوالرى الرش  الخس
           المحدود

 نوفمبر - أكتوبر
          مارس – وفبراير

1,800- 3000  

  3000 -1,600         أغسطس -أبريل        الرى أو الرش  الكروم
 دوار( سالشم عباد

  )الشمس
  2600 - 1800         أغسطس -أبريل  الرش

  2000- 1000             سبتمبر -مايو        المحدود الرى  الزيتون
 الحياه رية  -  -                                                        اللين القمح

  .  السوق فى والطلب الرى، يقةوطر التربة، بخصائصً وثيقاً إرتباطا القيم تلك ترتبط *
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 كل المصلحة مائى،لھا عجز من تعانى التى الدول للغاية،فإن غايرةالمت ا4نتاج إحتياجات وبالنظرإلى
 لما ذلك،فإنه ومع .واللحوم الحبوب يرادوإست الجافة، الخضروات إنتاج فى -بديھى أمر وھذا -  المصلحة

فإن كل كيلو جرام من  ًأساسا، ا�ع7ف فى الداخلة الحبوب كانت  ولما، ةاليع مضافة تدرقيمة اللحوم كانت
ًاللحوم يكون مسئو+ عن زيادة كمية المياه الداخلة فى إنتاج الحبوب وبالتالى ا�ع7ف، مما يدعو إلى 

إلى أع7ف ثم  بتحويلھا وتقوم الحبوب بإستيراد تقوم أن جاف، مناخ ذات لدولة الممكن من سليأ: التساؤل
  .تونس رأى ھو ذلك أن ويبدو ؟،حومإلى ل

 ا4نتاجى التخصص ورصد متابعة يتعين فإنه ة،عليالف المياه تلك حسبانھا، فى المتوسطية الدول أخذت ولو
 بذلك ترتبط التى الواضحة السياسية – ا�جتماعية واXثار المتوسط، شواطئ من شاطئ لكل ال7حق

 المتوسط بلدان بين فيما الزراعية التجارة فى ةعليالف المياه فى التجارة مستقبل إندماج من بد و+. التخصص
 أكثر -نيمتوسطي - وروالي السكان عاتق على ويقع.اXن حتى التعاون بخاتم ممھورة ليست أنھا حظي7 والتى

 الشعوب لجميع مشكلة الماء كان ولما .الزراعية للتجارة مناسب إطار وضع بتشجيع إلتزام - مضى وقت من
  .المتوسطية للمناقشات الرئيسى الموضوع يكون أن بد + - السبب لھذا - فإنه المتوسط، شواطئ يعجم على

 ليس �نه ا4نتشار، له المقدر ھو لcدارة، المتكامل النھج أن يبدو فإنه المياه، حوكمة إلى نتطرق وعندما
 المياه موارد إلى فاذالن يضمن ًأيضا ولكنه والكيف، الكم ناحية من المائية، الموارد على للحفاظً أسلوبا فقط
 .الحيوى التنوع ىوعل المائية، الحيوية المنظومة على هفي يحافظ الذى الوقت نفس فى واسع، نطاق على
 مغلق مكان ا�حواض وھذه المياه، تجميع أحواض ھى ا4دارة لتلك ا�نسب ةفيالجغرا الوحدة ولعل

 تجاه تتدفق أو تتبخر الزائدة ا�مطار وكل الخارج، من ترقھاتخ تدفقات توجد + أنه بمعنى ًدرولوجيا،يھ
     .ً)نھرمث7( المنفذ نفس

 الدول كثيرمن وفى .مضى وقت أى من أكثر بالمياه، للمنتفعين جمعيات إقامة فكرة إختمرت ولقد
 جھزةا� تديرھا التى النظم من كفاءة أكثر الجمعيات، تلك تديرھا التى الرى نظم أن نجد المتوسطية،
 إنشاء أن على .المياه إدارة أنشطة على ًشام7 ًافيإشرا ًدورا تمارس ا�جھزة تلك ولو حتى المركزية،
 حوض فى ،رعالمزا  معظمكانت ولما الف7حين، بين النزاعات على يقض لم بالرى، معنية جماعات

 عدة يخدم ًواحداً أنبوبا فإن ،)أقل أو ھكتارواحد( الصغير النوع من التوزيع، شبكات تخدمھا التى المتوسط،
 علىً تحديا يمثل المياه فى ا4شتراك أن كما. بينھا ةالمشترك المياه كمية على يؤدى إلى منازعات قد مزراع،
 النزاعات وتفاقم المياه، فى العجز أوضاع وإزاء. الصغيرة المناطق على ًأيضا ويؤثر الدولى، المستوى
 تجربة تم) االيبإيط( أبوليا منطقة ففى ا4جتماعية، التوترات لمنع معينة تدابير الدول بعض إتخذت بشأنھا،

 التزويد يتم المياه، توزيع تعاونيات فى إنه حيث واضح، ينجاح الماضية، القليلة السنوات فى جديد نظام
 نيات،التعاو فى عميل كل ھايعل يحصل التى المياه كمية قياس سھولة بكل يمكن فإنه لذا ضغط، تحت بالمياه

 المياه حصة إستيفاء تم ومتى ا�نبوب، فتحة على تركيبھا يتم إلكترونية بطاقة بإستخدام القياس تموي
 المياه كانت إذا ة،فيإضا كمية على للحصول المدير إلى بطلب يتقدم أن يمكن فإنه للعميل، المخصصة

 ويجدر ً.وھاماً حاسما يكون لمديرينا دور فإن وسليم، م7ئم بشكل النظام يعمل ولكى .الحال بطبيعة متاحة،
  ً.االيح بھا المعمول التقليدية النظم تركيب تكلفة تماثل النظام ھذا يبركت تكلفة بأن التنويه

 �طرافا تصرفات تكون حتى التعريفة نظام تطبيق على ًأيضا تنطوى المياه، إستھ7ك إدارة أن كما
 المياه، وتوريد تجميع تكلفة بإسترداد يسمح النظام كذل أن عن النظر وبصرف. مسئولة تصرفات الفاعلة،

 التى التعريفة تطبيق ھو الزراعة، فى المياه فى الفاقد لتفادى السبل أكفأ أن يؤكدون الخبراء من الكثير فإن
 كثير فى أنه على .بالكفاءة تتمتع + رى نظم على يبقى كمن كنا وإ+ المياه، إستھ7ك فى ا4فراط دون تحول

 تدفع أن للسياسة ويمكن .المرغوب ا�ثرً دائما التعريفة نظام يحقق لم ، التى يشھد عليھا الواقعلحا+ت،ا من
 أو أن يلجأوا إلى مصادر أخرى عليه، ھو ما على السيئ الحال ظل إذا ا�رض، ترك إلى الف7حين
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 التعريفة، نظام ويفسر التعاونيات، شبكة من المياه يأخذوا أن منً بد+ ً،للحصول على المياه بإفراط إذا أرادوا
 300,000 منھا( االيإيط فى بئرمليون  1,5 أسباينا، فى قانونى غير بئر 510,000 حوالى وجود ًجزئيا
 .1Sendahl et al( وحده قونية حوض فى بئر  50,000 وتركيا ،)وحدھا أبوليا منطقة بئرفى

2006.(  

 نظام عن نتغاضى أ+ يجب فإننا مائية، سياسة وجود أھمية يوضح الذى التقييد ھذا من الرغم وعلى
 الزيادة صوب يسير تونس فى وا+تجاه الخصوص ھذا فى النجاح على ًجيداُ مثا+ تونس لنا وتقدم التعريفة،
 بالمياه، المجتمعات تزويد شبكات فى أو المروية، المناطق فى سواء المياه، سعر فى التدريجية السنوية
 إستھ7ك فى ضيوالتخف .بإضطراد المياه فى فوراتو تحقيق فى يتمثل وھو ،الوضوح تمام واضح والھدف

 أو الزراعى ا4نتاج فى بإنخفاضً مقترنا يكون أن بالضرورة يعنى + وھذا ًتماما، الملحوظ الشئ ھو المياه
 لتحسين تإستثمارا شكل فى صحى أثر إلى تؤدى سعرالمياه فى الزيادة فإن السبب، ولھذا .العام النشاط
 مختلف بين الوعى وزيادة المياه، شبكات وتجديد ة،اليفع أكثر رى طرق: المورد ھذا إستخدام ربحية

 .الخ السلوكيات فى وتغيير المنتفعين،

 رفع مع المستخدمة، المياه حجم على بناء تطبيق تعريفة المياه، عامة بصفة ا�فضل، من أنه ويبدو
 الحد حجم على القائمة ةالتعريف كثيرا، ،)الفاو( والزراعة ا�غذية ظمةمن وتحبذ  . متدرجبشكلسعرا�ساس 

 المائية ا4حتياجات لتلبية به المسموح ا�دنى الحجم ھو ا�دنى الحد وحجم ، المطلوب من المياها�دنى
ى  مع مراعاة أقص ةفيالجو الخزانات من المسحوبة المياه مع نظام الحد ا�دنى إستخدام ويمكن .للمحصول

   من سعر ا�ساسالرئيسى الھدفحد 4نخفاض المياه، ومراعاة سرعة إستعاضة المياه المسحوبة و
 مائية وفورات تحقيق الف7حون يحاول ذلك، مقابل وفى ا4نتاج، وليس الف7حين دخول تعظيم ھو للتعريفة،

  ).1 -شكل( إقتصادية مزايا لھم تحقق �نھا

   :المتوسط البحر حالة :المائية الجغرافية السياسة

 فإن ولbسف، .النزاعات بعض قيام إلىً أحيانا ھافي المشاركة وتؤدى المتوسط، منطقة فى المياه ندرة تزداد
 المعنية النظريات وكانت. النزاعات تلك تسوية أجل من ا�مر، واقع فى ًا،فيكا ًإطارا يوفر + الدولى القانون
 أن حال، أية على ن7حظ، أن ناعلي ويتعين .الحدود عبر المياه امإستخد مسألة بشأن ظھرت قد المياه، بحقوق

 ھارمون مبدأ أو المطلقة، ا4قليمية السيادة أما الوطنية، للمصالح واضحة صور بمثابة ھى الحقوق تلك
Harmon Doctrine  - المكسيك بين النزاع فى يحكم أن هالي بُط الذى ا�مريكى القاضى بإسم المسمى 

 قد المتحدة الو+يات وكانت .الجغرافى الموقع على ؤكدفي - عشر التاسع القرن نھاية فى المتحدة والو+يات
 المكسيك أدانته ما وھذا الب7د، من الغربى الجنوب فى أراضى تروى لكى ادو،لورنھركو مياه بتحويل قامت

 ين،الشمالٮ �مريكيينا حقوق على سابقة المكسيكيين للف7حين ا4نتفاع حقوق بأن زاعمة 1895 عام فى
 يتمثل الدولى القانون فى ا�ساسى المبدأ بأن -  ھارمون رأى على بناء - دفوعھا ا�مريكية الحكومة وقدمت

 ھى إقليمھا على الدولة وو+ية. إقليمھا على -ا�خرى الدول كافة إزاء - دولة لكل المطلقة السيادة فى
 بينما نفسھا، على الدولة تفرضه ما فقط ھو قيود من ھايلع يرد ما وأن ومطلقة، خالصة و+ية بالضرورة

 �ى تسمح أن دولة كل على يتعين بموجبھا والتى المطلقة، ا4قليمية الس7مة نظرية النظرية، تلك عكس نجد
 مياه فى حقوقھا عن لcع7ن الحجة تلك مصر تستخدم النيل، حوض وفى . الطبيعىمجراه فى يسير بأن نھر
 فى التفكير تم حيث ًأيضا، ةالشمالٮ أمريكا فى نشأ قد) للمياه (ا�ول التخصيص مبدأ وكان .هليع متنازع نھر
 المبدأ بذلك إستشھدت وقد .وتطويرھا بتنميتھا قام  �نهللمياه، ا�ول المنتفع ملكية بحقوق لcدعاء المبدأ ھذا

 به تستشھد كما والرافدين، النيل، لمياه ًجدا القديم ا4ستغ7ل بإسم ومصر، والعراق، سوريا، مثل دول ضمنا
 الضفة فى ةفيالجو الخزانات مياه إستغلت قد كانت ا�ولى ھوديةالي المستوطنات أن بذريعة إسرائيل ًأيضا

 .ھذه الث7ثة المبادئ منً أيا يتضمن لم الدولى القانونى الفقه ولكن الغربية،
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  .الوراثية ندسةالھ محاصيل *حد ا4نتاجية منحنى 1 -بيانى شكل

  

ء على مصالحھا الخاصة، وتتمسك بنا معين، قانونى مبدأ إختيار إلى تلجأ الدول يتخيل،أن أن للمرء ويمكن
 دول تثير بينما ،"المطقلة ا4قليمية السيادة "هعلي ، الذى + يزال يطلق Harmonدول المنبع بمبدأ ھارمون 

  ."المسبق التخصيص "أو" المطلقة ا4قليمية الس7مة "مبدأ المصب

 ةنيالمع ا4تفاقية: وھو أ+ ن،فيالموق ھذين بين وسط كحل الدولية الحقوق أحد ظھر فقد ذلك، ومع
 ،1997مايو 21 فى المتحدة لbمم العامة الجمعية أقرتھا التى ، الدولية لbنھار غيرالم7حية با4ستخدامات

 القانونية النظريات تعددية من تخفف لكى ومتجانسة، جمةمنس قانونية مبادئ إرساء تتوخى وھى
 الدولى القانون لجنة بقيام 1970 عام فى أوصت  قدالمتحدة لbمم العامة الجمعية وكانت .المتعارضة

 تنمية تنمية تلك ا4ستخدامات  بغرض الدولية لbنھار الم7حية غير ا4ستخدامات قانون دراسة "بإجراء
 السيادة مبدأ من الحد "فى يتمثل اللجنة أعضاء القانونيون أقره الذى بدأالم وكان" لھا تقنين ووضع مضطردة
 أراضيھا، عبر الجارية المياه إستغ7ل إلى الرامية المشروعات تصميم فى حرة الدولة أن وفحواه" ا4قليمية

 ه،ذات النھر مجرى إمتداد على الواقعة المشاطئة بالدول إضرار ذلك فى يكون أ+ ھاعلي يتعين ولكن
 :أساسية مبادئ ث7ثة على يرتكز الذى التخزين، حوض نھج عن ًأيضا المبدأ منطوق ويدافع .وروافده

 ا4لتزام" ،)7 مادة( "ةجسيم أضرار فى التسبب بعدم ا4لتزام ،)6 مادة" (ومعقولة عادلة بطريقة ا4نتفاع"
 التحليل، فى ا4خت7ف على يشجع قد كما للتأويل، واسع بمجال المبدأ ذلك يسمح وبذلك .)8مادة" (بالتعاون
 بينما ،6 /بالمادة تحتج أن) والنيل إثيوبيا مثل( أراضيھا فى النھر تنمية عنً كثيرا تأخرت التى للدول ويمكن

 لديھا ا�نھار بتنمية قامت التى الدول مثل الضرر، إلحاق تحريم على تنص التى 7/بالمادة أخرى دول تلوذ
  .المصب دول من وھى والعراق، وسوريا، مصر، :مثل اXخرين، قبل

 قد التى ا�عمال عن وا4ب7غ والبيانات، المعلومات بتبادل ا4لتزام :مثل أخرى مبادئ اللجنة أوردت ولقد
 يتعين مبدأ وھو السد، خزان لملء ًمث7، السدود، أحد إغ7ق حالة فى كما النھر، مجرى فى ريتغي إلى تؤدى

 حالة فى التعاون ضرورة ا4تفاقية تبرز ذلك، على وع7وة .با4تفاقية 4خ7لا أكبرعند بدرجة إحترامه
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 الفضفاضة الصياغة الحسبان، فى ا�خذ ومع ا�مر، حقيقة وفى المياه، تخزين حوض فى ا4شتراك
 .للنھر المشاطئة الدول بين نزاع نشوب حالة فى الحل إلى الطرق أفضل أنه يبدو الجانب ھذا فإن لcتفاقية،

 خزان بإدارة قامت ما إذا ب7شك، ًكثيرا، تكسب الدول تلك فإن صفرية، لعبة ليست المياه إدارة كانت ولما
 قامت وقد( الصادقة ةفيبالشفا تتسم بطريقة منھا لكل المائية ا4حتياجات وأدرجت مشتركة، إدارة المياه
 إلى النفاذ منافسات تبدو حيث لمتوسط،ا - منطقة فى أما). ًفع7 ذلك بعمل السنغال لنھر المشاطئة الدول

 الطريقة ھذه فإن ،-ا�ردن وادى وفى الفرات، نھر حوض فى كما ا�حيان بعض فى حادة المائية، الموارد
 .السياسية الشراكة لتدعيم ا�ساس ويضع التضامن على يشجع التعاون أن إ+ صعوبة، أكثر بطبيعتھا

  :المتوسطية ا*راضى حماية أجل من تحديات ث6ثة: والتشريع والتخطيط، الم6حظة،

 توزعفي الباقى أما ،%13 اXن، للزراعة، صالحة إعتبارھا يمكن التى المتوسطية ا�راضى نسبة تتجاوز +
 والصحارى، ھول،سوال الصخرية، والمناطق الحضرية، والمناطق وا�حراش، والغابات، المراعى، بين ما

 التى الزراعة تكثيف مع الماضى، القرن فى الخمسينيات عقد منذ ريعةالس للتغيرات نتيجة الوضع وھذا
 وقد ،التربة بتدھور عجل الذى ةفيالري المناطق فى الكاسح الحضرى والتوسع ناحية، من الرى، بھا سمح
 وحل .أخرى ناحية من الجفاف، فترات وطول ا�مطار، ھطول تمعد+ إنخفاض بسبب  التدھوتفاقم

 فى النباتى الغطاء وذبول ا�راضى، نتاجيةإ بفقدان عرف ما وھو ا�راضى، من بيرةك بمساحات التصحر
  .الصحراءزحف  عن كيناھ الجافة المناطق

 محكمة، إستراتيجيات وضعت وقد تنامت، قد وتعقيداتھا التربة بتدھور المعرفة أن المحمودة، ا�مور ومن
 المتحدة ا�مم إتفاقية مثل الدول بين محددة إتفاقيات لىع المصادقة أو الوطنية، المبادرات لخ7 من و+سيما
 نھج وفق العمل ضرورة ا�وربى، لcتحاد السياسية ا�جدنة فى ًمؤخرا أدرج قد وكان. التصحر لمكافحة

 فى بشأنھا العمل يتعين التى الموضوعية ا4ستراتيجيات ضمن المشكلة ادرج الذى التربة لحماية سديد
 مجرد أنھا على ليس لbراضى، ا�غراض المتعددة الصيغة  نتفھم أن ويمكن .سادسةال الرباعية الخطة
 ة،فيالجو المياه تلوث ضد الموانع ودور الترشيح، بدور تقوم ًأيضا ولكنھا التقليدية، للزراعة بسيطة صيغة
 ھذه و ،ةعضوي أشكال فى الجو من الكربون أوكسيد ثانى تجميع ودور الحيوى، التنوع على الحفاظ ودور
 .اXن ا�ھمية بالغة مسألة

 التربة تغير درجات بأقصى دراية على يكون أن -با�راضى تختص سياسة وضع عند - المرء على ويتعين
 فى المرء يضع أن يتعين كذلك، .التعقيد بالغة مشكلة الموارد ذلك حماية مشكلة يجعل مما ًزمانيا، و ًمكانيا

 تتراوح زمنية مدة عبر  Pedogenetic Processesالتربة نيتكو اتعملي معدل بطء مع أنه ا4عتبار،
 ثم، ومن. متجدد غيرى مورد التربة أن العملية الناحية من يعنى ذلك فإن ، سنة مائة إلى خمسين بين ما

 - ذلك فوق -نضع وأن المتوسط، منطقة فى التربة تدھور درجة قياس والحيوية، الملحة ا�مور من أصبح
 أدق على تشتمل دقيقة بمؤشرات القرارات صانعى بتزويد الباحثين قيام من بد و+.التدھور قلنطا توقعات

 .ا�راضى مورد بشأن الممكنة المعلومات

 OECD والتنمية ا4قتصادى التعاون منظمة وضعت البيئة، عن الدفاع منھا َىَبتغُي التى المبادرات بين ومن
 وھى ،)الدافعة القوى إطار" (وا4ستجابة الدافعة، القوى الةح" مسمى تحت المؤشرات من مجموعة ًمؤخرا

 وفى التربة فى التغييرات بأسباب قائمة تضع فھى إستخدامھا، السياسات صانعى على يسھل مؤشرات
 المساحات وإتساع الطرق، شبكة كثافة( ةفيالري للمناطق الزراعية - البيئية والمؤشرات الطبيعية، المعالم

 التربة على المؤشرات تلك آثار فتصف )State" (الحالة" كلمة وأما ).العضوية الزراعة ھافي تستخدم التى
 السياسات ناحية من إتخاذھا يمكن التى ا4جراءات إلى فتنصرف  )Response( "ا+ستجابة" كلمة وأما

 لكل ا4نتاج دةوح فتعنى( الضغوط كلمة وأما .جماحھا وكبح" الدافعة القوى "من ففيللتخ لbراضى، الجديدة
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 ع7قات عن فتتحدث" اXثار" كلمة وأما ،)اXفات مبيدات إستھ7ك ومتوسط المستخدمة، ا�راضى من وحدة
 جديدة مبادرات وثمة .عامة بصفة البيئة على تؤثر التى المجتمع وسلوكيات ا4قتصادية ا�نشطة بين الترابط
 فى +زالت  ولكن تلك المبادراتالتربة، حماية أجل من" ا4ستجابة"و" ا�ثر"و" الحالة "مؤشرات لتطوير

  . البداية طور

 الخصائص عن بيانات قاعدة إقامة الضرورى من أفضل،يصبح بمعلومات السياسات صانعى نزود ولكى
 لتدھور الجغرافى التحليل على خاصة بصفة ذلك يساعد وسوف ا�راضى، لتربة والميكانيكية الكيماوية

 عن شاملة بيانات قاعدة يوجد + الراھن، الوقت وفى.التدھور من مزيد دون الحيلولة يتسنى بحيث التربة،
 المعلومات حجم ولكن مكان، كل فى موجودة المعلومات أن صحيح، البحرالمتوسط حوض فى التربة

 شبكة إنشاء ا�مر يقتضى ولھذا، .عنه جمعت الذى ا4قليم أو الدولة بإخت7ف تختلف ةفيالجغرا والتغطية
 على الشبكة إعداد يتم أن على القائمة، البيانات لقواعد ًتعزيزا الخ، والمناخ والمياه التربة عن معلومات

 أن على برمته، المتوسط البحر حوض مستوى وحتى ا4قليم أو الجھة مستوى من ًبدءا المستويات، مختلف
 المتعلقة البيانات مع بسھولة ھاومقارنت جمعھا يتسنى حتى ،موحدة وتعريفات معايير على الشبكة ترتكز
 من كل جانب من ھايعل ا4ط7ع يتيسر بحيث البيانات قاعدة إلى الوصول تيسير من بد و+ .أخرى بدول
 تحديثھا يمكن حتى سھلة تكون وأن تناولھا، يسھل بحيث بسيطة، البيانات قاعدة تكون وأن القطاع، فى يعمل

 .معقولة بسرعة

 عن الخطوط لتلك ًوفقا ًمعا العمل قررتا قد) EEA (للبيئة ا�وربية والوكالة ،ةا�وربي المفوضية وكانت
 تم وقد الكبرى، البيئية الموضوعات من موضوع لكل بالنسبة المعلومات جمعل مراكز وتطوير إقامة طريق
 ومركز ا�وربية، ا4حصاءات ومكتب للبيئة، ا�وربية الوكالة: المراصد ھذه 4دارة مؤسسات أربع تحديد

 ا�وربى المركز ھو للمعلومات، جديد مركز وھناك .للبيئة العامة وا4دارة ،)JRC (المشتركة البحوث
 قد المشتركة البحوث مركز وكان ومختبر، مجرب نظام  يعمل وفقسوف ،)ESDAC (راضىا� لبيانات

 لكى ا�خرى الدولية راكزبالم ربطه يتم وسوف .الماضية القليلة السنوات خ7ل ھذا المعلومات مركز أقام
 عن والبيانات للمعلومات المركزالدولى أقامھا التى ا�راضى، العالمية والمعلومات البيانات قاعدة فى يساھم

 ثم ومن للتربة، المحتملة ا4تجاھات نتوقع أن المجمعة، المعلومات ستخدام بإ ويمكن ).ISRIC (ا�راضى
 بيانات بقواعد مقارنة ا�مام، إلى حقيقية نوعية وثبة ذلك ويمثل البيئية، تعزيزالحوكمة فى منھا دفينست

  .اXن حتى المستخدمة )FAO( والزراعة ا�غذية ومنظمة ا�وربى ا4تحاد

 وبالتالى �رضا فى الفاقد ولكن ا�راضى،كل ا4حتما+ت المتعلقة ب ورصد متابعة وتتضح بج7ء ضرورة
  الطريقة المثلى لcستفادةتحدد لكى القصير، ا�جل فى حاسمة يقةبطر الدولة تصرف ًأيضا يتطلب التربة،

 ووھ أ+ الحيوية الموارد من مورد علىً دائما يجور والتلقائى العشوائى الحضرى التوسع �ن ا�راضى، من
 أراضى إستخدام ىيجر سنة كل فى أنه ا�راضى إستخدام أنماط على أجرى تحليل ويوضح .ا�راضى

 .منھا ا�صلى الغرض إلى ماتعود ًجدا ًنادرا وأنه الزراعة، وھى لھا الطبيعية ا�غراض غير فى جديدة
 يعوض، +ً فقدانا الزراعية ا�راضى أجود فقدان ھى الكبرى المشكلة الكمية،فإن الثوابت عن النظر وبغض
 الزراعى توسعال طرق تنمية فى الفرص أمامھا تضاءلت الضائعة، ا�راضى من الدولة خسارة زادت وكلما
 الزراعية الخصوبة على والحفاظ التلوث، مخاطر وتقليل تنافسية، بأسعار ا4نتاج أجل من ھاليإ تحتاج التى

 .للتربة

 البحر حوض فى التوتر زيادة ،2020 عام بحلول الحضرى للعمران الفوضوى التوسع شأن ومن 
 أدوات ومراجعة النظر إعادة كانت ثم ومن ،المنطقة فى السياسية - ا4جتماعية ا�وضاع وتفاقم المتوسط،
ً وثيقاً إرتباطا ترتبطان ينتمنطق تنمية فى ا4خت7ف عنُ مث7 ولنضرب .مطلقة ضرورة العمرانى، التخطيط

 تراثھا على حافظت التى ةاليا4يط جوريانيل منطقة راييفري:التنمية ومستوى الطبيعية، الظروف ناحية من
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 التھام بالضرورة يجب + أنه توضح ذلك، يفعل لم الذى  COTED,AZUR  آزور وساحل الزراعى،
 مصر فإن - المتواضع النجاح من الرغم على -الجنوب وفى .العمرانى الزحف بسبب الزراعية ا�راضى
 تزمع ًأيضا الجزائر أن ويبدو الزراعية، ا�راضى أجود رفيتو يمكن أنه أثبتت قد الجديدة للمدن بإنشائھا

 ا�راضى على الحفاظ مشكلة حل أن وھى للعيان، ماثلة الحقيقة تظل  ذلكومع السياسة، تلك مثل ذفيتن
 .وملحة عاجلة مسألة +يزال. للمدن المتاخمة ةفيالري والمناطق الزراعية

  :   الطرق مفترق

 الموارد نوع كانً وأيا. المتوسط منطقة فى مواجھتھا يتعين التى الطبيعية،التحديات الموارد تحليل أوضح لقد
 عام حتى العالمية السيناريوھات وتنبثق. المتزايد العجز بإدارة تتعلق المسألة فإن )طاقة مياه، أراضى،(

 ا4ستجابة قوة ا4عتبار فى أخذنا وإذا .الحسبان فى المتزايدة، الندرة تلك أخذ على القدرة من 2020
 ا4يجابية ا4تجاھات والسلبية، ا+تجاھات مابين وحتترا التى السيناريوھات تلك من ًكثيرا  لوجدنا ومداھا،

 . والبصيرة العمل بين تجمع والتى المستقبل، إلى تتطلع التى

 أن حيث الطبيعية، الموارد ناحية منً تماما ًمكفھرا يبدو 2020 عام أن يبدو فإنه السلبية، النظرة حالة وفى
 500 من  أقلأى (2025 عام فى المياه فى عجز من يعانون سوف المتوسط منطقة فى نسمة مليون 70

 من نستمدھا التى الموارد أى الناضبة الموارد إستخدام ًحتما يزيد وسوف ،)السنة فى للشخص مترمكعب
 ً يرتفع حتما ا4ستغ7ل المفرط بنسبة تصلسوف( ًمفرطا ًإستغ7+ إستغ7لھا يجرى أو الحفرية، المصادر

 من ا4مدادات وأما .بشدة البنيانى العجز يضربھا سوف ًراءث ا�قل دولوال ،)ليبيا أو مالطة فى% 30 إلى
 ة،فيالري المجتمعات أو/وء ْالفقرا حساب على المدن وسكان لbغنياء مضمونة تكون أن مكنفي الشرب، مياه
 ا�راضى فى فقيرة مناطق فى الزراعة تركز يستمر فسوف مطرد، بشكل الزراعية ا�راضى ندرة ومع

 .المتطرفة المناخية ا�حوال تراتوو ،يةالمناخ ضرارا� من الزراعى القطاع يعانى سوف كما ،والمياه

 إند+ع إلى السيناريو ھذا يؤدى فقد ،)الخصوص وجه على مصر( الكبير الزراعى المجتمع ذات الدول وفى
 الزراعى ص7حا4 ظھور مع الماضى، القرن من التسعينيات فى حدثت التى تلك مثل المظاھرات من مزيد

 اXن نشھده ما وإن الدلتا، قرى بعض فى الشرب مياه إمدادات إنقطاع مع 2007 صيف فى أو المضاد،
 عام لبحلوً إتساعا تزداد سوف فإنھا المتوسط، وشرق وجنوب المتوسط شمال بين زراعية فجوة من بالفعل

ً حرمانا والشرق الجنوب يزداد بينما جيدة، بموارد يتمتع +يزال الشمال هيف يكون الذى الوقت فى 2020
 -ورالي التجارية الص7ت توثيق عنھا +يعوض العولمة،التى ةفيخل وعلى .التاريخ ذلك بحلول

 أبعد ا�مر إن بل -الشمال دفيت سوف والشرق الجنوب فى العجز زيادة أن المؤكد من متوسطية،فليس
 التى والبرازيل الصين مثل الدول وبعض المتحدة ياتالو+ مع الحال ھو كما المنافسة فى -ذلك عن مايكون
 شرق جنوب لدول المحدودة الفائدة ذو -الطاقة إنتاج يكون ولن.الزراعى المسرح على اXن تظھر أخذت

 على الواقعة الدول فإن العكس، على بل الشاطئين، بين وةجالف يقلص الذى ھو -الجزائر بإستثناء المتوسط
 الطاقة،رغم طرق مفترق بالفعل إجتازت قد المجال، ھذا فى سباتھا من أفاقت أن بعد الشمالى الشاطئ
 يضيف أن -الحيوى الوقود من ا�ول الجيل تبنى بعد -الشمالى للشاطئ ويمكن.ود المبذولةالجھ تواضع
  .ا�رض من الغذائى ا4نتاج محل ا4ح7ل ھو ا�سعار إرتفاع الغذائى،وسبب لcنتاج المرتفعة لbسعار

 وبين الف7حين، بين قائمة، والمياه ا�رض على المنافسة لعبة ،+تزالةالمتوسطي المجتمعات  قلبفىو
 إند+ع فى شك المكفھر،+يساورنا السيناريو ھذا وفى .الخ والزراعة السياحة وبين والريف، المدينة

 المنازعات تلك تستمر الكبير،وأن أو الصغير المستوى على والمياه،سواء ا�رض على المنازعات
 يمكن ،فإنه2020 لعام البيئى البعد عن وأما.الحفرية الطاقة تناقص ةفيخل الجيوبوليتيكية،على والتوترات

  ,.منھا و+مناص الشديد القلق على تبعثً أمورا يتوقع أن للمرء
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 بالسيناريو ليس -الحيوية المنظومة ا4ستقرار،وإنتھاك قار،وعدمتبا4ف يتسم السيناريو،الذى ھذا ذلك،فإن ومع
 السياسات صانعى أمام سانحة الفرصة مازالت ًعاج7 ًتصرفا يقتضى الذى الموقف خطورة الحتمى،فمع

 المياه إستخدام المياه،وإعادة تحلية(بديلة موارد رفيتو ناحية حزم،من بكل العامة للسياسات الفعل رد 4بداء
 للمياه،دون ا�مثل ا4حتياطى ھى والوفورات( والطاقة المياه على الطلب وترشيد) المتجددة العادمة،والطاقة

 والوقت ).ا4نتاجية (الكيف حيث ومن) ا�رض( الكم حيث من التربة حماية وكذلك).الشك من ظل
 بعد ًوعميقا ،2020 فىً واضحا ذلك أثر يكون وسوف اXن، المسار بتحويل نبادر أن ا�فضل ومن.قصير

 دور يتضاءل أن وبدون المتوسط، منطقة فى إستدامة أكثر زراعى نشاط ورظھ آنئذ المرء يشاھد وربما.ذلك
 .الدخل توليد فى النشاط ذلك

 الطاقة فى إستثمارات ھنالك تكون أن بالضرورة بد + ًطوعيا، يكون أن يتعين الذى السيناريو ھذا وفى
 الزراعية ا�راضى على ثرا� نفس له ليس الذى الحيوى، الوقود من الثانى الجيل فى و+سيما المتجددة،

 المصادر فإن وبالمثل، ).القادمة العشر السنوات غضون فى كبيرة بدرجة للعيانً باديا ذلك يكون أن و+بد(
 خاص، إھتمام محط تكون أن بد +) العادمة المياه إستخدام وإعادة البحر، مياه تحلية( المياه 4مدادات الجديدة

 التخلص على بالقدرة ًمشروطا يكون سوف المالحة، المياه أو البحر، مياه ةتحلي فى النجاح بأن التسليم مع
  .المياه رفيلتو جادة جھود بذل من بد الطاقة،و+ عبء من

 فإن بھا، وا�خذ ا�ولويات تلك إقرار والدولية، العامة،الوطنية  تشغيلالسياسات على يتعين كان وإذا
 المحلية، والسلطات الحكومات: مختلفة مستويات على أنھا ،نجد المشتركة الفاعلة ا�طراف

 أ+ ويجب .والعلماء الصناعة، ورجال ،)الخ المنتجين وجماعات الرى، جمعيات (والمستھلكون،والف7حون
 وبناء -2005 عام وفى أخرى، أماكن فى الحال ھو كما المتوسطية، ا4قليمية السياسية البرامج تعبئة نغفل
 فى المتعاقدة ا�طراف أقرت ،)MCSD( المستدامة التنمية أجل من المتوسطية المفوضية من إقتراح على

 فى جوھانسبرج قمة فى أعلنت والتى المستدامة، التنمية أجل من المتوسطية ا4ستراتيجية برشلونة، إتفاقية
 لةالمتكام ا4دارة تحسين فى يتمثل كأولوية، أعتمد الذى ا�ول العمل مجال وكان .2002 سنة سبتمبر

 .المياه على الطلب و+سيما للموارد،

 الجھد فى ا4شتراك تم لو ة،يفاعل أكثر يكون سوف الموارد فيرتو فى والبحث تنعدم، + التعاون فرص إن
 أيسر، بطريقة ذلك يتحقق أن ويمكن النطاق، إقتصاديات تتطلب ًأحيانا، الباھظة ا4ستثمارات إن ثم .والعمل

 العلمى، البحث عن ينبثق الذى الملموس غير المال رأس عن وأما العلمى، البحث فى لو إشتركت الدول
 فرق من شبكات صدر عن إذا ًوخصوصا الوجوه، من وجه كل على مؤكد نموه أن فى  شكثمة فليس

 ا�طر تعبئة فى إستغ7لھا يمكن أخرى جوانب وثمة .وتكاملھا المھارات تعدد فى ثروة يمثلون الذٮن الباحثين
 المناقشات هعلي تقوم الذى ا�ساس تكون أن يجب التى ة،عليالف المياه تجارة فى التفكير: مثل ية،ا+قليم

 ا4ستراتيجية القوة يكون سوف الدول، بين الحوار فإن وبالمثل .واضح مثال المتوسطية،وذلك التجارية
 القاصمة الكارثة أن ھذه، لالعم خطوط وتوضح .المائية للموارد المستدامة ا4دارة صوب التقدم فى الموجھة

 ًجانبا، والفردية الفئوية المصالح نحينا ولو ، الوقوع حتمية تليس المتوسطية، الطبيعية الموارد تھدد التى
  .المستدامة التنمية إستراتيجيةً رويداً رويدا محلھا لحلت واضحة، سياسية بإرادة واجھناھا ا�قل أوعلى
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  8 الفصل

  ∗∗∗∗الغذاء وسjمة الغذائى Hمن ضمان

 وسTمة الغذائى ا�منً شأنا أقلھا ليس، الكبرى ا+ستراتيجية التحديات من ًعددا، اليوم المتوسط منطقة تواجه
 التحدى ضخامة مدى إبراز يتعين فإنه، الحاسمة المحددات أحد ھو الديموجرافى المتغير كان ولما. الغذاء
 سوف السكان من الكم وھذا، 2020 – 1960 بين فيما مرات ثTث يتضاعفون سكان إطعام فى يتمثل الذى

 حيث، أكبر وبشكلً أيضا الجنوب فى ولكن، الشمال فى فقط ليس، الھشة الطبيعية الموارد علىً ضغطا يشكل
 من ھكتار 319 ھناك أن نجد المتوسط وشرق الشم وفى. ًدائما ًتھديدا تمثل والمدنية ا+جتماعية الضغوط إن

 1000 كل مقابل ھكتار 177 ھناك أن فنجد الجنوب فى أما، السكان من 1000 كل مقابل المنزرعة المساحة
 الجودة عالى غذاء تقديم: الصعبة والمعادلة، التناقص فى آخذة المساحة تلك وأن، )2006، عTية (السكان من

  .المنطقة فى الغذائى ا�من ضمان نريد كنا إذا المعادلة تلك حل من بد و+ ،باضطراد يتزايدون لسكان

 التى مجتمعاتھا فى العمرانى النمو امتداد سياق فى التحدى لذلك التصدى من اzن المتوسطية للدول بد و+
، الريفية ياةالح فى الحال عليه ھو مما أسرع بشكل العادات فيھا تتطور عملية وھى (العولمة على تنفتح أخذت
 أنماط تظھر بدأت كما، العائلة ھيكل تشكيل إعادة اzن يجرى كما .بالتدريج ًتحررا أكثر الناس أصبح حيث
 مسايرة بقصد الحداثة إلى الوصول وفى، ا+ستھTكية السلع فى الرغبة مثل ا+جتماعية للسلوكيات جديدة
  .الغربية المعايير بعض

ًتأثيرا ، سنوات عدة منذ، الشرائية القوة زيادة مع، مجتمعة اoعTنية الحمTتو الTقطة ا�طباق تأثير وكان 
  .شرھين مستھلكين منھم جعلت إذ، المتوسط جنوب فى المدن سكان علىً شديدا

. العامة ا�ساسية المعلومات تلك إلى ةافإض تكون أن يمكن اقتصادية -زراعية عديدة أساسية مؤشرات ھناكو
ً جدا قليل عدد إ+ يوجد +، الغذائى بالناتج يتعلق فيما بأنه اoقرار من بد +، مسبقة أفكار ة�يً حدا نضع ولكى

 الميزان أن ونجد، الطاقة من سكانھا باحتياجات يتعلق فيما فعلى عجز من تعانى التى المتوسطية الدول من
 التى الوحيدة والدول. الحيوانية ا+عTف على ًأساسا ينصب ا+نتقادات إليه توجه ما ًكثيراالذي  التجارى

 من يمنعھا لم ذلك ولكن – ولبنان، وا�ردن والجزائر، مالطة: ھى اoنسانى الغذاء فى مزمن عجز من تعانى
 ھنالك أن إ+ ،الكميات مشكلة حسم اzن يجرى ثم ومن!! الغذائية للصادرات فاعلة سياسات تنفيذ فى المضى

  .مھمشة أصبحت ولذلك، ا+جتماعى - ا+قتصادى الليبرالى النظام فىً واضحاً اندماجا تندمج لم معينة جماعات

 قد العالمية الصحة منظمة كانت إذاو. ًمتزايداً قلقا تمثل الغذاء جودة أصبحت ،الكميات مشكلة إلى وباoضافة
 المنطقة ىف الدول فإن ،تراث من المتوسط منطقة خلفته ما أروع بأنه يوصف الذى الغذائى كريت بنمط أقرت
 ا+قتصادية للتنمية مصاحبة عالمية ظاھرة الغذائية العادات وتغيير .النمط ذلك عن مطرد بشكل تبتعد أخذت

 ،الجنوب فى ًفجائيا كان ولكنه ،الشمال فى ًمتدرجا التغيير وكان، الحضر فى السكنى إلى التحولكذلك و
 فى السمنة معد+ت زيادة، اzن المقنعة ؤشراتالم أھم أصبح حتى، الغذاء جودة مفھوم فى تغيير عن وأسفر
 لدينا يتوفر لم ولكن (الحديثة الغذائية ا+نماط على متعمقة اختبارات إجراء من بد و+. السكان فئات مختلف
 الريفية والمدن ،الكبيرة الحضرية المراكز فى تكون ما أوضح الغذائية العدوى أن لوحظ �نه) بعد المفتاح

 ا�شخاص عدد فإن الريفية المناطق وفى الصغيرة التقليدية المدن فى أما، السياحة على ركزت التى الصغيرة
  .الدسم الغذاء رغم المدن فى منه أقل، الوزن فى زيادة من يعانون الذين

                                                 
  ).مونبلييه، المتوسطية الزراعة معھد، سيام (باديT مارتين التي أعدتھا الوثائق بعض إلى الفصل ھذا استند ∗
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من  بد+، أساسية تحديات أربعة ىعل يرتكز، ا�وسط الشرق منطقة مستقبل أن نجد، تقدم ما ضوء وفى
 عنصر: ھى وھذه التحديات، مختلف الجوانب من الغذاء وسTمة الغذائى ا�من تحقيق نريد ناك إذا، مواجھتھا

 وعنصر، التنمية خطط ضمن ادراجة من +بد الذى -للكلمة والتغذوى ا+يكولوجى بالمعنى –" ا+ستدامة"
 التوافق من بد + عنصر وھو – عريقة ثقافية ھوية ذات منطقة فى أساسى عنصر وھو، "وا�صالة الحداثة"

، الدولية ا�سواق نحو الجھود تكريس قبل ا�ول المقام فى المحلى بالسوق ا+ھتمام وعنصر ،هطرفي بين
 بين وا+نسجام التنسيق ضمان أجل من والجنوب الشمال فى ا+ھتمام تكريس من بد + أنه ا�خير والعنصر

  .الصحية والسياسات، المختلفة القطاعات فى الغذاء سTمة

  :التنمية خطط فى والغذائية ا?يكولوجية اMستدامة إدراج

  :تكثيف ا?نتاج مع الحفاظ على التنوع الحيوي

 معينة درجة على الحفاظ بغية، الزراعى اoنتاج تكثيفً لزاما يصبح، الجنوب فى السكانى النمو إلى وبالنظر
 الذى، المكثف بالنموذج حاسم بشكل خذأ قد الشمال فى الزراعى ا+نتاج نمط وكان.  الذاتيا+ستقTل من

 إلى تحولت التى المختلفة الغذائية السTسل تناسب والتى هالربحي العالية با�نواع يسمى ما اختيار عن تمخض
 إن. الحضرية – الريفية المناطق أطراف على تقام والتى، التصنيع عالية اzن أصبحت أن بعد، الثالث القطاع

 حساب على يكون أ+ يجب، الزراعية ا�عمال وا+تجاه الذي تأخذه، الزراعى ا+نتاج فى الضرورية المتوالية
، المTئمة الزراعية المحاصيل مستقبل على الحفاظ أجل من عنه غنى + ًشرطايعتبر  الذى، الوراثى التنوع

 مناطق من فقط% 6 نحوتمثل  المتوسط منطقة أن ا+عتبار فى نضع أن ويجب الحيوانى اoنتاج ومستقبل
 فى والنباتية الحيوانية الحياة وتنوع بكثافة التسليم ومع. المعروفة النباتات أنواع من% 10 تضم ولكنھا ،العالم

 سTسل وصلت ،والجنوب الشمال من لكل الحالى السياق وفى ،عليھا الحفاظ الواجب من فإنه ،المنطقة
 المسئولية كانت ثم ومن ،البيئة تدمير على البالغ فى ينطوى الذى ا�مر ،القصوى حدودھا إلى اoنتاج

 على الحفاظ على يساعد مما ،ا+ختيارات ترشيد فى تتمثل والجنوب الشمال عاتق على تقع التى الجسيمة
  .الطبيعية الموارد

 الطاقة ناحية من المكلف الفاقد من تحد بطريقة ا�سواق وتنظيم ،ل�نتاج نموذج تصميم ًلزاما أصبح ولقد
 نھائية حرارية سعرات 10 انتاج يتعين المتوسط شمال ففى. الزراعية -ا�غذية منظومة امتداد على ائيةالغذ
 الحفرية الطاقة من حرارية سعرات 10 إلى الحاجة عن ًفضT ،المستھلك فم فى واحد حرارى سعر أجل من
 المظاھر بعض عن ناz تتمخض التجارة عولمة إن. الغذائية المنظومة فى العمليات مختلف أجل من

وما يطلق عليه ا+قتصاديون البيئيون اسم  الغذائية المواد مرور كثافة من تزيد �نھا ،السلبية الخارجية
 وانبعاثا ،2002 عام فى متر كيلو بليون 30 على اشتمل قد انجلترا فى وكان نقل ا�غذية ،"باطلةال"التكاليف 

 وھى – كبير نطاق على التجزئة تجارة إن ثم ،),.2005Pretty et al (الكربون أوكسيد ثانى من طن 19
 أوكسيد ثانى وانبعاثات الطاقة استھTك فى ،كبير حد وإلى ً،أيضا ساھمت - الشمال فى المتقدمة التجارة

َتمارس التجارة تلك �ن، الكربون  أنحاء جميع فى توزيعھا ثم المنتجات تجميع يتم حيث ،كبيرة مراكز فى ُ
 الفاكھة عن النقل تعادل التلوث الناجم عن صوبات زراعة الناجم التلوث معد+ت كانت كولذل ،البTد

% 30 أن نجد، فرنسا وفى. البTد وإلى من بالطائرات تنقل التى والخضروات الفواكه وكذلك ،والخضروات
 بالنقل ترتبط% 22 وأن ،)المستخدمة والتسويق اoنتاج طرق حسب (با�غذية ترتبط الغازية ا+نبعاثات من

 ،الدرب نفس على الجنوب دول وتسير ،)Jancovici,2006) (الغذائية بالمواد يختص النقل وثلث( البرى
 .والغذائية والزراعية اoيكولوجية السياسات على التركيز عليھا ينبغى كان بينما

جانب  من وكذلك ،الغذاء ةلسلس فى المشاركة ا�طراف كافة جانب من مطلوبة الجھود باتت، ھذا وعلى
 أسبقية تعطى التى الغذائية المواد باختيار إرشادات مع ،كاملة غذائية توصيات تصدر + ولماذا. المستھلكين
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 ومن. الطبيعية؟؟ الموارد جھة من إنتاجھا فى ا+قتصادية الغذائية والمواد ً،محليا تنتج التى الموسم لمنتجات
 يستھلك النباتى اoنسان بينما، ًيوميا المياه من لتر 4000 دميستخ" الغربى "المستھلك أن ًمثT المعروف

 اعأنو من أخر إلى نوع من ًواسعا ًتفاوتا الفعلية المياه كمية وتتفاوت ،)FAO,2003 (مياه لتر 1.500
 يتطلب الحبوب من والكيلوجرام ،المياه من لتر 15.000 يتطلب البقرى اللحم من فالكيلوجرام: ا�غذية
 والكيلو ،المياه من لتر 1.000 يتطلب البقول أو) الحمضيات (الموالح من جرام والكيلو ،المياه من لتر 1.500

 فى" الفعلية المياه "ھذه الحسبان فى نأخذ�ن  ، بعدالوقت ْيحن ألم. ًلترا 150 يتطلب الطماطم من جرام
 أصبحت المائية الموارد أنًأيضا  بارا+عت فى آخذين ،الغذائية المواد وتسويق إنتاج بشأن تتخذ التى القرارات

 .متوسطية؟ دول عدة فى اzن نادرة

  :صحى غذائى نظام

 التجھيز طرق ولكن ،اoعداد وقت توفر التى ّالمجھزة المنتجات استخدام على المعاصرة الحياة أنماط تشجع
 الغذائية ائصوالخص المذاق خواص على تأثير بدون ليست ،الغذاء ةلسلس مراحل مختلف فى المستخدمة

 القليلة العقود خTل المنتجات لتلك الصحية بالجوانب الشديد ا+ھتمام من الرغم وعلى. المنتجة ل�طعمة
 ا+عتبارات فى حاسمة مسألة كان ما ًنادرا ،المنتجات فى ةالغذائي العناصر احترام أن إ+ ،الماضية

 تؤثر والتوزيع اoعداد طرق وكذلك ،جھيزالت وأحوال ،والتخزين، الحصاد عمليات أن ذلك ،والقرارات
 السيطرة وتحت جيدة التجھيز ظروف كانت إذاً تماما مواتية النتائج وتكون، للغذاء الحسية الجودة علىً جميعا
 عندما ولكن .jeannequin et al.2005) الفراغى والطھى ،نابضة كھربائية ومجا+ت ،عال ضغط (الكاملة
 عمليات ، عمليات فرز متشددة،صحية متعسفة قيم ،عالية حرارة درجات( قاسية التجھيز أحوال تكون

ً أيضا تتكون أن يمكن كما ً،مرتفعا الغذائية العناصر فى الفاقد يكون أن ويمكن ،)الخ والتنقية ا+ستخTص
 ).Besancon, 2001 (سامة مركبات

 العناصر على الحفاظ أجل من ،دةللجو بميثاق با+لتزام يتعھدوا أن على المختصين نشجع + لماذا ،إذن
 الجھود بذل من و+بد. فرنسا؟؟ فى والصحة للتغذية الوطنى للبرنامج ًوفقا الغذاء سلسلة امتداد على الغذائية
: ومتباينة متعددة التقدم وطرق ،للسكان الغذائية للمقطوعية ا�مثل الحجم وضع أجل من ككل السوق لتطوير

 الفعلية والطرق الحيوان وتغذية ،الحيوان تربية مناھج بموجب والعمل ،وانيةالحي الثروة أو النبات تربية
 وابتكار ،المركبة المنتجات خلطة تحسين وإجراءات ،يةالزراع اoنتاجية مرحلة فى المحاصيللزراعة 
 حجم وتخفيض ،المنتجات سTسل جميع فى غذائية مزايا ذات) الغذائية الصناعات طريق عن (جديدة منتجات

 .الطعام صةح

 وكتابة، ا�غذية تقديم تجارة ولدى ،المطاعم فى الطعام قوائم وتحسين الطعام إعداد وصفات وتحسين
 المستھلكين مساعدة بغية ،اoعTن او التسويق وعند ،للبيع السلعة عرض دعن الغذائية المزايا عن معلومات

 إلى باoضافة ً،معا تعاونت أن طرافا� مختلف على يجب ،الوقت نفس وفى. الخ الصحى ا+ختيار على
 ومنظمات ،المشروعات ومختلف ،ا�غذية قطاع فى الداخلية التجارة ومنظمات ،والمنتجين ،العامة السلطات

 تلك دعم فىً جميعا ساھمت بحيث، ا�غذية واقتصاديات وتقنيات التغذية فى المتخصصين والعلماء ،المستھلكين
 .ا+لتزامات

 اليونسكو قائمة على المتوسطى الغذائى النظام دراجبإ تطالب أسبانيا

 قامت ، 2007 يوليه 17-16 يومى بروكسيل فى عقد، ا�وروبى ا+تحاد دول زراعة لوزراء اجتماع فى
 أسبانى اقتراح تأييد إلى نظرائھا بدعوة، إسبانيوزا إيلينا، وا�غذية السمكية والثروة للزراعة ا�سبانية الوزيرة
 إلى تدعو أسبانيا أن الوزيرة وذكرت. المادى غير الثقافى التراث قائمة على المتوسطى الغذائى امالنظ بإدراج

 التى ا�خرى الدول وجميع، المتوسطى الغذائى النظام تمثل التى الدول بمعرفة مشتركة استراتيجية تنفيذ فكرة
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 المشروع ھذا بشأن، سنوات عدة منذ، ةملحوظ ًجھودا بذلت قد أسبانيا وكانت، الغذائى النمط ذلك حماية تؤيد
 المتوسطى الغذائى النظام لمزايا أفضل دولية رؤية ضمان شأنه من اليونيسكو اعتراف بأن مقتنعة وھى

 الثقافية الناحية من، الغذائى النظام أھمية إبراز، ا+سبانية المبادرة وتستھدف. اoنسان لصحة بالنسبة
   .وا+قتصادية ةالبيئي و واoقليمية وا+جتماعية

 :المؤثرة اHطراف بين التفاعل عjقة فى واHصالة الحداثة بين التوافق

  .المحلى للسياقً وفقا والمعايير الصناعات تطويع

 فرص من توجده ما مقابل فى بالحماية – عديدة ولسنوات – ًمحليا المنتجة العامة ا+ستھTكية السلع تمتعت
 ،تنافسية بيئة إقامة على تساعد التى الظروف تھئ ولم ،إليه تتوجهو خلبالدا تھتم سياسة إطار فى ،عمل

 أن عليھا الصعب من أنه وتجد، والمساندة الدعم سياسات من النوع ھذا على اعتادت قد الشركات وكانت
 ينوالعامل المديرين وتشجيع ،المسئوليات وتفويض ،وا+بتكار باoبداع والقيام ،العمل نظام تغيير إلى تبادر
 يجعل ا�وروبى ا+تحاد سوق مثل معينة أسواق إلى النفاذ فإن ،أما اzن. بالمسئوليات ا+ضطTع على

. الماضى فى الحال عليه كان مما أھمية أكثر والمعايير المطابقة شھادات على التصديق إجراءات
 ،مزدھرة سوق �نھا ،يعالجم لعاب لھا سيلي أوربية سوق أمام نفسھا تجد مشروعات: واضحة وا+ستراتيجية

 شعوب مختلف بھا تتمتع الجميع حسد موضع رغدة وحياة ،مرتفع فيھا للمستھلكين الشرائية القوة ومستوى
 وفى ،الجنوب فى الموجودة والشركات المشروعات تناولم عن بعيدة ليست السوق تلك إن ثم، السوق تلك

 كانتو ،ا�وروبى ا+تحاد مع تتم ،البلدان لتلك ريةالتجا المعامTت من% 70 أن نجد ،العربى المغرب بلدان
 والمواءمة التكيف إجراءات اتخاذ من لتمكينھا ،والمشروعات الشركات بتلك للنھوض خطط ھنالك

 وجود مجرد وإن. المنافسة معركة فى والدخول المنظورة غير السلع مجال فى ولTستثمار ،الضرورية
 المطلوبة بالمعايير تأخذ التى الوطنية المشروعات أن يوضح ،ديقالتص شھادات على حاصلة قليلة شركات

.  المعايير من أجل المنافسة في تلك ا�سواقوأنھا تلبى . الدوليةا�سواقالنفاذ إلى  أجل منلھا دوافع أساسية 
 من يزيد الذى وا�مر ،الجودة لمراقبة نظم إقامة أجل من ا+ستثمارات بعض بتنفيذ المشروعات تلك وتقوم
 فى أعلى بأسعار السلع بيع يعنى ،المستوى الرفيعة ا�سواق سلسلة فى السلع تلك تواجد ولكن ،اoنتاج تكلفة

 .المحلية ا�سواق

ھناك  تزال + أنه إ+، السلعة نوعية تحسين وجھود، القياسية المواصفات عن الشديد الدفاع من الرغم وعلى
 المصنعة والمنتجات. بالعملية الشركات التزام وقائع وبين، العامة تللسلطا المعلنة النوايا بين كبيرة فجوة

 بموجب إضافية تكلفة واستحداث، التقليدية بالطرق إنتاجھا يتم التى بالمنتجات قورنت ما إذا الثمن باھظة
 المنتجات فإن ،ھذا وعلى ،ا�سعار فى الفروق من يفاقم أن إ+ يمكن + الموحدة القياسية المواصفات

 فى ّفيدُم عامل والتكنولوجيا ،الحالية قيمتھاوفقدان ، السوق من تفاءلTخ عرضة أصبحت ا�صلية لمتوسطيةا
 فإن ذلك على وعTوة ،التقليدية الخبرات+ختTس  وسيطة طرق استخدام الصناعة تحاول عندما ،ا�مر حقيقة

 تنمية الزراعية – ا�غذية بصناعات نيطأ وإذا. المنتجات تلك لتسويق المالية باoمكانيات تتمتع الصناعة
 الوطنية ا�سواق من كل فى ھائلة ميزة عليھا يضفى أن ذلك شأن من فإن ،المحلية التقليدية المنتجات
 على توزع منتجاتھا أصبحت ،محلية صناعات إلى التقليدى ا+نتاج تحويل فى تركيا نجحت وقد ،والدولية

  .Metro ومترو Migros ميجرو مثل البTد فى املةالع الرئيسية الكبرى المتاجر سلسلة

 القواعد بشأن الكبرى الدول مع والتفاوض ،المعلومات تبادل تنظيم فى التفكير المتوسطية الدول على ويجب
أما . على غير ھدى" الغربية"ًبد+ من الغوص فى سباق المواصفات القياسية  القياسية للمواصفات المTئمة

تكلفة وأكثر مراعاة للخصائص المميزة  أقل فھى ،الداخلى السوق مستوى على المTئمةة المواصفات القياسي
 من المطلوب ا�دنى الحد ويمكن للشركاء ا+جتماع حول مائدة مفاوضات دولية لمناقشة ،للسلع التقليدية
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 ،خاصة وبصفة ،حمائية اقتصادية اعتبارات أية عن النظر بغض، علمية بيانات على بناء الصحية المعايير
 الجمركية غير المعايير كانت ولما. المعايير أو الشروط تلك فى ا+ستقرار من معينة درجة ضمان مناقشة
  .ذلك مسايرة الجنوبية الدول على يتعذر فإنه ،التطور دائمة

 2002 عام منذ الغذاء لسjمة اHوروبية الھيئة دور

 تھدد التى ا�خطار لتقييم ا�وروبى ا+تحاد فى الزاوية حجر ،)EFSA (الغذاء سTمةل ا�وروبية الھيئة تعتبر
 بشأن مستقلة علمية آراء بإصدار الھيئة تلك وتقوم. الحيوانى أو اoنسانى لTستھTك كان سواء الغذاء سTمة
 ورعاية صحة ذلك فى بما (مباشرة غير أو مباشرة بطريقة الغذاء سTمة على تؤثر التى المسائل جميع

 بقوانين صلتھا حيث من التغذية بشأن الھيئة مع التشاور يجرى ذلك على وعTوة .)النبات وحماية الحيوان
 المسائل جميع بشأن الناس لعامة وموجھة ،والصراحة بالشفافية تتسم بيانات بإصدار الھيئة تقوم كما، ا+تحاد

 المخاطر مديرى يزود ،الھيئة به تقوم الذى المخاطر وتقييم. وصTحياتھا اختصاصاتھا ضمن تندرج التى
 التدابير وھى ،السياسى التوجه ذات القانونية أو التنظيمية التدابير اتخاذ أجل من السليمة العلمية با�سس

 المؤسسات فھم المخاطر مديرو أما. الغذاء بسTمة يتعلق فيما أكيدة حماية المستھلك حماية لضمان الضرورية
 .ا�وروبى والمجلس، ا�وروبى والبرلمان، ا�وروبية المفوضية مثل، اسيةالسي المسئوليات ذات ا�وروبية

  :السياق تتوافق مع مقتضى بطريقة اHغذية توزيع تشجيع

 دول فى الغذائية الصناعات مع عTقاتھا فى، ًراسخا قوة مركز تمثل، النطاق الواسعة التوزيع تجارة أصبحت
 جنوب دول إلى ًمؤخرا وصولھا أما. شروطھا بفرض ا�حيان معظم فى تقوم حيث، المتوسط شمال

 الصناعية ا�ساليب فيھا تتوقف، مستويين من محلية صناعة خلق احتمال على ينطوى فإنه، المتوسط
�ن، ضخمةً آثارا، بأكملھا الغذاء ةلسلس على النظام ھذاآثار  تكون وسوف، تتعاون أن قررت التى للشركات 

 المنتجات، العمTء على تعرض أن تعھدت قدسلسلة متاجر كارفور  رأسھا علىو – النطاق الواسعة التجارة
 ً.أساسا المحلية

، واoمداد النقل عملية وانتظام، القياسية المواصفات ذات الصناعة على عملياتھا التوزيع تجارة وتركز
: لسببين الجھود تلك لبذل مستعدين المصانع أصحاب جميع وليس. المنتظمة التوريدات من الكبيرة وا�حجام

 أليس: ھو والسؤال أخرى ناحية من البشرى المال رأس فى المباشر ا+ستثمار وتكلفة، ناحية من ا+ھتمام عدم
 وتجارة، ا�وروبى؟؟ النموذج ھذا ببساطة تنقل أن الجنوباقتصاديات ومجتمعات  فى القاتلة ا�خطاء من

 أن يمكن المبھر المظھرى وجانبھا، السكان من الساحقة البيةالغ أمام مغلقة تزال + النطاق الواسع التوزيع
 .المساواة عدم مشاعر يفاقم

 أنحاء جميع فى طبقت إذا ولكن، محققة صحية مزايا على، الحال بطبيعة، فتنطوى، القياسية المواصفات أما
 وتنوع، العمل فرص تكفل التى – التقليدي التوزيع قطاع فى العاملة الشركات أن ذلك معنى لكان، البTد

 ا+جتماعية العTقات من شبكة وثمة. أبوابھا وتغلق ا�عمال مجال من تخرج سوف – والخبرات ا�ذواق
  في التجارة التقليديةا�ساسية العناصر من ھذه الثقة وعTقة، المحTت وأصحاب العمTء بين، البنيان المتينة

 إن. ؟)∗الكبرى المتاجر إلى الصغيرة المحTت من (حولالت ھذا مع المستھلكون يتعامل كيف: ھو والسؤال
 مصدر إلى فطنت قد، تونس فى Touta توتا أو Marjane المغرب فى مارشان مثل الكبرى المتاجر سلسلة
 فى" نفسك أخدم "بطريقة )minimarkets (المصغرة المتاجر فى التوسع عمليات من بمزيد وتقوم، الخطر

 جميع من يستفيد الذى التوزيع من جديدة أشكال لتصميم سانحة فرصة تلك نتكا وربما. المحلية المناطق
  .المحلية الثقافية – ا+جتماعية الظروف معً متناغما يبقى بينما، للحداثة اoيجابية العوامل

                                                 
 .)المترجم (للمعنىً ايضاحا ُأضيفت ولكنھا، ا�صلى النص فى موجودة ليست القوسين بين العبارة ∗
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  :رسمىال اMقتصادى النظام مع الشكلى غير القطاع توافق على العمل

، الصناعى القطاع وفى، الزراعة فى، الحضرية أو الريفية اطقالمن فى سواء، ىالشكل غير ا+قتصاد ينمو
 الجديدة البازغة وا�نشطة، التقليدية ا+قتصادية ا�نشطة من كل فى يتغلغل وھو، والخدمات التجزئة وتجارة

 القوة باعتبارهى، الرسم غير ا+قتصاد على الناس غالبية يعتمد، الدول بعض وفى. المعرفة على تركز التى
 منالغفيرة  ا�عداد تجميعل، المستبعدين جانب منًوردا ، للفقراء ًشرفا ذلك كان ولقد: "للتنمية حركةالم

 وضغط التقشف وسياسات الخصخصة أعقاب فى المفصولين وموجات، المدن إلى الريف من المھاجرين
 ا�غذية وتوزيع عرض فى ًدورا تلعب التى وا�نشطة، )Liena,2001 " (الحكومات أطلقتھا التى اoنفاق

 يتكيف أن يحاول رسمىال غير ا�غذية قطاع أن ذلك، المدن فى كامنة لظاھرة استجابة ھى إنما، المدن فى
 فى ا+قتصادى -ا+جتماعى السياق تطور مع، عمومية أكثر وبشكل، المدينة فى الطلب تنوع مع ويتواءم

 للدخل كمصدر الخاصة دوافعه القطاع ذلك ىلد أن نجد، الوقت نفس وفى. الكبرى والمدن الصغيرة المدن
 .النشاط ھذا فى المشاركة ل�سر

 إلىى، الرسم القطاع فى العمل وصعوبات، الشرائية القوة انخفاض يؤدى، ا+قتصادية ا�زمات فترات وفى
 لدخلوا العمل ويوفر، الثمن الرخيصة الغذائية المواد توزيع فى يساھم الذى ىالرسم غير القطاع نمو تشجيع
 ا�ساسية الغذائية السلع على الحصول فرصة لھم يوفر ثم ومن، العيش ضنك من تعانى التى ا�سر لبعض

)Hugon and Kervarec,2001(. مشاكل حلت قد الطازجة الغذائية المواد وبيع، الشوارع أغذية وإن 
 للبيع تعرض الجاھزة طعامال وجبات نجد حيث، )الخصوص وجه على للمرأة بالنسبة (البيت عن ًبعيدا العمل

 منتصف فى المنزل إلى للتوجه ضرورة ھناك تعد لم إنه حتى، والمدارس، والمكاتب، المصانع من بالقرب
 مواقف من بالقرب، ا�سواق إلى المؤدية المزدحمة الشوارع امتداد على البيع منافذ تعددت كما، النھار

، ا+جتماعي المألوف على خروجا ليس رسمىال غير عوالقطا .)الباصات (الحافTت محطات أو التاكسيات
 يجب فإنه ثم ومن، التوزيع وصعوبات، ا�غذية وعرض، المدن فى المعيشية ل�حوال استجابة ھو وإنما
َنحسن الظن أن علينا ْ يتكيف  بحيث والتنظيمى، والمالى، والتكنولوجي، المؤسسى الدعم له قدمن وأن، به ُ

 .مستحبةال ا�وضاع وفقً تدريجيا

 لھؤ+ء ًّيقدر ولم، شعبيةال العمالة من باضطرادتتزايد  �عداد اليومية الحياة يحكم ىالرسم غير ا+قتصاد إن
 ينص إنسانى قانون أى يوجد + كما، الطبيعة قوانين من قانون أى بموجب ويأس فقر فى يعيشوا أن الناس
 القوانين ّبسن الحماية كفالة وإن. عليھا oبقاءوا السلع توزيع فى الظالمة الفوارق استمرار حتمية على

 العمل وشروط، والتدريب التعليم وتوفير، ا+جتماعى التأمين مظلة وامتداد، العمالية والتشريعات، الوطنية
 ا�جيال على يتوجب التى المدى البعيدة ا�ھداف من ليس ذلك كل، ا�ساسية ا+حتياجات وتلبية، الكريمة
 والحكومات المدنى المجتمع على يجب التى المعايير من ا�دنى الحد وإنما يمثل ذلك، تحقيقھا القادمة

  .اzن بھا والعمل إقرارھا الدولية والمنظمات

 تولى وأن، حساباتھا فى تدرجه أن للتنمية استراتيجية أية على ويتعين، باضطراد ينمو رسمىال غير والقطاع
 كالحرف (اoنتاجية ا�نشطة بعض مثل، البقاء صTحية له يراد كان إذا، المتعددة المختلفة بأشكاله ًاھتماما
 والتى، السكان من الدخل المحدودة للفئات تقدم التى والخدمات، التجزئة لتجارة الصغيرة والمحTت، )اليدوية
 مثل (مجتمعوال ا+قتصاد على سلبية آثار لھا التى ا�نشطة على القضاء يتعين بينما، ومساندتھا دعمھا يتعين

 تخفيف مثل به، الخاصة المزايا بعضً أيضا رسمىال غير ولTقتصاد). إلخ الممنوعات فى وا+تجار التھريب
) العمل بقوانين ا+لتزام عدم (المنخفضة العمالة وتكاليف، اoطTق على وجودھا عدم أو الضريبية ا�عباء

 ٌحرمت ولو، )المنزلية وا�عمال، الجائلين اعةالب أعمال مثل (الحا+ت من كثير فى ا�نشطة ثبات وعدم
 استراتيجية أية على يتعين فإنه ًوأخيرا، العمل سوق من لخرجت، المزايا تلك من رسميةال غير ا�نشطة

 الحجج على، ا+جتماعية لTعتبارات القصير ا�جل فى ا�سبقية تعطى أن، النوع ھذا من اقتصاد لتنمية
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 حتى، متوسطة أو صغيرة مشروعات إلى ًياتدريج التحول على ا�نشطة تلك مساعدة بغرض، ا+قتصادية
، التدريب لتوفير تتخذ التى اoجراءات شأن ومن. الحديثة ا+قتصادية البيئة أساس على نشاطھا تمارس

 مةوإقا التشغيل زايابم المختلفة الفاعلة ا�طراف oقناع المبذولة والجھود، ا+ئتمان على الحصول وإمكانية
  .المشروعات تلك أوضاع تقنين على تشجع مسارات خلق، المشروعات

  :الدولى السوق إلى اMنضمام مع، اMعتبار فى المحلية السوق وضع

  :المتوسطية للمنتجات سوق إقامة

 أنه به ّالمسلم ومن. عليھا والحفاظ المتوسطى الغذائى التراث ھوية تعريف إجراءات لدعم كثيرة حجج ثمة
، ا�غذية تلك تركيبةً أيضا وإنما، اليومى المتوسطى الغذائى النمط تكون التى وحدھا الغذائية كوناتالم ليست

 سمات من ذلك علىمعرفة  أن المؤكد ومن. ووقائية عTجية خصائص من لھا لما، تستھلك بھا التى والطريقة
 تبادر التى المضاعفة القيمة دو+ستردا، للغذاء القياسية صفاتالموا لدى بھا لTحتجاج، )لسلعةا تعريف

، الغذائى النظام: المتوسطى للثالوث ا+يجابية الصورة باستغTل عليھا ا+ستيTء إلى الكبرى الدولية الشركات
  .الطبيعية الخصائص / الصحة

 فئة فى وضعھا الصعب من يصبح، التراث سجل فى تندرج معينة محليةبمنطقة  ترتبط التى المنتجات إن
 أن دون والحمايةالقياسي  التوحيد ًحقا الممكن من ھل: والسؤال. القياسية المواصفات oجراءات ًقاوف معينة

 أنھا نثبت وكيف. المتوسطية؟ المنتجات لتلك التاريخى ا�ساس ھو وما، خصائصھا؟ المنتجات تلك تفقد
 تؤخذ التى ا�مور ومن .والثقافات؟، والخبرات، المنتجات باختTط اشتھرت منطقة فىً وخصوصا، متوسطية

 وخصائصھا، معينة محلية بمنطقة وارتباطھا، للمنتجاتالتاريخية  القيمة، حمائية سياسة أية فى، الحسبان فى
 اoجراءات تلكأن  من الرغم وعلى. السلعة نفسعلى  أو السلع إحدى على تطرأ التى والمتغيرات، الفنية

 أو، السلعة اسم فقدان فى تسببت أو، السلع بعض استبعاد عملية إلى تؤدى قد أنھا إ+، يبررھا ما لھا الحمائية
 السلعة لمنشأ المنظمة القوانين وتبدو. الحماية سياسة تنفيذ طريقة على ذلك كل ويتوقف، التنوع ضياع

 بالحماية تتمتع التى الجغرافية والسمة، RDO للسلعة المسجل المنشأ أن نجد حيث، متوافقة الجودة وعTمات
PGI ،مةTمة، الحمراء والعTالذى ما ولكن، للتبديل قابلة ليست، السلعة مطابقة وشھادة، المتوسط البحر ع 
 وھو بالحماية؟ يتمتع الذى ھوالعلمية  والمعرفة الفنية الخبرة منشأھل منشأ المادة الخام أما : بالحماية يتمتع
  .عليه الرد يتعين سؤال

 من ولكان، ھائلة سوق فتح ذلك شأن من لكان، �قليمل أى، المتوسط البحر لمنتجات ا�ولوية أعطيت ولو
 دواستنفا المحلية التربة إجھاد ھو والثمن – ثروة لخلق اoنتاج تكثيف، الحالة تلك فى اoغراء الشديدة ا�مور
 إلى يؤدىو) الزراعى �نتاجل (المفرط التكثيف أن ًتماما المعلوم من فإنه، ذلك من أكثر. المائية الموارد
 وأصحاب الصناعة رجال على ّلتعين، ا�غذية أصالة على ركزنا ولو، للسلع الجوھرية الخصائص تدھور

 تلك حماية لھم يتسنى حتى، السرعة وجه على أنفسھم بتنظيم القيام المتوسط منطقة فى التقليدية الحرف
 السلعة تعريف وبطاقات، ا+ختراع تبراءا باستخدام خاصة منتجات وحماية، اoعداد وطرق، الفنية الخبرات

)Lables .(غذية مجال فى تعمل التى نسياتالج المتعددة الشركات أما� عن ًدائما تبحث فإنھا، الزراعية-ا
 إيجاد أجل من المتوسط البحر عTمة استخدام إلى وتسعى، مبيعاتھا حجم زيادة أجل من ا�سواق فى منافذ

  .بالمنطقة الخاصة السلع دادإع طرق على وا+ستحواذ لھا أسواق
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  :المتوسطين المستھلكين وتعليم إعjم

 انتباهواسترعاء  المستھلك بوعى وا+رتقاء، وتعليمھم ًعلما المستھلكين إحاطة، المستھلك حماية حركة تكفل
 منالتي  اoجراءات اتخاذ وضمان، الجمھور مخاوف تثير أن يمكن لوحظت أوضاع إلى السياسات صانعى

وإعTمه  المستھلك تعليم كان ولما. وقائية إجراءات اتخاذ أو/و ا�وضاع من والتحقق، المخاوف تھدئة شأنھا
 التعليم مستوى لرفع خطوات اتخاذ من بدكان +، المتوسطية الدول فى اًمحدود، السلع وأضرار مزايا بشأن

 المسئول لوعىا تطوير إلى تسعى التى الجمعيات وھى، ومساندتھا المستھلكين جمعيات ودعم، الحقيقى
 ترتبط ولكنھا، الجنوب فى تظھر الجمعيات بعض بدأت ولقد، الرشيدة ا+ختيارات أساس وھو ًاجتماعيا
  .مصداقيتھا تفقد ثم ومن، السياسية بالسلطات الغالب فىً وثيقاً ارتباطا

 البطئ الغذاء 

 فعل كرد ظھرت دولية حركة وھى، بيترينى كارلو 1989 علم فى أنشأھا جمعية" البطئ الغذاء "جمعية
 برامج الحركة تلك وتدير. لنكھاتل القياسى والتوحيد) Fast Food (السريعة ا�غذية لثقافة المتردية ل�ثار
 المطبخ تقاليدعلى  الحفاظ على وتعمل، المحلية ل�غذية المتعمد لTستھTك المفيدة اzثار تبرز، الذوق لتعليم

 السلع لمنتجى المساعدة ًأيضا الجمعية تقدم كما .دولة 50 حوالى فى عضو 80.000 وللجمعية. المتوسطى
  .البيئية المسئولية تنمية بغرض، ا�غذية مجال فى التضامن مبادرات تشجيع على وتعمل، الجودة ذات

  :الصحية التغذية علىتشتمل  التى القطاعية السياسات تصميم

  :الغذاء مةوسj الغذائى اHمن مع تتسق زراعية سياسة

، السنين عشرات الجنوب فى سادت التى – الغذائية السلع ودعم، ا�سعار سياساتو، الزراعية السياسات إن
، بالجودة تتعلق تبريرات أىعن  النظر بغض، الغذائى ا�من ضمان بغرض ٌواعتمدت ٌصممت قد كانت
 البنود ھى والسكر، المستوردة المخلوطة والزيوت ا�بيض والدقيق، المنتقاة الحبوب كانت، ھذا وعلى

 الكمية ا+حتياجات تغطية كان يتم حيث، الغذائية السلع لدعم الوطنية الخطط فى – الغالب فى – ا�ساسية
 التى، العامة والصحة الغذائية بالقيمة المتعلقة ا�ھداف حساب على ذلك كان وإن، السكان من الغالبة للنسبة

 النظر إعادة وكذلك، الحكومى الدعم فى النظر إعادة من بد و+. عنه نىغ + ًضروريا ًشرطا اzن أصبحت
 الجميع متناول فى تكون بحيث، وا�سماك والبقول، والخضروات، الفواكه مثل معينة منتجات أسعار فى

 من بد فT، ذلك تحقيق يراد كان وإذا، )بالتغذية؟ خاصة توصيات استثمارية؟ مساعدات للدعم؟ جديدة سياسة(
 به المنوط بالدور طرف كل يقوم ثم، اzراء فى توافق إلى والتوصل الفاعلة ا�طراف جميع جھود ضافرت
  ).1- الشكل أنظر(
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  الغذاءوسTمة الغذائى ا�من فى تشارك التى ا+جتماعية القوى 1- شكل

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فى، ًاجتماعيا ومسئول أخTقى نھج مانضتنصرف إلى  الماثلة التحديات فإن، ا+عتبار فى سبق ما خذأ ومع
 أن من الرغم وعلى، اoعTنات بمضمون يتعلق فيما سيما و+، التسويق حمTت وفى، والتوزيع اoنتاج طرق

 المدن أغرقت أنھا إ+، المتوسط وشرق جنوب دول فى ّا�ولى طورھا فى تزال + ا�خيرة النقطة ھذه
 للرقابة اoعTنات تخضع لم ماو، الغربية ا+ستھTكية ا�نماط وبص أكثرو أكثر تتجه التى، ًمؤخرا الساحلية

 تم إذا، العكس وعلى. الغذاء سTمة تدھور فى المساھمة العوامل أحد تصبح أن يمكن، فإنھا، وا+نضباط
 عن ًوخصوصاممارسات النظام  بعض استعادة على تساعد أن يمكن فإنھا، العامة الصحة نحو توجيھھا

  .الجودة ذات المنتجات شجيعت طريق

  :يةفاستشرا سيناريوھات عدة

 الغذائى ا�من لضمان مواجھتھا يتعين التى والتحديات، التحليل ھذا إليھا يستند التى المرجعية المعلومات إزاء
 شديدة صورة رسم يمكن، صلة؟؟ال ذات وا+تجاھات ا�ساسية المتغيرات ھى ما، نتساءل،  الغذاءوسTمة

 تحقيق وسائل تتضمن وسوف. 45للمجتمع ةالمختلف للنماذج ًوفقا، المحتملة المستقبلية لTتجاھات تTفا+خ

                                                 
 تم، البداية وفى. المجال ھذا فى المتخصصين الخبراء العمل بين اجتماعات من سلسلة خTل، مراحل أربع ا+ستشرافي على التحليل إجراء ھذا تم )45

، جماعية تفصيلية بطريقة للتنمية مختلفة افتراضية جرت مناقشة أنماط، ذلك وبعد. الغذاء وجودة الغذائى ا�من على تؤثر التى يةالرئيس المتغيرات تحديد
 تمحيص تلك تم الرابعة المرحلة وفى، المستقبلية ا+حتما+ت استكشاف أجل من، العملية من الثالثة للمرحلة عامة سيناريوھات عدة وضع بغرض

 .المتوسط البحر منطقة فى الغذائى وا�من الغذاء سTمة قضايا +ستكشاف ومسارات للعمل دوافع اقتراح بغرض ،الفرضيات

  المجتمع العلمى
  . علوم التغذية-
  . ا+لمام بالوضع الغذائى-
 التدريب على اقتصاديات الغذاء -

ت وعلى الخدما، والتغذية
  .الغذائية

  . معلومات للمستھلك-
 

  تنظيم المستھلك
  . الصحة العامة-
  ).القيمة الصحية( القيمة الغذائية -
  . جودة المذاق-
  . ثمن الجودة والخدمات-
  المعلومات-

   الزراعية-سلسلة اHغذيةعناصر 
  . استراتيجية التوسع-
  . إيجاد وتعظيم القيمة المضافة-
تكييف القيمة ( ا+بتكار واoبداع -

  ).الجانب الصحى، جودة المذاق، الغذائية
  . الخدمات الغذائية تطوير أساليب-
   اoعTن-

ا+من الغذائى 
  وسTمة الغذاء

  السلطات العامة
 . ا+من الغذائى-
القيمة الصحية للمواد ( حماية المستھلك -

 ).الغذائية
ومحتواه من  تحسين جودة الغذاء -

  .العناصر الغذائية
  التكلفة ا+جتماعية للغذاء-
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 فيما ونناقش، الرئيسية المتغيرات على ترتكز التى ا+جراءات من سلسلة، ًحتما، الغذاء وسTمة الغذائى ا�من
  .ا�ساسية العوامل بعض أدناه يلى

  :تتطور وكيف اHساسية المتغيرات

 عملية – الغذاء وسTمة الغذائى ا+من فى الرئيسى الدور تلعب التى – المتغيرات وتصنيف اختيار يزال +
. السياق على كبير حد إلى يتوقف �ولوياتھا ًوفقا ترتيبھا أن كما، كثيرة المتغيرات تلك zن، ودقيقة معقدة
 المشكلة أن نجد بينما، الھائل لسكانىا الضغط ھى الرئيسية مصر مشكلة فإن، الغذائى با�من يتعلق وفيما

أما في لبنان فإن العائق الرئيسي ھو عدم استقرار ، ھي قصور وعجز الطاقة اoنتاجية الجزائر فى الرئيسية
 ھنالك أن نجد الشمال وفى، الفقر محاربة ومصر المغرب من كل على يتعين بينما، والمدنية السياسية الحياة
، الحياة ليباوأس الشرائية القوة كانت ذاإو. استبعادھا يجرى أو مھمشة حتأصب السكانمن  معينة فئات

 نريد كنا إذا، عليھا التغلب من بد + مشكTت وھى، بـأسرھا المنطقة فى متواترة ٍمشكTت، الغذائية والعادات
تخص  كTتمش ھى، والتوزيع النقل وخدمات ا+نتاج وأحوال التصنيع نماذجوإذا كانت  .الغذاء سTمة ضمن

 ھى، والمنتج المستھلك وتعليم، الثقافية النماذج أنفإننا نجد ،  أكثر من غيرھاالمتوسط شمال بمنطقةمنطقة 
 امام كخيارات المتغيرات من متغير لكل فرضيات وضعنا قد وكنا. الجنوب فى الرئيسية الصعوبات
 الصلة وثيق بعضھاإ+ أن ، ة دون سواھاقاصرة على منطق ليست المتغيرات وھذه، الممكنة البديلة اoجراءات

 المحيطة بالظروف الدراية وكذلك، الجيدة الميدانية المعرفة توفر من بد و+. غيرھا من أكثر معينة بمنطقة
 فكرھم يكرسوا حتى مختصين خبراء إلى الحاجة ثم ومن – الفرضيات تلك صياغة ّيتسنى حتى، دولة كل فى

  .لھذا الموضوع

  الغذائى اHمن متغيرات

 فى عنفوانھا فى و+زالت، الشمال فىً تقريبا اzن أكتملت قد، السكانى ا+نتقال مرحلة أن بما :السكان ضغط> 
. أخر إلى مكان من تختلف ّحدته أن كما، المحلية المناطق فى إ+ السكانى بالضغطيشعر  أحد + فإنه، الجنوب

 أن نيمك ھذا وعلى. اليقين من عالية بدرجة ًبيانس راسخة اzن أصبحت 2020 لعام السكان تنبؤات إن
 الرئيسية المدن وفى، مصر فى الريفية المناطق فى كبيرة سكانية زيادة ھنالك كونت سوف بأنه، نفترض
 النمو استمرار المتوقع ومن، المدن إلى الريف من الھجرة استمرار بسبب، المتوسط جنوب فى الكبرى
 ما على الوضع يبقى بينما، ا�دنى الشرق فى الريفية المناطق وفى، متوسطال جنوب دول فىً عموما السكانى

 والمتوسطة الصغيرة المدن ظھور يتوالى وسوف. المغرب فى الريفية المناطق وفى، الشمال فى عليه ھو
 بتركز – مقترنة – والجنوب الشمال من كل فى بالفعلاzن  قائمة عملية وھى، الريفية المناطق فى الحجم

  .الساحلية المستوطنات فى سكانال

فإما أن يتفاقم الفقر فى المناطق ، فرضيات كTسيكية، الفرضيات المتعلقة بزيادة الفقر أو نقصانه: الفقر> 
وإما أن يستمر الوضع الحالى مع زيادة ،  الحضرية فى الجنوب–والتخوم الريفية ، والمدن الصغيرة، الريفية

، على العكس مما سبق، الثالثةوالفرضية ، ارع ظاھرة الفقر فى الحضروتس، الفقر فى المناطق الريفية
  .انحسار الفقر بدرجة ملحوظة

فالقصور  .جامعة مانعة يرتبط ھذا المتغير بخمس فرضيات ليست :ا?نتاج قطاع فى البنيانى العجز> 
ن تتواءم مع  الصعب أمن، وھى مھنة شاقة، العمال بمھنة الزراعةاھتمام اoنتاجى يمكن أن يعزى إلى عدم 

ّ+ تحتل موقعا رفيعا على السلم ا+جتماعىأن مھنة الزراعة كما ، راغفوأنشطة ال، ةأساليب الحياة الحديث ً ثم ، ً
ًمما يشكل سببا إضافيا للتخلى عن ، ظاھرة التوسع الحضرى باتت تلتھم أفضل ا�راضى الزراعيةإن  ً

ًتربة يمكن أن تكون سببا ثالثا وحالة ال، كما أن الظروف المناخية، الزراعة من جراء متزايدة  تكتنفه خطورةً
ً رابعا). التغيير المناخى، التصحر، ندرة المياه(النشاط اoنسانى المفرط الذى يتمخض بدوره عن إجھاد للبيئة 
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ُأن منطقة جنوب المتوسط لم تخل من صراعات وقTقل داخلية : مثل، ر الذى يقيد ا�نشطة الزراعيةا�م، َ
.  في مصروا�راضى التى + تزال تنتشر فيھا ا�لغام، والحرب فى لبنان، الحرب ا�ھلية المحلية فى الجزائر

يما يبرر ، ً+ يعتبر مربحا بصورة كافية، السوق الوطنى أو الدولى للسلع الزراعية الرئيسيةفإن ، ًوأخيرا
 تقدم بأيسمح ت + بحيثازات الزراعية من الصغر  أن الحيكما، ا+ستثمارات الفنية الTزمة للتكثيف الزراعى

  .تكنولوجى

إ+ أن مشاكل ا+ختTل الوظيفى فى السلع ، على الرغم من كفاية ا+نتاج الوطنى ككل: التوزيع نظم> 
 مخاطر عدم ا+ستقرار الغذائى فى ايمكن أن تترتب عليھ، أو فى نظم توزيع المواد الغذائية، الزراعية

، تحسين البيئة ا�ساسية للطرق: ًأو+: ونحن نطرح الفرضيات الثTث اzتية. الجھويةة أو المناطق المحلي
حيث يستطيع ، صغار الفTحينظھور أسواق : ًثانيا. وسلسلة مخازن التبريد، وأسطول النقل بالسيارات

تلبى توقعات و،  القصيرةوالتى تشجع الدورة، ًوخصوصا فى دول الشمال، بيع منتجاتھم مباشرةالمنتجون 
ّشبكة توزيع أكثر تعقيدا ترتب أعباء على : ًوثالثا. المستھليكن الذين يعشقون المنتجات التقليدية والطازجة ً
  .المنتجين والمستھليكن �نھا تؤدى إلى ارتفاع فى ا�سعار

لمؤثر فى وھى العامل ا، ُ يعبَّر عن الخيارات المجتمعية بالسياسات العامة:الحكومية السياسة خيارات> 
وا�سواق الدولية فى نظر الجميع ھى ، وسوف تظل الليبرالية. خيارات التنمية وفى ا�ولويات الزراعية

 –أو أن تدرك الحكومات ،  الترويج للصادرات الزراعية والغذائيةھاالوصفة السحرية التى يمكن من خTل
حتى ، عودة إلى درجة معينة من الحماية ضرورة ال–التى خابت آمالھا فى ا+ندماج فى ا+قتصاد العالمى 

والدخول فى سياسات ، أو أن تقوم الحكومات بمنح أسبقية للسوق المحلية، يتسنى لھا ضمان ا+ستقTل الغذائى
  ).التعددية الوظيفية للريف وتحديثه(تنمية ريفية فعالة 

، إلى حد كبير،  من البلداندلبل يتوقف ا�من الغذائى :الغذائى المعروض فى النقص تعويض على القدرة> 
حينما يوجد عجز فى السلع الزراعية ا�ساسية أو فى المواد ، على قدرتھا على شراء الغذاء من السوق الدولى

إما أن تتواصل القدرة على ، ونتيجة لذلك. لھا أھميتھا فى عدة دول فى الجنوبھذه القضية و+تزال . الغذائية
أو أن تتفاقم الديون ا�جنبية على ، التحالفات التجاريةفضل عوائد البترول أو ب، الشراء من ا�سواق العالمية

  .شراء المواد الغذائية لخطر جسيمومن ثم تتعرض قدرتھا على ، الدولة

 فى صالح دول جنوب – منذ أمد طويل –ھذه القضية لم تكن : السياسى واMستقرار المدنى اHمن> 
بسبب المخاطر التى يمكن أن تتعرض لھا ، ستثمارات ا�جنبيةًوخصوصا فيما يتعلق با+، المتوسط

ًترتبط أساسا بتصاعد التوترات ، إقليميةقTقل داخلية أو : وثمة أربع فرضيات متصورة. ا+ستثمارات
كما ھو (ً السياسية التى تحد دائما من ا+ستثمارات ل والقTق–ا�صولية الدينية  وأاسية أو المجتمعية يالس

ً ا+ستقرار السياسى مسألة محبذة ما لم يكن النظام قمعياإن .ً)ى لبنان مثTالحال ف ينطوى على جمود إدارى ، ّ
 العودة إلى الثقة والجسارة فى تنظيم –اء دور ا�طراف ا+قتصادية الفاعلة زواتجاھات مبالغة فى الحذر إ

  . المشروعات

  متغيرات سjمة الغذاء

يتشكل حول ، فى الوقت الحاضر، نجد أن النظام الغذائى: الغذائية العاداتو الحياة أسلوب فى التغييرات> 
وعلى . كما أخذ يتضح بشكل متزايد اzن فى الجنوب، وھذا ملحوظ بشكل واضح فى الشمال، طلب المستھلك

واoنسان . فإن سلوك المستھلك سوف يكون مسألة حاسمة فى التغييرات المستقبلية فى النظم الغذائية، ھذا
ومن الحقائق الثابتة أن الناس ، ِّوالنظام الغذائى ھو قوة موجھة للھوية ا+جتماعية والثقافية، حيوان اجتماعى

يساعد مما ، عات ا�خرىمجتمّتقليد أي مجتمع كما أن ، يقلدون بعضھم البعض فى أى مجتمع من المجتمعات
َالمسيطر عليه"و، على انتشار أنماط ا+ستھTك ْ المسيطر ما ھو النمط الغذائى : والسؤال، "طرالمسي"يقلد " َ
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، طىوسإما أن تكون ھنالك حركة دولية تدعو إلى ا�خذ بالنظام الغذائى التقليدى المت: فى المستقبل؟ واoجابة
فى ، وسمات طبيعية، ھويةمن والحفاظ على ما لھا ، إلى جودة المواد الغذائية" الغذاء البطئ" وأن تدعو ثقافة 

 وإما أن .ا النظام يتطلب ارتفاع القوة الشرائيةولكن انتشار ھذ، والقيم المشتركة، روح ا+جتماعيةسياق من ال
وسوف يساعد على النفاذ إلى ھذا ، "الغربية"العولمة سوف تحمل معھا النمط المسيطر للنظام الغذائى للدول 

وحيث إن أساليب الحياة ،  المتوسطىمما يعنى انحسار النظام الغذائى، الظروف ا+قتصادية المحلية، النظام
فإن ا�نماط الغذائية سوف تركز بشكل أساسى ، تتسع وتنتشر" المسيطر"والرغبة فى ا�خذ بالنمط ، الحديثة

أو أن الناس سوف يعودون إلى نظام ، وأن صناعة ا�غذية السريعة سوف تزدھر، عنصر توفير الوقت على
 كل من ب من جانالمستنيرةوإما نتيجة ا+تجاھات ، وائق ا+قتصاديةوذلك إما نتيجة لع، غذائى رشيد وسديد

وسوف يتمكن النظام حينئذ من التعامل مع عولمة الغذاء المحلى . المستھلكين والسلطات العامة
)Glocalisation) (وا+حتمال النھائى ھو تكثيف الحداثة فى ) الجمع المتوازن بين الصبغة العالمية والمحلية

  .مع التأكيد الشديد على ا�غذية الصناعية الصحية الحديثة، الغذائية الموجودة لديناا�نماط 

وذج ا+ستھTك السائد فى أى م التى تستطيع التأثير فى ن–تشتمل القوى ا+جتماعية : الثقافية جالنماذ> 
والتجھيز ، جة ا+نتالوعلى المشتركين فى سلس،  على ا�طراف الفاعلة العامة–مجتمع من المجتمعات 

ً يتباين طبقا لما لھم من وزن إن منھج تلك القوى المختلفة سوف. والعلماء، وجمعيات المستھلكين، والتوزيع
ويتوقف النمط ا+ستھTكى ، ًوطبقا لنوع المعايير ا+جتماعية التى يأخذون بھا، فى عملية صنع القرارات

 وأى منھم يحمل رسالة تتعلق بالمثل . فى المجتمعالسائد لدى السكان على التفاعل بين ا�طراف الفاعلة
، فالعلماء ينشرون المعلومات حسب تقدم عمليات البحث العلمى وما يكتسبونه من خبرات، ا�على لTستھTك

ھلكين تسأما جمعيات الم. تضعه من سياسات ونظموالسلطات العامة فيما ، ويمكن أن يؤثروا على المستھلكين
– Tفھى تعمل على تعليم المستھلكين وتزويدھم بالمعلومات وتسعى إلى –للمجتمع المدنى ً باعتباھا ممث 

عن ،  ويقع على عاتق السلطات العامة واجب حماية المستھلكين–ضمان تطبيق قواعد السTمة الغذائية 
ن  ويمك.ووضع الضوابط الصحية، وفير المعلوماتتوإجراءات ، طريق إصدار القواعد التنظيمية للجودة

، تقديم الدعم، إصدار توصيات(للسلطات العامة دعم أنماط غذائية معينة عن طريق تنفيذ سياسة غذائية معينة 
، إصدار توصيات(سياسة تغذية  أو) الخ كما ھو الحال فى المغرب العربى، فرض ضرائب على بعض السلع

وأن تكون ، )ن فى فرنساٍجار اzكما ھو و، ممارسة ضغوط على جماعات التأثير كما كان الحال فى أسبانيا
، جھيزتمثل مشروعات ال( الزراعية –لدى ا�طراف فى سلسلة ا�غذية ھناك استراتيجية واضحة 

وخلق قيمة مضاعفة للسلع ، من أجل زيادة حصتھم فى السوق) والعاملين فى خدمات ا+غذية، والموزعين
يارات المستھلك عن طريق اoعTن عن سلع وتحاول تلك ا�طراف التأثير على اخت. �غراض اقتصادية

ومن المتصور ظھور عدة اتجاھات .  السلع بطريقة مقبولةadaptingأو عن طريق إعداد ، مبتكرة لھا جاذبية
 – من منظور تلك ا+تجاھات –باعتبار أن تناول الغذاء وظيفة ثانوية ، كتراث بالغذاءا+عدم مثل ، مجتمعية

ويمكن أن يكون ھنالك اتجاه .  لذلك مغزى خاص يتعلق بالھوية أو الثقافةولكن ليس، وإن كانت حيوية
وھنا يكون المستھلكون داخلين فى صميم ، حث يدرك الناس مسئوليتھم فى ا�غذية التى يختارونھا، مناقض

وثمة فرضية أخرى تتعلق بانتقال ، فيختارون ا�غذية الصحية الصالحة وبأثمان عادلة، عملية ا+ختيار
حيث + يحتاج المستھلكون إلى رموز ، أو المحاكاة) acculturation(الثقافي عادات الغذائية با+حتكاك ال

ً ولما كانوا جميعا . بأنفسھمھاوإنما يكونون شغوفين باستكشاف خصائص السلعة ومزايا، تعريف ھوية السلعة
، اسعة من السلع تحت تصرفھمفإن من حقھم أن تكون لديھم مجموعة و، + يسعون إلى اكتشاف نفس الشئ

، ًسلع ذات طابع اجتماعى جذاب وخصوصا فى شھر رمضان: وتتTءم مع مختلف ظروف ا+ستھTك
. وسلع صحية خالصة يسھل استخدامھا فى ا+ستھTك اليومى الخ، ومنتجات ذات جودة لمناسبات ا+عياد

  .خارج نطاق السيطرةفإن التغيير المجتمعى إما أن يكون تحت السيطرة أو ، وعلى ھذا

 على النفاذ إلى ما –إلى حد كبير ،  تتوقف سTمة الغذاء:الصحية السلع إلى النفاذ تقيد التى الشرائية القوة> 
 باستثناء البقول –وتندرج تلك السلع . وا�سماك، والبقول، والخضروات، يسمى بالسلع الصحية مثل الفاكھة
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ولم يقم المنتجون أو . أو حتى السلع الترفية، ة الغالية الثمن تحت فئة ا+غذي–فى دول جنوب المتوسط 
إما أن يكون ھناك شكل من أشكال الدعم الغذائى يعاد : نثمة احتما+و، لحوافزلالمستھلكون بإطTق سياسة 

وإما أن ارتفاع أسعار تلك السلع سوف يستمر لصالح السلع الصناعية التى ، توجيھه إلى المنتجات الصحية
  .محتواھا من العناصر الغذائية خارج نطاق السيطرةيكون 

 يالنظر إلى :عنھا تتغاضى أن وإما الغذائية جودتھا على تحافظ أن إما التى المنتجات وتجھيز تصنيع طرق< 
، غذائية للسلع المصنعةأو السTمة والخواص ال، فإن عوامل الجودة، تزايد عمليات تصنيع المواد الغذائية

إما أن أصحاب المصانع : ويمكن ھنا طرح عدة فرضيات. سمة بالنسبة لسTمة الغذاءتعتبر عوامل حا
، والتقنيات المستخدمة، ومراجعة جودة ا+غذية ا�ساسية السائدة، المقتنعون بمزايا نھج معين للتغذية

على تحقيق أن تركز صناعة ا�غذية ، أو على العكس، والعناصر المختلفة للسلعة والمواد المضافة والحافظة
، وثمة تصورات بسيناريوھات وسط. ًو+ تلقى با+ إلى القيمة الغذائية ل�غذية التى تنتجھا، أقصى ربح ممكن

  .بغرض إنتاجھا على نطاق واسع، أو التطويع الصناعى لبعض السلع التقليدية، "معتدلة"مثل تطوير تقنيات 

ًصفات القياسية والرقابة على السلع فضT عن يمكن أن يسفر غياب الموا: التنظيمى المؤسسى اoطار> 
ذلك أن نزعة عدم التدخل يمكن أن تؤدى إلى ، التطبيق المفرط لتلك التظم عن انعدام السTمة الغذائية

. وعمليات تقليد للسلعة تحتوى على مواد مضافة غير مرغوب فيھا، ممارسات سيئة تؤثر على الصحة العامة
مثل عملية (معايير يمكن أن يؤدى إلى ضياع الخصائص الجوھرية للمواد الغذائية فإن اoفراط فى ال، وبالمثل

ومن جانبنا نطرح السيناريوھات ا+فتراضية ا�ربعة ). بسترة ا�لبان للجبن التقليدى المصنع من ا�لبان الخام
 –جغرافى لتلك البنى ا�ساسية مع ا+نتشار ال، اعتماد البنية ا�ساسية لمراقبة اoنتاج: التالية بالنسبة للمستقبل

 قيام ا�طراف ا+قتصادية الفاعلة –مع ا+لتزام بھا ، إدخال القواعد والمعايير التى تتTءم مع السياق المحلى
 ضرورة وضع المعايير والقواعد –با�خذ بالمعايير الدولية من أجل تعزيز المنافسة فى ا�سواق الدولية 

Tالتنظيمية بشكل أكثر تفصي.ً  

عندما يتعلق ،  نجد أن دول جنوب المتوسط + حول لھا و+ قوة:الدولى اoغراق بشأن السياسى الموقف> 
ذلك أن تلك الدول تفتقر إلى ، ا�مر بمراقبة جودة السلع التى تأتى إليھا من السوق الدولى وتغمر أسواقھا

 فھو إخفاقھا فى اتخاذ –وھو ا+خطر  –ولكن السبب الرئيسى ، وھذا صحيح، أو الخبرة/و، ا�دوات الفنية
والزيوت المخلوطة ، )GMOs(ًموقف سياسى بشأن السلع غير المرغوب فيھا مثل السلع المعدلة وراثيا 

دعه "موقف ، وقد يستمر ھذا الموقف، أو للحوم التى ترد إليھا من منشأ تحوم حوله الريبة، المنخفضة الجودة
أن دولة كمصر التى +زالت تتلقى كميات أساسية من ، أكثر من ذلكبل إن ما ھو . Laissez Faire" يعمل

لن يكون لھا الحق ) مثل الجزائر أو لبنان(ودول أخرى قد تتلقى مساعدات غذائية دورية ، المساعدات الغذائية
  .فى اoعراب عن رأيھا بشأن جودة تلك المساعادات على الرغم من أن ذلك يتعارض مع مبدأ السيادة الغذائية

والمنتج ھو العامل المحدد فى ويعتبر تثقيف المستھلك : المنتجين و المستھلكين وتنظيم وإعTم تثقيف> 
جمعيات المستھلكين أما أن تتمتع :  ھنا ثTث فرضياتويمكن أن نطرح. ارات المستھلك وطلباتهاختي

ل للدفاع عن مصالح  أفضعوضوأن تكون فى ، ًوأفضل تنظيما، وأن تصبح أكثر فعالية، الذاتىبا+ستقTل 
وإما أن ھناك ، وزيادة توعيتھم،  والمنتجين كأفراد بالمعلومات بطريقة أفضلإحاطة المستھلكين، المستھلكين

وأنھم عاجزون عن ا+حتجاج او ، معلومات خاطئة تقدم للمستھلكين وأن المستھلكين + حول لھم و+ قوة
  .قوانينبسبب غياب الھياكل التنظيمية وال، ا+عتراض

ً التى تعمل جنبا إلى – يمكن أن يساھم توزيع تجارة التجزئة :التجزئة تجارة توزيع فى السريع النمو أثر> 
ًوبالتعاون أساسا مع متاجر التجزئة المحلية ، جنب مع مجموعات التوزيع القوية فى دول شمال المتوسط

ود على تحسين إدارة التوزيع من أجل حيث يمكن تركيز الجھ،  فى سTمة الغذاء–الصغيرة فى الجنوب 
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كما ھو الحال (والتركيز على إدراج وتشجيع ا�غذية التقليدية فى شبكات التوزيع ، التوسع فى التنوع الغذائى
وإن . ورجال الصناعة والمزارعين، وھو رھان على تحالف الخير بين أصحاب الحرف، )بالفعل فى تركيا

، ًبد+ من التركيز على تحقيق أقصى ربح ممكن، رة التوزيع الواسعة النطاقالتحلي بأخTقيات التغذية فى تجا
أنتشار تجارة التوزيع الواسعة النطاق بدون أية ، ومن ا+حتما+ت ا�خرى. من التطورات المرغوب فيھا

التى إما أن تكون أستبعادية إما أن تكون مصاحبة للنمو السريع فى تجارة –والفرضية ا+خيرة . ضوابط
  . ىالشكل ھى توسع القطاع غير –التجزئة الحديثة الواسعة النطاق 

. إن جودة النقل والتخزين أساسية من أجل الحفاظ على جودة المواد الغذائية: والتخزين النقل أساليب جودة> 
حد ولكن على حساب ال، ًانتقاء ا+نواع طبقا لدرجة مقاومتھا لظروف النقل والتخزين: وثمة ثTثة احتما+ت

  . سلسلة العرض وعدم الكفاءة– الوصول إلى المستوى ا�مثل للنقل والتخزين –من التنوع 

  :احتماMت المستقبل

فيما يتعلق بتطور المجتمعات والنظام الغذائى فى ، يمكن أن نتصور عدة سيناريوھات، فى ھذه المرحلة
، فى منظومة تتسم با+تساق والتماسكوبناء السيناريو يستلزم حشد الخيارات المتوافقة ، منطقة المتوسط

ونحن نرى أن تلك . وسTمة الغذاء. ا�من الغذائى: أ+ وھو، المزدوج" المثالى"ًويستلزم ايضا وضع الھدف 
وعندما يكون الغذاء ، واستھTكھا، ويمكن الحصول عليھا، المرحلة تتحقق عندما تكون المواد الغذائية متاحة

  . ًوكافيا، ًونظيفا، ًجيدا

  :التوحد السياسى فى مجال الغذاء

وھو عدم إفضاء القواعد ا�ساسية إلى ا�من الغذائى أو السTمة : وھذا ھو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث
عندما تكون ا+مور . الغذائية بسبب عدم اھتمام السلطات العامة فيما يتعلق بالمسائل الغذائية وراحة الناس

وإساءة استخدام السلطة لمصلحة ا�قلية ، والسلطة، المصالح الذاتية.  فقطالغالبة على السلطات العامة ھى
. ًوتزداد حا+ت الفقر سوءا، تتفاقم الفوارق، وفى ھذا النوع من السيناريوھات. الموجودة على قمة السلطة

نظام التى تخل بال، إثارة الصراعات، ومن شأن الفساد والمصالح الشخصية السائدة على مختلف المستويات
وتنھار القدرة على الشراء من ا�سواق الدولية بسبب غياب التنظيم ، وتسبب القTقل للسلطات العامة، العام

وتنأى عن ا+ستثمار ما لم تعمل فى القطاعات المدرة ، ثم إن ا�طراف ا+قتصادية الفاعلة تفتقد الثقة. والرقابة
فإن الموارد الطبيعية تتعرض ، ت oدارة التنمية المستدامةوحيثما + توجد أولويا. للربح والبعيدة عن الفساد

وبذلك تسود ، ُوإن وجدت فھى غير مTئمة، و+ توجد قواعد و+ مواصفات قياسية للمنتجات، للضياع والتبديد
ومخاطر الغذاء ، تصبح مخاطر الصحة، وفى ظل نظام كھذا. الحرية الفوضوية وتصبح الفردية ھى المصونة

وتسود الحرية ، ًويكون النظام الصناعى مكرسا فقط لتحقيق اقصى ربح على حساب المستھلكين، فى ذروتھا
. ىالشكل فى سد العجز الغذائى للقطاع رسمىالبما يطلق يد القطاع غير ، المطلقة فى شبكة توزيع الغذاء

من السوق لكل ويتنافسان من أجل الحصول على حصة ، ونجد أن الحداثة والتقليد يواجھان بعضھما البعض
التى يصيبھا ، ولھذا تستتبعھا عوائق كبيرة فى إدارة الوقت، وتنتعش ظاھرة البطالة فى حياة المجتمع، منھما

 وابتعاد acculturation  من خTل ا+حتكاكثم إن تعديل العادات الغذائية، ا+ختTل بسبب عدم ضمان العمل
وأشكال أخرى من الوجبات ، تناول أطعمة الشوارعيشجعھم على ، الناس عن النظام الغذائى المتوسطى

كما أن أحتما+ت تحقيق ا�من ، التبعية الغذائية سوف تظل عالية على ا�رجح، وفى ھذا السيناريو. السريعة
  .سوف تكون ضعيفة للغاية، الغذائى وسTمة الغذاء
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  ":بأى ثمن"الفرمان الغذائى أو الحداثة 

 –ات العامة فى انتھاج سياسة التحرير ا+قتصادى والعولمة بدون اى شبكة تشرع السلط، فى ھذا السيناريو
د الزراعة والممارسات الغذائية فى دول الشمال يشجع على ا+خذ بنظام يلوإن تق، )Safety Net(، أمان

 حيث يكرَّس جزء من القطاع نحو التصدير ومن ثم يتقيد بالمواصفات القياسية الدولية، زراعى من مستويين
حيث ، والمناطق الساحلية، ويتركز السكان فى المناطق الحضرية.  أما الجزء اzخر فھو يعيش بالكاد–

وثمة شريحة كبيرة من سكان . والقرب من البحر من أجل الصادرات، تجتذبھم فرص ا�عمال التجارية
بحية + يحمى القوة وإن التركيز على دواعى الر، يجدون انفسھم على خط الفقر، وصغار الفTحين، المدن

ولما كان الناس بحكم الضرورة مرغمين ، وإنما يسفر عن تبديد ا�صول البيولوجية المحلية، الشرائية للعمال
فإن القطاعات ، على البحث عن سبل العيش فى ھذا المجتمع الذى يتسم بالنزعة الفردية والفوارق ا+جتماعية

ًوھنالك بعض الجيوب التى تشھد فقرا حادا وتھميشا، تسعية ھى التى تتحمل العبء وتنمو وتالشكلغير  ً وقد ، ً
ثم ، بل إنه فى الحقيقة منتشر، والفساد موجود، تحتاج إلى مساعدات غذائية لكى نحول دون أى انفTت مدنى

. وتفاقم من ا+تجاه إلى البحث عن الھوية فى الدين، إن عملية التحديث الشاملة تخلق فجوات اقتصادية كبيرة
�ن الناس يتركونه بحثا عن الحداثة وفى ھذه الحالة ، كما أن النظام الغذائى المتوسطى آخذ فى اoندثار اzنً

ً قلقا متزايدا من ناحية جودة المواد وسTمتھا– إلى حد كبير –تواجه الدول المتوسطية  ً.  

  :إئتjف منسجم من اHغذية المحلية والعالمية

 يتسق مع درجة معينة من ا+ستقرار – عن السيناريوھات المذكورة اعTه  وھو المفضل–ھذا السيناريو 
وإجراءات تحسين تعليم ، والتخطيط السكانى. له مضمونه ومغزاه، ووجود برنامج لدى المجتمع، السياسى

كما أن اتحادات ، كل ذلك يضع النمو السكانى تحت السيطرة، المرأة وانخراطھا فى حياة العمل خارج البيت
، ولديھم معلومات، ًوفضT عن ان المستھلكين لديھم ثقافة استھTكية، ودون تسييس، مستھليكن تعمل بحريةال

قد تTشى بالتدريج فقد انبثقت تنمية ريفية ، الريف/ وحيث إن ا+نفصال بين المدن. ويمارسون دورھم بإيجابية
ع ا�ساسية لمواصفات التوحيد وقد خضعت قطاعات تصدير السل. فاعلة ومنسجمة حول المدن الصغيرة

حيث تم ا�خذ بالمعايير ا+خTقية للتغذية فى الصناعات الغذائية ، ولم يتم اغفال السوق المحلية، القياسى
تبيع ، رسمية وغير رسمية، وأصبحت ا�سواق المحلية للفTحين، وفى تجارب التوزيع) التقنيات الخفيفة(

ًلم تعد السياسات الفاعلة للحكومة تروج للمنتجات المربحة اقتصاديا و، السلع الجيدة بأسعار فى المتناول ّ
 باعتبارھا نتيجة لتوصيات –وفيما يتعلق با�نماط الغذائية . ّولكنھا اzن تشجع ا�غذية ذات القيمة الغذائية

،  فقد تسارع استھTك الحبوب–" معقول واقتصادى وصحى"، خبراء التغذية الداعية إلى نظام غذائى
وكان ھنالك نقص حاد فى ، وا�سماك، والبقول والفواكة والخضروات كما تزايد استھTك مشتقات ا�لبان

ًوحينئذ نكون قد اقتربنا كثيرا من . والكربوھيدارت، وبعض أنواع الدھون، استھTك اللحوم المثال "ٍ
ومن شأن ذلك أن يسفر ، اضيالمشابة لنظام كريت الغذائى المثالى فى السبعينيات من القرن الم" المتوسطى

�ن ا+نتاج الحيوانى ھو ، والمساحات المحصولية، ًعن تخفيف الضغط كثيرا على ا�راضى الزراعية
وعلى الجانب ا�خر نجد أن موارد الثروة السمكية مسألة جوھرية ويمكن . ًالمسئول أساسا عن تلك المشكلة

ان التلوث الذى تسببه تلك المزارع بسبب طرق اoدارة ولكن لما ك، تشجيع المزارع السمكية بطبيعة الحال
ًالحالية معروفا جيدا وعلى الرغم . فإن إجراء البحوث مسألة ضرورية بشأن إدارة نواتج المزارع السمكية، ً

يتطلب ) باستثناء البقول(إ+ أن انتاج تلك السلع ، من أن استھTك الفواكة والخضروات صحى بT ادنى شك
يصبح ، ًوھنا أيضا، فيختلق مشكTت بيئية كبيرة، وأما إنتاج الصوبات الزجاجية، من المياهكميات كبيرة 

والحد من ا+نبعاثات الغازية من الصوبات الزجاجية ، ًلزاما بحث الوسائل والسبل من أجل ا+قتصاد فى المياه
وسTمة ، ن من أمن غذائىفإن ما يتحقق للسكا، فى إنتاج تلك ا+نواع من المحاصيل ومن الناحية ا�ولى

  .يكون موضع اطمئنان، غذاء
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  :إدراك المسئولية فى الموضوعات الغذائية للحفاظ على الصحة العامة

وكل ، ويقومون بدور مركزى فى القرارات الحكومية، نجد أن المستھلكين ھم محور النظام، فى ھذا السيناريو
صحة السكان "راتيجية من أجل تحقيق ھدف يتعلق بـ ويقيمون تحالفات است، ا�طراف الفاعلة مشاركة بقوة

أما التجارة الدولية فھي مساٌر متاح ولكنه ليس بذى ، ًوتعطى ا�سبقية ابتداء لTقتصاد المحلى، "وتغذيتھم
وھذا . للسكان المحليين، ًوخصوصا إذا كان العمل فيھا على حساب ا+من الغذائى وسTمة الغذاء، اولوية
ًبقا استقرارا سياسيا وثقة وطيدة من جانب ا�طراف ا+قتصادية الفاعلةيتطلب مس، الوضع ً وقدرة على تنظيم ، ً

والمواصفات القياسية متكيفة مع السياق ، وتناقص فى حا+ت الفقر، وثمة طوفان من ا�نشطة. المشروعات
قر أثر ا�نماط والتقاليد ولقد أست. والمستھلكون والمنتجون لديھم المعلومات وعلى درجة من الثقافة، المحلى

حتى إن المستھلكين بدأوا يعودون إلى النظام الغذائى ، بدرجة معينة من الحداثة، الغذائية المتوسطية
ولحوم ، وراحوا يكيفونه حسب أساليب حياتھم الجديدة وتطلعاتھم التى تتمثل فى وجبات مبسطة، المتوسطى

. ن خTل إدخال أطباق جديدة ذات منشا متوسطى فى الغالبوتنويع خزانة المطبخ م، وكربوھيدرات اقل، أقل
ًعلى أن ا+نتشار الدولى للغذاء المتوسطى لو أصبح راسخا ومستقرا. و+ يزال الغذاء يمثل قضية ھامة ً فإن ، ّ

�ن ا�مر يتوقف على فھم المستھلك للنظام الغذائى المتوسطى، ذلك +يضمن اتساع سوق منتجات المتوسط.  

  : احتماMتوثمة عدة

ويمكن أن يشكل ، وطلب منتجات متوسطية المنشأ، اھتمام المستھلكين الشديد بمكان إنتاج المواد الغذائية> 
 Tًذلك سوقا ھائ والثمن ھو ، ٍ ولكن قد تحمل اoغراءات حينئذ على تكثيف اoنتاج من اجل تحقيق ثروة–ً

 أن التكثيف - فوق ھذا وذاك–ً الحقائق المعروفة جيدا ومن. واستنفاد الموارد المائية، إجھاد التربة المحلية
من العوامل التى تفسد ، المفرط والتصنيع المبالغ فيه للحرف اليدوية إلى درجة تتجاوز حدود المعقول

  .الخواص الجوھرية للسلعة

واسع للمواد والتنوع ال، بحكم بنية النظام الغذائى المتوسطى، أن المستھلكين يقومون بتخزين كميات كبيرة> 
ويمكن لبعض المنتجين ، لذا كان منشأ اoنتاج + يمثل أھمية كبيرة. والجمع بين ا�غذية المختلفة، الغذائية

، مباشرة إنتاج سلع جديدة oشباع الطلب وھذا يوضح كيفية إزدھار زراعة الزيتون فى الو+يات المتحدة
حيثما تسمح الظروف ، ا�شجار فى منطقة المتوسطويمكن أن تتم زراعة . وأمريكا الTتينية، واستراليا

. أو حتى انتاج الصوبات الزجاجية، وينسحب نفس الشئ على إنتاج البقول أو الخضروات، المناخية بذلك
ًويمكن ان يصبح بقية العالم قريبا منافسا خطيرا لمنطقة المتوسط، وتتضاعف اليوم المزارع السمكية ً ً.  

فإن يتعين على رجال ، وعلى ھذا. مية على أصالة السلعة وخصائصھا المميزةأن المستھلكين يعلقون أھ> 
، أن يباردوا بتنظيم أنفسھم من أجل حماية خبراتھم المكتسبة، الصناعة والحرفيين فى منطقة البحر المتوسط

  .باستخدام البراءات والعTمات التى تميز السلعة، والمنتجات النوعية، والوصفات الغذائية

  : يتعين استكشافھامسارات

يجرى اختيار المتغيرات ا+ساسية التى يجب اتخاذ إجراءات ،  فى ھذا الطوفان من ا�وضاع المحتملة كيف
ولما كانت ا+سبقية تعطى للمنھج التشاركى وتوافق ، بشانھا بھدف تحقيق ا�من الغذائى وسTمة الغذاء؟

في عملية صنع ) Eidos(عالجة اoليكترونية للبيانات فإننا قد أستخدمنا أداة الم، ا�راء فى ھذا السياق
فإن تلك ،  المذكورة أعTه16وبالتعرف على جميع عTقات السببية المباشرة بين المتغيرات الـ . القرارات

ومن ثم نبحث اكثر المتغيرات إيجابية وفعالية ، ا�داة نتناولھا أثنين أثنين ونحلل مدى التأثير التاثر لكل منھما
ًفسوف يترك اثرا كبيرا على النظام،  المتغيرات التى لوحدث فيھا أى تغييرأى( أى (وأكثر المتغيرات سلبية ، )ً

). وحتى نتفادى تغيير عدد من المتغيرات المؤثرة ا�خرى، المتغيرات التى يفضل العمل المباشر بشأنھا
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والسلع ، وجودة السلع ا+ساسية، يةًوالمتغيرات ا�كثر تأثيرا تتعلق بمستوى الناتج من ا�غذية الزراع
وأكثر المتغيرات سلبية اشتراك . والھوية الثقافية للغذاء، والفقر النسبى والفوراق ا�جتماعية، المنتجة

ًوالقوة الشرائية للمستھلك وخصوصا فى حالة منتجات ، وجودة السلع الصناعية، المستھلك فى جودة الغذاء
ْحيث تطرح بشأنھا ،  فإن تلك المتغيرات تشكل ستة مجا+ت كبرى للعملوعلى ھذا، الجودة المفيدة للصحة ُ

ًإ+ أن السيناريو + يكون جذابا إ+ إذا كان متماسكا ، ويتم وضع سيناريوھات العمل، ا+ختيارات/ الفرضيات ً
 ھذا على،  مسارات5ونقوم ھنا باستكشاف . بما يعنى انه يشتمل على خيارات متناسقة ومتوافقة، ًومتسقا
  .حتى يتسنى لنا توضيح البعد ا+ستراتيجى ل�من الغذائى فى منطقة البحر المتوسط، ا�ساس

يكون مناط ا�ھتمام الرئيسى فيھا ھو ، سياسة شاملة ومنسقة من أجل ا�من الغذائى وسTمة الغذاء) 1
ذلك اoجراءات الرامية وك، ويتطلب ھذا المسار معرفة جيدة بسلوك المستھلك المحلى وتفضيTته. المستھلك

والمستھلكون ھم القوة المحركة لنظام اoنتاج . إلى زيادة وعى المستھلك بمستوليته فى ا+ختيارات الغذائية
. و+ سيما منذ أن قويت شوكة اتحادات المستھلكين، حيث تؤخذ اھتماماتھم فى الحسبان، بالمفھوم الواسع

وسوف يساعد النظام الضريبى ا+نتقائى عى تحسين القوة ، زراعىوتحاول الزراعة الرشيدة تكثيف ا+نتاج ال
. ويتشجع المستھلكون على اختيار السلع ذات الجودة عن طريق الدعم، ومن ثم ا+من الغذائى، الشرائية
فإنه يتعين تشجيع وتعزيز أي سياسة إيجابية فعالة ترمى إلى إدخال الجودة فى صميم اoنتاج ، ًواخيرا

  .الصناعى

والتزامھا بتلك الجودة ولما كان اoنتاج الغذائى يغلب عليه ، ً جودة الغذاء تشتمل حتما على الشركات)2
وتحرص الشركات ، ّفإن الشركات سوف تروج لسTمة الغذاء، وھذا أمر حتمى، التصنيع في المستقبل باطراد

وسوف يجرى تكثيف ، م الصناعةوسوف يتم ا+رتقاء بالقواعد التنظيمية التى تحك، اzن على ضمان الجودة
وا+تجاه ھو تطبيق قواعد الجودة في ، إنتاج السلع الغذائية المصنعة بأسعار تناسب جميع فئات السكان

  .مع التوسع في نشر معلومات بشأن جودة ا�غذية الصناعية، الصناعة بأسرھا

ً كانت الھوية ترتبط ارتباطا وثيقا ولما. إبراز قيمة المنتجات التقليدية كعامل أساسى فى سTمة الغذاء) 3 ً
، فإن سTمة الغذاء تدور حول المنتجات وبسبب وجودھا وسوف يتصاعد اoنتاج الرشيد، بالجذور الثقافية

ًأو المنتجات المرتبطة ارتباطا وثيقا / ويتم تصنيع المنتجات التقليدية و، ويتم وضع القواعد التنظيمية الموائمة ً
ويمكن منح الدعم للمنتجات . أجل توزيعھا على نطاق واسع باسعار فى المتناولمن ، بالتراث الثقافى

ًالمضمونة الجودة ومنح المساعدات لفئات من السكان ا�كثر احتياجا مما يمكنھم من الحصول على السلع ذات 
  .الجودة

ينصب التأكيد ، يووفى ھذا السينار. ا+لتزام من جانب ا�طراف الفاعلة فى جميع مراحل سلسلة الغذاء) 4
وا+لتزام من جانب كل طرف فى سلسلة إنتاج الغذاء وإجراءات حماية القوة ، على ا�خTقيات ا+جتماعية

ويمكنھم الترويج ، والموزعون جميعھم مشتركون في العملية، ورجال الصناعة، فالمنتجون. الشرائية
  .ى درجة من الوعىللمنتجات ذات الجودة لدى المستھلكين الذين أصبحوا اzن عل

إن عملية تحرير مختلف القطاعات سوف تتأخر . تدخل الحكومة ضمان ل�من الغذائى وسTمة الغذاء) 5
فرض مفھوم معين من ا�من الغذائى وسTمة "وسوف تتدخل السلطات العامة إلى حد كبير لـ ، بعض الشئ

لى إجراءات لرفع مستوى الوعى لدى وسوف تشتمل الخطوط الرئيسية لسياسة التدخل الحكومى ع. الغذاء
كما تشتمل على قواعد تنظيمية صارمة على ، المستھلكين بشان مسئوليتھم عن ا+ختيارات الغذائية

، وخطط الحكومة لتثقيف المستھلكين، ودعم جودة المنتجات على مستوى تجارة التجزئة، الصناعات
  .والدعم، ومساعدات المستھلكين

  :الغذاء من اHمور الحاسمة للتنمية المتناسقة على المستوى المحلىاHمن الغذائى وسjمة 
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+ بد من الحفاظ على النظام الغذائى المتوسطى وا�خذ بأسباب الحداثة فى نفس الوقت من أجل تعزيز ا�من 
وھى ترتبط باختيارت ، ومن المعروف أن سTمة الغذاء قضية لم تحسم بعد. الغذائى وسTمة الغذاء

. وعدم التزام السلطات العامة، ًولكنھا أيضا ترتبط بعدم التزام ا�طراف الفعالة فى سلسلة الغذاء، كالمستھل
ًوإذا كان الوضع العام بخصوص ا�من الغذائى فى منطقة المتوسط مرضيا بدرجة مقبولة على العموم فى  ُ

 والمزايا الصحية ليست ھى السبب .إ+ أن الوضع قد تدھور فيما يتعلق بجودة الغذاء وسTمته، الوقت الراھن
ًوإن الدفاع عن المنتجات اoقليمية يمكن ان يساھم أيضا فى ا+ستدامة . الوحيد +ستھTك ا+غذية المتوسطية

. كما أن تشجيع المنتجات المحلية بين سكان الريف فى المنطقة له آثاره ا+قتصادية، البيئية والثقافية للمنطقة
إن كان يراد لقضية ا�من الغذائى وسTمة الغذاء ، ياسات متكاملة تشمل القطاعات المتعددةًويبدو لزاما تنفيذ س

ًأن تصبح ھدفا مجتمعيا فى منطقة المتوسط ً.  
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  9 الفصل

   )*(الزراعية السلع وتسويق عرض

، والحضارات للثقافات كمعبر الجغرافى وموقعھا، العصور عبر المتوسط البحر منطقة تاريخ إلى بالنظر
 الذى (والتبادل التجريب من قرون غمار ففى -المطبخى للتراث ً نفيساًكنزا تمثل ةيالجغراف قةالمنط ھذه فإن
 بالثراء يتسم كما بالتفرد يتسم والذى، المتوسطى الغذائى التراثً فشيئاً شيئا تشكل، )الغالب فىً مفروضا كان
، الجديدة السكانية ا4تجاھات بحكم، اXن ًضعيفا أصبح قد كان لو كما يبدو التراثھذا  أن إ+، التنوع فى

  .ا4قليم فى اXن الجارية الزراعية - ا�غذية وتطورات

 ا�نماط فى الحتمية التطورات إلى فبا4ضافة .ا�بد إلى +تعيش - الحضارات شأن شأنھا – الغذائية وا�نماط
 أن يمكن المتوسطية طبخيةالم التقاليد فإن -التغيير عوامل من عامل بالضرورة وھى -الزمن عبر السلوكية
 قادرة غير مجا+ت أية على ضاءقال إلى تميل التى، للعولمة المسبوق غير الحالى السياق فى ًتماما تت7شى

 بأسرھا المتوسط البحر لمنطقة الطبيعية والظواھر ا4جتماعية البيئة أن، ذلك من ا�سوأ بل.المنافسة على
 البحر أغذية مزايا -الغريبة المفارقات من وھذا -)الغربى (العالم هيف يكتشف وقت فى للخطر عرضة

   .المنتجات تلك محاكاة إلى الساعية المحاو+ت وكثرة، كليھما والصحة المذاق ناحية من المتوسط

 والخبرات الطاقات مع، المنطقة فى الزراعية - الزراعةوا�غذية قطاعى فى ملحوظة تناقضات وھنالك
 من، والتسويق السوقيات ناحية من الشديد والقصور، ناحية من الزراعية نياتا4مكا تعبئة إلى الرامية
 الزراعية ا4حتياطات إستغ7ل عن عاجزة المتوسط البحر منطقة أن لو كما المسألة وتبدو.ا�خرى الناحية

 كثافة كثرأتعاون  ھناك لوأن، عنھا الكشف - ب7شك -يمكن التى ا+حتياطات وھى، ًفعا+ ًإستغ7+ والغذائية
   .المتبادل التدعيم على ويقوم

 أن كما.للمنطقة والبيئى، والسياسى، ا4قتصادى – ا4جتماعي المستقبل أمام ًكبيرا ًتحديا يمثل ذلك أن على
 من للمنطقة المتميزة والمنتجات الغذائى النظام �ن، العالم أمام المتوسط منطقة بصورة تتعلقً أيضا المسألة
   .الھوية لىع القوية الدوال

   .والديناميكيات ا4تجاھات: المتوسط منطقة فى الزراعية – ا*غذية عرض تنظيم 

   .التوزيع وتجارة بالصناعة رثتتأ التى القطاعات

 إلى دولة من تختلف، الحيوية منً نوعا يبدى، سنوات لعدة، المتوسط منطقة فى الزراعية -ا�غذية قطاع ظل
، ا�مر حقيقة فى، يعتبر الذى، الغذاء إستھ7ك من ًبدءا، والشرائح الفئات جميع على تؤثر ولكنھا، أخرى
 لعوامل يخضعون حيث تتغير؛ المستھلكين وتفضي7ت. يإقتصاد نظام أى فى التغيير لعملية الدافعة القوة
 أن ونجد .معينين لسكان الموروثة والعادات، ا4قتصادى -ا4جتماعى النسيج تطور مثل، ھميف تتحكم كثيرة
 وتوزيع، الحضرى النمو وعملية، ا4ثنية ونموالتعددية، العمل سوق فى النساء أعداد وزيادة، ا�سرة حجم

، وا4تجاھات ا�ذواق علىً ملحوظا ًتأثيرا تؤثر عوامل كلھا، الغذائية والثقافة التعليم مستوى ًوأخيرا، الدخل
 المحتوى بين تجمع التى المنتجات إختيار إلى أكثر اXن المستھلكون ويميل.ا4ستھ7ك على تؤثر ثم ومن

، التقسيمات ھايف تتزايد سواقا�ف، التباين الشديدة ا4حتياجات تلبى التى الخدمات وبين رضىالُم الغذائى

                                                 

 البحوث معهد - سيام (مربوسعودوع، )بارى - الزراعية البحوث معهد - سيام" (أنطونيللى أناريتا"بإعدادها تقام وثائق على الفصل هذا يستند )*(

  ).بارى - الزراعية البحوث معهد - مسيا" (بولييزى باتريزيا"، و)بولونيا جامعة"(مالوريو يوجيول"و، )مونبلييه -الزراعية
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 سلسلة فى المختلفة الفرعية للقطاعات وا4قتصادية، والتنظيمية، البنيانية الجوانب على العوامل تلك وتؤثر
 شبكة تتطلب برمتھا المنظومة أن ا4عتبار فى نضع أن بد و+، التوزيع تجارة مثل، عيةالزرا - ا�غذية

   .السلعة بنوعية ومعنية معقدة ماتكونً غالبا والتى، والحفظ النقل لسوقيات

 دول فى للعيان بادية حقيقة وھى، كبرى أھمية ذات التوزيع عملية تعتبر الزراعية -  ا�غذية قطاع وفى
 إقتصاد فى التجارة وضع فإن، والسوقيات ا4ع7م تقنيات تطور ومع.الخصوص وجه على طالمتوس شمال

 تجارة وتلعب، بإضطراد ًتعقيدا تزداد للتسويق الدافعة الوسائل أن كما، ويتطور ينمو الزراعية - ا4غذية
 وفى، ا4ستھ7كى اءالغذ وس7مة، السلعة جودة ًرائدايضمن ًدورا -للتنظيم الحديثة ا�شكال كل مع -التوزيع

 وتيرة فإن، المتوسط وشرق جنوب دول فى أما. ا�م الصناعات تنمية على اتأثيرھ سرمات الوقت نفس
 التى -والمياه ا�راضى ندرة أقلھا وليس -كليةيالھ والعوائق التكنولوجية التنمية مستوى بسبب، بطيئة التغيير
 العوامل تلعبه الذى الدور أما. الزراعية ا�غذية قطاع فى العاجز والنمو المحدود التكامل عنً أيضا أسفرت

 ا4ع7م تقنيات مثل التكنولوجية وا4ستخدامات، العلمية المعرفة وتعتبر.يذكر ديكا ف7 المادية غير
 سمحي أنه بمعنى، الشركات لنظم التنافسية لbصول ًمرتقبا ًمكونا، الحيوية والتكنولوجيا والسوقيات
 نظم بين، والدخل ا4نتاجية فى الفجوة تقليص على ساعديو، السوق لمتطلبات والم7ئمة ريعةالس با4ستجابة

   .الجنوب فى ونظيرتھا، المتوسط شمال فى الزراعية - ا�غذية

  ؟ الزراعية – ا*غذية صناعة حال ھو ما

 لتلك ويمكن .يةالزراع - ا�غذية قطاع وتنمية تنسيق فى ًھاما ًدورا الزراعية -  ا�غذية صناعة تلعب
 فى التغير مع تتكيف أن -المنتجات زيوتجھ القياسية المواصفات توحيد عمليات طريق عن - الصناعة

 بأسباب ا�خذ على تحث بينما، السلع نقل حيث من والمكان الزمان عوائق تعالج أن يمكنھا كما، الطلب
 وا�خذ، ا�سواق وعولمة، الدولية نافسةالم وزيادة، المستھلك طلب تطور إن ثم الزراعة قطاع فى الحداثة

 أكثر أصبحت التى ا�غذية صناعة ديناميكيات فى الحاكمة العوامل ًتعتبرجميعا، التكنولوجية با4بتكارات
، وأسبانيا، إيطاليا أن نجد حيث، المتوسط منطقة فىً شديداً تباينا متباينة الغذائية والصناعاتً.وتميزاً تخصصا
% 5 ب مقارنة، القطاع ھذا فى، المتوسطية البلدان فى ا4نتاج حجم من %75 حوالى ىعل تستحوذ وفرنسا

   :اXن قائمة إتجاھات عدة وثمة - تركيا مثل كبيرة لدولة فقط

، النطاق إقتصاديات بمزايا التمتع لھا يتسنى حتى، الزراعية -ا�غذية قطاع فى المشروعات إندماج> 
   .المنافسة على قدرتھا وزيادة

   .السوق ًردا على تجزؤ، ًتفاض7 أكثر اXن أصبحت ا4ستراتيجيات >

ً وإتباعا، المنتجة الشركات أصناف لبعض سمعة بناء أجل من ا4ع7ن فى با4ستثمار الشركات قيام> 
  .ةيلافع أكثر بشكل التسويق 4ستراتيجيات

 وتكنولوجيا، الجودة تحسين لأج من، وا+بتكار، والتطوير للبحوث أموال بتخصيص المشروعات قيام> 
  .)ICT (والمعلومات ا4تصا+ت

 وتجارة ا�غذية - صناعة بين والرأسى، الصناعات بين ا�فقى المستويين على - المتزايدة المنافسة> 
 .التجزئة

 تجارة فى العاملة الشركات تقوم حيث، )SMEs (والمتوسطة الصغيرة المشروعات أمام الفرص خلق> 
  .وتطويرھا المحلية الزراعية -ا�غذية نظم تميز إلى الرامية ا4ستراتيجيات بنشر، النطاق اسعةالو التوزيع
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 الشمال بين تختلفان، القطاع وديناميكية، التغيير وتيرة إ+أن، المشتركة ا4تجاھات تلك من الرغم وعلى
 مركب مؤشر بوضع" سيام "قام، ا�داء ھذا نقيس ولكى ً.أيضا ًشديدا ًتفاوتا ا�داء يتفاوت كما، والجنوب

 الدول وجميع، 3:المؤشر ومتوسط .ا4نتاجية والطاقة، المضافة القيمة ومعد+ت، العمل إنتاجية: على يشتمل
  .المستوى فوق الشمالية الدول أن نجد بينما، المستوى دون - إسرائيل بإستثناء - الجنوب فى

 من السنوى ا+نتاج فى ًمطردا ًثابتا ًنموا تسجل زراعيةال -  ا�غذية صناعة أن نجد، ةاليالشم الدول وفى
 أما .المادية ا4ستثمارات كذلك وتتزايد، تتزايد عمل فرصة لكل المضافة القيمة أن كما، والقيمة الحجم حيث

 فعالية وتعطل، التنمية وتيرة من تبطئ، معوقات تعرقلھا الصناعة أن فنجد المتوسط وشرق جنوب دول فى
 الحرفية للصناعات صورة ھى القائمة والصورة الزراعية -  لbغذية نظام ظھور فى تلعبه الذى الدور

 المملوكة المشروعات حالة فى المنافسة وإنعدام، )الخ قديمة ومعدات، عتيقة ومصانع، العرض تشرذم(
 البحوث فى ا4ستثمار وضعف، )ا4حتكارى وضعھا بسبب ا�حيان بعض فى بالحماية تتمتع والتى( للدولة

 القياسية المواصفات فى والقصور، المنتجات جودة كفاية وعدم، الماھرة العمالة إلى وا4فتقار، وا4بتكار
 فى السلعية والخسائر التكلفة مستوى وإرتفاع، السوقيات س7سل فى حلقات ا+تصال وفقدان، الموحدة
 :مثل، بھا مرتبطة أخرى بمعوقات ةالصعب المشك7ت تلك وتقترن.التوزيع وقطاعات ا�غذية حفظ عمليات
 و+يوجد، الصناعية المعدات وقطاع والتغليف التعبئة صناعة وتخلف، الزراعة قطاع فى ا4نتاجية إنخفاض

  .الكفاءة على +يساعد، لbعمال العام المناخ إن ثم، المتوسط وشرق جنوب دول بين تجارى إندماج

 المتزايد الوجود بفضل، القطاع فى الجارية التحديث عمليات على متعددة د+ئل ثمة فإن، ذلك ومع
 للدولة مملوكة كانت التى المشروعات على ا4ستحواذ نتيجة الغالب فى وھى، الكبيرة الخاصة للمشروعات

 راسكومووأ، ولكح، المغرب فى أونا ومجموعة، تونس فى وبولينا، الجزائر فى تاليسيف مجموعة مثل(
 المجموعات تلك تتميز حيث، )الخ تركيا فى القابضة جىنوسبا، القابضة كوتش وشركة، مصر فى وغبور
 تابعة متخصصة فروع خ7ل من الزراعية - ا�غذية صناعة فى تستثمر أنھا كما، أنظمتھا فى الشديد بالتنوع

 ويشيع .والتجارية الفنية المھارات فى ا4جنبى الشريك مزايا من ا4ستفادة من ا�جنبية الشراكة وتمكنھا. لھا
 ھما ونسلة دانون وشركتا( المياه زجاجات وتعبئة ا�لبان قطاع فى خاصة بصفة التعاون من النوع ھذا

 فإن، الوطنية المشروعات من المجموعة ھذه إلى وبا4ضافة، )القطاعين ھذين فى الرئيسيتان الشركتان
 خ7ل من وإما، مباشر بشكل اإم( الجنوب فى ًأيضا تواجدت قد الجنسيات المتعددة الشركات من ًعددا

، التحديث أجل من المحليةجھودھا والمتوسطة الصغيرة المشروعات تبذل كما، )46()التحالفات أو الشراكات
 - بالفعل ًمؤخرا ظھرت التى -  الديناميكية النزعة ھذه وتتأكد) 47(المحلية العامة الخطط ذلك على ويشجعھا

 صناعة فى المضافة؛ القيمة زادت حيث 2003-1998 من رةللفت ا4قتصادية المؤشرات تحليل طريق عن
 وكذلك، %)22, +4 ( تركيا وفى )%35 , 4+ ( مصر فى ماسجل وھذا، ملحوظة زيادة الزراعية ا�غذية

 7+( وتركيا )%22, 5 (+ المغرب فى التشغيل طريق عن المضافة القيمة فى ًجدا كبيرة أخرى زيادة
,14(%.  

  :؟النطاق الواسعة التجزئة وتجارة

 خ7ل، النطاق الواسعة الزراعية -ا�غذية تجزئة تجارة فى، وتنظيمية ھٮكلية، ملحوظة تغيرات جرت لقد
، النھائيين المستھلكين إلى المنتجين من السلع لنقل قناة مجرد القطاع ذلك يعد ولم. الماضية القليلة السنوات

 التجزئة تجارة وتسترشد. لمستھلكينمن أجل ا يمةق خلق فى إستراتيجية مساھمة تساھم اXن أصبحت وإنما
  المزايا،  ذات التركز ةظاھر بفضل قوة المفاضلة، وتكتسب ھذه، بإستراتيجيات

                                                 
  )2004، طوزانلى (المتوسط جنوب دول فى فروع لها الجنسيات المتعددة الشركات من شركة مائة أكبر إن )46
 أن كما، المنتجات جودة اآلن وتتحسن، العمل سوق فى ماهرة عمالة وتوجد والمعدات صانعالم ديثحت اآلن يجرى، لذلك ونتيجة، والمغرب تونس فى أساساً الظاهرة هذه لوحظت )47

  األوربية الشهادات نظم فى مشتركة االن أصبحت الشركات
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، للجودة الرسمية الع7مات تدخل اXن تتمتع وأصبحت، المعلومات تكنولوجيا بأسباب ا�خذ بفضل وتتعاظم
 المستھلك تفضي7ت معرفة على ًأساسا يرتكز الذى -البارز وضعھا ويعنى.ا4ستھ7كية للسلع بالنسبة
   .السلع عرض على حاكم تأثير ممارسة تستطيع أنھا -المستھلك ثقة من عنه وماينتج

 تجارة فى والسوبرماركت الھايبرماركت مثل الكبرى المتاجر نصيب أن نجد، المتوسط شمال دول وفى
 فى% 70 إلى 1994 عام فى% 63 من زاد حيث، الصغيرة المتاجر حساب على بإضطراد يتزايد التجزئة

 ادز، البرتغال وفى%. 16 إلى% 19 من التقليدية المح7ت نصيب إنخفض بينما، فرنسا فى 2004 عام
 فى الكبرى المتاجر عدد وإرتفع، 2005-2001 من الفترة خ7ل% 25 بنسبة الكبرى المتاجر نصيب

 حيث -الفترة نفس خ7ل أكثر ًملحوظا النمو كان سبانياأ وفى، 2003-1999 بين فيما% 16 بنسبة ونانالي
 الكبرى المتاجر تلك أعمال حجم ًأيضا زاد وقد، %60 بنسبة النطاق الواسعة التجزئة تجارة حصة زادت
   .الفترة نفس أثناء

 فى -ما حد إلى - ًأيضا الحال ھو وھذا، بالسلع وأسبانيا اليونان فى المتاجر سلسلة بتزويد المستوردون ويقوم
 إستخدام يتم وإيطاليا فرنسا وفى، )الجملة تجارة شركات من السلع باقى على الحصول يتم بينما (البرتغال
، تفضيلية استيراد قناة بخلق الكبرى التجزئة تجارة شركات قامت كما ، Trading Pools الشراء مجمعات

 المنتجات بجودة تتعلق جديدة اءاتإجر بموجب العمل يتسنى حتى، الموردين مع مباشرة ع7قات وإقامة
  .تجارية مسميات تحت الخاصة الع7مات من مجموعة خلق ثم ومن، الغذائية

% 10، فرنسية شركات تملكھا المتاجر سلسلة من% 31(أسبانيا فىً نسبيا منتشرة الدولية الشركات ملكية إن
 ملكية مملوكة الشركات معظم أن جدن، البرتغال وفى. ألمانية شركات تملكھا% 6، ھولندية شركات تملكھا

 المح7ت من% 14 أن نجد، اليونان وفى. وأسبان، وألمان، وھولنديين، فرنسيين شركاء مع مشتركة
   .ويونانية ألمانية لشركات% 8، ويونانية بلجيكية لشركات -مشتركة ملكية -مملوكة الكبرى التجارية

 التجزئة تجارة نمو عرقلت وإدارية، وإقتصادية، ةيفثقا عوائق عدة توجد، المتوسط وشرق جنوب دول وفى
 س7سل ونمو المباشرة ا�جنبية ا4ستثمارات بين ًإيجابيا ًإرتباطا ثمة فإن، ذلك ومع.الحديثة
 ھى، النطاق الواسعة التجزئة تجارة فى المتبعة وا+ستراتيجيات، )Reardon et al. 2003(المتاجر

  ).Cordon et al. 2004() 49(الرأسى التكامل عمليات لتدعيم يجياتواسترات، )48(تفاضلية إستراتيجيات

 س7سل لنمو معينة آثار تحديد إلى) Swinnen )2004" سوينن"و، Reardon" ريردون "توصل ولقد
 مضافة قيمة ذات، المستوى عالية أسواق إنشاء مثل، الصغيرة الزراعية - ا�غذية شركات على المتاجر

 تتيح ھذه الحجم والكبيرة المتوسطة المح7ت سلسلةتتيح و .السلع من ضخمة ياتكم بتسويق تقوم، عالية
، المحلية ا�سواق على ًمقصورا حركتھا ھامش يعد لم التى والمتوسطة الصغيرة المشروعات أمام ًفرصا
 صعب أمر الكبرى المتاجر س7سل إلى النفاذ أن على.قاصرة الجودة على والرقابة، منخفضة ا�سعار حيث

 الواسعة التجزئة تجارة جانب من ًتشددا ا�كثر المطالب بسبب، والمتوسطة الصغيرة للمشروعات بالنسبة
 الكم ناحية من التوريدات وثبات، كبيرة أحجام(التعامل وطريقة، السلعة خصائص ناحية من، النطاق

 تقتضى، متشددة اييرمع على بناء الموردين إنتقاء ويجرى، )الخ الغذاء وس7مة، والكفاءة، والجودة
  .التوريدات صناعة فى كبيرة إستثمارات

                                                 
 مثل( أخرى مميزات على إستيراتيجيتها رىالكب المتاجر سالسل تركز بينما، طازجة ومنتجات منخفضة اأسعار التقليديون التجزئة تجار يعرض، مثالً، والخضروات الفواكه قطاع فى )48

  ).الغذاء وسالمة الغذائية القيمة
  والشعبية التقليدية األسواق فى السارية األسعار بنفس الجودة عالية منتجات تسويق إلى للحاجة نتيجة، األحيان معظم فى الرأسية التوريد عالقات تطورات )49



  

253 
 

- 2000 عام من الفترة خ7ل 7-2 من إرتفع حيث، مصر فى مضطردة زيادة المتاجر س7سل عدد زاد ولقد 
، %202 بنسبة ماركت بريوالھ ماركت السوبر نوع من الكبرى المتاجر عدد زاد تركيا وفى، 2003

 البقالة مح7ت عدد إنخفض بينما، التوالى على النوعين من لكل 2002-1996 من ةالفتر خ7ل% 278
 بل، دولية ملكية تصبحأن  إلى، النطاق الواسعة التجزئة تجارة فى الشركات ملكية تتجه كما، %26 بنسبة

 ملكية نسبة وتتفاوت .لbجانب مملوكة ماتكونً غالبا والمتوسطة الصغيرة المشروعات فى المتاجر سلسلة إن
  .)50(العربى المغرب دول فى% 50، وتركيا مصر فى% 20 مابين المتوسط فى جانبا�

   :الجودة معايير ظھور: التجارة ضغط تحت الصناعة

 تعديل إلى يؤدى والذى، المستھلك سلوك فى التغير: المنطقة فى التجارة تحول فى يساھمان عام7ن ثمة
 الشركات بين فيما والع7قات، التنافسية المزايا ومصادر، والتجارية ا4قتصادية المنافسة طبيعة فى ملحوظ

ً وخصوصا، والخدمات السلع بين التفاضل من جديدة إحتما+ت اXن وتظھر .الزراعية-ا�غذية قطاع فى
 - معين حد إلى ولو -للتغلب ًأساسا ذلك ويوفر، ًتعقيدا أكثر أصبحت التى المستھلك بإحتياجات يتعلق فيما
 داخل ا�طراف المتعددة المفاوضات فإن الوقت نفس وفى.السعر على فقط تستند التى فسةالمنا عوائق على

، للزراعة الداخلى الدعم ضيوتخف التجارية الحواجز بتخفيض تقضى )WTO (العالمية التجارة منظمة
 التجارة تواجه التى الجديدة التحديات فإن، العوامل تلك ضوء وفى، النامية بالبلدان يتعلق فيما ًوخصوصا

  .تقدر حق قدرھا أن يمكن، المتوسط منطقة فى الزراعية

 مستويات فى التغاير عن تتمخص المتوسطية للدول وا4جتماعية، وا4قتصادية، البنيانية ا4خت7فات إن
 التقارب جعليف، ا�سواق وفتح التجارة تحرير أما، ا4نتاج نظم مختلف فى المطبقة والمعايير الجودة

ً أمرا، الزراعيةا�غذية  بموادالمتعلقة  الجودة معايير بشأن التنظيمية القواعد توحيد إلى الرامية وا4جراءات
   .منه +مناص

 اللذان العام7ن وھما، وس7متھا ا�غذية لجودة وأكثر أكثرً إھتماما فتولى ا�وربية المتوسط شمال دول أما
 التى-)CAP (المشتركة الزراعية السياسة على أدخلت التى ا�خيرة ا4ص7حات على ًكبيرا ًتأثيرا أثرا

 وكا+ت ظھور على ًساعدا كما -المستھلك وحماية البيئة حماية على كبيرة بدرجة اXن ا4ھتمام فٮھا يتركز
 منشأ بيان عن ع7مات ظھور فى، الجودة تحسين فى الرغبة تلك وتنعكس. الغذاء س7مة فى متخصصة

 دول فى وأما. بذلك تصديق شھادات الزراعية الغذائية المواد بمنح، )PDO , RDO,  PGI مثل (السلعة
 الشركات وتحديث، ا4نتاج حجم نحوً أساسا مكرسة، الزراعية -ا�غذية سياسة فإن، المتوسط وشرق جنوب

 بدأت فقد الجودة تحسين إجراءات أما، ا�سعار تنافسية تحسين إلى الرامية ا4جراءات تحسين خ7ل من
، المؤسسى السياق فى متخلفة +تزال الدول تلك ولكن -التصدير قطاع وفى، المحلى السوق فى إستحياء على
 وإدارة، لcبداع المخصص التمويل فى التقصور بسبب المراقبة وقواعد، التوثيق بشھادات يتعلق فيما

 على للحصول جرائيةا4 القواعد وضع يمكن وحتى، التجارية ا�ساسية البنية تطوير وخطوات، الصادرات
 تنظيمية وإجراءات، تكنولوجية معرفة وكذلك، كبيرة نوعية إستثمارات يتطلب ذلك فإن، الجودة شھادات
ً إط7عا ا�مر يتطلب كما، بعيد حد إلى اليھا تفتقر والمتوسطة الصغيرة الشركات من كبيرة مجموعة +زالت
 ا�طراف تدريب خطط وتشجيع، الغذاء سلسلة احلمر مختلف على والمطبقة القائمة المعايير على أفضل

  .بالمعلومات المستھلكين وتزويد، الفاعلة ا4قتصادية

                                                 
 وفى .وأمريكية، وألمانية، وبريطانية، تركية لشركات مملوكة أو، )وضيا، وشامبيون كارفور:مثل (والفرنسية التركية للمجموعات ملوكةم مشروعات نجد، المثال سبيل على تركيا فى )50

 فى) وهولندى فرنسى وخصوصاً( قوياً دولياً حضوراً ثمة أن نجد المغرب وفى ).وكارفور، شوبرايت (مشترك دولى مشروع من كجزء فقط مشروعين نجد، األخرى الناحية من، مصر
  )وكازينو كارفور: مثل( الفرنسى الوجود وخصوصاً، أيضاً قوى دولى حضور يوجد، تونس وفى، حجماً األقل المتاجر بعض وفى، ومترو، مارجان هما المتاجر من سلسلتين
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 بين والمواءمة، المنتج تماثل بتقييم المعنية ا4تفاقيات بشأن المفاوضات من سلسلة إجراء فى البدء ويجب
 الطريقة وبھذه، التجارة تحرير عملية وتيسير، المعام7ت تكاليف من الحد بغية، الفنية والمواصفات المعايير

 الجودة ومعايير، التصديق لشھادات مشتركة نظم وتطبيق تطوير من ا4ستفادة المتوسط لمنطقة يمكن
 - ا+غذية لصناعة المنسقة والتنمية، التجارة فى المنضبط النمو أساس نضع وبذلك، عليھا المتعارف
   .الجنوب -  الشمال محور إمتداد على الزراعية

   :المتوسطية المنتجات قيمة وابراز، المحلية والمنطقة، المحلى النظام 

  :المحلية المناطق فى والحوكمة، ا*نشطة وتنويع، المنتجات جودة 

 ذات المنتجات على الطلب فى ًكبيرا ًنموا السوق ديناميكيات شھدت، الماضية القليلة السنوات غضون فى
 فى ا�سواق من أنواع ث7ثة على لوحظت التى الظاھرة تلك -التطور ذاھ على – أكدت، فرنسا ففى .الجودة
 تمثل والتى -القياسية المواصفات ذات السلع أسواق بشأن السنوى النمو معدل كان حيث، التوزيع قطاع

% 5 على -ا�مر حقيقة فى -الصحية ا�غذية سوق يتسحوذ بينما، %0.1 من أقل -التجزئة تجارة من% 75
 أو/و ا�صيلة "السلع سوق أما% 20 -%15 مابين تتراوح بمعد+ت ينمو ولكنه، السوق ماليإج من فقط
 - %5بين ما يتراوح سنوى نمو بمعدل تتمتع فإنھا -السوق حصة من% 20 على تستحوذ التى -"الذواقة سلع
10%    Sainte- Marie et 2005 Rastoin 2006 فكانت السوق فى العضوية المنتجات حصة أما 
 ف7ح 650.000 بين ومن .الجودة فى المستھلك رغبة ًأيضا توضح حقيقة وھذه، 1999 عام منذ% 10

 بإجراءات ا�خذ فى، بأخرى أو بطريقة منخرطين، منھم 180.000 أن نجد، بالزراعةً حاليا يعملون فرنسى
،  إعطاء، منتجينال منظمات وإنشاء القوانين إصدار شأن من وكان، )%27 تتجاوز نسبتھم أن أى( الجودة

 وكان .المتوسط وشرق جنوب دول أو المتوسطية ا�وربية الدول فى سواء، السوق +تجاھات جديدة دفع قوة
 وتطوير حماية إلى الرامية النظم بشأن 1992 عام فى التنظيمية القواعد من سلسة أصدر قد ا�وربى ا4تحاد
  .)شأ، والسمة الجغرافية، أو الصفة التقليدية الخاصةالتى تتمتع بحماية المن (الزراعية - ا�غذية منتجات

  الخضراء التجارة ومبادرة، ا*خضر الممر: الدولى التعاون
 ھاتين بين التعاون تدعيم ھو -ومصر إيطاليا بين موقع تعاون برنامج وھو -ا�خضر الممر من الغرض
 من البستانية الحاص7ت صادرات زيادة :أمرين إلى البرنامج ويھدف، الزراعية -ا�غذية قطاع فى الدولتين

 بغية، معينة إيطالية منتجات أمام المصرية ا�سواق وفتح، أوربا إلى، إيطاليا خ7ل ومن، إيطاليا إلى مصر
 والقيود الموسمية مبدأ على البرنامج وينص. ا�سواق عولمة سياق فى البلدين لك7 متبادلة مزايا تحقيق
 عن وأوربا مصر بين تفضيلى ممر إقامة فكرة من والغرض.الدولتين بين سةالمناف تفادى بغرض الكمية
 الطاقات إنخفاض بالنظرإلى، الطازجة المنتجات على المتزايد ا�وربى الطلب تلبية ھو، إيطاليا طريق

 خصوبة فى المطرد ا4نخفاض وكذلك، اXن الموجودة المناخية التغييرات بسبب أوربا فى ا4نتاجية
 تم قد وكان.ا4نتاج عن يحجمون -المنتجين بعض تجعل التى العمل تكاليف وإرتفاع، الزراعية ا�راضى

 تمويل أجل من أمواله تستخدم الذى، للتنمية مشروعات إلى الديون تحويل برنامج من المبادرة تلك تمويل
 أولى إيطاليا كانت وبھذا.البيئة على والحفاظ ا4جتماعية -ا4قتصادية التنمية تعزيز إلى الرامية المشروعات

  .مصر ديون بتحويل تقوم التى الدول

 على تؤكد التى الخضراء التجارة مبادرة سياق فى إضافية تطويرات ًمؤخرا البرنامج به لحقت قد وكانت
 المسائل ويبرز ، "ا�خضر الممر"يموله الذى التجريبى المشروع نتائج أساس على للبرنامج ا�صلية الرؤية

 مبادرة تستھدف كما، للتصدير المخصصة المصرية الزراعية المنتجات تفاءواق، النبات بصحة المتعلقة
 مخصص خط إنشاء ودعم، المصرية الموانى فى السوقيات تحسين ً-تحديدا أكثر بشكل -الخضراء التجارة
 صحة لمراقبة متكامل نظام وإقامة، السلع من كبيرة كميات على ا�وربية الطلبات لمواجھة البحرى للشحن
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 مرة للتفتيش نقاط 4قامة ا�ساس وضع النظام ھذا ويتوخى.العملية والصبغة بالكفاءة يتسم، النبات
 فى ا4سراع بغرض، المنشأ بلد فى) ا�خرى والجوانب، الجمركية والرسوم، النبات تختص بصحة(واحدة

 والدولة، المصدرة الدولة بين اءاتوا4جر القواعد وتوحيد لتنسيق ًوأيضا، الدولتين كلتا فى ا4جراءات
  .المستوردة

، ًشھرا 18 خ7ل الطازجة المنتجات من طن 3000 زھاء وتصدير إنتاج ھو التجريبى المشروع ھدف وكان
 مابعد مراحل فٮھا بما، برمتھا ا4نتاجية العملية سير مراحل لمراقبة إجراءات إتخاذ خ7ل من وذلك

 الموانى طريق عن أوربا إلى البحرى والشحن، الداخلى والنقل، لتبريدوا، التعبئة مراحل مثل، الحصاد
 وقد.الموسمية مبدأ وتطبيق، المصرية المنتجات جودة معايير رفع فيه يجرى الذى الوقت نفس فى، ا4يطالية

 تساعد سوف التى، ومصر إيطاليا بين الخاصة المبادرات من سلسلة إط7ق على التجريبى المشروع ساعد
 تحسين على فٮه تعمل الذى الوقت فى، المصريين المنتجين صغار جانب من التوريدات تنظيم تطوير على

   .ا4جتماعية -ا4قتصادية الظروف

  المختلفة  المنتجات حماية نظم

 فى، منھا وا4نتھاء، وتجھيزھا، إنتاجھا تم قد يكون أن +بد )PDO( المنشأع7مة  حماية تحمل التى السلع
 المنتجات حالة فى أما.بھا ومعترف راسخة خبرات على تشتمل عمليات خ7ل من، معينة فيةجغرا منطقة

 أو، ا4نتاج سواء ا�قل على المراحل إحدى أن يعنى ذلك فإن، )PGI (الجغرافية السمة حماية تحمل التى
 بسمعة تتمتع عةالسل وأن ،محلية منطقة فى حدثت قد تكون أن +بد، للسلعة النھائى التشطيب أو، التجھيز
 تركيبة إبراز تستھدف ولكنھا ،المنشأ إلى تشير فTSG( 7 (التقليدى التميز ضمان ع7مة أما .ممتازة
 ا4نتاج عمليات حول وتطورت ظھرت ،للجودة أخرى ع7مات وثمة .4نتاجھا التقليدية الطريقة أو ،السلعة

 الجودة ع7مة فكرة على أن ."المتكاملة -راعةالز "وع7مة ،العضوية الزراعة تعنى التى )AB (ع7مة مثل
  .ا�ساسية للسلعة الجودة بيان بغرض السلعة على توضع ع7مة أية وتشمل واسعة فكرة

 المميزة الخاصة السمات حماية جعلت التى 383/2004 رقم التنظيمية ال7ئحة ا�وربى ا4تحاد أصدر وقد
 - الشأن ھذا فى السارى القانون تكمل أنھا إلى با+ضافة -ئحةال7 تلك وتحاول.شفافية أكثر، الزراعية للسلع

 ا�سواق فى السلع إنتقال حرية تعترض التى العقبات بمخاطر يتعلق فيما ا�خرى المشك7ت بعض حل
 مع التعاون آفاق فتح على ال7ئحة وتعمل .النامية البلدان فى المصدرون يواجھھا التى والصعوبات، الداخلية
 من الفنية بالمساعدات مقترحات تقديم طريق عن ،النامية البلدان فى ا�خرى الفاعلة وا�طراف ،الف7حين

   .الواردات على تؤثر التى المخططات تصميم أجل

 فى الزراعة تحديث سياسة فىً رئيسياً مكونا تعتبر المنتجات جودة فإن، التنظيمية اللوائح تلك إلى وبا4ضافة
 موقع لضمان تقديم مساعدات على )CAP (المشتركة الزراعية السياسة صلب فى النص تم قد وكان .أوربا

   .)51(وتطويرھا الزراعية- الغذائية بالمواد للنھوض إجراءات إتخاذ طريق عن إستراتيجى

 بإتاحة فرصة الدعم من أجل EAFRDالتنمية الريفية  أجل من الجديد ا�وربى الزراعى الصندوق ويقوم
، للريف العامة الطبيعية والمظاھر البيئة وتحسين، الزراعية والمنتجات الزراعى اجا4نت جودة تحسين

 وتفعيل، الدراسات وإجراء، الريفى ا4قتصاد تنويع إلى الرامية ا4جراءات سياق فى السياحة وتشجيع
  .به والنھوض وتنشيطه )52(الثقافى التراث على الحفاظ بغية ا4ستثمارات

                                                 
 أنظر )2013 -2007 من البرنامج فترة( "الريفية التنمية أجل من األوربية عةالمجمو إلستراتيجية التوجيهية الخطوط "2007 سنة فبراير 20 فى الصادر األوربى المجلس قرار )51

  الزراعية األغذية مواد وتنمية الزراعى، التعاون بشأن 1– الفصل 4- اإلطار الفرنسى، العنوان قانون
  2005 سبتمبر 20 فى الصادرة 2005-1698 رقم األوربية للمفوضية التنظيمية الالئحة أنظر )52
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 ا4تحاد من 2007 عام فى المنشأ ع7مة حماية تسجيل إعتماد على سلعة 700 على يزيد ما حصل وقد
، ًوثيقا ًارتباطا المقدم الدعم جوانب  ترتبط مختلف،السلع تلك من سلعة 600 من مايقرب وإن ،27- ا�وربى
 على عرض بناء ھى والفكرة ً.مث7 السياحة قطاع فى ا�نشطة يسبق أو يصاحب الجيدة المنتجات وعرض

، الترفيھية ا�نشطة فيھا تندمج عملية إلى ينتھى شيء وكل، Lancaster Model +نكستر نموذج ساسأ
 على وتطورھا بنيتھا حيث تقيم، الخ النز+ء وخدمة، الريف فى الضيافة وبيوت، السياحية والتسھي7ت

  .مشترك أساس

 سلعة 15 وھنالك، )1 -شكل بيانى( المسجلة السلع من% 80 على يزيد ما أى، متوسطية دول من جاءت
 أنواع وتستحوذ، )TSG(التقليدى  التميز ضمان" تسجيل على حصلت متميزة متوسطية سلع 4 بينھا من

  %).15 (الزيتون زيت يھايل، المسجلة الشھادات تلك نصف على والخضروات، والفواكه، الجبن

 بعد ، 2004 يونية فى جديدة أوربية عمل خطة ا�وربية المفوضية أطلقت، العضوية الزراعة مجال وفى
، ا�عضاء الدول شملت واسعة مشاورات
، الفاعلة وا�طراف، ا4تحاد ومؤسسات

 فى المنخرطين المصالح أصحاب وجميع
   .الزراعة من النوع ھذا تطوير

 تنظيمية +ئحة ًمؤخرا وضيةالمف وأصدرت
 ا�خيرة التطورات حسبانھا فى أخذت، جديدة

  وكان.)53(وا4حتياطات المبادئ حيث من
 أوربا جنوب دول فى العضوية نموالزراعة

 ً-ملحوظا ًنموا، الماضية القليلة السنوات فى
 المساحة من% 50 على إستحوزت حيث

 الفواكه وتعتبر.2005 عام فى الزراعية
 حيث( القطاع ھذا فى الفئات أھم اتوالخضرو
 السوق إجمالي من% 25 عنلى إستحوزت

 تلك زراعة ويتم، )2005 عام فى ا�وربى
، واليونان وأسبانيا إيطاليا فى ًا�نواع أساسا

 تستورد التى الشمالية للدول تصديرھا ويتم
 وقد. ثالثة دول من المنتجات بعض ًأيضا

، العالم فى العضوية المنتجات أسواق شھدت
 بليون 30 تجاوز، 2005 عام فىً شديداً رواجا
 فى المنشودة التنبؤات وكانت .أمريكى دو+ر

 أن توضح )2006( "المرقاب العضوى"
        أكبر اXن الطلب

 الدول فى و+سيما، بكثير العرض من

                                                 
  2092/91 ، ورقم834/2007 رقم األوربية للمفوضية التنظيمية حةالالئ )53

وحماية   /ع7مات المنشأ حماية توزيع 1-شكل بيانى
  2007سنة أوربا فى الجغرافية السمة
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 26 العضوية منتجاتال قيمة بلغت حيث، العالمى المستوى على الصناعة تلك ديناميكية وتتأكد )54(ا+وربية
 بليون 71 إلى التجارة تلك حجم قيمة تصل أن المقدر من فإنه، للتوقعاتً وطبقا، 2003 عام فى د+ر بليون
  .2012 امع بحلول دو+ر

 ع7مات وثمة، ا�وربى التنظيمى ا4طار فى تصميمھا تم التى، للجودة الرسمية الع7مات إلى وبا4ضافة
 إتفاق إبرام تم، ا+خيرة الحالة وفى.النطاق الواسعة التجزئة تجارة خ7ل منً وخصوصا، اXن تستجد أخرى

 وا4لتزام، السلعة جودة تضمن معينة مواصفات يشترط، المنتجين من ومجموعة الموزعين أحد بين
 رشعا مع الحال ھو كما (المستھلكين أعين فى السلعة قيمة إبراز ھو والھدف، السليمة الزراعية بالممارسات

 الفواكه إستھ7ك زاد حيث، الشمال فى بالجودة ا4ھتمام ھذا ًأيضا ويتضح".كارفور جودة"ع7مة كارفور
 ا�ھداف أحد وھذا، المزمنة وا�مراض بالسمنة ا4صابة حا+ت من الحد فى مھم عامل وھو، والخضروات

 4ص7ح الصريح الغرض ن وكا.)55(ا�وربية الدول من كثير فى والصحية الغذائية للسياسات الرئيسية
 ا�وربية المفوضية عنه دافعت والذى -والخضروات الفواكه مجال فى )CMO( المشتركة السوق منظمة

   .)56(الجودة ربح وضع إلى التجارى الربح وضع من التحول ھو - 2007 عام فى

 ا4ھتمام وأصبح، لحجمھو ا المائدة المھم في نبيذ يعد ولم، النبيذ قطاع فى وبوضوحً أيضا مطلوبة والجودة
 وسمة، المنشأ إسم (للتميز الرسمية الع7مات أصبحت حيث السوق قطاعات جميع فى عامة ظاھرة بالجودة
، 9000 أيزو الجودة شھادة (الجديدة والتنظيمية المؤسسية والقواعد، )ا�نبذة وأنواع، الجغرافية المنطقة
 منظمة إص7ح من الغرض  وكان.)57(اليومى العمل برنامج ھى)وا4قتفاء، 14000 أيزو البيئة وشھادة
 ا�نبذة لجودة الدعاية، بروكسل عن صدرت توصية موضوع وھو، النبيذ مجال فى المشتركة السوق

   .)58(الجنوبى الكرة نصف فى تقع دول عليھا إستحوذت التى السوق من حصتھا تستعيد حتى، ا�وربية

 التربس إتفاقية نصوص فى الجغرافية والسمات بالجودة المعنية السياسة بدمج ا4ص7ح ھذا ويوصى
)TRIPS( )ا4تحاد فى ا�نبذة جودة لفكرة الترويج يتم وأن، )بالتجارة المتعلقة الفكرية الملكية حقوق 

 مراقبة لھا يتسنى حتى، للمنظمات ا4حترافى الدور وتوسيع، العالم مستوى على فيھا والتوسع ا�وربى
  .أراضيھا فى المنتجة ذةا4نب جودة وإدارة

                                                 
، )إجريت التى للمسوح فرنسا، طبقاً فى 10 كل بين من أشخاص 8 مع الحال هو وهذا(المستهلكين لدى متزايدة إيجابية قيمة العضوية للمنتجات )54(

   .2003 عام فى% 37 ب ، مقارنة2006 عام فى العضوية المنتجات يستهلكون كانوا الفرنسى الشعب من% 50 من أكثر أن كما
 ديربان مدينة فى عقد الذى بالتغذية الثامن عشر المعنى الدولى للمؤتمر اإلفتتاحية الجلسة والخضروات، أثناء للفواكه دولى تحالف تشكيل تم )55(

 الفواكه إستهالك تشجيع إلى الرامية ططالخ وضع التحالف ذلك من والغرض .2005 سنة سبتمبر 23- 19 من الفترة خالل إفريقيا بجنوب
 الحكومة بخطط اآلن التغذية معاهد وتضطلع.الخاطئة الغذائية بالنظم المرتبطة المزمنة واألمراض السمنة مشكالت معالجة بغرض والخضروات

  ).أوربا - الداخلية التجارة من قبل المتبعة اإلستراتيجية:قارن(والخضروات  الفواكه تجارة تشجيع إلى الرامية
  2005 عام فى األوربى اإلتحاد فى اإلجمالى الزراعى اإلنتاج من% 17األوربى،  اإلتحاد ميزانية من% 3,1 والخضروات الفواكه إنتاج بلغ )56(
  سنة األخيرة العشرين فى فرنسا فى% 30 بحوالى المنشأ حماية عالمة التى تتمتع الكروم مزارع زادت )57(
  الكروم مزارع هيكلة بإعادة اإلسراع أجل من 2013 عام بحلول بالكامل تتحرر سوف الزراعة حقوق أن يةاألورب المفوضية أعلنت )58(
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   2006 قائمة بتسجيل حماية ع6مة المنشأ، وحماية السمة الجغرافية في دول جنوب أوربا، -1جدول 
  إجمالي المنتجات  البرتغال  إيطاليا  فرنسا  أسبانيا    الدولة / المنتجات

  124  12  31  42  19  20  الجبن 
  73  31  28  4  10  -  اللحوم المجھزة 

  90  25  2  50  13  -  الطازجة للذبيحةاللحوم والفض7ت 
  3  -  -  2  -  1  المحار الخ : ا�سماك

  21  10  2  6  2  1  )لبن-عسل(منتجات حيوانية أخرى 
  83  5  37  -  16  25  زين الزيتون/ الزيوت والدھون

  16  1  2  3  -  10  زيتون المائدة 
  138  19  45  24  25  22  الفواكه والخضروات والحبوب

 ،الفطائر منتجات المخابز،
 والبسكويت، والحلويات، والكعك،

  الخ 

1  6  2  3  -  12  

  9  -  3  2  -  4  منتجات مختلفة غير غذائية 
  3  -  -  -  3  -  منتجات أخرى 

  7  -  2  5  -  -  مشروبات أخرى 
  579  103  155  140  97  84  ا4جمالي 

  ا�تحاد ا*وروبي: المصدر

 ا4طار لتحسين الوطنى والمستوى المحلى المستوى من كل على، وخاصة عامة مبادرات كبرى أطلقت ولقد
وفي دول جنوب . العضوية والزراعية المحلية المنتجات وتطوير، السلع جودة أجل من والتنظيمى المؤسسي

 تحسين إلى أدت قد، بھا العمل تم والسياسات الزراعية التى، فإن ا4طار القانوني الجديد، وشرق المتوسط
 زاوية ومن.العضوية للزراعة المخصصة المحصولية المساحة ادتز كما، المتوسطية المنتجات عرض
 تعلق التى -ا�وربية الدول مع ا�وثق التجارية الع7قات فإن، والعمل بھا على وجه السرعة الجودة تحفيز
   التقليدية الممارسات تغيير نحو موجھة إضافية قوة شك ب7 تعتبر -الجانب ھذا على كبيرة أھمية

 كما تتطور الجودة فكرة فإن، والس7مة الجودة بمعايير يتعلق فيما ًتشددا ا�كثر ا�وربية وطالشر سياق وفى
 good agsicuturalالجيدة  الزراعية الممارسات بخصوص للمرجعية ا�وربى النظام مع الحال ھو

practices )جاب يورو بإسم المعروفة Europ GAP( ،المؤسسات جانب من جبارة جھود بذلت ولقد 
 فى الجودة نظم تحسين بغرض المصممة البرامج تنفيذ أجل من ا�وربية الدول مع بالتعاون والخاصة العامة

 الجھود تلك وتختص.ا�وربى ا4تحاد مع التجارى الحوار على الحفاظ وبھدف، ا4نتاج قطاعات مختلف
 إ+، العضوية الزراعة قطاع ىف الجودة لمراقبة ھيئات وإنشاء، ا�يزو لشھادات المانحة الجھات بموافقات

 وبشكل، متجزئة المختلفة ا4نتاج نظم فى العرض سلسلة �ن، منتشرة الممارسة أن +تعنى العملية تلك أن
   .موجودة غير الرأسية الع7قات أن كما، ًتماما مباشرة ليست المصدرين مع الع7قات فإن، ًتحديدا أكثر

، المحلى للسوق المتجھة الغذائية المنتجات بين واضح تمييز ھناك المتوسط وشرق جنوب دول جميع وفى
 تطبيق إجراءات بخصوص التصدير سلع مع كبيرة جھود تبذل حيث، للتصدير المتجھة الغذائية والمنتجات

 من ا�دنى بالحد ا+لتزام إلى با4ضافة -تسمح التى، التصديق شھادات على الحصول وآليات، الجودة معايير
 وبعض. ًنسبيا معروفة سلعھم إن حيث، ا�وربى ا4تحاد أسواق إلى بالنفاذ للمنتجين - والجودة الصحة معايير

، وتونس، وتركيا، المغرب فى، ا�غذية صناعة فى أو، والخضروات الفواكه قطاع فى العاملة ا�طراف
 وشھادة، )Europ GAP (الزراعية الممارسات جودة شھادة: مثل الشھادات بنظم بالفعل أخذت قد ومصر
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 أحكام مع يتمشى الذى ا4قتفاء نظام إستخدام ذلك فى  بماHACCP "تحليل المخاطر والمراقبة الحرجة"
  .178/2002 رقم، ا�وربى ا4تحاد عن الصادرة، التنظيمية ال7ئحة

 المحلية وأسواقھا صادراتھا تنمية تستھدف إستراتيجية ضمن التوجيھية الخطوط تلك وضع تونس وتحاول
 زيت"على مميزة ع7مة وضع بسياسة العمل بدأ حيث) 59 ()خاصة بصفة السياحة صناعة ذلك فى ماب(

 على الحصول أجل من تحديده تم والذى" والخضروات  الفواكه"نظام مرجعي لـ وكذلك"التونسى الزيتون
 عةبصنا النھوض أجل من صندوق إنشاء تم وقد )Europ GAP() 60(الزراعية الممارسات جودة شھادة
ً حاليا يجرى، المغرب وفى) 61 ()2011-2007( عشرة الحادية التنمية خطة سياق فى، المعبأ الزيتون زيت
 الخطط إلى با4ضافة، الخدمات وتنويع، الجودة تحسين بغرض التدريبية والدورات التنظيمية اللوائح إعداد

 البرامج ضمن المدرجة خططاتالم وكذلك، 2020 عام حتى الريفية التنمية إستراتيجية ضمن الموضوعة
 السياسات ضمن مدرجة المبادئ نفس ونجد .المحلية بالمنتجات قائمة وضع تم كما، المختلفة الزراعية
 بموجب .القياسى للتوحيد معھد بإنشاء قد إلتزمت الجزائرية الحكومة إن بل، الجزائر فى والريفية الزراعية

 قانون(، المستھلك حماية أجل من ًقانونيا ًإطارا وضعتو، 2004 يونية 23 فى الصادر 04-04 القانون
 يحكم قانونى إطار ووضع، المحلية بالمنتجات قائمة إعداد عن ا4ع7ن وقد )بخصوص ا+ستھ7ك 89/02

 زيت منتجى منظمات جانب من ضغط وتحت.الزراعية للسلع المميزة والع7مات الشھادات منح إجراءات
  .2006 عام فى تجارية وع7مات، جودة شھادات الريفية والتنمية عةالزرا وزارة أصدرت، الزيتون

 اللوائح من إتخذت حيث، مبكرة مرحلة فى، بالجرأة تتسم حماية سياسة إنتھاج فى بدأت قد تركيا وكانت
 بمعھد الحكومة أناطت 2003 - 1995 عام من الفترة وخ7ل.به تحتذى ًمثا+ 1992 لعام ا�وربية التنظيمية

 ب إعتراف على بالحصول للدولة سمح مما، )GI (الجغرافية المسميات على القواعد تطبيق مھمة اتالبراء
ْالنقل (تتمتع بسمة الحماية مثلّمصنعة  زراعية سلعة 30 تشمل محمية سلعة 67 ، اXن تركيا لدى ويوجد، )]

   . العضوية للمنتجات الشھادات لمنح بھا خاصة ھيئات

 إستراتيجية إلى تحولت قد الب7د أن على يدل فإنما، اXن ويتطور ينمو إذ يةالعضو المنتجات قطاع إن
 المخصصة المحصولية المساحة أن كما -المتوسط وشرق جنوب بلدان جميع بتشجيع تحظى التى -الجودة

 فى ًومؤخرا، ومصر، وتركيا، والمغرب، تونس فى : مكان كل فى بسرعة تتوسع العضوية للزراعة
، arganا�رجان أشجار -البلدان تلك فى التخصص شديدة العضوية.والزراعة.وسوريا، نانولب، الجزائر

% 40 أن وبينما نجد، الجزائر فى والتمور -تونس فى الزيتون وأشجار، المغرب فى والتوابل، وا�عشاب
 نتجينللم الرئيسى الھدف ھى ا�جنبية ا�سواق أن نجد، المحلى السوق إلى في مصر تتجه المنتجات من

  .العربى المغرب دول فى والمصدرين

 +تزال المتوسط وشرق جنوب دول فى ا4جرائية القواعد أن إ+، المشجعة الع7مات تلك من الرغم وعلى
 بالنسبة الشھادات نظم إن ثم، مكتملة غير +تزال والقانونية ا�طرالمؤسسية أن كما، للغاية مزعجة

، السلعة وإقتفاء، التصديق وثائق أن ذلك إلى أضف. ًواضحاً تحديدا بعد تحدد لم الجيدة الزراعية للممارسات

                                                 
  )2011- 2007( عشرة الحادية الخطة فى المبينة التوجيهية الخطوط أنظر )59(

 رئيسية شروطاً تمثل 49 عتها، منهامراج مراقبة، يتعين نقطة 214فصالً،  14 على" والخضروات الفواكه" بشهادة الخاص النظام هذا يشتمل )60(
 شهادة على حصل قد الزراعى Douala دواال مشروع وكان )Europ GAP(. الممارسات الزراعية الجيدة شهادة سياق فى بها اإللتزام يتعين

 البطاطس بسلعة األوربية واقاألس إختراق من الشركة تمكن الشهادة تلك المثال، ألن سبيل على وهذا ،  Europ GAPالممارسات الزراعية الجيدة
  تلك الشهادة على الحاصلة

 142,000 ب مقارنة طن 210,000 ب عشرة الحادية الخطة فى اإلنتاج ، ويقدر)2007 عام فى طن 2000 (تعبئة يتم الزيتون زيت من% 1 )61(
  )2006 - 2002 (العاشرة الخطة فى طن
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 المخاطر إدارة كانت ولما.التنفيذ عن ماتكون أبعد ھى بل، بعد بھا ًمعمو+ ليس، الصحية المعايير ومراقبة
 تم ىالت الجديدة الصحية واللوائح، الروتينية الممارسات بين الصراعات تنشأ، بالكفاءة +تتسم الصحية
" اللعبة قواعد" تفرض ا�جنبية ا4قتصادية ا�طراف فإن، لذلك ونتيجة، ا�وربية ا�سواق أجل من وضعھا

 المحلية ا�سواق من كثير تنمية أمام ا�خرى العقبات ومن.التجزئة وتجار المحليين المنتجين على
 مخازن س7سل وا4فتقارإلى، كافية نقل أو إتصا+ت وسائل أو، تجارية أساسية بنية وجود عدم ، وا4قليمية

  .والتغليف التعبئة نظم إلى وا4فتقار، التبريد

 شديد القانونى ا4طار أن نجد حيث، ًأيضا الكمال من عالية درجة على ليست أوربا فى على أن ا�مور
 ليس أنه كما، الفرعية والقطاعات، المميزة التجارية والع7مات، الجودة معايير زيادة ناحية من، التعقيد
 وكذلك، وحمايتھا ا4نتاج طرق عن ا4ع7ن فى بالغة صعوبة ا�وربية المفوضية تواجه ولھذاً.موحدا

 جعلت ا�وربية أن المفوضية أدخلتھا التى ا4ص7حات وكان من شأن.الجديدة المنتجة الدول تصنيفات
 الموردة أو المسوقة المنتجات عن لينمسئو جعلتھم ثم ومن، الغذاء قوانين أنظار محط الزراعيين المنتجين

 الغذاء قانون وفى إطار.كاھلھم عل تقع التى القانونية ا�عباء إلى يضيف مام، )62(برمتھا ا�غذية سلسلة إلى
 تنطوى قد التى المحتملة  الصحية لbخطار ًتفاديا الزراعية أساليبه تعديل ف7ح كل على يتعين ا�وربى

 التى التنظيمية القانونية لbدوات متزايد بشكل يخضعون الف7حين أن نجد، ھذا وعلى.ا�ساليب تلك عليھا
   .التجارية الشركات على خاصة بصفة تطبق

  :التنظيمى ا4طار تحسين

 أساس تشكل التى والقيم المبادئ من مستفيدة -المستھلكين وإتحادات، المحلية السلطات عملت، أوربا فى
 الرامية ا4تجاھات تشجيع على، ا4قليمية والسلطات، البحوث ومراكز، نتجينالم واتحادات-العادلة التجارة

المباشرة  والدوائر، القصيرة الدوائر طريق عن التوزيع أساليب وتحسين، المحلية للمنتجات الترويج إلى
 طريق عن والبيع، المحلية  وا�سواق)AMAP (الحائزين صغار وإتحادات، المزارعين أسواق ومساندة

، المتاجر وس7سل، المتخصصين التجزئة وتجار، الغذائية الخدمات لمقدمى والبيع، البريدية لباتالط
 على، والخضروات للفاكھة )CMO (المشتركة السوق تنظيم أكد، ذلك على  وع7وة.)التصدير ومبيعات
 4نشاء ولةالمبذ الجھود لتدعيم المساعدات تقديم طريق عن، الداخلية التجارة منظمات تعزيز ضرورة
  . )63 ()يورو مليون 700 المساعدات بلغت وقد (للمنتجين إتحادات

 للسوق الجديد التنظيم إطار فى فرنسا فى، ا�نھار �حواض ولجان، للمنتجين إتحادات إنشاء تم وقد 
 تتبا التى العرض إستراتيجيات بإتباع، والخضروات للفواكه الجملة تجار إتحادات فيه تقوم الذى المشتركة

 والخضروات الفواكه منتجى تضم الزراعية التعاونيات وأصبحت المحلية المنتجات من والمزيد المزيد تضم
 Traceability السلعة وإقتفاء Labelling المميزة الع7مة وضع عمليات ضمن، مباشرة، الجودة ذات

 مزرعة 30.000 تضم، رنساف فى زراعية تعاونية 132 يضم إتحاد وھو -الزراعية ا�عمال إتحاد قام وقد.

                                                 
 األطراف بها تلتزم التى واإللتزامات المبادئ تضع وهى 2002 سنة يناير 28فى درةصا 178/2002 رقم تنظيمية الئحة:الغذاء قانون أنظر )62(

 وط، التح مبدأ فى األغذية قانون إصالح فى الرئيسية السمات وتتمثل .السواء على األعالف ومواد الغذائية المواد تشمل وهى.الغذاء سلسة فى الفاعلة

 المفعول سارية أصبحت التى الصكوك من بمجموعة الالئحة تلك استكملت وقد ).الرئيسى المبدأ( اءفاإلقت الضرر، ومبدأ عدم الشفافية، ومبدأ ومبدأ
  2006 يناير 1 من إعتباراً

 الصارمة للقواعد إمتثالهم بسبب المنتجون يتحملها التى اإلضافية التكاليف تعويض هو المنتجين إتحادات إلى المساعدات تلك تقديم من الغرض )63(
 بدالً% 60 إلى نسبته وتصل اإلتحاد يقدمه جزئى تمويل وهو(إضافى دعم يقدم وسوف.والتشغيل العمالة البيئة، وبشأن الحيوان، وحماية ةرعاي بشأن
 األعضاء الدول فى اإلنتاج، وكذلك حجم من% 20 عن - المنتجين إتحادات خالل من - اإلنتاج تسويق نسبة فيها تقل التى المناطق فى )%50 من

  المنتجين وجمعيات إتحادات إندماج أجل من إضافية مساعدات تقديم المشروع ويقترح.للمنتجين إتحادات إنشاء على تشجيعها أجل من الجديدة
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 فرانس -بيو تقوم  وكذلك.)64(سنة بعد سنة المستھلكين على، الجودة ذات المنتجات من ما تعرضه بتوسيع
Bio-France فى البيع كان سواء (مباشرة المتسھلكين إلى منتجاتھا من% 20 ببيع الحيوية للمنتجات 

  .)الخ التجارية وا�سواق المعارض فى البيع أو، المزرعة

 ففى، تحقق الذى التقدم بعض من الرغم على، للغاية شديدة العوائق أن نجد، المتوسط وشرق جنوب وفى 
 على مايزيد ظھر حيث، الماضية القليلة السنوات خ7ل ًھائ7 ًتطورا المنتجين إتحادات تطورت، المغرب

 إتحاد ظھر كما، 2006 عام فى تعاونية 6,000، للزراعة غرفة 37، للمنتجين وجماعة ًإتحادا 250
 إتحادات ًأيضا وظھرت ، Maghreb-Bio بيو -مغرب إسم تحت العضوية الزراعة قطاع فى للمنتجين

 ومع.للمنتجينً فرعا 35 اليه ينتمى )Comader (الريفية والتنمية للزراعة المغربى ا4تحاد مثل جديدة عامة
 فإنه، تونس فى أما .والتسويق والتأسيس، حواللوائ، التنظيم بخصوص، كؤود عقبات ھنالك +تزال، ذلك

 فى المنتجون قام، الماضى القرن من التسعينات عقد التي ظھرت أثناء المختلفة ا4تحادات إلى با4ضافة
 تجارة جماعة أى GID"الجيد "مسمى تحت، ًأيضا بھم خاص إتحاد بإنشاء العضوية الزراعة قطاع

 السلع وتسويق بغرض تصنيع، الزراعيين المنتجين مع شراء ياتإتفاق بإبرام الصناعة رجال وقام.التمور
 800 على ومايزيد للمنتجين إتحاد 1,300 فى الزراعيون ّتجمع المھنيون الجزائر وفى) 65(عليھا المتفق
 المستوى على تنظيماتھم لھم الزراعية -ا�غذية صناعات وك7ء أن ونجد. الخدمات تعاونيات من تعاونية

 كان مصر وفى.ا�عمال أصحاب وإتحادات، والصناعة التجارة غرف خ7ل من ويعملون، القطاعى دون
 إجمالى ويقدر، منتج مليون 4 إلى فيھا ا�عضاء عدد إجمالى يصل، 2005 عام فى تعاونية 5,717 ھنالك
 بتدعيم التعاونيات تلك وتقوم.يورو بليون 4 مايعادل أى، مصرى جنيه بليون 25 ب ا4نتاجية طاقتھا
 السياق فى دورھا تعريف بإعادة تتصل صعوبات اXن تواجه ولكنھا، الزراعية السلع وتسويق، ا4نتاج
 وفي سياق المواءمة .والمشروعات للمؤسسات الدولة ملكية ونقل، ا4قتصادى للتحرير الجديد

ً ونظرا، المتبادلة نافعالم منظمات بروح ماتلتزم ًنادرا �نھا ولكن، تعاونية 600 اXن بلبنان ويوجد.البنيانية
 المالية النواحى فى كبيرة قصور أوجه ثمة فإن، التمويل على الحصول أجل من الغالب فى تقام �نھا

 لتجميع ًأساسا +تشكل ولكنھا، للخدمات تجمعات بمثابة حا+تھا أفضل فى وھى، التعاونيات لتلك وا4دارية
 وفى.الجملة تجارة بجھات ع7قاتھم فى المنتجين موقف إضعاف شأنه من الذى ا�مر، وتوفيرھا التوريدات

فيما  المالية والدعم المساعدات لھا تقدم التى بالحكومةً وثيقاً إرتباطا ترتبط المنتجين إتحادات أن نجد، تركيا
  .وتسويقھا السلع بتوريد يتعلق

 العوائق كفاءتھا من يحد أنه إ+، أوربا جنوب دول فى ًتطورا أكثر، ھذه التنظيم أشكال أن من الرغم وعلى 
 أن إ+، العرض سلسلة تشرذم إلى وبالنظر.المتوسطية الدول جميع فىً غالبا الشائعة، وا4قتصادية المؤسسية

، لذلك وننتيجة.السعر صانع بدور القيام وتستطيع، القوة موقع تحتل +تزال النطاق الواسعة التجزئة تجارة
 Lipchitz 2005,Butault(ًدائما  الف7حون و+يستفيد، الفرعية عاتالصنا فى ھى ا4نتاجية مكاسب فإن

2006, Purseigle 2005( نتاج جديد معيار وضع فإن، النھائى التحليل وفىcالذى العرض على يرتكز ل 
 وتنظيم، القانونى با4طار يتعلق ًحاسما ًسؤا+ يثير، المتوسطى ا4ستھ7كى النموذج مع يتكيف

 ا�طراف بين التنسيق أن إ+، التنظيمى المجال فى الفعلى التقدم بعض إحراز من لرغما وعلى.المنتجين
 حسمھا يتعين الكبرى المشك7ت إحدى وھذه، ا�سى إلى يدعو بشكلً مفتقدا +يزال، والعليمة المنظمة الفاعلة

  .لمنطقةا فى الف7حة مستقبل وضمان، الجنوبى الكرة نصف فى المنتجة السلع منافسة يمكن حتى
                                                 

 نتيجة ظهر ، الذى)Agri Confiance(الزراعية األعمال إتحاد إقامة القطاع، فى الفاعلة، فى والخاصة العامة األطراف ممثلو شارك )64(
  السلعة المميزة، وإقتفاء بالعالمات المعنية والصناعية التجارية األطراف لفمخت بين للمفاوضات

 المواد تجهيز مصانع أصحاب بين المبرمة العقود  شراء)UTAP (-السمكية والثروة للزراعة التونسى اإلتحاد -  شجع 2006 عام  فى)65(
 وخالصة مركزات إنتاج نظام يكون التصنيع، بحيث جهات و ينالفالح بين الصالت تدعيم بغرض الطازجة الطماطم منتجى الغذائية، وبين

  .وضمان توريدها بانتظام إلى مصانع التجهيز الطماطم فى فاقد أى وجود عدم األداء، مع ضمان سلس الطماطم، نظاماً
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   :والموارد، والعقبات العمل،  اللعبة، ودوافع أطراف : فتراضاتوا� ا*ساسية التحديات

 التحلي7ت وقد كشفت. المتوسط منطقة فى ا4نتاج فى الرئيسية التحديات أحد العرض تنظيم يعتبر
 الزراعية- ا�غذية مواد من متكامل تنافسى عرض لبناء ھامة عوامل عن، بالفعل ناقشناھا التى وا4تجاھات

  .المتوسط منطقة فى

   :العرض ّوتركز ا*فقى التنسيق بين

 القرارات تحتاج، للسلع التجارى التبادل فى الكامنة التعاقدية الع7قة على يقوم الذى السوق إقتصاد فى
لقطاع وفي ا، إلى مفاوضات متوازنة بين مختلف ا�طراف المعنية، وثمن السلعة، والكيف، المعنية بالكم

 وتجارة، الصناعة مع الع7قات إدارة أجل من مھمين الزراعي أصبح تركز العرض والتحكم فيه عاملين
 أشكال من شكلين، المنتجين وإتحادات، الزراعى التعاون غدا ولقد.السوق مباد+ت تنظيم أجل ومن، التجزئة
، متبادلة منافع على الحصول ضبغر تسويقھا يتم التى المنتجات حجم زيادة وسائل يوفر الذى التنظيم

 فى وا4ستثمار، البيع وأسلوب، البيع وإختيارزمن، التسويق أدوات طريق عن ًأيضا للمنتجات والترويج
 ا4تصال ًأيضا ا�فقى التركز وييسرھذا.الطلب مع يتناسب حتى العرض وتخطيط، وا4بتكار البحوث
 فى التأثير بغرض السياسية القيادات مع شاوراتوالم، العام القطاع أو العامة السلطات مع ا4دارى

 مع ًمفتوحا الحوار وجعل، السوق متطلبات مع تتناسب التى الھياكل إقامة وضمان، الزراعية السياسات
  .التجارية ا4تفاقيات خ7ل من الفرعية الجھات

 الصناعات على ثروا* :الرأسية الزراعية، والع6قات ا*غذية مجال فى والمتوسطة الصغيرة المشروعات
     :للزراعة الداعمة

 على بناء العمل فى التخصص وفى، الريفية للمناطق ا4قتصادية التنمية فى الزراعية الصناعة تنمية تساھم
 تنمية تشجيع إلى الرامية ا4جراءات إتخاذ من و+بد.والتنموية البحثية الخطط وفى متقدمة تدريب برامج

 الصناعية البنية أساس تشكل والتى، الزراعية -ا�غذية مجال فى العاملة ةوالمتوسط الصغيرة المشروعات
 أنشطة، خاصة بصفة نشجع أن و+بد، ا4قليمى المستوى على والتكامل التنمية تيسير أجل من المحلية
 ىا4قليم الزراعى ا4نتاج قيمة تعزيز يتسنى حتى ا�ولية بالمنتجات المتصلة ا�ولى المرحلة فى التجھيز

 الصغيرة المشروعات نمو إن ثم.عدالة أكثر بشكل القيمة سلسلة توزيع ثم ومن، فعالية أكثر بشكل
 وخدمات، والنقل، والتغليف التعبئة مثل، التكاملية ا�نشطة من - بشبكة الشركات يزود سوف والمتوسطة

 فى المنافسة على القدرة أجل من دافعة قوة وكلھا، الكومبيوتر وعلوم، وا4تصا+ت، التدريب مثل:الشركات
 تلك جميع وتساھم .المنطقة فى ا4جتماعية -ا4قتصادية التنمية أجل من عنه +غنى وشرط، ا�سواق

، الزراعية ا�نشطة تحديث فى ًأيضا تساھم ولكنھا، المستھلك حاجات إشباع فى فقط ليس، ًمعا ا4جراءات
ً دورا تلعب أن يمكن �نھا، وتشجيعھا الصغيرة شروعاتبالم للنھوض ا4جراءات إتخاذ ومن ثم فإنه +بد من

 زيت (ا�وربى ا4تحاد دول فى عليھا طلب يوجد التى التنافسية التقليدية المنتجات تنمية طريق عن ًمساندا
  ).المبكرة والخضروات والفواكه، للمحاصيل العضوية والمنتجات، وا�جبان، الزيتون

 بينما، التنسيق إلى ويفتقر، مشرذم، المتوسط منطقة فى الزراعى النظام أن وحيث، الحاضر الوقت فى
 نستعيد لكى  وأنه.المعام7ت تكلفة وارتفاع، بالعشوائية يتسم السوق أن يعنى ذلك فإن، متركزة الصناعة

 وتخصيص، التجارية ا�نشطة تنسيق خ7لھا من يمكن التى التنظيمات إقامة من +بد، السوق وعدالة، الكفاءة
 الزراعية -ا�غذية صناعات بين رأسى تنسيق إقامة إلى الرامية ا4جراءات شأن ومن.أفضل بشكل مواردال

، معھا المتعاملين الموردين وبين النطاق الواسعة التجزئة تجارة شركات بين أو، الزراعية المشروعات وبين
 المشروعات وضمان، يفوالك الكم حيث من العرض وإستقرار تثبيت شأنه من للتعاقدات نظام إيجاد

 ا4ستفادة الفرعية للصناعات يمكن كما، للسوق ا�فضل المنافذ من تستفيد أن يمكن التى، للزراعة الداعمة
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، التسويقية إسستثماراتھا تشجيع بدوره شأنه من والذى، والكمية الجودة ناحية من المضمون العرض من
  .معينة بدرجة السوق إختراق ثم ومن

، العرض ]تركز إستراتيجية إتباع على، للزراعة المساندة الشركات يشجع أن يمكن، تعاقدية اتع7ق إقامة إن
ًدوراھاما المنتجين إتحادات وتلعب، الشركات بين فيما التعاون أشكال من إقامة الوقت نفس وفى  فى، للغاية ً
 ًوأشكا+من، منتجاتھا لبيع كاتللشرً سوقا ماضمنا وإذا.والدولة الخاص القطاع بين التنسيق فى، السياق ھذا

 المشروعات بنية على الحفاظ فى ًأيضا يساعد ذلك فإن، للزراعة المساندة الصناعات ا�فقي فى التعاون
 بدوره يشجع الذى ا�مر، والمتوسطة الصغيرة للمشروعات شبكة إقامة على ويشجع، والمتوسطة الصغيرة

 + تصبح، الطريقة وبھذه . المحلية والمھارات التقنيات يهف تستخدم، والتسويق لcنتاج نظام إقامة على
 دون يحول ًحاجزا و+، التنمية أمام عثرة حجر، للزراعة المساندة المتوسطة أو الصغيرة المحلية الشركات

   .الصناعة إلى النفاذ

   :المنسقة ا4قليمية النطاق، والتنمية الواسعة التجزئة تجارة

 الع7قات على، متزايد وبشكل، النطاق الواسعة التجزئة تجارة فى المتبعة ضلالتفا إستراتيجيات ترتكز 
 شأن ومن، للزراعة المساندة الصناعات على، الزراعى لcنتاج محددة ًشروطا تفرض التى الرأسية

 التشجيع، المشروعات وبين النطاق الواسعة التجزئة تجارة بين مباشرة ع7قات إقامة إلى الرامية ا4جراءات
 لbسواق وضع حد، المعلومات وشفافية، الجودة معايير بخصوص الطرفين بين تعاقدات فيما إبرام على

 بيت ھو ليس المراحل تلك عدد وتقليص.المتعددة الوسطى المراحل وتقليص، الجملة وأسواق الوسيطة
 مابعد مراحل وفى، ويقالتس ماقبل مراحل فى الحال واقع لتغيير ا�ھمية بالغ أمر ًأيضا ھو وإنما القصيد؛
 مراحل وفى، للمنتجين إتحادات إقامة أھمية عن بالفعل تحدثنا، التسويق ماقبل بمراحل يتعلق ففيما . التسويق

 ا4قتصادية ا�نشطة تعزيز -والتركز التدويل عملية خ7ل من– الحديثة التجزئة لتجارة يمكن، التسويق مابعد
 تضمن أن ويمكن، الدول من دولة كل فى الزراعية – لbغذية لمحليةا الصناعة إمتداد على، ًقدما ودفعھا
 تحكم منسقة قواعد وضع طريق عن، الحركة تلك دعم من و+بد. للمستھلك أقل وبتكلفة، ًشمو+ أكثرً عرضا
 المستوى على ا4قتصادية وا�نشطة، ا4نتاج وحدات عرض نظام خ7ل من المتكاملة ا4قليمية التنمية عملية

 من المساعدات بشأن النوعية البرامج شأن من فإن، خاصة بصفة المتوسط وشرق جنوب دول وفى. محلىال
 الsزمة ا�جل الطويلة ا4ستثمارات إنقاذ، والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمكين، التجزئة تجار جانب

 يقة وطر، السلعة بمزايا لقيتع فيما طلباتھا فىً تشددا أكثر أصبحت التى الكبرى المتاجر سلسلة إلى للوصول
، وجودة، والكيف الكم حيث من، ومستقرة وأن تكون التوريدات ثابتة، توريد كميات ضخمة (المعام7ت

  .)الغذاء، الخ وس7مة

 الموردين إلى فأكثر أكثر اXن تتجه، الحديثة التجزئة تجارة أخذت، البيع مراكز عرض مجال وفى
 تلك عم7ء لصالح، تفاضلية سلع ومجموعة، مخفضة بأسعار سلع شراء يعرضون فرص الذين، ا�جانب
، الداخلى السوق تكمل أو أسواق/و، بديلة أسواق بوجود -كبير حد إلى– اXن السياسة تلك وتتأثر. التجارة

 بالنسبة بالتحديد الحال ھو وھذا، العرض مواسم ويمد، أقل وبأسعار جيدة ًسلعا يعرض أن يمكن الذى
 إذا إ+، للمنشأ العالمية ا4ستراتيجيات ھى وتلك . المتوسط البحر منطقة فى الطازجة رواتوالخض للفواكه

، محتملة عالية مخاطر يستتبع فإنه، ھامةً فرصا يعرض، الخارجية ا�سواق إلى المنشأ فى التحول ھذا كان
 إحتما+ت إلى تنصرف المخاطر وھذه. المحلية المصادر من بالمشتريات مقارنة التوزيع سلسلة إمتداد على

، لذلك ونتيجة، )والقانونية، والمالية، الفنية الجوانب تشمل التى (التعاقدية الشروط بكافة ا+لتزام عن التقاعس
 عقود على تقوم التى، التجارية العرض لنظم ا�فضلية منح إلى تميل أن الحديثة التجزئة لتجارة يمكن فإنه

   . الدوليين الموردين من معھم يتعاملون من مع قوية ع7قات على حفاظال مع، ا�جل وطويلة ا�جل متوسطة
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   :المشروعات بين ا4نتاج والجنوب، وع6قات الشمال بين الحدود عبر التجارة

 -ا4غذية قطاع داخل ذلك تعزيز أو/و، تسويق مناطق وإقامة، ا�قاليم بين فيما ا4نتاج قيام من +بد
 السلع تعزيزإنتاج شأنھا من التى النطاق إقتصاديات وتحقيق، ا4نتاج يةعمل تطوير أجل من، الزراعية
 مختلف لتجميع منتجات يقتضي إقامة مشروعات الذى ا�مر، جديدة أسواق وكسب، معينة بمنطقة الخاصة
 تختلف وسوف .مشتركة وتسويق إنتاج قواعد باستخدام، العرض س7سل من واحدة فى المتوسطية المناطق
 المزايا تكمن الشمال ففى. أخرى إلى دولة من، المتوسطية للدول التكامل ھذا يحققھا أن يمكن لتىا المزايا

 تضطر وقد، التوسع ذلك بھا يسمح التى السلع من ا4ضافية والمجموعة، التجارى التوسع فرص فى
 السوق إلى ذالنفا أجل من المتوسط وشرق جنوب دول فى لھا مواقع إنشاء إلى ا�حيان بعض فى الشركات

 فى كما (المضافة بالقيمة مقارنة النقل تكلفة إرتفاع: مثل، مختلفة عوامل إلى ذلك يرجع أن ويمكن. المحلى
 وفى. الخ ا�لبان منتجات مثل، عرضھا عند معينة طازجة سلع حياة قصر أو، )الغازية المشروبات حالة
 من الدول تمكن المباشرة ا�جنبية تثماراتا4س إستضافة إستراتيجية أن نجد، المتوسط وشرق جنوب دول

 في فيه تساھم الذى الوقت في، المعرفة على الحصول تستطيع أنھا يعنى مما، الجديدة التقنيات من ا4ستفادة
   .الخاصة المھنية إمكانياتھا وتعزيز، السلعة إعداد

 فى المشروعات بين الع7قات يةتنم فى ا�ھمية بالغ ًدورا المعلومات تلعب، ھذه التكامل عملية إطار وفي
 البيانات على، ًمث7، والخضروات الفواكه قطاع في، ا4ستيراتيجية المعلومات وتشتمل، ا�قاليم مختلف
، الضخمة التجارية والمزارع لcنتاج الفنية وا�ساليب ، ا4نتاج ومناطق، الزمنية والبرامج، الوطنية

 على ينطبق الشئ نفس فإن، ا4ع7م يلعبه الذى الدور وتطوير تنمية من +بد كان وإذا . التجارية والع7قات
 منطقة فى الزراعية – ا4غذية إنتاج سلسلة إمتداد على الكفاءة ذات وا4دارة بالرقابة تسمح التى، السوقيات
، توزيعال على تساعد التى النقل وسائل إستخدام، ًمث7 التبريد مخازن سلسلة على الحفاظ ويتطلب . المتوسط
 فى القصور من تعانى التى، والجوى البحرى النقل منظومة فإن، وبالمثل.للتخزين الم7ئمة ا�ماكن وإختيار

  .المنطقة فى ا�خرى البلدان مع التجارة تنمية على كبير أثر لھا، ًعموما المتوسط وشرق جنوب دول

  : بديل نموذج تحديد -المتوسطية للسلع للترويج وإجراءات مؤسسات

 على - خاصة بصفة -تركز أن +بد، المتوسط منطقة فى للسلع عرض بناء تستھدف التى ا4ستراتيجية إن
 حيثما بوضوح ذلك ويسرى. لھا الرئيسية المزايا من، الخالص المحلى والطابع، الجودة تعتبر التى السلع
 للتجارة المتزايد التحرير ضوء فى، السوق فى الصمود، ا�قل على أو، للتنمية ممتازة فرص توجد

 المتوسط وشرق جنوب دول بأن توحى، إقتصادية أو فنية عومل عدة توجد، بدء ذى وبادئ. الزراعية
 نظمھا إمتداد على المتوسط شمال ا�وربية الدول في المستخدم -الكثيف ا4نتاج نموذج تطبيق عن عاجزة

، )والتربة المياه مثل(بھا  � حباھا التى عيةالطبي الموارد وضعف، مواردھا حالة إلى  بالنظر-)66(ا4نتاجية
. الخ والمتوسطة الصغيرة المزارع عليھا تسيطر التى الزراعية وتھافت البنية، الفنية وتصور العوامل

 فى فقط، المتوسط وشرق جنوب دول في الكثيف ا4نتاج نموذج تطبيق أمكن أنه، ھنا يفوتنا أ+ ويجب

                                                 
 ثلثا وكان للمزرعة هكتار 5,8 الزراعية المساحة متوسط وكان ، 1997- 1996 عام فى مزرعة مليون 1,5 حوالى هنالك المغرب، كان في )66(

 الذين الفالحون ، فكان)1996 إحصاء على وبناء (تونس في أما. هكتار 5 عن تقل حيازات الفالحين، لديهم أن عائالت خاص، أى قطاع الفالحين
 لإلحصاء وفقاً (جزائرال في وأما. الزراعية المساحة من% 9للحيازات،  اإلجمالى العدد من %53 على هكتار، يستحوذون 5 عن حيازاتهم تقل

مصر،  في وأما). هكتار 5 عن تقل% 55,7 منها (هكتار 10 عن تقل المسجلة للمزارع اإلجمالى العدد من% 72 أن ، نجد)2001 فى الزراعى
% 42( للمزارع عامال الشكل في السائدة هى) هكتار 0,42= الفدان (فدان 3 عن تقل مساحتها التى الصغيرة الحيازات أن نجد ، 1997 إلحصاء وفقاً
 وكان) الزراعية المساحة من% 91المزارع،  من% 99 (خاصة أسرية مزارع الحيازات تلك جميع تكون ، وتكاد)المساحة من% 29المزارع،  من

  هكتار 10 من أقل الحيازات من% 85 أن أوضح قد تركيا فى أجرى إحصاء آخر
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 الفنية وا�ساليب، التصدير محاصيل تتركز حيث، المروية المناطق في الخصوبة الشديدة ا�راضى
 في أسئلةجديدة يثير بات النموذج ھذا أن إ+، )وأجنبية وطنيه، وخاصة، عامة (وا4ستثمارات، المتطورة

  . البيئة وحماية، والتشغيل، ا�راضى وإستغ7ل، الصحية بالمخاطر تتعلق، أوربا جنوب دول

 ومذاق الصحة جودة معايير بين والربط، البيئية وجودة السلعة جودة بين الربط إلى ادةع المستھلكون ويميل
 محلية بمنطقة ترتبط التى للسلعة معين مميز مذاق إلى الجودة تشير، ا�وربية الدول وفى. وأصالتھا السلعة

 من كثير من إتضح وكما. التلوث وإنعدام، البيولوجية المزايا عن ًفض7، ا4نتاج فى تقليدية بطريقة أو، ما
 في المستھلكون يعد لم، ")الغذاء وس7مة الغذائى ا�من ضمان " عنوان تحت 9/الفصل إنظر (الدراسات

 التنوع على الحفاظ في ًإيجابيا ًدورا يلعبون ولكنھم، عليھم مايعرض ببساطة يقبلون، المتوسط شمال دول
، جذابة قوية بھوية تتمتع التى للسلع يكون أن لمؤلفينا بعض ويتوقع، تحديد الطلب فى إشتراكھم خ7ل من

 وزن) الحيوان ورعاية، البيئى البعد ومراعاة، والجودة، الغذاء بس7مة يتعلق فيما (الجودة بع7مات وتحظى
والمخاوف "، حدثت التى الصحية ا�زمات إلى وبالنظر. ا�وربى المستھلك لدى الشراء فى قرارات وثقل

 عن مصدر السعلة حتى تضفي معلومات إلىً أيضا يحتاجون المدن في المستھلكين فإن، ثارت التى" الغذائية
 ا4نتاجية والخبرة ا4نتاج حيث منطقة من المتميزة للسلع ًتفضي7 يبدون وھم، الثقة من ًنوعا السلعة على

 النظام فإن، ًمستقب7 ائيةالغذ والممارسات السلع تماثل من المخاوف إلى بالنظر فإنه، ًوأخيرا، لھا المشھود
  .ا�وربية الدول فى و+سيما الھوية قوىً وسيطا يعتبر الغذائى

 ا�طراف من كثير يسعى كما، وا�صالة، والتقاليد، الجذور عن -واسع وبشكل– يبحثون اXن الناس وأصبح
 ومن، ) Berard et Marchenay 2004 (الوجدان في المفاھيم تلك تستدعى صورة خلق إلى الفاعلة

 جذورھا تدعيم على، والزراعية الريفية الحياه فى الفاعلة ا�طراف حفزت قد العولمة أن الغريبة المفارقات
 ثمة نجد أن وبينما. )Hobsbawn and Terence,1983 (التقاليد إحياء وعلى با4قليم المحلية المناطق في

 التى(-" البلدى"بالمنتجات مايعرف جاذبية إنف، أوربا فى المحلية المشروعات منتجات على ًشديدا ًطالبا
  تتزايد-المتوسط  وشرق جنوب دول فى) المحلية المنتجات أو المزرعة منتجات بأنھا ترجمتھا يمكن

 وتكتسب، كبيرة شرائية بقوة تتمتع التى النخب تلك، الحضر فى ا4ستھ7كية النخب مستوى على بإستمرار
 والعالية؛ المتوسطة الطبقتين لدى الشراء قرارات فى متعاظمة أھمية اقوالمذ بالصحة المتعلقة المتغيرات

   .المتواضعة الشرائية القوة ذات العاملة الطبقات لدى الحاسم العامل ھو فيظل السعر متغير أما

، الزراعية المنتجات تأھيل عملية فإن، الخاصة المحلية المميزات إكتشاف فيه يعاد الذى، السياق ھذا وفي
، البقاء ومحاولة للمقاومة وسيلة أو، للتنمية محرك العملية وھذه، المحلية المناطق بناء في دورھاً أيضا تلعب

 الزراعية السياسة سياق وفي. المتوسطية الريفية المناطق من لكثير ا4قتصادى التدھور إلى بالنظر
 من تعانى كانت التى، ومةالمحر والمناطق، الجبلية المناطق أفادت التى ظھرت المخططات، المشتركة

: مثل المناطق لتلك الخاصة المساعدات وبفضل، الناس يھجرھا �ن عرضة وكانت، كثيرة ومعوقات عقبات
) ICHN)67 الطبيعية المعوقات عن التعويضية والبد+ت ، 1SM الجبلية للمناطق الخاصة التعويضات

 الترويج وسياسة، والمعدات، الزراعية البيئية ءاتوا4جرا، ا�غنام وحوافز، وحوافز ا�بقار المدرة لbلبان
 ديناميكية فى ا�نشطة وتنويع، )ا�صيلة المحلية الصناعات تنمية وسياسات، شرائح إلى التقسيم(للجودة
 الخواص تحويل أجل من الظروف تھيئة من -المعاناه بعد– كثيرة ريفية مناطق مكن ذلك كل، محلية تنموية

   .)68(الموارد تلك ثمار على والحصول ،مزايا إلى ا4قليمية

                                                 
  الطبيعية المعوقات عن عويضيةالت الجبلية، والبدالت للمناطق الخاصة التعويضات )67(
 عليها يتعذر ، بحيث)وعرة الحيازات، مناطق ضآلة (الطبيعة بفعل اإلنتاج مدخالت ضعف من تعانى التى المزارع تمكن الجودة سياسة )68(

 اإلنتاج تكلفة جبلية، حيث مناطق الغالب في سمة المنشأ، هى بحماية تتمتع التى الجبن إنتاج مناطق أن فرنسا، نجد ففي. اإلنتاج في االستمرار
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 وبيع المظاھر العامة للطبيعة وجودة، ا4يكولوجية والجودة، المميزة المحلية السلع جودة بين الجمع إن
 المناطق تلك لدى أساسية ًأمورا اXن أصبحت قد، فيھا المنتجة السلع خ7ل من المناطق إحدى خدمات
 المجتمع طموحات تلبى التى والخدمات السلع بين التكافل امزاي بالتدريج اكتشفت التى، الريفية

)Belanger,1999( ،القليلة السنوات خ7ل ظھرت التى الدولى التعاون تجارب ھدف ھو ذلك وكان 
 ا�قاليم مختلف بين الربط إلى المشروعات تلك وتسعى المتوسط؛ جنوب ودول ا�وربية الدول بين الماضية
، المتوسطى Leader مشروع ليدر " التجارب تلك وإحدى، برامجى نھج أساس على مواردھا تنمية بغرض

  .خاصة أھمية وله
 المتوسطى  ليدر مشروع: الدولى التعاون

 فى المؤثرة الجماعات بين تربط مبادرات Apulia أبوليا منطقة أطلقت، المتطور ليدر برنامج إطار في
 تلك وتضم. ونمو حوار عملية في البدء بغرض )LAGs (المحلية العمل وجماعات، المتوسط وشرق جنوب

 الدول بين الخبرات تبادل تشجيع التعاون برنامج ويستھدف، وسوريا، ولبنان، ومالطة، تركيا المبادرات
 لتيسير التكافل" حكومة المحليات"جديدة في  �ساليب الترويج بغرض، الثالثة المتوسطية والدول، ا�وربية

، أبوليا فى )LAGs(محلية عمل مجموعات تسع تم تحديد قد وكان، المحلية اتالمشروع بين والتعاضد
 تعيين تم وكان قد. الثالثة المتوسطية الدول من دول أربع فى الموجودين المؤسسيين ا�طراف مثل، كشركاء

 اھذ وعلى، للمشروع كرائد، إيطاليا في Alto Salento سالينتو ألتو مجموعة وھى، المجموعات ھذه إحدى
 الفنى الدعم جھاز بدور بارى في المتوسطية الزراعة معھد ويقوم. وإدارته المشروع إعداد عن مسئولة فھى
  .والدول المؤسسات مختلف بين الص7ت وتنشيط، المؤسسية ا�نشطة تعزيز أجل من، أبوليا منطقة في

، والمنتجين المناطق ختلفم من أجل تقديم المناسبات ًنجد خططا لتنظيم، ھذا التعاون مشروع إطار وفي
 بالمنتجات كتالوج ووضع، البعض بعضھا مع تواصل في المناطق مختلف بحيث تجعل ا�طراف المعنية في

 المعلومات شبكة على موقع وبناء) الخ، الحرفية والمنتجات، الزراعية المنتجات (منطقة بكل الخاصة
 أھمية وتكمن. الشريكة المتوسطية الدول فى، ريفيةال التنمية أولويات على للتعرف دراسة وإجراء، الدولية

 التى الريفية المناطق في متكاملة ترويج دوائر إقامة تتوخى التى التجريبية المخططات في ًأساسا المشروع
 داخل وفي، المناطق فيما بين الع7قات من. شبكة إقامة ثم ومن، مساعدة كعوامل بھا تحظى بمنتجات خاصة

 للمخططات ًجيدا ًمثا+ سوريا وتعتبر .متكامل إقتصادى نظام تشكيل إلى النھاية في يؤدى اذاتھا مم المناطق
 طريق مسار برسم السورية إدلب ومجموعة ا4يطالية Alto Salento ألتوسالنتو قامت حيث، التجريبية

 وطريق، ًوناقر أعمارھا تبلغ زيتون أشجار من فيه بما الزيتون �شجار ألتوسالنتو طريق (الزيتون زيت
 ومناطق، الزراعى ا4نتاج مابين يربط بحيث المنطقتين ھاتين من كل في المسار رسم تم وقد، )إدلب زيت

 . السياحية المرافق عنً فض7، وا�ثرية والثقافية الطبيعية الموارد
 التى النظم عن ادوا4بتع، الزراعية التنمية في التفكير 4عادة ًواسعا ًمجا+ تفتح الجودة إلى الدعوة إن  

 وھى، البديل ا4نتاج نماذج لتحديد، المنتجين أمام الفرص وتوفير، الكثيف ا4نتاج منطق على فحسب ترتكز
 تمكين على، الجودة وتشجيع، التفاضلى ا4نتاج إستيراتيجية وتعمل. أخرى معايير على ترتكز التى النماذج

                                                                                                                                                             
الجغرافية،  السمة وحماية المنشأ سمة حماية (الرسمية الجودة بعالمات تحظى التى الكروم مزارع الفواكه، أو مزارع أن وبالمثل، نجد مرتفعة

 ). العضوية - الحمراء، والزراعة والعالمة
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 المنافسة أشكال عن ا4بتعاد من) وتعاونيات، خاصة وشركات، مزارع من(الفاعلة  ا+قتصادية العناصر
 . )69(ا4نتاجية وفوارق، بالتكلفة مباشرة تتأثر التى

                                                 
 قطاع في ظاهرتين بزوغ إلى يؤدى الغذاء مجال في محلى وماهو عولمى ماهو بين التوتر" F.Fort  :l.Rastion قدمها التى الصياغة في )69(

ناحية،  من الغذائية العادات السلع، وتشكيل لزيادة الجنسيات المتعددة الكبرى الشركات تبذلها التى الجهود : أوربا وفي فرنسا في الزراعية - األغذية
  )Femise,2005(األخرى،  الناحية لمحلية، منا المناطق فكرة أساس على السلع بين التمييز إلى واإلتجاه
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  :المحلى التميز على نموذج -والجبلية العضوية المنتجات

 بمنتجات تختص، الزراعية الغذائية المواد جودة لزيادة المتوسط منطقة في المبذولة الجھود جميع تكون تكاد
. الزراعية -ا�غذية تجارة ميزان تصحيح بھدف– أخرى أمور ضمن - يرتبط، متعمد إختيار وھذا، التصدير
 بمثابةً أيضا تكون أن يمكن الجغرافية السمات وكذلك، الجودة وع7مات العضوية الزراعة فإن، عام وبشكل
  .لھا والترويج، المتوسطية والغذائية الزراعية التقاليد على للحفاظ أدوات

 جنوب دول في العضوية الزراعية للمنتجات الرئيسى المنفذ التصدير+يزال سوق أن من الرغم وعلى
 مؤكد واحد شئ وثمة. الدول تلك في الداخلية با�سواق اXن يتزايد ًإھتماما ثمة أن إ+ ، المتوسط وشرق

 والتفضي7ت، تمامتھاإھ ضمن ًمدرجا المحلى السوق كان إذا إ+ تتحقق أن +يمكن المساواة سياسة أن وھو
 المحلية المجتمعات إستھ7ك في تدخل التى التقليدية السلع من العديد ويوجد. منھا +يتجزأ ًجزءا الجماعية

 التقدم على عامة إط7لة 2- الجدول ويلقى، العضوية الزراعة مبادئ مع ًجزئيا أو ًكليا تتمشى التى، عادة
 التدعيم وسياسات، والقوانين، المحصولية والمساحة، تجاتالمن حيث من، متوسطية دولة كل في المسجل

  . الصناعة عن المسئولة المنتجين بمؤسسات قائمة يضع كما، ا�سواق وحالة، والمؤازرة

 المحلية أو ا�جنبية ا�عمال دوائر بعض طريق عن ًأساسا العضوية الزراعة دخلت، المتوسط جنوب وفي
، التسويق وحتى ا4نتاج من ًبدءا، الغذاء سلسلة فيً تقريبا المراحل يعبجم يعنون الذين، الخاص القطاع من

 كما، الفنية والمساعدات، ال7زمة والخدمات الضرورية المدخ7ت بجميع الف7حين بتزويد يقومون وھم
 قطاع الزراعة أن على أجريت التى الدراسات وتوضح. عليھا والتصديق الشھادات بمسألة ًأيضا يعنون
 منافذ بفضل التجارية المخاطر من والحد، الدخل ناحية من، المزايا من بكثير يتمتعون المتعاقدين نالف7حي
  .المتعاقدة ا�طراف بين المنصفة الع7قات ص7حية ْ+ ُيغفل ذلك أن إ+، المضمونة السوق

 الريفية التنمية جوھر تعتبر ذلك مع أنھا إ+، التصدير نحو موجھة العضوية– الزراعة أن من الرغم وعلى
 من العديد فإن، ا�راضى موارد يصون، الزراعة من النوع ھذا أن فى شك +يوجد وبينما. المستدامة
 Rapunzel" رابونزيل "مؤسسة أطلقته الذى" العضوية القرية مشروع" مثل– المشروعات أو/و المبادرات

 ا4قتصادية التنمية أجل من، العضوية عةالزرا تتيحھا التى الكبيرة ا4مكانيات على برھنت قد - تركيا في
 في تعيش التى المرأة دخل زيادة، خاصة بصفة، العضوى لcنتاج ويمكن. الريفية للمجتمعات وا4جتماعية

 المغرب في التعاونيات بمعرفة  العضوىargan ا�رجان زيت إنتاج مع الحال ھو كما( .االريفية المناطق
 فرق في الجماعى التعلم عملية وتشجيع، التعليم يتلقون حيث، الريف في بللشبا العمل فرص وتوفير، ً)مث7

  ).الجماعية السوق ومبادرات، الجماعية الموثقة والشھادات، ا4رشادية الخدمات (المنتجين

 التنمية عن محدد بشكل التنويه تم ولقد. ا4قليمى المستوى على العضوية للزراعة خاص إھتمام nويكرس
 عقد الذى، الزراعة لوزراء ا�ول المؤتمر فى، الجغرافية والسمات، العضوية والزراعة، تدامةالمس الريفية

ً أيضا المسائل ھذه إدراج تم وكان قد، متوسطية -اليورو الشراكة إطار في، 2003 عام في مدينة البندقية في
 توجيھية ًخطوطا تقدمالتي ، متوسطية - اليورو للزراعة الطريق خريطة في التجارية غير الجوانب ضمن
 الفصل في ًمعا الجغرافية والسمات، الزراعةالعضوية عن ًأيضا التنويه تم ولقد. التجارة تحرير لعملية

 إعتمدتھا التى المستدامة للتنمية المتوسطية ا4ستراتيجية في الريفية والتنمية المستدامة -بالزراعة الخاص
 الجھات فإن، ذلك على وع7وة. 2005 عام في، المستدامة تنميةبال المعنية المتوسطية المتحدة ا�مم لجنة

 الفردية القدرات ببناء المھتمة - ا�ھلية والمنظمات، الخاصة العمل ودوائر، الوطنية والحكومات، الراعية
 المختلفة التآزر عمليات متزايد بشكل الحسبان في تأخذ أصبحت -ا�سواق إلى والدخول والمؤسسية
  .الجغرافية والسمات العضوية الزراعة نبي، والمرتقبة
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. الزراعية للتجارة المطرد التحرير سياق في الجبلية المناطق بالمنتجين في ًخاصا ًإھتماما نولى أن ويجب
، وقصورالتقنيات، اساسية بنيات وجود وعدم، المرتفعة النقل تكاليف مقاومة المنتجين ھؤ+ء على ويتعين

 فيھا تكون التى ا4نتاج ومناطق نظم جانب من الشرسة المنافسة عن ًفض7، ا�سواق إلى النفاذ وصعوبات
 طريق عن، الجبال سكان مستوى معيشة لتحسين ھائلة إمكانيات ھنالك أن على. أكبر بشكل مواتية الظروف

 توالخدما السلع من واسعة مجموعة وتطوير، حسابات إلى، المناطق تلك في للموارد النسبية المزايا تحويل
، يدوية وحرف، ومنسوجات، تجميل ومواد، وعقاقيرصيد+نية، ومشروبات، غذائية مواد(نوعھا من الفريدة

 أن عليھم يتعين فإنه، ا�سواق دخول الجبلية المناطق في المنتجون يستطيع وحتى). سياحية وتسھي7ت
 الخاصة بالجودة ا4عتراف يتم حتى الجھد يبذلوا وأن، مناطقھم تعرضھا التى الفريدة المنتجات على يركزوا
 الحا+ت في وحتى. الجودة ع7مات على حصولھم من +بد فإنه، ذلك لھم يتسنى وحتى، ا�سواق في بسلعھم

 ً)مث7 والمغرب الجزائر في كما (الزراعية ا�غذية مواد على الع7مات وضع أشكال القانون فيھا يحدد التى
  :التالية لbسباب السلعة تميز ع7مة على، ا�مر واقع في، حصلت التى ھى للغاية قليلةً سلعا فإن

 والخدمات المعلومات تعميم في القصور أوجه يوضح الذى ا�مر، القانون بوجود المنتجين دراية عدم> 
   .ا+رشادية

 عامة كانت سواء(والمتابعة الرقابة ھيئات: مثل، الفاعلة ا�طراف مختلف لمسئوليات القانون تحديد عدم> 
 . والمستھلكين والمنتجين - ، )خاصة أو

 في إخفاقھا عن ًفض7، المعنية الفاعلة لbطراف الجارية ا4حتياجات تلبية في وفشلھا، القوانين تقادم> 
 .التكنولوجية التغييرات مواكبة

 بين المضافة القيمة إقتسام شروط أو، ًواضحا ًتحديدا الجودة تجمعات إقامة لقواعد القانون تحديد عدم
  .الفاعلة ا�طراف مختلف

 -نائية جيوب الغالب في وھى– الجبلية المناطق في المقيمين المنتجين فإن، الوضع ھذا إلى وبالنظر
 خطوات أو مبادرات أية من مستبعدين أنفسھم ويجدون، التنظيم إلى ويفتقرون، كافية معلومات +تصلھم
   :الممكن من تجعل بحيث، التميز ع7مات لمنح بةمناس آلية إيجاد يجب، ولھذا. لمنتجاتھم للترويج

، المحليين للمنتجين الفنية الخبرة ا4عتبار في ا�خذ مع، إنتاجھا ومناطق، الجودة بمنتجات قائمة وضع> 
  . وعراقتھم وتقاليدھم

، والكيماوية، الطبيعية الخصائص (المنتجات لتلك المميزة والخصائص الموضوعية الجودة تحديد> 
 ).اقوالمذ

 .للجودة تجمع وتنظيم إقامة> 

 .المتغيرة ا�سواق ومسايرة، السوق متطلبات مع التكيف> 

  .للجودة الم7ئمة بالع7ماتً علما المستھلكين إحاطة> 

 الذين المنتجين أن خاصة بصفة ونجد ، الجودة عن محددة فكرةً دائما لديھا ليس الفاعلة المحلية وا�طراف
 غير إلى، الجودة شھادات وإستخراج، ا4قتفاء عن معلومات لديھم ليست المنظمات إحدى في أعضاء ليسوا
 ماأحيطت وإذا، بالغموض تتسم ا�مور بھذه التعاونيات معرفة إن ثم. السلعة بجودة المتعلقة المفاھيم من ذلك
 المتبعة جراءاتا4 بفضل أو، للتنمية ا�ھلية المنظمات إحدى وتدعيم مساندة بفضل عادة ذلك يكون، ًعلما
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 بمفاھيم كافية دراية على المؤسسات مختلف في المدنيين الموظفين أن نجد وبينما. الدولى التعاون سياق في
 ترشد الى الم7ئمة والتسھي7ت الكافية الوسائل غياب إلى مايشيرونً غالبا أنھم إ+، الجودة وشھادات ا4قتفاء

  . بالجودة يتسم الذى ا4نتاج إلى المنتجين

 إلى الرامية المثلى لcستراتيجية الخطوط الجوھرية بإعتبارھا، التالية الث7ثة العمل خطوط تحديد تم وقد
  : الجبلية المنتجات صناعة وتنمية تنظيم

 ا4نتاج على الشرعية تضفى التى المعايير شأن شأنھا المنتجات لتلك العامة الخصائص تحديد من +بد> 
 .الجبلى

 الفنية الخبرة نشر على تشجع التى ا4دارية إقامة الھياكل أجل من المختلفة الفاعلة ا�طراف ةتعبئ من +بد> 
 مختلف في المتخذة ا4جراءات فى المشاركة على العمل أطراف وتشجيع، الجودة إدارة وتيسير، والمعرفة
 الدوائر تنظيم ويجب، )لخا، وا4ع7ن، وا4تصا+ت، التجارية والتنمية، والبحوث، الجودة: (مثل المجا+ت
  .ًمحورياً دورا المختصة العمل أطراف فيھا تلعب التى، للتسويق القصيرة

 قيد والمشروعات، البازغة الجماعية للمشروعات وفنى مالى دعم تقديم على المؤسسات حث يجب> 
  .ا4نشاء

 ضمان شريطة جية وا�خذ بھاإثبات صحة ھذه ا+ستراتي بعمليات للقيام المھيأة الرائدة للمنظمات ويمكن
 نقاط وإحدى. التسويق مرحلة وحتى ا4نتاج مرحلة بداية برمتھا من العملية إمتداد على ممكن تدعيم أقصى

 وتسجيل، الجودة حيث من (السوق بمتطلبات تعنى -جماعية أو خاصة -مبادرة بأية المرتبطة الضعف
 والجھود، الفينة الجھود بين التواؤم عدم في تتمثل، )الخ، العضوية للمنتجات المميزة والع7مة، المنشأ

  .التسويق قنوات لبناء المبذولة

 من الرغم وعلى. الجودة ذات الجبلية المنتجات تنمية في للبدء، به القيام يتعين العمل من كبير حجم وھنالك
 غير سم بالكفاءة +زالتّالذي يت الفعال التنفيذ وسبل وسائل أن إ+، بالفعل معروفة، الفاعلة ا�طراف أن

" الجبل منتجات مشروع "سياق في 2006 يناير منذ FAO" والفاو" "سيام "به قام الذى العمل وإن. موجودة
 في المعنيون المشاركون وكان، المنتجات لجودة التأھيل معايير حيث من التنظيم من ا�ول المستوى يشكل
 ديناميكى ٮنظام من يستفيدون -وسوريا، والمغرب ،ولبنان، الجزائر وھى -ا�ربع المتوسطية الدول

 .)70(المنتجات تلك تنمية تعزز أن يمكن التى المعرفة وبناء تجميع أجل من، للمعلومات

  : المتوسط البحر منطقة في الجودة ذات الزراعية – ا*غذية عرض بشأن سيناريوھات

 للع7قات المرتقب التكثيف في تؤثر جاريةوت إقتصادية دوافع ثمة فإن، السياسية ا4عتبارات على وع7وة
 الموسمية والطبيعة، الغذائية المواد على المتزايد بالطلب التسليم ومع. متوسطى -اليورو والتقارب التجارية
 وعملية، ا�غذية لتوزيع ا�وربى النظام في التسھي7ت مجموعة إلى ا4ضافة وضرورة، الزراعى لcنتاج
 ونصف، الصين: مثل (بعيدة مناطق من الدولية والمنافسة، معينة منتجات على رتؤث التى التوطين إعادة
 السياسة على ترتبت التى التغييرات بسبب ا�وربى ا4تحاد إنتاج في النزولى وا4تجاه) الجنوبى الكرة

 لتجاريةا الع7قات وتنمية، ا4قليمى التنسيق تدعيم أجل من ًلزاما العمل بات، )CAP (المشتركة الزراعية
  . المتوسط وشرق جنوب ودول ا�وربى ا4تحاد بين

                                                 

)70(See website www.cybermontagne.org.  
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 ا4تجاھات مقاومة السيناريو، تجرى ھذا ظل في  :المتوسطى النموذج عن الدفاع : المقاومة سيناريو
 المتوسطية السلع جودة على ا4ھتمام حيث ينصب، متوسطى -يورو إقليمى سوق وتنظيم بناء ويتم، العالمية

والترويج لذلك ا�سلوب ، المتوسطى الغذائى النظام على يرتكز وھذا النموذج، المميزة المحلية وخصائصھا
 ھو النموذج وھذا . للمنطقة الراسخ الرصيد ھى التى، والثقافية الطبيعية الموارد وتنمية، من أساليب الحياة

 الغذائى ا�من تحسين وھ ا�ساسى والھدف، وا�جنبية المحلية ا�سواق وإنعاش إحياء لعملية نتيجة ًأساسا
، الريفية للمناطق المتوازنة التنمية فى يساھم النموذج ھذا فإن ًوأخيرا . المحليين للسكان الغذاء وس7مة
 ا�خذ مع ا4نتاج توطين إعادة ھو الھدف يكون، السيناريو ھذا وفي. الحيوى والتنوع، البيئة حماية ويعزز

 السلوك وتشجيع، المتوسطية الدول من دولة لكل ا4قتصادية اتوا4مكاني الطبيعية الھبات الحسبان في
 ا4قليمى التعاون وتعزيز، +زم كأمر التجارية السياسات وتنظيم، ًوإيكولوجيا ًإجتماعيا للمستھلك المسئول

 منظمة (الدولية المفاوضات في المشتركة المواقف عن والدفاع، وا�سواق ا4نتاج نظم تكامل على القائم
  .)WTO العالمية ارةالتج

 من لمزيد والتنظيمى التشريعى ا4طار وحيث يخضع. السيناريو ھذا أجل من وموحدة مھيأة والظروف
 والحوافز، الميزانية دعم: العناصر من مختلفة مجموعة على السديدة السياسات وتشتمل، التطوير

 في ا4مكانات ومراقبة، الفرعية طاعاتالق مختلف وتكامل، للصحة العامة والمعايير، والتدريب، ا4قتصادية
  ، الجودة ذات المنتجات بتنمية المرتبطة التكاليف وضبط، الجودة قطاع

 على ًجزئيا توزيعھا وإعادة، رسمية جودة ع7مات تحمل التى الفرعية للقطاعات المضافة والقيمة 
 عن التعويض أجل من مساعداتال لسياسة العام والتطبيق، ا�نشطة وتنويع، للزراعة الداعمة الصناعات
 المنتجين إتحادات قدرة يعزز، القوى والتنظيمى ا4قتصادى السياق أن، فيه +شك ومما. الطبيعية المعوقات

 على العمل (السوق مستوى على الفنى ا4بداع عمليات وييسر، وا4دارية التنظيمية ھياكلھا تحسين على
 البنيات وإقامة، ا�طعمة تذوق وفن الطھى خبرات وإحياء، يةتفصيل قوائم ووضع، القصيرة الدوائر تعزيز

 التعويضات ونظم، إليه الوصول إمكانية مع النقل عمليات وتيسير، الطبيعية وا4ستثمارات، ا�ساسية
 من السوق أمن وتعزيز، )الخ للسكان تقدم التى الخدمات وتنظيم، للزراعة الداعمة الصناعات في المجزية

 بمثابة يكون، الجميع فيه يشترك، مشترك تفصيلى نظام إقامة ويمكن . والعامة الخاصة اتا4تفاقي خ7ل
 كما. الزراعية - ا�غذية قطاع في، ا�قاليم بين فيما والتسويق ا4نتاج لتنظيم راسخة أشكال 4قامة أساس
 بحيث، والتنوع نطاقال إقتصاديات وتحقيق، ًإتساعا أكثر منطقة في ا4نتاج عملية توسيع على كذلك يساعد
 تنسيق وإقامة، الفرعية القطاعات تنظيمً يصبح لزاما ذلك يتحقق ولكى .جديدة أسواق كسب خ7لھا من يمكن
، واحدة عرض سلسلة في، مختلفة مناطق من المنتجات تجميع يمكن ذلك خ7ل ومن الشركات بين فيما كاف
ً أساسا يشكل سوف بدوره وھذا، الجنوب -مالمحورالش إمتداد على والمھارات التقنيات نقل يمكن كما

 إن .الزراعية – ا�غذية ومشروعات الدول مختلف بين، ا4قليمية والتنمية، ا4قليمى التعاون أشكال لمختلف
 التكامل يقوم على، المتوسطية ا�غذية لمواد متوسطى عرض بناء أجل من التكامل ا4قليمى تدعيم سيناريو

  :نتائج عدة عن يسفرو، وا�سواق السلع بين

   .وتسويقھا الغذائية المواد أجل من، والموحدة المشتركة الجودة معايير تحديد> 

  .الصناعة في الفاعلة ا�طراف مختلف بين التنسيق مستوى تطوير> 

 .التجھيز وشركات الزراعية المنتجات بين ا�فقى التجمع أشكال زيادة> 

 طريق عن، الجنوب -الشمال محور مستوى وعلى، ا4قليمى ىالمستو على التعاون إمكانيات تعزيز> 
 .الزراعية -ا�غذية سلسلة في ا4قتصادية الفاعلة ا�طراف تضم وشبكات إتحادات إنشاء
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 .الجودة مراقبة أجل من، كفاءة ذات ونظم برامج 4ستخدام العامة المؤسسات تشجيع> 

 وإنشاء، البشرية والموارد المال رأس ناحية من وسطةوالمت الصغيرة المشروعات إزاء ا4لتزامات تنفيذ> 
 .العامة السلطات تدخل أو، للحوافز إجراءات خ7ل من ا�ساسية البنيات

 متوسطي -اليورو التنظيم من نوع إقامة بغرض، مشترك مشروع إنشاء، إتباعھا يتعين التى المسارات وأحد
 المنطقة نظر وجھة عن التعبير يمكن حيث، ا�سواق ملتنظي الداخلية اXليات من بدعم الزراعية لbسواق
 ھذا وفى. ا�طراف المتعددة المفاوضات سياق في، شامل إستراتيجى منھج إطار في متوسطية - اليورو
 الفاعلة ا�طراف جميع لدىً مرغوبا ًأمرا، ا4قليمية والتنمية، ا4قليمى التكامل مجال في التقدم يكون، السياق
، المعايير توحيد إلى الرامية السياسات وإتخاذ، المؤسسات بمساھمة إ+، ذلك يتحقق أن كنو+يم، المعنية

 ا4قتراحات ومضامين، المختلفة الدول مواقف فإن، ذلك على وع7وة. البشرية الموارد بتدريب والنھوض
 تكون أن يمكن ، WTOالعالمية التجارة منظمة سياق في الجديدة الزراعية والمفاوضات، بھا تتقدم التى

 على بناء -يمكن التى اXليات تلك صياغة وإعادة، معينة آليات بشأن مسبق إستعراض 4جراء فرصة بمثابة
 الرئيسية الموضوعات أن المعروف ومن . الداخلى الدعم وقضايا ا�سواق فتح مابين توفق أن – الظروف

 التى التجارية غير العوائق ومسألة، لزراعىا تتعلق بنظام الدعم، اXن الجارية المفاوضات في للمناقشات
 الفكرية الملكية بحماية المعنية وا4تفاقية، والمھام الوظائف وتعددية، الريفية والتنمية، الغذاء بس7مة تتعلق

  .بمناطق معينة الخاصة والمنتجات

 بمدى يتعلق حمرج إفتراض على، الحال بطبيعة، يتوقف السيناريو نجاح أن نجد، النھائى التحليل وفي
 بين التنمية فجوات وسد، الفوارق تقليص ضرورة بشأن اXراء في بتوافق يحظى، جماعى بمشروع ا4لتزام
 الھياكل بين فيكون، أما تقليص الفوارق على المستوى الوطني، وجنوبه المتوسط شمال منطقة في السكان

 .الحجم والصغيرة المتوسطة العائلية المزارع وبين الحديثة الزراعية

   :المتوسطية الدول على المفروضة والسوق العولمة : Laissez Faire يعمل دعه سيناريو

 �نه، العالمية والزراعية ا4قتصادية ا4تجاھات ضحية انھا على، المتوسط البحر منطقة، السيناريو ھذا يقدم
 السياسات وإخفاق، البديل النموذج إدارة سوء فرضية على السيناريو ھذا ويرتكز. إقليمى موقف +يوجد
 الھوية تجعل والتى، المعولم ا4قتصادى النظام قبل من المفروضة والخيارات، ا4قليمية أو/و الوطنية العامة

 نتنائج وله، جيدة إدارة 4يدار-التحرير من بديل نموذج إلى ا4نتقال حيث -السيناريو وھذا .مائعة المتوسطية
، والجنوب الشمال بين الملحوظ التماثل وعدم، والدولية ا4قليمية والمنافسة ،ا�سواق من ا4ستبعاد: متعددة

nقلة فيھا تتحكم الدول مختلف في الجودة سلسلة أن نجد حيث، المتفاقمة والثنائية ، ا�عمال دوائر من ِ
، التجزئة قطاع إلى السلعية للمواصفات بالنسبة والص7حيات بالمعايير مراسيم إصدار مھمة وتفويض

 المحدود وا�ثر، ا4نتاج توطين وإعادة، المحلية الفنية الخبرات إمت7ك وعدم، الخاص القطاع من والوسطاء
  .المستھلكين لروابط

، المنتجات من محدود عدد في التخصص يواصلون المتوسط وشرق جنوب دول في المنتجون يزال و+
 في أساليب إستخدام على إصرار وثمة. لمحليةا ا�سواق حساب على ًأساسا ا�جنبية ا�سواق ويستھدفون

، المحلية الفنية والخبرة المعرفة وتدنى الحيوى التنوع في خسارة عليھا يترتب الموارد 4ستغ7ل التعدين
 وإجراءات المدخ7ت تكاليف أن نجد بينما، منخفض الرئيسى القطاع في المنتجون عليه يحصل الذى والعائد

، ًوأخيرا .الفرعية الصناعات فيه وتتحكم ًمشرذما العرض و+يزال، باھظة دةالجو شھادات على الحصول
 طاقالن الواسعة التجزئة وتتحول تجارة، منظمة وسيطة جھات إلى ا4نتاج معايير مھمة بنقل تقوم الدولة فإن
  . الجھات لتلك خالصة مزايا إلى
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   :المتوسط لحوض لشمالىا الساحل على الواقعة ا*وربية الدول في مختلفة تطورات وثمة

  .القطاع إلى المنتجين نفاذ متابعة الصعب ومن، تتضاعف الجغرافية والسمات، شاسعة ا4نتاج مناطق أن> 

 المنطقة في تطبيقھا أو/و، عليھا الحفاظ يتم) أسبانيا في ا�ندلسى النموذج مثل (الكثيف ا4نتاج نماذج أن> 
 .المستخدمة النظم مرارية4ست إعتبار أدنى +يولى بينما، بأسرھا

 .والع7مات المعايير إنتشار بسبب تضاءلت قد المتميزة للع7مات المستھلكين قراءة إمكانية أن> 

 في ا4نتاج جودة على العائد وأن، المفرطة التكاليف بسبب، انخفض أو، تشبع قد السلع على الطلب أن> 
 .الشركات تكامل مستوى شأنه، منخفض، الرئيسى القطاع

 يعاد ا4نتاج وحدات وأن، ضائعة التنافسية القدرة وأن، المتوسطية ا�سواق على شرسة منافسة ثمة أن> 
 .توطينھا

 .الفاعلة ا4قتصادية وا�طراف المنتجين بين محدود التنسيق وأن، مشرذم العرض أن> 

 التى الخاصة وللعقود ،الفردية للمبادرات تعطى ا�سبقية وأن، شديد روتين يكتنفھا ا4نتاج طرق أن> 
 ً.أص7 منظمة غير سوق لقوانين الزراعى القطاع تخضع

 نظم بين التكامل إنعدام بسبب المنطقة في الدول بين تتزايد المنافسة وأن، تتضاعف الصراعات أن> 
  . ا�سواق بين التكامل وانعدام، ا4نتاج
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   10 - الفصل

   : )*(من أجل المناطق الريفية التنمية إستراتيجية

 مرك¨ز وھ¨ى، ا+ھتم¨ام م¨ن بكثير تتمتع ا�خيرة أن نجد وبينما، المدن منافسة منً دائما الريفية المناطق عانت
 او ھويتھ¨ا عل¨ى الحف¨اظ عليھ¨ا ال¨صعب من أنه الريفية المناطق جدت، والثقافية واoقتصادية السياسية ل�نشطة

 اoقتصادية ا�نشطة منً مطرداً تفريغا الغربية الدول في الريف شھد، ا�خيرين القرنين وأثناء.لھا مستقبل بناء
 لھ¨ا ي¨شھد ل¨م الت¨ي الزراعية ا�عمال مشروعات تتناثرفيھا ريفية صحراء وكأنه يبدو جعله مما، السكان ومن

 ذا وم¨ن". اoن¨سانية النزع¨ة م¨ن مج¨ردة "ولكنھ¨ا الميكن¨ة عل¨ى وتق¨وم، ا+تساع حيث من قبل من ًمثيT الريف
 يك¨سب لك¨ى الري¨ف ف¨ي اoقام¨ة ف¨ي -الماض¨ى الق¨رن م¨ن الثمانينيات عقد بداية في –ً منطقياً تفكيرا فكر الذى

 إننا، للتصنيع الحميدة الدائرة بعد تحدث مل، المتوسط جنوب وفى. الزراعة؟ خTف نشاط أى من، ھناك عيشه
 الديناميكي̈¨¨ة وظل¨¨ت، الم¨¨زارع وتح̈¨¨ديث، الم¨¨دن إل¨¨ى وھج̈¨¨رتھم م¨¨وطنھم م¨¨ن الري̈¨¨ف س¨¨كان خ¨¨روج يعقبھ¨¨ا

، ا�م¨ر حقيق¨ة ف¨ي معھا نصنع ماذا +ندرى السكان كثيفة ريفية مناطق لدينا أصبح واليوم، قوية الديموجرافية
، قTق¨ل م¨ن المن¨اطق تلك ماينتاب بسبب، الحكومات إنتباه تستلفت ولكنھا، انا�حي بعض في نتناساھا قد وإننا

 أن يمك¨ن والجن¨وب الشمال ففى، يتغير العالم فإن، حال أية وعلى. وتطرف، ھجرة وموجات، تمرد وعمليات
 رصف¨ أم¨ام المن¨اطق تل¨ك ف¨تح ش¨أنه م¨ن، الريف¨ى النم¨وذج ف¨ى -نكوص¨ا يك¨ن لم إن -ًتحو+، القادم العقد يشھد
 .للتنمية جديدة

 ب¨أن، ا�ورب¨ى الري¨ف عل¨ى طويلة فترة منذ بصماتھا تركت قد ) CAP (المشتركة الزراعية السياسة وكانت
 تھ¨اجم ال¨سياسة تل¨ك كان¨ت ولم¨ا - الزراع¨ة ع¨الم ف¨ي الھيكلي¨ة التغيي¨رات لتنفي¨ذ داع¨م دور في التنمية وضعت

ً اتراجع¨ ش¨ھدت فقد، الدولية المفاوضاتوتھاجم فى ، يةا�ورب الدول بين فيما المفاوضات إطار في بإستمرار
 المنوط¨ة الھ¨ام توس¨ع م¨ع، متزايد بشكل اoستقTلية نحو تنحو سياسة لصالح البنيانية قدرتھا في الشيء بعض

 الذى 2013 عام يشھد سوف كما، اoتحاد لميزانية المدة منتصف مراجعة إحتما+ت، 2008 عام ويشھد. بھا
 التغيي¨رات ھ¨ذه ف¨ي التالية المرحلة تمثل، جديدة برامج ودورة سنوات 6 لمدة جديدة ميزانية في الدخول يشھد

 المشتركة الزراعية للسياسة الھيكلية ا�داة بإعتبارھا -الريفية التنمية إن. الخTف محل القضايا في الجوھرية
، المناف¨سة عل¨ى الريفي¨ة اطقالمن¨ ق¨درة حرك¨ت حي¨ث، الجغراف¨ى للتماس¨ك الموجھ¨ة الق¨وةً تدريجيا أصبحت –

  . الطبيعية للموارد الرشيدة واoدارة، البشرية ا�نشطة إستدامة ودعمت

 ھ¨ذا عل¨ى الري¨ف ق¨وة ظھ¨ور إل¨ىً تلقائي¨ا ي¨ؤد ل¨م، وح¨دھا المشتركة الزراعية السياسة إضعاف فإن، ذلك ومع
، اoقت¨صادية إمكانياتھ¨ا ناحي¨ة م¨ن في¨ةالري للمن¨اطقً عمق¨ا أكثر تقييم إعادة عملية الظاھرة تعكس وإنما، النحو

 تغيير الريفي النموذج في والتغيير. الصناعة مابعد لمجتمعات الجديدة الطلبات oشباع، والبيئية، واoجتماعية
̈¨ارات ويت̈¨صل، حقيق̈¨ى  المنطق̈¨ة ت̈¨ستطيع + والت̈¨ى، اoي̈¨ام ھ̈¨ذه مجتمع̈¨ات تھ̈¨ز أص̈¨بحت الت̈¨ى الرئي̈¨سية بالتي

ً فرص¨ا تف¨تح الوق¨ت نف¨س ف¨ي ولكنھ¨ا، المناف¨سة م¨ن تزي¨د الت¨ى عولمةاoقتصاد: وھى، منھا الفكاك المتوسطية
 وبزوغ، اoجتماعية والعTقات الخدمات عن المادى الطابع نزع تزايد مع جديدة تقنيات ظھور وتشھد، جديدة
 ال̈¨وعى م̈¨ن تزي̈¨د الت̈¨ى البيئي̈¨ة ا�خط̈¨ار وزي̈¨ادة، الت̈¨شاركية المحلي̈¨ة الحوكم̈¨ة وظھ̈¨ور، الم̈¨دنى المجتم̈¨ع دور

 .لمواجھتھا عاجلة إجراءات إتخاذ بضرورة الدولى

                                                 
 بيليسييه بول وجان، )مونبلييه، المتوسطية الزراعة معھد، سيام ( الحكيم عبد تھانى/ السيدة أعدتھا التى الوثائق على بناء الفصل ھذا كتابة تمت )*(
  ).همونبليي، المتوسطية الزراعة معھد، سيام(



  

278 
 

     :2020 عام المتوسط منطقة في الريف سكان

     :ريف لكلمة المختلفة التعريفات

 إلى يذھب الذى النفى منھج) 1" الريفية الحياه "لتعريف نظرية مناھج ثTثة إستخدمت،  المأثورة التقاليد بحكم
، والتجمع، السكانية والكثافة، المأھول بالمكان الحضر ويعرف. ريفى فھو، حضرى غير ماھو كل بأن القول

̈¨وع ̈¨شطة وتن ̈¨اة أم̈¨ا. ا�ن ̈¨ة الحي ̈¨ى الريفي ̈¨ى، فتعن ̈¨يض عل ̈¨ا النق ̈¨اض، س̈¨لف مم ̈¨ة إنخف  الط̈¨ابع وض̈¨عف، الكثاف
 م¨ن الريفي¨ة ةالحي¨ا تع¨رف حي¨ث، سوس¨يولوجى منھج ) 2 البشرية والتجمعات ا�نشطة وتشتت، اoصطناعى

 وأنم¨اط، ةالحي¨ا وأس¨لوب، الق¨يم ونظ¨ام، اoجتماعي¨ة بالعTق¨ات المرتبط¨ة الثقافي¨ة -اoجتماعي¨ة مع¨اييرال ناحية
 التى" ريفى" كلمة تعريف في اoقتصادى النشاط نمط الحسبان في يؤخذ حيث إقتصادى منھج) 3. اoستھTك

 حيث من الزراعى النشاط سودي حيث، اoقتصادى النشاط فيً تنوعا ا�قل المناطق إلى مفھومھا في تنصرف
 . والدخول العمل فرص نسبة

 غي̈¨ر من̈¨اھج المن̈¨اھج تل̈¨ك جعل̈¨ت ق̈¨د -داخلي̈¨ة أو خارجي̈¨ة عوام̈¨ل بفع̈¨ل –الريفي̈¨ة المن̈¨اطق تح̈¨ول عملي̈¨ات إن
 أن +ت¨ستطيع الت¨ى -الكثاف¨ة معي¨ار و+س¨يما -المعايير بعض يستخدم ا�ول فالمنھج. متفاوتة بدرجات، مTئمة
 وال¨نھج) الدول¨ة ل¨نفس بالن¨سبة (والزم¨ان، )أخ¨رى إل¨ى دولة من (المكان على بناء التقليدية تالتعريفا تتجاوز

 ونم¨ط الحي¨اة إسلوب في اoختTفات �ن، ًصالحا يعد فلم السوسيولوجى المنھج أما. المشكTت لحل المطلوب
لعملي̈¨¨ة  نتيج̈¨¨ة، واض̈¨¨حة وغي̈¨¨ر غائم̈¨¨ة ت̈¨¨صبح �ن تمي̈¨¨ل، والح̈¨¨ضرية الريفي̈¨¨ة المجتمع̈¨¨ات ب̈¨¨ين اoس̈¨¨تھTك

 ضوء في القيمة عديم اoقتصادى المنھج أصبح كما. الجنوب دول في" التقارب"و الشمال دول في" التجانس"
 كبي¨ر لجانب العمل فرص توفر +تزال. الزراعة أن من الرغم وعلى. الريفية المناطق في الداخلية التغييرات

 الريفي¨ة المن¨اطق معظ¨م ف¨ى) وال¨دخل العمال¨ة حي¨ث م¨ن( ال¨سائد الن¨شاط تع¨د لم أنھا إ+، الريف سكان منً جدا
 .الشمالى الشاطئ على الموجودة للدول

" الريفي̈¨ة"مفھ̈¨وم لتعري̈¨ف محاول̈¨ة أى ف̈¨إن، الريفي̈¨ة للمن̈¨اطق الھائ̈¨ل والتن̈¨وع،  اoتجاھ̈¨ات ھ̈¨ذه مواجھ̈¨ة وف̈¨ي
 منھج¨ان يوج¨د، ذل¨ك من العكس وعلى،  )Perrier-Cornet and Hervieu 2002 (خادعة محاولة تصبح

  : المتوسط جنوب دول في ما حدا وإلى، الشمال في الريفية المناطق لوضعً جيداً تلخيصا يعرضان عمليان

 طبيع¨ى مج¨الوھaى  ؟ الطبيع¨ة ب¨سخاء الريفي¨ة المناطق تتميز حيث، للتعريف كأساس الطبيعة يضع ا�ول> 
  . الخ نباتية وحياة، مائية وموارد،  )كثيرة مبانى عليه وليست مفتوح

 القوة ضعف مع، معينة منطقة في ا�ساسية والبنية، وا�نشطة، السكانية الكثافة إنخفاض بين يجمع والثانى> 
   ) . Wiggins and Proctor,2001 (الحضرية بالمراكز مقارنة الشرائية

 ف̈¨ي يأخ̈¨ذ ال̈¨ذى الم̈¨نھج فھ̈¨و، الوطني̈¨ة اoح̈¨صاءات إج̈¨راء وترتي̈¨ب وض̈¨ع ف̈¨ى اoس̈¨تخدام ال̈¨شائع الم̈¨نھج أم̈¨ا
 مث¨ل أخرى معايير مع بآخر أو بشكل مرتبطة) العربى المغرب دول( السكان وحجم، الكثافة معايير الحسبان
، حضرية أو ريفية باعتبارھا المناطق تصنيف يتم، مصر مثل معينة دول وفي، )فرنسا (خاصة بصفة العمالة

̈¨رار بموج̈¨ب ̈¨ذا. مح̈¨ض إدارى ق ̈¨ر يوض̈¨ح وھ ̈¨بس بغي ̈¨اول ض̈¨رورة ل ̈¨ةال "اoح̈¨صاءات تن  ومقابلھ¨¨ا " ريفي
 اoقتصادى التعاون منظمة دول بتعريف أخذ قد ا�وربى اoتحاد فإن جانبه ومن. ودقة حذر بكل " الحضرية"

  : مرحلتين من منھج على بناء 2006، الريفية والتنمية للزراعة العامة اoدارة (OECD والتنمية

 م¨ن أق¨ل ل¨ديھا السكانية الكثافة كانت إذا ريفية بأنھا) البلديات مثل( ا�ساسية المحلية الوحدات تعرف: ًأو+> 
   . مترالمربع الكيلو في نسمة 150
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 ال̈¨ثTث الفئ̈¨ات إح̈¨دى ض̈¨من NUTS 2 أو NUTS 3 فئت̈¨ى م̈¨ن المحلي̈¨ة المجتمع̈¨ات ت̈¨صنيف ي̈¨تم: ثاني¨ا> 
 ريفية داتوح فى يسكنون السكان من% 50 على مايزيد كان إذا، الريفى الطابع عليھا يغلب منطقة )71(التالية

 عليھ¨ا يغل¨ب ومنطقة محلية؛ ريفية وحدات في يسكنون السكان من% 50-% 15 إذا ْبين ْبين ومنطقة محلية؛
 .محلية ريفية وحدات في يسكنون السكان من% 15 من أقل كان إذا، الحضرى الطابع

 -محلھم¨ا ُيح¨ل ولكن¨ه" ح¨ضرى"و" ريف¨ى "إصطTحى بين المقابلة على +يقوم الذى -ا�خير التصنيف وھذا
   .خاصة أھمية المنطقة تكتسب، ما دولة كإقليم مشترك عام إقليم وفي، مناسبة بدرجة متوازن تصنيف

  : الريفية الديموجرافية التوقعات إلى عود

 ف¨ي المتوس¨ط س¨كان إجم¨الى م¨ن% 32 لقرابةً موطنا تظل سوف المتوسطية الريفية المناطق بأن القول يمكن
 م¨ن% 98 عل¨ى مايزي¨د ت¨ضم س¨وف الت¨ى الم¨دن خTف وعلى .)72(نسمة مليون 166 حوالى أى، 2020 عام

ً عموم¨ا ت¨شھد س¨وف الدول تلك فى ‘الريفية المناطق فإن، العربى المغرب دول فى اoجمالية السكانية الزيادة
. الري¨ف س¨كان ف¨ي، فق¨ط ن¨سمة ملي¨ون 2 ح¨دود ف¨ي زي¨ادة إل¨ى ت¨شير الوسيطة التوقعات �ن، متواضعة زيادة

 ي¨ستمر س¨وف، للسكان الريفى المكون أن وتبين، والدول ا�قاليم بين الرئيسية التفاوتات التوقعات تلك وتخفى
 22،  ن¨سمة مليون 50 وبھما – مصروتركيا تضم وسوف . المتوسطية البلدان مستقبل على التأثير فيً أساسا
 ع¨ام ف¨ي المتوس¨ط منطق¨ة ف¨ي لري¨فا سكان من% 43 -التوالى على منھما لكل الريف سكان من نسمة مليون
 ال¨سلطة وأراضى، وسوريا، مصر وھى،  المتوسط وشرق جنوب دول من، دول ثTث نشھد وسوف. 2020

 ت¨شھد ب¨أن احتم¨ال ھن¨اك بينما،  2020 -2005 من الفترة خTل% 14 على تربو سكانية زيادة – الفلسطينية
 2005 ع¨ام ف¨ي ن¨سمة 30,510,000 من أى، % 2,5 بنسبة الريف سكان فيً إنخفاضا العربى المغرب دول
 المتوس¨طية ا�وربي¨ة ال¨دول ف¨ي الري¨ف س¨كان ي¨نخفض أن المتوق¨ع ومن . 2020 عام في 29,760,000 إلى

  % . 11 بنسبة

، المتح¨دة ا�مم أعدتھا التى اoتجاھات سيناريوھات لتنبؤاتً وفقا الريف سكان في العام اoنخفاض ھذا أن إ+
 إل¨ى اoنتق¨ال عملي¨ة أن إل¨ى ين¨صرف، التنب¨ؤات تل¨ك علي¨ه قامت الذى اoفتراض أن ذلك، جعةمرا إلى يحتاج
 ل¨سكان المطلق¨ة القيم¨ة ف¨ي إنخف¨اض مع، البTد في واoجتماعية اoقتصادية التنمية بسبب تستمر سوف المدن

 ا�م¨م (النامية الدول في ةالسكاني بالزيادة يسمح، ًنسبيا كان وإن، مماثل وإنخفاض، المتقدمة الدول في الريف
 ھ¨ذا م¨ع الح¨ذر م¨ن بدرج¨ة التعام¨ل ينبغ¨ى أنه إلى المؤشرات من عدد ويشير ). 15 صفحة، 2006، المتحدة

  .بديلة أخرى سيناريوھات في نفكر أن ويجب بل، السيناريو

   ؟ الجنوب في الحضرى السراب نھاية ھى ھل

 مواجھ¨ة في يتقلص أن يمكن الزراعين المنتجين عدد فإن، المتوسط جنوب دول إقتصاديات تحرير سياق في
 إلى السكان توافد فرضية حول يدور حينئذ والسؤال . والعالمية الوطنية ا�سواق من كل في العالمية المنافسة

 يتعين أنه حيث، مؤكدة غير حالة وھذه. الساحلية المدن، خاصة وبصفة،  -الماضى في الشأن كان كما– المدن
 ال¨ذى الري¨ف س¨كان أم¨ام ض¨عيفة العم¨ل ف¨رص أن كم¨ا، فيھ¨ا ال¨سكانية الزي¨ادة oستيعاب تتسع أن المدن على

  .الخدمات وقطاع، المتكاسل الصناعى القطاع تطوير تم إذاً وخصوصا، الكافية المھارات فيھم +تتوفر

، البطال¨ة +تمع¨د إرتف¨اع م¨ن تع¨انى -طويل¨ة  لفت¨رة إس¨تقطاب مركز كانت أن  بعد– اليوم المدن أصبحت لقد
ً وطبق¨ا. الم¨دن في الحياة نوعية وتدنى، ا�من إنعدام وزيادة، اoيجارية القيمة إرتفاع مع إسكان أزمة وظھور

                                                 
، نسمة 3,00,000- 800,000 مابين تضم التى الوحدة على وتطلق Nuts: ھى، إحصائية �غراض -اoقليمية الوحدات على تطلق التى التسميات )71(

NUTS 3 800,000  - 150,000 مابين تضم التي الوحدة على وتطلق.  
 ".الديموجرافى – اoجتماعى السياق :" بعنوان 1-  الفصل أنظر )72(
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 ع¨ام ف¨ي، الم¨دن س¨كان ن¨سبة فإن، )Habitat )73البشرية للمستوطنات المتحدة ا�مم مركز مصادر ذكرته لما
 ع¨ام ف¨ي الخطي¨رة التوطن نسبة ماطبقنا وإذا، فالھاإغ +يمكن نسبة، صعبة ظروف في يعيشون الذين، 2005
 يكون سوف، )ا�دنى الحد إفتراضات رغم (2020 عام في بأنه تتنبأ البيانات فإن، المدن سكان على،  2003
 فقراء المدن فقراء يفوق وسوف، صعبة ظروف في يعيشون، المدن سكان من تركى مواطن مليون 26 ھنالك

 م¨ن أكث¨ر مايع¨ادل أى الم¨دن س¨كان م¨ن ن¨سمة ملي¨ون 16 يت¨ضرر سوف، مصر يوف. الحين ذلك في يف الر
   .الريف سكان من% 30

 تح¨ت، الب¨شرية للمستوطنات المتحدة ا�مم مركز عن الصادر ا�خير بالتقرير المتعلق الصحفى البيان إن بل
 المفت¨رض م¨ن:" أن¨ه ذك¨ر حينم¨ا، ًووض¨وحا ص¨راحة أكث¨ر ك¨ان ، "2006/2007، العالم مدن حالة:" عنوان

 ھ¨ذا ف¨إن، ذل¨ك وم¨ع". الري¨ف س¨كان م¨نً إزدھ¨ارا وأكث¨ر، ًتعليم¨ا وأرق¨ى، ص¨حة أح¨سن المدن سكان أن عادة
 س̈¨كان إن حي̈¨ث، الم̈¨دن ف¨ي اoقام̈¨ة عقوب̈¨ة م̈¨ن يع¨انون الم̈¨دن فق̈¨راء أن وھ̈¨ى جدي¨دة مفاج̈¨أة فج̈¨ر ق̈¨د التقري¨ر
 مرك¨ز (الري¨ف ف¨ي يعي¨شون الذين أقاربھم من ربكثي أسوأ حياة يعيشون المدن في والعشوائية الشعبية ا�حياء

 س¨كانھا م¨ن% 40 يع¨يش التى، القاھرة مثل مدينة وفي ). 2006/2007، البشرية للمستوطنات المتحدة ا�مم
 يع¨ودون ال¨سكان بدأ. )74(الوطنية الرسمية للتقديراتً طبقا - العشوائية المناطق فى متھالكة ومنازل أكواخ في
 أ+، المرجح من فإنھا، السبب ولھذا. المدينة في الحياة سراب وراء الجرى في أملھم خاب أن بعد الريف إلى

 س¨وف، الري¨ف س¨كان م¨ن المع¨دمين والفق¨راءً إقت¨صاديا الم¨ستبعدين وأن، الم¨دن إل¨ى الريف من نزوح يحدث
 إل¨ى الحاج¨ة إن . م¨شاكل ب¨T تكون لن والتى، أوربا إلىً وخصوصا، الھجرة أو الريف في البقاء إما يفضلون

  . قوية كفرضية اoعتبار في تؤخذ أن +بد، التغيرات ھذه لمواجھة" ريفى " نھج

   :الريف إلى الحنين: الشمال في

 أص¨بح ولق¨د، الزراعييين الريف سكان فيً إنخفاضا المتوسط شمال دول جميع شھدت، الماضية دالعقو خTل
. الريفية البيئة في التوطين إعادة في تتمثل مضادة ليةعم إلى دفع مما، إعتراض مثار المستمر اoنخفاض ھذا

 حي¨ث، الم¨دن م¨ن ةالج¨دد الواف¨دين وص¨ول، كبي¨ر ح¨د إل¨ى عوض¨ه ق¨د الم¨زارع عدد في اoنخفاض أن وبيبدو
 الوف¨د بمعرف¨ةً م¨ؤخرا أجري¨ت دراس¨ة وتوض¨ح. الري¨ف س¨كان حي¨اة طبيع¨ة عل¨ىً جوھري¨ا تغيي¨را معھم جلبوا

 الجدي¨دة الديموجرافي¨ة الديناميكي¨ة ) DIACT(  " اoقليمي¨ة والتناف¨سية، ا�رض لتخط¨يط الم¨شترك الوزارى
 محل للمدن المتاخمة المناطق أصبحت، ضخمة حواضر إلى المدن تحول ظاھرة نشھد ْوإذ . الريفية للمناطق

 كوميوناتال إن بل" ، الريفية الكوميونات تخوم علىً أيضا يؤثر الجدد السكان وصول أن كما، رئيسى اھتمام
، ا�ول¨ى وللم¨رة، الج¨دد الق¨اطنين م¨ن ض¨خمة ت¨دفقات اzن تشھد باتت، الحضرية المراكز عن البعيدة الريفية
 خ¨Tل السنة فى% 29,0 (+إيجابى ميزان إلى" المعزولة "الريفية بالمناطق يسمى لما، الھجرة ميزان تحول
   ). 2003ى والتنافسية بين المناطق، المجموعة الوزارية المشتركة لتخطيط ا�راض) (الماضى العقد

                                                 
 م¨ن ا�ق¨ل عل¨ى واح¨دة ف¨ي،  الق¨صور أو العج¨ز إل¨ى تن¨صرف بأنھ¨ا ال¨صعبة الظ¨روف Habitat الب¨شرية للم¨ستوطنات المتح¨دة ا�م¨م مركز يعرف )73(

 ي¨ةكاف وم¨ساحة، المب¨انى وجودة، التسھيTت من ذلك وغير، المرضية الصحية والمرافق، الشرب مياه الميسورإلى والنفاذ، اzمن الوضع: التالية الجوانب
 .للمعيشة

  .2007 مارس، المصرية اليومية ا�ھرام جريدة أنظر )74(
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  .الحضرية المستوطنات في ةالحيا صعوبة 1- جدول

2003  
2002  

  2003معدل الظروف الصعبة لعام 

إجمالي 
  السكان

سكان 
  الريف

سكان المدن الذين 
يعيشون في ظروف 

  صعبه

إجمالي 
  السكان

سكان 
  الريف

سكان المدن الذين 
يعيشون في ظروف 

  صعبه

  الدولة

  بالمليون  %  بالمليون  لمليونبا
ندرة 
  السكان

  بالمليون  %  بالمليون  بالمليون
ندرة 
  السكان

  1v6 7  0.1  8  3.3  5  0.1  7  1.7  3.1  ألبانيا 
  9  0.3  4  3.5  11.1  7  0.3  4  3.7  10.1  تونس 
  12  0.4  6  3.6  10.8  9  0.4  6  4.4  11.1  اليونان
  14  2.3  6  16.8  55.3  12  2.3  6  18.9  58.1  إيطاليا 

  22  2.0  6  9.3  42.8  17  0.8  14  4.8  10.5  البرتغال
  23  0.9  14  4.0  10.5  17  2.3  12  13.6  32.9  الجزائر 

  23  2.9  6  12.4  60.8  19  2.8  6  14.3  60.5  فرنسا
  24  3.1  12  13.1  38.8  20  2.0  6  10.1  43.1  أسبانيا
  33  16.4  40  49.9  90.9  29  12.5  40  42.8  74  مصر 

  64  8.0  33  12.5  36.8  45  6.0  33  13.4  31.5  المغرب
  115  26.0  43  22.6  83.1  85  20.9  43  24.7  73.2  تركيا
  471  1.8  50  0.4  4.0  350  1.6  50  0.5  3.6  لبنان

  . UN-Habitat2001figures in med 2006: المصدر

 اميكي¨ةالدين ھ¨ذه كان¨ت وربم¨ا، آخ¨ر أورب¨ى بل¨د أى م¨ن طابعھ¨ا ف¨ي ريفية أكثر فرنسا أنً جيدا المعروف ومن
 اoتح¨اد وك¨ان، نظي¨ر ل¨ذلك يوج¨د و+" الح¨ضرى "الط¨ابع ذات أورب¨ا ف¨ي إستثناء مجرد ھى، ةالجديد الريفية

 تت¨سم أورب¨ا ف¨ي الريفي¨ة المناطق أن وفحواھا، النتيجة نفس إلى إنتھت، تنبؤية دراسة بإجراء أمر قد ا�وربى
 الدراسة تفعل كما – المرء أعتبر ولو. الظاھرة كتل تحليل صعوبة من الرغم على، الديموجرافية بالديناميكية

 في المناطق منً كثيرأ أن لوجدنا، السكان ھو الريف عالم مستقبل في الحاسم العامل أن – اzن أيدينا بين التى
، ا�وربي¨ة المفوض¨ية (ال¨سكان م¨ن غي¨رھم وت¨سقبل فيھ¨ا الموج¨ودين ال¨سكان عل¨ى تح¨افظ س¨ليم ص¨حي وضع

 س¨كانية زي¨ادة، ًس¨البا فيھ¨ا الطبيع¨ى النم¨و يعتبرمع¨دل الت¨ى الريفية المناطق بعض وتشھد،  )15-ص، 2006
 الت¨ى -الحيوي¨ة وھذه، ) 40 ص، السابق المرجع (الكبرى الحضرية والتجمعات المدن من إليھا للھجرة نتيجة
  .ا�وربى للريف جديدة صورة اzن تصوغ -اoقتصادى المجال فيً أيضا نجدھا أن يمكن
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  خادعة؟ صورة ھو ھل: السواحل إتجاه في والحضرى ا?قتصادى التحول

 مراكز اليوم المتوسط سواحل أصبحت، )الجنوب في الصحارى (بيعيةوط) الموانى (جيواستراتيجية �سباب
، وال¨صناعة، والمط¨ارات، الط¨رق ش¨بكة حي¨ث من، المتوسط للبحر المشاطئة الدول جميع في للنشاط رئيسية

 ال̈¨ساحلية المن̈¨اطق س̈¨يطرة م̈¨ن المخ̈¨اوف ف̈¨إن، الجن̈¨وب وف̈¨ي . الخ̈¨صوص وج̈¨ه عل̈¨ى ةوال̈¨سياح، والتج̈¨ارة
 بق̈¨در مب̈¨ررة مخ̈¨اوف ھ̈¨ى، لل̈¨بTد الداخلي̈¨ة المن̈¨اطق ح̈¨ساب عل̈¨ى، برمتھ̈¨ا الوطني̈¨ة ل�قت̈¨صاديات وإجت̈¨ذابھا

 ھم¨زة تك¨ون ب¨أن -ا�س¨واق تحري¨ر بحك¨م -مطالب¨ة وھ¨ى، اoس¨تثمارات م¨نً حالي¨ا ال¨ساحلية المناطق ماتستفيد
 ظروف وفى.الكبرى الساحلية المدن في تكونت التى اoستھTك ومراكز، العالمية ا�سواق بين مباشرة وصل

 ت¨ؤدى أن يمك¨ن الخارجي¨ة الضغوط فإن، القوية العالمية اoقتصادية للتيارات الجنوب إقتصاديات فيھا تخضع
، الثروات معظم تتركز حيث الساحلية ةوالمنطق hinterland البTد فى الداخلية المناطق بين كلى إنفصال إلى

، اoنتاج فى للغاية وضعيفة، الفقر شديدة بإعتبارھا – الداخلية والمناطق. البحار ماوراء عالم إلى تتطلع والتى
 تع¨يش من¨اطق مج¨رد بأنھا عليھا الحكم يمكن حتى، القليل أقل إ+ و+تستھلك، المنافسة على البتة قادرة وغير
   .الكفاف عيشة

 مطابقت̈¨ه م̈¨دى تقي̈¨يم م̈¨ن و+ب̈¨د، اoعتب̈¨ار ف̈¨ي يؤخ̈¨ذ أن +ب̈¨د فإن̈¨ه، ًواقع̈¨ا ي̈¨صبح أ+ ال̈¨سيناريو لھ̈¨ذا ق̈¨در ذاوإ
 ص¨ورة بوض¨ع ولنب¨دأ، ًتوازن¨ا أكث¨ر إقليمية تنمية صوب التحرك نشجع لكى، الدول بعض في الحال لمقتضى
 +تعتب̈¨ر، الديموجرافي̈¨ة ديناميكي̈¨ةال ناحي̈¨ة فم̈¨ن، المنظ̈¨ور ف̈¨ي اoقت̈¨صادية للتنمي̈¨ة ال̈¨ساحلية المن̈¨اطق إحتك̈¨ار
 المن¨اطق ف¨ي والم¨دن، الغال¨ب التصور ھو كما، عليھا السيطرة +يمكن التى الجاذبة المنطقة الساحلية المنطقة
 خ¨Tل ن¨سمة آ+ف ع¨شرة ع¨ن س¨كانھا زاد التى المدن شبكة نمو من يبدو كما، الخاصة ديناميكتھا لھا الداخلية

   1995-1950 من الفترة

)Moricone – Ebrard and Dinard, 2000 p.33 ( س¨تثناء وم¨عoالعرب¨ى المغ¨رب ل¨دول الواض¨ح ا ،
   ) .2- جدول أنظر ( الساحل على منھا الداخلية المناطق فيً نسبيا كثافة أكثر الشبكة تلك تعتبر

 السكانية افةالكث في والتغيرات، الوزن في النسبية والتغيرات، الديموجرافى الوزن حيث من، التوقعات وتشير
 بالن̈¨سبة ال̈¨سواحل ل̈¨سكان الع̈¨ام اoس̈¨تقرار :ا�ول: ق̈¨ويين إتج̈¨اھين إل̈¨ى،  )1، 2، 3 البياني̈¨ة ا�ش̈¨كال أنظ̈¨ر(

 ب¨النموً مباش¨راً إرتباط¨ا ي¨رتبط ال¨سواحل سكان إتجاه أن يعنى والذى) 2-البيانى الشكل أنظر(السكان oجمالى
، ال¨شمال ف¨ي السواحل سكان لكثافة النسبى اoستقرار: انيالث، ضعيف" الساحلى التأثير " وأن، الديموجرافى

 النم¨و: ا�خي¨ر الجان¨ب لھ¨ذا س¨ببان وھنال¨ك). 3-البي¨انى ال¨شكل أنظ¨ر( الجن¨وب في الكثافة لتلك الشديد والنمو
  .المعنية الدول في الساحلى الشريط وضيق، الديموجرافى

  : مع المتوسطية لساحليةا المجتمعات أوضاع، البيانات تلك توضح، ذلك على وعTوة

 ك¨ان وإن -التن¨اقص إل¨ى ال¨سكان ھ¨ؤ+ء يتج¨ه وس¨وف. ًقليT يتغيرون سوف الذين الشمالية السواحل سكان> 
 كك¨ل للدول¨ة ال¨سكانية الكثاف¨ة زي¨ادة م¨ع، ا�ورب¨ى اoتح¨اد س¨كان إجم¨الى م¨ن مئوي¨ة كن¨سبة -مختلف¨ة بطريقة

̈¨ا بإس̈¨تثناء( ̈¨د وس̈¨وف، )إيطالي ̈¨ذا يمت ̈¨نمط ھ ̈¨ى ال ̈¨ا حت ̈¨ادة دون، تركي ̈¨سكان زي ̈¨سمة 200 ع̈¨ن ال ̈¨ى ن ̈¨و ف  الكيل
  . مترالمربع

% 70 المتوس¨ط سواحل لسكان المئوية النسبة تبلغ حيث، المغرب دول في الواضح التجانس وعدم التغاير> 
، تونس في نظيرھتھا ضعف الجزائر في السكانية والكثافة، المغرب في% 10، الجزائر في% 40، تونس في

  . والمغرب
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 أن ذلك، ًتماما مختلفتين بيئتين في ولكن، ولبنان سوريا في السواحل لسكان السكانية الكثافة في كبيرة زيادة> 
 م¨ن أقلي¨ة نج¨د بينم¨ا، ال¨سكان ف¨ي العام¨ة بالزي¨ادة حجمھ¨م ي¨رتبط ال¨ذين السواحل سكان ھم لبنان سكان غالبية

    .السكان جمالىإ إلى نسبتھم وتتضاءل سوريا في الساحلية المناطق في السكان

               ) .كم (المتوسطية" الدوائر "في للتجمعات المتاحة المساحة متوسط في ا?تجاھات 2- جدول

 
  1995  1990  1980  1970  1960  1950  المنطقة   

  21  19.6  33.1  36.2  43.4  65.7  الساحل
  31.8  36.5  44.4  47.6  55.3  66.0  الداخل

منطقة المغرب 
  الغربي 

  10.8  13.7  11.3  11.4  11.9  0.3   بين الساحل والداخلالفرق
  7.5  8.2  10.7  12.6  14.5  20.1  الساحل
  مصر   6.2  7.9  8.2  8.7  8.0  9.3  الداخل

  1.3-  0.3-  2.5  3.9-  6.5-  10.8  الفرق بين الساحل والداخل
  12.9  14.5  18.8  22.9  32.2  25.1  الساحل
  المشرق   15.5  16.3  19.6  25.7  30.6  35.4  الداخل

  2.6  1.8  0.8  2.8  7.4  10.3  الفرق بين الساحل والداخل
  22.2  21.8  25.9  31.7  33.9  47.5  الساحل
  تركيا  28.9  29.5  33.8  39.0  51.0  59.2  الداخل

  6.7  7.7  7.9  7.3  17.1  11.7  الفرق بين الساحل والداخل

 Moriconi-Ebrard and Dinard (2000); breakdown used: NUTS3 and: الم̈¨صدر
equivalent outside Europe.  

 تتمتع تركيا تظل وسوف، ومصر الجزائر من أفضل بشكل، لديھا سكانية زيادة أى إستيعاب تستطيع تركيا> 
  . السكانية الكثافة نسبة بإنخفاض

 ولك¨ن، ال¨ساحلية المن¨اطق ف¨ي س¨كانھا غالبي¨ة يوج¨د، واليون¨ان، ولبن¨ان، وت¨ونس، ليبي¨ا ھى دول أربع ھناك> 
 م¨ساحة وض¨آلة، وليبي¨ا ت¨ونس ف¨ي وال¨صحراء، اليون¨ان ف¨ي والحي¨اة الوجود ھو فالبحر: تماما مختلفة �سباب

  . لبنان

 اoقت¨صاد أھمي¨ة ف¨ي المبالغ¨ة لوقف الوقت حان وقد. مھجورة تكن لم الدول تلك في الداخلية المناطق أن على
 الكبرى الساحلية المدن أن :" لفكرة الببغاوى لترديدا في اzخر البعض على التفوق البعض ومحاولة، الدولى

 البني¨ة أن ذل¨ك،  )Mella Marquez,2006" (الج¨ذاب ا�ث¨ر ھ¨ذا م¨ن، ت¨ستفيد و+زال¨ت، إس¨تفادت التى ھى
، ھذا وعلى . للسكان الحالى التوزيع في واoقتصادية السياسية القوى دور بجTء توضح التى ھى اoجتماعية

، اoس¨تقTل بع¨د أكث¨ر النم¨و ذلك تعمق وقد، اoستعمارى اoرث من جزء الجزائر في احلالس منطقة نمو فإن
 Kateb(ال¨ساحلية المن¨اطق ف¨ي وتوطنھ¨ا ا�ساس¨ية" التصنيع " حركة على القائمة التنمية إختيار طريق عن

and ouadah –Bedidi, 2002.(   

 اoقت¨صاد بوج¨ود ل�عت¨راف الوق¨ت ح¨ان ق¨د فإن¨ه، ال¨ساحلية المن¨اطق ف¨ي اoقامة لغواية ا+ستستTم منً وبد+
 ال¨سواحل س¨كان يتع¨رض الت¨ى – والجزائ¨ر.عليھ¨ا ينطوى التى اoمكانيات تنمية يتسنى حتى، وقيمته الداخلى

 في التوازن إقامة ضرورة عينيھا نصب وضعت قد -كبرى زلزالية لمخاطر السكان جملة من% 40 وھم فيھا
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) والبيئ¨ة اoقليمي¨ة التنمي¨ة وزارة (اoقليمي¨ة للتنمي¨ة كب¨رى قومي¨ة خطة إطTق يقطر عن، لديھا التنمية عملية
 الھ¨ضبة وتنمي¨ة، فعالي¨ة أكث¨ر بطريق¨ة الح¨ضر إلى الھجرة مكافحة أجل من الساحلى الشريط تطھير تستھدف
 وقف على العمل، الطموحة السياسة تلك أھداف ومن. اoقتصادية واoمكانيات، المجتمعات وحماية، والجنوب

، المن¨اطق لتل¨ك والطبيعي¨ة الزراعي¨ة الم¨وارد عل¨ى والحف¨اظ، المھم¨شة المن¨اطق وإحي¨اء،  الري¨ف من النزوح
 وإنشاء، ًوإجتماعياً إقتصاديا جاذبية أكثر المناطق تلك وجعل، المحلية الموارد تنمية على الخطة تلك وتنطوى

 .الجديدة والمدن، المدن من شبكة

 تلك أن اzن المتوسط شمال دول في التغيير نمط ويوضح 
 ال¨ضغوط ناحية من حدودھا إلى تصل قد الساحلية المنطقة
 الوص¨ول +ي¨تم ق¨د أن¨ه يعن¨ى ال¨ذى ا�مر، والبيئية السكانية

 " 2025 لعام لنسبةبا بھا التنبؤ تم التى المستويات إلىً أبدا
 تشھد +تزال الساحلية المناطق بعض أن نجد، الشمال وفي

 بدت قد أخرى مناطق بينما، المھاجرين من إيجابية تدفقات
 التفري̈¨غ ح̈¨د إل̈¨ى وص̈¨لت  واض̈¨حة إجھ̈¨اد عTم̈¨ات عليھ̈¨ا

 توس¨كانى منطق¨ة أن ونجد. الساحل مناطق لبعض السكانى
Tملحوظ̈¨ة ادةبزي̈¨ 1980-1950 ب̈¨ين فيم̈¨ا تمي̈¨زت ق̈¨د -ًم¨ث 
                         ف̈¨¨¨¨ي ش̈¨¨¨¨ھدت بينم̈¨¨¨¨ا، ال̈¨¨¨¨ساحلى اoس̈¨¨¨¨تيطان عملي̈¨¨¨¨ة ف̈¨¨¨¨ي

̈¨رة   البل¨¨ديات م¨¨ن فق¨¨ط% 32 أن،  1991 -1981 م¨¨ن الفت
  ب¨ـ مقارن¨ة فيھ¨ا ال¨سكان ع¨دد ف¨يً إرتفاعا شھدت قد المحلية

 إل¨ى ترج¨ع ا�سباب أن وتبدو. الداخلية المناطق من% 40
 التنمية وتوقف، الساحلية طقالمنا في التصنيع حركة أزمة

 الداخلي¨ة المن¨اطق تح¨ابى التى السياسات ووضع، السياحية
 Mariconi-Ebrard and Dinard"(اoقل̈¨¨يم ف̈¨¨ي

2000,p.3 ( الداخلي¨ة المن¨اطق أص¨بحت الحال¨ة تل¨ك وفي 
 ال¨سماح ش¨أنه م¨ن الحقيق¨ة بھذه واoعتراف. توازن مناطق
 مزدوجة بميزة تتمتع التى الفعالة اoيجابية السياسات بتنفيذ
 التنمية وتحقيق، أعمىً تدميرا البيئة تدمير تفادى في تتمثل

  ً.طوعيا،  الضرورية المتوازنة

̈¨¨ى وب̈¨¨النظر  وض̈¨¨ع يمك̈¨¨ن، مختلف̈¨¨ة زواي̈¨¨ا م̈¨¨ن ا�م̈¨¨ور ال
 في التنموية السياسات قلب في، المتوسطية الريفية المناطق
 ل¨م ن¨هفإ، ال¨سكانى العبء اoعتبار في أخذنا وإذا. المستقبل

 كانت سواء – وحدھا المدن أن في التفكير، اzنً ممكنا يعد
̈¨ر أو س̈¨احلية ̈¨ى ھ̈¨ى -س̈¨احلية غي ̈¨ود الت ̈¨ة تق ̈¨ة عملي ، التنمي
̈¨م والري̈¨ف ̈¨ة من̈¨اطق مج̈¨رد يع̈¨د ل  المجتمع̈¨ات و+، زراعي
 أن و+ب¨د. إجتم¨اعى ع¨بء بأنھا توصف +تزال التى المجتمعات وھي، فحسب زراعية مجتمعات فيه القاطنة

 تلبي̈¨ة عل̈¨ى بالق̈¨درة - ال̈¨شمال ف̈¨ي والم̈¨ستقلة المكامل̈¨ة الھياك̈¨ل ذات - الريفي̈¨ة للتنمي̈¨ة الفعلي̈¨ة ل̈¨سياساتا تت̈¨سم
، الجن¨وب ف¨ي ال¨سكان متطلب¨ات تلبي¨ة، وك¨ذلك. المناطق في باoستيطانً طوعيا يقومون الذين السكان تطلعات
  . زراعية غير نشطةأ في، الريفيه المناطق في مستقبلھم بناء يزمعون الذين أولئك و+سيما

                                                                                    

 المن̈¨¨اطق ف̈¨¨ي سكانتط̈¨¨ور ال̈¨¨ 1-بي̈¨¨انى ش̈¨¨كل
  2025 -1975 الساحلية
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̈¨¨انى ش̈¨¨كل ̈¨¨اطق  س̈¨¨كان حج̈¨¨م تط̈¨¨ور 2-بي  المن

           2025 -1970، الساحلية
 المن̈¨¨اطق س̈¨¨كان حج̈¨¨م تط̈¨¨ور 3- بي̈¨¨انى ش̈¨¨كل

  2025-1970، الساحلية

    

   : اHيام ھذه مجتمعات تطور في أساسية عوامل أربعة

 :"ا?قليمية اللحظة"

 المن¨اطق أم¨ام ك¨ؤود عقب¨ة أنھ¨ا عل¨ى، ا+قت¨صادية الناحي¨ة من -ا�سواق بتحرير مصحوبة -العولمة إلى ينظر
 التج¨ارة ط¨رق م¨ن م¨ستبعدة نف¨سھا تج¨د ق¨د الت¨ى الريفية المناطق تلك تھميش مخاطر لزيادة ومصدر، الريفية
 أن B.pecueur" بكوير.ب "رأى وفى . جديدة إنتاجية ديناميكية أمام الطريق تفتح أنھا إ+، الرئيسية العالمية

 بنھاي¨ة ت¨سمح س¨وف ،)وا+س¨تھTك اoنت¨اج (اoقت¨صادية للمنظومة العالمى التنظيم في" إقليمية لحظة " ھناك
 ) Pecueur,2004 (وإدارت̈¨ه مع̈¨ه التعام̈¨ل يتع̈¨ين ال̈¨ذى، والثق̈¨افى الجغراف̈¨ى بال̈¨سياق +يب̈¨الى ص̈¨ناعى ع̈¨الم

 نظام إلى اoنتقال أى Postfordian "فورد بعد ما إقليمى إقتصاد بزوغ" اoقتصادية المنظومة تشھد وسوف
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 أفق¨ى نظ¨ام إل¨ى الكبي¨ر ل�نتاج القياسي النظام من والتحول، )السلعة على يرتكز ( ًرأسياً تنظيما منظم إنتاجى
، ال¨سوق ش¨رائح م¨ع التكي¨ف عل¨ى ھائل¨ة ق¨درة م¨ع، )لعم¨Tءل ال¨صغيرة ال¨شرائح عل¨ى يرتك¨ز ( بالمرونة يتسم

  . الطلب في السريعة والتغيرات

 السلع على الطلب شھد، الزراعية السلع مجال ففي، اoستھTكية السلع قطاعات جميع في واضح التطور وھذا
 حج¨ة وت¨شير. با�س¨واق عدي¨دة مناف¨ذ ف¨ي منھ¨ا المع¨روض م¨ضاعفة" الممي¨زة" ال¨سلع من وغيرھا" المحلية"

 التى الغذائية للسلع الكبير اoنتاج جانب وإلى. وأصالتھا السلعة جودة فكرة إلى معينة جغرافية بمنطقة التمسك
 لھ¨ا ينتظ¨ر حي¨ث، تطويرھ¨ا اzن يج¨رى، ًتواض¨عا أكثر إنتاجية فروعا فإن، موحدة قياسية لمواصفات تخضع
 على قاصرة +تزال الظاھرة تلك كانت وإذا. كبيرة بدرجة المنشأ إقليم في المضافة القيمة توزيع إعادة تحقيق

، )75(المحلي¨ة المنتج¨ات ل¨بعض الممي¨زة ب¨الجودة يق¨رونً دائم¨ا ك¨انو الجن¨وب في المستھلكين فإن، الشمال دول
 الرغم وعلى. بھا واoقرار عليھا التصديق شھادة بعد، الوطنية المنافذ خTل من توزيعھا يتم التى السلع وھى

 ب¨ين اoھتم¨ام oنع¨دام منھ¨ا أكث¨ر إقت¨صادية �س¨باب يرج¨ع ذل¨ك ف¨إن، الت¨صدير أسواق في وجودھا لةسھو من
 التج¨ارة ف¨إن، اoنت¨اج ف¨ي بالتخ¨صص واoق¨رار، للتج¨ارة ا�خTقي¨ة المبادئ الى وبالرجوع. المحليين السكان
 وھي أ+، مماثلة فكرة على طويتن -الجنوب بلدان لمنتجات الترويج، التحديد وجه على تتوخى التي – العادلة
  . اoقليمية الصبغة ذي اoنتاج الى العودة

 ال¨ذى العمي¨ق التنظ¨يم إع¨ادة ع¨ن تعبي¨را يكون أن يعدو +، المحلية للمنتجات المجدد التقدير فإن، الحقيقة وفي
 م¨ن ك¨ان وإذا. ولي¨ةالد المناف¨سة م¨ع تتماش¨ى، ديناميكي¨ة إقت¨صادية بني¨ة إقام¨ة فيً دورا، المحلية المناطق يمنح

 الت¨وطن ت¨صفية إرھاص¨ات م¨ع، اoقليم¨ي اoقتصاد تحرير وبين السلوك بين التقارب من نوع ظھور المتوقع
ً أساس¨ياً دورا تلع¨ب أن يمك¨ن المحلي¨ة الفاعلة ا�طراف بين الجوار عTقات" أن وجد قد فإنه، جامحة بطريقة

 عل¨ى اzن مقبول¨ة أص¨بحت ق¨د الظ¨اھرة ھ¨ذه أن ويبدو Pecqueur,2007 " اoقتصادية ا�نشطة تنافسية في
 العولم¨ة أن، ك¨ذلك الغريب¨ة المفارق¨ات وم¨ن. الريف¨ى اoقت¨صاد وراء فيم¨ا حت¨ى، ا�م¨ر واقع في، واسع نطاق
 ويتبقى. المحلية اoقتصادية الديناميكيات وبزوغ، المحلية المناطق لبزوغ المواتية الظروف تھيئة على تساعد

  . الظروف ھذه من اoستفادة على فيھا المقيمين والمنتجين المتوسطية الريفية المناطق رةقد مدى نرى أن

 -أھميتھ¨ا ف¨ي +نب¨الغ كن¨ا وأن -اoقت¨صادى ل�س¨تقTل معين¨ة آلي¨ات ثم¨ة ف¨إن" العولمى ا�ثر" ھذا جانب وإلى
 متوس¨طية -الي¨ورو عملي¨ةال عن سياسى تعبير اzليات وتلك، والجنوب الشمال في المتوسطية الدول بين تجمع
 ص¨يغة وإتخ¨ذتً مؤخرا ظھرت التى ا�وربى الجوار سياسة عن تعبير إنھا بل،  1995 عام في إنطلقت التى

 إع¨ادة ف¨ي الم¨ساھمة ش¨أنھا م¨ن ال¨شراكة تلك تكثيف وأن. المتوسطى بالجانب إھتمامھا حيث من، أكثر عملية
 المحلي¨ة المنتج¨ات إل¨ى العالم إنتباه تجذب مميزة متوسطية عTمة وضع إلى، ًفعT، أدت إذا، المنطقة إكتشاف

  . المتوسطية

 :ا?تصال زمن

، والمعلوم¨ات اoقت¨صاد عولم¨ة في ضخمة مساھمة ) ICT (واoتصا+ت المعلومات تكنولوجيا ساھمت بينما
 مع سبالمنا التوقيت أساس على والعمل، الوقت ذات في البعض ببعضھا اoتصال من الشركات تمكنت حيث

 وأص¨بحت، والخ¨دمات المنظ¨ورة غير السلع أمام اzفاق فتحت كما، العالم حول المنتشرين العمTء من العديد
 ع¨ن اoج¨راءات م¨ن كثي¨ر معالج¨ة ويمك¨ن. ا�ي¨ام ھذه سھولة أكثر والمنظمات ا�فراد بين المباشرة العTقات

 في " با�مس كان الذى بالمستھلك السلع نتجم يتصل أن ويمكن، )اoنترنيت (الدولية المعلومات شبكة طريق

                                                 
، تونس في نور دجلة وتمور معوش بنى وتين، لبنان في الھرمل منطقة من واللوز، حصبايا زيتون زيت :المتميزة المحلية المنتجات ھذه من )75(

 وصابون، المغرب في الشاھقة ا�طلس جبال سفوح من argan ا�رجان تزي : التجميل منتجات ومن. غذائية كمنتجات، المغرب في طاليون وزعفران
 التجميل أجل من المغرب في ا�ساسية والزيوت، سوريا في حلب
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 أعمال في الحياة ومتعة الحرية اzن يجد، بمكتبهً مربوطا با�مس كان الذى الموظف وأصبح، "السلسلة نھاية
   .مشتركة أمور في ويتناقشوا يتشاركوا أن العالم حول المنتشرين وا�فراد للفئات ويمكن، اoتصا+ت

، ا�عمال وتصريف، واoجتماعات اللقاءات مكان �نھا، إليه الذھاب يتعينً مكانا يلطو �مد المدينة ظلت لقد
، ا�عمال من بكثير اzن القيام يمكن فإنه، الحديثة التكنولوجيا بفضل ولكن، اoدارية اoجراءات مع والتعامل

 ل¨صالح وظائفھ¨ا بع¨ض اzن فق¨دت ق¨د المدين¨ة إن حت¨ى، ا�عمال تلك فيه نشأت الذى المكان عن النظر بغض
 ماال¨ذى: وال¨سؤال . لدي¨ه المTئم¨ة المعدات توفر بشرط، فرد لكل المتاحة الفعلية ) nodes (الوصTت بعض

 عزلتھ¨ا؟ وتك¨سر الع¨الم عل¨ى اoنفت¨اح عل¨ى ت¨ساعدھا الت¨ى الجدي¨دة التقني¨ات ھ¨ذه م¨ن الريفي¨ة المناطق تنتظره
 عنھ¨ا الشمال في تتميز والتى -إتباعھا يتعين التى السياسات وماھى الثورة؟ لتلك اoستعداد عليھا يجب وكيف

   بالعالم؟ ل�رتباط الجديدة الطريقة ھذه من كاملة إستفادة ل�ستفادة -الجنوب في

  :نفسه عن يعلن المدنى المجتمع

 المن¨اطق تركيب¨ة أخ¨ذت، التنمي¨ة عملي¨ات ف¨ي الم¨دنى المجتمع بدور المتزايد اoعتراف من رصيد خلفية على
 ويق¨وم. الق¨رارات وص¨نع الني¨ابى للتمثي¨ل ال¨سياسية الھياك¨ل ف¨يً تط¨ورا اzن وتواجه التغيير في، اzن الريفية

 اzن الحكومات أصبحت، الشمال وفى. مسيرتھا الجديدة الحوكمة وبدأت، شئونه بتنظيم اzن المدنى المجتمع
 ا�وربية ا�قاليم من المواطنين من خبراء فريق تشكيل من إتضح كما، صراحة المدني المجتمع برأي تستأنس
 الم¨دنى المجتم¨ع إن ب¨ل. )76(الريفي¨ة المن¨اطق م¨ستقبل ب¨شأن آرائھ¨م ع¨ن اoع¨راب إل¨يھم طل¨ب ال¨ذين، العشرة
 تدور التى العامة المناقشات إلى واoنضمام، معارضة قوة يصبح بأن، أعلى مكانة في نفسه يضع أن يستطيع

 أصبح، التنمية أنشطة في المنخرطة الدولية المنظمات فيً شريكا وبإعتباره. ولىالد أو الوطنى المستوى على
 observer status المراق̈¨ب ص̈¨فة ف̈¨ي ب̈¨الحق -الماض̈¨ى ف̈¨ي الح̈¨ال علي̈¨ه ك̈¨ان مم̈¨ا أكث̈¨ر -اzن ل̈¨ه يعت̈¨رف

  . شئونھا إدارة في الفعلى واoنخراط بل، المنظمات تلك مع والتشاور

 أص¨بح، التنمي¨ة في فاعل كطرف وظھوره، المدنى للمجتمع المطرد نظيمالت فإن، المتوسط جنوب منطقة وفى
 س¨وف، المتوس¨ط وش¨رق جن¨وب دول ف¨ي " أن¨ه إفترض¨نا ولو حتى، الواقع أرض على الموجودة الحقائق من

 الفاعل¨ة ا�ط¨راف وتنظ¨يم ت¨دخل أش¨كال عل¨ى الت¨أثير ف¨ي، اoستبدادية السياسية والنظم المركزية إرث يستمر
 وج¨ود ع¨دم بسبب طويلة لفترة والخاص العام القطاع بين الديناميكى التواصل عرقلة يجرى وسوف، المحلية

 " اoداري¨ة القواع¨د وجم¨ود، ل¨�دارة المغلق¨ة الطبيع¨ة بحك¨م، الTمركزي¨ة وج¨ود أوع¨دم السلطة تفويض آليات
)Bessaoud,2006. (   

 المجتمع¨ات تط¨ور ف¨ي ي¨ساھم فإن¨ه، الدول¨ة عنھا لىتتخ التى المجا+ت مايحتلً غالبا المدنى المجتمع كان ولما
 -ال¨شمال ف¨ي نظرائ¨ه م¨ع شراكات إقامة إن ثم. والتنمية) الخ المرأة بوضع والنھوض، اoنسان حقوق حماية(

 الم¨ستوى عل¨ى تحقيقھ¨ا ا�حي¨ان بع¨ض ف¨ي علي¨ه يتع¨ذر ش¨رعية علي¨ه ي¨ضفى -متوس¨طى -الي¨ورو اoطار في
 ويجب." المتوسط شاطئي بين التواصل جسور يقيم، الوقت نفس وفي، دنىم كمجتمع وضعه ويعزز، الوطنى

 عديدة أطراف مداخTت بسبب، المحلية التنمية على المتنامى تأثيره و+سيما، الTمركزى التعاون أھمية إبراز
، امع¨اتوالج، والجمعي¨ات واoتحادات، البلدية والمجالس، الذاتى الحكم وإدارات المحلية الحكومات : متنوعة
   ) .Roque,2004 " (المواطنين ومنابر، المشروعات ومنظمو

                                                 
)76(See www.citizenspanel.eu 
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 الوطني¨ة القي¨ادات أن إ+، )77(علي¨ه ال¨سابق الت¨اريخ أو الحديث التاريخ شھدھا التي المعوقات من الرغم وعلى
 لج¨ارىا التنفي¨ذ ف¨ي يتجل¨ى كما ، يفيدھم ما أجل من او، الريف سكان يفيد فيما التدخل أھميةً فعليا تدرك بدأت

 م¨ن و+ب¨د. المغ¨رب ف¨ي الب¨شرية التنمي¨ة أج¨ل م¨ن الوطني¨ة المب¨ادرة أو، الجزائ¨ر ف¨ي الريف¨ى التجدي¨د لسياسة
  . ًوجموداً تحفظا أشد أوضاع إلى النكوص مخاطر ھنالك لكانت وإ+، نجاح إلى اoفتتاحيات ترجمة

   :البيئى التحدى إدراك

 ف̈¨ي ا�ھمي̈¨ة متزاي̈¨دة مكان̈¨ة لھ̈¨ا يك̈¨ون س̈¨وف، عليھ̈¨ا والحف̈¨اظ، الھ̈¨ الم̈¨ستدامة واoدارة، وحمايتھ̈¨ا، البيئ̈¨ة إن
 بالمن¨اخ المعن¨ى ال¨دولى الحك¨ومى الخب¨راء فري¨ق ع¨ن ال¨صادرة ا�عم¨ال أحدث فى جاء كما، التنمية سياسات

)LPCC(  ،مر� كم¨ا، خاص¨ة بصفة البشرية با�نشطة تتأثر التى البحرالمتوسط منطقة النحوفي ھذا على وا
 ويتمي̈¨ز، " )الطبيعي̈¨ة الم̈¨وارد :"عن̈¨وان تح̈¨ت الثال̈¨ث الف̈¨صل أنظ̈¨ر (ترارالمن̈¨اخىا+ح اھرةلظ̈¨ عرض̈¨ة أنھ̈¨ا

 وھو، الزراعى وتاريخه والتربة المناخ تنوع بسبب، فيه الطبيعية والظواھر الزراعة بثراء المتوسطى الريف
 الھ¨شاشة تل¨ك أن رغم ،الھشاشة بالغة ولكنھا نوعھا من فريدة طبيعية وأقاليم،  ھائل حيوى تنوع على يشتمل

 للم¨وارد إس¨تغTل من¨اطق ث¨م وم¨ن، إنت¨اج من¨اطق الريفي¨ة المن¨اطق وبإعتب¨ار. اoن¨سان ص¨نع م¨ن معظمھا في
، لل¨سكان المفرط¨ة ال¨ضغوط تح¨ت، ي¨وم بع¨دً يوم¨ا اoنتاجي¨ة ق¨درتھا ت¨دھور اzن ت¨شھد أنھ¨ا إ+، فيھا الطبيعية
 ا�راض¨ى ح¨ساب على يجرى المدن في والتوسع،  لمستداما غير الكثيف اoنتاج وطرق،  الحضرية والتنمية

، الجائر والرعى، التربة وتملح، المائية للموارد المفرط واoستغTل، التعرية عوامل إلى باoضافة، الزراعية
 ا�راضى بعض ترك إلى باoضافة، ًفقرا ا�شد الريفية المناطق ھجر الغريبة المفارقات ومن، الخ والتصحر
 أصبحت وقد - طويلة قرون منذ متبعة أمور تلك وكانت -التحسين أشغال وإختفاء ) fallow(للراحة الزراعية

  . ا�راضى إفقار من جديداً نوعاً جميعا تشكل

 من بكثير اzن الخطر ويحيق، ) Benoit and Comeau, 2005 (التھديدات نفس الطبيعى الفضاء ويواجه
 كما، بالتدريج تختفي، كبير حيوى بتنوع تتمتع التى الرطبة ا�راضى آخر وبدأت، والنباتات الحيوانات أنواع

̈¨ساحلى ال̈¨شريط أن ̈¨ك : داھ̈¨م خط̈¨ر ف̈¨ي أص̈¨بح ال ̈¨ة المتزاي̈¨دة ال̈¨ضغوط أن" ذل ̈¨ساحلية للتنمي  واoس̈¨تغTل، ال
 ب̈¨ين فم̈¨ن، ال̈¨صعوبة بالغ̈¨ة م̈¨سألة المن̈¨اطق لتل̈¨ك الم̈¨ستدامة ل̈¨�دارة محاول̈¨ة أى جعل̈¨ت، لل̈¨ساحل اoقت̈¨صادى

 ق¨د أنھ¨ا أو، الم¨دن عليھا إستحوذت قد منھا 25,000 أن نجد، الساحلية المناطق من مربع متر يلوك 47,720
 س¨وف ال¨ذى م¨ا، وننت¨ساءل) . Lopez Ornat and Correas, 2003 " (الحرج¨ة الح¨دود بالفع¨ل تجاوزت

 كيل¨و 30 بعم¨ق ال¨ساحلى ال¨شريط في المتوسطية الدول سكان من% 80 يتركز عندما، 2005 عام في يحدث
 ا�ورض̈¨اع تتف̈¨اقم ف̈¨سوف، التنب̈¨ؤات ص̈¨حة ثبت̈¨ت إذا، ًات̈¨شاؤم ال̈¨سيناريوھات أكث̈¨رً جانب̈¨ا نحين̈¨ا وإذا، ًمت̈¨را؟

 الكوارث وزيادة، البحار في المياه منسوب إرتفاع : مثل الكونية المناخية التغييرات جراء من، ًأصT الحرجة
، وس¨يلة وبأي¨ة، يمك¨ن كي¨ف : والسؤال. الجارية نھارا� تدفقات ونقصان، الحيوية المنظومة وتغيير، الطبيعية
 خTل أوربا في أتخذت التى بالمبادرات نوھنا إذا إ+ اللھم، صعبة اoجابة +تزال البيئية؟ المشكلة تلك معالجة

 سياسات في بدورھا والقيام إمكانياتھا تعبئة الريفية المناطق على يتعين سوف أنه، المؤكد ومن. الماضى العقد
   . القادمين العقدين إمتداد على بھا ا�خذ يتم سوف التى، الريفية لتنميةا

  : الكبير التحدى : الريفية للتنمية ا?قليمى النھج 

 التح¨ول عملي¨ة مث¨ل، المجتمع¨ات عل¨ىً عميق¨اً ت¨أثيرا ت¨ؤثر س¨يةأسا عوام¨ل المتوس¨طية الريفية المناطق تواجه
 المن¨اطق لتل¨ك يت¨أتى فكي¨ف، والبيئي¨ة واoقت¨صادية اoجتماعي¨ة ا�وض¨اع وتن¨وع، الريف لسكان الديموجرافى

                                                 
 في والثقافية السيكولوجية لتاريخيةا العوامل دور على، 2003 عام في المتحدة ل�مم اoنمائى البرنامج عن الصادر العربية البشرية التنمية تقرير أكد )77(

 عل¨ى تعتم¨د الت¨ى المجتمع¨ات خ¨صائص وتعك¨س، الفراعن¨ة عھ¨د إل¨ى للدولة المجتمع مساندة ترجع، مصر وفي. اoجتماعية الحياة في المواطنين مشاركة
 .قوية مركزية دولة قيام تتطلب والتى، الرى
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 التنمي¨ة ت¨رك الممك¨ن م¨ن يع¨د ل¨م، بإس¨تمرارً إنفتاح¨ا ي¨زداد ع¨الم وف¨ي. جدي¨دة؟ تنموية ديناميكية في اoنخراط
 م¨عالمجت م¨وارد م¨ن اoس¨تفادة من للتنمية و+بد. متعددة �سباب الوسائل تتوفرلديھا تعد لم التى للدول خالصة
 م̈¨نظم ب̈¨شكل -ق̈¨ادرة تك̈¨ون أن لھ̈¨ا و+ب̈¨د، م̈¨شتركة تعليمي̈¨ة وخب̈¨رة، جم̈¨اعى ح̈¨وار ثم̈¨رة تك̈¨ون وأن، الم̈¨دنى

 م¨سألة، ب¨صدق، الح¨سبان ف¨ي ويأخ¨ذ، العولم¨ة ظ¨ل ف¨ي نف¨سه ع¨ن يعل¨ن" محل¨ى " نھج تعزيز على -ومسئول
 ف̈¨يً تمام̈¨ا ماجھ̈¨اوإد، المواطن̈¨ة خ̈¨Tل م̈¨ن ولك̈¨ن، التف̈¨ويض طري̈¨ق ع̈¨ن أو مج̈¨ردة بطريق̈¨ة ل̈¨يس، اoس̈¨تدامة

   . المشتركة المصالح أصحاب بھا يضطلع التى المشروعات

، المجتم¨ع عناص¨ر مختل¨ف وتمثي¨ل، للم¨وارد الم¨ستدامة واoدارة، بأس¨بابه وا�خ¨ذ اoقت¨صادى النم¨و نجاح إن
 تنفي̈¨¨ذ عل̈¨¨ىً باعث̈¨¨ا الھ̈¨¨دف ويك̈¨¨ون، في̈¨¨ه م̈¨¨صلحة ل̈¨¨ه ب̈¨¨أن إم̈¨¨رئ ك̈¨¨ل ي̈¨¨شعر، م̈¨¨شترك ھ̈¨¨دف وج̈¨¨ود يتطل̈¨¨ب

 بطريقتھ̈¨ا، تمتلكھ̈¨ا الت̈¨ى والمادي̈¨ة الب̈¨شرية اoمكاني̈¨ات تعبئ̈¨ة المحلي̈¨ة للمن̈¨اطق ويمك̈¨ن.التنمي̈¨ة تإس̈¨تيراتيجيا
 ب̈¨ين المواجھ¨ة وم¨ن. ل¨ه رؤي¨ة ول¨ديھم، أس¨بابه ويمتلك¨ون فيھ¨ا الن¨اس يعرف¨ه ش¨يء المعي¨شة ومج¨ال، الخاص¨ة

 الت¨شاركية المناق¨شات تستمد -معينة وإبداعات،  ورغبات، خاصة مصالح على تنطوى التى -المختلفة الرؤى
. الم¨ستدامة المحلي¨ة التنمي¨ة لصالح، المادية وغير المادية الموارد وتعبئة حشد في محفز بمثابة وتكون، زادھا

 لديھا مايكون عادة ا�قاليم( التنظيمية والقواعد، المعدات مثل معينة أشياء لوجود ضرورات ھنالك كانت وإذا
 يشق أن - عليه ويتعين بل – إقليم لكل يمكن وإنما، لذلك جاھزة وصفات جد+تو فإنه، )شئونھا على تقوم إدارة

  .التنمية إلى الخاص طريقه

 حتى إستمر والذى، 1991 عام في ا�وربى اoتحاد أطلقه الذى، المجتمعى " Leader" ليدر " برنامج وكان
 أن البرنامج أوضح قد) 2013-2007 المشتركة الزراعية للسياسة الثانى العمود ضمن أدرج ثم، 2006 عام
 تل¨ك م¨ن الھ¨دف وك¨ان. الريفي¨ة المن¨اطق إحي¨اء على يساعد أن يمكن، ًمماثTً برنامجا أى، القبيل ھذا منً شيئا

 عل¨ى ط¨رأت الت¨ى التغيي¨رات ف¨ى تتمث¨ل والتى، ا�وربى الريف عالم تواجه التى التحديات على الرد المبادرة
، البيئي̈¨ة وال̈¨ضغوط،  الم̈¨ستھلكين طلب̈¨ات وتزاي̈¨د، الم̈¨شتركة راعي̈¨ةالز ال̈¨سياسة إص̈¨Tح بع̈¨د الزراع̈¨ة قط̈¨اع

 على" ليدر" برنامج إشتمل وقد. الريف من والنزوح، السكان أعمار وطول، الجديدة التقنيات إنتشار وسرعة
̈¨د ̈¨ذ تحدي ̈¨اھج وتنفي ̈¨ة المن ̈¨ة اoقليمي ̈¨وى الت̈¨ى اoبداعي ̈¨دة ط̈¨رق عل̈¨ى تحت ̈¨ز جدي ̈¨راث لتعزي ̈¨دعيم، الت ̈¨ة وت  البيئ
 البرنامج برھن وقد . للتنمية مشتركة إستراتيجية إلى تستند التى الفاعلة ا�طراف وتنظيم، المحلية اديةاoقتص

 وقيم¨ة، إليھ¨ا ينتم¨ون الت¨ى المن¨اطق م¨ستقبل م¨سئولية وتحم¨ل، ق¨واھم ح¨شد عل¨ى الفاعل¨ة ا�طراف قدرة على
 طري¨ق ع¨ن، الريفي¨ة المن¨اطق ب¨ين تالخب¨را ونق¨ل تب¨ادل عملي¨ة وإث¨راء، الشامل المتكامل الTمركزى المنھج

 المحلي¨ة ا�ق¨اليم ع¨دد أن -فق¨طً واح¨داً م¨ثT ولن¨ضرب -فرن¨سا ف¨ي التجرب¨ة تل¨ك على ترتب وقد. شبكات إقامة
̈¨ي المنخرط̈¨ة ̈¨ة ف ̈¨ة عملي ̈¨د التنمي ̈¨ضاعفت ق ̈¨ل،  ت ̈¨دات" مث ̈¨ة " البل ̈¨ات ومجتمع̈¨ات، المحلي  ومراك̈¨ز، الكوميون

 .الريفية التميز ومراكز، التنافسية

 الريفية التميز ومراكز، التنافسية زمراك

 ب¨ين الجمع :"أنھا على التنافسية مراكز ) CIADT(المحلية والتنمية للتخطيط الدولية الوزارية اللجنة ّتعرف
 م¨شتركة م¨شروعات في المنخرطة، البحوث ووحدات، التدريب مراكز وبين -معينة منطقة في -المشروعات

  " .الدولية الرؤية لتحقيق الTزمة الحرجة كتلةال لھا وتتوفر، إبداعية طبيعة ذات

 التى الجديد اoقتصادى الدور، فيه لبس + ًتوضيحا" للتميز الريفية المراكز "ب المرتبطة الطموحات وتوضح
 ث¨م وم¨ن، ال¨وطن الم¨ستوى عل¨ى والتميز للنمو مستودع ھى الريفية المناطق:"تلعبه أن الريفية المناطق تزمع
̈¨ة ال̈¨وطنى وا+لت̈¨زام الت̈¨شغيل معرك̈¨ة ف̈¨ي أساس̈¨ى ودورھ̈¨ا، وجاذبيتھ̈¨ا فرن̈¨سا مي̈¨ةتن ف̈¨ي ت̈¨ساھم فھ̈¨ي  بالتنمي

 ا�ساسية البنية وتنمية، الريفية المناطق تنظيم و+سيما، أتخذت التى اoجراءات فإن، ھذا من أكثر. المستدامة
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 م¨اتطمح وھ¨ذا، جديدة دفع قوة إكتساب إلى اzن تحتاج، الريفية المناطق من تنبع التى والمشروعات، المحلية
  ".للتميز الريفية المراكز سياسة إليه

 الدولي¨ة الوزارية اللجنة " ل الرسمى الموقع على، للتميز الريفية بالمراكز المعنى النص إلى الرجوع ويمكن
   DIACT ( fr.gouv.diact.rurale-excellence-poles://ttph (المحلية والتنمية للتخطيط

 ف¨ي الموج¨ودة بالمب¨ادرات باoسترش¨اد، المن¨اھج م¨ن الن¨وع ھ¨ذا تتبن¨ى أن المتوس¨طية الريفي¨ة للمناطق ويمكن
 في التغيير إلى وبالنظر. ًجذرياً تجديدا الجنوب في الريفية التنمية دعم إلى الرامية السياسات وتجديد، الشمال

، في¨ه ال¨سبب وليست التغيير ضحايا أنھا نجد، تنميتھا أو الموارد على والحفاظ، التجارة وتحرير، تاجاoن نظم
 الوص¨ول ت¨م، الجزائ¨ر فف¨ي. م¨ستقبلھا س¨يدة المن¨اطق تل¨ك نجع¨ل بحي¨ث، الموق¨ف ھ¨ذا نعكس أن علينا ويتعين
،  2007 ع¨ام بداي¨ة ف¨ي ريف¨ىال للتجدي¨د الجزائري¨ة ال¨سياسة إنط¨Tق معً وخصوصا، التحول نقطة إلى بالفعل

  .الريف عالم نحو طوعية سياسة إنتھاج إلى، 2020 إستراتيجية ترمى، المغرب وفي

 وتنظ¨يم، ًواضحاً سمتا تتخذ بحيث الجديدة الريفية السياسة صورة استكمال ھو، القادمة السنوات في والتحدى
 اoجتماعي¨ة العجلة أى، العجلة على يحملنا ما وثمة. وإحتما+تھا إمكانياتھا جميع وإستكشاف، تنفيذھا عمليات
، النجاح يتحقق وحتى. ببيئته اoنسان عTقة لتغيير ا+قتصادية البيئية والعجلة، عزلتھا من ا�قاليم تلك oنتشال

 العام¨ة، الفاعل¨ة ا�ط¨راف جمي¨ع م¨شاركة أجل من الظروف نھيئ لكى اoقليمى النھج ھذا تدعيم من +بد فإنه
 التنمي¨ة مشروعات وإناطة، مصراعيھا على التنمية فرص فتح أجل من وا+جتماعية وا+قتصادية، والخاصة

 الم¨شار ال¨نھج ي¨ضمن أن و+بد، التنمية عملية في وكاملة فعالة مشاركة تشارك حتى الفاعلة ا�طراف بجميع
 التنمية وإلى ا�قاليم بين فسةالمنا إلى يؤدى أن يمكن اoقليمى النھج إن حيث، للتنمية شامل توازن عملية إليه
 المتمثل الكبير بالتحدىً وثيقاً إرتباطا المرتبطة الثانوية القضايا بعض أن نجد، السياق ھذا وفي. المتكافئة غير
 .خاصة أھمية ذات، الريفية التنمية إقليمية في

  " :الريفى "ا?قتصاد إلى الزراعى ا?قتصاد من التحول 

 الت¨ى الم¨ساعدات ت¨تقلص بينم¨ا أھميتھا؛ تتدنى مكان كل في الزراعة أن نجد، خلوالد العمل فرص ناحية من
 خاصة بصفة الظاھرة تلك وتتضح. باoنتاجً إرتباطا وأقلً تعقيدا أكثر ماتكونً غالبا دعم آليات لصالح لھا تقدم
 إقت¨صاد ناz يظھ¨ر وب¨دأ، الري¨ف س¨كان م¨ن المتوس¨ط ف¨ي% 10 عل¨ى ت¨ستحوذ ھنال¨ك فالمزارع، الشمال في

 الوحي̈¨دون الم¨ستخدمون ھ¨م الفTح̈¨ون يع¨د ول¨م، الج¨دد للق̈¨اطنين بالن¨سبة والخ¨دمات ال̈¨سياحة عل¨ى يق¨وم جدي¨د
 م¨ن وفئ¨ات، للري¨ف دج¨د ق¨اطنين م¨ن يت¨ألفون الج¨دد الري¨ف سكان وأصبح، إدارتھا على القائمون أو ل�رض

 جن¨وب ف¨ي أم¨ا. الخ¨دمات أو/ و التج¨ارة لأعم¨ا ف¨ي أو الحضرية المناطق في العاملين والقاطنين، المتقاعدين
 ال̈¨دخل و+، الTزم̈¨ة العم̈¨ل ف¨رص ت̈¨وفر تع̈¨د ل¨م أنھ̈¨ا بي̈¨د، ًھام¨اً ن̈¨شاطا تمث̈¨ل +ت¨زال الزراع̈¨ة ف̈¨إن، المتوس¨ط

 ا�س¨ر ف¨ي اzن تظھ¨ر المتع¨ددة ا�ن¨شطة وأخ¨ذت، ال¨سكانى والنم¨و الزراعي¨ة البني¨ة ف¨ي للتغي¨رً نظرا، الكافى
 -الم¨دن م¨ن ال¨سكان ع¨ودة ف¨إن، ذل¨ك إل¨ى وباoضافة. الرسمى غير القطاع في ذلك مايكونً وغالبا، الزراعية

  .والماھرة -الغالب في -الشابة بالعمالة الريفية المناطق تثرى أخذت ً-أساسا البطالة بسبب

 ف¨ي و+س¨يما، ال¨شمال ف¨ي متواص¨ل، اoنت¨اج لعوام¨ل ا�مث¨ل اoس¨تغTل طري¨ق ع¨ن التنافسية على السباق إن
 منطق̈¨ة إن̈¨شاء م̈¨ع الجن¨وب ف̈¨ي حثيث̈¨ة بخط̈¨ى وي¨سير، واoنت̈¨اج الزراع̈¨ة حي̈¨ث م¨ن المتمي̈¨زة الريفي̈¨ة طقالمن¨ا

 عل¨ى ت¨نكمش س¨وف ولكنھ¨ا، الوج¨ود ف¨ي الريفي¨ة المن¨اطق ت¨ستمر وس¨وف، متوس¨طية -الي¨ورو الحرة التجارة
 تترت¨ب الت¨ى يفي¨ةالر العمال¨ة ف¨رص تتناقص سوف كما. فيھا الدخول تتحسن بينما، إمتدادھا حيث من ا�رجح
 الم̈¨شكTت تراع¨ى الت¨ى وا�ص¨ناف ا�ن̈¨واع ل¨صالح المحاص¨يل تتح¨ول وس̈¨وف، ا�ن¨شطة تل¨ك عل¨ى مباش¨رة

 م¨نً أساس¨ا ت¨ستفيد وس¨وف، ً)م¨ثT الحي¨وى الوق¨ود مث¨ل (جديدة أسواق فتح على تعمل أو، أفضل بشكل البيئية
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" الكثيفة الزراعة: مثل، )78(وبيئية إقتصادية باب�س للموارد ا�مثل با+ستغTل يسمح سوف الذى التقنى التقدم
̈¨¨ى الت̈¨¨شغيل بنظ̈¨¨ام وا�خ̈¨¨ذ، "من̈¨¨ضبطةال ̈¨¨ة والممارس̈¨¨ات، اzل ، للراح̈¨¨ة ا�راض̈¨¨ى ت̈¨¨رك (الجدي̈¨¨دة الزراعي

، ال̈¨خ، + أم الحيوي̈¨ة للتكنولوجي̈¨ا نتيج̈¨ة ذل̈¨ك ك̈¨ان س̈¨واء، جدي̈¨دة أص̈¨ناف وإس̈¨تخدام، )المتراكب̈¨ة والمحاص̈¨يل
 توزي¨ع بقط¨اعً وثيق¨اً إرتباط¨ا ت¨رتبط إنھ¨ا حي¨ث الم¨ستھلك طلب¨ات م¨ع، Tش¨كب، المحاصيل تلك تتواءم وسوف
 ال¨صناعية التجمع¨ات كان¨ت وإذا، المشكTت عن بمعزل المناطق تلك تكون فلن، ذلك ومع. والتسويق ا�غذية

 م¨ن الري¨ف بتفري¨غ يق¨وم، الكثي¨ف الزراع¨ى اoنت¨اج ف¨إن، بھ¨ا المحيط¨ة واoقت¨صادية اoجتماعي¨ة البني¨ة تغذى
ْالسكنى مستوى وتدھور الخدمات إختفاء إلى مايؤدىً وغالبا، سكانه ّ.  

 بل، الريفى اoقتصاد عناصر من واحدً عنصرا يتعدى اzن يعد لم الزراعى النشاط فإن، المناطق تلك وخارج
 دمةمتق اoقتصادى النشاط تنوع عملية أن نجد حيث، المتوسط شمال وفي. المطرد التناقص في أخذ نصيبه إن

َي¨ستھلك "ف¨الريف، كبي¨ر ح¨د إل¨ى الي¨وم الم¨دن فيه تتحكم الريفى اoقتصاد أنً أيضا نجد، للغاية ْ َْ  بط¨رق الي¨وم" ُ
  :القاصية الدانيةأو الفاعلة الحضرية ا�طراف جانب من متعددة

 المناطق على، ا�ول المقام وفي، ًأساسا أثر، " المدن خارج" السكنى النمو ظاھرة إن : يضاا�ر إستھTك> 
، وأكث¨ر أكث¨ر تت¨سع الجدي¨دة ال¨سكنية ا�حياء أخذت،  المعيشة مستويات إرتفاع فمع،  للمدن مباشرة المجاورة

 المرك¨ز ھ¨ى المدينة وأصبحت، ا�سواق ومدن، القرى تبتلع وراحت، المجاورة الريفية المناطق حساب على
 ريفي¨ة بيئ¨ة ف¨ي اoقام¨ة يف¨ضلون ال¨ذين ج¨ددال ال¨سكان ب¨سبب، واoجتم¨اعى اoقت¨صادى النشاط على المسيطر

  .بھا العقارات ورخص، فيھا الحياة جودة بسبب

 ال̈¨سياحية الم̈¨شروعات عل̈¨ى ا�ن̈¨شطة تل̈¨ك إش̈¨تملت  :س̈¨ياحية أو ترويحي̈¨ة أن̈¨شطة ف̈¨ي الف̈¨ضاء إس̈¨تھTك>  
: منھ¨ا معروف¨ة آث¨ار م¨ن ذل¨ك عل¨ى مايترت¨ب م¨ع، الخTب¨ة الطبيع¨ة ذات المن¨اطق عل¨ى إس¨تولت التى الضخمة
 ھنال¨ك، ال¨سياحة تل¨ك م¨ن النق¨يض وعلى.الخ المياه على والتنافس، والتلوث، السواحل على العمرانى اoمتداد
 متكامل¨ة تب¨دو والت¨ى، الطبيع¨ة إلى المتعطشين المدن لسكان الجديدة التطلعات تعكس التى، الخضراء السياحة

 نت¨ائج ول¨ه، بيئي¨ة آث¨ار م¨ن +يخل¨و، ال¨سياحة نم¨ الن¨وع وھ¨ذا. وس¨كانه الريف معً إحتراما وأكثر أفضل بشكل
 ف̈¨ي ملحوظ̈¨ة م̈¨ساھمة ي̈¨ساھم فإن̈¨ه، الوق̈¨ت نف̈¨س وف̈¨ي، الزائ̈¨رين أع̈¨داد حي̈¨ث م̈¨ن ض̈¨عيفة مباش̈¨رة إقت̈¨صادية
  .والرحابة الطبيعة منً عالما، الزائر على الريف عالم فيھا يعرض التى الجديدة اoجتماعية الصورة

 ذل̈¨ك م̈¨ن ا�خي̈¨ر العن̈¨صر ھ̈¨ى، ا�ن̈¨واع وحماي̈¨ة، الطبيعي̈¨ة الف̈¨ضاء كنا�م̈¨ا حماي̈¨ة إن :الطبيع̈¨ة إس̈¨تھTك> 
 عل¨ى الق¨اطنين إس¨كان إل¨ى وينظ¨ر. مختلف¨ةً أش¨كا+ الحماي¨ة تتخذ أن ويمكن، الريف على الخارجى اoستحواذ

 ال¨ذى -ت¨دھوره ع¨ن مسئولين يكونوا لم ولو حتى -الطبيعى التراث على الحفاظ ضمان على قادرين غير أنھم
 للحف¨اظ والجين¨ات التقاوي بنوك إنتشار أو المحميات ونمو تطور مع، متخصصة oدارةً موضوعا نئذآ يصبح

 ھ¨ذا لتنمي¨ة اoقت¨صادية اoس¨تراتيجيات م¨ن، ًجميعا مستبعدين المحليون السكان و+يزال. الحيوى التنوع على
  .التراث

 أس¨واق ف¨تح ث¨م الغ¨ذائى ا�من على ومتق الريف لعالم" زراعية" صورة من إنتقلنا، قليلة سنوات غضون وفى
، البيئة إلى يحنون الذين المدن لسكان الجديدة التطلعات يبلور ريف إلى، )كمورد الريف (بعد فيما الصادرات

 الحن¨ين ذلك يصف وخيرمن، ")الطبيعة ريف ("أو") الجديدة الحياة ريف ("الحياة وجودة، الطبيعى والتراث
̈¨ى ̈¨ارد ج̈¨ان، الري̈¨ف إل ̈¨د Jean Viard في ̈¨و وبرتران  Bertrand Herview) Herview and ھيرفي

Viard,1996 .( تج¨اه، المحلي¨ة للمجتمع¨ات البازغة القوة إنoقليمي¨ة نح¨و العام¨ة لل¨سياسات المتن¨امى واoا ،
   .ا�وربية المناطق أمام للتنمية جديدة قنوات يفتح، ريفية بيئة في اoقامة يزمعون جدد ريفيين وإستيطان

                                                 
 مزيد أجل من حافزان، الشأن ھذا في ويحركھا) لمنضبطةا الزراعة(، الجديدة لتكنولوجياا بسبب الزراعة جانب من البيئية الضغوط تتقلص سوف )78(

  ) 2006 نوفمبرسنة، ا�وربية المفوضية(، التكاليف ووفورات، البيئية اللوائح مسايرة : المدخTت إستخدام في الدقة من
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 قوى، الزراعية ا�سواق تحرير نتائج حول اليقين وعدم، الزراعة على اoعتماد فإن، المتوسط جنوب في أما
 إنخف̈¨اض ت̈¨صور إل̈¨ى، للمناف̈¨سة الع̈¨ام والمطل̈¨ب، الكام̈¨ل التحري̈¨ر لعملي̈¨ة النظ̈¨رى النم̈¨وذج وي̈¨ذھب، وش̈¨ديد
 إس¨تقدام إل¨ى تن¨صرف الت¨ى -"التقليدي¨ة "ل�جاب¨ة ول¨يس . الري¨ف م¨ن كبي¨ر ونزوح، المزارع عدد في ملحوظ
 جن¨وب دول ف¨ي وجودھ¨ا oثبات كبيرة فرصة -الخدمات قطاع أو الصناعة قطاع إلى الريف عالم من العمالة
 والق¨ضية. الج¨دد ال¨سكان م¨ن الت¨دفقات ھذه إستيعاب عن المدن عجز بشأن المخاوف وتثور. المتوسط وشرق
 ناحي¨ة م¨ن للزراع¨ة ًمج¨ا+ تت¨رك الت¨ى، الريفي¨ة المن¨اطق ف¨ي اoقت¨صادية ا�ن¨شطة تنوي¨ع ف¨ي الب¨دء ھى حينئذ

، جديدة فرص إستكشاف في اzن الناس بدأ ولقد. الزراعة من المستبعدين للسكان اoقتصادى اoندماج وتشجع
 القطاعي¨ة ب¨النواحى أكثر تعنى ريفية تنمية سياسات جانب إلى، اoعتبار في يأخذون وھم، تجريبية وسياسات

 وض¨ع ت¨م، المث¨ال س¨بيل عل¨ى، الجزائر وفي...). المائية الزراعة تنمية وسياسات، �ساسيةا والبنية المعدات(
 مث¨ل (الريفية المناطق في بھم خاصة مشاريع إقامة على الشباب مساعدة أجل من، الصغيرة للقروض سياسة

 إل¨ى، 2007 ي¨ةبدا ف¨ي إنطلق¨ت الت¨ى الريفي¨ة التجدي¨د سياسة تسعى كما، )الخ والخدمات الحرفية المشروعات
 م¨اتم ب¨أن، عام¨ة ب¨صفة الق¨ول ويمك¨ن. معھ¨ا وبالتع¨اون المقيم¨ة الريفية المجتمعات أجل من ريفية تنمية عمل
 التنوي¨ع يعتب¨ر حت¨ى، ال¨شمال ف¨ي الريفي¨ة المن¨اطق ف¨ي شھدناھا التى العمليات عنً جداً بعيدا +يزال اzن حتى

 معروف¨ة قطاع¨ات عل¨ى اoرتك¨از م¨ع، اoجتم¨اعى الطل¨ب وإش¨باع،  والمھ¨ام الوظ¨ائف تعددي¨ة نمط منً جزءا
  .المتعاقبة" ليدر "برامج مثل والدعم المساعدات بسياسات التنويع ويحظى، والخدمات السياحة: مثل بوضوح

 وف¨ي، المحلي¨ة اoمكاني¨ات تقي¨يم عل¨ى أو+ ي¨شتمل، اoقليمي¨ة الريفي¨ة اoقتصادية التنمية إستراتيجيات تنفيذ إن
، اoنتاج؟ وسائل ھي وما جديدة؟ أم ؟قديمة المنتجات من نوع أى (باoنتاج اoھتمام من +بد، زراعىال القطاع

 ا�س¨واق تنظ¨يم وإع¨ادة/ ف¨تح إع¨ادة ، الق¨صيرة ال¨دورة (الت¨سويق وأس¨اليب،  )ال¨خ التجھي¨ز؟ عمليات ھي وما
 ويج̈¨در. الت̈¨سويق س̈¨تيراتيجياتوإ، )ال̈¨خ ا�جان̈¨ب الم̈¨ستھلكين إل̈¨ى والوص̈¨ول، الم̈¨دن ف̈¨ي والمناف̈¨ذ، المحلي̈¨ة
 بالمنشأً متزايداً إھتماما تھتم -الشمال في و+سيما -الزراعية ا�غذية صناعة بأن، الخصوص ھذا في، التنويه

 الن̈¨اس جع̈¨ل ق̈¨د، الت̈¨صدير أس̈¨واق ب̈¨شأن المناق̈¨شات ترك̈¨ز أن نجaaد فإنن̈¨ا الجن̈¨وب ف̈¨ي أم̈¨ا. للمنتج̈¨ات اoقليم̈¨ى
 حج̈¨م أن نج̈¨د -للنظ̈¨ر +ف̈¨ت اس̈¨تثناء وھ̈¨و -المغ̈¨رب وبإس̈¨تثناء. محل̈¨ىال الزراع̈¨ى ا+قت̈¨صاد أھمي̈¨ة يتناس̈¨ون

̈¨ة المنتج̈¨ات ̈¨د، المتوس̈¨ط وش̈¨رق جن̈¨وب دول ف̈¨ي الزراعي  عب̈¨ر% 50-%20 م̈¨ابين تت̈¨راوح بن̈¨سبة إرتف̈¨ع ق
 ھ¨ذه إس¨تمرار الم¨رجح وم¨ن ). Rastoin Szedlak,2006,p.2 (المن¨تج ح¨سب، الماض¨ية الع¨شر ال¨سنوات
 ا�عمدة أحد، المحلية الزراعة تقييم إعادة يكون أن ينبغى، الظروف تلك وفي، ةالقادم السنوات خTل الظاھرة
، اoس¨تثمار وم¨ساعدات، التجاري¨ة ال¨سTسل تدعيم على التأكد مع، اoقليمية الريفية التنمية لسياسات الرئيسية

  .الخدمات وتنمية، ا�راضي وأمن

 النم¨و تتج¨اوز ب¨أن، ًكثيرا تحلم لكي المتوسط وشرق جنوب دول أمامً مجا+ ،التحرير سيناريوھات و+ تترك
 وج¨ود إل¨ىً أساسا ذلك ويرجع، %)2 إلى 1المرتبة من (والخضروات الفواكه من التقليدية لصادراتھا الھزيل

 مخ¨اوف م¨ن ذل¨ك يھ¨دئ أن ويج¨ب، )ال¨خ النق¨ل تكلف¨ة، أراض¨ى، مياه (ل�نتاج بشأن ومستقبلية حالية معوقات
 الدول بين ليست الحقيقية المنافسة إن، القول خTصة. المتوسط جنوب منتجات بخصوص ا�وربيين المنتجين

 م¨ن، ال¨سواء عل¨ى المتوس¨طيين والجن¨وب ال¨شمال منتج¨ات تواجھھ¨ا س¨وف الت¨ى المناف¨سة ولكنھا، المتوسطية
 دول فإن، ببالس ولھذا، )الخ .. والصين المتحدة والو+يات، شيلي:مثل(، ا�خرى الدول من المثيلة المنتجات

̈¨ديھا " المتوس̈¨طى للمن̈¨تج "اoيجابي̈¨ة ال̈¨صورة وت̈¨دعيم توحي̈¨د إل̈¨ى ماي̈¨دعوھا الوجيھ̈¨ة ا�س̈¨باب م̈¨ن المنطقةل
 يواجھھ̈¨ا الت̈¨ى والمعوق̈¨ات، الم̈¨ستھلك بطل̈¨ب الخ̈¨اص ال̈¨نمط الح̈¨سبان ف̈¨ي أخ̈¨ذنا وإذا. طابع̈¨ه عل̈¨ى والحف̈¨اظ
 مم¨ا وإس¨تدامة ج¨ودة ذات محلية اعةزر أساس على تطويرھا يمكن الصورة تلك فإن، المتوسطيون الفTحون

̈¨ي التوس̈¨ع (مربح̈¨ة منتج̈¨ات البحرالمتوس̈¨ط منتج̈¨ات يجع̈¨ل  المنتج̈¨ات ومواص̈¨فات، المنزرع̈¨ة ا�ص̈¨ناف ف
  ). الجودة وعTمات، المنقولة المنتجات وتنويع، التجارية
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 المنطقة إمكانيات بشأن، اoعتبار في الريفية التنمية سياسة ووضع، الحسبان في اoقليمية بالسياسات ا�خذ إن
  : مثل، أخرى مزايا له يكون أن يمكن، المستقبل في التصدير على المتوسطية

  .التصدير وأسواق المحلية ا�سواق بين الحالية الفجوة سد> 

 القابل¨ة المنتج¨ات مجموع¨ة توس¨يع طري¨ق ع¨ن الدولي¨ة ا�سواق إلى بالنفاذ المنتجين من عدد �كبر السماح> 
  .للتصدير

 اoقت¨صاد ض¨من إنتاجھ¨ا وإدراج، اoيجابي¨ة ص¨ورتھا بحك¨م، المنتج¨ات تل¨ك م¨ن المحل¨ى اoستھTك شإنعا> 
 .المحلى

، المتوسطية الزراعة عالم فى الجارية للتغييرات مواكبة تكون أن يجب، وھويته اoنتاج طبيعة في الثورة ھذه
 الرفيعة والتقنية واoبداع الذكاء على قومي أن-\ اoقتصاد في ا�خرى القطاعات مع -المتوسطى ل�نتاج و+بد

   .يكون أن +يمكنً حقا وھو، ل�ستدامة الوحيد المعيار، اzن بعد الكم يكون أ+ ويجب، التسويق على والقدرة

 + حت¨ى، اoقل¨يم أج¨ل م¨ن المنظم¨ة ا�ن¨شطة تعزي¨ز اoقتصادى التنويع على يتعين فإنه، الزراعة جانب وإلى
 يرتبط للمبيت ريفى مكان: النقيضين بين وفيما، للمعيشةً مكانا يصبح بل، فحسب إستھTكية سلعة بمثابة يكون

 ذل̈¨ك ف̈¨ي وي̈¨ساعدھا والخ̈¨دمات بال̈¨سلع وتزوي̈¨دھا ال̈¨ضواحى بع̈¨ض وإن̈¨شاء، ال̈¨سريع النق̈¨ل بوس̈¨ائل بالمدين̈¨ة
 التحسينات من مجموعة ثمة فإن، البTد من الداخلية والمناطق المدن بأقرب كTھما ويرتبط، التنمية ديناميكية
 م¨ن بھ¨ا وم¨ايحيط المدينة بين العTقة طبيعة بل، فيھا المھم العامل ھو المدينة سكان عدد يعد لم التى، الممكنة

 الت¨ى، الكب¨رى اoجتماعي¨ة الظ¨اھرة تل¨ك أن عل¨ى ش¨ئ ك¨ل وي¨دل ال¨سياحة عل¨ى الشئ نفس ويسرى. ضواحى
 أق¨صى إستغTلھا وإن، القادمة العقود خTل ا�رجح على تتعاظم سوف، الماضيةً عاما الخمسين خTل حدثت

، المستقبل في الريفية المناطق تنمية في الزاوية حجر يكون أن يمكن، المحلى اoقتصاد لصالح ممكن إستغTل
 ومعالجة، للتراث أفضل تنظيمية تعبئة: مثل، التوقعات تلك حول" إقليمية صبغة ذى" عرض إستحداث بشرط
 والمنتج¨ات، ال¨سياحية ا�ن¨شطة ف¨إن، ذلك ومع. المزرعة في اoقامة وتھيئة، صغيرة إستقبال ووحدات، ذاتية
ً مثT تنطوى أن يمكن، أخرى سبل oستكشاف اoبتكار يتعين وإنما، السحرية الوصفة ھى ليست، الجودة ذات
 ويقاب¨ل. الفق¨ر مكافح¨ة ج¨لأ من، المجتمعى اoقتصاد أو -النائية المناطق في -اoجتماعى اoقتصاد تنمية على
 أن ويمكن، ل�قامة رائع بمكان موظفيھا على تنعم التى" المستوى الرفيعة التكنولوجيا "شركات إجتذاب، ذلك

 إمكانيات¨ه إقل¨يم لك¨ل إن وحي¨ث. ب¨ه معت¨رف وريفى طبيعى بتراث تتمتع التى ل�قاليمً مشروعاً ھدفا ذلك يكون
  .يTئمھا الذى النھج تضع أن المصالح أصحاب من المحلية ل�طراف يترك فإنه، الخاصة

 بإعتم¨اد، المب¨ادرات تل¨ك لنجاح المناسب المناخ تھيئة في، به تقوم أساسى دور اoستشارية وا�جھزة وللدولة
 واoعت¨راف، اoنتف¨اع وحق¨وق، الملكي¨ة حق¨وق مج¨ال ف¨ي (اoقت¨صادى الن¨شاط تؤمن التى القانونية النصوص

، ا�ول¨ى مراحلھ¨ا ف¨ي والم¨ساعدات القروض تقديم طريق عن (المبادرات تلك بتعزيز أو) ...الفكرية بالملكية
 وتعم̈¨يم، الخب̈¨رات وتب̈¨ادل الت̈¨دريب طري̈¨ق ع̈¨ن (الخب̈¨رات وت̈¨راكم، ...)ال̈¨ضريبية اoعف̈¨اءات مختل̈¨ف وتق̈¨ديم

 خل¨قً أي¨ضا يعن¨ى ذل¨ك ف¨إن، أخ¨رى أن¨شطة يج¨رً واح¨داً إق¨صادياً ن¨شاطا أن إل¨ى وبالنظر، )المثلى الممارسات
 نم̈¨وذج عل̈¨ى الم̈¨رء يرك̈¨ز أ+ ب̈¨شرط، واق̈¨ع أم̈¨ر، المحلي̈¨ة اoقت̈¨صادية واoمكاني̈¨ات .حمي̈¨دة إقت̈¨صادية دوائ̈¨ر

، واoنت¨اج الزراع¨ة تنوي¨ع إن...). الجملة وتوزيع، التصدير وأسواق، اoنتاجية الزراعة مثل (بعينه إقتصادى
 الح¨رف وقط¨اع، متن¨وع وح¨ضارى ت¨اريخى ت¨راث ووج¨ود، والمن¨اخ، "اoنسانية"و الطبيعية الظواھر وثراء

 م¨ايتمً ن¨ادرا Trump Cardsرابح¨ة أوراقً جميع¨ا ھ¨ى، الفني¨ة والخب¨رة والمعرف¨ة، الم¨ستوى الرفيع¨ة اليدوية
 اoقليم¨ى ل�قت¨صاد الجدي¨د ال¨نھج ھ¨ذا ف¨إن، ل¨ذا. المقيم¨ين ال¨سكان لصالح تستغل أن ذلك من وأندر، بھا اللعب
   . والمفاھيم القيم تغيير من +بد أنه يعنى
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  :المدينة مع ومتكامل، جاذب ريف

 الع¨وز م¨ن نق¨ول و+ الحرمان من تعانى – المتوسط وشرق جنوب دول في +سيما – الريفية المناطق +تزال
 أھ¨داف و+س¨يما، ًحالي¨ا المبذول¨ة الجھ¨ود متابع¨ة م¨ن و+ب¨د، "المتخلفة "المناطق من تعتبر بذلك وھى، الشديد
 و+بد، والخدمات، والكھرباء، المياه ناحية من الضرورية التسھيTت الريف سكان لجميع تتوفر حتى، ا�لفية

 التقني¨ات مج¨ال ف¨يً وخ¨صوصا، الحديث¨ة ل�س¨تثماراتً ھ¨دفا -الم¨دن ش¨أن شأنھا ً-أيضا المناطق تلك تكون أن
  . التسھيTت أو الموارد تلك ونبد الجاذبة الريفية المناطق تنمية إمكانية نتصور أن النفس خداع ومن. الجديدة

 تظل أن +يمكن ولكنھا، الطرق شبكة سوء بسب الماضى في العالم عن منعزلة مناطق المناطق تلك كانت لقد
 ش¨بكة ف¨ي القصور أو oقتصادھا الفعلى القصور بسبب، المستقبل في، لھا مؤھلة غير أو التنمية من محرومة

 والجھات، الحكومات بھا تقوم التى -الرقمية الفجوة تقليص إلى الرامية المبادرات إدماج من و+بد. المعلومات
 وش̈¨رق جن̈¨وب دول و+ت̈¨زال. الريفي̈¨ة للتنمي̈¨ة الوطني̈¨ة ال̈¨سياسات ف̈¨ي -الحكومي̈¨ة غي̈¨ر والمنظم̈¨ات، المانح̈¨ة

   .الراھن الوقت في، اoحصائيات توضح كما الشأن ھذا فى متخلفة المتوسط

Tيمك¨ن، ح¨ضرى وم¨اھو ريف¨ى م¨اھو ب¨ين للتميي¨ز الواض¨ح التح¨دى فإن، ةالريفي المرافق تدعيم عنً وفض + 
 والزي¨ادة ال¨سريع الحضرى بالنمو تتسم المتوسطية الدول في الفضاء ا�ماكن شغل عملية وكانت. منه الفكاك
، الم¨دن ف¨يً متعاظم¨اً ت¨ضخما اzن ن¨شھد، الوق¨ت نف¨س وف¨ي. ال¨ساحلية المن¨اطق ف¨ي ال¨سكان كثاف¨ة ف¨ي الھائلة

 تنب¨ع حي¨ث وحيوي¨ة متمي¨زة من¨اطق اzن أصبحت والتى، الريفية للمناطق المتاخمة المدن أطراف فيً وتوسعا
، الزراعي¨ة ا�راض¨ى ت¨دمير إل¨ى البي¨وت إنت¨شار يؤدى، الجنوب دول وفي. والمنافسة التكامل من ديناميكيتھا

 إحتياجات لتوفير، ويتزايد بل واصليت، الزراعى النشاط فإن، ا�خرى الناحية ومن. ًأصT محدود مورد وھى
، مواتية بظروف تحظى وھى ،والخدمات الحرفية المشروعات مثل للتحول أخرى أنشطة ھنالك وتقوم، المدن

 عملية تعتبر، الشمال دول وفي. المدينة ًجدامن قريبة ھى بينما، ا�راضى وأسعار، اoيجارية القيمة ناحية من
 التجاري¨ة وا�ن¨شطة الخدم¨ة تنمي¨ة: أم¨رين ف¨ي يتمثلً مزدوجاً نھجا وتتبع، سمةالحا لھامتطلباتھا عملية السكن

�نشطةً أقطابا المناطق تلك وتصبح. المستطاع قدر" طبيعية "بيئة على بالحفاظ واoھتمام، بالسكنى المرتبطة 
   .الجديدة اoتصال تقنيات تستخدم أنشطة وھى، المستھلكين منً مباشراً قربا +تتطلب معينة

 ح¨دود بمثابة بعيد أمد منذ كان الذى -الحضرى -الريفى التمايز فإن، الوسيطة المناطق لتلك الھائل النمو ومع
 يميل¨ون أنف¨سھم الم¨دن جغرافيى جعل الذى الحد إلىً جذرياً تغيرا اzن يتغير أخذ -والمدينة الريف عالمى بين
، بالح¨ضرية ھ¨ى و+ بالريفي¨ة +ھ¨ى" مدني¨ة "ن¨اطقم محلھ¨ا حل¨ت وأن¨ه، وج¨ود لھ¨ا يع¨د لم المدينة إعتبار إلى

 ب̈¨المعنى" (الم¨دنى"التم¨دد"ف¨إن ھ¨ذا وعل¨ى . الموج¨ودين ال̈¨سكان جان¨ب م¨ن وال¨سكنى ب¨ا�رض تتعل¨ق ولكنھ¨ا
 نق¨وم وس¨وف، والري¨ف المدين¨ة ب¨ين، طوي¨ل أم¨د منذ، للتمييزً حدا بوضعه الحضرى المشروع يكمل) المكانى

ً أرخب¨يT اzن ت¨شكل أص¨بحت ا�راض¨ى أن تعن¨ى بحث مدينة كلمة مع المعقوفة ا�قواس بإستخدامً عمدا اzن
 التح¨رك الوس¨ائل لھ¨م ت¨وفرت إذا ال¨سكان وي¨ستطيع] .. الري¨ف[ و] المدين¨ة [ب¨ين ت¨ربط تجمع¨ات يضمً شاسعا

 يعي¨شون الت¨ى المنطق¨ة فى نقطة أي وفى مكان كل في الموجودة والخدمات السلع نفس إلى ويصلون، بسھولة
، )Ferrier,2005 (و+ريفية حضرية ثقافة ليست التى المتروبوليتانية الثقافة" نفس فى "يشتركون فإنھم، فيھا

 درجة إلى، الحضرية -الريفية العTقة يبرز الكبرى المدن على المتروبوليتاني الطابع إسباغ إلى التحول وھذا
 بين العTقة إكتشاف إعادة إلى يؤدى التحو كذل فإن الوقت نفس وفى .شك موضع يصبحً معا اoثنين وجود أن

̈¨ي الموج̈¨ودة المن̈¨اطق ̈¨بTد أعم̈¨اق ف ̈¨ين ال ̈¨اطق وب ̈¨ة، الح̈¨ضرية المن ̈¨ي والمتوس̈¨طة ال̈¨صغيرة الم̈¨دن وأھمي  ف
 التابع¨ة الداخلي¨ة والمناطق المدينة بين -العTقة إنعدام أو -والعTقة، الحضرية للمناطق اoقتصادية الديناميكية

   .لھا
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̈¨ى البح̈¨وث وتوض̈¨ح ̈¨ت الت ̈¨ي أجري ̈¨دول بع̈¨ض ف ̈¨ان، المتوس̈¨طية ال ̈¨ة أن، م̈¨ثT كاليون ̈¨شغيل تنمي ̈¨ز وت  المراك
، المراكز بتلك الريفيةالمحيطة المناطق، تنمية على حتى أو، الحفاظ على يساعد أن يمكن الصغرى الحضرية

 خلق يمكن ، Polycentrism" المراكز تعدد"نظام  طريق وعن. إختفائھا في يتسبب، العكسية الحالة في، أو
 الترك¨ز عل¨ى اoعت¨دال ص¨فة وإض¨فاء، والحضر الريف بين العTقة على والحفاظ، الريفية المناطق من شبكة

 تنشأ أن يمكن التى العTقة، الصغيرة اليونانية" موزاكى" مدينة  مثال ويوضح. العمرانى التجمع أو الحضرى
 ھ¨ذين ب¨ين المتبادل اoعتراف مثل، تتحقق أن يمكن ىالت والمكاسب، البTد من الداخلية والمناطق المدينة بين

 عل¨ى ًبن¨اء، الحال¨ة ھ¨ذه ف¨ي تجرى التى، اoقليمية التنمية عملية تعقد مدى على الضوء يلقى أنه كما، المجالين
، القري¨ة إل¨ى ج¨ذورھم ترجع الذين المدن سكان يقوم حيث، الرسمية وغير الرسمية الديناميكيات بين التعاضد

   . ھام دور بأداء

 كانaت ولكنaه، ولكنھaا، المaشروعات أحaد خ7aل من التنمية عملة تبدأ لم، الصغيرة موزاكى مدينة في"(....) 
 حيaث، ًأص7a المدينaة فaي المقيمين غير اليونانيين المغتربين من أشتات جانب من تنموية حركة نتيجةً أساسا
 ولھaذه). ثaانوى إقامaة محaل (منaه وا4سaتفادة يaهف ا4قامة يمكن مكان إلى مأھولة غير مرتفعات منطقة حولوا

 الداخليaaة المرتفعaaات منطقaaة فيھaaا بaaدأت التaaى الفتaaرة تقابaaل التaaى -ا�وليaaة مرحلتھaaا فaaي التنميaaة فaaإن ا�سaaباب
 عمaن يبحaث ذاتaه المحلaى المجتمع وكان. عشوائية كانت بإنھا توصف أن يمكن -التنمية حركة من ا4ستفادة

 ا4نتاجى النظام بھا يعمل التى الطريقة تميز التى المنظورة غير والموارد، البشرية تهإمكانيا بإستغ7ل يقوم
 وسaفراء الرئيaسيون المaستھلكون ھم المغتربون وكان، )الخبرات، الشبكات، الع7قات (الثقافى -وا4جتماعى

 كaaان المرحلaaة تلaaك ءأثنaaا بأنaaه التنويaaه الجaaدير ومaaن. الaaصغيرة المنطقaaة لتلaaك ا4قتaaصادى وا4نعaaاش، التنميaaة
 مثaaل (ا�ساسaaية البنيaaة علaaىً مقaaصورا -المaaشتركة الزراعيaaة والaaسياسة الھيكليaaة الaaسياسات ظaaل فaaى -التمويaaل
 تaصور أى ھنالaك يكن ولم، ا�وربى ا4جتماعى الصندوق بمعرفة التدريب ندوات وتحديث، )الخ - .الطرق
   .المحلية التنمية مشروعات لتمويل محدد

 تحويaل علaى شaجع قaد، ثانوية مساكن إقامة طريق عن والمغتربين" ا�م ا�راضى" بين صرا�وا توطيد إن
 التى ھى، ا�مر حقيقة في الشبكات تلك وكانت. إقتصادى بعد ذات -شبكة إلى ا4جتماعية -الثقافية الع7قات
َا◌أيaض ولكaن،  المنطقaة فaي البازغaة الaسوق علaى بالaسيطرة فقaط ليس المحلية للمشروعات سمحت  بaالتمتع ً
   .المجاورة الحضرية بالمراكز بالمقارنة تنافسية بمزايا

 أدى ولقaد، الaصغيرة ا4سaتثمارات أمaامً إيجابيaاً مناخا أوجد مما المرتفعات بمناطق العام ا4ھتمام تنامى ولقد
، اهالميaa وأشaaغال، والبنaaاء، الطبيعيaaة المنaaاظر تنaaسيق (ا4نaaشاءات قطaaاعً أساسaaا تaaضم سaaوق ظھaaور إلaaى ذلaaك

 علaaى آثارھaaا، بعaaد فيمaaا التنميaaة لحركaaة كaaان ثaaم). الaaخ .. والaaشبابيك ا�بaaواب وصaaناعة، وا�ثaaاث، والكھربaaاء
 ثaم ومaن، )المحليaة المنتجaات علaى والطلaب، ا�سبوع نھاية عطلة سياحة مثل، ا�نشطة من أخرى قطاعات
 خ7aaل مaaن فإنaaهً وأخيaaرا. روباتوالمaaش الغذائيaaة المنتجaaات وتجaaار، المحليaaين للمنتجaaين جديaaدة منافaaذ وفaaرت

 تنميaة عمليaة علaى ترتبaت التaى ا�نaشطة علaى بالaسيطرة المحلية المشروعات قامت، الرسمية غير الشبكات
 توطيد إلى، الظاھرة تلك أدت ولقد. المنطقة في كبيرة مالية مبالغ ضخ تم خ7لھا من والتى، الثانوية المساكن
 ".  (....)برمتھا التنمية لحركة ًمركزا ً-فشيئاً شيئا -أصبحت التى ةالصغير المدينة مع المغتربين ع7قات
   ) Goussios,2006: (المصدر

  :ا?قليمى ا?نصھار مسألة

 عل¨ىً أساس¨ا يرتكز ذلك كان ولما. محورى موضوع اoقليمى اoنصھار وموضوع، ا�وربى اoتحاد قيام منذ
 إقت¨صاد وي¨دعو. ًإقت¨صادياً بع¨دا بإض¨طراد يكت¨سب أخ¨ذ فإن¨ه ، ا�وربي¨ة ال¨دول الدول oتحاد السياسى المفھوم
 إما، المنافسة على قدرة المناطق أقل لصالح التوازن نعيد أن إلى -الجديدة الليبرالية صورته في حتى - السوق
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 رئيسيين نوعين تنفيذ ويجرى. مھمشة مناطق تظل أ+ على العمل أو، المنافسة حلبة إلى بالدخول لھا بالسماح
  : ا�قاليم بين واoنصاف العدالة تحقيق بغية اoجراءات نم

 وإتخ¨اذ -المحروم¨ة المن¨اطق في، العامة والخدمات الدخول مستويات على للحفاظ والدعم المباشرة المعونات
 تفي¨د س¨وف ال¨سياسة وھ¨ذه. اoقت¨صادية ا�ن¨شطة أقلم¨ة أج¨ل م¨ن المتجان¨سة غير اzليات أثر لتTفى إجراءات
، ل¨ديھا الزراع¨ة تح¨ديث ضرورة تواجه التى أوربا جنوب دول فيً وخصوصا، كبير حد إلى لريفيةا المناطق

   .ًبنيانيا متخلفة تعتبر �نھا

 مفھ¨وم ف¨ي م¨زدوج تغيي¨ر عل¨ى ي¨دل، المحلي¨ة بالمجتمع¨ات عمومي¨ة أكث¨ر وب¨شكل، با�ق¨اليم اoھتم¨ام إبداء إن
 ونتائجھ̈¨ا الباھظ̈¨ة تكلفتھ̈¨ا ب̈¨سبب ش̈¨ك موض̈¨ع ن̈¨صھاراo سياس̈¨ات أن نج̈¨د، ناحي̈¨ة فم̈¨ن. اoقليم̈¨ى اoن̈¨صھار

 ال¨سياسة ف¨إن، ھ¨ذا وعلى:" ، اoقليمية للسياسات بالنسبة المحلية في اoفراط ھو، نراه ما فإن، ولھذا. الھزيلة
 عل¨ى تعم¨ل والت¨ي، ال¨دعم عل¨ى ترتك¨ز الت¨ى الشاملة اoستراتيجية من، ا�ساسى التحول فى بدأت قد اoقليمية
 اoقليمية التنافسية لتحسينً أساسا موضوعة، ًإتساعا أكثر السياسات من حزمة ضمن اoقليمية وارقالف تقليص

 ومن ). OECD,2006,P.14-15". (الخارجية والتحويTت الخارجية ا+ستثمارات على أقل تركيز) مع.. (
 ش¨ئونھا إدارة بح¨ق بتطال¨ ا�ق¨اليم راح¨ت حي¨ث، اzن تظھ¨ر أخ¨ذت " ا+نف¨صال نزعة فإن، ا�خرى الناحية
، أس¨بانيا ف¨ي قطالوني¨ا حالة ذلك على ومثال (الوطنية الوحدة تدمير مخاطر على ينطوى مما، مطردة بصوره

  ) .إيطاليا في الشمالية ا�قاليم وحالة

 ف¨ي التف¨اوت ذل¨ك وك¨ان، اoقليمي¨ة التنمي¨ة ف¨ي للتف¨اوت، اoط¨Tق عل¨ى إھتمام يول لم فإنه، الجنوب دول وفي
 تھدد التى ا�زمات حا+ت في إ+، منه +مناص ًأمرا الحا+ت معظم في يعتبر كان وإن، ًبنيانيا حا+تال بعض

 ف¨ي عام¨ة ب¨صفة والوس¨ائل الم¨وارد نق¨ص معوق¨ات وب¨سبب ب¨الخطر، الوطني¨ة الوحدة أو، المركزية الحكومة
 يك¨ون أق¨اليم ف¨ي تتركز ستثماراتواo الموارد أن نجد، ا�مثل واoستغTل الكفاءة وراءً وجريا ا�قاليم بعض

̈¨ى فيھ̈¨ا" العائ̈¨د" ̈¨اليم وتتلق̈¨ى.غيرھ̈¨ا م̈¨ن أعل ̈¨وترات أي لك̈¨بح بالك̈¨اد تكفيھ̈¨ا م̈¨ساعادات مج̈¨رد الفقي̈¨رة ا�ق  ّت
 نھ¨ج وج¨ود م¨ع -اzن وض¨عھا يج¨رى الت¨ى ال¨سياسات تستطيع ھل: الذھن يتبادرإلى الذى والسؤال. إجتماعية

 إقام¨ة -أوس¨ع س¨لطات المحلي¨ة الم¨ستويات وم¨نح، والتف¨ويض ركزي¨ةالTم وج¨ود وم¨ع، للتنمي¨ة وإقليمى محلى
 على النھج ھذا ويقوم. به خاصة تنموية بنھضة بالقيام منھا إقليم لكل السماح ا�قل على أو ا�قاليم بين التوازن

  :أساسيين إفتراضين

 ع¨ن تعل¨ن أن عليھ¨ا يتع¨ين الت¨ى، اoقليمي¨ة عل¨ى الرھ¨ان ھ¨و وھ¨ذا، تنميت¨ه ب¨ذور بداخل¨ه يوجد إقليم كل أن) 1
 داخ¨ل ف¨ي (اoجتماعي¨ة الناحي¨ة من، الفاصلة الفوارق فإن، ھذا وعلى. " اoقليمى المصير تقرير على قدرتھا
 الخارجي¨ة الحل¨ول عن اzن بعد تنفصل أ+ يجب، أمنية إختT+ت من ذلك على ومايترتب، )بينھا وفيما الدول

̈¨اج ̈¨ذى، المجتمع̈¨ى ل�نت ̈¨رع ال ̈¨سلع يخت ̈¨ى لخ̈¨دماتوا ال ̈¨وفير أس̈¨اس عل ̈¨اف ت ̈¨سكان الكف ̈¨راء لل ̈¨سماح، الفق  وال
 اoج¨راءات يعرف¨ون "اoقليمي¨ة النزع¨ة ذوو " الم¨صالح أصحاب لوكان المسألة وتبدو. المجتمعات بإستمرار
 م¨ن ا�مث¨ل اoس¨تغTل ويحق¨ق، الرض¨ا عل¨ى يبع¨ث بم¨ا -بھ¨ا القي¨ام إلى يبادرون أو -بالمكان المتعلقة المتعددة
   ). Ferrier,2005".( المTئم الوقت وفي، العملية الناحية

 ثمة ليس، الخصوص ھذا وفي. السوق إقتصاد إلى والدخول، لصالحه موارده تعبئة على قادر إقليم كل أن) 2
 بن¨اء أج¨ل م¨ن، الديناميكية على والحفاظ، السباق ىف البقاء -ل�قاليم بالنسبة -يعنى ا�مر �ن، مقابل بT شيء

  .التزامن أو بالتعاقب إما، العملية إطار في موقعه يحدد أن، ل�قليم يسمح مما، اoقليم في تجديدهو اoقتصاد

، تنفي¨ذھا عل¨ى العم¨ل أج¨ل م¨ن، والم¨ساندة الت¨دعيم إس¨تراتيجيات، اoقليمي¨ة التنمي¨ة إس¨تيراتيجيات م¨ن ويعزز
 إھتم¨ام ب¨إيTء مطالب¨ة فإنھ¨ا نصافواo للعدالة وضامن للتنمية كمروج الشريكة وا�طراف الدول تقوم وحتى
 حدوث حالة في والمساندة الدعم وتقديم، تقدم التى للحلول بالنسبة بالمرونة والتحلى، المحلية للمبادرات كامل
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̈¨دات "بع̈¨ض ̈¨دأ". التعقي ̈¨ة ومب ̈¨ة التبعي ̈¨د التكميلي ̈¨د oس̈¨تخدامهً دائم̈¨اً موج̈¨ودا يك̈¨ون أن +ب ̈¨ي، ال̈¨ضرورة عن  ف
̈¨سية الم̈¨شروعات ̈¨ةالف أو الرئي ̈¨ايتم، رعي ̈¨د ترتيب̈¨ات م̈¨ن وم ̈¨رتبط أن +ب ̈¨اً إرتباط̈¨ا ي ̈¨ة با�وض̈¨اعً وثيق  الوطني

 المؤس¨سات إمكاني¨ات م¨ع بالتوازى، الزمن مع التكميلية التبعية مبدأ يتطور أن +بد كما.إليھا ويستند والمحلية
  .المحلية الحكومات وأشكال، والجديدة القديمة

   :المحلية والحوكمة المؤسسات تدعيم

 في الداخلية والصراعات، معينة إجتماعية فئات عن التعبير في والصعوبات، اoقليم تمثيل في ختTفاتاo إن
̈¨ب ̈¨ى التكال ̈¨سات، الم¨¨وارد عل ̈¨ين والمناف ̈¨اليم ب ̈¨ى ا�ق ̈¨سلع إنت¨¨اج عل ، الم¨¨شروعات إجت¨¨ذاب أو، والخ̈¨دمات ال

 وج̈¨ود تتطل̈¨ب أم̈¨ور ھ̈¨ذه ك̈¨ل. ...ا�ق̈¨اليم ب̈¨ين واoن̈¨صھار، قومي̈¨ة -الف̈¨وق الكيان̈¨ات أو ال̈¨دول م̈¨ع والعTق̈¨ات
 وا�خ̈¨ذ، الحكومي̈¨ة الم̈¨ستويات مختل̈¨ف ب̈¨ين التكام̈¨ل إح̈¨داث عل̈¨ى ق̈¨ادرة، رش̈¨يدة وحوكم̈¨ة، قوي̈¨ة مؤس̈¨سات

   .القرارات إتخاذ في والمساعدة الحوار بأسلوب

، المؤسسات بأھمية اzن اoعتراف بدأ ولقد، ًمعا العيش أجل من أساسية مسألة اoجتماعية العTقات تنظيم إن
 وتت¨صدى. الموض¨وع ھ¨ذا ب¨شأن الجاري¨ة البح¨وث وتتزاي¨د، اoقتصاد حقل في العاملة المؤسسات ذلك في بما

̈¨ل الدراس̈¨ات إح̈¨دى ̈¨ة وا�ح̈¨وال، بالمؤس̈¨سات المناط̈¨ة ا�دوار لتحلي ̈¨اخ م̈¨ن (الجغرافي ̈¨وارد من ̈¨ة وم ) طبيعي
 للمؤسسات أن قاطع كلبش الدراسة وتوضح. دولة كل حسب متوسطة دخول تحقيق في، اoقتصادى والتكامل

̈¨ي ا�ھمي¨¨ة ب¨¨الغً دورا ̈¨دخول زي¨¨ادة ف ̈¨أثير أن تج¨¨د بينم¨¨ا ال . ًس¨¨البا يك¨¨ن ل¨¨م إن، ض¨¨عيف اzخ¨¨رين الع¨¨املين ت
Rodrik,Sllbramanian and Trebbi,2002K توج¨د حي¨ث، ؟؟؟ نعنيھ¨ا الت¨ى المؤس¨سات م¨اھى ولكن+ 

 تعبي¨ر، ال¨سكان تمثي¨ل: ال¨شأن ھ¨ذا ف¨ي، ًجي¨دا المعروفة المبادئ تطبيق يمكن فإنه، الموضوع ھذا بشأن قواعد
. ال¨خ، المؤس¨سات ب¨شرعية ال¨سكان إعت¨راف،  ...)إجتماعي¨ة أو إثني¨ة أقلي¨ات كان¨ت سواء (نفسھا عن ا�قليات
، المتب¨ادل ب¨اoحترام يتعل¨ق فيما -المحلى المستوى إلى ًنزو+ الدولى المستوى من المؤسسات تصنيف ويعتبر

 ول¨يس، المھم¨ة ب¨نفس تق¨وم المؤسسات كل فليست . ا�ھمية من كبيرة درجة على مسألة -والتكامل، وا+نتماء
   .البازغة الجديدة اoجتماعية المؤسسات تبنى، بينھا فيما التفاعل على وإنما، المجال نفس المؤسسات لكل

 يمكنھا التى اتالمؤسس تنتشر، الشمال ففى، المحلية المؤسسات تنتشر، بأسره المتوسطى المحيط إمتداد وعلى
، خط¨اه ي¨تلمس أن يح¨اول الم¨دنى المجتم¨ع أن نج¨د، الجن¨وب ف¨ي بينم¨ا، ب¨آخر او ب¨شكلً مع¨ا العمل الغالب في

 المجتم¨ع بخ¨صوص ت¨سلكه ال¨ذى ال¨سبيل ب¨شأن مت¨رددة +ت¨زال الت¨ى المركزي¨ة ال¨سلطة إزاءً موقع¨ا ل¨ه ويحدد
 اoقت¨صادى المجال فى سواء، والنظم المؤسسات إلى بوضوح يفتقر فإنه، المتوسطى الريف عالم أما. المدنى

، ولھ¨ذا. اoجتم¨اعى التنوع عن التعبير أو، الطبيعية الموارد وإدارة، المنتفعين وحقوق، والعقارات للممتلكات
، المؤس̈¨سات تل̈¨ك مث̈¨ل +توج̈¨د حيثم̈¨ا، والتف̈¨اوض التن̈¨سيق أج̈¨ل م̈¨ن مؤس̈¨سات إن̈¨شاء ف̈¨ي يتمث̈¨ل التح̈¨دى ك̈¨ان

 وت¨شجيع لرعاي¨ة مؤس¨يية بني¨ة وإقام¨ة، حقيقي¨ة ومسئوليات سلطات بمنحھا oقليميةا المؤسسات جميع وتعزيز
 الجمھ¨ور ق¨درةً س¨لفا تفت¨رض القوية والمؤسسات. والتدريب، والبحوث، اoنتاج بين والتكافل التكامل عمليات

 عTق¨اتھم وف¨ي، المحلي¨ة ا�جھ¨زة ف¨ي بالم¨سئوليات اoض¨طTع عل¨ى المحلي¨ين ال¨سكان وتدريب، إدارتھا على
 ف¨ي الق¨صور، الريفي¨ة المن¨اطق ف¨ي الرئي¨سية العقب¨ات وم¨ن. كبرى أھمية ذا يعتبر، محلية -الفوق بالمؤسسات

ً أي¨ضا ا�ساس¨ية ا�م¨ور وم¨ن. الجن¨سين بين والفوارق اoجتماعية للفوارق المزمن التواجد شأن شأنه، التعليم
 المن¨اطق ف¨ي الفاعل¨ة ا�ط¨راف ب¨ين ش¨بكة وإقام¨ة، تالمعلوم¨ا إل¨ى النفاذ تيسير، محلية حوكمة إقامة أجل من

  .الريفية

 م¨سألة وھ¨ذه -اoجتم¨اعى التمثيل منً معينا مستوى تتجاوز أن على قادرة" الرشيدة الحوكمة "تكون أن و+بد
 ينظر بينما، للمدينة وا�ولوية الصدارة أن نجد ھذه أيامنا وفي. الريف عالم تمثيل شأن شأنھا -للعيان واضحة

 أم¨اكن أنھ¨ا عل¨ى حا+تھ¨ا أس¨وأ وف¨ي" ل�س¨تھTك "مجا+ت أنھا على تھا حا+ أفضل في الريفية المناطق لىإ
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 أشكال منً جديداً شكT ببساطة تصبح أن ) Metropolisation  (التمدين عملية شأن ومن. للمعيشة +تصلح
 سياسات تواجه سوف التى التحديات حدوأ،  )Inert" (خاملة"ريفية لمناطق المدن به تقوم الذى الضم أو الفتح

 حت¨ى، )والح¨ضرى الريفى (المجالين بين التوازن إستعادة شك بT ھو، المستقبل في، اoقليمية الريفية التنمية
 بال̈¨ديناميكيات اoعت̈¨راف وإن. الري̈¨ف إل̈¨ى الم̈¨دن ونظ̈¨رة الريفي̈¨ة المن̈¨اطق لتل̈¨ك الح̈¨ضرى المفھ̈¨وم نتج̈¨اوز
 وإع¨ادة، الجدي¨دة اoجتماعي¨ة والطموح¨ات، الجدي¨دة ا�س¨واق مث¨ل (الجديدة اتهإمكاني وتنمية، بالريف الخاصة

 م¨ن ض¨رورية م¨سائل) ال¨خ المتزاي¨دة البيئي¨ة للتھدي¨دات والت¨صدي، الريف -المدينة بين الفاصلة الخطوط بناء
 الري¨ف لع¨الم النوعي¨ة الديناميكي¨ة"و. ًوريفي¨اً إقليم¨ا مھم¨ة وھ¨ى، الخارجي¨ة التنمي¨ة إس¨تيراتيجيات ظھ¨ور أجل

 ع¨الم ف¨ي والمھ¨ام ا�فكار تحول أن ذلك". الريف عالم على له +تأثير حيث، وحده الحضرى بالتطور +تتأثر
، الزراع¨ى الن¨شاط عل¨ى بال¨ضرورة الق¨ضاء دون جديدة مھن وظھور، جديدة إجتماعية أشكال وإقامة، الريف
 إل¨ى الرامي¨ة ال¨صغيرة بالمحلي¨ات يب¨دأ ال¨ذى لريف¨ىا للنم¨و الجدي¨د المك¨انى والتنظ¨يم، المحلي¨ة ا�نشطة وتنمية
 مؤس¨سية كان¨ت سواء، محلية آليات ظھور على شواھد ھذه كل، العالمى اoقتصاد في الريفية ا�نشطة إندماج

̈¨ة أو ̈¨ادرة زم̈¨ام أخ̈¨ذت كآلي̈¨ات، فردي ̈¨ة ك̈¨ديناميكيات المب ̈¨دة ولي̈¨ست، خارجي ̈¨ادرات ولي  أص̈¨ل م̈¨ن ج̈¨اءت مب
   ) .Thomsin,2001" (حضرى

 م̈¨ن الري̈¨ف س̈¨كان إس̈¨تبعاد ف̈¨ي -ق̈¨صد ب̈¨دون أوً عم̈¨دا - يتمث̈¨ل الي̈¨وم اoتج̈¨اه �ن، حقيق̈¨ى ًّتح̈¨د ھ̈¨و التح̈¨دى إن
 م¨ن ال¨رغم عل¨ى اoتج¨اه ذل¨ك من ًمعصوما ليس والشمال، اoقليمية التنمية إستيراتيجيات وضع في المشاركة

 ف¨ي) مونبيلي¨ه -المتوس¨طية الزراع¨ة دمعھ (أجراھا التى ا�بحاث وتوضح. والمشاركة للتمثيل الحقيقية الثقافة
 م¨ستوى عل¨ى التنمي¨ة ع¨ن الم¨سئولة الھيئ¨ات ف¨ي الفTح¨ين تمثي¨ل ض¨عف ل�ق¨اليم التشخيصية التحليTت إطار

̈¨اليم ̈¨ديات وإتح̈¨ادات، ا�ق ̈¨سية ا�خ̈¨رى والمراك̈¨ز، والمھ̈¨ام الوظ̈¨ائف المتع̈¨ددة البل ̈¨ز للتناف ̈¨يم فف̈¨ى. والتمي  إقل
 ) Herault" (ھيرول "مقاطعة في ) Haut- Languedoc and Vignobles" (وفينوبل العليا +نجدوك"

، مھني̈¨ة وجمعي̈¨ات، عم̈¨ال نقاب̈¨ات (مھني̈¨ة ھيئ̈¨ات ف̈¨ي أع̈¨ضاء، البح̈¨ث موض̈¨وع الفTح̈¨ين م̈¨ن% 77 أن نج̈¨د
 ع¨ن الم¨سئولة المؤس¨سات إح¨دى ف¨ي ي¨شتركون فق¨ط% 30 أن نج¨د بينم¨ا) الخ والتعاونيات، الزراعة وغرف
 أكث¨ر ويعتق¨د –) ال¨خ، الكوميونات مجتمع، البلدى المجلس، اoقليمية الطبيعية المحمية، اoقليم(المحلية التنمية

 +ي¨شعرون أنھ¨م% 33 ي¨رى بينم¨ا، المؤسسات تلك فيً جيدا تمثي� ممثلة ليست مصالحھم أن منھم% 50 من
  )2006، مونبيليه -المتوسطية الزراعة معھد، سيام (راضون أنھم فقط% 10 يقول فيما، بالقلق

   :الريفية المناطق مستقبل عن السيناريوھات بعض

 الفصول في ذكرھا تقدم والتى، تواجھھا التى والتحديات، الريفية المناطق تنمية في المختلفة العوامل على بناء
  :المستقبل في مختلفة مسارات نتخيل أن، اoستنتاج طريق عن الممكن من فإنه، السابقة

 وسياس¨ات أعم¨ال آث¨ار م¨ن تع¨انى، مختلف¨ة ريفي¨ة من¨اطق وج¨ود إل¨ى ي¨شير اس¨ىأس س¨يناريو ھنالك البداية في
 ال¨سياسات وأن، خارجي¨ة آلي¨ات عل¨ى كبي¨ر ح¨د إل¨ى تتوقف الريف عالم في التغييرات وإن، مباشرة +تخصھا

 أن يمكن، السيناريو ھذا وفي. عTجى تدخل مجرد أو" القيادات ھوى على "تدعيم سياسات بمثابة ھى الريفية
  : الريفية المناطق تطور في حاسمين أساسيين عنصرين نتصور

  .الريفيين المھاجرين إستقبال على الحضرية للمناطق اoقتصادية القدرة> 

  .البيئية السياسات وقوة ثقل> 

 اoنت¨اجعل¨ى  وأثرھا -والكTم الطنطنة من بكثير إقترنت التى- اoقتصادى التحرر سياسة ومع، الجنوب وفي
  : يلى بما يتنبأ أن للمرء يمكن فإنه، الزراعى
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  .المزارع أعداد إنخفاض> 

 .الريفية المناطق في اoقتصادية للبدائل ضعيفة تنمية> 

 اoس¨تبعاد عملي¨ة وتنامى، المدن إلى الريف من النزوح ظاھرة -بدون أو -مع، والفقر البطالة أوضاع تفاقم> 
 . الريف لسكان واoقتصادى اoجتماعى

 . شديدة الفشل مخاطرو، الطبيعية والموارد البيئة لحماية المركزية ةاoدار> 

 م¨ن ن¨وع م¨ع ولك¨ن، الريفي¨ة المن¨اطق تط¨وير ف¨ي ب¨دوره القي¨ام المدنى المجتمع يواصل سوف الشمال وفي> 
  : التالية اzثار عليه تترتب أن يمكن الذى، "الحضرى التحيز"

، الح̈¨ضرى التوس̈¨ع لمطال̈¨ب الريف̈¨ى الف̈¨ضاء م̈¨ن ج̈¨زء ضاعإخ̈¨ م̈¨ع، الم̈¨دن ل̈¨صالح الريف̈¨ى الف̈¨ضاء إدارة> 
  .المدن لسكان الفراغ أوقات وقضاء

 كأح¨د الحقيقي¨ة قيمتھ¨ا ح¨سب تق¨يم ول¨م، ق¨درھا ح¨ق تق¨در ل¨م الت¨ى، الزراعي¨ة ا�ن¨شطة عل¨ى ش¨ديدة ضغوط> 
 .الريفية المناطق بناء في العوامل

 الزراع¨ى" التنظ¨يم "نم¨وذج عل¨ى القائم¨ة زراعي¨ةال التنمي¨ة وإس¨تمرار، الم¨زراع أع¨داد إنخف¨اض إستمرار> 
)entrepreneurial model ( إنتاجية المناطق أكثر في يتركز والذى .  

 ال¨ذى" الم¨انع"بال¨سيناريو وص¨فه ويمك¨ن،  ا�ول ا�ساس¨ى؛ ال¨سيناريو من بديلين سيناريوھين إشتقاق ويمكن
 فإن، الجنوب لدول وبالنسبة. عليھم غريبة وھى ،التنمية لضغوط الريفية المناطق تحمل إستحالة على ينطوى

  : يلى فيما تتمثل السيناريو لھذاً وفقا التصورات

 .الخارج وإلى المدن إلى الھجرة وزيادة، اoجتماعية واoضطرابات القTقل زيادة> 

 تدھور يربط ،ھذا الفقر سيناريو كان ولما. البيئة على البشرية الضغوط بتقنين المرتبطة الصراعات إنتشار> 
 خ¨Tل م¨ن الممارس¨ات تل¨ك مواجھ¨ة ال¨صعب م¨ن يكون سوف فإنه، المقيمين السكان بوجود الطبيعية الموارد

 .المفاوضات

 على، الريفية التنمية عملية من والفTحين الزراعة" إختفاء "في الشمال في تنعكس، الريفية المناطق أزمة إن
 العمران¨ى التوس¨ع "عملي¨ة م¨ن ت¨ستفيد أن يمك¨ن، الريفي¨ة المناطق بعض أن نجد وبينما. الفكر ناحية من ا�قل

 إ+ إليھ̈¨ا +ينظ̈¨ر للتنمي̈¨ة نم̈¨وذج م̈¨ن الفت̈¨ات عل̈¨ى تع̈¨يش وإنم̈¨ا، "كامل̈¨ة "أق̈¨اليم ت̈¨شكل ل̈¨ن أنھ̈¨ا إ+، " للم̈¨دن
 الموارد إستخدام على التكالب أن، السياق ھذا في البعض يرى وقد.الحضرية للمناطق مساعدة أداة باعتبارھا

  .الغالب في الفTحين لصالح ليست مفاضلة عمليات إجراء مع، يتزايد فسو

 التنمي̈¨ة خي̈¨ارات ع̈¨رض إل̈¨ى وي̈¨سعى، ش̈¨رعيته إثب̈¨ات يح̈¨اول للري̈¨فً عالم̈¨ا يق̈¨دم فھ̈¨و ا�خي̈¨ر ال̈¨سيناريو أم̈¨ا
  .المعقد واoقتصادى اoجتماعى نسيجه بإستيعاب تسمح التى، والمتنوعة المتوازنة

 للمن¨اطق واض¨حة رؤي¨ة عل¨ى ترتك¨ز، إيجابي¨ة فعال¨ة سياسات وجدت إذا، لسيناريوا ھذا وتنمية تطوير ويمكن
 مؤس¨سات وج¨ود م¨عً قانوني¨اً إط¨ارا السيناريو ذلك يقترح كما. السياسات تلك تنفيذ على تساعد بحيث، الريفية

 عل¨ى يق¨وم �ن¨ه، )utopian (الخي¨الى المث¨الى بال¨سيناريو ل¨يس ال¨سيناريو وھ¨ذا. رش¨يدة وحوكمة، كفاءة ذات
 ف¨ي يحم¨ل وھ¨و. الجن¨وب ف¨ي او ال¨شمال ف¨ي س¨واء، اليومي¨ة الحي¨اه واق¨ع ف¨ي بالفع¨ل نشاھدھا التى اoتجاھات
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 في باoستدامة اoھتمام زيادة في ا�مل وتنعش، "الحداثة "عناصر كل تضفى التى الرئيسية التغييرات، ثناياه
 .الجنوب في أو الشمال في سواء، اoنتاج عمليات

 م¨ستقبل أن توض¨حً جميع¨ا اoعتبارات ھذه وإنما، الحدوث محتم أنه ًمقدما نفترض أن نستطيع شئ مةث وليس
 فھمن¨ا تعمي¨ق إل¨ى -ملح¨ة حاج¨ة و+نقول -حاجة ھنالك فإن، ثم ومن. بعد يكتب لم المتوسطية الريفية المناطق

̈¨ادى وأن، الجاري̈¨ة للمتغي̈¨رات ̈¨هفإ، المعن̈¨ى وبھ̈¨ذا. الم̈¨سبقة ا�فك̈¨ار م̈¨صيدة نتف ̈¨اً نھج̈¨ا أن المؤك̈¨د م̈¨ن ن ً ريفي
  . الريفية للمناطق جديد تصور بناء في تساھم أن يمكن التى العوامل أحد ھو، الريفية للتنميةً متوسطيا
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  11 الفصل

 .)*(البحثية وا?مكانيات التعليم عيموتد تعزيز 

 وت¨دخل. المتوس¨ط البح¨ر لمنطق¨ة واoجتماعي¨ة اoقتصادية التنمية فيً محورياً عنصرا وستظل الزراعة كانت
 الت¨ى الطبيعي¨ة للم¨وارد الرش¨يد اoس¨تخدام: فيھ¨ا بم¨ا، التحديات كثيرمن صلب في والريفية الزراعية ا�نشطة

̈¨زداد ̈¨درة ت ̈¨المفھوم الغ̈¨ذائى ا�م̈¨ن مانوض̈¨، ًوإس̈¨تنزافا ن ̈¨ى الكم̈¨ى ب ̈¨سكان والكيف ̈¨دون ل ̈¨ا يتزاي  وط̈¨رح، ًدوم
 م¨اھو بين الفصل عملية على والتغلب، والدولية المحلية بالشروط تلتزم التى ا�سواق في الزراعية المنتجات

  . الريفية المناطق تنمية أجل من إستراتيجيات وضع طريق عن، وداخلى -وساحلى، وحضرى -ريفى
  

̈¨يم وت̈¨دعيم تعزي̈¨ز ا�مورالحيوي̈¨ة م̈¨ن أض̈¨حى ولق̈¨د  اoغذي̈¨ة وقط̈¨اع الزراع̈¨ة ف̈¨ي البحثي̈¨ة واoمكاني̈¨ات التعل
 منً أساسياً عامT غدت قد المعرفة إن حيث،  )KBE (ًعموما المعرفة على القائم اoقتصاد وتنمية، الزراعية

 أن عل¨ى -الح¨ال بطبيع¨ة – +خ¨Tف أنه من الرغم وعلى. المنافسة على وقدرتھا للبTد اoقتصادى النمو أجل
 - ا�غذية وصناعات الزراعة فيھا بما، القطاعات معظم في الثروة خلق في أھمية تمثل +تزال المادية الموارد

َوخصوصا◌، متزايدة أھمية ذات أصبحت المعرفة فإن، الزراعية  الزراعي¨ة -ا�غذي¨ة ص¨ناعات ت¨ضم عندما ً
 ا�مث¨ل اoس¨تغTل م¨ن تمك¨ن س¨وف والتكنولوجي¨ة العلمي¨ة اoبداعات نوإ. الحديثة والتوزيع التصنيع عمليات
 وإس̈¨تھTك، والتوزي̈¨ع، والت¨صنيع، اoنت̈¨اج تح¨سين عل̈¨ى ت¨ساعد ث̈¨م وم¨ن، المتاح̈¨ة والمحلي¨ة الب̈¨شرية للم¨وارد

   .للسكان الغذائى ا�من وتكفل، والغذائية الزراعية المنتجات
  

 عليھا تعتمد التى والتقنيات اoبتكارات متطلبات تلبى لكى، دھاوحش، وتطويرھا، جديدة كفاءات خلق من و+بد
 لزي¨ادةً مسبقاً شرطا ) 79(والتنمية البحوث على ا+نفاق زيادة أصبحت، لذلك ونتيجة .للبTد  اoقتصادية التنمية
 التقدم أجل منً حاسماً عامTً أيضا تعتبر، البحوث وقواعد الزراعى العالى التعليم تنظيم إن .واoنتاجية  النمو

 أو ال¨شمال ف¨ي س¨واء - المطل¨وب الم¨ستوى عل¨ىً دائم¨ا تك¨ن ل¨م -ل�س¨ف -نظ¨يمالت ظ¨اھرة أن إ+، اoقت¨صادى
 توزي¨ع وإع¨ادة وتعزي¨ز، أولوي¨ة ذات موض¨وعات حول التنظيم إعادة إلىً دائما الحاجة تبدو ثم ومن -الجنوب

 ومنتج¨ين، جدي¨دة فاعل¨ة عناص¨ر تعزي¨ز أج¨ل م¨ن التدريب مجال في ضخمة جھود بذل يتطلب وسوف.المھام
  . للتدريب قواعد ووضع، إيجابية وأكثر علمية بحوث وإنعاش، الحال مقتضى مع تتوافق للمعرفة التى جدد

  
 عملي¨ة ت¨شجيع يعنى وھذا، معالجتھا طرق في وننظر، الرئيسية القضايا بعض نبحث سوف، الفصل ھذا وفي

 ف¨يً حالي¨ا الموج¨ودة الظ¨اھرة نوج¨ه حت¨ى والفنية العلمية المعرفة إنتاج على تعين التى ا�وضاع تنشيط إعادة
 اoقت¨صاد م¨ن اoس¨تبعاد ظ¨اھرة وھ¨ى -الجن¨وب عل¨ى فق¨ط +تقت¨صر أنھ¨ا رغم -الصحيح اoتجاه إلى الجنوب
 )80(المتوس¨ط وش¨رق جن¨وب دول ف¨يً البح¨وث وخ¨صوصا ونظ¨ام التعليم ضعف أن، بجTء ويتضح. المعرفى

 القط¨اع ش¨ركاتً وخ¨صوصا، المناف¨سة عل¨ى في¨ه +تق¨در وض¨ع ف¨ي الشركات ويضع، واoبتكار عاoبدا تعوق
 الوحي¨دة للمي¨زة اoقت¨صادى باoس¨تقTل ت¨سمح الح¨رة التجارة إتفاقيات تعد ولم. الزراعية -وا�غذية الزراعى

 الزراعي¨ة التننمية زيزتع أجل من،  المتوسط وشرق جنوب دول في العمالة تكلفة إنخفاض في المتمثلةً تقريبا
  .الزراعية -ا�غذية وتنمية

  
                                                 

 معھد، سيام - شريف بن الحميد وعبد، مونبلييه، الزراعية البحوث عھدم، سيام – ) Vincen Dolle (بإعدادھا قام وثائق على الفصل ھذا يستند *
 مونبلييه، الزراعية البحوث

 % 0.8، فى المغرب  % 0.79، من الناتج المحلى اoجمالى فى تونس  % 0.6 يبلغ 2003فى عام ، كان اoنفاق اoجمالى على البحوث و التطوير )79(
 4.75 ,فى اليابان   %3.15، فى الو+يات المتحدة % 2.8،  دولة عضوا 25فى اoتحاد ا�وروبى الذى يضم  % 1.9، فى الصين  % 1.2، فى ايطاليا 

 2.48إلى ،  1992فى عام  من الناتج القومى اoجمالى % 2.35إما فى فرنسا فقد ارتفع اoنفاق اoجمالى على البحوث و التطوير من , فى إسرائيل % 
 .2004فى عام % 

  .فى اليابان% 70فى فرنسا، % 53فى المغرب، % 6 القطاع الخاص فى عملية البحوث والتطوير مشاركة )80(
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 تنشيط تحديات لمواجھة القائمة اoلتزام درجة حسب، المختلفة السيناريوھات من لعدد تصورات وضع ويمكن
ً ووفق¨ا. س¨يناريوھات أربع¨ة نق¨دم س¨وف، المتغي¨رات مختل¨ف إس¨تعراض طري¨ق وع¨ن. والبح¨وث التعليم نظام

 والتخط¨يط، الفك¨رى اoس¨تثمار أج¨ل م¨ن الم¨ستھدفة لل¨سياساتً تصورا نضع، ًتفاؤ+ السيناريوھات تلك �كثر
. للتناف¨سية بالن¨سبة ا�ھمي¨ة البالغ¨ة واoب¨داع المعرف¨ة عملي¨ة تن¨شيط أج¨ل م¨ن الحيوية والتعليم البحوث لبرامج

 فعالي̈¨ة كث̈¨رأ ش̈¨ركاء إل̈¨ى تتح̈¨ول وأن، المتف̈¨رجين مقاع̈¨د تت̈¨رك أن ھ̈¨و، المتوس̈¨طية لل̈¨دول ا�مث̈¨ل والوض̈¨ع
 التنمي¨ة أج¨ل م¨ن العالى والتعليم للبحوث متوسطى -يورو كيان إنشاء طريق عن، العولمة حركة في وإيجابية
 م¨ن كبي¨رة إس¨تثمارات تك¨ريس المتوس¨طية ال¨دول عل¨ى يتع¨ين سوف فإنه، ولھذا. المستدامة واoقليمية الريفية

 مب¨ادئ عل¨ى بن¨اء فعلي¨ة وشراكة حقيقى حوار فةثقا وخلق، المنطقة في) 81(البشرى المال برأس النھوض أجل
 لك¨ى والباحثين المدرسين لتحريك جادة سياسات بدوره ذلك يتطلب وسوف، تعاقدية" شبكات"و صTت إقامة

 مج¨ا+ت وك¨ذلكً أحيان¨ا التعل¨يم وف¨ي ب¨ل المؤس¨سات ف¨ي اoس¨تثمار وع¨دم اoنع¨زال إل¨ى اoتج¨اه مسار يحولوا
   .الصحيح اoتجاه إلى، البحوث

  المنھاجية 

 منطق¨ة ف¨ي الزراعي¨ة -وا�غذي¨ة الزراع¨ة قطاع في واoبداعية والتكنولوجية العلمية القدرات تحليل على بناء
 ش¨ارك، المعرف¨ة عل¨ى الق¨ائم باoقت¨صاد يتعل¨ق فيم¨ا الجن¨وب -الشمال بين الفجوة حددت التى، المتوسط البحر
 فيم¨ا الت¨دخل ومج¨ا+ت ا�ساس¨ية المتغي¨رات يح¨ددوا ك¨ىل، التنب¨ؤات ب¨شأن عمل ورشة في الخبراء من ثمانية
 الذى الوضع وخصائص، المتغيرات بكافة قائمة وضع منً أو+ يتألف منھجھم وكان. والبحوث بالتعليم يتعلق

. َمتغي¨را 34 م¨ن قائم¨ة بوض¨ع وقام¨ت، المق¨ررين أح¨د أدارھا الفكر لشحذ جلسة وعقدت، التحليل عنه يكشف
 أس¨فر مم¨ا، إثن¨ين إثن¨ين تناولوھا حيث، المتغيرات بين المباشرة السببية بالتعرف على راءالخب قام، ذلك وبعد

   . كثيفة عنكبوتية شبكة عنھا تولدت، ضخمة عTقات بشبكات تتسم معقدة منظومة عن النھاية في

 بتحدي̈¨د ي̈¨سمح بم̈¨ا، الت̈¨أثير وتب̈¨ادل بالت̈¨أثير المعروف̈¨ة العTق̈¨ات تحلي̈¨ل ف̈¨ي اس̈¨تخدمت ق̈¨د البرمجي̈¨ات وكان̈¨ت
، إيجابي¨ة أكثرالمتغيرات تحديد عن التحليل أسفر وقد . المعقدة العنكبوتية الشبكة تلك من ا�ساسية المتغيرات

 العم¨ل م¨ن +ب¨د والت¨ى س¨لبية المتغي¨رات أكث¨ر وتحدي¨د، المنظوم¨ة عل¨ى تأثير أكبر لھا لكان، تغيرت لو والتى
 على تركز التى المصفوفة وھى، "المتبادل والتأثير أثيرللت مصفوفة" عن التحليل تمخض ولقد. مباشرة بشأنھا

   : ا�ساسية المتغيرات

 صانعى جانب من والمتطلبات بالشروط الكافى اoھتمام عدم: ھى إيجابية ا�كثر الخمسة المتغيرات وكانت> 
 م̈¨ن المحل̈¨ى ال̈¨ضغط وض̈¨عف، الوس̈¨يطة الھيئ̈¨ات وج¨ود وع̈¨دم، الحوكم̈¨ة مؤس̈¨سات فعالي̈¨ة وع̈¨دم، ال¨سياسات

  .المنافسة جانب

 وضعف، الفاعلة اoقتصادية وا�طراف الجامعات إنعزال: وھما كبير حد إلى معلومان متغيران ثمة وكان> 
  .المعرفة تقدير

 م¨وارد وج¨ود وع¨دم، والتط¨وير البح¨وث إنعدام: وھى، معقول بشكل معلومان متغيرات أربعة ھنالك وكان> 
  .المستمر والتعليم المتدربين تدريب وإنعدام، oحتياجاتوا التدريب بين التناسب وعدم، للمعلمين

 المعلومات تقنيات إنتشار وضعف، الدولى بالتعاون المتعلقة القيمة تدنى: فكانت سلبية ا�كثر المتغيرات أما> 
 ھ¨ذا وك¨ان ( المتقدم¨ة ت التقنيا إلى النفاذ وضعف، الفنية المعرفة إكتساب أساليب فاعلية وعدم، واoتصا+ت

  ). المتغيرات جميع بين من سلبية أكثرالمتغيرات
                                                 

 متوسطى، المعنى بالتعليم العالى والبحوث، –الوزارى ا�ول اليورو وقد عقد المؤتمر . لم تصبح ھذه المسألة ذات أھمية بالغة بعد، فى المنطقة) 81(
  .2009ًن برشلونة بإثنى عشر عاما، اما المؤتمر القادم فسوف ينعقد فى عام ، بعد إع20077يونية فى القاھرة فى شھر 
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 اoتج¨اه ف¨ي المنظوم¨ة لتوجي¨ه إس¨تخدامھا يمك¨ن الت¨ى المج¨ا+ت أو المي¨ادين ا�ساسية المتغيرات تلك وتكشف
̈¨د. المرغ̈¨وب ̈¨ار وق ̈¨راء إخت ̈¨ة لتك̈¨ون، بينھ̈¨ا م̈¨ن خم̈¨سة الخب ̈¨ى التع̈¨رف (التحلي̈¨ل oس̈¨تمرار أس̈¨اس بمثاب  عل
  ): السيناريوھات عووض، واoختيارات الفرضيات

  . والمواءمة التكيف على جديدة وقدرات، جديدة وإختصاصات كفاءات خلق> 

  . والعمالة التدريب بين العTقة تحسين> 

   .والدولية الوطنية الشبكات طريق عن المعرفية الموارد تعبئة> 

  .وتعميمھا، والتكنولوجيا المعرفة على الحصول> 

  .السابقة المتغيرات تحقيق على تساعد سوف التى التشغيل شروط وضع> 

   جديدة وخبرات جدبدة كفاءات

  .الغد تحديات مع يتناسب بما التعليم تطويع 

 متوس¨طية -الي¨ورو الح¨رة التج¨ارة منطقة وإنشاء، ا�سواق إنفتاح فإن، العولمة لحركة الحالى السياق ظل في
)MEFTA(  ،تظھ¨ر جديدة عاملة ٌأطراف بدأت، بإستمرار المنافسة على قدرتھا تتزايد إقتصاديات وظھور 

، العالمى اoقتصاد في المتوسطية الدول إقتصاديات إندماج وإن. الزراعية -وا�غذية الزراعة قطاع في اzن
 م¨ن اoقت¨صادية العوام¨ل جمي¨ع ت¨تمكن ولك¨ى، ًتنوعا أكثر وتصبح تتزايد التدريب سوف إلى الحاجة أن معناه

 عل̈¨ى وق̈¨درتھا أدائھ̈¨ا وتح̈¨سين، ال̈¨سانحة الف̈¨رص جمي̈¨ع م̈¨ن واoس̈¨تفادة، الجدي̈¨د مىالع̈¨ال النظ̈¨ام م̈¨ع التكي̈¨ف
 أدوات م¨ن ت¨ستفيد أن لھ¨ا و+ب¨د، ًت¨أھيT ا�ف¨ضل الب¨شرية الم¨وارد العوام¨ل لتلك تتوفر أن +بد فإنه، المنافسة
 عل¨ى يتع¨ين فإن¨ه، دالجدي¨ ال¨سياق ھ¨ذا وف¨ي .القرارات  لصنع والفعالة، والمجربة المناسبة وا�دوات، التحليل

   : رئيسية تحديات لثTثة التصدى، المتوسطية الدول جميع لدى والتطوير البحوث ونظام، العالى التعليم نظام

 م¨ؤھTت إش¨تراط م¨ع، للغاي¨ة شرس¨ة مناف¨سة ع¨ن يتمخض سوف، بالعالميةً فعT يتسم للعمالة سوق ظھور> 
 بأس¨باب ل�خ¨ذً م¨سبقاً حيوي¨اً شرطا، ًعالياً تعليما لمتعلمونا العاملون ا�فراد ويعتبر. بإستمرار، مستوى أرفع

  ) .OECD,2006 (الشاملة اoنتاجية زيادة ثم ومن، ككل اoقتصاد في الجديدة التقنيات

 م¨ع التكي¨ف عملي¨ة تتطل¨ب وس¨وف -اoنتاج ونظام العمل طبيعة بالتدريج يغير سوف المعلومات مجتمع أن> 
̈¨ة ا�دوات ̈¨د التكنولوجي ̈¨دة العم̈¨ل وظ̈¨روف، ةالجدي ̈¨ارات، الجدي ̈¨ة مھ ̈¨ضى معين ̈¨ع الظ̈¨روف تقت ̈¨ستواھا رف  م

 المعرف¨ة إكت¨ساب بعملي¨ات يتعل¨ق فيم¨ا ھام¨ة تغيي¨رات مع¨ه يجل¨ب سوف المعلومات مجتمع أن كما. بإستمرار
  .الطالب -المعلم بين العTقة على عميق تأثير له يكون سوف مما، التعليم ومناھج، عليھا والحصول

 واoنت¨اج العلمي¨ة للمعرفة السريعة التنمية �ن، حاسم دور له يكون سوف واoبتكار اoبداع ثقافة شيوع أن> 
 وھ¨ذه، "والتكنولوجي¨ا المعرف¨ة "مجتم¨ع بإس¨م يع¨رف، جديد مجتمع ظھور إلى يؤدى سوف التكنولوجيا ونشر

 تتطلب وسوف، الزراعية - ةوا�غذي الزراعة فيھا بما، اoقتصاد قطاعات جميع تتخلل سوف" العلمية الثورة"
 ً.مستمراً وإبداعا، جبارة بحثية إمكانيات

 تن¨امى أن ذل¨ك، التغي¨رات تل¨ك س¨رعة، الح¨سبان ف¨ي يأخذ أن +بد، والبحوث التعليم والتدريب نظم تطوير إن
 ل¨يمالتع تنظ¨يم عل¨ىً بالغ¨اً تأثيرا يؤثر سوف ) 1CTs (واoتصا+ت المعلومات تقنيات أھمية وتعاظم، العولمة

ً إقت¨صاديا الن¨شطين ال¨سكان م¨ن% 30 ين¨اھز م¨ا أن إل¨ى التق¨ديرات تشير، أوربا وفي. المستقبل في والتدريب
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 س¨وف اzخ¨رين العاملين السكان من عالية نسبة وأن، المعرفة ونشر إنتاج في مباشر بشكل ينخرطون سوف
 الم¨ستجدة الظ¨واھر تل¨ك م¨ن س¨تفادةاo لھ¨م يت¨سنى حت¨ى، اoس¨تجابة عل¨ى والقدرة المعرفة نفس إلى يحتاجون

 وسوف، ومعالجتھا المعرفة تبادل منً أساسا تتألق سوف المستقبل وظائف إن). 2005، ا�وربية المفوضية(
، الجديدة للمعرفة المستمرة التدفقات وھضم إستيعاب في كلية منخرطة" تعليمية مجتمعات "المجتمعات تصبح

 تنفيذ علىً تدريبا، المستقبل في يكون لن والتعليم. ًتغيرا وأكثر، كثيرب أكبر المعرفة على الطلب يصبح وسوف
 العلم¨ى التق¨دم مظاھر إلى بالقياسً عتيقاً شيئا يصبح أن مخاطر على ينطوى ذلك �ن،  النشاط من معين نوع

 تحديث¨ه يتع¨ين ال¨ذى التدريب إلى الحاجة فھو التعليم على الطلب ينعش سوف الذى أن، الجارية والتكنولوجى
 تتغي¨ر س¨وف، حي¨اتھم أثن¨اء الم¨شاركون بھ¨ا يق¨وم الت¨ى المھني¨ة التدريب مناھج فإن، ھذا  وعلى.)82(بإستمرار

  . بدورھاً قسرا

  :الجديدة والمھن للوظائف ا?ستعداد

 فاعل¨ة إقت¨صاديةً أطراف¨ا الي¨وم طلبة يصبح سوف، والتدريب التعليم حيث فمن: ببعيد منا ليس 2020 عام إن 
 حتىً مسبقا الخطط لوضعً قوياً إلتزاما ثمة فإن، لذلك ونتيجة. سنوات عشر غضون في المھنية طاعاتالق في

  . الخاص المھنى عالمھا مع تكيفھا حيث من الممكنة الفرص أفضل لھا تتاح أن يمكن

   عل̈¨¨¨ى ي̈¨¨¨ساعد أن +ب̈¨¨¨د: خاص̈¨¨¨ة كف̈¨¨¨اءات تتطل̈¨¨¨ب، خ̈¨¨¨صائص ث̈¨¨¨Tث الزراع̈¨¨¨ى للتعل̈¨¨¨يم يت̈¨¨¨وفر أن و+ب̈¨¨¨د 
. المحلي¨ة المن¨اطق ف¨ي بج¨ذوره يضرب" إستراتيجى" قطاع في للعمل الطTب يعد أن و+بد، حية ياءأش إنتاج

، ذاتھ̈¨¨ا اoنتاجي̈¨¨ة العملي̈¨¨ة طبيع̈¨¨ة، ا�ول المق̈¨¨ام وف̈¨¨ي ًإبت̈¨¨داء، تفرض̈¨¨ھا والغ̈¨¨ذاء للزراع̈¨¨ة الفري̈¨¨دة والطبيع̈¨¨ة
 تن¨تج إنم¨ا والمنتج¨ات، لوجي¨ةبيو دورات عل¨ى الزراعى اoنتاج ويعتمد. إليه تتجه الذى والمقصد، والمنتجات

̈¨ة ̈¨ة س̈¨يكولوجية إحتياج̈¨ات لتلبي ̈¨ام ف̈¨ي وإجتماعي ̈¨م، ا�ول المق ̈¨ك بع̈¨د إقت̈¨صادية ث ̈¨ك. ذل ̈¨ق خاص̈¨ية وھنال  تتعل
 كبي¨رة لمخ¨اطر بتعرض¨ھا تت¨سم فھ¨ى ولھ¨ذا، عليه الحصول المتوقع اoنتاج بشأن اليقين عدم وھى، بالزراعة
 إس¨تراتيجية أھمي¨ة ذات س¨وق أنھ¨ا كما، التقلب الشديدة الزراعية ا�سواق على الھائل تأثيرھا ولھا، ومستمرة

 الزراعة فإنه لم يتم عولمة، الزراعة بھا تتمتع التى المختلفة الحماية صور إلى وبالنظر. القومية للدول خاصة
 بل، يئةوالب، العامة والصحة بالثقافة تتعلق مسألةً أيضا ھى والزراعة. اzن و + غرابة فى ذلك  حتى برمتھا

 م¨ن ال¨ذاتى اoكتف¨اء ابرزھ¨ا من : محددة مھام القطاع بھذا تنيط، الدولة في المسئولة السلطات �ن، والسياسة
 )"ا�ماكن علم "ھو الزراعة علم فإن، ًوأخيرا ). Bouet and Bureau,2001 ".(ا�راضى وإدارة، الغذاء

Science of places ) ،مور من فإنه، لذلك ونتيجة. المحلية المنطقة عم يتكيف أن الزراعى للتعليم و+بد� ا
، اoيج¨ابى التعل¨يم من النوع لذلك الTزمة الشروط ومن. التدريبية جذور محلية  للمؤسسات يكون أن الحيوية

 ف¨ي يعمل¨ون ال¨ذين -الدارسين خTف -الفاعلة الريفية ل�طراف التدريب مناھج في الفعالة اoيجابية المشاركة
   .ذاته المحلى عالموق إطار

 البداي¨ة ف¨ي أن¨شئت فلق¨د. ال¨دوام عل¨ى ك¨ذلك يك¨ن ل¨م الح¨ال ولك¨ن، متع¨ددة أھ¨داف اzن التعليمي¨ة وللمؤسسات 
 والفني¨ين المھندس¨ين تعل¨يم وھو محدد لغرض، الجامعات  وأقسام، والكليات الزراعية العالى التعليم مؤسسات

 يعل̈¨م يع¨د ل¨م الزراع¨ى التعل¨يم ف̈¨إن، والي¨وم. الزراع¨ى نت¨اجاo زي¨ادة بغي̈¨ة" الحديث¨ة ا�س¨اليب "إس¨تخدام عل¨ى
 الت̈¨ى الجدي̈¨دة للمتطلب̈¨ات ي̈¨ستجيب أن علي̈¨ه أص̈¨بح وإنم̈¨ا، الزراعي̈¨ة المھ̈¨ن أج̈¨ل م̈¨نً خال̈¨صاً تعليم̈¨ا الط̈¨Tب
، جديدة تعليمية منافذ في يستثمر وأن، الزراعية -ا�غذية وإنتاج الزراعى اoنتاج نظم في التغييرات فرضتھا

 يعد وإذا كانت الزراعة لم". الزراعة مھنة صميم"ھى اoنتاج ووظيفة، لھا +حقة أو اoنتاج وظيفة لىع سابقة
 م¨ن المجتم¨ع تطلعات تلبية من له +بد إذ، ًخالصا" ًزراعيا "يعد لم  فإن التعليم-الناس إطعام ھو الوحيد ھدفھا

                                                 
 من كثير فيً عالياً تأھيT تتطلب وظائف وجود نTحظ، الكبرى التغيرات بين من .سنة؟ 50 غضون في، العمل يبدوعليھا سوف التى الصورة ما ھى) 82(

 الذين المھندسين تدريب ضرورة إلى باoضافة، خاصة بصفة الجامعات مستوى على، ىالمبدئ التعليم فى عميق تغيير على تنطوى وھى، المجا+ت
  )Attali,2007 . (ًمطرداً تناقصا منھم المعروض يتناقص
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 المنتجات وسTمة الغذاء جودة وتحقيق، لحيوىا التنوع على والحفاظ يالولة الحساب بداية، البيئة حماية حيث
، الري¨ف لع¨الم المزاي¨ا أف¨ضل وتحقي¨ق، الري¨ف عل¨ى والحف¨اظ، العولم¨ة مجتم¨ع ف¨ي الفTحين وإدماج، الغذائية
حيث أخذ التعليم الزراعى ، ًتعقيدا وأشدً أكثرإتساعا الزراعى التعليم مھمة أصبحت لقد. الخ الكربون وتخزين

. والم¨شروعات ا�عم¨ال وإدارة، وتوزيعھ¨ا، المنتج¨ات بت¨صنيع تتعل¨ق جدي¨دةً مھن¨ا ي¨ضم ىلك¨ً تدريجيا يتوسع
 الجاري¨ة بالق¨ضايا المرتبط¨ة البازغة التحديات فيھا يدرج أن +بد الزراعى دراسة التعليم فإن، ا�سباب ولھذه
  .ةّجدتسالم ا�نشطة من الرحب المجال ھذا أثارھا التى

   فرنسا في عىالزرا التعليم ونوعية تشعب

   Marshall,2004): (متعددة زوايا من النظرإليه ويمكن، ومتشعب المجال واسع الزراعى التعليم إن

  .المتنوعة والمھام المختلفة ا�وضاع ذات الھيئات لتعليم كمنظومة> 

   .شأنال ھذا فىلھم  المعرفة ميقدت أو، عليھا للحصول الطTب ادعدتم إي حيث، والمؤھTت للمھن كتجمع> 

  .واoدارة والتربية للتعليم كأساليب> 

  .العامة للسياسات كمنظومة> 

 ويتطلب، اoقتصادية القطاعات من واسعة مجموعة من، الزراعية -ا�غذية وإنتاج، الزراعى اoنتاج ويستفيد
، الزراعى تعليملل الدراسية المناھج كافة إلى الزراعى والتدريب التعليم ويشير. المھارات من واسعة مجموعة

 للحصول ا�جل طويلة دراسية مناھج مابين تتراوح والتى، مدته أو الدراسى المنھج مستوى عن النظر بغض
، عام¨ة وب¨صفة). FAO,1997 (الم¨ستمر التعل¨يم ومابين، ا�جل قصيرة عملية ومناھج، علمية درجات على
 م¨ن م¨ستويات أربع¨ة ب¨ين تميز) الخ الفرنسى اونوالتع، الدولى والبنك، الفاو مثل (الدولى التعاون ھيئات فإن

  :البعض بعضھا مع تتقاطع قد التى، التدخل

 م¨ن فن¨ى مؤھ¨ل أو، جامعي¨ة درج¨ة عل¨ى الحصول إلى يؤدى الذى التعليم إلى ينصرف، عال زراعى تعليم> 
  .متكافئ مستوى

 الناس ويدرب، الجامعى المستوى دون الثالث التعليم مؤسسات إلى ينصرف، )VET (مھنى وتدريب تعليم> 
 الت¨دريب "إص¨طTح ي¨ستخدم وق¨د. ل¨ذلك مخ¨صص ت¨دريبى م¨نھج خ¨Tل م¨ن مح¨ددة مھنية بأنشطة القيام على

 بمافيھ¨ا (مختلف¨ة م¨ستويات وعل¨ى، الت¨دريب م¨ن مختلفة أنواع إلى ينصرف وھو، ا�حيان بعض في" المھنى
 ) :العالى المھنى التعليم

 المھنى والتدريب المھنية التنمية مجال في المستمر والتعليم، المتقدم المھنى عليموالت، ا�ولى المھنى التعليم> 
  .عمل عن والباحثين للعاطلين

 يلب¨ى ا�ول¨ى المھن¨ى التعل¨يم مث¨ل وھو، العمل أثناء يجرى تعليم أى إلى ينصرف الذى المھنية التنمية تعليم> 
   .عميل لكل النوعية التدريب إحتياجات

 م¨ن كبي¨رة �ع¨داد تسمح التى، المھنية الوطنية المناھج إلى ينصرف وھو، الشامل المھنى اعىالزر التعليم> 
 الفني¨ة الم¨شاكل مواجھ¨ة عل¨ى ق¨ادرين يكون¨وا لك¨ى، المھن¨ى التعل¨يم إل¨ى الم¨ستدام بالنف¨اذ ال¨زراعيين المنتج¨ين
̈¨اج ̈¨ادرين، ل�نت ̈¨ى وق ̈¨ا، الم̈¨زارع إدارة عل ̈¨وفر بينم ̈¨م تت ̈¨ات لھ ̈¨ة ع̈¨ن معلوم ̈¨ساب أدواتو، البيئ ̈¨ة اكت  المعرف

)Fusiller,2004. (  
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 وتتج¨ه، للكلم¨ة ال¨دقيق ب¨المفھوم الزراع¨ةً بعي¨دا تن¨أى اzن أخ¨ذت، الغ¨د مھن تفيد سوف التى المعرفة أطر إن
). 2006، الريفية والمناطق وا�غذية للزراعة العام المجلس (البيئة -الغذاء -الزراعة بين يجمع إطار صوب
 القطاع¨ات أو المھ¨ن م¨ن كبي¨رة ع¨ائTت "أربع على يشتمل أن +بد، المتاح الزراعى تعليمال تنويع فإن، ولھذا

  : وھى، المھنية

 وحماية ا�راضى إستغTل وتخطيط -الزراعية ا�غذية وصناعات -الزراعيون والموردون الزراعى اoنتاج
 ا�ساس̈¨ية المTم̈¨ح م̈¨ع لمھ̈¨نا تل̈¨ك أج̈¨ل م̈¨ن الموس̈¨ع الت̈¨دريب يتناس̈¨ب أن ويج̈¨ب. الريفي̈¨ة والخ̈¨دمات -البيئ̈¨ة

 اoستثمار، الجديدة المنتجات، الزراعة (المشروع مدير: مثل ) Ciheam,1999 (المستقبل لوظائف المتعددة
 أو زراع¨ى إنت¨اج تخ¨صص، إنت¨اج مھن¨دس -ال¨خ المھني¨ة المنظم¨ات، الطبيعي¨ة الم¨وارد، الزراعى -الصناعى

 في ومختص )المشروعات إلى الخدمات أو المعرفة قلبن يقوم( developer مطور -زراعية -أغذية صناعة
 إبتك¨ار ف¨ي يخ¨تص( الع¨رض مت¨اجر وسل¨سلة والتوزيع السوقيات في خبير -)مبيعات/ تجارى/ فنى (التسويق
  ) ومھارات المختصين الخ، والخدمات، اoبتكارات وإدارة، جديدة منتجات

، الجدي¨دة اoقت¨صادية التح¨ديات مواجھ¨ة ت¨ستطيع حت¨ى الت¨دريب م¨واد توس¨يع منً أيضا الزراعى للتعليم و+بد
̈¨ة اoجتماعي̈¨ة والتح̈¨ديات ̈¨ة ف̈¨ي الح̈¨ال ھ̈¨و مثلم̈¨ا، والبيئي ̈¨ة -ا�غذي̈¨ة قطاع̈¨ات وتنظ̈¨يم تحلي̈¨ل عملي ، الزراعي

 والم̈¨سائل، البيئ̈¨ة وحماي̈¨ة، وال̈¨صحة والغ̈¨ذاء، واoقتف̈¨اء، الغ̈¨ذاء وس̈¨Tمة، العام̈¨ة ال̈¨صحة وقواع̈¨د، والج̈¨ودة
 يتع¨ين فإن¨ه، ال¨سبب ولھ¨ذا. ال¨خ الزراعي¨ة للمنتج¨ات الغ¨ذائى غير واoستخدام، الحياة ومبعل المتعلقة ا�خTقية

 في ويأخذ، اoنتاج عناصر بكثير يتجاوز العملى التعليم من نوع تقديم، العالى والتعليم المدارس منظومة على
̈¨رات الح̈¨سبان ̈¨ة التغيي ̈¨ي الجاري ̈¨ن ف ̈¨ة المھ ̈¨ة التكميلي ̈¨ة والفرعي ̈¨ا، والخدمي ̈¨ي بم ̈¨ك ف ̈¨ى اس̈¨تبعاد  ذل ̈¨درة عل الق

 .التنفيذية للمھن التقليدية الخصائص

  : الجديدة والقدرات المھارات تشجيع

 م¨اھو يتطل¨ب س¨وف المھنية البيئة في جدارته إثبات على الشخص وقدرة، والمستقبلية الحالية المھن إتقان إن
 بمج¨ال مع¨رفتھم إلى باoضافة -الالعم يحتاج سوف، المستقبل ففي. البحتة والفنية العلمية المھارات من أكثر

 مواجھ¨ة عل¨ى ق¨ادرين يكون¨وا حت¨ى، الشخصية المھارات مثل، ًوإتساعاً شمو+ أكثر مھارات إلى -تخصصھم
 م¨ع والتعام¨ل، الفري¨ق ب¨روح والعم¨ل، الثقافي¨ة الخ¨صوصيات وتق¨دير، للتغيي¨ر واoستجابة، المعقدة ا�وضاع
   .الخ الشبكات

، والعمل، والخبرة والمعرفة، القيم يجسدون الذين المعلمين إيجاد ھو الرئيسى لتحدىا فإن، التعليم مجال وفي
   .يتصرفون كيف يعلموھم أن فيه +ينسون الذى الوقت نفس في، والتفكير المعرفة كيفية الدارسين وتعليم

 بفع¨ل، والتجاري¨ة ةالتكنولوجي العمليات غمار في قليلة لتغييرات اoستھTكية الغذائية المنتجات تعرضت ولقد
 وم̈¨ع. ال̈¨صناعة مراح̈¨ل مختل̈¨ف ف̈¨ي، وتوزيعھ̈¨ا وتجھيزھ̈¨ا، إنتاجھ̈¨ا ف̈¨ي س̈¨اھمت متنوع̈¨ة إقت̈¨صادية أط̈¨راف
. التزاي¨د ف¨ي آخ¨ذ، وال¨دوائر، والمب¨اد+ت، والمھ¨ام الوظائف تلك عدد أن نجد، الزراعية -ا�غذية نظم تحديث
 ع¨نً تعقي¨دا أكث¨ر الزراعية -ا�غذية نظم جعل قد، ةجديد تقنيات وظھور، للعولمة نتيجة ا�سواق إنفتاح وكان

 بين المتبادل بالتأثير تعنى التى الشاملة والمناھج، التدريب لنظم أولويات بوضع التعليم قيام من و+بد. قبل ذى
. تعقي¨داتھا بك¨ل الحقيق¨ة شرح يتسنى حتى، الزراعية -ا�غذية نظم في واoندماج، الزراعة مجال في العوامل

  .المعقدة ل�وضاع سريعة تحليTت إجراء إمكانيةً مطلوبا يصبح سوف المھنية ا�وضاع وفي

 أق¨وى، الم¨سئولية مواق¨ع وش¨غل، الفري¨ق وقي¨ادة، القدرة عل¨ى التواص¨ل شرط أصبح، العمل أنواع معظم وفي
 متطلب¨اتو الدراس¨ية والم¨ؤھTت للوظ¨ائف الم¨ستقبلية الدراس¨ات جمي¨ع، ذل¨ك عل¨ى وتتف¨ق، قب¨ل ذى ع¨نً شأنا

 ولك¨ن، الخ¨دمات وظ¨ائف أج¨ل من فقط ليس، الشخصية المھارات إكتساب أھمية على تؤكد إنھا بل، التدريب
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 المتفتح¨ين الم¨ديرين ت¨دريب الحيوي¨ة ا�م¨ور من أصبح فقد، ًوأخيرا. والفنية اoدارية الوظائف أجل منً أيضا
، النوعي¨ة للم¨شكTت الفعال¨ة الحل¨ول وتقديم عامة تصورات وضع على والقادرين، بالمعرفة والشغوفينً ذھنيا

 و+بد.)83(والعمل المعرفة بين التفاعل إزاء باoرتياح يشعرون والذين، الفكرى بالتواضع كذلك يتحلون والذين
 يتع¨ين الت¨ى والمھ¨ارات، التعل¨يم ھ¨ذا م¨ن الغاية بشأنً وضوحا أكثر، التعليم ونماذج، التدريب مناھج تكون أن

  .)84(كتسابھاإ الدارسين على

  فرنسا في الزراعة قطاع في التوظف إتجاھات

 في والفنيين والمھندسين، الموظفين تشغيل مؤسسة (والغذاء الزراعة لقطاع الفرنسية التوظف مؤسسة سجلت
 في وظيفة طالب 15693 لھا تقدم عمل فرصة APECITA ( 14339 (الزراعية -وا�غذية الزراعة قطاع

  %3 (+والطلب%) 13 (+العرض من كل دة فيزيا يعنى ما،  2006 عام

  :اoستخدام المختلفة جھات خمس من لدى قائمة +تزال العمل فرص ثلثا كان، 2007 عام وفى

، والتصنيع، )شراء، سوقيات، جودة (باoنتاج تتعلق خدمية وظائف%): 13 (الزراعية -ا�غذية صناعات> 
  . والتجارة

 .وبحوث تجارب، تجارية ائفوظ%) : 14 (الزراعية العرض شركات> 

، الب¨ستانية والحاص¨Tت الكروم زراعة في إنتاج وظائف%): 12 (المتخصصة اoنتاج وشركات المزارع> 
 ف¨ي تجاري¨ة وظ¨ائف%) : 12 (التوزيع وشركات التجارية والشركات -الحاصTت وإنتاج، الحيوانية والثروة
 .الزراعية -وا�غذية الزراعى -العرض

  .والتجريب البحوث مجال في ووظائف، إستشارية وظائف%) : 12 (الزراعية مھنيةال المؤسسات> 

 وھيئ̈¨ات، ا�راض̈¨ى إس̈¨تغTل تخط̈¨يط وش̈¨ركات، )الكومبي̈¨وتر عل̈¨وم ف̈¨يً وخ̈¨صوصا (الخ̈¨دمات ش̈¨ركات> 
 ب¨شكل الزي¨ادة ف¨ي أخ¨ذت ق¨د ا�ع¨داد تل¨ك كان¨ت وإن، الوظ¨ائف م¨ن أق¨لً ع¨ددا تع¨رض وھ¨ى البيئ¨ة وشركات

  . 2006-2005 عام بين فيما ملحوظ

 جمي¨ع م¨ن) 3019% (21 أن الدراس¨ة أوض¨حت وق¨د، الموظفين بإكتراء فتقوم والتجميع التجارة شركات أما
 المدقق وبالنظر، والتجميع التجارة شركات لدى كانت APECITA" أبيسيتا "مؤسسة لدى المسجلة الوظائف

، الزراعى التوزيع شركات في الوظائف يليھا، الوظائف تلك بين من% 80 تمثل التجارية الوظائف أن يتضح
   .المھنية الزراعية المؤسسات ثم

) 5424 (ال¨شركات تل¨ك ل¨دى يوج¨د الوظ¨ائف م¨ن ع¨دد أكب¨ر أن ذل¨ك. ًحظ¨ا أوف¨ر فھى المبيعات شركات وأما
وك¨ان % 31ج¨اءت وظ¨ائف الدعاي¨ة واoع¨Tن ، المعملي¨ة البحوث وظائف وبعد، تجارية / فنية وظائف وھى
ًوالت¨¨ي كان¨¨ت أساس¨¨ا عل¨¨ى اكت¨¨راء ، وإدارة ا�عم¨¨ال، ً ا+تج¨¨اه واض¨¨حا فيم¨¨ا يتعل¨¨ق با�عم¨¨ال اoداري¨¨ةنف¨¨س

 وظيف¨ة تعليمي¨ة وتدريبي¨ة لطل¨ب مھندس¨ين وحمل¨ة م¨ؤھTت علمي¨ة 1134وكان ھناك إع¨Tن ع¨ن . المھندسين
ًفقد انخفضت وظائف اoنتاج الزراعي انخفاضا طفيفا ، ومع ذلك. للتدريب ً)3(%  .  
  :المصدر

 Apecita, Tendances de l’emploi, 2007 www.studyrama.com, based on the APECTA study 

                                                 
، سيام -وا�ستاذ المشارك في معھد الدراسات المتوسطة، في البنك الدولي، المدير العام السابق لبحوث العلوم الزراعية، تحليل قدمه ميشيل بيتي)83(

 وغيرھم مثل أعضاء الجھاز اoداري بالھند، ن الشبان في البنك الدوليوالمھنيي: ليم الموظفين العموميينبشأن تع، مونبيليه
 بولونيا لعملية المنضمة المؤسسات لدى الجودة لضمان الصريحة المعايير من، اzن التوصية ھذه أصبحت)84(



  

310 
 

  :الدولى ا?نفتاح توسيع

 -الي¨ورو الح¨رة التج¨ارة منطق¨ة قي¨ام معً خصوصا، منه +مناصً أمرا التعليمية للمناھج الدولى اoنفتاح أصبح
̈¨ يك̈¨ون وس̈¨وف. ت̈¨دريجى ب̈¨شكل ) EMFTA (متوس̈¨طية ̈¨ار ا�س̈¨واق دويللت  الزراع̈¨ة قط̈¨اع عل̈¨ى ھام̈¨ة آث
 يتع¨ين س¨وف ال¨ذين، اoدارة مج¨ال ف¨ي الع¨املين تدريب و+سيما، التدريب وعلى، ًجميعا الزراعية -وا�غذية

 منھج مضمون إلىً أساسا للتدريب الدولية الطبيعة وتنصرف. دولھم في الشركاء مع أقوى عTقات بناء عليھم
   : على الدارسين يمكن أن +بد الذى، التدريب

  .الزراعية -وا�غذية الزراعى اoقتصاد تدويل مغزى فھم> 

 س¨وف الت¨ى واoس¨تراتيجيات للشركات العامة للسياسة بالنسبة، وآثاره التدويل عن الناجمة القضايا معالجة> 
 .الشركات تلك تتبعھا

  .بأنشطتھم القيام على قادرين يكونوا حتى، لھم بالنسبة حيوية أھمية تمثل التى اoبتكارات إلى النفاذ> 

  .والوظائف، والبحوث، التدريب مناھج في الحركية المرونة تحقيق> 

 المختلف̈¨ة الثقاف̈¨ات تق̈¨دير عل̈¨ى الطبي¨ة والق̈¨درة -المتوس̈¨ط البح̈¨ر منطق̈¨ة لغ¨ات و+س̈¨يما -لغ̈¨ات بع̈¨دة التف¨اھم> 
 وح¨ل وإس¨تيعاب، الثقافي¨ة اoختTف¨ات إزاء "القل¨ق "يست¨شعروا أ+ الدارس¨ين تعل¨يم يعنى وھذا. معھا والتكيف
 م¨ع التف¨اوض عل¨ى والق¨درة، الجن¨سيات متع¨ددة وش¨ركات، الثقافات متعددة فرق في العمل وصعوبات مشاكل

  .الخ الدولى التسويق دراسات وإجراء، ا�جانب الشركاء
  :أجل من تكميلية ومواد أنشطة إضافة يتطلب سوف، والتدريب التعليم نظام فإن، ذلك إلى وباoضافة

 والتواصل فيما الوضوح  أجل من، الدولية المعايير تلبي حتى مستواھا ورفع بھا والنھوض المناھج تعديل> 
، الجن¨وب -ال¨شمال ب¨ين ش¨راكة ف¨ي ً-ممكن¨ا ذل¨ك يك¨ون حيثم¨ا -متقدم¨ة دراس¨ية مناھج وضع يتم وسوف. بينھا

 م¨ستوى رف¨ع عل¨ى ) Dolle,2007 (الج¨ودة نلضما ولوائح قواعد وضع يساعد وسوف. الجنوب -والجنوب
 على ترتكز التى الدراسية والمناھج، بھا المعترف التعليم ممارسات معً تمشيا بھا والنھوض الدراسية المناھج
 . )85(الجدارة لنقل المعتمدة النماذج

 ال¨نظم ب¨ين قالتواف¨ ت¨شجيع أج¨ل م¨ن المتوس¨طية ال¨دول ف¨ي التعليمية المؤسسات بين الشراكة شبكات إنشاء> 
 . الھندسة وشھادات الماجستير شھادات مستوى على التعليمية

 .التعليمية الخبرات وتبادل، والمعلمين الطTب تبادل تشجيع أجل من متوسطى -اليورو: الحراك> 

 العم¨ل خب¨رات م¨ن فت¨رات عل¨ى تشتمل التى الصناعية التلمذة مناھج خTل من فردى تدريب في اoنخراط> 
 م¨ن و+ب¨د. أكاديمية تدريب مناھج عنً فضT، والثابت المؤقت العمل مابين بالتفاوت تسمح والتى الخارج في

 .التدريبية المناھج في غضاضة دون إعتمادھا من و+بد، العمل في التسكين بفترات اoعتراف

 -الي¨ورو ةال¨شراك إط¨ار ف¨ي، ال¨دكتوراه لم¨نح معاھ¨د وإن¨شاء الماج¨ستير ش¨ھادات لم¨نح دولي¨ة برامج وضع> 
 .متوسطية

 .واoقليمى الوطنى المستويين على والبحوث التعليم دعم بغرض الموارد تكريس> 

                                                 
 النظام ا�وروبي لنقل الجدارة)85(



  

311 
 

 .ومنشآتھا) 86(البحوث ومؤسسات العام العالى للتعليم إدارة ممارسات إصTح> 

. والمترابطة المتشابكة الوطنية العالى التعليم منظومة أداء فيً كبيراً تحسنا تحقق سوفً جميعا القواعد ھذه إن
، ا�وربي¨ة المفوضية (والجنوب الشمال في المتوسطية المؤسسات لدى عليھا متعارف المنظومة تلك وأھداف
ً كثيرا ا�وربية المفوضية حددت، ًمؤخرا صدر بيان وفي. اoتجاه نفس فيً معا العمل تستطيع والتى -)2006

 إدراك ع¨ن م¨اتكون أبع¨د ھ¨ى الت¨ى، ا�وربي¨ة عاتالجام تحديث أجل من مواجھتھا من +بد التى التحديات من
 التميزف¨ى وتحقي¨ق، بھ¨ا تتمت¨ع الت¨ى المزاي¨ا تط¨وير عل¨ى ق¨ادرة جامع¨ات إلى تحتاج أوربا إن"...... إمكانياتھا
 ال¨دولى اoنفت¨اح ف¨إن،  ولھ¨ذا)87 ()2006، ا�وربي¨ة المفوض¨ية ("الجامع¨ات تل¨ك إمكاني¨ات عل¨ى بناء أنشطتھا

 لت¨سخير متفردة ديناميكية في، المتوسط شاطئ على -للغاية متنوعة بطرق -الزراعي لتعليما قواعد بين يربط
  .التنمية أجل من المعرفة

  :والعمل التعليم بين العjقة تحسين

  : جديد تحد: العمل لموطن التعليم مjءمة

 إقام¨ة يتطل¨ب س¨وف، المعم¨ل لم¨وطن، الت¨دريب م¨ن المكت¨سبة والمھارات، التدريب مناھج مTءمة ضمان إن
، بإنتظ¨ام تتكي¨ف ت¨دريب من¨اھج بوض¨ع ال¨سماح لھ¨ا يت¨سنى حت¨ى، المھ¨ن ف¨ي تغييرات أية توقع تستطيع آليات
، وا�دوات الط¨رق م¨ن مختلف¨ة مجموع¨ة إس¨تخدام يجرى، المتقدمة الدول وفي. العمل موطن إحتياجات لتلبية
 وق¨د، بالطل¨ب تف¨ى الت¨ى الت¨دريب من¨اھج ووض¨ع، المھ¨ارات المطلوب¨ة عل¨ى والتع¨رف، اoتجاھ¨ات توقع بغية

 مع̈¨د+ت م̈¨ن يقل̈¨ص ث̈¨م وم̈¨ن، التوظ̈¨ف إمكاني̈¨ات تح̈¨سين ش̈¨أنه م̈¨ن ذل̈¨ك أن، والتج̈¨ارب الخب̈¨رات أوض̈¨حت
 دول ف¨ي الح¨ال ھ¨و كما -فرنسا في فإنه، حال أية وعلى. كلية التوظف قضية +يحسم ذلك مع ولكنه، اoخفاق

 ب ح¨دا مم¨ا، وظيف¨ة على الحصولً دائما +تضمن المزعجة ىالمھن التدريب مناھج أن نجد -أخرى متوسطية
 ا�ساس¨ى التعل¨يم ب¨ينً دائم¨ا مTئ¨م تج¨اوب +يوج¨د :"أس¨ى وكل¨ه الق¨ول إل¨ى Jean Vincents" فنسنت جان"

  . )Giret,Lopez and Rose,2005(، التخصص حيث من أو المستوى حيث من سواء، المشغولة والوظيفة

 ماي¨ستفادً ن¨ادرا فإن¨ه، المتوس¨ط وشرق جنوب دول فيً مؤخرا وا�ساليب لمناھجا ھذه دخول من الرغم وعلى
 م¨ديرى ت¨دريب ھ¨و، اoس¨تقTل بعد رسخ الذى والفني المتقدم الزراعى التعليم توفير من الغرض وكان، منھا

 وش¨رق جن¨وب دول م¨ن كثي¨ر ف¨ي الزراع¨ى التعل¨يم أن غي¨ر، الدولة فى الرسمية شبه واoدارات العام القطاع
 بالمؤس¨سات ال¨صلة منب¨ت يك¨ون أن إل¨ى يمي¨ل �ن¨ه، الجدي¨دة التح¨ديات مواجھ¨ة في¨ىً تمام¨ا أخف¨ق قد المتوسط

 والتعل¨يم، الزراع¨ة (المختلف¨ة ال¨وزارات ب¨ين ال¨شبكى وا+نف¨صال، وتوقعات¨ه المجتم¨ع وبم¨شروعات،  المھنية
 البح¨وث مؤس¨سات ع¨ن واoنف¨صام، م¨ستوىال نف¨س عل¨ى وا+نق¨سام ....) المھنى والتدريب، والمعاھد، العالى
 -تع¨ددھا م¨ن ال¨رغم عل¨ى -ا�ن¨شطة تل¨ك أن إ+، التع¨اون أن¨شطة جان¨ب م¨ن دعمھ¨ا م¨ن الرغم وعلى، العلمية

  .ومتباعدة مشرذمة

 نجد أننا إ+، الزراعية - ا�غذية قطاعات جميع في العاملين بتشغيل المتعلقة الصعوبات تفشى من الرغم وعلى
، الزراع¨ة قط¨اع ف¨ي بالفعل قائمة أخرى مشكTت جانب إلى، حدة أكثر بالذات الزراعة قطاع يف المشكلة أن

 ب̈¨ين التعل̈¨يم م̈¨ستويات تواض̈¨ع إل̈¨ى، الزراع̈¨ى ب̈¨التعليم اoلتح̈¨اق ف̈¨ي الري̈¨ف ف̈¨ي ال̈¨شباب غالبي̈¨ة رغب̈¨ة مث̈¨ل
 معظم شرعت قدول . )El-Bakkari,2004 (الحديثة اoنتاج طرق إستخدام وبين بينھم تحول التى، الفTحين

 م¨شروعات إطار في ذلك مايكون وغالبا -الجديد التحدى ھذا لمواجھة مشروعات إقامة في المتوسطية الدول

                                                 
 اoدارة من تتطور أن تستطيع حتى، وإمكانياتھا الدولة قدرات إصTح على، مباشر بشكل، والمنشآت للمؤسسات اoدارية الممارسات إصTح فيتوق )86(

 والمستقرة الراسخة الديمقراطية الممارسات على تقوم إدارة إلى العاجزة الضعيفة
 الجامعات أن إ+، باحث 43000 يضم، فرد مليون 1,5 يناھز وظيفى وجھاز، لبطا مليون 17 من وأكثر، وبحثية علمية مؤسسة 4000 وجود مع)87(

 العمل فرص من ومزيد النمو من مزيد أجل من، ا�مثل اoستغTل مستغلة وغير كاملة تعبئة معبأة غير ولكنھا جبارة إمكانيات لديھا ا�وربية
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 الت¨دريب دورات وجع¨ل، العم¨ل وع¨الم الت¨دريب مؤس¨سات ب¨ين دائمة شراكات إقامة بغرض -الدولى التعاون
  . الخريجين توظيف إمكانية تحسين أجل من مھنية أكثر

   :المستمر التعليم وتطوير، المھنى دريبالت تأھيل

. التوظ¨ف ف¨رص يع¨زز ذلك �ن، مھنية أكثر تكون أن، المستويات جميع وعلى، التدريب أنواع جميع تتطلب
 أو مخ¨رج أنه على، القريب الماضى في إليه ينظر كان أنه رغم، اzن يتغير المھنى التدريب مفھوم أخذ ولقد

. اoقتصادية والتنمية التوظيف تحديات على للردً جاذباً خيارا اzن يمثل فإنه -سالمدار في الفاشلين أمام خيار
 الطويلة المھنى التدريب دورات أو، المركزة التدريبية الدورات مثل طرق بعدة المھنى التدريب تدعيم ويمكن

 يكون قد، الحا+ت بعض وفي. ا�عمال وقطاع المھنية القطاعات مع بالتواصل تصميمھا يتم التى القصيرة أو
 أداة المستمر التعليم أصبح وھكذا. والجامعات الكليات داخل "أعمال كراسى" إنشاء تشجيع فيه المرغوب من

 أن كم¨ا، لل¨زمن مواكب¨ةً دائم¨ا تك¨ون ب¨أن للمعرف¨ة وال¨سماح، المستمرة التكنولوجية التغييرات لمواكبة أساسية
، ال¨دول معظ¨م قام¨ت ولق¨د. المتوس¨ط وجن¨وب ش¨مال دول ف¨يً عياإجتما البشرية بالموارد النھوض يفيد التعليم

 .وإزدھاره، أخرى مرة إنتشاره بغرض التدريب من النوع لھذا القانونى اoطار لتدعيم عامة سياسات بإطTق

 ب¨شأن ا�ورب¨ى اoتحاد في ا�عضاء الدول بين اzراء في عريض توافق ظھر، التحديد وجه على أوربا وفى
̈¨يم ب̈¨رامج ف̈¨ي م̈¨درج مب̈¨دأ وھ̈¨و، "الحي̈¨اه م̈¨دى ريبالت̈¨د "موض̈¨وع  المفوض̈¨ية (ا�ورب̈¨ى اoتح̈¨اد ل̈¨دى التعل
 عل¨ى الحف¨اظ عل¨ى ي¨ساعد �ن¨ه المتوس¨طية البل¨دان جمي¨ع يمتد ھ¨ذا النظ¨ام إل¨ى أن ويجب،  )2000، ا�وربية
 اoس¨تبعاد لمكافح¨ة ممت¨ازة طريقة يعتبر الذى المھنى الجانب على الحفاظ على والقدرة، اoقتصادية التنافسية

  .اoجتماعى

 الزراعية القطاعات مستوى من ترفع لكى المتوسطية النامية الدول وضعتھا التى المھنى التدريب سياسات إن
 التدريب مايستھدف وعادة. المستمر التدريب على ا�ھمية منً كبيراً قدرا تعلق، المطلوبة المستويات إلى لديھا

 عل¨ىً أي¨ضا الم¨ستمر التعل¨يم تطبي¨ق يمك¨ن ولك¨ن، ا�عم¨ال قط¨اع وف¨ي لحكومةا في اoدارة موظفى، المستمر
 وال̈¨ذين، ا�ول̈¨ى الت̈¨دريب إس̈¨تكمال يري̈¨دون ال̈¨ذين، والجامع̈¨ات الم̈¨دارس م̈¨ن المتخ̈¨رجين الط̈¨Tب م̈¨ن كثي̈¨ر

 ت¨شجيع ويج¨ب. العم¨ل س¨وق ف¨ي أف¨ضل ب¨شكل اoنخ¨راط م¨ن يتمكنوا حتى، التخرج بعد التدريب إلى يسعون
 على للحصول الطويلة والدورات، المتخصصة القصيرة الدورات مثل اoطار ھذا في التدريب اعأنو مختلف

  . ل�نتقال القابلة الجدارة نماذج أساس على الدورات من النوعين ھذين بين والمزج، الدبلومات

 تزداد أن يجب دبلومة وھى) VAE"(المكتسبة الخبرات صTحية" يدعم أن "الحياه مدى للتعليمً أيضا ويمكن
 مقترنة،  )VAE (المكتسبة الخبرات صTحية وتعتبر. الموظفون و+سيما، ا�فراد أعمال تطوير في أھميتھا
 ويمكن، بإستمرار تطويرھا إلى وتحتاج، المتوسطية الدول في جديدة مسألة، المستمر المھنى التطوير بنماذج

 للجامع¨ات ويمك¨ن. وال¨صTحية ل�ق¨رار قياس¨ية مع¨ايير وض¨ع أج¨ل م¨ن اoقليم¨ى للتعاونً ھدفا ذلك يصبح أن
 التغيي̈¨رات فرص¨ة ب¨سھولة تغت¨نم أن، المج¨ال ذل¨ك ف¨ي أن¨شطتھا بتط¨وير تق¨وم الت¨ى الع¨الى التعل¨يم ومؤس¨سات
̈¨دريب ل̈¨صالح اoجتماعي̈¨ة ̈¨ة "أج̈¨ل م̈¨ن حقيقي̈¨ة قواع̈¨د ت̈¨ضع وأن الت ̈¨ى التط̈¨وير م̈¨ابين" التھج̈¨ين عملي  المھن

   ). Hetzel,2006 (ا�ساسى والتدريب، المستمر

   الزراعية اHعمال في الماجستير شھادة: الجزائر في الجھوى غير التدريب

 إلى تنصرف، الزراعية -ا�عمال برامج ضمن،  )MBA (ا�عمال إدارة في الماجستير شھادة أھداف كانت
 وقط¨اع، الزراعي¨ة ال¨صناعات ش¨ركات ف¨ي العلي¨ا اoدارة لم¨وظفى تدريبي¨ة دورات وإج¨راء، وإنت¨اج، تصميم
 الزراعية للدراسات الدولى المركز بين مشترك بشكل التدريب تنظيم ويجرى. الجزائر في الزراعية-ا�غذية
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 ومرك̈¨ز ) Ciheam- MMAI (مونبليي̈¨ه -المتوس̈¨طية الزراع̈¨ة ومعھ̈¨د -المتوس̈¨ط البح̈¨ر لح̈¨وض المتقدم̈¨ة
   ) .1SGP (لجزائربا والتخطيط ل�دارة العالى والمعھد ) WTCA (بالجزائر العالمى التجارة

، الزراعية - وا�غذية الزراعة شركات إستراتيجيات على وتأثيرھا، العولمة عملية على التدريب منھج ويركز
 ع̈¨بء �ن، اoدارة أدوات تطوي̈¨ع، والغ̈¨ذاء للزراع̈¨ة الخاص̈¨ة الطبيع̈¨ة وتح̈¨تم -القط̈¨اع ت̈¨شغيل كيفي̈¨ة وعل̈¨ى

 ل¨ه ذل¨ك ك¨ل، وموس¨ميتھا للمنتج¨ات البيولوجية طبيعةوال، المستھلكين وضغوط -بالذات ھنا -العامة السياسات
 عام̈¨ة مؤس̈¨سات أن نج̈¨د، الجزائ̈¨ر وف̈¨ي. القط̈¨اع وتنظ̈¨يم، الفاعل̈¨ة ا�ط̈¨راف إس̈¨تراتيجيات عل̈¨ى حاس̈¨م ت̈¨أثير

 الھام¨ة ا�م¨ور ومن. اoقتصادية القطاعات بجميع تتعلق تدريبية أنشطة وتقدم، المستمر التعليم توفر وخاصة
 التقني¨ات ت¨ستوعب مTئمة مناھج على يرتكز وأن، المديرين إختصاص مجا+ت مع دارةاo تدريب يتواءم أن

 .للتعليم الجديدة

 دورة 15إل¨ى  وتنق¨سم ال¨دورة، ب¨الجزائر والتخط¨يط ل¨�دارة الع¨الى المعھد في التدريبية الدورات إجراء ويتم
ولك¨ل دورة ، ال¨شھر ف¨ي تعل¨يم) ةساع 30 (أيام 5 منھا كل ومدة، ا�خرى إلى تؤدى منھا كل متكررة صغيرة

 وي¨تم، درج¨ة 60 أو، س¨اعة 450 لل¨دورة التعل¨يم س¨اعات عدد إجمالى يبلغ، ھذا وعلى، درجات صغيرة أربع
 أج¨ل م¨ن أطروح¨ة أو رس¨الة تقديم حينئذ الدارسين على ويتعين. العليا الدراسات دبلومة على بعدھا الحصول
. الجزائر إلى برمته التدريب من النوع ھذا نقل )*(الثTث ساتالمؤس وتتوقع. الماجستير درجة على الحصول

 بجامع¨ة -المتوس¨طية الزراع¨ة معھ¨د ف¨ي بالفع¨ل اzن تدريسھا يجرى التى القياسية النماذج بعض فإنً وأخيرا
 ا�ولى السنة فريق وكان. بالجزائر والتخطيط ل�دارة العالى المعھد في وتدريبھا نقلھا يجرى سوف، مونبلييه

 درج¨ة ال¨ستين عل¨ى م¨نھم 13 ح¨صل، أس¨ماءھم س¨جلواً متق¨دما 15 وم¨ن،  2005 سنة يناير في الدورة بدأ قد
 ھ¨ذه م¨ن الملتقط¨ة الخب¨رات وكان¨ت . 2007 س¨نة أبري¨ل ف¨ي العلي¨ا الدراس¨ات دبلوم¨ة منحھم وتم، الضرورية
  . بالفعل اzن بدأت تىال، الثانية للمجموعة ا�ماكن وتأمين تعزيز على ساعدت قد، ا�ولى المجموعة

، ب¨الجزائر والتخط¨يط ل¨�دارة الع¨الى والمعھ¨د، سيام -المتوسطية الزراعة معھد بين التعاون إتفاقية: المصدر
 . للجزائر العالمى التجارة ومركز

   :ل�دارة التدريب من ومزيد، الخاص والقطاع -العام القطاع بين الشراكة تشجيع

، الخ¨اص القط¨اع ف¨ي للعم¨ل ت¨ؤھلھم خي¨ارات إل¨ى الطTب يدفع، العام لقطاعا في الموظفين أعداد تخفيض إن
 س¨وق ف¨ي المتوقع¨ة والتغيي¨رات، الم¨سارات إص¨Tح أج¨ل م¨ن حيوي¨ة م¨سألة الخاص القطاع مع الشراكة وإن

  .العمل

، لمھن¨ىا التعل¨يم و+س¨يما، ب¨التعليم مباش¨رة، الزراع¨ة قط¨اع ف¨ي العامل¨ة والشركات المھنية المؤسسات وتتأثر
 الخ̈¨اص للقط̈¨اع يك̈¨ون حي̈¨ث، م̈¨شتركة إدارة التعل̈¨يم oدارة ت̈¨صور وض̈¨ع بمك̈¨ان ا�ھمي̈¨ة م̈¨ن أص̈¨بح ولھ̈¨ذا

 العTق¨ة أن نج¨د، ھ¨ذا يومن¨ا وحت¨ى. تنفي¨ذھا وطريقة التعليمية للمناھج تصور وضع في فعالة إيجابية مشاركة
 معظم في وواھية متخلفة +تزال - دماتالخ ھذه يقدم أن المفترض من الذى -العام والقطاع الخاص القطاع بين

 م¨نً إنطTق¨ا، والخ¨اص الع¨ام القط¨اعين ب¨ين بالعTق¨ات النھ¨وض م¨ن، الم¨ستقبل ف¨ي و+بد. المتوسطية البلدان
 عملي̈¨ة ف̈¨ي، والط̈¨Tبً مع̈¨ا القط̈¨اعين يجم̈¨ع ال̈¨ذى الم̈¨شترك الت̈¨دريب أو، العم̈¨ل خب̈¨رات خ̈¨Tل م̈¨ن، الت̈¨دريب

 ومسئولياتھا الجامعات لمھمة العامة الطبيعة مع الوثيق التعاون ھذا ارضيتع أ+ ويجب. مستمرة مھنية تنموية
 وإيجابي¨ة فعالة مساھمة المساھمة في ورغبتھا اoقتصادى دورھا عن صراحة تعلن أن للجامعات يمكن حيث

   . تنتجھا التى والتكنولوجية العلمية المعرفة ونشر تفعيل في

                                                 
 . والمعھد العالي ل�دارة والتخطيط بالجزائر– الجزائر –تجارة العالمي  ومركز ال–مونبيليه ،  معھد الزراعة المتوسطية- سيام: وھي )*(
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 أن: والجواب الخاص؟ القطاع مع أفضل بشكل يتواءموا أن على بالطT نساعد أن لنا يمكن كيف : والسؤال 
 المعام¨ل إدارة: مث¨ل، الزراعي¨ة العل¨وم ف¨روع جمي¨ع ف¨ي ل¨�دارة ا�ساس¨ية المھارات إكتساب -ًمثT -لھم نتيح

 ثقاف̈¨ة أساس̈¨يات، الت̈¨دريب ھ̈¨ذا مث̈¨ل يھ̈¨ئ أن ويج̈¨ب. ال̈¨شركات وإدارة، الت̈¨دريب مؤس̈¨سات وإدارة، والبح¨وث
 .البح¨وث ومؤس¨سات الع¨الى والتعل¨يم الجامع¨ات في والعاملين والباحثين الطTب بين ) Business( ا�عمال

،  الم¨شروعات وإدارة، الفرق وإدارة، الفكرية الملكية حقوق إدارة ذلك ضمن ندرج أنً أيضا المفيد من ولعله
 .... ال̈¨دكتوراه دراس̈¨ات وف̈¨ي، البح̈¨وث وب̈¨رامج المھني̈¨ة الماج̈¨ستير رس̈¨ائل ف̈¨ي الج̈¨ودة إدارة نظ̈¨م وتط̈¨وير
  .)88(والعام الخاص القطاعين بينً حوارا يخلق نشاط أى تشجيع يجب فإنه، عامة وبصفة

  :الھندسية المواد على التدريب في المھارات على القائم النھج إرساء

 قي¨يمت ي¨تم ول¨ن. المرج¨و العم¨ل س¨وق متطلب¨ات م¨ع تتوافق التى المھارات الطTب تعليمً فصاعدا اzن من +بد
 الت¨ى العم¨ل ف¨رص أس¨اس عل¨ىً أي¨ضا ولكن، فحسب والمھارات المعرفة إكتساب أساس على التدريب مناھج
 الق¨ائم ال¨نھج وي¨ضمن. للتعل¨يم الدراس¨ية المن¨اھج مفھ¨وم فيً ھاماً تغييرا النھج ذلك ويشكل .المناھج تلك تكفلھا
 المرجعي̈¨ة النقط̈¨ة وھ̈¨ى، المھ̈¨ارات متطلب̈¨ات حي̈¨ث تلبي̈¨ة م̈¨ن أف̈¨ضل لظ̈¨روف المن̈¨اھج تھيئ̈¨ة المھ̈¨ارات عل̈¨ى

̈¨اھج م̈¨ن والھ̈¨دف ̈¨دريب من ̈¨اھج تط̈¨وير ويج̈¨رى. الت ̈¨ين م̈¨ع باoش̈¨تراك الدراس̈¨ية المن ̈¨ذين المھني  يح̈¨ددون ال
 المن¨اھج عليھ¨ا تق¨وم الت¨ى القواع¨د تط¨ويرً أي¨ضا ويمك¨ن. ا�ساس¨ية والمعرف¨ة بالمھارات يتعلق فيما متطلباتھم

 الخ¨ريجين لم¨ساعدة، المعني¨ة ا�ط¨راف م¨ع باoش¨تراك، والم¨ساندة التوجي¨ه أج¨ل من التدريب منظومة لتدعيم
 قط¨اع ف¨ي ال¨زراعيين للفني¨ين المتق¨دم الت¨دريب م¨ع ا�خي¨رة الخب¨رات وتوضح. عمل فرص على العثور على

  . المواد من النوع بھذاً إھتماما ثمة أن، الزراعية -والسياحة البستنة

   :المھارات لىع القائم والنھج العمل مع التدريب مواءمة

 ال¨نھج ثم¨ار جن¨ى ف¨ي يب¨دأ ) ITSAS (الزراع¨ة ف¨ي المتخص¨صين للفني¨ين Souihla" السويحلة" معھد – 1
   . المھارات على القائم

 إقت¨ضى وق¨د) 2003 (البستنة مجال في الفنيين أجل من، ا�مر أول في، المھارات على القائم بالنھج ا�خذ تم
 المختصين مع إجتماع بتنظيم السويحلة معھد قام البداية ففي .ا�جل طويلو ومستمر متعمق بعمل القيام، ذلك
 في للفنيين التدريب منھج تطوير في حاسمة خطوة ذلك وكان، العمل أوضاع تحليل أجل من البستنة مجال في

 يفالتك على والقدرة، وا�داء، والمخرجات، المھارات في التغييرات على الوقوف يمكن حتى، البستنة مجال
 حي¨ث، المطلوبة المھارات وتحديد، العمل أوضاع بشرح المختصون قام، اoجتماع ذلك وفي. المستجدات مع
، المخت¨صين جان¨ب م¨ن التف¨صيلية المدخTت تلك أساس وعلى .المھارات منً نوعا 26 عن يقل ما+ تحديد تم

 : مث¨ل، لھ¨ا الم¨صاحبة والوث¨ائق، للتدريب الدراسية المناھج وتطوير بوضع السويحلة معھد في المدربون قام
   ......العمل خبرات ودليل، والمواد التربية تنظيم ودليل، التقييم ودليل، التعليم دليل

 -المھ¨ارات الق¨ائم عل¨ى النھج بإستخدام للتدريب آخر برنامج وضع،  2006 -2005 الدراسى العام شھد ولقد
 إنت¨اج بغ¨رض، والم¨اعز، وا�غن¨ام، ا�بق¨ار لتربي¨ة لفني¨ةا ا�س¨اليب ع¨ن، الم¨رة ھ¨ذه التدريبي¨ة الدورة وكانت
 الت̈¨دريب مج̈¨ال ف̈¨ي، المھ̈¨ارات عل̈¨ى الق̈¨ائم ال̈¨نھج عل̈¨ى ي̈¨ستند، رائ̈¨د م̈¨شروع إقام̈¨ة إل̈¨ى باoض̈¨افة، ا�لب̈¨ان

 المعلوم¨ات ع¨ن دع¨م دورات بعق¨د – 2007-2006 منً إعتبارا –ً أيضا المعھد فريق يقوم وسوف، الزراعى
 على القائم النھج جعل يستھدف مشروع إطار في، الزراعى للتدريب أخرى مؤسسات لحساب، الوعى وزيادة

  . المعتادة الممارسات من المھارات

                                                 
 الحيوية والتقنيات، الوراثة وتقنيات،  الزراعية - ا؟�غذية تقنيات مجا+ت في متزايدة أھمية ذاً دورا والشركات الخاص القطاع يلعب)88(
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  :الشباب أمام العمل وفرص التدريب تحسين مشروع أى ) : ALEF" (أليف " مشروع-2

 التع¨اون مشروعات من ) ALEF ("أفضل مستقبل أجل من العمل وفرص بالتعليم النھوض "مشروع يعتبر
 ع¨ن المغرب¨ى ال¨شباب أم¨ام العمل وفرص التعليم تحسين تتوخى التى، المتحدة والو+يات المغرب بين الثنائى
 الزراع¨ة مج¨ال ف¨ي المھن¨ى الت¨دريب وك¨ذلك، الح¨ال لمقت¨ضى ومطابقته ا�ساسى التعليم جودة تحسين طريق

 تل¨ك ولبل¨وغ. المجتم¨ع ف¨ي والحي¨اة، لعم¨لا وع¨الم، للدراس¨ة أف¨ضلً إع¨دادا ال¨شباب إع¨داد أج¨ل من، والسياحة
 إدارة: ش¨ريكتين فنيت¨ين جھت¨ين م¨ع الوثي¨ق بالتع¨اون مب¨ادرات وتط¨وير بوضع" أليف" مشروع قام، اoھداف

 وكذلك، السياحة لوزارة التابعة والتعاون التدريب وإدارة، الزراعة لوزارة التابعة والتطوير والبحوث التعليم
 ثTث¨ة عل¨ى ترتك¨ز ا�ھ¨داف تل¨ك وكان¨ت -"المھن¨ى للت¨دريب الدول¨ة لكات¨ب" ستشاريةاo الشراكة مع بالتعاون

  :ھى، إستيراتيجية مبادئ

  .ا�ساسية والمعرفة المھارات لمتطلبات ا�عمال أصحاب تعريف> 

 للفني̈¨ين الم̈¨ستقبل ف̈¨ي المطل̈¨وب الت̈¨دريب وھ̈¨و، الح̈¨ال لمقت̈¨ضى ومطابقت̈¨ه المھن̈¨ى الت̈¨دريب ج̈¨ودة تح̈¨سين> 
  .والسياحة الزراعة قطاعى في والعاملين

  .عمل على في العثور الخريجين لمساعدة المصممة، والمساندة التوجيه نظم تعزيز> 

 ا�مريكية والوكالة المغربية الحكومة لرغبة ترجمة ھو إنما -2004 ديسمبر في بدأ الذى -"أليف "مشروع إن
  .عصريين قطاعين جعلھماو والسياحة الزراعة قطاعى لتحديث ) USAID (الدولية للتنمية

   Cooperation agreement between chieam-MMAI, ISGP,WTCA : المصدر

  :التوظف فرص تحسين

، الماض¨ى الق¨رن م¨ن الت¨سعينيات عقد أثناءً خاصاً وقعا) 89(التوظف فرص تحسين مفھوم إكتسب، الجنوب في
 م¨سألة أن وج¨دوا ق¨د -الع¨ام القط¨اع ف¨ي ادةع¨ توظيفھم يتم كان الذين -الزراعى التعليم خريجى منً كثيرا �ن

 إلى أدت قد الھيكلية للمواءمة المتعاقبة الخطط وكانت. يوم بعدً يوما الصعوبة بالغة بانت قد عمل على العثور
 القط¨اع إحتياج¨ات لتلبي¨ة ك¨اف بشكل التدريب توجيه تم قد يكن لم بينما، )90(العام بالقطاع العمل فرص جفاف

 تظل معينة مؤھTت تتطلب التى الوظائف كانت وإن، العمالة من الفائض إمتصاص على القادر غير الخاص
 أنف¨سھم، الم¨ؤھTت حمل¨ة م¨ن، ال¨شباب م¨ن متزاي¨دة أع¨داد وج¨دت، ل¨ذلك ونتيج¨ة. ش¨اغرة ا�حي¨ان بع¨ض في

 عل¨ى العث¨ور في صعوبة وجدوا قد المھنى التدريب دورات في برعوا الذين أولئك إن بل، العمل عن عاطلين
 إ+، ال¨شباب لھ¨ؤ+ء الفنية المھارات عن ا�عمال أصحاب رضا من الرغم وعلى. تخصصھم مجال في عمل
 تقييمھم عنً فضT الشباب ھؤ+ء لدى بالنفس الثقة أو، اoستقTلية أو المبادرة إنعدام إزاء با�سى شعروا أنھم
 ال¨ذين الع¨الى التعل¨يم خريجى لدى أسوأ الصعوبات تلك وكانت،  )USAID-ALEF,2006 (المھارات لتلك

̈¨ون ك̈¨انوا ̈¨ي يميل ̈¨سابق ف ̈¨ى ال ̈¨ي العم̈¨ل إل ̈¨ة الرس̈¨مية القطاع̈¨ات ف ̈¨د. للدول ̈¨ك أدى ولق ̈¨ين ا+نفك̈¨اك ذل ̈¨ة ب  الدول
 م¨ستوى بإرتف¨اع ترتف¨ع كان¨ت ا�حي¨ان بع¨ض ف¨ي البطال¨ة مع¨د+ت إن ؛ ب¨ل)91(البطال¨ة زي¨ادة إل¨ى والخريجين

                                                 
   .العمل عن الباحث ردللف وظيفة على العثور إحتمال ھى أو الھدف توقع ھى التوظف فرصة)89(
، الزراعية والبحوث العالى التعليم ذلك في بما، 2006، 2007 في بالمغرب الجھاز اoداري في الطوعية المغادرة نص، المثال سبيل على أنظر )90(

 تعاقدية خارجية مھارات إستجTب خTل من، النھاية في عنھا اoستعاضة تم والتى
 خريجى بين كانت بينما،  % 30,5 كانت، 1997 عام في أجرى مسح حسب، المغرب في العالى التعليم خريجى بين البطالة نسبة إلى Metge يشير)91(

 أعمارھم تتراوح الذين الجامعة خريجى بين البطالة معدل كان،  2003 سنة وفي% . 16,9 ب المدن في البطالة نسبة وقدرت ، فقط% 15 الفنى التعليم
 التعاون ومنظمة، ا�وربى اoحصاء مكتب (المتحدة الو+يات في% 1,6، ا�وربى اoتحاد في والعشرين الخمس دولال في% 12,3 سنة 24-20 بين

 )والتنمية اoقتصادى
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 المھارات فيھا بما (المھارات إكتساب عليھم يتعين كان، للعمل فرصھم تعظيم من ا�فراد يتمكن ولكى. التعليم
 والخب̈¨رة) اoس̈¨تقTلية أى ( الع̈¨ام واoتج̈¨اه، والمواھ̈¨ب، )العم̈¨ل س̈¨وق ف̈¨ي الوظيف̈¨ة عل̈¨ى للمناف̈¨سة المطلوب̈¨ة

 أمام الرئيسى التحدى كان، ولھذا). البحث ومنھج، التخصصى النشاط وضوح (العمل على للعثور الضرورية
 والتكيف، وظيفة على للعثور الخريجين إعداد بغية، ًجميعا المھارات تلك تنمية، العالي والتعليم التدريب منظا
  .العمل عالم مع

   :متوسطية -يورو بحوث منطقة إنشاء

  :والوسائل الترتيبات لترشيد المؤسسية المبادرات توسيع

 وتكنولوجي¨ا الزراعي¨ة العل¨وم مجال في اؤھاإجر يتعين سوف التى للتغييرات -جبھات عدة على -إھتمام يولى
 ع¨ام وف¨ي. الزمني¨ة المق¨اييس مختل¨ف عل¨ى، ال¨سكان إطع¨ام تح¨دى مواجھ¨ة عل¨ى ق¨ادرة تك¨ون حت¨ى، الزراعة

 والزراع¨ة ل�غذي¨ة المتح¨دة ا�م¨م ومنظم¨ة الدولى البنك قام -المستدامة للتنمية العالمية القمة بمناسبة -2002
)FAO ( قTأج̈¨ل م̈¨ن والتكنولوجي̈¨ا الزراع̈¨ة لعل̈¨وم ال̈¨دولى التقي̈¨يم ع̈¨ن إقت̈¨راح ب̈¨شأن، وريةت̈¨شا عملي̈¨ة ب̈¨إط 

. القادم¨ة العقود في اoقتصادى النمو وتحفير، الريفية المناطق في المعيشية الظروف وتحسن، الجوع مكافحة
،  2003 سنة أغسطس وفي. إقليمية إجتماعات شكل في، المشاورات من عدد تنظيم جرى، التاريخ ذلك ومنذ

، النشاط ومجال، الھدف يبين الذى ) IAASTD,2003 (تقريرھا المشاورة لعملية التوجيھية اللجنة أصدرت
 أن يمك¨ن الت¨ى اoقتراح¨ات بعض الولية الوثائق وتطرح. التقييم ھذا في المستخدمة والموارد، الحوكمة ونمط
   .المتوسط مستوى على إقليمى عمل أى إجراء عدم من الرغم على، المتوسط منطقة على تأثيرھا لھا يكون

 لتقي¨يم الوطنية اللجنة قامت، 2005 فبرايرسنة شھر ففي، أخرى إقليمية أو وطنية مبادرات إطTق جرى وقد
̈¨ر ين̈¨شر) CNER,200a (البح̈¨وث ̈¨اء بإع̈¨داده قام̈¨ت تقري ̈¨ى بن ̈¨ب عل ̈¨ة طل ̈¨ة البح̈¨وث لجن ̈¨ة الزراعي " الدولي

)CRAD() 92 (قات بشأنTمزاي¨ا عل¨ى التقري¨ر يؤك¨د حيث، والدولية الوطنية، زراعيةال البحوث نظم بين الع 
 ف¨إن، الوق¨ت نف¨س وف¨ي. م¨ستدام ب¨شكل التنمية على الزراعية البحوث أثر تحسين أجل من التنسيق بناء إعادة
 يت̈¨اح حي¨ث، مونبليي¨ه ف̈¨ي زراعي¨ة عل¨وم مرك¨ز إن̈¨شاء أي¨دت ق¨د) CNER( الدولي̈¨ة الزراعي¨ة البح¨وث "لجن¨ة

 الجامعات " في عليه ھو مماً تكامT أكثر بطريقة العمل، الوطنية العامة المؤسسات في لىالمح البحث لمجتمع
 منظومة وإنتشار، الTمركزية مجال في تجربة بمثابة يكون سوف المركز وھذا)  CNER,2005" (التقليدية
 و+س̈¨يما ل̈¨دولىا البح̈¨وث مجتم̈¨ع أم̈¨ام المفتوح̈¨ة المدعم̈¨ة والوس̈¨ائل وا�دوات، ال̈¨شبكات إن̈¨شاء م̈¨ع، البح̈¨وث

 العلوم بشأن المتقدمة التكنولوجية البحوث شبكة إعتماد جرى قد،  2006 عام في فإنه، ھذا وعلى. المتوسطى
  مونبلييه فيً أيضا أقيم كما، "المستدامة والتنمية الزراعية

 مراك̈¨ز اءإن̈¨ش عل̈¨ى ا�مثل̈¨ة وھ̈¨ذه. الم̈¨ستدامة والتنمي̈¨ة الزراعي̈¨ة العل̈¨وم ف̈¨ي الع̈¨الى والتعل̈¨يم للبح̈¨وث مرك̈¨ز
 الوس¨ائل أمث¨ال تل¨ك م¨ن المزي¨د إن¨شاء بھ¨ا ي¨سترشد ق¨د، الحرج¨ة الكتلة وإنشاء، ا�ولويات وتحديد، المھارات
   .المتوسط البحر منطقة في وا�دوات

  :والجنوب الشمال بين التقارب أجل من المبادرات تدعيم

 ف¨إن، )ERA (أوربي¨ة بح¨وث منطق¨ة تنظ¨يم طري¨ق ع¨ن ال¨شمالية بأمريك¨ا اللح¨اق تحاول التى أوربا نحينا إذا
 اoحتياج¨ات عل¨ى بن¨اء -يعن¨ى وھ¨ذا . لديھا البحوث مراكز بين إتصال شبكات تقيم أخذت المتوسطية المنطقة
 وھذا، والبيئية والغذائية الزراعية البحوث بشأن متوسطية -يورو بحوث منطقة إنشاء بدء -دولة لكل الحقيقية

 س¨نة م¨ارس ش¨ھر وف¨ي . 2010 عام في الكبرى متوسطية -اليورو السوق ةإقام بحكم، جوانبه بكل +زم أمر
                                                 

 النظامو، الفرنسى الوطنى النظام بين بالعTقات يتصل فيما، الھيئات تلك تتبعھا التى والوزارات الزراعية للبحوث العامة الھيئات بين للتنسيق ھيئة)92(
 الزراعية للبحوث الدولى
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̈¨¨ي،  2006 ̈¨¨ن اoس̈¨¨تعدادات إط̈¨¨ار وف ̈¨¨امج أج̈¨¨ل م ̈¨¨سابع اoط̈¨¨ارى البرن ̈¨¨ة للبح̈¨¨وث ال  التكنولوجي¨¨¨ة والتنمي
)FPRTD( ،أسفر وقد. وآفاتھا المنطقة ھذه إقامة إحتما+ت بشأن، الرباط مدينة في منتدى بتنظيم" سيام" قام 

، والغ¨ذاء، الزراع¨ة بح¨وث مج¨ال ف¨ي المتوس¨ط ومنطق¨ة أورب¨ا ب¨ين م¨شتركة إھتم¨ام نق¨اط تحدي¨د ع¨ن المنتدى
، علمي¨ة ثقاف¨ة إن¨شاء ف¨يً حق¨ا ي¨ساھم أن ) FPRTD (ال¨سابع اoطارى للبرنامج ويمكن. الحيوية والتكنولوجيا

 للتع¨اون جدي¨دة جيةإس¨تراتي أج¨ل م¨ن ال¨سياسى اoط¨ار ي¨ضع أن +ب¨د ول¨ذلك، متوس¨طية بح¨وث منطقة وإقامة
   .المتوسطية المنطقة في والتكنولوجى العلمى الدولى

، الرب��اط" متوس��طية -ي��ورو زراعي��ة بح��وث منطق��ة نح��و): "2013-2007( ال��سابع ا?ط��ارى البرن��امج
   .2006 مارس، المغرب

 بشأن منتدى) المغرب، الرباط (والبيطرة للزراعة الثانى الحسن معھد إستضاف، 2006 سنة مارس 7-6 في
 ل�تح̈¨اد ال̈¨سابع اoط̈¨ارى البرن̈¨امج ض̈¨وء عل̈¨ى، متوس̈¨طية -ي̈¨ورو زراعي̈¨ة بح̈¨وث منطق̈¨ة إقام̈¨ة إحتم̈¨ا+ت
 م̈¨ن ب̈¨دعم المنت̈¨دى ذل̈¨ك بتنظ̈¨يم" س̈¨يام "ق̈¨ام وق̈¨د) . 2013-2007 (التكنولوجي̈¨ة والتنمي̈¨ة للبح̈¨وث، ا�ورب̈¨ى

 والث¨روة الريفي¨ة والتنمي¨ة لزراع¨ةا وزارة م¨ع وبالتع¨اون، ا�وربي¨ة للمفوض¨ية التابع¨ة للبح¨وث العامة اoدارة
 المنت¨دى وأثن¨اء. العلم¨ى والبحث العاملين وتدريب العالى والتعليم الوطنية التربية ووزارة، بالمغرب السمكية

  : فيه جاء بيان وضع تم، يومين لمدة إستمر الذى

 ي¨ضع أن +ب¨د ) FP7 (التكنولوجي¨ة والتنمي¨ة البح¨وث أج¨ل م¨ن ا�ورب¨ى ل�تح¨اد ال¨سابع اoط¨ار برن¨امج إن"
 على بناء، والتكنولوجى العلمى الدولى بالتعاون تختص جديدة إستراتيجية ظھور أجل منً جديراً سياسياً إطارا

 تخ¨دم الت¨ى ا�ھ¨داف وم¨ن. ا�ورب¨ى اoتح¨اد إط¨ار ف¨ي اzن حت¨ى ج¨رت التى ا�نشطة من المستفادة الدروس
 وس¨Tمة، اoنت¨اج ب¨شئون معني¨ة، م¨شتركة مرجعي¨ة ك¨زمرا ظھ¨ور أج¨ل م¨ن الظ¨روف تھيئة: العلمى المجتمع

 يشارك التى المتوسطى الغذاء بسTمة واoھتمام، والتنمية ل�بداع مشتركة ثقافة وتوليد، البيئة وإحترام، الغذاء
̈¨ى النظ̈¨ر ويتع̈¨ين. الجمي̈¨ع فيھ̈¨ا ̈¨ة البح̈¨وث أج̈¨ل م̈¨ن، ا�ورب̈¨ى ل�تح̈¨اد ال̈¨سابع اoط̈¨ارى البرن̈¨امج إل  والتنمي

  .متوسطية بحوث ومنطقة، علمية ثقافة تكوين أجل من، المرتقبة البداية وثبة أنه على ةالتكنولوجي

   : إلى تؤدى أن يجب -الزراعية البحوث ناحية من -اoستراتيجية لتلك العريضة الخطوط أن على إتفق ولقد

   .لھمً مرجعياً مركزا، العلماء لصفوة جاذبية أكثر ا�وربية البحوث منطقة جعل> 

 . العالم في آخر مكان أى في تظھر التى والتقنيات المعرفة إلى بالوصول للباحثين سماحال> 

 .اoتحاد في بالتنمية المعنية السياسات لتنفيذ تصلح التى والتكنولوجية العلمية ا�نشطة تطوير> 

̈¨ات تعبئ̈¨ة>  ̈¨ة اoمكاني ̈¨ة العلمي ̈¨ى اoتح̈¨اد ل̈¨دى والتكنولوجي  ش̈¨كل ف̈¨ي ىا�خ̈¨ر الثال̈¨ث الط̈¨رف ودول ا�ورب
 وس¨Tمة، الغ¨ذاء ب¨سTمة تتعل¨ق الت¨ى الم¨شكTت مث¨ل، بأس¨ره المجتم¨ع تھم التى المشكTت على ترد مبادرات

 تعبئة يتطلب وھذا. وأوربا المتوسط جنوب دول يھم الذى ا�مر، بالفقر المرتبطة وا�مراض، والصحة، البيئة
 يتوخاھ¨ا الت¨ى العري¨ضة ا�ھ¨داف بل¨وغ يت¨سنى ت¨ىح، بالفع¨ل المتاح¨ة الب¨شرية والموارد، وا�دوات، ا�جھزة
 ".البرنامج

  ) 2006، سيام" (ونتائج توصيات: " المصدر

 الب¨احثين أم¨ام وملح¨ة واض¨حة الي¨وم أض¨حت للتنمي¨ة إس¨تاتيجية أھمية تمثل التى البحوث وقضايا أولويات إن
. ٌاoقليمى السياق مع تتوافق التى الحلول إلى الوصول ييسر الباحثين بين والتعاون، المتوسط شاطئي كT على

، الق¨اھرة ف¨ي، س¨يام ف¨ي ا�ع¨ضاء ال¨دول ف¨ي الزراع¨ة ل¨وزراء ال¨سادس الم¨ؤتمر عن صادرة لتوصيةً وتنفيذا
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 وبن¨اء، المتوسط منطقة دول في) 93(الزراعية البحوث ھيئات جھود تضافر بغرض إجتماعات عدة عقد جرى
 ب̈¨شكل الم̈¨شتركة للرؤي̈¨ة الوض̈¨وح وتحقي̈¨ق، م̈¨شتركة شروعاتم̈¨ وإقام̈¨ة، الخب̈¨رات وتب̈¨ادل، التن̈¨سيق عملي̈¨ة

 المتوس¨ط منطق¨ة ف¨ي الزراعي¨ة البح¨وث ب¨ين للتن¨سيق م¨شروع إط¨Tق ت¨م،  2007 س¨نة يولي¨و وف¨ي. ت¨دريجى
)ARIMNET(  ،طار البرنامج إطار في للتعاون مشروعات إقامة إلى يدعو لنداء إستجابةoالسابع ا) FP7 
 ف̈¨ي اoس̈¨تثمار تح̈¨سين بغي̈¨ة الوطني̈¨ة البح̈¨وث مراك̈¨ز ب̈¨ين التن̈¨سيق تح̈¨سين ھ̈¨و الم̈¨شروع م̈¨ن والغ̈¨رض ؛)

  . عليھا المتعارف المشتركة ا�ولويات

̈¨ذى اoع̈¨Tن) 94(أك̈¨د، أوس̈¨ع منظ̈¨ور وم̈¨ن ̈¨ره ال ̈¨ؤتمر أق ̈¨ورو الم ̈¨شأن، ا�ول متوس̈¨طى -الي ̈¨يم ب ̈¨الى التعل  الع
 التربي̈¨ة حي̈¨ث م̈¨ن المنطق̈¨ة دول تحققتھ̈¨ا الت̈¨ى النت̈¨ائج ب̈¨ين التف̈¨اوت، 2007 يوني̈¨ة ف̈¨ي عق̈¨د وال̈¨ذى، والبح̈¨وث

 ال¨شراكة ف¨ي ل�ولوي¨ة مج¨ا+ت، واoبداع والبحوث العالى التعليم يشكل أن وإقترح، والبحوث العالى والتعليم
 توافق ظھر فقد، ولھذا. العالى والتعليم للبحوث -مشتركة منطقة إقامة ھدف اoعTن وحدد .متوسطية -اليورو

 ب¨رامج وتط¨وير، المؤس¨سية وتعزيزالق¨درات، والبحوث العالى التعليم اساتسي تحديث أھمية بشأن اzراء في
 العل¨وم قط¨اع ف¨ي الديناميكية تلك لتعزيز طرق عدة اzن تظھر وأخذت. المتبادلة والمزايا المشتركة المصالح
   . الزراعية

   2007 يونية 18 – القاھرة إعjن

   .متوسطية -يورو بحوث منطقة إنشاء صوب

  . والبحثية البشرية المؤسسية البنية تنمية ذلك في بما، المؤسسية القدرات اءبن تدعيم) 1

 وكذلك، الخاصة إحتياجاتھا مراعاة مع، اoطارية البرامج في، ا�طراف المتوسطية الدول مشاركة توسيع) 2
 . ا�طراف المتوسطية والدول ا�وربى اoتحاد بين، والمنافع المتبادلة المصالح

 لمخرجات والصناعة المجتمع إستغTل وتوسيع، ا�طراف المتوسطية الدول في واoبتكار بداعاo تشجيع) 3
 .والتكنولوجيا البحوث تنمية

  .الباحثين تنقTت تفضيل إلى الميل) 4

 اoط¨ارى البرن¨امج ض¨من" الن¨اس "ب الخ¨اص البرن¨امج ف¨ي ا�ط¨راف المتوسطية الدول مشاركة توسيع) 5
  .)FP7 (السابع

   .العلمى والبحث العالى بالتعليم المعنى، ا�ول متوسطى -اليورو الوزارى المؤتمر : رالمصد

www.euromed-erconf.org 

  .الشبكات في والعمل، واHساليب المناھج في والمشاركة، الوطنية الھيئات دور تعريف إعادة

 الم¨شكTت ف¨ي الم¨شاركة ل¨ىع الق¨درةً م¨سبقا تفت¨رض، المتوس¨ط منطق¨ة ف¨ي العلم¨ى التع¨اون أش¨كال جميع إن
 الديناميكية فإن، ھذه النظر وجھة ومن. والمعرفة المعلومات وتبادل، إقليمى منظور من ومعالجتھا، المشتركة

                                                 
 2006 سنة ديسمبر 2،  القاھرة، سيام في ا�عضاء الدول زراعة لوزراء السادس المؤتمر إطار في سيام إلى بھا عھد التى المبادرات)93(
 البيان خTصة أنظر. 2007 يونية 18 في الصادر القاھرة إعTن، العلمى والبحث العالى بالتعليم المعنى، ا�ول متوسطى -اليورو الوزارى المؤتمر)94(

 باoطار الوارد النص في
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 وبين، الباحثين بين الشبكات بناء في وأقوى أقوىً إھتماما ثمة أن توضح �نھا، مشجعة ديناميكية اzن الجارية
  .العلمية الموارد شبكة وتشغيل، علمية مراكز امةوإق، )95(الزراعية البحوث مراكز

 م¨ن +ب¨د فإن¨ه. المتوس¨ط منطق¨ة ف¨ي الزراعي¨ة للبح¨وث م¨شتركة سياسة ووضع ثابتة وبخطىً قدما ومع السير
 إل¨ى ين¨صرفً ح¨T نت¨صور أن الم¨ستحيل م¨ن وإنه. المستدامة الريفية التنمية بشأن للبحوث جديدة آفاق إرتياد

 وثب¨وت، )96(اoمكاني¨ات بكاف¨ة المزودة الغنية الدول في البحوث جميع تجرى حيث، "الشمال في شئ كل أن"
 أن "إلى كذلك الحل و+ينصرف، الجنوب إلى الشمال من واoبتكار اoبداع لعمليات الصريح النقل فعالية عدم
 ف¨ي وي¨صةالع ا�ساس¨ية البح¨وث إج¨راء م¨ع، التنمي¨ة أجل من البحوث إجراء حيث من " الجنوب في شئ كل

 مفاھيم لظھور نتيجةً شمو+ أكثر اzن الزراعية البحوث أصبحت لقد. للبقاء قابل صالح حل أنه على، الشمال
 المن¨اھج ت¨ستطيع ول¨ن. الزراعي¨ة -وا�غذي¨ة الزراع¨ة مج¨ال ف¨ي والتقني¨ات العل¨وم جمي¨ع ت¨شمل فنية وأساليب
 عل¨وم ف¨ي والمف¨اھيم التقني¨ات تط¨ور إل¨ى ب¨النظر، التنمي¨ة بح¨وث تحديات مواجھة الحالة دراسات و+ المحلية
، )إلخ وعولمة التجارة، الجديدة وا�مراض، المناخى التغير مثل (القضايا من كثير تدويل إلى وبالنظر، الحياة

 توزيع وإعادة، وتحالفات شراكات إنشاء طريق عن معھا التعامل يتعين، جديدة مؤسسية تغييرات إ+ ھذه وما
 ال̈¨ذى اoس̈¨تثمار ف̈¨ي الق̈¨صور أو الجھ̈¨ود ل̈¨ضياعً تفادي̈¨ا، ل�زدواجي̈¨ةً تفادي̈¨ا، عليھ̈¨ا والمتف̈¨ق ةالمطلوب̈¨ المھ̈¨ام

  .للخطر برمتھا البحوث عملية يعرض

 المعرف¨ى للتب¨ادل راس¨خة ديناميكي¨ة طري¨ق عن ونشرھا إستحداثھا من +بد، اoقليم لتنمية الTزمة المعرفة إن
 لت¨شجيع الجھود بذل من و+بد، ا�ساس ھذا على بالفعل مسارھا تواصل بيةروا�و والبحوث الشبكات وإقامة
ً وخ¨صوصا، الشمال في بالشركاء آمن بشكل الشبكات تلك وربط، المتوسطيين الباحثين بين تربط شبكة إقامة

 تم̈¨ارس لك¨ى -البح̈¨وث ش¨بكات �ن، كبي¨رة حيوي̈¨ة أھمي¨ة يمث¨ل الن̈¨وع ھ¨ذا م¨ن والتع̈¨اون. ا�وربي¨ة بال¨شبكات
 القضايا على إھتمامھم يركزون الذين الباحثين من الحرجة الكتلة من ا�دنى الحد لديھا يتوفر أن بد+ -مھامھا

 على التعرف حيث من بھا القيام يتعين التى والمھام ا�عباء بعض ھنالك يكون فسوف ولھذا .ا�بعاد الواضحة
 اoختي¨ارات تحدي¨د عل¨ى ذل¨ك ينط¨وى وس¨وف، الممولة الجھات مع بالتشاور وذلك، اoقليمى وتوزيعھا المھام

 ك¨ل ف¨ي اoزدواجي¨ة وتف¨ادى، عام¨ة وطني¨ة مؤسسة لكل الحقيقية اoمكانيات أساس على، اoستثمار وأولويات
 إجتذاب عن والعاجزة، شئ عنھا يعرف +يكاد والتى، للغاية المحدودة العلمية للفرق بالنسبةً وخصوصا، دولة

 المعرفة وھى، إنتاجھا أو المعرفة بناء +تستطيع ثم ومن، لديھا ا�كفاء حثينالبا على الحفاظ حتى أو الباحثين
  .ل�نشطة المفيدة

 وح¨دھا تق¨وم أن مؤس¨سة ك¨ل تح¨اول أن دون -ا�ولويات من محدود عدد حول المؤسسات تدعيم فإن، ًوأخيرا
 والمعت¨رف لمعروف¨ةا التمي¨ز مراك¨ز بإن¨شاء ت¨سمح الت¨ى الخاصة اoجراءات بعض يصحبه أن +بد -شئ بكل
 وتخلق، الباحثين لدى الدوافع تقوى المراكز تلك تجعل التى القواعد تعريف إعادة -ناحية من -يعنى وھذا. بھا

 الناحي¨ة وم¨ن. البح¨ث موضوع التخصصات واقع حسب التقييم نظم وتكيف، والمعامل، الباحثين بين المنافسة
 حماية في والتوسع، والتطوير البحوث لعمليات الحوافز تقدم التى العامة السياسات وضع يتعين فإنه، ا�خرى

 البح¨وث قط¨اع ب¨ين ال¨دائم للتع¨اون قن¨وات وإن¨شاء، واoب¨داع اoبتك¨ار تشجيع أجل من، الفكرية الملكية حقوق
  .ا�عمال وقطاع

  :التكنولوجية اHولويات تطوير أجل من ا?ستثمار

                                                 
 Bayoud (البايود مرض لمكافحة المتوسط وجنوب شمال في المؤسسات بين - المثال سبيل علي - تربط التى والمبادرات المشروعات مختلف أنظر)95(

disease ( وبئة� من باoستفادة،  إلخ القاحلة للتربة الحبوب محاصيل مقاومة مدىو، المتوسط وشمال جنوب في النخيل أشجار تصيب التى المختلفة وا
 ا�وربى التمويل

  )CNER,2005 a (2005 فبراير في، الزراعية البحوث بشأن CNER تقرير في الدولى النظام في والتغييرات، الزراعية البحوث في ا�زمة)96(
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 ع¨دد عل¨ى الجھ¨ود تركي¨ز الممك¨ن م¨ن تجع¨ل س¨وف، أع¨Tه ينةالمب بالطريقة البحوث منظومة تنظيم إعادة إن
 نتائج¨ه ت¨شكل أن المنتظ¨ر وم¨ن، وس¨اق ق¨دم عل¨ى وتحليل¨ه العمل تركيب ويسير. الھامة ا�ولويات من محدود
 المختلف¨ة الق¨وائم تن¨اول ھو ھنا الھدف وليس. التدخل تستحق التى ا�ولوية مجا+ت على التعرف عملية ًأسس

 ولك¨ن،  ) IAASTD ,World Bank,2007 (فيھا اoنخراط أو تعضيدھا يتعين التى وثالبح لموضوعات
 النمو من اoنتقال تيسير على تساعد، فيھا باھرة نتائج تحقيق يمكن التى المجا+ت أھم تحديد في يتمثل الھدف

   .)97(واoقليمية الريفية التنمية إلى الزراعى اoنتاج في

 عل¨ىً جزئي¨ا ّوت¨رد، المتوس¨طية للمنطق¨ة خاص¨ة أھمي¨ة تمث¨ل بحثي¨ة موضوعات سبعة ثمة أن نظرنا في ويبدو
  : وھى، السابقة الفصول في المثارة القضايا

 م¨ن المائية الموارد إلى والوصول، المياه في تقتصد التى اoنتاج ونظم، الجفاف ومقاومة، المناخى التغيير> 
  .المياة في" والحق"، الريفية والمناطق الزراعة أجل

 عل̈¨ى ت̈¨شتمل والت¨ى واoيكولوجي̈¨ة البيولوجي¨ة العملي̈¨ات إدارة م¨ن إس̈¨تفادة أف¨ضل ت̈¨ستفيد الت¨ى اoنت̈¨اج نظ¨م> 
 Chevassus- au (الحال لمقتضىً وفقا اoجتماعى اoبداع عملية تنسيق وإعادة، المحلية التجريبية المعرفة

louis,2007. (  

 تربي¨ة ب¨نظم واoھتم¨ام، نب¨اتى غط¨اء تحت البذر مثل، يةالزراع المعطيات على المحافظة أساليب ممارسة> 
̈¨ة المحاص̈¨يل ̈¨وان وتربي ̈¨ى، الحي ̈¨وفر الت ̈¨ة ت ̈¨ر ولھ̈¨ا، الطاق ̈¨ى أث ̈¨سيطرة تح̈¨ت بيئ  اoدارة بأس̈¨اليب وا�خ̈¨ذ، ال
  .الريفية للمناطق المستدامة

، المتوس¨طية المنتج¨ات وھوي¨ة وجودة، الحبوب فيً وخصوصا) 98(أفضلً غذائياً أمنا تكفل التى اoنتاج نظم> 
 . المحلية المناطق على قيمة تضفى التى

 عل̈¨ى والح̈¨صول، اoن̈¨سان وص̈¨حة التغذي̈¨ة عل̈¨ى ذل̈¨ك وأث̈¨ر، الغذائي̈¨ة والع̈¨ادات، ال̈¨شرائية الع̈¨ادات تط̈¨ور> 
 .والمتنوعة السليمة ا�غذية

 ردالم¨وا وتق¨دير، الحيوي¨ة التقني¨ات وإس¨تخدام، المتوس¨ط البح¨ر وجن¨وب ش¨مال في الحيوان أمراض ظھور> 
   .الوبائية ا�مراض علم ودور، الحيوى والتنوع، أفضل بطريقة اoيكولوجية

 ا�نظم¨ة وب¨ين ال¨سياسات نظ¨ام ب¨ين والجم¨ع، )99(اoس¨تبعاد عملي¨ات م¨ن تح¨د الت¨ى العام¨ة ال¨سياسات وضع> 
 .الريفى بالقطاع واoھتمام، والدخل للعمل فرص وخلق، المدنى للمجتمع العامة الديناميكية

 ب¨الموارد الم¨زودين الب¨احثين ف¨رق ب¨ين ربط شبكة وإقامة، المجا+ت تلك في ا�جل الطويل اoستثمار ويعتبر
ً مسبقاً شرطا يعتبر ذلك كل، الدعم وخدمات، البيانات وقواعد، لديھم المتوفرة الفنية ا�ساليب وتجميع، الكامنة

  . عرفة التي تتوصل إليھابنشر الم تقوم حتى، بھا ومعترف معروفة تميز مراكز إنشاء أجل من

                                                 
 المتوسطى اoيرانيت عن التحضيرية الدراسية والحلقات،  2006 سنة مارس، الرباط، الزراعية بالبحوث المعنى متوسطى - اليورو المنتدى أنظر)97(

ERANET  ،وربى والمنتدى� إلخ 2007 يونية برلين، المستدامة التنمية بشأن ا
 على الطلب في مرالمست والضغط، المتوسط شمال في المعتادة والمحاصيل ) 2007 والصيف الربيع (المستقر غير الطقس في ا�خيرة التقلبات)98(

 في المخزون على الشديد تأثيره له كان وإستراليا أوكرانيا في الحبوب محاصيل في الكبير وا+نخفاض، )والمغرب مصر ( المتوسط دول في الحبوب
 اoنتاج يتعدى لن: للحبوب العالمى المجلس تقديرات حسب(، ًعاما 25 في مستوى أدنى ... فقط ونصف شھرين منذ أى،  2007 سنة أغسطس شھر

 )طن مليون 617 إلى يصل بإستھTكً مقارنا 2007 عام في مترى طن مليون 614 العالمى
 على القدرة اoخرى القطاعات لدى تكون أن دون، ل�ستبعاد الفائقة السرعة فھو الجديد أما، الزراعة في الجديد بالشئ ليست اoستبعاد عملية إن)99(

 سرعةال بنفس" المستبعدين " إستيعاب
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   :وتشجيع ا?بتكار نشر المعرفة

   :لنشر المعرفة أنظمة وضع

 ال¨وطنى المستوى على، والتدريب الزراعية البحوث نظم جعل إلى الرامية -الجھود تلك ف نرد أن المھم من
 الفني¨ة المعلوم¨ات ح¨ةإتا بدور تقوم المعرفة نشر وسياسة. المعرفة لبث حقيقية بسياسة -فعالية أكثر واoقليمى
 الت̈¨ى المعلوم̈¨ات وھ̈¨ى، والجمھ̈¨ور، والمخت̈¨صين، والب̈¨احثين، المعلم̈¨ين ب̈¨ين، القيم̈¨ة إل̈¨ى والتنبي̈¨ه، والعلمي̈¨ة

 ال¨سنوات خ¨Tل، ترك¨ز أن +ب¨د ال¨دولى المجتمع جھود فإن، دقة أكثر وبشكل. اليومية أنشطتھم في يحتاجونھا
  :التالية ا�ھداف على، القادمة

  .للتنفيذ قابلية وأكثر، ًوضوحا أكثر، والمتوسطية ا�وربية البحوث شبكات لدى البحوث تإمكانيا جعل> 

 .الشبكات وأنتجتھا جمعتھا التى المعلومات نشر وأدوات وسائل تطوير> 

 .الموثقة البيانات إلى النفاذ على تعين التى ا�دوات في اoستثمار> 

  .مختلفة موضوعات عن متخصصة بيانات قواعد وضع> 

 يمك¨ن حت¨ى )إل¨خ مختلف¨ة مطبوع¨ات، مق¨ا+ت، تق¨ارير (إلكتروني¨ة أش¨كال فيً منظماً تخزينا اoنتاج تخزين> 
 .ميسورة مباشرة بطريقة إليه النفاذ

 الوق̈¨ت ف̈¨يً مع̈¨ا بالعم̈¨ل، البح̈¨وث م̈¨ن والمنتفع̈¨ين للب̈¨احثين ت̈¨سمح الت̈¨ى والمحاف̈¨ل المنت̈¨ديات إن̈¨شاء ت̈¨شجيع> 
  .المTئم

 وب¨صفة، ودولي¨ة إقليمي¨ة علمي¨ة م¨ؤتمرات بتنظ¨يم يتعل¨ق فيم¨ا المتوس¨طية البحوث ضاءأع مبادرات تدعيم  >
 المراكز في بتسكينھم المتعلقة ا�حكام وضع مع، والدولي الوطنى المستوى على الباحثين إنتقال تيسير، عامة

  .التنقل عملية نتيجة الجديدة البحثية

 أكث¨ر -غ¨دا ق¨د، والغ¨ذاء الزراع¨ة مج¨ال في المعرفة ارةإد أجل من، منسقة مشتركة سياسة وضع فإن، واليوم
�ن̈¨شطة الطبيع̈¨ى اoمت̈¨داد ھ̈¨ى تك̈¨ون أن +ب̈¨د ال̈¨سياسة تل̈¨ك ومث̈¨ل. ًكبي̈¨راً تح̈¨ديا يمث̈¨ل -م̈¨ضى وق̈¨ت أى م̈¨ن 

 تي¨سير م¨ن، البحثي¨ة ا�ن¨شطة م¨ستويات مختل¨ف ف¨ي المنخ¨رطين الشركاء بين المنسقة للجھود و+بد، البحوث
 الت¨ى المنطقة تلك، المتوسط منطقة في التنمية لعملية حيوية أھمية ذا يعتبر الذى" جماعىال الذكاء "ھذا إنشاء
  . أوثق تضامن على ترتكز

  :وا?بداع ا?بتكار عملية وتنشيط، المjئمة اقتباس التقنيات

، ةا�وربي̈¨ بال¨دول بالمقارن¨ةً ھ̈¨زيTً إقت¨صاديا أداء ت¨ؤدى، عام̈¨ة ب¨صفة، المتوس¨ط وش̈¨رق جن¨وب دول +ت¨زال
 لجمي¨ع بالن¨سبة المناف¨سة عل¨ى والق¨درة اoنتاجي¨ة بتح¨سين يتعلقً أساسياً سؤا+ إقتصادياتھا تدويل عملية وتثير

 بفضل تم الذى التقدم إحراز أن نجد، الزراعة مجال ففي. الزراعية ا�غذية ومنھا الزراعية المنظومة عناصر
. أفضل بطريقة والتكنولوجية الزراعية المعرفة ونشر تعميم ضرورة مدى يبرز، المزدوجة الخضراء الثورة

 الحيوي̈¨ة ا�م̈¨ور م̈¨ن ي̈¨صبح، الزراعي¨ة -ا�غذي̈¨ة منتج̈¨ات وتوزي̈¨ع تجھي¨ز ف̈¨ي المنخرط̈¨ة لل̈¨شركات وبالن¨سبة
 أفضل بطريقة التكيف مفتاح ھو وھذا، ونقلھا التكنولوجية اoبتكارات من التمكن لتيسير الحلول إيجاد، الھامة

  .لتنافسيةا وضمان، المنافسة مع
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 +يعن¨ى، المتقدم¨ة ال¨صناعية الدول في إبتداعھا تم التى والتنظيم ل�دارة الفنية وا�ساليب التقنيات إكتساب إن
 ن¨شر ش¨أن ش¨أنھما، اoجتم¨اعى التع¨اطفً دائما +يثيران والمعرفة العلم "أن ذلك.البTد تلك في تأقلمت قد أنھا

 إن ). Zghal  ,2002 " (التكنول̈¨وجى اoب̈¨داع أو اoخت̈¨راع ميكي̈¨ةديناً دائم̈¨ا +تول̈¨د الت̈¨ى العلمي̈¨ة المعرف̈¨ة
 -الجن̈¨وب دول ف̈¨يً دائم¨ا موج̈¨ودة لي¨ست م̈¨سبقة ش¨روط عل̈¨ى يتوقف¨ان للمعرف̈¨ة اoقت¨صادية والتنمي̈¨ة ا+قتب¨اس
 الت¨ى (العلمي¨ة المعرف¨ة ن¨شر ع¨نً تلقائي¨ا +يسفران، ا�جل الطويل والتقدم، اoبداع ديناميكية أن، آخر وبمعنى
، ومثم¨رة مفي¨دة ت¨صبح أن المعرف¨ة لتل¨ك أريد وإذا، )والسوسيولوجية المؤسسية العوامل من عدد على تتوقف

 أثرھا بتحقيق وكفيلة، المعرفة تلك ھضم على قادرة، خصبة بيئة فيً حديثا المكتسبة المعرفة" بذر "يتعين فإنه
  .المضاعف

، ش¨ئ ك¨ل وقبل، ًأيضا يكمن وإنما، المعرفة إلى فاذالن في فحسب +يكمن الجنوب دول يواجه الذى التحدى إن
 يفترض وھذا، منھا اoستفادة على وقدرتھا، أوضاعھا الداخلية مع وتوفيقھا، وأقلمتھا، المعرفة تلك تطويع في

، ض¨رورية م¨ن أكث¨ر، اليوم تبدو التى المعنية الفاعلة الجھات مختلف جانب من التعلم على القدرة توفرً مسبقا
 والتكنولوجي¨ا، واoت¨صا+ت المعلوم¨ات تكنولوجي¨ا (الجدي¨دة التقني¨ات مج¨ال في السريعة لتطوراتا ضوء في

 عل¨ى التغل¨ب أج¨ل م¨ن، ھام¨ة ثقافية تغييرات المعرفة بتTبيب اoمساك ويتطلب). تكنولوجى والنانو، الحيوية
 توليد من مكن الذى أن "يعنى الذى ا�مر، الحداثة وا�خذ بأسباب، "الطويل ا�جل في التقدم ضمان صعوبة"

 م¨ن منظم¨ة لمجموع¨ة ھ¨و ال¨ذي ي¨سمح، ال¨زمن عب¨ر دائم¨ة قيم¨ة خلق أجل من الضرورية والخبرات المعرفة
 م¨ن كان¨ت ول¨و حتى، منھا خاصة تطبيقات وإستخTص، وتنميتھا، والخبرات المعارف بأقلمة تقوم أن، البشر
  ).1998 والتطوير البحوث مركز" (اzخرين أفكار بنات

  :إليھا النفاذ وتيسير وا?تصاMت المعلومات تكنولوجيا تطوير تشجيع

 واoت¨صا+ت المعلوم¨ات تكنولوجي¨ا أث¨ر ف¨إن، "واoبتك¨ار والتكنولوجي¨ا العل¨م:"المعن¨ون الفصل في أشرنا كما
 ةكق¨و إس¨تخدامھا يمك¨ن، الم¨ستقبل ف¨ي أن¨ه بي¨د، ًمح¨دودا +ي¨زال المتوسط وشرق جنوب دول إقتصاديات على

 وم¨ن. والخب¨رة المعرف¨ة ن¨شر وف¨ي، اoقت¨صادى النمو في ھام بدور والقيام، التنمية مجا+ت مختلف في دافعة
 ب¨دول " اللح¨اق " أج¨ل م¨ن واoت¨صا+ت المعلوم¨ات تكنولوجي¨ا إس¨تخدام، الجن¨وب دول أم¨ام المتاحة الفرص
 الت¨ى التقليدي¨ة ا�ن¨شطة م¨ن لت¨دريجىا اoنفك¨اك ف¨ي ت¨ساھم أن يمكن التكنولوجيات تلك أن درجة إلى، الشمال
 عل¨ى ترتك¨ز التى ا�نشطة صوب الصناعية البنية في مواءمة عملية إطTق وفي، كبيرة مضافة قيمة +تشكل
 تل¨ك أث¨ر أن عل¨ى للتأكي¨د، ذل¨ك من أبعد خطوة يذھب قد المرء إن بل، )Chettab,2004(، "المكثفة المعرفة

̈¨ا ̈¨ن التكنولوجي ̈¨ون أن يمك ̈¨ه أعظ̈¨م يك ̈¨ي من ̈¨دول ف ̈¨ة ال ̈¨ك وتوض̈¨يح، المتقدم ̈¨ل التط̈¨ور أن : ذل  لوس̈¨ائل الھزي
 الحدي¨ة المنفعة يجعل ذلك كل :المتاحة المعلومات في والقصور، الموثقة الموارد وندرة، ا�خرى اoتصا+ت

  .الشمال في منھا أكبر الجنوب في التقنيات لتلك

، الفك¨رى المال لرأسً رئيسياً مصدرا تكون أن نيمك واoتصا+ت المعلومات لتكنولوجيا إقليمية قيام شبكة إن
 إن بل. معين إقليم داخل الزراعى والصناعى، الزراعى واoنتاج، اoبداع تنمية فيً أساسيا عامT تشكل وھى

 ع¨ن التعويض -الشبكات إنشاء طريق عن -التحديد وجه على لھا يمكن الفاعلة اoقليمية اoقتصادية ا�طراف
 أى، الم¨دن إقت¨صاديات م¨ن اoس¨تفادة طري¨ق ع¨ن، وما يكتنف ذلك من بع¨ض القي¨ود بكاتالش تلك حجم ضآلة

 تكنولوجي̈¨ا ش̈¨بكة وبف̈¨ضل. والبح̈¨وث الت̈¨دريب ومراك̈¨ز ا�خ̈¨رى الفاعل̈¨ة ا�ط̈¨راف م̈¨ن" الفعل̈¨ى "ب̈¨اoقتراب
 مناطق إلى يةالديناميك تلك وإمتداد، النائية الجغرافية المناطق ديناميكية تعزيز يمكن، واoتصا+ت المعلومات

الذي كان يتمث¨ل ف¨ي وج¨ود تجمع¨ات ومراك¨ز للتناف¨سية لتنظيم¨ات  التقليدى الوضع عليه كان مماً إتساعا أكثر
  .أخرى مشابھة
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 التكنولوجي̈¨ا تل̈¨ك إس̈¨تخدمت إذا إ+ +تتحق̈¨ق والمعلوم̈¨ات اoت̈¨صا+ت تكنولوجي̈¨ا مزاي̈¨ا أن، الق̈¨ول نافل̈¨ة وم̈¨ن
 قطاع يكون ولكى. العمل ومھارات للمعرفة اoقتصادية بالتنمية تسمح التى التنظيمية اoبداعات مع بالترادف

 جمي¨ع ب¨ين فعل¨ى تع¨اون إل¨ى ت¨ستند ل¨شبكة تنظيم¨ى ھيك¨ل إقام¨ة يتطل¨ب فإنهً تنافسياً قطاعا الزراعية -ا�غذية
̈¨ي الم̈¨شتركة القطاع̈¨ات ̈¨اج ف ̈¨ع اoنت ̈¨ب. المنتج̈¨ات وتوزي ̈¨د ويتطل ̈¨ات تعق ̈¨ة العملي  التج̈¨ارى والط̈¨ابع اoنتاجي

 وتصميم، وحلھا المشكTت طرح على تساعد واzراء التى، للمعرفة المتعددة المصادر إلى الرجوع، ل�نشطة
 يك¨ون أن إل¨ى متزاي¨د بشكل يتجه اoقتصادى ا�داء فإن، لذلك ونتيجة. اoبداعية العملية وإدارة، المشروعات

 ب¨ين والتن¨سيق التع¨اون م¨ن م¨ستوى أعل¨ى يحق¨ق تنظ¨يم أى ف¨إن، المنظور ھذا ومن، جوھره فيً جماعياً أداءا
 بالكف̈¨اءة يتعل̈¨ق ف̈¨يم، الف¨رص الجغرافي̈¨ة أف̈¨ضل لمنطقت¨ه يت̈¨يح، الع̈¨رض ف̈¨روع إمت¨داد عل̈¨ى الفاعل̈¨ة ا�ط¨راف
  .والتنافسية

  :التنافسية ومراكز، التكنولوجيا أودية إقامة تشجيع

 جنوب دول في الزراعية-ا�غذية التكنولوجي أودية إنشاء إلى الحاجة لتبرير الحجج نوعين من إستخدام يمكن
  :المتوسط

 الحاجةو ،والجنوب الشمال بين اoقتصادية والفجوة، ا�سواق في تنافسية أكثر تصبح �ن الملحة الحاجة أولھا
 وض¨مان، وھ¨ضمھاً حقيقي¨اً نق¨T المعرف¨ة بنقل والسماح، المعرفية المصادر تنظيم على قادرة إبداعية أداة إلى
  .المحلى المستوى على المضاعف أثر

 إدارة "عن̈¨د تظھ̈¨ر الت̈¨ى والقي̈¨ود الق̈¨صور أوج̈¨ه عل̈¨ى التغل̈¨ب، فح̈¨سب الممك̈¨ن م̈¨ن يك̈¨ون س̈¨وف أن̈¨ه ويب̈¨دو
 حتى أو، اoقليم مستوى على المتاحة المھارات تجميع طريق عن إ+ الحاجات تغطية +يمكن وأنه، "المعرفة

، خارجي¨ة مراك¨ز عل¨ى وإعتمادھا، المھارات الوإنعز، وتشتت، ندرة إن ثم. ًإمتدادا أكثر منطقة مستوى على
 ا�ولوي¨ة تعط¨ى آلي¨ات وھ¨ى، اoب¨داع وت¨شجيع للتن¨سيق آلي¨ات إن¨شاء يح¨تم، الوج¨ود وإثبات اoعتبار أجل من

 ب¨شكل، للمھ¨ارات مرك¨ز بناء إلى ينصرف الذى ا�مر، المحلية المھارات وتعبئة Meshing"تشبيك "لعملية
  .وھضمھا المعرفة على اoستحواذ اتتحدي من أجل مواجھة، تدريجى

  )تونس (للتنافسية بنزرت ومركز، الزراعية -اHغذية تكنولوجيا وادى على مثال

 - ا�غذية تكنولوجيا وادى oنشاء فرصة ثمة كان أنه، ناحية من، أكدت قد، للمشروع اoستراتيجية الدراسة إن
  :الحجج من أنواع ثTثة فى شرعيتھا وجدت، شروعالم أتاحھا التى الفرص وأن، القصير ا�جل في الزراعية

 القلق مظاھر المرء يTحظ حيث: الزراعية -ا�غذية �سواق المستقبلية باoحتما+ت يختص الحجج تلك أولى
̈¨ادة حي̈¨ال ̈¨ة ا�س̈¨واق ف̈¨ي التناف̈¨سية زي ̈¨ساوره، المحلي ̈¨شك وي ̈¨سية إزاء ال  أس̈¨واق ف̈¨ي التون̈¨سية ال̈¨شركات تناف

عل¨ى  والحكوم¨ات ا�عم¨ال قي¨ادات يح¨ث ال¨ذى ا�م¨ر، ًأساس¨ياً قطاع¨ا القط¨اع ذل¨ك يعتب¨ر ذل¨ك ومع، التصدير
  .الجديد الوضع مع تتواءم عن طريق أدوات، التنافسية بزيادة التعجيل

 موض̈¨وع ا�ش¨خاص إقترحھ¨ا كم¨ا، الت̈¨دخل بأولوي¨ات تخ¨تص للتكنولوجي¨ا واد إن̈¨شاء تحب¨ذ الت¨ى الحج¨ج ثاني¨ة
 )IAA (التطبيقي¨ة الزراع¨ة معھ¨د  ت¨دعيم:ھ¨ي رئي¨سية مج¨ا+ت خم¨سة عل¨ى ا�ولوي¨ات تل¨ك وتترك¨ز. البح¨ث

، والحركي̈¨ة، التنظ̈¨يم ناحي̈¨ة م̈¨ن التخل̈¨ف(، الب̈¨شرية الم̈¨وارد وإدارة -الج̈¨ودة وتح̈¨سين-الزراعي̈¨ة  والعTق̈¨ات
   .الصادرات وتنمية -واoبداع-)الشركات أداء علىً سلبا يؤثر أن يمكن ذلك كل، البشرية الموارد وتدريب

 تدعيم في مباشرة تستخدم التى الحجج بين ومن. فيھا المقام للمنطقة المشروع أھمية بمدى تختص الحجج ثةثال
 تخفف كبرى شبكة إطار في، التدعيم وھيئات الشركات تشبيك ميزة على الحفاظ الرغبة في، التكنولوجيا فكرة
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 م̈¨ع، ذل¨ك ك¨ل، القائم¨ة والھيئ¨ات ردللم¨وا والمزدوج¨ة المبعث¨رة باoس¨تخدامات ع¨ادة المرتبط¨ة الم¨شكTت م¨ن
  .التضافر القوي آثار من الوقت نفس في اoستفادة

  :ھى رئيسية أھداف خمسة به منوط المستقبل تكنولوجيا مركز فإن، ا�ساس ھذا وعلى

 إن¨شاء الدراس¨ة إقترح¨ت ا�ھ¨داف ھ¨ذه تحقي¨ق أج¨ل ومن. الوعى مستوى يرفع -يبدع -يتواصل -يعلم -يساعد
 ّص¨رة : ھ¨ى اoخت¨صاصات وھ¨ذه" ال¨شبكة مرك¨ز "بإعتب¨اره بن¨زرت موق¨ع عل¨ى، متكامل¨ة تإختصاصا ستة

 ومتابع¨ة، الج¨ودة ومراقب¨ة للتحلي¨ل ومعام¨ل، ص¨يانة وورش¨ة، "رائ¨دة"عل¨ى تج¨ارب  تشتمل التى التكنولوجيا
، القائم̈¨ة المؤس̈¨سات م̈¨ع باoش̈¨تراك متخ̈¨صص ومركزت̈¨دريب، واoست̈¨شارات للدراس̈¨ة ووح̈¨دة، المعلوم̈¨ات

 وتنظ¨يم جمي¨ع، وا�عم¨ال الم¨شروعات يستقبل أنشطة ووادى، بدايتھا في المشروعات لتشجيع تدعيم مركزو
  .أوصالھا في الحيوية تنفخ تنشيط خلية حول ا�شياء تلك

 جديدة إستراتيجية رؤية ضمن تتدرج، 2006 سبتمبر 29 في أنشئت التى، للتنافسية بنزرت مركز جمعية إن
ْغف¨ٌل ش¨ركة إنھ¨ا، والخاص لعاما القطاع بين للشراكة ، البن¨وك (الخ¨اص القط¨اع بق¨وة فيھ¨ا ي¨شارك اoس¨م م¨ن ُ
 م̈¨ع فإن¨ه يتم¨شى الخ̈¨اص القط¨اع وأم¨ا اoش̈¨تراك م¨ع) اoقت¨صادية ل�ن̈¨شطة بن¨زرت وادى، ا�عم¨ال ش¨ركات
 كي̈¨ان ع̈¨ن عب̈¨ارة للتناف̈¨سية بن̈¨زرت ومرك̈¨ز .اoس̈¨تراتيجية الدراس̈¨ة ف̈¨ي البح̈¨ث موض̈¨وع ا�ش̈¨خاص رغب̈¨ات

 منزل" منطقة في تقع، ھكتار 45 قدرھا مساحة يشغل الذى الزراعية -ا�غذية تكنولوجيا وادى يضم كاملمت
̈¨غ جدي̈¨دة ص̈¨ناعية ومن̈¨اطق، "عب̈¨دالرحمن  ال̈¨شريكة ل�ط̈¨راف وش̈¨بكة، ھكت̈¨ار 150 اoجم̈¨الى م̈¨سطحھا يبل

، دول¨ى بتع¨اون كبي¨رة توقع¨ات ھن¨اك أن أوض¨حت ق¨د التمھيدية الدراسات وكانت. والدولية والوطنية اoقليمية
 الخ¨دمات وادى إن¨شاء بخ¨صوص للتع¨اون إتفاقيتين توقيع حيث تم، 2007 ينايرسنة 12 وكانت بداية ذلك فى

  .التكنولوجية

 بإن¨شاءً أساس¨ا يختص Q@ Limed of Montpellier مونبلييه لجامعة التابع التنافسية مركز مع والتعاون
 المتوس¨طية الزراع¨ة معھ¨د، ا�ن¨شطة تل¨ك يباشر وسوف، نميةالت عن مستمر تخصصى ومنھج، متابعة وحدة

 ا�ن¨شطة تخ¨تص ) Avignon Agroparc (أجروب¨ارك أفيني¨ون حال¨ة وف¨ي. ل¨سيام الت¨ابع -مونبليي¨ه بجامع¨ة
  . التشغيل بدايات أجل من وخدمات، للتدعيم كيان وإنشاء، التكنولوجيا ونقل، اoبداع بتشجيع، لھا المخطط

A.Bencharif (Ciheam-MMAI) and J.-L. Rastoin (Montpellier sup Agro) 
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  :المرغوب والمستقبل، احتماMت المستقبل

 بل، طموح ھدف الزراعية -وا�غذية الزراعة قطاع في والبحوث التدريب إمكانيات وتدعيم تعزيز ھدف إن
 نت¨ائج وتوض¨ح، المتوس¨ط ق¨ةمنط في الزراعية وا�غذية الزراعة لقطاع مواتية بيئة تھيئة أجل من حيوى إنه

 التى الخمسة المجا+ت في التدخل أھمية، )100(العمل ورشة عنھا أسفرت التى النتائج وكذلك، التحديات تحليل
 الت̈¨دخل ص̈¨ور تع̈¨دد بق̈¨در، وتتب̈¨اين الط̈¨رق تل̈¨ك وتتع̈¨دد، الممكن̈¨ة للتنمي̈¨ة الط̈¨رق مختل̈¨ف م̈¨ع، ھن̈¨ا تناولناھ̈¨ا
 أس̈¨اس وعل̈¨ى، ُدرس̈¨ت الت̈¨ى الممكن̈¨ة الت̈¨دخل خي̈¨ارات عل̈¨ىبن̈¨اء ، متع̈¨ددة إفتراض̈¨ات طرح̈¨ت وق̈¨د. الممكن̈¨ة

 بأنشطة والقيام، الشبكات تنظيم مجال في، الدولى التعاون أولھما :أساسيين لمجالينً وفقا، المرغوبة التغييرات
 الي¨ورو البحوث مستقبل مجال في، الفاعلة ا�طراف على الموزعة ل�ولوياتً وفقا، المشروعات أساس على

 وتي¨سير المؤس¨سات ت¨دعيم إل¨ى الرامي¨ة الوطني¨ة ال¨سياسات بتنفي¨ذ يختص وثانيھما. العالى التعليمو، متوسطية
  .الخاص -العام القطاع بين جديدة شراكات وصياغة، وسرعة إيقاع التغيير تكيفھا

، متفاوت¨ة ب¨درجات، الوطنية السياسات تجديد ديناميكية على تشتمل سيناريوھات لعدة تصورات وضع ويمكن
 عل¨ى إقت¨صرنا وق¨د. كلي¨ة تن¨شيطھا إعادة يتم أن وإما، حدودھا الحالية +تتجاوز أنھا إما، دولى تعاون مليةوع

 م̈¨ن إثن̈¨ين وف̈¨ى، إرتدادي̈¨ة بطريق̈¨ة الحالي̈¨ة اoتجاھ̈¨ات عل̈¨ى يؤك̈¨د اHول ال��سيناريو: فق̈¨ط س̈¨يناريوھات أربع̈¨ة
 ضعف نقاط من تعانى العامة السياسات وأ الدولى التعاون ديناميكية أن نجد، ا�خرى الوسيطة السيناريوھات

 عل¨ى ينط¨وى حي¨ث المرغ¨وب الم¨ستقبل م¨ع -رأين¨ا ف¨ي -ا�خي¨ر ال¨سيناريو يتواف¨ق بينم¨ا، عليھا التغلب يتم لم
  . للتقدم حقيقية ديناميكية

  " :والتخبط القارى : "ا?رتدادى السيناريو

 ب¨صفة ذل¨ك ويرج¨ع، واoب¨داع المعرف¨ة لنق¨ ديناميكي¨ات تخف¨ق، ال¨دولى التع¨اون ش¨روط تط¨وير عدم حالة فى
 وت¨ذوى، اoخ¨تT+ت وتتف¨اقم. والبح¨وث الع¨الى والتعل¨يم بالت¨دريب المعني¨ة الوطنية السياسة إنعدام إلى خاصة

، الكفاءات ھجرة ھناك ثم، بالعولمة الزراعية -وا�غذية الزراعة قطاع ويبتلى، الشمال ثم، الجنوب مؤسسات
 والجنوبية الشمالية الشواطئ بين وأكثر أكثر المسافات وتباعد، اoنقسامات وزيادة، المحلية الخبرات وإختفاء

 .للمتوسط

  )":المكبح (والبرمق العجلة صرة : "الجنوب في عليه تعتمد التى واHطراف الشمال في المركز

 .مؤسساتھا تجديد عملية بدأت التى الجنوب دول وبعض الشمال في الدول بعض بين ممتاز دولى تعاون يوجد
 وراء الزراعي¨ة - وا�غذي¨ة، الزراع¨ة قط¨اع وي¨دع، فح¨سب القطاعات بعض إلى ينصرف التعاون ھذا ولكن
 البح¨وث ومعطي¨ات المعرف¨ة إلى الوصول في بالغة صعوبة الجنوب في والباحثون المدرسون ويعانى. ظھره
 ف¨رق ت¨دھور مكان¨ةت وك¨ذلك، يت¨دھور امالع إنتاجھم إن بل، قوى تأثير ذات نتائج إلى بالتوصل لھم تسمح التى

  .الشمال على ويتزايد اعتمادھا، البحث

 المح¨ور ويظ¨ل. والبح¨وث الع¨الى التعل¨يم لتنمي¨ة حقيق¨ى مج¨ال بن¨اء أجل من متوسطى -اليورو النظام ويجاھد
 يظ¨ل ث¨م وم¨ن، مح¨دود الجن¨وب مؤس¨سات ورص¨يد، قائمة واoختT+ت، سبات حالة في ا�طراف ولكن ًفعا+

 الت¨ى الدولي¨ة الراعي¨ة الجھ¨ات جان¨ب من التمويل على كبير حد إلى تطويرھا ويتوقف، الشمال على إعتمادھا
 .القطاع في اoستثمار في +ترغب

                                                 
 "المنھاجية: "المعنون اoطار أنظر)100(
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  :الدفع قوة يخسر الجميع ولكن، منھا يقاوم والبعض، "الجنوب مناطق "بين اHواصر إنفصام

 من سياسات بوضع وتقوم، الخاص -العام بين الشراكة يمتدع، الجنوب في دول عدة تختار، السيناريو ھذا في
 إحتياجات مع تتواءم إختتصاصات تشكيل ًتدريجيا وتحاول، والتطوير البحوث لعمليات الحوافز تقديم أجل

 + تحظى البحوث في ا�ولوية مجا+ت من ًكثيرا فإن، للتعاون جديدة ديناميكية وجود من غيبة وفي. التنمية
 بعض المناھج تطبيق ويتم، تشغيلھا وتنظيم، الجنوب -الجنوب شبكات تنظيم إعادة ويجرى. افىالك باoھتمام
  .المستوى الفيدرالي على الجھوية

 منطقة في المتوازنة والتجارة التكامل بدون، وجودھا إثبات عن عاجزة ولكنھا، للمھارات مراكز اzن وتظھر
، بھ¨ا إعت¨راف وبدون، تعاني من ضعف والمتباعدة المنفصلة اoمكانيات ولكن، وتشھد منافسة شديدة، شاسعة

 ديناميكي¨ة م¨ن اoس¨تفادة ع¨ن وع¨اجزة، والدولي¨ة اoقليمي¨ة المنظوم¨ة ع¨ن منف¨صلة ت¨صبح، لوجودھ¨ا إثبات أو
  .إليه اoنضمام عن عجزت التى الدولى التعاون

  ":المعرفة نقل أدوات تنظيم :"التقدم سيناريو

 اoب¨داع عملي¨ة وت¨شتمل، الشراكة خTل من أبعادھا وتوضيح العلمية القضايا ناقشةم تجرى السيناريو ھذا في
 ال¨ذين يب¨دون إھتم¨امھم الشمال من شركائھا جلب في المتوسطية أوربا وتنجح. المحلية الفاعلة ا�طراف على

 تق¨يم ش¨بكات ف¨ي منتظم¨ون أنھ¨م إ+، إخ¨تTفھم عل¨ى، العلمي¨ة إن ش¨ركاء التعل¨يم والبح¨وث .الجنوب بمشكTت
، موح¨دة دولي¨ة تنظيم¨ات ف¨ي ي¨شاركون حي¨ث، بھ¨اً معترف¨ا وأص¨بح وجودھا أثبتت شراكات في للتميز مراكز
، البحثي¨ة المنتج¨ات إقتف¨اء ت¨ضمن خطوات إتخاذ مع، العلمى اoنتاج جودة في واضحة مشتركة رغبة تجمعھا

  . النتائج ومصداقية

 تتزاي̈¨د بينم̈¨ا، والجاذبي̈¨ة ب̈¨التنظيم تت̈¨سم مج̈¨ا+ت ف̈¨ي ن̈¨شرھا تموي̈¨، التنمي̈¨ة تفي̈¨د الت̈¨ى المعرف̈¨ة إكت̈¨ساب وي̈¨تم
 وف¨ي، الوطني¨ة ال¨سياسة فيً مرموقاً مكانا الزراعية -وا�غذية، الزراعةً قطاعا ويحتل،  والخبرات المھارات
  .العولمة من متوسطية -اليورو المنطقة وتستفيد، الشراكة إتفاقيات
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  الشاملة السيناريوھات> 

   المتوسطية للزراعة

  مفتوح كتاب : المستقبل

ً مفتوحا مايكون ًدائما المستقبل �ن المستقبل، عليه يكون سوف عما أن نتحدث السيناريو من الغرض ليس
 المقياس على بناء متساوية غير وقوعھا إحتما+ت ولكن ، المحتملةالسيناريوھات من مختلفة مجموعة أمام

 وكل. الجغرافى المقياس ناحية من اzخر البعض من واقعية أكثر السيناريوھات  بعضأن عن ًفضT الزمنى،
 بعض في بجذوره الضارب المحتمل المستقبل توضيح مجرد ضحيو إنما السيناريوھات تلك من سيناريو
 الناحية إلى تحويلھا الصعب من وأنه .بشدة راسخة -الحا+ت بعض في -تكون التى واoتجاھات الظواھر
 تتعرض قد ا�خرى واoتجاھات الظواھر بعض أن نجد بينما ، المتوسط أو القصير ا�جل في العكسية
 وإلى ذاته، النظام ديناميكيات إلى ذلك، ويعزى التوقف، أو الموسيقى، السلم تدرج مثل تدرج لعمليات

 القلق، علىً باعثا يكون أ+ بيج المستقبلية السيناريوھات شبح إن. تحركھا التى الفاعلة ا�طراف إستراتيجية
 فيھا، المرغوب غير التطورات بعض إلى تنبيھنا ورائھا من القصد وإنما ً،امقدور ًاقدر ليست فالسيناريوھات

 شريطة بالفعل القائمة اoتجاھات تؤكد أن يمكن المتفائلة، السيناريوھات فإن وبالمثل،. تفاديھا يتعذر أن قبل
  .تحركھا التى اoرادة توفر

  المتوسط؟ منطقة مستقبل نرى كيف

 الثقافى تراثھا بفضل المزايا من بكثير تتمتع أنھا من الرغم على العوائق، بعض من المتوسط منطقة تعانى
 بدور تقوم أن على قدرتھا النھاية، وفي المشروعات، وإقامة اoبداع على التقليدية وقدرتھا الرائع، والطبيعى

 الدول بعض لدى يوجد والذى والقيمة،  الندرةالبالغ ا�حفورى الوقود وإن. البشرية تقدم في ريادى
 إستثمار وشريطة فردية، مصالح لتحقيق القلة جانب من إستغTله عدم شريطة ًمفيدا، يكون قد المتوسطية،

 ا�حفورى الوقود مصادر أن على ًأيضا التشديد ويجب. للتنمية إستراتيجية تنفيذ في حكيمة بطريقة عوائده
  .مستدامة ليست

 وشرق جنوب دول بعض في المسجل القوى، اoقتصادى النمو مرحلة اzن، تشھدھا التى ا�مور أھم ومن
 على العالمى الطلب في الشديد اoرتفاع إلى ًأساسا يرجع إذ (كبير حد إلى" مستورد "نمو وھو المتوسط،

 أو العالمية، ا�سواق من إستفاد قد النمو ذلك نكا وإذا). الطاقة أسعار في الشديد اoرتفاع ثم ومن الطاقة،
و ثمة  الدول، تلك في الثروة تلك إستخدام حسن ًضروريا +يزال فإنه عليه، ھبطت التى" المفاجئة الثروة"

 للمشروعات يسمح بما أكبر، إنتاجية إستثمارات: وھما الذاتى اoكتفاء لھا يتحقق حتى ا�قل على شرطان
 وھو للثروة، العادل التوزيع إعادة و وتزدھر، تنمو أن -النمو ودعم العمل فرص توفير يعتستط التى -المحلية

  .قوى محلى طلب وخلق الوسطى، الطبقة لظھور ضرورى شرط

 منخفض مايكونً غالبا أنه كما عادل، غيرً توزيعا يتوزع والذى -نادر مورد �نه - للمياه الحيوى  المجالوفي
 النمو جراء من ًوخصوصا ،ا�وضاع ّتردى إستمرار إما : الظھور محتملى ينتطور ثمة أن نجد الجودة،

 +يمكن أمور وھى ذاتھا، الدول داخل في حتى بل الدول، بين المتصاعد التوتر ومخاطر الديموجرافى،
 يمكن ا�خيرة، الحالة وفي. ا�حداث مسار تغيير إلى والحاجة الموقف خطورة سلناا يدرك أن أو إستبعادھا،

 ا�ولوية يTءإ يجب حيث الزراعى، المجال  مبادرات فى ذلك ىف بما الفاقد، لتفادى مختلفة، بمبادرات ا�خذ
 -شأنھا من اoجراءات تلك ومثل. كفاءة ا�كثر الرى بنظم وا�خذ المياه، في اoقتصادية للمحاصيل بشكل
  . إستدامة أكثر تنمية طريق على المتوسط منطقة وضع -شك دون
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 المنتجاتساسأ على الغابرة، ا�زمنة في ظھر الذى الغذائى كريت ونموذج ،ةالحيا في كريت أسلوب إن
. العامة الصحة منظور من و+سيما عادية، غير نادرة مزايا يطرحان التحديد، وجه على المتوسطية الزراعية

 فإن ذلك، ومع .ل�نسانية معنوى ثقافى كتراث الفور، على" المتوسطى الغذائى النظام "ب اoعتراف ويمكن
 عليه مايترتب مع - اoتجاه ھذا فھل التقليدى، النموذج ذلك عن تبتعد أخذت المتوسط منطقة في الغذاء أنماط

 يمكن ھل :نتساءل أن يجدرً أيضا وھنا +، الراجح السبب؟؟، لھذا منه +مناص-الناس لصحة بالنسبة نتائج من
 إن موارد؟ وبأية لذلك؟ يتصدى الذى ومن العكسية؟ الحالة إلى به رجعن أوحتى اoتجاه، ھذا في جنتدر أن

 السكانية، الزيادة بسبب الغباء، من ًضربا تكون سوف الماضى، حياة أساليب إلى والبسيطة الخالصة العودة
ً أسلوبا نبتدع أن ا�جدى من ولعله. المرأة تحرير وضرورة الحضرى، التوسع وظاھرة أخرى، أمور ضمن
 الدخول بأصحاب فحسب يعنى أ+ نضمن بينما والحداثة، التقاليد بين أفضل بشكل يوائم للمعيشة، ًاجديد

  . المتوسط منطقة فيً وكيفاً كما الغذائى ا�من توفير ضمان معضلة برمتھا، المعضلة تكمن وھنا. العالية

 بجودة تتمتع التى وسطيةالمت المنتجات لمنع حل على العثور ضرورة يتطلب الشكل، بھذا المسألة وطرح
 بما تسويقھا، وتحسين المنتجات تلك زيادة أجل من الجھود بذل وضمان الثمن، باھظة تصبح أن من عالية،

 إلى اoنحياز تقدر اzن بدأت  التى بالجملة، للتوزيع الكبرى الشركات مع شراكات إقامة مثT، ذلك، في
 الدور من التقليل معناه ليس القطاع، ذلك مع المصالح إتفاق ىإل السعى وإن. والبيئية اoجتماعية المسئولية

 الذين المحليين المنتجين أو التقليدية، الزراعة تمارس التى العائTت بعض به تقوم الذى ا�ھمية البالغ
 وحده يكفى لن المنتجين، ھؤ+ء أو العائTت تلك على اoعتماد فإن ذلك، ومع. اoيكولوجى البعد يراعون

  .الحالية الديموجرافية -اoجتماعية الظاھرة إلى بالنظر وذلك بأسرھا، المتوسط حوض وبشع امoطع

 وا�لبان، الحبوب (مثل ا�ساسية، الزراعية المنتجات بعض أسعار في ًمذھT ًإرتفاعا فترة، منذ شھدنا لقد
 في الضعيفة الفئات معظم كاھل تثقل بدأت قد الغذائية، المواد أسعار على إنعكاساتھا وكانت) واللحوم

 تلك آثار وتتفاقم المتقدمة، الدول في المحرومة الفئات حتى أو ًفقرا، المعمورة مناطق أشد في سواء المجتمع،
 المناطق من العديد في محسوسة ظاھرة باتت إنھا حتى الناس، من كثير لدى القلق وتثير ا�سعار،

  . والتوضيح الشرح منً نوعا وتستحق المتوسطية،

 بعام مقارنة% 25 بنسبة - نسمة بليون 6,6 ب آنئذ يقدر كان الذى -العالم سكان عدد زاد ،2005 عام وفى
 الشطر ويتركز ، 2020 عام بحلول نسمة بليون 7,6 إلى العالم سكان عدد يصل أن المتوقع ومن ، 1990
 الخصوص، وجه على والھند لصينا مثل ًحديثا، الدول الناھضةو النامية، البلدان في الزيادة تلك من ا�كبر
 متوسطة بزيادة الظاھرة تلك ماتقترنً وغالبا. للحضر المتاخمة والمناطق المدن علىً أساسا الزيادة تلك وتؤثر

 إنخفاض (الغذائية العادات في جوھرية تغييرات من ذلك على مايترتب مع الناس، معيشة مستويات في
 ولھذه ،)المجھزة وا�غذية ا�لبان، ومنتجات اللحوم، كإستھT وزيادة الخضروات، منتجات إستھTك

 أ+ ا�حيان، أغلب في ًكثيرا إغفاله ّمت بعامل تبدأ العالمى، الزراعة نظام على +تنكر آثار العالمية التغييرات
  .الحيوانية ا�عTف على الطلب في الشديد النمو وھو

 الطبيعية، الطاقة موارد ندرة  زيادةإزاء الحساسية غبال سياق في -الحيوى للوقود السريعة اoنطTقة إن
 من الطرد عملية إلى يؤدى أن ويمكن الغذاء، أسعار زيادة في يساھم سوف -البيئة على القلق وتنامى

   .و سوف يكون ذلك على حساب اoنتاج الغذائى ا�راضى،

 التى المناخية التغييرات من ًجزءا فعلبال تكون ربما التى الجوية ا�رصاد تقلبات إلى ًأيضا نشير أن ويمكن
 إلى منھا جزء في ترجع والتى (السفن وشحنات البحرى النقل تكاليف في اoرتفاع ثم ًمؤخرا، +حظناھا

 وھذه . Futures market اzجلة ا�سواق في والمضاربات ،)التجارية الخطوط وطول الموانى، في التكدس
. ًدائماً إرتفاعا يكون وربما ،مؤخرا حدث الذى ا�سعار في اoرتفاع عن مسئولة تعتبر العوامل من المجموعة
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 أھمية تمثل الحبوب +تزال حيث المتوسطية، المنطقة لدى الشديد القلق على يبعث الموقف أن على
 منطقة واردات نسبة بلغت ،2004 عام في بأنه تنسى أ+ ويجب ا�ساسى، الغذاء ھى �نھا بالغة، إستراتيجية

   .العالم سكان من فقط% 7 بھا المنطقة أن رغم  من واردات العالم من الحبوب،%22 قرابة المتوسط حرالب

  :المطاف؟ نھاية في ذلك، يعنيه الذى ما

 الشمال بين  رغم السمات المشتركة الكثيرةالمتكامل، اoقليم سمت لھا المتوسط البحر منطقة أن +يبدو
 في القصور بسبب التاريخ، في أخرى فترة أى من أكثر ربما مھددة المتوسطية المنطقة إن بل والجنوب،

  .الفھم سوءبسبب و التنمية،

 بتنوع وتتسم الخواص متغايرة ًدائما وكانت قارات، ثTث بين الطرق مفترق في المتوسطية المنطقة وتقع
 وھشاشتھا، ضعفھا ًأيضا يفسر ثراءھا يصنع الذى والشئ للتجارة، مركزآو إنصھار، بوتقة وكانت مدھش،

 تركز من نابع اzخر والبعض تاريخھا، من نابع بعضھا -إنقسامات و+نقول -توترات منطقة أصبحت وأنھا
  .المنطقة تلك في العالم في التوترات جميع

 - اليورو الشراكة مشروع حول ديناميكية خلق إمكانيةبشأن  العشرين، القرن نھاية في ا�مل راودنا وربما 
  .المرجوة النتائج عن بعد يسفر لم ل�سف، ذلك أن +إ متوسطية،

 أن و+ قوتھا، مصدر به تتمتع الذى التنوع من تجعل أن تستطع لم المتوسطية الشعوب أن بجTء، ويتضح
 وإنعدام. حقيقية مشتركة تنمية منطقة المنطقة تلك تجعل أن الممكن من كان التى التكامل عمليات من تستفيد

 المحاو+ت إخفاق بشأن طرحھا من +بد أسئلة وثمة الصدفة، وليد ليس المتوسطية طقةالمن في التعاون
 فوائد على ينطوى الذى التعاون شديدة، ببساطة أو اoقليمى، التكامل سياسات مستوى على والتجارب،

 ماعيةالج المصالح على ا�مر، نھاية في يتغلب، لم الخاصة المصالح وراء الجرى كان إذا وما متبادلة،
 خارجية، وأطراف عوامل على بالTئمةً دائما ينحو بأن مسئولياتھم من التنصل للمتوسطيين يمكن و+. المثلى

 قيام أو العالمية، التجارة منظمة وسياسات ا�سواق، تحرير مثل وھموم، ويTت من أصابھم ما ويحملوھا
 وجود إنكار ودون آخر، بمعنى ً،شرقا وتوسعهأ أوربا شرق لدول فيھا، مراء + أولوية بمنح ا�وربى اoتحاد

 من ًوبد+ بأنفسھم، مستقبلھم تقرير المتوسطيون، يقرر أن بمكان ا�ھمية من فإنه الخارجية، العوامل ھذه
 +يزال حيث للمناورة، مجال وثمة. ًمعا به يقوموا أن عليھم يتعين فيما يفكروا أن عليھم اoتھامات، تبادل
َبٌعد المتوسطية الشعوب أبدت إذا لمناورة،ل كبير مجال ھناك ً تصوراً معا تضع أن وإستطاعت ًوطموحا، نظر ْ

                                                                                                      .جھودھا تعبئ حتى ا�طراف لمختلف كافية حوافز يوفر الذى المنشود، للمستقبل

   :فى المستقبل المتوسطية السيناريوھات على عامة نظرة

 المتوسط، منطقة في الزراعية - ا�غذية وضع بشأن التقرير، من ا�ول الجزء في أوردناه الذى التحليل من
 . 2020 عام ىحت المحتملة ا�ربعة السيناريوھات من إثنين �ول العريضة الخطوط نرسم أن نستطيع

 في +حظناھا التى ا�نماط أساس على يتشكل �نه الظاھرة، إسم عليه نطلق أن يمكن ا�ول السيناريو
 من تقترب وھى المتوسطية للمنطقة صورة بوضوح، يعرض وھو للتاريخ، إستقراء مجرد وليس الماضى،
 تدھور فيوضح الثانى السيناريو ماأ. العولمة عملية من خاصة، بصفة -تعانى �نھا يقين، بدون المستقبل،
 سيناريو ھذا أن بجTء يتضح فإنه ھذا، وعلى ا�ول، السيناريو في +حظناھا التى والديناميكيات الظواھر
 -يورو لكيان التدريجى الظھور إعاقة شأنھا من المتوسط، عن خارجية أو داخلية عوامل عن ينجم ا�زمة،

  ً.تفاؤ+ أكثر أخرى ظواھر +يستبعدان الشاملين السيناروھين ھذين أن البين، الواضح ومن. أصيل متوسطى
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 منطقة عثرات تتخللھا منظمة، غير بطريقة للعولمة المتوسط منطقة إحتضان فيشھد الثالث السيناريو أما
 وھذا. متنافس وبعضھا متكامل، بعضھا متوسطية، مناطق عدة لقيام ّمستقبلھا معرض السرعات، متعددة

 علىً أساسا يقوم �نه -يطلقھا التى الواعدة الديناميكيات من الرغم على -وإحتما+ته آفاقه في محدود السيناريو
 التحديات لمواجھة تنتشر سوف -مؤقتة خاصة �غراض أو إنتھازية �غراض سواء -فالشراكات الفعل، رد

 تصوره، يمكن والذى ، المتوسط جلل� الرابع السيناريو ًوأخيرا،. بديل كخيار الفرص غتنامo أو اoقليمية،
 ودول أوربا تتصدى حينما ،الواثق المستقبل سيناريو وھو الفور، على اzن إنشائه في للبدء إھتمام بذل إذا

 وھذا. الزمن مرور مع ًجزءا ًجزءا +تنھار حتى إستراتيجية شراكة إنشاء لتحدى المتوسط وشرق جنوب
 إنتاج من ًبدءا التعبئة، في اoقليم إمكانيات من وإستفاد جديد، من ذاته إكتشف متوسطى -يورو سيناريو
   .الجغرافية وإمكانياته الزراعية، - اoغذية

  :راسخ يقين بدون متوسطية منطقة: 1 رقم السيناريو

 مستقبلھا من تدنو فالمنطقة . مفاجآت أية على المتوسط منطقة في الزراعة لتطوير ا�ول السيناريو +ينطوى
 وماھى السنين؟ عبر شھدناه الذى ما. الثقة،واoنقسامات وإنعدام المشكTت، أحبطتھا وقد راسخ، ينيق بدون

 المتوسطية المنطقة ھذه إن ، أجريناه؟ الذى التحليل خTل من عليھا التعرف يمكن التى الرئيسية الظواھر
 المادية الثروة ھذه بمثل تنعم ىالت المنطقة ثقافتھا، وفي فيھا، الطبيعة مظاھر وفي تربتھا، في المتنوعة

 الطبيعية الثروة على الحفاظ عن الفاعلة، اoقليمية ا�طراف عجز بسبب النخاع حتى مھددة والمعنوية،
   :المزايا تلك وإستغTل للمنطقة، الثقافى والتراث

 عوامل بفعلً مھددا أصبح الطبيعية، والمظاھر النباتية، والحياه الحيوانية، والحياه للتربة، الحيوى التنوع أن> 
 يرجع التھديد ولكن ،محتياجاتھا زيادة وبالتالى فحسب السكان زيادة +عن تنجم والتى نسان،اo إلى ترجع
  .المنطقة في المتوطن التخلف إلىً أيضا

 شديدة لضغوط يخضع أصبح وتنميتھا وتحسينھا، المتوسط، منطقة داخل ا�قاليم على الحفاظ عملية أن> 
 المناطق تدھور على والتغلب والساحلية، الحضرية الثقافة تدمير مكافحة من لھا و+بد راضى،ا� على

  .والريفية الطبيعية

 وتبديد، صراعات، يكن لم إن حسد، موضوع أصبح) الخ وغاز وبترول، مياه، من (المنطقة ثروة أن> 
 .سديد غير عشوائى وإستغTل

 اoقليمى المستوى على سواء ات،والتباين فوارقفى ال المطرد نموبال تتسم المتوسطية المنطقة أصبحت ولقد
 جغرافية منطقة إلى تنتمى التى الدول بين أى (قليمىoا دون المستوى على أو ،)المختلفة الشواطئ بين(

  ).ًوالحضريةمثT الريفية المناطق بين (ذاتھا الدول مستوى على أو ،)واحدة

 نتيجة ھو إنما تفاقمھا،ليست حتمية، �ن تواجدھا أو   انھاإ+ ًتماما، الظواھر تلك وضوح من الرغم وعلى
 التى الدول وضعف الجنوب، -والجنوب الشمال، -والشمال والجنوب، -الشمال بين الحقيقى التعاون oنعدام
 عدم بسبب قوة، و+ لھا +حول ثم ومن شئ، كل عن ومسئولة شئ، كل في الوجود واجبة نفسھا تعتبر

 ولقد. والتعاضد التكافل ظھور خTلھا من يمكن التى الحقيقية، الجماعية الفاعلة ا�طراف  بمشاركةسماحھا
 الجھود، توحيد على القادرة الفاعلة ا�طراف غياب ًجليا فيه يبدو وضع ظھور إلى جميعا العوامل ھذه أدت

 صدور من الرغم على (المنطقة، تواجه التى للتحديات للتصدى الجماعية اoرادة من دوافعھا تستمد والتى
). 1995 عام في الصادر برشلونة إعTن مثل فيھا،ً مبالغا طموحاتھا كانت ربما ولكن البليغة، البيانات بعض
 الجماعية الديناميكيات من ًبد+ المتبادل، والشلل العامة، الشكوك من مناخ خلق ذلك، كل نتيجة من وكان

  . الضرورية
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 اoسراع في المتمثل المعقد الواقع ضحايا من ضحية ككل، اoقتصاد شأن شأنه سطية،المتو الزراعة قطاع ان
 من ولكن ا�قاليم، بين والمنافسة التجارة عولمة فيھا تسببت التى التشوھات من يعانى وھو العولمة، بوتيرة
 إن. النظرية لناحيةا من العولمة، بھا تغرى للنمو، محدودة مسارات سوى أمامه +يجد فإنه ا�خرى، الناحية

 داخل المنافسين على تركز �نھا الدولى، المستوى على تنافسية أقل ًفشيئا ًشيئا أصبحت المتوسطية الزراعة
  . اoقليمى التكامل وراء السعى فيه عليھا يفترض كان وقت في المنطقة،

 العقد في لمتوسطا منطقة في حرة زراعية تجارة Corridors راتمم بإنشاء السيناريو، ھذا ويتنبأ
 ا�خذ بدون ولكن المسار ذلك تسلك التى المتوسط وشرق جنوب دول وبعض أوربا بين ، 2020-2010القادم
 تختص التجارة تحرير عملية كانت ولما . فعالة بطريقة التجارة تحرير عملية oدارة سياسى أو مؤسسىبإطار

 منطقة في الزراعية -ا�غذية قطاع في +تاoختT التمادى فى الصعب من أصبح التجارية، بالمعايير
 مواصفات لضمان كافية مھارات المتوسط وشرق جنوب دول +تمتلك الحاضر، الوقت وفي. المتوسط
 الطلب تلبية +تستطيع �نھا التصديرية، قدراتھا توسيع ثم ومن توزيعھا، وإقتفاء منشئھا وضمان منتجاتھا،
 ا�خرى، الناحية ومن. النبات صحة ومعايير الصحية للمعاييرً بيين،وفقاا�ور المستھلكين جانب من المتزايد

 تفتقر التى للمنتجات بالنسبة الضخمة الغذائية للصناعات كبرى فائدة ذا يكون أن يمكن التجارة تحرير فإن
 فينمختل تجاريين شكلين تقدم أن الزراعية الحرة التجارة لممرات ويمكن. المتوسط وشرق جنوب دول إليھا
 ينفتح ا�لبان، ومنتجات واللحوم للحبوب مسارعريض ھنالك يكون سوف �وربا، فبالنسبة: اoختTف تمام
 مليئة ضيقة طرق إ+ أمامھا ليس التى –المتوسط وشرق جنوب لدول بالنسبة وأما ، المتوسط منطقة على

و  والخضروات، الفواكه، مثل (تجاتالمن من محدودة بمجموعةً أساسا تعنى فسوف -والقانونية الفنية بالفخاخ
 ضحية المتوسط منطقة من يجعل سوف اoقليمى، ا�داء عن التقاعس وإن ). بعض ا�حياء المائية

 والدولية، اoقليمية والمنافسة  و الخروج من ا�سواق من الطرد الرئيسية، نتائجھا و اoقتصادية الديناميكيات
 لمراقبة نظام لديھا التى الدول بعض في البارزة واoزدواجية ب،والجنو الشمال بين الواضح واoختTل

 المستھلكين، لجمعيات المحدود والتأثير العائلية، المزارع وتدمير ،قلة من ا�طراف الفاعلة  لحسابالجودة
  .الھجرة وزيادة

 تھدفونيس وھم المنتجات من قليل عدد في يتخصصون المنتجون +يزال ، المتوسط وشرق جنوب دول وفي
 قائمة، الموارد بعض oستغTل التعدين طرق ولكن . المحلية ا�سواق حساب على التصدير، أسواق ًأساسا

 أكثر ا�مور وتتعقد .المحلية الفنية والخبرات المعرفة قيمة وضعف الحيوى، التنوع وإن كان يصحبھا فقدان
 قطاع إلى المواصفات، تحديد اتوإختصاص القياسية، والمواصفات المعايير وضع مھام تفويض بسبب

 على يعود الذى والعالئد. اoنتاج توطين بإعادة يقترن أن يمكن وھذا الخاص، القطاع من الوسطاء أو التوزيع،
 ويظل باھظة، والشھادات المدخTت تكاليف أن نجد بينما متواضع، السلعة، إنتاج سلسلة بداية في المنتجين
 المعايير مھمة تنقل الدولة فإن ًواخيرا،. السلسلة نھاية في الموجودة طرافا� فيھى وتتحكم ًمشرذما، العرض

  .الجملة توزيع وتجارة المنظمون الوسطاء وھم الوحيد المستفيد إلى القياسية والمواصفات

 يرتكز الذى السيناريو ھذا من مختلفة سيناريوھات تنبثق أن يمكن المتوسط حوض شمال ا�وربية الدول وفي
 على يؤكد المشتركة، الزراعية للسياسة المستقبلى الھيكل أن إلى خاصة بصفة نشير أن ونريد. ظواھرال على

بإستدامة  اoھتمام ضآلة مع أوالتوسع فيھا/  و،مواصلة الحفاظ على نماذج اoنتاج الكثيف: الحالى اoتجاه
 والمواصفات المعايير من نالطوفا ھذا بسبب السلع على مايكتب لكل المستھلك متابعة وصعوبة ،النظم

 الصراعات، وإنتشار الباھظة، التكلفة ذات المنتجات على إنخفاضه أو الطلب وتشبع والماركات، القياسية،
  .والتسويق اoنتاج نظم تكافل  منغيبة في المنطقة، في الدول بين المنافسة حدة وزيادة

 تجمعھا بحكم التى المتصاعدة، أو الثابتة الضغوط من بمجموعة حينئذ تواجه سوف المتوسطية الزراعة إن
 إضطرابات تؤدى أن المرجح ومن بالمنطقة، الزراعية -ا�غذية إمكانيات على بإضطراد تضغط سوف



  

336 
 

 وقيم المألوف، على خارجة بطريقة ا�مطار سقوط ونوبات الجفاف، فترات طول في تنعكس والتى -المناخ
 الظواھر حدة من تزيد وأن ، المتوسط منطقة على ملحوظة آثار قوعو إلى -الواحد الموسم في الشاذة الحرارة

 أحد بكفاءة المياه موارد إستخدام حيصب وربما تنتقل، أو عيةالزرا المناطق تختفى وربما بالفعل، الموجودة
 كئيبة، تبدو الصورة فإن الحالية، الظواھر ءبإستقرا المرء ماقام إذا الخصوص، ھذا وفي الكبرى، التحديات

) السنة في للفرد مكعب متر 500 (المياه نقص من ، المتوسط منطقة في نسمة مليون 70 قرابة يعانى وسوف
 مابين تتراوح سوف ،  من نقص المياهيعانون سوف الذين السكان نسبة أن أى ًتقريبا، 2025 عام بحلول

 أى الناضبة، الموارد دامإستخ فإن الظروف، تلك ظل وفي. المنطقة في السكان عدد إجمالى من% 15 -10%
 تصل بنسبة إ+ تنمو أن +يمكن ، مفرط oستغTل تتعرض التى أو أحفورية مصادر من تأتى التى الموارد

 الموارد، في ً◌حظا ا�قل الدول في ماتكون أكبر الطلب في الزيادة كانت ولما. وليبيا مالطة في% 30 إلى
 سوف للزراعة القابلة ا�راضى أن كما البنيانى، العجز اءجر من ًبليغا ًضررا تتضرر سوف -ل�سف -فإنھا

 حيث من بالفعل اzن ًحظا ا�قل المناطق في تصبح عقوبة قد الزراعة فإن وباoختصار،. ندرة أكثر تصبح
 بالفعل اzن ًواقعا والمياه، ا�راضى على التنافس أصبح المتوسطية المجتمعات قلب وفي .والمياه ا�راضى

ً سوءا الظاھرة تلك تزداد أن المرجح ومن. الخ والزراعة السياحة وبين والريف، المدينة وبين حين،الفT بين
ً أمورا يتوقع أن يستطيع المرء أن -السيناريو ھذا ظل في -+شك الموارد، جودة منظور ومن. المستقبل في

  . طبيعتھا إلى ا�وضاع عودة إمكانية عدم بسبب الشديد القلق على تبعث

 وسياسات عمليات آثار من يعانى ريفىالقطاع آخر من العالم  إلىً أيضا يشير الظواھر، على القائم سيناريووال
 أن كما خارجية، آليات على معظمھا في تتوقف الريف عالم في التغيرات أن ذلك مباشرة، به +تختص
 رئيسيان عنصران وثمة. ءمةفيما يتعلق بالدعم و الموا" تقوم على المحاكاه "سياسات الريفية السياسات
 الريف، من المھاجرين إستيعاب على الحضرية للمناطق اoقتصادية القدرة: ھما الريفية، بالمناطق للنھوض

  . البيئية السياسات وقوة

 قد - الزراعى اoنتاج ھيكل على المرجحة وآثاره الزراعية ل�سواق القادم التحرير ومع -المتوسط جنوب وفي
 اoقتصادية البدائل تطوير وإنعدام المزارع، عدد إنخفاض: مثل السلبية اzثار من بسلسلة يناريوالس ھذا يرتبط

 إلى الريف من لھجرة ا- مصحوب  غير أو ُ-مصحوبا ،الفقر وشيوع البطالة، وزيادة الريفية، المناطق في
 البيئة لحماية المركزية ارةاoد إلى والميل الريف، لسكان واoجتماعى اoقتصادى اoستبعاد وتنامى المدن،

 المناطق تنمية في بدوره القيام المدنى المجتمع يواصل سوف ، المتوسط شمال وفي. الطبيعية والموارد
ٍمسحة مع ولكن الريفية، َ ْ  المقام في المدن، لصالح الريفية المناطق إدارة: مثل آثار عدة على تنطوى حضرية َ

 على الشديدة والضغوط المدن، لسكان الفراغ وقت تمضيةو الحضر، لمطالب الريف خضوع مع ا�ول
 بناء عوامل من ًعامT اzنشطة تلك كانت ولو حتى البخسة، والقيمة البخس التقدير ذات الزراعية ا�نشطة
 نموذج على ًأساسا ترتكز التى اoقتصادية والتنمية المزارع، عدد في المستمر واoنخفاض الريفية، المناطق
 .                                                                                                           ًإنتاجا المناطق أكثر في تتركز التى" لصناعيةا "الزراعة

 جانبى على التنمية أن ا�مر، نھاية في نجد وحيث الظواھر، على يقوم الذى الشامل العرض ھذا وإزاء 
 على المتوسط وشرق جنوب بلدان صالح في ليس الذى -للطاقة الجديد النظام فإن ، تتقارب+ المتوسط
 أن نجد ًتماما، العكس على بل اoنقسامات، تلك نطاق من للتخفيف ًشيئا يفعل لن - الجزائر بإستثناء اoطTق

 متواضعة بداية بدأت دق -الطاقة مجال في خرجت اzن من سباتھا وقد - الشمالى الشاطئ على ا�وربية الدول
 للوقود ا�ول الجيلأنتجت  أن بعد -الشمال دول فإن للطاقة، أخرى بدائل أية تطوير وقبل.المسار لتغيير

. ا�راضى ملكية نزع من ذلك على مايترتب خTل من الغذائية، المنتجات تكاليف من تفاقم أن يمكن -الحيوى
  . المتوسط منطقة في ذائىالغ من، % 10 بمسألة الديناميكية ھذه وترتبط
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 يعتمد حيث تتغير، أن يمكن المتوسط منطقة في الغذاء أنواع فإن المجتمعات، في الحضرى النمو ومع
 ا�لبان ومنتجات اللحوم، وعلى النمطية، المصنعة المنتجات على متزايد بشكل المدن سكان لدى اoستھTك

 التغذية بسوء ًتأثرا أكثر المدن سكان إستھTك بأن ًعلما ،)مستوردة ألبان مسحوق من ًوخصوصاالمصنعة(
 التكاليف بإستمرار وتتزايد). الشابة ا�جيال من الكبرى النسبة المدن في توجد حيث (الريف سكان من

 في المنتظرة الزيادة ومع المنطقة، في الدول غالبية في السيئة، الغذائية بالعادات المرتبطة ل�مراض الصحية
 سعر إن بل �نفسھم، الغذاء توفير في بالغة مشقة يجدون الناس أصبح الحبوب، مثل ا�ساسية السلع أسعار
 والمناطق الريفية، المناطق وبعض الحضرية، شبه المناطق في إستراتيجية، غذائية مشكلة يمثل أصبح الخبز

  .الفقيرة الحضرية

 المتوسط البحر منطقة تبدو الماضية،ً عاما الثTثين أوً عاما العشرين خTل شھدناھا التى الظواھر ضوء وفي
 الثنائية العTقات إزدھار أما. ودولية محلية متعددة، مصالح صراعاتحھا وتجتا ،ً إقليميا كما لو كانت تتفكك

 وھذا. الخصوص ھذا في ظاھرية عرضية مسألة مجرد فھو المنطقة، في يظھر الذى التعاون سياق في
 بنات من بأنھا وصفھا يمكن لسياسة ًإنعكاسا يكون أن +يعدو -بعيد حد إلى ًائمامتش يبدو قد الذى -السيناريو

 وضعت أنھا ولو الواقع، ل�مر اoذعان سياسة ) Laissez-Faire (يعمل ودعه  مذھبالفردى، المذھب
 ما أيا, المستقبل طريق إلى oتجھت برءوسھا، تطل أخذت التى التحديات أو الراھنة التحديات على صبعھاإ

 زيادة أن -اoثارة من مزيد في رغبة دون - نقول أن و+بد. اoحتما+ت أسوأ +يكون قد أنه رغم ،كان
 الديموجرافى النمو ضحية المنطقة في النادرة للموارد والمستدامة، المنسقة اoدارة وجود وعدم الفوارق،

  .عليه وافدة وعوامل اoقليم، في اخليةد عوامل منشؤه" أزمة سيناريو "في التفكير إلى المرء تدفع الكبير،

  :التوتر ظل في متوسطية منطقة : 2 رقم سيناريو

 البيئة، ھشاشة يعرض سيناريو وھو. الظواھر على يقوم خطورة، أكثر ًثانيا سيناريو نتجاھل أن و+يمكن
 المحتمل المستقبلى السيناريو ھذا ويشير. اoقليمية التحديات مواجھة في المتوسطية التعاون سياسات وتھافت

 في ، المتوسطية المنطقة ويدخل ، ا�ولالسيناريو في شھدناھا التى الظواھر بعض في المتسارع التدھور إلى
  . شديدة توترات المنطقة تسود نھاية، وفي العاتية، التقلبات من حقبة

   :الداخلية ل�زمة عديدة عوامل اHمر، ھذا في ويدخل

 وھذه -السواحل على السكانية الكثافة ذات الحضرية للمناطق و+سيما - المناطق ضلبع المناخية التھديدات> 
 عن الناجم ا�ثر وھو الريفية المناطق على كذلك وأثرھا متوقع، مماھو أسرع تكون قد المناخية التھديدات

  .المناخية الظواھر تطرف

 بسرعة، يتزايدون لسكان ً-كيفاو كما -الغذائى ا�من زاوية من ًوخصوصا اoجتماعى، الوضع تدھور> 
 ا�سواق على المتزايد وإعتمادھا مTئم، بشكل لسكانھا الغذائية اoحتياجات إشباع عن المنطقة وعجز

 خلفية على الجوع، مظاھرات إنتشار ذلك، أ منوا�سو التقليدية، المتوسطية الجودة نموذج وإختفاء العالمية،
  .الغذائية المواد أسعار إرتفاع

 بإحتياجات المرتبطة والمشكTت الشرب، مياه توفير ومشكTت المياه، موارد إلى الوصول في التكافؤ دمع> 
 من الكبير العدد ذات الدول في -السيناريو ھذا يشھد أن ويمكن. الزراعى اoنتاج مشكTت ثم ومن الرى، مياه

 القرن من التسعينيات عقد في ثتحد التى تلك مثل المظاھرات إند+ع)مصر ًوخصوصا (الزراعيين السكان
 الشرب، مياه إنقطاع أدى حينما ، 2007 عام صيف أثناء أو المضاد الزراعى اoصTح أعقاب في الماضى،

 يثير أن يمكن المياه، بأزمة المتعلق الوضع كان وإذا. الدلتا قرى في" العطشى "السكان مناz+ف  ثورة إلى
 .المياه مصادر علىً قسرا الدول بعض إستيTء يبرر فإنه اoجتماعى، العنف إلى تنصرف قTقل
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 من يعد لم ظواھر وھى الفوارق، تفاقم بسب الخطيرة، والصراعات اoجتماعية، الثورة ظواھر بزوغ> 
 . بحتة عيةقم بوسائل قمعھا ا�رجح، على الممكن،

 ا�ساسية البنية توفر عدم في الواضحة مظاھره وتتبدى (الريفية المناطق على يخيم الذى التخلف> 
 ). الجنسين بين الراسخة والفوارق والصحة، التعليم ومشكTت والجماعية، اoجتماعية

 ًفقرا، أشد الريفية المناطق تصبح فقد ساحلية، حضرية مناطق على تشتمل التى العولمة وتيرة تسارع ومع
 عليه يترتب الداخل، من خفى صامإنف في يتسبب مما السواء، على واoقتصادى السياسى التھميش وضحية

  .المعنية للدول اoقتصادى اoجتماعى التوازن عدم بآثار مثقل جغرافى هتشو

 المنطقة، في مفاقمتھا أو يحة،الصر أو الكامنة ا�زمات إثارة الخارجية، العوامل من للعديد ًأيضا ويمكن
 بسبب أخرى، توتر بؤر ظھور يمكن ولكن الفلسطينى، -اoسرائيلى الصراع ذلك، على ا�مثلة وأوضح
 وفي نفوذھا، نطاق توسيع - المنطقة في بالفعل اzن الموجودة – المتوسط منطقة خارج من الدول محاولة
 التى الخليج دولً أيضا و+ننسى والصين، روسيا،ً أيضا وھناك المتحدة، الو+يات الخارجية القوى تلك طليعة
  . متوسطال منطقة في بإضطراد نفوذھا يتزايد

 عميقة كانت سواء ًحاليا الموجودة التوتر مظاھر جميع ا�مر نھاية في قمتتفا حيث -السيناريو ھذا ويعتبر
�ن مشاكل، على تنطوى التى السيناريوھات أكثر ھو - ًسوءا وتزداد جديدة، أو الجذور � اoقليمية طرافا
 الخاصة، مصالحھا وراء السعى تفضل وإنما نطقة،الم ھيكلة oعادة شئ أى +تقترح المنطقة، دول من الفاعلة

. فيھا شئ أى تحقيق على +تساعدھا شديدة إضطرابات منطقة تعتبرھا منطقة عن تدريجى بشكل تبتعد أو
 ليس التى العظمى، القوى رحمة تحت المتوسطية المنطقة يضع المستقبل ھذا فإن الجيوبوليتيكية، الناحية ومن
 أو) ا�حفورى والوقود المياه مثل (بالموارد المرتبطة بالتحديات ًوماليا، ًوفنيا ًسياسيا ضئيل إلتزام إ+ لديھا

 الطاقة oحتياجات المتزايدة ا�ھمية شأن من نقلل أ+ علينا ويجب). واoشراف الوقائية اoجراءات (با�قاليم
 ا�سواق في بالفعل الواضحة تراتالتو إلى يضيف الذى ا�مر والھند الصين مثل الجديدة الناھضة للدول

 إنفجار أن كما. 2006 عام منذ الغذائية المواد أسعار إرتفاع في مباشرة غير بطريقة ساھم والذى اoقتصادية،
 بإند+ع حادة مخاطر يثير - المتوسط البحر لشعوب اليومى الغذاء في أساسى مكون وھى - الحبوب أسعار

  . المدن أطراف على الفقيرة المناطق في الجوع مظاھرات

 أدار إذا الغذائى، وا�من الريفية والتنمية المياه، مثل المسائل تدھور نخشاه، أن علينا يتعين الذى ا�سوأ بل
 ويمكن. دولية طموحات أية عن والتخلى العزلة، تفضيله حالة في المتوسطية، للمنطقة ظھره ا�وربى اoتحاد

 المتوسطية الدول ضعف حالة في الجنوب، في المجاورة الدول في اoستثمار عن أوربا إقTع تزداد نزعة أن
 إستراتيجيات تطبيق في -إقتصادية أو مالية أو داخلية �سباب -الدول تلك ترغب لم إذا اoتحاد، في ا�عضاء

  .لھا المجاورة الجغرافية المنطقة فيً سلفا مقررة

ً إستراتيجياً قطاعا الزراعة +تعتبر عندما المتوسط، ةمنطق في عقالھا، من المعاكسة الديناميكيات تنطلق وربما
 السوء، البالغة الحالة ھذه في اoقليمى، والتعاون للزراعة بالضبط يحدث الذى ما: والسؤال. التنمية خدمة في
  السيناريو؟ ھذا في

 من غفيرة دعداأ تھاجر فيما الكبرى، المزارع إ+ و+يبقى الخاصة، طبيعتھا تفقد المتوسطية -الزراعة أن> 
  . ثمن بأى البTد من الخروج إلى يسعون أو بالسكان، بالفعل المكتظة المدن، إلى الريف سكان

 لھم +حول وھم -المتوسطيون المنتجون ويقوم. والتجارة اoقتصاد منظور من إ+ إليھا +ينظر الزراعة أن> 
 السببو إنتاجھم، من ھامشى جزء تصديرب -والمنافسة التجارة، تحرير مواجھة في الغالب، في قوة و+
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 تفرضھا التى الصحية والشروط الجودة، معايير تلبية على  قدرتھمعدم إلى يرجع مايصدرونه لضآلة الرئيسى
 أكثر تنظيمية أطرأ بإستمرار تفرض اoزدھار، المتواصلة بالجملة التوزيع تجارة راحت ولقد. المتقدمة الدول

 المنافذ من حرموا وقد النھاية في نجدھم ثم ومن التجارة في المناورة مجال تجينالمن على يضيق مما ًتشددا،
 .والداخلية الخارجية

 العامة السلطات تناسى عن ًفضT ًتماما، منفصمة الجنوب، في الريف، وعالم المدن عالم بين الصلة أن> 
  .والدينى السياسى التطرف فيه يزدھر الذى الوقت في والعزلة، بالفقر عليھا المحكوم الداخلية للمناطق

 الجنوبية، تخومھا على المتواترة القTقل بسب تنزعج -ونفوذه تأثيره يفقد الدولى دورھا أخذ التى -أوربا أن> 
 أجل من التخطيط وأن ا�من، منظور من تدار الجوار عTقات وأصبحت يتعثر، اoقليمى التعاون وبدأ

 قد والمتوسط أوربا فإن كبرى، إقليمية مراكز ظھور اzن نشھد كنا وإذا ،الداخل على اoنكفاء يعنى المستقبل
 اoقتصادية الجغرافيا خريطة من محيت قد المتوسطية المنطقة إن بل اzخر، منھما كل يتجاھل أن إختارا
 ). reverse gear (تراجع حالة في متوسطى -اليورو المشروع فإن وھكذا،. للعالم

   : الحركة إيجابية ولكنھا مشرذمة متوسطية قةمنط: 3 رقم السيناريو

  : ا�ول السيناريو في عنھا تحدثنا التى الظواھر على إيجابى رد ھو الثالث السيناريو ھذا

 القرن عالم مع تكيفت لكى بإيجابية تتحرك أن تحاول ولكنھا التوترات، من كثير فيھا يتركز متوسطية منطقة
 فيھا تسببت التى الصدمات من ًكثيرا -منتقاة إستراتيجية شراكات Tلخ من -تخفف وأن والعشرين، الحادى
 شديدة عولمية صيغة ذات أصبحت التى التحديات لمواجھة ھو إنما التعاون فرص وراء والسعى. العولمة

 اoقتصادية اoمكانيات لتعظيم صغيرة جماعات تشكيل خTل من أو إنفرادى، بشكل حلھا +يستطاع إنه حتى
 الظروف، ضوء في" a la carte"الطلب حسب "المتوسطية المنطقة بناء ويجرى. والطبيعية سيةوالسيا

   . الواضحة المصالح أھمية على ترتكز سياسية و�سباب

 إنھا. منظمة ًأحيانا ولكنھا الفوضى من حالة في حركتھا، في إيجابية ولكنھا مشرذمة المتوسطية المنطقة إن
  .اzن نفس في ذلك كل الكثير، نقصھاي ولكن مرھفة، ھامة، منطقة

 بشأن إيجابية فعل ردود من من +بد فإنه المتوسطية المنطقة بھا أبتليت التى المشكTت مجموعة ولمواجھة
 لغياب بالنسبة ا�مر وكذلك ، به والتذكرة التنبيه من مزيد إلى +يحتاج الذى المتبادل اoعتماد او النطاق
 خTف على متوسطية، - اليورو العTقات في ًتآكT يواجه إذ السيناريو، ھذا إن. والتضامن التعاون

 الدولة، في الفاعلة ا�طراف بعض بھا تقوم معينة لتصرفات ًإنتشارا يشاھد المرء فإن -السابقة السيناريوھات
 ذلك، صادىاoقت الوضع فيه يقتضى وقت في بينھا، فيما تحالفات إقامةً تقررمثT التى ا�طراف من ھاغير أو

 أسواق في والتوترات الطبيعية، الكوارث مثل (ما تھديد على للرد أو الدولى، أو اoقليمى المستوى على سواء
 متبادلة، ًأرباحا تحقق عمليات وجود مثل (خاصة فرصة oنتھاز أو ،....)الصحية وا�زمات الزراعة

  ).جيوبوليتيكية إنقTباتأو

 تأمين أجل منبالغاز،  ا�وكرانى القمح بإستبدال المثال، سبيل على زائر،الج تقوم السيناريو، ھذا ظل وفي
 عن حثيب متوسطى غير شريك إلى الطاقة مصادر من ًمصدرا تقدم حيث ا�ساسية، الغذائية اoمدادات
 بإستغTل شراكتھما تنويع إلى تتطلعان دولتين بين بحت إستراتيجى تحالف وھذا. المصدر ھذا على الحصول

 بين التعاون أن كما). أكرانيا لدى والحبوب الجزائر، لدى الغاز مخزون (منھما كل لدى المباشرة زاياالم
 أن إمكانية من اzن حتى المحرومة تركيا بين أوثق تجارية عTقات خTل منً أيضا يتطور الجنوب -الجنوب

 - التاريخ يتصالح أن +بد أنه تتفھم التى المتوسطية، العربية الدول وبين ا�وربى، اoتحاد في ًعضوا تكون
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 وللتعاون .ھش وضع في �نه أولوية، ذا الغذائى ا�من موضوع فيه يعتبر الذى الحاضر مع ً-أحيانا
 وبين -جبارة إمكانيات من بمالھا -المنطقة في الكبرى الزراعية القوة بين طيب مغزى ھنا التجارى - الزراعى

 النوع ھذا نشر ويمكن. التصدير على القدرة وتآكل السكانية الضغوط ببس وارداتھا تتزايد سوف التى الدول
 -ا�غذية إنتاج في الكبرى القوة البرازيل بين -+؟ ولم -أوثق عTقات قيام مع أوسع، نطاق على التعاون من

  .المتوسطية العربية الدول وبين الزراعية

 غير الدول لبعض المتعاظم للوجود ًوراتص يضع أن ،"الطلب حسب " المتوسطى السيناريو لھذا ويمكن
 وجودھا تعميق أجل من ، ا�وربية الدول جانب من محددة سياسات غياب من تستفيد التى المتوسطية،

 تعديل وتحاول المستقبل، في المتحدة الو+يات تفيق وربما. فيھا إستثماراتھا زيادة أو المنطقة في اoقليمى
 جديدة دبلوماسية بنشر تقوم ًكثيرا، إليھا أساءت التى الحالية سياستھا من ًد+وب العربى، العالم إزاء سياستھا
 ھذا نطاق خارج تقع التى السياسية الجوانب بعض نازوتجاو ًنظرا أبعد ماكنا وإذا. الدولية مكانتھا oستعادة
 في الفقر على ضاءالق أجل من الواقع، أرض على المدنية، العمليات إلى الجھد توجيه إلى oنصرفنا الفصل،
 ا�ھلية، المنظمات دور يجئ وھنا (ا�مية على والقضاء الجوع، لمكافحة عمل خطط ووضع الريف،
 مثل ا�ساسية، البنية تحسين أجل من ضخمة بإستثمارات القيام أو ،ً)مثT الدولية، للتنمية  ا�مريكية والوكالة

 تعتبر قليلة مناطق على ، الجديدة ا�مريكية ماسيةالديبلو تتركز وربما. الشرب مياه على الحصول تيسير
 من أنه كما. الشرب مياه لشبكات ا�مثل التشغيل أو الغذائى، ا�من أجل من ،ا�دنى الشرق مثل إستراتيجية،

 فيه فقدت سياق وفي متوسطية غير أخرى كقوة للصين، اoقتصادى التواجد بإضطراد يتواصل أن المنتظر
 كبرى إنمائية مساعدات خطة -ضخمة مالية موارد من لھا بما -الصين +تضع لماذا ارى،التج نفوذھا أوربا

 زراعية منتجات كانت سواء منتجاتھا، إستيعاب على قادرة واعدةً أسواقا ميتق حتى ، المتوسط جنوب لمنطقة
  .غيرھا أو

 آمال من وماتمثله وثرواتھا، د،التحدي وجه على إستراتيجى -الجيو موقعھا إلى بالنظر -المتوسطية المنطقة إن
: مثل ثالثة أطراف إستراتيجيات أمام مفتوحة وھى ،َطمعا فيھا وراءھا الجميع يلھث منطقة ھى -ومخاوف
 إلى يسعى منھا وكل الخليج، ودول آسيا أمام مفتوحة عمومية، أكثر وبشكل والصين، المتحدة، الو+يات
 للتضامن ًمشتركا َ+مجا المنطقة جعل من ًبد+ الخاصة، اتھاغاي أجل من أكثر، المتوسطية الدول إستخدام
  .والتجارة

 مواجھة أجل من المتوسطية، الدول من محدود عدد بين التعاون صور بعض ظھرت التطبيقية، الناحية ومن
   .الغابات حرائق ومكافحة المائية، الموارد وإدارة المناخى، التغيير مثل التحديات بعض

 فرنسا وتعمل. بلديھما على تؤثر التى والتصحر الجفاف مشكTت لمعالجةً معا بالعمل المغربو أسبانيا وتقوم
 نفس في -تفتح بينما لبان،ا� ومنتجات بالحبوب بتزويدھا وتقوم المتوسط، وشرق جنوب دول مع بالتضامن

 تجارة ترتيبات (ضرواتوالخ الفواكه من الدول تلك إنتاج أمام لديھا، اoستراتيجية الصادرات نوافذ -الوقت
 لكى إيطاليا مع المتميزة عTقتھا على عولت قد جانبھا، من ومصر،).ًجغرافيا ومحصورة منسقة حرة،

 المالية الوسائل بعض وھولندا، ألمانيا ماتجد ًوأحيانا. لديھما المتبادلة، الغذائية اoمكانيات في تتشاركا
 المتوسط، وشرق جنوب دول بعض مع والبيئى زراعىال التعاون أنشطة من سلسلة لتطوير والسياسية،
 اثناء فتنشأ والمادية الفنية الشراكات أما. اoنتاج وتسويق تربة، بدون والزراعة المياه، مجال في ًوخصوصا

 تجارية منافذ بخصوص الخبرات لتبادل أو المتوسطية الغابات تجتاح التى الحرائق لمكافحة الصيف شھور
  ).ًمثT وسوريا، واليونان، وتونس، وإيطاليا، أسبانيا، بين الزيتون لزيت oقليميةا الترتيبات (معينة

 ھيكلية عTقة أساس على يقام أن +يمكن المتغيرة الھندسة ذا المتوسطى السيناريو ھذا فإن الحال، وبطبيعة
 أو الخاصة، تالجماعا بعض جانب من كبير إلتزام مع القاعدة، من يأتى سوف وإنما الدولة، مستوى على
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 ا�طراف تقرر قد ا�ولى، الحالة ففى. السلطة ساحة في المشتركة ا�ھداف ذات الحركات بعض شأن ظھور
 والبيئية، اoجتماعية مسئوليتھا عن التنازل بدون ولكن وتجارية، مالية عمليات بناء الخاصة اoقتصادية

 بأخرى، أو بطريقة -فيھا يعملون  التى الجغرافية للمنطقة أفضل مستقبل بناة وھم -المنظمون ھؤ+ء ويستطيع
 -ا�غذية صناعة مجال في إقتصادية مشروعات تعبئة طريق عن المتوسط، منطقة في تضامن حركات إقامة

 وتدعيم تنمية تقرر كبرى جملة تجارة وظھور النمو، متخلفة منطقة في تنشأ متنوع، أسمالبر الزراعية
 يتم وأن السياسية، السلطات مع بالتعاون يدار العامة للصحة برنامج يقطر عن متميزة، متوسطية منتجات

 بالبعد يتعلق وفيما... )الجبلية والمنتجات التمور، (إيكولوجيا مسئولة خاصة بإستثمارات اoنتاج خطوط تزويد
 واضحة متوسطية زراعية قضايا عن الدفاع أجل من تتوحد جمعيات بسھولة يرى أن يستطيع المدنى،

� زيادة طريق عن ل�قليم الغذائى التراث على الحفاظ: مثل ًكبيرا، ًإھتماما ھانعير+ قد قضايا وھى ھداف،ا
 دوائر إقامة إلى والسعى ًعمدا، المستھلك إختيارات توجيه أو والمناسبات، ا�عياد مثل الرمزية ا�عمال
 النكھات بين والجمع الخضراء، سياحةال وتنمية المحلية، الزراعة تشجيع أجل من التوزيع لسTسل قصيرة
 المرأة وتدعيم للسياحة، الترويج شبكات أو بديلة ثقافية شبكات خTل من المميزة، الغذائية والنكھات المحلية
 عTقات إقامة ًأيضا والبحوث التدريب لمؤسسات ويمكن الصغيرة، القروض مشروعات خTل من الريفية
  .متكاملة متوسطية وبحوث تدريب وجود عدم من الرغم على كة،المشتر مصالحھا على بناء تعاونية

 يكون حيث الظروف، سير حسب تنمو متوسطية لمنطقة صورة يعرض السيناريو ھذا فإن العموم، وعلى
 للصدمات ًتفاديا ًمنسقا ًعمT تتطلب الطارئة ا�وضاع أن عن ًفضT للتعاون، وتشجيعھا دورھا للجغرافيا

 القوى بعض تمارسه الذى والنفوذ طرف، بكل الخاصة المصالح ديبلوماسية عن التعبير يتم وسوف. الشديدة
 a la) " الطلب حسب "المتوسط لمنطقة المحركة القوة تكون وسوف. المتوسط منطقة خارج من الخارجية
carte)طراف ھى� ب�سبا -يقرر الذى المدنى، المجتمع أو الخاص القطاع من -الدولة  خTف-الفاعلة ا
 الثنائية طريق عن خطوة، خطوة التقدم يتحقق وسوف معينة، تعاون عمليات في اoنخراط -مختلفة

 المجتمع أو الشركات أو الدول بين فيما خاصة، حا+ت في معين موضوع حول التجمع أو اoستراتيجية،
  .الجادة واoستثمارات المعزز، التعاون وقت حان لقد. المدنى

 وليست فعل، رد عملية المصالح تلك جميع تكون ما ًوغالبا مصالح، مسألة يكون أن +يعدو ھنا والتعاون
 وعلى. والطويل المتوسط ا�جل في المستقبل في المرغوبة غير التغييرات دون تحول إيجابى فعل عمليات

. للتكامل بوادر أية ا�فق في +تلوح أنه إ+ ا�حيان، بعض  فى العملية والنتائج النوايا، حسن توفر من الرغم
 أصبحت التى المنطقة، إنقسام من تزيد بالھينة ليست مخاطر على ينطوى السيناريو ھذا أن ذلك، من وا�سوأ

. للحسد بؤرة أصبحت نھاأ عن ًفضT ا�قتصادية، -السياسية التجزئة وتسودھا الفھد، بجلد ماتكون أشبه
 بعض نجد حيث الطوق، عن تشب أخذت السرعات متعددة متوسطية منطقةّالصورة التى نراھا اzن، أن و

قع والموا الساحلية، المناطق في الحضرية المراكز: مثل اzن، بھا يعتد التى ھى للعولمة ة المفيدة الظواھر
   .السياحية

 ومن المنطقة، في التضامن حركات من مجموعة عن -ما حد إلى -تسفر سوف اoجراءات، بعض كانت وإذا
 البحر لمنطقة يقدمه الذى الكثير +يحمل المستقبل ھذا فإن محتملة، إلتقاء نقاط لظھور ًتدريجيا تمھد ثم

 دوافع أية +يقدم كما ،)منھا ل�ستفادة تجميعھا +يتم اoيجابية ا�عمال ( التنظيمية البنية ناحية من المتوسط
 كان وإذا. والعشرين الحادى القرن في اoقتصادى، -الجغرافى العالمى الصعيد على اoقليم وجود oثبات
 +يغتنم أنه إ+ الجارية، الظواھر على القائم للسيناريو المقلقة الظواھر بعض تعديل في الحق لديه اoقليم

 خTل من المتوسط ومنطقة أوربا بين اoستراتيجى اoرتباط فرصة ا�فق، فى تلوح التى التاريخية الفرصة
 ا�سبقية تكون حيث -المتوسطية اoنتھازية سيناريو فإن المعنى، وبھذا. ىوالبيئ والغذائى، الزراعى، التعاون

 ا�جل نھايةفى و ،البداية في عنھا تحدثنا التى التھديدات من تخفيف مجرد تخفف -النظر بعد على الفعل، لرد
  .العامة مة ا�ز سيناريوھورظ إحتمال و تثير والطويل، المتوسط
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 :لطمأنينةا تظللھا متوسطية -يورو منطقة: 4 رقم السيناريو

 والقطاع القرارات، صانعى من ا�طراف كل تدرك حيث مالديه، كل تعبئة بشأن يقامر ا�خير السيناريو ھذا
 متوسطية، - اليورو المنطقة إخفاق على تترتب التى الحقيقية المخاطر المدنى، والمجتمع والمنتجين، الخاص،

 المياه، على الشديدة والمزاحمة الطبيعية، الموارد تدھور مجال في كبر،أ بدرجة بينھا فيما التعاون تطوير في
 المعرفة، إقتصاد وتھميش الغذائى، ا�من وإنعدام و+رابط، ضابط بT والھجرة الريف، في الفقر وزيادة
 منسقة ًجھودا تتطلب التى المناخية والتغييرات ًمعا، والمنتجين بالمستھلكين تنوء التى النقل تكاليف وزيادة

ً مصدرا مضى، وقت أى من أكثر المتوسطية، المنطقة أصبحت اoستقرار، بعدم يموج عالم وفي. لمواجھتھا
 وشرق جنوب بلدان شطر وجھھا اzن تيمم -توسعھا إستكملت التى -أوربا أن نجد بينما ل�زمات، َئيسيار

 من ترفع وإفريقيا، أوربا بين فاصلة كمنطقة موقعھا ولكن اoستقرار، عدم مخاطر من تعانى التى المتوسط
 بعض مع شراكتھا من الرغم على -المتوسط وشرق جنوب دول تقوم ناحيتھا، ومن .اoستيراتيجية قيمتھا
 الشاطئ مع التعاون مدى بقياس) الخ والبرازيل، المتحدة، والو+يات الصين، مثل ( ا�خرى العمTقة البلدان

 عن متوسطية، -اليورو المنطقة فإن أكبر، شراكة قيام على وبالرھان. ھائلة ثروة عليه تترتب الذى الشمالى،
 إثبات وتعظم الجيوبوليتيكية، أھميتھا عن تعلن إنما -اoستراتيجى التعاون خTل من التدريجى التكامل طريق

  .إقتصادى - الجيو وجودھا

 متوسطية -اليورو للعملية النقدى راضواoستع. أبعادھا كافة من الزراعة حول ًأساسا السيناريو ھذا ويتركز
 ثم البداية في الصلب الفحم حول ا�وربى اoتحاد بناء عملية بنتيجة مقارنة -برشلونة من إنطلقت التى

 في متوسطية -يورو حرة تجارة منطقة إنشاء كيفية في يفكر أن إلىً منطقيا بالمرء تؤدى -بعد فيما - الزراعة
 كانت مثلما ًوتماما. مشتركة مصالح فيھا للشركاء أن المؤكد من التى لبيئية،او  وا�غذية، الزراعة، مجال

 لتحريك القاطرة بمثابة الزراعة فإن أوربا، بناء في ا�سمنت بمثابة ھى ) CAP.(المشتركة الزراعية السياسة
  . متوسطى -اليورو القطار

 مستقبلھا في للتفكيرً تماما الوقت حان وقد أوربا، تاريخ في تحول نقطة المشتركة الزراعية السياسة كانت لقد
 أوربا إستقTل لضمان المشتركة الزراعية السياسة إبتداع تم قد وكان. متوسطية -اليورو المنطقة زاوية من

َّ تمثم تحقق الذى الھدف وھو الغذائى، ًدرامص العجوز القارة أصبحت حيث تجاوزه، َ  وأصبحت ًصافيا، ّ
 التطورات الحسبان في تأخذ حيث ،يدةعد إصTحات موضوع الحين، ذلك منذ كة،المشتر الزراعية السياسة
 بعض وكذلك ،)البيئى والتدھور التدخل، ميزانية وإنفجار اoنتاج، في اoفراط مثل (أوربا في الداخلية

 انضم سياسة تحولت 1992 عام ففي ،)العالمية التجارة منظمة وبعدھا الجات نظام مثل (الدولية اتقالمعو
 ثم ،2003 عام وفي. الدخل دعم إلى ًجزئيا ًتحو+ -الدولية للقواعد مخالف وھو -)نتاجاo دعم أى (ا�سعار
 أساس على يحسب يعد ولم السابقة المرجعية أساس على الدعم حساب جرى حيث (ًجزئيا ھذا من التنصل
 القيود بعض بمسايرة باoلتزام لمشروطا الموحد بالسعر للدعم الثانى العمود إستكمل بينما ،)الفعلى اoنتاج
 بعض تلكؤه من الرغم على -المستجدة ا�وضاع مع التكيف على ًقادرا البرنامج أصبح ثم ومن البيئية،
 إنه بل أكثر، يتطور أن إلى - متعددة �سباب -اzن البرنامج ويحتاج. والخارجى الداخلى السياق في -الوقت

  :طبيعته فيً جذرياً تغيرا غيريت أن إلى يحتاج ا�مر حقيقة في

 الظروف بعض إلى ذلك يرجع وقد ًبنيانيا، ًإرتفاعا ترتفع أخذت الزراعية السلع أسعار أن ،ا�ول السبب
 المؤكد ومن  .الخ المتحدة الو+يات في والفيضانات وأوكرانيا، رالياإست في الجفاف مثل المؤثرة اoقتصادية

 لھؤ+ء المتعاظمة الثروة وبسبب ناحية، من السكانية الزيادة بسبب رتفاعھا،إ على تحافظ ا�سعار أن يبدو كما
 بتوسع فيھما السكانية الزيادة تقترن حيث والصين، الھند ا�سعار، في البنيانى اoرتفاع ھذا وقاطرة -السكان

 اoنخفاض في ذآخ -ا�سعار إرتفاع من الفترة ھذه ظل في -للدخل المباشر الدعم أن ويبدو. حقيقى إقتصادى
 بصفة -اoيكولوجية الظروف أن و+شك تتغير، سوف الدعم ھذا تخصيص إجراءات بينما الكم، حيث من
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. النادرة والموارد اoيكولوجية بالضرورات الوعى من عام سياق في المستفيد ھى تكون سوف -خاصة
 سوف التى (CEEC) رباأو وشرقوسط  دول إلى بالنظر المرجح ا�مر ھو الحالى الوضع عن والخروج

. ا�خرى ا�وربى اoتحاد دول شأن شأنھا العلم نفس تحت تحتشد سوف ً-قريبا اoنتقالية المرحلة من تخرج
. اzن حتى سادت التى اzليات وفق محسوب دعم على تحصل أن المستبعد من فإنه الظروف، تلك وفي

 ليست أوربا وشرق وسط دول �ن ) CAP (ةالمشترك الزراعية السياسة ميزانية بالضرورة تتوسع وسوف
 يتم سوف أنه - القدامى ا�عضاء الدول من ضغط تحت -يتصور أن المرء و+يستطيع صافية، مساھمة ًدو+

 يكون سوف الحالة، تلك وفى. بالكامل عليه الحفاظ عن ناھيك ًجزئيا، حتى ولو القديم النظام على اoبقاء
  .الدول تلك لصالح خطيرة اعيةزر تشوھات ضحية ا�وربى اoتحاد

 العمود من ًجزءا فإن المشتركة، الزراعية للسياسة المؤكدة، والجذرية الحتمية، اoصTحات خلفية وعلى
. الغذاء وسTمة البيئة معايير بشأن متشددة بشروط الدعم إرتباط مع الثانى، العمود إلى ينتقل سوف ا�ول

 يتعلق فيما الحسبان، في العالمية، ا�سواق في الحالية تجاھاتاo أخذ ومع ، 2013 لعام إنتظار وبدون
 في ًتدريجيا يتشكل سوف المشتركة، الزراعية السياسة في التوجه ھذا فإن الزراعية، ا�غذية بمنتجات
 المنطقة ربط تقرر قد التى ا�وربى، اoتحاد جنوب دول من الدافع يأتى أن ويمكن القادمة، القليلة السنوات

 -اليورو التعاون سياسة تعريف إعادة في حاسم موجه عامل وھذا الجديدة، الزراعية بالسياسة توسطيةالم
 على - +يعنى وھذا. المنطقة في ا�طراف، المتعددة التعاضد عملية زيادة ثم ومن العملى، بمعناھا متوسطى

 تطوير يعنى ولكنه اzن، به تمارس الذى بالشكل المشتركة الزراعية السياسة توسيع على العمل -حال اية
  . ًوإتساعا رحابة أكثر جغرافى سياق في المستقبلية اoصTحات

 -اليورو للدول التجارى التكامل على ترتكز سوف السوق سياسات فإن السيناريو، ھذا مثل تحقق ولو
 فيما ذهھ التجارة تحرير عملية تستمر وسوف ، 2020 عام في نسمة مليون 850 تضم سوف التى متوسطية

. الشريكة الدول في الزراعية المواءمة امحترإ بغرض منتظم، وغير مضطرد إطار في أى بالفعل، بدأته
 مرحلة في التلكؤ بسبب يتحقق لن والذى – متوسطية -اليورو الشراكة إطار في ا�سواق توحيد يكون وسوف
 ا�حفورى، للوقود المتزايدة �سعارا سياق في خاصة ًمفيدابصفة – 2010 عام نھاية قبل اoقتصادى التحول
 من واoستھTك اoنتاج مجا+ت إقتراب على والعمل الزجاجية، الصوب من يةالغاز اoنبعاثات وتقييد

 تكون سوف ولكنھا المتوسط، حوض خارج من اoمدادات يستبعد لن ذلك أن الواضح ومن. ًقسرا بعضھما
 الخاصة والنظم القوانين، تحديث بسب ًسھT أمرھا نيكو وسوف اليوم، عليه ھى مما أضيق نطاق على

 منظمة مفاوضات إطار في عنه متوسطى،والدفاع -اليورو اoتجاه تشجيع يجرى بينما واoقتفاء، بالمعايير
 زراعية مراكز وجود -الزراعة في العالمية التجارة تحرير لصالح -النھاية في تقبل قد التى العالمية، التجارة
 ھذا عن الدفاع ويمكن. ًشاسعا ًتفاوتا متفاوتة تنموية ديناميكيات ذات بدول إرتبطت إذا ًصوصاوخ إقليمية،
 والتى والمستھلكين الموارد تحترم التى الزراعية التنمية يخدم متوسطى -اليورو اoتجاه أن لو ًتماما، الموقف

  . اoجتماعى للتوازنً مصدرا تعتبر

 سياسة إلى اللجوء إلى حاجة بدون واقع، كأمر فرضه يمكن وربيةا� الجماعة جانب من التفضيل وھذا
 الحبوب، أنواع وبعض الفواكه، (مثل المعروفة المتوسطية للمنتجات بالنسبة ا�قل على الجمركية، التعريفة

،  المواصفات أعلى ًدائما يتحرى الذى الجودة نھجم بموجب تدعيمھا يتم والتى) الخ والكروم والخضروات،
 والمنتجات. المتوسطية ل�راضى الدائم اoستخدام على قادرة زراعة وجود يجتذبھم الذين المستھلكين ةوتعبئ
 إعادة تيسر سوف المتوسطية، الزراعة من ا�غذيةو والسTمة، والجودة، ، بالھوية: الثTثى اoلتزام ذات

 وجودھا وإثبات المنطقة، في تھTكيةاoس السلع وجود على التأكيد طريق عن ،المحلية ا�سواق بين اoرتباط
 على تطبق التى الريفية بالمناطق المرتبطة السياحة بسياسة المقترنة -الجودة سياسة إن. الدولى المستوى على

 تكون أن يمكن) ًمثT المتوسط البحر عTمة بوضع (الجودة عTمة بسياسة ا�خذ طريق عن المنتجات بعض
  .المتوسط منطقة  إلىلسياحا من ضخمة �عداد جاذبة سياسة
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ً حتما يواصل سوف الزراعى للنظام اoقليمى التقسيم فإن التجارى، التكامل في الجارى التقدم إلى وبالنظر
 ومستويات اoنتاج، طبيعة (أقل أو أكبر بدرجة المحلية الصورة وخلخلة اoنتاج، توطين إعادة مسيرة

 من ًبد+ إدارة، إلى ھذه التكامل سياسة تحتاج لذلك، ونتيجة ،)لخا..الفروع بين والتنافسية الزراعية، ا�صول
 سبيل على (المباشرة النسبية المزايا خTف -الحسبان في اoعتبارات بعض أخذ ويتعين ،ة للمعانا تتعرض أن

 لةمسأ ھذه فھل للمياه، الشرھة المحاصيل من مباشرة، تنافسية ميزة على الحصول الممكن من كان إذا المثال،
 ببرنامج الجنوب في تقترن أن +بد فإنھا أطرافھا، من ًكT تفيد أن التجارية الشراكة لھذه ولوكان ،)مستدامة؟

 وتحسين زراعية، أساسية ببنية المحلية، المناطق تزويد الخصوص وجه على يستھدف الريفية، للتنمية طموح
 للمجتمع الفعالة التعبئة زيادة على ًأيضا عتمدت التى السياسة تلك فإن عامة، وبصفة .وفروعھا التشغيل نظم

 للسياحة حقيقى تدعيم مع ريفى إقتصاد إلى الزراعى اoقتصاد تحويل ھدف لنفسھا تحدد عليھا أن ،المدنى
 يمتد ثم ومن ا�ول، العمود من تتحقق التى الوفورات من السياسة تلك تنفيذ ويمكن. الريف وتنمية الداخلية
 الزراعى الصندوق جانب من ًوخصوصا التمويل، ذلك جانب وإلى .المتوسطية المنطقة إلى الثانى العمود

 لشراكة ا�وربية الوثيقة"مثل، أخرى، موارد تعبئة يمكن فإنه ، )EAFRD (الريفية التنمية أجل من ا�وربى
ً إضافياً سببا ويةالق الشراكة تلك فى يجد أن يمكن الذى الثنائى التعاون من المساعدات أو ) ENPI" (الجوار
   .ل�لتزام

ً إقتصاديا البيئة يدعم المستدام، التعاون في والمتأصل والسياسات، القوانين مجال في القوى اoطار وھذا
 صناعات خTل من اoستثمار وتشجيع المنتجين إتحادات إنشاء تشجيع أجل من المختلفة، بالشراكاتً وتنظيميا
 معايير إلى وصولھا الحسبان في آخذين ًمحليا، توريداتھا على للحصول بالجملة التوزيع وتجارة التجھيز،

 عن ناھيك متوسطية، -اليورو الساحة إمتداد على اzن تنظيمھا يجرى اoنتاج خطوط فإن ذلك، وفوق. الجودة
 المنافسة على قادرة الشركات فروع بعض أصبحت ھذا وعلى ًمربحا، اoستثمار يجعل السوق نطاق تغيير أن

 إلى جيل من ينقلھا التى المتوسطية والتقاليد المتوسطية ا�غذية إزدھار في بكليته البرنامج ذلك ويساھم. ًدوليا
 الجديدة، ةالحيا بأساليب ترتبط التى التغييرات بعض مع المتوسطى الغذاء ملكية المستھلكون ويستعيد آخر،

 وتنويع ا�قل، والسكر ا�قل، واللحوم المشبعة، غير والدھون الوجبات، بساطة مثل : الجديدة وبالتطلعات
  .متوسطية أصول من ماتكونً غالبا،  الطعام من جديدة بألوان وتزويده المطبخ رصيد

 تآكل ( مثل المشتركة المشكTت حول – الشراكة بتلك المرتبطة -متوسطية -اليورو الزراعية البحوث وتنظم
 ينشأ ًجميعا أجلھا من والتى) الخ الحيوى، التنوع وتدھور المناخية، والتغييرات المياه، ندرة وتفاقم التربة،
 تحقق ما وإذا ، المتوسط حوض في العلماء من ًأفرادا أو العلمية، المجتمعات جنباته في يضم للتميز مركز
  .النجاح علىً دليT يعتبر ذلك،

 في ووضعه المياه، على والطلب رد،للموا المتكاملة اoدارة تحسين قرار فإن ،ّسىا�سا البرنامج ھذا وفي
 تدعيم مثل – 2005 عام في إقرارھا تم التى ) MSDS (المستدامة المتوسطية التنمية إستراتيجية صميم

 الولوية منح فكرة على أكد قد -2006 عام في أثينا في عقد الذى المياه، لمديرى متوسطى -اليورو المؤتمر
 قطاع إلى -الشراكة معونات من جزء أيلولة إن. الجديدة الجوار يقةوث إطار في ،ةالحيا مدى المياه لقطاع
 نستبعدو+ بالمياه، التزود في حقيقية صعوبات من يعانى وبعضھا للدول، العامة السياسات يدعم المياه،

 بإستمرار مشاركتھا تتزايد التى المحلية، ا�طراف بعض من أو المانحة، الدولية الجھات بعض من التمويل
 الرى، وسائل تحديث طرق لنا وتتيح). الصحى والصرف المياه توفير (المدن في المائية السياسات في

 مؤسسات وتنظيم المياه، وأكواد المياه، تعريفة سياسة (المياه إدارة وتحسين المدن، في المياه شبكات وتجديد
 وإزاء المنوال، نفس وعلى .بشدة نذرھا تزايدت التى المياه، أزمة حتمية من للھروب ًسبيT ،)الخ المياه،

 بقيام التربة، حماية بشأن التعاون بدأ فقد الخام، المواد أسعار في المزعج واoرتفاع ا�راضى، على الضغط
 بسبب ، الزراعية وا�راضى المأھولة المناطق بين الحدود ترسيم أجل من ا�موال بتخصيص الدول

  .اoجراء لھذا المتزايدة الضرورة
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 يكن لم إن -منسق بنموذج مزودة متوسطية -اليورو المنطقة تصبح سوف ، 2020 وحتى العقد يةنھا وفى
Tغذية وتنمية الزراعية للتنمية ً-متكام�ً وفضT. الحقيقية اoستدامة طريق على حتصب وسوف ، الزراعية -ا

 والبيئية، الزراعية، التنمية سياسة فإن - الظواھر على القائمة السيناريوھات عن تبتعد التى -النتيجة تلك عن
 تلك تكون وسوف ، عنه اoستغناء يمكن  +ًأمرا الشراكة من يجعلً واقعياً تضامنا تخلق سوف ھذه، والريفية
 داخل ًأيضا ًملزما عامT - المنطقة دول بين والتماسك اoنصھار عوامل من ًعامT بإعتبارھا -السياسة

 تلك فإن ذلك، على وعTوة).الخ المياه، مستخدمى بين المنازعات وتخفيف مستقر، غذائى أمن (المجتمعات
 غير ًضروريا ًجيوبوليتيكيا ًبنيانا بإعتباره دعائمه، ّطدوتو متوسطى -اليورو البنيان تشد سوف السياسة
  . العالمى المسرح على مسبوق،

 المظاھر حماية على تساعد وسوف البيئى، التدھور مخاطر دون تحول سوف اoستراتيجية السياسة وھذه
 واoبتكار للنموً مصدرا أصبح الذى الريف في اoقتصادى التنوع فيه تشجع الذى الوقت في الريفية، الطبيعية

 أفضل، غذائية سTمة تكفل سوف السياسة تلك فإن ذلك، على وعTوة. المتوسط وشرق جنوب دول في
 رسالتھا تكون وسوف الحيوية، الطفيليات ومخاطر الحيوان، لرعاية أكبرً إھتماما توجه وسوف أعلى، وجودة

 مكافحة على والعمل متوسطية، -اليورو المنطقة في الغذائى ا�من إستقTل: التالية الرئيسية ا�ھداف مواجھة
 جديد، إقتصادى -إجتماعى توازن وإقامة الحيوى، والتنوع البيئة على الحفاظ في والمشاركة المناخى، التغير

  .الحضرية والمناطق الريفية المناطق بين

 طريق عن ًملموسا، ًواقعا المتوسط، ومنطقة أوربا بين اoقليمى التعاون جعل على المنظور ھذا ويساعد
 وتحقيق المحلية، ا�قاليم وتنمية اoقتصاد وصحة ،ّ المعاشالواقع خTل من ل�فراد اليومية الحياه عرض
 مجرد وليس تعبوى، كھدف المستدامة التنمية لفكرة معنى عيةالزرا المسألة تعطى وكيف الغذائى، ا�من
 -ا�وربى الكيان حالة فى كما -متوسطى -اليورو التعاون قلب في الزراعة وضع إن. إتباعھا يتعين سياسة
 في ا�ھمية بالغ أمر وھذا للمشروع، الجيوبوليتيكية ا�وصال يشد الذى ا�سمنت وجود ا�مر، نھاية في يعنى
 ھذه على يتعين وسوف. متوسطى -اليورو المتبادل اoعتماد فيه ويزداد ،إلى ا�قاليم العولمة فيه تدتم زمن

 الغذائى ا�من ضمان: متكاملين ھدفين تلبية البييئية، الزراعية، -الغذائية متوسطية، -اليورو العظيمة السياسة
  .مسئولة وبطريقة جماعى بشكل تصاداoق وتنمية ا�قاليم بتنمية و القيام والكيفى، الكمى بالمعنى

   نريده الذى المستقبل لبناءً مطلوبا أصبح العمل

 بمستقبل وينذر ،اoقناع أدلة إلى يفتقر �نه القلق، على يبعث ،اھروالظ على القائم السيناريو فإن وختاما،
 إطTق خيار فإن إستمر، لو أنه ًتماما المرجح ومن ً.تعقيدا وأشد صعوبة أكثر المتوسط البحر لمنطقة

. محتمل مستقبل أى منظور من تفىيخ سوف متوسطية، -يورو زراعية منظومة بشأن المتفائل السيناريو
 وقوع إحتمال زاد القادمة، السنوات على بصمته وترك أجله، وطال السيناريو ذلك إستمر كلما فإنه وبالمثل،

 ضحية المنطقة قوعوو متوسطية أزمة عن حدثت الذى الثانى للسيناريو -المتوسط ا�جل في -كبرى قTقل
 فيھا تتعايش بأسرھا منطقة يشد الذى اoقتصادية باoستراتيجيات يتميز الذى -الثالث السيناريو أما. للتوترات

 فقد – ضيقة وطنية من أجل مصالح التعاون تختار دول وفيه واحد، صعيد على التقاء دون متوسطية كيانات
 ال� بالحركة مايسمى أو الفعل، رد من نوع بمثابة وھو. الظاھرة على القائم السيناريو أمد ماطال إذا يتحقق،
 مستقبل فإن اzمال، بعض على ينطوى أنه من الرغم وعلى ًحقا، السيناريو ھذا ظھر وإذا. للركبة إرادية

  .توافقية لعملية أخرى، مرة يتعرض، أن يمكن التضامن، على القائم المتكاملة، متوسطية -اليورو المنطقة

 حلين فقط لنا يقدم سوف الظاھرة، على القائم السيناريو بأن عتقادل� مايكفى ا�سباب من ثمة فإن ھذا، وعلى
 ومتھور، فعمند بشكل التصرف وإما ،المواقف تفاقم إما : 2020-2015 من الفترة علينا تطل حتى محتملين،
 - اليورو المنطقة بناء علينا يتعين كان مباشرة،إذا التالية واتالسن أھمية يوضح الذى مرا� ،ةمنفرد و بطريقة
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 للغد، بالنسبةً شديداً تدميرا مدمرة آثار عليه تترتب سوف اليوم، ختيار ا+ھذا إتخاذ في اoخفاق وإن .متوسطية
 مواجھة ببساطة معناه بل فحسب، المستقبل oختيار الفرصة ضياع معناه ليس ذلك، من أكثر التردد وإن

 تحكم أن إ+ أمامك فليس بنفسه، مستقبلهيبنى  الذى المھندس تكن لم وإن .بالفعل الغائرة بصماته وضع مستقبل
 تتحمل وأن اoبداعية التعبئة صيحة تطلق أو القمامة، مجمع في تلقى بأن الحاضرة ا�عمال جميع على

 -اليورو الفكرة ھذه تعد لم ليمية،اoق العوامل ومجموعة العالمى، اoقتصادى الوضع ضوء وفي. تبعاتھا
 الزراعة فيه تكشف سوف ًضروريا ًإستراتيجيا ًأمرا أصبحت وإنما المستقبل، على رھان مجرد متوسطية

 للمنطقة الجيوبولينيكية ا�ھمية عن مضطرد وبشكل -كلى بعد أنھا على إليھا ينظر والتى -خاصة بصفة
 للتنمية ًمعمT المتوسطية المنطقة من نجعل بأن ةداراo تحقيق الديناميكية لھذه ويمكن. متوسطية -اليورو

  .المسئولية بروح تتسم التى المستدامة
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                                                                                                                                                                                                                                                                                            مقترحات > 
  بمقتضاھا للعمل

 ال�زمة الديناميكيات إطTقبشأن  للعمل دعوة تكون أن بھا ونعنى توصيات، شكل في ليةالتا المقترحات نقدم
 أو المقترحات تلك من و+يقصد. والريفى والغذائى الزراعى للتعاون متوسطى -يورو برنامج لوضع

 وسھولة قراءتھا، لتيسير مركزة، ا�فكار تلك تكون أن إخترنا �ننا مانعة، جامعة تكون أن التوصيات
  .تعميمھا

 ھذا كتابة في إشتركوا الذين الخبراء لدن من وتفكير تحليل ثمرة ھى إنما المقترحات تلك بأن التنويه ويجدر
  .مؤسسى كجھاز سيام بھا تتقدم توصيات إ+ وماھى التقرير،

  :عامة مقترحات

  :الوطنية الزراعية السياسات تدعيم

 فوالظرو مجتمعاتھا، في العميقة التغييرات ضوء في الزراعية سياساتھا تسيير المتوسطية الدول على يتعين
 المتعددة الديناميكيات حيث من يص،حمت إلى السياسات تلك وتحتاج. اoقتصاد عولمة عن الناجمة الجديدة
 المناخية، التغييرات مع والتكيف متغيرة، جيوبوليتيكية طبيعية بيئة فى العرض تأمين: بمعنى المتبادل، للتأثير

 بالغذاء، المتعلقة ا�مراض وظھور اoستھTك، أنماط في والتغييرات الطبيعية، لموارد المتزايدة والندرة
 والتوازن التجاريين، الشركاء وتنوع التجارة عالم على واoنفتاح للمنتجات، القياسية المواصفات وتطور

 جميع إن: نقول ًوإجما+. والثقافية السياحية الجديدة ل�نشطة والترويج ا�قاليم، بين اoجتماعى -اoقتصادى
 الطموحة السياسات حول ًكلية جھودھا تعبئ أن المتوسط منطقة في الحكومات من تتطلب المتغيرات تلك

 الدولية، ا�سواق شأن شأنھا المحلية ا�سواق أھمية اoعتبار، في ا�خذ مع والريفية، والغذائية الزراعية
 ل�نتاج رشيد ھجن ھو والھدف . والمسئولية اoستدامة بضرورات يتعلق فيما المنافسة على القدرة  وشرط

 الشرھة المحاصيل عن اoبتعاد مثل (المحلية البيئية الظروف وفق وتكييف الزراعة الدول، فى الزراعى
 الصغيرة، الحيازات تدعيم الوقت، نفس وفي التصدير، أسواق وتنمية المحلية ا�سواق وتطوير ،)للمياه

 الوقت في – يجب بل ، الغذاء مسألة في كاملال اoنخراط الصحة وزراء على يجب كما العائلية، والمزارع
   .والغذاء للصحة وزراء يصبحوا أن -المناسب

  :والزراعة الريف لعالم المحلية الحوكمة تعزيز

 عملية إستمرار ينبغى فإنه الزراعية، السياسة مجال في بمسئولياتھا اoضطTع الدول، على يتعين كان إذا
 المفيد، من ولعله -للزراعة العامة المساندة إستثارة بغية -المتوسطية لدولا غالبية في بدأت التى - الTمركزية

 الحضرية الريفية ا�وساط في ويزدھر، المدنى المجتمع دور فيه يبرز دائم، برنامج تقديم ذلك، على عTوة
 تنميةال وأجھزة الرى، بمياه المعنية والجمعيات الزراعية، والتعاونيات المستھلكين، جمعيات شكل في(

  ) .الخ الريفية،

  :المتوسطى التعاون قلب في الزراعة وضع

 والصحة الحيوى، والتنوع البيئة على والحفاظ ا�راضى تنمية بين يجمع الذى للزراعة الجمعى النھج إن
 سياسات قلب في يكون أن ًأيضا +بد اoجتماعى، -الثقافى والبعد اoقتصادى النمو ونموذج والتغذية، العامة

 للمنطقة الجمعية للھوية الزاوية حجر وھى -أبعادھا جميع من الزراعة إلى مانظرنا وإذا. المتوسطية عاونالت
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 المنطقة لمجتمعات حيوى القطاع ھذا �ن ، متوسطى -اليورو البناء مركز في توضع أن يجب فإنھا –
ْئىشاط بينً قدما المتصاعد التقارب لتحقيق التعبوية القوة وھو وإقتصادياتھا،   .المتوسط َ

  :والغذاء الزراعة بشأن متوسطى -يورو مشترك وزارى إجتماع تنظيم

 الذى المؤتمر غرار على الزراعة، بشأن متوسطية، -اليورو الوزارية اoجتماعات عقد في اoستمرار  يجب
 وفي). ةالزراع وزراء علىً مقصورا وكان (ل�تحاد اoيطالية الرئاسة ،تحت 2003 نوفمبرسنة شھر في عقد
 عام حدود في والغذاء الزراعة بشأن متوسطى -يورو مشترك وزارى إجتماع عقد يجب الخصوص، ھذا

 على والسياحة، والبيئة، والصحة، والتجارة اoقتصاد، إدارات خاصة، بصفة فيه، تنخرط أن ويجب. 2010
 منطقة في الزراعة على رتكزالم التعاون توطيد أجل من ا�ولوية، ذات الموضوعات ًأو+ المؤتمر يبحث أن

  .المتوسط

  :الزراعة بشأن والتعاون الجوانب للحوارالمتعدد متوسطى، -يورو منتدى إقامة

 المشترك الوزارى المؤتمر مستوى على تتخذ التى اoستراتيجية القرارات أحد المنتدى ھذا يكون سوف
 السياسى التوجه: وھى المتبادلة، تاoختصاصا من أعمدة ثTثة حول تنظيمه ويمكن. ًآنفا عنه المنوه

� والخبرات والبحوث ،)المدنى والمجتمع والبرلمانات، والحكومات، القرارات، أصحاب (السياسية وضاعوا
 واoنتاج، الزراعة، قطاع في العاملة ا�طراف ( والمنتجون المھنيون ،)والمعلمون والمحللون، الباحثون،(

 بعض ھنالك فإن اoجتماعات، تلك في صياغتھا يمكن مقترحات أية لىع المسبق الحكم وبدون). والتسويق
 ودول ا�وربى اoتحاد بين اoنتاجى التكامل تنمية: الفورمثل على بحثھا يمكن التى الرئيسية الموضوعات

  الريفية، المناطق ومسألة ا�راضى وديناميكيات الزراعة، فى المياه موارد وإدارة ، المتوسط وشرق جنوب
 في ا�خرى والقطاعات الدقيقة، الحية الكائنات مكافحة ووسائل اoقتصادية، والتنمية التجارية اzفاقو

  ).السياحة بمافيھا (الريفى اoقتصاد

  :الدولية الھيئات في متوسطى -اليورو التقارب تحقيق إلى السعى

 تجارية وعTقات أوثق أواصر امقي لتشجيع إقليمى، منظور من ًجزءا العمل ھذا يكون أن يجب بدء، ذى بادئ
 أمكن، وحيثما ذلك، يلى الجنوبية، الشواطئ على المتوسطية والدول الشمال في التموسطية الدول بين أمتن
 ، WTO العالمية التجارة منظمة فيً وخصوصا -الدولى المستوى على مشترك متوسطى -يورو موقف إتخاذ

 عولمة تفرضھا التى الكبرى التجارية للتحديات التصدى ھو ،والھدف )FAO (والزراعة ا�غذية ومنظمة
 على أكثر بالتركيز تتعلق والمسألة ) G-Euromed (متوسطية مجموعة إنشاء ًمبدئيا، ويمكن،. التجارة
 المتوسطية، المنطقة داخل في المنافسة بد+من الدولى، المستوى على متوسطى -اليورو الزراعى التكامل
  .المنطقة في الدول لمختلف اoجتماعى -اoقتصادى والواقع ،راضىوا� البيئة، مع اoنتاج يتوافق بحيث

 أجل من المتوسط حوض مع المتبادل ا?عتماد على قائمة أوربا في المشتركة الزراعية السياسة إعتبار
  :الزراعية -واHغذية بالبيئة تعنى ، المتوسط اHجل في متوسطية - يورو سياسة بناء

 و+مشكلة المتوسطية الزراعة مشكلة تتجاھل أن أوربا، فى ،والقادمة الجارية اoصTحات نبإمكا يعد لم
 المتوسط ا�جل فى ) CAP (المشتركة الزراعية السياسة رؤية تتضمن أن و+بد. الريفية المناطق أو الغذاء

 - اليورو سياسةال وھذه . 2020 عام بحلول والتضامن، العمل مجال في المتوسط، منطقة المستقبل، فى
 الزراعى التكامل تشجيع : ھما ھدفين، تلبية إلى تحتاح سوف الزراعية، وا�غذية بالبيئة المعنية متوسطية
 المناخية، للتغييرات التصدى على والعمل العرض، تأمين وضمان متوسطية، -اليورو المنطقة فى والغذائى

 المناطق بين جديد إجتماعى -إقتصادى توازن امةوإق الحيوى، والتنوع البيئة على الحفاظ في والمشاركة
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 ھذه ماوضعنا وإذا. الغذاء جودة مستوى إرتفاع على الحفاظ ضرورة إغفال عدم مع والحضرية، الريفية
 - )MSDS (المستدامة للتنمية المتوسطية اoستراتيجية مبادئ تطبيق يتعين سوف فإنه اoعتبار، في الرؤية

 واzليات ا�دوات بوضع فيه قومن الذى الوقت نفس فى المبادئ، تلك وإحترام -2005 عام في وضعھا تم التى
 .متوسطية-اليورو المنطقة في المستدامة والريفية الزراعية السياسات oدخال الضرورية

   :فنية إقتراحات

   :ًومداراً متدرجاً تحريرا متوسطية - اليورو التجارة تحرير ضمان

 تشجيع من بد + الزراعة، في متوسطية - اليورو التجاة لتحرير ًحاليا الجارية المفاوضات إطار ىف
 السلع �كثر بالنسبة اoستثنائية القوائم مبدأ بقبول وذلك والتدريجى، المطرد اoنفتاح إلى الرامية اoجراءات

 مع يتواءم بما أوضاعھم بتعديل الضعفاء للمنتجين يسمح بماً ضروريا ھنا مراحلال إختTف ويعتبر حساسية،
. التجارة تحرير �ثر ا�خيرة الدراسات نتائج بعناية نبحث أن ا�مر، يقتضى كما الجديدة، التنافسية القوى
 -اoقتصادى الواقع يغفل، أ+ يجب المتوسطية المنطقة فى التجارة تحرير فإن الخصوص، ھذا وفى

 ، المتوسط ا�جل وفى. البيئة على الحفاظ نبشأ زايدتالم القلق يھمش أن بد و+ بالمنطقة، الخاص اoجتماعى
 وذلك المنطقة، فى ل�نتاج بالنسبة التجارية التفضيTت بنظام ا�خذ يمكن كان إذا افيم النظر نمعن أن يجب

   .الزراعية -  وا�غذية بالبيئة تعنى أساسية متوسطية -يورو سياسة منظور من

  : نشطة ريفية تنمية سياسات وضع

 الريفية التنمية برامج وتدعيم توطيد  -ا�سواق  تكامل خلفية على - الطويل ا�جل في مھمال من يكون سوف
 أوجه لمعالجة ًأيضا ولكن العائلية، الزراعة نظام تدعيم أجل من فقط ليس ، المتوسط منطقة في القائمة

 والتعليم، الكھرباء،و الشرب، مياه على الحصول مثل (والمجتمعية عيةاoجتما المرافق في القائمة القصور
 خلق طريق عن اoقتصادى، التنوع وتشجيع ورعاية للطرق، ا�ساسية البنية تحسين من +بد كذلك). والصحة

). الريفى اoقتصاد إلى الزراعى اoقتصاد من ننتقل وبھذا، ( الريفية المناطق داخل زراعية، غير أنشطة
 ويمكن الشأن، ھذا في الجيدة، والممارسات خبرات،ال وتبادل ا�طراف، المتعدد التضامن تشجيع ويجب
 اoستثمار وبنك المفوضية، (2020-2010 العقد خTل الريفية للتنمية متوسطى -يورو برنامج تمويل

  ) .الخ السياحة، أو الزراعة، في العامل الخاص والقطاع المنطقة، ودول ، )EIB(ا�وربى

  :اHراضى على الحفاظ

 الزراعية ا�راضى مساحة (المتوسط منطقة في ا�راضى إتجاھات لمتابعة نظام امةإق بمكان، ا�ھمية من
 الغرض، ولھذا المستطاع، قدر والشمول بالديناميكية يتسم بشكل) جودتھا ومدى للزراعة، القابلة وا�راضى

 تقوية: أولھما أساسيان، آخران إجراءان وثمة. منتظمة بطريقة تحديثھا يجرى بيانات قاعدة وضع يتعين
 وتشجيع البناء، أراضى وبين الزراعية ا�راضى بين مييزتال على بوضوح القادرة القانونية النظم فعالية
   .الزراعية ل�راضى المستدامة واoدارة ،ل�ستثمار الTزم الريفية المبانى مقاو+ت قطاع

  :المائية للموارد المثلى ا?دارة

 للدول بالنسبة - المياه تحلية محطات إقامة وإن. للتنمية المحدودة الفرص ببعض تسمح العرض سياسة +تزال
 اoستھTك أجل من المائية مواردھا لزيادة السبل ىحدإ كونت أن يمكن -  بذلك المالية مواردھا تسمح التى

 في - المدن فى العادمة المياه ًوخصوصا - العادمة المياه إستخدام إعادة فى تقدم إحراز يمكن كما اzدمى،
 الفنية اoدارة لصالح العرض إدارة من التحول شك، بT الضرورى من يكون سوف ولكن الزراعى، الرى
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 وقت أى من أكثر المياه، في تحقيقھا تستطيع التى الوفورات من للمياه، جديدة مصادر على حصوللل للطلب،
 شأنھا المستويات، متعدد نھج على ھذه الطلب إدارة وترتكز. عامة بصفة المياه تنمية لعملية بالنسبة مضى،

 يقوم أن بد + للمياه، المختلفة اoستخدامات بين التحكيم فإن سياسية، نظر وجھة ومن. العرض سياسة شأن
 العوامل و+سيما الخارجية، السلبية العوامل الحسبان في آخذين الفوائد، -التكاليف بين المقارنة أساس على

 لنظم المكثف اoستخدام طريق عن المياه، في ضخمة وفورات تحقيق يمكن فإنه الفنية، الناحية ومن. البيئية
 تحسين طريق عن ممكن، مستوى أدنى إلى ينخفض بحيث الطلب من الحد من ًأيضا بد و+ .الدقيقة الرى

 .ملحوظة بدرجة كبير الراھن، الوقت المياه من الفاقد �ن حد، أقصى إلى المياه توزيع شبكات

 بحكم -�نھا العرض، سياسة ًأيضا تخدم وھى للتعريفة، جديدة نظم على المياه، على الطلب رةإدا وتنطوى
 المعونات مشروعات عن التخلى يعنى + ذلك أن رغم جديدة، منشآت تمويل تيسر -التوزيع تكاليف إستعادة

 بينما والمشروعات، ا�شغال لتمويل إضافية موارد يوفر أن يمكن للتعريفة نظام ووضع. الدولية الحكومية
 يحول فT للمياه، الحيوية ةالطبيع الحسبان فى يأخذ أن بد + ولكنه الوفورات، تحقيق على المستھلكين حثي

 المياه على للحصول واضح خيار يوجد حيث الزراعى، القطاع فىو. المياه على الحصول وبين الفقراء بين
 على حياتھم فى يعتمدون المتوسط وشرق جنوب في فTحينال من ًكثيرا أن إ+ الرى، مياه فى الوفورات من

  .الشأن ھذا في الحل يقدم اoستھTك شرائح حسب المياه تسعير فإن لذا. المروية الزراعة

 المعمول والنظم اللوائح فإن ھذا، وعلى. وقانونية مؤسسية بتغييرات الجديدة، المائية السياسة تقترن أن بد و+
 أن و+بد. الخطر يتھدده مورد على الحفاظ بغية عليھا، تعديTت إجراء إلى وضوح بكل تحتاج ًحاليا بھا

 إدارة وحدات بإنشاء وذلك لھا، فروع وجود على" المياه ھيئة "ل الضرورية التنظيم إعادة عملية تنطوى
 التنظيمية بالممارسات الوعى أن ويبدو المنتفعين، إتحادات وتدعيم الجوفى، الخزان أو الحوض، مستوى على

 قد ا�وضاع بأن التسليم مع المفضلة، الوسيلة ھو القاعدية، الفاعلية ا�طراف مستوى على وتنفيذھا، المحلية
 ولقد. الجديدة المائية السياسة تلك أيدى في ھامة أداة المطاف، نھاية في المياه، في اoتجار يصبح وقد. تتباين

 المائى العوز الحسبان في ا�خذ مع -المشكلة تلك بشأن لمستوىا عالى إستراتيجى تفكير وجود ًمطلوبا، بات
 - اليورو الزراعية للمنطقة التدريجى التكامل بغرض -المتوسطية المناطق بعض منه تعانى بدأت ذىال

  .التضامن على القائم متوسطية،

   :الزراعى والتعليم الزراعية، العلوم لبحوث شبكة بناء

 متوسطي - اليورو التعاون نامجرب ويعتبر وتعليمية، وزراعية علمية بحوث بكاتش إنشاء على العمل من بد +
 ا�وربية البحوث برامج ضمن المتوسطية العلمية المؤسسات وجود تدعيم ويجب ھنا، إستراتيجية أھمية ذا

 تم التى -  )ERA-NET (ا�وربية البحوث وكالة شبكة وتعتبر ،)…PCRDT,ERA-NET : (مثل
ً عمليا ً+امث) ARIMNET (المتوسطية المنطقة في الزراعية البحوث شبكتھا في تضم بحيث تطويرھا

 والشراكة المشاركة على تشتمل التى المستدامة اoجراءات من ًجزءا الديناميكية ھذه تكون أن بد و+. ًبارزا
 أولويات دتحدي أجل من متدرج بشكل فنية قياسية أسس وضع بھدف التكامل، على القائمة واoستدامة،

 - ا�غذية مجال في التنافسية أجل من مراكز إقامة تدعيم ،الضرورى من يكون وسوف -الزراعية البحوث
 .الزراعية والبحوث الخبرات من الشبكة تلك لتكثيف أكبر بدرجة والعلماء الطTب تبادل وتشجيع الزراعية،

 :المستدام وا?نتاج ا?بتكار تشجيع

 أخرى أساسية عوامل ھناك فإن اoبتكار، عملية في المتميزة المؤثرة القوى من والتعليم البحوث كانت إذا
 مروجى يشجع وما. اoبتكار عمليات يحمى قانونى إطار وجود من بد + خاصة، وبصفة بھا، اoستعانة يتعين

 من ا�مر يتطلب عام، وبشكل .اoبتكارات لحماية أجھزة وجودو أو مصرفى تمويل وجود المشروعات،
 حتى المتوسط، وشرق جنوب دول فى الفTحين مع التعامل على ًإقبا+ أكثر يكون أن المصرفى القطاع
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 الخضراء الثورة (البيئية الضوابط إحترام مع اoنتاج، يزيد ثم، ومن اoستثمارية، بمشروعاتھم يقوموا
 إذا فقط يتحقق أن يمكن وإنما أنه،بش أحكام إصدار يمكن + للزراعة، المالى التدعيم ھذا كان ولما ،)المزدوجة

 التى ا�راضى سياسات : ا�ولويات قمة فى يضع أن بد + فإنه السبب، ولھذا. حقيقية ضمانات الزراعة قدمت
 المعايير مع اoنتاج ىّمشتي أن على تعمل التى التجارية والسياسات ا�راضى، على الحفاظ بقصد وضعت
  .الدولية

   :الزراعية اتالمنتج وتسويق عرض تحسين

 إستراتيجيات وضع من و+بد والموزعين، النقل، وجھات المنتجين، بين كفاءة أكثر تضافر قيام من +بد
 الريفية، العائTت ومزارع المدن، في بالجملة والتوزيع الزراعية، -ا�غذية صناعات بشأن مبتكرة تجارية

 ھذا وبإتباع. الزراعية -ا�غذية منظومة فى لفاعلةا ا�طراف بين المضافة، القيمة من عادلة، أنصبة شكل فى
 والتجھيز، النقل، : مثل المتاحة، السوقيات عرض مسألة إدماج الريفية التنمية لسياسات يمكن النموذج،

 وتقوية تدعيم ذلك، مع ويتوازى. تسويقه ثم ومن ،)اءاoقتف (وسTمته الزراعى اoنتاج نقل لضمان والتخزين،
 عامة إتفاقيات خTل من ا�سواق على والحفاظ لھا، التنظيمية البنية ناحية من للفTحين، ھنيةالم اoتحادات

 وتعبئة المؤسسية، ا�طر تعبئة أجل من وجسارة قوة أكثر خطوات إتخاذ ًأيضا، المفيد من يكون وقد. وخاصة
 في المتوسطية الزراعية جاتللمنت للترويج المتاحة، الفرص oستغTل المطلوبة والمادية البشرية الموارد
 ًأساسا، العضوية الزراعة مثل الجودة، وعTمات الجودة، نظم إنتشار أمام فتحةلمنا والدولية المحلية ا�سواق

 الشمال دول بين التعاون أولويات ضمن والمعرفة، الخبرات تبادل عملية تظھر أن و+بد. المنشأ ومسميات
 والزراعة المتوسطى الغذائى النظام عن الدفاع أجل من إقليمية تراتيجيةإس وراء نسعى كنا إذا الجنوب، ودول

  .ذلك لكل والترويج المتوسطية، الريفية وا�طعمة المتوسطية –

   :المتوسط وشرق جنوب دول في الغذاء لسjمة وطنية أجھزة إنشاء تدعيم

 معايير مثل (جمركية يرغ أخرى حواجز إقامة إلى يترجم لن الجمركية الحواجز إلغاء أن نضمن لكى
 معنية وطنية أجھزةً تدريجيا تنشئ أن المتوسط وشرق جنوب دول على يتعين فإنه ،)النبات وصحة الصحة،
 قامت كما - )EFSA (الغذاء لسTمة ا�وربية الھيئة تقوم أن الصدد، ھذا في المفيد، من ولعله. الغذاء بسTمة
 بتدعيم -ا�وربى اoتحاد إلى إنضمامھا عند أوربا ووسط شرق لدو في ا�جھزة من النوع ھذا إنشاء بتدعيم

 في ا�طراف المتعدد التعاون ورعاية تشجيع طريق عن اoتجاه، ھذا فى اzن، ، المتوسط وشرق جنوب دول
  .المتوسط منطقة

   :المتوسطية السلع على المميزة العjمات وضع

 للعTمات نظام إنشاء في التفكير يمكن فإنه له، ويجوالتر المتوسطى الغذائى النظام عن الدفاع أجل من
ً فضT والسTمة، والجودة، الھوية،: الجوانب ثTثى ھدف لتحقيق بالمنطقة، الخاصة للسلع المميزة المتوسطية

 عTمة تكون سوف -تسويق عTمة ًأساسا وھى -المميزة والعTمة ،)الطاقة كفاءة مؤشر (البيئة إحترام عن
. المنشأ مسميات محل تحل أن ورائھا من و+يقصد الموجودة، للسلع مظلة بمثابةتكون  سوف ا�نھ تكاملية

 ثم ومن الغذائية، المنتجات بشأن المتوسطى اoتصال ثقافة بنشر النظام ذلك يسمح فسوف أخرى، ناحية ومن
  .للناس اليومية الحياة على التأثير

  :نحوھا وتوجيھھم المتوسطية بالمنتجاتًعلما  المستھلكين حاطةإ

 التسويق، فى مشھورة عTمة وجود من جميعال يفيد حيث وسطية،المت للمنتجات للترويج عالمى سياق في
 حيث الزراعية، - ا�غذية منظومة فى الرئيسى العنصر بإعتبارھم المستھلكين على اoھتمام ينصب سوف
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 نسمح ولكى .والمصنعة منھا الطازجة ة،المتوسطي ا�غذية مجموعة نحو ًتدريجيا اoختيارات توجيه يتم
 يمكن فإنه لديھم، الشرائية القوة ھامش على نجور أن دون الغذاء، من فى أو قسط على بالحصول للمستھلكين

 أفضل معلومات لھم توفرت ما إذا -المستھلكين توجيه إعادة ويمكن. المتوسطية للسلع ضريبية إعفاءات منح
 بين الشراكة تحديد ويجب. الجودة منتجات نحو -بصحتھم أشد وإھتمام بل ،أفضل ونوعية السلع، بشأن

 المتوسطية السلع من واسعة مجموعة توفير يتسنى حتى بالجملة، ا�غذية توزيع وشركات العامة، السلطات
 بالنسبة العامة بالصحة يتعلق برمته وا�مر). الخ المضافة القيمة ضريبة ورد الدعم، (ا�سواق في وإتاحتھا
 خاص تدعيم يمنح وسوف. الخاص القطاع من المعنية ل�طراف والبيئية ا+جتماعية والمسئوليه للدول،

 تقديم مثل (الدولة فيھا ترغب التى العضوية، المنتجات بيع لمنافذ التدريجية الزيادة مع العضوية، للزراعة
  ).ًمثT المدارس في الغذائية الخدمات

  :سطىالمتو الغذائى للنظام رويجتال

 بعد إليھا يضاف أن بد + التى المتوسطية، الھوية مكونات من ًھاما ًمكونا المتوسطية الغذائية الثقافة تعتبر
 إتخاذ ويتعين ه،موتعمي له، والترويج المتوسطى، الغذائى النظام حماية من بد و+. معاصر وسياسى إجتماعى
 وحمTت واoعTم، للترويج كبرى حمTت خTل من المتوسطية للھوية العريق التراث لھذا للدعوة إجراءات

 الخطة مثل واسع، نطاق على العامة المخططات ببعض والقيام، ا�طعمة تلك لتذوق اoجتماعية - الثقافة
 فى أخذنا وإذا. عليھا المميزة العTمات ووضع المتوسطية المنتجات وتسويق الشباب، وتغذية لصحة الوطنية

 ھدفھا التى الغذائى التعليم سياسات إصTح وضرورة المعھودة، المتوسطية نتجاتالم جاذبية اoعتبار،
 فرصة بمثابة يكون المتوسطية، غذيةل� سنوى يوم إقامة البارزة، المناسبات فإن من العامة، الصحة

 تالمنتجا عرض يجرى بينما ا�غذية، وتذوق الغذائية الثقافات ا�فكار لتبادل والمتوسطيين ل�وربيين
 والفنيين، القرارات، صانعى بين كاoجتماعات ا�نشطة، أنواع مختلف خTل من إقليم لكل دةالمعھو

 الشركات يضم ا�طعمة لتذوق أسبوع كإقامة التسويق، خTل من التوعية وحمTت المكشوفة، والمسارح
 العTقات تكون عندما لصيف،ا فصل أثناء واoحتفاليات المناسبات ھذه إقامة ويمكن بالجملة، للتوزيع الخاصة
 بالفعل أعربت التى -الكبرى الدولية للمؤسسات ويمكن. ًأساسا السياحة بسبب ذروتھا، في متوسطية -اليورو

 العالمية الصحة منظمة مثل العملية، تلك في ًھاما ًدورا تلعب أن - المتوسطى الغذائى للنظام تأييدھا عن
WHO، ،غذية ومنظمة واليونسكو�  .الخ) FAO (اعةوالزر ا

  :المتوسطية المنطقة في والزراعة السياحة بين الصjت أفضل عن البحث

 +يمكن أحدھما فإن المتوسطية، والمجتمعات ل�قتصاديات إستراتيجيين قطاعين والزراعة السياحة بإعتبار
 قامةإ ويتعين . لمتوسطا البحر منطقة في اoقليمى والتعاون التنمية إلى ا�مر يتطرق عندما اzخر، يتجاھل أن

 التضافر ويقوم التآزر يحدث خTلھا من التى والسبل المسارات جميع وإرتياد القطاعين، بين أفضل صTت
 لتوثيق الداخلية، المناطق وبين السواحل، على السياحية المناطق  بين الشراكات إطTق ويمكن .القطاعين بين

 والمناطق المدن في يستھلك الذى الغذاء يأتى أن ذلك، راءو من والھدف والريف، المدينة بين العTقات
 وفنون الغذائى التراث إكتشاف على يساعد مما (الخارج من إستيراده من ًبد+ المحلية، المزارع من السياحية
 بالسياحة تسمى التى (الريفية المناطق إلى عكسية سياحة حركة وقيام ،)اoقامة بلد في والطعام المآدب

 المحليين المنتجين بين إتفاقيات وضع: اoجراءات من نوعين في نفكر أن يمكن الصدد، ھذا وفي). الخضراء
 الوطنية الزراعة وتدعيم تجارية منافذ وجود لضمان) والفنادق المدن في (ا�غذية خدمات عن والمسئولين

 في ول�راضى المحلى تجللمن الترويج أجل من الريفية، المناطق في زراعية -سياحية نظم ووضع -المحلية
  .المتوسط منطقة
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   :الغابات حرائق لمكافحة سريع إنتشار قوة إنشاء

 التى المتواترة مخاطرھا بسبب الغابات، حرائق لمكافحة سريع إنتشار قوة إنشاء الحيوية، ا�مور من لعله
 الفنية لمعداتوا ا�دوات في المشاركة وإن. الصيف فصل أثناء ًوخصوصا المتوسطية، البلدان تصيب

 حماية وسائل من ھامة وسيلة تعتبر -إضافية وقائية عملية كونھا عن ًفضT -الكوارث من النوع ھذا لمعالجة
 .المتوسطية المنطقة في والريفية الزراعية المناطق

- -  - - - -  - - - -  

 -يورو سياسة بناء أجل من للتعاون إلقاء الضوء على السبل ا�ولية إلى ترمى إنما المقترحات تلك جميع إن
 ليس أن ، شئ كل ورغم القول، نافلة ومن. المتوسط ا�جل في الزراعية، -  وا�غذية بالبيئة تعنى متوسطية،

 وعTقتھا المتوسطية، المنطقة مستقبل بشأن ا�بعاد الثTثى السؤال إعادة سوى آخر غرض المقترحات لتلك
 الذى الجغرافيين، الكيانين ھذين بين إستراتيجية صلة إقامة في ةالزراع تلعبه أن يمكن الذى والدور بأوربا،

 .                         واحد مصر بينھما يربط
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  فھرست الوثائق
  21 مقدمة

  29  . منتديات التعاون المتوسطى-1خريطة 
  تحليل 
  الزراعية فى منطقة المتوسط–الزراعة وا�غذية وضع 

  

   ا+جتماعى–السياق الديموجرافى : 1الفصل 
  

  38  .1990-2020  سكان منطقة المتوسط 1- شكل بيانى 
  39  2005 سكان المدن فى منطقة البحر المتوسط، 1-خريطة 
  39  2005 سكان المدن فى منطقة البحر المتوسط، 2-خريطة

  39  2005 سكان المدن فى منطقة البحر المتوسط، 2- الشكل بيانى 
  40  2005 سكان الريف فى منطقة المتوسط، -3خريطة 
  41  2005 سكان الريف فى منطقة المتوسط، -4خريطة 

  42  1990 -2020 متوسط أعمار السكان 4 بيانى شكل
  43 2005 السكان، أعمار 5 -  خريطة

    الم7حق
  58  مؤشر الخصوبة فى منطقة المتوسط1 –ملحق 
  59  ًيوضح فروقا عميقة بين الدول المتوسطية) HDI( مؤشر التنمية البشرية –2ملحق 
  60   المتوسطية فى منطقة البحر المتوسط– أوضاع الزراعة وا�غذية 3 -ملحق
  60   ظاھرة نقص التغذية بين سكان المنطقة الجنوبية للمتوسط4 -ملحق
  61   ظاھرة العمر الھرمى فى إيطاليا، تونس، ومصر5 -ملحق

    السياق ا+قتصادى الجغرافى: 2الفصل  
  64  2004تج المحلى ا4جمالى فى منطقة المتوسط،  نصيب مختلف الدول من النا1-شكل بيانى

  65  2004 مركز المنطقة المتوسطية فى ا+قتصاد العالمى، 2- شكل بيانى 
  65  1990-2004 اتجاھات الناتج المحلى ا4جمالى فى المنطقة المتوسطية، 3- شكل بيانى 

  67  2003 - 1995 تدفقات ا+ستثمار ا�جنبى المباشر إلى دول وسط وشرق أوروبا،: 4شكل 
  68  1995-2003 تدفقات ا�ستثمار ا*جنبى المباشر إلى دول وسط وشرق أوروبا، 5 –شكل بيانى 
  69  2005 – 1999 وضع دول جنوب وشرق المتوسط فى تجارة ا+تحاد ا+وربى، – 6شكل بيانى 
  70  2000 – 2005 الميزان التجارى لدول  جنوب وشرق لمتوسط، 7 –شكل بيانى 

  70  2000 -2005 الميزان التجارى للدول ا+وروبية المتوسطية ،8  - كل بيانى ش
  71  2000 - 2005 وضع ا+تحاد ا�وروبى فى تجارة بلدان جنوب وشرق المتوسط، 9 –شكل بيانى 

  74    ا�تفاقيات السياسية والتجارية-1خريطة
  81  1965-2004 اتجاھات السكان العاملين فى الزراعة فى منطقة المتوسط خ7ل الفترة من 10 –شكل بيانى 
  82  2004  نسبة العاملين فى الزراعة إلى إجمالى القوى العاملة، 11-شكل بيانى

  82  2004 نسبة العاملين فى الزراعة إلى إجمالى القوى العاملة، 2 –خريطة 
  84         1990-2005راعة وتكوين الناتج المحلي فى منطقة البحر المتوسط،  الز12شكل بياني 
  86   اتجاھات الميزان التجاري الزراعي فى دول جنوب وشرق المتوسط-13شكل بياني

  88  .2003-1963لواردات الغذائية فى منطقة المتوسط، خ6ل الفترة من  صافى ا3-خريطة 
  95  الكبار والشباب): 2000-2005( معد�ت البطالة فى منطقة البحر المتوسط 1 –ملحق 
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  96  1990-2004 الشرائية، القوة تعادل بسعر اMجمالى المحلى النتاج من الفرد نصيب متوسط 2- ملحق
 دوMر بالميلون (1995-2005 المتوسط، البحر منطقة فى المباشر اHجنبى تثماراMس تدفقات 3 – ملحق

  )أمريكى
  

98  

  99  2000-2005 المتوسط، وشرق جنوب ولد مع التجارة فى 25 – اMوروبى اMتحاد نصيب 4 – ملحق
  100  المتوسطية التنمية وكالة لبرنامج موجز عرض 5 – ملحق
  100  2004 عام فى المتوسط وشرق جنوب لدول الزراعية التجارة مكانة 6 – ملحق
  101  )2004 -2002 (التجارة إجمالى من الزراعية والواردات الصادرات نصيب 7 – ملحق
  102  المتوسط وشرق جنوب دول فى الزراعية التجارة مكانة 8- ملحق
  103  المتوسط منطقة إلى الحبوب واردات 9 – ملحق

    :ةالموارد الطبيعي -3الفصل 
  104  1985:2002 من ة سطح البحر المتوسط خ6ل الفترة حرارة اتجاھات المتوسط السنوى لدرج1-شكل بيانى 

  109   .2003 استغ6ل ا*راضى فى منطقه البحر المتوسط، 1-جدول
  113  .2003فى الدول المتوسطية،  لنسبة سقوط ا*مطار إلى  المساحة ىالمتوسط السنو - 2شكل بياني 
  113  2025 – 1950الفرد من الموارد المائية، التفأوت فى متوسط نصيب - 3شكل بياني 
  114 .2003 مؤشراستغ6ل المياه،4-شكل بياني 

  114  �عتماد  مؤشر ا2-جدول
  119  2006 حصة الغابات وا*راضى الشجرية من المساحة الكلية، 5 -ىشكل بيان

  121 2005  انتاج الطاقة،6 –شكل بياني 
  4الفصل 

 العلم والتكنولوجيا وا�بتكار

  

  132  . بيان بتقييم ا�قتصاد القائم على المعرفة، يرتكز على منھج تقييم المعرفة للبنك الدولى1-جدول 
  133  2003 ا+قتصاد القائم على المعرفة فى الدول المتوسطية، 1-شكل بياني 

  135   ا�نفاق العام على التعليم ومحو ا*مية فى عدة دول متوسطية2-جدول
  146  .فى ثمانية فروع من فروع المعرفة، فى دول المغرب العربي* ص مؤشر التخص3 -جدول 
  147  2005 مساحة المحاصيل الى تستخدم التكنولوجيا الحيوية على مستوي العالم فى4-جدول 
                                                      5 الفصل
 ∗∗∗∗ اMستھjك واتجاھات الغذاء أنماط

  

  155  .2003 سنة البلقان – الجنوب - الشمال بين المتوسطية الغذائية النظم مقارنة 1 بيانى رسم
  156  بنية المقطوعية الغذائية1-جدول
  162    2002- 1974 تونس، في الشرائية والقوة الثروة من الفرد نصيب متوسط اتجاھات 2- بيانى شكل

  163  .2005 والجزائر، فرنسا في العمل ساعات من اHدنى بالحد مةّومق الشرائية القوة مقارنة 2-  دولج
  164  )يوم/فرد/سعر كيلو (المتاحة الغذائية الطاقة 3-  جدول

  166   .2004 – 1990 الحرارية السعرات في العجز أو الفائض من الفرد نصيب متوسط - 1 الخريطة
  167  تھjكاMس معدMت حسب الدرجات توزيع 4-  جدول
  168  2000 – 1960 المتوسطية الدول في الغذاء جودة مؤشر في ا+تجاھات 3- بيانى شكل

 الغذاء، جودة لمؤشرات المختلفة الدرجات حققت التى المتوسطية الدول عدد. الغذاء جودة مؤشرات 5- جدول
1960 – 2000  

168  

                                                 
 ).مونبلييه المتوسطية، الزراعة معھد سيام، (باديلT مارتين بإعدادھا قام وثائق على مادته في الفصل ھذا اعتمد ∗
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  169  2004 الكبار، في والسمنة الزائد للوزن النسبةالمئوية 4- بيانى شكل
  169  المتوسط شمال منطقة في سنة 11-7 مابين الصغار فيوالسمنة الزائد للوزن المئوية النسبة 5- بيانى شكل

  177  المتوسط جنوب دول  2003-1963 كريت، نموذج من سلعة لكل بالنسبة ا?ستھjك إتجاھات 1- ملحق
    

   7الفصل 

   ∗النادرة الموارد وإدارة تاج التوفيق بين  ا4ن

  

  210  .  تكلفة الطاقة المتجددة1-جدول 
 216   بإستخدام النبات المياه تنقية زيتجھ عملية على مثال 1- شكل

  101  تكلفة التحلية فى دول المتوسط2-جدول 
217  

  218  البحر مياه لتحلية ا4سرائيلى البرنامج 3 - جدول
  219  الرى ظمن مختلف بين مقارنة  4- جدول
  221   كابيتانا بمنطقة Apulia أبوليا فى للمياه معينة محاصيل إحتياجات 5- جدول
  224  .الوراثية الھندسة محاصيل *حد ا4نتاجية منحنى 1 -بيانى شكل

  8 الفصل
  ∗∗∗∗الغذاء وسjمة الغذائى Hمن ضمان

  

  238  لغذاء اوسTمة الغذائى ا�من فى تشارك التى ا+جتماعية القوى 1- شكل
  9 الفصل
  )*(الزراعية السلع وتسويق عرض

  

  256  2007سنة أوربا فى الجغرافية وحماية السمة  /ع7مات المنشأ حماية توزيع 1-شكل بيانى
  258   2006 قائمة بتسجيل حماية ع6مة المنشأ، وحماية السمة الجغرافية في دول جنوب أوربا، -1جدول 

    

  

                                                 

 المعھد، بنفس: ىفجيو وبيرتار "بارى، – للبحوث  معھد الزراعة المتوسطية-سيام" ( لينا +مادا نيقو+ "بإعدادھا قام التى الوثائق على بناء الفصل ھذا تاليف تم  ∗
  ).مونبلييه  معھد الزراعة المتوسطية – سيام" (بيبرب7ن"

  
  www.water.treatment.unige.it  البيانات متاحة على الموقع التالى من شبكة المعلومات الدولية )101

  ).مونبلييه، المتوسطية الزراعة معھد، مسيا (باديT مارتين التي أعدتھا الوثائق بعض إلى الفصل ھذا استند ∗

 البحوث معهد - سيام (مربوسعودوع، )بارى - الزراعية البحوث معهد - سيام" (أنطونيللى أناريتا"بإعدادها تقام وثائق على الفصل هذا يستند )*(

  ).بارى - الزراعية بحوثال معهد - مسيا" (بولييزى باتريزيا"، و)بولونيا جامعة"(مالوريو جيوليو"و، )مونبلييه -الزراعية


