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  ملخص
يعد األمن الغذائي من أكثر التحدايت اليت تسعى دول املغرب العريب إىل حتقيقها، رغم اإلمكانيات املتوافرة لديها و الكفيلة  

 .إال أهنا مل تستطع حتقيق مسعاهابتحقيقه، ورغم بذهلا للعديد من اجلهود اليت ترمجت جبملة من اإلصالحات والسياسات واملشاريع،  
من   تنسيق اجلهود والسياسات االقتصادية يف إطار تكاملي،املواجهة اجلماعية هلذه املعضلة وذلك ب  لذا أصبح من الضروري

التكامل فيما بينها وإتباع هنج مشرتك ملواجهة املنافسة الدولية، وخاصة مع توافر    حتت لواء  لألمن الغذائيمشرتكة    إسرتاتيجية  تبين خالل
اسرتاتيجيات  بعرض  وهذا ما سنحاول توضيحه من خالل هذه الدراسة وذلك    ،مقومات التكامل اليت تساعدها يف مواجهة هذا التحدي

   غذائي يف هذه الدول يف حال حتقيق هذه االسرتاتيجيات.ع الحتقيقها و إستشراف الوض  مدىاملشرتكة املتفق عليها ،   األمن الغذائي
 .األمن الغذائي ، التكامل االقتصادي املغاريب، دول املغرب العريب  اإلسرتاتيجيات،:  الكلمات املفتاحية
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 متهيد:

  إسرتاتيجيةمدى قدرة الدول املغاربية لتحقيق أمنها الغذائي من خالل تبنيها  سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية توضيح  
وما زاد من صعوبة التحدي  مشرتكة حتت لواء التكامل االقتصادي املغاريب، خاصة يف ظل التحدايت اليت تواجهه هذه البلدان لتحقيقه،  

الفجوة بني العرض والطلب، من جهة، وبني الصادرات والواردات، من التعقيدات العميقة اليت متيز البيئة الدولية واليت أدت إىل اتساع  
 جهة أخرى.

من خالل وضع   أمنها الغذائي يف إطار التكامل االقتصادي فيما بينها  لذا سنستعرض مدى قدرة هذه الدول على حتقيق
اإلسرتاتيجية املتفق عليها  السيناريوهات للمراحل املختلفة للتكامل االقتصادي   ثريها على األمن الغذائي بتلك الدول، وذلك وأتوفق 

املغاربية املشرتكة لألمن الغذائي اثلثا، لنستعرض االسرتاتيجيات    ،التكامل االقتصادي املغاريببعرض ماهية األمن الغذائي يف األول ، مث 
نتائج هذه اإلسرتاتيجية على التجارة الزراعية البينية، لنحاول خامسا استشراف أفاق  األمن الغذائي يف إطار التكامل االقتصادي  مث 

 املغاريب.

األمن الغذائي -1  :سنحاول من خالل ما يلي عرض ماهية األمن الغذائي:   ماهية 

مصطلح األمن إىل احلماية من خطر اجلرمية واجلوع واملرض والبطالة والتلوث، وانتهاكات حقوق   يرمز:  مفهوم األمن الغذائي  1-1
يعترب مفهوم األمن من املفاهيم   ويتكون من   (،multi-dimensional concepts) اجلوانب متعددةاإلنسان بصورة عامة، وابلتايل 

األمن االقتصادي، األمن الثقايف،   األمن املائي، األمن البيئي، األمن االجتماعي،ومتداخلة، مثل األمن الغذائي،   عدة حلقات مرتابطة
 احللقات أمكن من خالهلا اخرتاق أمن اجملتمع واإلضرار مبصاحله. ...اخل؛ وإذا مل تؤمن أي من هذه ،األمن الوطين

وابلتايل فهو يتغري  ( culture based concept) اجملتمع ابلرغم من أن مفهوم األمن وتعريفه مرتبط بدرجة كبرية بثقافة وقيم
من جمتمع آلخر، إاّل أن هنالك شبه إمجاع أبن األمن الغذائي يعترب من أهم هذه احللقات، إن مل يكن أمهها، يف كل اجملتمعات ومرتبط  

 .1ارتباطا وثيًقا مبعظمها
الدولة أو جمموعة من الدول قادرة على توفري القدر الكايف من الغذاء  يعرف األمن الغذائي لغًة أبنه: "احلالة اليت تكون فيها  

 .  2لكل شخص"
 "احلالة اليت يتمتع مجيع أفراد اجملتمع فيها ويف األوقات كافة، أبنه''  FAO''  كما تعرفه منظمة األغـذية والزراعة لألمم املتحدة

مواجهة احلياة النشطة صحيا. وتعد احلاالت اليت ال تتسم  إبمكانية احلصول على الغذاء املناسب لتلبية حاجاهتم التغذو  ية، من أجل 
ابألمن الغذائي ظاهرة معقدة ترتبط ابلعديد من العوامل، يف مقدمتها البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية فضال عن مدى ندرة  

 .3املوارد واألداء اإلقتصادي إلنتاج الغذاء وجتارته اخلارجية"

 
جامعة انيف العربية للعلوم "ق، الندوة العلمية  املفاهيم األمنية يف جمال األمن الغذائيصديق الطيب منري،   1 يف املناهج التعليمية األمنية"،  يم احلماية املدنية 

والبحوث،  -األمنية، الرايض يومي   السعودية، مركز الدراسات    .8، ص27/11/2008و 26السعودية، 
2 English Dictionary, Definition of food security, noun from the Cambridge Business, Cambridge University Press, 

England, 2006 .  
لألمم املتحدة ) 3 والزراعة  التجارة الزراعية والفقر هل ميكن توظيف التجارة لصاحل الفقراء؟،  :2005حالة األغذية والزراعة ،  (FAOمنظمة األغذية 

 .82-81، ص  2005إيطاليا،   ،روما
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الغذاء يف كافة األوقات، وكذلك  ف السابقة تتضح لنا أمهية عنصر الزمن ابلنسبة لألمن الغذائي، أي ضرورة توفريمن التعاري
كمية ونوعية الغذاء املطلوبني لتحقيقه، وابلتايل لتحقيق األمن الغذائي جيب توفري الغذاء الصحيح وبشكل مستمر، كما بني لنا التعريف  

ضرورة توافق سعر الغذاء    لزراعة لألمم املتحدة أهم العوامل اليت من شأهنا التأثري على األمن الغذائي، مثلالذي قدمته منظمة األغذية وا
 مع اإلمكانيات املتاحة للسكان.

 :4أن مفهوم األمن الغذائي ينبغي أن يؤسس على ثالثة مرتكزات  ميكن القول  سبق،   من خالل ما 
 جيدة ؛وفرة السلع الغذائية بكمية ونوعية   −
 وجود السلع الغذائية يف السوق بشكل دائم ؛   −
 أن تكون أسعار السلع يف متناول املواطنني. −

ابلتايل ميكن القول أن األمن الغذائي هو "ضمان احلد األدىن من الغذاء الصحي، والسامل والكاف جلميع أفراد اجملتمع ملزاولة 
 م سواء عن طريق اإلنتاج احمللي، أو االسترياد اعتمادا على املوارد الذاتية".نشاطهم؛ بشكل مستمر ومنتظم، ومبا يتوافق وإمكانياهت

واليت اعتربت أن  ،  FAO  التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة CFS  حسب جلنة األمن الغذائيأبعاد األمن الغذائي:   1-2
على أغذية  األوقات، اإلمكاانت املادية واالجتماعية واالقتصادية، للحصولاألمن الغذائي " يتحقق عندما تتوافر جلميع الناس، يف كل  

، ميكن القول أهنا  5كافية وسليمة ومغذية تليب احتياجاهتم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النشاط والصحة "
 :  6خلصت أبعاد األمن الغذائي يف أربعة أبعاد

فر املادي امللموس للغذاء، حيث يتعلق توافر الغذاء جبانب العرض يف جمال األمن الغذائي، وحتدده مستوايت  : التواتوافر الغذاء .أ
 إنتاج األغذية و املخزوانت والتجارة الصافية. 

الدخل القابل    إمكانية احلصول على الغذاء: .ب احلصول االقتصادي واملادي على الغذاء، يتحدد احلصول االقتصادي من خالل 
رف وأسعار األغذية وتوفر الدعم االجتماعي والقدرة على بلوغه، أما احلصول املادي فيحدده التوافر وجودة البنية التحتية واملنشآت  للتص

النامية تؤدي املداخيل اليت جتىن يف جماالت الزراعة والغاابت ومصايد األمساك   األخرى اليت تسري عمل األسواق، يف الكثري من الدول 
 ياء املائية، دوراً أساسياً يف حتديد نواتج األمن الغذائي.وزراعة األح 

كيفية استخدام اجلسم للمغذايت املنوعة اليت ينطوي عليها الغذاء، حيقق األفراد كما كافياً من الطاقة واملتناول    االستفادة من الغذاء: .ج
النظم الغذائية وتوزيع الغذاء داخل األسرة، وابالقرتان مع   من املغذايت من خالل العناية اجليدة وممارسات التغذية وإعداد األطعمة وتنوع

 االستخدام البيولوجي للغذاء املستهلك، حتدد الطاقة واملتناول من املغذايت احلالة التغذوية لألفراد.
غذاء كافياً اليوم،  استقرار األبعاد الثالثة األخرى عرب الوقت، حىت وإن كان متناول األفراد من ال  استقرار اإلمدادات من الغذاء: .د

يؤدي إىل تدهور  يعتربون عدميي األمن الغذائي يف حال كان حصوهلم على الغذاء غري كاف بشكل متكرر، األمر الذي قد  سوف 
  ،كالبطالة وارتفاع أسعار التغذية(  حالتهم التغذوية، كما أن الظروف املناخية الصعبة أو عدم االستقرار السياسي أو العوامل االقتصادية )

 قد تؤثر يف حالة األمن الغذائي لألفراد.
 

إدارة األعمال  دور التكامل االقتصادي يف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف دول املغرب العريب،  ،2013بن خزانجي أمينة ،   4 مدرسة الدكتوراه 
جامعة سطيف، اجلزائر، ص   .4والتنمية املستدامة، 

 .7، ص 2016جلنة األمن الغذائي العاملي، اإلطار االسرتاتيجي العاملي، النسخة اخلامسة،   5
لألمم املتحدة  6 والزراعة  والصاحل العام ،  FAOمنظمة األغذية  أسواق السلع الزراعية التجارة واألمن الغذائي: حتقيق توازن أفضل بني األولوايت الوطنية  حالة 

 .19، ص2015ايطاليا،  ، روما، 2015-2016



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2020): Volume 3, Issue 2, October 2020                                                                       International Journal of Scientific 
Received: August 2020, Accepted:  September 2020                                                               Research and Sustainable Development 

 

Page 4 of 24 

ملعرفة وحتديد مستوى األمن الغذائي يف اجملتمع واليت   تستخدم هنالك عدة مؤشرات ومعايري  :مؤشرات األمن الغذائي  -1-3
 :  7تطورت تبعا لتطور مفهوم األمن الغذائي، و تتمثل أهم هذه املؤشرات فيما يلي

 االستهالكي السائد يف اجملتمع( ؛ السلع الغذائية اإلسرتاتيجية )ذات النمط الغذائينسبة االكتفاء الذايت من   −
 نسبة قيمة اإلنتاج الزراعي إىل الناتج الزراعي املستورد ؛ −
 نسبة قيمة صادرات اإلنتاج الغذائي إىل وارداته ؛ −
 نسبة قيمة واردات السلع الغذائية ابلنسبة إلمجايل الواردات؛ −
 اإلنفاق على الغذاء إىل إمجايل الدخل القومي ؛نسبة   −
 التقلبات السنوية يف اإلنتاج الزراعي ؛ −
 نسبة مسامهة الناتج الزراعي يف إمجايل الناتج احمللي ؛ −
 متوسط حصة الفرد من قيمة اإلنتاج الزراعي ؛ −
 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل؛ −
 لناتج احمللي ؛نسبة صايف الواردات الزراعية إىل إمجايل ا −
 نسبة املخزون الغذائي إىل االستهالك السنوي. −

املغاريب -2 فضال عن العوامل املذهبية العقائدية والوجدان املشرتك اليت جتمع بني سكان املنطقة املغاربية واليت    :التكامل االقتصادي 
التنوع والتباين يف   أمهها ح التكامل االقتصاديهامة ستساعد على حتقيق التقارب والتعاون، فإن هناك مقومات أخرى لنجا  تعد قاعدة

حجم الثروات املتاحة، التباين يف حجم الطاقات البشرية املتاحة، اختالف اإلمكانيات املالية املتوفرة من قطر إىل آخر، اتساع نطاق  
 .  ، وسنحاول من خالل ما يلي معرفة ماهية التكامل االقتصادي املغاريبالسوق وما يرتتب عليها من وفرات خارجية وداخلية

أما   ،'intégritas'  وهو ،مصطلح التيين  إىليعود أصل كلمة أو مصطلح التكامل إىل اللغة  :  مفهوم التكامل االقتصادي 2-1
، إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن كثريا من 9يف قاموس أكسفورد االجنليزي  1620 وابتدئ استعماهلا عام،  'integr'8الفعل للكلمة فهو

 'intégration'  واالقتصاديني خاصة العرب منهم يستخدمون كلمة " تكامل" كمرادف لكلمة "اندماج". ويرتمجون كلمةالباحثني  
بينما املصطلح   'complémentarité'  ابللغة األجنبية إىل املرادفني السابقني على الرغم من أن املصطلح األول يقابله ابللغة الفرنسية

 وعلى هذا األساس كثريا ما يتلقى الدارس صعوبة كبرية عند حماولة حتديد املفاهيم وحتليل عناصرها.؛    intégration10''  الثاين يقابله

السائدة الفكـر مدارس ابختالف خيتلف االقتصادي التكامل تعريف القول أن  ابلتايل ميكن  وكذا االقتصادي والظروف 
تعريفه على أنهأنفسهم، إال أن  الباحثني نظرة ابختالف شكل من أشكال العالقات الدولية اليت يتم مبوجبها االتفاق على إزالة  ميكن 

احلواجز تدرجييا بني عدد من الدول، وصوال إىل إقامة فضاء اقتصادي متجانس يعود ابلفائدة على كل األطراف ؛ وابلتايل نستخلص  
 

 .18، ص 1994احلفار هنايت ايسني، فضاء الغذاء واألمن الغذائي يف الوطن العريب، دار املعجم، دمشق، سوراي،  7
لبنان، ص الوحدة االقتصادية العربية جتارهبا وتوقعاهتا، 1986حممد لبيب شقري،  8  .838، اجلزء الثاين، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
لبنان، ، حبوث اقتصادية عربية،التكامل االقتصادي العريب وحتدايت ظاهرة العوملة، 2000حريب موسى عريقات،  9   .58، ص20العدد  بريوت، 

واملعوقات السياسية  2011صبيحة خبوش،   10 املغرب العريب )بني دوافع التكامل االقتصادي  للنشر  2007-1989، احتاد  ، 1والتوزيع، ط(، دار احلامد 
ص  .38عمان، األردن، 
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اية أو هدف حلد ذاته، حيث هتدف هذه الوسيلة إىل حتقيق التنمية االقتصادية  أن التكامل االقتصادي يعترب ابلدرجة األوىل وسيلة وليس غ
بني جمموعة الدول املندرجة ضمن إطار التكامل، واليت تسعى إىل حتقيق معدالت منو وتنمية الئقة هبا، ومتفقة مع إمكانياهتا املادية،  

عددة، ورغم أن مدلوله غري حمدد اإلطار، وخيتلف ابختالف الظروف ورغم كون التكامل االقتصادي استعمل مبعاين مت  املالية والبشرية،
عملية سياسية، اقتصادية   إال أنه يبقى من انحية اجلوهر ؛  اليت أنشأ فيها، واملستجدات اليت أحاطت به اقتصاداي وسياسيا واجتماعيا

بناء عالقات اندماجية متكافئة خللق مصاحل اقتصادية متبادلة بغ مزيد من التداخل بني هياكلها االقتصادية  مستمرة، ابجتاه  ية خلق 
 .11وبلوغ درجة من االندماج بينها تصل يف صورهتا املثلى إىل الوحدة االقتصادية -وحمليا  إقليميا  -واالجتماعية لصاحل تنميتها

واليت تشتمل على األقطار التالية : ليبيا تونس اجلزائر املغرب موريتانيا،  مت بلورت املنطقة املغاربية    :التكامل االقتصادي املغاريب  2-2
وبعد استقالل    من خالل لواء جنم مشال إفريقيا،كمفهوم إقليمي منذ عقود عديدة خالل مراحل كفاح هذه األقطار من أجل االستقالل  

 1958سياسي حيث أقر مؤمتر طنجة الذي انعقد يف أفريلبدا التفكري يف التوحد ال  1956الدول مثل تونس واملغرب يف سنة  هذه    بعض
والذي ضم كل من قادة احلزب الدستوري التونسي وحزب االستقالل املغريب وقادة جبهة التحرير الوطنية اجلزائرية إقامة احتاد فيدرايل 

ات الوحدة اليت رفعها املؤمتر وهذا ما  يضم الدول الثالث بعد استقالل اجلزائر غري أن مصاحل وطموحات كل قُطْر كانت أقوى من شعار 
 كشفت عنه األايم إذ سرعان ما

 .12سلك كل قُطْر منهجا منفردا واكتفى ببعض املشاريع االقتصادية املشرتكة
بعد االستقالل، وظهور أزمة أكتوبر بروز فتنة احلدود  يـُْثيني عزمية  1963إال أنه ابلرغم من  بني املغرب واجلزائر، فالنزاع مل 

، لتنشيط العالقات  1964كومات والشعوب يف إرساء قواعد الوحدة والتقارب، حيث مت إنشاء اللجنة االستشارية املغاربية يف عام  احل
، حيث شهد انعقاد أول مؤمتر لوزراء  13والروابط االقتصادية وهو املشروع الذي اعترب مبثابة أول خطوة ملموسة للتعاون اإلقليمي املغاريب

اربيني بتونس إلحداث اللجنة االستشارية الدائمة املغاربية بني اجلزائر وليبيا واملغرب وتونس للتنسيق والعمل على انسجام  االقتصاد املغ
هيضت برامج التنمية يف األقطار األربعة وتقارب ُوُجَهاْت النظر حول التجارة والعالقات اإلقليمية مع أورواب، إال أن اخلطوة سرعان ما أُج 

والصراعات األيديولوجية    مع الكيان الصهيوينات السياسية بني الدول املغاربية وكذلك من جراء احلرب الباردة والصراع العريب  بفعل اخلالف
تعميق التوتر منذ 1974العربية، مث جاء بيان جربة سنة   ، وهو ملف أضحى أحد 1974، وبرز معه ملف الصحراء الذي زاد يف 

 .14للعالقات املغاربية على امتداد سنواتاحملددات الرئيسية  
، فكان رد 1983سنة   لتأيت فيما بعد معاهدة مستغامن، ومعاهدة اإلخاء والوفاق بني اجلزائر وتونس وانضمام موريتانيا إليها

بعد أتسيس احتاد الدول العريب اإلفريقي 1984املغرب وليبيا تشكيل حلف بينهما سنة   مع انعقاد مؤمتر  و  ؛  15مبا يسمى اتفاق وجدة 
بقمة زرالدة يف العاشر من جوان   1988القمة العربية ابجلزائر يف جوان  بدأت مرحلة جديدة يف العالقات املغاربية، وهي اليت توجت 

 
 .87، ص مرجع سابق  ،2013بن خزانجي أمينة ،    11
 .145، ص2011صبيحة خبوش،   12

13 Habib El Malki, 1988, Le Maghreb Economique Entre le Possible et le réalisable" Le grand Maghreb", édition 

Econmica, Paris, France, p 213. 
 .155، ص  2011خبوش،  صبيحة  14
 .63ص   ،1996عبد احلميد براهيمي،   15
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نة  أوضحت رغبة القادة يف إقامة االحتاد املغاريب، وتكوين جلنة تضبط وسائل حتقيق وحدة املغرب العريب لتجتمع اللج، واليت  1988سنة  
، ملناقشة خمتلف القضااي ذات العالقة ببناء وحدة  198816جويلية  14و 13املغاربية املنبثقة عن قمة زرالدة مبدينة اجلزائر يف يومي 

املغرب العريب، وقررت إنشاء مخس جلان فرعية متخصصة الستكمال الدراسة وتقدمي املقرتحات والتوصيات، على أن تتوىل كل دولة أمر  
، انعقدت الدورة الثانية للجنة املغاربية يف الرابط ووافقت على مقرتحات وتوصيات  1988أكتوبر 28و 27يف يومي  ، إحدى اللجان

وكان من أهم هذه القرارات    اللجان اخلمس الفرعية، وأوصت إبحالتها إىل اجتماع القمة القادم إلقرارها وإعطائها الصيغة النهائية،
 والتوصيات :  

 تنظيم مغاريب ؛االتفاق على إنشاء   -
 تنسيق السياسات اخلارجية واالقتصادية واملالية ؛ -
 توحيد مناهج التعليم ؛ -
 .كفالة حرية التنقل عرب دول املنطقة -

اجتمع ملوك ورؤساء الدول   ، عقد قمة اإلعالن اخلاص بقيام االحتاد املغاريب، حيث يف مدينة مراكـش1989فرباير  17يف
اخلارجية وأعضاء الوفود للدول اخلمس يف قمة أتسيسية ملا مسي   اللجنة املغاربية املنبثقة عن قمة زرالدة، ووزراء، ومعهم أعضاء  *املغاربية

أهم وثيقة    وهي  "معاهدة اإلنشاء"  مراكش، ووقع القادة يف اجتماعهم"احتاد املغرب العريب" وأصبحت تلك القمة تُعَرف فيما بعد بقمة  
"ابحتاد املغرب العريب"    ادة األوىل من هذه االتفاقية فإنه اتفق على تسمية االحتاد بني البلدان املغاربية، وحسب امل17حتكم عمل االحتاد

؛ كما مت إحلاق    18وكلمة االحتاد بنفسها تظهر كحل توفيقي بني دعاة الوحدة الشاملة اآلنية ودعاة اإلطار الوظيفي للتعاون املؤسسايت
 يد للبعد العريب له من جهة، وكتمييز له عن املغرب األقصى من جهة أخرى. صفة "العريب" ابالحتاد رمبا كتأك

 :االسرتاتيجيات املغاربية املشرتكة لألمن الغذائي -3
 23، وتنفيذا لقرار جملس الرائسة يف دورته العادية الثانية يف1989انطالقا من املبادئ واألسس الواردة يف معاهدة مراكش  

 اقتصادية مستدامة تضع لتنمية مشرتكة إسرتاتيجية بتبين  خرجت قمة يف اخلمسة الدول قادة التقى ،)اجلزائر(بزرالدة  1990 جويلية
األعضاء، فبعد جهود طويلة خلرباء   البلدان بني اقتصادية وحدة تشكيل املغاريب االحتاد هدف وصار حقيقي، إقليمي لتكامل القواعد

مشرتك بني وزراء اخلارجية املكلفني بوضع السياسة االقتصادية ووزراء الفالحة، بغرض النظر يف وضع عقد اجتماع   من البلدان اخلمس،
اخلطوط العريضة إلسرتاتيجية فالحيه مشرتكة، وذلك على اعتبار أن إسرتاتيجية التنمية يف القطاع الفالحي ضرورة ملحة وذلك من أجل 

ئية من انحية والقضاء على التبعية الغذائية من انحية أخرى، وهي القاعدة األساسية للتكامل  تلبية حاجة السكان املتزايدة من املواد الغذا

 
القمة 16  .www.maghrebarabe.org املوقع ،أتسيس احتاد املغرب العريب ودورات 

الدميقراطية الشعبية، امللك احلسن الثاين ملك اململكة املغربية، الرئيس معمر وامللوك يف: الرئيس الشاذيل بن جديد رئيس مجهورية اجلزائر   يتمثل هؤالء الرؤساء  *
سي ولد  تونس، الرئيس معاوية  العظمى، الرئيس زين العابدين بن علي رئيس مجهورية  العربية الليبية االشرتاكية  د أمحد الطايع رئيس القذايف رئيس اجلماهريية 

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية.
 .5.ص  اجلزائر  الدراسية،  للمطبوعات  الوطين  الديوان ،العريب واملغرب  اجلزائر  جغرافية ،2005 وآخرون، طالب بو دحمم 17
 .220، ص  2011صبيحة خبوش،   18

http://www.maghrebarabe.org/
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وضع إسرتاتيجية من ثالث حماور لتحقيق أمن غذائي مغاريب مستدام وفضاء مغاريب موحد،   املغاريب من جهة اثلثة ؛ ليتم االتفاق على
ترتكز اإلسرتاتيجية على مراحل ومدد زمنية حمددة  توفري اإلمكانيات املادية  حيث  وعلى حتقيق مصاحل مشرتكة لكل األطراف وعلى 

  والبشرية خلدمة األهداف االحتادية، آخذة بعني االعتبار درجات النمو لكل بلد عضو وإمكانياته ودرجة حتقيق اكتفاءه الذايت من الغذاء،
 .19وحث املؤسسات القطرية إلعطاء البعد املغاريب لكافة نشاطاهتا

تتجلى حماور هذه اإلسرتاتيجية املتفق عليها لتحقيق األمن الغذائي يف إطار التكامل االقتصادي فيما  :  ور اإلسرتاتيجيةحما 3-1
 :  20يلي

: إنشاء على املدى الطويل السوق املغاربية املشرتكة، واليت هتدف إىل تسهيل حركة البضائع واملنتجات الزراعية مع  احملور األول   -
حيث قام جملس االحتاد املغاريب    األفضلية للمنتجات ذات األصل املغاريب وتوفري احلماية هلذه املنتجات من املنافسة األجنبية،إعطاء  

 :  21إبعداد وثيقة توجيه حتدد أهم مرحلتني هلذا احملور من اإلسرتاتيجية كما يلي  1990//2307يف اجلزائر العاصمة يف 
احلرة مع إلغاء الضرائب والرسوم اجلمركية ابستثناء الضرائب والرسوم اجلمركية اليت تكون يف البلدان  إنشاء منطقة التجارة  •

 األصلية، وكذلك اختاذ التدابري لتسهيل اإلجراءات اإلدارية ؛
 املشرتكة.    املغاربية  السوق  محايـة لضمانهذا  و   يف كافة البلدان املغاربة  التعريفات املطبقة  توحيد  مع  احتاد مجركي  إنشاء •
املوارد وذلك من خالل  تطوير وتنفيذ الربانمج املغاريب لتنمية السلع الزراعية ووضع إسرتاتيجية مشرتكة حلماية احملور الثاين : -

املأكوالت البحرية،  و   زيوت الطعامو   واملنتجات احليوانية  مثل احلبوب  املنتجات الزراعيةتنفيذ الربانمج املغاريب لتطوير  تطوير و 
 ومصائد األمساك، من جهة أخرى.    الطبيعة  التآكل  ومحاية  التصحر  ضد  إسرتاتيجية مشرتكة  وتطويرمن جهة، 

إلنشاء منطقة مغاربية موحدة،    تعزيز التعاون يف جمال األمن الغذائي، وإنشاء السوق املشرتكة أي املرحلة النهائية  احملور الثالث : -
 هذا يعين ما يلي :و 

 ؛   دون قيود )سوق مشرتكة(  املنتجات الزراعية حرية حركة •
 إدخال مبدأ تفضيل اجلماعة ومحاية املنتجات الزراعية املغاربية يف مواجهة املنافسة اخلارجية ؛ •
 ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ هذه املبادئ )التمويل ابلتضامن(. •

 املغاريب فيكون من خالل :أما تعزيز التعاون يف جمال األمن الغذائي  
 توسيع االتفاقيات الزراعية الثنائية بني البلدان املغاربية ؛   •
 تنسيق القوانني واألنظمة املتعلقة ابحلماية الصحية للمنتجات الزراعية ؛  •
 تكثيف التعاون بني خمتلف املؤسسات واملنظمات الزراعية املغاربية، مبا يف ذلك املنظمات املهنية ؛   •
 لتعاون يف جماالت البحوث والتدريب واإلرشاد.تعزيز ا •

 
19 Mohamed Gharbi, 2006, Stratégie maghrébine de sécurité alimentaire, CIHEAM - Options Méditerranéennes, 

Centre National d'Etudes Agricoles, Tunisie, p21. 
 .321، ص  2011صبيحة خبوش،   20

21 Mohamed Gharbi,2006 , p 32 
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   :22ابتدائية مراحل ثالثة لتحقيق هذه اإلسرتاتيجية مت االتفاق للمرور عرب  :  اإلسرتاتيجيةمراحل    3-2
 للحواجز الغريالتدرجيي   واإللغاء اجلمركية احلقوق من اإلعفاء عرب حر تبادل منطقة إنشاء( :  1992األوىل )قبل هناية   املرحلة -

وإعطاء    التعريفية، وذلك إبزالة احلواجز اجلمركية والغري مجركية هبدف تسهيل حركة املنتجات الزراعية وتنمية التبادل التجاري الزراعي البيين
املنافسة    دفع قوي وملموس لإلنتاج واملبادالت مع منح األفضلية للمنتجات ذات األصل املغاريب وتوفري احلماية هلذه املنتجات من

بضرورة اختاذ التدابري واإلجراءات    23/07/1990أوصى جملس اإلحتاد املغاريب يف اجلزائر العاصمة يف  األجنبية، ويف هذا الصدد  
تنفيذ االتفاقيات اليت متت املصادقة   عليها  القانونية واإلدارية واملالية اليت من شأهنا خلق مناخ مالءم للتعامل بني املغاربة والعمل على 

رى اليت هلا عالقة بتحقيق األمن  والتعجيل ابستكمال اإلجراءات الضرورية لالتفاقيات اجلاهزة أو قيد الدراسة ووضع االتفاقيات األخ 
 الغذائي، وكذلك القيام إبعداد الدراسات اليت من شأهنا حتديد الوسائل واإلجراءات العملية لتحقيق األهداف املنشودة.

 اإلنتاج حبماية مشرتكة، تسمح  خارجية تعريفة وضع خالله من يتم مجركي، احتاد إنشاء ( :1995الثانية )قبل هناية  املرحلة -
هتدف إىل توحيد الضرائب والرسوم    1995حيث يتم يف هذه املرحلة إنشاء وحدة مجركية قبل هناية  اخلارجية،  للسوق ابلنسبة لياحمل

تعريفة مجركية موحدة جتاه اخلارج وكذلك توحيد األنظمة والقوانني اجلمركية ويتم ذلك على  اجلمركية املطبقة من كل األطراف ووضع 
 االقتصادية اللجنة قامت كماوقواعد قيام وحدة مجركية بني االحتاد املغاريب،  أساس تطبيق قرار جملس الرائسة اخلاص ابعتماد مبادئ  

  سياسة وضع التعريفية، غري للحواجز اإللغاء التدرجيي املماثلة، والرسوم احلقوق اجلمركية من اإلعفاء يتضمن بتبيت مشروع املغاربية
 .موحدة مدونّة تعريفية على واالتفاق اخلارجية، التجارة

 والذي لنسق التكامل، النهائية  املرـحلة يعترب الذي البلـدان املغاربية يف اقتصادي احتاد أتسيس  :(  2000قبل )هناية   الثالثة املرحلة -
 .23األعضاء البلدان يف التنمية وبرامج  االقتصادية السياسات  وتنسيق ابحتاد سيتجسد

تتجلى أمهية هذه اإلسرتاتيجية يف حتقيق أمن الغذائي مستدام يف إطار تنمية شاملة ومستدامة للبلدان  :    أهداف اإلسرتاتيجية   –  3-3
   :24وذلك من خالل حتقيق األهداف التاليةاملغاربية  

حتقيق االكتفاء الذايت من املواد الغذائية األساسية وذلك بتحقيق أكرب قدر من االكتفاء الذايت الغذائي يف اإلطار احمللي، والتخفيف   -
 من التبعية الغذائية ومن العجز الغذائي الذي يتوقع أن يستمر ويتفاقم يف حال استمرار األداء الضعيف للقطاع الفالحي ؛ 

ية التنموية يف القطاع الفالحي وحتقيق التسويق والتعاون يف جماالت اإلنتاج والبحث العلمي والتطوير التقين،  التخلص من االزدواج  -
 وتوفري قاعدة بياانت شاملة وموثقة وحديثة لبلدان اإلحتاد ؛ 

التخفيف من اخللل الكبري الناجم عن تشتت املوارد الطبيعية والبشرية واملالية وسوء توزيعها بني دول اإلحتاد عن طريق تسهيل حركة  -
العمالة والكفاءات ورؤوس األموال والسلع واملنتجات، مما يسمح بتهيئة الظروف املوضوعية لتحقيق مبدأ التخصص األمثل للموارد  

 
 االقتصادية،  والعلوم  التسيري علوم كلية  ،(منشورة  غري) دكتوراه  أطروحة ،مغاريب اقتصادي  تكامل إطار  يف  ضريب  تنسيق حنو،  2005حممد عباس حمرزي،   22

 .45ص    اجلزائر  اجلزائر، جامعة
 .45ص   جع نفسه،ر امل 23

اجلزائر،  )غري منشورة(، جامعة ماجستري ، مذكرةالغذائي  األمن حتقيق  يف  ودورها  العريب  الوطن  يف  الفالحية التنمية  وأبعاد واقع  ،3200خمتار نواصري،   24
 .102اجلزائر، ص 



ISSN 2537_ 0715                                                                                                                                       
IJSRSD (2020): Volume 3, Issue 2, October 2020                                                                       International Journal of Scientific 
Received: August 2020, Accepted:  September 2020                                                               Research and Sustainable Development 

 

Page 9 of 24 

توليفات قومية كبرية ومبدأ حتقيق وفرات اإلنتاج الكبرية والسوق الكبرية مبا يعود ابلفائدة على كافة ومبدأ مجع عوامل ا إلنتاج يف 
 األطراف ؛ 

يصبح التكتل   - اقتصاد السوق وحترير التجارة حيث  واملتوقعة مستقبال يف جمال  مواجهة التطورات والتحدايت العاملية اجلديدة 
 تقوية املوقف التفاوضي مع الدول والتكتالت االقتصادية األخرى وخاصة اإلحتاد األورويب ؛ االقتصادي املغاريب مطلبا ل

وضع وتنفيذ خطط وبرامج مشرتكة حلصر ومسح وتصنيف ورصد املوارد الطبيعية الفالحية واالستغالل واإلنتاج والعمل املشرتك،   -
 يةمع حتقيق التوليفة األمثل للموارد البشرية واملـالية والطبيع

 لتحقيق تنمية فالحيه شاملة ؛ 
 إقامة مشروعات مشرتكة على املستوى اإلقليمي يف البحث والتطوير التقين والنظر مثال يف إقامة -

 بنك مغاريب للمعلومات الفالحية ؛ 
خطط وبرامج   وضع وتنفيذ مشروعات إلقامة أو تقوية أو استكمال البنيات التحتية األساسية الالزمة للتنمية الفالحية، مع وضع -

 . 25لتقوية وتنشيط وتسهيل التجارة البينية املغاربية وتنسيق التجارة مع اخلارج

اعتمادها   حقيق أمن غذائي مستدام، واليت متتتجلى أهم املشاريع اهلادفة لت   :  املشاريع املتفق عليها يف إطار اإلسرتاتيجية  3-4
 :26يف إطار هذه اإلسرتاتيجية فيما يلي

مشروع احلزام األخضر حلماية وحتسني املوارد الطبيعية ابلبلدان املغاربية وذلك بتثبيت الكثبان الرملية، والتشجري وحتسني املراعي   -
 ؛ 

 هتيئة أحواض األودية لواد ميليك ومسون وايناون ؛  -
 واستعمال املياه املطرية ابملناطق اجلافة وشبه اجلافة ؛  حصاد -
 د الفالحة الرعوية والغابية ؛ التدبري املستدمي ملوار  -
 استصالح وتنمية أنظمة الواحات ؛  -
 تطوير البحث التنموي يف جمال مقاومة التصحر ؛  -
 انواديبو يف موريتانيا ؛   -محاية الطريق املغاريب نواكشوط   -
 وضع شبكة مغاربية للمراقبة االيكولوجية على املدى الطويل ؛  -
 لطبيعية على املستوى البلدان املغاربية والساحل ؛ بعث مرصد للجفاف والتصحر والكوارث ا -
 تنمية التشجري املثمر ابملناطق اهلامشية واجلبلية ؛   -
 حزوة( ؛   -مقاومة زحف الرمال ابملناطق احلدودية التونسية اجلزائرية)الطالب العريب   -
 استثمار ومحاية األراضي الفالحية ملنطقة عني كزامة يف اجلزائر. -

 :27منها  إضافة إىل هذه املشاريع املتفق علبها، فان اللجنـة كلفت جمموعة عمل مبهام خمتلفة نذكـر
تعليمات تتعلق ابجلمال،   - التبادل احليواين واملنتجات ذات األصل احليواين وهناك مخسة  تعليمات بيطرية فيما خيص  إعداد 

 األحصنة، األغنام، األبقار واملعز ؛ 
 

  .194، ص  2011الطاهر مربوكي،   25
 .10، ص  2005حممد بوطالب وآخرون،  26

27 Mohamed Gharbi, 2006, p34 
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يتم - لجنة،  املصادقة عليها من طرف ال  اجناز دراسات يف ميدان سياسـات األسعار، التحفيزات واجلبـاية الزراعية هذه الدراســة 
 وتكون صاحلة للبدء يف التنسيق بني هذه السياسات هبدف توسيع قائمة املنتجات املتبادلة بصفة حرة ؛ 

 إعداد املراجع املهنية يف ميدان الصيد وجتارة املنتجات الزراعية ؛  -
 إعداد إسرتاتيجية ملكافحة التصحر وآتكل املوارد ومحاية النظام االيكولوجي. -

وارد املائية والري يف حتقيق األمن الغذائي املغاريب، فقد مت االتفاق على إنشاء جملس مغاريب للمياه مكلف  نظرا ألمهية قطاع امل
يز  بوضع إسرتاتيجية هتدف إىل ترشيد واستغالل املياه ومتابعة تنفيذها على املستوى املغاريب، وهذا بناء على توصية اجمللس الوزاري للتجه 

كما مت االتفاق على إنشاء مركز مغاريب    1993إىل اللجنة الوزارية املختصة خالل دورهتا السابعة تونس  واألشغال العمومية املقدمة  
 .28لرصد املعلومات املائية

تنسيق السياسات الفالحية املغاربية وتطوير التعاون    كما أشران سابقا فإن عمل اللجنة تركز بصفة عامة حول السعي إىل 
املغاريب يف جمال الطب البيطري والثروة احليوانية واحلجر الصحي إىل جانب مقاومة التصحر ومحاية الرتبة وتوحيد املواصفات يف جمال 

ات املغاربية  خمابر التحاليل ومراقبة اجلودة، يف هذه اجملاالت سجل نشاط مغاريب مكثف ومتنوع مشل ابخلصوص تنظيم العديد من الورش
 .29الوقاية واملكافحة املتخصصة وإعداد الدراسات امليدانية وتبادل املعلومات عن تنقل أسراب اجلراد والتعاون يف جمــال  

حيث   (2009)املنعقدة يف مدينة مراكش  15تتمثل أهم األعمال اليت قامت هبا جلنة األمن الغذائي املغاربية يف أعمال الدورة  
وذلك هبدف استكشاف  (2020 -  2010)يف الفرتةماع صياغة رؤية إسرتاتيجية ملستقبل الزراعة يف البلدان املغاربية  مت يف هذا االجت  ،

كما أكدت على ضرورة تبادل اخلربات واملعلومات بني املراكز    ،2030أفضل السبل لضمان األمن الغذائي يف بلدان االحتاد يف عام 
وخاصة فيما يتعلق جبودة البذور وصحة احليوان، ونوهت أبمهية تشجيع البحوث يف اجملال الزراعي وتطوير الكفاءات والقيام بدورات  

االحتاد، إىل جانب تعزيز املقاومة اجلماعية  وكذلك تدعيم إنتاج احلبوب وتطوير املستوى العام للمبادالت بني دول  للتدريب املهين، 
تنمية  لآلفات الزراعية واحليوانية العابرة للحدود، والتدبري املستدام للموارد الطبيعية، مشددة على دور اهلياكل املهنية كشريك فاعل يف ال

كافحة غزو اجلراد، حيث وافقت جلنة األمن الغذائي  . كما مت يف هذا االجتماع أيضا تقييم العمل املغاريب مل  30الزراعية ابملنطقة املغاربية
ا املغاربية على تكثيف اجلهود بني الدول االحتاد املغاريب، ملواجهة اجلراد الذي ابت يهدد موريتانيا وجنوب املنطقة املغاربية. ومن هذ

تثمني جتربة عام  فريق العمل املغاريب   ارك يف هذا االجتماعمن قبل الدول املغاربية واليت حققت نتائج إجيابية. ش  2004املنظور مت 
الرؤاي منظمة األمم املتحدة لألغذية اإلسرتاتيجية للسياسات الفالحية وتبادل املنتجات املكلف ابستكمال هذه  ، مع مندوبني عن 

 والزراعة، كشريك حموري، وقد حضر االجتماع كذلك ممثلون عن االحتاد املغـاريب للفالحني واللـجنة
 .االقتصادية لدول مشال إفريقيا

املواصفات اخلاصة ابلبذور والبقول اجلافة بدول  كما قامت اهليئة املهنية املغاربية للحبوب والبقول اجلافة إبعداد نظام لتوحيد
ركة خرباء من دول ومبشا ، مبقر األمانة العامة ابلرابط،2007اجتماعات للهيئة، املختتمة يف أكتوبر احتاد املغرب العريب. وذلك خالل

عملية، اتفقت اهليئة على الشروع يف إعداد دليل ألصناف البذور واحلبوب املسجلة   االحتاد املغاريب ؛ ولتدعيم هذا النظام إبجراءات

 
 .337، ص2011صبيحة خبوش،   28
املوقع أكتوبر،    29-27 ،، مراكش، املغرب15، الدورة  2009كلمة األمني العام إلحتاد املغرب العريب لدى افتتاح اللجنة الوزارية املتخصصة املكلفة ابألمن الغذائي،   29
 : http://www.maghrebarabe.org/ar/word  ( 2012/03/05الع :  اتريخ االط.) 

30 Comment assurer la sécurité alimentaire des pays de l'UMA à l'horizon2010 -2030, 2010, Réunion de prospective 

entre experts, Rabat, Maroc, Date : 17/03, site http://www.aps.dz/spip.php, (Consulté Le : 03/09/2012).  

http://www.maghrebarabe.org/ar/word
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تنظيم ورشة ابململكة املغربية خالل النصف الثاين من شهر فرباير بدول القطاع املهين للحبوب  (2008) االحتاد. كما قررت  حول   ،
اهليئة املهنية املغاربية   ومتكينه من مواكبة املستجدات على املستويني اإلقليمي والعاملي، وكما أنشأت والبقول اجلافة، هبدف هيكلته مغاربيا

وهي تتكون من املؤسسات الوطنية، الناشطة يف   فرق عمل مكونةللحبوب والبقول اجلافة مبوجب قرار صادر عن جملس رائسة االحتاد،  
ية  جماالت قطاع احلبوب والبقول اجلافة، مكلفة إبجراء دراسات والبحث يف جمال التنمية واإلنتاج والتخزين ابإلضافة إىل الصناعات التحويل 

 .31ومسائل التسويق
البيئة والتنمية املستدامة، أعمال االجتماع األول يف أما ابلنسبة جملال التصحر فقد عقدت اللجنة املغاربية الدائمة للتصحر و 

، حيث مت التطرق إىل إشكالية التصحر يف دول املنطقة عمال على إجياد حلول مشرتكة يف إطار ما جاء يف توصيات قمة 2007أكتوبر
 يف:  ؛ وقد اشتمل جدول أعمال امللتقى على أربعة حماور رئيسية تتمثل  1992األرض بريو دي جانريو عام  

 البحث عن مشروع نظام داخلي للجنة ؛  -
تطبيق املعاهدات الدولية اخلاصة مبكافحة التصحر والتنمية الغذائية والتنوع   - تنسيق عملية  املصادقة على الدراسة املشرتكة حول 

 البيولوجي ؛ 
التنمية املستدامة مينحها البنك   تشكيل جلنة حتكيم لنيل جائزة أحسن حبث علمي يف جمال مكافحة التصحر ومحاية البيئة يف إطار -

 اإلسالمي للتنمية ؛ 
  .32تقرر خالل االجتماع عقد لقاءين للجنة سنواي من أجل متابعة معاجلة إشكالية التصحر اليت تعاين منها دول املنطق -

وضع   ابلدعوة إىل  2012جوان    08املغاربية الدائمة للتصحر والبيئة التنمية املستدامة، يف الرابط يوم   كما قامت اللجنة
علمي  خطة مغاربية مشرتكة للتصرف املستدام يف املوارد الطبيعية، والتكيف مع التغريات املناخية واحلد من آاثرها السلبية، وإيالء البحث ال

برانمج العمل اإلقليمي ملقاو  مة التصحر  والتجرييب أمهية خاصة يف هذا اجملال، كما أكدت على ضرورة تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن 
ليتالءم مع النتائج    1992ببلدان االحتاد املغاريب، وضرورة تفعيل امليثاق املغاريب للبيئة والتنمية املستدامة الذي اعتمد بنواكشوط سنة  

غاريب  املزمع عقدها بريو دي جانريويف الربازيل، كما مت التأكيد على ضرورة اختاذ إجراءات على الصعيد امل  20اليت ستصدر عن قمة ريو+
خبصوص توسيع نشاط اللجنة الدائمة للتصحر والبيئة والتنمية املستدامة قصد تنسيق تنفيذ اتفاقيات البيئة األممية الثالث حول مكافحة 

ي  التصحر والتغريات املناخية والتنوع البيولوجي، وذلك كضرورة لتنفيذ الرؤية اإلسرتاتيجية للفالحة املغاربية اهلادفة لتحقيق أمن غذائ 
 203مستدام يف أفق 

التكاملنتائج   -4    :على التجارة الزراعية البينية  إسرتاتيجية 
أهنا ركزت بصفة   يتضح من طرفها لتحقيق أمنها الغذائي    من خالل عرضنا لإلسرتاتيجية املشرتكة اليت اتبعتها البلدان املغاربية

على واقع التكامل املغاريب البيين وذلك من خالل  بينها، لذا سنركز خالل هذاآلية السوق لتحرير املبادالت التجارية فيما    أكرب على
( على اعتبار أهنا املرحلة األخرية احملددة من قبل 1999-1997عرضنا لتطور التجارة الزراعية املغاربية البينية، وستقوم ابعتماد الفرتة )

ا2000اإلسرتاتيجية املشرتكة قبل املرحلة النهائية )سنة   )   -(2009-2007)  تنيلتحرير التام للمبادالت، وسنقوم مبقارنتها ابلفرت ( 
 

أكتوبر،    31، الرباط، المغرب،  الجافة  والبقول  للبذور   المغاربية  المواصفات  توحيد،   2007،  تقرير الهيئة المغاربية للبقول والحبوب الجافة 31
 .(2012/09/03:    تاريخ االطالع، ) shttp://www.maghrebarabe.org/ar/communique  :   الموقع

:   الموقعأكتوبر،   21ضمن وكالة األنباء السعودية، يوممقال نشر   ،7200  مغاربي،  ملتقى:  التصحر  مكافحة 32
http://www.sauress.com/spa  ( ،05/ 2012 05 :  تاريخ اإلطالع/). 

http://www.maghrebarabe.org/ar/communiques.cfm?id=46
http://www.sauress.com/spa
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يتجلى أساسا يف التحرير التام  (2014-2016 حتقيقه مسعاه والذي  التكامل االقتصادي املغاريب يف  أي مدى وفق  ملعرفة إىل   ،
 للمبادالت التجارية الزراعية البينية.

   :  تطور الصادرات الزراعية البينية  4-1
خالل الفرتة  ملحوظ    عرفت يف جمملها تطور اجيايب  يتضح لنا أن الصادرات الزراعية املغاربية البينية  املوايل  خالل اجلدولمن    

مليون دوالر مقارنة ب   633.851  توسطو ذلك مب  % 58.03ب   ت( قدر 1999-1997( مقارنة ابلفرتة )2014-2016)
( ب  1999-1997( مقارنة ب )2009-2007، وقد قدر هذا التطور خالل الفرتة )  األخريةمليون دوالر للفرتة    401.078

مليون دوالر، وكان لتونس منها حصة   423.581 قيمته( ما  2009-2007)  الفرتةمتوسط  إذ أهنا وصلت خالل  ،   5.61%
الفرتة    متوسط أما خالل،  6.38%( مبا نسبته  1999-1997ن دوالر وبنسبة تغيري اجيايب عن الفرتة )مليو  353.47مبقداراألسد  

املغاربية  2014-2016) الصادرات التونسية للدول  قدرت  ب    409.221(  بتغيري قدر  الفرتة    %23.16مليون دوالر  عن 
وقد جتلت صادراهتا يف الزيوت والفواكه ، لكن ابلنسبة للتطور أو التغيري مابني الفرتتني )1997-1999)  )1997-1999  ،)
خالل الفرتة األخرية مقارنة    مليون دوالر أمريكي 60.504مببلغ    %523.11كرب نسبة ب  أ( فقد كانت للجزائر  2014-2016)

(  2016-2014لكل من املغرب وموريتانيا فقد عرفتا خالل الفرتة )مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة األوىل، أما ابلنسبة   9.71ب  
 %0.59،  %2.08على التوايل بعدما قدر هذا التغيري ب    %179.28،%  188.5( تطور يقدر2009-2007مقارنة ابلفرتة )

مقارنة 1999-1997للفرتة ) أما ل2009-2007ابلفرتة )(  املغاربية ب  صادراهتا الزراعية لل  متوسطيبيا فقد قدرت  (،  دول 
بزابدة تقدر ب  2016-2014مليون دوالر خالل الفرتة ) 409.21 (، بعدما  1999-1997عن متوسط الفرتة )  % 87.58( 

عن الفرتة )2009-2007عرفت زايدة خالل الفرتة ) تبقى هذه الزايدة ضعيفة  فقط %  1.93( ب  1997-1999(  ، لكن 
ما يوضحه  هذا    و  نسبيا إذا ما قورنت ابلدول األخرى وميكن إرجاع ذلك لألوضاع األمنية والسياسية اليت تعرفها خالل الفرتة األخرية،

 املوايل اجلدول
  ، (2009-2007)تني  ( والفرت 1999-1997)  البينية بني الفرتة  املغاربية  : تطور الصادرات الزراعية11دول رقم  جلا

(2014-2016)   
أمريكي  الوحدة: مليون دوالر 

 البيان
 لبينيةا  يةالزراع  الصادرات  متوسط
 1997-1999 

 البينية  يةالزراع  متوسط الصادرات
2009-2007 

 متوسط الصادرات الزراعية البينية
 2014-2016  

 التغري نسبة 
 1 

 نسبة التغري 
 2 

 5,2311 0,0139 60,504   9,835 9,71 اجلزائر
 0,8758 0,0193 11,63 6,32 6,2 ليبيا
 0,2316 0,0638 409,221 353,47 332,26 تونس
 1,8858 0,0208 146,888 51,96 50,9 املغرب
 1,7928 0,0059 5,608 2,02 2,008 موريتانيا
 0,5803 0,0561 633,851 423,605 401,078 اجملموع

  الصادرات  حتسب نسب التغري يف  ** .  1999-1997مقارنة ابلفرتة   2009-2007الزراعات البينية للفرتة  الصادرات  *حتسب نسب التغري يف
للفرتة    .  1999-1997مقارنة ابلفرتة    2018-2016الزراعات البينية 
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 اعتمادا على :  الباحثةمن إعداد  املصدر:
 ( ؛430-399(، )212-210، ص )2010املنظمة العربية للتنمية الزراعية،   -
(، 212 -122، اخلرطوم، السودان، ص )26، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد رقم 2006املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  -

 ؛(380 -338)
ص )37، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، اجمللد رقم 2017الزراعية،  املنظمة العربية للتنمية  -  (.563-323، اخلرطوم، السودان، 

للدول املغاربية  متوسط  تطور  :1رقم الشكل  2016-1997خالل الفرتة الصادرات الزراعية البينية 

 
السابقةإ :املصدر املعطيات  على  اعتمادا  الباحثة   عداد 

 :الواردات الزراعية البينية  تطور   4-2

تذبذب مابني زايدة ونقصان وهذا ما أوضحته    2016-1997عرفت الواردات الزراعية البينية املغاربية ما بني الفرتة  
تراجعت مقارنة ابلفرتة  2016-2014، فمتوسط الواردات البينية للفرتة )واجلدول املواليان من خالل الشكل  املبينة  اإلحصائيات  ،)

حيث تراجعت إمجايل قيمة الواردات ب 1997-1999) %، لتليها كال  84%، وتراجعت بشكل أكرب موريتانيا ب  32.67(، 
املغاربية خالل الفرتة  % على التوايل أما اجلزائر فقد ارتفع متوسط وارداهتا من املنطقة 21.24،   %35.63من ليبيا واملغرب ب 

 %.3.51  %، وتونس ارتفعت ب122.56( ب  1999-1997( عن الفرتة )2014-2016)
، وتتصدر  12.82%تطورا اجيابيا إمجايل يقدر بنسبة    ( عرفت2009-2007( و)1999-1997ابلنسبة للفرتتني )

- 1997مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة) 299ليبيا البلدان املغاربية من حيث الواردات الزراعية البينية حيث عرفت ما مقداره    تونس
، لتليها موريتانيا واليت بلغت  % 1.32( كانت حمتشمة اذ قدرت بنسبة  2009-2007( لكن نسبة الزايدة خالل الفرتة )1999

 ، لتليهما كال من املغرب واجلزائر1.01%دوالر خالل الفرتة األوىل لتزداد خالل الفرتة الثانية بنسبة    مليون 148.24وارداهتا ما قيمته  
عن  %2.88بنسبة زايدة تقدر بـأي   مليون دوالر  106.588بـواردات تقدر  (2009-2007عرفت املغرب خالل الفرتة) حيث

حيث   %66.67(، أما ابلنسبة للجزائر فقد عرفت وارداهتا الزراعية املغاربية البينية زايدة معتربة تقدر مبا نسبته  1999-1997الفرتة )
مليون دوالر أمريكي للفرتة السابقة، أما    47.95( مقارنة بـ2009-2007مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة)  63.241بـقدرت  
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( إال أهنا  1999-1997مليون دوالر خالل الفرتة ) 41.87بينية ضعيفة نسبيا، إذ أهنا قدرت بـابلنسبة لتونس فرغم وارداهتا الزراعية ال
 .33(2009-2007خالل الفرتة) 112% 76.عرفت نسبة زايدة معتربة قدرت بـ
 (2016- 1997الواردات الزراعية البينية بني الفرتة )  متوسط  : تطور2  ماجلدول رق

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي

 البيان
متوسط الواردات الزراعية  

 1999-1997البينية  
متوسط الواردات الزراعية  

 2007-2009  البينية
متوسط الواردات الزراعية  

2016-2014  البينية  **نسبة التغري   *نسبة التغري   
 1,2256 0,6669 84,441 63,241 37,94 اجلزائر
 0,3563- 0,0132 192,88 303,612 299,66 ليبيا
 0,03508 1,1278 43,339 89,094 41,87 تونس
 0,2124- 0,0288 81,591 106,588 103,6 املغرب
 0,8462- 0,0101 22,8 149,74 148,24 موريتانيا
 0,3267- 0,1282 425,051 712,275 631,31 اجملموع

 .  1999-1997مقارنة ابلفرتة   2009-2007*حتسب نسب التغري يف الصادرات الزراعات البينية للفرتة 
 .1999-1997مقارنة ابلفرتة   2016-2014حتسب نسب التغري يف الصادرات الزراعات البينية للفرتة   **
 اعتمادا على:  الباحثةإعداد  املصدر : 

 ( ؛430-399(، )212-210، ص )2010للتنمية الزراعية،  املنظمة العربية  -
 ؛(380  -338(، )212-122، ص )2006املنظمة العربية للتنمية الزراعية،   -
للتنمية الزراعية،   - العربية  اجمللد رقم  2017املنظمة  العربية،  لإلحصاءات الزراعية  ص 37، الكتاب السنوي  السودان،  ، اخلرطوم، 

(190-354.) 
 2016-1997تطور متوسط الصادرات الزراعية البينية للدول املغاربية خالل الفرتة    :2رقم  لشكلا

 
 الباحثة اعتمادا على معطيات سابقة إعداد املصدر:

 تطور األمهية النسبية للواردات الزراعية املغاربية  4-3
من خالل اجلدول ، سنقوم  2017-  1997خالل الفرتة  لغرض حتديد الوضعية الغذائية املغاربية، والتعرف على مدى تطورها  

مدى مسامهة املبادالت الزراعية البينية يف سلة  حبساب نسب الواردات الزراعية املغاربية إىل الواردات الزراعية الكلية، ولتحديداملوايل،  

 
 .119، مرجع سابق، ص  2013بن خزانجي أمينة،  33
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حبساب نسبة الواردات   الزراعية اإلمجالية وابلتايل معرفة أمهية املبادالت الزراعية البينية يف توفري الغذاء للبلدان املغاربية، سنقومالواردات  
 الزراعية املغاربية البينية إىل الواردات الزراعية اإلمجالية.

إمجايل الواردات  % من 13.26نسبته   ما  (2016-2014  )مثلت نسبة الواردات الزراعية يف الدول املغاربية خالل الفرتة
وذلك ابخنفاض    21.40%( واليت قدرت بـ1999-1997التحسن يف الوضعية الزراعية للدول املغاربية، مقارنة ابلفرتة )  وهو ما ميثل
الفرتة ، إال أ%38يقدر ب  إمجايل % من  2.79  (2016-2014)نه مثلت الواردات الزراعية البينية يف املنطقة املغاربية خالل 

% 87الواردات، وهو ما ميثل ضعف الواردات الزراعية البينية يف سلة الواردات الزراعية للبلدان املغاربية حيث تراجعت هذه النسبة ب  
بعدما اخنف1999-1997مقارنة ابلفرتة ) وعرفت (،  2009-2007( و)1999-1997مابني الفرتتني)  65.82%ضت ب(، 

بنسبة أكرب يف كل من ليبيا وموريتانيا ب  ،(2016-2014كل الدول املغاربية اخنفاض يف هذا املؤشر خالل الفرتة ) %،  94لكن 
حيث عرفت املغرب 2009-2007%، عكس الفرتة )26% على التوايل وبنسبة أقل املغرب ب 93 مبا نسبته   فاضأكرب اخن( 

هذا ما يعكس تدهور  1.33%  إىل وارداهتا الكلية اخنفضت مبا نسبته  اإلمجاليةويف املقابل جند أن نسبة وارداهتا الغذائية    %76.53و
وارداهتما الزراعية البينية إىل  كال من اجلزائر وليبيا واللتان عرفت نسبة    لتليها  .مبادالهتا الزراعية مع البلدان املغاربية مقارنة ابلبلدان األخرى

بـ ، ويف املقابل جند أن حجم وارداهتما الزراعية مقارنة ابلواردات الكلية، عرف هو على التوايل 77.72%و 83.82%اخنفاضا قدر 
الوضعية  ابلنسبة لليبيا، وميكن إرجاع هذا إىل حتسن    34.80%ابلنسبة للجزائر و  31.59%اآلخر تراجعا ملحوظا على التوايل بنسب  

أما نسبة وارداهتا   91.9%وارداهتا الكلية اخنفاض كبري قدر ب إىلالغذائية هبما نسبيا، أما موريتانيا فقد عرفت نسبة وارداهتا الزراعية  
ي . وابلنسبة لتونس فهي تعترب البلد الوحيد الذ76.92%اخنفاضا ب األخرىالزراعية البينية لوارداهتا الزراعية الكلية فقد عرفت هي 

أما ابلنسبة لوزن وارداهتا الزراعية مقارنة  ،  11.65%عرفت نسبة وارداته الزراعية البينية إىل الكلية تطورا اجيابيا والذي قدر مبا نسبته  
وابلتايل ميكن القول أن تونس حولت وجهة وارداهتا الزراعية من بلدان أخرى إىل البلدان    %15.68ابلكلية فقد عرف اخنفاضا يقدر بـ

 اربة.  املغ
الواردات الزراعية إىل الواردات اإلمجالية والواردات الزراعية البينية إىل الواردات الزراعية    متوسط  نسب تطور  :3اجلدول رقم  

 (2016-1997للفرتة )الكلية  

 البيان

نسبة الواردات 
الزراعية إىل 

الواردات الكلية 
-1997الفرتة )

1999) 

نسبة الواردات 
البينية إىل الزراعية 

الواردات الزراعية 
الكلية الفرتة 

(1997-
1999) 

نسبة الواردات 
الزراعية إىل 

الواردات الكلية 
-2009الفرتة )

2007) 

نسبة الواردات 
الزراعية البينية إىل 
الواردات الزراعية 

الكلية الفرتة 
(2007-2009) 

نسبة الواردات 
الزراعية إىل 

الواردات الكلية 
-2014الفرتة )

2016 

نسبة الواردات 
الزراعية البينية إىل 
الواردات الزراعية 

- 214الكلية الفرتة)
2016) 

نسبة 
- 2007التغيري*)
( مقارنة 2009

-1999ب )
1997 

نسبة التغيري** 
(2007-

( مقارنة 2009
-1999ب )

1997) 

نسبة التغيري 
(2014-

2016 )
مقارنة ب 

(1999-
1997) 

نسبة التغيري 
2014-
2016 )

مقارنة ب 
(1999-

1997) 

 0,52- 0,07 0,12 0,16- 1,55 13,41 3,64 10,59 3,26 12,56 تونس

 0,37- 0,41- 0,46- 0,32- 0,79 20,49 0,68 23,64 1,25 34,56 اجلزائر
 0,26- 0,67 0,77- 0,01- 5,56 24,99 1,77 14,77 7,54 14,97 املغرب

 0,94- 0,13- 0,44- 0,35- 1,42 13,70 14,5 10,23 25,77 15,69 ليبيا

 0,93- 0,47- 0,77- 0,92- 4,61 15,43 15,89 2,37 68,87 29,24 موريتانيا
 0,87- 0,38- 0,66- 0,42- 2,79 13,26 7,29 12,32 21,33 21,4 اإلمجايل

إىل الواردات الكلية؛    *  حتسب نسبة التغيري يف الواردات الزراعية 
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   .** حتسب نسبة التغيري يف الواردات الزراعية البينية إىل الواردات الزراعية الكلية
 اعتمادا على :  الباحثةمن إعداد  املصدر:
 ( ؛380  -338(، )212-122، ص )2006املنظمة العربية للتنمية الزراعية،   -
 (؛430-399(، )212-210، ص )2010  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
 (.298-188، ص )2017  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

أقل من املستوى املطلوب حيث أنه من املفرتض يف سنة   وبقيت ما ميكن قوله أنه املبادالت الزراعية البينية مل تعرف حتسن
من الفرتة املتفق عليها جند أن املبادالت الزراعية البينية ال تزال ضعيفة    نةس  20تلغى مجيع احلواجز بني البلدان املغاربية لكن بعد   2000

وابلتايل ميكن القول أن االحتاد االقتصا دي املغاريب فشل يف حتقيق اخلطوة األوىل اليت قام ابلنسبة للمبادالت مع البلدان األخرى، 
عليه  ابعتمادها يف سبيل حتقيق األمن الغذائي للمنطقة، واليت تتجلى أساسا يف حترير املبادالت التجارية الزراعية البينية ؛ وهذا ما أمجع 

حيث أوضحوا أن املبادالت التجارية املغاربية تبقى  20/01/2007وزراء التجارة لدول االحتاد املغاريب يف دورهتم الثامنة املنعقدة يف   ،
دون املستوى املطلوب، كما شددوا على ضرورة االرتقاء مبستوى التجارة البينية لتحقيق التكامل االقتصادي املغاريب، ورأى اجمللس عن 

بني دول االحتاد األوريب، أما   %60حيث تقدر بـ  طريق وزيره التونسي أن املبادالت التجارية يف إطار التجمعات االقتصادية تعترب هامة
 .34%3ابلنسبة للمبادالت التجارية املغاربية اإلمجالية مل جتاوز  

من خالل عرضنا للمبادالت الغذائية البينية جند أن االحتاد  :   آفاق األمن الغذائي يف إطار التكامل االقتصادي املغاريب -5
وإقامة السوق املشرتكة قبل سنة  بني بلدان املنطقةالتحرير التام للمبادالت التجارية فيما يف املغاريب فشل يف حتقيق مسعاه واملتمثل 

اجلزء من الورقة خالل هذا  قيق التكامل االقتصادي، سنحاولوعلى اعتبار االحتاد املغاريب يركز على آلية السوق كمبدأ لتح  .2000
، وذلك ابستشراف نتائج  35حتقيق أي شكل من أشكال التكامل االقتصادي املغاريباستشراف آفاق األمن الغذائي يف حال  البحثية  

، وذلك وفق املراحل اليت مت حتديدها من قبل االحتاد  2016هذا التكامل على املبادالت التجارية البينية يف اجملال الغذائي خالل سنة 
 منطقة التبادل احلر، وحدة مجركية سوق مشرتكة.  

املرحلة إلغاء   احلرة تعترب ابسط شكل من أشكال التكامل االقتصادي حيث يتم يف هذه  التجارة :ة جتارة حرة إنشاء منطق  -5-1
اخلارجية، وميكن القول أن التأثريات اليت تنتج    القيود بني دول األعضاء لكن مع احتفاظ كل طرف بسياسته اجلمركية إزاء األطراف

 :36املبادالت الزراعية املغاربية البينية تتمثل فيما يلي   ىآليات احلمــاية عل، أي عند حذف  خالل هذه املرحلة
 التأثري املباشر على الصادرات والواردات الزراعية املغاربية البينية احلالية ؛  -

 
  .367ص، 2011صبيحة خبوش،   34
 .127، مرجع سابق، ص2013بن خزانجي أمينة،  35
 .  128ص، مرجع سابق،  2013بن خزانجي أمينة،  36
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تـقوم - بلـدان العـامل يف اجتاه البلـدان املغاربية : إذ أن جزء من السلع اليت  ابستريادها حاليا إحدى البلدان   حتـويل تدفقات ابق 
املغاربية من ابق بلدان العامل ميكن أن حيقق أكثر الطلب عليها بواسطة الصادرات املغاربية، وهذا من شأنه أن يرفع أكثر حجم 

 املبادالت داخل املنطقة ؛
ية سيتم كذلك تلبية كل الطلبات اإلضافية  يف إطار التبادل احلر فالسلع اليت يتم تلبية طلبها احلايل جزئيا بواسطة البلدان املغارب -

 بشأهنا من قبل البلدان املغاربية املنتجة هلا.
: تفكيك   لدراسة أتثري منطقة التجارة احلرة على مبادالت التجارية الزراعية البينية املنطقة سنقوم بتقسيم أتثريها إىل سيناريوهني

 ركية.احلواجز اجلمركية، تفكيك احلواجز اجلمركية والغري مج
 يتمثل أتثري إنشاء منطقة حرة من خالل إجراءين هامني :  كما أشران سابقاالتأثري على الصادرات الزراعية املغاربية :   -أ 
احلواجز اجلمركية بني البلدان املغاربية إبمكانه زايدة الصادرات البينية اإلمجايل بنسبة    إن حذففكيك احلواجز اجلمركية فقط :  ت

الزايدة تشمل كل البلدان األعضاء لكن ليس بنفس األمهية من بلد إىل آخر، أما ابلنسبة لصادرات املنتجات الزراعية  ، وهذه 376%
( من 2016-2014، إذ أنه ينتقل متوسط الصادرات املغاربية البينية للفرتة )%11.41البينية فحذف احلواجز يؤدي إىل منوها مبعدل

دوالر أمريكي حيث تستفيد املنتجات الزراعية املغربية أكثر من غريها من هذا   مليون 706.173دوالر أمريكي إىل غاية   633.851
على التوايل بينما تنمو الصادرات    %11.83و  %14.29، وأتيت املنتجات املوريتانية واجلزائرية بنمو يقدر بـ%16.4التحرير بـ+

  .  %4.07+عية الليبية هونصيب الصادرات الزرا ، يف حني أن%10.45الزراعية التونسية بـ

 
 
 
 

 أتثري تفكيك احلواجز اجلمركية على الصادرات الزراعية البينية املغاربية:    4اجلدول رقم  
 البلد   

  البيان  
 البلدان   تونس موريتانيا املغرب ليبيا اجلزائر

 املغاربية
 املنتجات الزراعية
)مليون دوالر  

 أمريكي(

بوجود احلواجز  
(2014-2016) 

60.50 11.63 51.96 5.61 409.22 633.85 

 706.17 451.98 6.40 60.48 16.36 67.66 بدون حواجز مجركية
 11.41 10.45 14.29 16.4 4.07 11.83 (%معدل التغيري)

 من إعداد الطالبة اعتمادا على :املصدر:  
 ( ؛ 563-323، ص)2017  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

 
، األمانة العامة إلحتاد املغرب العريب،  تقرير هنائي حول اإلمكاانت والعائدات املُنجرة عن اإلندماج االقتصادي املغاريب، 2009لويس بريجر ساس،   37

مصر، مارس، ص   .8إيدايكونسلت، 
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، األمانة العامة إلحتاد املغرب تقرير هنائي حول اإلمكاانت والعائدات املُنجرة عن اإلندماج االقتصادي املغاريبلويس بريجر ساس،   -
مصر، مارس،    .10ص  ،    2009العريب، إيدايكونسلت، 

وغري اجلمركية يصبح التأثري على   اجلمركيةعندما تقوم البلدان املغاربية بتفكيك احلواجز  :  تفكيك احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية -
لقيمة    %30، يف حني يرتجم هذا التفكيك بقفزة حبوايل  38%14الصادرات أكثر أمهية، حيث ترتفع الصادرات البينية املغاربية بـحوايل  

ما نسبته  الصادرات املغاربية البينية من السلع الزراعية، والزايدة تكون مهمة ابلنسبة لكافة البلدان املغاربية، حيث تبلغ الزايدة يف املغرب  
تليها كال من تونس    %14.29مقارنة بـ  %35.71، لتليها موريتانيا بنسبة  37.3% عند القيام بنزع احلواجز اجلمركية فقط، مث 

 .%10.64على التوايل، أما ابلنسبة لليبيا فتبقـى مبـادالهتا الزراعية البينية األضعف بنسبة   %21.75،  %29.99جلـزائر بنسبيت  وا
 (2016أتثري تفكيك احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية على الصادرات البينية املغاربية من السلع الزراعية )سنة  :  5 اجلدول رقم

 البلدان تونس موريتانيا  املغرب ليبيا  اجلزائر البيان
 املغاربية 

 املنتجات الزراعي
 )مليون دوالر أمريكي(

 633.85 409.22 5.61 51.96 11.63 60.50 بوجود احلواجز
 826.86 531.94 7.61 71.34 12.87 73.66 بدون احلواجز

 30.45 29.99 35.71 37.30 10.64 21.75 (%معدل التغيري )

 من إعداد الباحثة اعتمادا على :  املصدر:

 ( ؛563-323، ص)2017  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، -

 .14، ص 2009لويس بريجر ساس،   -
تفكيك احلواجز اجلمركية،  التأثري على الواردات الزراعية البينية املغاربية : -ب بعدما عرفنا أتثري منطقة التجارة احلرة، من خالل 

املغاربية  الزراعية    البينية سنحاول فيما يلي معرفة أتثريها على الواردات الزراعيةواحلواجز اجلمركية والغري مجركية على الصادرات الغذائية  
 البينية.

،  39%6.50ل احلواجز اجلمركية فإن الواردات املغاربية البينية اإلمجالية تزداد حبوايل  عندما يتم تفكيك كتفكيك احلواجز اجلمركية :   -
 .%12.35أما ابلنسبة للواردات الزراعية البينية فتبلغ نسبة الزايدة مبا نسبة  

: مثلما هو احلال ابلنسبة للصادرات فإن أتثري حذف كل احلواجز على الواردات املغاربية  تفكيك احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية   -
 البينية  

، أما الواردات الزراعية املغاربية البينية فإهنا  40%13.52اإلمجالية يكون أكرب ابملقارنة مع حذف احلواجز اجلمركية فقط وذلك مبعدل 
 .  %30هي األخرى تعرف نسبة زايدة معتربة تتجاوز

خاصة ابلنسبة البلدان املغاربية  تغري اجتاه الواردات الغذائية إىل الواردات البينية من شأنه تقليل التبعية واملخاطر اليت تنجر عنها،  
وكذلك  وموريتانيا،  اليت تتميز اقتصادايهتا بقلة التنوع واليت ستعرف وارداهتا الغذائية البينية ارتفاعا معتربا، واملتمثلة أساسا يف اجلزائر وليبيا  

 

 .14صمرجع سابق،، 2009، لويس بريجر ساس 38 
 .18صمرجع سابق، ،  2009لويس بريجر ساس،   39
 .19صمرجع سابق، ، 2009لويس بريجر ساس،  40
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ابلنسبة لتونس واملغرب اللتان عند إلغاء كافة احلواجز فإن وارداهتما الزراعية املغاربية تتوسع بصفة خاصة بشكل مهم جدا، وهذا ما  
 ينعكس على إمجايل الواردات املغاربية البينية بصفة عامة مقارنة بغريها، مثلما يوضحه اجلدول التايل :

 أتثري تفكيك احلواجز على إمجايل الواردات املغاربية حسب البلد:    6اجلدول رقم  
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                                                                    

 تونس موريتانيا املغرب ليبيا اجلزائر (%معدل التغيري )

 43.34 22.8 81.59 192.88 84.44 بدون حواجز مجركية

 12.88 17.5 9.97 14.69 16.09 بدون حواجز مجركية وغري مجركية

 .19 -18ص    مرجع سابق،،2009لويس بريجر ساس،  املصدر :       

الواردات املغاربية البينية مقارنة ابلواردات اإلمجالية، وهذا رفع احلواجز على الواردات املغاربية البينية سيؤدي إىل رفع نسبة منو  
اعتماد    ما ينعكس إجيااب على وزن الواردات الزراعية البينية يف سلة الواردات الزراعية اإلمجالية، مما يؤدي لتقليل من املخاطر اليت تنتج عن

 اقتصادات أقل تنوعا واليت أشران هلا سابقا )اجلزائر، ليبيا وموريتانيا(.   هذه البلدان على األسواق األجنبية، خاصة ابلنسبة للبلدان اليت هلا
أن رفع احلواجز على الواردات املغـاربية البينية، واعتماد سياسـات خمتلفة اجتاه الواردات من ابق  إال أنه جتدر اإلشارة إىل 

ى حساب الدول األخرى، لذا سنحاول خالل ما يلي معرفة  عل البلدان، يؤدي إىل اختالل وتباين يف األسعار هذا ما خيدم بعض الدول
 أثر رفع احلواجز، وتنسيق السياسة التجارية على التبادالت الغذائية املغاربية البينية يف إطار ما يعرف مبرحلة الوحدة اجلمركية.  

املغاربية البينية فإنه يتم إتباع سياسة مجركية موحدة يف هذه املرحلة إضافة إىل إلغاء احلواجز على املبادالت    :الوحدة اجلمركية  -5-2
طرف  إزاء األطراف اخلارجية، وابلتايل يستوجب معرفة التعريفة اخلارجية املوحدة، واليت ميكن اختاذها مناسبة للتعريفة الدنيا املطبقة من  

، أما إذا مت اعتماد احلد األقصى املعمول  41أكثر تنافسيةالبلدان املغاربية، حيث أن هذا اخليار إبمكانه أن جيعل االقتصادايت املغاربية  
عريفة  به من طرف بلدان االحتاد املغاريب فإن النتائج تكون مماثلة للسيناريو املتوقع يف حالة التبادل احلر، لذا سيتم االعتماد على أدىن ت

لبينية اليت ميكن أن حتدث نتيجة لتفكيك احلواجز وتطبيق  مجركية. تتجلى أهم التأثريات على الصادرات والواردات الزراعية املغاربية ا
  التعريفة اجلمركية موحدة بني البلدان املغاربية فيما يلي :

يف مرحلة التبادل    14%تقريبا يف حالة الوحدة اجلمركية، مقابل    42%8 : ترتفع الصادرات املغاربية البينية بـالتأثري على الصادرات   .أ
(، ابرتفاعها بنسبة  22احلر، بينما يكون التأثري على الصادرات البينية للمنتجات الزراعية إلمجايل البلدان املغاربية حسب اجلدول رقم )

بادل احلر، واليت ، وهي نسبة أقل من نسبة الزايدة اليت تعرفها الصادرات املغاربية البينية خالل السيناريو األول أي يف حالة الت13.57%
 عند  %30جتاوزت  

 إزالة احلواجز اجلمركية والغري مجركية.  
 

 
 .21ص  مرجع سابق،،2009لويس بريجر ساس،   41

 42  لويس بريجر ساس،  2009، ص 22.
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 أتثري الوحدة اجلمركية على الصادرات البينية املغاربية للمنتجات الزراعية  :7اجلدول رقم  
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي

 البلدان املغاربية تونس موريتانيا  املغرب ليبيا  اجلزائر البيان

 املنتجات الزراعية
 )مليون دوالر أمريكي(

 633.85 409.22 5.61 51.96 11.63 60.50 بدون وحدة مجركية

 721 461.97 6.55 61.78 19.38 69.03 بوجود وحدة مجركية

 13.57 12.89 16.57 18.91 6.66 14.10 (%معدل التغيري)

 لباحثة اعتمادا على: من إعداد ا املصدر :
 (.430-397، ص)2010املنظمة العربية للتنمية الزراعية،   -
 .24، ص 2009لويس بريجر ساس،   -

تعرف منوا لكن ليس بنفس املستوى    كما أشران سابقا فإنه خالل هذا السيناريو، الصادرات من املنتجات الزراعية البينية املغاربية
 ؛  التبادل احلرالذي عرفته يف حالة منطقة  

 %20على املستوى املغاريب والنسب التالية :    %14: رغم أن التأثري على الواردات املغاربية البينية تتجاوز  التأثري على الواردات   .ب
؛ فإنه ميكن القول أن الفائدة    43لتونس على املستوى القطري  %10للمغرب و  %13.7لليبيا،    %15للجزائر،    %17ملوريتانيا،  

 تكاد أن تكون منعدمة نظرا للتكلفة اإلضافية اليت ميكن أن تكون نتيجة الخنفاض الصادرات.
هذا  القول أن التأثري على املبادالت املغاربية البينية بصفة عامة، واملبادالت الغذائية بصفة خاصة، خالل  مما سبق ميكن 

ل السيناريو السابق )منطقة التبادل احلر( ؛ وميكن أن يعزى ذلك إىل أن اعتماد تعريفة موحدة موافقة  السيناريو أقل مما كان عليه خال
تعريفة مطبقة داخل املنطقة من شأنه أن يشجع على دخول منتجـات متأتية من بلدان أخرى من خارج املنطقة، لذا البد من  ألقل 

  : 44خالل هذه املرـحلة
 ؛والتدرجيي للسياسات اجلمركية، كما ميكن وتوفري معاملة تفضيلية للمنتجات وفقا حلساسيةالتنسيق اجلزئي   -
ميكن كذلك   اقتصادات البلدان هلا، أي البد عند تنسيق السياسات اجلمركية مراعاة خصوصيات املنتجات والبلدان، كما -

 .اعتماد تعريفة مجركية خارجية موحدة أكرب من تلك املعتمدة خالل الدراسة

إن إنشاء سوق مغاربية مشرتكة يعين اندماج األربع أسواق التالية : السلع، اخلدمات، رؤوس األموال والعمل    :الّسوق املشرتكة  5-3
نتاج،  ابإلضافة إىل توحيد احلواجز التجارية جُتاه بقية بلدان العامل، مبعىن أدق إضافة إىل املرحلتني السابقتني يتم حترير حركة عناصر اإل

 
  لويس بريجر ساس،  2009،  مرجع سابق، ص 43.25

 .134، مرجع سابق، ص 2013  بن خزانجي أمينة، 44
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التأثريات على الصادرات والواردات الناجتة عن حذف احلواجز اجلمركية والغري    :45أن أتثري السوق املشرتكة يكون مساواي ل أي  
 مجركية + تطبيق تعريفة مجركية موحدة + التأثري الناتج عن تنقل عوامل اإلنتاج.  

، بينما تستفيد الصادرات  46%20حُتسن السوق املشرتكة كثريا الصادرات املغاربية البينية إذ ترتفع بنسبة  التأثري على الصادرات :   .أ
، كما هو موضح يف اجلدول أسفله ؛ حيث يتضح لنا أن املنتجات الزراعية املوريتانية تستفيد  %43املنتجات الزراعية من منو يتجاوز  من

 أتيت من بعدها تونس فاملغرب مث اجلزائر فليبيا.غريها من إنشاء سوق مشرتكة، و  أكثر من

 (2016أتثري السوق املشرتكة على الصادرات الزراعية البينية املغاربية ):  8اجلدول رقم  
 البلدان املغاربية تونس موريتانيا  املغرب ليبيا  اجلزائر البيان

 املنتجات الزراعية
 )ألف دوالر أمريكي(

 بدون سوق مشرتكة
60.5 11.63 51.96 5.61 409.22 633.85 

 بوجود سوق مشرتكة دون 
 توحيد التعريفة اخلارجية 

79.29 13.27 74.41 10.82 587.93 908.12 

 43.27 43.67 92.86 43.21 14.15 31.06 (%معدل التغيري)

 اعتمادا على :   الباحثةمن إعداد  املصدر:

 ، مرجع سابق .  2009لويس بريجر ساس،   -

 .( 430-397، ص)2016الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية،   -

إن إنشاء سوق مشرتكة ستؤدي إىل زايدة كبرية يف الواردات املغاربية البينية على مستوى املغرب العريب  التأثري على الواردات :   .ب
، وهذا ما ينعكس إجيااب على وزن الصادرات الغذائية املغاربية البينية ابلنسبة للصادرات الغذائية املغاربية  47  %17بنسبة حوايل  

 اإلمجالية.  
املغاربية ستحقق نتائج مهمة يف سبيل حتقيق أمنها الغذائي لدرجة حتقيقها الكتفائها الغذائي    فالبلدانخالل هذا السيناريو  

 املبادالت الغذائية املغاربية البينة يف إطار هذا السيناريو.  الذايت، وهذا ما يوضحه تطور
مهما يكن السيناريو املمكن احتمال حدوثه، فإن التكامل بني البلدان املغاربية يكون مفيدا  سبق ميكن القول أنه    من خالل ما

املبادالت الغذائية املغاربية وهذا ما من شأنه املسامهة    هلا مجيعا، فاألشكال الثالثة تبني أن هناك أتثريا إجيابيا ال يستهان به على  وإجيابيا
 يف حتقيق مستوى من األمن الغذائي على فرتات زمنية طويلة الحقا.

فبالنسبة ملرحلة منطقة التبادل احلر)التجارة احلرة( فإن التبادالت التجارية الزراعية البينية ستعرف انتعاشا أكثر وهذا بسبب  
حلايل نتيجة للنزعات احلمائية البينية هذا ما يؤدي إىل ضمان حتقيق اكتفاء غذائي ذايت من السلع اليت تتميز  ضعف التبادل التجاري ا

اخلضروات األمساك(، وهنا جتدر اإلشارة إىل أن البلدان املغاربية وخاصة   -أساسا بعض البلدان املغاربية بتحقيق فائض فيها )الفواكه
 

 .135، مرجع سابق ، ص 2013 أمينة،بن خزانجي  45
  لويس بريجر ساس،  2009مرجع سابق، ص  46.28 

 34ص مرجع سابق، ، 2009لويس بريجر ساس،  47 
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اسرتاتيجي مهم من األمساك إبمكانه حتقيق اكتفاء ذايت لكافة البلدان املغاربية، والتصدير إىل اخلارج مما يساهم  على خمزون    موريتانيا حتوي
يف حتقيق فائض من العملة، وابلتايل تقليل مستوى العجز من املنتجات اليت تعاين العجز منها ) احلبوب اللحوم البقوليات( ؛ هذا ما  

التجاري الغذائي املغاريب، وتقليل حجم الفجوة الغذائية، مما يساهم يف الرفع من مستوى األمن الغذائي    يؤدي إىل حتسني مستوى امليزان
 يف املنطقة.

 أما ابلنسبة ملرحلة االحتاد اجلمركي فعادة ما تؤدي إىل : 
 توسيع رقعة السوق ابلنسبة للمنتجات والبضائع الزراعية للبلدان األعضاء يف اإلحتاد ؛  -
بلد هذا ما يؤدي إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية  املساعدة  - على تقسيم وختصيص العمل على أساس امليزة النسبية لكل 

 للبلدان املغاربية.
 لكن عند تطبيقها على التبادالت الغذائية املغاربية البينية جند أن صادرات السلع يف هذه املرحلة سواء على املستوى الكلي أو

هو يف حال منطقة التبادل احلر حىت ابلنسبة الرتفاع الواردات فإنه غري كاف لتعويض اخنفاض الصادرات،  القطري حتقق مستوى أقل مما  
بادل  وابلتايل ميكن القول أن أتثري الوحدة اجلمركية على الصادرات الزراعية املغاربية البينية أقل أمهية عن مما ينتج عن إنشاء منطقة الت

املستحسن تفادي الوحدة اجلمركية وذلك لتجنب اخنفاض املزااي اليت ميكن حتقيقها نتيجة إنشاء منطقة    احلر، وابلتايل فإنه يبدو أنه من
التبادل احلر، أو حترير املبادالت البينية وحذف احلواجز اجلمركية مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات املنتجات والبلدان، عند توحيد  

 التعريفة اجلمركية.
و احملتمل نتيجة لتطبيق مرحلة السوق املشرتكة فكما أشران سابقا فإنه ميكن القول أن هذه املرحلة من أما ابلنسبة للسيناري

يوهات  التكامل يف إمكاهنا حتقيق نتائج جد معتربة يف حتسني من املبادالت التجارية الغذائية البينية املغاربية واليت وصلت يف أحسن السينار 
دي من خالل التعاون يف تعزيز املنتجات اليت ميكن أن حتقق فيها فائض والقيام بتصديرها إضافة . هذا ما يؤ %43.29إىل ما نسبته  

إىل حتسني مستوى اإلنتاج من السلع اليت تعاين من العجز فيها هذا ما يساهم يف حتقيق اكتفاء غذائي على املدى الطويل يضمن أمن 
 غذائي مستدام.

 :خامتة
البلدان املغاربية يف أشد احلاجة إىل حتقيق اكتفاء غذائي اثبت ومستدام من أغلب السلع، خاصة يف اخلتام ما ميكن قوله أن 

اليت   اليت إبمكاهنا إنتاجها واليت تتميز بتحقيق الفائض فيها، والعمل على تصديرها، مما يؤدي إىل تدعيم قدرهتا التفاوضية يف اقتناء السلع
خاصة ما عرفه ايل جتنب املخاطر اليت ميكن أن حتدث نتيجة للتقلبات البيئة الدولية املضطربة،ميكن أن تعرف املنطقة عجزا منها، وابلت

ي  العامل بصفة عامة واملنطقة على وجه اخلصوص كاألزمة السياسية واألمنية اليت عرفتها ليبيا واليت أثرت على وضعها االقتصادي واالجتماع 
وكذلك األزمة الصحية اليت اجتاحت املنطقة شأهنا شأن ابق دول العامل نتيجة الفريوس  إىل املساعدات األجنبية ،  ما أدى إىل جلوءها

أهم املداخيل األساسية هلذه البلدان    ( وما تبعه من أزمات اقتصادية أثرت بشكل أو أبخر على املنطقة ، خاصة بعد تراجع19)كوفيد  
وليبيا، وتراجع املداخيل السياحية لكل من تونس واملغرب، وارتفاع أسعار   كرتاجع أسعار النفط والذي يعترب ريعه أهم املداخيل للجزائر

 .الغذائي املغاريب لذا ابت التكافل والتكامل ضرورة حتمية للخروج من األزمة  األمن الغذاء العاملي هتدد بشكل أو أبخر
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 التوصيات :
 املشرتكة.   االتفاقياتاالحتاد، واملضي يف تنفيذ    إحياء  إعادةالبد من جتاوز اخلالفات السياسية والسعي حنو تنسيق اجلهود من أجل   -
 ابملساعدات لتجنب التدخل األجنيب.  وإمدادهاليبيا    البد من تضافر اجلهود والسعي حنو دعم احلل السلمي، حلل النزاع يف -
 بعث مشاريع يف املناطق املتضررة.  إعادةتعبئة املدخرات، والعمل على   ألجلصرف املغاريب وذلك البد من بعث الثقة يف امل -
لالستثمار يف القطاع الزراعي   األولوية  وإعطاءسيق اجلهود يف اجملال الزراعي، وذلك ابالستغالل املشرتك إلمكانيات  نالبد من ت -

حتمية  ابلتايل   مدى هشاشة االقتصاد العاملي  أثبتت  األخرية  األزمةن خاصة وأ  ،قةكتفاء الذايت للغذاء يف املنطلتحقيق أكرب قدر من اال 
 االعتماد على املوارد الداخلية والتكافل يف املنطقة.

 البد من توافر اإلرادة السياسية واجملتمعية للدول املغاربية لوضع إسرتاتيجية مشرتكة والسعي حنو املضي فيها وإجناحها . -
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