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ة ــــــــــمقدم

مســـتوى ة علـــى أســـاس أن املفهــوم األول يتضـــمن زيـــادة كميـــة القتصـــاديون بـــني النمـــو و التنميــة االقتصـــاديايــز مي
و االقتصاد القـومي، أمـا التنميـة االقتصـادية فتعـين إىل جانـب منـو الـدخل اإلنتاجالدخل بدون أن يصاحبها تغري يف هيكل 

إســهاملصــاحل اإلمجــايليــتقلص النصـيب النســيب للزراعــة يف النــاتج احمللـي كــأن،يف هيكـل االقتصــادحـدوث حتــوالت أخــرى
أو زيــادة قطــاع الصــناعة 

.املعيشياإلنتاجاملسوق بدال من اإلنتاج، و تزيد نسبة اإلنتاج

للتنمية ارتبط برفع متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي، ممـا أدى إىل البحـث عـن األكثر شيوعاأن املفهوم غري
إدخـــال عليهـــا صــــفة و صـــياغة مفهـــوم التنميـــة بصـــفة عامـــة إعـــادةفكـــان لزامـــا ،ضـــل الطـــرق للوصـــول إىل هـــذا اهلـــدففأ

ة دون إقصــاء حــق األجيــال املقبلــو ألجيــال احلاليــة راعــي اتتنميــةأي،االســتدامة لكــي تكــون صــاحلة يف كــل مكــان و زمــان
الـذي يعتـرب أن ،فكـان أهـم بعـد فيهـا البعـد البيئـيهلـاأخـرىإعطـاء أبعـادمـنأحد، مما أوجب على املفكـرين االقتصـاديون

حيـث كـان ،
أول مؤمتر أعطى تعريفا صرحيا للتنمية املستدامة هو مـؤمتر قمـة األرض بعنـوان مسـتقبلنا املشـرتك املـنظم مـن قبـل هيئـة األمـم 

.1987املتحدة سنة 

و تبنتـــه يف كـــل املشـــاريع ،معظـــم الـــدول بعـــد مـــؤمتر قمـــة األرض 
الربامج الوطنية الـيت كانـت تقـوم باجنازهـا، ومـن أهـم الـربامج و املشـاريع علـى املسـتوى الكلـي للـدول الـيت كانـت تعطـي هلـا و 

أـا متـس ،كأحد أهم أقطاب التنمية املستدامة بصفة عامـة ملـا تتميـز بـهأمهية كبرية مشاريع التنمية الريفية، اليت تعترب   ـث  حي
خمـزون اسـرتاتيجي و أبـرز عناصـر التنميـة يف ، و مبوارد طبيعية متجددة هـي خاصةيزاتمماطق و أقاليم تتميز بسكان ذو من

األخـــرية تتميـــز بكـــون معظمهـــا هـــذه املـــوارد الطبيعيـــة املتجـــددة ألن هـــذههـــذه املنـــاطق، فكـــان لزامـــا وضـــع سياســـات تســـري
يتميـزون بالتبعيـة هلـذه املـواردو من جهة أخـرى،من جهةمشرتكة، أي ذات وصول مشرتك من طرف سكان هذه األقاليم

.اخل....الفقر، اإلقصاء، التهميشبسبب

حيـــث أن وضـــع سياســـات مالئمـــة ،أحـــد أهـــم مفـــاتيح التنميـــة الريفيـــة املســـتدامةتعـــد املـــوارد الطبيعيـــة املتجـــددة 
ـــزن و  ـــوازن االقتصـــادي علـــى املســـتوى الكلـــي مـــن خـــالل مي ـــق الت حمكمـــة الســـتغالهلا أحســـن اســـتغالل يعـــين بالضـــرورة حتقي

ئي الـذي يـؤرق حتمـا ااخل، و هذا من خالل حتقيـق األمـن الغـذ....املدفوعات و أسعار الصرف و ختفيض البطالة و الفقر 
امألي دولــة مهمجيـع الساسـة  يف ـن تص ـت  لـف اخت ـا  قوــا فبدونـه تصــبح ، م ـدر  مص ـة و  أي دول ـة  ـو عذرـي ئي ه ـذا لـغ ـن ا األم ألن 
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الدول منتهكة السيادة و تكون تابعة ملن يعطيها لقمة العيش و بالتايل ترضخ جلميع مـا ميليـه عليهـا و تكـون كالعبـد يف يـد 
.جالده

ال متلـك أمنهـا الغـذائي و بالتـايل أولـت أمهيـة كـربي ملشـاريع التنميـة الريفيـة مـن الـدول الـيتدول املغـرب العـريبتعد
و حتقيـق أمنهـا ،ملا حتققه هذه األخري من خفض يف الفقر بصفة عامة و الفقر الريفي بصـفة خاصـة هلـذه الـدول،املستدامة

ـة ـامـن مـوارد طبيعيـة متجـددة تتميـز بـهاالغذائي من خـالل الوصـول إىل حتقيـق االكتفـاء الـذايت، فهـذه الـدول و مـ اص خ
جنــدهم تــابعون بصــفة رئيســة يف  ، إذوضــعت سياســات لتحــد مــن اســتنزافها و اســتغالهلا غــري املســتدام مــن طــرف الســكان

و بالتــايل فاســتغالهلم ســيكون حتمــا ال يراعــي التجــدد ،اخل....
مخـزون املـورد سـيكون يف تنـاقص مسـتمر إىل أن ينعـدمفأن معدل االسـتغالل أكـرب مـن معـدل التجـدد حيث،الطبيعي هلا

وجــب وضــع اتعــويض هــذا الفقــد، مــن هنــةوبالتــايل انعــدام ســبل احليــاة و العــيش يف هــذه املنــاطق ممــا يعــين حتمــا عــدم قــدر 
ن تكون مضبوطة بسياسـات خاصـة بكـل مـورد ألن جيب أهذه األخرية،املوارد وفق جتددها الطبيعيمناذج الستغالل هذه 

.  املوارد بصفة عامة ختتلف يف اخلصائص اليت متيزها

تســـعى إىل حتقيـــق تنميـــة ريفيـــة مســـتدامة ترفـــع عنهـــا التبعيـــة الـــيت اجلزائـــر، تـــونس، املغـــرب خنـــص يف هـــذه الدراســـة 
كنهــا مــن و مت،الغذائيــة املالزمــة هلــا منــذ االســتقالل يف جمــال الغــذاء

احلرمـــان يف األوســـاط الريفيـــة مـــن جهـــة علـــى الفقـــر و و القضـــاء،التنافســـية و الرياديـــة يف جمـــال اإلنتـــاج الفالحـــي مـــن جهـــة
لكـــن دون الوقـــوع يف فـــخ اســـتنزافها و عـــدم، طبيعيـــة متجـــددة ضـــخمة تؤهلهـــا لـــذلكمـــواردأخـــرى، و هـــذا ملـــا متلكـــه مـــن 

حبيــث تســمح هلــا حتقيــق أكــرب منفعــة ،اســتخدامها بــالطرق الــيت متكنهــا مــن احلصــول علــى أفضــل النتــائج و بأقــل التكــاليف
.ممكنة لألجيال احلالية و املستقبلية ألن األرض ملك جلميع األفراد الذين سيعيشون عليها

:ومما سبق ميكننا طرح التساؤل الرئيسي التايل

تحقق تنمية ريفية مستدامة؟أن سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة يمكن لإلى أي مدى 

:ومن هذا التساؤل الرئيسي تتفرع األسئلة الفرعية التالية

ما هي النماذج اجلديدة للتنمية الريفية املستدامة؟- 
ما هي املقاربات النظرية للموارد الطبيعية املتجددة؟- 
املتجددة و الفقر و األمن الغذائي؟العالقة بني املوارد الطبيعيةما - 
على أي مستوى توضع سياسات استخدام املوارد الطبيعية املتجددة؟ و ما طبيعة االختالف بينها؟- 
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ما هي مشاريع التنمية الريفية املستدامة يف كل من اجلزائر، تونس و املغرب؟- 
مــا هــي سياســات اســتخدام املــوارد الطبيعيــة املتجــددة املطبقــة يف كــل مــن اجلزائــر، تــونس و املغــرب لتحقيــق تنميــة - 

ريفية مستدامة؟
أهمية الدراسة.1

تبحــث الدراســة احلاليــة يف التنميــة الريفيــة املســتدامة يف إطــار سياســات اســتخدام املــوارد الطبيعيــة املتجــددة يف كــل 
و مـن نوعيـة املشـكالت ،املغرب، لذلك فإن أمهيتها تظهر من خـالل املتغـريات الـيت تتناوهلـا مـن جهـةمن اجلزائر، تونس و 

:ميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية. اليت تطرحها للبحث و التمحيص من جهة أخرى

الـذي أصـبح مـن تناول الدراسة ألحد املوضوعات البحثية املهمة يف جمـال التنميـة، و هـو التنميـة الريفيـة املسـتدامة.1
.املواضيع املثرية لالهتمام نظرا ملا يشهده العامل من حتوالت بيئية

تعترب التنمية الريفية املستدامة أحد أولويات السياسة االقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، و هذا ملـا تلعبـه مـن دور .2
.يق األمن الغذائييف زيادة اإلنتاج الفالحي و رفع املستوى املعيشي لألسر الريفية، و حتق

إن املــوارد الطبيعيــة املتجــددة هــي املخــزون االســرتاتيجي ألي عمليــة تنمويــة و بــاألخص التنميــة الريفيــة فهــي احملــرك .3
. الرئيسي هلا

لتحــرر مــن التبعيــة الغذائيــة للخــارج، و التقلــيص مــن حلقــة الفقــر يف الريــف االســتغالل املســتدام لألقــاليم الريفيــة ل.4
...). الغابات، مصائد األمساك، املراعي،(الطبيعية املتجددة وارد دون استنزاف امل

أهداف الدراسة.2

مـــن اخلطـــوات الـــيت تســـتدعيها أي دراســـة حتديـــد األهـــداف و ذلـــك باعتبارهـــا أحـــد املؤشـــرات الضـــرورية لتحديـــد 
:الفرضيات و تسعى هاته الدراسة لتحقيق األهداف الرئيسة التالية

.مية الريفية املستدامة املتبناة من طرف الدول الثالثخمتلف مشاريع التنتشخيص.1
.واقع خمزون املوارد املائية بكل أشكاهلا يف الدول الثالثحتليل.2
.إظهار أمهية احلوكمة كمتغري فعال يف العالقة بني متغريات الدراسة.3
التنميــة الريفيــة املســتدامة يف  الوقــوف علــى أفضــل السياســات املطبقــة الســتخدام املــوارد الطبيعيــة املتجــددة لتحقيــق .4

.كل من اجلزائر، تونس و املغرب و خنص بالذكر يف دراستنا هذه مورد املياه
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ــــة الريفيــــة املســــتدامة وترشــــيد .5 ــــق أهــــداف التنمي ــــراز دور سياســــات اســــتخدام املــــوارد الطبيعيــــة املتجــــددة يف حتقي إب
ألجيـــال القادمـــة ولفهـــم و تفســـري اإلمكـــاناســـتعماهلا لتحقيـــق الرفاهيـــة لألجيـــال احلاليـــة، و احملافظـــة عليهـــا قـــدر 

.الكثري من املشكالت اليت تواجه الدول يف حتقيق هذه األهداف
. تساعد هذه الدراسة على إظهار العالقة بني متغريين مهمني هلما ثقلهما يف حتقيق التوازن االقتصادي.6

فرضيات الدراسة.3

، اعتمــدنا الفرضــيات الــيت نراهــا أقــرب اســتجابة لإلجابــات احملتملــة و الــيت نلخصــها املطروحــةملعاجلــة إشــكالية البحــث 
:فيما يلي

تعترب.1
.  االستدامة

ـــة .2 ـــة الريفي ـــة التنمي ـــدة تضـــبط و حتـــدد عملي ـــة إىل االســـتدامة صـــاحبته منـــاذج جدي ـــة الريفي تطـــور مشـــاريع التنمي
.ال القادمةميزة االستدامة عليها و هذا مراعاة حلق األجيبإضفاء

املوارد الطبيعية املتجددة مـن العوامـل الرئيسـة الداخلـة يف حتقيـق عمليـة التنميـة الريفيـة املسـتدامة لـذا كانـت هلـا .3
.مقاربات نظرية لتحديد امليزات الرئيسة هلذا العامل

ســتدام توضــع سياســات خمتلفــة علــى مجيــع املســتويات الــدويل، الــوطين، احمللــي مــن أجــل الــتحكم و التســيري امل.4
أمـــالك عموميـــة، أمـــالك خاصـــة، أمـــالك النـــادي، : ن يف حـــاالت خمتلفـــةللمـــوارد الطبيعيـــة املتجـــددة الـــيت تكـــو 

.أمالك طائفية
لقد قامت اجلزائر، تـونس و املغـرب منـذ االسـتقالل إىل يومنـا هـذا بتطبيـق عـدة سياسـات السـتغالل مواردهـا .5

و هـــذا  بتنفيـــذها لعـــدة سياســـات قصـــد ،يـــة مـــورد امليـــاهالطبيعيـــة املتجـــددة و خنـــص بالـــذكر يف الدراســـة احلال
.عملية التنمية الريفية املستدامةالتحكم يف هذه املادة اإلسرتاتيجية يف 

تحديد المفاهيم.4

: تعريـــف التنميـــة الريفيـــة المســـتدامة
البطالــة و متــس املنــاطق الريفيــة و تتمثــل هــذه األهــداف عمومــا يف ختفــيض الفقــر و ،للتحقــق يف فــرتة زمنيــة حمــددة

حتقيق األمن الغذائي، و مراعاة حق األجيال القادمة باحملافظة على املوارد الطبيعيـة املتجـددة الـيت متيـز الفضـاءات و 
.الريفية و أن ينعموا ببيئة نظيفة
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و هــي ا:تعريــف المــوارد الطبيعيــة المتجــددة
و خنـص يف دراســتنا هــذه املـوارد الطبيعيــة املتجــددة ... يكـون اإلنســان وراء جتــددها كالغابـات و املراعــي و األمســاك

ئيسـي حليـاة أي حيـث أن امليـاه هـي العنصـر الر ،ملا متلكـه مـن دور مهـم يف مشـاريع التنميـة الريفيـة املسـتدامة،املياه
مورد طبيعي آخر مهما كان نوعه

وتكــون عــن طريــق هيئــات و مؤسســات ســواء علــى املســتوى :سياســات اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتجــددة
و ذلـــك بإصـــدار تشـــريعات أو مراســـيم تكـــون واجبـــة التنفيـــذ بغيـــة اســـتخدام املـــوارد ،الـــدويل أو الـــوطين أو احمللـــي
.وع يف فخ استنزافهاالطبيعية املتجددة دون الوق

الدراسات السابقة.5

، و املـــوارد التنميـــة الريفيـــة املســـتدامةتغـــرياتاشـــرتكت الدراســـة احلاليـــة مـــع بعـــض الدراســـات الســـابقة، يف تناوهلـــا مل

:بني هذه الدراسات ما يليمن مستدامة، 

1. Omar BESSAOUD, La stratégie de développement rural en Algérie, Options Méditerranéennes,
Sér. A / n°71, 2006, CIHEAM - IAM , Montpellier , 2006

2. United Nations Environnent Programme, Méditerranéen Action Plan (UNEP/MAP) , 2008,
Repenser le développement rural en Méditerranée : Actes de l’atelier régional sur l’agriculture et
le développement rural durables, mts 172, Bari, Italie, 8-11 mai 2008.

3. Mohamed ELLOUMI, Les politiques de développement rural en Tunisie : Acquis et perspectives,
Options Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006, CIHEAM - IAM , Montpellier , 2006

4. Slimane Bedrani , Algérie : L’agriculture,   l ’agro-alimentaire,   la pêche   et   le développement
rural, Les Monographies du CIHEAM, Edi t ion 2 00 8.

5. Reveret J.P. (1985). La gestion des pêcheries de poisson de fond de l'Atlantique du Nord-Ouest de
1949 à 1984: une perspective bio-économique. Thèse de Doctorat, Fac. des Sci.Econ. de Clermont
Ferrand.

منهج الدراسة.6

ـــــاملـــــنهج الوصـــــفي التحلاعتمـــــدنا يف إعـــــدادنا هلـــــذا البحـــــث ـــــذييل ـــــذي ي، ال يعتمـــــد أساســـــا عـــــن االستقصـــــاء ال
بعــــــض عــــــنالكشــــــف و فيعمــــــل علــــــى تشخيصــــــها ،ينصــــــب علــــــى ظــــــاهرة مــــــن الظــــــواهر كمــــــا هــــــي موجــــــودة يف احلاضــــــر

هـــــذا مـــــا تعمـــــل الدراســـــة احلاليـــــة علـــــى حتقيقـــــه مـــــن تـــــربط بينهـــــا و بـــــني ظـــــاهرة أخرى،و و حتديـــــد العالقـــــة الـــــيت،جوانبهـــــا
سياســـــات اســـــتخدام املـــــوارد الطبيعيـــــة املتجـــــددة و خـــــالل حماولـــــة الكشـــــف عـــــن العالقـــــة بـــــني التنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة 

).املوارد املائية(
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خطة البحث.7

أربعـــــــة لإلجابـــــــة علـــــــى اإلشـــــــكالية املطروحـــــــة، ومـــــــن مث اختيـــــــار الفرضـــــــيات املطروحـــــــة، مت تقســـــــيم البحـــــــث إىل 
ـــــاول الفصـــــل : فصـــــول ـــــة تن ـــــا التنمي ـــــة املســـــتدامة، ثاني ـــــة املســـــتدامة مـــــن خـــــالل التطـــــرق أوال إىل التنمي ـــــة الريفي األول التنمي

ــــــة املســــــتدامة، فيحــــــني تضــــــمن  ــــــة الريفي ــــــدة للتنمي ــــــا النمــــــاذج اجلدي ــــــة، ثالث ــــــة الفضــــــاءات الريفي ــــــة مــــــن خــــــالل مقارب الريفي
ــــــة املتجــــــددة مــــــن  ــــــاين املــــــوارد الطبيعي ــــــة املســــــتدامة، متخــــــاللالفصــــــل الث ــــــة الريفي التطــــــرق أوال إىل املــــــوارد أهــــــداف التنمي

عالقــــــــة املــــــــوارد ثانيــــــــا خمــــــــزون املــــــــوارد الطبيعيــــــــة املتجــــــــددة  و املعــــــــدل األمثــــــــل لالســــــــتغالل، ثالثــــــــا ،الطبيعيــــــــة املتجــــــــددة
ـــــالفقر و األمـــــن الغـــــذائي ـــــة املتجـــــددة ب ـــــث ، تضـــــمن الفصـــــل الثالطبيعي ـــــة املتجـــــددة ال سياســـــات اســـــتخدام املـــــوارد الطبيعي

ــــــة مســــــتدامة ــــــة ريفي ــــــق تنمي ــــــى لتحقي ــــــا عل ــــــوطين، ثالث ــــــى املســــــتوى ال ــــــا عل ــــــدويل، ثاني ، أوال السياســــــات علــــــى املســــــتوى ال
املســـــتوى احمللـــــي، و أخـــــريا الفصـــــل الرابـــــع الـــــذي كـــــان دراســـــة مقارنـــــة بـــــني اجلزائـــــر، تـــــونس و املغـــــرب للمـــــورد الطبيعـــــي 

ــــــة، ثانيــــــا مت التطــــــرق أوال إىل املتجــــــدد امليــــــاه و ــــــاه يف البلــــــدان الثالث اســــــرتاتيجيات عــــــرض عــــــام حــــــول ظــــــروف مــــــورد املي
ــــة الريفيــــة املســــتدامة املتبعــــة مــــن طــــرف الــــدول الــــثالث، ثالثــــا  سياســــات اســــتعمال املــــوارد املتجــــددة امليــــاه لتحقيــــق التنمي

.التنمية الريفية املستدامة



ـــــــــــــالفص



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………لالفصـــل األو 

8

تهميد

ن اهلدف الرئيسي توى الكلي، حيث أالسياسات اليت تضعها الدول على املسكلتعترب التنمية بصفة عامة أولوية
التنمية ختتلف باختالف أفضل النماذج التنموية، إال أنإجيادعن طريق التوازنعلى مستوى االقتصاد الكلي هو حتقيق 

و القطاع الذي تستهدفه، فكل الدول اآلن تتبىن منوذج التنمية املستدامة ، و هذا بعد مؤمتر قمة األرض الزمان، املكان 
، و حاولت ااالشرعية الدولية، و ألقاهاالذي أعطى هل1987

فية أحد أهم و أبرز هذه يصبغة االستدامة، فكانت التنمية الر بإعطائهاأن تصيغ مشاريع تنموية على مستوى القطاعات 
فانصبتاملستهدفات باالستدامة، 

.لديهاة املتوفرةيالبشرية و الطبيعاإلمكاناتو هذا حسب ةخمتلف

صبغة للتنمية نعطيو شرح أبعادها و بعدها ،تعريف للتنمية املستدامةإعطاءيف هذا اجلزء من البحث حناول
الفضاءات الريفية اليت تعترب حجز الزاوية هلا، و بعدها حناول تسليط الضوء على مناذج التنمية الريفية املستدامة من خالل

. يفية املستدامةالر 
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التنمية المستدامة: أوال

المستدامةللتنميةعاممدخل.1
قيم،األجيال بسببددأخذتخمتلفةبيئيةحتدياتيشهدالعصروهذااحلدود،تعرفالالبيئةمشاكلإن

ملواردالسليماالستغاللعلى حساباملاديواإلثراءاالقتصاديالتقدمأمهيةالنفسيفتؤصلوأخالقياتأعرافمثل،
البيئيالرتدييفرضهاقداليتالتكاليفيضيع بسببقدالتنميةجتلبهالذياملعيشةمستوياتيفالتحسنيإنالطبيعة،

التنميةإطارويفالناسعامةملصلحةوحتسينهاالبيئةعلىفرد احملافظةكلواجبفمن.احلياةونوعيةالصحةعلى
.اإلنسانيةوكرامتهحقوقهمعتتفقبيئةالعيش يفلهققيتححىتاملستدامة

امةالمستدالتنميةفكرةظهور.2
اا،اإلنسانيةالعلومملعظممشرتكاحمورااليومأمستالتنميةمقولةلعل يق تطب يفاحلق"عّرف إعالنوقدو

أاالتنميةعملية1986عاميفاملتحدةاألممأقرتهالذي"التنمية واجتماعيةاقتصاديةأبعادمتكاملة ذاتعملية"ب
.األفرادوكلكل السكانلرفاهيةاملتواصلالتحسنحتقيقإىلدفوسياسية،وثقافية مشروعاتعننتجولقد"
واملعرفةواألدواتوالوسائلاملواردلكلواستخدامهاألفضل،وتطويرها حنوحياتهلتحسنياإلنسانايقوماليتالتنمية

والنجاحاتاإلجنازاتمنكثرياوأحدثوالسياسيةوالثقافيةاالقتصاديةيف اجلوانبللتنميةخططانفذأناملتاحة،
)22، 2006سحر قدور الرفاعي، (: منهانذكر

بشكلالعامليفاملعيشةمستوياتيفحتسنياالستهالك؛يفوزيادةوالصناعيالزراعياإلنتاجمعدالتزيادة
معدالتيفنقص،لإلنساناملتوقعالعمرمعدالتزيادة،اإلمجايلالقوميالناتجمعنسبياالفردنصيبوارتفاععام

ووسائلالشربمبياهيتمتعونالذينالسكاننسبةزيادة،األوبئةعددمنالعاملختلص،األطفالوالرضعوفيات
.اخل...املنزلنيوالسيارتنيذاتاألسرعددزيادة، التعليممراحليفاملتعلمنينسبةزيادة،الصحيالصرف
اإلسرافاملعادن،استنزافاألرض،تدهورالغابات،كقطعاحليوي،باحمليطإضرارااآلخراجلانبعلىنشهدولكننا

.اخل...البيولوجيالتنوعلفقداخلطريةواملعدالتاملياهاستهالكيف
التنمية املتبعةسياساتحققتهماملقارنةوالتأملالوقوفمنالبدفإنهالبيئيةواملخاطراملشكالتهذهوإزاء

الصناعيالنموذجبديل عنتنمويمنوذجإجيادمنالبدكانذكرتاليتاحلقائقوأمام.هدامةومضارمكاسبمن
التنميةكانتهناومن.البيئةوعالقته معالنموذجهذاوتعثراتأخطاءإلصالحأسلوباألقلعلىأوالرأمسايل

.للتنميةجديدمساراملستدامة



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………لالفصـــل األو 

10

جندحيثالفكر التنموي،رحميفطويلخماضنتاجكانبلساعتهوليداملستدامةالتنميةمفهوميكنومل
يفعقداألولخاصة،ذات أمهيةدوليةمؤمتراتثالثعقداملتحدةاألمماستكملت2002و1972عامبني

جانريوريودييفعقدوالثاينبيئة اإلنسان،حولاملتحدةاألمممؤمتراسمحتت1972عام)السويد(ستوكهومل
جنوب(جوهانسبورغيفانعقدوالثالثوالتنمية،حول البيئةاملتحدةاألمممؤمتراسمحتت1992عام)الربازيل(

مفاهيمتطورعنيعرباألمساءوتغيرياملستدامة،التنميةحولاملتحدةمؤمتر األمماسمحتت2002سبتمربيف)إفريقيا
.ةاحليانشاطاتفيهوميارسيعيشالذياحليويواحمليطاإلنسانالعالقة بنيواستيعابالعامل

استمرإذاوأنهالطبيعية،حمدودية املواردفكرةشرحالذي) التنميةحدود(الفريدتقريرهروماناديأصدر1972عاميف
والغرياملتجددةالبيئيةاملوارداستنزافوأناملستقبل،باحتياجاتتفيلنالطبيعيةاملواردفإناالستهالكمعدالتتزايد

)23، ص 2006سحر قدوري الرفاعي، (ل املستقبيهددمتجددة

البيئةموارداإلنسان منحيصدهمابنيالتوازنحتقيقأمهيةإىلاألذهاننبهتوثيقةصدرت1980عامويف
كانت،)املشرتكمستقبلنا(تقريرللتنمية والبيئةالعامليةاللجنةأصدرت1987عامويف.العطاءعلىالبيئيةالنظموقدرة
بقدرةاإلخاللدونمنحاضرهميفللناساملشروعةوتلبية احلاجاتالبيئيةاملواردمراعاةإىلدعوةالتقريرهذارسالة
والتنميةالبيئةعناملتحدةاألمممؤمترانعقدوملا.املستقبليةاألجيالحاجاتلتلبيةاملوصول،العطاءعلىالبيئيةالنظم
لربنامجوثيقة مفصلةاملؤمترووضعوالعاملي،الوطينالعملقواعدمنكواحدةاملستدامةالتنميةفكرةبرزت1992عام

التنميةجماالتيفبهينبغي االسرتشادماتناولتفصال40تضمنت21أجندة:والعشريناحلاديالقرنيفالعمل
.مثارهامنعادلنصيبعلىاحلصولويفالتنميةمساعييفاتمعقطاعاتمشاركاتويفواالجتماعيةاالقتصادية

التنميةالعامل لفكرةاستجابةحصيلةلرياجعاملستدامة،التنميةحولاملتحدةاألمممؤمترانعقد2002ويف
بنيالعالقةألنوذلكتقدم ناضجعلىينطوي2002إىل1972منالتنمويالفكريفالتطورفهذاإذااملستدامة،

البيئةأنهوآخروجهللعالقةإمناالظن،كما كاناإلنسانصحةعلىالبيئةحالةآثارعلىتقتصرالوالبيئةاإلنسان
إىلاملواردحتويلثروات،إىلالتقنيةوالوسائلالعلميةاملعارفمنومبا حصلهجبهدهاإلنسانحيوهلااليتاملواردخزانةهي

لعالقة وأخالقيةاجتماعيةأبعادنظيفإذاألمامإىلخطوةبناتتقدماملستدامةالتنميةوفكرةجوهر التنمية،هوثروات
قدرا وعناصرهاالبيئةصوناالقتصادية،الكفاءة:ركائزثالثعلىالتنميةوتضعبالبيئة،إلنسان العطاء،على.و
. أبنائهمومستقبلحاضرهميفمجيعاالناسبنياالجتماعيالعدل
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تعريف التنمية المستدامة.3
لقد كان أو تعريف ملصطلح التنمية املستدامة مبعناه احلديث الذي يقر باملقاربة االقتصادية و االجتماعية و 

تفياليتالتنمية":املستدامة كالتايلالتنميةتعريفإىل1987عاميفالشهريبروندتالندتقريرالبيئية يف بوتقة واحدة يف
اا علىاملستقبلأجيالبقدرةاازفةدوناحلاضرباحتياجات اج احتي اء ب لوف العامليةاللجنةطرفمنعرّفتكما.ا

أا"املستدامةللتنمية تلبيةعلىاملقبلةاألجيالقدرةتدمريإىلتؤديأندوناحتياجات احلاضرتلبيةعلىتعملب
اا اج املعنونتقريرهايفاملستدامةللتنميةاللجنة العامليةوانتهت).23، ص 2007ماجدة أمحد أبو زنط، ( "اخلاصةاحتي

قليلةأماكنجمرديفالالبشريالتقدميستدميطريقللتنمية،طريق جديدإىلحاجةهناكأنإىل"املشرتكمبستقبلنا"
).25، ص 2006سحر قدور الرفاعي، (د البعياملستقبلإىلوصوالبأسرهاللكرة األرضيةبلقليلة،سننيلبضعأو

احلاضرتفي باحتياجاتاليتالتنمية"أاهواملستدامةالتنميةلتعريفعليهااملتفقالتعريفاتمنأنجندكما
اا،الوفاءعلىاملستقبلأجيالقدرةمنالتقليلدون اج احتي منوالتنميةالبيئةبنيوالتكاملإىل التوافقدفوهيب

عمليةاملستدامةالتنميةأنمبعىن،"اجتماعياقتصادي ونظامنظامللموارد،حيوينظام:هيأمناطثالثخالل
قليلة،فئةعلىاعتمادهاجيوزوالمتناسق،بشكلواجلماعاتالفئات والقطاعاتكلغيهاتساهمأنجيبجمتمعية
).54، ص 2006سالمة سامل ساملان، (واحدومورد

المستدامةالتنميةأبعاد.4
اجلوانب االقتصاديةأيضاتشملبلفقط،البيئياجلانبعلىتركزالتنميةهياملستدميةالتنميةإن

البيئي،والبعدالبعد االجتماعياالقتصادي،البعديفتتمثلومتكاملةمرتابطةأبعادبثالثةتنميةفهياالجتماعية،و 
متعدداملفهومطبيعةعناملستدامةللتنميةاألبعاد الثالثةوتعربواألمهية،املستوىبنفسمجيعهاعليهاالرتكيزجيبواليت

:املستدامةللتنميةالثالثةلألبعادعرضيليوفيما.واضحبشكلاالختصاصات
علىهلاواالستخدام األمثلالطبيعيةاملواردعلىاحلفاظيفاملستدامةللتنميةالبيئيالبعديتمثل: البيئيالبعد1.4

ويتمحور.والوقايةبغرض االحتياطوذلكالتنمية،جراءمنااليكولوجيةللنظمحيدثقدهلاوالتنبؤمستدمي،أساس
)25، ص2007ماجدة أبو زنط، : (يفتتمثلالعناصرمنجمموعةحولالبيئيالبعد

.االيكولوجيةالنظم-
.الطاقة-
.البيولوجيالتنوع-
.البيولوجيةاإلنتاجية-



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………لالفصـــل األو 

12

.التكيفعلىالقدرة-

للموارداالستغالل املفرطاألوزون،طبقةاختاللاملناخ،حرارةدرجةارتفاعظاهرةيفالبيئيةاالهتماماتأهمتتمثل
.اهلواءبتلوثاملتعلقةاملشاكلمنوالعديدالطبيعية

و املستقبليةالراهنةاالنعكاساتحولاملستدميةللتنميةاالقتصاديالبعديتمحور:االقتصاديالبعد2.4
ووفقا.الطبيعيةاملواردتوظيفجماليفالصناعيةالتقنياتوحتسنيومتويلاختيارمسألةيطرحإذالبيئة،علىلالقتصاد

علىالبيئيةالتوازناتباحلسباناألخذمعالتنمية االقتصاديةتطويرعلىاملستدميةالتنميةتعملاالقتصادي،للبعد
حموراآلتيةالعناصرومتثلالنباتية،وكذاالطبيعيةالبشرية،للحياة:والقاعدةاألساسهيالبيئةباعتبارالبعيد،املدى
:االقتصاديالبعد
.املستدمياالقتصاديالنمو-
.املالرأسكفاءة-
.األساسيةاحلاجاتإشباع-
.االقتصاديةالعدالة-

علىاحملافظةبضرورةاالعتباربعنيباألخذوذلكالبعدين،هذينبنيتوفقاملستدميةالتنميةأنإىلاإلشارةوجتدر
.أخرىجهةمنالطبيعةعلىالبشريةاألفعالنتائجتقديروضرورةجهةمنهذاالطبيعة،

إذالضيق،اإلنساين باملعىنالبعدميثلوهوخاص،بشكلالبعدذااملستدميةالتنميةتتميز:االجتماعيالبعد3.4
–الراهنةاألجيالعلىيتوجبإذ.بني األجيالاإلنصافاختياروضرورةاالجتماعي،لاللتحاموسيلةالنمومنجيعل
ااوفقاالنموباختياراتالقيام –والعدلاإلنصافعمليةوضرورةملهمةالنظر وهكذاالقادمة،األجيالورغباتلرغب
يليوفيما.الفردأواإلنسانميثلهالذياالجتماعيبالبعدكبريبشكلواالقتصادي يرتبطالبيئيالبعدمنكالفإن
).130، ص 2007زرنوح يامسينة، (: االجتماعيالبعدعناصرأهم

.التوزيعيفاملساواة-
- .الشعبيةاملشاركة-
.الثقايفالتنوع-
.املؤسساتاستدامة-
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الفضاءات الريفية مقاربةالتنمية الريفية من خالل: ثانيا

التنمية الزراعية و التنمية الريفيةالعالقة بين .1

فمن الضروري تذكر تطور ،فقطالعالقة بني التنمية الزراعية و التنمية الريفية ال ميكن حتليلها من منظور تارخيي
يف فقد متيزت املرحلة اليت حدثتربط القطاع الزراعي و عامل الريف،وحتوالت العالقات االقتصادية و االجتماعية اليت ت

تطوري بني الزراعة و الريف إىل املتوسط بانفصالالستني سنة يف أوربا و بأقصى درجة يف جنوب و شرق البحر األبيض 
,GUIGOU, J.L(درجة الطالق et al 1996, p 115( ،سكان ناك ترابط ضروري بني املزارعني و هبينما يرى كتاب آخرون أن

.الريف

و داخل يقطنون الفضاءات الريفية ، %52مليون ساكن، منهم 500مليار و 6، 2003بلغ سكان األرض سنة 
مليون شخص يسكن املناطق الريفية 665فهناك مليار ساكن،2.5السكان الزراعيون يبلغ هذه النسبة من سكان الريف

لوضعية جديدة نسبيا ألن قسم من هذه ا، من سكان الريف%20ينتمون إىل عائالت نشاطهم غري زراعي، أي حوايل 
. مساء احلرب العاملية الثانيةيف%95و هي تتجاوز ،%86يف سكان الريف ميثلون نسبة كان الزراعةس

الزراعة جد حساسة يف عامل الريف، رغم أمهية إمهالظاهرة إىل ظواهر احلضرباإلضافة، العاملجند على مستوى 
و كذا التطور السريع للحضر و الذي ال يعيق تطور سكان الريف الذين ازداد ) يف السنة%0.86(تطور سكان الزراعة 

.2003إىل غاية 1996سنة من 38يف مدة %50عددهم بنسبة 

:اآليتهذا التطور و بدون شك جد واضح يف منطقة حوض البحر املتوسط كما يوضحه اجلدول 

العالقة بين الريف و النشاط الزراعي  :)01(الجدول رقم 

سكان / الزراعةمناطقسكانمناطق العالم
الريف

سكان /نشاط الزراعةسكان
الريف

سكان /سكان نشاط زراعي
نشاط اجمالي

196520031965200319652003السنة

86814040.858.543.5)%(العالم

7338253436.416.7)%(شمال البحر المتوسط

10059.423336124.2)%(جنوب البحر المتوسط

67261227265.5)%(االتحاد االوربي

MEDAGRI, 2003: املرجع
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، فقد سيطر سكان الزراعة على سكان الريف سواء كان ذلك يف العامل 1965هذا اجلدول يوضح أنه إىل غاية 
،األوريبيف منطقة البحر املتوسط و كذا يف بلدان االحتاد أو

).RODRIGO,I, 1997(و كذا بأساليب االستهالك الزراعيالزراعي

2003سنة 

، من )يف بلدان االحتاد األوريب%26( %38األمور جذريا يف البحر املتوسط، ففي الشمال ال متثل العائالت الزراعية إال 
، ويف اجلنوب، السكان الزراعيون و الذي )سنة38خالل %7.8(سكان الريف ارتفع عددهم بـ أنغري سكان الريف 

.من سكان الريف%59.4ال ميثل أكثر من1965يساوي عددهم سكان الريف سنة 

ور و استقرار سكان الريف الذين ال تربطهم فمن وجهة نظر دميغرافية، شهدت السنوات األربعني األخرية ظه
مليون يف اجلنوب53مليون من الريفيون أكثرهم يف البحر البيض املتوسط، و 600عالقة بالنشاط الزراعي، فهناك 

مليون ختتفي يف 26(مليون يف الشمال 19خالل نفس الفرتة اخنفض عدد السكان بـيني يف الشمال، الم07و 
.ماليني ساكن زراعي يف اجلنوب زيادة على عدد السكان يف الشمال07، و هناك )الشمال

حينها مل يكن النشاط الزراعي ، يف بلدان الساحل الشمايل نصف أفراده و1965لقد فقد سكان الزراعة سنة 
ا بالنشاط لكن جلبت الزراعة نشاطات الصناعة التقليدية و كذا نشاطات جتارية تقع يف عامل الريف و مرتبطة جدفقط، 
.الزراعي

كة السياسة الزراعية املشرت تنفيذإطاراخنفاض سكان الزراعة يتواصل و يتأكد خالل العشريات التالية يف إن
و الذي أدى إىل خفض عدد االستثمارات الزراعية، اإلنتاجيف يكثتالمنوذج ، ومع تعميم PACلدول االحتاد األوريب

.العمل الزراعيإلنتاجيةللمركزية املالية وكذا بزيادة دون سابقة املصحوب حبركة دائمة 

قد األوريب، و كذا حتديث الزراعةاإلقليميف جزء ضعيف من اإلنتاجي، مركزت النشاط الزراعي PACو بالتوازي فإن 
لفائدة ريفية إقليميةة إىل توحيد معايري االستثمار الزراعي وقد خلق قطيعة بني النشاط االقتصادي الزراعي و حركيأدى

).BERTRAND, N, 2005, p57(منطق قطاعي 

. و اخنفاض النشاط يف العديد من املناطق الريفية،إن تراجع النشاط الزراعي كانت نتيجة اخنفاض سكان الريف
املناطق إخالءأي (املناطق الريفية من السكان بإفراغخالل سنوات السبعينات، بدأ الباحثون و املهنيون باالهتمام 

".بالتصحر"، إىل غاية تسميته )الريفية
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خنفاض الدميغرايف يف عدة مناطق ريفية قد تسبب يف اختفاء نشاطات جتارية و كذا الصناعة التقليديةالإن ا
شاط و عليه نذكر بأن هذه الطريقة مل متس فقط املناطق اليت يكون فيها النتفاء العديد من اخلدمات العمومية،أيضا اخو 

.الزراعي صعبا مقارنة بالنموذج السائد

اختفاء النشاطات و اخلدمات املرافقة له قد مس املناطق اليت يكون فيها ما هو مالحظ أن اخنفاض السكان، 
معمول به، و بالفعل آلية التمركز القوي املايل قد أدى يف بعض احلاالت إىل اخنفاض مهم اإلنتاجيالنموذج املكثف و 

,ABDELHAKIM,  T(االجتماعي و الت و األشخاص الزراعيون مع نتائج سلبية على النسيج االقتصادي لعدد العائ et al,

1994, p122.(

الريفية مع تراجع يف الزمنقيف جنوب البحر املتوسط، نالحظ اجتاه تراجعي لألمهية النسبية للزراعة يف املناط
النشاط غري الزراعي ذو األمهية يف عامل الريف حىت و ان كان هذا النشاط انطالقا من سنوات السبعينات نشهد ظهور 

.مرتبط جدا بالنشاط الزراعي

يف املناطق الريفية لبلدان جنوب البحر املتوسط، نشاهد آثار تكون على العديد من الفضاءات الريفية جراء 
ظاهرة حتدث بدورها عن طريق حتويله الهذة، رج وسط معظم العائالت الريفيوجود مهاجر يعمل يف البلد أو يف اخلا

املدخوالت اليت يتحصل عليها املهاجرون، و حتويل نقود حملية للنشاط الذي يظهر نشاطات جديدة جتارية و كذا 
. نشاطات الصناعات التقليدية

نشاط مهم ليست و ان بقيتبصفة عامة، نتحقق اليوم أنه يف املناطق الريفية يف بلدان اجلنوب بأن الزراعة حىت
الزراعي و النمو الدميغرايف ال ميكنها امتصاص فائض اليد العاملة، و لضمان اإلنتاجبسبب أن تطورات بنيات سائدة،

و من هنا يكون تعميم تعدد النشاطات يف هذه العائالت و كذا نسبة قوية ،العائالت الزراعيةألغلبيةمدخوالت كافية 
.للبطالة يف املناطق الريفية

يف مشال املتوسط كما يف اجلنوب، ميكن تأريخ سنوات السبعينات كبداية الفصل بني التنمية الزراعية و التنمية 
. الريفية

) 2020إسرتاتيجية(يف اجلنوب، بدأت احلكومات بتحضري سياسات خاصة من أجل تنمية ريفية مستدامة مثل 
و يف بلدان أخرى من اجلنوب أو الشرق مثل تركيا فإن . اجلزائراملخطط الوطين للتنمية الريفية يف(PNDR)يف املغرب و 

.الزراعية- من خالل املشاريع الكربى للتهيئة املائيةاإلقليم
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راعية ت برامج موجهة حنو تنمية النشاطات غري الز نمية الريفية كسند ثانوي، وقد نفذتدرج التPACيف الشمال، 
).شكل الربنامج القائد(يف املناطق الريفية 

و ليس زراعيا  و ه،الريف كيان جغرايف، اجتماعي و ثقايف و الذي ميكن تعريفه و فهمهمما سبق نستخلص أن 
بالرغم من التحوالت احلديثة اليت شهدها الفضاء الريفي لديه هوية خاصة من املهم تعريفها،يالريفكليا، و هذا يعين أن 

.خاصة أنه كان حمل استقطاب منذ التطورات الكبرية للمجتمع و خاصة منذ الثورة الصناعية،فإن هذا األخري قد جزء

نمية الريفية إن الطرق املنفذة يف الت". الريفية"و " التنمية"إن التنمية الريفية تعود بنا إىل مفهومني أساسيني مها 
و كذلك ،"الشاملة"ميكننا وصفه بالتنمية تتميز خبصائص مميزة مقارنة بالطرق اليت جترى على املستوى الوطين و الذي

باهتمامها بقطاعات أخرى نظرا ألن أغلب النشاطات أيضاو هي تتميز ،جند أن هلذه الطرق دور هام نسبيا للزراعية
السياحة الريفية(ىل الغالف الزراعي الذين ينتمون إ) العمال(الفاعلني مبنية على تقييم غري الزراعية يف املناطق الريفية

).اخل...لإلقليماملنتوجات الزراعية الغذائية 

الريفية مفهوم غامض.2

ال حيمل نفس املعىن مع الزراعي الريفيأنإن تعريف الريفية أو الريفي، يطرح العديد من املشاكل انطالقا من 
التطورات الدميغرافية تبطة جدا بالزراعة و اليت متيزها، فاليوم جند أنفتارخييا كلمة ريفي تعين الفضاءات و السكان املر 

,ASHLEY(:من حيثاالقتصادية أحدثت حتوالت هامةو  C, et al, 2001, p421.(

لسواحل للسكان حول خاصة مع ظاهرة التمركز يف ا،إن احلضر املعمم يف الشمال و النمو يف اجلنوب- 
.حافيت البحر املتوسط قد غري خمطط توزع الفضاء

اخنفاض كبري (إن التطور التقين و االقتصادي للنشاط الزراعي كان لديه نتائج معروفة يف بلدان الشمال، - 
رة و كذا القد،، أما بلدان اجلنوب، فإن النمو الدميغرايف لسكان الريف)اخل...لعدد االستثمارات الزراعية 

مدخوالت كافية للعائالت قد خفض إعطاءو أيضا ،الضعيفة للزراعة من أجل امتصاص فائض اليد العاملة
.سيطرة الزراعة على الفضاءات الريفية

الريفي كموضوع علمي مل تغب يف وسط إشكاليةطرح إعادة"يف بلدان الشمال كما هو احلال يف فرنسا فإن 
,PERRIER-CORNET,  Ph("ى جدل كبريالعلوم االجتماعية، حاثة بذلك عل et al, 2002, p10.(
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و قد تطور كذلك يف بلدان مستقاة من مالحظة الواقع،تقاريرنقاشات و تأثريلقد تطور تعريف الريفي حتت 
و كذا تطور مكانة الريفي بالنسبة ،)تطورات دميغرافية و اقتصادية(الشمال حتت تأثري التطورات الداخلية للمناطق الريفية 

.)LEON, Y, 2005, p 303(للمجتمع احلضري 

:و بذلك ميكن حصر مفاهيم الريفية يف ثالث مقاربات

بان كل ما هو غري حضري فهو سليبتعتمد على املفهوم املعاكس بتعريف عامل احلضر و بالتصريح: المقاربة األولى
,SCHMITT, B(" جتمع سكاينإطارجتمع عمراين لنشاطات يف " ا et al, 2000, p 49( فعامل احلضر

:معرف أساسا انطالقا من ثالث معايري

.كثافة الفضاء املسكون- 
.متركز السكان- 
.تنوع و متركز النشاطات االقتصادية- 

كثافة السكان، ضعف مستوى تنوع تعود على ضعف" الريفية"لكن املعايري الكالسيكية املستعملة لتعريف 
.النشاطات االقتصادية، سيطرة الزراعة، تنوع النشاطات و السكان، كل هذا يعطي درجة ضعيفة للتجمع العمراين

ميكن أن يكون بعني االعتبار املأخوذةبسهولة، نقوم بقياس صعوبات استعمال هذه املقاربة األوىل ألن املعايري 
إىل غاية جند أنه يف فرنسا مثال، ( إليهاعاريف متفق عليها تتغري مع املقاربة اليت نريد الوصول لديها يف احلقيقة إال ت

.)BRUN, A, 1991, p45() ساكن متجمع يف مركزها2000البلديات اليت يقطنها أقل من البلديات الريفية هي 1992

و ميكنه أيضا أن يعود البلدان و املناطق،و يتغري حسب إىل ذلك، فإن معيار ضعف الكثافة نسيبباإلضافة
,LEON(على ضعف كثافة تغري النشاطات االقتصادية و اخلدمات مقارنة مبا جنده يف املناطق األكثر كثافة سكانية Y,

2005, p 309(.

الثقافية املتعلقة بالعائالت من نوع اجتماعي، و هي تعرف احلياة الريفية انطالقا من املعايري االجتماعية : المقاربة الثانية
غري أن املكونات اليت على خصائص السكان، و هي مقاربة مرتكزة،ة و االستهالكو بنظام القيم و كذا بأسلوب احليا

,LAJUGIE, J(يعيش فيه السكان et al, 1985.(

تكون الفضاءات ريفية لنشاط، حيثاتفضل التحليل االقتصادي، حيث تعرف من خالل بنيات :لثالثة المقاربة ا
,LAJUGIE, J(.عندما تكون نسبة مهمة من السكان ميارسون نشاط زراعي et al, 1985 .(
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. هاإن كلمة ريفي تعين الوسط الذي يعيش فيه األشخاص و ليس النشاطات اليت جيلب من
)HUILLET, 1991.(

:حتاليل أخرى حاولوا تعريف الريفية حسب

.قلة متركز و اختالف النشاطات االقتصادية و اخلدمات- 
أحواضالعمل حيث منيز بني فرصتحليل حسب الو هذا ما يؤدي إىل ،قوة جتمع السكان و افرتاقهم- 

فكل واحد منهم منظم حول مركز عمل ينشط و حيرك جمموع "،العمل الريفية و أحواض العمل احلضرية
,SCHMITT, B(" ملعيار متغري حسب حجم املركزإقليمي et al, 2000, p 52.(

إن التطورات الداخلية للمناطق الريفية جتعل بعض هذه املعايري ملغية و قدمية، و معيار الكثافة نسيب سواء كانت  
النشاطات و اخلدمات، إن هيمنة قطاع اقتصادي من خالل العمل و املدخوالت بالتوازي مع كثافة السكان أو كثافة 

.الزراعة مل يصبح حديث الساعة

سلبية كانت اإلسكانبعض بلدان الشمال مثل فرنسا، هناك قطيعة بني املنطقة املسكونة و النشاط، فحركة يف
.،طات اليت تتطور فيهاأو اجيابية يف املناطق الريفية مل تعد تتعلق بالنشا

ر حنو املناطق الريفية خاصة منها قبل نالحظ حركة السكان احلض،يف بعض بلدان جنوب البحر املتوسط
).اخل...اإلجيارأسعارأزمة السكن، ارتفاع (فارين بذلك من صعوبات السكن يف املدن ،للسكن فيهااحلضرية

,SCHMITT, B(" الريفية"مفهوم الريفي حبد ذاته أو تعريف ما يسمى بـ إدراكهناك استحالة إذن et al, 2002,

p52 .(جند نوعني من املقارباتح بتقريب مفهوم الفضاءات الريفية، مقاربة عملية تسمغري أننا نعرتف بوجود:

تركز أوال على املوارد الطبيعية، فالفضاء الريفي هو ذلك الفضاء الذي تتوفر فيه املوارد الطبيعية بكثرة، : المقاربة األولى
.اخل...البيولوجي التنوعالغابات، املوارد الطبيعة وموارد املاء، الرتبة،فضاءات كبرية مفتوحة، وفرة 

كذا النشاطات يف فضاء معني مع قدرة شرائية ضعيفة مقارنة جتمع الكثافة القليلة للسكان و األدوات و  : المقاربة الثانية
,WIGGINS, S(باملراكز احلضرية  et al, 2001.(

احلضري خبصوص التأثري االقتصادي، االجتماعي و الدميغرايف عني االعتبار العالقة بني الريفي و األخذ بجيب
ر بالطرق السارية يف املدن، و بصفة عامة، لدرجة عدم وجود فضاءات ريفية خصوصا يف بلدان الشمال ال تتأث
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خصائصهم اخلاصة و نتائج هذه : حسب معيارينالفضاءات الريفية خاضعة للطر 
.الطرق

الفضاء الريفي نتاج التاريخ.3

اء الريفي ليس متجانس و ال طبيعيالفض1.3

لكلي لتجانس الفضاء اإن الفضاء الريف ليس متجانس و ال طبيعي، إن هذه احلقيقة واضحة ألنه يؤكد الغياب 
ا أوال، إن اختالف الفضاء الريفي سببه الطبيعة اإلحاطةالريفي، هذا التجانس هو نتاج العديد من الظواهر اليت جيب 

التنوع الدميغرايف، االقتصاديإليها، و اليت يضاف )اخل...طبيعيةتضاريس، مناخ، موارد (أي يتعلق األمر بتنوع جغرايف 
.االجتماعي دون نسيان تنوع املسار التارخييو 

إن املقاربة حسب الفضاء الطبيعي و غري الطبيعي استعملت لفهم الفضاء الريفي، هذه املقاربة تفضل التحول 
تؤكد أن الفضاء إذ،األنظمة البيئية املوجودة مسبقاملعيار وحيد هو تلف و صالح أرجعتمن طرف االنسان، وقد 

تلوث األرض، (عوامل اخلارجية السلبية الحيث تضع جانباه، الريفي يستعمل بصعوبة من طرف االنسان دون أن يغري 
أن الفضاء الريفي قد حتسن عن طريق التهيئة العمرانية اليت لبعض أشكال التطور، فاليوم جند ) اخل...املاء، قطع األشجار

نعرتف بضرورة التدخل البشري حلماية باالضافة إىل ذلك،من أجل استمرارية العيش فيه،الريفية اتمعاتو ضعتها 
ألخطار مثل حفظ الغابات من أجل وضع حدود(الطبيعة من اجل شغل الوظائف البيئية، ووظائف الوقاية من األخطار 

).اخل...احلريق

اب، يئة عمرانية و حديثا ، حيث إن اختالف الفضاء الريفي سببه انه نتاج التاريخ قط است ات  خضع حلرك
إدماجيف السوق العاملي، هذه الطرق قد زادت من حدة تنوع الفضاءات الريفية و قد كانت نتيجتها إدماجحركات 

ات، و ميش أخرى أو و و  فضاء ل عض ا ب ية  نم لفهم هذه احلركية، جيب حتليل ع نوع ثالث من الفضاءات يف صعوبة، و ضت
 .

نتاج ما قبل حضر، : بأربعة أصنافمقاربةاقرتح كيسر 
و كذا فضاء ذو اقتصاد زراعي انتاجي وظيفي، و أيضا فضاء ريفي عميق فقري مهمش و كذا فضاء معاد عن النشاط 

...).اخلدمات احلضرية، الطرق، الصحة ، التعليم(طريق غرس نشاطات 
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هذه املقاربة تبني بوضوح تقريب مفهوم التنمية الريفية على مستوى العامل الريفي، و هذا يرجع إىل زيادة حدت
.الفضاءات التارخيية و تصل إذن 

فال ميكننا احلديث عن تنمية ريفية إال إذا متوضعنا يف مستوى كل منطقة من املناطق الريفية املعتربة يف حركيتها 
حركية : يعتربون وجود ثالثة أنواع من احلركية يف الفضاء الريفي)1990(برني وبال، ية و كذا يف عالقتها مع اخلارجالداخل

جيب األخذ بعني االعتبار أننا يف سياق فضاء غالبا ما ، إذصناعية و حضرية، حركية زراعية و صناعية و حركية التهميش
.يكون مستقطب و هذا ما يشرح تارخييا كيف انقسم الفضاء إىل فضاءات ريفية

الفضاء الريفيستقطابطريقة ا2.3

وشرح هذه الظاهرة مبيننا تارخييا بأن ) جتمع السكان(هو أول من حلل الفضاء حسب االستقطاب بيرإن 
فانتشار الشكل االجتماعي لإلنتاج رات مبادلة و تنمية اقتصاد السلع،

و البشر، هذا االنتشار كان متبوعا بتمركز جغرايف و اقتصادي للسلطة ) السلع(الرأمسايل قام بنشر تبادل معمم للمبيعات 
:اليت تتكون أساس من

التمركز في الفضاء 1.2.3

ط األساسي يف املناطق الريفية أو كان عدد املدن حمدودا و حجمها ضيق، و كان النشاقبل الثورة الصناعية،  
اضافة إىل ،ما يشبع به احلاجاتإلنتاجلكن االقتصاد املعتاد مثل اقتصاد القرى كان جد متنوع ،القروية هو الزراعة

,PERNET,  F(.و النقل بني املناطق الريفية و املدن جد صعب و مكلفلاحلاجات الغذائية و كما كان التنق et al,

1990(

أدت إىل ظهور أسواق متمركزة الجناز املبادالت ) مثال امللح(ض املبيعات يف أماكن خاصة متوضع انتاج بعإن 
و مع الثورة اخل، ...استقرار اخلدامات املختلفةمنو السكان، و وتتضمن بذور تنميتها اخلاصةاألسواق، هذه التجارية

و التحليل النظري املعاصر مثال يف . تجمعات العمرانيةالصناعية، مل يتوقف السكان و النشاطات بسبب اقتصاد ال
على تزايد املردوديات و كذا العوامل اخلارجية االجيابية الناجتة عن اعادة جتمع ركزاجلغرافية االقتصادية اجلديدة، ت

,WIGGINS, S(" األرخبيل"املؤسسات أو ظاهرة  et al, 2001.(

امربياليةو خاصة ،رأس مايلإلنتاجتبطة بالشكل االجتماعي التنمية السريعة للمبادالت التجارية مر 
و كذا االتصاالت ،االحتكارات اليت تؤدي إىل البحث عن اقتصاد التكاليف و خاصة فيما خيص التجهيزات من جهة
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االتصالفتنمية املبادالت التجارية حيتاج إىل منشآت معقدة للنقل و األفكار من جهة أخرى، إيصالو بني البشر 
و جتمع السكان يف ؤسسات مالية لسيولة رؤوس األموال، وسائل نقل لنقل العمال، مدارس و جامعات للتكوين و م

منح تبادل، خدمات (كذا بالنسبة للتجارة ، الفضاء حيتاج خلق جتهيزات مجاعية سواء بالنسبة للمؤسسات أو اخلواص
).جتهيزات ثقافية، اجتماعية و صحية(شر كذا بالنسبة ملختلف أصناف البو ، )تسيري، تعليم

طرق الحضر 2.2.3

إن طرق احلضر يف البلدان املصنعة مرتبطة بتطور النشاطات الصناعية و أوهلا الصناعات الثقيلة، صناعة احلديد، 
جل منتوجات املناجم، ميكانيك ثقيل، وثانيهما صناعات التحويل، و بانشاء متركزات بشرية كبرية و اليت ختلق سوق من أ

ي عمتتص اليد العاملة حسب امكانيات العمل املختلف و النو ،)نسيج، منتوجات غذائية حمضرة(ذات استهالك كبري 
)HOUEE , P, 1990.(ر اخلدمات، خدمات ذات تبطة بتطو لقطاع، منذ عشرين عاما، مرحلة مر تتبع هذه املرحلة لتنمية ا

ديا، جند أن الطريقة ليست و يف البلدان النامية أي املتخلفة اقتصااخ، ...إعالمحبث علمي، خدمات مستوى أعلى،
عمل فقد تطورت اخلدمات املرتبطة بنظام تصريف املياه، وقد استقطب عدد كبري من السكان للبحث عن نفسها، 

,GERVAIS, M(اكتفت غالبا بالعمل الفرعي و  et al, 1976(.

خلق فضاء مهيمن3.2.3

الوحدة ميزان : رة يعترب كتفاعل بني ثالث عواملأثر السيط( حول موضوع " بريوفرنسوا"فكر " بوكرت"حلل 
و أخريا طبيعة نشاطه ،مث قدرته على التأثري على شروط التبادل،االقتصادية، أي حظه يف الطلب العام و يف العرض العام

املتاجرة بفائض املناطق املدن من وظيفةنشأتفقد ، ..).ها الوحدة يف جمموع االقتصاداليت حتتلاإلسرتاتيجيةأو املكانة 
.ومتنحها املدن أشياء من الصناعة التقليدية الضرورية للزراعةتقدم األرياف املنتوجات الغذائيةفالريفية،

. حيث تتمركز كل قرارات حتويل املوارد،مع تطور الرأمسالية، أصبحت املدينة مقر السلطة االقتصادية و السياسية
و تؤخذ مجيع القرارات يف الزراعية و خزانات اليد العاملة، هذه احلالة أدت إىل جعل األرياف خزانات للموارد باملنتوجات

و األمسدة، املتاجرة باملنتوجات الزراعية، منح باآلالتو اليت تؤثر على مدى حياة املزارعني من حيث تزويدهم املدينة 
، فإن التطور التكنولوجي يطمح )نقابات، منظمات مهنية(اخلدمات التقنية، حىت و إن كان للمزارعني سلطات نظرية 

.اخل...ار، مدراء بتعاونيات كبريةعسيف املدينة، سلطات سياسية تضع األإىل متركز السلطة احلقيقية
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لتكديسطريقة ا4.2.3

فالوحدات قادرة على تغيري و استقطاب ( حركة اليت تولد طريقة التكديس تمفهوم الوحدات امل" بريو"طور 
"آثار التدريب، االستقطاب القطاعي"حميطهم مبمارسة آثار خمتلفة عنه، فيمكننا التمييز بني اآلثار االقتصادية التقنية 

").حتول البنية املؤسساتية، التمركز و الالمركزية"سساتية ، و آثار مؤ "ميالد مناخ تنمية"آثار نفسية 

قطع و آالت، و هو حيتاج إعطاءإن جمموع الصناعات اليت تتطور حتتاج إىل جمموع املقاولني الفرعيني من أجل 
.يهاأيضا إىل جمموع اخلدمات، هذه اخلدمات املنشأة حتتاج بدورها لنشاطات أخرى جيب أن تنشاها أو حتثها أو تنم

نالحظ أن التطور له أثر تعددي للنشاطات االقتصادية، فتوسيع األطر االقتصادية للحياة الدولية املرتبط بتطور 
يؤدي إىل تنافس حاد يرتجم بأثر التسريع، فاالستثمارات بتجهيز املؤسسات يسبب متركز متزايد و متسارع االحتكارات

.للقوة االقتصادية و كذا متركز احلياة السياسية

االستقطابلحق5.2.3

يعرف حقل االستقطاب مبساحة فضاء ما يؤثر فيه القطب، هذا الفضاء غري متطابق، فهو خيتلف حسب طبيعة 
فالتجاذب الذي كلم يف الغالب، 50إىل5حيث يكون ما بني ،كلم100توظيف اليد العاملة يتجاوز نادرا التدفقات،

.تبلغ هذه املسافةأنفالتنقالت السياحية اجلماعية ميكن كلم، 200يتجاوز أنخيص اخلدمات النادرة ميكن 
متجانسة، و أحيانا خمتلفة حسب تفضيل التاريخ للتشابه أو فاالستقطاب و التاريخ صنعوا فضاءات ريفية أحيانا 

.االختالف

أنواع الفضاءات الريفية.4

وبة تكوين مفهوم الريفية، و التحقق من اختالفات الفضاءات الريفية، و اليت هي نتاج حركت تارخيية عإن ص
واع الفضاءات الريفية من معيار تطورت أنوضع أنواع من الفضاءات الريفية، حيث لالستقطاب و التمركز، أدت إىل

اخل، تسمح ...إقامة، إىل أنواع متعددة املعايري تضم عوامل دميغرافية، عمل، )معيار الكثافة أو حجم السكان(وحيد 
نسا، فقد ر كمثال عن ذلك يف ف، ما بني هو حضري و ما هو ريفي،ءاتبفهم جمموع متجانس من عناصر الفضا

:كما يليلفضاءات الريفية اأنواعصنفت 

.فضاء ذو هيمنة ريفية- 
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.فضاء ذو هيمنة حضرية- 

و الوحدات احلضرية الواقعة ،البلديات الريفيةأييضاف إىل هذين الصنفني، البلديات املتعددة االستقطاب 
ون يف مساحات منها من السكان القاطنني و احلاصلني على عمل يعمل%40خارج املساحات احلضرية و اليت تبلغ نسبة 

.حضرية عديدة

، )خارج فضاء ذو هيمنة حضرية(الفضاء ذو هيمنة ريفية مكون من وحدات صغرية حضرية و من بلديات 
)BESSY-PIETRI, P, et al, 2000(:هناك أربع أنواع من البلديات

لبلديات الريفية و الوحدات احلضرية اليت ال تشكل اهي جمموع : بلديات الريف حتت تأثري حضري ضعيف- 
.أو أكثر من العاملني القاطنني الذين يعملون يف املساحات احلضرية%20قطب ريفي و منها 

حيث يكون عدد ،عمل5000إىل 2000الوحدات احلضرية أو البلديات الريفية متنح من : األقطاب الريفية- 
.عمال املقيمنيأو مساوي لعدد الأعلىمناصب العمل 

جمموع البلديات الريفية و الوحدات احلضرية ليست قطب ريفي و ال : بلديات ضواحي األقطاب الريفية- 
.أكثر من العاملني املقيمني يعملون يف أقطاب ريفيةأومنهم %20،حضر تأثريحتت 

مأخوذة باحلسبان يف البلديات و الوحدات احلضرية للفضاء ذو هيمنة ريفية غري: بلديات الريف املعزول- 
.األصناف الثالثة املذكورة أعاله

، تأثري املراكز احلضرية على اإلقامةهذا التصنيف يأخذ بعني االعتبار عدد مناصب العمل، مكان العمل و 
و قد بين و قسم حتت تأثري طرق ،احلالة احلالية للفضاء الريفي هو نتاج التاريخأنتبني ، إذ

.عديدة داخلية و خارجية

,WIGGINS, S(: مثال آخر لتصنيف الفضاءات الريفية، و هو اكثر مشولية، يرتكز على معيارين et al, 2001(

.القرب و الوصول إىل املدن- 
أرض، درجة خصوبة األراضي، املاء(اإلنتاجكمية و نوعية املوارد الطبيعية، أي مستوى التزود بعوامل - 

).اخل..الغابات، التنوع البيولوجي، 

:بضم هذين املعيارين جند األصناف التالية

.املناطق امللحقة باحلضرية، املتميزة بتفاعل قوي مع الفضاءات احلضرية- 
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.الفضاءات الريفية الوسيطة الفتية باملوارد الطبيعية، و متلك زراعة منتجة- 
فيه عدد ضعيف من السكان عموماالفضاءات الريفية الوسيطة الفقرية باملوارد الطبيعية، هذه الفضاءات - 

.تؤدي إىل مستوى ضعيف للتجهيزات و اخلدمات و هذا ما يعيق تطور النشاطات غري الزراعية
:الفضاءات الريفية املعزولة و البعيدة و تضم صنفني حتت هذا التصنيف- 

ملوارد الطبيعية و اليت يبذل من أجلها جهد للتنمية حتت شرط اجناز االستثمارات اهلامة فضاءات غنية با
.خلفض تكاليف النقل و فك العزلة

فضاءات فقرية باملوارد الطبيعية حيث يكون من املمكن اعتبار العزلة كغنيمة سياحية.

:ل حمددةثالث عوامتأثريهذه األصناف غري ثابتة، و هي قادرة على التطور حتت 

اتمع-  ادي موع  قتص اال تطور  ل .ا
.النمو احلضري و ظهور طلبات جديدة على الفضاءات الريفية- 
.تزايد التدفقات و تكنولوجيا االتصال اليت حتدد تكاليف النقل و التنقل- 

السياسات ن االسرتاتيجيات و فإ،و كنتيجة لذلك،التنمية خمتلفةإشكاليةلكل نوع من الفضاء الريفي تكون 
.خمتلفة أيضا

مفهوم فضاء التنمية الريفية.5

إن الفضاء الريفي الذي ليس طبيعي و ال متجانس، و الذي شكله التاريخ باستقطابه يبدو جمزءا، فال ميكن 
فنجد فضاء ينمو ط، 

كن الفضاء الريفي عموما لال يقتصر على جنبا إىل جنب، فموضوع التنمية الريفية واء سائر يف طريق النمو فض
نرجع إىل عامل الريف يف جمموعه و ال إىل الفضاء الريفي يف جمموعه لتعريف أنفال ميكن الفضاءات الريفية يف اختالفهم،

الفضاءات الريفية ، "املناطق الريفية"خاصة نسميها جمموعة فضاءات التنمية الريفية، فيجب تقسيم هذا الفضاء العام إىل
االجتماعيو و ال مع التقسيم الثقايفلإلقليماإلداري

.لكن جيب أن نأخذها بعني االعتبار عندما يتعلق األمر بتعريف فضاءات التنمية
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ن الفضاءات الريفية تعرف باختالفهم، لكن هذا االختالف اجلغرايف أوال يبدو كبري فإرأيناو كما سبق و أن 
و نفس النوع من الفضاء ميكن أن يشهد جترى على هذه الفضاءات الريفية، ب االستعماالت اليتد اعتباره من جانعن

.نشاطات جد خمتلفة بسبب حركية السكان الذين استقروا فيها

أظهر املؤرخون األشكال األصلية للكفاح من أجل البقاء قد سامهت يف تشكيل كل فضاء و يف خلق اختالفها 
جتماعية ترتجم غالبا بطرق متلك هذه العالقة االكل فضاء و كل جمتمع يسكن فيه،بذلك، فهناك تداخل تارخيي بني

ذا الفضاء هو حمل منافسات، حسابات أو تناقضات لكن ما نالحظ ان هو اليت ترتجم وحدها قصة األماكن، راضياأل
النساء الذين يعيشون يف كل فضاء هو أنفسهم و فالرجال بني النشاطات اليت تتطور في

اتمع الريفي احمللي الذي ينتمون اليه يخ  ار اج ت راع و الذي ميكن أن يكون متساوي أو غري متساوي، وهو حمل ص،نت
.دائمة أو متوازنة باتفاقيات تارخيية

الذي ميكن فعله بتنميته 
اليت جتعل منه جمتمعا يضا ملعتقدات، تطبيقات و قواعد فكل جمتمع وكل فضاء منظم مبؤسسات لكن خاضع أأو ختلفه، 
استمرارية : ع قد وصف انطالقا من ثالث مراحل للتطور. يركد أو يرتاجعيتطور أو 

فيمكننا أوال، وصف كل .العيش، البقاء او النمو كلما كانت طريقة اشباع احلاجات يف خطر الرتاجع، الركود أو التطور
تنمية فضاء ريفي انطالقا من هذه احلركيات الثالث 

.

ن مستوى إ. جع يعرف بالنسبة للمجتمع العامكل جمتمع حملي له مرجعه اخلاص لتلبية احلاجات لكن هذا املر 
لتنمية، ال يعرف ابدا حسب قواعد مادية موضوعية، فهو قبل كل شيء مستوى تلبية احلاجات يعرف غالبا مبستوى ا

.اجتماعي
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النماذج الجديدة للتنمية الريفية المستدامة: ثالثا

خصائص الفضاءات الريفية.1

حتــــــوي الفضــــــاءات الريفيـــــــة علــــــى كميــــــة كبـــــــرية مــــــن املــــــوارد الطبيعيـــــــة و األمــــــالك البيئيــــــة، و كـــــــذلك فــــــإن النشـــــــاط 
:عالقة مباشرة مع البيئة حيث أنالزراعي يف 

.االقتصادي و التارخيي-يضاف التنوع االجتماعيإىل التنوع الطبيعي الفضاءات الريفية جد متنوعة، - 
ـــــــث يف بلـــــــدان مشـــــــال البحـــــــر ،-  حي

و يف بلــــــــدان اجلنــــــــوب نتحقــــــــق مــــــــن عــــــــدم قــــــــدرة ،
.ص البطالةالزراعة على توفري مناصب عمل و كذا امتصا

حســـــب ، وذلـــــكتكـــــون الفضـــــاءات الريفيـــــة يف بلـــــدان اجلنـــــوب عمومـــــا غـــــري مالئمـــــة مـــــن الفضـــــاءات احلضـــــرية- 
هـــــــذه الفضـــــــاءات بعيـــــــدة أيضـــــــا عـــــــن مراكـــــــز الســـــــلطة ،املنشـــــــآت، الوصـــــــول إىل اخلـــــــدمات، القـــــــدرة الشـــــــرائية

.القراراتو 
حددة لطرق تحول الفضاءات الريفيةالعوامل الخارجية الم.2

:عوامل حمددة أساسيةهناك ثالث 

.العوملة- 
.املبادلة احلرة- 
.القضية البيئية- 

إن املبادلـــــــــة احلـــــــــرة املعممـــــــــة للمنتوجـــــــــات الزراعيـــــــــة املســـــــــجلة خاصـــــــــة يف الفضـــــــــاء املتوســـــــــطي، تضـــــــــع الفضـــــــــاءات 
و مـــــن جهـــــة أخـــــرى زيـــــادة حـــــدة الفضـــــاءات األقـــــل تنـــــافس، 

ــــــافسإن طــــــرق ال ــــــة بنقــــــل عوامــــــل التن ــــــد مــــــن احلركيــــــة احمللي ــــــة،إذ و توج،عوملــــــة تزي يــــــه الطلــــــب حنــــــو منتوجــــــات ذات نوعي
:حتت معيارينتندرج القضية البيئية

و كـــــذا ،)مـــــثال املـــــاء و املشـــــاكل املتعلقـــــة باجلفـــــاف(التســـــيري املســـــتدام للمـــــوارد الطبيعيـــــة، فنـــــدرة بعـــــض املـــــوارد - 
أخطــــــــار افقــــــــار ، و)اخل...راف الرتبــــــــة، تلــــــــف الغابـــــــات، التصــــــــحراجنــــــــ(
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ـــــوجي،  ـــــني التغـــــري التنـــــوع البيول ـــــيت جتمـــــع ب ـــــب وضـــــع تطبيقـــــات و طـــــرق اســـــتثمار و تســـــيري هـــــذه املـــــوارد ال تتطل
.االقتصادي و االستدامة البيئية

راري، تلــــــف تلــــــوث، االحتبــــــاس احلــــــ(و االســـــتهالك اإلنتــــــاجاحلفـــــاظ علــــــى البيئــــــة مــــــن اآلثـــــار الســــــلبية لنشــــــاط - 
لبيئيــــــــــة الــــــــــيت أصــــــــــبحت مطلــــــــــب عــــــــــام يف كــــــــــل القطاعــــــــــات علــــــــــى مســــــــــتوى ا، فاالســــــــــتدامة )اخل...املنــــــــــاظر

ـــــــة و الدوليـــــــة ختـــــــص أوال التطبيقـــــــات الزراعيـــــــة و طـــــــرق تســـــــيري الفضـــــــاءات ،النشـــــــاطات و السياســـــــات الوطني
.الريفية

التجديد لنظريات التنمية الريفيةعناصر .3

يم بقـــــوة البنيويـــــة اجلديـــــدة، االقتصـــــاد املؤسســـــايت اجلديـــــد و اقتصـــــاد األقـــــال: الـــــثالثلقـــــد ســـــامهت التيـــــارات النظريـــــة 
:إذ ميكن أن نقول أن العناصر اجلديدة اآلتية من هذه التيارات هييف جتديد نظريات التنمية، 

دور الدولـــــــة و لكـــــــن بوظـــــــائف خمتلفـــــــة خاصـــــــة خلـــــــق بيئـــــــة مالئمـــــــة إبـــــــراز:جتـــــــاوز كـــــــل دولـــــــة أو كـــــــل ســـــــوق- 
ــــــني االســــــتثمار العمــــــومي و االســــــتثمار اخلــــــاص،  ــــــار رأس املــــــال إإضــــــافةلالســــــتثمار، للتكامــــــل ب ــــــك اعتب ىل ذل

اخل مــــــن أجـــــــل ...البشــــــري كعامــــــل تنميــــــة يعــــــود علـــــــى وظــــــائف الدولــــــة يف جمــــــال التكـــــــوين، الصــــــحة، التعلــــــيم
.و منتجةالتزويد مبوارد بشرية كفأة 

قــــــاء الفروقــــــات ألن ب،فروقـــــات هــــــو عامــــــل تنميـــــة عامــــــةاخنفــــــاض ال: العالقـــــة الضــــــرورية بــــــني املســـــاواة و النمــــــو- 
.بطيء النمو بسبب ضعف الطلب الداخلي و الصراعات االجتماعيةهي بالكبرية ين

ـــــة-  ـــــة: املؤسســـــات كعامـــــل تنمي ـــــدرج ضـــــمنها املؤسســـــات غـــــري التجاري ـــــد مـــــن الفعا،املؤسســـــات ين ـــــث تزي ـــــة حي لي
االقتصــــــادية خبفــــــض تكــــــاليف املعــــــامالت التجاريــــــة، فتقــــــوم بتحســــــني آداءات اقتصــــــاد مــــــا عــــــن طريــــــق احلركــــــة 

.فقطأو عن طريق آليات السوقاجلماعية املنسقة و ليس عن طريق نشاط الدولة 
ــــــة للنمــــــو-  ــــــى الســــــوق اخلــــــارجي: العوامــــــل الداخلي ــــــيس فقــــــط مســــــالة اســــــتثمار و تفــــــتح عل ــــــالنمو ل ــــــل هــــــو ،ف ب

.املال البشري و التجديدرأسوامل داخلية مثل حمكوم بع
، قـــــدرة تكيفـــــه، و يف تثمـــــني املـــــوارد اخلاصـــــة اإلنتـــــاجفهـــــي تكمـــــن يف ليونـــــة نظـــــام : العوامـــــل اجلديـــــدة للمنافســـــة- 

).اخلواص و العوام(و كذا يف التعاون بني جمموع العاملني 

ـــــة املســـــتدامة و الـــــيت هـــــي تنميـــــة حمليـــــة،  ـــــات التنميـــــة الريفي ـــــى تثمـــــني املـــــوارد إن مقارب ـــــة و تســـــامهية، مبنيـــــة عل داخلي
.احمللية و مسامهة كل الفاعلني و ترابط خمتلف قطاعات النشاطات
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ــــــة و  ــــــةإن اخنفــــــاض الفروقــــــات االجتماعي ــــــةاإلقليمي ــــــة املســــــتدامة ،كعامــــــل تنمي ــــــة الريفي قــــــد غــــــذى سياســــــات التنمي
ـــــه هلـــــذه ا اإلقليمـــــيلسياســـــات هـــــو التناســـــق و االرتبـــــاط يف بلـــــدان مشـــــال البحـــــر املتوســـــط، حيـــــث أن اهلـــــدف املعلـــــن عن

و اخنفـــــــاض الفروقــــــــات بــــــــني األقــــــــاليم، أمـــــــا يف بلــــــــدان جنــــــــوب البحــــــــر املتوســــــــط اهلـــــــدف هــــــــو حماربــــــــة الفقــــــــر خلفــــــــض 
الـــــذي يعتـــــرب اهلـــــدف األولويـــــة للتنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة باعتبـــــار أن الســـــكان األكثـــــر فقـــــرا هـــــم ،جتماعيـــــةالالفروقـــــات ا

.السكان الريفيون

و تنســــــــيق احلركــــــــة اجلماعيــــــــة كعامــــــــل فعاليــــــــة اقتصــــــــادية يســــــــتدعي املشــــــــاركة ،الســــــــوق-جتــــــــاوز معضــــــــلة الدولــــــــةإن 
.التعاون بني كل العاملني يف مسار التنمية الريفية املستدامةو 

ــــــ ــــــة للتنمي ــــــة و املنافســــــة، فميــــــزة احمللي ــــــة للتنمي ة الريفيــــــة يعــــــود تثمــــــني املــــــوارد احملليــــــة إىل البحــــــث عــــــن عوامــــــل داخلي
ىل مســـــــار تصـــــــاعدي، لكـــــــن يتعلـــــــق األمـــــــر بتنميـــــــة مســـــــجلة يف فضـــــــاء مـــــــادي، اقتصـــــــادي و اجتمـــــــاعي، هـــــــذا إترجـــــــع

يعـــــين أنـــــه إن كانـــــت مقاربـــــات التنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة مطبقـــــة يف أي مكـــــان فـــــإن مســـــارات التنميـــــة ستصـــــبح خاصـــــة 
.إقليمبكل 

النماذج األساسية للتنمية الريفية المستدامة .4

ترتكـــــــز علـــــــى ) حملي،داخلـــــــي، تســـــــامهي و متعـــــــدد القطاعـــــــات(للتنميـــــــة الريفيـــــــة املســـــــتدامة إن العناصـــــــر األساســـــــية
:مناذجأربعة

الحوكمة1.4

مفهوم الحوكمة1.1.4

فمفهــــــــوم احلوكمــــــــة هــــــــو مفهــــــــوم ذو معــــــــاين ". احلوكمــــــــة"عشــــــــرين ســــــــنة كثــــــــرة اســــــــتعمال كلمــــــــة نشــــــــهد منــــــــذ 
ــــــــة،متعــــــــددة، مســــــــتعملة يف االقتصــــــــاد، يف العلــــــــوم ــــــــات الدولي فهــــــــي تشــــــــكل واحــــــــدة مــــــــن السياســــــــية و يف العالق

ــــــك العــــــاملي، و هــــــي توجــــــد يف عــــــدة  املواضــــــيع الكــــــربى للتنظيمــــــات املختلفــــــة بالنســــــبة لالحتــــــاد األوريب و كــــــذا البن
.دان املتخلفة، هدفها جممع عليهلو ايضا يف الب،حبوث و يف سياسات البلدان املتطورة

ـــــري مـــــن العـــــاملني بتعقـــــد متزايـــــد للمجتيفســـــر هـــــذا ـــــة املتميـــــزة بعـــــدد كب و بـــــالتغريات ،)الفـــــاعلني(معـــــات احلديث
.و أخريا متميزة بالرتابطات املتداخلة املتعددة،التكنولوجية العميقة، و ظهور قطاعات نشاطات جديدة
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ـــــــدإن تعمـــــــيم االقتصـــــــاد يضـــــــا ـــــــدة و الـــــــيت ال توافـــــــق ،ف إىل هـــــــذا التعقي مـــــــع خلـــــــق فضـــــــاءات اقصـــــــادية جدي
ــــــــــة ، االســــــــــتهالكو اإلنتــــــــــاجســــــــــواق و عــــــــــدم الــــــــــتالؤم بــــــــــني فضــــــــــاءات توســــــــــع األبالضــــــــــرورة الفضــــــــــاءات الوطني

)FORGER, G, 2001(.

قـــــد ل، تبقـــــى مســـــألة كبـــــرية يف املســـــتقبل و إن القضـــــية البيئيـــــة الـــــيت فرضـــــت نفســـــها بقـــــوة و حســـــب كـــــل احتمـــــا
و جنـــــــد مـــــــن بينهـــــــا جمـــــــاالت جديـــــــدة للبحـــــــث، القـــــــرار و النشـــــــاط حتتـــــــاج إىل مقاربـــــــات جديـــــــدةىل ظهـــــــورإأدت 

أصــــــــلها يعــــــــود إىل القــــــــرن الثالــــــــث عشــــــــربعــــــــض البــــــــاحثني جيــــــــدون الــــــــذي يعتــــــــرب قــــــــدمي، إذ أن مفهــــــــوم احلوكمــــــــة
)CASTEIGTS, M, 2003(.آخرون إىل القرن الثامن عشرو 

يف قضــــــايا قضــــــائية، و قــــــد اختفــــــى مفهــــــوم احلوكمــــــة ليعــــــاود الظهــــــور يف القــــــرن أوالاســــــتعمل مفهــــــوم احلوكمــــــة
ــــــدفقات ممــــــدودة ــــــيت تعمــــــل بت ــــــة ، العشــــــرين مــــــع اســــــتعمال حــــــديث يف جمــــــال املؤسســــــة ال ــــــة فرعي و شــــــبكات مقاول

مركزيـــــــــــــــة وميـــــــــــــــة يف البلـــــــــــــــدان الـــــــــــــــيت يكـــــــــــــــون فيهـــــــــــــــا النظـــــــــــــــام الفـــــــــــــــدرايل أو ذات الالييف جمـــــــــــــــال السياســـــــــــــــات و 
ـــــــــة ـــــــــى املســـــــــتوى النظـــــــــري، نالحـــــــــظ ظهـــــــــور مفهـــــــــوم احلوكمـــــــــة يف االقتصـــــــــاد )(GAUDIN,JP,2002,p179قوي ، و عل

.خالل سنوات السبعينات عند علماء االقتصاديون اجلدد

ـــــوى مـــــن عـــــدة مصـــــادر و مـــــواد ـــــربون احلوكمـــــة ،مفهـــــوم احلوكمـــــة قـــــد ارت و هـــــذا مـــــا جيعـــــل بعـــــض البـــــاحثني يعت
ــــــا أ ـى  ــــــة، فهــــــي ليســــــت فكــــــرة رجــــــل واحــــــد و ال مفهــــــوم مــــــادة معي: " علـــــ ــــــوع مــــــن ن ــــــاجن اجلمــــــاعي املنســــــق اإلنت

GAUDIN, JP, 2002, p(" غري املنسجموأحيانا 180.(

ـــــــــا" احلكومـــــــــة"، "احلوكمـــــــــة"إن مصـــــــــطلحات  ـــــــــزامن جزئي لكنهـــــــــا تشـــــــــري إىل مفهـــــــــومني ،هلـــــــــا نفـــــــــس األصـــــــــل و تت
:خمتلفني

ــــــة : احلكومــــــة ــــــة و الســــــلطة القمعي ــــــة للدول ــــــة(يعــــــين املؤسســــــات الرمسي ــــــيت هلــــــا حــــــق االحتكــــــار ،)اجلربي ــــــاز(ال ) االمتي
ـــــيت يكـــــو  ـــــة و املؤسســـــاتية ال يب ن هـــــدفها هـــــو ضـــــمان بقـــــاء النظـــــام الشـــــعهـــــذا املصـــــطلح يعـــــود علـــــى الطـــــرق القانوني

.)FORGER, G, 2001, p 30(. األمة-تسهيل احلركة اجلماعية، و هذا على مستوى الدولةو 

ارنــــــة حتتيــــــة يلعــــــب فيهــــــا الفــــــاعلون غــــــري احلكــــــوميني تعــــــود علــــــى طريقــــــة التســــــيري و تقســــــيم الســــــلطة، مبق: احلوكمــــــة
,LYALL, C(دورا متنـــامي يف طــــرق اخــــذ القــــرار  et al, 2005, p 4( ،القــــرار يوافــــق طريقــــة اخــــذ إطـــاران أي

ـــــني الفـــــاعلني املتعـــــددين و التفـــــاعالت احلاصـــــلة طـــــوال طـــــرق أخـــــذ القرارو  ـــــرابط متـــــداخل ب التفـــــاعالت ،و ضـــــعيات ت
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ــــــني ا ــــــني لفــــــاعلني العمــــــوميني وب ــــــة فو املؤسســــــات،إذا اإلدارةاخلــــــواص، ب احلوكمــــــة تعــــــود علــــــى طــــــرق تنســــــيق مبني
GAUDIN, JP, 2002, p(.على الشراكة و التفاوض بني الفاعلني الذين ينتمون إىل جماالت خمتلفة 180(

ـــــا مـــــن "العوملـــــة السياســـــية"يف العلـــــوم السياســـــية، تطـــــرح احلوكمـــــة مشـــــكل  ، هـــــذا املفهـــــوم متعـــــدد املعـــــاين انطالق
ـــــه يعـــــرب عـــــن اإلصـــــالح املؤسســـــايت إىل تغـــــريات طـــــرق اخـــــذ القـــــرار، لكـــــن هـــــذا املفهـــــوم مـــــرتبط جـــــدا باحلوكمـــــة ألن

ــــــــة، الســــــــوق و ا: " تغــــــــري رؤى مســــــــتقبلية و هــــــــو يعــــــــرف علــــــــى أنــــــــه العالقــــــــة بــــــــني الدول
,ARTS,  B.,et al, 2006(" السياسي للمجتمعات p29(.

ـــــة جنـــــد أن احلوكمـــــة مـــــذكورة يف جمـــــالني ـــــة، جمـــــا: يف جمـــــال العالقـــــات الدولي هـــــذا ل التجـــــارة الدوليـــــة و جمـــــال البيئ
".احلوكمة العامة" ما يسمى بـ 

فالنظـــــام الــــــدويل ،إال بواســــــطة أنظمـــــة دوليـــــةتوجـــــد قضـــــايا ال ميكـــــن تعـــــديلها بطريقــــــة فعالـــــة و بتكـــــاليف أقـــــل 
هـــــــي OMCيوافــــــق جممـــــــوع القواعـــــــد و االجـــــــراءات و كـــــــذا الـــــــنظم الدائمـــــــة للتفـــــــاوض، فاملنظمـــــــة العامليـــــــة للتجـــــــارة 

إىل أن فـــــاعلني آخـــــرين حاضـــــرين اإلشـــــارةلكـــــن جيـــــب العامـــــة يف جمـــــال التجـــــارة الدوليـــــة،حلوكمـــــةامثـــــال عـــــن هـــــذه 
).اخل...، اجلمعياتONG(عن طريق جمموعات خمتلفة غري حكومية 

مــــــة العامــــــة مــــــذكورة أيضــــــا يف جمــــــال البيئــــــة لتســــــيري األمــــــالك البيئيــــــة و األخطــــــار، و بالفعــــــل فــــــإن أغلــــــب كحلو ا
ــــيت ختصــــ و لــــيس معرفــــة جيــــدا،ها غــــري موجــــودة او غــــري األمــــالك البيئيــــة هــــي أمــــالك عموميــــة، و حقــــوق امللكيــــة ال

ــــــاك ســــــلطات عليــــــا لتعــــــديل اســــــتعماهلا، و مــــــن جهــــــة  فــــــإن أســــــباب و آثــــــار األخطــــــار البيئيــــــة املرتبطــــــة أخــــــرىهن
ــــــالكوارث الصــــــناعية،  ــــــاجبطــــــرق أوب ــــــأيت االهتمــــــام بتملــــــك اإلنت ــــــه ي ــــــة و من و االســــــتهالك تتجــــــاوز احلــــــدود الوطني

خلـــــــق أوراقبـــــــة املتجســـــــدة يف االتفاقيـــــــات الدوليـــــــة املاإلجـــــــراءاتحوكمـــــــة عامـــــــة أي جممـــــــوع القواعـــــــد، القـــــــوانني و 
. بنيات دولية متخصصة

العـــــاملني أنالبيئيـــــة، فـــــإن احلوكمـــــة العامـــــة ال تعـــــين ري مســـــتدام للمـــــوارد الطبيعيـــــة و األمـــــالكمـــــن منظـــــور تســـــي
تلفــــــة بضــــــم خمتلــــــف جمموعــــــات العــــــاملني مبســــــتويات خمبــــــل بــــــالعكس يتعلــــــق األمــــــر،حــــــدهم هــــــم الــــــدولاملعنيــــــني و 

أقـــــل مـــــن وطنيـــــة، فصـــــعوبة املشـــــاكل املرتبطـــــة بالبيئـــــة و تســـــيري املـــــوارد الطبيعيـــــة، و عـــــدم اكتمـــــال املعلومـــــة أوة طنيـــــو 
ـــــــة او جممـــــــوع الفـــــــاعلني ، ســـــــواء كـــــــان الدول

.ااحملددين، احتكار املعلومات و املهارة الالزمة لتسيري مثل هذه القضاي
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ـــــذي اعـــــاد طرحـــــه يف التحليـــــل االقتصـــــادي، جنـــــد أ ـــــة ، ويليامســـــون. أن مفهـــــوم احلوكمـــــة ال قـــــد اســـــتعمل للدالل
عــــــن الوســــــيلة املطبقــــــة مــــــن طــــــرف مؤسســــــة مــــــن اجــــــل اجنــــــاز تنســــــيقات داخليــــــة و خارجيــــــة فعالــــــة و الــــــيت ختفــــــض 

خـــــرى عـــــن طريـــــق مـــــع املؤسســـــات األاملرتبطـــــة املرتبطـــــة بـــــالتنظيم، و اخلارجيـــــة (ريـــــة الداخليـــــة تكـــــاليف املبادلـــــة التجا
.املبادالت التجارية

الــــــيت تتجــــــاوز البحـــــــث الثنــــــائي بــــــني الســـــــوق ،هــــــذا املفهــــــوم قــــــد اتســـــــع ليــــــدل علــــــى طــــــرق تنســـــــيق الفــــــاعلني
ـــــة(التنظـــــيم و  ـــــةفـــــيض ، و خت..)شـــــبكات، عقـــــود، دورات غـــــري رمسي هم يف رفـــــع كمـــــا تســـــا،تكـــــاليف املبادلـــــة التجاري

بة ملنظمـــــــــات دوليــــــــــة أخــــــــــرى، مثـــــــــل البنــــــــــك العـــــــــاملي فــــــــــإن االصــــــــــالحات و بالنســــــــــفعاليـــــــــة النشــــــــــاط اجلمـــــــــاعي،
ـــــار ،"حوكمـــــة جيـــــدة"ديل البنيـــــوي مـــــن أجـــــل املؤسســـــاتية ضـــــرورية يف البلـــــدان اخلاضـــــعة لسياســـــات التعـــــ و هـــــو معي

,LELOUP, F(العمومية لإلدارةسليم وفعال لتسيريمهم  et al, 2005, p15(.

معنيــــــة بضــــــمان الشــــــفافية يف تســــــيري املســــــائل ،البنــــــك العــــــامليهــــــذه احلوكمــــــة اجليــــــدة و املصــــــاغة مــــــن طــــــرف 
العموميـــــة و احــــــرتام قواعـــــد اللعبــــــة لتشـــــغيل الســــــوق، و مــــــن هـــــذا املنظــــــور فاحلوكمـــــة تعتــــــرب كوســـــيلة حملاربــــــة الرشــــــوة

املصــــــادقة علــــــى الســــــلطة مــــــن طــــــرف جمموعــــــات عائليــــــة و اجتماعيــــــة، هــــــذين املعيــــــارين يعتــــــربان كعوائــــــق للفعاليــــــة و 
.ةاالقتصادي

، علــــــى املســــــتوى اإلقلــــــيمعلــــــى مســــــتوى املؤسســــــة، علــــــى مســــــتوى : احلوكمــــــة مطبقــــــة علــــــى مســــــتويات خمتلفــــــة
ـــــة( ـــــة، البيئ ـــــات الدولي ـــــوطين، (أو املســـــتوى ..) االقتصـــــاد، العالق ـــــدويل، ال ال

:، فهي ترجع إىل)احمللي

.تقسيم جديد للسلطة- 
.الفاعلني املعنينيطريقة أخذ قرار تدرج كل - 
.اخلاصة بتنسيق نشاط الفاعلني لبلوغ أهداف حمددة،)من السوق إىل التنظيم(الطرق املتناوبة - 
ـــــــني جممـــــــوع الفـــــــاعلني -  ـــــــات ب ـــــــنهم الفـــــــاعلني املؤسســـــــاتيني(شـــــــراكات و تعاوني املنتمـــــــون إىل جمـــــــاالت ،)مـــــــن بي

.اخل...خمتلفة، عمومية، خاصة، جتارية، غري جارية، دولية، جمتمع مدين

االعتقـــــــاد بـــــــأن النشـــــــاطات جيـــــــب أن تكـــــــون اليـــــــوم فيهـــــــا علـــــــىاتفـــــــق،يـــــــة اقتصـــــــاديةأداة تنم" حلوكمـــــــة هـــــــي ا

.)OCDE, 2004, p10(" استعمال املعلومة بطريقة مثلىو 
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ة هـــــــذا املفهـــــــوم نســـــــبيةيـــــــحـــــــول أمهيـــــــة و فائـــــــدة احلوكمـــــــة، فقـــــــد صـــــــيغت انتقـــــــادات جلعـــــــل تبعو رغـــــــم االتفاقـــــــات 
فليــــــــب كــــــــذا التــــــــذكري حبــــــــدوده و بتحليــــــــل أصــــــــل هــــــــذا املفهــــــــوم و اســــــــتعماالته املختلفــــــــة و تطبيقاتــــــــه، فقــــــــد وضــــــــع و 

ـــــز بأربعـــــة صـــــفات :هـــــذه احلـــــدود، أوال،مورديفـــــاج ســـــائدة يف نطـــــاق عـــــودة مفهـــــوم احلوكمـــــة مـــــع حمتـــــواه املعاصـــــر، يتمي
: الربـــــــــع األخـــــــــري مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين

ــــة، و أ يعتــــرب هــــذا ،)MOREAU DEFARGES, PH, 2006, p 10(خــــريا هــــي أداة النتــــاج أكثــــر فعاليــــةالدميقراطي
ظـــــرة لعـــــامل الرفاهيـــــة، يســـــوده الســــــلم
و ال مكانــــــــة للنــــــــدرة و صــــــــراعات املصــــــــلحة، و حســــــــب هــــــــذه التحاليــــــــل، إن حــــــــدود احلوكمــــــــة توجــــــــد يف مــــــــا ختفيــــــــه 

:مظاهر هذه الرؤية للعامل حيث أن

، فاملقصــــــيني، االقتصــــــاديني و االجتمــــــاعيني ال مكــــــان هلــــــم كفــــــاعلني يف اإلقصــــــاءاحلوكمــــــة ال تعــــــدل مشــــــاكل - 
.احلوكمةلعبة 

.ال تعدل احلوكمة الصراعات الغري قابلة للتجزئة، فهي تنشط عندما تكون هناك خالفات- 
.تواجه احلوكمة مشكل مدى الشفافية املبين على تقسيم و نشر املعلومة- 
.تعطيهما اجاباتأنتطرح احلوكمة مشكل التضامن و التنوع الثقايف دون - 

ة تنفيـــــــذ احلوكمـــــــة نســـــــبية يـــــــو حـــــــدودها يبـــــــدو مالئمـــــــا، و جيعـــــــل تبعهـــــــذا التحليـــــــل للحركيـــــــة الـــــــيت تعـــــــين احلوكمـــــــة
اا ليست احلل املعجزة للمشاكل يذكرنا ب .و

كمة و التنمية الريفية المستدامةالحو 2.1.4

علني املعنيـــــــني اخلـــــــواص إن التنميـــــــة الريفيـــــــة املســـــــتدامة هـــــــي طريقـــــــة خاضـــــــعة للتفـــــــاوض الـــــــدائم بـــــــني كـــــــل الفـــــــا
ـــــد داخلـــــي التفـــــاوض هدفـــــه العـــــوام، هـــــذا و  بـــــني الفـــــاعلني "و تعاقـــــد خـــــارجي ،"بـــــني الفـــــاعلني احملليـــــني و اخلـــــواص"تعاق

الــــــذي يشــــــمل األولويــــــات، األهــــــداف و الوســــــائل، أي أنــــــه ال يوجــــــد منــــــوذج تنميــــــة للتعمــــــيم أو ،"احملليــــــني و الــــــوطنيني
ـــــة تنميتـــــه اخلاصـــــة املرتكـــــزة علـــــى تثمـــــني املـــــوار إســـــرتاتيجيةريفـــــي جيـــــب أن يشـــــكل إقلـــــيمالتحويـــــل، فكـــــل  ـــــة املادي د احمللي
ــــــة، ــــــدةو غــــــري املادي ــــــد جممــــــوع الفــــــاعلني ،هــــــذه الطريقــــــة ال ميكــــــن أن حتــــــدث إال يف إطــــــار حوكمــــــة جدي تســــــمح بتجني

.اخلواص و العموميني مبا فيهم الفاعلني املؤسساتيني
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قتصــــــادية يف البلــــــدان املتطــــــورة ألنــــــه مكيــــــف يلهــــــم طــــــرق التســــــيري و السياســــــات االإذا كــــــان منــــــوذج احلوكمــــــة 

.خصوصا

ــــــدان  ــــــوي، يف بل ــــــة جــــــد ق ــــــة حــــــول موضــــــوع احلوكمــــــة الريفي ــــــات االجنليزي ــــــلجممــــــوع الكتاب ــــــمث اململكــــــة أوا دكن
اإلشـــــارةز عــــدد مــــن القضــــايا الـــــيت تطرحهــــا احلوكمــــة يف املنــــاطق الريفيـــــة، لكــــن أوال جبــــب املتحــــدة، هــــذه الكتابــــات تـــــرب 

يف هــــــــذه الكتابــــــــات االجنليزيــــــــة و أن اســــــــتعماله نــــــــادر أو غــــــــري " التنميــــــــة الطائفيــــــــة"إىل اســــــــتعمال كلمــــــــة أو مصــــــــطلح 
نـــــه يعـــــود علـــــى طائفـــــة ريفيـــــة لك" التنميـــــة احملليـــــة"موجـــــود يف الكتابـــــات الفرنكوفونيـــــة، هـــــذا املصـــــطلح يتـــــزامن جزئيـــــا مـــــع 

.إقليمبصفتها سكان أحياء ينتمون إىل 

يف املنــــــــاطق الريفيــــــــة يكــــــــون املــــــــرور مــــــــن وضــــــــعية هيمنــــــــة السياســــــــات احلكوميــــــــة للتنميــــــــة إىل وضــــــــعية :الطــــــــرح األول
ر القدميــــــة للبــــــىن ئيتعــــــاون فيهــــــا عــــــدد مــــــن املشــــــاركني يف إطــــــار بــــــىن لينــــــة ومصــــــاغة نوعــــــا مــــــا، قــــــد أقلــــــب مــــــوازين الــــــدوا

,CONNELLY,S(احلكومية و غري احلكومية و قد أدى إىل ظهور بىن قانونية و غري قانونية  et al, 2006,p269(.

فاحلوكمـــــة الريفيـــــة معنيـــــة بتعزيـــــز شـــــرعية القـــــرارات و النشـــــاطات، غـــــري أن هـــــذه الشـــــرعية غـــــري آليـــــة و هـــــي تبـــــىن و 
جيـــــب أن تصــــــان مــــــن أجــــــل اســــــتمراريتها و بقائهــــــا، الشــــــرعية غــــــري ممنوحــــــة يف أي نظــــــام، لكنهــــــا بنيــــــة جيــــــب ان حيــــــافظ 

املؤسســــــات الفعالــــــة و النموذجيــــــة يف املنــــــاطق ومــــــن مث تتجلــــــى أمهيــــــة تقويــــــة و ترقيــــــة البــــــىن و ،إنتاجهــــــاعليهــــــا و يعــــــاد 
.الريفية

ـــــاني ـــــني الفـــــاعلني، ففـــــي :الطـــــرح الث ـــــيت جيـــــب أن تكـــــون دومـــــا ب خيـــــص الشـــــراكة كـــــأداة و هـــــدف للحوكمـــــة، و ال
ـــــة بعـــــض جمموعـــــات الفـــــاعلني ـــــة نتحقـــــق مـــــن ضـــــعف بعـــــض القطاعـــــات و عـــــدم مرئي ـــــاطق الريفي و هـــــذا مـــــا ميكنـــــه ،املن

املقاربـــــــات احلاليـــــــة للتنميـــــــة الريفيـــــــة تلـــــــح علـــــــى الـــــــدور طـــــــرق أخـــــــذ القـــــــرار، إنقيـــــــة و بنيـــــــة الشـــــــراكات احلقيأن يعيـــــــق
ــــــادل،  ــــــل كــــــل جمموعــــــات الفــــــاعلني يف هــــــذه الشــــــراكات للتب ــــــاء الاملركــــــزي للفــــــاعلني، يعــــــين مســــــامهة و متثي تفــــــاوض و بن

,CONNELLY,S(.اسرتاتيجياتإنشاءاتفاقيات مسبقة ألخذ القرار و  et al, 2006,p269(.

ــــــة القطاعيــــــة أو امليــــــزة اإلدماجيــــــة، هــــــذه مــــــن ــــــة الريفيــــــة املســــــتدامة هــــــي التعددي خصــــــائص املقاربــــــات احلاليــــــة للتنمي
إنشــــــــاءألن املؤسســــــــات و البــــــــىن احلكوميــــــــة هــــــــي قطاعيــــــــة و ال مكــــــــان للتقليــــــــدي يف ،متثــــــــل صــــــــعوبة كبــــــــريةاخلاصــــــــية 

ــــــة هــــــي وســــــيلة تســــــمح بتجــــــاوز هــــــذه ــــــة مشــــــرتك للسياســــــات املدجمــــــة، فاحلوكمــــــة الريفي الصــــــعوبة و خلــــــق ظــــــروف تنمي
.على تثمني جمموع الفاعلني اخلواصمتعددة القطاعات مبنية 
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ـــــــديهم دومـــــــا فـــــــاعلني إنوكمـــــــا  ـــــــاملزارعني ل ـــــــة، ف ـــــــاطق الريفي ـــــــت النشـــــــاط الســـــــائد يف املن وإال أساســـــــينيالزراعـــــــة كان
تخلفــــــــة فــــــــإن التطــــــــورات الفــــــــاعلني احلصــــــــريني يف هــــــــذه املنــــــــاطق، وألســــــــباب خمتلفــــــــة يف الــــــــدول املتطــــــــورة  و الــــــــدول امل

االقتصـــــــادية و الدميغرافيـــــــة قـــــــد غـــــــريت هـــــــذه الوضـــــــعية، ومنـــــــذ ذلـــــــك فـــــــإن املـــــــزارعني مل يعـــــــودا هـــــــم أنفســـــــهم الفـــــــاعلني 
فيجــــــب علــــــيهم أن يتفاوضــــــوا ويســــــريوا مجاعيــــــا مــــــع جمموعــــــات الفــــــاعلني او احلصــــــريني يف املنــــــاطق الريفيــــــة،املســــــيطرين
ـــــــني  ـــــــني لكـــــــن يســـــــتعملون الفضـــــــاء الريفـــــــي،فـــــــاعلني غـــــــري ريذا مـــــــع جمموعـــــــات و كـــــــ،اآلخـــــــريناحمللي ـــــــب في ـــــــاك طل فهن

فضـــــاء ريفـــــي طبيعـــــي، فضـــــاء (اجتمـــــاعي علـــــى األمـــــالك و اخلـــــدمات البيئيـــــة للفضـــــاء الريفـــــي وفـــــق االســـــتعمال املباشـــــر 
...).نوعية بيئية، نوعية املنتجات(استعمال غري مباشر ، أو ...)اإلرثالرتفيه، فضاء 

تنســــــيق و قــــــرار، احلوكمــــــة الريفيــــــة يف قلــــــب سياســــــات التنميــــــة الريفيــــــة املســــــتدامة كمــــــا باعتبارهــــــا وســــــيلة تفــــــاوض، 
منفــــــذة غالبــــــا مــــــن خــــــالل شــــــراكات حمليــــــة مناســــــبة، متثــــــل بعــــــض السياســــــة الريفيــــــة املدجمــــــة " ocdeيلخصــــــه كتــــــاب 

.)OCDE, 2006, p112(:اخلصائص و ختضع لبعض املبادئ

.إن املنطقة اهلدف معرفة حسب معايري ادارية ووظيفية:أوال

.رف و املوارداو يشرتكون يف املع،يشكل الفاعلني العموميني و اخلواص احملليني شراكة:ثانيا

."هداف املشرتكةو موع األلإلقليمب رؤية واحدة حس،تنمية ريفية تصحيحيةإسرتاتيجيةهناك :ثالثا

تســــــــامهية تســــــــمح بتســــــــيري مســــــــائل معقــــــــدة بفعاليــــــــة اقتصــــــــادية  ،مقاربــــــــات مدجمــــــــةإن احلوكمــــــــة هــــــــي منــــــــوذج 
كـــــربى، و هـــــي تعـــــين وضـــــع طـــــرق تعـــــديل، سياســـــات تعاقديـــــة و نقاشـــــات عموميـــــة تضـــــم كـــــل الفـــــاعلني، وهـــــذا يفســـــر 

ىل لفـــــــــاعلني بالتفـــــــــاوض مـــــــــن اجـــــــــل الوصـــــــــول إبوجـــــــــود جممـــــــــوع مؤسســـــــــات و طـــــــــرق تســـــــــمح ملختلـــــــــف جمموعـــــــــات ا
القطـــــاع و ،احلهم املشـــــرتكةاتفاقيـــــات انطالقـــــا مـــــن مصـــــ

ــــــة  ــــــز احلكومــــــات احمللي ــــــاج لتعزي الســــــلطة، املــــــوارد، و الوســــــائل مــــــن اجــــــل أن تشــــــتغل يف بإعطائهــــــااخلــــــاص، و هــــــذا حيت
ـــــوطين و احمللـــــي و ،الشـــــراكاتإطـــــار هـــــذا مـــــا  يـــــؤدي إىل أي تكـــــون تغـــــريات البـــــىن و طـــــرق التشـــــغيل علـــــى املســـــتوى ال

)DOUGLAS, D, 2005, p233(.طريقة الالمركزية
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الالمركزية2.4

مفهوم الالمركزية1.2.4

ـــــة هـــــي اجتـــــاه عـــــام ـــــه الالمركزي ـــــاملفهوم احلـــــديث متامـــــا ولدي ـــــدان، ذو جنـــــاح و تقـــــدم، فهـــــي ليســـــت ب يف كـــــل البل
.العموميةاإلدارةالدولة و بنيحمتوى قضائي و تنظيمي مرتبط

توزيـــــــع و تقســــــيم الســــــلطات و الكفـــــــاءات : "الالمركزيــــــة هــــــي نقـــــــيض املركزيــــــة لكــــــن املفهومـــــــان يعــــــودان علــــــى
.)ROIG,  CH, 1966(" بني هيئة مركزية أو وطنية و هيئات غري مركزية أو حميط اجلماعة

جل علـــــــى املســــــــتوى ة املســـــــائل الـــــــيت جيـــــــب أن تعـــــــاعـــــــطبي: هنـــــــاك معيـــــــارين مســـــــتعملني يف نظريـــــــات الالمركزيـــــــة
ــــــــة،و كــــــــذا االســــــــتقاللية ال،املركــــــــزي و احمللــــــــي ــــــــة للبــــــــىن احمللي إىل هــــــــذين املعيــــــــارين، املســــــــتوى يضــــــــافقضــــــــائية و املالي

.ضائي أو املستوى الذي تتم فيه الالمركزيةالف

أــــــا FAOمــــــثال، يف وثيقــــــة المركزيــــــة،ت الســــــتينات، صــــــيغة تعــــــاريف واســــــعة لمنــــــذ ســــــنوا ـة ب لالمركزـيــــ ـت ا ، عرـفــــ
:اخلاصة بالتخطيط، التسيري، التجنيد و ختصيص املوارد من القطاع العمومي املركزي حنوحتويل الكفاءات " 

.وحدات ميدان الوزارات و املنظمات العمومية املركزية- 
.باإلدارةوحدات و مستويات متعلقة - 
.مؤسسات و هيئات عمومية مستقلة- 
.أو متخصصةإقليميةقوى - 
).FAO, 2006, p 7(".منظمات القطاع اخلاص و القطاع اجلمعوي- 

ــــــوي علــــــى ت ــــــف يعتــــــرب األوســــــع و األمشــــــل، لكنــــــه حيت ــــــني الالمركزيــــــة و الالمتركــــــز،هــــــذا التعري ــــــث أن شــــــابه ب حي
ـــــة ـــــني ألن . الالمتركـــــز هـــــو شـــــكل مـــــن أشـــــكال الالمركزي ـــــق األمـــــر بطـــــريقتني خمتلفت ـــــه يتعل ـــــاب جيـــــدون أن ـــــبعض الكت ف

الــــــــوطين البعيـــــــــد عمومـــــــــا عـــــــــن لإلقلـــــــــيمأخـــــــــرى أمــــــــاكناملركزيـــــــــة حـــــــــول اإلدارةالالمتركــــــــز هـــــــــو متوضـــــــــع خــــــــدمات 
وحـــــــدات ميـــــــدان الـــــــوزارات و اهليئـــــــات " أعـــــــاله، املـــــــذكور FAOو هـــــــذا مـــــــا يســـــــميه تعريـــــــف منظمـــــــة  العاصـــــــمة،

ســـــــــلطة أخـــــــــذ القـــــــــرار : " الالمتركــــــــز أنإطـــــــــار، تشـــــــــري يف FAOغـــــــــري أنـــــــــه يف وثيقــــــــة منظمـــــــــة ". العموميــــــــة املركزيـــــــــة
، هـــــذا يبـــــني )FAO, 2006, p 13(" إىل مســـــؤويل هـــــذه اخلـــــدماتالضـــــروري للســـــري املســـــتقل للعمليـــــات موكلـــــة 
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الالمركزيــــــــة ختــــــــص حتويــــــــل " و الــــــــيت جنــــــــدها يف تعريفــــــــات أخــــــــرى ،حــــــــدود الالمتركــــــــز بالنســــــــبة ملبــــــــادئ الالمركزيــــــــة
).GREFFE, X, 2006, p 32(" الكفاءات املطبقة من طرف السلطة املركزية لصاحل احلكومات احمللية

:يدل على أن األمر يتعلق بــ" مات حمليةحكو "إن استعمال مصطلح 

.الشرعي، التنفيذي، املايل: حتويل الكفاءات و السلطات على كل املستويات- 
.تغيريات يف طرق أخذ القرار- 
ـــــة ألن -  ـــــة و ضـــــبط للسياســـــات العمومي ـــــني " وضـــــع طـــــرق مراقب ـــــدوبني، املنتخب ـــــة املن ـــــة هـــــي وســـــيلة ملراقب الالمركزي

.)GREFFE, X, 2006, p 35(" حيح دائم للسياسات العمومية املطبقةاملوظفني وكذا تقييم و تصأو

إن الالمتركــــــــز يف وجــــــــود إدارة مركزيــــــــة ميكنهــــــــا أن تــــــــربر يف املاضــــــــي بــــــــدورها يف بنــــــــاء الدولــــــــة، و معاملــــــــة املــــــــواطنني
.)GREFFE, X, 2006, p 9(" اإلقامةللمشاكل، مهما كانت أمكان إجاباتجبلب "فهو يعدل 

: غـــــــر أن التطـــــــور االقتصـــــــادي و االجتمـــــــاعي جيعـــــــل هـــــــذا الشـــــــكل مـــــــن التســـــــيري غـــــــري مالئـــــــم لألســـــــباب التاليـــــــة
)GREFFE, X, 2006, p 11(

.يطرح مشكل خيص املعلومة و املعاجلة املفيدة و الضرورية هلا ألخذ القرار- 
.تنزع املسؤولية من الفاعلني- 
.تقود إىل تنفيذ سياسات غري مكيفة- 
.املفاوضات بني الفاعلني صعبة، غري فعالة و حىت غري ممكنةجتعل - 
.مرتفعةإدارةينتج عنها تكاليف - 

إن ،مـــــن جهـــــةركزيـــــة حـــــظ مـــــن اجـــــل تنميـــــة اقتصـــــاديةالتحـــــوالت الكـــــربى للنظـــــام االقتصـــــادي جتعـــــل مـــــن الالم
ــــــاج إىل إنتــــــاجو نظــــــم ،التقلبــــــات التكنولوجيــــــة و جتزئــــــة الطلــــــب تــــــؤدي إىل منتوجــــــات ذات دورة حيــــــاة قصــــــرية حتت

ة جيعــــــل قــــــدرة تكيــــــف كبــــــرية مــــــن جهــــــة أخــــــرى، التعمــــــيم الــــــذي يفــــــتح البــــــاب حلركــــــة قويــــــة للنشــــــاطات االقتصــــــادي
و يف هـــــذه الظـــــروف، فـــــإن البحـــــث عـــــن عوامـــــل منافســـــة جديـــــدة هـــــو طريقـــــة دائمــــــة  األقـــــاليم يف منافســـــة دائمـــــة،

و تســــــــهيل بتنميــــــــة فعالــــــــة للمؤسســــــــاتة الالمركزيــــــــفة فعالــــــــة إال علــــــــى املســــــــتوى احمللــــــــي، ال ميكـــــــن ان تســــــــري بصــــــــ
الالمركزيـــــــة قــــــة تقيـــــــيم املـــــــوارد احملليــــــة اخلاصـــــــة، لكـــــــنالتنســــــيق بـــــــني الفـــــــاعلني علــــــى فضـــــــاء حمـــــــدد، تســـــــاهم يف طري

:تتجنب طرح مشاكل منها
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م فيـــــــه، فمـــــــن الصـــــــعب علـــــــى بلـــــــدان عديـــــــدة التســـــــاؤل عـــــــن ارث تقســـــــيمهم و مشـــــــكل املســـــــتوى الـــــــذي تقـــــــ- 
توى النظـــــــري نستحضـــــــر مبـــــــدأ الفرعيـــــــة الـــــــذي يعـــــــين أن الكفـــــــاءة حتــــــــول و الفضـــــــائي، و علـــــــى املســـــــاإلداري
و مـــــــا حيـــــــدد نـــــــوع الكفــــــــاءة، املســـــــتوى الـــــــذي حتولـــــــت فيــــــــه املســـــــتوى الـــــــذي جيعلهـــــــا أفضــــــــل تنفيـــــــذا،علـــــــى 

معـــــــايري وظيفيـــــــة، جتريبيـــــــة مبينـــــــة علـــــــى الفعاليـــــــة أو فعاليـــــــة اجلماعـــــــات األكثـــــــر " التكيـــــــف بـــــــني االثنـــــــني إذن و 
.)REGOURD, S, 2004, p 64("تأهبا ملمارسة املهارة

ــــــة، انطالقــــــا مــــــن مجــــــع -  ــــــة و الفضــــــائية، فواحــــــدة مــــــن الوظــــــائف األساســــــية للدول مشــــــكل الفروقــــــات االجتماعي
ــــــاطق و  ــــــني املن ــــــروات ب ــــــع الث ــــــوطين هــــــو ضــــــمان إعــــــادة توزي ــــــق ،اإلداراتالضــــــرائب علــــــى املســــــتوى ال عــــــن طري

الالمركزيــــــةإطــــــاريف القــــــراراتاخلــــــدمات العموميــــــة و أشــــــكال أخــــــرى للتحــــــول املباشــــــر أو غــــــري املباشــــــر، فــــــإن 
أن نفقـــــات اخلـــــدمات العموميـــــة احملليـــــة متـــــول فقـــــط عـــــن طريـــــق الضـــــرائب احملليـــــة، أي الضـــــرائب املدفوعـــــة تعـــــين

إىل ذلــــــك، باإلضـــــافةائيةمـــــن طـــــرف املســـــامهني احملليـــــني، فهـــــذا يـــــؤدي لزيـــــادة الفروقـــــات االجتماعيـــــة و الفضـــــ
التوزيـــــع علـــــى املســـــتوى احمللـــــي غـــــري فعالـــــة، و ميكـــــن أن تكـــــون هلـــــا نتـــــائج تزيـــــد مـــــن حـــــدة إعـــــادةفـــــإن سياســـــة 

ــــــره إىل دفــــــع األغنيــــــاء أجــــــر للفقــــــراء، يفــــــرتض أن تكلفــــــة التجنــــــب عــــــن " الفروقــــــات ألن  كــــــل نظــــــام يرجــــــع أث
ــــــل ــــــى مــــــن مبلــــــغ التحوي ــــــق األغنيــــــاء هلــــــذه املســــــؤولية تكــــــون أعل و هــــــذا مــــــن أجــــــل أن ،الــــــذي يســــــددونهطري

,DAVEZIES" (يكـــون هـــذا النظـــام دائـــم L, 2004, p التجنـــب ضـــعيفة علـــى املســـتوى احمللـــيو تكلفـــة ، )37
ــــد حــــىت  ــــة احملليــــة إحــــداثال تعي فروقــــات أو تقويتهــــا، جيــــب البحــــث عــــن وضــــع آليــــات لضــــم التمــــويالت املالي

.بالتحوالت الوطنية
ـــــروة  ـــــث قـــــام األقـــــاليمإن مســـــلة ث ـــــي مســـــتعمل، حي ـــــق مبؤشـــــرات و بإطـــــار حتليل ليســـــت بســـــيطة و تتعل

بشـــــرح كيفيـــــة انـــــه ال يكفـــــي فقـــــط لتخصـــــيص فضـــــاء بعـــــض املفـــــاهيم االقتصـــــادية و االجتماعيـــــة مثـــــل دافـــــيس 
,PIB)DAVEZIESالثـــــروة، اســـــتعمال نفـــــس املؤشـــــر  L, 2005, p44.( يف فرنســـــا و يف أمثلـــــةانطالقـــــا مـــــن

، مرتفـــــــع لكـــــــل ســـــــاكن، ضـــــــعيفة PIBت بـــــــني املنـــــــاطق متنوعـــــــة حســـــــب اســـــــتعمال ن االختالفـــــــاأوربـــــــا، بـــــــني أ
:لكل ساكن، و العكس صحيح و هذا ما يفسر بــ

.وجود تدفقات عائدات غري مباشرة، كنتيجة لسياسات إعادة التوزيع- 
.اإلقليمميكن أن تلتقط خارج اإلقليمجزء كبري من القيمة املضافة تنتج عن - 

ــــــر ا ــــــى الفروقــــــات الفضــــــائية،إن النقــــــاش حــــــول اث ــــــة عل ــــــذها، يشــــــري إلالمركزي ــــــيت حتــــــيط بتنفي ففــــــي ىل الصــــــعوبات ال
.الواقع، فإن الالمركزية هي طريقة متواصلة تسبب تعديالت ملتابعة التطور االجتماعي و االقتصادي
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زية و التنمية الريفية المستدامةالالمرك2.2.4

ـــــة، فـــــإن  ـــــة تطـــــرح بطـــــرق خمتلفـــــة يف بلـــــدان الشـــــمال إشـــــكاليتهارغـــــم االتفـــــاق حـــــول الالمركزي يف األقـــــاليم الريفي
ليـــــــة و بلـــــــوغ تـــــــرابط لتعزيـــــــز احلوكمـــــــة احملكـــــــأداةو اجلنـــــــوب البحـــــــر املتوســـــــط، ففـــــــي بلـــــــدان الشـــــــمال، تعتـــــــرب الالمركزيـــــــة  

ـــــةو هـــــي ترافـــــق املـــــرور مـــــن سياســـــة تنميـــــة ريفيـــــة ،اجتمـــــاعي كبـــــري ت إىل امبنيـــــة علـــــى املعاشـــــ،)الزراعـــــة(القطـــــاع أحادي
,OCDE(:، تبعــــا للتحققــــات التاليــــةمارات و اســــتغالل الغنــــائم احملليــــةسياســــة متعــــددة القطاعــــات مبنيــــة علــــى االســــتث

2006, 17(

التوزيــــــع و املعــــــاش مل ختفــــــض مــــــن الفروقــــــات اجلهويــــــة، و املنــــــاطق الريفيــــــة غــــــري املالئمـــــــة مل إعــــــادةسياســــــات - 
.تتطور يف أغلب احلاالت

.الريفية غري املالئمة تؤثر كثريا على النفقات العموميةوزن املعاشات املنسوبة للمناطق- 

ــــــة، يف بلــــــدان  ــــــة إعــــــادةقــــــد ســــــببت و االحتــــــاد األوريب OCDEإن طريقــــــة الالمركزي تنظــــــيم و توزيــــــع اجلماعــــــات احمللي
دســـــــاتري بـــــــني الطوائـــــــف: مـــــــثال يف فرنســـــــا(و كـــــــذا ظهـــــــور بـــــــىن جديـــــــدة تنطبـــــــق علـــــــى مســـــــتويات فضـــــــائية أخـــــــرى 

).اخل...الطوائف املوحدة

ـــــــوب، جنـــــــد  ـــــــدان اجلن ـــــــة صـــــــعبة و ضـــــــرورية يف آن أنيف بل ـــــــق الـــــــيت جتعـــــــل الالمركزي ـــــــة تكـــــــدس العوائ األقـــــــاليم الريفي
، و كــــــذا واحــــــد، مــــــن بــــــني هــــــذه العوائــــــق، ميكــــــن أن نــــــذكر العــــــائقني األساســــــيني و مهــــــا ضــــــعف و غيــــــاب التجمعــــــات

.و بعد مراكز السلطة و القرارالبىن احمللية 

العالقــــــات بــــــني التنميــــــة و الالمركزيــــــة جــــــد معقــــــدة ألن هــــــذين الطــــــريقتني مرتابطتــــــني فيمــــــا بينهمــــــا، و ميكــــــن أن إن
ـــز بـــىن حمليـــة  ـــة حمليـــة تســـهل و تســـرع ظهـــور و تعزي ,DE MILLY(نفـــرتض أن حركيـــة تنمي H, 2003.( و بـــالعكس، فـــإن

ـــــة تبقـــــى   ـــــة للتنمي ـــــدأ حركـــــة حملي ـــــة لب ـــــائج طريقـــــة الالمركزي ـــــة،التســـــاؤل حـــــول نت ـــــة يف كامل ـــــىن حملي بعـــــض جتـــــارب إنشـــــاء ب
.بلدان اجلنوب أثبتت أن هذه البىن ال تلعب دورها لغياب انضمام الفاعلني

ــــــــة لبلــــــــدان ــــــــة يف األقــــــــاليم الريفي ــــــــوب يتطلــــــــب ظــــــــروف إن النطــــــــاق االجتمــــــــاعي االقتصــــــــادي لطــــــــرق الالمركزي اجلن
خاصــــــة ختــــــص خاصــــــة تكــــــوين و مرافقــــــة الفــــــاعلني، فبنــــــاء شــــــرعية البــــــىن احملليــــــة اجلديــــــدة صــــــعب يف بلــــــدان الشــــــمال 

و منهــــــا املتعلقــــــة خبطــــــر رؤيــــــة الســــــلطة يف هــــــذه البــــــىن املصــــــادرة جلماعــــــة فــــــاعلني كــــــانوا هــــــم حمتكــــــري ،ألســــــباب كثــــــرية
.السلطة اجتماعية قدميا
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ـــــــت األحبـــــــاث ـــــــة القدميـــــــة لتســـــــيري الوصـــــــول إىل بعـــــــض املـــــــوارد مثـــــــل األرض أو ال عـــــــدم اكتمـــــــ،بين الطوائـــــــف الريفي
ــــــني أن ر يف نطــــــاق يتطــــــور،األخطــــــاتنظــــــيم تســــــيري ــــــة يف بلــــــدان كثــــــرية متخلفــــــة تب ــــــائج الدراســــــات التجريبي ــــــدما " فنت عن

ــــــة تتجــــــه أوال إىل خدمــــــة نفســــــها، و ال  ــــــة فالنخــــــب احمللي ــــــة لتنظيمــــــات حملي ــــــرتك للفقــــــراء إىل ختــــــول مــــــنح املــــــوارد املركزي ت
,PLATTEAU,  JPH(" البقايا et al, 2001, p : تصل إىل اخلالصة التاليةو هذه الدراسات ،)224

الدولـــــة جيـــــب أن تضـــــع معـــــايري ملنـــــع النخـــــب احملليـــــة مـــــن اســـــتنزاف أمـــــوال الســـــلطة ، فـــــإن مل تكـــــن الدولـــــة قـــــادرة علـــــى "
ــــة املســــتدامة هلــــا حظــــوظ  إلعطــــاء نتــــائج خميبــــة علــــى أن تلعــــب هــــذا الــــدور املهــــم، فــــإن املقاربــــة التســــامهية للتنميــــة الريفي

ـــــ ـــــل،ةمســـــتوى العدال ـــــى األق ـــــيت ال نســـــعل ـــــيت تكـــــون فيهـــــا ،تطيع جتنبهـــــافنصـــــل إىل اخلالصـــــة ال ـــــدان ال و مفادهـــــا أن البل
و ال تكـــــــون لـــــــديها حظـــــــوظ مهمـــــــا كانـــــــت ال مركزيـــــــة، تســـــــامهيةالدولـــــــة غـــــــري فعالـــــــة و فاســـــــدة، فلـــــــيس هنـــــــاك مقاربـــــــة

,PLATTEAU,  JPH(. "للنجاح et al, p 225.(

ـــــــة يف األقـــــــال ـــــــىن حملي ـــــــة أن تســـــــمح بتجمعـــــــات و ب ـــــــة لشـــــــغل وظـــــــائف و لبلـــــــوغ أهـــــــدافها جيـــــــب علـــــــى الالمركزي يم الريفي
:عديدة

.تسيري عرض اخلدمات العمومية- 
.خاصة فيما خيص استعمال املوارد الطبيعية،لتسيري الصراعات بني الفاعلنيإطارمنح - 
حمليــــــة للتنميــــــة و حتريــــــك الوســــــائل، و مــــــن ضــــــمنها إســــــرتاتيجيةتفــــــاوض بــــــني الفــــــاعلني لتأســــــيس إطــــــارمــــــنح - 

.حيز التنفيذاإلسرتاتيجيةالوسائل املالية لوضع هذه 

و القــــــــوى احملليــــــــة ميكـــــــن أن تســــــــمح حبركيــــــــة اإلقليميـــــــةالتجمعــــــــات " هـــــــذه الوظــــــــائف مهمــــــــة لتنميـــــــة حمليــــــــة، ألن 
ية كوــــــا أمــــــاكن مناقشــــــة و حتكــــــيم، لكــــــن ميكــــــن أن تكــــــون عــــــائق، مــــــثال بالبحــــــث علــــــى  اد ـ تصـــــ منــــــاذج إنتــــــاجإعــــــادةاق

,TONNEAU,  J.PH,et al, 2003(" مركزية حمليا  p 181.(

الوظائف الجديدة للفضاء الريفي3.4

:إن عشرية سنوات التسعينات، كانت عشرية

، االحتبــــــــاس )هواء،مــــــــاء، تربــــــــة(معــــــــىن هلــــــــا، تغطــــــــي انشــــــــغاالت متعلقــــــــة بــــــــالتلوث أوســــــــعاملســــــــألة البيئيــــــــة يف - 
أيضـــــــا ، و املتعلقــــــة الطبيعيـــــــةاحلــــــراري، و األخطــــــار الـــــــيت تستشــــــعر حـــــــول التنــــــوع البيولــــــوجي و حـــــــول املنــــــاظر

).خل..ماء، موارد طاقوية(بتقليل بعض املوارد 
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، OMCعشـــــرية الليرباليـــــة، تثبيـــــت الســـــوق العـــــاملي ووضـــــع طـــــرق مفاوضـــــات جتاريـــــة دوليـــــة - 
ــــــات العــــــرض و الطلــــــبقواعــــــد تشــــــغيل الســــــوق ــــــا حســــــب آلي ــــــ،عاملي غــــــري ريبالقضــــــاء علــــــى كــــــل مصــــــدر تغي

.مرغوب فيه لألسعار

اعـــــة فالزر ، و املنتوجـــــات الزراعيـــــة الغذائيـــــة،احليـــــاة، البيئـــــة: طلـــــب ثالثـــــي حـــــول نوعيـــــةيضـــــاف إىل هـــــذا ظهـــــور 
طبيعتهـــــــا، فالزراعـــــــة يف عالقـــــــة مباشـــــــرة مـــــــع البيئـــــــة عـــــــن طريـــــــق اســـــــتعمال املـــــــوارد 

ـــــــــة املتجـــــــــددة ـــــــــ،الطبيعي ـــــــــاظر الطبيعي ـــــــــوجيخاصـــــــــة املـــــــــاء و األرض، املن ـــــــــوع البيول و بســـــــــبب اخل، ...ة، تســـــــــيري التن
ــــل مكانــــة  ــــل، القطــــاع الزراعــــي حيت ــــى املــــدى الطوي ــــيت ســــطرت للزراعــــة، فــــإن هــــدفها األمــــن الغــــذائي عل األهــــداف ال

و اســــــتفاد مــــــن معــــــايري محايــــــة وكــــــذا معــــــايري مســــــاعدة ودعــــــم، نوعــــــا مــــــا قويــــــة ،خاصــــــة يف السياســــــات االقتصــــــادية
تواجههــــــــا املفاوضــــــــات الدوليــــــــة وســــــــط مؤكــــــــدة حســــــــب البلــــــــدان، و جنــــــــد أن هــــــــذه اخلاصــــــــية يف الصــــــــعوبة الــــــــيت و 

ختـــــــص حتريـــــــر األســـــــواق الزراعيـــــــة، أي أن البلـــــــدان املتطـــــــورة و املتخلفـــــــة حماصـــــــرة علـــــــى مســـــــتويات ،OMCمنظمـــــــة 
ــــــــدعم  ــــــــة خمتلفــــــــة حلــــــــذف معــــــــايري ال ففــــــــي هــــــــذا النطــــــــاق لالهتمامــــــــات البيئي

التعدديــــــــة "طـــــــاع اقتصـــــــادي و الطلـــــــب الثالثـــــــي حـــــــول النوعيـــــــة، قـــــــد مت تأســـــــيس مفهـــــــوم قخصوصـــــــية الزراعـــــــة كو 
الزراعـــــــة تقـــــــوم أنيف ســـــــنوات التســـــــعينات، فالتعدديـــــــة الوظيفيـــــــة للزراعـــــــة تعـــــــين مبفهـــــــوم بســـــــيط وواســـــــع " الوظيفيـــــــة

ــــة،بوظــــائف أخــــرى غــــري وظيفــــة  ــــاج املنتوجــــات الزراعي ــــا، إنت ــــات الدقيانطالقــــا مــــن هن ــــف قــــة هلــــذاتتجــــه احملتوي التعري
:و ميكن تعريف اجتاهني معروفني فيما يأيت مهاحنو عدة اجتاهات،

.الوظائف األخرى للزراعة هي وظائف بيئية:االتجاه األول

.الثقايفاإلرثللزراعة وظائف بيئية، اقتصادية و اجتماعية و حىت احملافظة على :االتجاه الثاني

للتعدديـــــــة الوظيفيـــــــة، خيـــــــص نتـــــــائج األخـــــــذ باحلســـــــبان مســـــــألة أخـــــــرى مرتبطـــــــة مباشـــــــرة مبحتـــــــوى معطـــــــى جنـــــــد 
إلبقــــــــاءفــــــــالبعض يــــــــرى يف هــــــــذا املفهــــــــوم، حجــــــــة اصــــــــطناعية يــــــــة للزراعــــــــة يف السياســــــــات العموميــــــــة،التعدديــــــــة الوظيف

.الدعم للمنتوج الزراعي بطريقة موجهة أو حتت شكل جديد

ـــــإن املســـــأ ـــــة، ف ـــــة الوظيفي ـــــق بالنســـــبة للـــــذين ال يشـــــككون يف فائـــــدة هـــــذه التعددي ـــــتم ترمجتهـــــا وف لة ختـــــص معرفـــــة كيـــــف ي
.سياسات اقتصادية
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مفهوم التعددية الوظيفية1.3.4

ــــــة مــــــا هــــــي إال إعــــــادة  ــــــة واقــــــع قــــــدمي للزراعــــــة، متالتعدديــــــة الوظيفي نســــــيناها مــــــع تطــــــور الزراعــــــة اكتشــــــاف حال
,MUNDLER(. التعددية الوظيفية هي ميزة متداخلة للنشاط الزراعي،التنافسية و املنتجة P, 2001(.

ـــــة  ـــــه ال جيـــــب خلـــــط مفهـــــوم التعدديـــــة الوظيفي ـــــه،غـــــري أن فتعـــــدد النشـــــاط يعـــــود مـــــع تعـــــدد النشـــــاط أو التغـــــري في
علــــــى حالــــــة يكــــــون فيهــــــا املــــــزارع أو أفــــــراد عائلــــــة ميارســــــون بــــــالتوازي النشــــــاط الزراعــــــي نشــــــاط أو أنشــــــطة غــــــري زراعيــــــة، 

.لإلدارةاإلمجايلئد هذه احلالة ترتجم بوجود عائدات غري زراعية يف تركيبة العا

الزراعــــــــي باإلنتــــــــاجالزراعــــــــي أو األنشــــــــطة املرتبطــــــــة اإلنتــــــــاجفــــــــيمكن أن تطبــــــــق علــــــــى أمــــــــا بالنســــــــبة للتنويــــــــع،
التعدديــــــــة : " فالتعدديــــــــة الوظيفيــــــــة تعــــــــود علــــــــى الوظــــــــائف املختلفــــــــة الــــــــيت يتممهــــــــا نشــــــــاط، و يف حالــــــــة الزراعــــــــة فــــــــإن

عــــــــن طريــــــــق نشــــــــاطات خمتلفــــــــة للمــــــــزارعني أو القطــــــــاع ،ئمـــــــةالوظيفيـــــــة هــــــــي فحــــــــص املنتوجــــــــات املالئمــــــــة و غــــــــري املال
.DURAND, G(الزراعي et al, 2003, p 13(، و مهااإلنتاجأي أن النشاط الزراعي يسبب نوعني من حصيلة:

).مالئمإنتاجحصيلة (حتت شكل أمالك مادية :األول- 
).حصيلة غري مالئمة(حتت أشكال أخرى غري األمالك املادية :الثاين- 

.DURAND, G(باحثون آخرون يقرتحون تصنيف وظائف الزراعة بالطريقة التالية  et al, 2003, p 16(:

ـــــاج-  ـــــاجيتنيحبصـــــيلتني : اإلنت ـــــاجو اآلخـــــر حصـــــيلة ،إنت ـــــة هـــــذه اإلنت لنوعي
.املنتوجات

.اخل...إحداث أضرار طبيعيةنوعية املوقع، وجود التلوث أو عدم وجوده،: تسيري الفضاء و املوقع- 
، خــــــــــدمات اجتماعيـــــــــــة،)تســــــــــاهم يف العمـــــــــــل يف النشــــــــــاط االقتصـــــــــــادي(خــــــــــدمات اقتصـــــــــــادية : اخلــــــــــدمات- 

.خدمات بيئية

إن جممــــــــوع هــــــــذه الوظــــــــائف ال ميكــــــــن أن تقــــــــيم بآليــــــــات الســــــــوق بســــــــبب الطبيعــــــــة الالجتاريــــــــة لــــــــبعض الوظــــــــائف
املنتـــــوج امللحـــــق يعـــــين ،"منتوجـــــات ملحقـــــة"راعـــــة هـــــي غالبـــــا لز الـــــيت ال تكـــــون أمـــــالك ماديـــــة لاإلنتـــــاجحمصـــــوالتوأيضـــــا 

و إن كانــــــت العالقــــــة ثابتــــــة ،صــــــيلتني انتــــــاجيتني لنشــــــاط اقتصــــــاديأنــــــه ال توجــــــد عالقــــــة ثابتــــــة أو تقريبــــــا ثابتــــــة بــــــني ح
.منتجة دائم يف نفس النسبةاإلنتاجنيتقريبا، فإن حصيلة 
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و الـــــــيت تـــــــرد علـــــــى الطلـــــــب االجتمـــــــاعي اجلديـــــــد حـــــــول الطبيعـــــــة ،نعـــــــرف اخلـــــــدمات البيئيـــــــة الـــــــيت متنحهـــــــا الزراعـــــــة
ــــــة احليــــــاةو  هــــــذه اخلــــــدمات، املرتبطــــــة مباشــــــرة أو بطريقــــــة غــــــري مباشــــــرة بالنشــــــاط الزراعــــــي ميكــــــن أن حتلــــــل، مــــــن . نوعي

مارشــــــال . أإن مفهــــــوم العوامــــــل اخلارجيــــــة يوجــــــد يف االقتصــــــاد منــــــذ .الــــــيت متنحهــــــاملتعــــــةامنظــــــور العوامــــــل اخلارجيــــــة أو 
)MOLLARD, A, 2002( يف الصـــــناعة بفضـــــل اآلثـــــار اخلارجيـــــة اإلنتـــــاج، و الـــــذي اســـــتعمله لشـــــرح اخنفـــــاض تكـــــاليف

 "
,LONGUEPEE(". اإلنتــــاج J, 2002, p2 .( بيقــــو مــــع أعمــــال . مبنيــــة و غــــري جتاريــــةفهــــي إذن عوامــــل خارجيــــة اجيابيــــة

فالعامـــــل اخلـــــارجي ميكنـــــه أن يكـــــون ســـــليب أو اجيـــــايب، ميثـــــل أثـــــر خـــــارج : أصـــــبح مفهـــــوم العامـــــل اخلـــــارجي حمـــــدد و ثـــــري
ـــــــأيت مـــــــن طـــــــرق  ـــــــاجالســـــــوق، و ميكـــــــن أن ي ـــــــف هـــــــو اإلنت يبقـــــــى بشـــــــري " و االســـــــتهالك، لكـــــــن حســـــــب هـــــــذه التعري

,LONGUEPEE(". اإلنسانبطبيعته أي أن أصله هو نشاط  J, 2002, p 4(.

كعامــــــل خــــــارجي أصــــــله مل يعــــــد "تعتمــــــد امليــــــزة البشــــــرية لتمييــــــز العامــــــل اخلــــــارجي و املتعــــــة، هــــــذه األخــــــرية معرفــــــة 
العامـــــل اخلـــــارجي إطـــــارو الطبيعـــــة، ففـــــي اإلنســـــانالناجتـــــة عـــــن التـــــدفقاتبشـــــري و لكـــــن طبيعـــــي دون أن نقصـــــي منـــــه 

يف حدوثــــــه، هــــــو أصــــــل األثــــــر اخلــــــارجي و مرســــــل عــــــن طريــــــق فاعــــــل اإلنســــــانالنــــــاتج مــــــن طــــــرف االنســــــان او اشــــــرتاك 
املتعـــة أنجيـــب حتديـــد و كـــذلك. )LONGUEPEE,  J, 2002, p10(" طبيعـــي و ميـــارس أثـــر خـــارج الســـوق علـــى مثيلـــه

كــــــــره مـــــــن طــــــــرف الفــــــــاعلني أوقيمــــــــة اجيابيــــــــة أو ســـــــلبية انطالقــــــــا مــــــــن اللحظـــــــة الــــــــيت تكــــــــون حمـــــــل استحســــــــان "هـــــــي 
,LONGUEPEE(" االقتصــــاديني J, 2002, p 11.( و كمــــا بالنســــبة للعوامــــل اخلارجيــــة، جيــــب أن يكــــون هنــــاك طلــــب

.أو سلباإجيابايلتقي بالعرض، من ناحية وجود عوامل تغري الرفاهية 

بـــــذلك إن فهـــــم اخلـــــدمات البيئيـــــة للزراعــــــة مبفهـــــوم العامـــــل اخلـــــارجي يســــــمح بتحديـــــد ظـــــروف جعلهـــــا داخليــــــة أي 
منيـــــز دمات، لكـــــن هـــــذا ينطبـــــق علـــــى طريقـــــة معاجلـــــة التعدديـــــة الوظيفيـــــة حيـــــث ظـــــروف و أشـــــكال تعويضـــــات هـــــذه اخلـــــ

)VERMERSCH,  D, 2001(:مقاربتني للتعددية الوظيفية

وهـــــي مقاربــــــة قطاعيــــــة و اقتصــــــادية تقـــــر بوجــــــود منتوجــــــات متعــــــددة ،OCDEاملتبنــــــاة مــــــن طــــــرف :المقاربـــــة االيجابيــــــة
، و منتوجــــــات ملحقــــــة و الــــــيت ميثــــــل بعضــــــها أمــــــالك الفوائــــــد )منتوجــــــات زراعــــــة(تشــــــمل املنتوجــــــات القاعديــــــة ،للزراعــــــة

هنــــــاك تعريــــــف األمــــــالك و اخلــــــدمات العموميــــــة املنتجــــــة مــــــن طــــــرف . و ال يوجــــــد هلــــــا ســــــوق) عوامــــــل بيئيــــــة(العموميــــــة 
مي ألــــــروف التعويإىل املنوجتــــــات الزراعيــــــة و كــــــذا حتديــــــد قيمتهــــــا وظــــــباإلضــــــافةالزراعــــــة  ـو عمـــــ ل دخل ا ـ ات بالـتــــ ـ ا غــــــري ضـــــ

.معوضة من طرف السوق



التنميــة الريفيـــة المستدامــة……………………………………………………………الفصـــل األول 

43

ــــــة ــــــة المدمجــــــة أو النمطي ــــــث تعــــــرف التعد:المقارب ـــــــمجموع األهــــــداف املســــــطرة حي ــــــة ب ــــــة يف هــــــذه املقارب ــــــة الوظيفي دي
اتمــــــع، فنخــــــرج مــــــن للزراعــــــة اد و  ـ تصـــــ االق ـة،  بة للبيئـــــ ـ نســـــ ـة بال اعـــــ لزر ـة ا مكانـــــ بط و  ـروا أي الـــــ إلصــــــالحاحملــــــدد اإلطــــــار، 

.نقائص ال

:اسات التنمية الزراعية و الريفيةهلما نتائج على سيني املقاربتني، جند رؤيتني و اللتان هاتمن خالل

ـــــى ـــــة األول ـــــة:الرؤي ـــــة الوظيفي ـــــاملفهوم الزراعـــــي البيئـــــي للتعددي ـــــار ،نصـــــفها ب ـــــه آث ـــــادة حـــــدة النشـــــاط الزراعـــــي ل إن زي
و يف مواجهـــــة هـــــذه الوضـــــعية، و حســـــب الطلـــــب االجتمـــــاعي ســـــلبية علـــــى الب

حــــول نوعيــــة البيئــــة، خنتــــار زراعــــة أقــــل حــــدة تســــبب تلــــوث أقــــل و تلــــف أقــــل للمــــوارد الطبيعيــــة، مقابــــل تعويضــــات 
)REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p8(.من طرف سياسات الدعم

ــــــة ــــــة الثاني ــــــزات :الرؤي ــــــيت تقــــــدمها الزراعــــــة، لكــــــن ختــــــص جممــــــوع ممي ــــــة يف اخلــــــدمات ال ــــــة الوظيفي ال حتصــــــر التعددي
ـــــاجأنظمـــــة  ـــــة،اإلنت ـــــة االقتصـــــادية و االجتماعي و هـــــذا البيئ

حمللــــــــي لألخـــــــذ بعــــــــني االعتبـــــــار العالقــــــــة بـــــــني النشــــــــاط الزراعــــــــي يعـــــــين فهــــــــم التعدديـــــــة الوظيفيــــــــة علـــــــى املســــــــتوى ا
ــــــــول أن كــــــــل املــــــــزارعني ليســــــــوا متعــــــــددي الوظــــــــائف،النشــــــــاطات األخــــــــرى مــــــــن جهــــــــةو  . ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى قب
)REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p9.(

التعددية الوظيفية و التنمية الريفية المستدامة2.3.4

ــــــة الزراعــــــي و خلــــــق انفصــــــاال بــــــني الزر اإلنتــــــاجمنــــــوذج العوملــــــة  دفــــــع إىل ختصــــــيص إن اعــــــة و النشــــــاطات الريفي
اطات علــــــى مســــــتوى إن التنميــــــة الريفيــــــة املســــــتدامة هــــــي وســــــيلة لرتقيــــــة احلضــــــور جنبــــــا إىل جنــــــب لعــــــدة نشــــــاألخــــــرى، 

ألن التنميـــــــة الريفيـــــــة املســـــــتدامة تســـــــمح بإعـــــــادة تعريـــــــف ،أو علـــــــى مســـــــتوى نفـــــــس الفضـــــــاء الريفـــــــياالســـــــتثمار الـــــــزراع
.)BELLETTI, G, 2003(. ويات، االسرتاتيجيات، التطبيقات و العالقات املتداخلة و الشبكاتاهل

يف نظـــــــام اقتصـــــــادي اجتمـــــــاعي و بيئـــــــي تعيـــــــد وضـــــــع النشـــــــاط الزراعـــــــي ،املقاربـــــــة املدجمـــــــة للتعدديـــــــة الوظيفيـــــــة
الوظـــــــائف االقتصـــــــادية خللـــــــق مناصـــــــب العمـــــــل " يف بلـــــــدان مشـــــــال البحــــــر املتوســـــــط . حملــــــي، حميطـــــــا بالوظـــــــائف البيئيـــــــة

. )REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p 11(". ، ختـــص جممـــوع النشـــاطات الريفيـــةاإلقلـــيماحملافظـــة علـــى تشـــغيل و 
:يث و رغم الدور املهم للزارعة يف املناطق الريفية جند أنهذا ايضا موجود يف بلدان اجلنوب، ح

.الوزن املتعلق بالسكان الزراعيني بالنسبة للسكان الريفيني يف اخنفاض- 
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ـــــد -  ـــــإلدارةاإلمجـــــايلالعائـــــد غـــــري الزراعـــــي يســـــاهم بنســـــبة هامـــــة يف العائ ـــــة، و هـــــذا مـــــا يشـــــهد أن تعـــــدد ل الزراعي
.املزارعني و أفراد العائالتأنشطة

اخلارجيـــــة مـــــن بينهـــــا العوامـــــل ،علـــــى حتليـــــل مييـــــز خمتلـــــف أنـــــواع العوامـــــل اخلارجيـــــة و األمـــــالك العموميـــــةهـــــذايعتمـــــد
جنـــــد بعـــــض األمـــــالك العموميـــــة ال توجـــــد إال يف ). MOLLARD,  A, 2002(. و األمـــــالك العموميـــــة احملليـــــةاإلقليميـــــة

ــــــاملرة وظيفــــــة املــــــوارد أو الوســــــط  ــــــيت تعــــــد ب ــــــة و النشــــــاط الزراعــــــي و ال ــــــإن العوامــــــل اخلارجي الفضــــــاء، و نفــــــس الشــــــيء ف
.إقليمميكن أن تكون ذات إنتاجالطبيعي و مميزات أنظمة 

ـــــه مـــــع  ـــــة للنشـــــاط الزراعـــــي يف معـــــىن حمـــــدد و للنشـــــاط الزراعـــــي يف عالقات ـــــة هـــــي تلـــــك التعددي التعدديـــــة الوظيفي
تعدديـــــــة الو أخـــــــريا ،ضـــــــاء الريفـــــــي و وظائفـــــــهالتعدديـــــــة الوظيفـــــــة للفمعطـــــــى، و كـــــــذا إقلـــــــيمالنشـــــــاطات األخـــــــرى علـــــــى 

.وظيفية للمزارعنيال

اعي جديـــــــد ليتحمـــــــل التحـــــــوالت العميقـــــــة، يف يف الوقـــــــت الـــــــراهن، لـــــــيس الفضـــــــاء الريفـــــــي حمـــــــل طلـــــــب اجتمـــــــ
عـــــــــدد الشـــــــــمال هـــــــــذه التحـــــــــوالت تـــــــــرتجم باالخنفـــــــــاض القـــــــــوي للـــــــــوزن املتعلـــــــــق بالســـــــــكان و الفـــــــــاعلني الـــــــــزراعيني يف 

فـــــال ميكنهـــــا امتصـــــاص فـــــائض يللفضـــــاءات الريفيـــــة، يف اجلنـــــوب، رغـــــم بقـــــاء الزراعـــــة كنشـــــاط رئيســـــاإلمجـــــايلالســـــكان 
ـــــد العاملـــــة و حـــــل  ـــــةالي ـــــة، املتزايـــــد يف املنـــــاطمشـــــكل البطال ـــــك،إضـــــافةق الريفي فـــــالنمو القـــــوي لســـــكان احلضـــــر، إىل ذل

التطـــــــورات يف طـــــــرق و أســـــــاليب احليـــــــاة و املنتوجـــــــات، االهتمـــــــام باحملافظـــــــة علـــــــى املـــــــوارد و البيئـــــــة، قـــــــد ســـــــبب طلـــــــب 
:جديد على الفضاء الريفي يرتجم بوظائف جديدة هي

.اإلنتاجيةالوظيفة - 
ام بوصـــــول مقيمـــــني جـــــدد : الوظيفـــــة الســـــكنية-  ـك ادة ســــ ـ ـهد زيــــ تشــــ ية  ـر حلضــــ ا ـن  ـة مــــ لقريبــــ ـة ا يفيــــ لر ات ا اء ـ فضــــ ل فا

نــــــــــدرة الســـــــــكنات، ارتفــــــــــاع ( يبحثـــــــــون عــــــــــن نوعيـــــــــة احليــــــــــاة أو يهربـــــــــون مــــــــــن مشـــــــــاكل الســــــــــكن يف املـــــــــدن 
).اخل...االجيار

.فتنمية السياحة الريفية تشهد حيوية و انتعاش هذه الوظيفة: وظيفة ارث و ترفيه- 
احملافظـــــــة علـــــــى املـــــــوارد النـــــــادرة الـــــــيت حتـــــــت الضـــــــغط و املهـــــــددة بـــــــالرتك، تنـــــــوع الغطـــــــاء النبـــــــايت : وظيفـــــــة بيئيـــــــة- 

ـــــة كالفياضـــــاناتو  ـــــة مـــــن األخطـــــار الطبيعي ـــــة تشـــــمل أيضـــــا احلماي احليـــــواين و كـــــذا تنـــــوع املوقـــــع، فالوظيفـــــة البيئي
.اخل....نريان الغابات
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و خــــــدمات ايل، فهــــــو فضــــــاء انتــــــاج منتوجــــــات
ــــــة و غــــــري جتاريــــــة، باإلضــــــافة اإلرثإىل املنتوجــــــات الزراعيــــــة فهنــــــاك منتوجــــــات بيئيــــــة، خــــــدمات الرتفيــــــه و حفــــــظ جتاري

ـــــــة . اإلقليمـــــــيو كـــــــذا حفـــــــظ التـــــــوازن ،الطبيعـــــــي و الثقـــــــايف ـــــــة البيئيـــــــة هـــــــي أيضـــــــا تعددي ـــــــذلك، فـــــــإن التعددي ونتيجـــــــة ل
ـــــة للمـــــزارعني بصـــــفتهم  ـــــة االقتصـــــادية ،منتجـــــي هـــــذه اخلـــــدمات و املنتوجـــــاتوظيفي و كـــــذا عـــــن طريـــــق دورهـــــم يف احلركي

.لإلقليمالعامة 

: من خاللإن التعددية الوظيفية  الثالثية مرتبطة بالتنمية الريفية املستدامة

و متــــــنح مقاربــــــة تســــــمح بفهــــــم ،ختـــــرج الفضــــــاء الريفــــــي مــــــن الـــــدور احملصــــــور يف انــــــه دعامــــــة للنشــــــاط الزراعـــــي:أوال
ـــــــة بإعطـــــــاء،الفضـــــــاء الريفـــــــي يف عمومـــــــه ـــــــاخلروج مـــــــن املقارب ـــــــة املتجـــــــددة و تســـــــمح ب ـــــــة مناســـــــبة للمـــــــوارد الطبيعي مكان

غــــــــري الزراعيــــــــة التجاريــــــــة و غــــــــري ، القطاعيــــــــة و األخــــــــذ بعــــــــني االعتبــــــــار العالقــــــــات بــــــــني خمتلــــــــف النشــــــــاطات الزراعيــــــــة
.التجارية

لوظيفيــــــة بالتنميــــــة الريفيــــــة املســــــتدامة تظهــــــر يف عــــــدة حــــــاالت مــــــثال، األقــــــاليم األقــــــل إن اهتمــــــام التعدديــــــة ا:ثانيــــــا
ـــــــدا بعوامـــــــل  ـــــــاجتزوي ـــــــادة اإلنت ـــــــى زي ـــــــادرة عل ـــــــدويلإنتاجيتهـــــــاليســـــــت ق كإســـــــرتاتيجية، و  لتبقـــــــى تنافســـــــية يف الســـــــوق ال
خلــــــدمات املرتبطــــــة و ا،تطــــــور املنتوجــــــات و اخلــــــدمات اخلاصــــــة يف خمتلــــــف املنتوجــــــاتأنقــــــاليم جيــــــب متناوبــــــة فهــــــذه األ

فاملقاربـــــة عـــــن طريــــق التعدديـــــة الوظيفيـــــة تســـــمح بفهـــــم احملليـــــة الزراعيــــة و غـــــري الزراعيـــــة،بــــاجلمع بـــــني املـــــوارد و الطاقـــــات 
.االرتباطات املختلفة و بتعريف هوية الوسائل و تقييمها

أي تعريــــــــف ،لــــــــيمإقمــــــــن منظــــــــور التنميــــــــة الريفيــــــــة املســــــــتدامة، التعدديــــــــة الوظيفيــــــــة جيــــــــب أن تكــــــــون ذات :ثالثــــــــا
.معطى للحصول على قواعد توجيه السياسات العمومية بطريقة جد هادفة و فعالةإلقليمهويتها بالنسبة 

اإلقليم4.4

يتعــــــــاونون و يتقــــــــامسون نفــــــــس القــــــــيم ،رة عــــــــن فضــــــــاء و شــــــــبكة فــــــــاعلني عمــــــــوميني و خــــــــواصعبــــــــاهــــــــو اإلقلــــــــيم
ـة ـــــــذا و  اصــــــ ارد خ ـو يط مــــــ ـ نشــــــ ـق ت ـن طرـيـــــ ية عــــــ اد ـ تصــــــ اق ـة  ـا حركـيـــــ ـون معــــــ تجــــــ يف الوقـــــــت اإلقليمـــــــيفـــــــالنموذج ،اإلقلـــــــيمين

لإلقلــــــيمو بــــــىن وطنيــــــة مســــــؤولة عــــــن التهيئــــــة العمرانيــــــة ، OCDEاحلــــــايل هــــــو النمــــــوذج األساســــــي لتنميــــــة زراعيــــــة تبنتهــــــا 
رحهــــــا مشــــــاكل التنميــــــة يف عــــــامل خمتلــــــف هــــــذا االهتمــــــام يفســــــر بعالقــــــات هــــــذا النمــــــوذج مبختلــــــف التســــــاؤالت الــــــيت تط

)(BONANNO,  A, 2005, p 35.عن عامل القرن العشرين
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ـــــــةاإلقليمـــــــيالنمـــــــوذج  ـــــــة الريفي ـــــــة التفكـــــــري حـــــــول التنمي ـــــــق ،يســـــــاهم يف تغذي ـــــــات اإلســـــــهامعـــــــن طري يف النظري
ـــــة و  ـــــة، عنـــــدما تكـــــون التنميـــــة الريفي ـــــي للتنميـــــة الريفي ـــــة، فهـــــو جيســـــد املعيـــــار احملل احملليـــــة هـــــي تنميـــــة األقـــــاليم املنهجي

.الريفية

اتمعـــــــات جعـــــــل الفضـــــــاء الريفـــــــي متـــــــأثرا جـــــــدا  ات و  ادي ـ تصــــــ لالق ام  ـ لعــــــ ـور ا تطــــــ و بقـــــــوة بـــــــالطرق الســـــــارية يف ال
ضـــــاءات الريفيـــــة و املراكـــــز احلضـــــرية، فمـــــن الضـــــروري فهـــــم الفضـــــاءات الريفيـــــة و أســـــاليب االرتبـــــاط بـــــني الفاملـــــدن، 

.م الفضاءات الريفية و املراكز احلضرية الصغرية و املتوسطة يضإقليمعن طريق مقاربة تضعهم يف 

ـــــة  ـــــةأســـــلوب البني ـــــك شـــــبكات الفـــــاعلني، التعـــــاون و اإلقليمي ـــــداعبتحري ـــــق ظـــــروف مـــــن اإلب ـــــذي خل ـــــي، ال احملل
ـــــة، أجـــــل تنميـــــة م ـــــى تثمـــــني املـــــوارد احمللي ـــــتعلم اجلمـــــاعي، التقـــــين و التنظيمـــــي، مولـــــد مـــــن بنيـــــة عل و كـــــذلك فـــــإن ال

لوب يهيـــــئ ظهــــــور طـــــرق التنســــــيق و التعـــــديل بــــــني جمموعـــــات الفــــــاعلني املنتميـــــني إىل فضــــــاءات طـــــرف هـــــذا األســــــ
وجتنـــــب خمتلفـــــة، هـــــذا مـــــا يســـــمح بتنميـــــة الفضـــــاءات الريفيـــــة الـــــيت حتتـــــاج إىل ارتبـــــاط قـــــوي بـــــني خمتلـــــف النشـــــاطات 

.صراعات حول استعمال املوارد الطبيعية املتجددةحدوث 

مثـــــل اإلقلـــــيمة هـــــي تطـــــوير الفضـــــاءات الريفيـــــة حنـــــو أقـــــاليم ريفيـــــة، كـــــون أن إن رهـــــان التنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدام
.الفضاء اجلغرايف االقتصادي و االجتماعي املطابق ملشروع تنمية مبين على جمموع الفاعلني

تبقــــــــى مركــــــــب هــــــــام للفضــــــــاءات الريفيــــــــةرغــــــــم التمييــــــــز و عــــــــدم التكيــــــــف بــــــــني الريفــــــــي و الزراعــــــــي فالزراعــــــــة
ـــــة الريفيـــــة تشـــــمل منـــــوذج زراعـــــي جديـــــد خمتلـــــف عـــــن النمـــــوذج املوضـــــوع عـــــن طريـــــق التحـــــديث يف ســـــنوات فالتنمي

.إقليمو هو يشمل خلق منتوجات جديدة و خدمات بكل ،الستينات

مقاربـــــات التنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة بعيـــــدة عـــــن حتميـــــة نظريـــــة التحـــــديث، و ينـــــتج عـــــن ذلـــــك مســـــارات تنميـــــة 
ــــــة  ــــــةخمتلفــــــة عــــــن األقــــــاليم دون نســــــيان أن احلركي ــــــني القــــــوى العامــــــة اإلقليمي ــــــاج تفاعــــــل يف حلظــــــة معطــــــاة ب هــــــي نت

ــــــةو  ــــــة ،القــــــوى احمللي ــــــةأي أن احلركي ــــــة اإلقليمي ــــــائم خارجي ــــــات و غن ــــــاج حتمي ــــــادل حــــــر(تصــــــبح نت )اخل...عوملــــــة، تب
.درة على إجابة داخلية لتسيري احلتميات و استثمار احلظوظقالو 
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خالصة

الرئيســـــي لعمليـــــة التنميـــــة يف أيـــــة دولـــــة مهمـــــا كانـــــت درجـــــة تقــــــدمها أو التنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة هـــــي احملـــــرك
ـــــة مـــــن جهـــــة ـــــات الطبيعي ـــــذا وجـــــب وضـــــع مشـــــاريع تراعـــــي اإلمكاني ـــــوغ مـــــن جهـــــة ، و األهـــــداف مختلفهـــــا، ل ســـــطرة البل

مل تراعــــــــي هــــــــذه يف الــــــــدول الناميــــــــةأخــــــــرى، إال أننــــــــا جنــــــــد أن معظــــــــم املشــــــــاريع اخلاصــــــــة بالتنميــــــــة الريفيــــــــة املســــــــتدامة
ـــــى اعتبـــــارات سياســـــية و مل تأخـــــذ بعـــــني االعتبـــــار عامـــــل،دداتاحملـــــ االســـــتدامة، بـــــل قامـــــت مبحاكـــــاة بـــــل وضـــــعت عل

دول مشـــــــــال ضـــــــــفة املتوســـــــــط،
لتـــــــايل ال ميكـــــــن أن تـــــــنجح هـــــــذه ، و بااإلقلـــــــيم، الالمركزيـــــــة، التعدديـــــــة الوظيفيـــــــة، و املتمثلـــــــة يف احلوكمـــــــة،واملؤسســـــــاتية

حيـــــث أن املشـــــاريع جيـــــب أن ،املشـــــاريع مـــــا مل تأخـــــذ كـــــل دولـــــة النقـــــائص املســـــجلة لـــــديها حملاولـــــة تـــــدركها مـــــن األســـــاس
.تقرتح من القاعدة و ال تفرض من اهلرم



ثاينل ال ـــــــــــــالفص

امل
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تمهيد

إنتاجيـــــــةالت أي عمليـــــــة عهـــــــا علـــــــى املـــــــوارد، الـــــــيت تعتـــــــرب مـــــــدخاتعتمـــــــد جـــــــل مشـــــــاريع التنميـــــــة بـــــــاختالف أنو 
الـــــيت تعتــــــرب شــــــريان و أهــــــم خاصــــــية ،و أخــــــص بالــــــذكر هنــــــا املتجــــــددة،تعتمـــــد التنميــــــة الريفيــــــة علــــــى املــــــوارد الطبيعيـــــةو 

ــــيت حتويهــــ ــــواع املــــوارد ال ــــاختالف أن ــــة ب ــــز الفضــــاءات الريفي ــــة املتجــــددة هــــمتي ــــاملوارد الطبيعي ــــيت تتجــــدد مــــن خــــالل ا، ف ي ال

تـــــدهور حالـــــة كـــــالفقر و ،االجتماعيـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرىوتـــــرية التنميـــــة و الظـــــروفســـــراعإلو هـــــذا ،التنمويـــــة مـــــن جهـــــة
و هـــــي القضـــــاء علـــــى ،مرتبطـــــة ارتباطـــــا وثيقـــــا بأهـــــداف التنميـــــة الريفيـــــةاملتجـــــددة ، لـــــذا فـــــاملوارد الطبيعيـــــة األمــــن الغـــــذائي

و هـــــــذا مبراعـــــــاة منوهـــــــا ،لالســـــــتغاللالفقـــــــر و حتقيـــــــق األمـــــــن الغـــــــذائي، لكـــــــن جيـــــــب أن تســـــــتخدم وفـــــــق معـــــــدل أمثـــــــل
و كـــــذلك وفـــــق معـــــدل ،،ـــــا املتبقـــــيو خمز و 

.االستغالل، حيث جند أن أغلبها ذات ملكية مشاعة

مـــــــن هنـــــــا وجـــــــب وضـــــــع منـــــــاذج اســـــــتغالل كـــــــي نســـــــتطيع أن نســـــــريها وفـــــــق احتياجاتنـــــــا احلاضـــــــرة دون حصـــــــر 
.حتياجات األجيال القادمة، فال تنمية ريفية مستدامة بدون تسيري جيد و مستدام للموارد الطبيعية املتجددةا
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الموارد الطبيعية المتجددة: أوال

تعريف الموارد الطبيعية المتجددة.1

رأس املـــــال، : إىل املـــــوارد الـــــيت هـــــي نتـــــاج الطبيعـــــةباإلضـــــافةيوجـــــد عـــــدد معتـــــرب مـــــن املـــــوارد الطبيعيـــــة املتجـــــددة، 
.العمل، اهلواء، بعض مصادر الطاقة و هي متجددة

على التجدد بطريقة اجيابية،  إجبارهادون اإلنساناليت يستغلها املواردحنصر مفهوم مورد طبيعي متجددة يف 
تسريع إعادةلإلنسان، و يف األنظمة املصنعة، ميكن كذلك األمر بالنسبة للمخازين احليوانية و النباتية، اهلواء و املاء

غابة طبيعيةإنتاجيةمن أن حيافظ على إعادة أكثرال يستطيع ان يفعل املورد باختيار وراثي مثال، و بالعكسإنتاج
,jaques, w,et al).غريهاأو خمزون صيد خاضع لالصطياد أو  1990, p2)

و النباتيــــــــة بديهيــــــــة فــــــــإن مقــــــــاربتهم خمتلفــــــــة عــــــــن املــــــــوارد الطبيعيــــــــة إن كانــــــــت ميــــــــزة جتــــــــدد األنظمــــــــة الزراعيــــــــة
.املتجددة بسبب أن األوساط صناعية

و هـــــو جمـــــرب علـــــى ذلـــــك، اإلنســـــانإن هـــــذا االخـــــتالف بـــــني املـــــوارد الطبيعيـــــة املتجـــــددة و املـــــوارد الـــــيت جيـــــددها 
.تشري انتباه العديد من وجهات النظر العلمية سواء بالنسبة للعلوم االجتماعية أو بالنسبة للعلوم الطبيعية

الموارد الطبيعة المتجددة من منظور العلوم االجتماعية.2

و حــــــــول العالقــــــــات بــــــــني ،لألشــــــــخاصأي جمتمــــــــع مكــــــــون أوال مــــــــن تصــــــــنيف عــــــــاملي واســــــــع لألشــــــــياء و إن
و ينحــــدر مـــــن هـــــذا التصـــــنيف العـــــام بـــــأن ،"نظـــــام القـــــيم"ملعمـــــم يســــمى عـــــادة بــــــ األشـــــياء، هـــــذا التنـــــوع ااألشــــخاص و

ســـــتهالك االإن تنـــــوع العـــــادات و طابوهـــــات . ضـــــار أو غـــــري ضـــــار، مســـــتعمل، شـــــيء مـــــن أشـــــياء الطبيعـــــة يكـــــون مفيـــــد
ا ـالل  ـن خـــــ م و لــــــيس مــــــن احتياجــــــات نســــــتنتج إذا مــــــن نظــــــام القــــــيتمعــــــات يشــــــكل صــــــورة جيــــــدة عــــــن مــــــا ســــــبق،ـمــــ

ـــــأن فصـــــيلة مـــــا أو شـــــيء مـــــن أشـــــياء الطبيعـــــة يســـــتهلك مـــــن طـــــرف  ـــــة ب ـــــه مـــــوردااإلنســـــانداخلي .الـــــذي جيعـــــل من
)Reveret J.P, 1986, p 412(

شــــــرب، أكــــــل، (شــــــيء لديــــــه قاعــــــدة طبيعيــــــة خــــــارج بعــــــض الضــــــروريات يف امليــــــدان االجتمــــــاعي، لــــــيس هنــــــاك
ددة و الـــــــيت يعـــــــدها كـــــــل جمتمـــــــع متعـــــــإجابـــــــاتو الظـــــــروف التارخييـــــــة ناإلنســـــــا، و الـــــــيت مينحهـــــــا خيـــــــال )نـــــــوم، تكـــــــاثر

.طبيعية
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درة هــــــي نتــــــاج يبــــــني بــــــأن النــــــأنالتــــــاريخ اســــــتطاع إن البحــــــث احلــــــديث يف ســــــلوكات البشــــــر االقتصــــــادية و يف
، و هـــــي تـــــأيت مـــــن اختيـــــار "نظـــــام القـــــيم"ثقـــــايف و غـــــري ثقـــــايف، فالنـــــدرة هـــــي بنيـــــة اجتماعيـــــة و هـــــي مبنيـــــة علـــــى قاعـــــدة 

.جتماعي بني األمالك الطبيعية، و على هذا األساس ندرة مورد ما تتزايد مع شدة استغالهلاا

ـــــة بدايـــــة  ـــــة إىل غاي ـــــف العلمي ـــــرب املـــــوراد غـــــري مســـــتنفدة مـــــن طـــــرف الطوائ ـــــت تعت يف جمـــــال الصـــــيد البحـــــري، كان
. القرن العشرين

عالـــــــــا بــــــــني املـــــــــوارد و بـــــــــني إن العالقــــــــة بـــــــــني املــــــــوارد الطبيعيـــــــــة املتجــــــــددة و الـــــــــنظم املصـــــــــنعة تكمــــــــن يف ا تف
ـداألوســــاط، إن الــــنظم الزراعيــــة الوقائيــــة  لفائـــ عمل  ت ـ إن اســــتعمل املــــاء مــــن طــــرف ا مــــوارد حمولــــة امللكيــــة مثــــل املــــاء،تســـ

.نوع معني من االستثمار جيرب على االستعماالت املمكنة هلذا املاء

الـــــيت تزيـــــد مـــــن حجـــــم التفاعـــــل بـــــني " العوامـــــل اخلارجيـــــة"املوافـــــق هلـــــذا احلـــــدث يســـــمى االقتصـــــاديإن املفهـــــوم 
ــــــنظم املطبقــــــة  ــــــة األقــــــوى مــــــن املــــــورد جنــــــدها مشــــــرتكة و حمــــــدودة يف الزراعــــــة، إن ال قــــــرارات الفــــــاعلني، فالعوامــــــل اخلارجي

ــــــة امل ــــــر مــــــن درجــــــة العوامــــــل اخلارجي ــــــة تقــــــرتب أكث ــــــيت تكــــــون درجــــــة عواملهــــــا اخلارجي ــــــنظم ال ــــــادة يف اســــــتثمار هــــــي ال عت
.مراعي بال فائدة، غابات طبيعية أو خمزونات صيد

اســـــــتثماره بالنســـــــبة لكـــــــل الفـــــــاعلني املهنيـــــــني و العلميـــــــني فـــــــإن هـــــــذا بإمكانيـــــــةإن كـــــــان وجـــــــود املـــــــورد مـــــــرتبط 
فالصـــــيادون وإن كـــــانوا واعـــــني بتطـــــور الوســـــط الـــــذي يعيشـــــون املـــــورد،إنتـــــاجاملفهـــــوم اتســـــع إىل شـــــروط وجـــــود و إعـــــادة 

.يه، لكنهم يرفضون الفصائل القابلة للزوال اليت ليس لديها سوقف

الموارد الطبيعية المتجددة من منظور العلوم الطبيعية.3

ـــــــدعامات  ـــــــي احملـــــــدد، مـــــــن الصـــــــعب فصـــــــل طـــــــرق اســـــــتثمار ال ـــــــيت ) تـــــــراب، مـــــــاء، هـــــــواء(علـــــــى املســـــــتوى البيئ و ال
مح ـــــــذا االســـــــتثمار، إن طـــــــرق اســـــــتثمار املـــــــوارد الطبيعيـــــــة املتجـــــــ ـ ددة و االضـــــــطرابات الناشـــــــئة يف البيئـــــــة جيـــــــب أن تســــــ

ــــا اخلاصــــة علــــى ا اء تو اح ـب  ـل حســـ ــــوع: حتلـــ ,jaques, w):كمــــا يلــــياملــــادة، الطاقــــة، الفضــــاء، الزمــــان و كــــذا التن

1990, p3)

)بقـــــروض أو بـــــدون قــــروض(عــــدل نســـــبة مرتفعـــــة حســـــب أنــــواع االســـــتثمار مبالـــــذي يكـــــون اســـــتعماهلا : المــــادة
، توفرهـــــا حمـــــدد)مردوديـــــات متناقصـــــةاحلـــــد األعلـــــى، احلـــــد األســـــفل، احلـــــد املناســـــب،(عـــــن طريـــــق العديـــــد مـــــن القـــــوانني 

.بعوامل حيوية أو غري حيوية
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ة رديئـــــــة مــــــــن ويـــــــفمـــــــردودات التحــــــــول الطاق،حيـــــــث أن أي نظـــــــام حمــــــــول للطاقـــــــة هـــــــو حمــــــــول أو خمفـــــــي: الطاقـــــــة
ـــــة ألخـــــرى  ـــــاجطاقـــــة مشســـــية، (مســـــتوى سلســـــلة غذائي ـــــاجأويل، إنت ـــــانويإنت ـــــيت يكـــــون مردودهـــــا ضـــــعيف كلمـــــا  ، )ث و ال

.كانت السلسلة الغذائية طويلة

الـــــــذي تكـــــــون مســـــــتوياته جـــــــد متنوعـــــــة حســـــــب التنظيمـــــــات و الســـــــاكنني املعتـــــــربين، يكـــــــون يف وســـــــط : الفضـــــــاء
ـــــي ـــــة، بنيتهـــــا حتـــــدد درجـــــة التنـــــوع البيئ ـــــة و الفسيفســـــائية لألنظمـــــة،الشـــــبكات الغذائي ـــــيت وســـــط األنظمـــــة البيئي ـــــة ال البيئي

).، ري، ساحليري/أرضي، أرضي(كل الرتكيبات تش

، ....)اإلنتــــــاجإعــــــادةإىل النضــــــج، مــــــن الــــــوالدة إىل االنتفــــــاشمــــــن (لكــــــي تكتمــــــل ظــــــاهرة حيويــــــة مهمــــــة : الــــــزمن
ــــا ــــزامن أو تت ــــاك ت ــــة خمتلفــــهن ــــة نضــــج بع مراحــــل ذات معــــايري  زمني ة، مــــع انقطاعــــات يف تطــــور كــــل نظــــام بيئــــي حنــــو حال

.االضطرابات الناشئةركإجابة على آثاأو  

ــــــةإن إعــــــادة  ــــــةمــــــورد طبيعــــــي متجــــــدد ال جيــــــب أن تشــــــبه إنتاجي حلظــــــي أو مســــــتدام هلــــــذا املــــــورد يف إخفــــــاءإمكاني
ــــــت  ــــــرية مــــــن ســــــنة إعــــــادةظــــــروف خاصــــــة جيــــــب أن توضــــــح غالبــــــا، فــــــإن كان انتاجيــــــة املــــــوارد املنحــــــدرة مــــــن الزراعــــــة كب

د الوحشـــــــية حيـــــــث تكـــــــون العوامـــــــل املتداخلــــــة غـــــــري مراقبـــــــة، و كـــــــذا  بعـــــــض ألخــــــرى، فـــــــاألمر خيتلـــــــف بالنســـــــبة للمــــــوار 

.خمتلفة

.احليوي لنظام بيئي مااإلنتاجفإن الكلمة تشمل أيضا 

فهم االختالف و التنوع.4

م تنـــــــوع وراثـــــــي، بنيـــــــة الســـــــكان، تعمـــــــري، األنظمـــــــة البيئيـــــــة و الـــــــنظ(إن درجـــــــة الصـــــــعوبة يف تنظـــــــيم نظـــــــام مـــــــا 
و كبنيـــــــة ) حمـــــــددة غالبـــــــا يف هـــــــذا املظهـــــــر(، تعتـــــــرب كثـــــــروة خاصـــــــة )املعقــــــدة، العالقـــــــة بـــــــني النظـــــــام البيئـــــــي و البيئـــــــة

هـــــــذا االشـــــــرتاك عديـــــــد علـــــــى عـــــــدة مســـــــتويات يـــــــة و أيضـــــــا كتشـــــــبع اخلاليـــــــا البيئيـــــــة،للفضـــــــاء و الشـــــــبكات الغذائ
االســـــتخالص و االســـــتنتاج و كـــــذا للزمـــــان و الفضـــــاء ومـــــن املهـــــم فهـــــم هـــــذا االشـــــرتاك الـــــذي ميـــــس تشـــــغيل أنظمـــــة 

.نتائجها
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ـــــوازن  ـــــة القـــــدرة املرتفعـــــة لتعـــــديل ت ـــــر اســـــتقرارا، مـــــن ناحي ـــــا ســـــتكون هـــــي األكث ـــــر اختالف ـــــة األكث ـــــنظم البيئي إن ال
ني إن العالقـــــة بـــــ،)تنـــــوع بـــــالثروة أو االخـــــتالف اخلـــــاصهـــــذا تقريـــــب لعـــــدة حـــــاالت، إذا مـــــا قســـــنا هـــــذا ال(متماثـــــل 

ــــــة ــــــة و اإلنتاجي ــــــل احلي ــــــة استحســــــانا و يــــــزداد ضــــــعيالكت ــــــه احلي ــــــذي يســــــتمر يف كتلت ــــــوع و ال ــــــل التن ف يف نظــــــام قلي
ــــــر اختالفــــــا ــــــنظم األكث ــــــوغ حــــــد أقصــــــى يف ال ــــــدرجييا خــــــالل تتــــــابع لبل ــــــاج أكثــــــر يف ،ت ــــــيت تكســــــب وســــــائل انت و ال

القيمـــــــة "بنيتهـــــــا، يف هـــــــذه الـــــــنظم تعتـــــــرب الكتلـــــــة احليـــــــة كمخـــــــزون طـــــــاقوي معتـــــــرب و الـــــــيت تطـــــــورت ألجلهـــــــا فكـــــــرة 
، فهــــــي تزيــــــد مــــــن فعاليــــــة بعــــــض طــــــرق )Odum,H.T, 1983(" ة للخــــــدمات املقدمــــــة مــــــن طــــــرف الطبيعــــــةالطاقويــــــ

.بالنسبة ملساحات مستثمرة وأزمنة السرتاحة مالئمة لألراضي) زراعات، زراعة غابية(االستثمار 

.النظم البيئية املعقدة تزيد من الفعالية و استعمال تدفقات املادة و الطاقة- 
.و غري مستقرة و نظم قليلة االختالف جد مستقرةهناك نظم خمتلفة - 
ان اســـــــــتثمار االنســـــــــان لـــــــــبعض الفصـــــــــائل ميكـــــــــن أن يـــــــــؤدي إىل نـــــــــدرة هـــــــــذه الفصـــــــــائل دون أن يعـــــــــوض - 

تعـــــويض الفصـــــائل حتـــــث علــــــى ) إجبــــــار(فصـــــيلة تنافســـــية لبيئـــــة مالئمـــــة و حمــــــررة، فخاصـــــية عـــــدم حتميـــــة 
,Jordan(.حذر خيص معاجلة النظام البيئي C,F, 1983(

لطبيعية المتجددةاألساسية للمورد اليات اآل.5

ــــــــاتإن  ــــــــالثاألساســــــــية تصــــــــدر اآللي مــــــــن ث
ـــــات األساســـــية هـــــذين األخـــــريين غـــــري منفصـــــلني عـــــن طـــــرق أخـــــذ ا ـــــيت حتكـــــم األنشـــــطة البشـــــرية، و تكـــــون اآللي لقـــــرار ال

: من خالل

النظريةربات االمق1.5

ـــــة  تعتـــــرب ـــــات النظري ـــــة و تنـــــوع املـــــوارد الطبيعـــــة املتجـــــددة مـــــن املقارب ـــــات األساســـــية لفهـــــم حركي كحـــــد أهـــــم اآللي
ـــــة مـــــن خـــــالل العناصـــــر جهـــــة، و طـــــرق تســـــيريها و احملافظـــــة عليهـــــا مـــــن جهـــــة أخـــــرى، و تكـــــون هـــــذه املقاربـــــات النظري

:التالية

التنوع و عدم اليقين1.1.5

و كــــــــذا ،إن مفهــــــــوم املــــــــوارد املتجــــــــددة و غــــــــري املتجــــــــددة مــــــــرتبط بوجــــــــود أســــــــواقبالنســــــــبة لعــــــــامل االقتصــــــــاد، 
ـــــة  ـــــداخل (عوامـــــل خارجي ـــــار اقتصـــــادي للفـــــاعلنيإلمكانيـــــاتاالرتبـــــاط املت ل االقتصـــــادي مـــــا لـــــ، بطبيعـــــة احلـــــال حي)اختي
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اخلاصـــــة أو (ذاتـــــه إىل طبيعـــــة امللكيـــــة قضـــــايا الســـــوق عـــــن طريـــــق آليـــــة الســـــوق، هـــــذا املفهـــــوم الـــــذي يرجـــــع حبـــــد يعتـــــربه ك
ــــــــة ــــــــى املــــــــ) اجلماعي الطبيعــــــــي اإلرثلكــــــــن عناصــــــــر ورد، وأيضــــــــا يرجــــــــع إىل قيمــــــــة املــــــــورد،وكــــــــذا بطبيعــــــــة التنــــــــافس عل

)Weber J.L, 1989(.حيل مشاكل منهجية كثريةاإلرثتأسيس قيمة هلذا و 

ــــــة تعتــــــرب قابلــــــة للتعــــــديل عــــــن طريــــــق الســــــوق مــــــن ــــــة امللكي خــــــالل ســــــوق احلقــــــوق، حــــــق الوصــــــول إن املــــــوارد احملول
ــــــر ر إليهــــــا ــــــديها أث ــــــأن ل ــــــة ب ــــــق أنظمــــــة ضــــــريبية معروف جعــــــي و تضــــــمن ، أو اســــــتعماهلا و كــــــذا حقــــــوق تلوثهــــــا، عــــــن طري

، ففــــي جمــــال الصــــيد البحــــري، الوصــــول إىل التفكــــري حــــول )Clark C. W, 1985, p 291(فائــــدة املالــــك اجلمــــاعي
، و احلصــــــص النســــــبية الفرديــــــة القابلــــــة للتحويــــــلعــــــدة بلــــــدانيوجــــــد قيــــــد البحــــــث يفمنحــــــة حقــــــوق الوصــــــول للمــــــورد 

Clark(. اليت متنح مالكها تقريبا ملكية للموردو  ,N, et al, 1988, p 325.(

ـــــــة، وضـــــــع : إن تعـــــــديل نســـــــب االســـــــتثمار يســـــــتدعي وســـــــائل متعـــــــددة منحـــــــة حقـــــــوق الوصـــــــول للمـــــــورد أو الكمي
هــــــذا التعــــــديل و آثــــــاره املتناوبــــــة االقتصــــــادية و احليويــــــة ضــــــرائب، حصــــــر تقنيــــــات االســــــتثمار أو الــــــتحكم يف األســــــعار،

)Gates J.M, 1990, p 525(.اقتصادية جد متطورة-للوسائل املتوفرة منحت للتنمية مناذج حيوية

، عنـــــدما تســـــتعمل هـــــذه اإلنتـــــاج، لكـــــن خلفـــــض خمـــــاطر فـــــائض )حصـــــص احلليـــــب(الزراعـــــة تلجـــــأ لوســـــائل مكافئـــــة 
إن املـــــوارد احملولـــــة امللكيـــــة ميكـــــن أن تعتـــــرب الطبيعيـــــة املتجـــــددة،بـــــاملوارداخلاصـــــة يـــــةاإلنتاجالوســـــائل للحـــــد مـــــن اخنفـــــاض 

، تســـــمح بتجـــــاوز تناقضـــــات الفائـــــدة عنـــــدما يكـــــون هـــــذا التســـــيري االرثـــــي )مجـــــاعي(مـــــن طـــــرف فـــــاعلني كـــــإرث مشـــــرتك 
)Ollagnon H, 1990, p 91(.شرط لبقاء نشاطات جمموع العاملني

ـــــة حـــــول طبيعـــــة امللإن هـــــذا املفهـــــوم األخـــــري ميكـــــن  ـــــذي يتجـــــاوز العلـــــوم االجتماعي ـــــة ربطـــــه بالنقـــــاش ال ـــــة اجلماعي كي
احلـــــــرة، إن اقتصـــــــاد املـــــــوارد الطبيعيـــــــة املتجـــــــددة يقــــــوم علـــــــى فرضـــــــية أن كـــــــل مـــــــورد مشـــــــرتك هـــــــو ذو املشــــــرتكة، للمـــــــوارد 

لمـــــورد نســـــتنتج مـــــن ذلـــــك أن التملـــــك اخلـــــاص لل احلـــــر يـــــؤدي إىل نفـــــاذ هـــــذا املـــــورد، حـــــر وأن حركيـــــة الوصـــــو وصـــــول 
.يسمح بدوامه و ذلك بالسماح بتعديله عن طريق آليات السوق

ـــــــة  عـــــــدد كثـــــــري مـــــــن البـــــــاحثون يف العلـــــــوم االجتماعيـــــــة يرفضـــــــون هـــــــذا املفهـــــــوم مثبتـــــــني بـــــــذلك أن الطبيعـــــــة اجلماعي
إلخضـــــــــاعللملكيـــــــــة ال تتضـــــــــمن بالضـــــــــرورة أن يكـــــــــون املـــــــــورد ذو وصـــــــــول حـــــــــر، فـــــــــالطرق التقليديـــــــــة للتســـــــــيري تتجـــــــــه 

التنوعــــــات الطبيعيــــــة إىل إخضــــــاعاالســــــتثمار إىل تنــــــوع املــــــوارد عنــــــدما يعــــــود التعــــــديل مــــــن طــــــرف امللكيــــــة اخلاصــــــة إىل 
.تنوعات اقتصادية حمدثة بذلك آثار وخيمة أخرى
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فهــــــــم يريــــــــدون اثبــــــــات أن آثــــــــار الــــــــنظم ،فعلمـــــــاء االجتمــــــــاع و االنثروبولوجيــــــــا يرفضــــــــون مبــــــــدأ التحــــــــديات البيئيـــــــة
ـــــا يالبيئيـــــة ال تقـــــيم إ أو يف افريقي

ـــــاة يف حـــــني أن آخـــــرون يهـــــددون اســـــتمرارية  ـــــى قيـــــد احلي ـــــربة بالبقـــــاء عل ـــــة معت ـــــث تســـــمح لعـــــدد مـــــن الســـــكان بكثاف حي
.حياة جمموعات ضعيفة الكثافة و على أراضي غنية

تماالتالثبوت التشبيهي و االح2.1.5

ألن تغيــــــــري عنصــــــــر مــــــــن عناصــــــــرها يــــــــؤدي إىل تغيــــــــري و تعــــــــديل حركــــــــة ،إن الــــــــنظم البيئيــــــــة املســــــــتثمرة معقــــــــدة

.ت خمتلفةكنتيجة للمالحظة فقط لكن النتيجة اجلزئية ملقرنات بني وضعيا

ـــــة باألخـــــذ بعـــــني  ـــــة هـــــي أســـــاس حبـــــث خمـــــربي فهـــــي ال تســـــمح حســـــب املعلومـــــات احلالي ـــــة التجريبي إن كانـــــت املقارب
.كل األشياء متساويةأن تعترباالعتبار وضعيات ال ميكن لتعدد العوامل اليت تتفاعل فيما بينها 

الحركية و عدم اليقين3.1.5

حتليـــــــــل ت قويـــــــــة و حمكومـــــــــة بعـــــــــدم اليقـــــــــني، إناملتجـــــــــددة خاضـــــــــع الختالفـــــــــاالطبيعيـــــــــةإن اســـــــــتثمار املـــــــــوارد
بطريقـــــــة هشـــــــة، فـــــــالبحوث احلاليـــــــة تتطلـــــــع إىل حـــــــذف أثارهـــــــا و الـــــــتحكم تكـــــــونظـــــــواهر االخـــــــتالف و عـــــــدم اليقـــــــني

ـــــر مـــــن فهمهـــــا ـــــك عـــــن  طريـــــق ،فيهـــــا أكث متغـــــريات احتماليـــــة يف منـــــاذج تبقـــــى دائمـــــا ذات ثبـــــوت تشـــــبيهي إدخـــــالوذل
ــــــــالتنوع القــــــــوي يف اســــــــتثمار املــــــــوارد املتجــــــــددة و هــــــــذا صــــــــحيح  ــــــــاء و االقتصــــــــاديون، ف أيضــــــــا بالنســــــــبة لعلمــــــــاء األحي

يصــــــعب التنبــــــؤ بـــــــه انطالقــــــا مــــــن معلومـــــــات قدميــــــة، فصــــــعوبة التنبـــــــؤ بالصــــــفة الطبيعيــــــة و املتجـــــــددة للمــــــورد املســـــــتثمر
.كذا مرتبط بتنوع الشروط االقتصادية لالستثمارو 

ــــــؤ يصــــــبح أقــــــل صــــــدفة عنــــــدما ــــــتج التنب ــــــق تصــــــنيع األين كمــــــا يف ،وســــــاط و الفصــــــائل املســــــتثمرةاإلنتــــــاج عــــــن طري
ـــــوع البيولـــــوجي لوحـــــدات الصـــــيد و الســـــلوكات العـــــابرة ـــــة املراقبـــــة، إن التن ـــــة(الزراعـــــة أو يف الزراعـــــة املائي للصـــــيادين ) النفعي

Cury Ph. et(.ترتجم حماوالت تكيف هلذه التنوعات احليوية األكثر منه اقتصادية al, 1990, p 28(
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طرق التسيير2.5

ــــــع املــــــوارد املوجــــــودة غــــــري معروفــــــة بعــــــد ري املســــــتقبلي و ذات هــــــدف أساســــــي للتســــــي،إن طــــــرق التملــــــك و توزي
واحـــــد مـــــن أســـــباب عـــــدم املعرفـــــة النســـــبية ناجتـــــة عـــــن خلـــــط ،)Troadec J.P, 1990, p 817(للمـــــوارد املتجـــــددة 

.الباحثني ملفهوم املورد املشرتك و الوصول احلر

لالقتصـــــادحتليـــــل نظـــــم التعـــــديل و آثارهـــــا االقتصـــــادية تعـــــود مـــــن جهـــــة القتصـــــاد املـــــوارد، و مـــــن جهـــــة أخـــــرى 
ــــــــل طــــــــرق أخــــــــذ القــــــــرار يف تســــــــيري القطــــــــاع و خاصــــــــة علــــــــى مســــــــتوى ،املؤسســــــــايت ــــــــاجاإلوكــــــــذا حتلي ــــــــد نت ــــــــث تول حي

.Broomley D, M.B(. يف الواقـــع، حســـب املنطـــق املــــراد توضـــيحهتســـيريشــــروط االتفاقـــات بـــني الفوائـــد اجلماعيـــة، 

Cernea, 1989, p 57.(

تتــــــدخل كحــــــد لقصــــــة قــــــرن مــــــن حيــــــث،د و العــــــادةى رأي علمــــــي أو علــــــى التقاليــــــاملالحظــــــة ســــــواء كانــــــت مبنيــــــة علــــــ
ــــــات بــــــني علــــــوم الطبيعــــــة، املــــــوارد املتجــــــددة و البيئــــــة السياســــــية االقتصــــــادية و الــــــيت  قيــــــات ع االتفاشــــــهدت تتــــــابالعالق

.االقتصاديافظة على املوارد، التسيري الرشيد للمخزونات و كذا التسيري احليويحول عدم نفاذية املوارد، احمل

عدم النفاذية1.2.5

اموعـــــة العلميـــــة حـــــول إىل غايـــــة بدايـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر ـق  تفــــ ففـــــي ســـــنة عـــــدم نفاذيـــــة خمـــــازين الصـــــيد،، ت
ة، إىل تشـــــــييد جلنـــــــة ملكيـــــــة للتحقيـــــــقالقلقـــــــني مـــــــن اخنفـــــــاض الغنـــــــائم الفرديـــــــ، أدى ضـــــــغط الصـــــــيادين االجنليـــــــز 1863

الصـــــــيادين املخطـــــــئ إحســـــــاسبعـــــــد ثـــــــالث ســـــــنوات مـــــــن العمـــــــل، أكـــــــدت اللجنـــــــة أن املخـــــــازين غـــــــري مســـــــتنفذة وأن و 
اوم  احلــــــل يفبتمركــــــز نشــــــاطهم يف املنــــــاطق ذات احلجــــــم القليــــــل و أن ـ نــــــاطق واســـــــعة امللعمليــــــة الصــــــيد يوجــــــد يفتنـــــ

)Reveret J.P, 1985, p 412(،تســـــيري ســـــتعترب كحـــــواجز هلـــــذه علـــــى حريــــة الصـــــيد و الـــــنظم احملليـــــة للفـــــاحلرص
ة االقتصــــــادية أو و الفكــــــر العلمــــــي يتفــــــق مــــــع الفــــــرت " أتركــــــه يعمــــــل"الفــــــرتة متميــــــزة باملــــــذهب االقتصــــــادي احلريــــــة، هــــــذه 
).Polanyi K, 1983, p 419(صف الثاين من القرن التاسع عشر على حياة النتسيطر السياسية اليت 

المحافظة على الموارد2.2.5

ـذ ايــــــة  ، و علــــــى هــــــذا األســـــــاس "نفاذيــــــة املــــــوارد"عشــــــر، تغــــــريت األمـــــــور و قبلــــــت فكــــــرة القــــــرن التاســــــعمنـــــ
أمـــــا البحـــــوث فقـــــد ، 1904ســـــنة )CIEM(تطـــــور علـــــم األحيـــــاء الصـــــيد،
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,Chauveau(أصـــبحت طبيعيـــة و تكنولوجيـــة إىل غايـــة احلـــرب العامليـــة الثانيـــة  J.P, et al, 1989, p 222(. يهـــدف
ــــة صــــيد  ــــق التوقــــف عــــن الصــــيد يف حال ــــة مــــثال حبــــك الســــنارة، و عــــن طري ــــى املــــورد مبعــــايري تقني التســــيري إىل احملافظــــة عل

.مفرط و كذا عن طريق االبتعاد عن الشاطئ

لتحكماالتنبؤ من أجل التسيير و 3.2.5

مفهــــــوم بــــــدأاحلــــــرب العامليــــــة الثانيــــــة لكــــــن بعــــــد،لقــــــد ظهــــــرت منــــــاذج حلركيــــــة الســــــكان يف الســــــنوات الثالثــــــني
ـــــالظهور، و فكرتـــــه هـــــي أن تســـــيري جهـــــد الصـــــيد ميكـــــن أن يوجـــــه و ميكـــــن أن نصـــــل إىل  التســـــيري الرشـــــيد للمخزونـــــات ب

ـــــم إىل ـــــايلتســـــيري املخـــــازين حبـــــد مالئ ـــــة فالوســـــائل امل.احلـــــد األقصـــــى املناســـــب و املث ـــــك "ضـــــلة تكـــــون تقني " الصـــــنارةحب
بــــــأن هــــــذا احلــــــد املالئــــــم ال ينطبــــــق علــــــى احلــــــد املالئــــــم االقتصــــــادي ، )1954(قولــــــدن و قــــــد أثبــــــت االقتصــــــاديون مثــــــل

ســـــفن أخـــــرى يف ألنـــــه يف حـــــال الوصـــــول احلـــــر، تـــــدخل،لـــــىأن التســـــيري عـــــن طريـــــق املخزونـــــات يـــــؤدي إىل وضـــــعية مثو 
ضــــــاف إىل و يفاملخزونـــــات ميكــــــن أن اســــــتفادة، إمكانيـــــةالصـــــيد مـــــا دام هنــــــاك 

تعــــــــددت 1970الوســــــــائل املوجــــــــودة، حصــــــــر التقنــــــــني و ابتعــــــــاد عــــــــن الشــــــــاطئ، احلصــــــــص النســــــــبية، و انطالقــــــــا مــــــــن 
حقــــــــوق عليــــــــا للــــــــدول الســــــــاحلية حــــــــول منطقــــــــتهم التحاليــــــــل االقتصــــــــادية حــــــــول الصــــــــيد، مثــــــــل إقامــــــــةالدراســــــــات و

، حيــــــث تنقســــــم احلركــــــة البحــــــري
و كـــــــذا معارضــــــــة ،حـــــــول مـــــــنح حقـــــــوق الوصـــــــول و االســـــــتعمال للمـــــــورد انطباقــــــــا مـــــــع النظريـــــــة االقتصـــــــادية املســـــــيطرة

ـع ايــــــة الســــــنواتاإلقلــــــيم-الدولــــــة النصــــــف فــــــنظم ممارســــــة األنشــــــطة تتعــــــد يف الســــــبعني و بدايــــــة ســــــنوات الثمــــــانني،ـمــــ
ل مــــــن العــــــامل احلصــــــص النســــــبية الفرديــــــة القابلــــــة للتحويــــــل يف عــــــدة دو الثــــــاين لســــــنوات الســــــبعني و مت

بـــــذلك يقطـــــع الصـــــيد يف زمـــــن قليـــــل الطريـــــق الطويـــــل للزراعـــــة، أي أن حركـــــة امللكيـــــة اخلاصـــــة ، 1984انطالقـــــا مـــــن ســـــنة 
به اهنـــــاك تشـــــ. عشـــــر19و 16ايـــــة القـــــرن " ايكـــــوس"ملـــــورد الصـــــيد البحـــــري ناجتـــــة عـــــن حركـــــات تســـــييج األراضـــــي يف 

، حـــــاول املســـــتعمر و كـــــذا احلكومـــــات الوطنيـــــة تشـــــييد امللكيـــــة اخلاصـــــة إفريقيـــــاالصـــــيد و الكـــــأل غـــــري النـــــافع ففـــــي بـــــني 
.لألراضي حتت الفرضية القائلة بأن ذلك من شروط تنمية املنتوجات املباعة

التسيير غير المتوقع4.2.5

وارد علـــــى الـــــرغم مـــــن احلفـــــاظ علـــــى املـــــإن الطـــــرق احلاليـــــة لتســـــيري الصـــــيد كانـــــت هلـــــا نتـــــائج هامـــــة ملســـــامهتها يف 
)Henry C, 1990, p 41(:نقص تسيريها املالئم ونذكر منها
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اجتماعيـــــــة و اختالفـــــــات اقتصـــــــادية و ،إن تســـــــيري املـــــــورد يوجـــــــد علـــــــى واجهـــــــة ذات اختالفـــــــات طبيعيـــــــة- 
.املورداألمر يتعلق أكثر بتسيري املورد منه باستثمار هذه ، إنوسياسية

تجــــــددة حمكومــــــة حبركيــــــة البيئــــــة الــــــيت ال ميكــــــن الــــــتحكم اجليــــــد فيهــــــا، و هــــــي حمكومــــــة إن حركيــــــة املــــــوارد امل- 
.أيضا بظروف الوصول و تقسيم املوارد اليت ميكن أن نؤثر عليها

.مستقبل هذه االستثمارات غري أكيد و التنبؤ به قليل- 
فلـــــيس مكيـــــف،ســـــيري املســـــتقبلي جيـــــب أن يكـــــون عـــــدد كبـــــري مـــــن البـــــاحثني توصـــــلوا إىل التفكـــــري بـــــأن الت- 

، لكــــــن املهــــــم هــــــو التكيــــــف مــــــع تنــــــوع و اخــــــتالف )املعكوســــــة(املهــــــم أن نرجــــــع املــــــوارد إىل حالــــــة ســــــابقة 
و بصــــــورة كاريكاتوريــــــة يتعلـــــــق قــــــوانني الــــــيت تــــــتحكم يف هـــــــذا التنــــــوع،و هلــــــذا مــــــن املهــــــم فهـــــــم ال،الــــــنظم

ـــــر ـــــتحكماألمـــــر أكث ـــــالتنبؤ مـــــن أجـــــل ال ـــــه ب ـــــعمن ـــــوع ،التســـــيري غـــــري املتوق ـــــم أن هـــــذا الن ـــــؤ(مـــــع العل )التنب
.، اقتصادي، سياسي أكثر منه طبيعياجتماعي

)اعة، زراعة نباتية، زراعة مائيةزر (تصنيع األوساط و الفصائل 5.2.5

مفهـــــــــــوم تصـــــــــــنيع متنـــــــــــامي إدراك، املتجـــــــــــددةآخـــــــــــر للمـــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــةإدراكإن التنميـــــــــــة الزراعيـــــــــــة توافـــــــــــق 
ـــــــة إرادةو هـــــــي توافـــــــق واألوســـــــاط،للفصـــــــائل  ـــــــة متنامي ـــــــق مراقب ـــــــة عـــــــن طري ـــــــار التنوعـــــــات الطبيعي البشـــــــر يف خفـــــــض آث
، فــــــالتطور احلاصــــــل مــــــن احملــــــراث و مــــــن حــــــرق )و تصــــــنيع األراضــــــيإصــــــالحات(إنتــــــاجو شــــــروط ،)اختيــــــار(للمــــــوارد 

ـــــه حتكـــــم ـــــر من ـــــة أكث ـــــدرجيي عـــــن البيئ ـــــة و إىل الزراعـــــة خـــــارج األراضـــــي تشـــــكل انفصـــــال ت العشـــــب إىل املعاجلـــــات الوراثي
. متنامي للبيئة

زراعــــــــة البحــــــــار بفصــــــــل الفصــــــــائل تطــــــــور يفإحــــــــداثباالعتمــــــــاد علــــــــى الزراعــــــــة املائيــــــــة متيــــــــزنفــــــــس الطريقــــــــة 
فالتصـــــــنيع تصـــــــبح بـــــــذلك كثيفـــــــة و يف وســـــــط مراقـــــــب،اعـــــــة املائيـــــــةر اخلـــــــاص بالوســـــــط البحـــــــري، فالز اإلنتـــــــاجشـــــــروط و 

، رغــــم اجتـــــاه تــــارخيي ملراقبــــة عــــدة نظــــم بيئيـــــة، يشــــكل طريقــــة تســــيري أكثــــر تطــــورا و الـــــيت تعــــرف ظــــروف جنــــاح منوذجيــــة
يبــــــدو أن احلتميــــــات املفروضــــــة مــــــن طــــــرف النشــــــاطات البشــــــرية غــــــري قابلــــــة للمراقبــــــة أحيانــــــا و انعكاســــــها علــــــى النظــــــام 
ــــــذلك و تعــــــديل جهــــــد الصــــــيد أو فــــــرض حصــــــص نســــــبية  ــــــال حمــــــل الصــــــيد، موضــــــح جــــــدا ل ــــــي غــــــري متوقعــــــة، ومث البيئ

أـــــا ال تشـــــكل إال حـــــل حلركيـــــ ا  ـدو يـبـــ
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: لكيـــــة احملولــــة مثـــــلالزراعـــــي يــــتم مقابـــــل آثــــار علـــــى املــــوارد الطبيعيـــــة املتجــــددة ذات املاإلنتــــاجفتصــــنيع طـــــرق ،للخفــــض
.اخل..املاء، الغطاء النبايت، 

المجاالت الحالية.6

البحــــــث عــــــن مــــــورد أو عــــــن طريــــــق النظــــــام جمــــــاالت يعيــــــة املتجــــــددة، يعتــــــرب احصــــــاء الطباملــــــواردباعتبــــــار تنــــــوع 
،األشـــــياء الصـــــعبةالبيئـــــي مـــــن 

االااملواردحركية  عم است :من خاللو 

حركية الموارد1.6

حركيــــــة املــــــوارد بفضــــــل التطــــــور احلاصــــــل يف املعلوماتيــــــة و كــــــذا النمــــــاذج، فقــــــد تطــــــورت البحــــــوث حملاولــــــة فهــــــم 
التصـــــميم يـــــة، و لكــــل نــــوع مـــــن الــــنظم البيئيــــة،هـــــذه املقاربــــة للحركيــــات مشـــــرتكة لكــــل املــــوارد احلالطبيعيــــة املتجــــددة،

).Pagels H, 1988(.اجلديد على احلاسوب يشكل نوع جديد من التجريب

حمــــــدودة أوال إن الوســــــيلة األفضــــــل لتحليــــــل املــــــوارد الــــــيت كانــــــت و ال تــــــزال حركيــــــة الســــــكان املســــــتثمرين، فهــــــي 
مدرجـــــــة بـــــــذلك ازين و لعـــــــدة طـــــــرق اســـــــتثمار يف تفـــــــاعالتو قـــــــد اتســـــــع تقنـــــــني عـــــــدة خمـــــــمبخـــــــزن معطـــــــى و بتـــــــوازن،

ـــــب املتعـــــدد املـــــوارد يفمتغـــــريات عشـــــوائية  هلـــــذه املقاربـــــات هـــــو تصـــــميم اقتصـــــادي حيـــــوي آخـــــذ بعـــــني النمـــــاذج، و القال
ـــــــات خارج ـــــــار ســـــــلوك املخـــــــزون و حتمي ـــــــاالعتب ـــــــدة مـــــــع ي ـــــــات يشـــــــهد تطـــــــورات جدي ـــــــل احلركي ـــــــة، فتحلي ـــــــوم "ة حيوي عل

ـــــــد ـــــــات املقصـــــــودة بأنظمـــــــة مع" التعقي ـــــــأن اآللي ـــــــت ب ـــــــل تناقضـــــــها ال يثب ـــــــيت يكـــــــون أق ن بســـــــيطة و قـــــــدة ميكـــــــن أن تكـــــــال
.عالقات بني املوادالياتبعو 

استعماالتها2.6

املـــــــواردإن مصـــــــري 
ــــيت حتتلهــــا هــــذه و  ــــة ال ــــع هــــذه املــــوارد و كــــذا باملكان فمصــــري هــــذه املــــوارد يتعلــــق مــــوع األنشــــطة البشــــرية،يف جماملــــواردتوزي

.املباشرة و كذا باآلثار املستخلصة على حركيتها عن طريق نشاطات أخرىأكثر باالستعماالت 

:

.و آثار النظم املتناوبة للتسيريإمكانيةادي حياول اعتبار حتليل حيوي اقتص- 
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إن حتليـــــل حقـــــوق االســـــتعمال، أشـــــكال امللكيـــــة و نتائجهـــــا علـــــى اســـــتثمار املـــــوارد تشـــــهد تطـــــورات مهمـــــة - 
:عرب العامل يف اجتاهني

.من أجل التسيريإدراجهمو كذا " تقليدية"عن طريق دراسة حقوق استعمال :أوال

ـــــا ـــــة الســـــوق حـــــول :ثاني ـــــة اخلاصـــــة و ملكي ـــــل نتـــــائج امللكي ـــــة احملولـــــة مثـــــلاملـــــواردعـــــن طريـــــق حتلي : ذات امللكي
" مرافقـــــــةكيـــــــة لمب"و بـــــــذلك فقـــــــد اســـــــتغلت ظـــــــروف مقاربـــــــة للطبيعـــــــة .. ،)احلرائـــــــق(، الغابـــــــات )التلـــــــوث(املـــــــاء

).Ollagnon H, 1990, p 119(" ثياور تسيري"و

مـــــن املنافســــــات بـــــني االســـــتعماالت املختلفــــــة درســــــت كـــــلحتليـــــل التفـــــاعالت و العوامــــــل اخلارجيـــــة، فقـــــد - 
كمـــــــا درســـــــت آثـــــــار . الالمـــــــزونلـــــــنفس الوســـــــط، مـــــــثال الصـــــــيد، الزراعـــــــة، الرعـــــــي، الغابـــــــات الطبيعيـــــــة يف 

نشـــــاط معطـــــى علـــــى النشـــــاطات األخـــــرى الـــــيت تســـــتعمل نفـــــس املـــــوارد، أي الفســـــيالت الزراعيـــــة و آثارهـــــا 
.لى النشاطات األخرى املستهلكة للماءع

استعماالت تداخل المواردحركية و3.6

إن تطـــــــور املعلومـــــــات حـــــــول املـــــــوارد الطبيعيـــــــة املتجـــــــددة يوجـــــــد بالنســـــــبة ملؤسســـــــي هـــــــذه العالقـــــــة يف الواجهـــــــة 
ـــــني البحـــــوث حـــــول حركيـــــة املـــــوارد و البحـــــوث املتعلقـــــة باســـــتعمال هـــــذه املـــــوارد اتمـــــعيف واجهـــــة، علـــــوم الطبيعـــــة وب

ــــــة و منــــــاذج ــــــة و علــــــوم الطبيعــــــة تســــــهل نقاشــــــهم عــــــن طريــــــق اللجــــــوء إىل أدوات مشــــــرتكة، معلوماتي ــــــالعلوم االجتماعي ف
ـــــذي يصـــــل إىل طـــــرح قضـــــايا مشـــــرتكة يف املصـــــطلحات اخلاصـــــة بكـــــل مـــــادة ـــــل و ال ـــــق طوي ـــــد لكـــــن الطري ، الكـــــالم الوحي

الــــذي يعتــــرب أن النظــــام البيئــــي املالحــــظ ال يعتــــرب  حــــول النشــــاط البشــــري، حــــول النظــــام البيئــــي يصــــدم عــــامل االجتمــــاع 
.الذين ينتمون إىل النظام البيئي املستعمل) البشر(اإلنسانكما هو إال من منظور 

ــــــا  ــــــاريخ و يف األنثروبولوجي ــــــات جمــــــددة يف الت ــــــاك مقارب ــــــق ،)علــــــم ســــــلوك البشــــــر(هن ميكنهــــــا أن تســــــاهم يف خل
ــــــــة مــــــــع النطــــــــاق  ــــــــاك أعمــــــــال تتعــــــــدد حــــــــول تطــــــــور الفكــــــــر العلمــــــــي ذات عالق ــــــــاريخ هن أهــــــــداف مشــــــــرتكة، ففــــــــي الت

ـــا فدراســـة العالقـــات الـــيت ).Worster D, 1977, p 404(السياســـي الـــيت تنشـــط فيـــه -االجتمـــاعي و يف األنثروبولوجي
، و كــــذلك قــــد بــــني كــــل مــــن ن هــــذه البيئــــة هــــي بنيــــة عقليــــة مجاعيــــة

.هو بنية اجتماعية) تكنولوجي، بيئي(أن اخلطر )1982(ويلدافيسكي .دوقالس و أ.م
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عالقة الموارد الطبيعية المتجددة بالفقر و األمن الغذائي: ثالثا

الموارد الطبيعية المتجددة و الفقر.1

إن أسباب الفقر و أنواعه تتعلق باملوارد الطبيعية، حيث أن هناك عالقة تشابكية و ترابطية بني فقر السكان يف 
.البلدان النامية و تسيري املوارد الطبيعية

مليار من السكون مرتبطون بصيد األمساك، وشجر 1.3خاص يف حياة الفقراء، أكثر من الطبيعية دورتلعب املوارد
مليار من 1.1جند أن  2002البنك الدويل لسنة إحصائياتالغابات، و الزراعة يف عملهم و حصوهلم على الدخل، حسب 

مليون 15ة يهة أخرى قدرت املنظمة العلمية للتنمومن جدوالر يف اليوم، 01من ان العامل فقراء، حيث يعيشون بأقلسك
ماليني من الفقراء يعيشون على صيد 10شخص يعملون يف نطاقات ضيقة لصيد األمساك أغلب هؤالء فقراء، حيث أن 

النظام ضعية و و لعمليات و التطورات االيكولوجية تربط بني ااإلنسانيةجند أن معظم املؤسسات .
)USAID, 2006, p2(.البيئي الذي ينتج لنا متطلبات احلياة و حيافظ عليها

من 07إفريقياإن فقراء الريف مرتبطون منطقيا ارتباطا كبريا باملوارد الطبيعية مقارنة بغريهم من سكان العامل، جند يف 
احلجم، صغريةاملوارد الطبيعية من صيد و مزارع10

من هنا نستطيع أن نستنتج أن سكان الريف يعتمدون يف معيشتهم و حتصيل دخوهلم بصفة كبرية .اخل...أشجار الغابات
.على املوارد الطبيعية مقارنة مبصادر أخرى للدخول

القيمة البيئية و الدخل1.1

خصائص مما جيعله جذاب و مقبول من حيث أنه مصدر للدخل لفقراء الريف، املوارد طبيعة النظام البيئي له عدة 
تكون مصدر من األصول للمجتمع، حيث يستفيد در متجدد، سلع النظام البيئي و خدماته تستطيع أنالبيئية هي مصا

.منها و يتحصل عليها من دخول

جند أغنياء السكان ملالية و الفيزيائية، مبقابل الفقراءبصفة عامة الفقراء هلم حدود من حيث الوصول إىل املصادر ا
يستعملون املوارد الطبيعية بطرق خمتلفة حيث يتحصلون على دخوهلم من موارد أخرى و بطرق خمتلفة غري املوارد الطبيعية 

.عكس الفقراء الذين يتحصلون على دخوهلم بنسبة كبرية على استخدام هذه املوارد الطبيعية
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راسات بينت أن نشاطات صغرية احلجم يف قطاع الغابات و اصطياد األمساك و الفالحة و تربية املواشي معظم الد
سياسية قوية تستطيع مراقبة األغنياء يف استغالهلم إرادةبوجود ، و يف دخول السكان الريفيني%70ىل إ%15تساهم من

جيدون خريات أخرى يف عدم تبعيتهم للموارد الطبيعية حيث للموارد الطبيعية، حيث أنه بدون أجور و دخول فقراء الريف ال
)USAID, 2006, p 3(. اخل...للغذاء و التدفئة و العالج" مورد مشرتك للجميع"تعترب 

مها تربية املاشية و الزراعة ،
امالكي يعظموا استثم و هذا ،معيشتهم مبمارسة نشاطات خمتلفة و متنوعةإسرتاتيجيةبينما الفقراء غالبا ما يبنون ،ر

.ختفيض و احلد من اخلطرإسرتاتيجيةبإتباعهم،اخل...باختيارهم الصيد و النقش على اخلشب و مجع احلطب للتدفئة

السلطة و الثروةالطبيعة،الترابط بين ): 7(الشكل 

USAID, 2002, p6:المرجع

الطبيعة

ضغوط (يف حركيتها تكون ) األرض، املاء، الغابات، احلياة الربية(املوارد -
هي اليت اإلنسانيةاملؤسسات ). اجتماعية و اقتصادية و سياسية

تستطيع اعطاء هلا تعريف و طرق استعماهلا

الثروة

استخدام املوارد الطبيعية هي املصدر الرئيسي لدخول -
معظم االقتصاديات و هي الفقراء و النظام االقتصادي يف

.اقتصادأياألصل املهم لنمو 
االستثمار يف املوارد الطبيعية يعود بفوائد كبرية على مستوى -

االقتصاد الوطين

السلطة 

-
.احملاسب للسلطة يف التحكم يف كل املوارد الطبيعيةو 

بالنسبة هلم آيات احلوكمة هي اغلب سكان الريف -
.مراقبتهم يف الوصول إىل املواد الطبيعية
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المتجددةالطبيعيةالمواردالتداخل بين الفقر و 2.1

الطبيعية و الفقر، بعض اآلراء ترى أن النمو السكاين املواردري ترى أن هناك ارتباط وثيق بني تسيهناك عدة آراء اليت
يف هذا امليدان و ما هلا من آثار على املوارد،ئيةالكيمياالطبيعية باستعمال الوسائل التقنية و املوارديؤثر سلبا على حمدودية 

)USAID, 2006, p 4(.خسارة التنوع البيولوجي و التدهور البيئي" قائد"الفقر يف بعض األحيان هو 

و هو سبب قطع ،
و بالتايل املوارداألشخاص الفقراء ال يستطيعون مجع الثروة من هذه . ر اجلمايل و تناقص احلياة الربيةاألشجار و تدهور املنظ

هذا للتدهور ،هناك عالقة بني النمو السكاين و حدود النمو االقتصاديو تدمري بيئتهم، وبالتايل دون من استغالهلايزي
األمن و حيث تكون نتيجته يف املدى البعيد هو احلد من املواد الغذائية االستهالكية، الصحة ،النوعي للبيئة و استنزاف املوارد

بينما الرأي األخر يرى أن هور البيئي و زيادة أكرب للفقر،لقة كبرية من التدإىل حيقودناهذه النظرة تفرتض أن الفقر .الغذائي
ري يسو االخرتاعات تزيد من الثروة و تالنمو السكاين هو أحد أسباب التوسع االقتصادي حيث أن التقنية التكنولوجية 

.أحسن للموارد

برتتيب هذه األسباب جند أن السبب األول هو الفساد يف ،هذه األحباث رأت أنه هناك عدة أسباب للتدهور البيئي
هذه املقاربة ية األصول القاعدية لتخفيض الفقر، إن الرتابط بني الفقر و البيئة يساهم يف تطوير و تنم. املؤسسات احمللية

من هذه األخطار للخفض إسرتاتيجيةو ظواهر من حيث الوقت و املكان و اقرتحت أبعادت الفقر على أنه ميلك عدة عرف
راء و حتسن من قابليتهم يف املشاركة و االستفادة من فرص اقتصادية جديدة بالرتكيز قو احلساسيات اليت تواجه السكان الف

.على أصول جديدة

أكدت 2005يف سنة " أصول النظام البيئي لأللفية" الفقراء هم األكثر تضررا بالتدهور البيئي، حيث جند يف تقرير 
حيث أن التدهور الكبري و احلاد سوف يزيد من نسبة ،لتدهور يف احلالة البيئية تلقي بضالهلا أيضا على الفقراءعلى أن ا

)USAID, 2006, p 4(.الفقر

حيث جند ،إن السكان الذين يعيشون الفقر ميلكون اقل محاية و دعامة من املخاطر و الكوارث اخلارجية
قتصادية و التسيري السيء يضر و ميس كرو و األزمات املا الفيضاناتااعة، تسونامي و االعصارات القوية، اهلزات األرضية، 

و إىل االستغالل الغري مستدام للموارد  من جهة أخرى ،هذه الظواهر تؤدي إىل اهلجرة من جهة. الفقراءأكثر بالسكان 
شجار، و انقراض عدة أصناف من النظام البيئي  لألمساك و نضوب الرتبة و ملوحتها، التصحر، قطع األحيث اصطياد أكرب

.كل هذه تؤدي إىل دميومة حلقة الفقر و التدهور البيئي
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بين الفقر الريفي و الموارد الطبيعية المتجددةالتأثيرات، التداخل و الفرص: )8(الشكل

USAID, 2006:المرجع

:التأثيرات الدولية

.االتفاقيات-
.(CDM)آليات التنمية النظيفة -
.تدفقات االستثمار الدويل-
.املساعدات السياسية و الربامج-
.الولوج إىل األسواق-

:التأثيرات الوطنية

.احلقوق و احلريات-
.النفقات احلكومية لتخفيض الفقر-
تبين سياسات املؤسسات احملافظة -

.على البيئة يف عملية التنمية
.احلق يف احلصول على القروض-
رفع من مستوى الوصول إىل -

.األسواق
.التنمية القاعدية-
.الضريبيةاإلصالحات-

:الفقر الريفي

.التجمعات-
.املزارعون-
.الصيادونصغار -
احلرفيون التقلديون-

:الموارد الطبيعية المتجددة

.الغابات-
.مصائد األمساك-
.الزراعية-
.املياه العذبة-
.النظام البيئي-

:المقاولون و المستثمرون

املؤسسات الصغرية و -
املتوسطة و كبرية احلجم

.القيمة املضافة-
.االنتاج املستدام-
.االبتكار و األسواق-

:التهديدات و الضغوط
)املفروضة من طرف الدول املتقدمة(املنافسة 

.نضوب املوارد
.ألزمات املالية و تقلبات األسواقا

.النزاعات
الكوارث الطبيعية
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ة بين النظام البيئي و خفض الفقرالعالق3.1

الفقراء إحصائياتبعض السياسات املعاصرة حتاول الربط بني النظام البيئي و خفض الفقر، لسوء احلظ 
حيث يعترب ،اسرتاتيجيات خفض الفقر بينت غالبا أن الدخل املنخفض لفقراء الريف منع من استقالهلم عن املوارد الطبيعيةو 

.النظام البيئي املتدهور نتيجة لالستغالل املفرط من طرف الفقراء

حيث كانت الدول تركز ،الت و الصادرات من املوارد الطبيعيةو يف املاضي كانت مناذج التنمية تركز على حجم املدخ
أخرى الرتكيز على اقتصاديات 

و يف األخري ،،احلجم مبنحها االمتياز من حيث التخطيط و املوارد
.أهداف التنميةإجناحفشلت هذه الدول يف 

اإلنمائيةالنظام البيئي و أهداف األلفية 4.1

أما اهلدف السابع هو . 2015هو ختفيض الفقر إىل النصف حبلول سنة من أهداف األلفية اإلمنائيةاهلدف األولإن 
جند أن هناك ارتباط بني النظام . حيث هناك ثالثة غايات و مثانية مؤشرات للربط بني الفقر و البيئة،ضمان استدامة بيئية

الغاية املهمة هي معيار سالمة النظام البيئي و قدراته على البيئي و املوارد الطبيعية من أجل خفض نسبة الفقر حيث أن
.لالستعمال السليم و املستدامتزويدنا خبدماته و سلعه 

:سبعة مراحل لسالمة جيدة لألصول البيئية من أجل ختفيض الفقر(WRI)أوردت املنظمة العاملية للموارد 

:نظام بيئي موجه مع دخول بيئية-
.النظام البيئي و قيمة خدمات النظام البيئي  كمصدر لدخول الفقراءالرتكيز على مقاربة 

: استدامة الدخل في كل األوقات-
.األخذ مبقاربة املدة الطويلة و أخذ األسباب و النتائج املرجوة لتطوير الزراعة و صيد األمساك و قطاع الغابات

:المواردالحيازة و الوصول إلى -
.متالك األراضي من أجل ختفيض الفقرو هو الرتكيز على احليازة و ا

:الطبيعية عن طريق قاعدة الجمعياتالمواردالالمركزية و تسيير -
.الطبيعية للسلطة الكفأة احمللية و اجلمعياتاملواردمنح املسؤولية يف تسيري 

:المشاركة، الخيارات الصحيحة و المساواة بين الجنسين-
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املشاركة الواسعة ومن القاعدة للمجتمع املدين و الرتكيز على احلرية، احلقوق و االتفاق يف اختيار بإسرتاتيجيةاألخذ 
.اجلماعات احمللية للنموذج االقتصادي يف علمية التنمية

:المراقبة البيئية-
.وضع خمطط ملراقبة الشروط البيئية لقياس النمو االقتصادي الناجم عن طريق الدخول البيئية

:ت، المؤشرات و التقديراتالغايا-
.الفقراء و البيئة مؤشران لتقييم االجنازات و الوصول إىل تسيري فعال و كفء

اإلنمائيةالنظام البيئي و أهداف األلفية خدمات العالقة بين ):9(الشكل

من إعداد الطالب:المرجع

أهداف األلفية اإلنمائيةم البيئياخدمات النظ

تمويلية
الغذاء-
ملياه العذبةا-
احلطب و األلياف-
)البيوغاز(الطاقة احليوية-

توازنية
تلطيف اجلو-
جتنب الفيضانات-
تاليف األمراض-
املياهختزين -

ثقافية
.الرتبية يف جو سليم-
. التكوين-
.العادات و التقاليد-
.ارث حضاري-

دعامة
الدورة الغذائية-
تكوين قشرة األرض-
بداية اإلنتاج-

القضاء على الفقر 
المدقع والجوع

تحقيق تعميم التعليم 
االبتدائي

المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة

تقليل وفيات األطفال

النفسيةتحسين الصحة 

مكافحة فيروس نقص 
المناعة البشرية

كفالة االستدامة البيئية

إقامة شراكة عالمية من 
أجل التنمية
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التنوع البيولوجي و أبعاد الفقر5.1

التنوع البيولوجي نستطيع أن نصفه بأنه تنوع احلياة على األرض، بكل بساطة هو تنوع كل األشياء احلية، مكان 
.تواجدها، و التفاعل بينها

، كما اإلنسانالتفاعل بني مكونات التنوع البيولوجي تسمح لكل الكائنات بالتواجد على سطح األرض مبا فيها 
من االقتصاد العاملي يف قطاع الزراعة و الغابات و يزودنا خبدمات النظام البيئي املسؤولة عن دورة املياه %40يساهم حبوايل 

ان العامل يعيشمن سك%70، ختصيب الرتبةو 
مليون شخص منهم 350مليون من سكان املناطق الريفية غالبا ما يكونون مرتبطون بالغابات، و 60هناك قرابة .الغذائية

مليار يعتمدون على نظام 1.2مرتبطون بشكل دائم و مباشر يف حتصيل دخلهم و معيشتهم على قطاع الغابات، حوايل
من املوارد الغذائية، املأوى هشة و ضعيفة لتأمني ضروريات احلياةهؤالء السكان هلم قاعدة ملزارع املتعلق بالزراعة الغابية،ا

(UICN, 2009, p3). املناسب، الوصول إىل اخلدمات الصحية، املوارد الطاقوية، املاء الشروب، بيئة تعليمية و صحية

إعطاءلذا جيب عليها ،2015دول العامل عليها خبفض الفقر إىل النصف حبلول عام ،اإلمنائيةلتحقيق أهداف األلفية 
أمهية كربى لقطاع الغابات من أجل فقراء األرياف، و هذا بالرتكيز و التأكيد على أن قطاع الغابات يستطيع أن يكون مورد 

.هام لتخفيض الفقر

بط بني الفقر و قطاع الغابات هو نتيجة لعدة عوامل، الغابات قد تكون يف املناطق النائية أين يكون منو األسواق الرتا
ودي، غالبا ما يكون االستثمار من طرف احلكومات قليل و ضعيف هلذا ية و التطور التكنولوجي بطيء و ركاالقتصاد

بشكل عميق بقطاع الغاباتمرتبطونالغري حضرية الذين يكونونفية و ير السبب الفقر يكون بكثرة يف سكان املناطق ال
من هنا قطاع الغابات يكون مغناطيسا جذابا . و هذا منذ األزل و التحوالت االجتماعية األوىل اليت عرفتها البشرية،جذريو 

جديدة و فرص اقتصادية للفقراء عندما يريدون فتح و الوصول إىل املوارد اليت متكنهم من احلصول على أراضي زراعية
.للسكان حمدودي اخليارات
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الترابط بين أبعاد الفقر و التنوع البيولوجي : )10(الشكل

وع البيولوجيعوامل التنأبعاد الفقرفاهيةعناصر الر 

UNEP, 2002:المرجع

التكامل االيكولوجي

احلفاظ على النظام البيئي

أصول املوارد

الفائدة املشرتكة

احلفاظ على املواقع البيئية

االستعمال املستدام

البيئيةاإلدارة

احلساسية من تدهور التنوع البيولوجي 

)املواد الغذائية و األمن الغذائي( 

احلصول على الدخول و املوارد

سياسة ضمان العيش من أجل احلياة

الغابات، احلوكمةالصحة، التطهري، املاء، 

ختفيض حدة اإلقصاء 

و التهميش

العيش املستدام
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ستدام للموارد الطبيعية المتجددةاألمن الغذائي و االستخدام الم.2

من الغذائي، و التدهور البيئي مما سبب الألي، انتشر الفقر بشكل عريض، و اثالثينيات القرن املاضيف بداية 
.و ،خاصةبصفةشقاء لسكان الريف و بؤس 

باستمرار هذه الظروف و عدم حدوث العالج سوف يصبح وضع سكان الريف يف العامل يف حالة جد سيئة، إذ أن 
كل " التنمية املطلوبة و تاليف األخطار السابقة أنه إلحداثت أنه ، أقر (IFPRI)الدولية لسياسات حبوث الغذاء املنظمة
اإلنتاجيةو يف العامل يستطيع الوصول إىل موارد اقتصادية و فيزيائية للحصول على الغذاء الكاف لالستدامة الصحية إنسان

تبين سياسات و تكلفة قيمة الغذاء،و ختفيض،تغذية كفأة و فعالةمات بوجود منظإذ بانعدام سوء التغذية و من أجل احلياة، 
(Per Pinstrup,A, et al, 1997, p2)".زراعية تأخذ بعني االعتبار االستدامة و التسيري الفعال للمواد الطبيعية كأولوية

خاصة و قوية تستطيع الدول أن حتقق الظروف املالئمة و املواتية لتحقيق هذه النظرة إجراءاتإذ أنه وبقرارات و 
(IFPRI)حيث أنه هناك حتديات مجة لضمان األمن الغذائي و استدامة املوارد الطبيعية املتجددة و هي كالتايل ،:(Per

Pinstrup,A, et al, 1997, p2)

و بالتايل حتد من قدرة السكان على النمو السليم ،ءة املوارد البشرية للتنميةاالنتشار الواسع و السريع للفقر و عدم كفا-
.الضروريةو الطبيعي و شراء األغذية 

.النمو السكاين الكبري يف الدول النامية و خاصة يف املناطق احلضرية اجنر عنه زيادة الطلب على الغذاء-
و عدم مالئمة الطرق املستعملة يف الوصول إىل استعمال ،الناميةالستثمار يف البحوث الزراعية يف الدول ختلف كبري -

، الطاقة، البحوث و التكنولوجيا اليت تؤدي إىل ختلف و نقص الكيمائيةاملواردكاملياه و اخلصوبة و ،املدخالت يف الزراعة
.مردوديتها، و تقلبات يف أراضي أقل مردوديةتنخفضاحملاصيل يف أراضي صاحلة للزراعة حيث 

.اإلنتاجمساك و املياه اليت حتد من القدرة على الطبيعية مثل الرتبة، الغابات، األالتدهور يف املوارد -
ت حكومات الدول للقيام بالتنمية و وقدراإمكانيةو ختلف البنية التحتية تقلص من ،عدم فعالية نظام السوق املتبع-

.حتسني الطرق و اآلليات املناسبة
و اخنفاض املساعدات الدولية مما يؤدي إىل  ،وارد احمللية باالستثمار و احلفاظ عليها يف آن واحدعدم كفاءة ترقية امل-

.كبح النمو االقتصادي و التنمية
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عرض الغذاء1.2

الغذاء، هناك مؤشرات قلق بأن نتاجإلعندما يصبح سكان العامل بعيدون على القرب من املوارد البيوفيزيائية احملدودة 
.الغذائي ال تساير الزيادة يف النمو السكايناإلنتاجألن الزيادة يف ،الغذاء سوف تبدأ بالتناقصإنتاجزيادة 

، تؤكد التوقعات أنه ما بني إنتاجيةيزيد بالضرورة من استعمال األراضي اليت سوف تصبح أقل الغذائياإلنتاجزيادة 
مليون 744إىل إضافة،مليون هكتار65احلبوب و األخشاب سوف تزيد إىل إنتاجمساحات 2020و 1990سنوات 

.مؤشرات زيادة األراضي املزروعة ليس داال اقتصاديا و بيئيا على مؤشر مردودية يف أغلب دول العامل. 1990هكتار لسنة 
(Per Pinstrup,A, et al, 1997, p4)

يف البلدان 2020إىل 1990احملاصيل الزراعية ما بني إنتاجتوقعوا أن تنخفض نسبة زيادة النمو يف رينقلرو روزفلت
األرز إنتاج، 1982سنة % 2.3مقارنة بـ 2020و 1990للسنة ما بني %1.8القمح سوف يزيد بنسبة إنتاجالنامية حيث أن 

Per).لنفس السنوات%2مقارنة بـ %1.5الذرة سوف يزيد بـ إنتاجلنفس السنوات، % 1.6مقارنة بـ %1.5سوف يزيد بـ 

Pinstrup,A, et al, 1997, p4)

وما فوق، اخنفاض الدخول 2020يغطي االحتياجات الغذائية يف سنة بإنتاجاستعمال التكنولوجيا و املعرفة ال تسمح 
و هذا ملا لقطاع ،ث الزراعية مقارنة بالدول املتطورةيف البلدان النامية سوف يقلص بشكل رهيب االستثمارات يف البحو 

من البحوث %5الزراعة من مسامهة كبرية يف التشغيل و األجور، وجند أن القطاع العمومي للدول النامية يساهم بأقل من 
بعدد و نسبة السكان ومن هنا هذه الدول بعيدة من حيث االستثمار يف البحث الزراعي مقارنةاحمللي، اإلنتاجالزراعية لزيادة 

منو نفقات القطاع العمومي يف جمال البحوث الزراعية للدول املتواجدون يف القطاع الزراعي و املساحة الزراعية املسموحة، 
احملاصيل اليت ستزيد بدورها من إنتاج، و بالتايل سيكون اخنفاض يف 1960لسنة %4مقارنة بـ %2.7ة اخنفض بنسبة يالنام

و خاصة قطاع احلبوب و الغابات، الفشل يف احملافظة على منو إنتاجيةالضغوط على األراضي الزراعية حيث تصبح أقل 
(Per Pinstrup,A, et al, 1997, p5).احملاصيل سوف تتولد عنه عوامل التدهور البيئي

لوحدة األرض و العمل و ختفيض الفقد اإلنتاجيةكبرية يف الدول النامية لزيادة عوامل االستدامة تتوجب حبوث زراعية
ما . كقيمة مضافة%2من خمرجات القطاع الزراعي سوف حتقق %1أن استثمار اإلحصائياتالغذائي، أكدت اإلنتاجيف 

ينصب على استدامة متزايدة يف املناطق فإن الرتكيز جيب أن اإلنتاجدام أن التوسع يف األحباث الزراعية أمر ضروري لزيادة 
للفقر و تدهور املوارد ي و سقوط األمطار، االنتشار الواسعكالرتبة اهلشة و اخنفاض شبكات الر ،ذات املؤشرات اخلاصة

.الطبيعية املتجددة
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الزراعية للقطاع العمومي، املزارع، مؤسسات القطاع اخلاص باألحباث الزراعية، مؤسسات األحباثإن العالقة بني 
و التوزيع، و املؤسسات غري احلكومية سوف تؤدي إىل استمرارية و تطور البحث الزراعي اإلنتاجالقطاع اخلاص لعمليات 

.حتمل املسؤولية و املهام فيما بينهمو 

. ف املستدام للزراعة صغرية احلجمو الدويل سوف تزيد و تدعم التكثيعلى املستوى الوطيناألحباث البيوتكنولوجية 
حيث تستعمل و تشرتك مع الطرق التقليدية اليت البيوتكنولوجيا هي واحدة من أهم وعود التنمية و التطور يف العلوم احلديثة، 

اا مك إ مقاومة األمراض و تقليص استعمال املبيدات، تنمية روح التعاون احملاصيل الزراعية، الرفع منإنتاجيةزيادة النمو يف ب
طوال اإلنتاجمن أجل مقاومة األحوال اجلوية السيئة، الزيادة من القيمة الغذائية لبعض املنتوجات الغذائية، حتسني استدامة 

حلماية احملاصيل الزراعية، الزراعة ةالكيمائيو تقليص احلاجة إىل استعمال املواد اإلنتاجيةزيادة ل.فرتات اجلين و البيع
، ختفيض الكيمائيةصغرية احلجم، تقليص من خماطر املبيدات و املواد املزارعالبيوتكنولوجية سوف تزيد من الدخول يف 

.استعمال أراضي جديدة للزراعة و تساهم يف احملافظة على التنوع البيولوجي و محاية النظام البيئي

و املثمر بني القطاع البحثي للدول النامية و معاهد البحث الدولية، مؤسسات القطاع اخلاص و العام التعاون الفعال
للبحوث للدول املتقدمة بالتأكيد سوف مينح و يزود الدول النامية بتقنية البيوتكنولوجيا حلل املشاكل الزراعية اليت تتخبط فيها 

.د سواء من االستفادة من أسعار جد مقبولة و مناسبةو تسمح للمزارع صغرية احلجم و للمستهلك على ح

ية المتجددة و المدخالت الزراعيةالطبيعالموارد3.2

إذ أن تدهور املوارد الطبيعية كالرتبة، املوارد ،حمددان لعرض الغذاءاملدخالت الزراعية يكونان معااملوارد الطبيعية و
د، املبيدات، الطاقة، األحباث و التكنولوجيا املدخالت الزراعية كاملاء، السما، اإلنتاجيةالصيدية، املياه، يضعفان القدرة 

.اإلنتاجو طرق اإلنتاجيةتتحكم يف 

الغابات و األشجار تكون قد مليار هكتار من األراضي الزراعية، املراعي الدائمة،8.7، حوايل 1945منذ سنة 
ات تدهور املوارد تدمري الغابات، و الطرق غري مناسبة للزراعة هي أكرب مسبب،املراعيالرعي فوق طاقة دمرت بسبب

هي استفحال يف عدم املساواة يف احلقوق، الفقر، الضغوط السكانية، السياسات النتيجةالطبيعية، وبصورة واسعة هذه 
احملاصيل إنتاجيةاخلسارة يف .جيا غري املالئمةاحلكومية غري املناسبة، ختلف يف الوصول إىل األسواق و القروض، و التكنولو 

بسبب تدهور املوارد الطبيعية هو حقيقة و يف انتشار واسع يف غياب اجلهود حلماية عدم تدهور الرتبة، و اسرتجاع الرتبة 
.هذا التدهورتسرع مناملتدهورة، الزيادة السكانية و الفقر سوف 
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زارعون أدى إىل قطع األشجار لزراعة احملاصيل و مواجهة االحتياجات الغذائية الزراعة صغري احلجم، و فقر امل
منذ ،كل سنةمليون هكتار من الغابات االستوائية يف العامل حولت الستعماالت أخرى  15.4من 2/3املتفاقمة و جند أن 

,Per Pinstrup,A).من الغذائي املتواصل، بعض الغابات حولت بسبب الالأ1980عام  et al, 1997, p6)

حتدي للدول النامية، استعمال السماد املعدين سوف يزيد حتما يعترب يف أغلب املناطق املنخفضة الدخل، الغذاء 
املواد العضوية تستطيع بالتأكيد املسامهة بشكل كبري من زيادة عرض نبات التغذية، نضوب . احلاجة إىل الغذاء و محاية البيئة

الغذاء، هناك عدة سلبيات بيئية نتيجة استعمال السماد املعدين و جيب جتنبه يف لإلنتاجعادن تعترب حتدي كبري الرتبة من امل
التوازن و االستعمال الكفء لنبات التغذية املوارد العضوية يف املزارع إحداث، و تبقى املهمة البالغة األمهية هي اإلنتاجعملية 

.اعة بطرق مستدامةو على املستوى احمللي لتكثيف الزر 

بسبب املبيدات واضح و أكيد، لذا جيب الزيادة من عرض الغذاء، إن الطرق املاضية اإلنتاجيةقلة احملاصيل 
و تلوث اإلنسانبصحة اإلضرارباستعمال املبيدات جيب أن ال تستمر، إذ أن املختصون أكدوا أن املبيدات تضاعف من 

عدة أصناف من األحياء، من هنا االستعمال الكبري للمبيدات سوف يقلص من إبادةنظام البيئي و الرتبة و املياه و تدمري ال
يعين مبيد فعال بأقل أو ،جد مناسبة و مراقبةبيئيا جيب أن يتم تطوير و تكييف بدائل أخرى .الغذاء و تدمري البيئةإنتاج

اة لتسيري مبيدات جتارب على مستوى املزارع تكون ضرورية كأد، أحباث أكرب و بدون أضرار و تأثريات بيئية على الصحة
).طبيعية و معدنية(مدجمة 

يتطلب زراعة مستدامة مكثفة و تسيري فعال للموارد الطبيعية، استثمار عمومي و خاص يف اإلنتاجالستدامة حركية 
م االبتدائي، العناية الصحية و جيب أن توسع األحباث البنية التحتية، أسواق متطورة، حتسني خصوبة الرتبة، و ترقية التعلي

الطبيعية املواردمن الغذائي، تدهور ركز الواسع للفقر، و الالأالزراعية يف املناطق ذات املؤشرات اخلاصة كالرتبة اهلشة، و التم
استصالح األراضي من طرف جيب أن يكون هناك استثمار يف ترقية املوارد الطبيعية و إنتاجيةإذ أنه لتكون استمرارية 

.الطبيعيةاملواردوجود نظام خاص يراعي استعمال و تسيري أياملزارعون و اجلماعات احمللية، 

ن جليد، املزارعو حيث تقوم على أساس التنظيم و التسيري ا،املراقبة احمللية للموارد الطبيعية جيب أن تدعم و تقوى
بواسطة ،يشجعوا تطبيق برامج ختصيب الرتبة املدجمة يف مجيع املزارع اليت هي تربتها أقل خصوبةية جيب أن اجلماعات احمللو 

املتنوع، نظام معلومات خاص اإلنتاجسياسات تضمن استعمال طويل لألرض و احلصول على القروض، تنويع و ترقية 
الستثمار يف البنية التحتية، نظام للنقل، نظام تسيري فأة و فعالة من أجل توفري املواد الغذائية، اعن طريق أسواق كباإلنتاج

دعم املبيدات، توسيع مشاركة املزارعون يف إلغاءو املبيدات، الكيمائيةمدمج للمبيدات يقوم على ختفيض استعمال املواد 
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لموارد املائية فعال و خاص هلذه املبيدات، سياسة مائية جيب أن تقوم على أساس استعمال للتسيريتطوير اسرتاتيجيات 
.املعروضة عن طريق ترشيد االستخدام و تطوير نظم جديدة بواسطة استعمال التكنولوجيا احلديثة

يةعالمدخالت الزراالتداخل بين الموارد الطبيعية المتجددة و : )11(الشكل

الطالبإعدادمن :المرجع

األمن الغذائي

المدخالت الزراعية

.املواد الكيمائية-
.املياه-
.املبيدات-
.السماد املعدين-
.السماد العضوي-
.األحباث و التكنولوجيا-
الطاقة-

المتجددةالموارد الطبيعية

.الرتبة-
.املياه-
.الغابات-
.األمساك-
.النظام البيئي-
.التنوع البيولوجي-

مدمج وضع سياسات  و تسيري
مدخالت زراعية، املوارد الطبيعية (

مستدام يراعي) املتجددة

حماية البيئةمحاربة الفقر
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خالصة

و ال ميكــن بنــاء منــوذج تنميــة ريفيــة ،ال تبــىن أي عمليــة تنمويــة مــا مل تؤســس علــى مــوارد قابلــة الســتخدام بصــفة عامــة
املــوارد بعـني االعتبـار، فكــل مـا يهــم أنــه يف غالـب احلـاالت ال يؤخــذ جتـدد هـذه مسـتدامة دون تـوفر مــوارد طبيعيـة متجـددة، إال 

هو حتقيق املنفعة اآلنية، لكن هذا االستعمال الغري مستدام للموارد سوف يقودها إىل النفاذ، و بالتـايل ال ميكـن تـداركها حيـث 
.أن أساس التجدد يعتمد على املخزون

ــ(املــوارد الطبيعيــة املتجــددة مبختلــف أنواعهــا  ، جيــب أن تســتخدم وفــق ....)وع بيولــوجي، تربــةمراعــي، غابــات، ميــاه، تن
ي مـــورد طبيعـــي متجـــدد يعتمـــد باألســـاس علـــى املخـــزون، و معـــدل قيقـــة، فبنـــاء منـــوذج رياضـــي ألمنـــاذج مضـــبوطة و دراســـات د

امو نــدخل عليـه األربــاح املتوقعــة و التكـاليف املمكنــة نتيجـة االســتخد، التوالـد لكــي نسـتطيع تقــدير العمـر الــزمين هلــذا املـورد
و هــذا بتقســيم املنفعــة بــني كــل األجيــال املتتابعــة ألن كــل مــورد هــو خملــوق ،لنــا حاجيــات األجيــال احلاليــة و املســتقبليةلتحقــق 

.يد منه اجلميعلكي يستف
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و المعدل األمثل لالستغاللالطبيعية المتجددةمخزون الموارد: ثانيا

مخزون المورد المتجدد و معدل النمو.1

مســــــتقال، أي ال يعتمــــــد علــــــى مســــــتوى املخــــــزون، و قــــــد يكــــــون النمــــــو تابعــــــا ملســــــتوى جتــــــدد و منــــــو املــــــورديكــــــون 
ـــــــات و ا ـــــــروة الســـــــمكية و قطعـــــــان احليوان ـــــــة بشـــــــكل عـــــــام ملخـــــــزون املتبقـــــــي، فمـــــــثال الث ـــــــاة الفطري ـــــــادرة و احلي ـــــــور الن الطي

يعتمـــــد منوهــــــا علـــــى مســــــتوى املخـــــزون املتبقــــــي، حيـــــث إن منــــــو املـــــورد يعتمــــــد علـــــى التوالــــــد أو التكـــــاثر الطبيعــــــي الــــــذي 
، 2008محــــد بــــن حممــــد آل الشــــيخ، (::إن معادلــــة املخــــزون تكــــون كمــــا يــــأيت. يعتمــــد بــــدوره علــــى مســــتوى املخــــزون املتبقــــي

=).161ص  − + ( )
): حيث .هو معدل النمو للمورد الذي يعتمد بدوره على مستوى املخزون(

هــــي الفــــرق بــــني معــــدل التوالــــد و معــــدل Gحيــــث تكــــون Gفــــيمكن منذجــــة منــــو مــــورد مثــــل األمســــاك الــــيت معــــدل منوهــــا 
:غري يف خمزن األمساك هوفإن معدل التtعرب الزمنGينمو مبعدل الوفيات يف أعداد األمساك 

dt = ( )
و ميكــــــن أيضــــــا اعتبــــــار مــــــوردي الغابــــــات و املراعــــــي علــــــى الــــــنمط الســــــلوكي نفســــــه لألمســــــاك، نظــــــرا ألن حجــــــم البــــــذور 

.للزراعة املوجودة أصال يف هذه املراعي أو الغابات يعتمد على حجم الغطاء الشجري و النبايت املوجود

=:يف أي مدة زمنية كما يأيتالسابقة نستطيع احلصول على معادلة املخزونبأخذ التكامل ملعادلة النمو
و لكــــــن، ال ميكـــــــن ملخــــــزن أي مـــــــورد يف . حيــــــث ينمــــــو املخـــــــزن حســــــب معادلـــــــة أســــــية عـــــــرب الــــــزمن دون أي حمـــــــددات

ـــــة القصـــــوى(املطـــــاف علـــــى الطاقـــــة القصـــــوى  هلـــــذه (CMC)(Maximum carrying capacity))  القـــــدرة احلمولي
املنطقـــــة، ممـــــا يضـــــع حمـــــددا علـــــى املســـــتوى األعلـــــى املمكـــــن ملخـــــزن األمســـــاك يف تلـــــك املنطقـــــة، كـــــذلك منـــــو قطعـــــان مـــــن 

يــــــــؤدي إىل مشــــــــكلة تكاثرهــــــــا إىل أعــــــــداد تفــــــــوق أنــــــــواع احليــــــــاة الفطريــــــــة يف منطقــــــــة معينــــــــة دون وجــــــــود أي اســــــــتغالل
ـــــة للمنطقـــــة، ممـــــا يضـــــع بـــــدوره حمـــــددا علـــــى منـــــو خمـــــزون املـــــورد مهمـــــا كـــــان ـــــذلك ميكـــــن منذجـــــة منـــــو . القـــــدرة احلمولي و ب
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، ص 2008محــــد بــــن حممــــد آل الشــــيخ، (:خمــــزون املــــورد املتجــــدد علــــى أنــــه يعتمــــد علــــى مســــتوى املخــــزون املتبقــــي كمــــا يــــأيت

162.(

dt = =̇ ( )
و باســــــتخدام الصــــــيغة ال ميكــــــن ملخــــــزون املــــــورد أن يتعــــــداها هــــــي (CMC)نفــــــرتض أن هنــــــاك طاقــــــة محوليــــــة قصــــــوى

:الوجستية ملعادلة النمو

( ) = 1 −
ـــــــــــــــث   <حي ـــــــــــــــث تقـــــــــــــــيس هـــــــــــــــذه املعادلـــــــــــــــة معـــــــــــــــدل النمـــــــــــــــو ملخـــــــــــــــزون املـــــــــــــــورد0 . املعامـــــــــــــــل الثابـــــــــــــــت، و حي = = 1 ـــــــذلك تقـــــــيس ̇− ـــــــة، و لتبســـــــيط و ب ـــــــذايت خـــــــالل أي مـــــــدة زمني ـــــــائي ال منـــــــو املـــــــورد االحي
)أو بتعبري آخر وجستية لللتعبري عن معادلة النمو الGنستخدم  )، حيث تصبح ( :كما يأيت(

( ) = 1 −
هــــــي أعلــــــى مســــــتوى خمــــــزون ميكــــــن دعمــــــه أو حتملــــــه يف بيئــــــة املخــــــزون، أن القــــــدرة احلموليــــــة ) 1(يوضــــــح الشــــــكل 

ـــــــة احلموليـــــــة  ـــــــث يصـــــــل املخـــــــزون إىل الطاق هـــــــو أيضـــــــا أن ) 1(للمكـــــــان، و يوضـــــــح الشـــــــكل ) االســـــــتيعابية(حي
)لـــــى معـــــدل مـــــن النمـــــو عمســـــتوى ملخـــــزون األمثـــــل الـــــذي حيقـــــق أ ، كمـــــا يوضـــــح الشـــــكل حلـــــة املعادلـــــة الرتبيعيـــــة (

ـــــاك أيـــــض مســـــتوى أدىن مـــــن املخـــــزون ملعادلـــــة  ـــــه يكـــــون هن )يكـــــون منـــــو املـــــورد عنـــــده املخـــــزون الســـــابقة، و علي )
ــــارة أخــــرى، فــــإن مســــتوى يســــاوي صــــفرا، و يف حالــــة اخنفــــاض رصــــيد املــــورد عــــن  فــــإن منــــو املــــورد يصــــبح ســــالبا، بعب

فعلــــــى ســــــبيل املثــــــال، لــــــو  ). لســــــالبأي إن منــــــوه با)املخـــــزون إذا اخنفــــــض عــــــن مســــــتوى معــــــني، فــــــإن املخــــــزون يتنـــــاقص 
=غـــــــزاال فقـــــــط يف دولـــــــة مـــــــن الـــــــدول، أي إن 20كـــــــان هنـــــــاك  غـــــــزاال، فمعـــــــىن هـــــــذا أن عـــــــدد الغـــــــزالن أصـــــــبح 20

قلــــيال لدرجــــة اســـــتحالة تالقــــي األنثـــــى مــــع الـــــذكر و بقــــائهم بالتــــايل علـــــى قيــــد احليـــــاة، و بالتــــايل ال يكـــــون هنــــاك توالـــــد 
)أو منو هلذا املورد، أي  ) < ).1(و هو ما ميكن مالحظته يف الشكل د النقطة بع0
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سلوك المورد المتجدد عبر الزمن): 1(الشكل 

164، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :: المرجع
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:هوSمما سبق نالحظ أن النمو يف املخزون

=̇ dt = ∆∆t
ـــــــد  ـــــــة يكـــــــون معـــــــدل النمـــــــو أو التكـــــــاثر أو التوال معتمـــــــدا علـــــــى مســـــــتوى املخـــــــزون يف املـــــــورد يف املـــــــدة Gيف هـــــــذه احلال

=:حبيث تكون معادلة املخزون بعد اضافة عامل النمو كما يأيتالسابقة  + ( ) −
. وى املخـــــزون املتبقـــــي مـــــن املـــــوردوقـــــد يكـــــون منـــــو أو امـــــداد املـــــورد الطبيعـــــي مســـــتقال، و ال يعتمـــــد علـــــى مســـــت

ـــــــات امليـــــــاه الســـــــطحية يعتمـــــــد امـــــــدادها علـــــــى مســـــــتوى األمطـــــــار يف املنطقـــــــة، و بـــــــذلك  فمـــــــثال بعـــــــض تكوين
ــــــــــــــــــــــــــأيت ــــــــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــوارد كمــــــــــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــذا الن ــــــــــــــــــــــــــة املخــــــــــــــــــــــــــزون ملث : تكــــــــــــــــــــــــــون معادل = − +

.يعد مستقال عن مستوى املخزون املتبقي من املوردGحيث معدل النمو للمورد 

ــــــــة املتجــــــــددة، ميكــــــــن أن . . للنضــــــــوب فامليــــــــاه اجلوفي
دل جتـــــــددها، ممـــــــا خيفـــــــض مـــــــن مســـــــتوى املخـــــــزون االبتـــــــدائي، و يـــــــؤدي ذلـــــــك إىل اخنفـــــــاض تســـــــتغل بـــــــأعلى مـــــــن معـــــــ

.و كذلك احلال بالنسبة ملصائد األمساك و املراعي و الغابات. مستوى سطح املاء

مســــــتقال عــــــن حجــــــم Gاملــــــوارد املتجــــــددة تنمــــــو أو تتجــــــدد بآليــــــات خمتلفــــــة، فمنهــــــا مــــــا يكــــــون معــــــدل منوهــــــا 
يعتمـــــــد علـــــــى حجـــــــم املخـــــــزون املتبقـــــــي امليـــــــاه اجلوفيـــــــة، و منهـــــــا مـــــــا يكـــــــون معـــــــدل منوهـــــــامثـــــــلاملخـــــــزن االبتـــــــدائي  ( ــــــــة التجــــــــدد أو النمــــــــو ( ــــــــات و املراعــــــــي، و بشــــــــكل عــــــــام فــــــــإن معــــــــدل النمــــــــو يف حال ــــــــل األمســــــــاك و الغاب مث

:ملستقل عن املخزون املتبقي هي = + −
:التجدد أو النمو املعتد على حجم املخزون املتبقيبينما تكون معادلة املخزون املتبقي يف حالة = + ( ) −
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دالة االستغالل و دالة النمو للمورد المتجدد): 2(الشكل 

167، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :: المرجع

المعدل األمثل الستغالل المورد المتجدد.2

ــــــــل الســــــــتغالل  ــــــــب للحصــــــــول علــــــــى املعــــــــدل األمث ــــــــة الطل ــــــــدينا معادل أو اســــــــتهالك املــــــــورد املتجــــــــدد نفــــــــرتض أن ل
∝=)Heal,G, 1975, p 39-40(:للموارد املتجددة هي −

:و اليت إيرادها اإلمجايل

= ∝ −
=∝ − 2

:عندما تكون تكلفة االستخراج للمورد املتجدد هي

= + −
و يوضــــح اجلــــزء الثــــاين مــــن التكــــاليف الكليــــة أن تكــــاليف اســــتخدام املــــورد ترتفــــع كلمــــا اخنفــــض مســــتوى خمــــزون املــــورد 

:التحكم األمثل للمورد املتجدد كما يأيت) التعظيم(و بذلك تكون مشكلة . املتبقي
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∝=)Heal,G, 1975, p 39-40(:للموارد املتجددة هي −

:و اليت إيرادها اإلمجايل

= ∝ −
=∝ − 2

:عندما تكون تكلفة االستخراج للمورد املتجدد هي

= + −
و يوضــــح اجلــــزء الثــــاين مــــن التكــــاليف الكليــــة أن تكــــاليف اســــتخدام املــــورد ترتفــــع كلمــــا اخنفــــض مســــتوى خمــــزون املــــورد 

:التحكم األمثل للمورد املتجدد كما يأيت) التعظيم(و بذلك تكون مشكلة . املتبقي
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دالة االستغالل و دالة النمو للمورد المتجدد): 2(الشكل 

167، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :: المرجع

المعدل األمثل الستغالل المورد المتجدد.2

ــــــــل الســــــــتغالل  ــــــــب للحصــــــــول علــــــــى املعــــــــدل األمث ــــــــة الطل ــــــــدينا معادل أو اســــــــتهالك املــــــــورد املتجــــــــدد نفــــــــرتض أن ل
∝=)Heal,G, 1975, p 39-40(:للموارد املتجددة هي −

:و اليت إيرادها اإلمجايل

= ∝ −
=∝ − 2

:عندما تكون تكلفة االستخراج للمورد املتجدد هي

= + −
و يوضــــح اجلــــزء الثــــاين مــــن التكــــاليف الكليــــة أن تكــــاليف اســــتخدام املــــورد ترتفــــع كلمــــا اخنفــــض مســــتوى خمــــزون املــــورد 

:التحكم األمثل للمورد املتجدد كما يأيت) التعظيم(و بذلك تكون مشكلة . املتبقي
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∝ − 2 − + −(1 + )
:يوجد يف دالة اهلدف ما يدل على أن املورد متجدد حتت القيود حيثهنا نالحظ أنه ال 

≥ − ( )
)هذا القيد يوضح أن املورد يتجدد مبعدل منو  :و أن( ≥ 0

:و بالتايل تكون دالة الجرانج للمسألة التعظيمية لنموذج التحكم األمثل كما يأيت

( , ) = ∝ − 2 − + −(1 + ) + − −
:تلك اليت حنصل منها على شرط االستخدام األمثل للمورد املتجدد

= ∝ − − 2 − −(1 + ) − = 0
.املعادلة السابقة متثل الشرط األول لتوازن استغالل املورد املتجدد

= − + = 0
:ميكن ترتيبها كما يأيت. املعادلة السابقة متثل الشرط الثاين لتوازن استغالل املورد املتجدد

+ −
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المعدل األمثل الستغالل المورد المتجدد): 3(الشكل 

170، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :: المرجع

TCاملعــــــــدل األمثــــــــل الســــــــتغالل املــــــــورد املتجــــــــدد بالعالقــــــــة مــــــــع التكــــــــاليف الكليــــــــة لالســــــــتخراج ) 3(لشــــــــكل ايوضــــــــح 

ــــــرادات TRاإليــــــرادات، حيــــــث يوضــــــح الشــــــكل األول نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى ممكــــــن مــــــن TRالكليــــــة لالســــــتخراجواإلي

تتوقــــــف مــــــع ، بينمــــــا يوضــــــح الشــــــكل الثــــــاين نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى مــــــن األربــــــاح تتوافــــــق مــــــع مســــــتوى املخــــــزون 
.مستوى املخزون 
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المعدل األمثل الستغالل المورد المتجدد): 3(الشكل 

170، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :: المرجع

TCاملعــــــــدل األمثــــــــل الســــــــتغالل املــــــــورد املتجــــــــدد بالعالقــــــــة مــــــــع التكــــــــاليف الكليــــــــة لالســــــــتخراج ) 3(لشــــــــكل ايوضــــــــح 

ــــــرادات TRاإليــــــرادات، حيــــــث يوضــــــح الشــــــكل األول نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى ممكــــــن مــــــن TRالكليــــــة لالســــــتخراجواإلي

تتوقــــــف مــــــع ، بينمــــــا يوضــــــح الشــــــكل الثــــــاين نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى مــــــن األربــــــاح تتوافــــــق مــــــع مســــــتوى املخــــــزون 
.مستوى املخزون 
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المعدل األمثل الستغالل المورد المتجدد): 3(الشكل 

170، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :: المرجع

TCاملعــــــــدل األمثــــــــل الســــــــتغالل املــــــــورد املتجــــــــدد بالعالقــــــــة مــــــــع التكــــــــاليف الكليــــــــة لالســــــــتخراج ) 3(لشــــــــكل ايوضــــــــح 

ــــــرادات TRاإليــــــرادات، حيــــــث يوضــــــح الشــــــكل األول نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى ممكــــــن مــــــن TRالكليــــــة لالســــــتخراجواإلي

تتوقــــــف مــــــع ، بينمــــــا يوضــــــح الشــــــكل الثــــــاين نقطــــــة أعلــــــى مســــــتوى مــــــن األربــــــاح تتوافــــــق مــــــع مســــــتوى املخــــــزون 
.مستوى املخزون 
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تتميــــز كثـــــري مــــن املـــــوارد املتجـــــددة بأنــــه مـــــوارد مفتوحـــــة أي ذات ملكيــــة مشـــــاعة حيــــث توجـــــد حريـــــة كاملــــة لـــــدى مجيـــــع 
الــــــراغبني باســـــــتخدام املــــــورد عنـــــــد أي كميــــــة يســـــــتطيعون احلصــــــول عليهـــــــا، و هــــــذا يـــــــؤدي وفــــــرات ســـــــالبة لــــــدى مجيـــــــع 

وع مـــــــن امللكيـــــــة للمـــــــورد حيتـــــــاج إىل ادارة مـــــــن قبـــــــل احلكومـــــــة أو إىل إدارة ومثـــــــل هـــــــذا النـــــــ. املهتمـــــــني باســـــــتغالل املـــــــورد
مجاعيـــــــة، إال ســـــــتؤدي امللكيـــــــة املفتوحـــــــة و التنـــــــافس علـــــــى اســـــــتغالله إىل تـــــــدهور املـــــــورد و رمبـــــــا نضـــــــوبه، بـــــــل إن عـــــــدم 

و يـــــــدخل يف. مبأســـــــاة املـــــــورد املشـــــــاعإدارتـــــــه بشـــــــكل صـــــــحيح يـــــــؤدي إىل مـــــــا يســـــــمى يف أدبيـــــــات اقتصـــــــاديات املـــــــوارد 
و ميكـــــن ادارة مثـــــل هـــــذه املـــــوارد مـــــن . مفهـــــوم الكثـــــري مـــــن املـــــوارد املتجـــــددة مثـــــل امليـــــاه الســـــطحية و املراعـــــي و الغابـــــات

.خالل تنظيم عملية استغالهلا بالرتاخيص

مصائد السماك.3

. الـــــداخليمتثـــــل مصـــــائد األمســـــاك منوذجـــــا للمـــــورد املتجـــــدد االحيـــــائي أي الـــــذي يعتمـــــد يف منـــــوه علـــــى التكـــــاثر أو النمـــــو 
، أي ال توجـــــــد )ذات ملكيـــــــة مشـــــــاعة(و كمـــــــا هـــــــو معـــــــروف فـــــــإن حقـــــــوق امللكيـــــــة ألكثـــــــر املـــــــوارد املتجـــــــددة مفتوحـــــــة 

.)Munoro, G.R and Scott, A.D, 1985,

p 212(.

توضـــــح تغـــــري املخـــــزون مـــــن األمســـــاك عـــــرب الـــــزمن، و ، و حيـــــثtاملخـــــزون مـــــن الســـــمك يف احلقبـــــة حيـــــث متثـــــل 
=بعبارة أخرى فإن معدل أو مستوى منو الربيان أو السمك يف هذا املصيد هو  ( )

)حيث يعرب عن النمو  :بدالة لوجستية هي(

( ) = . 1 −
ــــــــث  Sتعــــــــرب عــــــــن النمــــــــو اللحظــــــــي ملخــــــــزون األمســــــــاك rحي

اليت نرمز هلا بـ  MCCالقصوي 
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دالة تغير المخزون من األسماك عبر الزمن): 4(الشكل 

174، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :: المرجع

و متثــــــــل مصــــــــائد األمســــــــاك الدوليــــــــة ارتفــــــــاع اســــــــتغالل املــــــــوارد ذات امللكيــــــــة املشــــــــاعة املتجــــــــددة، إذ يــــــــؤدي اســــــــتغالهلا 
ـــــادة الصـــــيادين  ـــــادة حجـــــم الصـــــيد، املفتـــــوح عـــــادة إىل تـــــدهور أو اخنفـــــاض املخـــــزون مـــــن هـــــذا املـــــورد، مـــــن خـــــالل زي وزي

ــــــرية مث الــــــذي يبــــــدأ  ــــــؤدي مبنحــــــىن االســــــتغالل إىل اخنفــــــاض يف املــــــدى ملتوســــــطة مث الصــــــغرية، ممــــــا ابصــــــيد األمســــــاك الكب ي
.الطويل

المراعي.4

ـــــــة  ـــــــة بتكلفـــــــة األعـــــــالف الزراعي ـــــــث تكلفتهـــــــا كمصـــــــدر لألعـــــــالف مقرن ـــــــرية مـــــــن حي ـــــــة اقتصـــــــادية كب للمراعـــــــي أمهي
و تلعـــــب املراعـــــي . 

مهمـــــــا ورئيســـــــا يف محايـــــــة الرتبـــــــة و مســـــــاقط امليـــــــاه مـــــــن عوامـــــــل التعريـــــــة و يف زيـــــــادة نفـــــــاذ امليـــــــاه إىل اقتصـــــــاديادورا
ــــــة و احلــــــد مــــــن حركــــــة الرمــــــال و مقاومــــــة الزحــــــف بــــــاطن األرض و حفــــــظ الرطوبــــــة األرضــــــية  و جتديــــــد امليــــــاه اجلوفي

ـــــد  ـــــوفري الفوائ ـــــي باالضـــــافة إىل ت ـــــوازن البيئ ـــــى الت ـــــة األخـــــرى للمـــــواطنني كالصـــــيد و الصـــــحراوي و احملافظـــــة عل الرتوحيي
محـــــد بـــــن (.التنـــــزه و الرتفيـــــه و غريهـــــا، وكـــــل هـــــذه الفوائـــــد هلـــــا منـــــافع اقتصـــــادية و اجتماعيـــــة و بيئيـــــة كبـــــرية للمجتمـــــع

).175، ص 2008حممد آل الشيخ، 

ــــــا متجــــــدد إذا متــــــت محايتهــــــا و إدارة اســــــتغالهلا بــــــوعي، إضــــــافة إىل  ــــــاج ومــــــن مث تعــــــد املراعــــــي مــــــوردا طبيعي أــــــا حتت
إىل الكثــــــــري مــــــــن اجلهــــــــد و املــــــــال و األراضــــــــي اخلصــــــــبة و ميــــــــاه الــــــــري، إذا مــــــــا قورنــــــــت مبــــــــا حتتاجــــــــه املنتجــــــــات و 

.النباتات الزراعية األخرى، مما جيعلها ذات مورد اقتصادي و اجتماعي و بيئي عال ألي جمتمع
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الحمولة الرعوية1.4

ـــــات الرعـــــي ميكنهـــــا أن ترعـــــى يف وحـــــدة املســـــاحة مـــــن  حيوان
املراعـــــي خـــــالل مـــــدة زمنيــــــة حمـــــددة و تعطـــــي أكـــــرب انتــــــاج مســـــتمر مـــــن املنتجـــــات احليوانيــــــة علـــــى املـــــدى الطويــــــل، 
دون أن تتــــــدهور املصــــــادر األساســــــية يف مســــــاحة الرعــــــي، و حتــــــدد احلمولــــــة الرعويــــــة أساســــــا بكميــــــة العلــــــف املتــــــاح 

مبعامــــــل االســــــتغالل الســــــليم املســــــموح بــــــه خــــــالل موســــــم الرعــــــي و االحتياجــــــات الغذائيــــــة الــــــذي ينتجــــــه املرعــــــى و 
.

معامل االستغالل2.4

ـــــاس نســـــيب ملـــــا تســـــتهلكه املاشـــــية،  ـــــارة عـــــن مقي ـــــه عب ـــــة وميـــــدنا مبعلومـــــات عـــــنيعـــــرف معامـــــل االســـــتغالل بأن الكثاف
الرعويـــــــة ومـــــــدى مالئمـــــــة معـــــــدل التحميـــــــل و عـــــــن تغطيـــــــة الرتبـــــــة، وعـــــــن لقـــــــيم اجلماليـــــــة للمرعـــــــى خـــــــالل موســـــــم 

.الرعي، و لكل نوع نبايت معامل استغالل سليم يضمن استمرار النبات يف البناء و االنتاج

افظ علــــــــى ويضــــــــمن معامــــــــل االســــــــتغالل عــــــــدم تــــــــدهور املرعــــــــى و بقائــــــــه قويــــــــا ومنتجــــــــا، و يف الوقــــــــت نفســــــــه حيــــــــ
.و املياهةاملصادر األخرى باملرعى كالرتب

موارد الغابات.5

ـــــيت  ـــــوازن البيئـــــي، ومصـــــدرا مهمـــــا لألخشـــــاب ال ـــــة املتجـــــددة املهمـــــة إلحـــــداث الت تعـــــد الغابـــــات أحـــــد املـــــوارد الطبيعي
ــــــــات ال ميكــــــــن أن تكــــــــون  ــــــــري مــــــــن الصــــــــناعات و االســــــــتخدامات املختلفــــــــة، كــــــــم أن أشــــــــجار الغاب ــــــــدخل يف كث ت

ـــــ ـــــل دون دائمـــــة لألب ـــــزمن ومـــــن مث متـــــوت و تتحل ـــــد لألشـــــجار ككـــــائن حـــــي أن تكـــــرب و تضـــــعف مبـــــرور ال ـــــال ب د،  ف
أن يســــــتفاد منهــــــا، لــــــذا فــــــإن األشــــــجار الــــــيت تصــــــل إىل مرحلــــــة النضــــــج ال بــــــد أن تســــــتغل بطريقــــــة منظمــــــة إعــــــادة 

ــــــدة  ــــــات اجلدي ــــــدة للنبات ــــــل الفرصــــــة اجلي ــــــة مث ــــــات الرتبي لكــــــي تنمــــــو حتــــــت ظــــــروف أفضــــــل مــــــع إجــــــراء بعــــــض عملي
التقلـــــيم و اخلـــــف و إعـــــادة إصـــــالح األمـــــاكن اخلاليـــــة حبيـــــث ال يـــــؤثر ذلـــــك علـــــى االنتـــــاج، و علـــــى وظيفـــــة الغابـــــات 

ومــــن املعـــــروف أن نســــبة كبـــــرية مـــــن غابــــات العـــــامل أبيــــدت خـــــالل الســـــنني . األساســــية و هـــــي احلفــــاظ علـــــى البيئيـــــة
ـــــــل تشـــــــري بعـــــــض الدراســـــــات إىل أن  ـــــــة يف الو %70املاضـــــــية، ب ـــــــات املتبقي ـــــــاء مـــــــن الغاب ـــــــت احلاضـــــــر مهـــــــددة بالفن ق

محــــــد (.منهــــــا مهــــــددة بــــــالقطع و االزالــــــة مــــــن أجــــــل التوســــــع الزراعــــــي%20ألغــــــراض تتعلــــــق بصــــــناعة األخشــــــاب و 

).187، ص 2008بن حممد آل الشيخ، 
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ـــــة ـــــة مـــــن جمموعـــــة مـــــن الوحـــــدات االحيائي ـــــات النظـــــام البيئـــــي و هـــــي مكون ـــــات أحـــــد مكون النباتيـــــة و -و تعـــــد الغاب
باألشــــــجار املوجــــــودة يف الغابــــــة، لــــــذا ال بــــــد مــــــن معاملــــــة هــــــذا املــــــورد كمــــــورد طبيعــــــي متجــــــدد احليوانيـــــة، هلــــــا صــــــلة

.لالستفادة منه االستفادة القصوى يف االنتاج و محاية البيئة

الموارد المائية.6

املــــــاء ضــــــروري لكــــــل كــــــائن حــــــي، فوجــــــود املــــــاء يعــــــين وجــــــود احليــــــاة و احلضــــــارة و القــــــوة، و ال عجــــــب 
ن احلضــــــــارات ارتبطــــــــت بوجــــــــود املــــــــاء، كــــــــذلك يعــــــــد املــــــــاء ضــــــــروريا الســــــــتدامة التنميــــــــة و االســــــــتقرار أن كثــــــــري مــــــــ

االجتمـــــــاعي، فكمـــــــا أن مجيـــــــع أشـــــــكال احليـــــــاة مرتبطـــــــة باملـــــــاء فـــــــإن مجيـــــــع أشـــــــكال التنميـــــــة مرتبطـــــــة بوجـــــــود املـــــــاء 
ــــل ميــــاه البحــــار و احمليطــــات ا ــــا، متث ــــة أربــــاع الكــــرة األرضــــية تقريب ــــث أيضــــا، ويغطــــي املــــاء ثالث جلــــزء األكــــرب منهــــا حي

.%97-95تصل نسبة مياه البحار و احمليطات إىل حوايل 

فقــــــط مــــــن امليــــــاه املوجــــــودة علــــــى ســــــطح الكــــــرة األرضــــــية، و يتــــــوزع هــــــذا اجلــــــزء بــــــني %1متثــــــل امليــــــاه العذبــــــة 

.و يوضح الشكل املوايل توزيع املاء يف الكرة األرضيةموجودة يف أجسام الكائنات احلية، 

توزيع الماء على سطح الكرة األرضية: )5(الشكل

21، ص 1982عبد العزيز، حممود حسان، :المرجع

املــوارد املـــائيــة

%5ميــاه عــذبة  %95ميــاه معـاجلـة 

%1مياه عذبة سائلة   %4ميــاه متجمدة   

%0.05مياه حيوية %0.95مياه جوية %2مياه سطحية %97مياه جوفية 
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ــــــاة علــــــى املســــــتوى  ــــــة ليســــــت موزعــــــة بانتظــــــام علــــــى ســــــطح األرض، ولكنهــــــا كافــــــة للحي ــــــات امليــــــاه العذب كمي
ألـــــــف كيلـــــــومرت مكعـــــــب، و إذا أمكـــــــن 111العـــــــاملي، فكميـــــــة األمطـــــــار الســـــــاقطة ســـــــنويا علـــــــى اليابســـــــة تبلـــــــغ حـــــــوايل 

ـــــة، و علـــــى افـــــرتاض أن حاجـــــة الفـــــرد مـــــن امليـــــاه تبلـــــغ %10اســـــتغالل  مـــــرت مكعـــــب ســـــنويا 100فقـــــط مـــــن هـــــذه الكمي
آالف مليـــــــون نســـــــمة، كمـــــــا دل التقريـــــــر 10، فـــــــإن تلـــــــك األمطـــــــار و حـــــــدها تكفـــــــي أكثـــــــر مـــــــن )حـــــــد الفقـــــــر املـــــــائي(

ــــــة لســــــد احتياجــــــات ــــــة العذبــــــة يف العــــــامل تعــــــد كافي ــــــى أن املــــــوارد املائي ــــــك الــــــدويل عل شــــــعوب الكــــــرة الصــــــادر عــــــن البن
األرضــــية كافــــة، 

ــــة مــــن  ــــاطق اجلافــــة وشــــبه اجلاف ــــاه العذبــــة وخصوصــــا املن ــــاطق تعــــاين مــــن نقــــص املي ســــنويا لكــــل إنســــان، إال أن بعــــض املن
ـــــل إن اإلحصـــــاءاتشـــــري الكـــــرة األرضـــــية ومـــــن بينهـــــا العـــــامل العـــــريب، حيـــــث ت ـــــة، ب ـــــاه العذب ـــــه يعـــــاين مـــــن نـــــدرة املي إىل أن

بعـــــض املنـــــاطق العربيـــــة ال تقتصـــــر مشـــــكلة امليـــــاه فيهـــــا علـــــى النـــــدرة بـــــل متتـــــد إىل نوعيـــــة امليـــــاه الـــــيت تتـــــدىن و تتحـــــول إىل 
.مياه غري صاحلة لالستخدام، و يوضح الشكل املويل لدورة املائية
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رياحرياح

مطر

مطر

هواء رطب

مياه آبارمياه البحر

ميـاه صرف
محالة

مياه صرف

مياه عذبة

صرفمياه

هواء رطب

الدورة المائية: )6(الشكل

174، ص 2008محد بن حممد آل الشيخ، :المرجع

الشمسأشعة
أشعة الشمس

سـحب

بحار و محيطات وبحار 
مالحة

اليابسة و  ما بها من أنهار

و بحيرات عذبة و آبار

معالجةمعالجة

تحليــــة

االستخدامات

مصــــاب األنهــــــار
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التنوع البيولوجي.7

ــــــه  ــــــا و مجيــــــع الكائنــــــات و " لقــــــد أورد البيولوجيــــــون تعريفــــــا للتنــــــوع البيولــــــوجي فقــــــالوا إن املتعضــــــيات احليــــــة الــــــيت حتي
ــــــات الدقيقــــــة األدىن ــــــدءا مــــــن الكائن ــــــد علــــــى كامــــــل ســــــلم التصــــــنيف و التطــــــور ب و تعــــــيش علــــــى كوكــــــب األرض، و متت

)453،454، ص 2007حممود األشرم، (".حىت الثديات الراقية 

التعريــــــف ، علــــــى 1987عقــــــب مــــــؤمتر األرض 1992لقــــــد أضــــــافت اتفاقيــــــة التنــــــوع البيولــــــوجي الــــــيت متــــــت عــــــام 
ـة كوــــــا ســــــر احليــــــاة و و توزعهــــــا يف مجيــــــع الكائنــــــات و امل) اجلينــــــات(تنــــــوع املورثــــــات " الســــــابق  احلـيــــ ات  ـي عضـــــ جوهرهــــــا ت

ومــــــا حيويــــــه مــــــن مليــــــارات الرمــــــوز الوراثيــــــة الضــــــامنة لنمــــــو (DNA)ن .ا.املتجليــــــة مبعجمهــــــا اجليــــــين الســــــائل البيولــــــوجي د
."و استمرار احلياة 

وقـــــد مت . مليـــــون نـــــوع30-5اع النباتيـــــة و احليوانيـــــة و الكائنـــــات الدقيقـــــة مـــــا بـــــني و يقـــــدر العلمـــــاء عـــــدد األنـــــو 
اجلــــــدول املــــــوايل يعــــــرض األعــــــداد التقريبيــــــة لألنــــــواع املعروفــــــة و املتوقــــــع . %4.3مليــــــون نــــــوع أي 1.5وصــــــف و تعريــــــف 

ــــــــل احلشــــــــرات و املفصــــــــليات .  مــــــــن %63األخــــــــرى و بينمــــــــا متث
ـــــــــديات ســـــــــوى  ـــــــــل الث ـــــــــة، ال متث ـــــــــات احلي ـــــــــى %0.3جممـــــــــوع الكائن ـــــــــة عل ـــــــــوزع النســـــــــبة الباقي ـــــــــا منهـــــــــا، فيحـــــــــني تت تقريب

ــــــات كالتــــــايل ــــــور و الزواحــــــف و الربمائي ــــــات الدقيقــــــة و األمســــــاك و الطي ــــــة و الكائن ــــــات غــــــري الراقي ــــــات و النبات : الالفقاري
:على التوايل0.6%، 1.4%، 2.6%، 0.3%، 8.4%

عـــــــــدد األنـــــــــواع النباتيـــــــــة و الحيوانيـــــــــة المعروفـــــــــة و المتوقـــــــــع وجودهـــــــــا فـــــــــي المجموعـــــــــات : )2(لجـــــــــدولا
)باأللف(1992البيولوجية العالمية 

التقدير المتوقع لألنواععدد األنواع المعروفةالمجموعة البيولوجية
874.130000احلشرات و املفصليات األخرى

248.4300النباتات الراقية

العديد من املاليني116.9)عدا املفصليات(الالفقريات 
غري متوفرة37.9النباتات غري الراقية
غري متوفرة36الكائنات الدقيقة

1921األمساك

من الطيور املعروفة%998الطيور
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من كل األنواع%995الزواحف و الربمائيات
كل األنواع4الثديات

1390.310000المجموع

456، ص 2007حممود األشرم، : املرجع

البيئة1.7

األرض و شـــــمل هـــــذا الوســـــط املنـــــاخ مبكوناتــــــه و و ي. هـــــي الوســـــط اجلغـــــرايف الـــــذي يعـــــيش فيـــــه هــــــذا الكـــــائن احلـــــي
ــــــاه و هــــــواء، إضــــــافة إىل اإلنســــــان و أنشــــــطته املختلفــــــة، كــــــذلك تعــــــرف  ــــــوان و مي ــــــات و حي ــــــرب و نب ــــــه مــــــن ت مــــــا حتوي

) (الـــــنظم البيئيـــــة 
ـــــه ) البيئـــــة(هـــــي  ـــــة املختلفـــــة، حيـــــث تســـــتمد من ـــــذي متـــــارس فيـــــه هـــــذه الكائنـــــات احليـــــة مجيـــــع أنشـــــطتها احلياتي املكـــــان ال

:أبعاد رئيسية متكاملة هي

.: النظام البيئي-
.أي العالقات االجتماعية بني الكائنات احلية: النظام االجتماعي-
.من الكائنات احليةاإلنسانأي السلوك الذي يتعلمه : النظام الثقافي-

النظام البيئي2.7

ـــــهالنظـــــام البيئـــــي عرفـــــه ـــــة حمـــــددة ذات : االخصـــــائيون بأن ـــــة املوجـــــودة يف مســـــاحة جغرافي جمموعـــــة الكائنـــــات احلي
منــــــاخ، تربــــــة، نباتــــــات و حيوانــــــات معينــــــة، و مــــــا حيــــــدث فيهــــــا مــــــن تفــــــاعالت بــــــني هــــــذه (ظــــــروف طبيعيــــــة معينــــــة 

و و مــــــــن أمثلتهــــــــا األنظمــــــــة البيئيــــــــة يف الصــــــــحراء و الغابــــــــات و املراعــــــــي ). االنســــــــان(الكائنــــــــات و مــــــــن ضــــــــمنها 
.اخل...

لتنوع البيولوجي و النظام البيئيالتداخل بين ا3.7

يف هـــــــذا . هنــــــاك تـــــــداخل واضــــــح بـــــــني مفهـــــــومي التنــــــوع البيولـــــــوجي ككــــــل، و بـــــــني األنظمـــــــة البيئيــــــة املختلفـــــــة
:ةاال ميكن القول إن هناك ثالثة مستويات للتنوع البيولوجي من حيث الشمولي

هــــــو الــــــنظم البيئيــــــة كالغابــــــات و أشــــــكاهلا، و املراعــــــي و أشــــــكاهلا، و البحــــــريات و الشــــــواطئ : المجــــــال األول- 
اا  نوع ات و ت اع لزر لفة و ا ملخت ا ية  اع لزر نظم ا فها، و ال أصنا .اخل...و 
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.يتمثل باألنواع النباتية و احليوانية و األحياء الدقيقة يف وحدة املساحة:المجال الثاني- 
هـــــو مســـــتوى األصـــــناف و األشـــــكال و العـــــروق و الســـــالالت و الطـــــرز يف كـــــل نـــــوع مـــــن : الثالـــــثالمجـــــال -

ــــــاء، أي هــــــو املســــــتوى  و هلــــــذا املســــــتوى . حتــــــت النــــــوع حيــــــث ترتكــــــز االختالفــــــات يف الرتكيــــــب الــــــوراثياألحي
.األخري أمهية هائلة يف الزراعة و تربية احليوان



ثالثل ال ـــــــــــــالفص
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مقدمة

املؤسساتية و التشريعية لكل دولةاختلفت مناذج التنمية الريفية املستدامة بني الدول، على حسب اخلصائص 
الطبيعية اإلمكانات

صريح برضوخلكي تستطيع أن تتماشي وفق هذه القوانني و املؤسسات على أرض الواقع، و ،البشرية املتوفرة لديهاو 
هلا أن تكيف لزاما كان ،وواضح هلذه الدول ملصطلح العوملة و ما متليه من التزامات وواجبات على املستوى الدويل

و األوامر اليت تصدر من خالل املؤمترات اليت تعقد هنا و هناك د، فأصبحت التشريعات يقوانينها وفق هذا املنهج اجلد

الدول إرشادو كان هلا األثر الكبري لتوجيه و ،1992الطبيعية املتجددة عقدت قمة األرض يف ريو دجينريو عام املواردو 
يف كيفية حتقيق هذا املغزى، أما على املستوى الوطين فالتشريعات و القوانني اليت تضعها الدول كفيلة بتحقيق ما تصبوا 

يفية املستدامة، السياسات اليت وضعتها لتحقيق تنميتها الر إطارمن خالل احملافظة على املوارد الطبيعية املتجددة يف ،إليه
كان لزاما تسيري املوارد الطبيعية املتجددة على ،األقاليمالالمركزيةأما على املستوى احمللي و بظهور فكرة احلوكمة احمللية و 

هذه املوارد مشرتكة االستخدام بني كل الطوائف اليت ن أعلى هرم يف السلطة، وهذا ألن املستوى احمللي دون تدخل م
صيغة تراضي بينهم، حيث التنمية الريفية تعتمد بالدرجة األوىل على التسيري الذايت إجيادو بالتايل وجب اإلقليمحيويها 
.لألقاليم
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على المستوى الدولي السياسات : أوال

21وجدول أعمال القرن مؤتمر قمة األرض.1

1992يف ريو دو جانريو عام الذي أقيم،)مؤمتر قمة األرض(كان أول مؤمتر لألمم املتحدة حول البيئة والتنمية 

وهو خمطط 21فقد أقر زعماء العامل جدول أعمال القرن ،والتنمية
القضايا التنمية املستدامة ومعاجلة ويقدم برنامج تنفيذي شامل لتحقيق،21املستدامة يف القرن عمل لتحقيق التنمية

.املستويات العاملية والقطرية واحملليةالبيئية واإلمنائية بطريقة متكاملة على

اتفاقات مؤتمر قمة األرض1.1

،ممثال من رؤساء الدول أو احلكومات108يف ريو دي جانريو، كان
:تغيري النهج التقليدي يف التنمية

 التنمية املستدامةوضع برنامج عمل شامل للعمل العاملي يف مجيع جماالت :21جدول األعمال القرن .

 سلسلة من املبادئ اليت حتدد حقوق ومسؤوليات الدول: بشأن البيئة والتنميةريوإعالن .

قوم عليها اإلدارة املستدامة للغابات يف مجيع أحناء العاملوهي جمموعة من املبادئ اليت ت:بيان مبادئ الغابات .

،باإلضافة إىل ذلك، مت فتح باب التوقيع على اثنني من االتفاقيات امللزمة قانونا
:العاملي والقضاء على تنوع األنواع البيولوجية، وإعطاء حملة عالية هلذه اجلهود

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية األمم .

جيو اتفاقية التنوع البيول .

وهو امل ملواجهة حتديات القرن املقبل،يتناول املشاكل امللحة اليوم، ويهدف إىل حتضري الع21جدول أعمال القرن 
مثل مكافحة الفقر وتغيري أمناط اإلنتاج (

حفظ وإدارة املوارد الطبيعية اليت هي أساس احلياة و محاية الغالف ، )ات الدميغرافيةكيواالستهالك، ومعاجلة الدينامي
.تعزيز الزراعة املستدامةالة الغابات، ي واحمليطات والتنوع البيولوجي، منع إز اجلو 
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وافقت احلكومات على أن التكامل بني البيئة والشواغل اإلمنائية سيؤدي إىل تلبية االحتياجات األساسية، وحتسني 
تنص أكثر أمانا ومستقبل أكثر ازدهارا حيث

معا ميكننا إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية . ليس هناك أمة تستطيع حتقيق هذا من تلقاء نفسها"اجة على أن الديب
".املستدامة 

اموعات الرئيسية به  تقوم  ذي  ل لدور ا يز ا تعز بل  بس يضا  وصى أ أ عمل  ل مج ا ا النساء، ونقابات العمال واملزارعني : برن
ية، واألوساط العلمية، والسلطات احمللية وقطاع األعمال والصناعة واملنظمات غري واألطفال والشباب، والشعوب األصل

.حكومية يف حتقيق التنمية املستدامة

ت الدول فيما من خالل حتديد حقوق ومسؤوليا21إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية يعتمد جدول أعمال القرن 
:من مبادئه

حيق هلم أن حييوا حياة صحية ومنتجة يف وئام مع مات املتعلقة بالتنمية املستدامة،هم يف صميم االهتماالبشر
. الطبيعة

عدم اليقني العلمي ال ينبغي أن تؤخر اختاذ تدابري ملنع التدهور البيئي،
. ال رجعة فيها

ولكن ال تسبب ضررا لبيئة الدول األخرى،يكون للدول احلق السيادي يف استغالل مواردها اخلاصة .

من أجل التنمية ملعيشة يف مجيع أحناء العامل هي ال غىن عنه،القضاء على الفقر وتقليل التفاوت يف مستويات ا
. املستدامة

املشاركة الكاملة للمرأة أمر ضروري لتحقيق التنمية املستدامة .

 تعرتف البلدان املتقدمة باملسؤولية اليت تتحملها يف السعي الدويل لتحقيق التنمية املستدامة يف ضوء الضغوط
. ا

غري ملزم قانونا بيان املبادئ من أجل اإلدارة املستدامة للغابات، وكان التوافق العاملي يان املبادئ املتعلقة بالغابات، ب
:من أحكامهمت التوصل إليه يف جمال الغابات واألول الذي
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إعادة التشجري من خاللملتقدمة، ينبغي أن تبذل جهدا لعامل أخضر، سيما البلدان االمجيع البلدان، وال
. واحلفاظ على الغابات

 شيا مع السياسات الوطنية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية، ومتلالدول هلا احلق يف تطوير الغابات وفقا
. للتنمية املستدامة

 يلةمالية حمددة تقدم لتطوير الربامج اليت تشجع السياسات االقتصادية واالجتماعية البدينبغي أن ختصص موارد .

حمادثات حول إلجراءكما دعت األمم املتحدة يف مؤمتر القمة للتفاوض على اتفاق قانوين دويل حول التصحر، 
منع استنزاف املخزونات السمكية، لوضع برنامج عمل لتحقيق التنمية املستدامة للدول النامية، وإنشاء آليات لضمان 

.تنفيذ اتفاقات ريو

حول التنمية الريفية المستدامةمؤتمر قمة األرضمن الرابع عشر الفصلتقرير 2.1

يف مؤمتر قمة األرض يف ريو عام مت االعرتاف بأمهية مفهوم الزراعة والتنمية الريفية املستدامتني والتأكيد عليها
بتوضيح الربامج واخلطوات احملددة املطلوبة لتشجيع 21القرن من جدول أعمال14، باإلضافة إىل قيام الفصل 1992

الرئيسية جماالت الربامج، و تتضمن الريفية املستدامتني، والتزام الدولالزراعة والتنمية
:ما يلي14للفصل 

وخصوصاً فيما ،املتعدد الوظائف للزراعةاملتكاملة على ضوء اجلانباستعراض السياسة الزراعية والتخطيط هلا وبرجمتها) أ
.الغذائي والتنمية املستدامةيتعلق باألمن

.ة املستدامةالبشرية للزراعضمان مشاركة السكان وتعزيز تنمية املوارد) ب
.األساسيةالزراعية وتطوير البنية تنويع فرص العمل الزراعية وغري حتسني إنتاج املزارع والنظم الزراعية من خالل) ج
.علق مبوارد األرض ألغراض الزراعةواإلعالم والتثقيف فيما يتالتخطيط) د
.واستصالحهاصون األراضي) هـ
حفظ املوارد الوراثية النباتية واستغالهلا املستدام واملستدامةتوفري املياه لتحقيق اإلنتاج الغذائي املستدام والتنمية الريفية) و

.لزراعة املستدامةباألغذية وافيما يتعلق
.املستدام ألغراض الزراعة املستدامةصون املوارد الوراثية احليوانية واستغالهلا) ح
.يف الزراعةاملعاجلة واملكافحة املتكاملتني لآلفات) ط
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.تغذية النباتات املستدامة لزيادة اإلنتاج الغذائي) ي
.الطاقة الريفية لتعزيز اإلنتاجيةحتويل) ك
. النباتات واحليوانات الذي يسببه استنفاذ طبقة األوزون يف الغالف اجلويآثار األشعة فوق البنفسجية علىتقييم) ل

1992مــــن جمــــاالت القضــــايا منــــذ د عــــدبــــرز

.،اجلديدة

في التنمية الزراعية و الريفية المستدامتينFAOالتغذية و الزراعةنظمة دور م.2

ـــــة علـــــى أن جتتمـــــع ،يف ريـــــوتأسســـــت جلنـــــة التنميـــــة املســـــتدامة بعـــــد مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين بالبيئـــــة والتنمي
ـــــق رصـــــد وتقـــــدمي ـــــى املســـــتويات ســـــنوياً يف األمـــــم املتحـــــدة وتقـــــوم باملتابعـــــة عـــــن طري ـــــات عل ـــــذ االتفاقي التقـــــارير عـــــن تنفي

ـــــــــة والدوليـــــــــة ـــــــــة والقطريـــــــــة واإلقليمي التنميـــــــــة الريفيـــــــــة الزراعـــــــــة و (14تقـــــــــوم الفـــــــــاو بـــــــــدور مـــــــــدير مهـــــــــام الفصـــــــــل . احمللي
ملســـــتدامتني إىل ة ارز يف الزراعـــــة والتنميـــــة الريفيـــــقـــــارير عـــــن التقـــــدم احملـــــســـــئولة عـــــن رصـــــد وتقـــــدمي التي موهـــــ) املســـــتدامتان

دوقــــــد راجعــــــت جلنــــــة التنميــــــة املســــــتدامة، أثنــــــاء. جلنــــــة التنميــــــة املســــــتدامة
الرئيســـــية بـــــني أعضـــــاء موعـــــات . والزراعـــــة، التقـــــدم احملـــــرز يف األراضـــــي2000

ــــــة، والتجــــــارة والصــــــناعة، والعلــــــومت الســــــجمموعــــــا ــــــاكان األصــــــليني، واملــــــزارعني، واملنظمــــــات غــــــري احلكومي . والتكنولوجي
ــــــة التنميــــــة املســــــتدامة  ، احلــــــوارات متعــــــددة أصــــــحاب 14لفصــــــل م اأن تواصــــــل الفــــــاو، بصــــــفتها مــــــدير مهــــــاوطلبــــــت جلن

اموعات الرئيسية وتقوم بتقدمي مع  أن  لش .يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةالتقارير ثانيةا

ميكــــــن أن تكـــــون مفيــــــدة يفتســــــخري هـــــذه القــــــوى الـــــيتيتمثـــــل يفين التحــــــدأنظمـــــة األغذيــــــة والزراعـــــة مرتقـــــ
إذ يتعـــــــــني توســـــــــيع نطـــــــــاق مفهـــــــــوم هـــــــــذه التنميـــــــــة ليشـــــــــمل االســـــــــتدامة ،ميـــــــــة الزراعيـــــــــة والريفيـــــــــة املســـــــــتدامةإطـــــــــار التن

وتــــــرى املنظمــــــة ، لرشــــــيداالجتماعيــــــة واملؤسســــــية واالقتصــــــادية وال يقتصــــــر علــــــى صــــــيانة املــــــوارد الطبيعيــــــة واســــــتخدامها ا
: ثالثة جماالت رئيسيةالريفية املستدامة يتطلب العمل يفجمال التنمية الزراعية و أن التقدم يف

للتنميـــــة الزراعيـــــة والريفيـــــة املســـــتدامة هـــــو بنـــــاء قـــــدرات النـــــاس يفالعمـــــاد الرئيســـــ:قـــــدرات وتعزيـــــز المؤسســـــاتبنـــــاء ال
، واملعـــــارف يذلـــــك احلصـــــول علـــــى التعلـــــيم األساســـــويعـــــىن،أعمـــــال تنميـــــتهمكيـــــنهم مـــــن املشـــــاركة بصـــــورة كاملـــــة يفلتم

ــــــادل املعلومــــــات واخلــــــربات ــــــة والبيئيــــــة واالقتصــــــادية، وتب غــــــري أن الكثــــــري مــــــن املعلومــــــات غــــــري متــــــاح أو ال ميكــــــن . الفني
واألدهـــــــى مـــــــن ذلـــــــك، أن الفـــــــرص ضـــــــئيلة أمـــــــام احلـــــــوار بشـــــــأن . احلصـــــــول عليـــــــه وخاصـــــــة بالنســـــــبة للمـــــــزارعني الفقـــــــراء
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ــــــرية مــــــاوتقــــــول منظمــــــة األغذيــــــة والزرا،املســــــائل موضــــــع اهتمــــــامهم ــــــدة كب ــــــه فائ ــــــاء القــــــدرات قــــــد تكــــــون ل مل عــــــة إن بن
دخلــــــــت فيــــــــه احلكومــــــــات يالوقــــــــت الــــــــذيففــــــــ،دراتتتــــــــيح اســــــــتخدام هــــــــذه القــــــــتتــــــــوافر املؤسســــــــات الفعالــــــــة الــــــــيت

ــــــة والوكــــــاالت العامــــــة يف ــــــت األبعــــــاد املؤسســــــية واإلداري والقطــــــاع اخلــــــاص، مازال
. حاجة إىل تعزيزاكات اجلديدة يفشريعية هلذه الشر والت

ت إدارة للعمـــــــــل بصـــــــــورة حتتـــــــــاج املنظمـــــــــات غـــــــــري احلكوميـــــــــة ومجاعـــــــــات املـــــــــزارعني إىل صـــــــــكوك قانونيـــــــــة وأدوا
اــــــــيففــــــــ،مســــــــتقلة ات ذ ـ احلكومـــــــ ـل  اخـــــــ تتعامــــــــل مــــــــع الزراعــــــــة والبيئــــــــة والتعلــــــــيم ا، حتتــــــــاج الــــــــوزارات واألجهــــــــزة الــــــــيتد

. اتفاقيات تعاونية جديدة لتعزيز التنمية الريفيةيفوالصحة والنقل والتجارة إىل الدخول 

الزراعــــــة اقتطاعــــــات مثــــــرية للقلــــــق يفمــــــن القطــــــاع العــــــام يفلقــــــد واكــــــب اخنفــــــاض االســــــتثمارات :تعبئــــــة االســــــتثمارات
ــــــــى القطــــــــاع مــــــــن اجلهــــــــات امل ــــــــة عل ــــــــدفق املســــــــاعدات اإلمنائي ــــــــة ومتعــــــــددة األطــــــــرافت ــــــــوب هــــــــو و،تربعــــــــة الثنائي املطل

ة لالســـــتثمار حتقـــــق أقصـــــى قـــــدر مـــــن املنـــــافع مـــــن خـــــالل توجيـــــه املـــــوارد احلكوميـــــة احملـــــدودة إىل املنـــــافع العامـــــإســـــرتاتيجية
وميكــــــن أن ،قات االســــــتثمارية مـــــن القطــــــاع اخلـــــاصبــــــدورها، التـــــدفميكــــــن أن تطلـــــقمثـــــل البيئــــــة األساســـــية للنقــــــل الـــــيت

ــــــني احلكومــــــات و  ــــــادة ســــــري تلــــــيت، ااألعمــــــال التجار تســــــاعد التحالفــــــات والشــــــراكات اجلديــــــدة ب ها زي
وقـــــد تظهـــــر أيضـــــا فـــــرص ،ســـــاعدات املاليـــــة والفنيـــــة اخلارجيـــــةإعـــــادة حتديـــــد األدوار التقليديـــــة للميف، يالتكامـــــل العـــــامل

ـــــا ـــــة العـــــاملوآلي ـــــل صـــــندوق البيئ ـــــدة مث ـــــوفري األمـــــوال اليت جدي ـــــالكربون لت الزمـــــة الســـــتثمارات القطـــــاع العـــــام والتجـــــارة ب
. النشاطات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية املستدامةيف

فاحتياجـــــات املــــزارعني الفقـــــراء :جيـــــة وتحــــافظ علـــــى المــــوارد الطبيعيـــــةتزيـــــد اإلنتاياســــتحداث التكنولوجيـــــات التــــ
ـــــة إال أن ا ـــــا، وجهـــــود البحـــــث الالزمـــــة لتـــــدعيمها، هائل ـــــةمـــــن التكنولوجي الفقـــــراء.لطلـــــب الفعـــــال عليهـــــا مـــــنخفض للغاي

ـل ــــــــا مــــــــن مســــــــتلزمات مثــــــــل املــــــــ تصـــــــ ـا ي أو ـمــــــ ـا  يفهـــــــ تكال ـل  يعون حتمـــــــ تط ـ يســـــــ ـهم ال  فســـــــ ن اء واألمســــــــدة وقــــــــوى العمــــــــل أ
ــــــادة متويــــــل القطــــــاع العــــــام للبحــــــوث واإلرشــــــاد يف،اإلضــــــافية ــــــال الزراعــــــواملطلــــــوب هــــــو زي ــــــك يف،يا وقــــــد يكــــــون ذل

حتـــــــد مـــــــن نتـــــــاج الـــــــيتاإلوتشـــــــمل خطـــــــة البحـــــــوث احملتملـــــــة وضـــــــع ونشـــــــر نظـــــــم،شـــــــراكة وثيقـــــــة مـــــــع القطـــــــاع اخلـــــــاص
لتكنولوجيــــــات الصــــــديقة للبيئــــــة الــــــيت، وايولوجيــــــة النــــــاجم عــــــن التكثيــــــف الزراعــــــوامليــــــاه واملــــــوارد البيياســــــتنزاف األراضــــــ

ــــــــة  ــــــــة لآلفــــــــات والزراعــــــــة املخت(تشــــــــمل نظــــــــم اإلدارة املتكامل ــــــــل الزراعــــــــة العضــــــــوية واإلدارة املتكامل ــــــــاتمث ) لطــــــــة بالغاب
تقــــــــدمها تكنولوجيــــــــا قــــــــد جتاهــــــــل املنــــــــافع احملتملــــــــة الــــــــيتيوال ينبغــــــــ،ســــــــالمة األغذيــــــــةمن تضــــــــوالتكنولوجيــــــــات الــــــــيت

. املستقبليفيالتحوير الوراث
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ــــــد أن ت ـرورة  ـر ضـــــ تقريـــــ رى ال ـ ييـــــ
، أن تعــــــزز مــــــن دورهــــــا باعتبارهــــــا 14إطــــــار الفصــــــل هــــــام يفني عليهــــــا، بوصــــــفها مــــــديرا للمإذ يتعــــــ. والريفيــــــة املســــــتدامة

ــــــة املســــــتدامة علــــــى ال ــــــة والريفي ــــــة الزراعي ــــــز التنمي ــــــدوليني يفيصــــــعيد العــــــاملجهــــــة اتصــــــال لتعزي بالتعــــــاون مــــــع شــــــركائها ال
. منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولي

ة و البيئةيالزراعالتنمية .3

و هي تتعلق بتسيري رشيد للموارد الطبيعية و الذي أساسه 14إن جل القضايا ذات األولوية مسجلة يف الفصل 
.الزراعة و استعمال املواد كيميوزراعية و طرق أخرى تضر هذه املوارد

ل اليت يطرحها التلف الدائم لألراضي على املشاك1977احلاصلة سنة لقد ركزت اللجنة أثناء معاينة التطورات

حبث علوم الزراعي،و كذا متابعة البحث،حول املوارد النباتية الوراثية للزراعة" بليربينغ " نشاط املؤمتر التقين الدويل 
.الزراعة و حتوالت التكنولوجيا

الفصل أثار خر التطورات املسجلة يف هذا اخلصوص قد حللت بعد ذلك كما قد عوجلت بالتفصيل يف هذاإن آ
احليوية الزراعية و كذا أثار موارد املاء على الزراعة كما أن تقرير األمني العام حول املشاكل العمران على الزراعة، التقنية،

:يكون التسيري ملستدام للموارد الطبيعية املتجددة من خالل الزراعة من خاللعقارية يدخل أيضا يف صلب املوضوع، ال
(U.N, 2000, p 9-14)

مكافحة تلف األراضي الزراعية1.3

يف الدول 
املشكل جد خطري يف إفريقيا اجلنوبية الصحراوية حيث أن الفقدان السنوي املتوسط للطعام . السائرة يف طريق النمو

10ـو تكلفة األشكال املختلفة لتلف األراضي يقدر بهكتار ال يزال يف ارتفاع،/ 24kgاملستهلك املقدر حاليا حبوايل 

).حساب مبين على مفقودات اإلنتاج ( مليار دوالر يف السنة بالنسبة ملنطقة واحدة ألسيا اجلنوبية 

إذا مل ،هذه األرقام توضح خطورة املشكل احلايل و تعطي فكرة عن التكاليف الضخمة اليت تنتج عن هذا التلف
.نأخذ معايري فعالة إلصالح األراضي و كذا احملافظة عليها
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هناك ية اخلاصة بتلف األراضي الزراعية،اجلهوية و الدوليقات اجلديدة و التقنيات الوطنية،بالتوازي مع التحق
و البنك العاملي اليت تواجه )FIDA(للتنمية الزراعية الصندوق الدويلالعديد من احلكومات و املؤسسات الدولية مثل 

.و الربامج و مشاريع احملافظة على األراضي و التنمية الزراعية املستدامة،ماملشكلة يف إطار عمليات متكاملة لتهيئة اإلقلي

ففي هذه احلالة األخرية يتعلق األمر بإعادة إنشاء و حتسني املوارد العقارية و اختيار طرق تسيري زراعي متنح 
.الزراعة دون حراثة: فوائد متعددة مثل 

أو ظاهرة اجلفاف خاصة 
هذا االتفاق أعطى األولوية دولة،150و قد أيد من طرف أكثر من ،1996دخل حيز التنفيذ يف سبتمرب يف إفريقيا،

.اإلنتاجية يف جماالت الزراعة و تربية املواشي

أنظمة مدمجة لتغذية نباتية2.3

تستدعي خليط متوازن من املواد ( املدجمة للتغذية النباتية بفرض ترقية األنظمة (NUED)قامت،14يف الفصل 
من أجل جتنب اللجوء املفرط لألمسدة املعدنية و العضوية يف أنظمة اإلنتاج ،)النباتية الغذائية العضوية أو الكيميائية 

ل تكلفة يف األنظمة و كذا إبقاء خصوبة األراضي بأق،)األزوت ( رتات ياملكثف اليت تسبب تلوث املياه عن طريق الن

.الساحلية و هي جد خطرية يف عدة بلدان

ن التجدد بصفة  إن استعمال السماد و تطبيقات أخرى تفقر على الدوام األتربة من عناصر غذائية و متنعها م
ن الغذائي و بصفة عامة فإن الربامج املنفذة للغاية اإلنتاج الزراعي و كذا األم

مسبقا تقرتح مناذج غذائية نباتية أكثر استقاللية لكن تبقى صامتة يف ما خيص جتديد و استعمال املواد العضوية املنتجة 
.زراعيةيف االستثمارات ال

و مل تؤخذ بعني االعتبار بكفاية  باإلضافة إىل ذلك بعض مظاهر تسيري األتربة و املياه مل تعاين بطريقة نظامية
اموعات االستشارية للبحث الزراعي ،(BM)بالتعاون مع البنك العاملي FAO)(حلل هذه املشاكل قامت منظمةو  ا  و كذ

و بعض املشاركني مببادرة من أجل خصوبة األراضي يف جنوب صحراء إفريقيا و عن طريق هذه املبادرة ، (GCRAI)الدويل 
و ذلك ،من أجل تأسيس برامج نشاط وطنية تطمح إىل حتسني إنتاجية األراضيدولة14تقوم اهليئات املشاركة مبساعدة 
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و كذا كفاح متلفي ،)املهضومة(األطعمة ، املاء،احلراثة، األتربة: تأخذ يف احلسبان باالقتباس من طريقة مدجمة
.منظمة هلذه املبادرة) اخل ...منظمة ملساعدة الفقراء ( ONGهناك أيضا مؤسسات خاصة و منظمة .املزروعات

يف )FAO( لتسهيل تبين تطبيقات تسيري مدمج لألراضي و األطعمة أعلنت منظمة التغذية و الزراعة 
بلد سائر يف طريق النمو عن برامج حبث 15مع املنظمات الدولية للبحث الزراعي ألكثر من السنوات الثالث األخرية،

فقد تطورت زراعات اخلضار و من ،أفضل احلاالت
حتسني الكميات الكبرية للفضالت العضوية اليت مل تستغل بكفاية املستعجل إذن ترقية أحسن الوسائل إلعادة تصنيع و

.من أجل غايات زراعية و يف ظروف مالئمة

حماية نباتية صحية3.3

CNUED،تصحيح : مثل
توسيع التعاونية الدولية يف احلاالت املستعجلة و اللجوء إىل الطرق املدجمة للكفاح ضد مفسدي املزروعاتالنظام،

.أعداء املزروعاتيتطرق ملوضوع النباتات و FAOمانة منظمة أللحماية لاالتفاق الدويل و 

ر أمراض و أعداء النباتات هدف هذه االتفاقية هو ضمان نشاط واحد و فعال يف الكفاح ضد دخول و انتشا
.املنتوجات النباتية و حتسني تبين معايري هلذا الغرضو 

ه ذحسنت هلقد . زروعات و من بينها األعشابو كل مفسدي امل،هذه االتفاقية تشمل كل النباتات املتوحشة
أا تعكس التطور احلديث لطرق تأسيس إجراءات سن ال1997االتفاقية سنة  يقة  ضوابط مبا فيها الوسائل اليت تسهل بطر

مقاييس دولية، أما بالنسبة جلأمانتها إنشاء و تبين 
.مؤسساتية ضرورية

مع معرفة السبب املطبقة يف حالة بعض املنتوجات ،على إجراء اتفاق مسبق1998عام " روتردام " إن اتفاقية 
البيئة،و ى ديد الصحة العمومية دف إىل خفض كمية املبيدات القادرة عل،ياالكيميائية و املبيدات اخلطرة املسوقة عامل

. دولة50و ستدخل حيز التنفيذ عندما تؤيدها 

. تتفق احلكومات على مواصلة تطبيق إجراء تطوعي التفاق مسبق مع معرفة السببففي انتظار تطبيقها رمسيا،
.عن ضمان أمانتهامسؤولتانPNUEو FAOهذا االتفاق مستوحى من الطرق اجلديدة فكل من 
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و كذا أمراض احليوانات،نظام كفاح وقائي ضد مفسدي املزروعات،1994سنةFAOوضعت منظمة 
ملتنقلة عرب احلدود و الذي يهدف خلفض األخطار اليت تشكلها هذه األخرية على األمن الغذائي على النباتات او 

و التحرك ملواشي فإن هذا النظام يسمح بإعطاء إنذاراص تربية فيما خيو ستثمرين الزراعيني و كذا البيئة،عائدات امل
و هو عنصر مهم للمجهودات الكبرية املبذولة حاليا للرد على الطلب الكبري على اللحم ،بسرعة يف حالة الوباء

.ا وضع مكان مهم لرتبية املواشي يف التنمية الزراعية و الريفية املستدامةو كذ،بلدان السائرة يف طريق النمواحلليب يف الو 

منظمة الوحدة ،)OMS( املنظمة العاملية للصحة لعاملية،املنظمات اجلهوية و اهذا النظام مطبق باإلشراك مع 
يهدف للحد من األمراض مثل احلمى البرتية اإلحتاد األوريب، ، )AIEA( الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،)OUA( اإلفريقية 
.و طاعون

مقاومة املفسدين املهاجرين متعلق غالبا باستعمال املبيدات اليت هي أصل العديد من مشاكل الصحة العمومية 
ث و تطبيق طرق سائل اإلنذار و التدخل السريع برتقية البحالبيئة ففي إطار برنامج مشرتك ملقاومة اجلراد لتحسني و و 

قد سيطر عليها بفضل 1998-1997عدة هجومات مثل اليت مست البلدان النهرية للبحر األمحر سنة نشاط حترتم البيئة،
.أو أن تنتقل إىل بلدان و مناطق أخرى) خسائر ( قبل أن حتدد أضرار ،هذا الربنامج

دمجة ضد أعداء المحاصيل الزراعيةالمقاومة الم4.3

لكن يرتاجع شيئا فشيئا يف ،إن استعمال مبيدات احلشرات ساري املفعول يف البلدان السائرة يف طريق النمو
عدة بلدان متطورة أين كان استعماله كثيف بسبب عرض منتوجات جديدة يف السوق مطبقة مبقادير ضعيفة و موجهة 

إن املقاومة .و كذا عرض املبيدات الكيميائية املستعملة حلماية الزرع،لسلبية على البيئة و الصحةللحد من النتائج ا
قد امتدت يف العديد من ى زراعة األرز يف أسيا أول األمر،و اليت طبقت عل) الزرع ( املدجمة ضد أعداء املزروعات 

ا يف القارة األسيوية يف إطار مبادرات طائفية لنشرها هذه املقاومة املدجمة تواصل تطوره. الزراعات و يف عدة بلدان
اليت تعد من أكرب مستهلكي ، إصالحات زراعية ختص جمموعة كبرية من الزراعات خاصة زراعة اخلضر و القطنو 

.املبيدات

و هذا ما ساهم ،فهم يستهلكون األغذية اليت ال حتوي هذه املركبات الكيميائية،نظرا لوعي املواطنني األسيويني
. سياد مفسدي املزروعات يف بعض بلدان آيف مضي املقاومة املدجمة قدما ض



سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة لتحقيق تنمية ريفية مستدامة……………………………………………………ـــل الثالث الفص

102

ديوان جملس الكاكاو، مؤسسات إنتاج القطن،( ؤسسات شبه عمومية قامت عدة ميف بعض بلدان إفريقيا،
،)التنمية 

.خيص املبيدات العضوية املتخذة من طرف بلدان مستوردة

نها لك،متمحورة على املقاومة املدجمة ضد متلفي املزروعات) نظرية ( هذه الربامج اجلديدة ال توافق مقاربة 
اا وقد أجريت تبادالت هامة ، ذ

ة يف منطقة إفريقيا اجلنوبية و إفريقيا الشرقية خاصة بفضل برنامج مدمج لتسيري اإلنتاج و املقاومة ضد يبيملعطيات جتر 
.متلفي املزروعات

بعض هذه الربامج نفذت على مستوى وطين مقاومة مدجمة ضد متلفي املزروعات،روجعت حاليا برامج لقد 
.استفادت من مساعدة ذات حدين و قد أعطت نتائج جيدة فيما خيص اخلضر و الفواكهو 

قد اتسعت ،يت خاضتها أسياأما يف أمريكا الالتينية فإن الربامج السارية و اليت تأخذ بعني االعتبار التجربة ال
و يف البلدان املتطورة هناك برامج وطنية حتسن املقاومة املدجمة ضد أعداء املزروعات و خصوصا برامج األشجار املثمرة 

يساهم بشكل واسع ،للمقاومة ضد املفسدينFAOإن إطالق ذكور احلشرات املعقمة املنظمة من طرف برامج،اخلضرو 
. و يسمح بتجنب اللجوء إىل املبيداتذبابات الفواكه،: املزروعات مثل ء على متلفييف جناح محالت القضا

الزراعي و الموارد الوراثيةالتنوع الحيوي 5.3

من املهم أن تعرف االتفاقيات الدولية احلديثة أمهية محاية تنوع الفصائل اليت نتجت عن الزراعة خالل قرون 
.التنميةاستعماهلا إلتاحة و 

ختص املوارد الوراثية ،إن اتفاقية األمم املتحدة حول التنوع البيولوجي قد جلبت االنتباه حول أسئلة مهمة
،FAOبالنسبة للتغذية و الزراعة و قد طالبت االتفاقية من منظمة التغذية و الزراعة 

حول 1996سنة " ليبزينغ :" ــFAOو فيما خيص هذه االتفاقية فقد قامت منظمة
اللجنة احلكومية و قد وسعت برناجمها املتعلق باملوارد احليوانية الوراثية حتت إشراف ،املوارد النباتية الوراثية بالنسبة للزراعة

.الداخلية للموارد النباتية الوراثية للتغذية و الزراعية

عضو تفاوض حاليا مراجعة االلتزام الدويل إزاء املوارد النباتية الوراثية بالتعاون مع 161هذه اللجنة املكونة من 
طبقا ألحكام ، ل حقوق املستثمرين الزراعينيالستخالص اتفاق حو ،البيولوجيأمانة اتفاقية األمم املتحدة حول التنوع 
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لك هذه اللجنة تضمن باإلضافة إىل ذ، ا حول الوصول إىل املوارد النباتية الوراثية املتفق عليها للتغذيةو كذ،21النشاط 
1998و قد دعت سنة ،متابعة خمطط النشاط العاملي حول املوارد النباتية الوراثية للتغذية و الزراعة اليت تبناها مؤمتر ليبزينغ

.تطبيق املخطط

بفضل تعزيز الربامج ،لقد أجنزت تطورات مهمة يف فهم العالقات بني احملافظة و استعمال املوارد النباتية الوراثية
و كذا جامعة األمم ،وضع شبكات زراعة جهوية مع دعم األمالك بالنسبة للبيئة العامليةية املتعلقة باملوارد الوراثية، الوطن

بتصحيح برامج منوذجية تسامهية و مستدامة لتسيري تنوع ،FAOبالتعاون مع املنظمات الوطنية قامت ،)UNU( املتحدة 
.قد عزز نظام اإلنذار املتطور و االستعالم حول املوارد النباتية الوراثية للتغذية و الزراعةل. حيوي زراعي

و كذا فريق عملها التقين داخل احلكومة ،صادقت جلنة احلكومة الداخلية للموارد النباتية الوراثية, 1999عام 
للموارد الوراثية هلذه ترقية احملافظة و االستعمال املستدام 

م تصحيح و استعمال تقنيات فعالة أصلية و تقنيات بيولوجية فعلى احلكومة و الطائفة الدولية يتدعاحليوانات،
وضع اية و ك،استخالص املوارد املالية و تطوير الطاقات اهلامة لتكثيف أنظمة اإلنتاج احليواين بصورة مستدامة ا  ذ

.لقرض للموارد احليوانية الوراثية األكثر فأكثر أمهية

نوع حيواين مهدد باالنقراض قد أنقرض خالل 2000نوع من 800أن ،)منظمة التغذية و الزراعة ( FAOتعترب 
.من األنواع املتبقية ختاطر باالختفاء من سطح الكوكب يف خالل جيل%30و أن ،20القرن 

تنسيق حتضريات FAOو الزراعة بأنه جيب على منظمةحكومة للموارد الوراثية للتغذية لقد قررت اللجنة الداخلية لل
.هذا التقرير سرياقب دولة بدولةارد احليوانية الوراثية العاملية،تعزيز حول حالة املو 

الزراعة البيولوجية 6.3

املزارعني و املعارضني يشاركون اآلن يف حركة عاملية لصاحل اإلنتاج البيولوجي لألغذية إن املنظمات احمللية،
و الطرق البيولوجية املستعملة من األراضي الصاحلة للزراعة،%10إىل %6حتتل الزراعة البيولوجية يف أوربا بني . األليافو 

قطن و املوز يف يف املكسيك و الالقهوةأمريكا الشمالية،احلبوب يفاجلديدة،الرعي يف زيالندا مثل : يف قطاعات خمتلفة 
من السوق الغذائي العاملي فإن إنتاج و استهالك %1و إن كانت املنتوجات البيولوجية ال متثل سوى عدة دول إفريقية، 

.يف السنة%20هذه املنتوجات تواصل منوها بنسبة 
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،الزراعة البيولوجية ختص اإلنتاج الغذائي و خلق عائدات و كذا محاية البيئة
. و كما تستفيد من املوارد و بسرعة من املقاومة البيولوجية مقابل املبيداتالبيولوجياملعارف احمللية و التنوع 

الية و تستفيد من سحب اإلعانات امل،ستعمال املركبات الكيميائيةهذه الزراعة البيولوجية تتجنب كذلك ا
ن الغذائي و احملافظة على وكذا تبين وسائل مالئمة كما تستفيد من االهتمام املتزايد باألمبواسطة وسائل إنتاج زراعية،

.يف طريق النموالبلدان السائرةصادراتمبا يف ذلك) منافذ ( هذه العوامل وسعت إمكانيات خمارج البيئة،

قامت جلنة ،ففي جانفي : و مها قادرين على قبول و تطور الزراعة البيولوجية ،هناك حدثني مهمني ظهرا مؤخرا
و قد كلفت املنظمة بصياغة ،115و اليت تضم FAOالزراعة ملنظمة 

إىل أن تلعب دورا طاقويا بالتعاون مع الربامج الوطنية FAOدعت منظمة لبيولوجية، و متناسق خبصوص الزراعة ابرنامج 
.مشرتكون آخرون مثل الفدرالية الدواية حلركات الزراعة البيولوجيةو 

( العنونة قد تبىن توجيهات متعلقة باإلنتاج، املعاجلة،للمقاييس الغذائية ،)OMS/FAO( إن الربنامج املختلط 
د ترقية هذه املقاييس هي جد مهمة إذا كنا نري. ا بيع املنتوجات الغذائية البيولوجيةو كذ،)وضع بطاقات مع املنتوجات 
.التجارة الدولية و كذا منتج ثقة للمستهلكنيعو تشجيتبين نصوص تشريعية وطنية،

أحداث جديدة أخرى .4

و كذا إسرتاتيجية ،ة إلسرتاتيجية تنمية زراعية و ريفية مستدامةعدة مبادرات كان هدفها حتقيق أهداف متنوع
. و ذلك بتحسني طرق االستثمار يف جمموعها،خمطط نشاط القمة العاملية للتغذية

و ذلك عن ،وضع أنظمة استثمار مستدامة من طرف السلطات الوطنية للدول املتقدمة و الدول السائرة يف طريق النمو
.ONGطريق مؤسسات جهوية و دولية و عن طريق منظمة 

و ميكن أن نذكر رارية العيش و كذا األمن الغذائي،ة على هدف مضاعف و استمبعض هذه الربامج متمحور 
حول األمن الغذائي الذي وقع عليه رؤساء الدول و احلكومات أثناء FAOخصوصا برنامج خاص أعلنت عنه منظمة 

لدول ذات الدخل هذا الربنامج التسامهي اليت بادرت به الدول يهدف إىل مساعدة ا. 1996القمة العاملية للتغذية 
دولة أين جنند و نكون عاملني 50و هو فعال يف أكثر من ذائي من أجل حتسني أمنها الغذائي،الضعيف و النقص الغ

.حمليني و مزارعني مشاركني يف مشاريع منوذجية
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من املتوقع تكثيف أنظمة إنتاج املزروعات بصفة مستدامة و ذلك بتنفيذ أشغال للرييف املرحلة األوىل،
زراعة النباتات تاج احليواين و منها تربية النحل،التحكم يف املاء و كذا تنويع النشاطات ببدء إجناز نشاطات صغرية لإلنو 

.املائية و الصيد

، نظام عقاري–هي أساس حتليل عملي ملختلف احلتميات االجتماعية االقتصادية ،إن النشاطات املنفذة
كما أن هذه النشاطات متثل قاعدة لدراسة اإلصالحات الطارئة على السياسات–قروضوسائل إنتاج، تكنولوجيا،

.املؤسساتو 

لكن نشاطه ليس حمدودا فقط يف ،إن الربنامج متمحورة على حل مشاكل األمن الغذائي يف مناطق الفقر
). من بينها املساواة بني األجناس ( مسائل احلتميات و إمكانيات اإلنتاج و هو يعطي مكانة مهمة ملسائل املساواة 

فالربنامج يشجع ،و الوصول لألمن الغذائي خصوصا من طرف النشاطات اليت تشجع العمل الريفي ذو القاعدة الزراعية
و اليت ،جنوب–رف و ماعاملتبادل 

و يعيش هؤالء اخلرباء و التقنيون ث تقنيون و خرباء إىل بلدان أخرى،بعها عدة دول سائرة يف طريق النمو بتقوم يف إطار 
فهي االقتصاد الكلي،مرحلةو يف املرحلة الثانية من الربنامج،سنوات4إىل3يف طوائف ريفية مشاركة يف الربنامج ملدة

أا تشمل إمتام ،تشمل مساعدة احلكومات لصياغة برامج أمن غذائي و سياسات زراعية ار و كما  ثم است مج  ا برن ا  و كذ
نها البنك العامليات املالية و مو قد انضم إىل هذه املشاركة العديد من املؤسس.دراسات تطبيقية للمشاريع املقرتحة

.مع العديد من املاحنني الثنائينيPNUDالبنك اإلفريقي للتنمية و البنك اإلسالمي للتنمية و كذا 

ففي معظم البلدان السائرة يف طريق النموى تشد االنتباه،ن التغذية بالطاقة يف املناطق الريفية متثل مسألة أخر إ
لقد .فضالت احليوانات و فضالت النباتاتيفية بالوقود التقليدي مثل اخلشب،املناطق الر يرتبط اجلزء األكرب من سكان 

.تزال بعيدة حىت تليب االحتياجات

ا،)منظمة التغذية و الزراعة ( FAOحسب دراسة أجريت حديثا من طرف منظمة  لس العاملي للطاقة يف البلدان و 
و على املستوى العاملي فإن عدد ،%33السائرة يف طريق النمو فإن نسبة سكان األرياف املزودين بالكهرباء متثل نسبة 

لكن رمت هذا , 1990مليار سنة 1,4إىل 1970مليون سنة 610البيوت الريفية املزودة بالكهرباء قد تضاعف مرورا من 
.وافق رمت النمو الدميغرايفاالرتفاع ال ي
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كما هو مشار إليه يف الفصل ،مل حتدث بعد الثورة الطاقوية يف املناطق الريفية الضرورية الرتفاع اإلنتاجية
لفة و قابلية احلياة ت من ناحية التكري أن هناك ثالث تكنولوجيات تطور املتعلق بالزراعة و التنمية الريفية املستدامة غ

الواليات ثة من الطاقات قد تطورت يف أوربا،هذه األنواع الثال،)الطاقة الشمسية و الطاقة احليوية ،اهلوائيةالطاقة(هيو 
املكسيك رة يف طريق النمو منها األرجنتني، الربازيل، الرأس األخضر، الصني، اهلند،املتحدة و يف بعض الدول السائ

.  زمبابويو 

ية مشاكل و خيارات مستقبل.5

فإن اهلدف األساسي للتنمية الزراعية و الريفية املستدامة هو ضمان منو مدعم ،14كما هو مشار إليه يف الفصل 
.لإلنتاج الغذائي و كذا حتسني األمن الغذائي

،1996ع رؤساء الدول و احلكومة يف القمة العاملية للتغذية سنة ا اجتمعند 
و كذا بذل جهد دائم من أجل القضاء على اجلوع يف كل ،و التزامهم املشرتك و الوطين للوصول إىل األمن الغذائي

هذا ، 2015إىل النصف من هنا إىل غاية و كذا خفض عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية ،البلدان حاليا
الس العام مبعاينة القضايا املرتبطة بالزراعة عام اهلدف كان من األو  ام  ندما ق ات ع .1997لوي

فإن التطورات احلاصلة يف هذا الطريق غري متساوية و غري كافية ،FAOكما توضحه املنشورات احلديثة ملنظمة 
صعوبات املعقدة للقضاء على الهناك مكان للشك يف إمكانية حتقيق هذا اهلدف و ليس هناك حل بسيط للمشاكل و و 

الوسائل اليت ميكن أن تستعمل و ترتب بعدة طرق مع األخذ ق،الطر من السياسات،فيجب اللجوء إىل جمموعةاجلوع،
إن مثل هذا التنوع ميكن أن يكون يف حد ذاته عامل مهم . بعني االعتبار تنوع أساليب اإلنتاج و االستهالك يف الزراعة

.ةالستمرارية احليا

:لصعوبة و هذا التنوع ميكن أن نقرتح مقاربة أساسية بثالث أجزاءارغم هذه 

.ارتفاع متزايد لكمية السلع الغذائية املنتجة و املسوقة)1
.منح موارد كافية للزراعة و التنمية الريفية)2
.ل الفقراءتدخل طاقوي موجه لرفع مداخي)3
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على المستوى الوطنيالسياسات : ثانيا

العوامل األساسية من أجل تسيير جيد للموارد الطبيعية.1

:ميكن متييز ثالث أنواع من العوامل اليت تشكل تسيري املوارد الطبيعية و كذا أنظمة احلكم

.مميزات املوارد الطبيعية:أوال

.املستخدمني املعنيون:ثانيا

.اإلطار و القواعد املؤسساتية:ثالثا

األساسية للموارد الطبيعية و انعكاساتها على التحكمبعض الخصائص 1.1

,OCDE(:حســــــب الشــــــكل املــــــوايل،متجــــــددهنــــــاك خاصــــــيتان حتــــــددان إىل أي صــــــنف ينتمــــــي مــــــورد طبيعــــــي 

2009, p 56(

.؟)و طرد بعض مستعمليه(هل من املمكن مراقبة الوصول إىل املورد :ردــــــــــــــــــانية الطـــــإمك- 
هـــــــل ميكـــــــن لشــــــــخص مـــــــا اســــــــتعمال املـــــــورد دون تقليــــــــل اســـــــتعماله ألي مســــــــتعمل :تنـــــــافس المســــــــتهلكين- 

.أخر؟
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خصائص الموارد الطبيعية) : 12(الشكل

OCDE, 2009, p:المرجع 61

: س عليهــــا املســــتهلكون مثــــلو يتنــــاف،كلة مــــن املــــوارد الــــيت يكــــون فيهــــا الطــــرد ممكــــنشــــهــــي م:األمــــالك الخاصــــة
.اخل..املياهاألراضي، الغابات،

ــــــةد املمتلكــــــة مــــــن ر فــــــاملوا،هــــــذه األمــــــالك ال تعــــــود بالضــــــرورة ألشــــــخاص خــــــواص ــــــات أراضــــــي،( طــــــرف الدول غاب
.تندرج أيضا يف هذا الصنف مىت فرضت الدولة حقها يف منع وصول املستعملني غري املسموح هلم، )طبيعية

مطــــــــالبون باســــــــتعماهلا بصــــــــفة ،"األمــــــــالك اخلاصــــــــة " تنتمــــــــي إىلمــــــــوردالــــــــيت متلــــــــك حقــــــــوق ملكيــــــــةاألشــــــــخاص
ول غــــــــري احملــــــــددة أو غــــــــري املطبقــــــــة ميكــــــــن أن تضــــــــعف غــــــــري أن حقــــــــوق الوصــــــــ،دائمــــــــة أو اســــــــتثمارها لــــــــدى صــــــــيانتها

ذات " فمـــــثال يف العديــــد مـــــن البلــــدان الغابـــــات الطبيعيــــة الـــــيت تنتمــــي رمسيـــــا للدولــــة تكـــــون عـــــادة ،مباشــــرة هـــــذه احلــــوافز
.وهذا ما ميكن أن ينتج عنه ضعف تسيريها" دخول حر 

ـــــــة ـــــــني املســـــــتهلكني:المـــــــوارد الطائفي ـــــــافس ب ـــــــع املســـــــتعملني ،تفـــــــرتض التن ـــــــه مـــــــن املســـــــتحيل أو مـــــــن الصـــــــعب من لكن
.للوصول هلا

ـــــــ ـــــــة الفردي ـــــــؤدي إىل اســـــــتنزاف املـــــــورد لتحســـــــني الرفاهي ـــــــة طـــــــرد مســـــــتعملني ت ة دون حتمـــــــل التكـــــــاليف عـــــــدم إمكاني
.بعض مناطق الصيد و املراعي، األمثلة املعروفة هي شبكات الري،املرتبطة به

إمكـــــــــــــــــــــــــــانية الطــــــــــــــــــــــــــــرد
كين

تهل
مس

س ال
تناف

نعم ال
نعم

ال
أمالك خاصة

تفـــــــــــــــــــــــــــــاح

أمالك طائفية

مســــــــــــــــــــــــك

أمالك النادي

شــــــــــــــــالالت

أمالك عمومية

كوكـــــب األرض
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ـــــالك النـــــوادي لكـــــن ميكـــــن أن تســـــتهلك إمجـــــاال ،منـــــع وصـــــول بعـــــض املســـــتخدمني هلـــــامكونـــــة مـــــن مـــــوارد ميكـــــن:أم
" دخـــــول /حـــــق وصـــــول" و مـــــن الطبيعـــــي أن يســـــدد املســـــتخدمون ،واحـــــد مـــــنهممـــــن قـــــبلهم دون خفـــــض فائـــــدة كـــــل 

.يسمح هلم باستعمال مورد ما

ـــــذكر يـــــدفع مثنهـــــا الـــــيت ميكـــــن الوصـــــول هلـــــا برخصـــــة ،املخـــــازن الطبيعيـــــة أو خمـــــازن الصـــــيدممـــــن بـــــني هـــــذه املـــــواردن
و جيــــب التقليــــل مــــن عــــدد رخــــص الوصــــول املمنوحــــة ،عمومــــا و غالبــــا مــــا يكــــون عــــدم املنافســــة بــــني األعضــــاء حمــــدودة

.أو املباعة

.عليهاهي أمالك أو خدمات متاحة لكل شخص و ال يوجد تنافس بني املستهلكني :األمالك العمومية

ـــــــدخل  ـــــــة أن تت ـــــــة و إنتـــــــاج هـــــــذه األمـــــــالك جـــــــد حمـــــــدودة فعلـــــــى الســـــــلطات العمومي مبـــــــا أن احلـــــــوافز املتعلقـــــــة حبماي
. لوضعها يف متناول املستعملني

ميكــــــن أن تعتــــــرب كــــــأمالك ،فــــــوق بنفســــــجية الــــــيت تضــــــمنها طبقــــــة األوزون أو أخــــــذ الكربــــــونحلمايــــــة مــــــن األشــــــعة ا
ـعموميــــــة هــــــذه اخلــــــدمات ليســــــت حمــــــل مبــــــادالت حمكو 

PIB ، ــــــث أن اســــــتثمارات تســــــيريها ليســــــت جــــــد إن مســــــامهة هــــــذه اخلــــــدمات يف اإلنتــــــاج االقتصــــــادي غــــــري معتــــــربة حي
.مالئمة

ادي فمـــــــثال،العموميـــــــة و أمـــــــالك النـــــــو األمـــــــالك و اخلـــــــدمات اخلاصـــــــة،هـــــــي مـــــــنالعديـــــــد مـــــــن املـــــــوارد الطبيعيـــــــة 
و هـــــــي موزعـــــــة ، تضـــــــمن خـــــــدمات محايـــــــة األحـــــــواض املائيـــــــةوتوجـــــــات جتاريـــــــة خشـــــــبية نالغابـــــــات الطبيعيـــــــة تعطـــــــي م

ـــــيت ة، البيولوجيـــــالتعدديـــــة ، و كـــــذا احملافظـــــة علـــــى التجمعـــــات املوجـــــودة يف نفـــــس احلـــــوضعلـــــى كـــــل و أخـــــذ الكربـــــون ال
.متثل أمالك عمومية عاملية

:هي انعكاساته على فعالية احلكم ومنهااملميزات األخرى للمورد الطبيعية منإن

:البعد الجغرافي

أيـــــــن تكـــــــون طاقـــــــة الدولـــــــة حمـــــــدودة حلراســـــــتها و التقليـــــــل مـــــــن ،توجـــــــد املـــــــوارد الطبيعيـــــــة غالبـــــــا يف أمكنـــــــة معزولـــــــة
و أيضـــــــا ،و هـــــــذا مـــــــا يفـــــــتح البـــــــاب واســـــــعا للرشـــــــوة و التعســـــــف،الوصـــــــول إليهـــــــا أو تنفيـــــــذ القـــــــانون الســـــــاري عليهـــــــا
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ــــــــــني  للصــــــــــراعات ب
).األجانب ( املستخدمني اخلارجني و 

أو اإلدارية/ م الحدود الوطنية وتراك

كثـــــري مـــــن املـــــوارد الطبيعيـــــة موزعـــــة علـــــى العديـــــد مـــــن ســـــلطات القضـــــاء أو مســـــرية مـــــن طـــــرف مؤسســـــات تنافســـــية 
.فرض احرتام حقوق الوصول و االستعمالو من الصعب تعريف و 

ات زمانية و مكانية قوية لإلنتاجتغير 

ــــــز بتغــــــريات مهمــــــة و غــــــري متوقعــــــة و ال الســــــلطات للمســــــتخدمنيو الــــــيت ال ميكــــــن ،بعــــــض املــــــوارد الطبيعيــــــة تتمي
هــــذه ى،ســــرعة جمــــاري املــــاء ميكــــن أن تتغــــري بقــــوة و كــــذا كثــــرة خمــــزون األمســــاك مــــن بــــني مــــواد أخــــر : الــــتحكم فيهــــا مــــثال

و تزيــــــد مــــــن حــــــدة الصــــــراعات بــــــني مســــــتعمليها يف فــــــرتة ،تقــــــينلالوضــــــعية تزيــــــد مــــــن صــــــعوبة التســــــيري علــــــى املســــــتوى ا
.نقص املاء

الفعلارق الزمني بين الفعل و رد بعد الف

ــــــــي ال تصــــــــبح ،)مــــــــورد مــــــــا اســــــــتخراج(إن انعكاســــــــات النشــــــــاطات  املــــــــؤثرة يف معظــــــــم احلــــــــاالت يف النظــــــــام البيئ
و ميكـــــــن أن تنهـــــــار فاألنظمـــــــة البيئيـــــــة ال تعمـــــــل بطريقـــــــة خطيـــــــة ،حمـــــــددةملموســـــــة و مرئيـــــــة إال يف خـــــــالل فـــــــرتة زمنيـــــــة 

ن مقاربـــــة مســـــتدامة الســـــتخراج املـــــوارد فـــــإ،و كنتيجـــــة لـــــذلك،لـــــكشـــــكل مثـــــاال حيـــــا علـــــى ذإن خمـــــزون الصـــــيد ي. فجـــــأة
ــــــة الجــــــد صــــــعبة مــــــن  ــــــاع،سياســــــيةالناحي مســــــتخدميها لصــــــيانة نســــــب إقن

.االلتقاط على مستوى عقالين رغم الكثري من الشكوك

) عموميــــــة مؤسســــــةســــــواء كانــــــت مــــــدبرة مــــــن طــــــرف كيــــــان خــــــاص أو ( هــــــذه اخلصــــــائص املميــــــزة للمــــــوارد املائيــــــة 
.تولد جمموعة من مشاكل التسيري و صعوبات مؤسساتية

آليــــــــاتمتعلقــــــــة بشــــــــكل كبــــــــري بــــــــالتحكم اجليــــــــد يف ،إن فعاليــــــــة تســــــــيري املــــــــوارد الــــــــيت تنتمــــــــي إىل أمــــــــالك خاصــــــــة
ــــــع مــــــثال أو جتعــــــل مــــــن ( الســــــوق و املؤسســــــات ذات شــــــراكة  ــــــاول اجلمي ــــــيت جتعــــــل املعلومــــــات حــــــول األســــــعار يف متن ال

).متعارضة حقوق امللكية 
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أو األمــــــــالك " أمــــــــالك النــــــــادي " أو "األمــــــــالك اخلاصــــــــة " و الــــــــيت تنتمــــــــي إىل " بتســــــــيري مــــــــوزع " إن إدارة املــــــــوارد 
ال ميكـــــــن أن تتخلـــــــى عـــــــن قواعـــــــد و مؤسســـــــات ،أو ناقصـــــــةالســـــــوق رديئـــــــةآليـــــــاتو تكـــــــون مـــــــن أجلهـــــــا ،العموميـــــــة

ـــــة  ـــــة أو ال ( فعال ـــــإدارة اســـــتعماهلا أي تســـــمح ، )رمسي و مـــــن املهـــــم حـــــل مشـــــاكل الـــــتحكم ،"ظـــــام حتكـــــم بن" تســـــمح ب
.لضمان تسيري للموارد الطبيعية يف صاحل الفقراء

في الموارد الطبيعيةالتحكمعلى وتأثيرهم الدوائر السياسيةفي المستخدمين الحاضرين2.1

ــــة علــــى املــــوارد الطبيعيــــة ــــة لصــــاحل الفقــــراء مبني ــــاك أيضــــا خصــــائص ،مــــن بــــني العوامــــل األساســــية مــــن أجــــل تنمي هن
الــــــــيت متــــــــس تســــــــيريهم و يتعلــــــــق األمــــــــر عمومــــــــا مبســــــــتخدمني متنــــــــوعني ،املســـــــتخدمني احلاضــــــــرين يف احللبــــــــة السياســــــــية

ــــــة ،خاصــــــة األشــــــخاص الــــــذين يشــــــكل هلــــــم اســــــتعمال األمــــــالك هــــــدفا حاليــــــا و يضــــــاف إىل ذلــــــك الســــــلطات العمومي
.اليت ال تستعمل امللك مباشرة لكن تشارك يف طرق التسيري

)OCDE, 2009, p 58(:حتليل دائرة املستخدمني جيبإن

.أهدافهماالعتبارأن تأخذ بعني - 
.املتناوبةالسياساتحتديد الراحبني و اخلاسرين يف نظر السياسات السارية أو - 
و كــــــذا قيــــــاس تــــــدفق األمــــــالك و اخلــــــدمات بــــــني املســــــتخدمني ،دراســــــة خمتلــــــف أنــــــواع رأس املــــــال املــــــزودين بــــــه- 

معروفــــــة انطالقـــــا مــــــن هـــــذا التحليـــــل جيـــــب أن تكـــــون هنـــــاك سياســـــات .فيهـــــا التـــــدفق املـــــايلمبعـــــىن أوســـــع مبـــــا
.و منفذة بفعاليةومطبقة

لــــــة إىل حالــــــة حــــــىت يف وســــــط الســــــلطات الكــــــن جيــــــب حتليلهــــــا مــــــن ح،تعميمهــــــاإن فوائــــــد املســــــتخدمني ال ميكــــــن 
ــــــة ــــــوزارات و الوكــــــاالت ،العمومي ــــــف ال ــــــد املشــــــرتكة ملختل ــــــف الفوائ مــــــن الصــــــعب الفصــــــل بــــــني ( و مــــــن املســــــتحيل تعري

).املسؤوليات

و علـــــى العمــــــوم هنـــــاك العديـــــد مـــــن املنظمـــــات كـــــل واحـــــدة منهــــــا ،هـــــذا صـــــحيح فقـــــط يف حالـــــة املـــــوارد الطبيعيـــــة
.هم لفعالية تسيري البيئةلذا فإن التنسيق م،مسؤولة عن جزء من املشاكل املتعلقة باملورد املعطى

ـــــديهاإن مشـــــاكل التنســـــيق صـــــعبة احلـــــل كل مقاربـــــات و جمـــــاالت للمهـــــارات تقاليـــــد،مـــــا كانـــــت خمتلـــــف املنظمـــــات ل
ـــــــق النمـــــــو .مؤسســـــــاتية متنوعـــــــة تشـــــــكل رأس مـــــــاهلم البشـــــــري و االجتمـــــــاعي،)نظريـــــــات( يف عـــــــدة دول ســـــــائرة يف طري

و هــــــــذه ،األخــــــــريةيف هــــــــذه الســــــــنوات العشــــــــرينخــــــــواص،دعــــــــم إنشــــــــاء وزارات للبيئــــــــة مــــــــن طــــــــرف متكلفــــــــنيهنــــــــاك
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ـــــة ـــــك عمومـــــا ســـــلطات قليل ـــــيس نفـــــس الـــــوزن السياســـــي ،اإلدارات متل ـــــالوزارات األخـــــرىو ل ـــــة ب و نتيجـــــة لـــــذلك ،مقارن
قـــــــة عملهــــــــا و املشـــــــاكل الــــــــيت لفهــــــــم طري،مـــــــن املهـــــــم أن نتعــــــــود علـــــــى املميــــــــزات اخلاصـــــــة بكــــــــل منظمـــــــة يف بلــــــــد مـــــــا

ــــــــد مــــــــن الــــــــوزاراتنفــــــــس الشــــــــيء بالنســــــــبتواجههــــــــا، و اإلدارات املســــــــؤولة عــــــــن الزراعــــــــة، الغابــــــــات، املــــــــاء أو ة للعدي
:هلا مهام تنافسية متعارضة الكفاءات مثلالصيد،

ــــــاج و اســــــتغالل مــــــورد  ــــــلا ضــــــمان محايتــــــه مــــــن أجــــــل اســــــتعمالهو كــــــذ،مــــــاضــــــمان إنت باإلضــــــافة إىل ،ملــــــدى طوي
ـــــزمن حســـــب الظـــــروف مـــــثال ـــــات مـــــع ال ـــــك تتطـــــور األولوي ـــــ: ذل ـــــات اهليئ ان عليهـــــا كـــــ،ات املســـــؤولة عـــــن الصـــــيد و الغاب

حيـــــــث يكـــــــون اســـــــتثمار املخـــــــزون املوجـــــــودة ألغـــــــراض اقتصـــــــادية يف حـــــــده األقصـــــــى إىل أن متـــــــر مـــــــن وضـــــــعية الكثـــــــرة،
.دام للموارد املتبقية أساسيوضعية نقص حيث يكون التسيري املست

ـــــــوزير األول ـــــــرئيس أو ال ـــــــد أو أعضـــــــاء ،غـــــــري أن ال يســـــــتطيعان بصـــــــفتهما مســـــــؤوالن سياســـــــيان أساســـــــيان لكـــــــل بل
يركـــــز وزيـــــر الغابـــــات علـــــى دراســـــة العديـــــد مـــــن ،مـــــثالاندونيســـــيايف يلعبـــــون دورا هامـــــا يف اإلصـــــالحات، ،حكومتهمـــــا

ــــــــات، ا ــــــــد املكتســــــــبة يف قطــــــــاع الغاب ــــــــين عــــــــدد مــــــــن لفوائ ــــــــات يف تب ــــــــاه و الغاب ــــــــر املي ــــــــا يســــــــاهم وزي ــــــــوب إفريقي و يف جن
.،الحات يف قطاع املاء على مستوى التجمع اإلقليمياإلص

ـــــــل  ـــــــا مث ـــــــذين ال نفكـــــــر فـــــــيهم حالي ـــــــل بعـــــــض املســـــــتخدمني ال ـــــــار حتلي : مـــــــن املهـــــــم أيضـــــــا أن نأخـــــــذ بعـــــــني االعتب
تـــــــدخل يف مشـــــــاكل و ميكـــــــن أن تتعريفـــــــا،" حياديـــــــة " ة جيـــــــب أن تبقــــــى رغـــــــم أن هـــــــذه األخـــــــري ،الســــــلطات القضـــــــائية

تنفـــــذ الســـــلطات ،يف بلـــــدان أســـــيا اجلنوبيـــــة أو إفريقيـــــا الشـــــرقية مـــــثالة و صـــــعوبات الفقـــــراء باســـــم القـــــانون، مـــــوارد طبيعيـــــ
ألن احملـــــاكم نـــــادرا مـــــا ،هـــــذا النـــــوع مـــــن التـــــدخل يعـــــرف حـــــدودا،القضـــــائية عـــــادة تـــــأثري مهـــــم علـــــى النشـــــاط الســـــكاين

.تسيري املوارد الطبيعيةمتلك الوسائل املهمة لتلعب دورا أساسيا يف

ـــــد ـــــني العمـــــال مبعـــــىن أوســـــعو خل اإن ت ـــــدفقات ميكـــــن أن ،انتقـــــال اخلـــــدمات و األمـــــالك ب و كـــــذا تعـــــديل هـــــذه الت
هـــــذه أو ال، تطوعـــــاحتكـــــم تســـــيري املـــــوارد ســـــواء كـــــان ذلـــــك الـــــيت،هـــــم جيـــــد آلليـــــات التحفيـــــز األخـــــرىتســـــاعد علـــــى ف

، املعلومـــــةحتويـــــل األجـــــر، الـــــدفع،: فقات املـــــذكورة تشـــــتملالتـــــد.الفقـــــراءاملـــــوارد تـــــنعكس علـــــى فعاليـــــة سياســـــيات ختـــــدم 
ميثـــــــل هـــــــذه املـــــــوايلالشـــــــكل دميقراطـــــــيانتخـــــــاباملـــــــنظم يف إطـــــــار االنتخـــــــاب: و الـــــــدعم السياســـــــي مثـــــــل العمـــــــل، 

جمـــــــربة علـــــــى مجـــــــع ضـــــــرائب علـــــــى ،)شـــــــبكة حمليـــــــة (و يف هـــــــذا املثـــــــال تكـــــــون املنظمـــــــة ،التـــــــدفقات يف حالـــــــة خاصـــــــة
دـــــــــا،يؤهـــــــــالكـــــــــن جيـــــــــب أن تضـــــــــعها يف اإلدارة و الـــــــــيت تنقلهـــــــــا إىل وزارة املاليـــــــــة بـــــــــدل أن ،املـــــــــاءاســـــــــتعمال  ا إر إذا  ب

.
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ـــــهميكـــــن أن توجـــــد عنـــــدما ال يكـــــون للمســـــتخدمني مـــــا ،الـــــدوائر املفتوحـــــة مـــــن هـــــذا النـــــوع دون جلـــــوء حملـــــي يقررون
ـــــون باســـــتعمال املـــــوردآخـــــرينعـــــن اســـــتعمال املـــــورد أمـــــام مـــــوكليهم أو أمـــــام مســـــتخدمني  فهـــــم يشـــــجعون عمومـــــا ،معني

ــــــرص ــــــة ، مــــــثال البحــــــث عــــــن مــــــدخوالت و ف ــــــات الدول ــــــات مبــــــنح رخــــــص اســــــتغالل غاب تقــــــوم إدارة مســــــؤولة عــــــن الغاب
وهــــــذا مــــــا يتــــــيح اســــــتنزاف الغابــــــات و الــــــذي يهــــــدد وســــــائل ،احلســــــابات للســــــكان احملليــــــونإرجــــــاعلشــــــركة جتاريــــــة دون 

ألنــــــه ال توجــــــد رابطــــــة مباشــــــرة بــــــني ،هلــــــا أيــــــة وســــــيلة دميقراطيــــــة للتــــــدخلاســــــتمرارية حيــــــاة الســــــكان الــــــذين ال ميلكــــــون 
.السكان احملليون من جهة و اإلدارة أو املؤسسات املعنية من جهة أخرى

إن احلـــــــوافز لفهـــــــم العكس،بـــــــال شــــــيء حيفـــــــز هـــــــؤالء
ـــــرخص ـــــع ال ـــــةاملـــــدخوالت الشخصـــــية مـــــن أجـــــل بي املعـــــايري السياســـــية اهلادفـــــة ، إن أو الســـــتغالل الغابـــــات هـــــي جـــــد قوي

عتبـــــــار خمتلـــــــف املتـــــــدخلني االجيـــــــب أن تأخـــــــذ بعـــــــني،إىل ترقيـــــــة تســـــــيري املـــــــوارد الطبيعيـــــــة املســـــــتدامة و املتاحـــــــة للفقـــــــراء
صـــــاحل جيـــــب تعيـــــني مســـــتخدمني تتناســـــق أهـــــدافهم مـــــع معـــــايري منـــــو مســـــتدام مبـــــين علـــــى تســـــيري املـــــوارد لالسياســـــيني، إذ 

,GTZ(.فمـــــن املهـــــم أن يتـــــدخل األشـــــخاص و املؤسســـــات الـــــيت توجـــــد يف الطليعـــــةتكتمـــــل التطـــــورات، الفقـــــراء حـــــىت

2004(
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الريحالةالعالقات بين المستخدمين في :)13(الشكل
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اخلاصــــــــة باحلصــــــــول فاالختالفــــــــات،طبيعــــــــة و حجــــــــم رأس املــــــــال الــــــــذي ميلكــــــــه خمتلــــــــف املســــــــتخدمني يتغــــــــريان
ـدرم علــــــــى أخــــــــذ قــــــــرارات اســــــــتعمال املــــــــوارد أو البحــــــــث عــــــــن خيــــــــارات أخــــــــرى و تنويــــــــع  ـدد ـقــــــ ال حتـــــــ ـ اـملــــــ أس  ـى ر عـلــــــ

ام اط .نش

ــــــــب السياســــــــات املطبقــــــــة للمســــــــتخدمني املعــــــــوزين رأس املــــــــال  البشــــــــري أو الضــــــــروري ،االجتمــــــــاعيجيــــــــب أن جتل
تحســــــــن كيفيــــــــة فــــــــيمكن أن ت،هــــــــؤالء املســــــــتخدمني مــــــــن الفــــــــقإلخــــــــراجلتســــــــيري املــــــــوارد الطبيعيــــــــة بطريقــــــــة مســــــــتدامة 

خبلـــــق طـــــرق مشـــــاركة الســـــكان يف املراحـــــل األوىل لطـــــرق : و كـــــذا العدالـــــة بطريقـــــة خمتلفـــــة مـــــثالاحلصـــــول علـــــى املعلومـــــة، 
).WRI, 2002(. أخذ قرارات أو بتأسيس اإلجراءات املالئمة لنشر املعلومة و الشفافية

احلقــــــوق و املســــــؤوليات الــــــيتاملســــــتخدمني ســــــيولة األمــــــالك ، اخلــــــدمات، تــــــربط ،كمــــــا هــــــو مشــــــار إليــــــه أعــــــاله
عالم،  ا ـ تفــــ ـم  ـــــيح تســـــيري حتكــــ ـــــي تت ـــــدوائر املفتوحـــــة دون رجـــــوع حمل ـــــى السياســـــات يضـــــرإن ال بقيمـــــة املـــــوارد فيجـــــب عل

ـــــى  ري و كـــــذا تأســـــيس حقـــــوق و مســـــؤوليات تضـــــمن تســـــي،احلســـــاباتمراجعـــــةاملتبعـــــة أن جتـــــرب املســـــؤولني العمـــــومني عل
ـــــة املنتخبـــــةخلـــــق : املـــــوارد املتاحـــــة للفقـــــراء مـــــثال املســـــؤولة عـــــن تســـــيري املـــــوارد الطبيعيـــــة علـــــى ، أو تعزيـــــز املنظمـــــات احمللي

اإلدارة
وزارة 
المالية

الشبكة 
المحلية

الموظفونمزارعون

ضرائب على املاء

ضرائب على املاء

ضرائب على املاء

األجور

أوامر تقنية
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ـــــي ـــــز قـــــدرة ،الصـــــعيد احملل ـــــيت يشـــــارك فيهـــــا املســـــتخدمني و نفـــــس الشـــــيء بالنســـــبة لتعزي ـــــط احللقـــــات ال ـــــى رب يســـــاعد عل
ـــــــة اإلقلـــــــي ـول يئ ان حــــــ ـك لســــــ ارة ا ـ تشــــــ ـة الس احملليــــــ ات  لط ـ لســــــ احلقـــــــوق و املســـــــؤوليات للمـــــــواطنني و بـــــــالتوازي شـــــــرح ، ما

.)WRI, 2002(. كان احملليون و السلطات العموميةهذا ما يسمح بتبادل املعلومات بني الس

عيـــــة و التنميـــــة التـــــي تخـــــدم القواعـــــد القانونيـــــة و الالقانونيـــــة و نتائجهـــــا علـــــى الـــــتحكم فـــــي المـــــوارد الطبي3.1
الفقراء

ـــــل العامـــــل املهـــــم الثالـــــث ،قانونيـــــة و غـــــري قانونيـــــةإن وجـــــود قواعـــــد  أي املؤسســـــات املرتبطـــــة بتســـــيري املـــــوارد متث
كـــــون القواعـــــد قانونيـــــة أي مقننـــــة ناجتـــــة و هـــــو أيضـــــا مناســـــب للتنميـــــة،الفقـــــراءمســـــتدام للمـــــوارد الطبيعيـــــة خيـــــدم لتســـــيري

ـــــــة و غـــــــري معتـــــــاد عليهـــــــا،عـــــــن طريقـــــــة شـــــــرعية أو مؤسســـــــة علـــــــى مرســـــــوم أو شـــــــبه رمسيـــــــة ـــــــيس هلـــــــا ،أي غـــــــري مكتوب ل
غـــــــري أنـــــــه يف بعـــــــض احلـــــــاالت تتعلـــــــق القواعـــــــد املشـــــــفرة و املعتـــــــاد ،بالضـــــــرورة نتيجـــــــة علـــــــى الســـــــلوك الفعلـــــــي للســـــــكان

.تبدو متناقضة و متعارضةعليها بنفس القضية و يتزامن تواجدها لكن

اتمــــــع ـة  يفـــــ ـن وظ ـي مـــــ ـة هـــــ اقبـــــ املر ات  ـ ـة آليـــــ فعاليـــــ ا،إن  ا  ـذ ــــــة و كـــــ موعــــــات و علــــــى اخلصــــــوص حقــــــوق امللكي
)FAO,1997(:القواعد املهمة فيمكنها أن تضم عدة حقوق من بني اآلتيةتنتمي إىل

.حق مراقبة استعمال املورد- 
.احلق يف االستفادة من أي فائدة متنح من املورد- 
.حق بيع و حتويل امللكية- 
.حق طرد أعوان أو مستخدمني آخرون من امللكية- 

أو إىل اجلماعـــــــــــة، )جمتمعـــــــــــات تعاونيـــــــــــات،( امللكيـــــــــــة ميكـــــــــــن أن تكـــــــــــون ألشـــــــــــخاص، جمموعـــــــــــات قـــــــــــوق إن ح
.)مجاعة إقليمية أو الدولة( 

و علــــــــى ،بصــــــــفة مســــــــتدامةاملــــــــورد إلدارةالحــــــــرتام حقــــــــوق امللكيــــــــة تشــــــــكل حــــــــافز واضــــــــح اآلمنــــــــةاملراقبــــــــة 
ــــــةاملــــــوارداملؤسســــــات و املنظمــــــات أيضــــــا تراقــــــب وصــــــول ومالعمــــــ اء ألــــــم ،الطبيعي ـو أو ألــــــم مــــــالكوســـــ ـي  اضـــــ أر

ــــــات، الصــــــيد  ــــــى رخــــــص اســــــتثمار الغاب ــــــذلكاخل، ...متحصــــــلون عل ــــــع حقــــــوق ،و نتيجــــــة ل جيــــــب أن يشــــــجع توزي
و كــــــذا ،حلصــــــول املســــــتخدمني الفقــــــراء علــــــى املــــــوارد الطبيعيــــــةــــــدفكمــــــا جيــــــب أن ،امللكيــــــة و مراقبــــــة احرتامهــــــا
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ـــــق إطـــــا وجـــــود قواعـــــد غـــــري قانونيـــــة االعتبـــــاريصـــــف احلالـــــة الـــــيت ال تأخـــــذ بعـــــني ر لنظـــــام ملكيـــــة موثـــــوق فيهـــــا خل
.و اليت تطبق على استعمال األراضي و هي سارية املفعول،)غري رمسية ( 

و حــــــىت الفقـــــــراء ،إن تنفيــــــذ قواعــــــد رمسيــــــة غــــــري مكيفــــــة للوضــــــعية احملليـــــــة ليســــــت مالئمــــــة للســــــكان احملليــــــون
" بتســــــيري مـــــــوزع " اســــــتعمال املــــــوارد أيمــــــن اســــــتعمال األراضـــــــي املســــــتخدمني األجانــــــب هــــــم مـــــــن يســــــتفيدألن

و يف نفـــــس الوقـــــت رأس ،الـــــيت تتجاهـــــل فروقـــــات التمويـــــل بـــــرأس مـــــال املســـــتخدمني،خاضـــــع لقواعـــــد اختـــــاذ القـــــرار
ـــــــيس للمســـــــتخدمني نفـــــــس احلظـــــــوظ للحصـــــــول علـــــــى حقـــــــوق اســـــــتعمال  مـــــــال العارضـــــــني و يف هـــــــذه الظـــــــروف ل

.تأثري على تشكيل قواعد اختاذ قرار ماللمستخدمنين كان هذا ما قد كان سيجنب إ،در املو 

جيــــــب أن تأخــــــذ السياســــــات اهلادفــــــة إىل ترقيــــــة التســــــيري املســــــتدام للمــــــوارد الطبيعيــــــة مــــــن أجــــــل خدمــــــة الفقــــــراء 
: االعتبار ما يليبعني

مــــــثال عنــــــدما تلغــــــي قواعــــــد أخــــــذ ،واعــــــد األصــــــناف املســــــرية أو الفقــــــرية للســــــكانقالدرجــــــة الــــــيت تتــــــيح فيهــــــا ال- 
.القرار أو القواعد املؤسساتية املستخدمني الفقراء سواء كان ذلك مقصودا أم ال

و مــــدى هـــــذه املراقبــــة الـــــيت تنــــتج عنهــــا الفـــــروق بــــني املســـــتخدمني ،دعــــالدرجــــة الــــيت يراقـــــب فيهــــا احـــــرتام القوا-
.امليسورون و كذا املعوزون

مـــــوزع، مـــــورد بتســــيري مـــــورد عمــــومي،( صـــــائص املــــورد املعــــين بطهم مــــع خو كــــذا تـــــرا،حقــــوق امللكيــــة املنســـــوبة- 
و كـــــــذا العالقـــــــات ،مـــــــع رأس املـــــــال الـــــــذي يكـــــــون يف حـــــــوزة املســـــــتخدمني،)مـــــــورد ذو جتمـــــــع مـــــــورد خـــــــاص،
.بني املستخدمني

الموارد الطبيعية المتجددةمعايير تسيير.2

)OCDE, 1999, p 11(:ميكن تسيري أربع معايري خمتلفة

ــــــؤثر: الســــــوقوســــــائل -  ــــــاتو هــــــذا حتــــــت تــــــأثري ،علــــــى نشــــــاطات األشــــــخاص يف األســــــواقت ــــــيت آلي الــــــثمن ال
)كشـــــــف ضـــــــمان( مانات التســـــــيري األحســـــــن حتســـــــني الـــــــدخول يف األســـــــواق أو ضـــــــتشـــــــمل إنشـــــــاء أســـــــواق،

.املطلوبيطلب من أصحاب االمتياز التأكد من عقود رخص االستثمار منفذة بالشكل اجليد و 
.أي تدخالت السلطات العمومية أو املعايري امللزمة اليت تعرف اإلطار القضائي):التقنين ( القوانين - 
الـــــــيت تشـــــــجع األشـــــــخاص علـــــــى تعـــــــديل طـــــــرق اســـــــتعمال املـــــــوارد بإعطـــــــائهم إمكانيـــــــة املعـــــــايريأي: التعاونيـــــــة- 

.املشاركة يف طرق أخذ القرار و التحكم
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ــــــات التســــــيري احلقيقــــــةو التكلفــــــة ،الفوائــــــدأي املعــــــايري الــــــيت تســــــاعد األشــــــخاص علــــــى فهــــــم : المعلومــــــة-  لتقني
.اخلاص

حيــــــث ،علــــــى األســــــعاربتــــــأثريهمإن مفعــــــول وســــــائل الســــــوق  متعلقــــــة 
حيــــــث أن الــــــيت مل يتــــــاجر ،غالبــــــا إىل التأكــــــد مــــــن أن األمــــــالك و اخلــــــدمات يــــــتم تبادهلــــــا يف الســــــوق بســــــعرها احلقيقــــــي

و لكــــــي يكــــــون الــــــثمن صــــــحيحا جيــــــب أن تؤخــــــذ كــــــل أســــــعار و فوائــــــد ،"ذات وصــــــول حــــــر " عــــــد مل تاآلنــــــا حلــــــد 
اا ـ دى حســــــ ـ ار ـلـــــ ـ االعتبــــــ ـني  بعــــــ ـورد  املــــــ ال  عم ت ـ احلـــــــث علـــــــى االســـــــتثمارات يف تكنولوجيـــــــا ،و مـــــــن بـــــــني األهـــــــداف،اســــــ

عقـــــــود باإلضـــــــافة إىل ذلـــــــك فـــــــإن تأســـــــيس ،تســـــــتعمل األمـــــــالك و اخلـــــــدمات املتعلقـــــــة بـــــــاملوارد الطبيعيـــــــة بصـــــــفة فعالـــــــة

لـــــذلك فـــــإن القواعـــــد القضـــــائية مهمـــــة للخصخصـــــة لكـــــن ،تعتـــــرب شـــــرطا مســـــبقا لوجـــــود أســـــواق كفــــأهاملعــــايري التعديليـــــة و 
حالـــــة متويـــــل : قـــــادرة علـــــى مواجهـــــة حـــــوافز منحـــــدرة مـــــن الســـــوق ميكنهـــــا أن تعوضـــــها مـــــثال املقاربـــــاتإن كانـــــت هـــــذه 

.املعايري الوقائية من طرف القوة العمومية

مراقبـــــة حـــــىت يـــــتمكن املســـــتخدمني اخلـــــواص آليـــــاتو يرتكـــــز علـــــى ،إن تطبيـــــق القـــــوانني جيـــــب أن يتبـــــع عـــــن كثـــــب
.ذلك الفقراءوام من أن يكونوا مسؤولني أمام املواطنني مبا عو ال

ميكــــــــــن أن تســـــــــاعد املســــــــــتعملني لتســــــــــيري أمالكهــــــــــم اخلاصــــــــــة بطريقــــــــــة ،ملعـــــــــايري املرتبطــــــــــة بالتعاونيــــــــــة و املعلومــــــــــةا
عالمـــــات جتاريـــــة وضـــــعبواســـــطة ،مضـــــبوطبأســـــعارمســـــتدامة و فعالـــــة و ميكـــــن أن تأخـــــذ شـــــكل ضـــــرائب علـــــى املـــــوارد 

باإلضـــــافة إىل ذلـــــك فـــــإن االســـــتثمار امللمـــــوس للتكنولوجيـــــا الـــــيت حتـــــافظ علـــــى البيئـــــة مناســـــب لتســـــيري ،املنتوجـــــاتعلـــــى
ا جـــــد مكيــــــف لألمـــــالك اخلاصـــــة و الــــــبعض هـــــو مـــــن بــــــني القـــــوائم الواســـــعة للمعـــــايري املتوقعــــــة  فـــــالبعض من،جـــــد كفـــــؤ

مــــــــع البيئــــــــة تــــــــتالءمالــــــــيت املعــــــــايرياختيــــــــارو مــــــــن املناســــــــب ،األخــــــــر مكيــــــــف لألمــــــــالك العموميــــــــة أو التســــــــيري املــــــــوزع
ــــوع و  ــــيت توافــــق ن ــــرب مــــثال ااحلــــوافز ال ــــم لنمــــو املــــوارد املوزعــــة يف صــــاحل الفقــــراء : ملــــورد املعت لكــــي يكــــون هنــــاك تســــيري مالئ

ــــــدة للــــــدخول و االســــــتع ــــــك لقواعــــــد واضــــــحة و أكي ــــــه الســــــلطات حيتــــــاج ذل ــــــذي تراعي ــــــيش( مال ال لكــــــن كــــــذلك ،) تفت
ــــــة(عــــــات الســــــلطات املدعمــــــة مــــــن طــــــرف جممو  و املعــــــايري اخلاصــــــة باملعلومــــــة مــــــن جهتهــــــا مناســــــبة لتحســــــني ،)التعاوني

ـــــة جـــــد مؤسســـــة ـــــيت يكـــــون فيهـــــا حقـــــوق امللكي ـــــك كـــــل هـــــذه باإلضـــــافة،تســـــيري األمـــــالك اخلاصـــــة يف احلـــــاالت ال إىل ذل
أن ــــــدف لتنميــــــة مقاومــــــة األشــــــخاص املعــــــايري جيــــــ اب  و كــــــذا خفــــــض موعــــــات و كــــــل النــــــاس يف حالــــــة األزمــــــة، و 
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ــــــــلاألخطــــــــار ــــــــأثري العــــــــوارض مث ــــــــة: و الضــــــــعف أمــــــــام ت الفيضــــــــاناتألســــــــعار األســــــــواق، اجلفــــــــاف،التغــــــــريات املفاجئ
)USAID, 2006, p 5(.األمراضو 

مــــــرتبط باملعلومــــــة أو بالتعــــــاون جيــــــب أن يســــــجل يف إطــــــار كــــــل معيــــــار ســــــواء كــــــان مقننــــــا، مرتكــــــز علــــــى الســــــوق،
جيـــــــــب أن جتـــــــــرى دائمـــــــــا علـــــــــى املؤسســـــــــات املوجـــــــــودةاملؤسســـــــــاتية فاإلصـــــــــالحات،مؤسســـــــــايت و مناســـــــــب لفعاليتـــــــــه

فـــــالتغريات الصـــــغرية الـــــيت جتـــــري علـــــى ،و هـــــذا مطبـــــق أيضـــــا لـــــدى بنـــــاء قواعـــــد و إنشـــــاء هيئـــــات مـــــا،تؤخـــــذ كمنطلـــــقو 
و عمومــــا تقــــاوم أحســــن مــــع مــــرور الوقــــت مــــن املؤسســــات املنشــــأة مــــن ،املؤسســــات املوجــــودة هــــي جــــد ســــهلة للتنفيــــذ

.العدم

ية لحماية و صيانة التنوع البيولوجياالستراتيجيات الوطن.3

الــــــــوافر لإلنتــــــــاجة و األحيــــــــاء النباتيــــــــة و احليوانيــــــــة األســــــــاس الــــــــالزم البيولوجيــــــــتشــــــــكل صــــــــيانة و محايــــــــة املــــــــوارد 
فالصــــــيانة مبفهومهــــــا االجيــــــايب لتطلعــــــات األجيـــــال القادمــــــة، اإلنتــــــاجإمكانيــــــةكمــــــا حيفـــــظ . م لألجيــــــال احلاليــــــةواملســـــتدا

ة، و استصــــــــالح هــــــــذه البيولوجيــــــــاملســــــــتدام للمـــــــوارد و االســــــــتثمار البيولــــــــوجيتعـــــــين احلمايــــــــة و احلفــــــــاظ علــــــــى التنـــــــوع 
.املوارد و حتسينها ضمن بيئة مستدامة

نتــــــاجاإلإمكانيـــــةيتمثـــــل االســـــتثمار املســـــتدام و الرشـــــيد ملـــــوارد األحيـــــاء بعـــــدم التفـــــريط بالرصـــــيد الـــــوطين و حتقيـــــق 
جبميــــــع العوامــــــل البيئيــــــة و االقتصــــــادية اإلحاطــــــةو تتضــــــمن االســــــتمرارية . بصــــــورة قابلــــــة لالســــــتمرار يف املســــــتقبل البعيــــــد

ــــــوع  ــــــى التن ــــــؤثر عل ــــــيت ت ــــــة و السياســــــية، ال ــــــوجيو االجتماعي ــــــد علــــــى حــــــد ســــــواءالبيول أمــــــا . يف املــــــدى القصــــــري و البعي
)473، ص 2007محمود األشرم، ( :ا بالتايلفيمكن حصرهالبيولوجيأهداف صيانة و محاية التنوع 

بصـــــــــورة شـــــــــاملة حتـــــــــيط جبميـــــــــع مســـــــــتويات التنـــــــــوع البيولـــــــــوجيحتديـــــــــد ووصـــــــــف حالـــــــــة مكونـــــــــات التنـــــــــوع - 
، مـــــــــن الـــــــــنظم البيئيـــــــــة مثـــــــــل الغابـــــــــات و املراعــــــــي و الـــــــــنظم الزراعيـــــــــة، إىل األنـــــــــواع احليـــــــــة النباتيـــــــــةالبيولــــــــوجي

.الوراثي الواحداحليوانية، إىل التنوع الوراثي للنوع و 
ــــــوع اإلدارة-  ــــــات التن ــــــع األســــــباب و الظــــــواهر املهــــــددة ملكون ــــــوجيو الســــــيطرة علــــــى مجي ــــــة البيول ــــــوطين و املؤدي ال

. إىل تدهورها أو تصحرها أو انقراضها
يــــــة و الرعويــــــة، مبــــــا يشــــــمل مجيــــــع أشــــــكال الــــــنظم ل مــــــن احملميــــــات الغابو نظــــــام و طــــــين متكامــــــإرســــــاءدعــــــم و - 

.نواع النباتية احليوانية الربية و املائيةالبيئية الطبيعية و األ



سياسات استخدام الموارد الطبيعية المتجددة لتحقيق تنمية ريفية مستدامة……………………………………ـــل الثالث الفص

119

ـــــــى -  ـــــــواين عل ـــــــايت و احلي ـــــــوراثي النب ـــــــوع ال ـــــــدعيم صـــــــيانة التن ـــــــوطين، ت ـــــــرتاب ال و خباصـــــــة مـــــــا هـــــــو مســـــــتخدم يف ال
.الزراعة و تربية احليوان

ـــــــة-  ـــــــة و احليواني ـــــــة النباتي ـــــــق املصـــــــارف الوراثي ـــــــة و الصـــــــيانة عـــــــن طري ـــــــة يف جمـــــــال احلماي ـــــــدعيم القـــــــدرات الوطني ت
ااو  تفرع نسج و  اعة ال يق صن نة عن طر لصيا ان، و ا يو احل ات و  ئق النبات ية، و حدا لوراث .احلقول ا

يت ميكـــــن أن تطـــــرأ علـــــى مكونـــــات إنشـــــاء نظـــــام رصـــــد ورقابـــــة مناســـــب يهـــــدف إىل متابعـــــة مجيـــــع التبـــــادالت الـــــ- 
ادلة يف النظم البيئية املختلفة يف مجيع املستويات، وذلك الستيعاب العالقات املتبالبيولوجيع التنو 

تقيــــــيم مجيــــــع عمليــــــات الصـــــــيانة و احلمايــــــة، و تقــــــدير جنــــــاح أو فشـــــــل درجــــــة االســــــتثمار املســــــتدام و براجمـــــــه- 
سياســــــــاته، و ذلــــــــك بتحديــــــــد املؤسســــــــات املســــــــؤولة عــــــــن ذلــــــــك و تطــــــــوير براجمهــــــــا و تفعيلهــــــــا مبــــــــا يضــــــــمن و 

.البيولوجيالتنوعاستمرار ازدهار 
التعـــــــاون و التنســـــــيق بـــــــني مجيـــــــع الـــــــوزارات و املؤسســـــــات علـــــــى املســـــــتوى الـــــــوطين، و التعـــــــاون علـــــــى املســـــــتوى - 

.الدويل

على المستوى الوطنيالبيولوجيو حماية التنوع إستراتيجيةهرم : )14(الشكل

474الفاعلة، ص حممود األشرم،التنمية الزراعية املستدامة العوامل :المرجع

التعاون و التنسيق على 
المستوى الوطني اإلقليمي 

و الدولي

اإلجراءات الالزمة على المدى القصير 
المتوسط و البعيدو 

ة بصـــــــــــــورة البيولوجياستثمـــــــــــــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــــــــوارد 
قــــــــــــــابلــــة لالستمرار

ـــــــــــــــوع البيــــــــــــــــــــــــــولوجيصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة و حمــــــــــــــــــــاية التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)اإلقليميةالحوكمة (على المستوى المحلي : ثالثا

الحوكمة المسؤولة عن األقاليم.1
ة التصحر و تلف األراضي و المياهمفتاح مكافحاإلقليميةالحوكمة 1.1

من أجل تكييف نشاطات الفالحني األراضي املتصحرة و التالفة،إصالحإن الكفاح من أجل استعادة و 
ميثل  م املربع فهو كفاح ضد املساحات، و قد خص مساحات معتربة، مباليني ك،و كذا خفض آثاره،خا سب تغري املنح

عامة إسرتاتيجيةو لكن أيضا كفاح مع األرقام، فليس هناك . ألن نقاط عدم الرجوع تتقارب،كذلك كفاح ضد الزمن
أما االسرتاتيجيات التقنية . كرة األرضيةمفرتضة إال و طبقت على ماليري البشر الذين يعيشون يف املناطق الريفية لل

واألنظمة املمكنة يكون لديها حظوظ جناح إال حني يتعلم ماليني البشر تسيري مستدام ملوارد املياه و األراضي و الغابات 
ت تكنولوجياالزراعي، لإلنتاجكما أن هذه االسرتاتيجيات ال تنجح إال إذ تبىن ماليني البشر تطبيقات أخرى .البيئية

)UNCCD, 2009, p21(.طاقوية إن استطاعوا حتويل مناذج استهالكهم

و هذه التغريات نفس اهلدف و املسؤولية اجلماعية،ال ميكن أن تكون التغريات عميقة إال إذا اعتمدت على تقاسم
. التسامهيةالالمركزية و ماليني من القرارات اجلماعي يرتجم إىل عدة اإلدراكليست ممكنة إال إن كان هذا ،)التحوالت(

لكن هذا ليس قابل للتصميم إال بتطورات الدميقراطية، و بأشكال التحكم املبنية على التساوي و أخالقيات املهنة 
هذا التحقق يبني أن التحكم اجليد هو مفتاح كفاح من أجل . ي صوتا للشعب احمللي األقل ضعفابأنظمة سياسية تعطو 

.الدفاع عن البيئة

اح ضد تلف األراضي و املياه و تسيريهم املستدام، طرق اخلفض و التكيف حسب التغري املناخيإن الكف
نفس القاعدة "د للمساحات اخلضراء، لديها عامل مشرتك وهو راعة و الرعي، و كذا التسيري اجليالز إنتاجيةحتسني و 

و كذا استخدام البيئية هم ،اجيابية كانت أو سلبية".اإلقليمية
.تنظيم اجتماعي أو أشكال  سياسية حسب سلم األقاليمإشكاليندرجون يف 

كل مستويات التنظيم االجتماعي، السياسي لألقاليم تلعب دورا يف تنفيذ سياسات تنمية االقتصاد و التسيري 
ى ألن يف هذا السلم، يكون العمال مرتبطني مبوارد األقاليم هناك مستويات جد مهمة من مستويات أخر . البيئي

احمللي عبارة عن واجهة بني اإلقليمو 
م يعكس أشكاال عدة و كذا التنظيم االجتماعي للسكان الذين يعيشون فيه و يستعملونه، هذا التنظي،)موارده(حميط ما 

.خمتلفة، متطورة نوعا ما للحكم احمللي
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هذه التطورات . إن احلكم احمللي لألقاليم يرتجم العالقة بني العاملني و فضائهم االجتماعي، املادي احليوي
فتحسني التحكم يف . ،مالئمتها تشكل بعد سياسي للتحديات البيئيةو 

يرتكز مفهوم احلكم على مفهوم االتفاقية البيئية . األقاليم احمللية يرتكز على املشاركة املسؤولة للعاملني احملليني املعنيني
هذه املقاربة تقرتب يف معناها للبشرية،يوي املعترب كملك عمومي املرتبطة بفكرة تسيري التطور و احملافظة على الغالف احل

فالتطورات املنجزة يف التحكم احمللي لألقاليم احمللية متثل معامل ملموسة لفعالية الردود املعطاة ،"ة البيئيةالتنمي"من مفهوم 
.لتحديات الكفاح ضد تلف األراضي، املياه و النظام البيئي و كذا سريهم املستدام

لألقاليم احمللية ليس باألمر اجلديد يف الفكر االسرتاتيجي، هذا املفهوم مذكور يف اتفاقية إن مفهوم احلكم احمللي
)UNCCD( و أعيد النظر فيها أثناء قمة دولية حول برامج التنمية ،ت مبادؤهبإفريقيا، و قد طور يف امللحق الرابع املتعلق

هذه القمة . FIDAو UNCCD، من طرف أمانة 1996روما ، و اليت نظمت يف )برامج التنمية احمللية لألراضي(احمللية 
احلوكمة يهدفها تنب

نفس الوقت و يف مة هذه املقاربة و هدفها العملي، و منذ ذلك، أكدت العديد من املشاريع مالئالالمركزية و التسامهية،
، غري أن هذه النتائج مل تكن اإلقليميةالتنمية مركزية، احلوكمة احمللية و حتققت تطورات مادية خاصة بالسياسات الال

، حىت تقوم برتقية و عي ديناميكي معمم و اعرتاف سياسي ال جدل فيه للعالقة UNCDDموحدة كما توضحه جتربة 
)UNCCD, 2009, p25(. و التسيري املستدام لألراضي و املياهإلقليميةاالضرورية بني احلوكمة احمللية، التنمية 

اإلقليميةالمقاربة السياسية للتنمية 2.1

إن تفكري العشريات األخرية حول تسيري البيئة تظهر كلها تنوع و تعقد احتياجات تنمية اقتصادية و بيئية 
إن مفهوم ". مقاربات مدجمة أو تكاملية"و كذلك ضرورة تلبية هذه احتياجات مبقاربات تسمى ،للمساحات الريفية

عة قد حط من قيمتها، إن معاينة التنمية لكن استعماهلا غري الرشيد الذي كان دون نتائج مقنإشكاليةينتمي إىل اإلدماج
لت ألا كانت نظرية جدا أو جاالندماجاتفحص فشلها يبني بأن و  د تقنية، و ينقصها مقياس هام هو مقياس فش

حات األقاليم تستدعي أساسا العالقة بني العاملني و املساإشكالية". السياسي االجتماعي" أخذ بعني االعتبار أساسها 
لكن تعود أيضا إىل مفهوم ،غ فيها مشاريع التنمية، و هي تعود إىل مفاهيم اهلوية، احلوكمة، املسامهةاليت تنجز و تصا 

الواسع للحوكمة احمللية اإلطارتنمية ريفية مستدامة يف إشكاليةفائدة مشرتكة، هذه التقارير تؤدي إىل إعادة وضع 
و البنك العاملي PNUD، هذا االقرتاح يلحق تيار فكري ما ينفك يفرض نفسه يف سياسات التنمية، إن اإلقليميةالتنمية و 

لتنمية ة مبنية على املشاركةربة السياسية تسمح بادراك طرق تنمياار هذه املقو ذلك باعتباإلقليميةعمدوا إىل التنمية 
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و قد "اإلقليميةجلنة ملحقة للتنمية "ته املؤسستان أنشأتا ا، هاإلدراكقاعدة عملية هلذا وإلعطاء. لألقاليممستدامة 
مقاربة :" اإلدراكيةمبقاربتها PNUDو قد عرفت . للتنميةإقليميةأول اتفاقية دولية ملقاربة 2007يف مارس PNUDنظمت 
، و هي تقرتح تسهيل تطبيق مشاريع من منظور "إدماجلتنمية مبنية على مفهوم الفائدة املوزعة و إقليمية

,Jesse C. Ribot(. تنمية ريفية مستدامة و متييز قيم التضامن، الدميقراطية و احرتام اآلخر 2002, p8(

، و هي إقليميةبوضع مقاربة تنمية FAOبعد قياس النتائج املخيبة لعدة عشريات لدعم تنمية ريفية، قامت 
تنطلق من منطلق عدم متاثل السلطة يف الوسط الريفي و من منطق أزمة شرعية، و هي تؤكد أمهية مقاربة متعددة املعايري 

.للحوكمة بعاملني جدد

املقاربة املنصوص عنها . ألقاليم توافق الفضاء الذي حتتله الشعوب املعنية أو تستعملهفإن اFAOحسب تعريف 
وض و التشاور جيب أن يأخذ يف امتوافقة مع العاملني املعنيني، و التفإقليميةتقرتح ترقية نظرة متشاور فيها لتنمية 

االتفاقيات جيب أن تكون شرعية .املتصورةاألهداف املختلفةعو يتأسس على جممو ،لوضعيات املتنازع فيهاااحلسبان 
تعترب كأولوية لكل إقليميةو تسمح حبوكمة جيدة،إن وضع أداة وساطة اإلقليميةطرق التنمية بإدماجاجتماعيا و تسمح 

.دأ التفاوضدل، احلوار و التكوين تشكل نقاط بمبادرة لتجنيد العاملني، إن املعلومة، الفهم املتبا

تنمية ريفية لتسيري املوارد إلشكالياتكل هذه النقاط تظهر و تربز حتول صيغ و مناذج و تتميز بفهم جديد 
الطبيعية املتجددة، هناك عشريتني أين كانت فيها التنمية الريفية متوافقة مع اخلدمات و الوسائل اليت جيب أن جتلبها 

ياة املزارعني، إن هذا املفهوم قد مثل قاعدة للجيل األول للمشاريع و شروط أفضل حلاإلنتاجيةالتنمية من حتسني القدرة 
املدجمة للتنمية الريفية، و يف وقت آخر، اتسعت التنمية الريفية املستدامة كسياسة مدجمة و اليت كان هدفها األول هو 

ص اجليل الثاين للمشاريع املدجممة هذا املفهوم خي. حماربة الفقر الريفي و مكافحة التهميش يف املناطق احملرومة و الفقرية
إن أخذ املشاكل املطروحة بعني االعتبار من خالل تسيري املوارد الطبيعية املتجددة جلب معيار جديد . للتنمية الريفية

ات لنشاطات قطاعات التنمية الريفية مع املقاربإداريةدعامة اإلقليمغري أنه يف السابق كان ،للتفكري حول التنمية الريفية
.اإلقليملقاء مع عاملي احمليطة و قد أصبح موضوعا يف حد ذاته و مساحة 

لتنمية ريفية إقليميو تدرج البيئة اليت سامهت أكثر يف فهم ،ظهور نظرية الريفية املبنية على تعدد الوظائف
طرحت  إقليميةاحمليط يف تنمية إدماجتنمية ريفية و إدماجمستدامة، هذا التطور بدأ يف أوربا منذ أكثر من عشريتني، إن 

البيئة و تسيري ،اإلقليم
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احلوكمة احمللية، فالتجارب العديدة للسنوات األخرية تبني األمهية القاطعة يف تصنيف األقاليم احملليةتطبيق الدميقراطية و 
.األقاليم املستعملة من طرف الطوائف احملليةو 

المحلية مفهوم سياسي و اجتماعياإلقليميةالحوكمة 3.1

احلوكمة تدخل جمموع معقد من العاملني و املؤسسات اليت ال تنتمي إىل حميط احلكومة، فهي ترتجم عالقات 
تنطلق ة تستدعي شبكات عاملني مستقلني و فاحلوكممتداخلة بني السلطات و املؤسسات املشاركة يف النشاط اجلماعي، 

،التأثر دون أن تسري من طرف الدولةإمكانيةمن مبدأ 
احلوكمة فهي تعوض مفهوم جديد للعالقات االجتماعية و السياسية عن املفهوم الذي يرى يف احلوكمة، نوعيات احلكم

قدرا على الشفافية، و اجليد، فاحلوكمة اجليدة املطبقة على احلكومات احمللية تتميز بشرعيتها، مد لها و  . مردوديتهاى متثي
اإلقليميةفاحلوكمة 

و هي تعين املرجع املشرتك ملساحة أو فضاء يربز العاملني ت التنمية احمللية مكانة،ها نشاطاقاعدة جغرافية و اليت تأخذ في
يعين باملرة معيار اجتماعي اإلقليم، و مفهوم اإلدماج. املعنيني بتنميتها املدجمة و تسريها املستدام

)UNCCD, 2009, p 26(.سياسي، معيار تنمية و معيار بيئي

. ى ظهور قائدين و حاملي مشاريعو عل،احمللية هي طريقة مبنية على جتنيد تسلسلي للعمالاإلقليميةاحلوكمة 
قريبة من أشكال مسامهة النساء و الشباب و خلق وعي اجلماعة، و هي ختص عموما األقاليم الإدخالهي تقرتح أيضا و 

اإلقليميادة العاملني إىل نفس احلاالت، و اهلدف هو قرة عن طوائف ريفية، بلديات حسبالعاملني، و اليت هي عبا
ملشاريع و برامج كإطارو حتضري و تقاسم نظرة موحدة ملستقبله، هذه النظرة تعترب  اإلقليمالتجانس معه لتشخيص هذا و 

والت نشاط فردي و مجاعي، و هي تلزم العاملني يف آليات تسمح بتجميع مشاريع مع الضروريات املفروضة من طرف حت
تقرتب من العاملني األساسيني، حيث احمللية توافق حتول كبري و هي تتموقع على سلم حملي، واإلقليميةالبيئة، احلوكمة 

نقطة انطالق الطرق تعترب و حول تنميته و حول تسيري حميطها،تعوض توجيهات سياسات عامة حملية مباشرة للعاملني
.تربط النشاط و االجنازات باخلطاب السياسي و االسرتاتيجيات الوطنيةالتصاعدية يف نفس الوقت أي الطرق اليت

أووسيلة قوية لدعم سلطات منظمة توزيع سلطات العاملني الضمنيني، إعادةاحلوكمة احمللية هي أيضا رهان 
كحاجز بل بالعكس كعامل ظهران يف نفس الوقت جيب أن ال ترىو مبا أن هذين االجتاهني ي. سلطات أخرىإلظهار

رزة جانب االنخب جانب األمور احلاضرة و النخب الب، لكن جيب أوال جتنب املخطط املبسط. اإلقليميةحتريك للطرق 
:من حيثإقليميالتجديد، عندما يوضع مشروع 
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ما إن كل واحد يستطيع أن يربح أو خيسر فيما خيص القوة ،صي، فاملسألة هي معرفةبالنسبة هلدفهم الشخ:أوال
، و خبصوص )فيما خيص املؤسسات(، فيما يتعلق بفائدة اقتصادية )إدارينيأوحينما يتعلق األمر بنخب (السياسية 

لق األمر بأشخاص عندما يتع(، و كذا خبصوص حالة شخصية )عندما يتعلق األمر جبمعيات(الفضاء االجتماعي 
)UNCCD, 2009, p 30(.اهلدف الشخصي جيب أن يتوازى مع مقتضيات التنمية اجلماعيةإظهار، إن )ائالتعو 

و كل التفاعالت بني إقليميبان كل املوارد لفضاء وم موحد، و هي تأخذ يف احلساحمللية هي مفهاإلقليميةة ماحلوك:ثانيا
.ماإقليم

و على وضع طريقة شراكة تسامهية مسجلة يف مدى طويل، هدفها ،ماإقليمإن التنفيذ يعتمد على مفاهيم عقد :ثالثا
لى ضة تصادية يف نطاق تنافسي، مستدام اقالطبيعية، الثقافية و البشرية من أجل تنمية اإلمكانياتهو تثمني  تمد ع يع

.التنمية البشرية

لتسيير المشترك للموارد الطبيعيةا.2

و هذا . 
الطبيعية تطور كمسار جديد بني التسيري للموارد، و يف هذا املنظور التسيري الطائفي "مأساة الطوائف"ما يسمى قدميا 

لثقة وقلة لتسيري الدولة، فتسيري الدولة غالبا ما يكون غري مرغوب فيه عن طريق السوق أو حقوق امللكية اخلاصة و
. لكن أيضا و خصوصا لعدم قدرته على حتديد و مراقبة التطبيقات احلقيقية للسكان من جانب بيئي،فعاليته

نع للوصول إىل ممنوع، فإن هذا املإليهايف العديد من احلاالت، بالنسبة للغابات املصنفة و اليت يكون الوصول 
ولة قادرة على جعل هذا املنع فإن مل تكن الد. لوصول إىل املوردالغابات دون وضع وسائل الحرتامه يؤدي إىل السماح با

ومن جانبه. حمرتم، فإن العديد من سلوكات اخلرق للقانون تنتج عن ذلك و تسبب هدم بعض الفضاءات الطبيعية
Mors, M, 1993, p(.دون حل مشكل نفاذية املوارداإلقصاءخبلق عدم مساواة و التسيري من طرف امللكية اخلاصة متهم

39(

ا املفهوم يربز الدور اهلام للسكان هذ. سي يعوض خمتلف سلطات القراراتاحلوكمة التسامهية تظهر كمشروع سيا
من أساليب التسيري يعترب فعاالاحملليني يف تسيري السياسات، يدعم فكرة تسيري مشرتك للموارد الطبيعية، هذا األسلوب 

اهلادف إىل منح معىن ملفهوم الطائفية، هذا التسيري ال اإلقليميللموارد الطبيعية يعتمد على التجنيد فالتسيري الطائفي 
إن هؤالء الفاعلني ليسوا امتياز الطوائف احمللية أو . يهرب من خماطر متعلقة بالتحكم بالسلطة و بالسلوكات النفعية

.اخل...و هي توحيد يف كل الطوائف و يف جمموعات العمل، و يف املؤسسات،تمعات التقليديةا
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)Mors, M, 1993, p 41(:إن النقاش النقدي لبعض االستعماالت يرتكز على مظهرين اثنني

رايف، غري أن هذا مبعىن جمموع سكان معرفني حمليا بفضاء جغ،التسيري الطائفي للموارد الطبيعية يرجع إىل طائفة:أوال
التعريف يطرح مشاكل عديدة ألنه ال يقتض فقط الطائفة املنسجمة و يرتك مكان لالسرتاتيجيات الفردية للسلطة حيث 

.تكون آثاره و خيمة على البيئة

إىل استعمال املورد ةت العارضة اهلادفاالسلوكإقصاءلكن ال ميكن ،سلوكات املارين خفية ال ميكن احلد منها: ثانيا
.ألغراض شخصية

التسيير التساهمي و السلوكات المنحرفة.3

إن الدراسات امليدانية كونت قاعدة لبناء برهان عن فعالية الطوائف الريفية انطالقا من قواعد تقليدية يف تسيري 
بصياغة االقرتاح املعاكس الذي بريتي ووارد ، و من هذا مل يرتدد )Ostrom, 1990(و هذا خارج تدخل الدول ،مواردهم

,Pretty J. et Ward(.يكمن يف أن اختفاء املؤسسات احمللية استطاع أن ينتج تلف املوارد الطبيعية H, 2001, p 209(

تسيري املوارد الطبيعية توضح عموما بسبب االهتمامات املختلفة هلؤالء إطاراملفاوضات اجلارية بني عدة مشاركني يف 
,Ostrom et al. (لتسيري أحسنمستقر و مالئموبلوغ اتفاق غري ،ن هناك سلوكات أفراد مارين يف اخلفاءاملشاركني بأ

فيجب ، االحنرافاتنقطاع أو العدم االلتزام بتكاليف اطة تفاوض وقرار على مستواها ينتجسلإجيادومنه جاءت ). 1994
إن الطوائف .)Ollagnon H, 1991, p 35(وع حمدد البحث عن سلطة تسمح للطائفة بنشاطات يف نطاق معرف و مبوض

إن حجة رأس وأخريا، احمللية تبدو كسلطة مالئمة ألن 
املال االجتماعي وسط الطوائف تدعم أكثر اللجوء إىل هذه السلطة للتسيري، فرأس املال االجتماعي يقصد به جمموع 

و جتعل النشاط اجلامعي ممكنا باحلد من ،القيم املشرتكة، فأثر رأس املال االجتماعي هو فعالية الطرق التسامهية
ومن هذا املنظور، فهناك عالقة مباشرة . ذلك خبفض تكاليف املبادالت التجاريةالسلوكات املنحرفة و املارين خفية، و

فق ز كل عامل من املال على التصرف و بني وجود رأس مال اجتماعي كبري و الثقة املتبادلة للعاملني، فالثقة املتبادلة حتف
ل وفق احرتام احلفاظ على املورد الطبيعي ن هلذه القوانني فكل مستعمل يعمألن كل عامل يتنبأ باحرتام اآلخريالقوانني 

ألنه يتنبأ بقيام اآلخرون بنفس العمل، فالثقة تسمح خبفض تكاليف احلوكمة اليت تطغى على كل أشكال امللكيات 
Platteau, 2003, p(اتفاق يف تعديل استعمال املورد اجلماعية و اليت ختص وضع النشاط اجلماعي أو البحث عن  14.(
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من جهة، التسيري يفرض مشاركة . ملشرتك للموارد الطبيعية كحل فعال ملأساة الطائفتني لسببنيايظهر التسيري
ت السيئة أو االستعمال املفرط  السكان احملليني و هذا خيفض بواسطة آليات انضمام هؤالء السكان، آثار االستعماال

ات لي ختفض سلوكات األفراد املارين خفية نظرا للحتميمن جهة أخرى، فإن القيم و املعايري املستعملة على املستوى احملو 
.اليت تثقل كاهل األفراد

احلجج السياسية و اإلدارةإن التسيري املشرتك للموارد الطبيعية يعتمد على مسامهة السكان احملليني، و خارج 
النظرية يوجد تعدد أشكال التسيري التسامهي الذي ينشطر و يعطي بذلك جمموع ترتيبات مؤسساتية متنوعة، وكما يشري 

و هو مرتبط بقضية ،فالتسيري املشرتك للموارد الطبيعية ال خيص فقط الطوائف احمللية، 2006و بركس 2001بارات إليه
مييز مخس أصناف للتسيري 2004ميرال . عالت بني املستويات املختلفةاحلوكمة على مستويات متعددة تشمل التفا

:التسامهي جمموعة يف اجلدول التايل

أصناف التسيير التساهمي: )3(جدول ال

وصفهشكل التسيير
هذا التسيري ال . يف تسيريهيعتمد على اشراك العاملني احملليني اإلقليمتسيري - اإلقليمتسيير 

يعتمد على وضع اإلقليمإن مفهوم تسيري . يضم وسائل مؤسساتية خاصة
. التخطيط لنشاطات مجاعيةإيوسائل تسمح بانضمام السكان احملليني 

ليس بالضرورة مرتبطة بتسيري املوارد الطبيعية حىت وإن  اإلقليمهدف تسيري 
اإلقليمفاليوم تسيري . ياإفريقكانت هذه األخرية حتتل مكان هام يف بلدان 

.يضم مفهوم التنمية احمللية و الالمركزية
التسيير الطائفي للموارد 

الطبيعية
فالتسيري مجاعي . يعتمد على حتول سلطات تسيري املوارد الطبيعية أو البيئية- 

املسامهة نشطة أي . و يتم بقرار حقيقيموجه من طرف جمموعة عاملني 
إىل أن التسيري اإلشارةوميكن . ندرج يف هذا الصنفالتسيري احمللي املأمن ي

بية الطائفية تنتمي هلذا الصنف عندما تكون العالقات مع لاملرافق، و الغا
حالة حقوق (بية ليست مهمة لتسيري النظام البيئي الغايب لاخلدمات الغا

).االستعمال مثال
التسيري الذي يكون فيه االختيارات حسب العاملني احملليني و اخلدمات كل نوع منالتسيير المرافق

.الغابية
ة بعد احلصول على ه اخليارات عن طريق اخلدمات الكفأكل تسيري تكون في- التسيير التعاوني
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و كقاعدة عامة، يتعلق األمر بتسيري تعاوين حيث . موافقة العاملني احملليني
توجيهات مناقشة إلعادةتكون قراراته مقيمة خالل تطبيقها و يعطي مكانة 

مع العمال احملليني و أحيانا، يتميز هذا التسيري عن التسيري السابق بتدخل 
.القرارأخذالعلماء يف طرق

,Méral:المرجع Ph, 2004

هذا التعدد يف األشكال يشري إىل أن التسيري املشرتك للموارد الطبيعية يندرج يف منظور سياسي واسع يهدف إىل 
لكنها تسطر أيضا بأن مسامهة السكان احملليون خمططة . القراراتأخذ و مسامهة السكان احملليني يف طرق ،الالمركزية

املسامهة تنحصر على استشارة بسيطة مثل .بعض احلاالتقوي يفو بتدخل،بطريقة عملية من وجهات نظر خمتلفة
لة تسيري طائفي للموارد التسيري التعاوين، أما يف حاالت أخرى التدخل يفرض القدرة على القرار و هذا ينطبق على حا

:إن التعدد يف التسيري ميكن أن حيوي معنينيالطبيعية، 

األحيان، عدم مقدرة أسلوب من أساليب التسيري اخلاص مثل التسيري العموميالتعدد يرتجم يف أغلب : الحالة األولى
تشكل شكال مؤسساتيا و كلما كانت و أن توحد طرق التسيري املختلفة ،التسيري الطائفي على تعديل جمموع املشاكل

ن أن تلعب دورا هاما أشار إىل أن احلوكمة ميك2005أقرول . خاصة فهي تسمح بفهم أكثر خبصوصية احلالة املعاجلة
.خبصوص تعديل استعمال املوارد و ذلك بدفع آليات تسامهية مثل جمالس الغابات

حتمي يف النقاش كاجتاهتعدد األشكال املعاد نسخها، قلة االعتبار املمنوحة للتسيري الطائفي الذي يظهر  : الحالة الثانية
ضوعه لتسيري عمومي ليس ألسباب الفعالية لكن ألسباب لكن أخذه بعني اعتبار يبقى مشروطا و حمكوم خب،احلديث
.الشرعية

أشكال الحوكمة التساهمية.4

,Froger G et al)(:للحوكمة التسامهية املوافقة ملستويات تدخل يف تنفيذ السياسات و هيأشكاالوضعتلقد 

2004, p7

)غير النشطة(المساهمة الالواعية 1.4

تتميز بطريقة استشارة السكان حتت شكل مجع آراء حول حالة الوضعية أو النشاطات املؤداة، هذا الشكل من 
و كذلك، هذا الشكل من املسامهة . أشكال املسامهة ال تضمن أخذ هذه اآلراء بعني االعتبار يف أخذ القرار النهائي

فالسكان احملليون على علم باملشاريع عن طريق النواب . ةيعتمد على بينة أخذ قرار عمودية و كذلك بنية معلومة عمودي
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امليزة املفيدة للمشاريع و املشروع يقدم عموما للسكان عن طريق املنتخبني احملليني، مدعمني بذلك اإلداريونالسياسيون 
السكان بفوائد و أمهية املشروع بإقناعفاالستشارة تلخص . يف حالة رفض تنفيذهاإجراؤهاو أخطار العقوبات اليت ميكن 

. املنفذ

المساهمة النشطة2.4

تدفع درجة املسامهة إىل حد بعيد و هي تقرتح أن يكون ممثلي السكان يشاركون فعال يف حتضري و تنفيذ 
االجتماعية و تبقى غالبا منحدرة من البنية. املشاريع، غري أن مسألة طبيعة هؤالء املمثلون وواقعية متثيلهم تبقى مفتوحة

، يف حقيقي لكن أيضا إىل عوامل خياليةالسياسية حيث إن اخلوف من االلتزام يأيت من كون الطائفة تنتمي إىل عامل 
يقني جذري حول العقوبات اليت ميكن أن جترى على الفرد الذي ال خيضع مالعديد من احلاالت تشمل هذه العوامل عد
تكون اقتصادية مع غياب املساعدة يف حالة االحتياج، و نفسية إن كان حلتميات طائفية، هذه العقوبات ميكن أن

)Mahieu F.R, 2001, p 258(. األفراد يف خوف من فقدان الواجهة

و يف هذا االجتاه، التحدث عن . الطائفة ليست وحدة، فهي مكونة من عدة أشخاص باسرتاتيجيات خمتلفة
ة فبعض أعضائها ميكن االستفادة األمر بتسيري من خالل قواعد طائفيتسيري مشرتك خيفي واقع املشكل ألنه يتعلق 

آخرون يعانون، إن التسيري الطائفي للموارد الطبيعية ال ميكن أن جيعل اقتصاد االسرتاتيجيات الشخصية و أثرها على و 
.فعالية التسيري

تسيير الموارد الطبيعية في ظل اختالف الطوائف المحلية .5

قيــــــــاس نشــــــــاط مجــــــــاعي مالئــــــــم لتســــــــيري جيــــــــد إمكانيــــــــةأو عــــــــدم إمكانيــــــــةاخــــــــتالف الطوائــــــــف يعــــــــود علــــــــى 
للمــــــــورد، فــــــــاختالف الطوائــــــــف احملليــــــــة ميكــــــــن أن يعتــــــــرب لــــــــيس كمشــــــــكل لتســــــــيري املــــــــوارد كغنيمــــــــة و يوافــــــــق النشــــــــاط 

اعيميكــــــن أن يشــــــكل اخــــــتالف جمموعــــــة مــــــا فائــــــدة الجنــــــاز نشــــــاط مجــــــ، 1965أســــــلو اجلمــــــاعي املقــــــرتح مــــــن طــــــرف 
وحســــــب هــــــذا املشــــــكل فــــــإن التكلفــــــة أســــــلو،
. كـــــن فصـــــل أي فـــــرد مـــــن فائـــــدة امللـــــكالشخصـــــية للنشـــــاط تقتضـــــي بـــــأن كـــــل فـــــرد ينتظـــــر رد فعـــــل اآلخـــــرين ألنـــــه ال مي

رب مــــــن الفائــــــدة أكثــــــر مــــــن شــــــخاص األكثــــــر رفاهيــــــة حتمــــــل تكــــــاليف النشــــــاط جلــــــزء أكــــــيف طائفــــــة خمتلفــــــة، ميكــــــن لألو 
.األشخاص األقل رفاهية
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مثال يف حالة املناطق النصف جافة للهند أثناء املرحلة االستعمارية و ما قبل االستعمارية، إن جناح النشاط 
إقطاعيةاجلماعي يهدف إىل احملافظة على املوارد الطبيعية أصبح ممكنا بفضل متركز السلطة يف أيدي طبقة اجتماعية 

.عن طريق طرد السكان الفقراء و املهمشنيكذلكو 

من عدمعلى النقيض من هذه الفرضية، فإن االختالف ميكن أن يعترب كحاجز مهم للتسيري اجليد للموارد، فكل 
وضعف درجة الثقة اليت يتضمنها االختالف تشكل عناصر مهمة لالختالل الوظيفي القرار،املساواة يف توزيع سلطة 

Neupane(.لتسيري املوارد H, 2003, p 57(

إن االختالف االقتصادي بني مستعملي املورد ال ميكنه أن يشكل متغري قطعي و أن االختالف الفضائي جيب 
أن يؤخذ بعني االعتبار و جبدية، ولكن وراء احملتجني على املستوى املرغوب فيه لالختالف أو االنسجام، فمن الواضح 

فورو علقة جدا بالبنية الطائفية و االسرتاتيجيات الفردية للسلطة وسط الطائفة، فقد أثبت بأن فعالية التسيري املشرتك مت
، و بصفة واضحة يف حالة مدغشقر أن السلطة احمللية يف الوسط الريفي مبنية على بنيات معقدة و خمتلفة، و ينتج 2003

يف حالة فورو و ذكر . الغابات، الرعي و املاء: تسيري املورد مثلعنه العديد من العالقات القوية اليت تظهر آثارها على
إن تسيري ماء الري خيلق مشاكل ال حصر هلا كما تصل إىل غاية إفساد العالقات االجتماعية احمللية، لدرجة انه يف  " املاء 

نبا إىل جنب على عدة  كل خط ري يريد حفر قناته اخلاصة و هذا ما يعطي منظر غريب ألربع أو مخس قنوات  متتد ج
Fauroux E" (و إن وجدت قناة مشرتكة فإن مجعيات مستعملي املاء تنفصل للصراعات اليت حتصل بينها،كيلومرتات

هذا املثال يوضح املظاهر الرمزية للسلطة وسط إقليم حمدد و االنعكاسات اليت ميكن أن تكون هلذه .)12، ص 2003
.املظاهر على طريق تسيري املوارد
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خالصة

ي متسه، فبوساطتها نضع اال الذحجمها و نوعها، تعترب السياسة املفتاح األساسي ألي تنمية مهما كان 
و اخلاصأي مورد باختالف طبيعيته، و تتميز املوارد الطبيعية املتجددة باالستعمال املشرتك احلدود و املعايري الستخدام

لوا، لكن رغم  يستغ ين  لذ اص ا األشخ
هلذه املواردهذه السياسات املصاغة كانت على املستوى الدويل أو املستوى الوطين مل حتد من االستخدام الغري مستدام 

ما مل ستدامة، ال ميكن أن حتقق أهدافهاالريفية املبعملية التنميةدين و املقصو فالسياسة إن مل تشرك الفاعلني األساسني
تقر بأن سياسات استخدام املوارد الطبيعية املتجددة هي من هنا وجب وضع معادلة.يها األشخاص الذين متسهميرتض

املوارد ألن تدامة هلذاني االعتبار لعنصر االسدالة يف مشاركة الفاعلني املقصودين بعملية التنمية و مدى أخذها بع
بالتايل تكون احملدد األساسي الختيارهم و الفاعلني مهما كانت نيتهم فرغبتهم اجلاحمة يف حتقيق الرفاهية اآلنية سوف 

.املصلحة املشرتكة بني مجيع األجيال املتعاقبةإطاروجب تقييدهم يف 



رابعل الـــــــــــــالفص
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تمهيد

لـــــيت تضـــــعها كـــــل مـــــن اجلزائر،تـــــونس مـــــن خـــــالل الـــــربامج التنمويـــــة التنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة أمهيـــــة كبـــــريةحتتـــــل ا
ـــــيت تســـــتطيع بواســـــطتها و  الدفعـــــة إعطاءهـــــااملغـــــرب يف العشـــــرين ســـــنة األخـــــرية و هـــــذا المتالكهـــــا املقومـــــات األساســـــية ال

غابـــــــات، أراضـــــــي(
ألــــــــا احملــــــــرك ملــــــــوارد الطبيعيــــــــة املتجــــــــددة امليــــــــاه، ، و خنــــــــص يف دراســــــــتنا هــــــــذه ا....)وع بيولــــــــوجي، ميــــــــاه نــــــــمراعــــــــي، ت

ــــــة املســــــتدامة مــــــن جهــــــة ضــــــل السياســــــات ميكننــــــا مــــــن الــــــتحكم يف اســــــتغاللاختيــــــار أفن ألو ،الرئيســــــي للتنميــــــة الريفي
ــــــة تراعــــــي مــــــن خالهلــــــا جتــــــددههــــــذا املــــــورد بطريقــــــ ــــــذي يتجــــــدد بواســــــطته ممــــــا يســــــمح مب، أي املة عقالني ســــــاير خــــــزون ال

ـــــــاه يتجـــــــدد مـــــــن خـــــــاللاملتجـــــــدد الطلـــــــب املســـــــتقبلي، فـــــــاملورد الطبيعـــــــي  ـــــــة يف الطبيعـــــــة و املي ـــــــدورة البيولوجي يســـــــتطيع ال
ــــــاه املســــــتعملة بعــــــد تنقيتاإلنســــــان أن الســــــتعمال هــــــا مــــــن الشــــــوائب للــــــري أو اجيــــــدده مــــــن خــــــالل إعــــــادة اســــــتغالل املي

...).الشرب، الطهي(املنزيل 

ف ندرتــــــه أو وفرتـــــــه، جنــــــد أن كـــــــل ري هــــــذا املـــــــورد يف الــــــدول الثالثـــــــة بــــــاختالبــــــاختالف السياســــــات الـــــــيت تســــــ

.     التنمية الريفية املستدامة اليت تبنتها كل دولة
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في البلدان الثالثةعام حول ظروف مورد المياهعرض:أوال
المناخيالسياق .1

(Agoumi, A, 1998):  يتم عرض السياق املناخي من خالل الوضعية احلاضرة و املستقبلية كما يلي

الوضعية الحاضرة1.1

خيضــــــع الصــــــحراء و هاعلـــــى املســــــتوى املنــــــاخي، تشـــــكل اجلزائر،تــــــونس و املغــــــرب جمموعـــــا غــــــري متجــــــانس  حيـــــد
هــــــــذه الوضــــــــعية تولــــــــد فروقــــــــات . يالتــــــــأثريات البحريــــــــة، مثــــــــل البحــــــــر األبــــــــيض املتوســــــــط و احملــــــــيط األطلســــــــملختلــــــــف

.مغياثية كبرية بني البحر حنو الصحراء

لـــــــدول الـــــــثالث، فمغياثيـــــــة املنطقـــــــة تتميـــــــز بتحوليـــــــة بـــــــني اإىل التباينـــــــات الفضـــــــائية و املومسيـــــــة بـــــــني اإلضـــــــافةب
ــــــاخ ــــــزة معروفــــــة يف املن ــــــزت مرحلــــــة (املتوســــــطي الســــــنوات، هــــــذه املي ــــــري، فقــــــد متي ــــــنقص 1992-1974يف الغــــــرب اجلزائ ب

ـــــــ  ــــــاثي ب ــــــة%33ميغي ــــــري يف)بالنســــــبة للمغياثيــــــة العادي ــــــأثري احملــــــيط ، لكــــــن ميكــــــن أن يظهــــــر جفــــــاف كب املنطقــــــة حتــــــت ت
-1990و1985-1980يف جممـــــــوع البلـــــــد، خـــــــالل فـــــــرتة %20ي، كـــــــذلك يف املغـــــــرب، بلـــــــغ الضـــــــعف امليغـــــــاثي األطلســـــــ

ـــــــدولتني أ. 1994 ـــــــر، و هـــــــذا مـــــــا أدى بال ـــــــت جافـــــــة جـــــــدا يف اجلزائ ـــــــة كان ـــــــر و املغـــــــرب(مـــــــا الســـــــنوات احلديث إىل ) اجلزائ
.إعادة النظر بقوة يف اخنفاض النسبة العادية ملغياثيتها

أو مـــــــا إن كانـــــــت الســـــــنوات أمـــــــا مســـــــالة معرفـــــــة إن كـــــــان تتـــــــابع الســـــــنوات اجلافـــــــة و الرطبـــــــة خاضـــــــع للصـــــــدفة
فـــــإن كانـــــت حقيقتهـــــا قـــــد أثبتـــــت، فاســـــتمراريتها جيـــــب أن تؤخـــــذ بعـــــني االعتبـــــار مـــــن . جمزومـــــةتابع، ال تبـــــدو تاجلافـــــة ســـــ

) القــــــــدرة علـــــــى التغــــــــري(بصــــــــفة عامـــــــة، جنــــــــد أن حتوليـــــــة .يجيات احلمايــــــــة مـــــــن اجلفــــــــاف الظـــــــريفأجـــــــل حتديــــــــد اســـــــرتات
.األمطار بني السنوات تتزايد بقيم نسبية عندما نتجه إىل مناطق قاحلة أكثر فأكثر

مهمـــــة لألمطـــــار هـــــي تـــــزامن شـــــدة مغياثيـــــات قويـــــة ميكنهـــــا أن تســـــبب فيضـــــانات خطـــــرية يف بعـــــض آخـــــر ميـــــزة 
).مشال غرب املغرب(السهول الساحلية 

ةالوضعية المستقبلي2.1

ــــــــة مشــــــــكوك فيهــــــــا، و فيمــــــــا خيــــــــص  ــــــــة املعلن ــــــــري جــــــــدال و التوقعــــــــات الكمي ــــــــاخ يث إن التطــــــــور املســــــــتقبلي للمن
ــــأ بتطــــو  ــــاك دراســــة تتنب ــــدا كمــــا هــــو احلــــال املنطقــــة فليســــت هن ــــدو أكي ــــاس املســــتقبلي يب ــــة الســــنوية، لكــــن االحتب ر املغياثي

عــــــادة يكمــــــن يف زيــــــادة حــــــدة اجلفــــــاف و زيــــــادة احلاجــــــات للمــــــاءبالنســــــبة لكوكــــــب األرض، و نتــــــائج هــــــذا االحتبــــــاس 
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يـــــة خبصـــــوص اســـــتخالص نتـــــائج علمإطالقـــــالكـــــن بـــــالنظر إىل عـــــدم اليقـــــني فيمـــــا خيـــــص ســـــرعة هـــــذا التطـــــور، ال ميكـــــن 
سياســــــات املــــــاء و األراضــــــي، 

. اقرتاح قرارات حالية هي الزيادة احملتملة الرتداد و شدة الظواهر املطرية االستثنائية

المتجددةياهأنواع موارد الم.2
.ل املوارد املتفق عليها و املتجددة للمنطقةاجلدول التايل يعطي معلومات عامة حو 

المتجددةموارد المياه: )4(جدولال

تونساجلزائراملغرب
(A)موارد املاء السطحي 

16.79.762.70سنة/3كلم

(B)موارد املاء الباطين 

3.91.491.49سنة /3كلم

3.01.000.40(B)و (A)بني ( c)تغطية 

موارد داخلية امجالية
(C-A+B)20.610.253.89سنة/3كلم

(D)موارد خارجية صافية 

40.000.400.12سنة/3كلم

(D+C-B+A)موارد امجالية 

60.610.654.01سنة/3كلم

28.731.49.60السكان مليون ساكن

ن اإلمجالية لكل ساكاملوارد 
718340423سنة/ساكن/3م

Banque mondiale, 2003: المرجع

ــــــــر و تــــــــونس تتموضــــــــعان ــــــــرب  لكــــــــل ســــــــاكن يف الســــــــ3م500حــــــــدود يفنالحــــــــظ أن اجلزائ نة، وهــــــــو رقــــــــم يعت
.احلية للسكان، و تقرتب املغرب منهكمعلم للحاجات
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ةالسطحيالمياه1.2

إن القـــــيم املتوســـــطة املوضـــــحة يف اجلـــــدول الســـــابق بالنســـــبة ملـــــوارد املـــــاء الســـــطحي ختفـــــي فروقـــــات كبـــــرية داخـــــل  
ــــــد، هــــــذه  ــــــةكــــــل بل ــــــرب انعكــــــاس لالخــــــتالف الفضــــــائي للمغياثي ــــــات تعت مــــــن مــــــوارد املــــــاء %69فمــــــثال، . االختالف

يضــــــاف إىل هــــــذا االخــــــتالف . مــــــن مســــــاحة هــــــذا البلــــــد%13.4الســــــطحي القابلــــــة للتعبئــــــة للمغــــــرب تــــــأيت مــــــن 
ـــــــة  ـــــــة الزمانيـــــــة، املرتبطـــــــة بتغـــــــري املغياثي ـــــــة مـــــــن ســـــــنة إىل ســـــــنة(الزمـــــــاين التحولي مـــــــع زيـــــــادة حـــــــدة االخـــــــتالف املومسي

,Yacoubi Soussane, M )).بسبب كميات املاء املستخلصة من التبخر و كذا ترشيح املياه 1998).

ــــــــة، ســــــــيالن املســــــــاحة يف املغــــــــرب مــــــــثال، خــــــــالل ســــــــنة  ــــــــةعشــــــــرية جاف ــــــــث الســــــــيالن اإلمجالي مــــــــا هــــــــو إال ثل
.هذه التحولية للسيالنية تزداد حدة عندما نالحظ حوض منحدر خاصة يف منطقة جافة. املتوسط

وى جــــــــزء أقلــــــــي مــــــــن مســــــــاحة املنطقــــــــة، هــــــــذه األحــــــــواض تلعــــــــب دورا مهمــــــــا يف الســــــــريان الــــــــدائم ال تغطــــــــي ســــــــ
اء، ألا تشكل  امل ات  اس .الوحيد لتزويد احمليطات الكبرية املسقية للمنطقةاملرجعسي

ةالمتجددةالباطنيالمياه2.2

نـــــادرا مـــــا املـــــواردو يف الظـــــروف احملليـــــة، فـــــإن هـــــذه . مـــــوارد امليـــــاه الباطنيـــــة للمنطقـــــة حتتـــــوي أوال مـــــوارد متجـــــددة
بســــــبب تكلفــــــة الضــــــخ و ضــــــعف ســــــرعة الســــــريان الــــــيت تســــــتعمل اقتصــــــاديا مــــــن أجــــــل الــــــري يف املنــــــاطق الريفيــــــة 

.ميكن استخالصها من كل بئر أو حفر، لكنها تشكل جزء كبري من املوارد املستعملة للشرب

ـــــدان هـــــذه العشـــــريات األخـــــرية ـــــة ازداد يف عـــــدة بل ـــــاه الباطني ـــــد . إن اســـــتثمار املي ـــــغ التزاي ـــــونس، بل و كـــــذلك يف ت
ـــــائج ســـــلبية تســـــبب االســـــتنزاف .ســـــنة20خـــــالل 20% ـــــة يـــــؤدي إىل نت ـــــاه اجلوفي إن االســـــتثمار الشـــــديد لطبقـــــة املي

الـــــيت تغـــــذي طبقـــــة املـــــاء البـــــاطين، و هـــــذا اإلســـــهاماتاملفـــــرط حيـــــث يكمـــــن يف اســـــتخراج حجـــــوم مـــــاء أعلـــــى مـــــن 
ـــــــى طبقـــــــات املـــــــاء البـــــــاطين . مـــــــا يعـــــــين أننـــــــا نتجـــــــه إىل اســـــــتنزافها ـــــــة، الـــــــيت جتـــــــري عل إن مراقبـــــــة مســـــــتويات املغياثي

إذ جنـــــــازف باســـــــتثمار مفـــــــرط مـــــــن ،املتعـــــــددة، ميكـــــــن أن يظهـــــــر اخنفاضـــــــات متواصـــــــلة و مهمـــــــة ملســـــــتوى امليغاثيـــــــة
ــــدو  مــــن النمــــو املتواصــــل لالســــتخراجات، لكــــن االســــتنزاف مــــن هــــذا النــــوع يب

.، و يف اجلزائـــــر جـــــزء كبـــــري مـــــن طبقـــــات املـــــاء البـــــاطين و يف املغـــــرب)رأس بـــــون، جفـــــارة، تبولبـــــا(بـــــارزا يف تـــــونس 
(Banque mondiale, 2003)
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ـــــــائج تغـــــــذيتها، فـــــــإن اســـــــتغالهلا ميكـــــــن أإعـــــــادةاســـــــتغلت طبقـــــــة مـــــــاء بـــــــاطين مـــــــن ناحيـــــــة إذا  ن يكـــــــون ذو نت
فمــــــن البــــــديهي أن اخنفــــــاض مســــــتوى مقيــــــاس االنضــــــغاطية ،فهنــــــاك أوال آثــــــار داخليــــــة لطبقــــــة املــــــاء الفــــــائر. ســــــلبية

.هذا احلفرإنتاجيةون هناك اخنفاض يسبب ازدياد تكاليف الضخ، و يف حالة احلفر الريفية، ميكن أن يك

هـــــذه الظـــــاهرة . البحـــــر يف الطبقـــــات الســـــاحليةاألثـــــر الســـــليب الـــــذي تعـــــاين منـــــه الـــــدول الـــــثالث هـــــو غـــــور مـــــاء
ــــــة، فالســــــطح ــــــة نقدي ــــــث تبلــــــغ مرحل ــــــر، حي ــــــزداد مــــــن تالحــــــظ يف اجلزائ .م يف الســــــنة250م إىل 100املائــــــل املــــــاحل ي

حيـــــث يكــــون اســــتغالل طبقــــة املــــاء ذو نوعيـــــة ،هنــــاك ظــــاهرة أخــــرى للتلــــوث عـــــن طريــــق امللــــح املوجــــود يف املنطقــــة
. من الطبقات املعنيةاآلتيةاملاحلة مقبولة يسبب تغلغل املياه 

اخنفـــــاض مســـــتويات مقيـــــاس االنضـــــغاطية ميكـــــن أن يكـــــون لـــــه آثـــــار خارجيـــــة عـــــن طبقـــــة املـــــاء البـــــاطين، أي إن 
، اخنفـــــــاض ســـــــرعة ســـــــيالن املســـــــتوى األدىن للمجـــــــاري املائيـــــــة الدائمـــــــة )حالـــــــة احلفـــــــرة يف تـــــــونس(نفـــــــاذ املصـــــــادر  

.تفاء أغطية نباتية طبيعية مزودة من طرف طبقات املاء النافذةاملغذاة من طبقات املاء الباطين، أو اخ

ةالحفريةالباطنيالمياه3.2

إضــــــــافة إىل طبقــــــــات امليــــــــاه الباطنيــــــــة املتجــــــــددة، توجــــــــد يف منطقــــــــة املغــــــــرب العــــــــريب طبقــــــــات امليــــــــاه الباطنيــــــــة 
ـــــــ .  نظــــــام طبقــــــة مــــــاء ("SAS"و أمههــــــا ال

.، مشرتك بني اجلزائر و تونس"باطين مشال صحراوي

أهمية معرفة موارد المياه.3

و هـــــــذا يتطلـــــــب امـــــــتالك شـــــــبكة  ،ألداء سياســـــــة رشـــــــيد للمـــــــورد، فـــــــأول حتميـــــــة هـــــــي املعرفـــــــة اجليـــــــدة للمـــــــورد
ــــــاري ا ان  ـ ـرعة جريـــــ ـر، و ســـــ ملطـــــ ا ـة  مالحظـــــ ات  ـ ـة حملطـــــ يفـــــ ــــــة و كــــــذا مســــــتويات طبقــــــات اكث ــــــة، و قــــــد ملــــــاملائي اء الباطني

غــــــري أن هنــــــاك بنيــــــات تنســــــيق ودعــــــم خارجيــــــة يف ات للمالحظــــــة يف كــــــل الــــــدول الثالثــــــة،وضــــــعت مثــــــل هــــــذه الشــــــبك
ــــــال  ا ا  ـذ منظمــــــة األحــــــوال إشــــــرافخبصــــــوص دراســــــة منــــــاخ و مــــــاء الســــــطح، فهنــــــاك دعــــــم خــــــارجي وضــــــع حتــــــت هـــــ

إىل ذلـــــك، مــــــن املهــــــم دعـــــم البحــــــوث املبــــــدوءة اهلادفـــــة إىل تقيــــــيم احلادثــــــة باإلضــــــافةاجلويـــــة العامليــــــة و البنـــــك العــــــاملي،
,Plan Bleu, OSS).نشاطات البشرية يف ظل برامج التنمية الريفية املستدامةلاحلقيقية ل 1996.)
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لطلب على الماء ا1.3

.اجلدول التايل يعطي األرقام األساسية املتعلقة باألنواع املختلفة لالستهالك

توزيع استخراجات الماء حسب االستعمال: )5(الجدول

تونسالجزائرالمغربالتعيين

الزراعة
11.010.272.16سنة/3كلم

82-87اإلمجايلمن %

ماء صالح للشرب
1.242.250.36سنة/3كلم

14-10اإلمجايلمن %

الصناعة
0.350.680.11سنة/3كلم

4-3اإلمجايلمن %

12.13.702.64سنة/3كلمالمجموع

نســــــــــــبة االســــــــــــتخراجات بالنســــــــــــبة للمــــــــــــوارد 
المتجددة

61%64%66%

Banque mondiale, 2003: المرجع

عنــــــد اعتبـــــــار القــــــيم املتوســـــــطة للمــــــوارد جنـــــــد أن هـــــــذه الــــــدول ليســـــــت يف وضــــــعية تنقـــــــد عليهــــــا، لكـــــــن هنـــــــاك 
.اجلفافصعوبات تزويد يف املناطق األقل عوزا، و خالل سنوات 

الــــــدول الثالثــــــة، حيــــــث يتجــــــاوز فيهــــــا هــــــذا النــــــوع مــــــن االســــــتهالك إن امليــــــزة الــــــوافرة للــــــري تظهــــــر بوضــــــوح يف 
و هــــــذا مــــــا ال يســــــمح بتقيــــــيم ،لكبــــــريةا، لكــــــن ال حيــــــوي املائيــــــات الصــــــغرية و اإلمجــــــايلمــــــن االســــــتهالك %80) الــــــري(

الســــــــتهالك اتوزيــــــــع االســــــــتهالك بــــــــني أنــــــــواع االســــــــتعماالت، فــــــــالري مســــــــتهلك ضــــــــخم للمــــــــاء يف املنــــــــاطق الريفيــــــــة، ف
. خيتلف كثريا مع نوع الزراعة املمارسة، و الطرق التقنية و فعالية الري

التوقعات المستقبلية لمورد المياه2.3

كـــــل فـــــرتة منـــــذ بضـــــعة عشـــــريات و اخلاصـــــة بالوضـــــعية العامليـــــة للمـــــاء جيـــــب إن التوقعـــــات الكارثيـــــة الـــــيت تنشـــــط  

، كــــــان مــــــن )50(و كــــــذلك، يف ســــــنوات اخلمســــــينات ، تــــــونسيفنقــــــل أن هنــــــاك شــــــكوك حــــــول هــــــذه الظــــــاهرة املعلنــــــة
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، نقصــــــان مـــــــزمن للمــــــاء منــــــذ ســــــنوات التســـــــعينات )املغــــــرباجلزائـــــــر، تــــــونس، (العــــــريب أن تواجــــــه دول املغــــــرب املتوقــــــع 
:، و من املهم حتليل سبب عدم حدوث الكارثة و هي)90(

و خاصــــــة امليــــــاه الباطنيــــــة، قــــــد تطــــــورت و هــــــذا مــــــا أدى إىل مراجعــــــة ارتفــــــاع تقيــــــيم هــــــذه معرفــــــة مــــــوارد املــــــاء،- 
.املوارد

.املوارد قد تنوعت و هذا ما مسح باستعمال جزء كبري منهاتقنيات تعبئة - 
ـــــــ  ــــــدرت ب ــــــيت ق ــــــة ال ــــــة الوطني ــــــونس، فالطاق ــــــه، يف ت ــــــال عن ــــــم3و هلــــــذا الســــــبب املضــــــاعف و كمث يف الســــــنة 3كل

.يف السنة3كلم4.5، قد أعيد تقييمها بـ  )50(خالل اخلمسينات 

اض و يف هــــــذه الظــــــروف، فــــــالبحوث الــــــيت االســــــتهالك لكــــــل دائــــــرة و باهلكتــــــار املســــــقي قــــــد بــــــدأت يف االخنفــــــ
.ميكن أن تقوم حاليا، تبعث على التفاؤل، و هذا كلما خططنا لذلك على مدى بعيد

ــــــد اكتســــــبت يف املنطقــــــة، خبصــــــوص سياســــــات تســــــيري املــــــورد و االحتياجــــــات، أثنــــــاء اجلفــــــاف  ــــــاك جتربــــــة ق هن
ـز ـــــذا علـــــى جتربتهـــــا الظـــــريف، لكـــــن هـــــذا ال يســـــمح باملواجهـــــة إال يف مـــــدى قصـــــري و يقـــــرتح أن ا تكــــ تر ـة ال  املعنيــــ ان  ـد لبـلـــ

هـــــذا العبـــــور مـــــن . لكـــــن تأخـــــذ يف احلســـــبان و مـــــع كـــــل التكييفـــــات الضـــــرورية، األفكـــــار الســـــارية علـــــى املســـــتوى العـــــاملي
كـــــذلك ، و )2000(و مـــــؤمتر هـــــاي ) 1998(نقـــــص ظـــــريف للمـــــاء إىل نقـــــص بنيـــــوي قـــــد كـــــان حمـــــل نقاشـــــات ملـــــؤمتر بـــــاريس 

.ة املستدامةاللجنة املتوسطية للتنمي

تـــــونس تقـــــرتب فيـــــه االســـــتهالكات مـــــن املـــــوارد املتفـــــق عليهـــــا، و هـــــذا مـــــا أدى إىل بـــــدأ التخطـــــيط علـــــى مـــــدى 
.طويل لسياسة املاء، هذه السياسة اليت تظهر معاملها، و هذا ما ميكن أن يكون يف اجلزائر و املغرب

الدراسات حول طلب المياه3.3

اـــــــا مرقمـــــــة قـــــــد اســـــــتحدثت املتوســـــــطي، كانـــــــت مريـــــــت مـــــــن طـــــــرف جلنـــــــة هنـــــــاك دراســـــــة أج ن طريـــــــق عـــــــعطي
.البلدان احمليطة بالبحر املتوسطاملخطط األزرق، و هي تقرتح سيناريوهات تنمية املوارد و االحتياجات يف

التوقعــــــات املبنيــــــة علــــــى اســــــتنتاجات االجتاهــــــات احلاليــــــة تبــــــني خصوصــــــا الــــــتحكم يف طلــــــب املــــــاء، و تصــــــل 
:ئج التاليةيف األخري إىل النتا
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ة المستدامة للطلب على مورد المياهتوقعات التنمي: )6(الجدول

سنة/3كلمالطلبات القطاعية بـــ  
طلبات عامة

الصناعةالزراعةجتمعات سكانية
20102025201020252010202520102025أفق

0.40.52.02.50.120.173.02.7تونس

3.54.93.12.81.51.17.49.5اجلزائر

1.01.512111.30.812.814.8املغرب

,Margat J, Vallée D: المرجع 2000

جــــــــل البلــــــــدان تتنبــــــــأ باخنفــــــــاض الطلــــــــب علــــــــى املــــــــاء الصــــــــاحل للشــــــــرب لتعــــــــويض النمــــــــو الــــــــدميغرايف و ارتفــــــــاع 
:موضحة كما يلي3حيث جند انتاجات املاء بكلم،املساحات املسقية

3كلم2.8: تونس

3كلم4.5: اجلزائر

3كلم13.6املغرب 

ـــــالنظر إىل  ـــــا، ب اجلفـــــاف فهـــــذا التحقـــــق قســـــوةالوحيـــــدة و املـــــوارد غـــــري املتفـــــق عليهـــــا ذات التكلفـــــة الضـــــعيفة لكـــــن عملي
.يبقى خيايل

تهيئة المواردتعبئة و .4

ـة يئـــــة . إن تلبيـــــة طلبـــــات املـــــاء املتزايـــــدة اعتمـــــد أساســـــا يف كـــــل البلـــــدان علـــــى تنميـــــة املـــــوارد نظمــــ أن أ ـا  ـن مبــــ لكــــ
مقارنــــــة تكلفتهــــــا مرتفعــــــةامليــــــاه ألكثــــــر مردوديــــــة اجنــــــزت أوال، و تكــــــاليف االســــــتثمارات ال تلبــــــث أن تتزايــــــد، فالســــــدود 

.حبجــــــم املــــــاء املخــــــزن، و اآلبــــــار تكــــــون أعمــــــق، و قنــــــوات التحويــــــل تكــــــون أطــــــول
، مـــــــــن أجـــــــــل تعبئـــــــــة املـــــــــوارد اجلديـــــــــدة 3م/دت0.23إىل 3م/دت0.1املـــــــــاء جيـــــــــب أن متـــــــــر مـــــــــن املســـــــــتوى احلـــــــــايل لــــــــــ 

,Hamdane).خصوصا عن طريق سدود و خزانات A. 1999)
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ـــــة ـفة ائي بصــــ و 
.املياه و خصوصا لتنمية الري و لكن ارتفاع تكلفة تعبئته

مياه السطح1.4

قـــــــد أدت ،
هـــــي حاجـــــات املـــــاء و بالبلـــــدان لسياســـــة اســـــتثمارات مهمـــــة فيمـــــا خيـــــص ســـــدود التخـــــزين، اســـــتثمارات الزمـــــة أكثـــــر مـــــن 

).ري و نشاط سياحي(تناقض مومسي متثل أيضا 

طاقات التخزين: )7(جدولال

3الطاقة بــ كلمالدولة

16.1املغرب

4.3اجلزائر

1.7تونس

FAO, 2003: المرجع

تقـــــــارب قـــــــيم جريـــــــان املـــــــاء املتوســـــــطة و الســـــــنوية، و ميكنهـــــــا أن تتجاوزهـــــــا ،التخـــــــزين يف تـــــــونس و املغـــــــربإن طاقـــــــات 
ـــــدما تنفـــــذ بـــــرامج  ـــــني  الســـــنوات غـــــري أنـــــه ال ،حمجـــــوزاتإنشـــــاءعن و هـــــذا مـــــا سيســـــمح باجنـــــاز تعـــــديل ســـــريان املـــــاء ب

ـــــات خاضـــــعة لضـــــياع  ـــــق التبخـــــر، جيـــــب نســـــيان أن املخزون ـــــات تتوحـــــل إىل ذباإلضـــــافةاملـــــاء عـــــن طري ـــــك، فعـــــدة خمزون ل
و هنــــــاك ،تــــــنخفض بســــــرعةاإلمجاليــــــةجزئــــــي للوحــــــل منهــــــا فــــــإن الطاقــــــات ذا توصــــــلنا يف بعــــــض احلــــــاالت إىل نــــــزعو إ

50هـــــوفقـــــدان الطاقـــــة بســـــبب الوحـــــل ، حيـــــث جنـــــد يف املغـــــرب )تتلـــــف(دمـــــة رج اخلابعـــــض االجنـــــازات الـــــيت تصـــــبح خـــــ

هكتــــــار، هــــــذه الظــــــاهرة جــــــد خطــــــرة يف اجلزائــــــر و يف تــــــونس5000يف الســــــنة، و تعــــــادل طاقــــــة ســــــقي تبلــــــغ 3مليــــــون م
.2020و 2000بني سنوات 3مليار م1.8إىل 2.2ن املستعمل املتوسط من و املخز حيث ينخفض

األراضــــــــي قــــــــد بــــــــدأت منــــــــذ فــــــــرتة طويلــــــــة، و هــــــــدفها املهــــــــم هــــــــو خفــــــــض إصــــــــالحهنــــــــاك أعمــــــــال محايــــــــة و 
.هيئات مل تعط نتائج مأمولةالصلبة هلذه املخزونات غري أن هذه التاإلسهامات



دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس و المغرب…………………………………….............................................………………رابعالفصـــل ال

141

المياه الباطنية2.4

إن اســـــــتغالل طبقـــــــات امليـــــــاه الباطنيـــــــة 
ـــــة ـــــة قـــــادرة أن الـــــذلك، فـــــإن طبقـــــات امليـــــاه باإلضـــــافة. مـــــورد أساســـــي أحيانـــــا وحيـــــد يف بعـــــض القطاعـــــات اجلغرافي جلوفي

ـــــه خـــــالل الســـــنة ،تعـــــادل ســـــريان املـــــاء علـــــى الســـــطحتلعـــــب دور خـــــزان موجـــــه لتعـــــويض عـــــدم  و خصوصـــــا عـــــدم تعادل
.ميكن أن يعوض يف جل احلاالت عن طريق خمزونات سطحيةالذي الو 

إعادة استعمال المياه المستعملة3.4

ـــــة الـــــيت ميكـــــن أن تعطـــــى بإعـــــادة اســـــتعمال امليـــــاه  إن األمهي
ــــوات الصــــرف  نفــــس الوقــــت مــــع املــــاء املســــتعمل مــــن جهــــة، و مــــن جهــــة أخــــرى، نســــبة الســــكان املربوطــــة بشــــبكات قن

.أي نسبة املياه املستعملة و القابلة لالستثمار تتزايد هي أيضا

ــــــىن  ــــــاه املســــــتعملة ميكــــــن أن تتب ــــــاك  : طــــــرق خمتلفــــــةبــــــالنظر إىل الــــــدورة املائيــــــة، فاملي ففــــــي النطــــــاق اجلهــــــوي، هن
ســـــواء ) مـــــع أو بـــــدون معاجلـــــة مســـــبقة(كميـــــة كبـــــرية مـــــن امليـــــاه املتجمعـــــة يف شـــــبكات قنـــــوات الصـــــرف توجـــــد يف البحـــــر 

. مباشــــــــرة أو عــــــــن طريــــــــق جمــــــــاري املــــــــاء
ملرميـــــة يف غيـــــاب شـــــبكات الصـــــرف توجـــــد يف طبقـــــة املـــــاء البـــــاطين فـــــاجلزء األكـــــرب مســـــتعملون آخـــــرون، و اغلـــــب امليـــــاه ا
ـــــة ـــــق وســـــائل تصـــــفية امليـــــاه . هلـــــذه امليـــــاه تســـــتعاد يف الـــــدورة املائي ـــــاطين ميكـــــن أن تنجـــــز عـــــن طري جنـــــد أن تعبئـــــة املـــــاء الب

3مليــــــون م50عمال تـــــونس تتوقـــــع اســـــت(املســـــتعملة، الـــــيت تضـــــمن وســـــيلة تصـــــفية و تغذيـــــة طبقــــــة املـــــاء البـــــاطين املعنيـــــة 

). 2030يف السنة يف أفق 

التحكم في الطلب.5

الك أصــــــبح هــــــدفا مهمــــــا هلــــــذه بــــــالتوازي مــــــع النشــــــاطات املتوقعــــــة لتنميــــــة تعبئــــــة املــــــوارد املائيــــــة، فــــــالتحكم باالســــــته
أن البلـــــدان، فمـــــن وجهـــــة نظـــــر مائيـــــة عامـــــة إن االســـــتهالكات املفرطـــــة ال تشـــــكل بالضـــــرورة قطـــــع املـــــوارد املتـــــوفرة، غـــــري 

هـــــــذه االســـــــتهالكات املفرطـــــــة متثـــــــل يف كـــــــل احلـــــــاالت ضـــــــياع مـــــــايل متعلـــــــق بتكـــــــاليف باهظـــــــة للتجهيـــــــزات و نفقـــــــات 
).التشغيل Plan Bleu, PNUE. 1997)
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إمكانيات اقتصاد المياه1.5

هنــــــاك عنصــــــر أساســــــي للسياســــــة اجلهويــــــة للمــــــاء تكمــــــن يف كــــــون جــــــزء كبــــــري مــــــن املــــــاء املعبــــــأ لالســــــتعماالت 
:، إن أسباب هذه االستهالكات اليومية تقع على مستويني)الري(خاصة ماء السقي غري مستعمل،

ـــــــذ نقطـــــــة االســـــــتخراج -  ـــــــة )واد، خمـــــــزون مـــــــاء أو طبقـــــــة مـــــــا جـــــــويف(ضـــــــياع املـــــــاء يف أنظمـــــــة النقـــــــل من ، إىل غاي
األراضـــــــي املســـــــقية، هـــــــذه املفقـــــــودات مهمـــــــة يف أنظمـــــــة املرشـــــــات املفتوحـــــــة عنـــــــدما تتجـــــــزأ علـــــــى أرض غـــــــري 

.غري حمفوظة جيدامغطاة أو
ـــــــا مـــــــن طـــــــرف -  ـــــــة املـــــــاء املســـــــتهلكة فعلي ـــــــني كمي ـــــــيت تشـــــــكل النســـــــبة ب ـــــــة األراضـــــــي ال ـــــــة لفعالي قيمـــــــة غـــــــري كافي

.

:فتقييم الكميات احلالية املستخرجة أو بيئة االستخراج موضحة يف اجلدول التايل

سنة/3أو سيء االستعمال كلمماء غير مستعمل : )8(الجدول

: ماء صاحل للشرب
مفقودات التوزيع

تسربات أو فرط  
استعمال يومي

مفقودات : الري
نقل املاء

حصة اموعماء غري فعال: الري
%اإلنتاج

0.50.122.05.257.8766.4املغرب

0.90.1350.51.372.961.3اجلزائر

0.0550.0420.780.541.4525تونس

Commission Méditerranéenne pour le Développement Durable, Plan Bleu, 1997: المرجع

.املاء غري مستعمل أو السيء االستعمال ميثل إذن يف كل البلدان أكثر من نصف املاء املنتج

:لكن هامش التطور مهم كما يوضحه اجلدول املوايل%100مل خيطط بعد، للوصول إىل فعالية 
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حســــــــب الفرضــــــــيات (الممكنــــــــة بالنســــــــبة لطلبــــــــات المــــــــاء الحاليــــــــة اقتصــــــــاديات الميــــــــاه: )9(الجــــــــدول
)سنة/3كلم) (الموضحة في الجدول أعاله

الزراعةالتجمعات السكانية
ختفيض املفقودات 

%50التسربات بـ و 

%80فعالية الري املعمم بـ %50ختفيض مفقودات النقل بـ 

0.351.02.6املغرب

0.510.250.7اجلزائر

0.050.400.25تونس

Commission Méditerranéenne pour le Développement Durable, Plan Bleu, 1997: المرجع

المياهالضريبة على 2.5

:على مستوى املبادئ من املسلم به أن املاء

.يشكل وسيلة هامة ملراقبة الطلب- 
و يف البلــــــــدان الثالثــــــــة، فالضــــــــرائب . املرتبطــــــــة خبــــــــدمات توزيــــــــع املــــــــاءجيــــــــب أن يرمــــــــي إىل تعمــــــــيم التكــــــــاليف - 

.املطبقة لبيع املاء الصاحل للشرب أو الري تكون أقل من الضرائب الناجتة عن حساب التكاليف

بين الطلبات التنافسيةالمياهمنح 3.5

شـــــرب و مـــــاء الـــــريالفعاليـــــة داخـــــل كـــــل قطـــــاع مـــــن قطاعـــــات املـــــاء الصـــــلح للعمليـــــة الطلـــــبجيـــــب أن تتميـــــز
ض ففعـــــايل كـــــل قطـــــاع اســـــتهالك مقتنعـــــني بضـــــرورة خفـــــ: فـــــاألوىل ميكـــــن تســـــيريها بســـــهولة،و الفعاليـــــة بـــــني القطاعـــــات

ـــــتج هلـــــ ـــــه ال ين ـــــري(م ضـــــياع اقتصـــــادي اســـــتهالكهم للمـــــاء، ألن ـــــة ال ـــــف للخدمـــــة ) حال ـــــع املـــــاء الصـــــاحل (أو تل ـــــة توزي حال
بالفعــــــل فمقاربــــــة جتاريــــــة .إىل ظهـــــور حتكــــــم بــــــني القطاعــــــاتو باملقابــــــل، ارتفــــــاع احلجــــــات ميكــــــن أن يــــــؤدي). للشـــــرب

ة لصــــــاحل للشــــــرب الســــــتخراج كميــــــات مناســــــبملنحــــــة املــــــاء ترمــــــي يف حالــــــة املــــــوارد احملــــــدودة، إىل تلبيــــــة حاجــــــات املــــــاء ا
يف ). الشــــــرب(يــــــثمن أكثــــــر املــــــرت املكعــــــب مــــــن املــــــاء مــــــن االســــــتعمال األول ) الــــــري(للــــــري، هــــــذا االســــــتعمال األخــــــري 

يف احلالـــــة األكثـــــر مالئمـــــة و يف حالـــــة دوالر، 0.28تثمـــــني املـــــرت املكعـــــب مـــــن مـــــاء الـــــري يقـــــدر حبـــــد أقصـــــى بــــــ اجلزائـــــر،
ات ـــــــتم بـــــــدعم الزراعـــــــة املســـــــقية كنشـــــــاط . زراعـــــــة اخلضـــــــار ـ احلكومــــــ ـل، ف و كمســـــــتعمل لليـــــــد العاملـــــــة إنتـــــــاجو باملقاـبـــــ

.الريفية



دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس و المغرب…………………………………….............................................………………رابعالفصـــل ال

144

تسيير الجفاف الظرفي4.5

تســــــــيري الكمـــــــــي للمـــــــــوارد يف ســــــــنة ميغاثيـــــــــة، صـــــــــعوبة عظمــــــــى لكـــــــــن هـــــــــذه يف البلــــــــدان الثالثـــــــــة، ال يطـــــــــرح ال
. الصعوبات تظهر أثناء سنوات جافة، خاصة عندما تتابع هذه السنوات

يف حالــــــــة اجلفــــــــاف، الــــــــنقص املســــــــجل يف امليغاثيــــــــة يفســــــــر بــــــــنقص نســــــــيب تــــــــزداد حدتــــــــه حــــــــول مــــــــوارد املــــــــاء 
و خـــــالل هـــــذه . 1994-1991الســـــطح بالنصـــــف ســـــنة املتـــــوفرة، كـــــذلك يف دولـــــة املغـــــرب، اخنفـــــض جريـــــان املـــــاء علـــــى 

.الفرتات، العائد العام للزراعة قد اخنفض بالنصف بالنسبة لقيمتها املعتادة

ـــــة مـــــن اجلفـــــاف، إســـــرتاتيجيةقامـــــت هـــــذه البلـــــدان بتبـــــين  ـــــة للوقاي عاجـــــل ملعـــــايري خاصـــــة خلفـــــض وإعـــــدادتوقعي
وقـــــد حـــــاكى تعبئـــــة املـــــوارد املختلفـــــة . اجلفـــــافو يف هـــــذا الســـــياق لقـــــد أسســـــت تـــــونس املخطـــــط الـــــوطين ضـــــدآثارهـــــا، 

ـــــة، و هـــــذا مـــــا يســـــمح بالبحـــــث عـــــن قواعـــــد تســـــيري مالئـــــم-مبـــــاء البلـــــد انطالقـــــا مـــــن سالســـــل مالحظـــــات مناخيـــــة مائي
.و كذا فحص فعالية مشاريع جتهيز جيب أن تنافس على ضمان منح املاء

ــــــة، خاصــــــة عــــــن طريــــــق وضــــــع يف املغــــــرب، شــــــدة خطــــــورة اجلفــــــاف أجــــــرب علــــــى أخــــــذ معــــــايري تنظيميــــــة ل لوقاي
القــــــوى الـــــــيت لــــــديها مســـــــؤولية يف املعــــــايري الـــــــيت جيـــــــب عجلــــــان جتمـــــــجلــــــان مراقبـــــــة ال مركزيــــــة علـــــــى مســــــتوى الواليـــــــات، 

ـــــة مـــــن اجلفـــــاف هـــــو اســـــتعمال موحـــــد ملـــــوارد املـــــاء .أخـــــذها يف حالـــــة اجلفـــــاف يف اجلزائـــــر، هنـــــاك عنصـــــر مهـــــم للحماي
.السطحي و الباطين

ريــــال.6

ـــــزان إن وجـــــود  ـــــر،الشـــــمس و احلـــــرارة الـــــيت متي فكـــــل . تـــــونس و املغـــــرب تعتـــــربان كحـــــظ كبـــــري هلـــــذه املنطقـــــةاجلزائ
ــــــة تعــــــد تنميــــــة زراعتهــــــا مــــــن األولويــــــات الوطنيــــــة ألن هــــــذا القطــــــاع و يف مرحلــــــة مــــــا يكــــــون بعيــــــد عــــــن تلبيــــــة ،دول

ـــــة ـــــات الداخلي ـــــة .الطلب ـــــار، فإمكاني ـــــة بعـــــني االعتب ـــــه وبأخـــــذ الظـــــروف املناخي ـــــةغـــــري أن ـــــة ال ميكـــــن أن اإلنتاجي الزراعي
,FAO).املــــاءإنتاجيــــةتظهــــر كليــــا إال عــــن طريــــق اللجــــوء للــــري، الــــذي يــــؤدي إىل نتــــائج خميبــــة أحيانــــا خبصــــوص 

1997)
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امة و الرؤى المستقبليةالوضعية الع2.6

:اجلدول املوايل يقدم

.املساحات القابلة للحراثة، و اليت ميكن أن تستغل مع أو بدون ري- 
القالبـــــة للـــــري، و هـــــي مفهـــــوم غـــــري واضـــــح نســـــيب وســـــط األراضـــــي احملروثـــــة، يشـــــمل األراضـــــي القليـــــة اإلمكانيـــــة- 

.االحندار لتسمح بسقيه و قادرة على أن تكون موصولة باملاء بتكلفة مقبولة مبدئيا
ئـــــــات  جتعـــــــل مـــــــن املســـــــاحة ي- 

اهــــزةا احة  ـ ملســـ ا ـن  ـل مـــ تغلة أقـــ ـ إضــــافة. ملســـ
.

املســــــــاحات املســــــــقية فعليــــــــا ومعرفتهــــــــا تكــــــــون يف بلــــــــدان متلــــــــك وســــــــيلة متطــــــــورة للجــــــــين و ملعاجلــــــــة معطيــــــــات - 
.امليدان

قاعديةمعطيات: )10(الجدول

تونساجلزائراملغربالتعيني
8732104727874املساحة القابلة للزراعة باهلكتار

1987730560الري باهلكتارإمكانية

23711قبوهلا للحرثإمكانيةنسبة مئوية 

1461367367مساحة جمهزة للري املراقب

27911027مساحات جمهزة بتقنيات موجزة

567394إىل 1740467

7870إىل 8864مكانية الري/نسبة مئوية جمهزة

40393إىل 152030املساحة املسقية فعليا

100-88جمهزة/ نسبة مئوية مسقية

Banque mondiale, 2003: المرجع

يبــــــدو
.الريإمكانيةمن %90و %60حسب البلدان بني 
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:

رؤى مستقبلية لتنمية الري: )11(الجدول

تونساجلزائراملغربالتعيني
1508575450بعد االمتداد باهلكتارإمجاليةمساحة 

767980الري بعد االمتدادإلمكانيةنسبة مئوية 

Banque mondiale, 2003: المرجع

ـــــا نقـــــرتب مـــــن رؤيـــــة مســـــتقبلية الســـــتثمار كلـــــي  ـــــت االمتـــــدادات املتوقعـــــة تتحقـــــق، نالحـــــظ أنن إلمكانيـــــةإذا كان
.غري أنه بطريقة أولية، حول االمتدادات، فاملغرب، اجلزائر لديهم برامج رد اعتبار جد مهمة. سقي املنطقة

حتميات تنمية المساحات المسقية2.6

باحلـــــد مـــــن مســـــاحة املزروعـــــات يقومـــــونبعـــــض املـــــزارعني عنـــــد علمهـــــم أو اكتشـــــافهم بوجـــــود خطـــــر اجلفـــــاف، 
هــــــذه . إبقـــــاءالـــــيت كانـــــت موجهـــــة للـــــري، أي 

و بالتـــــــــايل تغـــــــــري هاألمنيـــــــــة املطبقـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف املـــــــــزارعني ميكـــــــــن شـــــــــرحها بـــــــــالنقص يف كميـــــــــات امليـــــــــااإلســـــــــرتاتيجية
.املساحات املروية

هـــــــا، فـــــــاملزارعون يف هـــــــذه الوضـــــــعية رغـــــــم أن املســـــــاحة جمهـــــــزة للـــــــري إال أن نقـــــــص املـــــــوارد املائيـــــــة حـــــــال دون ري
ـــــد أن املـــــورد  ـــــا لـــــيس أكي ـــــيت تكـــــون موجهـــــة للســـــقي، ومـــــن هن ـــــون حـــــدودا لنســـــب املســـــاحات ال ملـــــايل املوجـــــه ملـــــد اجيعل

.

و املـــــوارد و الـــــيت ال ميكـــــن أن تتـــــابع علـــــى هـــــذا األســـــاس عنـــــدما تكـــــون هنـــــاك حـــــاالت جفـــــاف، إذ أنـــــه مـــــن حلاجـــــات
.الضروري اجناز حتاليل ارتدادية للحاجات و املوارد
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امة المتبعة من طرف الدول الثالثالتنمية الريفية المستداستراتيجيات: ثانيا

المتبعة من طرف تونسالمستدامةالتنمية الريفيةإستراتيجية.1

خصوصيات مؤسساتية و سياسية1.1

هذه ،منهالقد وضعت تونس عدة برامج متتالية من أجل تنمية املناطق غري املالئمة و املهمشة، و خاصة الريفية 
ONGبتمويل ثنائي، و دويل يف إطار تنسيق مؤسسايت متواصل مع ضم منظمة ةالربامج استهلكت ميزانيات كبري 

.كذا متابعة و تقييم جد مؤسسو 

ة نفذت تونس عدة برامج متتالية، من التنمية الزراعية إىل التنمية الريفية، إىل التنمية الريفية أثناء العشريات األخري 
هو برنامج وطين منسق مع املستوى املركزي لوزارة التنمية PDRI، إىل التنمية الريفية اجلبلية، فمخطط PDRIاملدجمة 

.CGDRالتعاون الدويل من خالل املفوضية العامة للتنمية اجلهوية و 

لشمال الغريب طبق نظام جهوي للتنمية يف املناطق الريفية للشمال الغريب املنسق من طرف ديوان التنمية الرعوية ل
ODCO، مركز غرب ODNO، وقد فتحت ثالث دواوين جهوية متعددة اخلدمات يف الشمال الغريب "أوديسيانو" 

هناك تنسيق جغرايف ذو إمجاالو ،، و هي تتدخل يف كل جماالت التنمية و ليس فقط يف الوسط الريفيODSاجلنوب و 
من أجل جتنب مناصب العمل املزدوجة خاصة ،ل تنسيق أكثرأولوية من خالل حتديد مناطق التدخل لكل هيئة من أج

,UNEP).معيارها الوطين، بالنسبة ملنطقة مشالODNO، أوديسيبانو، و CGDRبني 

MAP, 2008, p780)

PDRIالتنمية الريفية المدمجة برامج 2.1

قد مدد الربنامج السابق PDRI2، و 1993إىل 1984قد طبقت من ،PDRI1ل األول يللجPDRIإن برنامج 
.و مكيفا بعض األهداف اخلاصة،  حمددا اإلسرتاتيجيةنفس األهداف ىل، هادفا بذلك إ2004إىل 1994من سنة 

FAOكان حمل تقييمات قبلية سابقة من طرف جمموعة منظمة األغذية و الزراعة PDRI1برنامج اجليل األول 

يف فحواها . 2005يف ) مجعية املهندسني(حمل تقييم قبلية سابقة من طرف مكتب الدراسة التونسي PDRIكان قدو 
و مستوى احلياة لسكان املناطق األكثر عوزا يف إطارمن أجل ترقية ،عموميهو برنامج استثمار PDRIالعامة، برنامج 
و الفردي املعرفة جيدا يف الزمان و املكان، فكل منطقة من خالل جمموع عمليات االستثمار اجلماعي،الوسط الريفي
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PDRI إنتاجيةضاما بذلك نوعني من النشاطات، نشاطات
.شروط احلياة و املنشآت القاعدية

:أما األهداف املستهدفة هي متعددة

.الزراعي للبلداإلنتاجاملسامهة يف تعزيز - 
.حتسني مدخوالت الزراعة- 
.خلق و تعزيز العمل يف مناطق املشاريع- 
.حتسني شروط احلياة و خفض نسبة الفقر يف املناطق الريفية الفقريةفك العزلة عن املناطق، وقف اهلجرة الريفية، - 

PPDRIالمميزات العامة لبرنامج : )12(الجدول

عدد املشاريع االنطالقالربنامج
أو املناطق

املستفيدين

غري مباشرةمباشرة
اإلمجاليةالتكلفة 

)دت(
PDRI 119842173700830355.8
PDRI 2199310914000800266.5

2008UNEP/MAP ,:املرجع

:و قد ركز على عدة نقاط قوة منها خصوصا،قد مسح باستخراج نقاط الضعف و النقائصPDRIإن تقييم مشروع 

الذي يسمح ،تغيري التوجه بالنظر إىل الربامج السابقة ملكافحة الفقر عن طريق اللجوء إىل االستثمار الصغري
مثل ما هو ،غري أن الربامج السابقة قد احتفظت باملقاربة االجتماعية ذات املدى القصري،بتنمية ريفية مستدامة

.فحة التخلفيف ورشات مكا
 اقتصادية (تشمل استثمارات عمومية ،و اجناز برامج تنمية ريفيةإطالقإمكانيةإىل اإلشارةتأكيد و

).زراعة وقطاعات أخرى(و كذا استثمارات خاصة ،)اجتماعيةو 
ذا بفضل تأسيس ،  وهمن قبلإطالقاالقرض الستثمارات صغرية و أصناف اجتماعية مل تستفد منها إمداد

.FODERIصندوق جديد يتمثل يف 
ميدان و رؤساء مشاريع، الذين هلم خربة يف هذه املشاريع و الحظوا النقائصإطاراتجمموعة إنشاء.
 جتمع القوى احمللية و اجلهوية لتعريف و اجناز مشاريعPDRI.
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سيري و االتصال مع املستفيدين وضع مشاريع صغرية لالستثمار يف مناطق الفقر و اليت مسحت مساحتها بالت
.مستثمر175مبعدل 

فك العزلة عن عدة مناطق، حتسني ظروف حياة السكان و املسامهة يف حتديدها.
حتسني مستدام للبقاء التقين و املايل لعدد من االستثمارات خاصة عندما تدمج النشاطات يف الواقع.

:و ارتكازه على أربعة مظاهرPDRI2مسح بتوجيه بعني االعتبار و النقائص قد ذ هذه املعطياتإن أخ

خلق سلوك تسامهي للمزارعني.
إعادة التوازن اجلهوي.
إدماجPDRIيف الربامج اجلهوية للتنمية.
 الرتبة، املياه، الغابات، الثروة السمكية(محاية املوارد الطبيعية املتجددة.(...

رغم أن السلوك التسامهي مفهوم على أنه ذو مسامهة مالية للمزارعني يف خمتلف نشاطات املشروع و ليس مبعىن 
تعزز استدامة الربامج، خاصة مع الظهور الواضح حلماية املوارد PDRI2إن حتسينات . مشاركتهم يف أخذ القرار

:و املتمثل يفالثالثي احملتفظ بهاإلدماجالطبيعية و 

.اإلنتاجعلى مستوى منطقة املشروع مع التكامل بني نشاطات املنشأة و نشاطات اجاإلدم- 
.على مستوى املشروعاإلدماج- 
على مستوى االستثمار، تكامل بني النشاطات املختلفة املطبقة على االستثمار الزراعي وذلك بأخذ يف اإلدماج- 

.الفعلياإلنتاجالدخول يف درجةار عني االعتب
CGDRالتنسيق المتعدد المعايير حول 3.1

و متطلبات اتفاقيات قروض بني مؤجري األمالك و الدولة التونسية، استفاد ،PDR1كقاعدة لتوصيات تقييم 
MDCIمن وضع اتفاقيات بني رئيس العمل، وزارة التنمية و التعاون الدويل PDRI2املؤسسايت ملخطط اإلطار

ووزارة السكن،MARHو من جهة أخرى وزارة الزراعة و املوارد املائية من جهة، الربنامجالعاملني املعنيني بإجناز 
.، على املستوى املركزي و جمالس جهوية للحكومة على املستوى اجلهويMEHATاإلقليمو يئة التجهيز و 

املوضوعة عن اآللياتبىن و ، فالPDRIو تنفيذ إدراكدور مركزي يف طريقة CGDRتلعب املؤسسايتيف هذا الرتكيب 
:تقع على ثالث مستوياتPDRIهلذا التنسيق املتعدد املعايري، إذ أن تسيري و متابعة تقييم خمطط CGDRطريق 
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).اليت ختص التنمية احلضرية(ومديرية متابعة التقييم PDRIمديرية : املستوى املركزي.1
الس : املستوى اجلهوي.2 رف  من ط ملدعم  ا نسق  .اجلهويامل
.CRDAرئيس املشروع املدعم من طرف : ى احمللياملستو .3

مسح فعال CGDRالتنسيق املتعدد املعايري الذي تضمنه ذا تتدخل عدة وزارات وفاعلني، إن همن أجل برنامج معقد ك
ض بالنظر إىل األهداف املتابعة و الوسائل املتوفرة، لكنها مل تستطع جتنب و توقع بعPDRI2بتطبيق برامج 

طرحت خاصة فيما خيص املنسقني و رؤساء املشاريع و اليت هي حتت وصاية املشاكل اليت و جممل،التعقيدات
CGDR،لكن تعمل حتت أوامر احلاكم و احملقق اجلهوي للتنمية الزراعية.

الممولة من طرف االتحاد األوربيمشاريع التنمية الريفية 4.1
و اليت استفادت منه،2008اجناز مشروعني يف إطار التنمية الريفية بتمويل من االحتاد األوريب إىل غاية سنة مت 

: عدة عائالت ريفية تونسية من خالل

)DRI-GRN(مشروع التنمية الريفية المدمجة و تسيير الموارد الطبيعية 1.4.1

مليون أورو 50، استفاد من دعم أوريب بـ 2006و انتهى يف ديسمرب 1998بدأ رمسيا يف سنة DRI-GRNمشروع 
:مقاطعات يف الشمال ووسط تونس و متحور حول8مس مليون أورو،75اإلمجاليةتكلفته و 

.التنمية احمللية عن طريق التهيئة و احملافظة على املياه و الرتبة- 
.التنمية الفالحية املدجمة- 
.التنوع الطبيعيدعم املنظمات احملافظة على- 

باإلضافة إىل ،مسح بتحسني نوعية حياة السكان الريفيني احملرومني  و زيادة دخلهم الفالحيDRI-GRNإن مشروع 
.محاية املورد الطبيعية يف إطار التنمية املستدامة التسامهية

:يف ميدان احملافظة على املاء و الرتبة النتائج فاقت األهداف بـ

.مائيةحبرية 98اجناز - 
.ة األحواضئهكتار بتهي40000هكتار، و 75000مشاريع احملافظة على املاء و الرتبة بكل أنواعها - 
.للعائالت الريفيةإضايفالتشجري و اجناز خمطط لتعويض األشجار القدمية الذي ساهم يف دخل بإعادةالقيام - 
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...).مضخات، صهاريج ماء(جتهيز البحريات املائية مبعدات مجاعية - 
.يئة البنية التحتية، شق الطرقات الريفية- 
.التنمية بطريقة تشاركية مع الفالحنيإطاراتاجناز قاعدة معطيات للمسامهة يف تكوين - 

يع الري بانجاز سدود مائية صغيرةمشار 2.4.1

، استفاد املشروع من دعم أوريب بــ 2008إىل غاية 2001مشاريع الري باجناز سدود مائية صغرية بدأ يف سنة 
16هذا املشروع مسح باحملافظة و تثمني املوارد املائية و الرتبة بـ . أورو20800000أورو و تكلفته الكلية هي 14500.000

.مناطق مستهدفة5سد يف 

:التنمية الريفية و الحوكمة المحلية5.1

بالنظر إىل صعوبات التنوع الريفي، فمن املهم مواصلة خلق ظروف إن املعيار الزراعي للتنمية الريفية بقي مسيطرا 
.مالئمة لرتقية النشاطات الزراعية

املوجودة فالتعددية الوظيفية للزراعة و عامل الريف تأخرت يف الظهور مثل السياحة اخلضراء اإلمكاناتلكن رغم 
.لكن ال تلعب حاليا أي دور اقتصاديفتونس ختفي عدة حدائق طبيعية و مناطق حممية. أو السياحة البيئية

إن تنوع النشاطات يف عامل الريف حيتاج إىل وسائل مالية ميكن للدولة فقط أن تضمنها يف إطار مشاريع خاصة 
و يف كل احلاالت حركية عامل الريف ال تتناسب مع مقاربات توجيهية أين تكون القرارات . ئفيةأو مرجعية طا

.املركزيني من أجل أن تنفذ من طرف السكان املعنينياملأخوذة من طرف املسؤولني
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التنمية الريفية المتبعة من طرف الجزائرإستراتيجية.2
خصوصيات مؤسساتية و سياسية1.2

و قد كانت جتربته غنية باملعلومات . قد فتح فرصا كثرية يف تنفيذ شراكة جديدة،PERإن مشروع العمل الريفي 
إلطالقاليت استلهمت منه خبصوص مقاربة تسامهية ،SNDRDطنية للتنمية الريفية املستدامة و إسرتاتيجيةلتنفيذ 

ص قد ترمجت بتغري احلوكمة املرتبطة االقطاع اخلاإلدارة، الطائفة، إن عالقة . PPDRمشروع خمطط التنمية الريفية 
مرارية نشاطات املشروع من أجل أن بتسيري ال مركزي للمشروع، هذا األسلوب من التشغيل مينح وسيلة لضمان است

لكن دون وضع ،تسمح للسكان بامتالك سلطة على التفاوض، إن املقاربات التسامهية و املسؤولة مستعملة بكثرة
.املركزية ال ميكنها أن تقيم اآلداءات على املستوى احمللياإلدارةآليات التقييم، أما 

مثل فعالية القطاع العمومي و احلوكمة، تنمية ،القضايا اخلاصةالتنمية جيب أن يعاجل اسرتاتيجياتإن تقييم 
القطاع اخلاص و خلق مناصب عمل، حتسني وسائل و مؤشرات تسمح بقياس نتائج التنمية، تعزيز الكفاءات، دعم 

:و املتمثلة يفلشبكات املبادالت خبوص التنمية، و هذا يعين أن هناك العديد من احلتميات جيب أن تزاح
(UNEP, MAP, 2008, p106)

فاعلي (و نقص التأهيل املهين بالنسبة للفرق املتدخلة ،صعوبات تعريف الفاعلني القائدين لتسيري املشاريع- 
.(

.نيييف امليدان و ضرورة تنصيب منشطني حقيقاإلطاراتجيب وضع أفضل - 
.نييحول و من أجل السكان الريفاإلعالمعدم وجود - 
.نيحل املشاكل االجتماعية للسكان الريفي- 
 -.

ااإن سياسة التنمية الريفية جتتهد أن تكون متعددة املوارد يف مفهومها و متعددة القطاعات يف  يق يف ، و تطب
أا أكثر المركزياإلقليميةنفس الوقت فهي حتاول ترجيح املقاربة  على ة فهذه السياسة أسست على الشراكة و ، و مبا 

.التعاون بني كل مستويات املسؤولية املعنية

PNDARالبرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية 2.2

التوازنات إصالحمن خالل األخذ يف احلسبان ،الريفإن األهداف املبدئية للربنامج قد وسعت لتشمل عامل
.PNDRعن طريق املخطط الوطين للتنمية الريفية البيئية وحتسني شروط احلياة للسكان الريفيني
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قد تطورت برسم حدود تنمية ،SNDRDفية املستدامة يالوطنية للتنمية الر اإلسرتاتيجيةإىل ذلك، إن باإلضافة
. التهميشو مكافحة الفقريفية، حيث تدمج مبدأ تكافؤ الفرص، ريفية مدجمة، متوازنة و مستدامة ملختلف األقاليم الر 

. فهي تثمني حلركة اجلوار و مشاركة السكان احملليني

اعات، منجزة على أقاليم ريفية مدجمة و متعددة القطمشاريعإن مشروع جماورة التنمية الريفية قد أدرك على أنه 
تزويد الريف (

...).بالكهرباء، فتح و حتديث شبكة الطرقات، الصحة، الرتبية

مقاربة مكيفة من أجل مكافحة الفقر، و عامل ، يشكل الربنامج الوطين للتنمية الزراعية الريفية اإلطارحتت هذا 
حيث ال يظهر فقط يف خفض البطالة لكن أيضا يف نزع حتميات تعيق تنمية عامل ،مساهم يف ختفيف الفقر الريفي

.الريف من وجهة نظر اقتصادية و اجتماعية

تتمثل ،عامل الريف هي جد مثينةالربنامج الوطين للتنمية الزراعية الريفية بالنسبة للطبقات الكادحة لإسهاماتإن 
طري املنشآت و اخلدمات لصاحلأيف فرص جديدة ملصادر املدخوالت و حتسن ظروف العمل، خلق موارد جديدة، ت

2003ليها بني سنة عمشروع قد مت املوافقة 3121نتيجة أولية تبني أن ما يقارب سكان املناطق املعزولة خاصة، و ك

.منصب عمل169000إنشاءو ،370000ستهدفة يقدر بــ من أجل سكان مناطق م2005و

تنفيذ السياساتآليات 3.2

:ت العمومية ترتكز حولمن طرف السلطااملتبناةالتنمية الريفية املستدامة إسرتاتيجيةإن 

مشروع على املستوى املؤسسايت تؤسس على وسائل مالية و مؤسساتية، إذ التنمية الريفية إسرتاتيجيةإن تنفيذ - 
، أما على املستوى املايل جوارية التنمية الريفية هو وسيلة قاعدية لضم مباشر للسكان خاصة يف املناطق املهمشة

الرعي نظيممكافحة التصحر و تاألراضي عن طريق رخص االستثمار، تثمني إن رأس مال التنمية الريفية،
.PPDRلـ تشكل الوسيلة املميزة لدعم التمويل بني خمتلف قطاعات النشاطات

تشكل السياسة القاعدية للتنمية ،ما و لطائفةأخذ بعني االعتبار جمموع احلظوظ إلقليمإن تعزيز اجلوارية اليت ت- 
مدا ،PPDRIإطارتتم يف املناطق املتفرقة أو املعزولة و هي ختص الطوائف الريفية اليت تسكن يف، و الريفية

.القصوى سنة
:PPDRIإن مشاريع - 
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 ماء، أراضي، موارد بيولوجية(االستعمال العقالين و تثمني املوارد الطبيعية.(
 بيولوجي و مائي(احلضاري املتنوع اإلرثحفظ و تثمني.(
 ترقية)PME(،زراعيةو تثمني املنتوجات الاإلنتاجالتحكم يف نشاطات األمالك و اخلدمات، إلنتاج.
تنمية املهن املرتبطة بالزراعة، الغابات، الرعي، الصناعات التقليدية.
ترقية منشآت و جتهيزات اجتماعية، اقتصادية و ثقافية لالستعمال اجلماعي.
ترقية اإلقليم، التقييم املستمر، و : إىل ذلك إن كل منباإلضافة- 

و تقييم نتائج احلركات بتوجيه التدخالت، تسهيل تنفيذها، متابعتهاويل اجلوار، تشكل وسائل تسمحأنظمة مت
.املنجزة

2014-2010سياسة التجديد الفالحي و الريفي للمخطط الخماسي 4.2

املتمثلة استدامة األمن الغذائي الوطين، و هي عبارة عن حماولة الوصول إىل ،سياسة التجديد الفالحي و الريفي
يف اسرتاتيجيات تعترب حمور هذه السياسة، حيث يف املدى املتوسط تبحث يف التغريات و اآلثار املهمة يف البنية التحتية 

تأثري مجيع الفاعلني يف عملية التنمية  راكة بني القطاع العام و اخلاص،اليت تؤسس دعامة األمن الغذائي و تؤسس ش
.ألقاليم الريفيةوبروز حوكمة جديدة للفالحة و ا

:اليت تعترب كأداة لتحقيق األمن الغذائي هيلإلسرتاتيجية التجديد الفالحي والريفي، و الدعائم الثالثة

انطالق برامج التكثيف، العصرنة و اندماج مليادين واسعة لالستهالك، التطبيق ( التجديد الفالحي من خالل - 
املواد واسعة االستهالك و ضمان محاية املدخول الفالحي، خلق امليداين لنظام املعاجلة بعد تأمني ثبات عرض 

.)مناخ جذاب و آمن عن طريق العصرنة و الدعم املايل و الضمان الفالحي
دعم برامج التنمية الريفية املدجمة، و حتديد املناطق و شروط اإلنتاج األكثر صعوبة ( التجديد الريفي من خالل - 

:،)بالنسبة للفالحني
محاية األحواض املائية.
تسيري و محاية اإلرث الغايب.
حماربة التصحر.
محاية التنوع الطبيعي و املناطق احملمية و تثمني قيمة األراضي.
التدخل املدمج و املتعدد القطاعات على املستوى القاعدي.
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.املساعدة التقنية للمنتجنيدعم الطاقات البشرية و - 

2014هدفه حتقيق األمن الغذائي حبلول يار دينار من النفقات العمومية،مل1000خصصت الدولة هلذا الربنامج 

:حيث حددت أهدافه يف

-2010(لسنوات %8.33إىل ) 2008-2000(لسنة %6حتسني معدل منو اإلنتاج املتوسط الفالحي من - 

2014.(
.الوطين و حتسني خمتلف أنواعهزيادة اإلنتاج - 
مشروع 10200، و حتسني شروط حياة السكان الريفية و هذا بـ اإلقليميةدعم التنمية املستدامة و التوازنات - 

8.2مسكن ريفي و محاية أكثر من 727000بتحسني شروط حياة ،منطقة ريفية2174تنمية ريفية مدجمة لـ 

.مليون هكتار من الرتبة
.تدام لآلالت الصناعية و حتسني االندماج الفالحي الصناعيالتسيري املس- 
.و خلق دخول خارج القطاع الفالحي،منصب شغل دائم750000خلق حوايل - 
يةة المحلالحوكمة الريفية و التنمي5.2

ففي . إن الفارق بني ما هو قدمي و بني البحث عن نشاطات جديدة وسط البيئة الريفية ميس خاصة النساء
االقتصادي خيص دائما نشاطات مرتبطة باالستثمار الزراعي أو بعض الصناعات التقليدية اليت إدماجهمالقدمي، كان 

ت الزراعية و بدائل جديدة للمتاجرة مبنتوجات شهدت تراجع متواصل، فالبحث عن نشاطات جديدة يف تثمني املنتوجا
مشاركتهم ، و الصناعة التقليدية تشكل نقاط حبث مكملة للحركات األخرى األكثر عموما لصاحل النساء الريفيات

.األفضل يف احلياة االجتماعية

دااحلكومة اجلزائرية عن اذج تنمية الدولة املركزية، أعلنتبعد فشل من ا االت اختاذ القرارات يف المركزية جمإر
و رغم . و تسهيل مشاركة السكان يف أخذ القرارات،)الواليات(على املستوى احمللي اإلدارات

، مركزية التخطيط للتنمية الريفيةاإلجراءات، توجد يف امليدان العديد من النقائص، مركزية القرارات، بطء اإلرادةهذه 
ليني و العالقات بني األشخاص، بني العاملنيفتنظيم العاملني احمل. احتواء السكان يف املشاريعضعف صراع املصاحل، 

و هذا ما يفسر النقص يف هذه األخرية ،و 
.على مستوى البلديات احمللية املعزولة، السكان الريفيون
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حول برامج التنمية الريفية، فالسكان الريفيون خصوصا يف اإلعالمعلى امليدان نشهد غياب محلة التحسيس و 
.بشكل كبرياإلعالمينقصهم اإلداراتالبلديات الريفية املعزولة أي بعيدا عن 

هذه ناسبة يقرتحها السكان الريفيون، ظهور بنيات، نشاطات ملحقة و مإمكانيةجيب أن تكون يف بنية ال مركزية 
اعتبار د العالقات التضامنية الداخلية و ذلك بوجو تنافسا بالنسبة للعامل اخلارجي، و أكثر اإلقليمالبنية تساهم يف جعل 

و كذا التشاور مثل عامل شبكات العالقات بني ،عدة مستويات تنظيمية، مستوى متوضع كل عامل يف هذه الشراكة
.لغاية ضمان حسن سري املعلومة و تدفقها جلميع السكاناإلداراتلني و خمتلف العام

مية الريفية المتبعة من طرف المغربالتنإستراتيجية.3

خصوصيات مؤسساتية و سياسية1.3

الربامج القطاعية اليت هدفها تغطية ملغرب نوعني من الربامج، من جهة منذ بداية سنوات التسعينات نفذت ا
، و اليت شكلت جيال )بور(ومن جهة أخرى، مشاريع التثمني يف ،ةياملنشآت و اخلدمات االجتماعية القاعدالنقص يف 

.املشاركةخرية قد أسست على مبادئ األقلمة وجديدا ملشاريع التنمية الزراعية يف خمططات بور، هذه األ

استمرارية األدوار االقتصاديةو رنة باستمرارية القطاع الزراعيقد آثارات تساؤالت مقااإلصالحاتهذه 
الضعيفة اإلنتاجإمكانياتالغذائية، االجتماعية و البيئة اليت تضمنها على املستوى الوطين يف املناطق الصعبة ذات و 

.خصوصا

للتنمية 2020إسرتاتيجيةرؤية جد بعيدة، ومن مث ظهرت لى حتديد أهداف أكثر عموما و إعطاءلقرارات عأصحاب ا
.الريفية

إسرتاتيجيةللحكومة خبصوص التنمية الزراعية و الريفية قد صيغت يف وثيقتني متكاملتني، اإلسرتاتيجيةهذه 
إسرتاتيجية. 2000لى مدى طويل للزراعة املغربية يف جويلية التنمية عإسرتاتيجيةو 1999التنمية الريفية يف ديسمرب 

و امتداد الفقر يف العامل للتنمية الزراعية و الريفية تربز عدم التوازن و النقائص احلالية مثل التأخر االجتماعي 2020
ه راعي و حساسيتالز اإلنتاجإمكانيةضعف تثمني اعية بني الوسط احلضري و الريفي، إن الفروقات االجتم.الريفي

(UNEP, MAP, 2008, p 529).املتزايدة للتقلبات املناخية و تلف املوارد الطبيعية
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للتنمية الزراعية و الريفية2020إلستراتيجيةالمحاور األساسية 2.3

:التنمية الزراعية و الريفية اليت وضعت احلكومة املغربية على ما يليإسرتاتيجيةترتكز حماور 

اعة دف تكييف جيد ملخططات النشاط مع واقع و احتياجات املستوى احملليأقلمة -  لزر .ا
 -.
.التكامل الذي يهدف إىل تنسيق برامج بنيوية من أجل بلوغ احلد األقصى للفاعلني احملليني- 

األدوار االجتماعية و البيئية غري املسبوقة للزراعة، فاعتبارها عمود التنمية إبرازاجلديدة هلا امتياز اإلسرتاتيجيةإن 
يف خلق ةسامهاملمكافحة الفقر و ري املستدام للموارد الطبيعية، الزراعية، فعلى النشاط الزراعي أن يساهم يف التسي

.مناصب عمل

املركزي هو خلق ظروف من أجل إدخال السكان هدفها،مدى عشريتنياملتوقع تنفيذها على اإلسرتاتيجيةهذه 
املناطق الريفية، و هي تؤسس على حقيقة إمكانياتتسمح بتصحيح اختالل التوازن و تقييم ،يف طريقة متواصلةاحملليني

اختاذ القرار، لكن باألحرى أي مركزيةة،أن التنمية الريفية ال ميكن أن نعتربها كربنامج تنمية يأيت من أعلى هرم يف الدول
.هي ظاهرة جمتمع مبنية على مبادرات الفاعلني و على تنسيق املشاريع املتعددة اليت تصيغها

تسريع و ضمان تنمية ريفية مستدامة مدجمة جغرافيا و متوازنة، العديد من املؤسسات دف خلق عدة مؤسساتية، 
الس الدائم للتقد ظهرت مثل يتو ال حيث أنشأت من أجل ضمان تداخل القطاعات لنشاطات ،الريفيةنمية جلنة و 
.مانة دولة مبنية على تنمية ريفيةإنشاء وزارة الزراعة ألنمية الريفية، الت

فتكاتل املهام . جتنيد فعال للمواردو رغم أن البين اجلديدة قد مسحت بتوازنات جديدة داخل و خارج جهوية 
و الذي كان له نتيجة سلبية على إداري،ثقل إلنشاءالتخصصات و كذا بعض املنافسات املضافة إىل نقص التنسيق و 

.تنفيذ املشاريع و الربامج

قد جعل من هذه ،)ني هم أميونيجزء من املنتخبني الريف(إن نقص الكفاءات على مستوى البلديات الريفية 
.ورها كشريك يف التنميةالسلطات التمثيلية للسكان ال تلعب د

تنفيذ السياساتآليات 3.3

:إىل ثالث أصنافPNUDإن خمتلف الربامج اليت طبقت يف عامل الريف قد صنفت من طرف 
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.برامج الرتقية الزراعي- 
.برامج التنمية الريفية- 
.برامج شبكات احلماية االجتماعية- 

مما أخلى امليدان لفاعلني جدد مثل ،يزانية التأطريإن تراجع الدولة يف مرافقة السكان املعوزين ترجم بضيق م
الوطنية و الدولية، و بذلك فمساعدة املغرب خاصة يف جمال التنمية الريفية مل يتوقف ONGاجلمعيات احمللية، منظمات 

هامش كبري من فية هلا يتوضح أن قطاعات الزراعة و التنمية الر ) تعاون يف تنمية املغرب(PNUDإذ أن تقرير ،2000منذ 
.املساعدات الدولية و اليت بدورها جتلب عقارات مالية أكثر

تنمية الريفية و الحوكمة المحليةال4.3

منظماتية للمناطق املنشأة استمراريةهو قدرة كإشكالما ميكن طرحه  ،من خالل تقييم احلركة املؤسساتية احلالية
فاملناطق ليست هلا قدرة لذاتيتهمو اليت مل تعط نتائج مقنعة، و ما ميكن استخراجه هو احلدود اهلادفة ،1996يف سنة 

.الختاذ قرارات بطريقة ذاتية دون أن متنع من املراقبات و التدخالت اخلارجية

ناطق الريفية 
م ربط تستفيد من دعم اهليكل االنتخايب املمثل هلا على املستوى اجلهوي، إذ جند هذه املناطق مل تأخذ مكانتها كنظا

.العمومية و ال كطريقة ملشاركة و انضمام املواطننيالسلطاتتوزيع و 

غياب القدرات احلقيقة لتعميق تطورات ال مركزية التنمية الريفية ختص معيار شكلي و مؤسسايت، فيف املغرب، 
أي رفع املشاركة االجتماعية يف أخذ قرارات طبقا ملبادئ ،طريقة الالمركزية قد منع من الوصول إىل النتائج املنتظرة

.دميقراطية

قد كان له أثر ضار على السكان ،املوسعاإلنتاجإعادةإن توجيه الالمركزية حنو تنمية الفضاء الريفي من أجل 
عندما يكون هناك نشاط ال مركزي فهي متمركزة ، و يف العامل الريفي، فاألشكال القدمية لتدخل الدولة املركز تواصل تعزيزه

أو على مستوى اجلهة اليت تنحدر منها مدركي سياسات ،على املنتجني الكبار تاركة بذلك املنتجني الصغار أو املتوسطني
.ية الريفيةالتنم

مشرتك و تسامهي و توجيهها منوذج احلوكمة يف املغرب جيب أن يرتجم عن طريق استغالل املوارد الطبيعية بشكل 
.األكثر فقراحنو السكان



بين الجزائر، تونس و المغربدراسة مقارنة………............................................………………الفصـــل الرابع 

159

تقييم استراتيجيات و  مشاريع التنمية الريفية للدول الثالث.4
اختلفت مشاريع التنمية الريفية بالنسبة للدول الثالث من حيث:
)التمويل(اإلمكانيات المادية -
هاحيث بعد الطفرة البرتولية اهلائلة يف السنوات األخرية مكنت،تعتمد بالدرجة األوىل على ذاتية التمويل:اجلزائر- 

ما أهلها لتمويل مشاريع التنمية الريفية دون اعتمادها على اهليئات الدولية ،من امتالك احتياطي صرف معترب
اخل، و بالتايل فجل املشاريع مولتها الدولة ....ك الدويل و املنظمة العاملية للتغذية و االحتاد األوريباملتمثلة يف البن

. من خالل النفقات العمومية املخصصة هلذا الشأن
ا ألا دولة ،اخل...تعتمد بالدرجة األوىل عل االحتاد األوريب يف متويل مشاريعها مث البنك الدويل : تونس-  و هذ

الرئيسي الحتياطي املرجعولية تعتمد يف اقتصادها بالدرجة األوىل على السياحة مث الفالحة اليت تعترب غري برت 
.الصرف األجنيب

و االحتاد ،PNUDتعتمد بالدرجة األوىل يف مشاريع متنيتها على البنك الدويل و اهليئات الدولية : املغرب- 
.  اخل و هذا ألن جل مداخيلها من السياحة و الفالحة....األوريب

:اإلمكانات الطبيعية -
مليون مرت مربع و بالتايل احتوائها 3متلك اجلزائر إمكانات طبيعية ضخمة من حيث املساحة من جهة حبوايل - 

جبال(مية الريفية لكن كرب املساحة و تنوعها مما يسمح له بتنفيذ برامج التن،لثروة من املوارد الطبيعية جد هائلة
.كان عائق من حيث ختصيص اإلمكانات املادية، ووضع برنامج لكل منطقة على حدا) سهوب، صحراء

مما يسمح هلا بتنفيذ ،املغرب هي األخرى متلك مساحة معترب مما يؤهلها لكي تكون يف املرتبة الثانية بعد اجلزائر- 
احمليط البحر املتوسط، و (ة مائية كبرية امتالكها ملساح، و ة ووصوهلا لألهداف املوضوعةمشاريع التنمية الريفي

.مما يسمح هلا بامتالكها موارد طبيعية متيزها عن اجلزائر و تونس اليت تتمثل يف األمساك) األطلسي
حل تنفيذ لكن هذا مل مينعها من أن تكون صغر املساحة عامل يف صا،تونس هي األصغر من حيث املساحة- 

.برامج التنمية الريفية بأقل كلفة و أكثر تركيز و مراقبة من حيث النتائج املتوصل إليها
الزمن-
حيث بدأت يف ،تعترب تونس الدول األكثر جتربة يف مشاريع التنمية الريفية من حيث االنطالقة و التنوع- 

.تسعينات مث اجلزائر اليت بدأت يف األلفينياتالثمانينات يف املشاريع مث تليها املغرب اليت انطلقت يف سنوات ال
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:عدد المشاريع-

متلك تونس الصدارة و هذا لتفوقها يف عامل الزمن ، من حيث عدد املشاريع املنجزة و باخلصوص التنمية الريفية
حيث تعترب املناطق الريفية مورد دخل رئيسي هلا من حيث ،من جهة و إىل احلاجة امللحة هلا من جهة أخرى

مث تليها املغرب اليت طبقت باخلصوص ،املسامهة يف التجارة اخلارجية و بالتايل ميزان املدفوعات و احتياطي الصرف
مبفهومها مث اجلزائر اليت تعترب دولة فتية من حيث تطبيقها ملشاريع التنمية الريفية ،1998سنة 2020إسرتاتيجية 

.احلديث

ات املشاريع من حيث :تش
:األهداف-
.حتقيق األمن الغذائي- 
.حتسني شروط حياة السكان الريفيني- 
.و حتسني الدخل الفالحي لألسر الريفية،تقليص الفقر و البطالة- 
.....)املياه، الرتبة، الغابات،( لطبيعية ارد اية املو امح- 
.حماربة التصحر- 
....).التعليم، الصحة، الطرق الريفية(املناطق الريفية التنمية البشرية لسكان- 
.زيادة اإلنتاج الفالحي و حتسني نوعيته- 
محاكاة دول شمال ضفة المتوسط-

هذا ملا هلا من تأثري على الدول الثالث حبكم االستعمار، و بالتايل هي و ،ضفة مشال املتوسط و باخلصوص فرنسا
هي من القمة، و هذا ما مل ميكنها من حتقيق إمناليست اقرتاحات املعنيني باملشاريع و هم السكان الريفيني و 

إال إذا طبقت هإليالدول و لن تصل إليهالذي مل تصل ،النتائج املرجوة منها و باخلصوص حتقيق األمن الغذائي
مشاريع تأخذ يف احلسبان الفرص و التهديدات اليت تواجهها و خصوصا الظروف الطبيعية و األسواق اخلارجية

.نقاط القوة و نقاط الضعف اليت متيزها من خالل إشراك مجيع الفاعلني املعنيني بعملية التنمية
الحوكمة الغير رشيدة-

يف الدول الثالث هو لعدم وجود حوكمة على أرض الواقع، ال من حيث احلقيقة املرة اليت يعرفها كل ريفي 
املؤسسات و الشروط املوضوعية للحوكمة يف شقها التعريفي، حيث أن مبادئ احلوكمة و خصوصا مشاركة السكان 
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رف أن كل حنن نع، و يف تسيري و اقرتاح املشاريع اليت تعين أقاليمهم الريفية ليست مطبقة كما يروج من جهةنيالريفي
.

:مركزية المشاريع-
ألن ،املقرتحة من القمة أي هرم السلطة حترتم مبدأ املركزية و الذي ال خيدم مصلحة السكان الريفينياملشاريع

عنية ويتم إمالئها للسكان اهليئات اليت أنشأت مبوجب هذه املشاريع تأتيها الربامج على ورق من اقرتاح الوزارة امل
.بالتايل مبدأ الالمركزية مغيب متاما يف األقاليم الريفية للدول الثالث، و الريفيني

ثاستراتيجيات التنمية الريفية المستدامة في الدول الثال) 13(الجدول 

المغربتونسالجزائر
اإلستراتيجيةالسنةاإلستراتيجيةالسنةاإلستراتيجيةالسنة
إسرتاتيجية التنمية الريفية 2004

املستدامة
1984-
1993

إسرتاتيجية التنمية الريفية 
PDRI1املدجمة للجيل األول 

إسرتاتيجية تنمية األراضي 1993
الرعوية

2006-
2010

-1994سياسة التجديد الريفي
2004

إسرتاتيجية التنمية الريفية 
PDRI2املدجمة للجيل األول

التوجيهي املخطط 1994
.للمحميات الطبيعية

2010-
2014

إسرتاتيجية التجديد 
الفالحي و الريفي

1998-
2006

إسرتاتيجية التنمية الريفية 
املدجمة و تسيري املوارد الطبيعية 

(DRI-GRN)

لتسيري املخطط التوجيهي 1995
.و محاية األراضي البور

2001-
2008

مشاريع الري باجناز سدود 
.مائية صغرية

املخطط الوطين حلماية 1996
.األحواض

املخطط التوجيهي 1997
.للتشجري

للتنمية 2020إسرتاتيجية 1998
الريفيةالزراعية و 

.لوطين للغاباتااملخطط 1999
الطالبإعداد : المرجع
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لتحقيق التنمية الريفية المستدامة المتجددة المياهالطبيعيةالموارداستخدامسياسات: ثالثا

السياسة المائية في تونس. 1

وط العريضة للسياسة الحالية للمياهالخط1.1

ـــــة  ـــــاه، فقـــــد قامـــــت الدول ـــــع املي ـــــة و توزي ـــــرامج االســـــتثمار يف تعبئ ـــــالتوازي مـــــع ب ـــــاعب ـــــة بإتب سياســـــة رشـــــيدة و فعال
خطـــــر نقـــــص إبعـــــادت خمتلـــــف قطاعـــــات االســـــتهالك و الـــــري علـــــى مـــــدى طويـــــل و لتســـــيري املـــــاء تســـــمح بتلبيـــــة حاجـــــا

,Sami Bouarfa).املاء الذي يثقل كاهل الدولة et al, 2007, p5)

املـــــــاء مزارعـــــــون، مســـــــتهلكو (إن الالمركزيـــــــة، اخلوصصـــــــة و حتويـــــــل بعـــــــض مظـــــــاهر تســـــــيري امليـــــــاه للمســـــــتعملني
.، هي قرارات تفسر اهتمام )لصاحل للشرب الريفيا

ــــــــزت العشــــــــرية األخــــــــرية مبجهــــــــودات كبــــــــرية متعلقــــــــة بتحســــــــيس،  ــــــــز القــــــــدرات يف هــــــــذا النطــــــــاق، لقــــــــد متي تعزي
.و 

على المدى الطويلعةرؤى متوق2.1

ـــــا لنقصـــــه احملتمـــــل، فـــــإن هـــــذا القطـــــاع  ـــــة قطـــــاع املـــــاء و جتنب رغـــــم االســـــرتاتيجيات و السياســـــات املســـــتعملة لرتقي
.

ـــــ ـــــة و ء حـــــول خمتلـــــفتأســـــيس سياســـــة املـــــا،2030ة أفـــــق تقـــــرتح الدراســـــات املنجـــــزة إىل غاي ـــــيت املقاربـــــات التالي ال
,Sami Bouarfa):طبق عدد كبري منها و جيب أن يعزز أو يتابع et al, 2007, p 6)

.املرور من تسيري العرض إىل تسيري الطلب- 
 -

.االستعمال
.ملختلف القطاعاتضل للموارد املائيةفالبحث عن تثمني أ- 
ـــــــة، (حتويـــــــل بعـــــــض نشـــــــاطات القطـــــــاع العمـــــــومي إىل القطـــــــاع اخلـــــــاص -  ـــــــزات مائي ـــــــل صـــــــيانة أعمـــــــال و جتهي مث

).اإلصالحاالستثمار يف أنظمة 
.حتويل التسيري و استثمار أنظمة مائية لتجمعات املستعلمنيإمتام- 
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.بتسيري احمليطات املسقية- 
.بإفراطتكييف آليات تسامهية لتسيري طبقات املاء الفائر املستغلة - 
علــــــى االقتصــــــاد العــــــام لالقتصــــــاد %25متابعــــــة بــــــرامج اقتصــــــاد املــــــاء لغــــــرض الوصــــــول إىل حتســــــني الفعاليــــــة بـــــــ - 

.املسقي
ـــــــة مـــــــوارد املـــــــ-  ـــــــز و حتـــــــديث شـــــــبكات معـــــــايري مالحظـــــــات ملتابعـــــــة نوعي ـــــــرامج تعزي اء و تطـــــــور ملوحـــــــة وضـــــــع ب

.األراضي يف احمليطات املسقية

تعديلية حديثةإصالحات3.1

: كانـــــت هنــــــاك إصـــــالحات تعديليــــــة حديثــــــة و هـــــذا للحفــــــاظ أكثــــــر و بصـــــورة مســــــتدامة علــــــى املـــــورد مــــــن خــــــالل
(Sami Bouarfa, et al, 2007, p 8)

تعديالت كبرى مرتبط بالمورد1.3.1

لقـــــــد ).1975املعـــــــدل لقــــــانون امليـــــــاه يف مــــــارس 2001نــــــوفمرب 26حســــــب قـــــــانون (2001انطالقــــــا مــــــن ســـــــنة 
ــــان . أصــــبح ــــه ،)شــــخص أو مجعيــــة(فلــــيس هنــــاك كي ل

.اإلدارة
ــــاك خــــواص ميكــــن أن ــــةتكــــون هلــــم لكــــن هن ــــاجإمكاني و اســــتثمار مــــوارد املــــاء غــــري املتفــــق عليهــــا بعــــد معاجلتهــــا إنت

ــــــيت نــــــزع منهــــــا امللــــــح( ــــــاه ال اتفــــــاق مــــــع إطــــــارو هــــــذا حتــــــت شــــــروط خاصــــــة و يف ،)امليــــــاه املســــــتعملة املعاجلــــــة، املي
.الدولة

لتسيير طائفيإداريةإجراءاتمرتبطة بتبسيط إصالحات2.3.1

نشــــــاط تشــــــكيل و إجــــــراءاتبــــــني لتإصــــــالحاتلعــــــدة لقــــــد خضــــــعت النصــــــوص التشــــــريعية للتســــــيري الطــــــائفي 
AIC:

ــــــيس مــــــن طــــــرف عقــــــد AICإنشــــــاء، أصــــــبح 1990انطالقــــــا مــــــن ســــــنة -  ممكــــــن بعقــــــد بســــــيط مــــــن احلــــــاكم و ل
).1069-90مرسوم رقم (الوزير املسؤول عن الزراعة 

ــــــ إجـــــراءات، عـــــدلت 1992انطالقـــــا مـــــن ســـــنة -  ـــــة عامـــــة هلـــــذا التســـــيري املعطـــــل ل AICتســـــيري مـــــايل يف اجتـــــاه ذاتي

).2160-92مرسوم رقم (
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قــــــد ســــــلطت بواســــــطة قــــــانون ،AICعوضــــــا لـــــــ GICجتمــــــع ذو منفعــــــة عامــــــة أو إنشــــــاءإجــــــراءات، 2001ســــــنة - 
ــــــم  ــــــه مشــــــكل بعــــــد GICفيعتــــــرب . 28-01رق ــــــداعأن تصــــــريح فيــــــه اســــــم : ملــــــف مكــــــون مــــــن الوثــــــائق التاليــــــةإي

.التجمع، منطقة تدخله، مقره االجتماعي، حمل دراسته وقوائم ألمساء و ألقاب اللجنة املؤقتة

عميقة موسعة المتيازات تجمعات الفالحينإصالحات3.3.1

ة إىل غايــــــــــAIC" مجعيــــــــــات ذات هـــــــــدف اجتمـــــــــاعي"هـــــــــي مجعيـــــــــات دون هــــــــــدف مـــــــــايل و تســـــــــمى GICإن 
يهــــــــــتم و ،3000يتجــــــــــاوز GDAP/GICلتجمعــــــــــات املــــــــــزارعني، فعــــــــــدد GDAPشــــــــــكل إدخــــــــــال، و هــــــــــي ســــــــــنة 1999

.يف الري1040للماء الصاحل للشرب يف الوسط الريفي و 1583أغلبيتها الساحقة بتسيري املاء، و تبلغ عدد 

، AIC ،AEPمجعيــــــــــــات ذات املنفعــــــــــــة العامــــــــــــة ســــــــــــابقا (أو GICلتجمعــــــــــــات ذات املنفعــــــــــــة اجلماعيــــــــــــة اكـــــــــــل 
بنيـــــة استشـــــارية لـــــذي كـــــان ا، و GIHاجلهـــــوي بواســـــطة التجمـــــع ذو املنفعـــــة املائيـــــة كانـــــت مراقبـــــة علـــــى الصـــــعيد،)للـــــري

.1987ألكتوبر 87-1262حمكومة بقرار رقم 

لـــــــــــق ع، املعـــــــــــدل و املكمـــــــــــل للقـــــــــــانون الســـــــــــابق املت2004مـــــــــــارس 15لــــــــــــ 2004-24طبقـــــــــــا للقـــــــــــانون رقـــــــــــم 
الصــــــيد معــــــات املوجــــــودة يف قطــــــاع الزراعــــــة و ، فيجــــــب علــــــى خمتلــــــف التجGDAPبتجمعــــــات التنميــــــة الزراعيــــــة و الصــــــيد 

ـــــة املتوقعـــــة بواســـــطة ،)جتمـــــع التنميـــــة يف قطـــــاع الزراعـــــة و الصـــــيد(أن تتبـــــىن التســـــمية  ـــــازل النموذجي ـــــزلتهم املن ـــــق من و تواف
ـــــــــالث ســـــــــنوات أي إىل غايـــــــــة  ـــــــــوحظ . 2007مـــــــــارس 15هـــــــــذا القـــــــــانون يف مـــــــــدة ث حتولـــــــــت و ،GDAPإنشـــــــــاءلقـــــــــد ل

.بصفة كبريةGDAPإىل GICجتمعات 

النشــــــــــاط و ،GDAPتعريــــــــــف مهــــــــــام إلعــــــــــادة2004ملــــــــــارس 2004-24نتيجــــــــــة لــــــــــذلك، فقــــــــــد نشــــــــــر قــــــــــانون 
الــــــذي ميكــــــن و ،1999باســــــم قــــــانون GDAالزراعيــــــة املوكلــــــة لتجمعــــــات اإلنتاجيــــــةاملتعلقــــــة بتوزيــــــع العناصــــــر الداخلــــــة يف 

.مايل و قد سحب من هذه البنياتأن يكون 

:تكمن يفGDAPو هلذا القانون األخري، فمهام 

حميطــــــات تــــــدخلهم مبنشــــــآت قاعديــــــة هــــــا و اســــــتعماهلا الرشـــــيد، و جتهيــــــزمحايـــــة املــــــوارد الطبيعيــــــة، احملافظــــــة علي- 
.و ريفية

ـــــــة و الصـــــــيد و -  ـــــــوجيههم حنـــــــو التقنيـــــــات الزراعي ـــــــأطري املنضـــــــمني هلـــــــم و ت ـــــــةاملشـــــــاركة يف ت حنـــــــو ، و الزراعـــــــة املائي
.تنمية أنظمة مسار و تقنيات تربية املواشي
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.مساعدة البنيات املعنية بتصفية حسابات الوضعية الزراعية- 
األجنبيـــــة د مـــــع اهليئـــــات الزراعيـــــة احملليـــــة و تأســـــيس عالقـــــات تعـــــاون و تبـــــادل خـــــربات يف جمـــــال الزراعـــــة و الصـــــي- 

.األخرى
.ة للمنضمني هلم- 

المائيةالمواردالمؤسساتي و التنظيمي لتسيير اإلطارتطور 4.1

ـــة جـــاء مـــن خـــاللاإلطـــارإن تطـــور  ,Sami Bouarfa): املؤسســـايت و التنظيمـــي لتســـيري املـــوارد املائي et al,

2007, p 11-12)

التسيير التساهمي1.4.1

التهيئـــــــة ، فالتســـــــيري املباشـــــــر للمـــــــاء و 1960ة املائيـــــــة يف مشـــــــال الـــــــبالد ســـــــنوات الســـــــتينات مـــــــع امتـــــــداد اهلندســـــــ
الـــــــدواوين  إنشــــــاءإن . 1989إىل غايــــــة 1958انطالقــــــا مــــــن ســــــنة أنشـــــــأتتطــــــورت مــــــن خــــــالل دواويــــــن التعزيــــــز الــــــيت 

ــــــة للتكفــــــل بتســــــيري اهليئــــــات املائيــــــة بواســــــطة املســــــتفيدين مــــــع  كــــــان معيــــــار جيــــــب أن حيــــــث علــــــى حتريــــــك حركــــــة مجاعي
44-89دات القـــــانون رقـــــم التســـــيري املباشـــــر نوعـــــا مـــــا، قـــــد روجعـــــت ســـــنإليهـــــا، هـــــذه األخـــــرية الـــــيت ارجـــــع CRDAدعـــــم 

:و هلذا

.مجعيات املستعملني عرب البلدلغرض تأطريCRDAنفذت برامج دعم لتعزيز طاقات فاعلي - 
).1991مرسومة وزارية سنة (،CRDAوسط AICخاليا مكلفة مبراقبة و ترقية نشاطات أنشأت- 

ــــــــق  ــــــــيت تراف ــــــــة املســــــــتعملني، و ال ــــــــة لرتقي ــــــــة اهلادف ــــــــة ســــــــنوات اإلصــــــــالحاتإن املقارب ــــــــد 1980املؤسســــــــاتية لنهاي ، ق
:أسست على القواعد التالية

قضـــــــائي و مؤسســـــــايت مناســـــــب لتفعيـــــــل و تنميـــــــة جتمعـــــــات املســـــــتعملني حتـــــــت شـــــــكل إطـــــــارحتضـــــــري و نشـــــــر - 
AIC.

.AICو متابعة إلنشاءطنية حتضري و تبين إسرتاتيجية و - 
ـــــة لصـــــاحل املكـــــونني -  ـــــرامج تكـــــوين و مســـــاعدة تقني ـــــذ ب ـــــة (تنفي ــــــ CRDAمكـــــوين خلي املســـــؤولني و ) AICاملكلفـــــة ب

.AICعن 
.ظمة املائية اجلديدةتبين طريقة تسامهية يف دراسات األن- 
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.AIC، املايل و التقين لـ اإلداريحتضري وسائل ضرورية لتحسني التسيري - 
والـــــــــــذي يأخـــــــــــذ يف احلســـــــــــبان تطـــــــــــورهم ،AICحتضـــــــــــري و تطبيـــــــــــق نظـــــــــــام حركـــــــــــي ملتابعـــــــــــة و تقيـــــــــــيم أداءات - 

.خصوصيتهمو 

ـــــــ  ــــــة ل ــــــة املائي ــــــل التهيئ ــــــدأت مــــــع مســــــاعدة AICإن طريقــــــة حتوي ــــــد ب ــــــة، فعــــــدد مــــــن USAIDق ــــــونس املركزي ملشــــــاريع ت
.اإلطارالدالئل التقنية و دالئل تسيري مايل موجهة للمكونني قد أسست يف هذا 

، 1992املتبنـــــــاة إىل غايـــــــة هـــــــذا اليـــــــوم قـــــــد نفـــــــذت ســـــــنة AICو متابعـــــــة إنشـــــــاءالوطنيـــــــة لرتقيـــــــة و اإلســـــــرتاتيجيةإن 
ــــــــة بــــــــذلك أهــــــــداف و ظــــــــروف الــــــــدعم  قــــــــد دعمــــــــت بربنــــــــامج هــــــــام ســــــــرتاتيجيةاإل، هــــــــذه AICنشــــــــاط إلنشــــــــاءمعرف

:و الري، فقد سامهت نشاطات هذه الربامج يفAEPللمساعدة التقنية و اخلاصة مبشاريع 

.اخل...بواسطة وسائل نقل، حواسيبCRDAاملرتبطة بـ AICجتهيز خاليا دعم لـ - 
 -.
.وثائق بيداغوجية للمكونني و املؤطرين على املستوى املركزي و اجلهويحتضري - 
حتضــــــــري بــــــــرامج تكــــــــوين موجهــــــــة للرؤســــــــاء، أمنــــــــاء اخلزينــــــــة، عــــــــاملي الضــــــــخ و املســــــــتعملني املدعمــــــــة مبنــــــــاهج - 

.، دالئل ووسائل خمتلفة للتسيري)كتب(

ري و املـــــــاء (الـــــــيت متـــــــول مشـــــــاريع التهيئـــــــات املائيـــــــة ،)BIRD،KFW ،AFD ،JBIC ،BAD(فكـــــــل مـــــــؤجر أمـــــــالك 
ــــــا مــــــن ســــــنة . ، )الصــــــاحل للشــــــرب الريفــــــي و كــــــذلك، انطالق

ك، أدخلـــــــت املقاربـــــــة التســـــــامهية  1998
ـــــــة بتســـــــريع اجـــــــراء حتو و  ـــــــل أنظمـــــــة املـــــــاء إىل قـــــــد مسحـــــــت هـــــــذه املقارب ـــــــام مبشـــــــاريع و AICي جعـــــــل ، و مسحـــــــت بالقي

.املستفيدين يسامهون يف اخليارات التقنية هلذه املشاريع، و قد نتج عن ذلك انضمام أفضل املشاريع

GDAوGICمسؤولة عن مراقبة هيئات إنشاء2.4.1

قــــــــوانني جديــــــــدة إلدمــــــــاجوزارعــــــــة الزراعــــــــة و املــــــــوارد املائيــــــــة قــــــــد عــــــــدلت ،إىل املخطــــــــط التنظيمــــــــيباإلضــــــــافة
اإلدارة، حيــــــــــث جنـــــــــــد أن )2001فيفـــــــــــري 20مرســــــــــوم (GDAPإىل GICلتنظــــــــــيم جتمعــــــــــات ذات منفعـــــــــــة عامــــــــــة 

:العامة للهندسة الريفية و استثمار املياه و هي مسؤولة عناإلدارةتوجد أيضا يف GICالفرعية لـ

.،منفعة عامة و متابعة و تقييم نشاطهمترقية جتمعات ذات - 
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تـــــــأطري ضـــــــرورية مـــــــن أجـــــــل ترقيـــــــة جتمعـــــــات ذات منفعـــــــة مجاعيـــــــة للـــــــري حتقيـــــــق دراســـــــات و بـــــــرامج تكـــــــوين و - 
.للماء الصاحل للشربو 

السياسة المائية في المغرب.  2

للمياهوط العريضة للسياسة الحالية الخط1.2

ــــــــــا مــــــــــن ســــــــــنة  ــــــــــد زودت بســــــــــلطات )ABH(ســــــــــبع وكــــــــــاالت أحــــــــــواض مائيــــــــــة أنشــــــــــأت،  1995انطالق ، وق
إداراتختطـــــيط، اجنـــــاز و تســـــيري و مراقبـــــة املـــــاء، وقـــــد اســـــتفادت مـــــن وســـــائل هامـــــة للتمويـــــل هـــــذه الوكـــــاالت عوضـــــت 

.قدمية ملناطق مائية

تعريــــــــف اخليــــــــارات اء و ســـــــيق املــــــــداخالت املتعلقــــــــة باملــــــــ، ومهمتــــــــه تن1983وضـــــــع جملــــــــس أعلــــــــى للمــــــــاء ســــــــنة 
. الســـــتعمال املـــــاء مـــــن أجـــــل اقتصـــــاد وطـــــينبالنســـــبةاألفضـــــل 
وطنيــــــة املتعلقــــــة باملــــــاء، املنــــــاخ لــــــى للمــــــاء و املنــــــاخ مــــــع املهمــــــة الكبــــــرية لصــــــياغة توجيهــــــات عامــــــة للسياســــــة العجملســــــا أ

كـــــــذلك فحـــــــص االقرتاحـــــــات، املشـــــــاريع و قـــــــراو 
وكـــــــذا علـــــــى ،و علـــــــى املخطـــــــط الـــــــوطين للمـــــــاء،حتســـــــني معرفـــــــة املنـــــــاخ و الـــــــتحكم يف آثـــــــاره علـــــــى تنميـــــــة مـــــــوارد املـــــــاء

ة املنــــاطق املختلفـــــء بــــني خمتلـــــف قطاعــــات املســـــتعملني و 
,Mohammed EL ALAOUI).للبلــــد أو لــــنفس احلــــوض و خمططــــات تقيــــيم، محايــــة و احملافظــــة علــــى مــــوارد املــــاء

2007,p 5)

ــــــة الداخليــــــة للمــــــاء أنشــــــأت يف  ، جممعــــــة بــــــذلك حتــــــت رئاســــــة الــــــوزير األول 2002يف األخــــــري، فاللجنــــــة الوزاري
.ئياخيص التخطيط املكل الوزارات املعنية باملاء مع مهمة تنسيق حركة احلكومة يف ما 

تعديلية حديثةإصالحات2.2

154-95-1حـــــــول املـــــــاء، املنشـــــــور عـــــــن طريـــــــق املرســـــــوم الســـــــلطاين رقـــــــم 95-10القـــــــانون رقـــــــم إســـــــهاماتإن 

بإعــــــــادة1955أوت 16يف 
ـــــذي كانـــــت لـــــه عـــــدة نقـــــائص ،تأســـــيس و توحيـــــد التشـــــريع الســـــابق ختطيطـــــات متعلقـــــة مبجـــــاالت غـــــري بإدخـــــالال

(مغطـــــاة يف املاضـــــي 
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ـــــــة نقصـــــــه ـــــــت . و مســـــــح أيضـــــــا بتنظـــــــيم النظـــــــام القضـــــــائي للمـــــــاء،)يف حال ـــــــدة اإلســـــــهاماتوكان املؤسســـــــاتية اجلدي
(Mohammed EL ALAOUI, 2007,p 7):ذا القانون هي كالتايلاملهمة هل

هـــــــي مؤسســـــــات عموميـــــــة مـــــــزودة املـــــــاء مثـــــــل، وكـــــــاالت أحـــــــواض مائيـــــــة، و هيئـــــــات جديـــــــدة لتســـــــيري إنشـــــــاء- 
تكمـــــــن مهمـــــــتهم يف تقيــــــيم، ختطـــــــيط و تســـــــيري مـــــــوارد املـــــــاء علـــــــى ، و بالشخصــــــية األخالقيـــــــة و الذاتيـــــــة املاليـــــــة

و كــــــــــذا معاشــــــــــات ألشــــــــــخص يلتزمـــــــــــون ،القــــــــــروض و املســــــــــاعداتإعطــــــــــاءمســــــــــتوى حوضــــــــــهم املــــــــــائي و 
ـــــى مـــــوارد املـــــاء ـــــة و احملافظـــــة عل ـــــات املنجـــــزة مـــــن ،باســـــتثمارات التهيئ ـــــة ضـــــرورية للعملي ـــــب مســـــاعدة تقني و جل

هـــــــذه الوكـــــــاالت مكونـــــــة مـــــــن طـــــــرف إدارةو جمـــــــالس .
ـــــديوان الـــــو  ـــــة و ممثلـــــي ال ـــــز الزراعـــــي ممثلـــــي الدول ـــــوطين للتعزي جتمعـــــات و طين للمـــــاء الصـــــاحل للشـــــرب و الـــــديوان ال

ــــــــي رؤســــــــاء غــــــــرف الزراعــــــــة، رؤســــــــاء جمــــــــالس  مســــــــتعملي املــــــــاء الزراعــــــــي املوجــــــــودة يف احلــــــــوض املــــــــائي و ممثل
البلـــــديات و األقــــــاليم املعنيــــــة وممثلـــــي التجمعــــــات القبليــــــة و رؤســـــاء الغــــــرف التجاريــــــة و كـــــذلك، فكــــــل فــــــاعلي 

:قرارات و يلتزمون بأخذ القرارات من حيث، يسامهون يف اختاذاإلعالميف املاء يشاركون
مشـــــــكلة مـــــــن نصـــــــف ممثلـــــــي الدولـــــــة و املؤسســـــــات العموميـــــــة حتـــــــت ،للمـــــــاءإقليميـــــــةجلـــــــان بلديـــــــة و إنشـــــــاء- 

.الوصاية، و ممثلي التجمعات احمللية، التنظيمات املهنية و التجمعات القبلية
.تهيئة الستعمال موارد املاءوسائل جديدة للتخطيط و الإنشاء- 
.خيارات لتنمية تسيري املوارد املائية عن طريق احلوض النهري- 
.نقل مياه األحواض الزائدة حنو األحواض املائية الناقصة- 
ـــــة مـــــن أجـــــل تلبيـــــة التزايـــــد علـــــى طلـــــب املـــــاء ،وقـــــف ملبـــــدأ اســـــتعمال امللحـــــق للميـــــاه الســـــطحية-  و امليـــــاه الباطني

.اء من جهة أخرىمن جهة، وزيادة توفر امل
خــــــرية تشــــــهد تلــــــف مــــــع العلــــــم أن هــــــذه األ،لضــــــمان نوعيــــــة املــــــاء،)دافــــــع األجــــــر–امللــــــوث (تأســــــيس مبــــــدأ - 

غــــــــريالســــــــتعمالااملنــــــــزيلاالســــــــتعمالة ومتقــــــــدم بســــــــبب الصــــــــناع
ااري املائييف رشيد للمبيدات و األمسدة اليت تكون أحيانا  اف  .ةحو

:من املنتظر هلذا اجلهاز القضائي و املؤسسايت اجلديد أن يسمح

ــــــــم للظــــــــروف االقتصــــــــادية و اســــــــتعمال املــــــــ-  ــــــــدة اء املالئ ــــــــة للبلــــــــد و هــــــــذا علــــــــى أســــــــاس قواعــــــــد جدي االجتماعي
.95-10موجودة يف القانون رقم 
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 -.
.استعمال املاءطرف الدولة خبصوص تعبئة و تثمني جيد للمجهودات املوافق عليها من - 
.لبيئة ملوارد املاءاملسامهة يف حتسني الوضعية ا- 

:هداف املتابعة من خالل هذا اجلهاز هيأما األ

.التخطيط بطريقة متناسقة الستعمال املوارد املائية- 
.دتسيريها الرشيتعبئة املوارد بطريقة مثلى و - 
.اليت يشكلها احلوض املائيإطار وحدة جغرافية و لكن يف ،المركزية تسيري هذه املوارد- 
.هلذه املواردالنوعيةضمان احلماية و الصيانة الكمية و - 
.خذ قرار خبصوص املاءألاملستعملني مجع السلطات العمومية و - 
.عبئتها، نقلها، توزيعها و استعماهلاتقييم هذه املوارد املائية وجعل املردودية لالستثمارات املنجزة لت- 

:يطرح عدد من املبادئ األساسية منها95-10و لتلبية هذه الطلبات و حتقيق أهداف، فالقانون رقم 

يــــــاه، باســــــتثناء احلقــــــوق املكتســــــبة واملعروفــــــة خبصــــــوص املــــــاء، والــــــيت تبقــــــى حمفوظــــــة االيــــــة العموميــــــة لكــــــل امل- 
مـــــع الـــــتحفظ بأنـــــه عنـــــدما ال تشـــــمل هـــــذه احلقـــــوق ســـــوى امليـــــاه أو امليـــــاه الـــــيت ال تســـــتعمل إال جزئيـــــا ،حمميـــــةو 

ــــــإن مــــــالكي احلقــــــوق للمــــــاء، ال ميكــــــن أن تبقيهــــــا إال ملــــــالكي العقــــــارات الزراعيــــــة،  ــــــا الزراعيــــــة، ف ا ار لعق ـط  فقـــــ
ــــاألرض، هــــذا احلــــد حلقــــوق املــــاء يفســــر بكــــون أن املــــوارد امل ــــار املــــاء ممــــزوج ب ــــادرة فيجــــب أن تــــثمن باعتب ائيــــة ن

.للغاية
 -.
.محاية نوعية املياه و تقنني نشاطات قادرة على تلويث املياه- 
ـــــة رشـــــيد يف فـــــرت -  ـــــع املـــــوارد املائي عـــــل حـــــدود حمليطـــــات و كـــــذلك ج،ت نقـــــص املـــــاء بســـــبب اجلفـــــافاجعـــــل توزي

،احلمايـــــة يف كـــــل املنـــــاطق
حميطــــــــات منــــــــع يف املنــــــــاطق علــــــــى مســــــــتوى طبقــــــــة امليــــــــاه الباطنيــــــــة أو مســــــــتوى نوعيــــــــة امليــــــــاه مهــــــــددة خبطــــــــر 

.االستنزاف و التلف
.تعزيز زراعي بواسطة حتسني ظروف التهيئة و استعمال ماء الريإعادة- 
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العقوبــــــات حتــــــت شــــــكل معــــــايري منــــــع، غرامــــــات، ســــــجن و حــــــىت قطــــــع املــــــاء ازاء تبــــــذيره و خمالفــــــات مرتكبــــــة - 
.ازاء استعماله

عميقة موسعة المتيازات تجمعات الفالحينإصالحات3.2

ـخ مـــــــــوع النصـــــــــوص التشـــــــــري1995إن القـــــــــانون  اســــــــ عية و القـــــــــوانني الســـــــــابقة املتعلقـــــــــة باملـــــــــاء، باســـــــــتثناء ، الن
ـــــــة لســـــــنة  ـــــــيت تنتمـــــــي إىل قـــــــانون االســـــــتثمارات الزراعي ـــــــل احمليطـــــــات ال ـــــــى احمليطـــــــات املســـــــقية، مث النصـــــــوص املطبقـــــــة عل

و للمحافظــــــــة علـــــــى املــــــــاء حــــــــول ،و املتعلقـــــــة بظــــــــروف توزيـــــــع و اســــــــتعمال املـــــــاء لــــــــثمن املـــــــرت املكعــــــــب للمـــــــاء1969
ــــــــاطق الشــــــــبه قاحلــــــــة، يف هــــــــذه احمليطــــــــات الكــــــــرب تبقــــــــى ــــــــة احملــــــــددة يف املن ORMVA(officesاألراضــــــــي اجلماعي

régionaux de mise en valeur agricole) مكلفـــة بالتهيئـــة املائيـــة الزراعيـــة و لتســـيري خـــدمات املـــاء يف منطقـــة
تعزيــــز زراعــــي أو مراكــــز تنميــــة زراعيــــة تواصــــل تســــيري املــــاء املســــقي يف و علــــى املســــتوى احمللــــي، فهــــي مراكــــز. نشــــاطهم

(Mohammed EL ALAOUI, 2007,p 12).إطار مهمتهم العامة لتثمني منطقة نشاطهم

شـــــــبكة الــــــري قبــــــل أول أوت مـــــــن كــــــل ســــــنة بطبيعـــــــة و مســــــاحة و فــــــرتات الزراعـــــــات اســــــتثماريعلــــــم رؤســــــاء 
ـــــيت خيطـــــط مزارعـــــو املنطقـــــة لر ،املختلفـــــة ـــــة القادمـــــةال ـــــة الزراعي ـــــات . يهـــــا بالنســـــبة للحمل ـــــى هـــــذا األســـــاس مـــــن املعطي فعل

ـــــــري، و وضـــــــعت جـــــــ ـــــــة يف خدمـــــــة مـــــــاء ال ـــــــري فـــــــرض احـــــــرتام القـــــــوانني داول تنبؤي حيـــــــاول رؤســـــــاء االســـــــتثمار لشـــــــبكة ال
.املتعلقة بشرطة املياه و املتعلقة أيضا بطريقة توزيع و تقسيم ماء الري من طرف مستعمليها

ــــــ ــــــة و تتغــــــري مــــــن حمــــــيط آلخــــــر، اســــــتعمال مــــــاء ال ــــــون نســــــبها حمــــــددة مــــــن طــــــرف الدول ــــــع دي ــــــؤدي إىل دف ري ي
ـــــازة ملكيتهـــــا  ـــــديون جيـــــب أن تســـــدد حبـــــدها األقصـــــى مـــــن طـــــرف املـــــزارع مخـــــس ســـــنوات أو عشـــــر ســـــنوات بعـــــد حي فال

.الزراعية حسب تعيني مزروعات أو غرس أشجار مثمرة

هــــــذه العقــــــود تعــــــرف و تقــــــنن عالقــــــات تســــــتخلص مــــــن االســــــتعماالت، عقــــــود مــــــنح املــــــاء، ORMVAاغلــــــب 
، توزيــــــع امليــــــاه )أصــــــل املــــــاء، اكتتــــــاب و تصــــــميم شــــــهري حلجــــــم املــــــاء املــــــؤجر(األطــــــراف خبصــــــوص برجمــــــة مــــــوارد املــــــاء 

ـــــــات االســـــــتهالكياتطريقـــــــة حتديـــــــد (، ضـــــــريبة )ءاتقنيـــــــات ري عامـــــــة وظـــــــروف عامـــــــة لتســـــــليم املـــــــ( ـــــــث طلب ، فـــــــرتات ب
ـــــة )الضـــــريبةمتعلقـــــة باملراجعـــــة أو مبرجعـــــة املبـــــالغ  ـــــة، معـــــ(، التغطي ، صـــــيانة هـــــذه )ننيايري تؤخـــــذ إزاء املســـــتديفـــــرتات تغطي

خمالفــــــات وعقوبــــــات متوقعــــــة بواســــــطة (، شــــــرطة امليــــــاه )مســــــؤولية كــــــل شــــــريك، تــــــواريخ و فــــــرتات الصــــــيانة(الشــــــبكات 
.اخل) حول املاء95-10قانون رقم 
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يف اســــــــــتثمار وصــــــــــيانة التجهيــــــــــزات علــــــــــى املســــــــــتوى املؤسســــــــــايت، و لتهيئــــــــــة أو تنشــــــــــيط مشــــــــــاركة املــــــــــزارعني
ـــــة ـــــة للمشـــــاركة، -املائي ـــــة و لغـــــرض حتديـــــد الطريقـــــة األفضـــــل املمكن ـــــة، خطـــــط خـــــالل ســـــنوات الثمانينـــــات، كتجرب الزراعي

ـــــري يف حمـــــيط إنشـــــاءمت  ـــــات ســـــقائني لشـــــبكات ال ـــــادال(مجعي ـــــة ،)ت ـــــدأت الدول ـــــذ أن ب ـــــة من لكـــــن ضـــــعفت هـــــذه التعاوني
.يف بناء شبكات حديثة للري

ير التساهميالتسي4.2

حقيقيــــــــــة بالتســــــــــيري التســــــــــامهي للمــــــــــاء و نشــــــــــر إســــــــــرتاتيجية، اختــــــــــارت الدولــــــــــة 1990انطالقــــــــــا مــــــــــن ســــــــــنة 
ـــــــــــني االدارة احملـــــــــــ،1992مـــــــــــاي 13لــــــــــــ 106-8444-2النصـــــــــــوص املؤسســـــــــــة و قـــــــــــانون رقـــــــــــم  دد لظـــــــــــروف االتفـــــــــــاق ب

تنفيــــــذ املســــــماة باجلمعيــــــات، تعريــــــف و ذجيــــــة و الــــــيت توافــــــق علــــــى األمــــــاكن النمو ،مجعيــــــات مســــــتعملي امليــــــاه الزراعيــــــةو 
Mohammed EL):حيــــث تكمــــن أهدافــــه يف1999و 1995هــــذا التســــيري التســــامهي للــــري قــــد بــــدأ تنفيــــذه بــــني 

ALAOUI, 2007,p 13)

ــــــة و جعــــــل اســــــتعمال املــــــاء فعــــــال-  ــــــة يف ،عقلن ــــــزات مائي منفعــــــة الزراعــــــة، املــــــزارع الســــــقاة و كــــــذا األرض و جتهي
.اجلماعة الوطنيةو 

وار و حركـــــــــة تشـــــــــاورية بـــــــــني دواويـــــــــن جهويـــــــــة لتعزيـــــــــز الزراعـــــــــة و املزارعـــــــــون املنظمـــــــــني يف مجعيـــــــــات فـــــــــتح حـــــــــ- 
.مستعملي املياه الزراعية

.مشولية و حتسيس املزارعون باملسؤولية يف التهيئة، استثمار و صيانة أشغال و جتهيزات مائية- 
ملشـــــــكل تســـــــيري مؤسســـــــاتية إجابـــــــةالتســـــــيري التســـــــامهي يف الـــــــري، جيـــــــب أن تشـــــــكل إســـــــرتاتيجيةإن إمجـــــــاالو 

:فيجب أن تكوناإلسرتاتيجيةأنظمة الري حيث أنه عند تنفيذ هذه 
ريية جلمعيـــــــــات مســـــــــتعملي امليـــــــــاه يتطوريـــــــــة و تدرجييـــــــــة، أي األخـــــــــذ يف احلســـــــــبان املـــــــــؤهالت التقنيـــــــــة و التســـــــــ- 

تســــــيري أنظمــــــة الزراعيــــــة الــــــيت تنشــــــأ، حيــــــث هــــــذه اجلمعيــــــات تــــــؤدي تــــــدرجييا و مبراحــــــل متتاليــــــة للمشــــــاركة يف 
.

تســــــيري تســــــامهي ألنـــــــه إســـــــرتاتيجيةالـــــــيت تطبــــــق عليهــــــا ختتــــــار املنطقــــــة وســـــــط كــــــل حمــــــيط ري، و اختياريــــــة، أي- 
ـــــيس خمططـــــا و ال معقـــــوال  ـــــزامل ـــــى التســـــيري التســـــامهي اإلل ـــــة و متحـــــدة ملســـــتعملي كـــــل احملـــــيط عل بطريقـــــة نظامي

.للري
نوع يئة مائيةمتكيفة مع الوسط، أي تأخذ بعني ا-  مع كل  ملوجودة  ا ية  اع تم االج ات  نظم امل ار  .العتب
).معاشات، عالوات(حمفزة، أي تنمح جلمعيات مستعملي املياه الزراعية، فوائد مالية مكيفة - 
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ــــــة -  ــــــرمج، عقــــــود شــــــراكة-عقــــــود(متفــــــاوض فيهــــــا و تعاقدي ــــــديوان اجلهــــــوي ...ب تعــــــرف احلقــــــوق و االلزامــــــات لل
، موضــــــحة بــــــذلك مــــــن يفعــــــل، مــــــىت و كيــــــف و بــــــأي وســــــائل )يــــــةجمعيــــــة املائو للORMVAللتثمــــــني الزراعــــــي 

.و طرق، ألي نتائج منتظرة

السياسة المائية في الجزائر.3

للمياهالحالية الخطوط العريضة للسياسية1.3

ألوت 0512قـــــــــانون (القـــــــــانون املتعلـــــــــق باملـــــــــاء إطـــــــــارإن تســـــــــيري قطـــــــــاع املـــــــــاء يف اجلزائـــــــــر ينـــــــــتظم أســـــــــاس يف 
ونيــــــــة و أخـــــــرى ذات سياســــــــة قطاعيــــــــة، هـــــــذا القــــــــانون الـــــــذي يعتــــــــرب كوســـــــيلة قضــــــــائية ذات غـــــــايتني، قان، )2005

ـــــة ليأخـــــذ 1983هـــــو منحـــــدر مـــــن قـــــانون املـــــاء لســـــنة و  ، وقـــــد خضـــــع هـــــذا القـــــانون اخلـــــاص باملـــــاء لتعـــــديالت متتالي
ـــــــادئ و قواعـــــــد مط ـــــــني مب ـــــــد و لتبي االســـــــتعمال، التســـــــيري بقـــــــة مـــــــن أجـــــــل يف احلســـــــبان التطـــــــورات االقتصـــــــادية للبل

(Mohammed, B, at al, 2010, p2).التنمية املستدامة ملوارد املاء بصفتها ملك للجماعة الوطنيةو 

:حق الوصول و الربط بقنوات املاء للجميع و حيدد األهداف التالية2005يسخر قانون املاء لسنة 

.اد الوطيناستعمال رشيد و خمطط للمياه لتلبية حاجات السكان و االقتص- 
.محاية املياه من التلوث، التبذير ومن االستغالل املفرط- 
.الوقاية من اآلثار الضارة باملاء- 

:مقاربة بالصيغة السابقة هلذا القانون جند أنه يأيت بوسائل جمددة و مهمة و هي

.أحواض مائيةإطارحتمية حتضري خمطط وطين للماء و ختطيط تسيري حملي يف - 
كــــــم أنظمــــــة ضــــــرائب املــــــاء لالســــــتعماالت املنزليــــــة، الصــــــناعية و الزراعيــــــة علــــــى األخــــــذ بعــــــني قواعــــــد حتإنشــــــاء- 

.االعتبار التكاليف احلقيقة خلدمات التمويل
رخــــــص اســــــتثمار أو جعــــــل نــــــواب خــــــدمات عموميـــــة للمــــــاء ألشــــــخاص ذو أخــــــالق حبقــــــوق عموميــــــة إمكانيـــــة- 

.و خاصة

تـــــــدخل القطـــــــاع اخلــــــــاص يف تســـــــيري خــــــــدمات إمكانيــــــــةاملتعلـــــــق باملــــــــاء توقـــــــع و ألول مـــــــرة، 1996ن قـــــــانون إ
.يؤكده و حيدد منه الشروط القضائية و القانونية2005فقانون . املاء
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ـــــــرتجم يف تنظـــــــيم و يف  ـــــــذي حيكـــــــم القـــــــانون املتعلـــــــق باملـــــــاء ال ت ـــــــادئ التســـــــيري الالمركـــــــزي و التشـــــــاوري ال لكـــــــن مب
.نشاط قطاع املاء اللذان يبقيان مميزان مبركزية قوية

إصالحات تعديلية حديثة2.3

(Mohammed, B, at al, 2010, p3): متثلت هذه اإلصالحات يف

تسيير مركزي للمياه1.2.3

،(MRE)إن تنظــــــيم تســــــيري املــــــاء يف اجلزائــــــر يوجــــــد حتــــــت الســــــلطة املباشــــــرة أو حتــــــت وصــــــاية وزارة مــــــوارد املــــــاء 

ـــــذي ينحـــــدر ســـــابقا مـــــن وزارة الزراعـــــة، أصـــــبحت وزارة مـــــوارد املـــــاء هـــــي املســـــؤولة عـــــن  ـــــري ال فمنـــــذ حتـــــول قطـــــاع ال
املتعلقـــــــة بالبحـــــــث، 

ــــــاجاســــــتثمار،  ــــــع املــــــاء لكــــــل االســــــتعماالت، و كــــــذا ،إنت امليــــــاه املســــــتعملة، و تســــــهر و تصــــــفيةإفــــــراغختــــــزين، توزي
مــــوارد املـــــاء و محايتهـــــا مـــــنإىل ذلــــك مـــــع وزارة البيئـــــة و الصـــــحة للمحافظــــة علـــــى نوعيـــــة إضـــــافةوزارة املــــوارد املائيـــــة 

ين استشـــــاري ملـــــوارد املـــــاء جيـــــب أن تتطـــــور و تـــــنظم عالقـــــات التشـــــاور و التنســـــيق مـــــع التلـــــوث، فوســـــط جملـــــس وطـــــ
القتصــــــــادية و عمومــــــــا، كــــــــل املســــــــتعملني، لكــــــــن هــــــــذه الســــــــلطة غــــــــري األخــــــــرى و خمتلــــــــف القطاعــــــــات ااإلدارات

.نشطة يف الواقع

و التســــــيري ،....)ســــــدود، ري(الدراســــــات و الــــــتحكم يف العمــــــال :
.ت توزيع املاء و قنوات املاءتثبيحمليطات الكربى املسقية و أيضا ار او كذا استثم

،  ففـــــي كـــــل واليـــــة تنفـــــذ وزارة مـــــوارد املـــــاء التعيينـــــات عـــــن طريـــــق مديريـــــة الـــــري و الواليـــــة علـــــى املســـــتوى احمللـــــي
ســـــاعدة التقنيـــــة للبلـــــديات و تســـــهر للـــــوايل، هـــــذه املديريـــــة تضـــــمن ســـــري املشـــــاريع احملليـــــة، املاإلداريـــــةحتـــــت الســـــلطة 

 .

ــــــى املســــــتوى البلــــــدي، فللبلــــــديات مســــــؤولية واضــــــحة لضــــــمان التغذيــــــة باملــــــاء الصــــــاحل للشــــــرب و  إصــــــالحعل
اخلاصـــــة امليــــاه املســـــتعملة، فهـــــي تضـــــمن هلـــــذا احلــــد هـــــذه اخلـــــدمات حســـــب احلـــــاالت عــــن طريـــــق وســـــائلها البشـــــرية 

.وذلك جيعلهم نواب ملؤسسات عمومية جهوية
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ــــــــذي  ــــــــل 21مــــــــن شــــــــهر 101-01إن املرســــــــوم التنفي ،2001أفري

ـــــاه  ـــــة اجلزائريـــــة للمي ـــــة حتـــــت الوصـــــاية )ADE(خـــــدمات املـــــاء لكـــــل بلـــــديات الدولـــــة إىل وكال ، و هـــــي مؤسســـــة عمومي
هــــــذه املركزيــــــة لتســــــيري املــــــاء الصــــــاحل للشــــــرب تتبــــــع جمموعــــــة مــــــن العمليــــــات . )MRE(املباشــــــرة لــــــوزارة مــــــوارد املــــــاء 

مشـــــابه قـــــد مت تبنيـــــه بـــــالتوازي مـــــن أجـــــل  إصـــــالحفهنـــــاك .1970الـــــيت يتحملهـــــا القطـــــاع منـــــذ ،)المركزيـــــة–مركزيـــــة (
، فإعـــــــــادة البنـــــــــاء املهـــــــــم )ONA(لإلحصـــــــــائياتحمولـــــــــة تـــــــــدرجييا للـــــــــديوان الـــــــــوطين إصـــــــــالحاتكفـــــــــاءات ختـــــــــص 

إشــــــــكاليةذا طــــــــرح وكــــــــ،تنظــــــــيم املتتاليــــــــة و املتناقضــــــــةألنظمــــــــة ال
.إصالحهضعيفة و صعوبات خلدمات توزيع للماء الصاحل للشرب و 

ــــــد ظهــــــر ســــــنة  ــــــة مغطيــــــة إنشــــــاءمــــــع ،1996املســــــتوى اجلهــــــوي لتســــــيري مــــــوارد املــــــاء ق وكــــــاالت أحــــــواض مائي
، فهـــــذه الوكـــــاالت هـــــدفها ترقيـــــة تســـــيري اإلداريض مائيـــــة ال توافـــــق التقســـــيم بـــــذلك أقـــــاليم مشـــــكلة مـــــن عـــــدة أحـــــوا

تقيـــــيم املـــــوارد، مراقبــــة حالـــــة تلـــــوث : مــــدمج و تشـــــاوري للمــــاء عـــــن طريـــــق احلــــوض، فمهـــــامهم األساســـــية تتمثــــل يف
و توعيــــــــة املســــــــتعملني الســــــــتعمال رشــــــــيد إعــــــــالمامليــــــــاه، املخططــــــــات  املوجهــــــــة لتهيئــــــــة و تعيــــــــني املــــــــوارد، و كــــــــذا 

.للماء

ABHالسياســـــــــية للتغيـــــــــري يف طريقـــــــــة أداء تســـــــــيري املـــــــــوارد املائيـــــــــة و املوجـــــــــودة يف القـــــــــانون املؤســـــــــس اإلرادةإن 

ــــــــي،"وكــــــــاالت أحــــــــوض الــــــــري" ــــــــذ جزئ ــــــــرتجم إىل اآلن عــــــــن طريــــــــق تنفي تواجــــــــه صــــــــعوبات ABHفوكــــــــاالت . مل ت
.مركزي و تشاوري ملوارد املاءج، اللتفرض نفسها كأداة مهمة يف تسيري مدم

متمحور على العرضتسيير للمياه2.2.3

ات احلضـــــر حركـــــالنمو الســـــريع للســـــكان، بـــــا املـــــرتبط أساســـــللطلـــــب علـــــى املـــــاء يف اجلزائـــــر، و إن التطـــــور املعتـــــرب
طبقــــــاترفــــــع اســــــتثمار زين ميــــــاه الســــــطح و قــــــد أدى بــــــالبالد إىل رفــــــع طاقــــــات ختــــــ،و ارتفــــــاع مســــــتويات املعيشــــــة

فالنفقـــــــات . امليـــــــاه و حتــــــويالت أحجـــــــام كبــــــرية للمـــــــاء و علــــــى مســـــــافات مهمــــــةاملــــــاء البــــــاطين املتـــــــوفرة و إىل نقــــــل 
ــــــة املمنوحــــــة لقطــــــاع املــــــاء قــــــد ازدادت ــــــري الزراعــــــي ،العمومي ــــــيت حتــــــوي ال ــــــة االســــــتثمارات يف قطــــــاع املــــــاء ال فميزاني

هـــــــذا التطـــــــو . 2006ســـــــنة %2.6إىل 1999ســـــــنة %1تضـــــــاعفت لتمـــــــر مـــــــن 
تلبيــــة حاجـــــات للشــــرب و للــــري، و حلمايـــــة املــــورد و لتعبئــــة أكثــــر للمــــوارد مـــــن أجــــل تلبيــــة احلاجــــات باملـــــاء الصــــاحل 

ـــــاك حـــــوايل ثلثـــــي  ـــــد ســـــخرت للمنشـــــآت الكـــــربىمـــــن 2/3الزراعـــــة هن ـــــاه التمـــــويالت ق ـــــة و ألشـــــغال نقـــــل املي للتعبئ
.و حتويلها
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ياهلماتسيير الطلب على 3.2.3

إن السياســـــة اجلزائريـــــة لتســـــيري املـــــاء متمحـــــورة أساســـــا علـــــى تعبئـــــة مـــــوارد جديـــــدة أكثـــــر منـــــه علـــــى البحـــــث عـــــن 
ــــــة ،اســــــتعمال أفضــــــل املــــــوارد املتــــــوفرة و إن كانــــــت معــــــايري املــــــاء تنتمــــــي إىل جمــــــال نشــــــاط السياســــــة اجلديــــــدة الوطني

يس الدولـــــــة ، فـــــــرئ"مرافقــــــة"تعتـــــــرب كمعـــــــايري لكـــــــن بــــــاألحرى اإلســــــرتاتيجيةللمــــــاء، لكنهـــــــا ال تعــــــد مـــــــن األولويـــــــات 
زيـــــــــادة الطاقـــــــــات ال جيـــــــــب أن ينحـــــــــاز عـــــــــن ضـــــــــرورة اللجـــــــــوء إىل تســـــــــيري مقتصـــــــــد أن " إىل 2008أشـــــــــار ســـــــــنة 

ال يتـــــــدخل اقتصـــــــاد املـــــــاء يف كـــــــل االســـــــتعماالت إال 2006-2005، ففـــــــي املخطـــــــط الـــــــوطين لتهيئـــــــة الـــــــري "للمـــــــاء
امللوحـــــة و إعـــــادة إزالـــــةو كـــــذا اجنـــــاز ،جديـــــدة و حتـــــويالت كبـــــريةبعـــــض احملـــــاور األوليـــــة و الـــــيت هـــــي اجنـــــاز ســـــدود 

.استعمال املياه املستعملة املصفاة من أجل الري

حاجــــــــات الســــــــكان لتلبيــــــــة امليــــــــاهعــــــــدد مــــــــن الصــــــــعوبات الدائمــــــــة و النقــــــــائص ال تســــــــمح بتســــــــيري مــــــــوارد 
:جتماعية ألن هناكالالتنمية االقتصادية و او 

و األهــــــداف األوليـــــة للقطاعـــــات املنتجــــــة ،التنميـــــة احملجـــــوزة بالنســــــبة لقطـــــاع املـــــاءنقـــــص التناســـــق بـــــني بــــــرامج - 
.ومنها قطاع الزراعة خصوصا

.غياب تقييمات تقنية مالية و اقتصادية كبرية ملقارنة خمتلف خيارات تسيري املاء- 
ل مــــــــــأل بعــــــــــض الفروقــــــــــات بــــــــــني العــــــــــرض و الطلــــــــــب و خفــــــــــض احلاجــــــــــات يف بعــــــــــض قطاعــــــــــات ااســــــــــتعج- 

.االستعمال

ـــــاك تعزيـــــز ختطـــــيط و تنســـــيق الربجمـــــة بـــــني القطاعـــــات، تنميـــــة ا ـــــة، و هن التفـــــتح لتشـــــاور مـــــع كـــــل األحـــــزاب املعني
.يف اجلزائرمة لتسيري جد فعال و مستدام للمياهعلى املقاربات التسامهية للنشاطات الضرورية و امله

التسيير التساهمي3.3

ــــــت تســــــتطيع تســــــهيل أخــــــذ  ــــــة إن كان ــــــرارات كــــــربى خبصــــــوص تســــــيري املــــــاء، إن وضــــــعية احتكــــــار الدول ــــــل ق مث

. الفـــــــاعلني األساســــــــيني و هــــــــم مســــــــتعملي املـــــــاء
ــــــــرالتنظــــــــيم و استشــــــــارة ممثلــــــــيهم تبقــــــــى ــــــــا يف اجلزائ إلقــــــــاءفلجــــــــان األحــــــــواض متــــــــنح فرصــــــــة .غــــــــري موجــــــــودة تقريب

ـــــة و  ممثلـــــي الســـــكان و املســـــتعملني يف إشـــــراكاملســـــؤولية علـــــى عـــــاتق املســـــتوى احمللـــــي و خصوصـــــا التعاونيـــــات احمللي
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يري مـــــوارد املـــــاء، فوكـــــاالت حـــــوض املـــــاء ال تقـــــوم بالـــــدور املوكـــــل هلـــــا مـــــن طـــــرف اخليـــــارات و القـــــرارات املتعلقـــــة بتســـــ
,Mohammed, B, at al).، و هـــذا خبصـــوص التخطـــيط اجلهـــوي و تنظـــيم التشـــاور2005قـــانون املـــاء لســـنة 

2010, p5)

تنســـــــــيق بـــــــــرامج و علـــــــــى املســـــــــتوى الـــــــــوطين، فالتشـــــــــاور بـــــــــني القطاعـــــــــات ضـــــــــروري لتحضـــــــــري سياســـــــــات املـــــــــاء و 
الـــــيت تســـــتفيد مـــــن امتـــــدادها إىل ، و هـــــذا يقتضـــــي نشـــــاط فعلـــــي للجنـــــة الوطنيـــــة االستشـــــارية ملـــــوارد املـــــاء. تنشـــــاطاو 

.جمموع األحزاب املشاركة و ارتباطها برئاسة احلكومة يضمن هلا األمهية و احليادية الضرورية
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ـــــذكر هنـــــا مـــــورد امليـــــاه للـــــدول الـــــثالث،مـــــن خـــــالل عـــــرض املـــــوارد الطبيعيـــــة املتجـــــددة جنـــــد ،و خنـــــص بال
يف و هـــــذا مـــــا يشـــــكل عـــــائق أمـــــام الـــــدول ،أنـــــه لـــــيس متـــــوفر بالشـــــكل املطلـــــوب بـــــل هـــــو يف معظـــــم احلـــــاالت نـــــادر

ـــــــة املســـــــتدامة ـــــــة الريفي ـــــــام مبشـــــــاريع التنمي ـــــــل جـــــــوهر أي ،رمسهـــــــا لسياســـــــة اســـــــتخدامه و القي ـــــــاه ميث إذ أن عنصـــــــر املي
أعتربهـــــا منـــــاورات شـــــبه عســـــكرية حيــــــث أن عــــــدة سياســـــات،يل قامـــــت كـــــل دول بتطبيـــــقيـــــة، و بالتـــــاعمليـــــة تنمو 

ــــــة أو املــــــوت، فالسياســــــة املوضــــــوعة تكــــــون أل جيــــــال و ملــــــدة تقريبــــــا عشــــــرة ســــــنوات اخلطــــــأ فيهــــــا يــــــؤدي إىل اإلعاق
.بالتايل فكل خطأ يتحمل تبعته األجيال القادمةو 

النتـــــــائج املرجـــــــوة، الث ختتلـــــــف معهـــــــا األهـــــــداف و دول الـــــــثبـــــــاختالف السياســـــــات املطبقـــــــة مـــــــن طـــــــرف الـــــــ
ــــى مــــا متلكــــه مــــن طاقــــات  ــــة املتجــــددة عل ــــين سياســــتها يف مــــا خيــــص اســــتخدام املــــوارد الطبيعي ــــث أن كــــل دول تب حي
أي خمـــــزون املــــــدة الزمنيــــــة الــــــيت تســــــتطيع فيهــــــا تســــــيري هـــــذا املخــــــزون، و مــــــدى جتــــــدده، فالسياســــــة املوضــــــوعة جيــــــب 

بالتـــــايل كـــــل، و أن تراعـــــي كـــــل هـــــذا
.املوضوعة من أجل استخدام املوارد الطبيعية املتجددة لتحقيق التنمية الريفية املستدامة
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رغـــــم اجلهـــــود و املشـــــاريع املطبقـــــة مـــــن طـــــرف كـــــل دولـــــة مـــــن خـــــالل اســـــرتاتيجيات التنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة، مل 
حتقـــــق أهـــــدافها املســــــطرة مـــــن خــــــالل السياســـــات املطبقــــــة يف جمـــــال اســـــتخدام املــــــوارد الطبيعيـــــة املتجــــــددة امليـــــاه، حيــــــث 

أننـــــا جنـــــد كـــــل عشـــــرة ســـــنوات أو أقـــــل تظهـــــر كـــــل دولـــــة بسياســـــة جديـــــدة متـــــين 
الفضـــــاءات الريفيـــــة الــــــيت حتويهـــــا جنــــــة فـــــوق األرض، إال أن مــــــا يتمنـــــاه املـــــرء ال يدركــــــه إال بالعمـــــل اجلــــــاد و النـــــابع مــــــن  
ــــــر، تــــــونس  ــــــه اجلزائ كــــــده و تفكــــــريه ال مــــــن خــــــالل حماكــــــاة دول مشــــــال ضــــــفة البحــــــر املتوســــــط، و هــــــذا مــــــا وقعــــــت في

لسياســــــــات املطبقــــــــة يف جمــــــــال اســــــــتخدام املــــــــوارد الطبيعيــــــــة املتجــــــــددة لتحقيــــــــق املغــــــــرب حيــــــــث أن جــــــــل املشــــــــاريع و او 
و هــــــذا لتحقيــــــق األمــــــن الغــــــذائي و ختفيــــــف حـــــــدة ،

الفقـــــــر الريفـــــــي الـــــــذي جعـــــــل األقـــــــاليم الريفيـــــــة شـــــــبه خاليـــــــة، فكـــــــل هـــــــذه السياســـــــات رغـــــــم قـــــــدمها مل حتقـــــــق املســـــــتوى 
ـــــة و هـــــذا لغيـــــاب ،لـــــوباملط ـــــة علـــــى دراســـــات قبليـــــة مـــــن طـــــرف خمتصـــــني يف جمـــــال الشـــــؤون الريفي سياســـــة واضـــــحة مبني

،حيـــــــث ال نســـــــتطيع أن حنـــــــدث تنميـــــــة ريفيـــــــة بـــــــدون مشـــــــاركة البـــــــاحثني لنهـــــــوض بالفضـــــــاء الريفيلبـــــــاختالف روافـــــــدها
ـــــريفيني و مـــــا هلـــــم مـــــن  ة الفقـــــراء ال

.كالحيتها و هكذا دواليحني نفاذ صأدراج املسؤولني إىل

مـــــن القاعـــــدة مـــــن طـــــرف كـــــل الفـــــاعلني الـــــيت تعنـــــيهم تلـــــك التنميـــــة الـــــيت تبـــــىنيالتنميـــــة الريفيـــــة املســـــتدامة هـــــف
العمليـــــة، و املـــــوارد الطبيعيـــــة املتجـــــددة هـــــي املـــــوارد الـــــيت يعـــــيش عليهـــــا و يقتـــــات منهـــــا هـــــؤالء الفـــــاعلني املعنيـــــني بعمليـــــة 
ــــــاك مــــــن طــــــرف اهليئــــــات الدوليــــــة أو  ــــــة، أمــــــا السياســــــة فهــــــي تلــــــك القــــــرارات و املراســــــيم الــــــيت توضــــــع هنــــــا و هن التنمي

ـــــــة بأ الدول
املعنيـــــــــني بعمليـــــــــة التنميـــــــــة و بـــــــــاملوارد الطبيعيـــــــــة املتجـــــــــددة، فاملعادلـــــــــة اآلن أصـــــــــبحت ذات متغـــــــــريين تـــــــــابعني و متغـــــــــري 

د و ضـــــبط هــــذه القـــــيم جيـــــب أن يكـــــون مســــتقل فكـــــل القـــــيم الــــيت تعطـــــى هلـــــا ال تســــتطيع حلهـــــا إال قـــــيم معينــــة و حتديـــــ
جيــــــب أن إقلــــــيموفــــــق مجيــــــع اخلصــــــائص و املميــــــزات الــــــيت متلكهــــــا األقــــــاليم الــــــيت يعــــــيش فيهــــــا هــــــؤالء الفــــــاعلني، فكــــــل 

.له قيم حمدد لكي نستطيع حل املعادلة السابقةتعطى

الفـــــاعلنيمركـــــب مـــــنهـــــوبالفـــــاعلني يف األقـــــاليم الريفيـــــةسياســـــة اســـــتخدام املـــــوارد الطبيعيـــــة املتجـــــددة اخلاصـــــة 
.من جهة أخرىتغالل املوارد الطبيعية املتجددةالفاعلني يف اسمن جهة، و يف التنمية الريفية املستدامة
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الدراسة و توصياتهانتائج 

نتائج الدراسة.1

اليت تبقى مبدئية ،مسحت لنا الدراسة احلالية جبانبيها النظري  و التطبيقي من التوصل إىل جمموعة من النتائج
:حباجة إىل املزيد من الدراسات، هذه النتائج يتم عرضها وفق فرضيات الدراسة كما يلي

ذلك ،إن سياسات استخدام املوارد الطبيعية املتجددة مفتاح جناح أو فشل مشاريع التنمية الريفية املستدامة- 
درة ووفرة املوارد الطبيعية من جهة أخرى، و ن،

فكل مناذجها سواء أكانت مركزية، حوكمة، تعددية وظيفية و أقاليم تفرض على واضعي السياسات 

.بالتايل جناح مشاريع التنمية الريفية املستدامة يف أقاليمهم املستهدفةو ،يف جناح هذه السياسات
قامت اجلزائر، تونس و املغرب على غرار كل الدول بإعطاء أمهية كبرية للموارد الطبيعية املتجددة و التنمية - 

عية املتجددة حيث قامت باختيار السياسات اليت تراها مناسبة الستخدام مواردها الطبي،الريفية املستدامة
،وخنص يف الدراسة احلالية مورد املياه

GICو قامت بإنشاء هيئات مسؤولة عن مراقبة ،طبقت سياسة التسيري التسامهيخصائص كل دولة، تونس 

زائر طبقت سياسة التسيري التسامهي، ، أما املغرب فطبقت سياسة التسيري التسامهي فقط، و أخريا اجلGDAو
.الطلب على املاءتسيري مركزي للماء، تسيري متمحور حول العرض  و تسيري

إن سياسات استخدام املوارد الطبيعية املتجددة املستهدفة املناطق الريفية اليت هلا خصائص متيزها عن باقي -
و خنص بالذكر هنا احلضر، فهذه السياسات تقابلها مشاريع تقوم الدولة أو منظمات دولية بتطبيقها  ،املناطق

على أرض الواقع، و جند كل من اجلزائر و تونس و املغرب طبقت مشاريع خمتلفة من أجل تنمية مناطقها 
ستنزافها للحق الشرعي لألجيال دون ا،الريفية تنمية مستدامة حتقق الرفاهية و العيش الرغد لألجيال احلالية

، بدأت بسياسة التجديد 2004القادمة فيها، فطبقت اجلزائر مشاريع التنمية الريفية املستدامة منذ سنة 
و أخريا سياسة التجديد الريفي، مث إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة و مشاريع التنمية الريفية املدجمة

أما تونس فطبقت مشاريع التنمية الريفية املستدامة منذ سنة ، 2014-2010الفالحي و الريفي للخماسي 
يف الريفية املدجمة للجيل الثاين، و مث مشاريع التنمية ،، بدأت مبشاريع التنمية الريفية املدجمة للجيل األول1983

املسميات اليت األخري املغرب اليت طبقت مشاريع التنمية الريفية املستدامة لكل منطقة على حدا و اختلفت 
.2020مشاريع التنمية الريفية املستدامة أطلقتأطلقتها على كل عملية باختالف املناطق املستهدفة، و 
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توصيات الدراسة.2

:يف ضوء عرضنا للدراسة احلالية توضع جمموعة من التوصيات اخلاصة بالدول الثالثة نوجزها فيما يلي

مواردهـــــا املائيـــــة و تنميتهـــــا بطــــــرق أفضـــــل ببنـــــاء الســـــدود و احلــــــواجز اســــــتغاللعلـــــى كـــــل دول املغـــــرب العـــــريب .1
بتقليـــــــل اســـــــتخداماتهباإلضـــــــافة لرتشـــــــيد ،اســـــــتنزافهاامليـــــــاه اجلوفيـــــــة دون اســـــــتخراججلمـــــــع امليـــــــاه الســـــــطحية و 

.و اهلدر و توعية اجلمهورالفواقد
ــــــــاه.2 ــــــــة يف جمــــــــال املي ــــــــة املؤسســــــــات العامل ــــــــوفري،دعــــــــم إمكاني التمويــــــــل الكــــــــايف لتنفيــــــــذ و التنســــــــيق بينهــــــــا و ت

.املشروعات الرائدة
بإعــــــداد التشـــــــريعات املائيـــــــة و محايــــــة امليـــــــاه مـــــــن ،امليـــــــاه بكافــــــة األســـــــاليباســـــــتخداماتتبــــــاع طـــــــرق ترشــــــيد ا.3

التلـــــــوث و تعميـــــــق الـــــــوعي مـــــــن خـــــــالل التعلـــــــيم و اإلعـــــــالم بـــــــإبراز أمهيـــــــة املـــــــوارد املائيـــــــة كثـــــــروة وطنيـــــــة جيـــــــب 
.احملافظة عليها 

ـــــز .4 ـــــةاإلدارةتعزي ـــــأن يشـــــرتي كـــــل مـــــزارع حـــــق ،غـــــري املركزي ـــــك ب ـــــة و ذل ـــــات الســـــوق التقليدي عـــــرب اللجـــــوء إىل آلي
انتفــــــاع يســــــاوي الكميــــــة التارخييــــــة الــــــيت اســــــتعملت بالســــــعر التــــــارخيي، إن تبــــــادل هــــــذه احلقــــــوق بــــــني املــــــزارعني 

إن ،مـــــــن شــــــــأنه أن حيقــــــــق ســــــــعرا متوازنـــــــا جديــــــــدا يظهــــــــر بصــــــــورة أفضـــــــل القيمــــــــة احلقيقيــــــــة للمــــــــورد و ندرتــــــــه
ـــــاع مـــــورده املـــــائي يقنعـــــه بعـــــدم اســـــتعماله لإلنتـــــاج  ـــــه املـــــزارع غـــــري الفعـــــال إذا ب ـــــذي قـــــد ينال التعـــــويض املباشـــــر ال

.حيثه على ترشيد استعمالهو 
ــــــــــاه اجلوفيــــــــــة.5 وذلــــــــــك باعتمــــــــــاد أمنــــــــــاط ادارة تــــــــــدعو إىل املشــــــــــاركة ،تنشــــــــــيط إدارة مجاعيــــــــــة يف إطــــــــــار إدارة املي

ا أن حتـــــث املنتفعـــــني علـــــى حتقيـــــق ختصـــــيص يكـــــون فعـــــاال اقتصـــــاديا 
.و مقبوال اجتماعيا

و ذلــــك آلن املنــــاخ الــــذي تتميــــز بــــه الــــدول الثالثــــة هــــو قاحــــل أو شــــبه ،إعــــادة حتديــــد سياســــات الــــري الراهنــــة.6
ـة ـــــدف ،و هـــــو يتطلـــــب إعـــــادة هيكلـــــة،قاحـــــل و تتميـــــز بفالحـــــة هشـــــة و عشـــــوائية ـف جذرـيـــ تعرـيـــ ادة  ـ إعــــ ـل  ـبـــ

.رفع 
7.

.و أن حتث املنتفعني يف املناطق الريفية على اختالف مناطقهم على احملافظة على املورد،الثالثة
تعاقــــــــب يف آن واحــــــــد كــــــــل مــــــــن يســــــــتغل املــــــــوارد الطبيعيــــــــة تبــــــــين مشــــــــاريع تنميــــــــة ريفيــــــــة مســــــــتدامة حتــــــــث و .8

.املتجددة فوق احتياجاته و دون مراعاة جتددها الطبيعية
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تطبيـــــــــق معـــــــــايري احلوكمـــــــــة الريفيـــــــــة بكـــــــــل أشـــــــــكاهلا و خصوصـــــــــا التســـــــــامهية يف كـــــــــل املنـــــــــاطق دون إقصـــــــــاء أو .9
.ميش

الـــــذي ينتمـــــون اإلقلـــــيمة متـــــس مبـــــادارات فضـــــائيإطـــــالقحـــــث ســـــكان املنـــــاطق الريفيـــــة و الفـــــاعلني فيهـــــا علـــــى .10
.بتحديد نقاط القوة و الضعف فيما خيص املوارد الطبيعية املتجددة الداخلة يف عملية التنمية،اليه

يف تنميــــــــة املنــــــــاطق الــــــــيت إعطــــــــائهن الفرصــــــــة لتأكيــــــــد وجــــــــودهن و مســــــــامهتهنتشــــــــجيع النســــــــاء الريفيــــــــات و .11
ية املـــــرأة الريفيـــــة مـــــع احلـــــرص علـــــى تقاليـــــدهم و هـــــذا مبراعـــــات خصوصـــــ،يعيشـــــون فيهـــــا بتـــــوفري أفضـــــل الوســـــائل

.
ــــــة.12 ــــــاة مــــــن طــــــرف كــــــل دول ــــــربامج و املشــــــاريع املتبن ــــــد ال ألن معظــــــم ،علــــــى دول املغــــــرب العــــــريب أن تقــــــوم بتوحي

ابـــــل هلــــــا يف املقاإلقلـــــيماحلـــــدود بـــــني الـــــدول هـــــي منـــــاطق ريفيـــــة و ال ميكــــــن تنميـــــة إقلـــــيم يف دولـــــة دون تنميـــــة 
،الدولــــــة األخــــــرى

.األقاليم
ـــــــة.13 ـــــــاطق الريفي ـــــــة املن ـــــــة يف تنمي ـــــــدر اإلمكـــــــان مـــــــن املنظمـــــــات الدولي ـــــــدويل ،االســـــــتفادة ق ـــــــك ال و خصوصـــــــا البن

اخل، و هــــــذا بــــــإطالق مشــــــاريع تر ..... الصــــــندوق الــــــدويل للتنميــــــةو 
.من هذه اهلبات

آفاق البحث

:

.مؤشرات التنمية الريفية املستدامة كأداة لتحقيق األمن الغذائي- 
.أهداف التنمية الريفية املستدامةمنذجة املوارد الطبيعية املتجددة يف إطار - 
.فعالية برامج التنمية الريفية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة- 
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Résumée

Notre étude tente de vérifier les hypothèses émises dans la partie théorique en
fonction des trois premiers chapitres. Nous avons trouvé que la centration sur le variable
de durabilité constitue le fond de chaque opération développementale parce qu’elle
pourvoit aux besoins économiques sociaux et environnementale de la génération
actuelle sans oublier la part de la future génération. La durabilité du développement
rural se réalise à travers les espaces ruraux qui est généralement la composante
essentielle du rural, les modèles principaux du développement comme la gouvernance,
la décentration, la polyvalence, le territoire d’un coté et les ressources naturelles
renouvelable qu’ils contiennent. Ces éléments sont essence vitale et le meilleur
indicateur pour l réussite de l’opération du développement rural durable à travers les
politiques appliquées à tous les niveaux : national, international et local doivent intégrer
la durabilité comme un élément essentiel dans le système des entreprises qui elles
mettent et prendre en considération la nature de propriété de ces ressources si elles
sont des biens communautaires, privés ou bien publiques pour conserver le stock
stratégique par lequel se renouvellent ces ressources, et de là, on conserve la part de
future génération.

La partie pratique renferme le dernier chapitre et est consacré à une
comparaison entre l’Algérie, la Tunisie et le Maroc dans les politiques d’usage de l’eau
comme une ressource naturelle renouvelable afin d réaliser les projets de
développement rural durable. D’ailleurs, la plupart des politiques appliquées dans les
trois pays se différent bien qu’elles aient en commun les politiques de la gestion
participation par lesquelles elles essaient de faire participer tous les concernés pour une
gestion durable de cette ressource vitale.

Les mots clés

Le développement durable, le développement rural durable, politiques d’usage des
ressources naturelles renouvelables, les ressources naturelles renouvelables.


	???? ???.pdf
	dedicaces .pdf
	abrevetation.pdf
	?????? ????.pdf
	???? ???????.pdf
	????? ?????.pdf
	1.pdf
	???? ??????? ?????????.pdf
	????? ??????? ???????? ? ??????? ???????.pdf
	????? ??????? ??????? ??????? ??????? (?????????)(2).pdf
	2.pdf
	??????? ???????? ????????docx.pdf
	????? ??????? ???????? ???????? ? ????? ? ????? ???????.pdf
	?????.???? ? ??? ? ??????? ?????? ???????.pdf
	3.pdf
	????? ???????? ??????? ??????.pdf
	???????? ??? ??????? ??????1.pdf
	???????? ??? ??????? ??????.pdf
	4.pdf
	???? ????? ???????? ???????? ??????.pdf
	????? ?????????? ??????? ??????? ?????????.pdf
	???? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????.pdf
	?????.pdf
	ouvrages corrigee.pdf
	Résumée.pdf

