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بسم هللا و احلمد هلل مث الصالة و السالم على رسوله حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه و  
لقمح و سقي لكثرة إال من سلم...إنه ال حتصد سنابل ممتلئات إال بعد حرث ألرض و زرع  

فالح أحب األرض و أعطاها من جهده و تعبه فبذل هبا القلب و الروح لتصبح يوما دقيقا له  
 ألوان يبتسم كلما رأى خبزا منها.
البسيط...   له اإلشراف على هذا اجلهد الفكري قبو  علىهلذا فإين أشكر املشرف  

الدكتوراه كل ابمسه ورتبته على ما قدموه لنا يف سبيل  والشكر موصول اىل جلنة التكوين يف  
 البحث العلمي. 

 وأشكــر كــل من ساهم يف هــــذا العمـل من قريب أو بعيد.

 

 

 
 



 
 

 

 
 

إلـــــى أمــي طريق اجلنة و عطرهـــا ... نفحة الزمان و حصنـــها ... أطال هللا يف عمرها ... إلــــــــــــى 
الطاهرة وشيوخه  روح ايب  و السلوك ... إلـــى علي النعاس بـــاب الرتبيـــة  شيخي و سيـــدي 

 ومصباحه....  املريدقدوة  العارفني

ي...إىل أصحاب العيون د اولـا اتـــي و زوجتـــي أهلــــي و سنـــدي ... إلـــى إلــــــــى إخوتــــي و أخي
 الساهرة صقور األمن و األمان  يف اجلزائر احلبيبة...

إىل كل من ساهم يف  و   ...جبامعة زاين عاشور  قانون عام معمق دكتوراهإلـــــــــــى دفعيت بتخصص 
 إجناز هذا العمل بشكل أو آخر . 
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 مقدمة: 
ق  الدولالسيادة    خاصيةنح  مت يف  انوهنافرض  و الداخلي  شؤوهنا،  تسيري  مصا  حلها حتفظ 

، لدورها البارز يف رسم خارطة العالقات الدولية واإلقليمية  االقتصاديونفوذها السياسي و   ارجية اخل
الية االقرتاع العام   نتيجةاحلاكمة  واحمللية على الساحة الدولية، وخاصية السيادة املمارسة من السلطة  

وسلطة  الشرعية الدستورية،  و لدميقراطية بوصفها بيئة املشاركة السياسية  لركيزة  كلمؤسسة االنتخابية  ل
ول أساسها  الن الد  ،ال متلك قرارها السياسي وال سيادهتا  ؟ال توفر خبز شعبها  ، سياسية حاكمة

واجلماعات  الفرد  ضمان  محاية  ومنه  ف  ذاءالغسالمة  و فاية  ك،  مرتبط  أللفرد،  شرط  الغذائي  منه 
، ذا الفرد تقع على عاتق الدولعل مسؤولية محاية هجي  يف كل األوقات   وتوفرهابإلمدادات الغذائية  

من الغذائي على األاملستجد الذي حصد االف االرواح و اثر    امام ازمة فريوس كوروان  بقوةهذا    وبرز
 .  العاملي وسيادة الدول

ومناهج  يالغذائي  فاألمن   وسياسات  اليات  توفري  الدول  اصطدمت لتحقيقهلزم  واال   ،
عالن مؤمتر او دول معينة، وخاصة بعد  أو اسواق  ألتبعية وارهتان قراراهتا لشركات  سياساهتا بواقع ا
لضغط لانه ال جيب استخدام الغذاء كأداة  "ذي مفاده:ال  1996من الغذائي لعام  القمة العاملي لأل

مناسبات  املخالفة يف  مبفهوم  الغذاء  واضح الستعمال  تصريح  هو  الذي  واالقتصادي   السياسي 
 . "الح يكرس تبعية الدول واالنتقاص من سيادهتاوبدوهنا كس 

ين سياسات تنموية زراعية لتامني  حدة مشكلة الغذاء يف العامل اجتهت اجلزائر اىل تب  ولتزايد
 .  ملواطنيها  تعزيز سيادهتا والوصول اىل  حتقيق االمن الغذائي كأداة لمنها الغذائي  أ

وتظهر أمهية دراسة املوضوع يف حتليل العالقة بني السيادة كعنصر داعم للسلطة  احلاكمة  
اليت متارس على اساسه سلطاهتا العامة، وعالقته بتوفري وضمان حق من حقوق اإلنسان املتمثل يف  
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التنموية على حتقيقه   ل من خالألفراد شعبها  الغذاء الذي تعمل برامج احلكومات واسرتاتيجياهتا 
 األمن الغذائي بزايدة اإلنتاج وحتسينه كما ونوعا. قيقحت

ديدة للسيادة الوطنية للدول يف ظل ما اجلددات  هاملامام  مبدأ سيادة الدول    شللمقابل  
والذي   اإلنتاج العامليوالقوى االقتصادية املهيمنة على    ،يعرف ابلنظام الدويل اجلديد كأكرب مؤثر

ورمبا اختفائه كانقالب دويل على هذا املصطلح ضمن عالقات   ،ملفهومحنو زوال ا  تتجهجيعل السيادة  
  .منذ القدموالتمسك به وقت االزمات الدول، رغم رسوخ مبدأ السيادة وثباته 

سيادهتا يف مواجهة الدول املصنعة   مع إبراز خمططات حتقيق اجلزائر ألمنها الغذائي و تعزيز
والتحوالت الدولية اإلقليمية واحمللية، لطبيعة العالقة املركبة بني سيادة الدولة وحتقيق األمن الغذائي 

واستغالله   اجلزائري  الفالحي  القطاع  وتنمية  غذائه  وسالمة  اجلزائري  االستقالل  للمواطن  لضمان 
 ثمار املوارد الطبيعية اجلزائرية وحفظ حقوق األجيال القادمة. السيادة الوطنية ابست  عزيزاالقتصادي وت

الغذائي و ومن جهة         األمن  بيان مفهوم  املأاخرى  الغذاء  إنتاج  السيادة من حيث    قرتنبعاد 
حتياجات  لى إقليم الدولة وربطه بتوفري اإلستغالل رأس املال الطبيعي وفق سياسة التنمية املستدامة عإب

رهن سيادة  عية الغذائية  و رية يف احلاالت احلرجة واالستثنائية للتخفيف من حدة التبالغذائية الضرو 
جنون البقر، وأنفلونزا الطيور، وخمتلف السرطاانت نتيجة  كمع ظهور أمراض الغذاء العاملية،    الدول
النالتال للثروة  الوراثية  ابلصبغة  واحليوانيةي تباعب  ، (COVID-19) فريوس كوروان  مرضمنها    ة 

العامة ملوضوعنا  االشكالية    وعليه تكون ،  منها اجلزائرو تزايد الطلب على الغذاء ابستمرار بكل الدول  و 
 :كالتايل

 ؟السيما يف التجربة اجلزائرية ذائيرتباط مفهوم السيادة ابألمن الغإمدى ما 
 : التالية مت طرح األسئلة الفرعية  ها وإلبراز جوانب

 ما مدلول السيادة مبنظور األمن الغذائي؟  -
 حتقيق التنمية؟ سبل بعاد األمن الغذائي و أماهي  -
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 من الغذائي؟ ما عالقة مفهوم السيادة ابلثروات الطبيعية واستثمار الشعوب حلقها يف حتقيق األ -
 ابلسيادة يف اجلزائر؟  ما طبيعة مشكل األمن الغذائي  وعالقتها -
مة والشعب  قرتاع لسيادة الشعب وفق نظرية األثر تبين املؤسس الدستوري اجلزائري حلق اإلأما    -

 ستغالل ثرواته؟إعلى 
 يف دفع األمن الغذائي لتعزيز سيادة اجلزائر؟ التنمية الفالحيةما دور وفاعلية خمططات  -

 تطلبها البحث منها:  ناهجدوات ملأستخدام إفرضت طبيعة املوضوع 

يم كل من املنهج التارخيي لتشخيص حركية املصطلحات اليت مرت هبا  مفاه  أدوات إعمال  
كما مت استخدمه يف    ،يف تغيري وقائعها  ضمن املراحل التارخيية املتسلسلة  ،السيادة واألمن الغذائي

 األمن الغذائي. معرفة تطور خمططات السياسة الزراعية يف اجلزائر لتحقيق 

املنهج الوصفي لوصف ظاهرة  األمن الغذائي وحق الغذاء كأوضاع  دوات  أعلى  عتمدان  إكما    
املنهج االستقرائي إببراز الدراسة التطبيقية لألمن الغذائي وأثرها على ادوات    ستعمالإمع  ،  إنسانية

و  الدولية  والقرارات  واملواثيق  النصوص  وفق  اجلزائر كنموذج  واستخدام  السيادة يف  ادوات الوطنية، 
 اجلزائري.املصري مع الدستور  بني الدستور الفرنسي والدستور التونسي و  ناملنهج املقار 

 : أهداف الدراسةوتبحث 
اقتص  - الغذائي كمصطلح  األمن  مفهوم  بني  العالقة  طبيعة  السيادة بيان  وخاصية  ادي 
 هما،  ومستوى اندماج قانوينكمفهوم 

امام الشركات العابرة داخليا و والبرتول    ئيةلغذاالصاحل سوق السلع  احنصار السيادة    توضح  -  
 خارجيا فتباع  وتشرتى مبفهوم العرض والطلب . للحدود 

وفشل  ،سيادة الشعوب  املاسة بتغيري القرارات الدولية بسبه  و ،  ص مفهوم األمن الغذائييتشخ  -     
 الكتفاء الذايت وكسب حتدي األمن الغذائي. الدول النامية وخاصة العربية يف ضمان ا
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  ،   تبعية الغذائية يف العامل العريبالحيز  اإلشارة إىل تضخم إشكالية األمن الغذائي وتنامي    -      
وتدارك   دون وجود آليات تكامل وتكتل او تنسيق لتعزيز سيادة دوهلم لرفع حتدي األمن الغذائي

 اد هذا واقعا.اجيفشل سياسات التنموية يف  

السيادة  حبث  -      اجلزائري ملصطلح   الدستوري  املؤسس  املادة    تكريس  وفق  من   07الوطنية 
 . قرتاع العام املباشر والسرياإلوممارسة الشعب لسيادته عن طريق   1996دستور  

تطوير القطاع الزراعي وحتقيق االكتفاء   على  ثريهاوت يف اجلزائر    فالحية خمططات التنمية ال  ليلحت  -   
 . ومشتقاته...( ب، البقول، احلليب احلبو لذايت للسلع الغذائية األساسية )ا

 سباب اختيار املوضوع اىل اسباب ذاتية وموضوعية حسب ما يلي: أتعود 

 : أسباب ذاتية -أ
مي لكل املتعلق ابلواقع املعيشي اليو ابألمن اإلنساين    هارتباط اختيار جلنة الدكتوراه للموضوع و 

به الغذائية  ، ومواطن، وتثر اجملتمع  املواد  الغذاء عامليا وزايدة أسعار  مراض  أ  وظهورتزم مشكلة 
 .سالمة الغذاء اإلنساينب مست
 وضوعية:املسباب األ -ب

 ميكن حصر اهم األسباب املوضوعية يف دراستنا يف النقاط التالية:   
الواثئق الرمسية  والتقارير   حتليلعن طريق  ي_ حتليل مفاهيم املوضوع من خالل أدوات البحث العلم

 واملخططات التنمية تقييم املوضوع بعمق.  
 _ ابراز احد اجلوانب املؤثرة يف سيادة الدول واسرتاتيجيتها الدولية  

ة وتسخري اإلمكانيات املادي واملالية  خمططات الزراعاعتماد  _ تباين الفجوة الغذائية يف اجلزائر، رغم  
 .دولللحد من التبعية الغذائية لل 
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_ بعد اجملتمع اجلزائري عن املفاهيم املتعلقة ابملوضوع، مع عدم حتمل مسؤوليته للمشاركة يف حتقيق  
التنمية االقتصادية املستدامة او هنج سلوكيات حتقق ذلك يف كل املستوايت مع مجيع الشركاء الفاعلني 

 يف اجملتمع  

 الدراسات السابقة

مبوضوع السيادة واألمن الغذائي فقد تناولته من رؤى خمتلفة  اما الدراسات السابقة املتعلقة  
 : ما يليحسب  امعيةبني الكتب والرسائل اجل

 : الدراسات اليت تناولت حمور السيادة  -

دراسة للدكتور امحد امين الورداين يف كتاب بعنوان "حق الشعب يف اسرتداد السيادة    -1
ها األصيل وتطورها التارخيي، ودور الشعب يف ( ،اليت ااثر فيها مدلول السيادة وصاحب 2008")

الشعب هلذه   املباشرة هلذا احلق، وأساليب اسرتداد  املباشرة وغري  نشأة هاته اخلاصية بني ممارسته 
السيادة وطرقها املشروعة العادية واالستثنائية ملمارسة الشعب حلقه يف التمتع يف سيادته كاملة سياسيا  

 نهج املقارن. واقتصاداي واجتماعيا وفق امل 

كتاب بعنوان" عامل بال سيادة: الدول بني املراوغة   يفابدي    ليبرتااندراسة الربوفيسور    -2
(، أوضح مسرية السيادة انطالقا من حتريرها من الوصاية البابوية واإلمرباطور  2001واملسؤولية" ) 

للسيطرة على الثروات، ووصوهلا إىل يد الشعب وتسيسها الفكري يف اورواب كمبدأ امسا للقانون 
ضاع املستجدة على املسرح العاملي، وفق دراسة نقدية ملبدأ تنظيم  الدويل، مث حصرها وصرعاها ابألو 

الدولة داخليا اجتاه شعبها، وصون سيا الدولية، ومبدأ مسؤولية  دهتا خارجيا ضمن املشهد  احلياة 
 .العاملي

رسالة الدكتوراه للدكتور راحبي خلضر حتت عنوان " التدخل الدويل بني الشرعية الدولية    -3
" ابرز يف دراسته تراجع فكرة السيادة أمام توسع فكرة التدخل اإلنساين 2015لدولة  ومفهوم سيادة ا
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يف إطار محاية حقوق اإلنسان والنظم الدميقراطية، ابعتماد املنهج التحليلي ملواثيق والقرارات املتعلقة  
 . فاهيمهابلتدخالت الدولية ضمن التدخل الدويل والشرعية الدولية يف اجملتمع الدويل املعاصر وم

السيادة"    -4 هناية  والعوملة   الدولة   " بعنوان  سفيان  العاقب  للدكتور  ماجستري  أطروحة 
 كنموذج يؤسس  ( وهي دراسة بينت حقيقة السلطة والسيادة يف فكر أحادية النظام الليربايل2016)

م العوملة  لذوابن أهم املصطلحات السياسية كالدولة والسلطة والسيادة وتوسع مفهو   ، لنهاية السيادة
 على حساب خاصية السيادة للدول وهنايتها يف األخري. 

 اليت تناولت حمور األمن الغذائي :  الدراسات -

كرمي لكتاب بعنوان " األمن الغذائي العريب    دراسة للدكتورين جودة عبد اخلالق و كرمية  -1
(، هدفت الدراسة إىل حتليل حتدايت األمن الغذائي العريب واقرتاح 2015ثنائية الغذاء والنفط ")

 . ئي يف اجلزائر وسياستها املرتبطة سياسات مالئمة مع استعراض ملشكلة توفري الغذاء واألمن الغذا

محدي ابشا يف كتاب بعنوان " األمن الغذائي   دراسة للدكتورين فاطمة بكدي ورابح  -2
(، حبت الدراسة العالقة اليت تربط بني األمن الغذائي والتنمية املستدامة،  2016والتنمية املستدامة" ) 

حماولة حتديد مدى التعارض بني سياسات التنمية الزراعية يف جمال حتقيق األمن الغذائي ومبادئ 
 التنمية املستدامة. 

دكتوراه للدكتور امحد بن انصر حتت عنوان "احلق يف الغذاء يف إطار القانون    أطروحة   -3  
ي (، عاجلت الدراسة إشكالية صون احلق يف الغذاء وحتقيق األمن الغذائ2002الدويل املعاصر" )

دويل وطرق تنفيذ  والبحث يف تطور مفهومه القانوين وأساسه ال  ،وأدوات إعماله يف العصر احلديث
 . ذاءاحلق يف الغ

والتنمية    -4 الغذائي  األمن   " عنوان  رمي حتت  قصوري  للدكتوراه  ماجستري  ملذكرة  دراسة 
التنمية املستدامة  2012املستدامة  حالة اجلزائر" )  الباحث عن إشكالية مسامهة  فيها  (، أجاب 
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، ودراسة حالة  الغذائيمن  لتحقيق األمن الغذائي والسياسات الزراعية املناسبة واملسامهة يف تعزيز األ
 اجلزائر لتشخيص حقيقة األمن الغذائي وواقعها الزراعي ودوره يف جتسيد األمن الغذائي.

والدراسات السابقة اتفقت على هدف مشرتك متعلق ابلتأثري املتبادل بني األمن الغذائي 
تناولوالسيادة، واختلفت   الغملفهوم من جانب وربطا  يف  األمن  ابلتنمية  ه مبتغري أخر كربط  ذائي 

السيادة ابلعوملة،    ،املستدامة البحثية    تدراستنا ربطو وربط  الغذائي  اباملشكلة  موضوعها  يف  ألمن 
العلمية   الفجوة  يف  عنها  وختتلف  العام،  وهدفها  الدول  الرئيسي  سيادة  ربط  الغذائيأبيف  ،  منها 

 فصلني: مت تقسيم البحث اىل اببني حيوي كل ابب اخلطة التالية اين    عتمدانوا

 :  الباب األول: السيادة مبنظور األمن الغذائي

حيث أعاجل فيه مفهوم السيادة من زاوية االمن الغذائي الذي ميكن للدول ان تنعم يف ظله  
 وفق النظرايت الدستورية والدولية يف فصلني على التوايل: القانونية ابلسيادة 

: ويتم إبراز فيه خصائص السيادة يف سن القوانني على إقليمها الفصل األول: سيادة الدول
ملك  السيادة  أساسها  اليت  الوطنية  السياسة  إطار  يف  للبلد  التنموية  السياسات  ورسم  وتنفيذها 

 للمجموعة الوطنية  
: أوضح فيها شروط التدخل الدويل وفق ملبدأ األمم  واالمن الغذائي  الثاين: الدول  الفصل

املتحدة واالتفاقات واملعاهدات الدولية وااثر هذا التدخل على سيادهتا اآلنية واملستقبلية بناء على  
 . الراهنالواقع الدويل 

 

 

 :  اجلزائرسيادة على االمن الغذائي  واقعالباب الثاين: 
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الغذائي األمن  ملوضوع  وتشخيص  معاجلة  املعادلة    هو  سياساهتا  حققت  وهل  اجلزائر  يف 
 التنموية يف فرض سلطة سيادهتا واستقالهلا وقراراهتا السيادية يف احملافل الدولية . 

: حتليل لالسرتاتيجية املتبعة يف اجلزائر من مكانة السيادة يف الدولة اجلزائريةالفصل األول:  
املواطن يف حاجياته اليومية وتعاجل مشاكل القطاعات  اجل ضمان تنمية غذائية تضمن حفظ امن  

 . لتعزيز مكانة السيادة  املتخصصة على رأسها الزراعة

 : 1996الشعب اجلزائري من خالل دستورسيادة الفصل الثاين: 

فيه خصوصية النظام اجلزائري يف منظوره إىل مفهوم السيادة واختاذ القرارات السيادية  نعاجل 
السترياد واملشاكل اليت يعاين منها قطاع الزراعة وإجياد سياسة التكتالت البرتولية  من موضوع فاتورة ا

 مع رفع حتدي إقرار بدائل لتنويع مداخيل الدولة.  استقرار نسيبلضمان 



 

 
 

 

 

 

 

 

   : الباب األول

 األمن الغذائي السيادة مبنظور 
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 السيادة مبنظور األمن الغذائي  األول:الباب 
ابلرتكيز    الدولو يف اجملتمعات  مدلول السيادة واألمن الغذائي كظاهرة    آاثر الدراسات  تبحث     

  ، سيادة الدولداخل حيز    من الغذائياألو من جانب    الغذاءوصراع  السيادة على    اءذالغ  على حق
لفئة  وا  ،املناجمالنفط و   متتلك ب و اخلص  انبالزراعية يف اجل  وخاصة منها تلك الدول الواقعة اراضيها 

  لألراضي   ةفتقر املمقارنة وبعض الدول الكربى    ،  القادرة على النهوض بثورة يف كل مواردها  بيةالشبا
واملياه الدويل دول  ولكنها    ،والنفط    الزراعية  اجملتمع  تسيري  على  املهيمن  والقرار  السيادة  صاحبة 

وهدف رئيسي  الن البحث يف سيادة الدول واستقالهلا من خالل هذا املعيار هو واقع الساعة  ،اليوم
لإلنسان، لشموله  أولوية ابلنسبة  كدول العامل على حتقيقه    أهداف التنمية املستدامة الذي تعمدمن  

لتوفري احلاجات األساسية لإلنسان يف   تتكامل  اليت  النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية  كل 
توضح املناهج واليات دولية  سياسية    واسرتاتيجيات   قانونية  لتتحول إىل دراسات   ،احلاضر واملستقبل

السيادة الغذائية هي :حق الشعوب يف أغذية ف،حتصني سيادة الدول وضمان قرار حر غري مرهون
صحية ومناسبة من الناحية الثقافية واملنتجة من خالل األساليب املستدامة والسليمة بيئيا وهي حقها  

ما مل يتم   او السيادة احييذومدلول االمن الغفهومها  متفق ال ي، حتديد نظمها الغذائية والزراعية يف 
  وتثرياته   براز مظاهرهإد مصطلح السيادة و  حتديلغذائي وخصائصها و ف على أثر ظاهرة األمن االتعر 

 الن  ،نناقشه ابلفصل االولبني علم السياسة وعلم القانون وعلم االجتماع    ات وجتاذب املصطلح
على نطاق حدود اقليمه    ميلك سيادة قراره الدولية وال الداخلية  ال   ميلك زراعة قمحه المن    الواقع

كون الغذاء أحد أهم االحتياجات للسكان، وهو يتحقق من خالل   وال تطبيق القانون على شعبه،
تناسق السياسات والربامج بني القطاعات االقتصادية املختلفة كالزراعة والصناعة والتجارة حلكومات 

 .سنعرفه ابلفصل الثاين واقعا لتجسيد استقالهلا الدول من خالل سيادهتا يف ضمان هذا لشعوهبا
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   : الفصل األول

 سيادة الدول على إقليمها
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 إقليمها: سيادة الدول على الفصل األول
يف  اسات التحكم الفكريسيعلى للسيطرة الرتويج اإلعالمي هلا  أبداةعمليا تعمل املفاهيم   

  ، تكنولوجيا واقتصاداي وثقافيا  العاملية األكثر نفوذا وهيمنة  املنظومة  نظرايت ورؤىلفائدة  الشعوب  
السيادة  ت ضمن  دخل يف كل العلوم،    ومنظريهاوبيئة خربائها    لبقاء مفاهيم معينة حبد ذاهتا وفق نظرهتا

جمموع الصفات واخلصائص    املفهوم فكرة  صناعة املفاهيم ، اين جتاوزت كلمة معىنعلى  ألمم  لالثقافية  
قتصادي وسياسي وثقايف ينتصر لفائدة جمموعات  إعن مشروع    تعبري  تصبحأ  بل،   مااملوضحة ملعىن

  .1سرتاتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة املدى إنها، تربطها دوائر مصلحية ضيقة و بشرية بعي

  السلطة السياسية الشعب واإلقليم و واملتمثلة يف  عناصرها الثالث  بإال  تقوم  ال    ةالدول  نأومبا  
تجارب  نتاج الثورات والاليت هي  السيادة  و الشخصية املعنوية    منها ،  تتمتع هبا   منحتها خصائصاليت  

التاريخللشعوب  ختلفة  املصراعات  الو  مراحل  السياسية  و   ،عرب  اخلاضعة    وفكراي  عملياالتحوالت 
رسم سياسات لدول ذات  معينة و دولية  يف فرض قوانني    قتصاداي وثقافياإاملهيمنة  لقوى  ا  ملتغريات 

السيادة ومفاهيمها وتطورها    سة خاصية درا  ، مما يوجبوتدعمهاقراراهتا    ختدمسيادة على إقليمها  
وهذا من خالل يف ميزان الدول املنطوية حتت مظلة اجملتمع الدويل    لنربز وزن خاصيتها،  مظاهرهاو 

  السيادة :  اهيم النظرية، املبحث الثاينتقسيم هذا الفصل إىل مبحثني مها: املبحث األول :السيادة واملف
 . بني املمارسة والقيود

 ةواملفاهيم النظريالسيادة  ول:األث املبح
منذ    تتنافس السيادة  ملصطلح  املفسرة  بني  كخاصية    املصطلح  بروزو الدولة  نشأة  املفاهيم 

الزوااي    الدوليةو   االجتماعيةالسياسية و القانونية و التعريفات   أبرز    اليت عاجلها منهافكار  واألمبنظور 

 
1 Oudet Maurice , Le poids des mots : Sécurité alimentaire ou Souveraineté alimentaire, il 

est temps de choisir ? ,Grain ; 4 Mai 2004 , file:///C:/Users/Admin/Downloads/original.pdf   

file:///C:/Users/Admin/Downloads/original.pdf
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قراراهتا  يف تصرفاهتا و الدولة ال تذعن    من منطق  ،آخر معاصربني فكر تقليدي و   املنظرينالفقهاء و 
ونظرا للتداخل   ،1حبرية كاملة  ةالدوليعالقاهتا  قرارهتا يف    ستقاللإفهي تؤكد    ،غري سلطتهاألي سلطة   

حسب املستجدات    اهوتطور السيادة  حندد إطار مفهوم  و سندرس    الفكرة من تركيبالذي حتمله هذه  
إىل مطلبني مها:    املبحثتقسيم هذا   خاللهذه السيادة أيضا وهذا من  والتحوالت الدولية وحدود 

 ومظاهرها.  السيادة خصائصاملطلب األول : مفهوم السيادة، املطلب الثاين: 

 :    املطلب األول : مفهوم السيادة 
  خباصية ابلشعب واالقليم والسلطة احلاكمة املرتبطني  إال  ال تقوم  إن الدولة مبفهومها القانوين  

 ، القانون الدويليف القانون الدستوري و لدولة  صوصية مصطلح اصراع معقد خلشهد  ، الذي  السيادة
اصية  ت هاته اخلبرر عاريف الكالسيكية اليت فسرت و الذي أييت يف التو   صاحب هذه السيادة ومشل  

السلطة العليا للدولة شارل لقوس املعاصر    إشكالوأاثر    ،شؤون الدولة   على أهنا حق للحاكم يسري هبا
لتدخل الفكرة صراع    ،2) السلطة الدينية ( الباابوات سلطة  لى  ا هنري الرابع الذي رد هبا عمللك فرنس 

 .4خر يتشبث ابملفهوم التقليديأاحدهم يعارض و  ،3بعد  بتعريف الفقهاء هلا فيما نظرايت ال
صفة    صبغ عليها  الفرنسي حيث أ  واملنظرالفيلسوف   ودان أول من بلور الفكرة جون بف 

لسلطة اب"  عرفها  ،و   5اليت اشهرته مهورية  لجل  الستة   عشر بكتبه خالل القرن السادس  السيادة املطلقة  

 
،كانون  28السنة  ،330العدد   تصدر عن اجليش اللبناين،   ،جملة اجليش اللبناين  االستقالل يف العامل املعاصر،دراسات واحباث:  لو،  عامحد    1

 . 120-115ص  ،2012االول
 .136، ص 1984، مصر: مكتبة وهبة للطباعة والنشر،الدولة و السيادة يف الفقه اإلسالميفتحي عبد الكرمي،  2
،  1985  ،: دار اجلامعية للطباعة و النشر  ، بريوت  علم السياسة : دراسة يف قواعده األصولية و ضوابطه النظريةإبراهيم أمحد شليب ،    3

 .   62ص 
 .21، ص 2000مصر: دار اجلامعة اجلديدة،  ، التدخل الدويل اإلنساين وتراجع مبدأ السيادة الوطنيةبوراس عبد القادر،  4
  2011، اجلزائر: مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع،  الدولة الوطنية بني متطلبات السيادة  وحتدايت العوملةبن شريط عبد الرمحان،    5

 .  38، ص 
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املعرتف و   العليا  املواطنني  واملسيطرة على  تفرضها  هبا  اليت  القيود  ما عدا  قانوين  تقييد  الرعااي دون 
   " 1الشرائع السماوية الطبيعية و  القوانني

أفراد الدولة  اجلزاءات على    والتشريعات ورض القوانني  يادة يف منظور بودان تعتمد على القوة بفالس و  
،  2هاته السلطة ة مهما كانتيل و اخلارج ، مع رفض أي خضوع لسلطة خارجالتابعني هلا ابلداخ

من يد األمراء و اإلقطاعيني  لثروات والتوسع  ستغالل اعلى االسيادة املطلقة نزع السلطة    ه مبنح وهدف
 3عل السيادة : جب  وهدفه  ، اجلرمانية (  –) الرومانية  اطورية  اإلمرب الكنيسة و و   ،لنبالء ) اللوردات (او 

 : يعين الدائمة و السلطة املطلقة 

 على الكنيسة ( .  استقالهلاالسيادة على الدين من انحية تسيسها )  استقالل -1
 . للسلطة ( اإلهليلفكرة التأسيس اإلنسان عن إرادة اإلله ) رفض  إرادة استقالل -2
 . 4لسيادة وليس الدين اطبيعي هو الذي حيدد من هو صاحب القانون ال -3

األول : تعريف السيادة  الفرع  إىل  ثالث فروع هي:  ومن اجل ضبط هذا املدلول قسمنا املطلب  
 .ائص السيادة ، الفرع الثالث: مظاهر السيادة: خصالثاين، الفرع صلهاأو 

 : صلهاأو  لسيادةريف ااتع :األولالفرع 
التنظيمات والتجمعات هوإن ما مييز   اليت ال يعلوها أحد   الدولة عن غريها من  متتعها ابلسيادة 

 فقرة اثنية. يف الصل الفكرة أنبحث اسي ابلفقرة االوىل و كعنصر اس وسنعرف موضوع السيادة 

 
 ، 7/10/2019، مقال، جدلية الدولة والعوملة –السيادة ، وة ليلىحال 1

https://fr.scribd.com/document/363424950/ والعوملة-الدولة-جدلية-السيادة-حالوة-ليلىdocx- 
 .  54- 53، ص  2003: دار  أمواج للنشر والتوزيع ،  بريوت ،  نظرية العالقات الدولية عدانن السيد حسن ، 2

3  Pauline Türk ,Théorie générale du Droit constitutionnel, mémentos LMD-LGDJ,2008, p 

41. 
امللحقة اجلامعية   ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،  رسالة ماسرت ،بية يف النظام الدستوري اجلزائريالسيادة الشع ،دمحاين عبد وهاب 4

 .  7ص ، 2015/2016مبغنية،

https://fr.scribd.com/document/363424950/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-docx
https://fr.scribd.com/document/363424950/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-docx
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 : الفقرة االوىل: مدلول السيادة
   ع جملمو فضل  قوى واألاىل تزعم الشخص األ  واللغوي  جتماعياإل  السيادة يف مدلوهلا تذهب  

مبفهوم الفعل من ساد، سائد ،  فيصبح سيد تلك الفئة  من ابناء جنسه  ةو مدينأ  و عشريةأقبيلة  
: اي  وغلبة  سلطة وهيمنة  ريد به احلال من  أا ذفالن سيد قومه ا  ،عظم الرجل وحكم قومه  :،مسود

 .1ومجعه سادة  ،سيد حرية التصرف مبفهوم االسم
هي فكرة رومانية األصل تستمد جوهرها من  و   ، معناها حق القيادة بال حدود  اصطالحا اما  

 ومن بني تعريفات السيادة ما يلي:  ، 2يف اجملتمع  االسلطة العلي ،أي املفهوم الروماين للقيادة املطلقة

السلطهيالسيادة   أحد :  عليها  يعلو  ال  اليت  العليا  تسمو  ة  وهي  وتفرض  ،  اجلميع  فوق 
 3نفسها.

يوسف    الدكتوروعرفها   وائل  اأبهنا  حممد  وال  "  تعلو  اليت  املرتبطة    ، عليها  ىيعل لسلطة  و 
األوريب    يعا، بل مبجموعة املتالزمات الفكرية املرتبطة ابلعقل اجلمغري املفهوم القانوينب  األوريبابلذهن  

استطاعت   اليت  السيئة  الذكرايت  له مبجموعة من  الذهنية  تبدأ  والذاكرة  عليها حىت  التغلب  أوراب 
الدولة الدينية اليت تسلطت على :  املتالزمات   أولجتماعي ...  قتصادي والسياسي واإلمها اإلتقد

  أموال الشعوب األوربية على  األوريب للسيطرة    اإلقطاعامللكية مع    ةحتالف الديكتاتوري   واثنيها أوراب ...  

 
  القانونية لإلصدارات  القومي، القاهرة: املركز الشرعية الدولية للدولة بني القانون الدويل والفقه اإلسالمي عبد العزيز بن حممد الصغري،  1

 . 40، ص2015، للنشر والتوزيع
اجلزائر: شركة دار األمة للطباعة والنشر   ،، اجلزء األول، الطبعة األوىل أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ، امحد أرزقي نسيب 2

 . 139، ص 1998والتوزيع ، 
دار احلامد    :، عمان  النظرية السياسة احلديثة: مدخل اىل النظرايت األساسية يف نشأة الدولة وتطورها،  عبد الصمد سعدون الشمري  3

 .  188. ص  2012للنشر والتوزيع ، 
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 1الكبري للتخلص من الدولة الكنسية الدينية وامللكية الدكتاتورية   األوريبومواردها ... واثلثها الكفاح  
" . 

التميمي  الدكتور  وعرفها    الدين حممد قاسم  السلطة  ":  صالح  ة متفردطلقة  املعليا  الهي 
 واإللزاما حق األمر والنهي والتشريع  اجملتمع ، فلهالدولة و بتنظيم شؤون  يتعلق  ، فيما  ابلتشريع امللزم

والسيادة يف الفكر  ،وال تعلوها أو تدانيها سلطة أخرىشيء خارج عنها    إرادهتاد من  ال حي  ،بذلك 
 . " 2الدميقراطي امنا هي للشعب 

أن    رىوي على   " دميالربغ:  السياسيةكاري  السلطة  غري  شيء  هذه فإن كانت    ،السيادة 
فإن السيادة ليست كذلك بل ميكن أن توجد دولة بدون سيادة ولكن    ،السلطة السياسية ركنا للدولة

 ".  3ال يتصور وجود دولة دون سلطة سياسية 

 هنا: أكما مت تعريفها على 

 اطار عالقاهتا مع الدول  قليم أو يفدارة شؤوهنا داخل اإلإالسلطة العليا للدولة يف  "هي :  
 . "...4اللية الدولة أو تبعتيها ستقإا حيكم من خالله على مدى معيار عتبارها إب ،األخرى

 

 . " 5والرعااي واليت ختضع للقوانني  نيالسلطة العليا على املوطن"هي :  و أ

 
، القاهرة : املكتب املصري    التشريعية ، الشورى ، الدميقراطية الدولة بني اإلسالميني والعلمانيني ، الدستور :السلطة  وائل حممد يوسف ،    1

 .  112-111،ص  2013احلديث ، 
 .  302،ص   2009، لبنان: دار الكتب العلمية ، أثر املصلحة يف السياسة الشرعية، صالح الدين حممد قاسم النعيمي 2
، اجلزء األول ،الطبعة الثانية ، اجلزائر: ديوان املطبوعات    دولة الوايف يف شرح القانون الدستوري اجلزائري : نظرية ال، أوصديق فوزي 3

 . 121، ص2003اجلامعية، 
 . 159، ص  2007، عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع ،   القدس بوابة الشرق األوسط للسالمعادل حممد العطايلة ،  4
 .   129، ص  2015ر : املركز القومي لإلصدارات القانونية ،  ، مص القانون الدويل والشريعة اإلسالمية عبد العزيز بن حممد صغري ،  5
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علق ابحلكم على  م املتفردت ابحلق يف إنشاء اخلطاب امللز السلطة العليا املطلقة اليت ت"هي :  
و متلك جعل الشيء سببا  واجبا أو حمرما أو مباحا ،  ، فهي اليت متلك جعل الفعل  األشياء واألفعال

السلطة العليا اليت متلك وحدها احلق يف انشاء اخلطاب املتعلق أبفعال " أو    ،  "أو شرطا أو مانعا
 .  1" ياملواطنني على سبيل التكليف الوضع

وعلى   رعاايهاأبهنا السلطة املطلقة غري حمدودة اليت متارسها الدولة على    "   س" عرفها برج
 .2املنظمات اليت يكوهنا الرعااي داخل الدولة 

كره ، انه احلق الذي  قدرة اإل   " أبهنا حق القيادة وحق توجيه أعمال أعضاء اجملتمع ، مع  كما عرفت
له ، دون أن يكون ألي منهم القدرة على مقاومته ، فهي احلق الذي   للخضوعكل األفراد    يضطر

 ."3يتفوق على كل احلقوق اخلاصة 

العصبيات و   لكل  والغالبة  القاهرة  "العصبية   : هي  الرمحن  عبد  ابن خلدون  عند  السيادة 
  العصبية   ومصدر نشؤ الدولة وقيامها وتقوى  ياسأسشرط  ع العصبية كضفابن خلدون ي   ،"  4ألخرىا

 . "5الدينية اليت جتذب القوة الفردية أو القبلية الذي يعزز الغلبة على اجلماعات اجملاورة الدعوة  بوجود  

 
 .  14، ص 1993، الرايض : دار طيبة ،  نظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية الصاوي صالح ،  1
،    2015ألكادميي ،  ، عمان : مركز التدريب ااحلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان  رشيد اجلزراوي ، شهاب طالب الزوبعي ،    2

، ص    2015: دار الفتح للدراسات والنشر ،  ، عمان  مستجدات مسؤولية رئيس الدولة عن أخطائه.أنظر : وليد الروايده ،    91ص  
138  . 

الثقافة  ، دمشق: منشورات وزارة  ، ترمجة: حممد عرب صاصييال، فاطمة اجليوسييف السلطة : التاريخ الطبيعي لنموها،  برتران دوجوفنيل  3
 . 45، ص 1991، 
،  ، قسم التاريخ والعلوم السياسية رسالة ماجستري ،  بل سيادة الدولة يف الشرق األوسط، النظام العاملي ومستقحسن رزق سلمان عبدو  4

 . 46، ص 2010جامعة االزهر بغزة، فلسطني، ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية
، ص    1980ارايب للنشر،  فشوقي دوهبي، بريوت: دار ال  ،  ، ترمجة: موسى وهيب   السياسة والدين : عند ابن خلدون،  جورج البيكا  5

105-106  . 
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فتها الرمز بصالقوة املطلقة والدائمة للجمهورية ، والسيادة الدائمة واملستمرة  وتعرف أبهنا :"  
 . " 1األساسي والقاعدة احلقيقية للدولة

الكيان  و   " العليأهنا  السلطة األصلية  بنفسه فهي  الذي حيدد صالحياته  الوحيد  ا القانوين 
، يعين أن الدولة هي الوحيدة اليت تستطيع أن حتدد صالحياهتا    احملدودة واملشروطة أن تكون سيدا

 . " 2اخلاصة 

لداخل واخلارج واليت ال  هي السلطة املستقلة متاما يف ا"كامل ليلة :  حممد  ويعرفها الدكتور  
طلقة يف  م  تها ،حريدارة شؤوهنا الداخلية أو اخلارجية لرقابة أو اهليمنة من السلطة أخرى  إضع يف  خت

 . " 3ختيار نظام حكمها وال سلطان يعلوهاإ وضع دساتريها وتعديلها و 

أهنا تعريفها على  ،"  : كما مت  تعلوها سلطة  اليت ال  العليا  الدولة األساسية    السلطة  وميزة 
املالزمة هلا واليت تتميز هبا عن كل ما عداها من تنظيمات داخل اجملتمع السياسي واملنظم ، ومراكز 

رعية  وابلتايل احملتكرة الش   ،املخولة مبهمة حفظ النظام واألمنالقوانني والتشريعات واجلهة     إصدار
 . 4ستخدامها لتطبيق القانون إالوحيدة لوسائل القوة وحلق 

 
قانون عام، قسم احلقوق، كلية احلقوق    ، ختصص:اهرسالة دكتور ، التدخل الدويل بني الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة،  راحبي خلضر  1

عبد هللا بن جبار ، حق السيادة الوطنية    ، أنظر:233،ص  2014/2015ائر،  اجلز   ،ة، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسانوالعلوم السياسي
 .  84، ص  2006/  2005، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة اجلزائر،  رسالة ماجستري ، ن جاك روسو ايف فلسفة ج

 .  36، ص  1999، ترمجة: نور الدين اللباد ، القاهرة: مكتبة مدبويل ،  قانون العالقات الدولية  غــــي آنبيل ،  2
 .   172،ص  1969، ريوت :دار النهضة العربية والنشر، ب النظم السياسة : الدولة واحلكومة، حممد كامل ليلة 3
  356، ص 1998 راسات و النشر،، جزء اثلث ، طبعة اثنية ، بريوت: املؤسسة العربية للد موسوعة السياسةعبد الوهاب الكياين،  4

،كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة،   رسالة ماجستري.انظر: بن علي بدر الدين ،التدخل اإلنساين وإشكالية السيادة، 
 . 8، ص2016/ 2015اجلزائر،
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ت  ، وختضع غريها من اجلهات أو اهليئا تكون هلا كلمة العليا واألخريةاهليئة اليت بـ:"وعرفت 
 . "1اخلروج على ما تفرضه من مبادئ وما تضعه من قيود وحدود ألوامرها وتوجيهاهتا ، وال ميكن

جوائها ومياهها وعلى أاضيها و ر أري والدويل: " سيادة الدولة على  وتفسر ابلقانون الدستو 
كامل السيادة يف اختاد القرارات اليت تعود    سلطةل ي تدخل خارجي، اي ان تكون لأدون    مؤسساهتا

 .  على اقليمها ابملصلحة على الدولة ومواطنيها ورعاايها 

وليس لفرد او مجاعة    ،ائية اليت ال يوجد بعدها استئنافومعناها السياسي: هي السلطة النه
ذلك يف الشؤون  سواء كان    ، ات السيادةذمن االفراد، احلق القانوين يف العمل ضد قرارات السلطة  

اذ كانت ال تتالءم مع مصاحلها    ،االتفاقات واملعاهدات ملزمة هلا  الداخلية او اخلارجية وال تكون
 ".  2العليا

ا السيادةتعددت  املتعلقة مبصطلح  يتعلق  إال    ،لتعاريف  واحد  أبساس  وتشرتك  تلتقي  أهنا 
للدولة ابجتاه تسيري وادارة شؤون إقليمها ومواطنيها    امةابرتباط عنصر السيادة ابمتيازات السلطة الع

 يف الداخل و ربط عالقاهتا الدولية يف اخلارج دون خضوعها ألي سلطة غري سلطتها. 

 فكرة السيادة:  بعث  :الفقرة الثانية
  ميالدي،   17لقرناب  سيادة مبعناها احلديث إىل فقهـاء العـصور الوسطىأصل فكرة اليعود   

بني اين   املرير  الصراع  خلفية  على  السيادة  ومصدر  مكان  بتغيري  األوروبيون  الفالسفة  أخذ 
احلديثة  علماء الفقه الدستوري احلديث على أن نظرية السيادة  هناك شبه إمجاع لو   ،وامللوك الكنيسة

معىن كلمة السيادة يف كتابه عن اجلمهورية    انتجوهو أول من    ،  إىل الفقيه جان بودان     ا هل عود أصو ت

 
 .  81، ص  1987، القاهرة : الزهراء لإلعالم العريب والنشر ، رسيادة الشرعية اإلسالمية يف مصشاوي توفيق ،  1
  2015، بريوت: دار النهضة العربية ،املواطن و  السيادة على الوطن و  الدميقراطية و  احلرية يف فن اخلداع السياسي هشام طالب،  2

 . 106،ص
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بينها   الدولـة إمنا هي حق احلكم على األسر فيها، وحق إدارة شؤوهنا املشرتكة  عندما قال: " إن 
السلطان أساس  ل  ، "  1السيد   وذلك على  السيادة  وأشهر من نظر  لوك   توماس  فكرة  هوبز وجون 

 . اك روسووجون ج

 ودان:  بجون  السيادة عند  فكرة  اوال: 

، فهي املنشئ احلقيقي للنظام اجلمهوري  كون  دان هيكل السلطة أساسه هو األسرةو عترب با
العامة   املسألة  وليد  اجلمهوري هو  املتحدةالنظام  نفسها من خالل    جملموع األسر  تعرب عن  واليت 

 . ة مسرية جملموعهايسلطة سياد ها اليت حتكم ،2ها بشكل الدولةانسجام

كانت لرب   عي متنح األبوية السلطة املطلقة اليتألسرة اليت يف شكلها الطبياجملتمع أساسه ا
كلوا  ش  ن، والذيامللكية اخلاصة اليت تضمن بقائهامن  ضاألسرة الروماين على عبيده وفروعه وغريهم  

  أصواهتم   تزعيم اجملموعة اليت تغلبك  مرياأليظهر  ل ،  جمموعة أصوات أخرىالدولة بتغلب أصواهتم على  
ألن شكل    ،تها قانون طبيعيبصفبعدها  لتطغى امللكية املطلقة    ،لسلطة املطلقةه افيصبح أمري ل  ،
الذي يستمد    مطالبة حبفظ النظام العام،  وهاته الدول،  لسلطة األبوية على األسرةدولة امتداد لال

مقيدة   غري  امللكية  تكون  وابلتايل  املطلقة  السيادة  من  ا  -قوته  احلكومات الوراثية  لعجز    -جنح 
  ، غري مضمونة عمليا   للتقلبات الشعبية، و يارها السريعالدميقراطيات على حكم الدول  بسبب اهن

 .3التسيري اجليدلفسادهم على يتم اختيارهم وعجز املوطنني الذين 

اإلهلية املقدسة،    ابإلرادة  ه  ، معنوي يف ارتباط مشيئتمادي ومعنويليجمع األمري بني عنصر  
اليت حت القوانني  ، اليت  ري ، وتغيمي رعاايهواملادية من حيث سن  ها وفق تطورات اجملتمع ومصاحله 

 
جملة جامعة دمشق   ،تدويل السيادة يف العصر احلاضرى دراسة يف مد :ة بني مفهومها التقليدي واملعاصرطالل ايسني العيسى، السياد 1

 . 68-39، ص2010،العدد األول والثاين ،  26، سوراي، اجمللد للعلوم االقتصادية والقانونية
2 Jean Bodin, les Six Livres de la République , Livre premier, édition Paris, 1583, p74.   

 . 167، ص1959مطبعة املرسلني اللبنانيني، لبنان:  ،ترمجة: ماجد فخري ،  يف احلكم املدين ،جون لوك 3
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وجود جمالس تنوب عن الشعب فهي فاقدة للسيادة ولو يف  وختضع األعراف له  ختضع لسلطة األمري  
 .1 أمامه

كبري ،    وعنفضطراابت إرتة اليت قامت يف فرنسا واليت كانت ف احلروب الدينية   شهد بودان
يف ابريس عام    الربوتستانتسنوات من مذحبة    ع ة بعد ارباجلمهورية الستمؤلفه كتب  نشر  حيث  

ها فتصبح حجر الزاوية للدولة يف بسط نفوذ  متهيئةبيئة    2ة البودانية لتلقى فكرة السياد  ،م  1572
دائمة كصفة للسيادة أصبح جوهر اجلمهورية ذاته  ، كون معىن سلطة مطلقة  لألوطان  املدمر والعابر

ان مل  ، والسيادة ال تظل قائمة  صاحبه سيادة، وسلطتها مطلقةانت  ، فال توجد مجهورية اال اذا ك
 دائمة . تكن القوة اليت تؤسسها 

" سلطة مطلقة ستبداد بتعريفه املطلق للسيادة  وامللك اإل  اإلقطاعجون بودان  كرة  فهم  ل لت
  ، تحكم يف ثرواهتاوتراضي  األسلطة مركزية متارس سلطاهتا األعلى على    ة،، مزدوجودائمة للجمهورية "

نظام وسن القوانني اخلاصة  غري حمدودة إلنشاء الاملسؤولية اجتاه األخر لسلطتها  هو مفهوم سيادة  و 
،ومن نهيها  يألن صاحب السيادة هو من يضع القوانني و   ،3من سيادهتا اخلاصة فقط    املستمدة

 إقليم   إقامة  أعاقتمن العراقيل اليت    امتياز استخلصه  وهي  ب ،ومن يصدر العفو،يقرر السلم واحلر 
  لسلطة أو قوة سيادية   يؤسسمع امللك والذي جعله    نيي قطاعاإللصراع    ،موحد للجمهورية الفرنسية

  والثابتة بكل حلظة  امللك الظاهرة    ظهرت يف إرادة  إقليمها اليت  واحدة متارس سيادة خاصة على  
 قوانني السماء والطبيعة .  إالواخلالدة فيه واملطلقة اليت ال تعلوها 

 
،  ، كلية احلقوق والعلوم السياسيةانونجملة دفاتر السياسة والق،  : بودان،هوبس،سرتاوسأصول السلطة والسيادةيف  ي الربيعي،  إمساعيل نور   1

 .-66 49، ص 2014، 10العدد، 6جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة، اجمللد
2 Alain de Benois, Critiques, théoriques, édition L'âge d'homme:Suisse, 2003, p475.  

 .   14، ص  2001رج ،القاهرة: مكتبة الشرق،  ترمجة: تطبيق ف ،عامل بال سيادة :الدولة بني املراوغة واملسؤولية ،بريتران ابدي 3
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وكلما منحنا امللك قوة سلطان أكرب تقل اخلالفات السياسية والدينية وال تقوم فوضى ، هذا  
، عب بل يستمدها من السلطة اإلهليةامللك هو مصدر السلطة السياسية يف حد ذاته وليس الش 

ق للحاكم ان حيكم أفراد  مبقتضاها حي  يادة املطلقة غري قابلة للتقييدالس   وعلى الشعب اخلضوع هلاته
اإل  ،اجملتمع النظام  التربير حمله  اإلقطاعيجتمهذا  النظام  عليه  الذي  ذروته   اعي  وبلغ  أوراب  يف    يف 
والتفاوت   ،وثرواهتاصاحب السلطة املطلقة على األراضي الزراعية    اإلقطاعحيث كان حاكم    ،التسلط

 . 1جتماعية وسياسية إىل مشاكل إبسبب الثروات يؤدي 

 بصفتهاالسيادة يف صورة القانون العام    زالذي يرب السيد املطلق    ، األمري  رادةإس  كر يالقانون  
وال خيضع له احلاكم بل يسري    ،القرار األخريصانتها يف سلطة اختاذ  حل،  ألي طرف  شاملة وغري اتبعة

   2القوانني االهلية والطبيعية عليه

 إلرادة ل يفهي متث ،اجلماعة إرادةو الذي تتوافق  امللك  إبرادةالسيادة عند بودان مرتبطة تبقى 
فمصدر السلطة    لدولة،القوانني اليت تقدم مصلحة ا  املنسجم مع روح  احلاكم السيد الذي ميثل القانون
مما جيعل سلطة    ،اإلهلي من احلق    ته الذي يستمد سلطد ذاته و حب  لك السياسة ليس الشعب بل هو امل

والسيادة بذلك تعين عنده توفر    ، املطلقة للحكومة غري قابلة للتقييد  احلاكم مطلقة لتصبح السلطة
حتكار الشرعي  اإلار القرارات وضمان تنفيذها داخليا من خالل  القدرة الكافية للدولة من أجل إصد

 . 3ألدوات القمع واالستقالل عن كل سلطة خارجية، وبذلك ترتبط السيادة ابلقوة 

 
 .  202، ص2013 ،د، القاهرة: كنوز للنشر والتوزيع، اعداد: كمال فؤااالميــــــــــــــــــرنيقولو مكيافيلي،  1
العربية للنشر   الدراسات مصر: مركز، أثر النهضة العلمية احلديثة على الفكر القانوين: دراسة يف فلسفة القانون  ، يفيصل حممد البحري  2

 . 146، ص 2015والتوزيع ،
 . 54-53، ص 2003، بريوت: دار أمواج للنشر والتوزيع، نظرية العالقات الدوليةعدانن السيد حسني،  3
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على اقليمه داخليا وخارجيا ويف مواجهة فكرة بودان من منح السيادة املطلقة للملك  هدف  
  ، اخلالفات السياسة والدينية  لقل تقوية سلطان امللك ت، الن  الفوضىلقضاء على  االدول االخرى هو  

 . 1فيليمكياللفيلسوف نظرية الغاية تربر الوسيلة و   تتالئمفكره  وهي

ان   السيادة  ونصل  بودان  مفهوم  تعريفه كونعند  والسيطرةه  غري اثبت يف  ابلتملك   يرتبط 
لدى و الاملفهوم    املعقدة  والقانوين  واالسياسي  زاوية    انقش  فبودان،  جتماعيإلفلسفي  من  املسألة 

،  وكاملة  غري اتبعة  ألهناحساب العرف    السائد علىالسيد الذي ميثل القانون    إلرادةتمثيل  ك  :السيادة
وتفادي احلروب يف   ،ستقرارعلى اإل  للحفاظسلطة القرار األخري  لحمصنة  و مهيمنة  و غري خاضعة  و 

قطاع معا الكنيسة واإل  سلطة  ذلك ينفيسند السيادة للملك، وبأبودان  ف،  ظل اإلذعان التام للملك 
 .2وينحاز للملوك، ومللك فرنسا ابلذات 

 : هوبز توماس السيادة عند فكرة  اثنيا:

ملا أن هناك أمال يف احلصول  اجيب أن يسعى للسالم ، ط  إنسانكل    أن  بداء هوبز كتاابته"      
وأما  عليه فعليه    إذا،  السالم  على  احلصول  املرء على  يبحث عن كل     حينئذ عجز  املميزات  أن 

  ، الكراهية  اثهنما:الرغبة يف مصادر القوة والثروة، و   وهلما: أ  ألن اإلنسان عنده حيركه عامالن:   ليحققه،
، حىت حيقق مصاحله الشخصية توفرها له حالة احلرب   والفرصفاإلنسان يكره كل ما ينغص له حياته  

 . " 3وينميها 

 
دار احلامد للنشر والتوزيع   ، عمان: مبادئ القانون الدويل العام يف ظل املتغريات الدولية :العوملة  ،طلعت جياد جلي احلديدي 1
 . 61،ص  2012،
  ،  الثالث، اجمللد حصاد القرن: املنجزات العلمية واإلنسانية يف القرن العشرين : العلوم االساسية والتكنولوجياحيي اجلمل، واخرون ، 2

 . 220، ص 2011والتوزيع ،دار الفارس للنشر    : االردن
 .154-  67، ص   2010، دمشق: دار الفكر،  مدخل اىل الفلسفة السياسة: رؤية إسالميةحممد وقيع هللا أمحد ،  3
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هوبز السعي  يتكلم  احل  إىل  عن  لصاحل  احلقوق  عن  ابلتنازل  واألمان  املطلق ا السالم  كم 
نسان  اإل مبدأ الرغبة اخلاضع للقوة وحرب الفرد ضد الفرد وحرب اجلميع ضد اجلميع كون وسيطرة،

الفوضى اإلنسان هو أصل  مبادئه  ، ومبذئب ألخيه  أهم  الطبيعي  القانون  أن  النفس    الدفاعا  عن 
عقد اجتماعي يتخلى فيه األفراد عن حق    إبرام ه احلالة خلروج من هذيفرض ا  ،والبحث عن السالم

أن املطلقة يفحكم  السلطات  متنح  مما  العقد  خارج  هو  والذي   ، للحاكم  السيادة    فسهم  ممارسة 
احلاكم املطلق الذي ال خيضع ال  و وعليه فرتكيز السيادة يف السيد    ،من قبل احلاكم  وامللكية منحة،

 .1كن أن حتد من سلطاتهمي ال، ة تشريعيةهيئ أيلسلطة قانون أو 

له حد من األمان داخل  من حريكل فرد جزء    سلب  توماس هوبزمث   يوفر    إقليمته لكي 
فقدان   ختيارها  إتلقاء نفسها وحسب  كل دولة تقبل من  ف  اليوم،  احلياة الدولية، وهي قاعدة  2دولته

لنفسها هل مسحت الدول  ،؟هنا  والسيادة ليست مطلقة،  م التزاماهتا الدولية  رت بعض السيادة لكي حت
 إىل ، أو االنضمام  النظام العاملي املهيمن  إىل  نضمامابإل  ؟ كوهنا حرة من سيادهتان تفقد جزء  أب  حقا

ستبعاد والتدخل  واإل  اإلجبارينعزال  اإل  ال تكلفتإو   ، ميثاق األمم املتحدة، أو منظمة التجارة العاملية؟
 .3األضعف  ايتمسك هب بل ، مبدأ وليسالسيادة أمر اثنوي جيعل ، يف شؤوهنا

دفع اليت تهدف السلطة املنشئة  السيادة    و  :4ومرة احلاكم الدولة  مرة  هي    عند هوبز  اللفيااثن
تضمن   محاية  لفرض  والداخلي  اخلارجي  الصناعية  ألفرادها  والرضا    كتفاءاإل العدوان  حرفهم  يف 

  أساسها ، يقوم هبا شخص أو عدة أشخاص ،  واحدة  رادةإيف    اإلرادات كافة  صر  تنشأ حب، و والزراعية

 
، عمان: دار اجمد للنشر  فلسفة احلقوق واحلرايت السياسية وموانع التطبيق: دراسة حتليلية يف الفلسفة السياسيةعلي صبيح التميمي،    1

 . 96، ص  2016والتوزيع، 
 . 30– 25، ص  2012واالقتصاد، ، الرايض: مكتبة القانون املدخل لدراسة القانون: دراسة مقارنةحممد مجال مطلق الذنيبات،  2
 .  15، ص مرجع سابقبرتران ابدي ،  3
قيق: رضوان السيد،  حت  ،، ترمجة: دايان حبيب حرب، بشرى صعباللفيااثن: األصول الطبيعة والسياسة لسلطة الدولة،  توماس هوبز  4

 . 186-180، ص 2011، بريوت: دار الفارايب
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شخص واحد   ة يفهذه اجملموعة الكربى اجملتمع   الوفاق مبوجب اتفاقية كل فرد مع فرد أخر لتصبح
وسائل ممارسة القوة املتالئمة مع    يضمن، الذي  مبعىن الرعب  توحياليت    ،أو جمموعة تدعى الدولة

قة يف يد هذا الشخص مع حتمل األعمال الذي  املطل   لترتكز السلطة  ،سلمهم ومع دفاعهم املشرتك
ويف حالة اخلروج  العقد،  احلاكم خارج أطراف  لزمون ابخلضوع له ألن  امليقوم هبا حاكمهم املطلق  

، فعلى املعارض    حتكام إىل السيفاخلروج بل جيب اإل  ه لن يكون هناك قاضي للفصل يف هذاعلي
يف حالة املعارض    ، أو يعتربموافقة أغلبية األصوات   احلاكم املطلق مبوجب  ألنهأن يوافق مع اآلخرين  

 .1حرب 

الدولة هذه ، يكون كل    يسس إجحاف حيال األخر عند قيامه بعمل ما مبوجب تأي  و    "
املطلقفرد صانعا   احلاكم  به  يقوم  إجحاف معني صملا  يشتكي  وابلتايل من  ،  ادر  ،  من حاكمه 

، ألنه    إليهم منسواب  ليس الظل  ؟نفسه كال  إالنفسه    ال جيوز أن يتهم ابلظلمو ،  يشتكي مما هو صانعه
احلقوق  ،و   "   2واألحقية يف الغاية  تعطي األحقية يف الوسيلة  الظلم حيال الذات...رتكاب  إيستحيل  

املاملطلقة  وهر السلطة  اليت تشكل ج طلقة يف يد شخص أو  هي عالمات تعكس وجود السلطة 
األهواء سي والفجور و ووجود املآابلة للنقل وغري قابلة للفصل،  ، هذه احلقوق غري قجمموعة أشخاص

نظام أخر السبب   وأ  دميقراطيالكم  ابحل  وال توجد  امللكية هي سببه،   ال يعين انيف ظل حكم ملكي  
ظل طبيعة  ب،  فالسلطة عينها أي كان شكلها  ،تلك الدولةكم الدميقراطي والنظام السائد بذلك احل

ال قادرة على  امللكية    ، تداولةامللتسميات  ل،  مرعيش دون تذبشرية غري  ستبداد  إاملعارضني يسمون 
حتقيق السالم واألمن   األساسيهدفها  ن  أمع  الرتشح    ىوالدميقراطية فوضحكم األقلية  رستقراطية  واأل

الطغيان وهي  أوهناك ثالث    ،3ؤهاو نش   ساس للشعب ألنه أ بعد فساد احلكومات:  نظمة ظهرت 

 
 . 243، ص2016، عمان: دار اجمد للنشر والتوزيع ، 1، اجلزءسياسية: نظرية بناء الدولةالدولة يف الفلسفة العلي صبيح التميمي،  1
   . 194-189، صسابقرجع متوماس هوبز،   2
 .158ص ، 2012العراق: املكتبة العامة السليمانية،  ،وفلسفته السياسية هوبز توماس احسان عبد اهلادي النائب،   3
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عيان ،والفوضوية هي حكومة الدمهاء  واأل  ،غنياءظامل، واالوليجاركية هي حكومة األحكومة الفرد ال
 .1والرعاع

هم ، وتلهمهم الشعور خبوف  حد الكل عند فقد أن حالة عدم وجود قوة قهرية تو فهو أك
مع كل فرد ، مما   وهو يف حالة احلرب  مفيد ، جعل األفراد يف منافسة فأصبح الفرد عدو للفرد ،  

   . 2، جيعل الناس يف فساد سياسي األفراد كلهم حالة احلرب أدخل 

  ة ، وهي حالة متنع كل الزارعة ، وكل الصناعة ، وكل املسيطر هو قانون القوة واحليل القانون  
ل الكسب  التعب من أجد و ك، والعزلة واليف ظل شبه احليوانيةود  : من أن يس ، وكل جمتمع  علم

مواد   إىل  وللخروج من هاته احلالة نلجأ  ،السمعة اليت تسبب الفوضىيل  وطلب السالم ون  املادي،
سلمي    التفاق  منمالئمة  الطبيع  مستخلصة  عامة  ةيالقوانني  وقواعد  تعليمات  هي  واليت   ،

اد الكائن ذي  ، فقيام األفراد من أجل الدفاع على أنفسهم ، إبجيألخالقيات اليت يكتشفها العقلل
الذي هو الدولة أو اجلمهورية الذي ميثل مجهورهم    ،ريالكب  3اللفيااثن م ، هو  هتالقوة األعلى من قو 

الذي تعترب فيه السيادة روحا    نتاج اإلرادة اإلنسانية  اللفيااثن يف شخص واحد ميثلهم مجيعا  املتحد  
املفاصل اإلتعطى احلياة مبجموع اجلسم فاحلكام واملوظفني مبقر    املرتبطنيو   صطناعية للجسم، هم 

 .4مهامه من أجل محاية الشعب إلجناز، ويتحرك كل مفصل لسيادةا

 
   .388، ص1985، بريوت: دار الثقافة للنشر والتوزيع، توماس هوبز فيلسوف العقالنيةامام عبد الفتاح امام،   1
، ص    2015حممد صفوت حسن، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع ،  ، ترمجة:العلوم السياسية يف  مقدمة   مايكل روسكني، وآخرون،  2

ترمجة: حبيب الشاروين، وحممود سيد امحد،    ،اتريخ الفلسفة احلديثة من عصر التنوير يف فرنسا حىت كانط. أنظر: فرديرك كوبلستون ،  47
 .  54، ص 2010ية(، ، القاهرة: املركز القومي للرتمجة )اهليئة العامة لشؤون املطابع االمري 6اجمللد

 . 143،ص  2010دمشق: صفحات للدراسات والنشر ،، صناع احلضارة: اتريخ احلضارة اإلنسانية عرب أعالمها  حممد مجال طحان،  3
، ترمجة: حممد عرب صاصيال ، الكتاب الثاين ، بريوت :املؤسسة    ، من املدينة اىل دولة اتريخ الفكر السياسيجان جاك شوفاليه ،    4

 .  327، ص   1975للدراسات والنشر ،  اجلامعية
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تفاقية ملزمة لألفراد مع بقائهم  إحلاكم أو السلطان مبوجب عقد أو  ا  إالهذه القوة    وال نعطي
لة  ه ويف حايئجم  احلاكم املطلق مل يدخل ومل يتفق مع أي من األفراد قبل ، و 1خاضعني له  مرتبطني
 . 2فعل فعله فعلى السيفتفاق على اإلاخلروج 

لك ، وتربير ذايت لتصرفاته يف احلكم دة وحده ليصبح القانون إرادة املاحلاكم هو من ميارس السيا
ريق القوانني اليت العوائق وحالة الصراع واحلرب عن ط إبزالة وممارسة هذه السيادة   ،3واإلدارة والقضاء
 .5للملوك  اإلهليوهذه السيادة مستمدة من العقد وليس من احلق  ،4شرعها ويطبقها 

ولقد كانـت تربط هـوبز ابألسـرة امللكيـة عالقـة قويـة لـذى قـام بوضـع نظريتـه عن العقد االجتماعي 
 . 6مدافعا عن امللكية ، واحلكم املطلق للملك

 : لوكالسيادة عند جون  فكرة  اثلثا:

زايدة البشر  لكن  و ،  السالم    وحيب  يبحث  اإلنسان الطبيعة أن  األصل يف  يرى جون لوك  
كسب  يطمع يف    نسانإلاجعل    ،تغيري العالقات االقتصاديةعلى  العملة    ظهور  وعمل  ،عقدت الفكر

واخلروج عن حالة السالم ،  سعار  األرتفاع  إ  إىل  وأدى، فاحتكم الصراع  راضياألمتالك  إاألموال و 
قرار القاضي ،الن    فرض قوة تو ،  قاضيو   و حنتاج  قانون، السالم  ا  هذ  إلرجاععقد    إنشاء  وعليه جيب

العقاب على من    إنزالحق  ، واألطراف يتنازلون عن  مطلقة  جيعل سلطتهاحلاكم جزء من العقد مما  
أدى لظهور  ي  ذ،التنفيذ البنود املتعلقة ابلعقد    إطار، وطاعة الناس تكون يف  قوقاحليتعدى على  

 
 .  479، ص   سابق رجع م، حممد كامل ليلة 1
 .  184، ص سابق مرجع ، توماس هوبز 2
 .  157، ص مرجع سابق، حممد وقيع هللا أمحد 3
، ص    1992، بغداد: دار احلكمة للطباعة ،  1جزء    ، الفكر السياسي الغريب احلديث واملعاصرواخرون،    ، عبد الرضا حسني الطعان4

41-43 . 
 . 61ص   ، مرجع سابق  ، فرديرك كوبلستون 5
 . 22،ص  2011، اجلزائر: دار اهلدى للنشر،النظم السياسية والقانون الدستوريمولود ديدان ،  6
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يـه جـون لـوك علـى أسـاس  والقائم حسـب الفق  تضع على عاتقها االلتـزام بتحقيـق العدالـة ،سلطة  
 .1الثورة على احلاكم جتوز ويف حالة اخلروج على البنود ، الرضـا

ة وليس حالة  هي حالة حرية ومساوااليت احلالة الطبيعية للبشر   2عند لوكوأساسها السيادة منطلق  
البشرية يف مرحلتها األوىل كان هدفها امتالك ما هو ضروري فقط لنفسها    حرب الكل ضد الكل ،

ولكن املرحلة الثانية  ( ،  ها ويزرعها ويستهلك أوالده مثارهاحل مساحة من األرض يف   )  أسرها  وإلعالة
عدي على األخر ، عون لزايدة ممتلكاهتم ، وبدأ التجعل الناس تكنز ويس رتاع النقود ،خاليت بدأت اب

يه من نز وف ومتفق عليه ، وقاضى فتقد ثالث شروط : قانون قائم معر ة أنذالك تحالة الطبيعكون 
 من أجل تنفيذ حكم القاضي .  إكراهيةأجل تطبيقه ، وقوة 

ارس حقه بطريقة غري حبق املعاقبة ولكنه يتحيز ملصلحته ومي  لحيف احلقيقة مس   الفرد هو قاض
تنفيذها احكامها    ،عشوائيةنظامية و  ا جيب ، هلذ  غري مالئمة وختتلف من شخص اىل اخروقوة 

ته الطبيعية وحيتمل التزامات اجملتمع املدين يف يتنازل كل فرد عن حر ، بالبحث عن ملجأ يف اجملتمع
يدون مبوافقتهم ، والذي ينشئ التزامات وا شكل احلكم الذي ير اق من أجل االحتاد يف مجاعة ليقيماتف

 .  3م شكل رابطة عقد هدفه اخلري العاوالسلطة يفمتبادلة بني الشعب 

العا  الدولة ورمزها    هل هو العاف  ،    أخرى   ل من جهة والرعااي من جهةهليصبح  ال  رأس 
وعليه فالسيادة الفعلية لألمة ،  نكون البشر كلهم متساوو   االختيارالعقد من    وء، فنش   الطاغية املستبد

ة الطاغية ،  للسلطة السياسيق املقاومة ولو ابلقوة  حبمع االحتفاظ    ، ل والقانون تعبري عنهاهال للعا
 .  4األمنه ممفهدف السيادة هي التشريع القائم على تشييد اال

 
 . 30، ص 1999،بيـروت: دار الثقافة للنشـر والتوزيـع   ،الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري  ، نعمان أمحد اخلطيب  1
 . 70،ص 1988، مصر: جامعة االسكندرية ، مبدا الشرعية يف االسالم: دراسة مقارنةعادل فتحي اثبت،  2
 .   378 - 368، ص  سابق رجع مجان جاك شوفاليه ،  3
 ،  6/10/2019،   مقالجاد الكرمي اجلباعي ، سيادة األمة عند جون لوك ،  4
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اليت متلكها روعة حبجة القوة  الديكتاتورية اليت ترى سلطتها مش   نظمةلسيادة األلوك يقول ال  
  ته عب احلر وخضوعه هلا هو حتقيق لسيادكوهنا نتاج سيادة الش ،م  اكوانني وليست للحالطاعة للق

 .  1اآلمرة العليا 

مث ينسبها  اآلمرة  لوك مل يوضح مفهوم السيادة كامال فمرة يتكلم عن القوة العليا    احلقيقة ان
ومهه حقوق الفرد واحلدود اليت تفرضها    ،خرى للمجتمع  أو ، ومرة للربملان، ومرة للشعب،  للملك 

 . 2السيادةهاته احلقوق غلى حتقيق 

 : ك روسوجان جاالسيادة عند  فكرة   رابعا:

ال أانين ، ويسعى ويبحث  لوالدته حر فهو خري بطبعه جيد اإلنسان يف حالة الطبيعةصل أ
 . 3من الطبيعةر تلك القواعد الثابتة يف األزل املستخلصة  عن الفضيلة واإلنصاف املستمدة من جذو 

قوة    ة وال التنازل عنها أو اغتصاهبا أبياليت ال تقبل التجزئ  لإلنسانتلك احلقوق الطبيعية  
ألمهية الزراعة والصناعة وامللكية ،    إدراكهميرجع  الزدايد عدد الناس وتعمق  ،وانتهاكها عند البشر  
البشر حلا فثار والذي أخذ  الفوضى  دائما  اإلنسان ضد أخيه    اإلنسان   لة  أخيه    ليكون سيد  على 

 .4اإلنسان

 

https://www.alawan.org/2008/10/26/لوك-جون-عند-األمة -سيادة/ . 
، ص  2003، اجلزء الثاين، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  1789-1500موسوعة اتريخ أورواب: عصر النهضة  مفيد الزيدي،    1

94  . 
 . 104، ص2012اث ودراسة السياسات، املركز العريب لألحب : ، بريوتالطبعة السادسة ، اجملتمع املدين: دراسة نقديةعزمي بشارة،  2
 .  478، ص  سابقرجع م، جان جاك شوفالية 3
مؤسسة البحث العربية للنشر،  :  ، ترمجة: عادل زعيرت، طبعة اثنية، بريوت  العقد االجتماعي: مبادئ احلقوق السياسية ،  جان جاك روسو  4

 .    33، ص 1995

https://www.alawan.org/2008/10/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%83/
https://www.alawan.org/2008/10/26/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%83/
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 األفرادجتماعي يتنازل  إشكل عقد    إبجيادفوضى حبث األفراد وأدركوا احلل  ولتجاوز هذه ال
 أي، ويشمل التنازل عن احلقوق اخلاصة ملصلحة اجلماعة  تهم لكسب احلرية والبقاءستقالليإعن  فيه  

مصدرها هللا وال    اإلهلية، ومصدرها الشعب وليس احلاكم فالعدالة  العامة اليت هي كل شيء  اإلرادة
جتماعي الذي ندخل فيه ونصهر  العقد اإل ضمن اإلنسانية، وعليه نبحث عن العدالة ميكن توفريها

  اإلرادة ه  ، واحلاكم هو جمرد مواطن ال غري مقابل هاتالسيادة  العامة صاحبة  اإلرادة اجلزئية يف    إرادتنا
 . 1نهاالعامة اليت ال ميكن التنازل ع

العامة ينشئ هيئة    اإلرادة  إدارةكل واحد من األفراد شخصه ومجيع قوته شركة حتت    فبوضع
ت فاعلة وسلطاان مقارنة أبمثاهلا،  كان  إذا تسمى دولة سيدة    وإرادهتاها املشرتكة وحياهتا  يتوحدهتا وذات

العامة هلذه اهليئة    إرادهتم ، ويسمون رعااي خاضعني لقوانني الدولة املعربة عن  واملشرتكني هم الشعب
و  ائما على رضا الشعب الذي وصفه روس كان قا  ذا  إالاحلاكم ال يكتسب صفة الشرعية  ،و املكونة  

ميارس وظيفته ابلوكالة عن الشعب الذي تنازل له عن جزء من حقوقه  ، واحلاكم  أبنه منبع السلطة
، عقد حاكم وشعبابلمن خالل التفويض املمنوح له من قبلهم مما أنشأ التزام متبادل بني طرفني  

 .  2وهو العقد االجتماعي
د و انئبا من ابقي أفراالسيادة متارس من طرف يباشر احلكم بوصفه وكيال عن أبناء اجملتمع أف

بوصفه أحد أفراد اجملتمع الطبيعي أو بوصفه شخصا جمرد  داخل    اإلنسانس بذلك دور  اجملتمع ليكر 
، فاألفراد عنده ال نيتالتعارض بني الوجه إىلاسي يف ممارسة السيادة على حنو ال يؤدي  ياجملتمع الس 

دون هذه اجلماعة تعقل ب  اليها حيت متارسها  قلوهناإىل اجلماعة وإمنا ينلون عن حرايهتم وسلطاهتم  يتناز 

 
، جامعة اجلاليل بونعامة  ، كلية العلوم االنسانيةرسالة ماسرت، سيادة واملواطنة عند جان جاك رسو، مفهوم الديلمي فالق حفاف لويزة، 1

، القاهرة :دار الفجر للنشر ،  دراسات يف الفلسفة السياسية،  . أنظر: امساعيل زروخي 36، ص2014/2015،   ، اجلزائرمخيس مليانة
 .  219، ص  2001

،  ، اجلزائرد خيضر بسكرة، جامعة حمم، كلية احلقوقرسالة ماجيستري، أحكام القضاء الدويليف تنفيذ ادة الوطنية ، أثر السي قريف ادريس 2
 .   46، ص  2006/   2005
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يسرتدوا هذه السيادة وميارسون أعماهلم بشكل أفضل حتت وعلى حنو جيعل األفراد  ،  ميل أو نزوة  
اجلماعة أبسرها وتقوم عليه بوصفها شخصا جمردا ، ال يندفع    ميهحتمظلة نظام سياسي وقانوين حمدد  

 . 1تصرفاته وحيكم العقل   هوراء مصاحل
، وهي غري قابلية للتجزئة وال ميكن  العامة، والسيادة ملك للشعب  اإلرادةالقانون انبع من  و 

 التصرف فيها . 
در القوانني ص اليت هي م  يةبل اإلرادة العامة املعرب عنها بواسطة األغابلتايل فان السيادة هي  

ومبعث هذا التطور وهذه السيادة اخلوف سواء كان  ،2كون الناس سواسية فالسيادة ملك للجميع 
واليت حيكمها قانون الطبيعة    ،3فعا على نفسه أو يف احلالة اليت يكون فيها جائعا امد  اإلنسانهذا  

هنا تقوم بعملية االختيار الطبيعي بني البشر ، فتساعد األقوايء  إ  ،4يعكس القانون الطبيعيو األقوى  
 . على البقاء وتقضي على الضعفاء

ن يفتقدون ملا هو ضروري، يف حني أن  السيادة هي للمهانني واملذللني ومجهور اجلائعني الذي
ملمارسة    ،6ه ه من أمل يف حياتل ميتحوالذي هو منهم ملا    ،5ة غري ضروري قبضة من الناس تفيض ابألشياء  

 ضمن هلم السيادة . ت ة ي اركة سياسوضمان مش 

 
  أنظر: عبد العظيم عبد السالم   .61-59، ص  2008، ، القاهرة: مكتبة مدبويلحق الشعب يف اسرتداد السيادة، أمين أمحد الورداين 1
االيديولوجيا  رمزي طه الشاعر،  .انظر:  50ص  ، 2003مطابع جامعة املنوفية،  مصر: ،1، جزءالدولة واحلكومة النظم السياسة:  ،

 .   33- 29، ص 1994، القسم األول، مصر: مطبعة عني الشمس ،  وأثرها يف األنظمة السياسة املعاصرة
 ،6/10/2019، مقال، لعقد االجتماعي...جون جاك روسومجال مصباح ، ا 2

ar/-48114-article-http://www.oujdacity.net/international روسو-جاك-جون -االجتماعي-العقد.html 
 .  37، ص 2012، ترمجة: عادل زعيرت، مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم، أصل التفاوت بني الناسجان جاك روسو،  3
القانون الطبيعي عند املسلمني: دراسة مقارنة حممد شريف أمحد ،    4 ، ص    2011اربيل ،  -، عراق: مطبعة أراساثنية، طبعة    فكر 

118-120   . 
  2009بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية ،    ، ، ترمجة: بولس غامنت ويف أساسه بني البشرخطاب يف أصل التفاو ،  جان جاك روسو  5

 .   179- 77، ص 
 . 121، ص 2009األمريية،   ، القاهرة: اهليئة العامة لشؤون املطابعثراي توفيق: ، ترمجةأحالم يقظة: جوال منفرد، جان جاك روسو 6

http://www.oujdacity.net/international-article-48114-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88.html
http://www.oujdacity.net/international-article-48114-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88.html
http://www.oujdacity.net/international-article-48114-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88.html
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ة وسابقة على وجود اجملتمع ،  ربايل فلسفة أساسها أن قواعد الثابتة واخلالديأخذ الفكر الل 
ربايل ياخلاصة ، وأن احلل الل   من خالل حماولة الفرد حتقيق مصلحتهاالفراد اىل مصلحة اجملتمع    تقود

 يقوم على ثالث قواعد :

 ر. احلقوق ، مستمدة من الطبيعة كبش الناس ولدوا أحرار ومتساوين يف -1
 احلقوق .  ته ااس هبس  احلاكمني واحملكومني بقوانني تضمن عدم املجيب تنظيم العالقات بني -2

وظيفة التنظيم مقصورة على محاية اجملتمع من اخلطر اخلارجي وإقرار األمن الداخلي دون تدخل   -3
 . 1اسيف العالقات بني الن

هذهالث  تبنت  الفرنسية  ااملبادئ    ورة  واملواطن يف  االنسان  حقوق  سنة   2عالن   الصادر 
 منه.    6واملادة ، 2واملادة ،  1ابملادة ، 1789

 :كيومونتسيشارل لويس  عندالسيادة خامسا: فكرة 

الواقع املعاش    تربيرات السيادة ، فالسيادة هي    صلأهو  طلب املشاركة يف السلطة واحلكم  
التملك   الثورة وحب  وعامل   ، هلا  املنظرين  السيادةألكثر  الفيصل يف شأن  دائما  والطبيعة  كان   ،

 .3فراد هو من حيدد شكل الدولةوالعالقات بني األ

 (نيتقنيالربجوازية ) موظفني منتخبني    الطبقة جنب  أة الذي  و ر صراع عامل الث  كيوشهد مونتس   
وا الصناعية  الثورة  اإلبفعل  الطبقة  أدخل هذه ستقرار األو قطاعية  لتجارية على حساب  والذي  طية 

نز  ،  الطبقات يف  للثاع  اجلديد  ابر فالتوزيع  وفقد إلوة  للحكم  توزيع جديد  الطبقة لضرورة  متيازات 

 
جان جاك   .أنظر: 82- 8، ص  2012، ترمجة :عبد هللا العرويب ، املغرب: املركز الثقايف العريب،  دين الفطرةجان جاك روسو،  1

 .  169، ص  1998، ترمجة: حلمي مراد ، بريوت: دار النشر للطباعة ،   اعرتافـــات جان جاك رسوروسو، 
  2  حممد شريف أمحد،  مرجع سابق  ، ص120-118. 

 . 86، ص2016، عمان :دروب الثقافية للنشر والتوزيع، إرهاب الفكر وفكر اإلرهابأماين جرار جوهر،  3
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الث ) الثحقوق الطبقات    رض التوازن داخل اجملتمع مبا حيفظب فة ،ولتفادي هذا وجرستقراطياأل
ن يستوعب عليه أ  ، فاحلاكم الذي يستمر بقاؤه دون ثورات أو انقالابت امللك، العامة، االرستقراطية (

يده عن طريق سلطات وسيطة متر  وابلتايل السيادة للملك وفق قوانني تق طبقة العامة ) الشعب ( ،
، فالسيادة تعتمد  وفق ميوالته  ا سيعطى امللك حق استعماهلا وحدهسلطة امللك من خالهلا، وغياهب

يئات تضع القوانني وأخرى تنفذ األوامر على أفضل نظام حيرتم احلرايت األساسية اليت توزع على ه
ي هيئة  حده وال تطغل فيها ، لكي ال ميارس امللك السيادة و وهيئة حتكم النزاعات وتفص   ،العامة  

ب والذي مصدرها املساواة  لسيادة صاحبها الشعفا  ، 1ابلسيادة وحدها يف اطار التوازن واالستقاللية  
، وليس فضيلة  اي حب املساواة  كيو ما أدعوه فضيلة يف اجلمهورية هو حب الوطن ،قال مونتس 

بل فضيحية  فضيلة مس ، وال  يةخلق الشعب ف  ،2سياسية  يلة  مطلقا  املساواة مبدأ دستوري صاغه 
ممارسة  ماية احلقوق واحلرايت و لسياسة حلالسيادة يف النظم ا  صاحب السيادة لضمان ممارسة هاته 

سيادة الشعب الذي له حق  رايت يف ظل املساواة يدعمان موقففصل السلطات واحل،و  الواجبات 
 .3قوانني يف حكم الفرده السيادة معتمدا على سيادة روح الالسلطة الكاملة على منح

، أي موقعها وجمال  السيادة بتوبولوجيةث  ، بل حبل السيادةمونتسكيو مل يبحث أصوهنا    
" أن تقاسم السلطات والفصل بينها خري   ، مما جعله يرىحتدها ع آليات رتكز لوضحتركها وبيد من ت

 4لهاواحد حىت لو كان هذا الطرف هو أفضمن اجتماعها ووحدهتا ، فأطراف عدة خري من طرف  
 . وزعة على هيئات الدستورية للدولةال مركزية السيادة امل تسيس لفكرة ،"

 
 ،  6/10/2019 ، مقال جون لوك، مونتسكيو،   من منظور روسو، اجملتمع املدين، السلطة الدميقراطية، عدين حسن مزعل،1

                                                                     https://www.djazairess.com/elayem/37417 . 
  ،  10/2019/ 6، مقال، مونتسكيو: املساواة فضيلة سياسية، تنبيه صادق عبد الرمحن 2

https://www.aljumhuriya.net/ar/30182 . 
 .23، ص  2017،عمان: دار الغيداء للنشر،   السيادة الوطنية يف ظل التدفق االعالمي الدويلمصطفى سحاري ،  3
 ، 2020/ 8/2،مقال، كمال بنعلي ، السيادة يف الفكر السياسي احلديث: قراءة يف نشأة مفهوم    4

   minoun.com/articles/https://www.mo2921-احلديث- السياسي-الفكر-يف-السيادة       

https://www.djazairess.com/elayem/37417
https://www.aljumhuriya.net/ar/30182
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-2921
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-2921
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  املتولدة من احلقائق االجتماعية  فالقوانني نتاج العالقات الضرورية املنبثقة من طبيعة األشياء   
ادة الناتج   القانون الثاين الطبيعي وهو قانون السعقوانني الطبيعة هو قانون السالم مثوأول قانون من  
خر هو قانون حب احلياة االجتماعية ، والذي جعل آنشأ قانون  أ، والذي  واآلخرينعن العالقات  

. والذي جيعل السلطة 1ن الرغبة يف احلياة يف اجملتمعات العقل ينضج فظهر قانون طبيعي رابع هو قانو 
وميارسها   مسه ، صات إبختصاإوالذي يصبح وكيل أو مندوب ميارس ، فيختار احلاكم يف يد الشعب

 .ختيار هؤالء احلكامإيف  2ارادته العامة عن طريقها على رب عن طريق االنتخاابت اليت يع

احلكم كونه قضى  و ال ميكن لألمري أن يتعقب املتهمني ويقوم مبجازاهتم ، ليصبح هو اخلصم   
ه يضع  صدار العفو فال يعقل أنإأحد خصائص السيادة فيما بعد وهي  ، ليفقد  يف اجلرائم بنفسه

ىل موظفيهم ، وحيتفظون  إة اجملرمني  م، وعليه فهم حييلون متابعة وحماكاألحكام مث ينقضها بعفوه
 .3خباصية العفو املمنوح هلم  

واذا كانت ،السلطة ذات السيادة يف اجلمهورية قبضة الشعب مجلة مسي هذا دميقراطية  "    
هذا أرستقراطية ، والشعب يف الدميقراطية هو   ت السيادة قبضة فريق من الشعب مسيالسلطة ذا

امللك من بعض الوجوه ، وهو احملكوم من وجوه أخرى ، فعليه أن يدرك كيفية التصويت ومن يصوت 
وعلى صاحب السلطة العليا ، الشعب ، أن يضع بنفسه كل ما  وعالم يصوت ...  وملن يصوت 

 . "4نعهليه أن يصنع بوزرائه ما ال حيسن صحيسن صنعه وع

اختلف مونتسكيو عن هوبز ولوك مل ينطلق من وضعية الفرد وحالة الطبيعة الختاذه الشرائع   
ستقرائية مستمدة من التحليل التارخيي إستنتاجات  إالشعوب للوصول اىل    موضوع له وعادات وتقاليد

 
 .   273-  272، ص 1988، مصر : دار املعرفة اجلامعية ، الفكر السياسي الغريب، حممد عبد معطي 1
 .57، ص  2005، االسكندرية : مكتبة بستان املعرفة ، رواد الفكر السياسي احلديث، امساعيل حممد فضل هللا 2
 .  121،ص 1953، ترمجة :عادل زعتري ، جزء اول، القاهرة :عامل املعرفة،  روح الشرائع ، شارل لويس مونتسكيو  3
 .  22-21، ص  مرجع نفسه، شارل لويس مونتسيكيو  4
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واالحداث  احلكم   ،كونه  للوقائع  يرفض  وهو  قوانينها  تطور  عن  امنا  اجملتمعات  تشكل  يبحث  مل 
 .1املطلق 

حرتام احلقوق واحلرايت الفردية إا ملمارسة و والسيادة يف خطر من فكرة االستبداد ، وضماهن   
ثالث وز بت وتكريس    إلتقان  يعها على سلطات  القواننيإالعمل  تركيز  سواملقصود ابإل  ،حرتام  تبداد 

 .2  التملكيةا هتوميوالد حلب السيطرة د واحدة جتعل الطبيعة البشرية تستبالسلطات يف ي

 :  الفكر الدويلالسيادة يف  الفقرة الثالثة : 

اليوم  أ السيادة  الدولة رست  نظرية  عليه  تبىن  اليت  العالقات  لربط  جوهري  الفكر    ركن  يف 
   العالقات الدولية املعاصرةطاره وحتدد إساسي تربم يف أألهنا مبدا  السياسي والقانوين،

 : العالقات الدوليةيف السيادة وال: أ

الدوليةتوازن  لمعيار وموضوع  كالسيادة    تكيف الفوضى  للقضاء على  الفعال  منذ   القوى 
وستفاليا األوريبهنأاليت    31648معاهدة  للصراع  عام  ثالثني  حرب  اوترخت   مث  ،ت    4معاهدة 

  اخلالفة اليت حققت هناية حرب   الغريب  التاريخ السالم يف معاهدات  أشهر  ابعتبارها  ، 1713سنه
األول لتليها معاهدة   ليون بعد هزمية انب  1815 مؤمتر فينيا  ، مث1714-1701العرش االسباين    على

  5194، ليظهر بعدها ميثاق األمم املتحدة  ميثاق عصبة االمم  مبقدمتهااملدرج    51919ياسفر 
 بعد احلرب العاملية الثانية. 

 
 .  120، ص  سابق مرجع  عزمي بشارة، 1
،   1996، جزء اثين، الطبعة الرابعة، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،  القانون الدستوري والنظم السياسة املقارنةسعيد بو الشعري ،  2

 .    167ص 
 .    182، ص  2017، مصر: مركز الكتاب االكادميي، اإلتفاقيات واملعاهدات يف ضوء القانون الدويليوسف حسن يوسف،  3
 .   93،ص 2018عمان: دار اجمد للنشر والتوزيع،  ،ارنةالسالم الدويل يف اإلسالم: دراسة تصيلية مقخليل رجب محدان الكبيسي،  4
 .   183ص ، 2003عمان: دار اسامة للنشر والتوزيع،  ، ، اجلزء األولاملوسوعة السياسية والعسكريةفراس البيطار،   5
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  األرض جمتمع سياسي حمدد جغرافيا ومسؤول عن حكم تلك  هي  :  طار العالقات الدوليةإلسيادة يف  ا
أبفكار احلرية واالستقالل وتقرير   تستأثر،  ي أعلى سياسي أو ديين، وهي دوليا مستقلة عن أي وص

 . 1املصري

لربط   واألساسي  الفاعل  املفتاح  السيادة هي هي  ذات  فالدولة  وفهمها  الدولية  العالقات 
زن القوى  ، واليت تفرض تواالفاعل يف عامل االغريق القدمي  عالقات الدولية كما كانت املدنجسر ال

 ضاء على صراع املصاحل بني الدول .العاملية يف جوهرها والق

و املسؤول عن الكثري من لها هك، وآت  السيادة هي الصيغة الشرعية الرئيسة يف اجملتمع الدويل
ف بسلطة أعلى منها واليت متلك رت السلطة العليا اليت ال تع  ألهنال العالقات الدولية املعاصرة ،  مشاك

أن السيادة هي    :والذي مفهومه    1576قراراهتا ، وهو نفس مبدأ بودان يف تعريف السيادة سنة  
التعريف  ح رغم أن  ييدها القانون ، وهو صحق املواطنني والرعااي واليت ال يقالسلطة العليا من فو 

تساوى  وغياهبا غياب مليزان فكري ت،شعب  نتقل فيما بعد اىل األمة والخص به األمري يف عصره ،لي
نشاء عالقات بني دول العامل والوحدات البشرية كانت مرتبطة  انسيب يف    وأ  أمامه الدول ولو نظراي

 .2ضاع األقاليمالتقاليد واألداين أو الغزو واخسابقا على 

 السيادة يف ميثاق األمم املتحدة : اثنيا: 

م املتحدة ملبدأ املساواة اليت أشارت ديباجة امليثاق  ختضع الدول مبوجب ميثاق منظمة األم
لتزامات الثنائية  حرتام اإلإساسية وحتقق العدالة و بتساوي األمم كبريها وصغريها يف احلقوق األ  ليهاإ

 
.  52-  43ص    ،2016ترمجة: حمي الدين محيدي، دمشق: دار الفرقد،  ،  أساسيات العالقات الدولية،  جوانيتا الياس، بيرت ستش  1

 .   24، ص  1984، السعودية : دار التهامة  ، 2، ترمجة: غازي عبد الرمحان، طبعة  العالقات الدولية، انظر: جوزيف فرانكل
 .   21، ص 1320سياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر،  ، كلية العلوم الرسالة ماجيستري  ،لسيادة يف ظل اجملتمع املعلومايتا ، عقة نسيمة 2
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قتصادية شؤون اإلال ترقية  يفستخدام األداة الدولية  إالدويل و عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون  
 .1عها يجتماعية للشعوب مجواإل

) تقوم اهليئة على مبدأ   1/2نص املادة  بئها  أكد ميثاق األمم املتحدة يف مقاصد هيئة ومباد
احلقوق واخلضوع ها ابلسيادة يف تساوية يف متتعالدول مف ،املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها ( 

ل االحرتام املتبادل الذي يقضي ابلتسوية  تزامات الدولية أمام القانون الدويل الذي تكون يف ظلالل
ء العالقات الودية بني األمم على اإمن)اليت نصت على     2/ 1يف احلقوق بني الشعوب حسب املادة  

( ، فال يوجد فرق بني الشعوب   يف احلقوق بني الشعوب  حرتام املبدأ الذي يقضي ابلتسويةإ أساس
كربى ودول صغرى أو اخرى متقدمة أو دول متخلفة حيث يشغلون مركز الغنية والفقرية وبني دول  

دول حق التصويت بنعم أو ال أو  واحد وكلهم منخرطني يف نفس املنظمة ابلتساوي ولل     2قانوين 
 متناع . اإل

امتنا اكدت    4/ 2املادة  ان  كما   األعضاعلى  الدول  استعمع  ابملنظمة عن  أساليب  ء  ال 
ة عامة  دولة عضو وهو قاعد  أليالقوة ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي  التهديد أو  

رض  االسياسي أو ما يتع  المة االقليمية أو االستقاللجواز استخدامها فيما ال ميس الس   واالستثناء،
عن سيادهتا  من امليثاق يف حالة دفاع الدول    51وأهداف األمم املتحدة ، الذي توافقه نص املادة  

 . 3مة لدفع أي تعدى أو ضغوطات متس سيادة دولتها  واختاذ االجراءات الالز 

 
، عمان: امواج لنشر والتوزيع  2012دور األمم املتحدة يف تنظيم العالقات الدولية ما بعد احلرب الباردة و حىت عام  د عطا العرجا ،  زاي  1
                                   . 79،ص  2014،
  السياسية  جملة العلوم القانونية و ونقدية ،     حممد الناصر بوغزالة ، املساواة يف السيادة يف ميثاق منظمة األمم املتحدة: دراسة حتليلية   2

 . 26-8، ص   2017،   1، عدد 8اجمللد اجلزائر، ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي، 
والتوزيع  ، عمان: دار اجلنان للنشر  التدخل الدويل االنساين بني ميثاق األمم املتحدة والتطبيق العلمي: دراسة مقارنةأنس اكرم العزاوي ،    3
  ، صور التدخالت الدولية السلبية وانعكاساهتا على الساحة الدوليةسامح عبد القوي السيد عبد القوي،    انظر: .  172، ص  2015،  

 . 163، ص2015مصر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،
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حرتام سيادة الدول  إطار  إساواة يف احلقوق بني الشعوب يف  ابمل  55فيما أشادت نص املادة  
تو  يف  واالجتماعي  ورغبتها  االقتصادي  التقدم  يف  الشعوب  بني  للعالقات  والرفاهية  االستقرار  فري 

ة والتعليم والتشجيع على ذلك يجتماعية والصحية والثقافقتصادية واإلاألزمات واملشاكل اإل  وتسيري
ت بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين من أجل أن يشيع يف العامل احرتام حقوق االنسان واحلراي

 .  1العامة واألساسية جلميع شعوب الدولة األعضاء 

قاليم على الوصاية على األنظام  ثاق األمم املتحدة يف ما يتعلق بمن مي  78وتناولت املادة  
 حتت هيئة األمم املتحدة .  منضويةهاته األقاليم احرتام مبدأ املساواة يف السيادة عندما تصبح 

قليمها يف معاجلة ورسم  إهي سلطان الدولة على شعبها و حدة  السيادة يف ميثاق األمم املت 
السيادية    سياساهتا املساواة  اطار  و    ضمن حيزالداخلية واخلارجية يف  الدويل  التعاون   ءمناإحتقيق 

  من سيادة الدول  تقصأخرى يعترب عمال غري مشروع وين  ون دولوالتدخل يف شؤ   العالقات الودية،
 . املتدخل بشؤوهنا

سيلة لتحقيق املساواة بني الدولة وحق الشعوب يف تقرير مصريها يف اختيار  ألن السيادة و 
 . 2جتماعية واالقتصادية اليت تناسها وحتقق السالم العامليتوافقها واألنظمة اإلنظم احلكم اليت 

ميثاق األمم املتحدة مل  ن  ا  بوصف ،  ابلسيادة  متيازات املمنوحة لبعض الدول  اإل  وال متس
للدول الكربى ، وحق تعديل امليثاق ، والعضوية    املطلقة ، كحق الفيتو والنقض  يادة ينص على الس 

 
، القاهرة: املركز العريب للدراسات والبحوث  ساء مناهجهاالعدالة االنتقالية ودور أجهزة األمم املتحدة يف إر عامر حادي عبد هللا اجلبوري،    1

 .47ص ،  2018العلمية والنشر والتوزيع،
 .   124، ص  1979، الكتاب األول ، القاهرة : عامل الكتب ، الـــتنظيم الــــــــــدويلعبد الواحد حممد ،  2
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ا واملشاركة  وجيا الدول وتقدمها العلمي ومواقعها اجلغرايف وثرواهت، وقوة تكنول1الدائمة مبجلس األمن 
 يف تسري هياكل املنظمة .  اءاالعبومحل 

 السيادة يف القضاء الدويل : اثلثا: 

كد وكيف السيادة كمحور للعالقات الدولية عند  أ  ةالدائمة للعدل الدولياء احملكمة  ان قض
والذي ورد يف حكمها الفقرة التالية "حيكم القانون الدويل    1927حكمه يف قضية اللوتس عام  

من ارادهتا حبيث يصري من مث   ذاوالقواعد اليت تلزم الدول تنبع ا  ،لعالقات فيما بني الدول املستقلةا
 "  2حمظورا افرتاض تقييد استقالل تلك االخرية

والية  ن "أ   1949لسنة    " كورفو"خبصوص قضية    ةعدل الدوليأحكام حمكمة الحيثيات  جاء يف  و 
اال السيادة  احرتام  وأن   ، ومطلقة  انفرادية  اقليميها والية  الدول الدولة يف حدود  بني  فيما  قليمية 

 . " 3أساسا جوهراي من أسس العالقات الدولية عداملستقلة ي

  1927العالقات الدولية منها قضية اللوتيس عام    حمور  وهو ما أكد على السيادة واعتبارها
وكذا    ،  "كم القانون الدويل العالقات فيما بني الدول املستقلة"حيوالذي ورد يف حكمها الفقرة التالية  

 بني هوالندا والوالايت املتحدة ،اقر احلكم القاض ماكس هوبر  1928قضية الس ابملاس عام  

 
جامعة  ،    رسالة ماجسرت،  ظل النظام العاملي اجلديد يف  تطبيقاته و الوطنيةاإلشكاالت القانونية ملبدأ السيادة  ،  حسن انصر  حممد صالح  1

 .    60، ص  2007، السودان،أم درمان اإلسالمية 
    البحوث   ، القاهرة: املركز العريب للدراسات و دور حمكمة العدل الدولية ىف تطوير مبادئ القانون الدويل اإلنساين  صالح جبري البصيصي،   2

 .  192ص  ، 2017العلمية والنشر والتوزيع ،
  ، عمان  ، جامعة الشرق األوسطرسالة ماجيستري،  مفهومها التقليدي وظاهرة التدويلسيادة الدولة بني    ، ال ابراهيم   هاشم بن عوض  3

 .    30، ص   2013 االردن،
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الذي توىل التحكيم يف النزاع  حبيثيات مضموهنا " أن السيادة يف العالقات فيما بني الدول تعين 
 .  "1  االستقالل

رغم من أن الوالايت   بقوله: على  ،ريكي لتأسيس السيادة على اجلزيرةورفض فيه الدفع األم
مع سواحلها بسبب وصفها    املتحدة أشارت اىل عدة ظروف تدل على أن اجلزيرة هلا عالقات قوية

تقر ان اجلز اجلغرايف الدويل  القانون  املياه  ، فان من غري املمكن أن جند قاعدة يف  الواقعة خارج  ر 
 .  2، تتعلق ابلدولة جملرد أن اقليمها ميثل أرضا مرتابطةاالقليمية

االستثمار    مثل نزاع حولاء الداخلي للدولة  الدول ختضع ابلقبول الصريح للقض  أن   ابإلضافة
يتم اللجوء للقضاء الدويل وهذا خضوع   األجنيب يف حالة عدم قبول االحتكام للمحاكم الداخلية

ملنازعات اخلاصة  اب  املضيفةت مملوكة يف اقليم الدولة  ملبدأ سيادة الدول ، كما أنه يف حالة وجود عقارا
أصبح يرفع أمام التحكيم    ةا أهنا دولولكن الدول مبيفة  املضالدولة    ءبتلك العقارات ترفع أمام قضا

 .  3اهليئات الدولية املختصة

كما ظهر هذا يف قضية النزاع الربيطاين الفرنسي على جزر مينيكويرز وايكرهوس يف قرارها 
، حيث أقرت بسيادة بريطانيا على هذه اجلزر ملا ثبت هلا من مباشرة مظاهر   1953ادر سنة  الص

ميال    12ن  ا من الساحل الفرنسي ملسافة تقل عسيادهتا الفعلية لفرتة زمنية على اجلزيرة ، رغم قرهب
 حبراي . 

لداخلية سن القوانني اة السيادة للدولة على اقليمها اخلاضع هلا يف  القضاء الدويل يساير فكر ف
 . القات الدولية بني أعضاء املنظمة ، وهي متساوية أمامه يف اطار العوتقرير السياسة اخلارجية

 
 . 91،ص 2012(، عمان: دار احلامد ،  مبادئ القانون الدويل العام يف ظل املتغريات الدولية )العوملة  ،طلعت جياد جلي احلديدي 1
جمال القانون الدويل  الدولية للقرن العشرين يف   موسوعة القانون الدويل: أهم االتفاقيات والقرارات والبياانت والواثئق عيسى دابح ، 2

 . 9، ص2003عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،  ،، اجمللد الثاينالعام
 .   26  -8، ص سابقرجع م، حممد الناصر بوغزالة 3
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حبرية اختصاصها من   ن تصور فكرة السيادة املطلقة اليت أعطت للدول احلق يف أن حتددإ
وحدها أن  جانبها  هلا  أعطى  التجاوز  ،  عن  هلا  مانع  وال  بال حدود  على حقوق    والتعديتكون 

توقف هذا التجاوز لفرتة حربني  ومل ي  ،نتهاك لألعراف الدولية وقواعدهاواحتالل للدول  إاآلخرين من  
متتاليتنيعاملي أخرىحتالإىل  إ  ابإلضافة   تني  وأراضي  ثروات  لكسب  الدول  احلروب  ل  إبعالن   ،

اإل  ات واملعاهدوالتحالفات   السيادةنمع  حبجة  مربر  دون  معها  املدرسة  سحاب  جعل  والذي   ،
صدى هلاته السيادة املطلقة اليت جيب أن تقيد مبوجب القانون الدويل والقضاء الدويل تاالجتماعية ت 

 .1ختصاصات دول أخرى إو  ةلسياد اتامراع

 :  املسلمنيمفكري عند السيادة رابعا: 

، كما حيمل لقب السيادة من مراألمبعىن والية  املسلمني  علماء  بط مفهوم السيادة بفكر  تير 
أقرانه حتت معىن والية الصفات على  الش املسلمني  متيز يف  اصطالح  فالسيد يف   ،  ، يقوم رع  من 

الناس يف دنياهم وأخراهإبصالح   م ، والسيادة مبفهوم والية أمر املسلمني كانت لرسول هللا  حال 
ريًا َونَذايرًا   ( قوله تعاىل :  وسلم وهي بتكليف من هللا عز وجل بهللا عليه  صلى   حلَْقاِّ َبشا إانا أَْرَسْلَناك ابا

يم  ".   119أية    –( " البقرة   َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاب اجلَْحا

وا بدعوى أصحابه  اللتن،  قومه  دع، مث  اإلسالم  لدينتباعه  بدأت  ،   دعوةتقل  القبائل  اىل 
بيعة    وتتجسد واخلزر األوىل  العقبة  يف  املدينةلألوس  أهل  الدولة    ظهرت أين    ،ج من  لالمة  سيادة 

على "دئها يف بيعة القوم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مباسيدان حممد    املسلمة األوىل واليت رسخ
ن يفرتونه من  يقتلون أوالدهم ، وال أيتون ببهتا، وال  يزنون  ، والأن ال يشركوا ابهلل شيئا، وال يسرقون

ذلك شيئا فأمرهم ، فإن وفوا فلهم اجلنة وإن غشوا من بني أيديهم وأرجلهم، وال يعصونه يف معروف

 
  37، ص    2006املركز العلمي للطباعة،    القاهرة:  ، طبعة اثنية ،نظام الدولة يف االسالم وعالقاته ابلدول األخرى،  جعفر عبد السالم   1
  . 
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فيما بعد    رسول صلى هللا عليه وسلم  هاجرلي "،  1، وإن شاء غفرإىل هللا عز وجل، إن شاء عذب 
شورى املسلمة يف نظامها السياسي على مبدأ ال   المةا  ولةداعمدة    ت املدينة املنورة حيث اتضحاىل

الوفود ابلرسائل للدول الكربى صل هللا عليه وسلم  وبعث  ،  ل السفراءوأسس اجليش وعني القادة وأرس
و  عاملية  ليعرفهم  دولة  بقيام  االسالم  يعلمهم  ، وظلت  دينها  األمم  مع ابقي  تنافسهم يف سيادهتم 

امل  الراشدين وبقيت منوطة ابحلاكالسيادة مبعىن والية أمر  ، وانتقلت اىل عهد اخللفاء    ، م  سلمني 
يكلفهم  والوال الذي  املسلمني  بتسيري  ة  واإلصالح مع خضوعهم شؤون  الصالح  بشروط  ملزمون 

 .2ة من أهل العلم واملرؤة للرقابة من طرف مجاعة خمتارة خاضعة للخليف

املعاصر    الدستوريالقانون  قواعد  وفق    تسيسية هللا عليه وسلم أول مجعية    سول صلس الر أسو 
واليهود    مهاجرين وانصار  ، أين مجع أصحابه ، فهي املنشئة وليست املنشأة اليت ال توجد سلطة فوقها

حدد فيها عناصر الدولة وعالقة املوطنني يف املدينة بينهم مع حكومة  واحدة  والوثنني على وثيقة  
املدينة ومع اجلماعات اجملاورة يف تعامل األمة املسلمة مع األمم األخرى واليت حاكمها رسول صلى  

 واألعراق واألعراف وكفلها مبصطلحضمن تعدد املعتقد  مارس و فدستور املدينة    ،3هللا عليه وسلم
 . بعصران املتساوية للجنسني وللمسلم وغري املسلماملواطنة 

، واليت ختتار بدورها حاكما هلا  يف جمموعها  ده الذي فوضها لالمة وحهللمعتقدا  والسيادة  
  هبا   تهد، وهي حمدودة حبدود الشرع اجملإلعمارهااألرض  ستخلف يف  م  س اختصاصاهتا بصفته ميار 

 
العاملي، 1 النيب األعظم صلى هللا عليه واله  جعفر مرتضى  ، جزء رابع، بريوت: دار احلديث للطباعة  اثنيةطبعة    ،  الصحيح من سرية 

 . 127، ص2007والنشر،
 .  45-35، ص  سابق مرجع ، امين أمحد الورداين 2
 .  54، ص    2006،  القاهرة :املركز العلمي للطباعة  ، ، طبعة اثنيةاألخرىنظام الدولة يف االسالم وعالقاهتا ابلدول  ،  جعفر عبد السالم  3
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املاب األربعة  اخللفاء  عليه وسلم    اب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا من كت  ةتخلصس ملذاهب  وسرية 
 .1ألمة ، وهي يف حقه مطلقة سبحانه وتعاىللابلنسبة الراشدين 

وسيادة األمة    ،2السيادة  ة تعبريا على لفظي املفكرون املسلمون يف عصران يصفوهنا ابحلاكمو 
  و عليها أو تنافسها أو تتخذ بديلة وليست سيادة تعل   يذ للشرع االسالمي  هي سيادة تنفاملسلمة  

لفة به يف وضع  ه ختتار احلاكم الذي يباشر اختصاصات السلطة يف تنفيذ ما هي مكعنها ، وعلي
املواطنني، يقاألنظمة والقوانني الطاعة من  التزام  فابله  السيادة يف االسالم هو هللام،  وحده    صدر 

وتعاىل العامة كما    ،3سبحانه  االرادة  الغريبوليس  األمة  ابلفكر  مقيدة يف حق  حقه  مطلقة يف   ،
 . 4األربعة  هبا املسلمة امللتزمة بفقه التشريع االسالمي مبشار 

، فاذا رأيتم االختالف  اللةيه وسلم ) ان أميت ال جتتمع على ظوقال رسول هللا صلى هللا عل 
سألت ريب أن ال جتتمع أميت  قال صلى هللا عليه وسلم )و ، ابلسواد األعظم ( رواه ابن ماجه فعليكم

 . أمحد يف مسنده والطرباين يف الكبري وابن أيب خيثمة يف اترخيه( رواه  فأعطاهناعلى ضاللة 

 
 . 54، ص  سابقمرجع حسن رزق سلمان عبدو،  1
 .   207،ص  سابقرجع م، راحبي خلضر 2
هللا وحده، أما  السيادة هلل أو للشريعة: السيادة بيد -1يرى املفكرين املسلمني املعاصرين ان السيادة تنحصر يف ثالثة اجتاهات رئيسية:  3

السيادة لألمة: االمة هي صاحبة السلطة العليا يف البالد، فهي  -2 سلطة احلكم فهي مفوضة إىل األمة متارسها يف حدود السيادة، 
السيادة مزدوجة: مجع بني  -3 املوجب األول يف العقد لإلمام وألعضاء جملس الشورى، وهؤالء هم الذي ميثلوهنا وينطقون ابمسها، 

، فجعل هناك سيادة هلل وسيادة لألمة يف الوقت نفسه. وتتفق مجيعاً على أن لألمة سلطة يف اختيار احلكومة اليت تتوىل أمرها،  االجتاهني
  وهلا سلطة على مراقبتها وحماسبتها وخلعها ،غري أن هذه السلطة والسيادة مقيدة حبدود الشريعة اإلسالمية، فال تستطيع أن ختالفها.

  ،14/11/2019، مقال ، سيادة يف الفكر االسالمي املعاصرلعجالن، سؤال الفهد بن صاحل ا 4
.https://ar.islamway.net/article/34463/املعاصر -اإلسالمي-الفكر-يف- السيادة-سؤال 

https://ar.islamway.net/article/34463/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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امر فاإلسالم    ،ها على رأي هو حق والعمل به واجبجتماعكلمتها وسلطتها يف ا  فاألمة
لسري املؤسسات حىت للمؤسسات وهو منهاج  و   ،او احملكومالدولة على الشورى سواء للحاكم    بقيام

 .  1صات السلطة سف يف استعمال اختصا الداري ملنع التع يف سلمها ا

 خصائص السيادة :  الفرع الثاين:

خبصائص ت السيادة  داخليا    تميز  االمور  وتنظيم  النظام  حلفظ  متارسها  احلكومات  جعلت 
خلصائص السيادة ابلضرورة يف  عملية وما قاعدة اشرتاط موافقة الدولة اال محاية وممارسة ، 2وخارجيا 

للدول ابرام   املستقلة  االرادة  على  تقف  اليت  الدولية  ن   ،  3االتفاقات  ما  اول  دو  عليها  تور  سص 
ومالزمة هلا بطول بقائها    نشأة الدولبوهي مرتبطة    ،4مبادته االوىل  1971فرنسااجلمهورية الثالثة ل

 : هيو املعرتف به 

 السيادة مطلقة :  الفقرة االوىل:

لدولة ، فال  ، كوهنا أعلى خاصية لة هلاابعالتتعترب مصدر املميزات والصفات    بوصفها سلطة
ذها على ط نفو تبس هبا  ، و على منها يف الدولةفراد اأو  أو مجاعة  يوجد سلطة أو هيئة أو مؤسسة أ

للمؤسسات   إلرادة، وهي ماحنة ايف الداخل وال يف اخلارجسلطة عليها    ، فال تعلو املوطنني وإقليمها
غري حمددة  سلطة اصلية    فهي  ،5ة داخل الدولة يف تسيري مرافقها والنافذة على حدود اقليمها القائم

وتعين اهنا مستقلة خارجيا يف اختاد قراراهتا وال ختضع    ،سلطتها من سلطة أخرى    ال تستمدومقيدة و 

 
 .  16، ص  1987 ، ، القاهرة : الزهراء لإلعالم العريب   سيادة الشريعة االسالمية يف مصرتوفيق الشاوي ،  1
 .161، ص 2010للنشر ،  ، الرايض: مكتبة العبيكان10،الطبعة السياسة مبادئ علم ات، وآخرون ، نظام برك 2
، مصر: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية  املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدويل اإلنساين ،عبد علي حممد سوادي 3

 . 104، ص 2017والنشر والتوزيع ،
4 - La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la 

Nation,aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.  
 .  19، ص2006،  دار أسامة و دار املشرق الثقايف :، عماناملعجم السياسي، وضاح زيتوين 5
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يؤخذ جبانب    ،1و االفرادأو اجلماعات  أؤوهنا من جهة الدول او املنظمات  لإلكراه او التدخل يف ش
اخلاصية مراعاة تثر احلكام ال الشخصية املعنوية للدولة ابلظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية  

االنسانية ،و مدى تقبل مواطين هاته احلكومات والدول لقراراهتا وقوانينها اليت    والسياسية بطبيعتهم
ملتغريات الظروف الكبرية واملفاهيم غري متوقعة يف العصر احلديث    ،2تفرضها ويلتزمون ابخلضوع هلا 

برتراند  ويقول  ،  ي جتاوز حدود الدولذتصال الرقمي العايل للجانب التكنولوجي وعامل اإلوالتدفق ال
ابدي:" أبن مبدأ السيادة مل يكن موجودا دائما وأنه ال ينتمي إىل التاريخ بل إىل حقبة اترخيية معينة  
وأن هذا املبدأ مت بناؤه من أجل التمييز املطلق بني الداخل واخلارج، ولكن هذا التمييز بني الداخل  

  ، "3ميزة املسرح الدويل الوليد   واخلارج أصبح نسبيا فالتناقضات والتساؤالت وعدم اليقني أصبحت
نظرية التضامن  اصحاب  وجورج سل يف فرنسا    دجييليون    الفقيه برزهم  أنتقادات و ومل تسلم من اإل

معناه أننا نعطي السمو إلرادة بشر على آخرين )احلكام(  يقولون أبن وجود فكرة السيادة    االجتماعي
 وينشئيفرض جتماعي من تضع القانون بل أن التضامن اإلالدولة  عليه ليستو  ،4إرادهتم يفرضون

 :5كنقد هو  ،وأهم ما وجه اىل سلطتها املطلقةيقرر ضرورة وجود القانون و 

طالق يف  تعددة فال تصح فرضية اإلب عوامل مرادة يف التصرف بسبملطلق اإلالواقع مقيد  -ا
 حق السيادة. 

 
،  2015،عمان: مركز الكتاب االكادميي ،   اسرتاتيجية حروب التحرير الوطنية   صباح نوري علوان العجيلي، صالح حسن الربيعي،  1

 . 31ص
 . 33، ص2009لنشر والتوزيع ،عمان: دار جمدالوي ل ،العالقات السياسية الدولية واسرتاتيجية إدارة األزمات اثمر كامل اخلزرجي،  2
 .انظر: 50،ص مرجع سابق مصطفى سحاري ،  3

20-, FAYARD, PARIS, 1999, p 19souveraineté Un monde sansBertrand Badi :   
،طبعة   العربية والعامليةأثر استقالل القضاء عن احلكومة يف دولة القانون: دراسة دستورية مقارنة ابألنظمة القضائية هاشم حيىي املالح ،  4

 . 39، ص2018مصر: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية والنشر والتوزيع ، اثنية،
:دار الكتب العلمية    بريوت ، طبعة اثنية، حكومة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( دراسة اترخيية دستورية مقارنةعدانن عاجل عبيد ، 5
 . 70، ص 2007،
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طالق وختضع  ،كيف تتمتع ابإل  عطاء الدولة هذا احلق يوقعنا يف تناقض والقانون الدويلإ-ب 
 . يف ذات الوقتالقانون الدويل  ألحكام

خطر على ابنه  منحها السيادة املطلقة يعترب هتديد للقانون الدويل، لنظر كل دولة له  -ج
 الدولية.  استقالهلا وسيادهتا ابالحتكام له وملؤسساته

هنكني   لويس  الدويلويرى  ابلقانون  ألنه    :املتخصص  سيء،  مفهوم  السيادة  مفهوم  ان 
حداث واملفاهيم الكالسيكية وال  طته األ، كما ان املصطلح ختيستخدم خلدمة اهداف وطنية متطرفة

ن تقوم السلطة املطلقة اليوم حتت قبة العالقات الدولية املعقدة يف الواقع ،ويتناىف واملسؤولية  أميكن  
 ابلتمسك ابلسيادة املطلقة.  1صبح مصري الدولة العزلةأال إالدولية للدول و 

 شاملة: السيادة   الفقرة الثانية:

قليم إال يوجد من ينافسها على اقليمها يف ممارسة فرض الطاعة على مواطنيها على  مبعىن  
تفاقيات واملعاهدات  عدا ما تستثنيه اإل  ،قليمهاإ ومن يقيم على  دولتها فهي تشمل كافة املواطنني  

مع السفارات    املعتمدين ابلدولوموظفي املنظمات الدولية    الدولية خبصوص املوظفني الدبلوماسيني
الدول املوجودة  جنبية  األ املواثيق  التزامها هب واليت هي انتج أاثر قبوهلا إبراداهتا     ،2إبقليم  املربمة  ذه 

والعالقات الدولية ، كوهنم هؤالء املوظفني خيضعون لسيادة دوهلم يف اقليم تلك السفارة اليت متثل  
كل من يكون على اقليمها الشمولية متس    ،3اقليم دولتهم فيما جرت عليه أعراف اجملتمع الدويل

 الربي واجلوي والبحري الدي يدخل حتت سلطان الدول يف جماهلا املتعارف عليه. 

 
 . 50،ص سابق رجع م مصطفى سحاري ،  1
 .  33، ص  سابق رجع ماثمر كامل اخلزرجي،  2
 .  218، ص  سابق رجع موضاح زيتون ،  3
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 :دائمةالسيادة    الفقرة الثالثة:

ابستمداد  يعين الدولة  بوجود  مقرتن  الدولمنها،    بقائها   وجودها  بوجود  وتزول   فتستمر 
فرادا او جمموعات ممن ميارسون هده السلطة أ بصرف النظر عن تغري احلكام او االشخاص  ،1بزواهلا 

او تغريها يف شكلها امللكي او اجلمهوري او مؤسساهتا الدستورية اليت متارس عن طريقها سيادهتا  
زوال السيادة،  والتغري يف احلكومة ال يعين فقدان أو    ،دوليا2املقرتنة بشخصيتها املعنوية املعرتف هبا 

 فاحلكومات تتغري ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة. 

وهي  يرتتب على زوال الدول فقدان خاصية السيادة ،فقد تتحد الدول يف دويلة واحدة  و 
نقسام داخل الدولة الواحدة يف اقاليمها  نفصال واإلاو اإل،  واالندماجية   والفدرالية فعلية  االحتادات ال

او    ،3اىل جمموع دول 1991حتاد السوفيايت سابقا الهنياره يف  ا حدث لإلكم اىل دول    ستقالهلا إب
تستعمر مباشرة، وتفقد صفتها يف اجملتمع الدويل وعضويتها هبيئة االمم املتحدة بزوال شخصيتها  

، وتنتهي شخصيتها القانونية بفقد احد عناصرها الثالث املشكلة للدولة ،املتمثلة يف الشعب القانونية
  2003منها عندم مت اعالن احتالل العراق يف التاسع من عام    ،واالقليم والسلطة السياسية احلاكمة

مريكي جورش بوش االبن وتعيني بول برمير حاكما مدنيا امريكيا على العراق من طرف الرئيس األ
 .4وسقوط احلكومة السابقة

 
 .  31، ص  سابقمرجع ، صباح نوري علوان العجيلي، صالح حسن الربيعي 1
 . 50، صسابقمرجع مصطفى سحاري ،  2
 . 231ص  ، 2004عمان: دار جمدالوي للنشر، ، السياسية االساس يف العلوم ، قحطان امحد احلمداين 3
، اجلزء االول، عمان: دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع  االمم املتحدة :اهداف االمم املتحدة ومبادئها،  سهيل حسني الفتالوي 4
 .  255، ص 2011،
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 :  عنها التنازلميكن  الالسيادة  الفقرة الرابعة:

قد  و ،  (  شخصيتها القانونية)  1ذاهتا فقدت  تكون  ال ميكن للدولة ان تتنازل عن سيادهتا واال  
السيادة  االرض و ولكنه عمليا ينقل  ادهتا  يهذا التنازل بس   ستنازل الدولة عن جزء من أراضيها وال ميت

قد سيادهتا  تفلفانتقال السيادة مرتبط ابألرض اي االقليم  ،على تلك االراضي اىل الدولة االخرى  
واقامة القواعد العسكرية لدول االجنبية على ارض اقليم ،  ا اجلزء من االرض املتنازل عليهذهعلى  

،  2لك اجلزء من االرض ذدولة ما هو فقدان للسيادة لصاحل الدولة اليت اقامت القواعد العسكرية على  
ض هبا وجودها ،  الدولة وسيادهتا اليت تفر ها التنازل عن سيادهتا للتالزم الوثيق بني نشؤ  وال ميكن

إلرادة العامة فإهنا  ل مل تكن السيادة سوى ممارسة وقال روسو: "  تتنازل عليها ،ال فسيادهتا واحدة ،
مما ال ميكن التنازل عنه، إن صاحب السيادة الذي ليس سوى كائن مجاعي ال ميكن أن ميثله غريه،  

ال ميكن نقلها ،والواقع أنه إذا مل يكن من املتعذرات أن تلتقي  فالسلطة مما ميكن نقله ولكن اإلرادة  
االلتقاء اثبتا    اهذإرادة خاصة يف نقطة مع اإلرادة العامة فإنه من املستحيل على األقل أن يكون  

م  1879أغسطس    26ويف  ،  برغبته على خاصيته الشخص املعنوي  تنازل  فيستحيل ان ي،  3  "ومستمرا
أن السيادة لألمة وغري قابلة لالنقسام   خاصية صدر إعالن حقوق اإلنسان الذي دعم وتبىن نصه  

 .4وال ميكن التنازل عنها 

 تتجزأ:   السيادة ال الفقرة اخلامسة:

قول روسو:"  وي  جتزئتها، مبعىن أنه ال يوجد يف الدولة الواحدة سوى سيادة واحدة ال ميكن  
ألن اإلرادة إما أن تكون عامة وإما أال تكون كذلك، فهي إما إرادة الشعب السيادة ال تتجزأ ،إن  

 
 .  33، ص  سابق مرجع اثمر كامل اخلزرجي،  1
 .  145، ص سابق مرجع ، سهيل حسني الفتالوي 2
 . 52، ص سابق رجع م مصطفى سحاري ،  3
 . 168ص  ، 2016 ، عمان: مركز الكتاب االكادميي  ،  القانون الدويل بني االستقرار والعدالة، أمين حيىي محدويوسف عطاري ، 4
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يف جمموعه وإما إرادة جزء منه فقط، ويف احلالة األوىل تكون اإلرادة العامة املعلنة عمال من أعمال 
من أعمال اإلدارة    السيادة وهلا أن تسن القوانني، ويف احلالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل

فالسيادة إرادة هلا خاصية خاصة هبا وهي أهنا إرادة عليا    "، 1كون إال مرسوما على أكثر تقديروال ت
هذه اإلرادة اإلنسانية على سائر اإلرادات وتسمو  مستقلة وال ميكن تقييدها، إال أهنا إرادة إنسانية،  

يعد تعدد  ،جتزئتهاوال ميكن    اإلنسانية األخرى هبال  وال  العامة  للسيادةسلطات  تقاسم  بل هو  ا   ،
لإل فقطتقاسم  ت  2ختصاصات  للسلطاتليس  فالسلطة  قاسم  والقضائية  يةالتنفيذ،  يف    والتشريعية 

، وتعدد احلكام ال يعين تقاسم    ألصحاهباوالها ، ليست سلطات  ختصاصات ملن يتإالدولة هي  
نظام الالمركزية  بوحدة سيادهتا    ، وال يغري من وحدة الدولة أو ميسختصاصات  للسلطة بل تقاسم لإل

ختصت به لعامل أصيل وامنا  أقاليم ال تعترب صاحبة اختصاص  الن اهليئات احمللية على مستوى األ
 .3على مواطنيها وحدودها ونشاطاهتا  ن الدولة مسؤولةو عامل شساعة املساحة، ألأاجلغرايف 

هتا ألعماهلا الداخلية واخلارجية،  وهر السيادة يف مباشر جيايب وسليب جلإوهو ما يرسم تصور  
عليها ارادهتا يف الداخل مبا جيعلها اتبعة لدولة أو    فهي ال ختضع وال تعلوها سلطة آمرة أخرى متلي

ما  واجيابية ضمن    ،4تابعةالدول أخرى كالدول املستعمرة أو املوضوعة حتت االنتداب أو الوصاية او  
الوفاء ابلتزاماهتا  ا وتلتزم  تصادق عليهتفاقيات ومعاهدات ومواثيق  إمن    تربهم تنفيذها إبرادهتا يف 

 
، ص  2015،  الكتاب االكادميي، عمان: مركز الشركات متعددة اجلنسيات وسيادة الدولة ابراهيم حمسن عجيل، اعتصام الشكرجي،  1

114  . 
،   2011، الطبعة السابعة ، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، السياسية والقانون الدستوري يف النظم  الوسيط  نعمان أمحد اخلطيب،   2

 .  34ص 
 . 35، ص سابق مرجع مصطفى سحاري ،  3
 .  175، ص1969ار النهضة العربية للطباعة والنشر، ، بريوت: دالنظم السياسية :الدولة واحلكومةحممد كامل ليلة،  4
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يف ظل    ودميومتها  ستمراريتها إي  ويلغمصاحلها اخلارجية  و   ال يتعارضملتفقة ، مما  ا  ملتبادلة مع الدولا
 . 1اجملتمع الدويل
 خرى للسيادة منها: أضاف بعض الشراح خصائص أكما 

 السيادة سلطة قانونية :   -1

واقعية مادية  حقيقة  نشأهتا  يف  ابقي   2كانت  على  هيمنتهم  األشخاص  من  عدد  بفرض 
لتصبح سلطة  هي مبنية على القانون  و   اجملموعة ، والذي انتج السلطة السياسة مبفهومها احلديث ،

متارسها     سلطة  ،فهي3للمستأثرين على احلكم سن القوانني امللزمة للمحكومني ومتنح  قانونية تعطي  
 .  القانوناهليئة اليت خيوهلا الدستور أو 

 جمردة : السيادة  -2

واليت تربز يف التعبري على االرادة العامة لصاحبها فهي اثبتة ال تتحول حسب ممارسة السلطة  
  ، 4السياسة هلا سواء كان نظام دميقراطي أو ملكي ، فهي حقيقة موضوعية جمردة عن الزمان واملكان 

ختصاصات للسلطات الثالث ابلدولة هاته اإلارسون  ة جمردة عن أشخاص احلكام الذين ميفالسياد
اإلقليم ومن يقيمون   شراف علىالسلطة على اإل  وأهنا قدرة   ،5ه ، وال تنتهي برتكهم احلكم أو سقوط

 
،    من بودان وهيغل اىل فوكوايما وهتغتون او من تريخ حضارة اىل تكريس هيمنتها العوملة والسيادة الوطنية املستحيلة:العيد صاحلي ،    1

 .    44، ص  2006اجلزائر: دار اخللدونية ، 
 .  2011علي محيدي هادي الشكراوي ، حماضرات قانون عام ، النظم السياسية ، جامعة اببل ،العراق ،  2
 . 52، ص   2003، عنابة : دار العلوم والنشر ،  الوجيز يف القانون الدستوريحسين بوداير ،  3
ة احلقوق، جامعة مولود  ، كليرسالة ماجيسرت  ،تجارة  املنظمة العاملية لل يف  السيادة االقتصادية للدول األعضاء  ، أمقران سبعرقود حممد  4

 .   22، ص2010، ، اجلزائرتيزي وزو معمري
 . 92، ص 2011/2012على هادي محيدي الشكراوي، السيادة من خصائص الدولة، كلية احلقوق، جامعة اببل، العراق،  5
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فسيادة    ،1وإلزام األشخاص ابالمتثال لتلك القوانني  إلقليمها احلاكمة  عليه من خالل سن القوانني
 .2بسقوط نظام احلكمال تتأثر برتك او على اقليمها الدول 

   ال تكتسب مبرور الزمن :السيادة  -3

قل من دولة اىل دولة أخرى  تان السيادة ال تكتسب مبرور الزمن وال تسقط مبروره ، فهي ال تن
قليم دولة اىل إح بضم  ل ستثناء حالة توقيع الصإب،3فال تقبل التقادم املكسب وال التقادم املسقط  ،

 . دولة أخرى

  1749-04- 09بل كورفو يف   قرار حمكمة العدل الدولية يف قضية مضيق جيفوقد جاء  
،مبوجب 4عد أساسا جوهراي يف العالقات الدوليةاملستقلة ي  لسيادة االقليمية فيما بني الدولان احرتام ا

 .5الدولية يف النزاعات حمكمة العدل م يكاملتعهدين فيه بتح ةمعاهدشرط 

 اثرها القانونية أ و مظاهر السيادة  : املطلب الثاين

ملعاصر للسيادة  الفقه  القانون العام ابأعطى  و   ،6ختصاص حتكار اإلتتجلى مظاهر السيادة إب 
وقد    السيادة ما نربزه ابلفرع االول، قد يكون هلا وجهان سيادة داخلية وسيادة خارجية، اهر  مظ

 
الطبعة الثانية، الرايض:  طريقك اىل العمل الدبلوماسي: اساسيات عامل الدبلوماسية والقانون الدويل العام،  فيصل بن عبد العزيز اخلرجيي،    1

 . 59، ص  2019 مكتبة القانون واالقتصاد ،
سة الوراق  مؤس  ، عمان:نظرية احلق،  القانون نظرية الدولة، نظرية  :املدخل لدراسة علم القانونمهند وليد احلداد، خالد وليد احلداد،    2

 . 84، ص  2008لنشر والتوزيع ، 
 . 131، ص  2016القومي لإلصدارات القانونية ، ، القاهرة: املركز القانون الدويل و الشريعة االسالميةعبد العزيز بن حممد الصغري،  3
 . 92، ص 1994دار املطبوعات اجلامعية ،   : ، اجلزائرقانون اجملتمع الدويل املعاصر  ، بن عامر تونسي 4
السياسية، جامعة ابو  ، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم  رسالة ماسرت،  نازعات أمام حمكمة العدل الدولية، اجراءات املمنصوري فاطمة  5

 .   27، ص 2017،قايد تلمسان، اجلزائربكر بل
، مصر: املركز العريب للبحوث   جرمية استهداف إاثرة احلرب األهلية عرب اإلعالم: دراسة مقارنةعودة يوسف، سلمان املوسوي،  6

 ، 97، ص2019والدراسات العلمية والنشر والتوزيع،  
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تكون شخصية أو إقليمية كما أن هلا مضموانن سليب وآخر إجيايب من حيث األساس قد تكون  
اثر قانونية يف  أاليت جتعل هلا  و ،  واخرى اقتصاديةويف بعض األحيان فعلية    سلبيةأو    اجيابية سيادة  

 .الثاينوهو الفرع  ال ميكن حصرها واملبادئ النابعة من مبدأ السيادة الواقع الداخلي والدويل

 :: مظاهر السيادةاالول الفرع 

 اليت متارسها ومنها:  لدول من انحية درجة متتعها ابلسيادة هو تصنيف ل

 : السيادة الداخلية والسيادة اخلارجيةالفقرة االوىل: 

   املظهر الداخلي : -ا 

الداخلية  مباشرة شؤوهنا  يف  الدولة  ا على اقليم  منة السلطة السياسية يف بسط سلطاهنميثل هي
ا  سساهتا اخلاضعة لسلطاهتما يعرف ابلسيادة االقليمية للدولة يف تسيري مرافقها وهيئاهتا ومؤ   ، وهو 

ضمن تكريس    ،1، كما متارس هذه السيادة على عموم مواطنيها ورعاايها على اقليمها وخارج اقليمها 
امتيازات السلطة العامة  متلكها  والتنفيذية والقضائية الممارسة سلطاهتا لكامل اختصاصاهتم التشريعية  

الدولة  يف ممارسة التشريعي والتنفيذي والقضائي يف  املناسب وتتوىل    ،2العمل  فتختار نظام احلكم 
املؤسسات واهليئات   التشريع والقضاء، وتصدر وتوجه وتتابع وتراقب األوامر اىل االشخاص وكل 

فالدولة   ،3او تقييد، واجلميع ملزم بطاعتهااملوجودة داخل حدود اقليمها إبرادة مطلقة بدون حدود 
مرة والناهية اليت تعلو مجيع املتواجدين  ابمتالكها السلطة اآل  حرة يف اختيار وتنظيم شؤوهنا الداخلية 

 
 .  260، ص1998دار الثقافة،  :، مصراألشخاص ، املصادر، التعريف العام: يلالقانون الدو امحد عادل الطائي ،  1
  1، عدد  36، جملد  اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،  السيادة والنظام العاملي اجلديد  ، مستقبل نسيب حممد ارزقي  2
 .    66-65، ص 1998، 
 . 46، ص سابق مرجع مصطفى سحاري ،  3
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وهذا ببسط السلطة احلاكمة السياسية يف الدولة سلطاهتا على إقليم الدولة ، حبيث    ،1فوق اقليمها 
فال ينازعها وال ينافسها أحد يف فرض إرادهتا  ،اليت تتمتع ابلقرار النهائي تكون هي السلطة اآلمرة  

 داخل إقليمها. 

 املظهر اخلارجي :  -ب

يتعلق و ،2يعكسه سلطة الدولة يف ادارة شؤوهنا اخلارجية واقامة العالقات مع الدول االخرى 
أو منظمات مع دول    وتكتالت ات  ق وحتالفتفاقيات ومواثيإشرتاك يف  نشاء واإلالدولة يف اإل  إبرادة

ية املستمدة من  من شؤوهنا الداخل ، لدخوله ضمن عدمههلا    ابالنضمامختيارها  عاملية اخلاضعة ال
الدويل   اجملتمع  أعضاء  مع كل  ومساواهتا  الوطنيةاستقالهلا  متالكها سلطة  ، إلوما خيدم مصاحلها 

، وال  والثقافيةقتصادية  واإلالسياسية  يف كل اجملاالت  احلها  ملصدائما  القبول أو الرفض الذي خيضع  
هتا  بسياد  بل  ،قوة تطورها من ختلفهايتعلق بأو  صغرية او كبرية  يتعلق هذا االختيار مبساحة الدولة  

فهي ال تتلقى التوجيهات من اخلارج وال تتدخل    عنها،  واستقالهلامساواهتا بني الدول    القائمة على
الدول األخرى ذات   الشؤون  لقيودو   السيادة، يف  او حيول دون خضوعها  يعفيها هذا  القانون    ال 

واملعاهدات   برضاها  واالتفاقات الدويل  أبرمتها  ،3اليت  االخرى  الدول  بسائر  عالقاهتا  وحتديد   ، 
   .4حبقها يف اعالن احلرب او التزام موقف احلياد ها واحتفاظ

 
 . 83، ص سابقمرجع ،  مهند وليد احلداد، خالد وليد احلداد 1
  2011،  امد لنشر والتوزيع، عمان: دار ومكتبة احل1،اجلزء  موسوعة املنظمات الدولية: نظرية املنظمة الدولية ، سهيل حسني الفتالوي 2
 . 199ص  ،
،  القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنةلوجيز يف  ، ا. انظر: االمني شريط123125_، ،ص سابقرجع  م  أوصديق فوزي،  3

 .78، ص 1999اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 
 .  130، ص  سابقمرجع  عبد العزيز بن حممد الصغري،  4
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عاهدات وفقا حلريتها املنبعثة  فمظهرها اخلارجي أصله هو حق الدولة يف دخول بتحالفات وم
يف تراجع املفهوم املساواة  رغم  ،1الوطنية   سيادهتا وحفظ مصاحلهاارادهتا املستقلة واملستمدة من  من  

 . 2مكانه  بشريةالالقوة العسكرية واالقتصادية و وحلول مسالة شكلية ،كبني الدول   الواقع

 :اِلقليميةالسيادة الشخصية والسيادة الفقرة الثانية:  

ني الدولة  السيادة الشخصية والسيادة اإلقليمية تعين السيادة الشخصية تكييف تطبيق قوان
ا مقيمـني فـي خـارج إقليمهـا ، إال أنـه تـم هجـرة هـذه السـيادة وأصـبح يعتـرف  على مواطنيها ولو كانو 

 .3حدود الدولة الدولة يتحدد جماهلا يف نطاق  ابلسـيادة اإلقليميـة ابعتبـار أن

 :السيادة اِلجيابية والسيادة السلبيةالفقرة الثالثة:  

عكس مضمون سلبيا، وذلك بعدم قبول أية سلطة أعلى منها يف تسيري  تالسيادة السلبية    
للسيادة    املضمون، أما  الدولة لشؤوهنا الذي  من خالل مسوها ابلنسبة ألفراد اجملتمع  اإلجيايب  فهو 

يعرف سلطة الدولـة بكـل مـا تقـوم بـه مـن حـق األمـر والنهــي فــي الــداخل ومتثيــل الدولــة ومــا يرتتــب 
 .4عليهــا مــن حقــوق والتزامــات هلــا وعليهــا فــي اخلارج

 
لية احلقوق  ختصص: القانون الدويل العام، قسم احلقوق، ك  ،رسالة ماجيستري،  نساين وتثريه على مبدأ السيادةكشيدة الطاهر، التدخل اال  1

 .  28،ص 2010/2011خيضر ببسكرة، اجلزائر، والعلوم السياسية جامعة حممد 
 . 48، صسابقمرجع مصطفى سحاري ،  2
ملؤسسة اجلزائرية للطباعة ،  اجلزائر: ا،  1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي اجلزائري يف ظل دستور  ،  امحد وايف، بوكرا إدريس  3

 . 42، ص 1992
ملقاة على طلبة السنة األوىل ليسانس، ختصص حقوق، مقياس    حماضرات  ،القانـــون الدستـــوري: نظريتا الدولة والدساتري   ، بوالقرارة زايد    4

 . 26ص ، 2018/2019قانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد الصديق بن حيىي، جيجل،
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 : االقتصاديةالسيادة الفقرة الرابعة: 

كقاعدة ستئثارية على اإلقليم  ختصاصات اإلممارسة اإليف    قدمياالسيادة اإلقليمية    حنصرت إ
اسياسي ال  همهيتألعامة   والعسكرية،  اإلة  القيمة  لإلقليم  ما  من  قتصادية  حيوي  الظاهرة مبا  الثروات 

الرتبطة ابختيار وتنفيذ السياسات واملخططقتصادية املوالسيادة اإل  والباطنة، وطنية  ات االقتصادية 
صبحت  ظهور الدول احلديثة ا ، ولكن معفراد او اجملموعات ستغالهلا من بعض األكانت استثناء إل

عل ا النهب    ىحلريصة  داخليا وخارجيا،مواردها من  واالستنزاف  تطور وسائل   واالستغالل  كذلك 
  املوارد الطبيعية كل  استغالل أعماق اليابسة والبحر أدى إىل حرص الدول على السيطرة الفعلية على  

حق كل دولة يف اختيار  و ،  السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية:  واختذ هذا احلرص شكلني  ،  برا وحبرا
املوازية لقدرة الدولة    الوطنية  السيادة تجزأ منجزء ال ي السيادة االقتصاديةف  ،1كيفية استغالل مواردها

 .2احلرة  أي ابختياراهتا على القيام ابلتنمية بنفسها 

 : السيادة الفعلية:الفقرة اخلامسة

طاعة اال الفعلية هي  واجملموعات  السيادة  احلاكمة  ألوامر  الدولة  إبقليمفراد  سواء    السلطة 
ائد عسكري فيستخدم اجليش  السيادة الفعلية ق  حيوزوقد    كانت مستندة لقانون أو غري مستندة له،

الدولةللسيطرة،   لدى  االكراه  ووسائل  القوة  امكانيات  يدين  ،  3ولوجود  وطنيا  زعيما  يكون  وقد 
الااليديولوجية  حكمه على املشروعية    يقيم  الشعب مببادئه والقائمة هبيمنة  قانونية،  وليس الشرعية 

 
 ،  12/2019/ 7عبد الرمحان حممد السوكين، السيادة يف القانون الدويل العام، 1

https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=72359 . 
 .158، ص2016 ، عمان: دار الغيداء للنشر والتوزيع،النمو االقتصادي وحتدايت الواقعالشرقاوي، حممود علي  2
 . 55، صسابقمرجع  عبد العزيز بن حممد الصغري،  3

https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=72359
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ملا صاحب    دوليا  والفعالة السيادة الفعلية رمبا يصدق أن دول العامل الثالث تفتقد إىل، و 1االمر الواقع 
 .2مبدا السيادة من تطور ابلقانون الدويل املعاصر 

 :القانونية املرتتبة على مبدأ السيادة : اآلاثر الثاين الفرع 

العديد من اآلاثر السيادة  التفصيلية و   ،ترتتب على فكرة  املبادئ والقواعد  ال ميكن حصر 
 :3النابعة من مبدأ السيادة ولكن أمهها

واملزااي    اكتساب   -1 الدولية  احلقوق  واالتفاقات  املعاهدات  الدويل كإبرام  الصعيد  على 
احلقوق املتساوية، وتقرير الشعوب   :ملبادئ القانون الدويل املقررة يف ميثاق األمم املتحدة مثل  اخلاضعة

، ومنع  الداخلية  شؤوهناوعدم التدخل يف  ملصائرها، واملساواة يف السيادة ،واستقالل مجيع الدول ،
اإلنسان،   حلقوق  العاملي  واالحرتام  استعماهلا،  أو  ابلقوة  للجميع التهديد  األساسية    واحلرايت 

بني  التعاون  وحتقيق  الودية  العالقات  وتطوير  الدوليني  واألمن  السلم  على  احملافظة  يف  ،واملشاركة 
مواردها شؤوهنا الداخلية واستغالل  لدولة حق التصرف يف  متنح اوعلى املستوى الداخلي    ،4الدول 

حيال األشخاص املتواجدين على إقليمها بغض    ناسبةاملذ التدابري  وتتخ،  5األولية وثرواهتا الطبيعية 
 .6صفتهم كمواطنني أو أجانب على النظر 

 
الكتب للنشر      بورصة   القاهرة:   ،العوملة و تثريها على النظم القانونية يف األقطار العربية: دراسة مقارنة،  جابر بن خلفان بن سامل اهلطايل  1

 . 270، ص 2015والتوزيع ،
 . 128ص، 2009 ، دمشق: دار الفكر للنشر والتوزيع، االخر واحلرب على االرهاب، حممد خليل املوسى 2
 ، 18/11/2019،مقـــــال، أثر التحوالت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية، حممد بوبوش  3

 ar.html-1676-article-ar/regional-1676-article-http://www.oujdacity.net/regional . 
 انظر: ديباجة اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. 4
 .275ص، 2000ريوت: دار احلقيقة، ، بالعالقات الدوليةرميون حداد،  5
 .127، ص2000، بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  قانون العالقات الدوليةامحد سرحال،  6

http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
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السيادة كذلك  على  يرتتب  كما    _2 سيادة مبدأ  يف  احلقوق  ف،  قانوان الدول    املساواة 
والكبرية    يف ظل االختالفات املتباينة   ،ولو الدول متساوية من الناحية القانونية    حتصلهاوالواجبات اليت  

بني الدول من انحية الكثافة السكانية واملساحة اجلغرافية واملوارد االقتصادية ودرجة التقدم العلمي 
   .1املتنامية واملستمرة بني الدول  القوة العسكرية وإىل غري ذلك من الفروقترسانة والتقين و 

ليس مطلقا، فهناك العديد    2أقره ميثاق األمم املتحدةمبدأ املساواة يف السيادة الذي    ويبقى
من احلقوق تتمتع هبا الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن وال تتمتع هبا الدول األعضاء األخرى  

،    109و108ي نص عليه امليثاق يف املواد ذال  4وحق تعديل امليثاق  ،3منها استخدام حق النقض
إذا صدر مبوافقة ثلثي أعضاء اجلمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء األمم املتحدة ومن بينهم مجيع  

 . 5اي الدول اخلمس الكربىأعضاء جملس األمن الدائمني 
دولة    أيعدم جواز التدخل يف شؤون الدول األخرى حيث حيظر القانون الدويل تدخل  3_ 

واالقتصادي واالجتماعي    ختيار وتطوير نظامها السياسي اب   يف شؤون الدول األخرى إذ كل دولة حرة 
التدخل من دولة أخرىوالثقايف   الشؤون  إ  ،6دون  املتاحة يف  الوسائل  يكون بكافة  ان  لتزام جيب 

وااللتزام بعدم   احملتل، مارستدا من اإلحديثالدول املتحررة  ابملبدأوطالبت  الداخلية والدولية للدول،
، فال ميكن للدول ان  حق الشعوب يف تقرير مصريها  أالدول مندمج حاليا مع مبدالتدخل يف شؤون  

 
الدولية السلبية،  سامح عبد القوي السيد عبد القوي  1 التدخالت  الدولية و صور  العربية  ، مصر:  انعكاساهتا على الساحة  الدراسات 

 . 126، ص  2015، للنشر والتوزيع
  1/2وتنص الفقرة  .30ص   ، 2005عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع ،  ، قرارات منظمة األمم املتحدة يف امليزان  ،انيف حامد العليمات   2

 .تقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها من ميثاق األمم املتحدة :
 . 109، ص2009، بريوت: دار الكتب العلمية، حق النقض )الفيتو( ودوره يف حتقيق السلم واألمن الدوليني، نزيه علي منصور 3
 . 127، ص2002، بريوت: دار الفكر العريب ، الوسيط يف القانون الدويل العامحسني الفيتلي،  4
 . 140، صسابقرجع  م ، عبد العزيز بن حممد الصغري 5
 .28، ص سابقمرجع ، مصطفى سحاري 6
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و  أ،او حلساهبا اخلاص وبوسائلها اخلاصة    حلل مشاكلها،  ملساعدهتاخترق اختصاص دول اخرى  
 .1او تغيريها ستبدادية لإلبقاء على امور راهنة حماولة التعرض هلا إب

الدولية   العالقات  يف  الزاوية  حجر  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  عدم  مبدا  ويعترب 
"ميتنع أعضاء اهليئة    4/ 2  وليس صراحة ابملواد   ضمنيا نصوص ميثاق االمم املتحدة  اشارت اليه  ،و 

ابستعم التهديد  عن  الدولية  عالقاهتم  أو  مجيعا يف  األراضي  استخدامها ضد سالمة  أو  القوة  ال 
اليت فسرت    ،.."االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة

  7/ 2واملادة  واستقالل اقليمها ،للدول    السياسيةابلتزام الدول على عدم احداث اي تغيري ابلوحدات  
املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان    " ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا  الداخلي  
االمم   يثاقاملمن  هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع"  امليثاق، على أن  

واصدرت اجلمعية العامة اعالن مبادئ القانون الدويل املتضمن العالقات الودية والتعاون    ،املتحدة
اخلاص بواجب    املبدأالذي تضمن    1970لعام    2625بني الدول وفقا مليثاق االمم املتحدة رقم:

، اعالن  1981لعام    36/103لتصدر اجلمعية العامة قرارا رقم:  ،عدم التدخل يف شؤون الدول
ومحاية   الداخلية الشؤون يف التدخل     جواز  عدم فيه   وسيادهتا   استقالهلاللدول،  فصلت  الذي 
 . 2املبدأ

 

 :3ال احلصر كرذ سبيل الالدكتور/حنا عيسى استاذ القانون الدويل على واضاف 

 
 . 21-7،ص 2011: دار املتنيب للنشر والتوزيع ،األردن، واجب التدخل اإلنساين،  حممد علي خمادمة 1
 . 59ص  ، سابقمرجع  ، عبد العزيز بن حممد الصغري 2
 ، 8/11/2019،السيادة... نشأهتا ومظاهرها،حنا عيسى 3

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/331967.html   

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/331967.html
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   .حق السالمة اإلقليميةو  ، حرمة اإلقليم1-
قانونية دولية ويعىن ذلك عدم تعارضها  حرية التصرف يف اجملاالت اليت ال توجد بشأهنا قواعد  2-

 .مع القانون الدويل
األصل أن ما تقوم به   نأل  السيادة،الشك دائما يفسر لصاحل  ، و القيود على السيادةال تفرتض  3-

 .الدولة مشروع
 ،  افرتاض صحة أعمال الدولة -4
  .1إال ما قيدت به نفسها  الدولة يقيد  شيءال  -5

  

 
 . 93ص،  2013عمان: دار زهران للنشر والتوزيع، ، العالقات الدولية يف ظل النظام العاملي اجلديد، عبدالسالم زاقود  1
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 والقيودالسيادة بني املمارسة  املبحث الثاين:

مباشرة  السيادة الكاملة  الشعب  مارسة  مبكرست الدميقراطية املباشرة الصورة املثلى للدميقراطية  
، تطلب وكثافة سكاهنا  امتداد رقعتها اجلغرافيةو   صعوبة حتقيقها بعد تطور وظائف الدولة كن  ، ول

، حيث يقوم   عى الدميقراطية غري املباشرةاالمر تطبيق نظام آخر من أنظمة احلكم الدميقراطية يد
احلكم شؤون  لتويل  له  ممثلني  ابنتخاب  النظام  هذا  يف  سيادته   الشعب  وميارس    ،1وممارسة 

اإلصالحيات   ممثليه ذات  السياسية  يف  واملمنوحة  املسندة  رادة  السلطة  الدولة  لسلطات 
سيادة    نظرية   من خاللالسيادة الفعلي  صاحب    ابسم  ، القانونالدستور و اليت يضعها   القيود إطار

تساوي الدول  ترتب     السيادة خاصيةمبا ان  و   ،ونناقشها ابملطلب االول  األمة ونظرية سيادة الشعب
يف اجملتمع الدويل سواء    واقعا  عرفتها شهد تفاقما واضحا لقيود  حمرجا تواجه وضعا  اليوم  ابتت     قانوان

او   الدويل  اجملتمع  واعراف  الدويل  القانون  والقوى  امام  امام  حكومية  وغري  احلكومية  مؤسساته 
  .طلب الثايناالقتصادية اليت نربزها ابمل

 صاحب السيادة يف الدولة   املطلب االول: 

السيادة   فكرة  استخدمت  ما  املل اول  عن  الدفاع  هبدف  سلطة  كانت  إزاء    الباابوات ك 
تكون له سلطة مطلقة ميارسها على حدود إقليمه وعلى رعيته ال يشارك فيها    كي   واإلقطاعيني،

والقضاء على الطابع   للملوك  2ملطلقة اضد السلطة      1789قيام الثورة الفرنسية لسنة  بعد  و   أحد،
هم اىل كيان جمرد مثايل خصائص السلطة  م هذه الصراعات نقلتزخ ، نشأت نظريتني من يثار الو 

عليها من والسيطرة والتوريث للحكام  االستيالء    وهدفهما ابعاد امللكية ومفاهيم،  األمة والشعب  

 
 .  241، صسابقرجع منعمان امحد اخلطيب،  1
 .  97، ص2017، ترمجة: عادل زعيرت، مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، روح الثورات والثورة الفرنسيةغوستاف لوبون،  2
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ومميزاهتا   للسيادة  اخلصائص  نفس  بقاء  مع   ، األشخاص  أو  إلك  املمن  بسلخها  طرف  األمة  ىل 
 من الناحية العملية.  ىل شخص حمددإسناد مهام ممارسة السيادة فعليا ،إل1الشعب 

فرد    تشريعها على اجلماعات ، وقد يكون  والقواعد القانونية  صدار  إفصاحب السيادة ميلك  
ة الثالثة للماضي واحلاضر  نية ، أو األمة املتشكلة من األجيال يف األزمأو طبقة يف الفكر االوليغارش

  موضوعها العقد االجتماعي الذي    ستوحاة  من كتابه ه روسو امليواملستقبل ، أو الشعب املنسوبة للفق
 .  16وك ابلقرن ل حماربة السلطات املطلقة للم 

 سيادة األمة:نظرية الفرع االول: 

قامت هذه ،و   العقد االجتماعي  ؤلفه الشهريمبتنسب النظرية اىل الفقيه جون جاك روسو   
بفكرة أن السيادة تعود للحكام )امللك ، سيطرت  اليت     النظرية على أنقاض نظرية السيادة املطلقة

فهي سيادة مطلقة ممتزجة  وهبت له من االهلة ،   هناأ أساس   على  ، 18حىت أواخر القرن  األمري(  
"  3املشهور" أان الدولة قوله  ر بوأكد هذا امللك لويس الرابع عش   ،2لسلطة السياسة وشخص امللك اب

ال النظرايت  ظل  أو  ستنإوالسيطرة  التملك  تفسري  ضمن  و  أ،  دينيةكتفسري يف  اجلسدية  للقوة  ادا 
 .4ابلنسبة لنظرايت القوة  متيازات والثروات والغلبة للهيمنة على اإل الفكرية أو املالية

 
جامعة  : الدولة واملؤسسات العمومية، قانون عام، كلية احلقوق، ، فرعرسالة ماجسرتخدجية غالب، السيادة يف الدستور اجلزائري ،  1

 .  10، ص 2014/2015اجلزائر االوىل ، 
 .   50، ص   2003، عمان: دار جمدالوي للنشر والتوزيع، نظرية الدولة يف الفكر اخللدوينعلي سعد هللا،  2
 .  13،ص2011، مصر: دار الكلمة للطبع ونشر، نظرية السيادة وأثرها على شريعة األنظمةصالح الصاوي ،  3
مركز   بريوت :  ، الطبعة الثانية،ينظرايت احلكم والدولة :دراسة مقارنة بني الفكر اإلسالمي والقانون الدستور حممد مصطفوي،  4

 .  45ص ،2018الفكر اإلسالمي،  احلضارة لتنمية
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 نظرية االمة:  مضمون الفقرة االوىل:

ة العامة  ادر  نشأت ابلعقد االجتماعي وهذه اإلالعامة اليت ومفاد النظرية أن السيادة لإلرادة  
املزرية اليت شهدهتا    وضاعاأل  نتاجوهي    ،رادة الكائن اجلماعيإ  متثلجتماعي  اليت هي نتيجة العقد اإل

األ بتوجيه دفة    ، وربيةاحلضارة  السياسي  وخاصة فرنسا  املزج بني خرى  أىل جهة  إالنظام  بدال من 
،ليحتويها  1ىل القانون العامإمة والدولة ،لتنقل فكرة السيادة  خصية امللك والدولة، مزجت بني األش

 الكائن اجلماعي. 

األمة اليت  ابعتبار    ،حاكما فردا او افرادا او مجاعة مما جيعل السيادة ملك لألمة وليس للملك  
السيادة وحدة واحدة ال تتجزأ  جعلوهو ما  ، 2املكونني هلا  فراداأل ستقل حىت عنجمرد م هي كائن

، كما أهنا سيادة مطلقة دائمة   وحدهاوغري قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها ، فهي ملك لألمة  
 .3عامة وشاملة،

اا موال ميكن لألفراد من اجل السيادة أو جبزء منهاإلعة  األمة    دنفراإلتنافيه مع  ،  دعاء حبق 
جيعل املواطنني  ،  5األمة  ميثل كافة مواطيناجلماعي الذي    املعنويللشخص    4الكاملة اململوكة  ابلسيادة

واليت   ، احلاضرة، والالحقة (،  السابقةل جمموع األفراد يف مجلة األجيال املشكلة هلا )ثكتلة اترخيية مت
ثل لألمة  ، واحلاكم فيها ممالعامة  رداهتا إ، املعرب عن  وهو األمة  املستقل عنهم،  املعنوي تشكل الكيان  
 ووكيل عنها . 

 
، القاهرة: املكتب املصري  ، الدميقراطيةالشورى الدستور، السلطة التشريعية، االسالميني والعلمانيني: الدولة بني وائل حممد يوسف،  1

 .  112، ص  2013احلديث ، 
 . 55، ص  1992، طبعة خامسة، القاهرة: دار الطباعة احلديثة ،  النظم السياسية، محد عجيلة، حممد رفعت عبد الوهابعاصم أ  2
 .   31، ص سابقمرجع ، صالح حسن الربيعي 3
 .  96ص ،1990ليب احلقوقية ، ، لبنان: منشورات احلمبادئ النظم السياسية، ت عبد الوهابحممد رفع 4
 .  27، ص  سابق مرجع ، خدجية غالب 5
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حقوق االنسان   نمن اعال  3نقتها يف املادة  اليت اعت  1نظرية سيادة األمة الثورة الفرنسية   اهلمت
الفرنسية هذا،    ثر جناحها أعلى    1789 التأسيسية  تبنت اجلمعية  هي  األمة    " ن:قرت أبأو   حني 

كما نص  ،رادة األمة  إه على أن القانون هو التعبري عن  من  6وأكدت ابملادة  "    مصدر كل سيادة
على أن السيادة وحدة واحدة غري قابلة لالنقسام وال للتنازل   1791الدستور الفرنسي لسنة  دستور  

لأل ملك  ابلتقادم وهي  للتملك  وال  السلطاتعنها  األمة مصدر مجيع  وأبن  هذه    استغلتو   ،مة 
الفرنس  الثورة  رجال  قبل  من  من    يةالنظرية  الربجوازية  الطبقة  الس إلتمكني  السياسية حتكار  لطة 

 يلي:  ما ذا التبينهومن نتائج  ،قتصادية بفرنساواإل

مة صاحبة السيادة يف  لنيابية اين ينوب الربملان عن األذ ابلدميقراطية اتقتضي النظرية االخ  -
املباشرة والدميقراطية شبه املباشرة حيث يقوم  لذلك فإن نظام الدميقراطية    ،رادهتا العامةإعن  التعبري  

ن  أل   ، األفراد أبنفسهم مبمارسة السلطة السياسية دون وساطة أحد ال يتماشى مع نظرية سيادة األمة
 .2مةفراد األ أ لوكة لالمة كشخص معنوي مستقل عن  يتجزأ وهي مم  النظرية تقول ابن السيادة كل ال

، كون األفراد ال خيتصون تيار ال يعد حقا لألفرادخفاإل  ،3نتخاب وظيفة وليس حقاإل  -
ر أصلح املوطنني ملمارسة السلطة  ختيا إيؤدون وظيفة عامة لألمة مهمتها    أبي جزء من السيادة بل هم

معني  قرتاع املقيد الذي يشرتط يف الناخب أن يكون ذو مستوى علمي  وهكذا جتيز هذه النظرية اإل  ،
هد قرتاع املقيد والضيق يف ع، وقد وقع العمل مببدأ اإل معينةىل فئة  إنتماء  و اإلأبنصاب مايل  أو  

 
مصر:  ، الطبعة الثانية، القانون الدستوري: النظرية العامة للمشكلة الدستورية: ماهية القانون الدستوري الوضعيعبد الفتاح ساير ، 1

 . 60، ص2004،املؤسسة املصرية للطباعة  احلديثة 
 . 87، ص1991، القاهرة : دار الكتاب العريب ، النظام النيايب ومشكلة الدميقراطيةعصمت سيف الدولة ، 2
 . 61ص،  2012، بريوت : دار الكتب العلمية ،   التداول السلمي للسلطة يف نظام احلكم اإلسالمإايد كامل إبراهيم الزيباري ، 3



 سيادة الدول على إقليمها                                                              الفصل األول

64 
 

قرتاع مشروطا فال يعطى هذا احلق إال ملن كان يدفع ضريبة  بفرنسا حيث كان اإل  1791دستور  
 .1قرتاع العام قل دميقراطية من اإلأوهو نظام  ،تعادل ثالثة أايم عمل

ات األفراد مما  رادإ، اليت تسمو  2رادة العامة لألمةاإل  التعبري عننتاج    القواعد القانونية    -
القانون ليس تعبري    اجملتمع الن املواطنني داخل    لسلوكيات جموعة القواعد املنظمة  يستوجب التقيد مب

وقد أكد إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي   ،عن ارادة الناخبني او النواب بل ينسب اىل االمة
 .  3هذا 6و 5يف املادة   1789لعام 

  االنتخابية وال   الذين انتخبوه وال دائرته  االفراد  ثلال مي  ،ألمةيف الربملان ميثل كل االنائب    -
كالة غري الزامية ، فهو حر يف طرح افكاره  فهم يتمتعون بوكالة عامة أو و   ، اليهي ينتمي  ذال  حزبه

فتعبريه أثناء قيامه بوكالته التمثيلية إلرادة األمة  ،مصلحة االمة ال جهة اخرى  ابسم األمة متحراي  
أو   او ميلون إرادهتم على نواب األمة  ،ى اوامر او توجيهات من منتخبيهان يتلق  ،فال ميكن لهوحدها  

  .4يلزموهم أبي نوع من الوكالة اإللزامية وذلك طيلة املدة النيابية 

 اختيار واسناد  ، مبا أن األمة حرة يفوامللكي  اجلمهوريالنظام    ق نظرية سيادة األمة معاتفا  -
أن    1791وقد أكد دستور فرنسا لسنة    ،أو ملك   لإلمرباطورمه ، فقد تسند املهمة  سيادهتا ملن تقد

 ميثل األمة جبانب اجلمعية الوطنية. امللك 

 
 .   37، ص  سابقمرجع مصطفى سحاري،  1
ان القانون هو عبارة عن   :1789معية الوطنية الفرنسية سنة  الذي أصدرته اجل إعالن حقوق اإلنسان واملواطن من   6املادة  نص 2

إرادة اجلمهور. فلكل واحد من اجلمهور أن يشرتك يف وضعه سواء كان ذلك االشرتاك بنفسه أو بواسطة انئب عنه. وجيب أن يكون  
 هذا القانون واحدا للجميع. أي أن اجلميع متساوون لديه.  

 .   62، ص  سابقمرجع ، إايد كامل إبراهيم الزيباري 3
النظام السياسي   واملنافسة السياسية يف النظام االنتخايب يف التجربة الدستورية اجلزائرية: مقاربة حول املشاركة الوهاب،  عبد املومن عبد 4

 .  22، ص 2011، قسنطينة: دار االملعية للنشر والتوزيع ،اجلزائري
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  ها مصاحل األجيال السابقة والالحقة ليس احلاضرة فقط راعي عند ممارسة السيادة ابمست  -
ذوا يف حسباهنم مصاحل االجيال القادمة اليت مل  ان يفكروا وأيخ  عند تشريع القانون ملزمون  ،النواب 

هيئة الناخبني فقط، بل تشمل مجيع االجيال السابقة واملعاصرة    ،تولد، فاألمة ال متثل يف فرتة مؤقتة ما
 والالحقة. 

احتكار    مينع عليهم  نتخابية،مرة من طرف دوائرهم اإلالنواب املختارين ملمارسة السلطة اآل   -
بل جمرد وظيفة يؤدوهنا عن االمة ،تسقط   ليست حق هلم،هاته السلطة او االستحواذ عليها ألهنا  

   .1هاء مدهتم مباشرة بعد انت 

هي:   االمة  سيادة  نظرية  فنتائج  حقاوعليه  وليس  وظيفة  من   االنتخاب  جمموعة  ميارسه 
ممثل لالمة وال ميثل األشخاص الذين  النائب  ،و االخذ ابالقرتاع املقيد  ،مع    دون غريهم  األشخاص

القانون  اإللزامية ،و انتخبوه ،واستقاللية النائب عن األشخاص الذين انتخبوه رفض مفهوم الوكالة  
 .تعبري عن إرادة األمة

 تقدير نظرية سيادة األمة :  الفقرة الثانية:  

الذين كانوا يدعون السيادة    2واجهة السلطة املطلقة للملوكمة مبنظرية سيادة األظهور    طرتبإ
مل  بعد ممارستها  و ،  للحكاماملطلقة  السيادة    بررت النظرايت اليت  ،و   ألشخاصهم قبل الثورة الفرنسية

 :  اهنانتقادات املوجهة هلا من اإلتسلم كنظرية 

مما يلزم   ،رادة العامة لألمةة تعبري عن اإلمتس حبقوق وحرايت األفراد كون القواعد القانوني  -
من طرف اهليئات    استبداد ىت ولو كانت ال ختدم مصاحلهم وحرايهتم ، وهو  خضوع األفراد هلا ح

 
 .   34، ص  سابقمرجع مصطفى سحاري،  1
 .58، ص  سابقمرجع عبد الفتاح ساير ، 2
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القانون الصادر عن   ،ةرادة مشروعألمة اليت متلك السيادة املطلقة كون اإلا  سيادة  العامة اليت متثل
االمة   عن  صادر  االمة كانه  او  ذممثلي  الرفض  اهليئات  او  اجلماعات  او  االفراد  يستطيع  فال  اهتا 

 .1االحتجاج لوجود غطاء شرعية مسبق مارس فيه املمثلني صالحياهتم 

، ومن شأن    ذا يؤدي اىل االستبدادسيادة املطلقة وهاىل ال  تبين مبدا سيادة االمةيؤدي    -
 .2انتهاك احلقوق واحلرايت العامة لألفراد واجلماعات  االستبداد

اوجدها واستغل ن  - االمة  ،و الربجوازية    الليربالية   هاظرية سيادة  تربير  من اجل  ضد شعوهبم 
رادت ا  ،املطلقة عن طريق ربطها ابلسيادة النيابية بواسطة ممثلني ينوبون عن االمة  احتكار السلطة

هذه الطبقة اقامة السلطة على اساس االنتخاب هبدف استبعاد الطبقة االرستقراطية من احلكم ، 
كما اهنا رأت بنفس الوقت امهية منع الكتل الشعبية من استخدام حق التصويت للوصول اىل السلطة 

 .                 3يده بتقي

اعرتاف واضح ابكتساب الشخصية املعنوية ابعتبارها  األمة عن األفراد  ستقاللية  تكرس ا  -
الدولة واألمة ،  4ذاهتاوحدة مستقلة وقائمة ب قانونيني هم  كيان الستقالل  ، جيعلنا أمام شخصني 

،ليحدث التصادم على اقليم    املعنوية عها ابلشخصية  متت  اىل  ؤدي وجواب األفراد ي   عناجلماعي  األمة  
 .   5واحد بني الشخصية املعنوية للدولة واخرى لالمة يتنازعان السلطة 

يؤدي اىل حصر ارادة االمة يف عدد حمدود ال  وتقييده بشروط اعتماد االنتخاب كوظيفة  -
بعدها يف عدد    توضع  مث اثنيا:   اوال: توضع يف هيئة عدد معني من الناخبني،  ،بيةمتثل ارادة االغل 

 
 . ص، 2015قومي لإلصدارات القانونية ،، القاهرة: املركز المدى متثيل النائب للناخبني يف ظل النظام النيايبمسري داود سلمان،  1
 .  208، ص مرجع سابق حممد كامل ليلة ،  2
القارية والعاملية يف األنظمة السياسية   الرؤية  من  دراسة حتليلية: عصر العوملة  يف تطور أزمة الدميقراطية التقليديةلطيفة مصباح محري،  3

 . 198، ص2017، القاهرة: االكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي ، 2،الطبعةوالقانونية املعاصرة
 .   84،صمرجع سابق عبد العزيز بن حممد الصغري،  4
 .  63،صمرجع سابق إايد كامل إبراهيم الزيباري ،  5
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رادة منتخبيهم وال على اارادة  ال على    تعرب ارادهتم  ال  ينذال  واحملددين ،  معني من النواب املستقلني
  الفرنسية الثورة    اعتمدتهقد  كوظيفة  القانوين لالنتخاب    التكييف  ذاواجلدير ابلذكر ان ه  ،  1الغلبيةا

، واملادة الثالثة من  1791يف دستور فرنسا لعام  تبنيها االمة ، ومت    سيادة  ةلنظري  تبنيها من خالل  
  . 1789عام  الفرنسيةاعالن حقوق االنسان واملواطن الفرنسي الصادر عن الثورة 

متنح   ال  االنتخاب  سلطة  ،   لألفرادوان  حق  او  سيادة  اصحاب  بوصفهم    بوصفهم  وامنا 
 .2وظيفة هوشخصيا وامنا  مكلفني ابختيار ممثلي االمة ، وابلتايل فاالنتخاب ليس حقا 

واملصري    1791الدستور الفرنسي سنة    :3منها يف العامل  تبنت نظرية سيادة األمة عدة دساتري  
منه على ان : مجيع    23حيث نصت املادة    اعتنق مبدأ سيادة األمة ،   1930  و   1923  لعام

وجاء دستور مصر لعام  السلطات مصدرها األمة واستعماهلا يكون على الوجه املبني هبذا الدستور  
املادة   1956 يف  ايضا  هذا    2،  يف  املبني  الوجه  على  ممارستها  وتكون  لألمة  :السيادة  ان  على 
 .  رالدستو 

متارس األمة األمة مصدر السلطات . و   :على ان  24  ، يف املادة1952ور االردن لعام  ونص دست
 . سلطاهتا على الوجه املبني يف هذا الدستور

على ان : نظام احلكم يف دولة الكويت   1962من دستور الكويت لعام    6ونصت املادة  
دميقراطي ، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات مجيعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه املبني  

 . الدستور هبذا 

 
 .  64،ص سابقرجع مإايد كامل إبراهيم الزيباري ،  1
،  2010، القاهرة : دار النهضة العربية  الوجيز يف االنظمة السياسية وفقا ألحدث التعديالت الدستوريةدويب حسني صابر،  2

 . 193ص
 .   56، ص مرجع سابق مسري داود سلمان،  3



 سيادة الدول على إقليمها                                                              الفصل األول

68 
 

 :نظرية سيادة الشعب الفرع الثاين :

الشعب    متثيلعل  نظام جي  لبحث عنااىل  دت االنتقادات املوجهة اىل نظرية سيادة االمة  أ
هلا، وهو ما    املكوننيمنظورا ،ال بوصفه اجملرد كوحدة متجانسة مستقلة عن االفراد    يحقيق  متثيال

   . 1انتج نظرية سيادة الشعب

الدولة   مواطين  هو كل  داخل  ،الشعب  فرد  مواطن  هذه هاته  وكل  من  ميلك جزء  الدولة 
والذي مينح لكل فرد حق املشاركة يف التعبري  تساوي بني أفراد الدولة الواحدة ، ابلتكون  و   ،السيادة

العقد   اطار  ، ضمن  العامة  االرادة  الدساتري،    االجتماعي على  وإعداد  القوانني  هلسن  ذه  لتوزع 
  .2وحده  الشعب هو صاحب السيادةو ، السيادة على كل أفراد الشعب

 الفقرة االوىل: مضمون النظرية  :  

املولودين أحرار ومتساوين ،  السيادة ملك للجماعة اليت تتكون من عدد األفراد  ترى النظرية  
بينهم  وتنقس  السيادة    حيث السيادة للشعب مبجموعه ،    ،3بشكل متساوي لكل فرد جزء منها م 

، 4منها جزء    منهمكل فرد    افراد الشعب، وميلك   تكون السيادة لكل فرد فيه ،اي ان السيادة جمزأة بني
 .5اجزاء ابقي االفراد ، وبال تفرقة بني احلاكم واحملكوممع  يكون متساواي

كون لشعب  السيادة امع  سيادة االمة  نظرية    ، تتالقىسواالجتماعي لرو ويف ظل نظرية العقد  
السيادة للشعب  ، ولكنها بنظرية  6جيعالن السيادة جلماعة االفراد، وليس ألشخاص احلكام كالمها  

 
 . 47ص،7،طبعةمرجع سابق  نعمان أمحد اخلطيب ،  1
 . 15، ص2013 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  عادل زعيرت، مصر:  ، ترمجة:العقد االجتماعي جان جاك روسو،  2
 . 57، ص مرجع سابق ، د عجيلة ، حممد رفعت عبد الوهابعاصم أمح 3
 . 57، ص 1975القاهرة :دار النهضة العربية ،  ،النظم السياسية والقانون الدستوريثروت بدوي ،  4
 .45، ص2007، بريوت: منشورات احلليب احلقوقية ،  األنظمة السياسية ،حممد رفعت عبد الوهاب 5
 .   34، ص مرجع سابق مصطفى سحاري،  6



 سيادة الدول على إقليمها                                                              الفصل األول

69 
 

أكد جون جاك  و   ، لك كل منهم جزء من هذه السيادة  مقسمة على عموم افراد الشعب الذين مي
إبخضاعه كافة احلقوق واحلرايت لألفراد إلرادة  وكتابه العقد االجتماعي  روسو مضمون هذه النظرية  

أن الفرد يف إطار السيادة الشعبية يعترب ويف آن واحد رعية وصاحب سيادة جزئية،    اي  اجلماعة،
وكع  السلطان  لتشكل  اجملتمعة  الفردية  السيادات  سلطة  لكل  خيضع  عناصر وهو كرعية  من  نصر 

  . 1السيادة العامة ال ميتلك إال جزءا من السيادة ولكنه يف اجملموعة، يتمتع مبا يتمتع به اجلميع من قوة 

هيو  األ  السيادة  هاته  من  متكامل  صاحبة كل  العامة  االرادة  متثل  اليت  ،   جزاء،    السيادة 
ي هدفها  القواعد القانونية للقانون  الوضعفاإلنسان يتنازل عن استقالله ولكنه يربح ابملقابل حريته ف

تعبري عن االرادة العامة اليت تصب يف موضوعيني مهمني مها احلرية واملساواة ، فالسيادة توجه القوانني  
 .2ة يف ظل احلرية االجتماعي وختفيض سلطة الثرو اىل ختفيض التفاوت 

ب للجماعة  هنا  السيادة  وحدة  فانتقال  ابعتبارها  وليس   ، األفراد  عدد  من  مكونة  وصفها 
  1793جويلية    24الفرنسي يف دستور  الدستوريمستقلة عن األفراد املكونني هلا ، وأخذ هبا املؤسس  

 ."للشعب ملك السيادة " نص املادة اخلامسة والعشرون على أن :  ب

  سيادة االمة تطبيقا نظرية  ادة الشعب تفوقت على ما حققته  اثبت الواقع ان نتائج نظرية سي
الشعب هو   الابعتبار ان  اليت  سيجمموع  اليت تتحدادات  لتشكل سيادة   ميلكها مجيع األفراد هي 

  يرتب النتائج التالية :  بنظرية سيادة الشعباألخذ ، و 3كمصدر للسلطة وشريعتها وحده الدولة  

 
 .  108، ص مرجع سابق أمين أمحد الورداىن،  1
، العراق : وزارة  اول ء، جز الفكر السياسي الغريب احلديث واملعاصرعبد الرضا حسني الطعان ، عمر حسني فياض،علي عباس مراد ، 2

 .  108التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، ص 
،    2016، القاهرة :املركز القومي لإلصدارات القانونية، حبــــوث دستوريةعلي جميد العكيلي، ملى علي الظاهري، مسري داود سلمان،  3

 .  81ص
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ل منهم له جزء من السيادة  الشعب كون ك  يتمتع به كل أفرادوليس وظيفة  االنتخاب حق    -
ودافع جان جاك روسو عن هذا الرأي عندما اكد   ،  1له حق اخليار يف القيام به من عدمه  مما يعطي

 .  " 2على ان : " التصويت حق شخصي ال سبيل اىل سلبه من ابناء الوطن

عام حر وال ترد عليه أي قيود يف حق كل أفراد الشعب مبفهومه السياسي ، ألن  الاالقرتاع    -
 .3جمتمعهمكم ،هم من خيتارون افضل احلكام حلاألفراد كلهم متساويني يف احلقوق والواجبات 

عكس نظرية األمة الذي هو تعبري  ،القانون تعبري عن ارادة األغلبية لألفراد  حسب النظرية    -
تعبري عن االرادة   ألنه،  أو الغائه أو تعديلهالقانون    االعرتاض على  مة لألمة ، فيمكنعن االرادة العا

 .4وارادهتم  غلبية الناخبنيلراي أي يرتتب عليه خضوع االقلية ذالشعبية املمثلة هبيئة الناخبني، وال

لة عامة ، مما  اع ابلوكتملنائب املنتخب يعترب ممثال لناخبيه وميارس السيادة ابمسهم وال يت ا  -
،املنتخب  لة املكلف هبا  اح للمواطنني حق عزله ما مل يعرب عن ارادهتم ، أو جتاوز حدود الوكيسم

ابلتوجيهات   التقيد  يلزمه  مما  اليت ميلكها انخبوه،  السيادة  بصفته ممثل جلزء من  وكيل عن انخبيه 
يرونه ال    يتم عزله من طرفهم يف اي وقتواال    ،للوكالة االلزاميةانخبوه    والتعليمات اليت ميليها عليه 

 5خيدم مصلحتهم 

متنح لكل فرد احلق يف    ، جتزئة السيادة بني كل أفراد الشعب يف اطار املفهوم السياسي  -
ه املباشرة ابملشاركة يف احلياة السياسية  ارسة الدميقراطية املباشرة أو شبق ممء من السلطة وحيقممارسة جز 

األفراد هلم حق  تناسب مع الدميقراطية النيابية ،و ت على عكس نظرية سيادة األمة اليت    ،لعموم الشعب

 
1 Bertrand Pauvert, Droit constitutionnel: théorie générale, Ve République ,Studyrama 

: Panorama du droit, 8e édition, France, p 93 .  
  .192، ص مرجع سابق  دويب حسني صابر ،  2
 .  146، ص  1996ة ،االسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،الدولة يف ميزان الشريعة : النظم السياسيماجد راغب احللو،  3
 .  66، صمرجع سابق إايد كامل إبراهيم الزيباري ،  4
 .  42، صمرجع سابق  ثروت بدوي ،  5

https://www.lgdj.fr/editeurs/studyrama-84/panorama-du-droit-8401.html
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ممارسة السلطة بصفة مباشرة او غري مباشرة ببعض مظاهر السلطة عن طريق االستفتاء الشعيب او  
م ،وهو  االقرتاح الشعيب للقوانيني او عن طريق االعرتاض الشعيب على القوانني او اقالة الناخبني لنائبه

اكثر انفتاح يف ممارسة افراد الشعب أبنفسهم للسلطة ضمن الدميقراطية غري مباشرة من نظرية سيادة  
 .1  فقط مبدأ سيادة الشعب ال يتناسب اال مع النظام اجلمهوري، على خالف االمة

  وعليه فنتائج نظرية سيادة الشعب هي :جتزئه السيادة بني األفراد، واالنتخاب حق ال وظيفة، 
والقانون تعبري   ،  واألخذ ابالقرتاع العام، والعودة ملفهوم الوكالة اإللزامية ونشأة األحزاب السياسية

 . عن إرادة األغلبية

 تقدير نظرية سيادة الشعب :الفقرة الثانية:  

الدميقراطية غري ضماانت ملمارسة السيادة من خالل مؤسسة رغم ما القته النظرية من تبين وواقعية و 
من  االنتقادات املوجهة لنظرية سيادة الشعب  املعارضة و   مل متنع عنها  يف تسيري الشؤون العامة،  مباشرة
  : امهها

فاذا كانت نظرية وجتزئتها على أفراد الشعب ،    هتقسيمالسيادة بمفهوم  وتعقيد  غموض    -
،فال يعرف من ومها االمة والدولة  عنويني يتنازعان السيادة  مة تؤدي اىل وجود شخصني مسيادة اال

احلقيقية السلطة  فصاحب  ق،  الشعب  سيادة  األفراد  بتقسيم  مت  انظرية  على كل  أجزاء  السيادة 
ميارس فمن  ،  ادى اىل عدم وضوح احلدود الواقعية لسيادة االفراد ابلنسبة اىل سيادة الدولة،و   والشعب

وقد يؤدي اىل االضطراب وانفالت ؟،  2؟، الدولة، الشعبهل هو: الفرد ؟؟،السيادة الفعلية يف الدولة
 . 3بسبب غوغاء افراد الشعوبالنظام العام 

 
 . 244، ص2005العلمية، ة ،بريوت: دار الكتب حقوق اإلنسان السياسية يف اإلسالم والنظم العامليصر محد اجلبوري، ساجر ان  1
 .   58-56ص  ،سابعة، طبعة مرجع سابقنعمان أمحد اخلطيب ،  2
 .  245، صمرجع سابق ساجر انصر محد اجلبوري ،  3
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عينة  بتكريس اجلهوية على أساس أن املنتخب ميثل دائرة م  تؤدي اىل عدم استقرار النظام  -
جيعله يسعى خلدمتهم فقط لضمان اعادة انتخاهبم كوهنم اتبعني جلمهور الناخبني    مما،ب معني  أو حز 
، فالنائب اتبع وخاضع إلرادة انخبيه ومصاحل دائرهتم االنتخابية،  مصلحة األجيال القادمة  مراعاةدون  
 .1آرائهم ال يرتافع لصاحل العام للدولة وال ممثل هلا، وهو تشويه خلاصية سيادة الدولة  ذوتنفي

ة العامة للهيئات  الشعب على حساب املؤسسات واالراداستبداد    سدع وجت تشجالنظرية    -
ومنتخبيه    وتجج،   ا عنهاملعربة   الناخب  بني  اقالتهم  ،كون  الصراع  او  عزهلم  حق  للناخبني 

 .  جتديد الثقة هبم يف االنتخاابت القادمة عدم او

 فئات ليس هلا وعي كايف   ماالنتخاب لكل الشعب منهآلية االقرتاع العام اليت تعطي حق    -
، مما جيعل االرادة الشعبية تصادرها أغلبية جاهلة تنخدع ابلوعود وتذهب وراء نتخبتنتخب وتف

 . 2واخلاصة هلا من جمموع افراد الشعب  املصاحل الضيقة

لنظريتني معا و األخذ  ا  خرى كون الدساتري اجتهت اىل تبينلة بني نظرية وأواحلقيقة أنه ال يوجد مفاض
نتائج أخرى منتقدة ، وقد مجع املؤسس الدستوري الفرنسي بينهما ابملادة   من   3/1بنتائج دون 

سيادة األمة ملك للشعب الفرنسي تنصان على أن "    1958من دستور    3، واملادة    1946دستور  
".   

املعاصر  وف خاصة جتاوزها القانون الدويل  سيادة األمة مبدأ نشأ يف ظل ظر واملالحظ ان  
كما تتألم النظرية واألنظمة الديكتاتورية الن  ة  يقدميقراطية احلقييتطابق وال  اليتميز ابالنسجام و   ال،و 

مبدأ جتزأت السيادة ال مينع من تعسف السلطات .  السيادة تعود لألمة وليس لألفراد املكونني هلا

 
 .  66، صمرجع سابقإايد كامل إبراهيم الزيباري ،  1
،  كلية احلقوق والعلوم السياسية   ،قسم التعليم القاعدي ،  حقوق  األوىل حماضرات يف القانون الدستوري للسنة صايش عبد املالك ،  2

  . 31ص ،  2014/2015،  جباية-جامعة عبد الرمحان مرية 
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اما  وعليه فسيادة األمة تسند السيادة لشخص مثايل غري مادي ،  يف الدولة،    1واهليئات احلاكمة 
الصاحل اخلاص   النائب والناخب والذي يؤدي اىل تغليب  التبعية بني  الشعب جتسد عالقة  نظرية 

للدولة ، العامة  العام أو لألحزاب على املصاحل  الصاحل  راد  وسيادة تسندها اىل األفللناخبني على 
ن فكرة سياسية اىل فكرة قانونية  لفكر املعاصر انتقلت السيادة مواب  ، الناخبةالذين يكونون هذه اهليئة  

العامل تخذ من حم  ت دساتري الدولعل ج النظرية وتد  اسنيف  مباشرة مظاهر ،و جمها بدساتريها  كل 
السيادة كالتشريع والتنفيذ والقضاء بواسطة ممثلي الشعب ال حيول دون الرقابة القضائية أو السياسية  

 . 2باشرة هذه املظاهر الدارية على القائمني مبأو ا

 األمة :السكان و بني مفهوم الشعب و  الفقرة الثالثة : 

، فهو جمموع األفراد واألشخاص أو املواطنني الذين 3يعترب الشعب ركن أساسي لقيام الدولة
تتكون منهم دولة ما ويقيمون على اقليمها وحيملون جنسيتها حتكمهم الرابطة السياسية والقانونية  
املتمثلة يف املواطنة اليت تربط الرعااي بدولتهم وحيمل مصطلح الشعب مدلولني املفهوم االجتماعي  

 .4واملفهوم السياسي

صطلح الشعب بظهور الدولة ونشاهتا من تعريفاته الشعب قد يطلق على اجلماعة  ارتبط م
اخلاضعة لنظام اجتماعي واحد...، والدولة هي الوجود السياسي للشعب، والشعب شرط لوجود  
الدولة...، الشعب: هو جمموعة افراد من الذكور واالانث يقيمون بصفة دائمة على ارض الدولة، 

 
 .  55، ص  2003، عنابة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، يالوجيز يف القانون الدستور حسين بوداير ،  1
 .    68، ص مرجع سابق عبد الفتاح ساير ،  2
 .  26-25، ص   2007، بريوت: منشورات احلليب احلقوقية ، ةاألنظمة السياسي، حممد رفعت عبد الوهاب 3
 .   14، ص  1988: دار الفكر العريب، ، طبعة اوىل، القاهرة النظم السياسةعبد الغين بسيوين عبد هللا ،  4
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يرتبط ابلدولة برابط التبعية او اجلنسية اليت من شاهنا انشاء التزامات متقابلة بني الفرد كل من    وهو
   .1والدولة

 مفهوم الشعب : _1

الشعب كمصطل واجتماعي  ومفهوم  سياسي  واسع حيمل  ح  أحدهم  رئيسيني  معنيني 
 : حبسب معناه الشعب وتتنوع مدلوالت  ، واألخر ضيق التعريف السياسي  الجتماعي،ا التعريف

 مفهوم الشعب االجتماعي :   -ا

من املوطنني الذين يتمتعون جبنسيتها وينتمون اليها ويشمل جمموع األفراد   2هم رعااي الدولة
سنهم أو جنسيتهم    نض النظر عأو خارج اقليمها بغ  3الذين يقيمون على اقليم الدولة حبد ذاهتا 

والذى   ،  ها اجلمهور املواطنني املتواجدين يف بلد معنيوهو جمموعة االفراد اليت يتألف من  ،ومستواهم
تقلة وتطلعات يشمل كافة األفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة مبا لكل فرد منهم من ذاتية مس 

 .4أو اقتصادية اجتماعية  منهم من تثريات  خاصة وما يعرتى كال 

احلقوق ويلتزمون بكامل الواجبات اليت ومواطين الشعب ابملفهوم االجتماعي يتمتعون بكل  
منحتها هلم الدولة او الزمتهم هبا قوانينها ونظمها، وال تسقط صفتهم لسفرهم القصري او الطويل او  

 .5اهلجرة اال ابلتنازل عن جنسيتها االصلية 

 مفهوم الشعب السياسي :   -ب

 
 .   223، ص 2012 ، فرجينيا: املعهد العاملي للفكر االسالمي، فقه االنتماء إىل اجملتمع واألمةفتحي حسن ملكاوي،   1
 .  37، ص   2003، عنابة : دار العلوم للنشر والتوزيع ، الوجيز يف القانون الدستوريحسين بوداير ،  2
 .   49ص   ،مرجع سابق، نعمان أمحد اخلطيب 3
 .  131ص   ،مرجع سابق امين امحد الورداين ،  4
 . 23، مرجع سابق عبد العزيز بن حممد الصغري،  5



 سيادة الدول على إقليمها                                                              الفصل األول

75 
 

هم يف قوائم االنتخاابت يشمل مجهور الناخبني الذي يتمتعون حبق االنتخاب واملسجلة امساؤ 
السياسية احلقوق  ممارسة  من  املتمتعني ،    1وغري حمرومني  املواطنني  هو جمموع  السياسي  فالشعب 

ابحلقوق السياسية وخصوصا حق الرتشح واالنتخاب ،ويضيق ويتسع حسب االقرتاع املقيد والعام  
  لتنظيم عملية املؤسسة االنتخابية، غري ،واال اصبحت قيود وليست شروط    املرتبط بشروط تنظيمية ال

اخرى   اىل  اجملالس وختتلف من دولة  او  للرائسيات  والرتشح  السن واجلنس  ، أي هم مجهور    2يف 
ليس  االصيل  وهو املقصود ابلشعب صاحب السيادة  ،  الناخبني الذين توفرت فيهم الشروط العامة

الذي يشمل املواطنني املتمتعني    الشعب مبفهومه االجتماعي ، بل هو الشعب مبفهومه السياسي ، 
الرتشح واالنتخاب والتصويت  ين  ابحلقوق السياسية عامة، املقيدين يف جداول االنتخاب ، واملباشر 

، ويستبعد فئات    وهو تعريف ضيق كونه مرتبط ابهليئة الناخبة  ،3يف خمتلف االستحقاقات االنتخابية 
خلروج من الدائرة   ،لشعبل  هوم االجتماعيكثرية من مواطين الشعب يف الدولة على خالف املف 

ي  ذغري ال  واملعتوهني واالطفال واجملرمني جنائيا وغريهم من الفئات،فاقدي االهلية  الشعب السياسي  
 .4ينظمهم وضع قانوين معني 

، تفرض عليهم الوالء للدولة، اما الرابطة اليت تربط الشعب ابلدولة فهي رابطة سياسية قانونية 
االشخاص وممتلكات املواطنني وتضمن ممارسة كافة   ابملقابل تكفل الدولة محاية ، واخلضوع لقوانينها

 .5حقوقهم اليت منحها هلم القانون ابملساواة ودون متييز 

 : مةاال مفهوم_2

 
 .  77، ص2005، سوراي: منشورات جامعة حلب ،   لقانون الدستوري والنظم السياسة اسليمان ،  دلة سام  1
 .   228، ص 2009، عمان: دار جمدالوي للنشر والتوزيع،موسوعة علم السياسةانظم عبد الواحد اجلاسور،   2
  ، العامة  الدستورية يف ضوء املبادئ الدستوري املصريحتليل النظام  النظم السياسية والقانون الدستوري: إبراهيم عبد العزيز شيحا ،  3

 .  155ص   ،1983اإلسكندرية: دار املعارف،
 .  184، ص 2018عمان : مركز الكتاب االكادميي، ،علم االجتماع السياسييوسف حسن يوسف،  4
 .  471، ص 2010العلمية، ، بريوت: دار الكتب االجتهاد الفقهي املعاصر يف السياسة الشرعيةحبيبة أبو زيد ،  5
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تتميز ابشرتاك أفرادها األمة  ،و   عدة أمم  يشملأو  أمة  أو  جزء من أمة    الدولشعب  قد حيوي    
، على عكس الشعب  كاللغة والدين واألصل والرغبة يف العيش املشرتك  مركبات أو عدة    يف مركب

قد توجد أمة تربط بني أفرادها وحدة روحية  و   ، الدي هو جمموعة من األفراد يقطنون أرضا معينة
 السلطةممارسة و اليت احتلت مكان امللك وقيام مبدأ حق األمة يف السيادة  ، موزعة بني دول خمتلفة

 .1وفيه اختالف  وجود الدولقبل   األمم ينشئ قدابمسها 

والذي    ،التقاليد والتاريخواألمة مجاعة بشرية حتكمها روابط معقدة كاألصل واللغة والدين والعادات و 
كونه ميثل االستمرار التارخيي  لالمة  يولد لدى افرادها االحساس ابنتمائهم اىل هذا الكيان االجتماعي  

الن ،2املتعاقبة وثبات واستمرار املصاحل الكربى اجلماعية والسابقة واحلاضر والالحقة  جيال  وتضامن األ
واآلالم   املشاعر  وحدة  جتمعهم  اليت  و يف  اجلماعة  والدين  و األعراف  اللغة  تقاليد،  الالثقافة  ورابطة 

،  3الوجداين املشرتك تؤهلهم لتحقيق األهداف العليا لألمة   تالحمواألرض والتاريخ  والعادات  وال
وختتلف األمم عن غريها ابختالف الرابط ، ويشرتط توفري عنصر مشرتك لكي تنشأ أمة جتمعهم  

التجانس واالرتباط القومي   قوامه  مفهوم اجتماعي ونفسيكاألمة  ،و 4رغبة ملحة يف العيش املشرتك
  .يجة خلصائص ومقومات مشرتكةنت

العناصر املكونة لألمة ختتلف ابختالف الفقهاء، فكل فقيه ينظر إليها من خالل انتمائه  و 
واندمج مفهوم األمة والدولة   ،إىل بلد معني، مما يدفع به إىل الرتكيز على عناصر معينة وامهال أخرى

هنا   األمة    ، ومنوذج الدولةالفرنسيةأثناء الثورة الفرنسية حيث أصبح يقال الدولة الفرنسية واألمة  
 . الدولة يف احلالني دولة اجملموع االجتماعي ومتثل مجيع الذين خيضعون لسيادهتا ويقدمون هلا والءهم

 
1 Andre Hauriou, Droit Constitutionel et Institution Politiques, Éditions Montchrestien, 

Paris , 1966 , p92.  
 . 65، ص  مرجع سابقعبد الفتاح ساير ،  2
 .294، ص   2004، األردن ، دار اجملدالوي للنشر والتوزيع ،  موسوعة علم السياسةانظم عبد الواحد اجلاسور ،  3
 .   137ص   ،مرجع سابق  أمين أمحد الورداين ،   4
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،وكان  بسبب النزاع احلاصل بني فرنسا واملانيا  ة  وضوع األممل  تعرضتومن أهم النظرايت اليت  
 :ملوضوع االمة مهاتحديد العناصر املكونة ل اللورين األلزاس و النظريتني منطقة صراع ميدان

 : : النظرية األملانية أوال
و  تعتمد النظرية على عنصر اللغة يف تكوين األمة ومن أشهر القائلني هبا املفكران فيخت

ذلك تلبية لرغبة األملان يف ضم األلزاس  نظرية تركز على وحدة اللغة يف وجود االمم، و هي  و  هردر
 . ألهنما انطقتان ابللغة األملانيةواللورين إىل السيادة األملانية 

فيخت وسعها  اليت  مابني    الفكرة  ألقاها  اليت  الشهرية  األملانية"  األمة  "خطب    1808يف 
مة وهي أن أساس القومية هي اللغة الواحدة، وابلتايل يقول " ،وتتلخص نظرية فيختـه يف كل 1810و
لزاس ويف قسم من اللورين يتكلمون هلجة ليست فـي احلقيقـة  .." ملا كان السكان يف األ1814انأمل

جـزءا مـن اجملموعـة اللغويـة اجلرمانية، فيجب   اللغـة األملانية الصرفة، ولكنها هلجة جرمانية، ويؤلفون 
  هيقلشرح أستاذ الفلسفة األملانية    1820وفـي سنة  ،"1أن يؤلفوا جزءا من الوحدة السياسية األملانية 

فكرته عن الدولـة اليت جيب أن تتمثل فيها كما يقول:"...وحدة    أسس فلسفة احلق"  يف كتابه عن" 
س سـلطات غري حمدودة حىت تتمكن من منع االعتداءات اخلارجية،  الثقافة والوحدة الوطنية، ومتار 

ساندوا    رغم ان سكان املنطقتني  ،"... 2وحتد من حكم الرغبات الفردية ووظيفة الفرد الرئيسية القوة
وهلا حدودها  دول خمتلفة    اىل قيام  ابإلضافة  اقاليمهم ،الثورة الفرنسية ضد األمراء والكهنوت يف  

 اجلغرافيا والسياسية رغم وحدة اللغة.

 
 . 172، ص 1966، لبنان: دار الفكـر احلديث ،3، جزء1، طبعة احلركات القومية: يقظة القوميات األوروبية نورالدين حاطوم،  1
،  1966، جزء الثاين، اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث ،اصر، احلـرب العامليـة األولـىالتاريخ األوريب احلديث واملعجالل حيىي،  2

  -م 1870اللورين وانعكاساته على العالقات الدولية  .انظر: نصرية تبابوشت، الصراع الفرنسي األملاين حول إقليمي األلزاس و359ص
ية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد بوضياف ابملسيلة،  ، ختصص: عامل معاصر، قسم التاريخ ، كلرسالة ماسرتم، 1945
 . 29، ص 2017-2018اجلزائر،
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 : النظرية الفرنسية:اثنيا

الذي    رينان  أرنست  الفرنسي  الفيلسوفوتعود الفكرة اىل ، جاءت كرد على النظرية األملانية 
الرغبة واإلرادة  ة املشرتكة ،حيث يداالرا نظرية اعتمد الشعب هو  العنصر املميز لألمة عن  رى أن 

 .1العيش معا داخل حدود معينة، وليس العرق وال اللغةاملشرتكة يف 

لظهور  نتيجة  هي  املشرتك  العيش  الرغبة يف  أن  هو  النظرية  هلذه  وجه  الذي  األمة   والنقد 
تكوينها  يف  عامال  على،واهنا    وليست  بطبيعتها إرادة تعول  املتقلبة  عدم   األفراد  اىل  تؤدي  واليت 

   .االستقرار االفراد واجملموعات وحتكم يف اهوائهم
 : النظرية املاركسية: اثلثا 

القومية"يف كتابه  ستالني  النظرية  مفهوم  تبىن    :على  األمة   تعريف  يف  1913  " سنة  املسالة 
  مجاعة اثبتة من الناس تقطن ارضا مشرتكة وتتكلم لغة مشرتكة وهلا ثقافة وعادات وتقاليد مشرتكة،  اهنا

أنصار الشيوعية يف حتديد العناصر املكونة لألمة      اقتصر  أنهأي    ،"ومتلك اقتصادا وطنيا مشرتكا  
خييا كجماعة  األمة تتطور اتر   :ويضع "بيرتورسلي" التعريف ابلشكل التايلعلى العامل االقتصادي  

إن هذا التعريف   ،مستقرة وهلا لغة وأرض وحياة اقتصادية، وتكوين نفسي جيد تعبريه يف ثقافة مشرتكة
ينحصر يف   تعريف  وهو  اجتماعيا،  تعريفا  وليس  تعريف سياسي   ميكن  نه الالدولة، أل  االمةهو 

قد شكلت دولة تتضمن وجود هذا  إذا كانت  االوطنيا مشرتكا  ااقتصادن متلك  جلماعة من الناس ا
 . 2قتصاد اال

 
 . 135، صمرجع سابق أمين أمحد الورداىن،  1
، القاهرة : دار الكتاب احلديث    االول، القسم  الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري: النظرية العامة للدولةق ، يدفوزي أوص 2
 .    81، ص   2009، 



 سيادة الدول على إقليمها                                                              الفصل األول

79 
 

وهذه النظرية كذلك القت انتقادا شديدا من مجهور الفقهاء ألن العديد من األمم استعمرت ومل 
تصمد سوى األمم اليت بنيت على العوامل املعنوية مثل العواطف والتاريخ املشرتك واللغة والدين،  

 ريك األمم ضد مستعمريها. ولكن العنصر املادي مل يكن له تثري يف حت

 :  سكانال مفهوم_3

من   سواء كان  الدولة  اقليم  على  يقيم  من  سكان كل  لفظ  حتت  مبعناه  شعبيدخل   (
) والسياسي  اىل    االجتماعي  ينتسبون  الذين  األجانب  من  أو  الدولة  أخرى جنسيات  هذه  دول 

معيار اجلنسية واإلقامة مها أساس  ليغدو    ،1فقط  اإلقامة على اقليمها  سوى رابطةبطهم ابلدولة  وتر 
فيشمل مفهوم السكان املواطنني واالجانب الذين يعيشون ،  والسكان  التمييز بني مفهوم الشعب 

 .  2النصرف مصطلح الشعب اىل مواطين الدولة الذين حيملون جنسيتها  ،فوق ارض الدولة 

  اجانب، السكان يشمل كل األفراد املقيمني على إقليم الدولة سواء كانوا رعاايها أم  فلفظ  
الدولةو  إقليم  عل  يقيم  من  ليشمل كل  وهكذايتسع  مفهوم    ،  عن  السكان  مفهوم  اتساع  يتضح 

  .3الشعب االجتماعي، واتساع مفهوم الشعب االجتماعي عن مفهوم الشعب السياسي 

الشعب كالمها ذات جوهر  نظرية سيادة االمة ونظرية سيادة نأ   القانونينياجتاه من  يرى  و 
سليم وهدفهما دميقراطي حبت وأما سبب التناقض ينتج عند التطبيق وابلتايل حيدث هذا االفتئات  

 4على حقوق وحرايت األفراد

 
 .  22، ص2006، القاهرة : مكتبة مدبويل للنشر والتوزيع ، املسالة الكردية يف العراق، صالح سعد هللا 1
ر والتوزيع  ، الرايض : دار الكتاب اجلامعي للنشالنظام الدستوري واملؤسسات الدستورية يف اململكة العربية السعوديةنعيمة قوينس،  2
 . 70، ص 2018،
 .  23، ص مرجع سابق عبد العزيز بن حممد الصغري،  3
 .  61، ص  مرجع سابقانظر: عبد الغاين بسيوين،  .60،ص مرجع سابق مسري داود سلمان،  4
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الشعب جمموعة من   ،مفهوم االمة الشعب مفهوم السكان عن مفهوم الشعب  يتضحومنه  
الناس يعيشون يف كيان سياسي واحد وارض واحدة، بغض النظر عن اختالفهم ابلدين او اللغة،  
املهم ان ما يوحدهم هو الكيان السياسي واالرض، وليس كل الناس داخل الشعب يتبعون نفس  

العرق ، على خالف   او نفس  يرتبطون بروابط توحدهم  االمة  الناس  شعرهم  وتاالمة جمموعة من 
الدين او اللغة مثل االمة العربية او االمة االسالمية، او روابط من انحية املصاحل املشرتكة  ك  ابالنتماء

، سواء كان من  شمل كل من يقيم على إقليم الدولةلفظ السكان يتسع ليو  مثل االمة االوروبية، 
   على إقليمها. شعب الدولة أو من األجانب الذين ال تربطهم ابلدولة سوى رابطة اإلقامة

 الواردة على ممارسة السيادة   : القيودالثايناملطلب 

  ، والتوسع يف املكاسب ة والتملك صراع حول الثرو هو الللسيادة  اصل احل ذب اصل التجاان 
االنسان    على الثورات الطبيعية واستعباد  اهليمنة  تربيرمن أجل    ،امللوكو الكنائس  و بني األفراد    قامالذي  

  التيوقراطية اليت تربر اهليمنة   الكنسية يف النظرايت انتقلت من    ،هو احلقيقة اخلفية ملربرات السيادة
على املزارع     ابسم السلطة املطلقة للسيطرةنياعيقطاىل امللوك واالوالنفوذ على الثروات ابسم األلوهية  

حتت مرة  وال يزال يتوسع أكثر كل    ،اىل غوغاء الشعوب واألمم  ،مث  ة  ومناجم الذهب واليد العامل 
الومهيةهلمربرة  نظرية   السيادة  ما  اته  فكرة  العامل   لصاحل  يشهدها  اليت  الكربى  التحوالت  ظل  يف 

  حتت قبة االحادية   ،هاته املتغريات الدولية الراهنة أرست قيودا على السيادة الوطنية للدولاحلديث
ترتيبات التكتل العاملي   افرزهتا   واليت  دون أن هتزم يف حرب أو حىت تدخلها،   واملصاحل الدولية   العاملية

تدخل يف شؤون الدول  ال و واإلقليمي الطوعي ابملنظمات احلكومية وغري حكومية والثورة التكنولوجية  
وجتاوزت   ،  نظيمات اإلرهابيةالت وحماربة  مبا يسمى ابلشرعية الدولية ابسم الدميقراطية وحقوق اإلنسان

السياسية   االقتصادية االسرتاتيجية  األمور  اهليكلي  شروط  ك  1اىل  والتكيف  االقتصادي  اإلصالح 

 
         11/2019/ 28 ،مقـــــالقيود متزايدة وحتدايت شاقة،  :الوطنية يف ظل املتغريات العاملية أمحد يوسف أمحد، السيادة 1
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،واصل نشأهتا مطالب   دد شعوب الدولت هتالذي اصبح  للقبول يف املنظومة االقتصادية العاملية 
القانوين    الشعوب  النظام  إقليمها يف إطار ما تفرضه قواعد  ،لتنصرف سيادة الدول داخل وخارج 

، وسنربزه يف القيود املؤسسات  الدويل من قيود والتزامات واستغالهلا لتحقيق اهداف اهليمنة العاملية 
عاهدات الدولية، العاملية الكربى سواء مالية او اقتصادية، مع قيود قواعد القانون الدويل واملواثيق وامل 

 . وهذا كله حمتوى ابطار هيمنة العوملة االحادية 

 كل السيادة أمام العوملة: أت الفرع االول:

وي الذي تتفاعل فيه وتفرض سيطرهتا  ة هو اقليمها الربي والبحري واجلان حدود سيادة الدول
هي التداخل الواضح لألمور االقتصادية واالجتماعية والسياسة    ، ومتنع التعدي عليه ، ومبا أن العوملة

والثقافية والسلوك دون اعتماد يذكر ابحلدود السياسة للدول ذات السيادة أو االنتماء اىل وطن حمدد 
الوطنية  السيادة    عنصر، فقد شل  مفهوم شاملك1أو لدولة معينة دون احلاجة اىل اجراءات حكومية 

ربيها ألي  اوالبورصات العاملية اليت ال ختضع يف مض  موال واألسواق املالية العاملية أمام حركة رؤوس األ
وسيطرت الشركات املتعددة اجلنسيات وتوسع شبكة املعلوماتية والتواصل االجتماعي وتدفق   ،سلطة

للدولة، قامت بتحطيم  هلائل لألفكار واملعلومات والسلعا السيادية  لتوظيف  كل حواجز احلدود   ،
يفالتك حىت  النتشار  نولوجيا  وماليا  اقتصاداي  للحدود  العابرة  واإلجرام    اجلرائم  االرهاب  شبكات 

  والدويل .

 2القيم واألفكار واهلوية والسلوكياتفرتسم  األقوى تكنولوجيا    ةهذه العوملة اليت تديرها الدول 
 أدى اىل نتائج على السيادة منها : 

 

                                                              ،http://www.mafhoum.com/press5/145P65.htm  . 
ختصص: العالقات  ،   رسالة دكتوراه يف ظل االحادية القطبية: دراسة يف املفهوم والظاهرة ،  مجال منصر ، التدخل العسكري االنساين 1

 .  39، ص  2012/  2011اجلزائر ،  ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر ابتنة،قسم العلوم السياسةالدولية، 
 .  254، ص  مرجع سابق راحبي خلصر،  2

http://www.mafhoum.com/press5/145P65.htm
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         .الدويل  شراف وتوجيه ومراقبة صندوق النقدالصادرة حتت االتحكم يف تغيري قيمة النقود    -
متطلبات  خلارجية وتسيري الشؤون الداخلية وفق  املتغريات ا   معجز السيادة االقليمية أما  -

  .العامل
 الحتكار املعامالت الدولية.  ل يف بعض املسائل الداخلية للدولالتدخ -
 يف ادارة االقتصاد الوطين وسيطرت الشركات مر األجنيبثمشاركة القطاع اخلاص واملست  -

 .املتعددة اجلنسيات 
األقليات ومطاردة االرهاب لنشر استعمال القوة العسكرية ابسم حقوق االنسان ومحاية    -
 .الدميقراطية
ا  مبخاصة  ،و ونشؤ اجنحة مضادة لسيادة الدول صراع داخل الدولة  وجود  تسبب العوملة    -

 . 1التجارة العاملية االقتصاد و تسيري حيكم 
من طرف الرئيس األمريكي    1991فالنظام العاملي اجلديد الذي مت رفع الستار عنه سنة   

اىل  بوش" األب " ثروات يهدف  وال  اهليمنة على كل  السيادة  وإلغاء كامل  سيطرة عن طريق العامل 
هرها يف املستقبل  العمالت احمللية ويص  مما يضغط على  ا،ة عاملية ال يتعامل اال هبكعمل الدوالر يف العامل  

  ، 2السلع والبطالة واهلجرة  رات الشعوب املقهورة من سياسات اجلوع والفقر وغالءأين تتصاعد ثو ،
 . كتحدي لتدمري سيادة الدول على اقليمها وشعبها

التأكيد    وحيكم احملللني واخلرباء ان اليات هاته العوملة  النظام العاملي اجلديد هبا إىل  يسعى 
يف إطار    جمال التجارة واقتصاد السوق يف وحدة األسواق العاملية يف  االقتصادية املتجليةعلى الكونية  

اللذين يعتربان من  تنتهج الالعدالة والالمساواة،   األمريكية الليبريالية اجلديدة املؤسسة على اهليمنة 

 
 . 135، ص 2015، ترمجة: السيد امام، مصر: املركز القومي للرتمجة ، العوملة : نص أساسجورج ريتزر ،  1
 .  210ص    ،2013اب العريب للنشر والتوزيع ، ، القاهرة :دار الكت  الدوالر الشفرة املقدسة للنظام العاملي اجلديدمنصور عبد الكرمي ،    2
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الدميقراطي الدولية والشركات  املنظمات  على  ،ابلسيطرة  1ةأهم ركائز  اجلنسيات   املتعددةاالقتصادية 
والتدخل العسكري   حسب املصاحل عن طريق جملس االمنلقواعد القانون الدويل  والتكييف القانوين  

 .املمارسة على سيادة الدول وغريه من قرارات الردع الدولية

 :الدولية االقتصادية لألمم املتحدةد املنظمات و قي  الفرع الثاين:

يصفوهنا أبهنا  ، و يف القانون الدويل االقتصادي  فاعلةاملنظمات الدولية االقتصادية أشخاصاً  
تشكل أضالع مثلث االقتصاد العاملي )صندوق النقد الدويل، البنك الدويل للتعمري والتنمية، ومنظمة  

فالصندوق خاص بضبط العالقات الدولية النقدية، واجياد  وظائف،  ملا تتمتع به من  ،  التجارة العاملية(
تقدمي القروض والسيما  نظام متعدد األطراف للمدفوعات الدولية، ووظيفة البنك الدويل وجمموعته  

تصادي  ، فاملثلث االق، ووظيفة منظمة التجارة العاملية حترير التجارة العاملية للدول  لبعد التنموي مراعاة ا
الدويل   والنشاط  النقدي،  الدويل  النشاط  االقتصادي،  الدويل  النشاط  على  قبضته  حيكم  الدويل 

 . 2التمويلي، والنشاط الدويل التجاري

 صندوق النقد الدويل  اوال: 

 3برينت وودز مؤمتر    نشأ عن اتفاقية "،  املتحكم ابلعالقات الدولية النقديةالنظام  ميثل مؤسسة    
دون وقوع ازمات عن طريق  ابملادة االوىل من نظامه االساسي  أبهدافه املعلنة  ، حيول  1944" عام

السليمة، االقتصاد  سياسات  الدول    تشجيع  ملساعدة  العمالت  وبيع  النقدي  الدويل  والتعاون 
ويشرف على تقدمي املساعدة    اليت متر أبزمات اقتصادية،  ويقوم إبقراض البلدان األعضاءاألعضاء،  

 
االقت  1 العوملة  اليات  مڤورة جنات،  السيادة،  بن  على  وااثرها  االنسانيةصادية  العلوم  أ،  جملة  اجمللد  اجلزائر،  قسنطينة،  منتوري  ، جامعة 

 .  405- 395،ص  2017، جوان47عدد
 . 3، ص2018، سوراي: منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية ، املنظمات الدولية االقتصاديةايسر احلويش،  2
رسالة  ،  2014-1990لدولية على اقتصادايت خمتلف الدول النامية، دراسة حالة اجلزائر الفرتة  عمارة مها، تثري املؤسسات املالية وا  3

 . 4، ص2015/2016،  ، اجلزائرقتصادية ، جـــامعـــة أم البــواقــــياال  ، قسم االقتصاد، كلية العلومماسرت
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رأس مالية تساعد على السوق احلر،   ويتبىن سياسات والتدريب يف جماالت خربة الصندوق،  الفنية  
ويشجع بشكل مباشر القطاع اخلاص، وصندوق النقد الدويل هو املؤسسة املركزية يف النظام النقدي 

م اىل اعضاء اصليني وهمن االتفاقية املنشئة للصندوق    2حسب املادةوتنقسم العضوية فيه    ،1الدويل 
، واخرين منظمني حسب قواعد االنضمام 1944املؤسسني املشاركني يف مؤمتر بريتون  وودز لسنة  

مرافق  ل ومن شروط التوافق معه حترير جتارة اخلصخصة الكاملة لاليت حيتكر وضعها األعضاء الثابتون،  
ل احلصة املساهم اساسه معام  ، كما يعمد اىل نظام تصويتلصحة والتعليم واملياه والكهرابءالعمومية ل

الصندوق، يعطي االولوية لتحديد سياسات الصندوق واختيار املديرين التنفيذيني  هبا يف متويل موارد  
 .للصندوق

عقد    بشكلبشروط ضمنية أو صرحية،   لتقدميه قروض مقيدة  العامل،دول    يدين له اغلب
إذعان تغيب فيه إرادة الدول واال امتنع على اقراضها، وخاصة شرط خفض النفقات احلكومية والغاء 
سياسات الدعم احلكومي على القطاعات احليوية املتعلقة ابملواطنني كقطاع الصحة وقطاع التعليم 

وتؤدي اغلب  ة،الناميالدول سياساته وقراراته على سيادة الدول السيما برامج الذي جعله يفرض ،
الغذائية  براجمه والتبعية  الشرائية  القدرة  واخنفاض  البطالة  ارتفاع  اليت  -  اىل  الدول  ان كل  والغريب 

اىل ختفيض سعر العملة  إضافة  - يف كل اجملاالت   2استدانت منه مل حتقق هنضة اقتصادية او تنموية 
زيد معاانة  عنه توقف منو االقتصاد مما يالوطنية وختفيض املصاريف املتعلقة ابإلنفاق العمومي مما ينتج  

مث الياابن  وعلى رأسها الوالايت املتحدة االمريكية    وتستحوذ الدول الكربىاألفراد مواطين الدول،  
وبريطانيا،   وفرنسا  الكربى  واملانيا  نسبةابحلصص  هذه من  ابملئة    95  على  تقدمه  الذي  التمويل 

 فقط. ابملئة  4جمتمعة   وال يتجاوز نصيب الدول الناميةاملنظمات، 

 
 . 96،ص 2009،عمان: دار املسرية،  املؤسسات املالية احمللية والدوليةإبراهيم حممود ،وآخرون ،  1
، فرع :العالقات الدولية واملنظمات الدولية، قسم  رسالة ماجستريأمرية حناشي، مبدأ السيادة يف ظل التحوالت الدولية الراهنة،  2

 . 47، ص 2008-2007، ، اجلزائرالدراسات العليا قانون عام، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري، قسنطينة
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الة عدم مقدرة الدول على دفع املديونية ختضع إلعادة جدولة ديوهنا عن طريق شروط وحب
يف الشؤون الداخلية    مباشر   صارخ و دخل  تو   الدول   برامج اإلصالح االقتصادي اليت متس بسيادة

لدعم عن السلع واخلدمات االساسية،  كالتقليل من االنفاق احلكومي وترشيد عن طريق ازالة ا،  للدول
وتقليص دور الدولة يف االقتصاد بتحويل ملكية املشروعات العامة للقطاع اخلاص ومنعها من الدخول  

تفضيل العمالت االجنبية على العملة احمللية وتسريبها    يف مشروعات انتاجية جديدة ابإلضافة اىل
 .  1اىل اخلارج 

  ، رض وتنفيذ برامج تقشفية ال تنتهي الدول عن طريق ف  ميس بسيادة   IMFفالصندوقوعليه  
 ،حيرمهم من الرعاية الصحية ونظام تعليمي فعالو   ، واليت تسبب خسارة ماليني العمال لفرص عملهم

ومسكن الئق بسبب ارتفاع اسعار املواد الغذائية واجيارات املساكن، تؤدي اىل تقلص قيمة مدخرات 
سنة املساعدات 40 املسنني مما عزز انتشار الفقر واجلهل واالمراض ،وهناك دول يقدم هلا الصندوق  

 .2ومل تسهم يف منوها
  عله فوق سلطات الدول،جت  ابشأهنقرارات    يتخذو   ،مع الدول بل ميلي شروطا  فهو ال يتعاقد

الدولية  مبادئعن    البتعاده ابرام االتفاقات  الدويل يف  القانون  اتفاقاته    قواعد  وتفسريها وتوصيف 
ونص على نظام املشروطية    ،وهو خيرج عن املنطق القانوين  ابلقرارات الصادرة عن هيئاته احلاكمة، 

والسياسات   الربانمج،  اهداف  بتحقيق  االجباري، كقاعدة  املتعلق  االداء  ومعايري  اتباعها،  امللزم 
 .3للتعامل مع الدول بعد التعديل االول التفاقية الصندوق اواخر الستينات 

 
)األردن    2017-1989طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدويل يف التأثري على القرارات السياسية واالقتصادية للدول: 1

 . 65، ص 2018االردن، عمان،  ، قسم العلوم السياسية، كلية اآلداب والعلوم ،جامعة الشرق األوسطرسالة ماجستري، )حالة دراسة
 ، 10/10/2019،مقــال هيثم مزاحم، صندوق النقد و البنك الدوليان... ماهلما و ما عليهما، 2

 effect/795122/-www.almayadeen.net/butterflyعليهما -وما-هلما -ما---الدوليان -والبنك-النقد-صندوق 
 . 82ص ،78، صمرجع سابق ايسر احلويش،   3

http://www.almayadeen.net/butterfly-effect/795122/صندوق-النقد-والبنك-الدوليان---ما-لهما-وما-عليهما
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يرتكز متويل البنك على إهناء التأميم، وبيع املؤسسات اململوكة للقطاع العام مثل مؤسسات  
ومنابع والكهرابء  واال املاء  احلديد  وسكك  واملطارات  القطاعات  النفط  دون  وغريها،  تصاالت 

الدول املسامهة يف قطاعات ذات بىن حتتية ختدم شعوب  املشروطية ، و االخرى، مما حيرم  يف    مبدأ 
املساعدات، وربطها بربامج إعادة اهليكلة، ال خيدم اخلطط التنموية للبلدان النامية، قد أفضت إىل 

   .1الدول املساس ابلسيادة االقتصادية هلذه 

  والتنمية  لإلنشاء البنك الدويل  اثنيا:

يف مؤمتر بريتون وودز يف  IMF وصندوق النقد الدويلWBG البنك الدويل تسست جمموعة  
هو أحد الوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة اليت تعىن    الدويل،  لبنك اباملعروف  و   1944عام  

من   الدول  إبقراضه  إما  تكون  البنك  ومساعدة  إبصدار  ابلتنمية،  أو  اخلاصة،  أمواله 
الدويل قروض سندات  النمو    ،لالكتتاب  وحتقيق  االستثمار  لتشجيع  النامية  للدول  القروض  ومينح 

 وحددت املادة االوىل اهدافه منها:  ، نشئ إلعادة بناء أورواب بعد احلرب العاملية الثانيةا  ،2االقتصادي 
  مناء وا  ،ويشجع االستثمار األجنيب اخلاص  ،مساعدة الدول األعضاء و تقدمها اقتصاداي  على  سهري

  .3التجارة الدولية منوا متوازان طويل املدى ميزان 

االصليني   يف تكوين اعضائهحسب املادة الثانية من اتفاقية البنك  نفس نظام الصندوق الدويل    ينتهج 
املتحدة االمريكية احلصة االكرب الذي    متتلك فيه الوالايت   وتسيري االدارة ونظام التصويت،  واملنظمني

ما يربر هيمنتها    ،لنظام التصويت املرجح  االعضاءاي قرار موافقة يصدر من    احتكارا حق  خوهل

 
 .399، ص مرجع سابق ، اتبن مڤورة جن 1
،  التجارة الدولية وسيادة الدولة: دراسة ألهم التغريات اليت حتقق سيادة الدولة يف ظل تنامي التجارة الدوليةالسيد عبد املنعم املراكيب،  2

 . 201-200، ص2005القاهرة: دار النهضة العربية، 
  2015 اجلزائر،، 2، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران رسالة ماجستريالدولة والعوملة : هناية السيادة ،  العاقب سفيان، 3
   . 53ص ،  2016/
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السياسات وحلفائها على قرارات البنك وبسط نفوذ مصاحل املستثمرين دون االلتفات اىل تثري تلك  
 . 1على مواطن الدولة املستدينة

نقاابت   :مثليف العامل وخاصة البلدان النامية  كما يدعم منظمات اجملتمع املدين غري احلكومية    
يت يتيح هلا التدريب  لاواملؤسسات غري رحبية    املنظمات الدينية، و   ري احلكومية،املنظمات غو   العمال،

حقوق  و   ،حقوق اإلنسانو حقوق املرأة،  كموعة من القضااي )وتقدمي اخلدمات اليت يتشارك معها جم
ضمن برانمج البنك الدويل للمنح الصغرية   يزانية مالية هلا،مع ختصيص م  (...محاية البيئةو   الطفل،

م كأحد الربامج العاملية القليلة املخصصة للدعم    1983للمنظمات اجملتمع املدين قد تسس يف عام  
املباشر للمجتمع املدين من أجل تعزيز مشاركة اجملموعات من خمتلف الشرائح وتقوية مفهوم املشاركة  

منحة   400دولة حول العامل ويقدم حوايل  70لربانمج يف من أجل حتقيق التنمية حيث ينفذ هذا ا
   .2سنواي 

، اثر االزمة االقتصادية اليت عرفتها  1990يف اقراض اجلزائر خالل فرتةالدويل ساهم البنك  
الدويل، البنك  القطاع    احلكومة اجلزائرية مقابل تطبيق توصيات  نتائجه وخيمة على  والذي كانت 

االقتصاد  ، ابإلضافة اىل االزمة األمنية اليت اثرت على مسرية تنمية  3عيواالجتما   االقتصاديالعام  
  اىل خراب البالد، لوال انتعاش صادرات البرتول اجلزائرية،   ادت جتربة اجلزائر مع البنك الدويل  الوطين، و 

 .  4غري الكون هذه البنوك هدفها رحبي حبت 

 
 ، 2019/ 10/10، مقال كيف حتول صندوق النقد والبنك الدويل ألداة سياسية؟،   امحد مصبح ، 1

https://alkhaleejonline.net/سياسية؟-ألداة-الدويل-والبنك-النقد-صندوق-حتول-اقتصاد/كيف . 
 ،29/11/2019،موقع البنك الدويل  2

-bank-world-release/2010/08/10/yemen-https://www.albankaldawli.org/ar/news/press
youth-among-consumption-qat-tagains-fight-ngos-supports 

3Mehdi ABBAS, Du GAAT à L’OMC, Un bilan de soixante ans de libéralisation des  
échanges, Note de travail de LEPII, N 35, 2007 ,P10. 

، ختصص:  رسالة ماسرت،   1420و1986دراسة مقارنة بني أزميت ، االقتصاد اجلزائري يف ظل ازمات اسعار النفط: خملويف عبد العايل 4
اجلزائر   مالية وجتارة دولية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف املسيلة،

 . 60، ص2017/2018،

https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2010/08/10/yemen-world-bank-supports-ngos-fight-against-qat-consumption-among-youth
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2010/08/10/yemen-world-bank-supports-ngos-fight-against-qat-consumption-among-youth
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 منظمة التجارة العاملية اثلثا: 

وتعترب قيادة اقتصادية للعامل وخليفة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية    1995  تسيسها سنةمت  
هبدف  ،وانشئت املنظمة    1948منذ  2هباالعمل    الساري  "GATT  ابسم "اجلات املعروفة    1والتجارة

اي دولة عضو ابخلضوع ألحكامها يف حالة ثبوت ان    الزامها  تتميز بسطوةحترير التجارة العاملية،  
احد أعضاء الدول قام خبرق قاعدة من قواعد اجلات او رفض تغيري ممارساته او التخفيف من آاثرها 

فإن البلد الشاكي يسحب االمتيازات التجارية اليت كان قد سبق    إبنقاص حاجز آخر أمام التجارة،
 .3ئمة وهي عقوبة جتارية دا ان قدمها هلا،

تقوم ابلتأثري يف سيادة الدول عن طريق مراجعة السياسات التقوميية املتعلقة ابلتجارة العاملية    
والتكيف اهليكلي    4وخاصة عند ابرام اتفاقيات معها ،حيث تفرض على الدول االصالح االقتصادي

قضت على كل احلواجز اليت تقف امام حركة   كشرط ضروري للقبول يف املنظومة االقتصادية العاملية، 
التجارة الدولية اليت ختدم مصاحل املستثمرين من الشركات املتعددة اجلنسيات لتحكمها يف قوانني  
السوق العاملية وطرق التجارة وسياسة البورصات واالعفاءات الضريبية على االستثمارات املباشرة مما  

 ول عن طريق املنظمة العاملية للتجارة.  جعل السلطة للمستثمرين على سيادة الد
فكل االتفاقات  ختضع ملنظمة التجارة العاملية خاصة االتفاقات املربمة مع الدول النامية جتعلها اتبعة  
للدول املتطورة بسبب ضعف البلدان النامية يف جمال التكنولوجيا وحتكم القوى االقتصادية ابلتجارة  

ا التجارة  منظمة  ،كون  الزراعية العاملية  السلع  جمال  يف  الصناعية  املنتوجات  على  تركز  لعاملية 

 
  .378، ص 1990، بريوت :الدار اجلامعة ، االقتصاد الدويلعادل امحد حشيش، حممدي حممود شهاب ،1
  .228،ص  2007، للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر: دار هومة قانون التجارة الدولية النظرية املعاصرةعمر سعد هللا ،  2
  ، اجلزائرعية ،جامعة وهران، قسم الفلسفة ،كلية العلوم االجتما رسالة دكتوراهابراهيم امحد ،الدولة العاملية والنظام الدويل اجلديد ،  3
 ، انظر: 222، ص2009/2010،

 ; Moscovicis ,psychologie sociale racisite ,prejuges et dixrimination in, Billig MICHAEL

,paris,puf ,2003, p6 . 
 . 94،ص 1990الصفاء للنشر ،، بريوت: دار منظمة التجارة العاملية واقتصادايت الدول الناميةعبد الناصر نزال العابدي،  4
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واملنسوجات لضعف الدول النامية املتفق معها يف هذه اجملاالت أمام قوة االنتاج االورويب واالمريكي 
والذي يؤثر ابلسلب يف موازين املدفوعات والتبادل التجاري الذي يفتح اجملال لتدخل صندوق النقد  

ان االخنفاض التدرجيي يف الرسوم اجلمركية يؤدي لعجز املوازنة العامة والذي يؤثر يف  الدويل وخاصة  
تكلفة على  سلبية  أاثر  اىل  يؤدي  مما  واملشروعات  األفراد  على  اجلديدة  والرسوم  الضرائب   زايدة 

 . 1اإلنتاج 
من الواردات     %87والياابن ضمن املنظمة العاملية للتجارة حوايل   وأورواب وحتتل أمريكا الشمالية

التجارة  لتحرير  العاملي  االقتصاد  واليت هيمنت على  املصنعة  والسلع  املواد  العاملية من  والصادرات 
 . 2رؤوس األموال الدولية دون اي اعتبار لسيادة الدول  وحركة

عاملية للتجارة إبطار االتفاقية العامة للتعريفة  بطلب العضوية للمنظمة ال 1987عام  تقدمت اجلزائر
عام    ما بنيأجرت اجلزائر خالل الفرتة املمتدة  و  ،مل يبث فيه اىل غاية كتابة هذه السطور،  3اجلمركية 
 عدة مسال  فيهاأثىن عشر جولة من املفاوضات املتعددة األطراف، عاجلت  2014وعام  1987

السوق،    االقتصادية  سياساهتا  تعديلتتعلق بضرورة   اقتصاد  الواقع    ملسايرةوتكييفها مع متطلبات 
   4الثنائية للتجارة ،إىل جانب املفاوضات  العامليةاالقتصادي للدول األعضاء ابملنظمة 

املنظمة االلتزام إبلغاء، أو تعديل  الراغبة يف االنضمام إىل  على الدول تفرض اتفاقية املنظمة
إشعار غريها ابلتشريعات التجارية املؤثرة يف قوانينها، وقراراهتا غري املنسجمة مع مبادئ املنظمة، و 

  خلضوعها إلرادة غري ارادهتا يف هذا النحو يؤثر يف سيادهتا الوطنية  و   ،اليت تشرعها  التجارة الدولية
  .انتاج القوانيني

 
   .158، ص 1996،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،  رسالة ماجستريبن موسى كمال، من اجلات اىل منظمة التجارة العاملية ،    1
 . 131، صمرجع سابق حسن رزق سليمان عبدو،   2
، فرع قانون أعمال ،    مذكرة ماجستري على اجلمارك اجلزائرية، الطاهر طاشت ، انعكاسات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  3

 . 52، ص 2013-2012جامعة مولود معمري تيزي وزو ،اجلزائر ،
، جامعة قاصدي  جملة الباحث انصر دادي عدون، حممد متناوي ،انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة : األهداف والعراقيل،  4

 . 78-65، ص2004، 3، العدد 3لدمرابح بورقلة، اجلزائر، اجمل
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العاملي  سياسة  نسجل علىو  بعاد العام واإىل خصخصة القطاع    ههدف  املثلث االقتصادي 
دور هذه   من طرف املؤسسات االقتصادية الدولية، فيربز بذلك   مالدولة وفسح اجملال لقطاع مدعو 

الدولة، والغاء  املالية االقتصادية  املؤسسات  اهلادف إىل إهناء دور  السيادة ،  لتحل حملها  سيادهتا، 
 .1حتت قبة االحادية  العاملية

 : الدوليةالفرع الثالث: قيود النصوص القانونية 

وتتقيد حبدوده، ألن القانون جيب أن يكون ملزماً    به  ولكنها تلتزممن صنع الدولة،   القانون
ذات   ابلنصوص  للدولة ولألفراد على حد سواء، وبذلك تقوم الدولة بتحديد سلطاهتا إبرادهتا الذاتية

تلك القيود اليت    ا، اليت قد حتدث من جراء إطالق سلطاهت  2حىت تتفادى الفوضى  ملصلحتها  الصلة
  ومن   ،لفقرة االوىلملعاهدات واملواثيق الدولية نراها ابا  الواردة يف  ية الدول  القانونية النصوصتستمد من  

للدولة الدستوري  الثانية  اب  التنظيم  الدويل  ،لفقرة  الثالثةاب  والقانون االقتصادي  على   لتأثريها  لفقرة 
 .  سيادة الدول

   :القانون الدويل يد ق: الفقرة االوىل

التزام   ؤكدونشاطها واهدافها اليت ت   اداراي  مؤسساهتالتطور شامل مس  مفهوم الدولة  خضع      
بكل جماالهتا    امتيازات السلطة العامةممارسة    اثناءللشرعية القانونية يف قواعدها واحكامها،  قراراهتا  

قيد  ل  احتكاما،، الذي يصبغ السيادة القانونية على هياكل الدولة  السياسية واالقتصادية واالجتماعية
الداخلي   للدولة اصالالقانون  املنفردة  اإلرادة  الدويل  و ،  داخليا  در عن  اإلرادة  الصادر  القانون  عن 

دول لعدة  الدولية   املشرتكة  و يف عالقاهتا  ال،    السيادة  على حق  القيود  بعض  الدويل عرفابشرا 

 
 . 402، صمرجع سابق ، بن مڤورة جنات  1
 . 39، صمرجع سابق ، مصطفى سحاري  2

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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وجود  ، و   1مثل حق املرور الربي وحرية املالحة الدولية يف املمرات املائية الدولية مبظهرها اخلارجي
حركات  و   الدولية  املنظمات الدولة احلديثة جبانب   الدول هو الذي أدى إىل نشوء اجلماعة الدولية، 

مبوجب   وهو أمر أدى إىل ضرورة تنظيم العالقات بني الدول  ،  الشركات املتعددة اجلنسيات التحرر و 
ل  مصاحلها وابرامها  فهي  واعرافها  الدولية  واملواثيق  واالتفاقيات  القانون  لمعاهدات  ملبادئ  ختضع 

الدولية  ،الدويل ابلتزاماهتا  الوفاء  امام  اإلرادة وحرية االختيار  وحتقيق   مما جيعلها خترج عن سلطان 
" أبنه : "جمموعة القواعد اليت تلزم الدول املستقلة وخمتلف املنظمات  ابديقان "الذي عرفه،  2مصاحلها

عالقات تخلي الدول بتصرفاهتا عن مبدأ االنفرادية يف جمال الب  ،"3الدولية أيضا خالل عالقاهتا املتبادلة 
عمل على حتقيق مقتضيات التعاون الدويل والتضامن بني الدول يف اجملاالت االقتصادية الدولية لل 

 . 4والثقافية واالجتماعية 

التزامات   اجملتمع الدويل يواكب فكرةجيعل       عند ممارستها حلق   الدول  السيادة املقيدة امام 
مصادره اليت   وصنص  خترج على  رضوخها لقواعد القانون الدويل ومبادئه ، اليت الالسيادة، مقابل  

وهو  ،  16/12/1920للنظام االساسي حملكمة العدل الدولية الدائمة لتاريخ    38عددهتا املادة  
الدولية اجلديدة،   38نفس نص املادة   انتقل للنظام االساسي للمحكمة  خترج عن اليت ال    الذي 

املعاهدات الدولية والعرف الدويل ومبادئ القانون العام او املصادر املساعدة من احكام احملاكم وآراء  
فهكذا تصبح الدولة  ،  5الفقهاء او مبادئ العدل واالنصاف ابإلضافة اىل قرارات املنظمات الدولية 

السيادة يف  ابحرتام    مقيدة  به  تلتزم  الذي  الدويل  القانون  القوانني و املعاهدات  ابرام  قواعد  تشريع 

 
  إلنسانحقوق ا ختصص ،  مذكرة ماجستري، ينلوساكسو جناالالنظام  يف إلنسان ا حبقوق املتعلق الدويلتطبيق العرف ، يحةبلمهدي مس  1

 .17ص، 2012/2013كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،  ،العامة واحلرايت
، كلية احلقوق، جامعة ابو بكر بلقايد  رسالة ماجستري حدي اللة امحد، سلطة القاضي يف تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد، 2

 . 27، ص2012/2013، ، اجلزائرتلمسان
 . 17، ص  2009، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدويل العام القانونعادل أمحد الطائي،  3
 .  08، ص1979، الكتاب االول، القاهرة : عامل الكتب للنشر،الــتنظــيم الـــدولــــيعبد الواحد حممد ،  4
 . 65، ص2009، العراق: مؤسسة موكرايين للبحوث والنشر، مبادئ القانون الدويل العامطالب رشيد ايدكار،  5
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سيادة الدول  حق  الداخلية او معامالهتا الدولية مما جيعل قواعد واعراف القانون الدويل قيد على  
 . ببعض تصرفاهتا

تمع  دستور اجمل الدولية اليت يهيمن عليها ميثاق األمم املتحدة بصفته املنظمات ابإلضافة اىل 
ولالحتكام له    ، لعضويتها ابملنظمة    ابخنراط معظم دول العامل هبا وقبول الزامية قواعده طوعيا   ،الدويل

االممية  اهليئة  لسري  تنظيم داخلي  تلت ،بصفته  أن  وملبادئها،  املتحدة  األمم  ملقاصد  الدول وحتقيقا  زم 
  ":  ديباجـتهالذي اقر بو ،  1بني االمم  لتعزيز حكم القانون  جبميع أحكام امليثاق   األعضاء التزاما دقيقا

أن نبني األحوال اليت ميكن يف ظلها حتقيق العدالة  حنن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا على أنفسنا  
ويف سبيل هذه الغاايت   ،واحرتام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل

من  " 2الدولية يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب مجيعها اعتزمنا ان نستخدم األداة 
 .االمن والسلم الدوليني حتقيقاجل 

   : د القانون الدستوريقي:  ثانيةالفقرة ال

يف ظل نظرييت سيادة األمة    والشعبالمة  اتري العامل على ان السيادة ملك لتنص كل دس  
اهليئات، بل  و املؤسسات  اجلماعات او  او  أفراد  فالسيادة ليست ملك للحاكم او  وسيادة الشعب ،

مسريين  ، وما احلكام اال  واالمة  الصاحب الفعلي املمارس للسيادة وصاحبها االصلي هو الشعب
فصاحب السلطة االمرة ونيا،  الصالحيات املمنوحة هلم قان  ممثلني له ميارسون االختصاص يف اطار

 
عالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق االمم املتحدة،  انظر: الفقرة اخلامسة من ديباجة ا  1

 . 1970ديسمرب 16(، املؤرخ يف 25)الدورة 2625الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم:
 ثة من ديباجة ميثاق األمم املتحدة. انظر: الفقرة الثال 2
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فهم اساس املشاركة السياسية واسناد السلطة عرب املؤسسة  العليا يف الدولة هو الشعب، أفرادا وامة،
 .1االنتخابية 

الشعب  و  وسيادة  االمة  سيادة  ونظرييت  يتفق  وما  مرتبطة  احلاكمة  عليها  السلطة  الناصة 
السياسية اليت تضمن حتقيق آمال وطموحات الشعوب اليت متثلها ممارسة السلطة  بدساتريها الوطنية و 

تسيري   من خالل  2هاته احلكومات كوهنا متلك حق تعيني وتغيري ومراقبة احلكام واهليئات احلاكمة 
 . تورية على من متارس احلكم ابمسهاالشؤون العامة للدولة أبغلبية شعبية تضفي الشرعية الدس

ادة كونه من صور االدارة العامة اليت قيدت احلكام عرب مراحل فالدستور حيكم ممارسة السي
الدستورية  للقواعد  وثيقة متضمنة  االوروبية ،فهو  السياسية يف    3النهضة  املتعلقة ابلسلطة  القانونية 
  االساسية وتبني حقوق االفراد وحرايهتم  ،  4الدولة من حيث إنشائها واسنادها وممارستها وتنظيمها

الذي يعلن محايتها الشعب يف كل ديباجة    ،5الوثيقة الدستورية او وثيقة قانونية اخرىسواء مدرجة يف  
دستورية جتسد آالمه وآماله ومسريته اليت خاضها من اجل احلرية واالمن والبناء والتشييد وحتقيق  

 .6التطور الذي حيميه عزم االرادة الشعبية يف حالة املساس ببنود الدستور 
ال التنظيمات  السياسية كوهنا االبرز و و اجملتمع املدين  نظمات  مل  فاعلةكذا  املدرسة  االحزاب 
متارس الرقابة و لفت االنتباه لكل ما ميس سيادة الدول ،كأهم كذلك  القاعدية للوعي السياسي،  

 
قسم احلقوق، كلية احلقوق  ختصص: دولة ومؤسسات، ، رسالة ماسرتاجلزائري،  1996سامل سلماين ،االقرتاع العام يف ظل دستور  1

 . 20، ص2014-2013اجللفة، اجلزائر،  لوم السياسية ،جامعة زاين عاشور والع
 . 75، ص 2002، بريوت : منشورات احلليب احلقوقية،  االنظمة السياسيةحممد رفعت عبد الوهاب ، 2
، طبعة اثنية ، اجلزائر: ديوان املطبوعات  اجلامعية ،    الوجيز يف القانون الدستوري و املؤسسات الساسية املقارنة االمني شريط ،  3

 . 110، ص 2002
  2006، اجلزائر: ديوان املطبوعات جامعية، سابعة، جزء اول، طبعة القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنةسعيد بو شعري،  4

 . 150، ص
 .  48، ص سابق مرجع صايش عبد املالك،  5
 ،2019/ 11/10،مقالعلي هادي محيدي الشكراوي، املبادئ العامة يف ديباجة الدستور وقيمتها القانونية والسياسية، 6

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=1649. 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=1649
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مبدأ  سيادة  مع  بدأت  اليت  االوىل  ابلتجارب  السياسية وهي من سامهت  والرقابة  املشاركة  آليات 
العام السعي   االقرتاع  االساسي  دورهم  والرأي  الفكر  متحدي  االشخاص  من  جمموعات  ،كوهنا 

للحصول على تييد االفراد لرباجمهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، اليت يعدون بتنفيذها اذا  
ما اسندت اليهم السلطة عربة مؤسسة االنتخاب، جيعلها اداة فعالة ملراقبة اعمال احلكومة لضمان  

 .1لسيادة الدولة والدستور وخضوعها للقانون   احرتامها
اىل جانب اجملتمع املدين الذي يلعب دور كبري اليوم يف ظل العوملة بعدة جماالت اقتصادية 

دفاعا على سيادة الدولة ضد كل ما ميس هبوية اجملتمع وما يتوافق وطموحاته   واجتماعية وسياسية ، 
مساحات  اصبحت  املدين  اجملتمع  مؤسسات  العريب كون  عاملنا  على  جديد  مفهوم  ،وهو  واماله 
،لتزايدها   املثارة يف كل اجملاالت  الوطنية  القضااي  افراد اجملتمع والتشبيك بني  القواسم املشرتكة بني 

هنوضها بعبء التعبري عن اهتمامات واعتبارات اخالقية او ثقافية او دينية او سياسية او  املستمر و 
 . 2علمية 

وارتقى افراد اجملتمع املدين الذين ينشطون ويؤمنون أبفكاره وينتمون اليه ابلوصول اىل نوع من السيادة  
 الفعلية داخل اجملتمع تؤثر بقرارات حكومات الدول التابعني هلا. 

يس ملعارضة قوية لبعض التوجهات العامة للسلطة السياسية احلاكمة داخل الدول ،النضمام والتأس
عدد كبري من االفراد اليها كبديل عن االحزاب احملتكرة ،يقدم نفسه ملعارضة قرارات السلطة السياسية 

ين،  داخل الدول ،والذي قيد من سيادة الدول خلضوعها لرقابة من هاته اجلمعيات للمجتمع املد
لتتفادى احلكومات الصراع واالصطدام معها كسلطة سياسية وهاته اجملتمعات املنافسة هلا واملدافعة  

 .3عن االرادة العامة لشعوب للدول 

 
 . 422، ص 2011، ترمجة: على مقلد ،عبد احملسن، القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة،االحزاب السياسية موريس دوفرجيه،  1
ختصص: دراسات مغاربية،  ،   رسالة ماجسترياملدين يف دول املغرب العريب ودوره يف التنمية السياسية ،اجملتمع  الدين ، حمي ي بياض 2

 .  30، ص 2012،، اجلزائربسكرةحممد خيضر كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،
 .  70ص  سابق، جع ر م امين امحد الورداين ، 3
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 القانون الدويل  االقتصادي:  قيد :  ثالثةالفقرة ال

العام ك الدويل  القانون  خبالف    اساسيعتمد  الدول،  بني  املساواة  مبدأ  الدولية  للعالقات 
القانون الدويل االقتصادي فهو يقوم على حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للدول، وال يعرتف  

،جعل كل الدول تسعى من أجل بسط نفوذها على ثرواهتا ومواردها الطبيعية 1بفكرة املساواة بينها 
االقت لسيادهتا  السياسية صادية  خدمة  للسيادة  ابألنظمة    ،املوازية  املتعلقة  والعهود  املواثيق  اقرته  ملا 

، فهو حق الشعوب السيدة اليت تضمن به تنميتها  يادة على ثروات البالد لكل الدولاالقتصادية والس 
التعاون  وتقدمها خدمة ملصلحتها واملصلحة القومية يف اطار االحرتام املتبادل بني الدول على أساس   

،  تلف اجملاالت الزراعية والصناعية ملا تربمه الدول من اتفاقات تتعلق ابالستثمار االجنيب وعقوده يف خم
الذي يبقى مرهون بتقدم الدول من حيث  التقنية والتكنولوجيا واخلربة الكفيلة بتعزيز وزايدة هذه  

سيادة  الستقالل االقتصادي الذي حيقق  املوارد والثروات لالستفادة منها ابلتنمية االقتصادية واتمني ا
الدولة على كل مواردها وامكانياهتا االقتصادية وحتقيقها لالكتفاء الذايت والتخلص من التبعية واهليمنة  

هيمنة اخلارجية   وحمتواها  ،بوجود  الدول  سيادات  اصبح خيرتق  الذي  وتوسعها  االقتصادية  العوملة 
  .2القانوين 

القانون الدويل االقتصادي القائم هم دول العامل الثالث وخاصة  اول من عارض نشوء قواعد  
التكنولوجي، يعتمد    املستقلة منها حديثا لضعفها  االقتصادية ،كونه  بسيادهتا  واعتربت ابنه ميس 

الثروات وتداول  واالستهالك  ابإلنتاج  اخلاصة  املبادرة  تسيري   3هيمنة  يف  الدولة  تدخل  من  وحيد 

 
 .13، ص  2112، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، القانون الدويل االقتصاديعبد الكرمي عوض خليفة،  1
 . 11/10/2019،مـــقال،?نــاصيــف معلـــم، االستقالل االقتصادي بوابه للتحرر السياسي  2

http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=c4aefey12889854Yc4aefe .   
3 REUTER Paul, Le droit économique international, cours de l’institut des hautes études  

internationales, Paris, 1952-1953, p 1  

http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=c4aefey12889854Yc4aefe
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 ،1الذي يقيد الدول يف التحكم يف كل االنشطة االقتصادية الدائرة على اقليمها العالقات االقتصادية و 
ومعيار القوة االقتصادية للدولة هي اليت حتدد مركز الدولة ومكانتها يف املؤسسات االقتصادية الدولية،  

والتعمري لإلنشاء  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  االقتصادية كصندوق  املنظمة  مسامهتها يف  ،  وحجم 
 . 2والبارز يف التصويت كلما كانت مسامهة الدولة اقل اصبحت قوهتا التصويتية اضعف

من النظام االساسي    38قوة قواعده املصادر التقليدية ابلقانون الدويل احملددة ابملادة    اساسو 
ري  غ املصادر املستحدثة للقانون الدويل االقتصادي  احملكمة العدل الدولية كقاعدة عامة ،واستثناء

العالقات التجارية الدولية، منها القرارات الصادرة عن    تتطلبها اتفاقية لتميزها ابملرونة والسرعة اليت  
والعقود اليت تربمها الدولة بوصفها احد    والتصرفات االنفرادية الصادرة عن الدولة،  املنظمات الدولية، 

 .3اص اشخاص القانون الدويل العام مع طرف اجنيب من اشخاص القانون اخل
للدولة فيقصد كل ما يصدر على  اليت تدخل والتصرفات االنفرادية  الداخلية  القوانني  اما 
الدولة من سلطاهتا الثالث وله امتداد او تثري على سري عملية العالقات االقتصادية الدولية مثل:  

واالتفاقيات    اخلارجية،حتديد سعر الصرف او قيمة العملة او اصدار وتعديل قانون االستثمارات  
املستثمرين،  اليت ترتجم  و والقرارات    املتعلقة ابالستثمار االجنيب ومحاية  املناشري والتعليمات االدارية 

فهاته القوانني والتنظيمات سواء مصدرها السلطة التشريعية او التنفيذية  االرادة السياسية للحكومات ،
الدولة  القضائية يف  الدولية االقتصادية يف ظل اعرتاف مهما عل   تثريا ترتك    او  العالقات  ى صعيد 

  سيادة الدول هنا تصبح رهن قدرة وقوة الدول على املشاركة الدولية    4الدول بوجود القاعدة القانونية 
مع فرض سيادهتا على ثرواهتا االقتصادية واستغالهلا يف ظل هيمنة    ،يف العالقات االقتصادية الدولية

 
اندية اهلواسني ،"حماضرات القانون الدويل االقتصادي" ،القيت على طلبة كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،جامعة   1

 . 45، )مطبوعة (، ص2010/2011فاس،
 .12، ص 2001عربية للنشر واإلبداع ،، الدار البيضاء: املؤسسة ال الوجيز يف القانون الدويل االقتصاديحممد اتج الدين احلسيين،  2
 . 10، ص2018، سوراي: منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية، القانون الدويل االقتصاديماهر ملندي،  3
 . 131، ص1989، بريوت: الدار اجلامعية ، القانون الدويل العامحممد سامي عبد احلميد ،وآخرون،  4
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جملموعة السبعة من اجل توجيه والتحكم  ابالقتصاد العاملي اكثر ،وعمال  وتكتل للشركات الكربى  
 .  1بضابط مبدأ القوة االقتصادية السياسية 

 :قيود اخرى  :ةالرابع فقرةال

اليت   قيودال من، فهناك العديد   مطلقة  الذي أقرها ميثاق األمم املتحدة ليست ان السيادة
الدول،   تشل  اصبحت الدوللتصرفات  مع  الدولية   عالقاهتا  اهليئات  وغري حكومية   و  ،  احلكومية 

 االهتمامات االنسانية الكربى  راث الدويلتدخل اىل ال ابإلضافة شركات متعددة اجلنسيات،و 

 املنظمات غري حكومية قيد  اوال:

للمادة: احلكومية  غري  املنظمات  تسمية  املتحدة 71تعود  االمم  اجمللس   مليثاق  على   "
تعىن  اليت  اهليئات غري احلكومية  للتشاور مع  املناسبة  الرتتيبات  أن جيري  االقتصادي واالجتماعي 

د  يدحت  يفمتعلقة بدور اجمللس االقتصادي واالجتماعي  وهي مادة    "ابملسائل الداخلة يف اختصاصه.. 
اللجنة االقتصادية  عرفتهاو  ،2واحلركات اجلمعويةم العالقات بني النظام االممي يظتناالطار القانوين و 

"مؤسسات اجملتمع املدين الدويل املتكونة من مجعيات ومؤسسات   ابهنا: واالجتماعية لدول غرب اسيا  
تطوعية وحرة مستقلة جزئيا او كليا عن احلكومات تتناول القضااي واملصاحل العامة    متنوعة االهتمام،

 هتدف يف نشاطها اىل الربح املادي بل هتدف خلدمة اجملتمع وحتسني  تتسم ابلعمل االنساين وهي ال
 . 3اوضاع الفئات احملتاجة ومن مث اىل تنمية اجملتمع" 

 
، القيت على طلبة ماسرت، ختصص القانون العام لألعمال والقانون  حماضرات يف القانون الدويل االقتصاديعسايل عبد الكرمي،  1

 . 12،ص 1016- 1015العقاري ،قسم قانون االعمال ، جامعة عبد الرمحن مرية ،جباية ،
، االسكندرية : دار اجلامعة اجلديدة،  احلكومية يف محاية حقوق االنساندور املنظمات الدولية غري حممد جاسم حممد احلماوي،  -2

 .64، ص2013
 .  273، صسابقرجع مراحبي خلضر ، -3
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ومتارس نشاط دويل ذو   وهي منظمات متتاز ابلطابع الدويل النتماء اعضائها لدول خمتلفة،
يتفق ومقاصد   1ديهدفها غري ماو   من طرف خواص خارج تطري الدولة،  تؤسس  مصلحة عامة،
وتعترب قوة فاعلة ومؤثرة خاصة يف املؤمترات العاملية املتعلقة حبقوق االنسان و البيئة    االمم املتحدة،

 والفئات اهلشة كاملرأة واالطفال .

جتاوز نفوذها دور االحزاب السياسية والنقاابت العمالية واخرتق سيادة الدول ،بصفتها ال  
ختضع للسياسات احلكومية لتبنيها توجهات وسياسات املنظمات غري دولية  لقدرهتا على التدخل 

دة  يف السياسة واالقتصاد واالمور الدبلوماسية اليت ال ميكن للدول السيدة ان تتطرق هلا بسبب سيا
الدول ،حيث تعمل اجهزهتا ابستقاللية وختضع اىل إدارهتا الذاتية غري احلكومية ،والذي يسمح هلا  

ان تتدخل فيها، جعل   ابلتدخل يف مواقف وحاالت ال ميكن لألجهزة احلكومية واملنظمات احلكومية 
 .2لتأثريها القوي الدول تعاملها بصفتها قوى حليفة او معارضة

مسح هلا العمل بعيدا عن االجراءات االدارية الوطنية الدولية برصد كل حركة للمتغريات اليت 
حتدث يف اجملتمع بصورة سريعة لقوة املعلومات اليت تتحصل عليها ،لبنائها عالقات سريعة بني ومع 

الرأي العام    االفراد واجلماعات ملا تقدمه من خدمات عامة كربى بعيدة وقريبة ،والذي جعلها تؤثر يف
عن طريق تعزيز حقوق االنسان والتدخل االنساين مما جعلها تؤثر يف سيادة الدول عن طريق لفت  

 . 3االنتباه لتغيري القواعد القانونية منها ودولية وتراقب احرتام الدول اللتزاماهتا الدولية  

او تنظيم تظاهرات كما متس سيادة الدول عن طريق رفع تقارير عن املمارسات غري القانونية  
سلمية وإعالمية عن طريق استخدام اإلعالم مع مساعدة الضحااي وتقدميهم للمطالبة حبقوقهم امام 

 
1, paris, Dalloz, 1983, p 388.sociologie des relations internationalalesMarcel Merle,   

 . 101، ص 5120، عمان: مركز الكتاب االكادميي ،  الفواعل غري الدوالتية فيهااحلوكمة البيئية العاملية ودور ، نوال علي تعاليب 2
: لبيب حممد ،حقوق االنسان يف السياسة اخلارجية يف الوالايت املتحدة  . نقال عن279ص  ،رجع سابق مراحبي خلضر،  انظر:  3

،قسم العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية ،جامعة يوسف بن خدة   رسالة ماجستري االمريكية دراسة احلالة لتدخل يف إقليم كوسفو ،
 .  127،ص  2004/2005،اجلزائر، 



 سيادة الدول على إقليمها                                                              الفصل األول

99 
 

تدعو لالستجابة لاللتزامات الدولية لتطبيق العقوابت االقتصادية وتقدمي و القضاء الداخلي او الدويل،  
 .1ومسائل اخرى  اجلناة للقضاء املنتهكني حلقوق االنسان

امللتقيات  تتل  اعمال  واصبحت شريك يف  العامل  الدوالرات يف  تربعات ضخمة مباليني  قى 
  شريك ال اليوم هي املنظمات غري احلكومية   ،الدولية خاصة لدى صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

   2العالقات الدولية املساهم يف ربطاجلديد 

فما تقدمه هاته املنظمات غري حكومية من تقارير ودراسات وشكاوى، وما يتم تداوله من  
ويؤثر على سيادهتا، حيث تطلع    3تتجه الدول إىل القيام به   شك يف ما  مناقشات، يؤثر بدون أدىن  

الدول على انشغاالت مواطنيها، وتوفر التحليالت والدراسات، ابإلضافة اىل مساعدهتا يف رصد  
او االنساين  املؤسسة على الطابع الديين    من اقدم املنظمات غري احلكوميةو   ،نفيد االتفاقيات الدولية وت

اللجنة  ، و 1855اليت تسست عام    منظمة التحالف العاملي جلمعيات الشبان املسيحيني:  4منها
األ للصليب  سنة  الدولية  تسست  اليت  سن 1863محر  اسست  اليت  للرق  املناهضة  واجلمعية  ة  ، 

1887 . 

 
،  قسم احلقوق، كلية احلقوق   مذكر ماسرت ، اثرها على  سيادة الدولة حكومية و حممد بن  عمر، املنظمة الدولية غري  ،عبدالقادر رقاب  1

املنظمات الدولية غري   ،انظر: مساعد على ، 49ص ، 2014/2015اجلزائر، اط، والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي ابالغو 
قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد بوضياف ابملسيلة،   ،مذكرة ماسرتاحلكومة وتثريها على سيادة الدول ، 

 .  51، ص2016/2017اجلزائر، 
 .  65، ص2005، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،  والدولةاجملتمع املدين ،  عاطف أبو سيف   2

3La conference des Nations Unies sur l'envirennement et le , Kiss, A et Doube Bille 
, p 631., AFOI, 1992Developpement 

   .18، ص  2017عمان: دار اجلنان للنشر والتوزيع، ،مدخل للمنظمات غري حكوميةبشار صاحل النعيمي،  4 
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املنظمات جند  و   وعمل  تدخل  على  املنظمةكمثال  الدولية    تدخل  احلكومية  منظمة  غري 
 : 1عرب خطوات مير لبيئة عموما اب املهتمة   رالسالم األخض

 .: التأكد من األضرار البيئية التحقيق 
 .: فهم األضرار و سبل جتاوزهاالبحث 
 .: اقرتاح بدائل تربوية و تشريعية و تقنيةاالقرتاح 
: االتصال ابملسؤولني و أصحاب القرار االفرتاضيني ) تدبري شؤون البيئة، و ترشيد استعمال  التشاور 

 (.  املوارد الطبيعية
 .: إشعار اجلمهور ابألخطار احلالية و املتوقعةاإلعالم 
 .: تعبئة اجلمهور و كل املؤثرينالضغط 

مقاضاة املتورطني يف إحلاق الضرر ابلبيئة و رفع السرية احرتام النصوص والتشريعات و فرض  و 
التجاوزات  أحياان إلاثرة  املو و  ،عن بعض  القضااي   إلرغام  االهتمام واجهة  املسؤولني على معاجلة 

 البيئة. الفعال من خالل املراقبة املستمرة ملدى التزام الدول ابحلفاظ على  ، ليظهر دورها البيئية

 نسيات : الشركات املتعددة اجلقيد اثنيا: 

  1963سنة بزنس ويك اجمللة االمريكية  الشركات املتعددة اجلنسيات  اول من تداول مصطلح  
، بعدما توسعت الشركات التجارية ذات الطابع  18و 17  ، وانتشرت يف القرن2ونشا هذا النوع هبا 

ثري الشركات املتعددة اجلنسيات على بدأ ت، و االستعماري بتوجيه من الدول االستعمارية التابعة هلا 
السيطرة على اهم  و   ،هاتغلغل يف كثري منامل جنيبتثمار األساإل لية آب  يد سيادهتايواضحا يف تق  الدول

 
  ،02/12/2019،املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، املنظمات غري احلكومية الفاعل اجلديد يف العالقات الدولية 1

tmMehd/https://www.printfriendly.com/p/g . 
،  2015، مصر: مركز الكتاب االكادميي، الشركات متعددة اجلنسيات وسيادة الدولة، عجيل، إعتصام الشكرجيابراهيم حمسن  2

 . 13ص

https://www.printfriendly.com/p/g/tmMehd
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نظرااالقتصاديةقطاعاهتا   نقل   ،  والقدرة على  الضخامة واالنتشار  الشركات من  به هذه  تتميز  ملا 
النامية  توجيه االستثمار التكنولوجيا وتدويل اإلنتاج وقدرهتا على الدول  ، هليمنتها على احملور  1يف 

ؤوس  مبا خيدم مصاحلها وسيطرهتا على حركة ر  وتوجيهها  االجنبية   تدفق االستثمارات و االقتصادي  
الذي جتاوز  متويل االنتاج ،    أبساليبادارهتا من حيث التخطيط والتنظيم والتسويق  فعالية  و ،  االموال

عن طريق استغالل مقومات الدول   اتية عاملياذقدراهتا االقتصادية الب  لتهيمن،  كل احلدود الوطنية
 . 2النامية

، واليت حتقق العامل  الدول  اغلبكبري من الوحدات االنتاجية  يف  عدد    متتلك فهي مؤسسات  
وترتكز معظم هاته ،  3 اطار اسرتاتيجية انتاجية موحدةم ، يفهامة من انتاجها خارج الدولة األنسبة 

  الدولية، ن على ثلثي التجارة  هتيمو   ،مريكيةوالياابن والوالايت املتحدة اال  الغربية   أبورواب االم  الشركات  
سيادة الدول من طرف هاته  قتصاد العاملي والتحكم فيه ، وسهل هلا اخرتاقأعطى هلا توجيه االمما 

ة،  الشركات وفرض ما يتوافق مع حتقيق األرابح ومعدل الفائدة على رأس املال، وإزالة القيود اجلمركي
ة واالستثمار األجنيب  تشجيع اخلصخصو ،  سهم ورفعها  والسندات داخل الدولةواألسعار  اال  وخفض

فقات التجارية الكربى  السيطرة على الص و   لوصاية االقتصادية على الدول،كممارسة لداخل الدول ،  
املباشرة االجنبية  واالستثمارات  الدولية  التجارة  اجتاهات  على  وتثريها  الدول،  الكتساهبا    داخل 

واملتخصصة   العالية  والكفاءات  واإلدارية  الفنية  واملهارات  احلديثة  لتجارة   اب للتحكم   التكنولوجيا 
 .4واالستثمارات ونقلها للمناطق اليت حتقق هلا مزااي تنافسية

 
 .37، ص2015، مصر: دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املسؤولية املدنية للمستثمر األجنيب، عقيل كرمي زغري 1
رماح،   مركز البحث وتطوير املوارد البشرية،  جملة رماح للبحوث والدراسات، التهرب الضرييب الدويل واليات مكافحته، قصايب الياس 2

 . 179، ص2018، جوان26، العدداألردن
 .40، ص   مرجع سابقالعاقب سفيان،  3
،  2018، والرتمجةدارمحيثرا للنشر  ، القاهرة: التجارة الدولية واثرها على التجارة اخلارجية للدول العربية، حممد عبد هللا شاهني حممد 4

 . 282ص
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الشركات   مؤثراأصبحت  دورا  من يف تلعب  الدول احلد  تلك   سيادة  تدخل  خالل  من 
اال يف الشركات  التجارة القرارات  وحرية  األسواق  وفتح  و 1قتصادية  سيادة  ،  بفرض  تتخطى  الدول 

األجنبية وربطها    االستثمارات هتا عن طريق التثبيت االقتصادي والتصحيح اهليكلي، وإنشاء  سياسا
عود على الدول  الشركات على منتجات ال ت  ت شعار حرية السوق ، وتركيز هاتهالعاملية حتابألسواق  

الغذائي  دماملستضيفة مبا خي املواد انتاج  من    %90على ما نسبته    حتتكرلوجود شركات    ،األمن 
   .2الغذائية

  ها سعار حكم أبتيف السيطرة على السلعة او اخلدمة يف السوق لت  حتكارياعتمادها الطابع اإل
املضيفة مقابل منتجات مع استنزافها للموارد والثروات للدول    والعاملي للدول،املستوى احمللي    على

مصنوعات   اتشكيله  اعيد، و كانت يف االساس مواد خام تعود لثروات الدول النامية املستثمر فيها
اهليمنة للشركات على النشاط االقتصادي البرتويل ، اضف  من طرف الشركات املتعددة اجلنسيات 

 .3العاملي

 حالة التخلف يف   النامية الدول إبقاء على عملال ات اجلنسيالشركات املتعددة   ورد ليصبح
، فقد انتجت تغريات يف اطار النظام الدويل املعاصر  4حالة التقدم والتطور يف املصنعة الدول وابقاء

لنزعتها غري وطنية يف مراعاة اسبقية    تثريها اجيااب وسلبا على سيادة الدولو   بطبيعتها واسلوب عملها
بصفتها وحدات عاملية فاعلة تتجاوز يف عملياهتا االقتصادية واملالية الدولية  ،  5التنمية لدى الدول 

 
 القاهرة: بورصة الكتب  ة،العوملة و تثريها على النظم القانونية يف األقطار العربية: دراسة مقارنجابر بن خلفان بن سامل اهلطايل،  1

 .  287، ص2015والتوزيع،  للنشر
، القاهرة   املتغريات اليت حتقق سيادة الدولة يف ظل تنامي التجارة الدولية التجارة الدولية وسيادة الدولة: دراسة اهم عبد املنعم املراكيب ،  2

 .  260، ص  2005: دار النهضة العربية، 
 .  17، ص رجع سابق مابراهيم حمسن عجيل، اعتصام الشكرجي،  3
ن للطباعة والنشر،  مؤسسة رسال دار ، دمشق: الشركات النفطية متعددة اجلنسيات و تثريها يف العالقات الدولية، حممد خيتاوي 4

 . 368، ص2010
 .  9، ص رجع سابق مابراهيم حمسن عجيل، اعتصام الشكرجي،  5
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، جعل الدول جمرد سلطات تنفيذية تنفذ سياسات اقتصادية ومالية  سيادة الدول وقوانينها اخلاصة
يف جتارة النفط والسالح والغداء والدواء    قوى الشركات احملتكرة لالقتصادايت العاملونقدية تضعها  

ي  الد   وهي حصان طروادة العصر احلديث  ،1كنولوجيا وقطاعات اخرى تتعلق ابملواطن مباشرة والت
السيادة وجتاوز حصن اجملتمع الشخصية والسيادة   التضحيةن فيه  ، اليت قبل املواطاخرتق  حبرايهتم 

 .2الوطنية، حلساب الضمان الشخصي واالمن 

 :    الدويلالتدخل قيد اثلثا: 

الدول سياداي    يفتدخل  ال املبدأ القانوين الذي حيول دون السماح حبصولهو   السيادة مبدأ
  املادة   الفقرة السابعة نصميثاق االمم املتحدة، مقابل  من    الثانية الوارد ابلفقرة الثانية املادة  نص  لاب

صميم  ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ "لألمم املتحدة" أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من  ": الثانية
لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل  السلطان الداخلي  

  املتعلقة  بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع"  هذا املبدأ ال خيليثاق، على أن  حبكم هذا امل
الدول  مببدأ التدخل يف شؤون  ال ،3عدم  الفقرة  الثانية  املادة  ميتنع   "ان:  علىه  رابعة منكما نصت 

استخدامها ضد سالمة   أو  القوة  التهديد ابستعمال  الدولية عن  يف عالقاهتم  اهليئة مجيعاً  أعضاء 
 ".األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة  

االستثناء  وعليه   هو  التدخل  فان  األصل  التدخل هو  عدم  املتحدة  مب مبدأ  األمم    يف يثاق 
 : 4وكله  حاالت استثنائية جيوز فيها استخدام القوة وهذه احلاالت هي

 
 .  131، ص2011، بريوت: مؤسسة الرحاب احلديثة، تعثر بناء الدولة يف لبنانعماد محدان،  1
 .  349، ص 2017، مصر: مركز الكتاب االكادميي،التحليل السياسي ملشكلة الشرق االوسطيوسف حسن يوسف،  2
 .99، ص 2011، القاهرة :العريب للنشر والتوزيع،األمم املتحدة والتدخل الدويل االنساينمعمر فيصل سليم خويل،  3
 ،05/12/2019، الدفاع الشرعي يف القانون الدويل، عبد الرمحن علي غنيم  4

.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=644931http://www . 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF+%C7%E1%D1%CD%E3%E4+%DA%E1%ED+%DB%E4%ED%E3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=644931
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 .من امليثاق  51حالة الدفاع الشرعي تطبيقا للمادة   -

 .بع من امليثاقتطبيق إجراءات األمن اجلماعي اليت يتخذها جملس األمن طبقا للفصل السا -

للمادتني   - وفقا  تتخذ  اليت  القمع  امليثاق ضد دولة من دول   53/1،  107تدابري  من 
 . حديثة حنو توسيع دائرة االستثناءات  جتاهاتا،مع وجود األعداء

 :التدخل دفاعا عن حقوق الدولة -1

اإلضرار ابلغري   بعدم  التزام  يقابله  السيادية  الدولة حلقوقها  انتهاك سيادة  ان ممارسة  وعدم 
لتدفع ما يهددها او  على انتهاك  رد  ال  هلا حق،  فإذا ما انتهكت سيادة دولة ابالعتداء عليها  الغري،

"   :من ميثاق األمم املتحدة  51مبدأ الدفاع الشرعي للدول ضمن املادة:   وفق  1حتول دون وقوعه 
للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن  ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي  

أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "األمم املتحدة" وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن 
التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدويل، والتدابري اليت اختذها األعضاء استعماال حلق الدفاع عن  

ت تؤثر  وال  فورا،  اجمللس  إىل  تبلغ  للمجلس  النفس  فيما  حال  أبي  التدابري  سلطته -لك  مبقتضى 
من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى ضرورة   -ومسؤولياته املستمدة من أحكام هذا امليثاق

   ." الختاذه من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه

مم املتحدة البث فيما  ابلفصل السابع من ميثاق اال  39ويتوىل جملس االمن مبوجب املادة  
  41ألحكام املادتني    طبقاالسلم واإلخالل به ووقوع العدوان    يد يتخذ من األعمال يف حاالت هتد

وقف الصالت االقتصادية واملواصالت    2يتخذ  حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه،  42و

 
 . 172، ص1995، االسكندرية: منشاة املعارف، القانون الدويل العامعلي صادق ابو هيف،  1
جامعة  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ختصص: قانون دويل عام،،  رسالة دكتوراهجمادي امني، التدخل العسكري وقواعد القانون الدويل،    2

 . 5، ص2017/2018،، اجلزائرسيدي بلعباس اليابس اجلياليل
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غريها من وسائل املواصالت وقفا جزئياً أو  احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والالسلكية و 
   .اوعن طريق استعمال القوة العسكرية اجلوية والبحرية والربية كليا وقطع العالقات الدبلوماسية،

 : حلفظ السلم واالمن الدولينيالتدخل -2

وفق نص للتدخل الدويل  الختاذ االجراءات القهرية  جملس االمن  خول ميثاق االمم املتحدة  
مساس للسلم واالمن حالة    ألي  اليت متنحه سلطة التكييف القانويناطار الفصل السابع  يف    39املادة

للدول او يلجأ    واعماال للتكييف يصدر القرارات والتوصيات املناسبة  ،واعادته اىل نصابه   1الدوليني
غري    مبمارسة تدابري قسرية  41الختاذ تدابري احرتازية مؤقتة، او حسب املادة  40املادة  اىل استعمال

وال جيب احرتام الرتتيب يف    ،42بنص املادة    العسكريذات الطابع  عسكرية، او التدابري القهرية  
يته  املواد فللمجلس وحده سلطة تقدير االجراء الردعي واملفاضلة يف اعمال أي من املواد حتت مسؤول

املباشرة ،كما االجراءات اليت يتخذها اجمللس مل ترد على سبيل احلصر بل ميكن ان يتخذ أي اجراء  
 .2فيما تناولته من تدابري 41مناسب خارج املادة 

يستخدم جملس األمن تلك التنظيمات    : "53/1نص املادة  بله  مينح الفصل الثامـن    كما
القمع، كلم ويكون عملها حينئذ حتت مراقبته  والوكاالت اإلقليمية يف أعمال  ا رأى ذلك مالئماً 

وإشرافه. أما التنظيمات والوكاالت نفسها فإنه ال جيوز مبقتضاها أو على يدها القيام أبي عمل من 
أعمال القمع بغري إذن اجمللس، ويستثىن مما تقدم التدابري اليت تتخذ ضد أية دولة من دول األعداء  

أو التدابري اليت يكون    107من هذه املادة مما هو منصوص عليه يف املادة    الثانيةاملعرِّفة يف الفقرة  
التنظيمات اإلقليمية منع جتدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول،  املقصود هبا يف 

 
البيئة والدفاع عن اإلنسانية سامح عبد القوي السيد عبد القوي،    1 الدولية حلماية  العربية للنشر    التدخالت  الدراسات  ، مصر: مركز 

 . 101، ص 2015والتوزيع، 
 .  35، ص1996،القاهرة: دار النهضة العربية،  النظام الدويل اجلديد والشرعية اجلديدةعبد العزيز حممد سرحان،  2
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وذلك إىل أن حيني الوقت الذي قد يعهد فيه إىل اهليئة، بناًء على طلب احلكومات ذات الشأن، 
  .ة عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدولابملسؤولي

من هذه املادة على أية دولة كانت    االوىلنطبق عبارة "الدولة املعادية" املذكورة يف الفقرة  وت
ليس    : " 107املادة   حيث تنص  يف احلرب العاملية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا امليثاق 

يبط ما  امليثاق  معادية  يف هذا  الثانية  العاملية  احلرب  أثناء  دولة كانت يف  إزاء  أي عمل  مينع  أو  ل 
إلحدى الدول املوقعة على هذا امليثاق إذا كان هذا العمل قد اختذ أو رخص به نتيجة لتلك احلرب 

 .   " 1من قبل احلكومات املسؤولية عن القيام هبذا العمل
ابلقوة املسلحة واستخدامها من قبل دولة ما أو من  : أبنه التهديد  برون يل  وعرف التدخل

 وهو تدخل ميس ابلسيادة واالستقالل مباشرة. ،  2قبل جمتمع حمارب هبدف محاية حقوق االنسان 
من جهة جند الدول تدعو اىل نزع السالح ويف املقابل جندها مبجلس االمن تقر  والعجيب  

كون صناعة    العسكري الذي  يرهب العامل،  ي يعصف بسيادات الدول للتفوقذالتدخل العسكري ال
السالح احلريب اقحمت ضمن العالقات التجارية للدول، بل تصدرت املراتب األوىل واخضعت حىت  
العاملي  والبنك  الدويل  النقد  االقتصادية كصندوق  الدولية  املنظمات  قبل  املمنوحة من  لإلعفاءات 

 .3واملنظمة العاملية للتجارة 

 
املعرفة     عمان: دار كنوز  ، املنظمات غري احلكومية و حكم القانون : حنو قانون عاملي موحدبشري شريف الربغوثي، عصام الغزاوي،    1

 .  177، ص  2007للنشر والتوزيع، العلمية
، ص   2009، عمان: اجلنان للنشر والتوزيع ، مم املتحدة والتطبيق العلميالتدخل الدويل االنساين بني ميثاق األانس أكرم العزاوي،  2

88   . 
: ديوان  ، ترمجة :حممود ابراهيم، طبعة اثنية، اجلزائر العوملة االقتصادية واألمن الدويل : مدخل اىل اجليو اقتصادجاك فونتاانل ،  3

 .   25، ص   2009املطبوعات اجلامعية ، 
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الت  وعليه الدولةينتهك  دخل  فأسلوب    كون ال اليت تقتضي عدم املساس هبا،    مبدا سيادة 
توجد سلطة عليا تعلو عليها، فضال عن حقوق الدولة يف االستقالل واملساواة وحق تقرير املصري  

 :1التدخل احد هاته االشكال يتخذقد لواقع لكن ابو 

 التدخل العسكري:-ا

القصري  يعد   العسكري  التدخل  التدخالشكل  اخطر  االقليمية  نتهكامل  ت من  للسيادة  ة 
حتت أبي شكل من أنواع التدخل السياسي او االقتصادي او العسكري    الدول، ويتأثر اقليم  للدول
، ويبقى من التصرفات غري مشروعة كوهنا تقوم على املساس والقضااي االنسانية   حرية الشعوب   غطاء

واملكمل   املصاحب  االقليمي  االختصاص  فكرة  وتقصف  استقالهلا  وهتدم  الدول  بسيادة  املباشر 
الذي يعين أبن السيادة اليوم أصبحت   ،2واملساواة والسيادة  لسيادة الدولة وهو مبدأ عدم التدخل

 مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوة الدولة السياسية واالقتصادية والعسكرية.

سكري املستند اىل قرارات جملس األمن ذات الصلة الواردة ابلفصل لقد أصبح التدخل الع
اهل الدول  سيادة  يهدد  املتحدة،  األمم  ميثاق  من  صناعية  شة  السابع  لقوة  تفتقد  واقتصادية  اليت 

وسجل أول تدخل عسكري دويل عندما احتدت بعض الدول األوربية  وسياسية دون دول أخرى،  
، اين  ، وحبجة املعاملة الالإنسانية لألقليات الدينية والقومية3عثمانية مبربر محاية االقليات ابلدولة ال

الدولة    طلبت الدول األوربية منح احلكم الذايت هلاته األقليات محاية للقيم االنسانية، وعند رفض 
، اين  1830وروسيا القيصرية يف اليوانن سنة  ،  1827سنة  العثمانية هذا تدخلت الدول عسكراي

 
، مصر: املركز العريب  التدخل العسكري وآاثره يف العالقات الدولية: دراسة العراق وليبيا أمنوذجاشي، حيدر موسى منخي القري 1

 .   25، ص  2018للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، 
، كلية احلقوق والعلوم السياسية،   جملة دفاتر السياسة والقانون نواري أحالم ، تراجع السيادة الوطنية يف ظل التحوالت الدولية ،  2

 .  45-23، ص  2010، 4،عدد  4جامعة الوادي، اجلزائر، جملد 
،  جملة العلوم االنسانيةالدويل املعاصر ،   يدي والقانون مزاين راضية ، التدخل الدويل اإلنساين حلماية األقليات بني القانون الدويل التقل 3

 . 187-173، ص 2017، ديسمرب 3، العدد28اجمللد جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر،
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، أين احتلت على اثرها، ومل يسجل على  1861ن على اثره، وفرنسا يف سوراي سنة استقلت اليوان
الظلم لرفع  عادلة،  وامنا حرب  التدخالت أبهنا حراب عدوانية،  والتدخالت    ،1املظلومني  عن  هاته 

ذا كان  وا  حمسوبة حسب األهداف املسطرة، اذا كان التدخل سياسيا فغايته حتقيق هدف سياسي،
  اقتصادي فاهلدف حتقيق نتائج اقتصادية، واستعمال القوة العسكرية هدفها التدخل عسكراي   التدخل

التدخل مبرغم    ، لفرض سيطرة ميدانية امتناع  تكريس مبدأ عدم  املتحدة واقرار واجب  يثاق األمم 
الداخلية لدول األخرى الشؤون  التدخل يف  املصادق    اعالن حقوق وواجبات األمم، و الدول عن 

قانوين يسمح   و الذي أكد عدم وجود أي مبدأ    1997نوفمرب    15خالل مؤمتر بروكسل يف  عليها  
 . 2ابلتدخل يف الشؤون الداخلية لدول األخرى

 التدخل االقتصادي: -ب

او عن طريق جملس    ضد الدول املتدخلة يف شاهنا  اقتصادية  تدابرييتحقق بفرض اجراءات و 
االقتصادية  االمن او احملاصرة  االقتصادية  تكون كاملقاطعة  منع    ،3قد  او  القروض  تقدمي  منع  منها 

وتفرض    ،4، والتأثري املباشر يف امكانياهتا االقتصاديةإلضعاف اجلهة املتدخل ضدها  التصدير للدول
،  تجارة العامليةعن طريق املؤسسات املالية االقتصادية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة ال

 .5او عن طريق الضغوطات االقتصادية الثنائية بني الدول املصنعة ودول اخرى وخاصة النامية منها 

 التدخل االنساين: -ج

 
 .  3، ص 2011، القاهرة :العريب للنشر والتوزيع، األمم املتحدة والتدخل الدويل االنساين، معمر فيصل خويل 1
   150.، ص 2000: ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية ،، الطبعة الثانية، اجلزائرع الدويل املعاصرقانون اجملتمبن عامر التونسي،  2
 . 89، ص رجع سابقمحيدر موسى منخي القريشي،  3
 . 126، ص رجع سابق مانس أكرم العزاوي،  4
 .  282، ص2017دار اجلنان للنشر والتوزيع،  عمان:، القانون الدويل املعاصرمصطفى ابو اخلري،  5
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ليس ابلظاهرة احلديثة، وإمنا يعود يف نشأته األوىل إىل الفرتة اليت  التدخل الدويل اإلنساين
الدويل القانون  نشأة  الفقه  و   ،1واكبت  االنساينالقانوين  اعرتف  الدويل  النزعة    ابلتدخل  اطار  يف 

يف حالة اخفاق    يتبعالتضامنية للمجتمع الدويل، ويف سياق عوملة حقوق االنسان، وهو اسلوب  
  ديباجته يف    لقد أشار ميثاق األمم املتحدة إىل التدخل حلماية حقوق اإلنسانو   ،2االساليب االخرى

ويف سبيل هذه الغاية    ،األجيال املقبلة من ويالت احلرب   انقاذ  هبدف  تسستتقر ابن اهليئة  اليت  
وأن تكفل قبول مبادئ  حسن اجلوار،  م و الالعيش يف سا لتحقيق التسامح و هودتوجيه جه  اعتزمت

ستخدم  وأن ت  تستخدم القوة املسلحة يف غري املصلحة املشرتكة،  أالو نة ورسم اخلطط الالزمة هلا  معي
  55كذلك نص املادة    ،3األداة الدولية يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية للشعوب مجيعها

،  حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية  يشيع يف العامل احرتامجيعل التعاون الدويل    من امليثاق الذي  
ابإلعالن العاملي حلقوق االنسان الذي ارسى دعائم   ، واملدعومةومراعاة تلك احلقوق واحلرايت فعال

 . 4ابستعمال كل التدابري املتاحة   يتم الدفاع عليها عن طريق التدخل  قد صارت حتوز قوة قانونية ملزمة

 :الفصلخالصة  

يضعها حتديد  دقة   لصفات وخصائص  ثقافية  ملعتقدات وسيادة  أصبحت ختضع  املفاهيم 
معينة وفق املنظومة العاملية خلربائها ومنظريها، جعلنا نتناول    ت جمموعة بشرية معينة تربطها اسرتاتيجيا

لثورات والتجارب لتحقيق طموحات جاءت نتاج امبنظورها رغم اهنا  مصطلح السيادة كخاصية للدول  
 الشعوب الغربية.  قية ال الطبمال وآ

 
 . 32، ص رجع سابق مسامح عبد القوي السيد عبد القوي،   1
 .   102، ص2017مركز الكتاب األكادميي،  مصر :، النظرية السياسية للمجتمع الدويلحوسني بلخريات،  2
 .10، ص 1999املؤسسة الوطنية للكتاب ،  اجلزائر: ، مبدأ عدم التدخل يف القانون الدويل املعاصربوكرا إدريس،  3
 .71، ص 1998ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية،  ، اجلزائر:مدخل اىل القانون الدويل االنساينعمر سعد هللا،   4
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رتباط مفهوم السيادة بنشأة الدولة اليت حتتكرها ظهرت نظرايت هدفها سلخ امتيازات  وإل
السلطة العامة خلاصية السيادة عن امللوك والكنيسة وتربير فكرة السيطرة بال حدود وصراع اإلنسان  

رية وهوبز وصوال جلون لوك وشارل  على السيادة املطلقة اليت اشار اليها بودان بكتبه الستة  للجمهو 
لويس و فكرة العقد االجتماعي للسياسة املتالزمة بني امللك والشعوب يف حكم الفرد اليت اكسبت  

 سيادة الدول احلديثة يف اجملتمع الدويل ااثر ومظاهر يف الداخل واخلارج .

وغري قابلة   أجز اليت متارس ابسم صاحب السيادة االمة ال امللك بوصفها وحدة واحدة ال تت
للتصرف او التنازل عنها كون الشخص املعنوي اجلماعي ميثل كافة االمة واالنتخاب وظيفة ميارسها  
جمموع افراد دون غريهم لتنتقل اىل عموم الشعب كافة الن السيادة تكون ابلتساوي بني افراد الدولة  

لوك والكنائس اىل قيود العوملة الواحدة وهو صاحبها، جعل هذا التجاذب السيادة خترج من قيود امل
ومن   جديدة  سيادة  برسم  االقتصادية  والتكتالت  الدويل  تتآوالقانون  أخر  مفاهيمها  نوع  كل 

التدخالت   وخاصة  املتحدة  االمم  وهيئة  حكومية  وغري  احلكومية  املنظمات  ظل  يف  الكالسيكية 
عدة اجلنسيات على االقتصاد  العسكرية ابسم حقوق االنسان ونشر الدميقراطية وهيمنت الشركات املت

ففكرة السيادة جاءت ليس إلنصاف الشعوب املضطهدة ابلدول الغربية بل نشأت يف ظل ، الدويل
 ك والكنيسة ابلسلطة دون النبالء. احلروب االهلية حني استأثر امللو 

العبيد واالراضي واملعادن لدى   امتالك  الثروات والنفوذ يف  الصراع من اجل  فالسيادة هي 
 .ورسم احلدود وابرام االتفاقات كان من اجل ضمان السلطة ها من املنظرين للقرون الوسطىبعث

ألصحاب املال حلق اسناد السلطة وفق  وهيمنة  تعبري عن ممارسة    هينظرية سيادة االمة   
، ونظرية الشعب هي متييع ملمارسة  ةالقيد املايل والقيد التعليمي من اجل ابعاد الطبقة األرستقراطي

 تويل السلطة احلاكمة وممارسة الوصاية عليها ابسم الغوغاء.  يف الرتشح و غوغاء دميقراطية ال



 

 
 

 
 

 

 

 

 : الفصل الثاين

 الغذائي الدول واألمن
 

 



 الدول واألمن الغذائي                                                                  الفصل الثاني

112 
 

 الفصل الثاين: الدول واألمن الغذائي 

، شرط مرتبط ابإلمدادات الغذائية وحصول األفراد عليهعتقاد عاملي أبمهية األمن الغذائي كإلا 
وانعدامه من أفتك مهددات األمن االنساين على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والقاري والدويل، 

  ، فعدمه أو نقصه يؤدي إىل االضطراابت واالحتجاجات املستمرة  املاسة اإلنسان  حياةفالطعام عماد  
 . 1ابلنظام العام  يف جمال الضبط االداري للدول

معيار   ملواطنيها، العتماده  املعيشي  املستوى  برفعها  رفاهية شعوهبا  على  العامل  دول  تعمل 
الذايت ، ووضع الفرد يف تصنيف جيعله قادرا  على إشباع   االكتفاءلقياس قدرة الدول على حتقيق  

دائرة الفقر وسوء التغذية واجملاعات، و الذي يعرف    حاجاته ،تفاداي  لنقص الغذاء وعدم دخول
، اليت حرصت الدول  2ي يقوم من خالل عملية التنمية املستدامة والشاملةذبتوفري األمن الغذائي، ال

 على صياغتها يف سياق العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 زوااي املنظرين هلذا املصطلح ويعود  الختالفتنوعت التعاريف املتعلقة مبفهوم األمن الغذائي   
، لتنامي تبعية دول العامل النامي يف احتياجاهتا الغذائية األساسية  أصله إىل سبعينات القرن املاضي

التعاريف هو اهتمام ابملعايري اليت تقرها املنبثقة عن    للدول املتقدمة، واهتمام الدول هباته  املفاهيم 
االعالانت الدولية ومواثيقها العتباره مقياس لتصنيف الدول، ومن جهة أخرى واجب الدول ان  

 تلتزم بضمان وحتقيق األمن الغذائي.  

 
1, paris, P.U.F, 2éd, 1972, p 5.la policeClère (M),    

كلية احلقوق ،جامعـة أيب بكر  ختصص: قانون عام،، رسالة دكتوراه، والشرعي ومحاية البيئةبلقاسم، النظام العام الوضعي انظر: دامي 
 . 2، ص2003–2004 بلقايد، تلمسان ، اجلزائر،  

  جملة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعيةعرعور مليكة، معاجلة تصويرية ملفهوم األمن الغذائي و أبعاده ،   سالطنية بلقاسم ، 2
 .31- 11، ص2009، جوان  5،جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائر،عدد
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كائزه  ر و   ، ابإلضافة إىل أبعاده  لغذائينعاجل ابملبحث األول ظهور مصطلحات ومفاهيم األمن ا
نستعرض  املعتمدة اثين  مبحث  مث  األمن  ،  وحتقيق  الغذائية  السيادة  الدول خبصوص  التزامات  فيه 

الغذائي لشعوهبا يف ظل استفحال هتديد اجلوع والفقر للدول والقارات ابلعامل جعل من احلكومات 
لزاما تبحث مشاكله وترسم املخططات لتوفري اإلمكانيات املادية والبشرية لتحقيق األمن الغذائي 

  ت والظروف العاملية. والتحكم به بظل  املتغريا

 و أبعاد األمن الغذائي مفاهيماملبحث األول : 

نعرض ابملبحث األول لتعاريف األمن الغذائي حسب خمتلف التطورات اليت عرفتها احلقب 
أبعاده ، ابإلضافة إىل ركائز املصطلح و الزمنية من اجلانب الزمين و بني املفاهيم الدولية ابملطلب األول
 املختلفة و املؤثرة يف حركية هاته املفاهيم و التعاريف املتغرية . 

 املطلب األول : مفاهيم حول األمن الغذائي 

الغذائي   األمن  التعرف على قضية  األان  املرتبطة مبصطلح  املفاهيم  الصعيد وفق  من على 
متالزمة  لوجود ذائي  من الغشاهبة لتصوره املفاهيمي بوصف االحتديد التعريفات املالدويل والفقهي و 

واستمرارها   لبنة أساسية لبقاء شعوب الدولمشوليا  االمن  جيعل  ،  ن يف األرض يسعى إىل حتقيقهااإلنسا
املعاهدات الدولية إال من ، وما وقوع احلروب وإبرام االتفاقات و تنميتهايف البناء والتشييد وحتقيق  

 ها االقليمية.أجل ضمان الدول ألمنها القومي لشعوهبا و حدود

و قد عرفه فريدريك هارمتان ابنه:" جوهر املصاحل القومية احليوية للدولة واملصلحة هنا هي 
 ".  1مصلحة الدول، اليت تدخل الدولة من أجلها احلرب فورا أو يف فرتة الحقة 

 
، ص  1998قاهرة : املكتبة األكادميية، ، الأزمة املياه يف الشرق األوسط و األمن القومي العريب واملصريحممود حممد حممود خليل ،   1

115. 
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انصرف التعريف يف ظل التطور احلديث عن القوة العسكرية واحلرب كتعريف كالسيكي إىل  
أوسع وأمشل من   اإلنساين،    استعمالما  )االقتصادي، و  األمين  البعد  الدول يف  املادية بني  القوة 

حلاضرة ا  1والثقايف، واالجتماعي( كوهنا هتديدا تفتك بسيادة الدول وشعوهبا وهوية اجملتمعات أبجياهلا 
أي هتديد    ابستيعاب األمنية املتعلقة    االسرتاتيجيةوالالحقة اكثر من مباشرة القوة العسكرية، مبا جيعل  

 خارجي أو داخلي حيوي كل األزمات يف أبعاد األمن الوطين، كحماية ألفراد الدول .

تعين فاألمن الوطين: هو تلك العملية اليت تعكس يف مسريهتا داللة مفهوم معقد متشابك   
و ابأل محاية  على  وحكومة  إقليما  و  شعبا  الدول  قدرة  قدر ساس  و اتنمية  على كافة هتا،  إمكاانهتا 

املستوايت من خالل كافة الوسائل والسياسات، وكل هذا من أجل تطويق نواحي الضعف يف اجلسد  
يف   تخذ  شاملة  قومية  لفلسفة  القوة  نواحي  وتطوير  للدولة،  واالجتماعي  كل    اعتبارهاالسياسي 

 .2املتغريات الداخلية و اإلقليمية و الدولية احمليطة 

والفقر ف والبطالة،  البيئي،  والتلوث  واجلوع،  واألمراض،  واإلرهاب،  االقتصادي،  الركود 
،واالضطهاد السياسي، كلها هتديدات متس ابإلنسانية  لينشأ مفهوم يشمل كل مصادر التهديد يف 

، كمفهوم جامع لكل مما يتعلق ابحلاجات االنسانية يف  3أنواعها كسبب مستحدث لألمن اإلنساين 
وال  بعده والشخصي)االقتصادي،  والبيئي،  والصحي،  ليحوي  غذائي،  والسياسي(،  واجملتمعي،   ،

 
 .  17، ص  2001، بريوت : مركز الدراسات الوحدة العربية ،  األمن الغذائي : املفاهيم و األبعادمنذر خدام ،  1
عدد   ،6،جملدبسكرة ، اجلزائر ، كلية احلقوق ، جامعة حممد خيضر  جملة املفكرطروب حبري ، األمن الغذائي : املفاهيم و األبعاد ،  2
 .   297، ص  2011 نوفمرب ، 7
 . 15، ص2001" عن مسؤولية احلماية، كانون أول، ICISSتقرير اللجنة الدولية املعنية ابلتدخل و سيادة الدول "انظر:   3

درهتم كبشر و محاية حقوق اإلنسان  كرامتهم و ق  واحرتام،    االجتماعيةو    االقتصادية هو : أمن الناس ، أي سالمتهم البدنية ورفاهيتهم  
 اململوكة هلم و حرايهتم اإلنسانية ". 
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، وأمن اإلنسان يشمل) أمن الدولة، وأمن اجملتمعي  ذمصطلح األمن اإلنساين مفهوم األمن الوطين ال
)1 . 

املفاهيم   توضيح  بصدد  الذي حنن  اإلنساين  األمن  أبعاد  أحد  هو  الغذائي  األمن  ان  ومبا 
 املتعلقة به على مستوى دويل كفرع أول و فقهي كفرع اثين . 

 من الغذائي كمدلول دويل: الفرع االول: األ

السياسية  هتمام قانوين وفقهي يف ظل الظروف واملتغريات  الغذاء مشكلة انسانية حتظى إب
املستمروا السكان  وتزايد  ابلتعريف    ،القتصادية  املشكلة  هذه  أبعاد  لفهم  الدويل  االهتمام  تطلب 

 بوصفه ضرورة عضوية حياتية لكل كائن حي . ببعض املصطلحات اليت ينبين عليه

الفم لإلبقاء على احلياة والنمو، حيث متد  والغذاء اصطالحا: هو مواد تؤخذ عن طريق 
 .2قة و تبين األنسجة و تعوض التالف منها اجلسم ابلطا

املأكل واملشرب اليت حتتوي على العناصر الغذائية املفيدة للجسم، والغذاء يعطي اجلسم    :وهو
، فالطعام يكتسي أمهية يف تسيري 3األمراض القدرة على النمو ابلشكل السليم، وحيمي اجلسم من  

 القتصادية و االجتماعية و السياسية . احلياة البشرية من كل النواحي البيولوجية و ا

 
: توفري احلد األدىن من الطعام  األمن الغذائي: توفري احلد األدىن من األجور لإلنسان ،واألمن االقتصاديعناصر األمن اإلنساين )  1
الكوارث عند حصوهلا، و  :البيئياألمن  : ضمان احلد األدىن من اخلدمات الصحية ،واألمن الصحي، املخاطر و  األمن  احلماية من 

: مواجهة كل املخاطر اليت متس  األمن االجتماعي: محاية االنسان من التهديدات العنيفة الصادرة عن الدول أو األفراد ، والشخصي
( .أنظر: خولة يوسف وأمل ايزجي ،  : ضمان سياسة حكومية حتمي احلقوق واحلرايت للمواطننياألمن السياسيالنسيج االجتماعي ،و

جامعة دمشق، سوراي،    ،كلية احلقوق،  جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية األمن اإلنساين و أبعاده يف القانون الدويل العام ،  
 . 550-523، ص  2012، 02، العدد  28اجمللد 

 .  207،ص  1993القاهرة : الدار العربية للنشر والتوزيع ، ،  معجم الصناعات الغذائية و التغذية حممد فهمي صديق ،   2
 تعريف_الغذاء /https://mawdoo3.com،  16/10/2019،  مقـــالآالء جابر ، تعريف الغذاء،   3

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
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والغذاء الصحي : هو ما يوفر مجيع االحتياجات الغذائية  األساسية للفرد إىل جانب خلوه   
األطعمة الغنية ابلعناصر الغذائية من خمتلف اجملموعات    من اجلراثيم و امللواثت الضارة ،واستهالك

و يساعد على الوقاية لطعام وجودته يف نفس الوقت،الغذائية بكميات مناسبة، يعين االهتمام بكمية ا
 .1من األمراض املرتبطة ابلغذاء

منذ أن يتناوهلا اإلنسان و حىت يتخلص   ابألطعمةاما التغذية: هي جمموعة العمليات املتعلقة  
للقيام   يؤهله  اليت جتعل جسمه صحيا مما  املغذايت  الكائن على  منها، ومبعين أخر: هي حصول 

 . 2كل جيد بوظائفه بش 

األسر وأفرادها، والذي ينعكس على استقرار اجملتمعات وابلضرورة يضمن    استقراروجود الطعام يعين   
فهو وقود احلياة البشرية    االستقرار السياسي حلكومات الدول، وسريورة حركة اإلنتاج االقتصادي ،

اليت ال يستغين عليها أحد، أفراد ومجاعات، جمتمعات وأمم، شعوب ودول ،و ما صراع احلضارات 
 و االستيالء على الثروات الطبيعية املادية أبنواعها والتوسعات، إال من أجل الغذاء و الرفاهية. 

التقاء بني مفصلني مها: األمن من جهة  الغذائي نقطة  الغذاء من جهة أخرى    فاألمن  و 
الغذاء و   ،أساسية يسعى اإلنسان إىل حتقيقهاو احلماية كحاجة    االطمئنانفاألمن الذي يقصد به  
 .3البشري سواء كان حيواين أو نبايت  لالستهالككضرورة كل ما يصلح 

  : الفقرة االوىل: ظهور مفهوم األمن الغذائي

اإلإ    منذ وجوده على سطح  ن  لإلنسان  األساسية  وامللبس  حتياجات  الغذاء  األرض هي 
وسعيه يف حتصيله والبحث عن الثروات والتملك  ،اء سيد أولوايت هاته االحتياجات والغذ ،واملأوى

 
 . /الصحي-الغذاء-تعريف /https://weziwezi.com، 10/2019/ 16 مقــــال،، تعريف الغذاء الصحي ، مروة حسون  1
 .  54، ص  1999القاسم للنشر و التوزيع ، ، البحرين : دار  مبادئ علوم الغذاء و التغذيةعبد الرمحن مصيقر، حممد زين علي ،  2
   .4، ص1999تدريب والبحوث اإلحصائية ، ، عمان: املعهد العريب للأساليب مجع و حتليل اإلحصاءات الزراعيةمنعم اثين احملمد ،  3

https://weziwezi.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
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أو   احلاضرة  أو  السابقة  العصور  يف  حياته  سنوات  طول  على  البيولوجية  احلاجة  هذه  تلبية  هدفه 
األمن يف    وإنعدامالفوضى  اجلوع واملوت و الالحقة، الن الطعام اول مقومات احلياة وغيابه يؤدي إىل  

 .عاصرة ومشكالت التنميةيف ظل التحوالت الدميغرافية امل اجملتمع

بعد ظهور وازدهار ختزين احلبوب   ،االحتياط وتعلمه من حدوث األزمات وقد مارس اإلنسان  
  1950  -1945وجتفيف اللحوم ، وصوال اىل خروج دول العامل من حربني عامليتني خالل الفرتة  

د احلرب ،ليبدأ االهتمام خلفت دمارا وجماعة ،كان األهم بعدها توفري الكمية الضرورية من الطعام بع
عام   ،واتضح كمدلول  املصطلح  ستانفورد،    1968هبذا  جبامعة  األحياء  عامل  بول  "من كتاابت 

، بكتابه حتت عنوان »القنبلة السكانية« حمذراً من أن النمو السكاين دون كابح سيؤدي إىل  "إرليش
بقوله:  القرن،  ت"   جماعة كربى يف سبعينات  معركة  انتهت  القد  التاموفري  ابلفشل  للجميع    ، لغذاء 

يف السبعينات من اجملاعات وموت ماليني من البشر جوعاً، وذلك على الرغم من أن   العامل  وسيعاين
تضاعف ثالث إال ان إنتاج الغذاء قد    ،ومل يتحقق ما قاله  ،"أي برانمج قد نبدأه اليوم لتفادي ذلك 

 .1تضاعفوا منذ احلرب العاملية الثانية إىل اليومسكان العامل قد و  ،مرات يف الفرتة نفسها

الغذاء العاملي   وبرز استخدام مصطلح األمن الغذائي منذ مطلع السبعينات اي منذ ازمة 
للتحوالت السريعة اليت شهدها العامل بسبب أزمات سياسية ودولية جعلت من   1973-1974

حيث انصب مفهوم األمن الغذائي على نشاطني ،  جيتني يف العاملالغذاء والبرتول اهم سلعتني اسرتاتي
اقتصاديني مها : املخزون االسرتاتيجي للغذاء واالكتفاء الذايت ، فاملخزون االسرتاتيجي هو الطعام 
املخزون جملاهبة األزمات الغذائية به ، واالكتفاء الذايت أن يكون للدولة ما يكفي حاجاهتا من الطعام  

 
 ،    16/10/2019،  مقــالالسيد على أمحد الصوري ، أصول األمن الغذائي يف القرآن و السنة ،  1

m.com/quran/printarticles/2259-http://quran 

http://quran-m.com/quran/printarticles/2259
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ليتطور املصطلح وفق املتغريات واملؤثرات الدولية يف أبعادها االقتصادية ،  1اما ابالنتاج أو ابلشراء
 2:والسياسة واالجتماعية ضمن تنظيم الدول واولوايهتا للفرتات التالية

أ/ مرحلة السبعينات :فهاته الفرتة اليت عرفت أزمة الغذاء العاملي حيث عرفت القمة العاملية للغذاء 
ه القدرة يف كل وقت على تزويد العامل ابملواد األساسية من أجل دعم  ان" األمن الغذائي بـ:  1974

منو االستهالك الغذائي مع السيطرة على التقلبات يف األسعار، وهذا املفهوم هو مفهوم مقتضب يف 
 . "حتديده ملفهوم األمن الغذائي كونه منقوصا وخمتزال 

منظمات الدولية وخاصة منظمة األمم ب / مرحلة الثمانينات : وهي مرحلة متيزت بنشاط قوي لل  
للزراعة عام   املتحدة  تعرضها  الغذاء    1983واليت ركزت يف  على  احلصول  القدرة يف  تعزيز  على 

فكيفت األمن الغذائي على انه: " تمني القدرة على احلصول على الغذاء ماداي أو اقتصاداي لكل  
 شخص ويف كل وقت ولكل املواد الغذائية اليت حيتاجها ". 

والذي كان هدفها جتديد االلتزام    1996جـ / مرحلة التسعينات : بدأت ابنعقاد القمة الغذائية سنة
العاملي على هرم املستوايت السياسية واستئصال اجلوع وسوء التغذية وحتقيق االمن الغذائي املستدام 

 . 3جلميع الناس 

 
119/10/16, 20report Elasrag, Hussein , Food Security in the Arab World,  

muenchen.de/39180/1/MPRA_paper_39180.pdf-https://mpra.ub.uni  
ذائي  اسرتاتيجية االمن الغلتقى مل ورقة حبث مقدمة ،أنرتبولوجية  مقاربة سوسيو:حممد جنيب بوطالب ، أبعاد مفهوم األمن الغذائي :  2

 ،  12،ص  29/01/2015-27السعودية، الرايض،  عة انيف للعلوم االمنية العربية جام ، والدوائي يف الوطن العريب
repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61169/https://%األمن% 20مفهوم%20أبعاد

جملة  أنظر: مسعود بوضياف ، املقارابت املعاصرة ملفهوم األمن الغذائي ،  .pdf?sequence=1&isAllowed=y.الغذائي02
 . 47، ص   2009، 02العدد  ،البحوث الربملانية، تونس ،مركز الدراسات و سلسلة دراسات برملانية

- 13ايطاليا،-، مؤمتر القمة العاملي لألغذية،رومااعالن روما بشان االمن الغذائي العامليمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  3
71/11/1996 ،    http://www.fao.org/3/w3613a/w3613a00.htm . 
 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39180/1/MPRA_paper_39180.pdf
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61169/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61169/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/61169/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.fao.org/3/w3613a/w3613a00.htm
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  "ئي يتميز بتعدد االبعاد وهو:  اين مت هباته القمة اعتماد مفهوم توافقي ملصطلح االمن الغذا
متكن كل شخص ويف كل وقت من احلصول ماداي واقتصاداي على الغداء الكايف والصحي واملغذي 
مبا يسمح له بتلبية احتياجاته من الطاقة وارضاء اختياراته الغذائية مبا يكفل له حياة صحية ونشطة 

" . 

 الغذائي بداية االلفية الثالثة ببعدين اثنني: د/مرحلة بداية االلفية الثالثة: ارتبط مصطلح االمن

ستقرار واحلوكمة الراشدة، وهي شروط اصبحت تعترب اساسية ملكافحة سوء التغذية    السلم واإل
 راضي. وحماربة الفقر و تصحر األ

،وخاصة   لألسعار  احملسوس  لالرتفاع  للتصدي  منه  مفر  ال  خيارا  بصفته  الدويل  التضامن 
 اسعار املواد الزراعية االساسية . 

جل التعريفات يف تصورها ملفهوم االمن الغذائي تغطي جانب وهتتم به ،وتقصر وهتمل جانب    وتبقى
 :  1اخر من حيث مايلي

االحتياجات  تشكل شرطاً  أساسـياً  ألنـه قـد تـؤمنغياب القدرة على تمني الغذاء وهي    -
 األمن الغذائي.   الغذائية من خالل املساعدات اخلارجية، وهذا ال يدخل يف مفهوم

ضمان وصول الغذاء اىل مستحقيه ، وهذا شرط ضروري ، ألنه يوجد من ال يصلهم    -
يف طوابري املساعدات الغذائية وال الغذاء ،ويدخل حتته حىت الدول املتقدمة كثريا  ، فمنهم من يقف  

 ينال شيء منها.  

 
،  جملة جامعة دمشقابراهيم امحد سعيد، امهية االستثمارات يف االمن الغذائي العريب: االقتصاد الزراعي العريب واقعا طبيعيا وبشراي،   1

 .615-545ص ، 2011 ،4و3، العدد27جامعة دمشق، سوراي، اجمللدقسم اجلغرافيا ،كلية اآلداب، 
                  615.pdf-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/545.      

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/545-615.pdf
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اجياد الشروط املادية والضرورية لعمليات انتاج الغذاء وتمينها ،وحماربة الفقر ، ومها شرطان    -
 اساسيان لتحقيق االمن الغذائي يف أي مكان من العامل. 

الغذائية اليت حيصل    الرتكيب النوعي للغذاء ، ويقصد به نسبة املكوانت األساسية للوجبة  -
 عليها الفرد. 

 الفقرة الثانية: مفهوم االمن الغذائي عند املسلمني: 

هو ضمان استمرارية تدفق املستوى املعتاد  "يرى ابحثوا االقتصاد املسلمني ان االمن الغذائي:
 .  " 1من الغذاء احلالل الالزم الستهالك اجملتمع ألي فرتة من الزمن 

ملعتاد على اساس املستوى االجتماعي ،فقد يرتفع املستوى املعتاد من الغذاء  حيدد معيار املستوى ا
ليصل اىل حد الكماليات ،وحسب املفهوم وجب على اجملتمع املسلم توفري املستوى الغذائي لكل 
الغذاء  االدىن يف  احلد  ويتمثل   ، اجملتمع  لفقراء  االدىن  احلد  اجملتمع مع ضمان  طبقات  طبقة من 

 .  2لبس الضروري ألفراد هذه الطبقة واملسكن وامل

الغذاء يف حياة االمم ، لعالقته   العزيز احلكيم يف سورة قريش، امهية  الكرمي كتاب هللا  القران  ابرز 
َذا اْلبَـْيِت)  {املباشرة ابألمن واالستقرار العام ابلدول واجملتمعات يف قوله تعاىل : ْليَـْعُبُدوا َربه هََٰ (  3فـَ

، وهي نعمة االمن الغذائي يف ظل االستقرار  3}  (4مِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مِّْن َخْوٍف )  الهِذي َأْطَعَمُهم

 
االقتصاد االسالميحممد عمر احلاجي،    1 الفقه  الكتيب،دراسات يف  البيايت،  238،ص  1999، تونس: دار  االمن  ،انظر:فراس عمر 

 . 81، ص2011، االردن: دار الغيداء للنشر والتوزيع، البشري بني احلقيقة والزيف
دعم االمن الغذائي: الشركة السعودية العربية للخدمات  فالق حممد ومسرية احالم، دور اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات يف  2

،   2017، 4، العدد 1املسيلة ،اجلزائر، جملد  لية االقتصاد ،جامعة حممد بوضياف، كجملة اقتصادايت املال واالعمالالزراعية امنوذجا، 
 . 44-32ص

 . 4و3سورة قريش: اآلية  3
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، الذى وسع هلم الرزق، ومهد هلم  }َوآَمنَـُهم مِّْن َخْوفٍ {السياسي واالمن االجتماعي بقوله تعاىل:
 سبيله، عن طريق الوفود اليت تتى إليهم من مشارق األرض ومغارهبا.

َصلى اَّللا علْيه  -من الغذائي يف قوله  على نعمة األ  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  واكد رسول  
ْنُكمْ  َأْصَبحَ  : » َمنْ -َوسلم ًنا ما ْرباها ُمَعاىفً  يفا  آما نـَْيا   يفا َجَسداها  سا يَزْت َلُه الدُّ َا حا عاْنَدُه ُقوُت يـَْوماها َفَكأمنا

ََذافارياَها   . » 1حبا

الركن الثالث من اركان حياة االمم ألمهية الغذاء   -هللا عليه وسلم  صلى  -هنا جعله رسول هللا
ما توفر من االكل والشراب مبقدار الغذاء والعشاء  2بعد توفر االمن والصحة لإلنسان، وقوت اليوم

 الستمرار حياة افراد االسر، وهو يعين استمرار اجملتمع .

- ع يف حديث ايب هريرة عن النيب  من اجلو   -صلى هللا عليه وسلم-كذا تعوذ رسول هللا  
يُع، َوأَُعوُذ باَك  مانَ  كان يقول: » اللاُهما إايناِّ أَُعوُذ باكَ   -صلى هللا عليه وسلم اجْلُوعا فَإاناُه باْئَس الضاجا

َا باْئَستا اْلباطَانَةُ   ، وربطه ابخليانة الن اجلوع دافع لكل جرمية.  »3ماَن اخلْاَيانَةا فَإاهنا

بدان، ويثري الغضب ويهزم النفوس واالجساد، مما  ابلعقول واأل  عصفياجلوع سالح خوف  
جيعل اصحاهبا يف سكر اجلوع كدافع حلالة داخلية جسمية و نفسية تثري السلوك االنساين بظروف  

، توصله حىت ينتهي إىل غاية معينة ال تتوقع خطرها على الفرد واجلماعات مث االمم ، وصدق 4معينة
 . "ال خرَي يف أُمٍِّة ال َتُكُل مماِّا َتزرع، وال تَلباُس مماِّا َتصَنع  "من قال: 

دستور الدولة ونظم مؤسساهتا وصارت مجيع    -صلى هللا عليه وسلم-بعد ان اسس الرسول  
  ا عليه  نصوصة مكفولة، كحق حرية االعتقاد وممارسة الشعائر، واملساواة والعدل املاحلقوق اإلنساني

 
 . (2346ذي يف "السنن" )رقم/ ( ،والرتم300رواه البخاري يف "األدب املفرد" )رقم/ 1
 . 24، ص2001،: دار الكتب العلمية، بريوتأحكام صدقة الفطر يف الفقه اإلسالميحممود مشس الدين أمري اخلزاعي،  2
 .5483، والنسائي، كتاب االستعاذة، برقم 1547أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، برقم  3
 .25، ص 2017وكالة الصحافة العربية،: ، مصر اجلوع واجملاعاتانطوان اجلميل،  4
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بصحيفة املدينة املنورة، واتضحت مبادئ حسن العالقات بني خمتلف الطوائف واجلماعات ابملدينة،  
اليهودية،   املهاجرينوخاصة   والفصائل  مثاال    واالنصار  يصبح  ان  الذي كان جيب  التارخيي  العقد 

 . 1ة املليئة ابالحرتام بني املسلمني واملسيحيني واليهود يف العامل للعالق

القائد الفذ اىل انشاء سوق خاص    - صلى هللا عليه وسلم-مباشرة اجتهت نظرته احملمدية  
مبسلمي املدينة ، لسيطرت اغلب التجار اليهود على سوق املدينة واحتكاره من طائفتهم ، وهو  

ني ،وحيبس غذائهم واقتصادهم وقرارهم السيادي ، الن اليهود اقاموا يشكل هتديد ألمن غذاء املسلم
، ليدهم العليا يف امتالك رؤوس االموال وتدويرها خلربهتم يف التجارة    2اسواق بين قينقاع على شروطهم

 واحرتاف البيع والشراء ، واعتماد الراب يف معامالهتم املالية . 

مباشرة بعده ، حيمل دالالت واضحة على امهية   تسيس املسجد اوال مث انشاء سوق اثنيا
البنية االقتصادية التحتية دون العبادة وحدها ، حلفظ اموال املسلمني وتنميتها وصون كرامتهم االدمية 

اعمار االرض    -صلى هللا عليه وسلم  -، وعمل رسول هللا املهاجرين واالنصار على  على حث 
أحيا أرضاً ميتة مل تكن ألحد   من «:-ل هللا عليه وسلمص–وزراعتها واستصالح البور منها ،وقال 

فَِإِن   ِإْن قَاَمِت السهاَعُة َويف َيِد َأَحدُِكْم َفِسيَلٌة، «:  ، وقال  »3حق لعرق ظامل قبله فهي له وليس 
ْليَـْغِرْسَها  َحَته  اْسَتطَاَع َأْن اَل تـَُقومَ   .  »4يـَْغِرَسَها فـَ

السالم وعزيز مصر، اال منهج اقتصادي واضح يف صون االمن وما قصة سيدان يوسف عليه   
التخزين ومحاية املنتوج  ، يف اطاراتيجيات حلمايته وتوفريه الدائمالغذائي وتسخري اإلمكاانت واالسرت 

 
،   ، ترمجة: عادل خوريقانون التسامح: دليل للساعني إىل حتسني أوضاع العامل وللمتشائمني واملؤمنني الثابتني واملفكرين االحرارهوبرتس هوفمان،  1

 .96، ص2015والتوزيع، العرىب للنشر : دارالقاهرة 
 . 23، ص 1996، القاهرة: املعهد الدويل للفكر االسالمي،  صادية يف البنك االسالميدراسات اجلدوى االقتمحدي عبد العظيم،  2
، بريوت: دار الكتب العلمية  6، حتقيق حممد عبد القادرعطا، اجلزءالسنـــن الكبــرى أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي،  3
 . 236، ص 2010،
 . 9، ص  2016 ، عمان: اجلنادرية للنشر والتوزيع ،االقتصادالنظرية اإلسالمية فــي خلفان أمحد عيسى،  4
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، وخاصة ما يتعلق ابلقمح ظل االزمات واالحتياجات السكانية ، وترشيد االنفاق الغذائي يف  الزراعي
، الذي هو اعجاز قراين اظهرت الدراسات احلديثة  واساليب حفظه يف سنبله  -االخضر    السالح  –

املتخصصة قوهتا يف تطوير احملاصيل ومحايتها من مهامجة احلشرات الضارة واملؤثرات اجلوية اخلارجية  
،  1بواسطة القشور احمليطة حببوب القمح يعزز توفري وختزين كم هائل من القمح الستغالله عند احلاجة 

 . خطيط اساس حتقيق هذا واقعافالت

الرسول صلى هللا عليه وسلم حث على االهتمام ابلزراعة وتطويرها الستغالل خريات االرض   
، فقال  وسائل العلمية والعملية املشروعةوتمني الغذاء والسعي اىل حتقيقه وبذل اجلهد يف سبيله ابل

عَملا يَداها، َوإانا َنيبا اَّللا داوود َعَلْيها  مان َأَن أَيُْكلَ  مان صلى اله عليه وسلم : َما َأَكَل َأَحٌد طََعاماً َخرْياً 
 .  2َعَملا يَداها  مان أَيْكلُ  السالم َكانَ 

، وقد كان  وحرفته خري له مما يصله من غريه  فاكل االنسان من عمل يده من زرعه وصنعته
 مل يده.سيدان داوود عليه السالم وهو ملك يعتمد على حرفته، وأيكل من ع

 من الغذائي دوليا : الفقرة الثالثة: مفهوم األ

الدولية  واالعالانت  ابملؤمترات  وغري حكومية  احلكومية  املنظمات  من  الكثري  اعطت  لقد 
من الغذائي بزوااي خمتلفة على حسب اخلرباء واملشاركني الدوليني يف هاته  تعاريف ومفاهيم حول األ

 املؤمترات العاملية ونورد منها :  

 
 . 684، ص2009، بريوت: اكادميية انرتانشيوانل،املـوسوعة العــربية للغــذاء والتغــذية اخرون، و ، معز االسالم فارس  1
مؤسسة : عمان ، مدين  خطاب إسالمي دميقراطي االقتصاد بني نظريتني السوق االجتماعي واإلسالمي: حنو مركز القدس للدراسات السياسية،   2

،  2014، عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع ،إدارة اجلودة الشاملة يف الرتبية والتعليم ،مصطفى منر دعمس انظر: .76، ص2010،كونراد اديناور
 .303ص
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 اوال: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة:

ضمان متتع البشر كافة ويف كل االوقات بفرص احلصول من    "عرفت االمن الغذائي ابنه:  
التغذوية ويناسب  الناحيتني املادية واالقتصادية عل  ى غذاء كاف وسليم  مغذي ، يليب حاجياهتم 

 . " 1اذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر هلم النشاط والصحة 

كذا هو توفر اإلمكاانت املادية واالقتصادية واالجتماعية لكافة البشر للحصول على الغذاء  
 بفعاليات احلياة الصحية.الكايف والصحي الذي يؤمن العناصر الغذائية الضرورية للقيام 

قدرة البلد على اتمني املواد الغذائية الالزمة لتغذية االنسان ، بشكل  " كما عرف ابنه:    
يليب االحتياجات االساسية لنمو الفرد يف صحة جيدة ، مع توفري خمزون من املواد الغذائية الضرورية 

غداء او يف حالة تعذر حصول بلد  للجوء اليها يف حالة حصول كوارث طبيعية تقلل من انتاج ال
 . " 2معني على املواد الغذائية اليت حيتاجها عن طريق االسترياد من اخلارج 

 : 3فاألمن الغذائي حسب منظمة الفاو يتطلب مايلي

 –  : تلك    الوفرة  مصدر  سواء كان  جيدة  بنوعية  الغذاء  من  توفري كميات كافية  يعين 
 الكميات االنتاج احمللي او املستورد مبا فيها املساعدات.

 
منظمة   انظر:  .13،ص2013،دار آمنة للنشر والتوزيع ، عمان: األمن الغذائي: مفهومه، قياسه، متطلباتهامحد، ابراهيم عبد الغفور   1

؟،سلسلة  هل ميكن توظيف التجارة لصاحل الفقراء حالة االغذية والزراعة :التجارة الزراعية والفقر، االغذية والزراعة لألمم املتحدة،
 .81، ص  2005دراسات زراعية، روما،

،  جملة حبوث اقتصادية عربية رياهتا على جمهودات التنمية يف الوطن العريب ، عبد الصاحب علوان، قضااي البيئة واألمن الغذائي وتث   2
 .218، ص1995، نوفمرب 5العربية للبحوث االقتصادية ، العدد  اجلمعية

  2012العامة،   ، دائرة االحصاءاتالتقرير التحليلي، 2011/  2010اململكة اهلامشية االردنية، حالة األمن الغذائي يف األردن    3
.انظر: سهيلة بلخري، دور الضوابط   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/39420،4-3ص،

ية العلوم  كلشعبة العلوم االسالمية،   ،مالية معاصرة معامالتختصص:  ،رسالة ماسرتاالخالقية يف حتقيق االمن الغذائي يف االسالم، 
 .28، ص2015/  2014،، اجلزائر، جامعة الوادي نسانيةاالجتماعية واال

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/39420
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الوصول : امكانية الوصول واحلصول على الغداء الكايف لألفراد واالسر ويشمل ذلك   –
 لفرد . القدرة االقتصادية والقانونية وتقاليد اجملتمع الذي يعيش فيه ا

النظيف و    – واملاء  املنتظمة  الوجبات  فيها  مبا  اجليدة  التغذية  : وجود شروط  االستخدام 
 ونظام تصريف نظيف والرعاية الصحية العامة . 

الدميومة واالستمرارية : امكانية احلصول على الغذاء الكايف يف كافة األوقات دون أن    –
او    بيئية دورية  ازمة  معينة مثل أزمة اقتصادية أو    يكون أمام خماطر فقدان هذه اإلمكانية بسبب هزة

 .كانت  مومسية

 الزراعة:  و اثنيا: تعريف املنظمة العربية للتنمية 

توفري الغذاء ابلكميات والنوعيات الالزمة للنشاط والصحة وبصورة مستمرة    "عرفته ابنه : 
لي اوال وعلى اساس امليزة النسبية  لكل افراد الدولة من اجملموعات السكانية اعتمادا على االنتاج احمل

إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر وااتحتها لكافة افراد السكان ابألسعار اليت تتناسب مع دخلهم 
 .   "1وامكانياهتم املادية 

أي جيب ان تتيح كل دولة االمكاانت املادية والبشرية وتسخريها إلنتاج اكرب قدر ممكن من   
النسبية يف انتاج انواع معينة من السلع الغذائية حسب املوارد الطبيعية لكل الغذاء مع مراعات ميزهتا  

 دولة . 

 
انظر: ادارة االمن   .155، ص 2001، دمشق: دار الفكر،مهورية العربية السورية مشكلة االمن الغذائي يف اجلحممد سلمان،   1

،  2و1، القاهرة ، العدد جملة جامعة الدول العربية الزراعة والتنمية يف الوطن العريب،  ، الغذائي واملشروعات جبامعة الدول العربية
 . 16، ص2009
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مما جيعل منتجاهتا متميزة وقادرة على التنافس يف االسواق اخلارجية حىت تتمكن من تصدير 
، مع توفري السلع  1ما يفيض منه لألسواق العربية واالجنبية وتستورد منها ما حتتاجه من سلع غذائية

 .2الغذائية لذوي الدخل احملدود وحتقيق خمزون كايف ملواجهة الظروف و املتغريات الطبيعية والدولية 

 :  تنميةاثلثا: تعريف البنك الدويل لإلنشاء وال

وقات على الغذاء الكايف هو قدرة كل الناس يف احلصول بكل األ"ابنه:  البنك الدويليعرفه 
 . " 3حياة صحية نشيطة الذي يضمن هلم 

من الغذائي لقطر ما، عندما يصبح خذا القطر بنظمه التسويقية والتجارية قادرا  ويتحقق األ 
على امداد كل املواطنني ابلغذاء الكايف يف كل االوقات مبا فيها االزمات، وحىت اوقات تردي االنتاج 

ساسية املتعلقة بضمان االمن الغذائي أل، ومشل هذا التعريف املبادئ ا  4العاملي وظروف السوق الدولية
     .      5وقت  كلمكانية احلصول عليها يف  إستقرارها ، و إواليت هي : توافر االمدادات الغذائية ، 

 رابعا: تعريف منظمة الصحة العاملية. 

أبنه   العاملية  الصحة  ملنظمة  ابلنسبة  الغذائي  األمن  الضرورية  "  يعرف  واملعايري  الظروف 
آمنا   الغذاء خالل عمليات إنتاج وتصنيع وختزين وتوزيع وإعداد الغذاء، لضمان أن يكون الالزمة،

 
 .298،ص مرجع سابق طروب حبري،  1
رد  جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية، حلقة عمل السياسات الزراعية حول االمن الغذائي العريب يف ظل حمددات املوا 2

 . 28، ص1996، اخلرطوم، ديسمرب 10/5/1996- 4املائية والتجارة الدولية ،القاهرة من
، كلية   جملة العلوم االقتصادية و التسيري والعلوم التجارية ائر: واقع و آفاق ،  إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلز رزيقة غراب،  3

  . 61-49، ص2015 جوان ، 13العدد ، 8اجمللد ،، اجلزائراملسيلةمعة حممد بوضياف االقتصاد، جا
  26-25القاهرة: المن الغذائي، ا: املؤمتر العاشر لالقتصاديني الزراعيني ،العريب عزت ملوك قناوي، االبعاد السياسية لألمن الغذائي  4

 . 2ص  ، 2002سبتمرب
جملـــة  ،  مع اإلشارة إىل حالة الصناعات الغذائية اجلزائرية :الزراعي يف حتسني األمن الغذائي دور التسويق بن تفتات عبد احلق،  5

  .183ص، 2011جوان ،9عدد ، 9اجلزائر، جملد ورقلة، ،جامعة قاصدي مرابح  الباحث

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/610
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املعايري الضرورية الالزمة  يشمل كل الظروف و ، وهو  وموثوقا به وصحيا ومالئما لالستهالك اآلدمي
ارية كما حددهتا  خالل عمليات اإلنتاج اليت متس بنوعية املعدالت املعقولة للحد األدىن للسعرات احلر 

 . " 1منظمة الفاو
، كون نقص التغذية ميثل السبب الرئيسي لتزايد  بط ارتباطا وثيقا ابحلق يف الصحةفالغذاء يرت

الن غذاء الفقراء يقل مستواه   ، النصف اجلنويب من الكرة األرضية  العدد الكبري للوفيات و خاصة يف
تروج هلا ساليب الزراعية اليت تستخدمها و األ  الصحي عن مستوى غذاء األغنياء، والواقع أن أاثر

 شركات اإلنتاج الزراعي أصبحت متثل خطرا على صحة اجلميع .   
الدولية تتضمن عالقة وثيقة مع حق الصحة بوضع  طنية و اسرتاتيجياته الو فاحلق يف الغذاء و 

  ، 25حلقوق اإلنسان ابملادة  املي  اإلعالن الع،اليت اكد عليه  2اخلطط و التدابري الصحية حلماية الغذاء 
وامليثاق األفريقي   ، منه 12جتماعية والثقافية ابملادة  العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالو 

 . 16حلقوق اإلنسان والشعوب ابملادة 
فال يساهم    ،ية يتعلق ابملخاطر و مصادر اخلطرسالمة الغذاء مبفهوم منظمة الصحة العامل

 ، والتسمم وغريها. مراض كمرض السرطان، وأمراض القلبابإلصابة ابأل الغذاء
مضافات  من  السالمة  على  ابلرتكيز  السبعينات  مرحلة  خالل  الصحي  ابجلانب  االهتمام  وتطور 

  االهتمام ، ويف التسعينات تركز  ة من بقااي املبيدات واإلشعاعات ، ويف الثمانينات حول السالمغذيةاأل
األغذية املهندسة وراثيا، وابأللفية الثالثة تركز االهتمام على تقييم    على موضوع التكنولوجيا احليوية و

 و إدارة املخاطر يف األغذية سواء كانت أخطار بيولوجيا أو كيمائية أو طبيعية . 
خطورة األمراض املنقولة ابألغذية مشكلة عاملية ذات حجم ضخم وواسع، ال ميكن التنبؤ  

تتطلب اسرتاتيجية للحد من  ،و   هبا، من انحية املعاانة البشرية والتكاليف االقتصادية على السواء

 
 .80، ص 2011: دار غيداء للنشر و التوزيع،، األردناألمن البشري بني احلقيقة و الزيف، فراس عباس البيايت 1 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/M14.pdf.  احلق يف الصحة  ،14الوحدة ، دائرة احلقوق، غونزاليسانريك  2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M14.pdf
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ويسا الفعالة،  الغذائي  األمن  مراقبة  تدابري  تنفيذ  يعوق  ،وغياهبا  ابألغذية  املنقولة  يف األمراض  هم 
 تقاعس احلكومات عن التعهد ابملوارد الالزمة للتصدي هلذه املشكالت.

عن دور سالمة الغذاء يف الصحة   1996وقد جاء يف تقرير منظمة الصحة العاملية عام  
والتنمية ما يلي: " مل يعد يكفي أن يتاح الغذاء بكمية كافية، أو أن يشتمل على حمتوى غذائي واف  

ن جيب أيضا ان يكون آمنا لالستهالك وأال يعرض صحة املستهلك للخطر  ابحتياجات اجلسم ولك
   ."1من خالل العدوى أو التلوث أو التسمم

احلاجة إىل زايدة األمن الغذائي، يصاحب احلاجة إىل توفري األغذية السليمة، فسالمة األغذية    
تنقلها األغذية ، واالهتمام    حتظى مبزيد من العناية على نطاق العامل مع تزايد حدوث األمراض اليت

ابألخطار املعروفة والناشئة، وزايدة التجارة الدولية يف األغذية، فاألغذية غري السليمة هي مساهم 
ملحوظ يف عبء األمراض، السيما يف البلدان النامية، وعلى ذلك تشكل املناهج حيال ضمان  

 .سالمة األغذية ونوعيتها جزءا ال يتجزأ من األمن الغذائي

  : خامسا: األمانة العامة الحتاد غرف التجارة و الزراعة العربية

يتمكن البلد او    فاألمن الغذائي: " يتحقق ابالكتفاء الذايت نسبيا يف ميدان الغذاء ،حبيث
جمموعة البلدان املتعاونة فيما بينها  من التلبية حمليا ألكثر قدر ممكن من احلاجات الغذائية جملموعة  

  "2املواطنني ،وذلك دون احلاجة إىل طلب املعونة أو االسترياد من اخلارج 

 

نظم سالمة   منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ، املنتدى العاملي للمسؤولني عن سالمة األغذية، حتسني كفاءة وشفافية  1 
 .   :GF015املغرب،رقم الوثيقة-مراكش،2002جانفي   30-28 األغذية: تقاسم اخلربات،
                                                                  http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a12.htm#0105 . 

االقتصادية    2 العلوم  الغذاء يف اجلزائر: دراسة حتليلية و سياسات عالجها ، رســـالــة دكتوراه ، كلية  عيسي بن انصر طوش ، مشكلة 
حتاد غرف التجارة و الزراعة العربية، األمن الغذائي العريب،  أنظر: األمانة العامة ال  . 11، ص    ، اجلزائر، جامعة منتوري قسنطينة2001،

جتلياهتا  طبيعتها،  شكالية الغذائية للدول النامية،اإل. أنظر: زعيبط نور الدين،  330، ص  1980أفريل    8-5د الغرف العربية ، مؤمتر إحتا
جوان    ،، جوان    31العدد  اجمللد ب ،  ،    ، اجلزائر  1قسنطينة، جامعة   تصاد، كلية االق  جملة العلوم اإلنسانية،  وأسباهبا: حالة اجلزائر

 . 231، ص 2008

http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a12.htm#0105


 الدول واألمن الغذائي                                                                  الفصل الثاني

129 
 

طريق ختطيط وأهم املشاكل اليت تواجهها البالد العربية تتعلق بتنويع اإلنتاج الزراعي عن 
اإلنتاج و زايدة الكفاءة اإلنتاجية و تسويق املنتوجات للمحاصيل الزراعية و الثروة احليوانية  

  . 1والسمكية و حتسني نوعية اإلنتاج

  :جتماعية والثقافيةقتصادية واِلسادسا: تعريف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق اِل

وألســرته، يوفر ما يفي حباجاهتم من حبق كل شــخص يف مســتوى معيشــي كاف له  " ... 
 . 11من املادة   1الغذاء...وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية " ابلفقرة 

 .  11من املادة 2" ابلفقرة  2" ... مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع  

لثانية يتوفر عندما األوىل وايف الفقرتني   11فاألمن الغذائي طبقا للمضمون املعياري للمادة 
اقتصاداي لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه من األشخاص  يف كافة األوقات يتاح ماداي و 

سبيل احلصول على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه ، ولذلك ال ينبغي تفسري احلق يف الغذاء الكايف  
والربوتينات وغري ذلك من العناصر املعدنية    تفسريا ضيقا يقصره على تمني احلد األدىن من احلريرات 

 . 3احملددة ، إذ سيلزم إعمال احلق يف الغذاء الكايف بصورة تدرجيية للتخفيف من اجلوع

وعليه فاالستدامة يف توفري الغذاء تنطوي على األمن الغذائي املتعلق ابحلصول على الغذاء 
وعلى   سواء   حد  على  املستقبل  وألجيال  حاضرا  السائدة  لألفراد  لألوضاع  طبقا  البعيد  املدى 

اجتماعيا وثقافيا واقتصاداي و مناخيا، فيتاح لكل فرد ، ضمنهم األفراد ضعاف اجلسم مثل الرضع 

 
سي  صالح عرييب عباس العرييب ، االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية : تسيسه، أهدافه، دوره االقتصادي والسيا 1

 . 260-231، ص  2008صيف،  11، العدد   4راق، السنة  ، جامعة املوصل، العجملة مركز الدراسات اإلقليميةوالثقايف ، 
القطري  2 املستوى  على  الغذاء  يف  احلق  إعمال  التطبيق:  جمال  يف  الغذاء  يف  احلق   ، املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  روما،  ،    منظمة 

 .ah189a.pdf-http://www.fao.org/3/a    . 4،ص2006
 .  63-54، ص  سابقمرجع رزيقة غراب ،  3

http://www.fao.org/3/a-ah189a.pdf
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منها ،وضحااي الكوارث الطبيعية،  واألطفال ، املسنني و املعاقني ،و املصابني أبمراض ال شفاء  
  .1يتعلق ابحلصول على الغذاء واجملموعات احملرومة و الفئات ذات األولوية فيما

 سابعا: تعريف مشروع مدونة سلوك دولية بشأن احلق يف الغذاء الكايف :  

أو    امرأةهو : احلق يف الغذاء الكايف وجوب أن تتوافر لكل شخص ، سواء كان رجل أو  
أو   ، مبفرده  أو    االشرتاكطفال  املادية  السبل   ، الغذاء    االقتصاديةمع األخرين  للحصول على 

 الكايف يف مجيع األوقات.  
قاعدة للموارد امللتئمة لشرائه بوسائل تتماشي مع الكرامة اإلنسانية و احلث يف   ستخدامإأو  

 الغذاء الكايف هو جزء متميز من احلق يف املستوى املعيشي املالئم.  

 لقمة العاملي لألغذية روما : اثمنا: تعريف مؤمتر ا  

لألغذية    أوجد العاملي  القمة  مؤمتر  عمل  خطة  العاملي  الغذائي  األمن  بشأن  روما  إعالن 
هو حتقيق األمن الغذائي على املستوايت الفردية    -األسس ملسارات متنوعة تقود إىل هدف مشرتك  

قق عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع  يتح" و األمن الغذائي:    واألسرية والقطرية واإلقليمية والعاملي،
األوقات بفرص احلصول، من الناحيتني املادية واالقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلىب  

   ." 2حاجاهتم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة
التزامات حتدد األساس لبلوغ هدف األمن الغذائي املستدام للجميع،   وحدد مؤمتر روما سبعــــة

 :3كما تضمنت خطة العمل األهداف واإلجراءات املناسبة للتنفيذ العملي لتلك االلتزامات السبعة 

 
 ، 10/2019/ 21،استدامة الغذاء والزراعةلألمم املتحدة، سلسلة السياسات،  منظمة االغذية والزراعة  1

-food-themes/sustainable-support/policy-http://www.fao.org/policy 
                                                   griculture/ar/a 

             .         ،  2019/ 23/10إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي، خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية ، 2
                                                http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm#P46_1933 

 . 38،ص 2016ز الكتاب األكادميي ،، عمان: مركاألمن الغذائي و التنمية املستدامةرابح محدي ابشا، فاطمة بكدي ،  3

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/sustainable-food-agriculture/ar/
http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/sustainable-food-agriculture/ar/
http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm#P46_1933
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سنكفل بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية تستهدف إجياد أفضل  : لتزام األولاِل 
الفقر وإ حالل السالم الدائم، وتستند إىل املشاركة الكاملة واملتكافئة للرجال  الظروف الستئصال 

 والنساء، ابعتبار ذلك أقوم سبيل يقود إىل حتقيق األمن الغذائي املستدام للجميع.
سننفذ سياسات هتدف إىل استئصال الفقر والقضاء على انعدام املساواة،    :لتزام الثاين اِل

صادية للناس كافة يف احلصول، يف مجيع األوقات، على أغذية كافية  وإىل حتسني الفرص املادية واالقت
 وسليمة ووافية تغذواي يستفاد منها استفادة فعالة. 

سنتبع يف حتقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية واحلرجية والريفية، يف    :لتزام الثالثاِل
االمكا ذات  واملناطق  املرتفعة  االمكانيات  ذات  املناطق  من  السياسات  كل  املنخفضة،  نيات 

الكافية   الغذائية  االمدادات  لتوفري  تعد جوهرية  اليت  املشاركة  والقائمة على  املستدامة  واملمارسات 
واجلفاف  اآلفات  وملكافحة  والعاملية،  واالقليمية  والقطرية  األسرية  املستوايت  على  هبا  واملوثوق 

 الوظائف.  والتصحر، وذلك ابلنظر إىل ما للزراعة من طابع متعدد
سنعمل على أن تؤدى السياسات املتعلقة ابلتجارة يف السلع الغذائية والزراعية  : لتزام الرابعاِل

نظام جتارى عاملي عادل  للجميع من خالل  الغذائي  األمن  تعزيز  التجارية عامة إىل  وابملبادالت 
 ومستند إىل قوى السوق.

اليت يتسبب فيها    الطوارئية وحاالت  سنسعى إىل تاليف الكوارث الطبيع  :لتزام اخلامساِل
تشجع  بطرق  والطارئة  العابرة  الغذائية  االحتياجات  سد  وإىل  ملواجهتها،  التأهب  وإىل  االنسان 

 عمليات االنتعاش واالحياء والتنمية وبناء القدرات على تلبية االحتياجات يف املستقبل. 
ني العام واخلاص على سنشجع ختصيص واستخدام استثمارات القطاع: لتزام السادساِل

النحو األمثل من أجل تعزيز املوارد البشرية، والنظم الغذائية والزراعية والسمكية واحلرجية املستدامة،  
 والتنمية الريفية، يف كل من املناطق ذات االمكانيات املرتفعة و املنخفضة.

توايت ابلتعاون  سننفذ خطة العمل هذه ونرصدها ونتابعها على مجيع املس : لتزام السابعاِل
 .مع اجملتمع الدويل
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والبد لكل دولة أن تتبىن    ،يع املستوايت ويتعني يف هذا الصدد القيام بعمل منسق على مج
اسرتاتيجية تتفق مع مواردها وقدراهتا لتحقيق األهداف اليت حددهتا لنفسها وأن تتعاون يف ذات 

مجاعي حلول  ترتيب  أجل  من  والدويل  اإلقليمي  الصعيدين  على  الغذائي الوقت،  األمن  لقضااي  ة 
تنسيق   همترابطا متزايدا، يصبح من املعامل ترتابط فيه املؤسسات واجملتمعات واالقتصادايت  و   ،العاملية

اجلهود وتقاسم املسؤوليات، لتحقيق هدف مؤمتر القمة يف جتديد االلتزام العاملي على أعلى املستوايت 
 . 1ستئصال اجلوع وسوء التغذية وحتقيق األمن الغذائي املستدام جلميع الناسالسياسية إب 

 الفرع الثاين: اِلطار النظري لألمن الغذائي : 

املنظمات غري حكومية مث احلكومية واملنظمات    اىل  املصطلح وااثرة مفاهيمه  يعود اصل 
الدول حسب  اجملاالت من خمتلف  بكل  املختصني  والفقهاء  اخلرباء  تشرحيه  ،ليعمل على  الدولية 

 يلي:   االيديولوجيات واالفكار املتشبعني هبا، ومن هاته التعاريف النظرية نورد ما
هو تكيد مجعي قانوين  "اع اجلزائري الربوفيسور بلقاسم سالطنية قائال  عرفه عامل االجتم

على العيش يف ظروف تليق إبنسانية اإلنسان و حتفظها له و متكنه من القيام مبختلف النشاطات  
واستغالله بني خمتلف املنتجني   بصفته الغذاء حق للشعوب مينع التنافس الوحشي علي  االعتيادية

  .ة لقيمته العليا كحق انسايناالنظمة الغذائيو 

 وحيمل مفهوم األمن الغذائي حسبه مستواين:  

ول: يعين إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل أو يفوق الطلب احمللي املستوى األ    
مطلق ، كما  الذايت، وهذا مفهوم واسع و ويعين االمن الغذائي   ،وهو مستوى مرادف لالكتفاء الذايت

 من التجارة الدولية واستغالل مزاايها. االستفادةأنه غري واقعي يف أنه يفوت على الدولة 

 
 ، 10/2019/ 23بلوغ أهداف مؤمتر القمة،  مؤمتر القمة العاملي لألغذية وأعمال متابعته،  1

.http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm#P46_1933 

http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm#P46_1933
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و املستوى الثاين : يشري إىل قدرة دولة ما أو جمموعة من الدول على توفري السلع و املواد  
الحتياجات بشكل نظامي وهو يقصد به  ن تلك امو ضمان احلد األدىن    الغذائية كليا أو جزئيا،

 .  "1األخرىالدول تمني الغذاء ابلتعاون مع 
  :وعرفه الدكتور رمزي زكي خبري االقتصاد على انه 

للسكان طمئنان إىل قدرة اإلمدى اإل " الغذائية  إشباع االحتياجات  القومي على  قتصاد 
 أم من خالل القدرة على االسترياد"    حاضرا و مستقبال ،سواء كان ذلك من خالل اإلنتاج احمللي 

وقال ايضا :" إن أحد ال يشك يف وجود عالقة وثيقة وعضوية بني األمن الغذائي و األمن 
القومي ،ولذلك فإن فقدان األمن الغذائي أو ضعفه يشكل ثغرة خطرية يف بناء االمن القومي ،ألاثره 

اسي للحكومات، فاألمن الغذائي شرط الزم الواضح على السلم االجتماعي الوطين واالستقرار السي
 .   "2لكل أنواع األمن

 كما عرف عربيا انه: 
نوعا  يف املدى البعيد و القريب كما و   قدرة اجملتمع على توفري الغذاء املناسب للمواطنني  "

    " .3وابألسعار اليت تتناسب مع دخوهلم
ويرتكز التعريف على ضمان الدول العربية ابلدرجة األوىل إنتاج ما حتتاجه االمة العربية من  
أغذية ابلكمية و النوعية املناسبة ، وتوفري خمزون اسرتاتيجي يكفي لسد النقص يف اإلنتاج الذي قد  

  .4حيدث يف بعض السنني

 
 . 30-11، ص سابقع رجم سالطنية بلقاسم ،عرعور مليكة ،  1
، أنظر : برقاوي نزيه وفيق ،   28،ص1989،بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية، العريب حتت احلصار االقتصاد رمزي زكي ،   2

، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ، الرايض، السعودية ،    جملة األمن و احلياةاألمن الغذائي العريب أزمة احلاضر و معضلة املستقبل ، 
 .75-70، ص   2013، جوان  374عدد 

 . 16،ص  1999، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع ، : نظرية النظام  والتطبيقاألمن الغائي ن ،حممد رفيق أمني محدا  3
يف ضوء املتغريات و التحدايت االقتصادية   دويل لتقىورقة حبث مقدمة ملبونوة مسية ، العمل العريب املشرتك يف جمال حتقيق األمن الغذائي ،  4 

 .  3ص ، 2014نوفمرب  24 - 23الدولية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و التسيري، جامعة شلف، للفرتة 
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الغذائية   االحتياجات  أهم  كما عرفه جمموعة من الباحثني أنه : " قدرة الدول على توفري
للسكان يف كل األوقات )احلرجة  االسرتاتيجيةللمواطنني، مع الرتكيز أكثر على أهم السلع الغذائية 

املشروعات  متكاملة من السياسات والربامج و   من خالل جمموعة ، عادية ، الطارئة و االستثنائية (،ال
، ورفع كفاءة االستغالل هلذه املوارد احمللية املتاحةثل  ، واالستخدام األمف زايدة اإلنتاجيةاليت تستهد

النوعية  ملواطنني يف خمتلف مناطق تواجدهم، ابلكمية و املدروس هلذه املواد ألجل إشباع حاجات كافة ا 
و حتسني شروط التبادل   االستهالكترشيد  بة ملستوايت دخوهلم بصورة مستمرة، و واألسعار املناس

مات إنتاجها ، مع احملافظة على التوازن البيئي ليحيوا حياة سليمة و  التجاري لتلك السلع و مستلز 
 . 1كرمية

  : وعرفه : ابدي بوزان املتخصص يف الدراسات األمنية أبنه  

الوظيفي الغذائي ضد   متاسكهاقدرة الدولة واجملتمع على احلفاظ على كياهنا املستقبل و     "
قوي التغيري اليت تعتربها معادية "، و لقد راه من زاوية العمل على التحرر من التهديد يف سياق  

  .2اجملتمع الدويل

تنمية ال ميكن أن توجد  بدون الروبرت ماينمار أبنه: " التنمية و ووصفه وزير الدفاع األمريكي  
، فهو يتضمن القدر األدىن من النظام واالستقرار شيئاذا كان األمن الغذائي يتضمن  ، وإأمن غذائي

 االستقرار مستحيالقل درجة أدىن منها يصبح النظام و الغذائي، وإذا مل توجد تنمية داخلية أو على األ
3" . 

  : عرفه الدكتور حممد السيد عبد السالم

 
  .103، صسابقرجع مرابح محدي ابشا، فاطمة بكدي،  1
  .125، ص 1970الدار القومية ، ، ترمجة : يونس شاهني ، مصر:جـــــوهر األمن الغذائي  روبرت مكنمار ، 2
، قسم علوم، كلية  رسالة ماسرتحسن علي، دور السياسة الزراعية يف حتقيق األمن الغذائي ، حالة مديرية املصاحل الفالحية لوالية بسكرة ،  3

 . 18، ص 2016/2015،  ، اجلزائربسكرة لعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضراحلقوق وا
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التغذية األساسية ألفراد الشعب و ضمان حد أدىن    احتياجات " هو قدرة اجملتمع على توفري    
  .ابلقطاع الزراعي  االرتقاءوهو يستلزم ابلضرورة تنمية الزراعة و  ،" 1من تلك االحتياجات ابنتظام

كما عرفه البعض انه:" انتاج الدولة اكرب قدر من احتياجاهتا الغذائية ابلطريقة االقتصادية 
لنسبية لتلك الدولة يف انتاج السلع اليت حتتاجها ويف حدود ما متتلكه عتبار امليزة االيت تخذ يف اإل

جنبية كما يتوجب توفر صادرات  ن تكون منتجاهتا منافسة للمنتجات األأعلى  و   ،من موارد ومقومات 
خرى  سترياد املواد الغذائية األزراعية وغريها تعود بدخل من العمالت الصعبة ميكن استخدامها إل

هلا ميزة نسبية يف انتاجها ،وكل ذلك يهدف لتوفري الغذاء للمواطنني ابلكمية والنوعية  اليت ال تتوفر  
الضرورية للنشاط والصحة ،ومراعاة التوزيع العادل لكل املواطنني وخاصه ذوي الدخل احملدود مع 
غري  الظروف  ملواجهة  االقل  على  شهور  ثالث  ملدة  احلاجة  سد  عن  يقل  ال  مبخزون  االحتفاظ 

 . "2ةالطبيعي

مستوايت  اىل  صنفه  من  مستوى  ،هناك  لكل  تعريف  اإلمسي   ،واعطى  املستوى  فهناك 
 :  3واملستوى اإلجرائي وهو ما تناولته اغلب تعريفات 

يدور حول قدرة الوحدة السياسية والوحدة أو جمموعة من الدول على توفري :  التعريف االمسي
مع الزايدة الطبيعية للسكان ووفرة السلع    تتالءماملواد الغذائية األساسية و ضمان احلدود املناسبة اليت  

 
، 230، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالدب، العدددورية سلسلة عامل املعرفةالم، األمن الغذائي للوطن العريب،  حممد السيد عبد الس  1

 . 76، ص1998
 .41، ص 2011دار املعرفة والربكة،   :، مصر األمن القومي وعالقته ابألمن املائي والغذائيأسامة عبد الرمحن،  2
جملة دراسات العلوم  حممد أمحد املقداد وعاهد مسلم ابوذيب ، أثر املنظمات الدولية و السياسات احلكومية يف األمن الغذائي،  3

 . أنظر:  684ص   ،2015، 3، العدد  42، عمادة البحث العلمي ،جامعة األردن ، اجمللد  اإلنسانية  واالجتماعية 
, food policy elseviermodern Perspective , -Food Security: A Post on  maxwell ,sim

170-May 1996, Pages 155 ,Volume 21, Issue 2 . 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069192/21/2
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ة  الغذائية بشكل مستمر ووجود املنتجات والسلع الصناعية الغذائية يف السوق مع األخذ مبعيار القدر 
 . الشرائية لألفراد لالمتالك السلع

يتعلق ابالستعانة مبفهوم األمن الغذائي يف دراسة اسباب زايدة الفجوة  : التعريف اإلجرائي
اإل ،وعدم  اىل ضعف  الغذائية  أدى  ومالية  وبشرية  طبيعية  مواد  من  متاح  هو  ملا  الكامل  ستغالل 

 الغذائية يف معظم الدول العربية.اىل زايدة الفجوة  و الكفاءة اإلنتاجية هلذه املوارد 

الغذاء   االوقات كلها على  اجملتمع يف  أفراد  يتعلق إبمكانية حصول   " االجرائي:  التعريف 
 ".  1الكايف الذي يطلبه نشاطهم وصحتهم

هذا ادى اىل مفاهيم اخرى مستخلصة من مستوايت خمتلف تعريفات األمن الغذائي وهي  مستوى  
   :2ى حمتمل ،ومدلوالهتا على التوايلالكفاف ومستوى وسطي ومستو 

هو احلد األدىن من االحتياجات الغذائية اليت تضمن للفرد البقاء   مستوى الكفاف : -ا
على قيد احلياة ،فعلى الدولة كفالة حد معني من السعرات احلرارية لكل فرد فقا ملا حتدده املعايري  

الدولية ، وميكن الداللة على هذا املستوى مبفهوم حد الفقر " وهو احلد األدىن لتلبية النفقات 
  ."3ياة ومنها الغذاءالضرورية للح

املستوى الوسطي : يكون فوق مستوى الكفاف ،يتسم بوجود سوء تغذية تزداد كلما   -ب  
من املستوى األدىن أو مستوى الكفاف ، ووفقا هلذا املستوى لتحقيق األمن الغذائي وجب   اقرتبنا

لالزمة جلسم اإلنسان القضاء على ظاهرة سوء التغذية من خالل زايدة العناصر الغذائية األساسية ا

 
  ، 2009، بريوت: مركز أحباث دراسات الوحدة العربية،إىل صناعة اجلوع   مقارابتاألمن الغذائي العريب:  سامل توفيق النجفي،   1

 . 17ص
 .  35، ص مرجع سابق حممد فالق ،مسرية أحالم حدو ،  2
اإلسكندرية : دار   تطبيقية على بعض الدول العربية،االمن الغذائي والتنمية االقتصادية رؤية إسالمية: دراسة  السيد حممد السرييت ،  3 

   .3، ص  2000اجلامعة اجلديدة للنشر، 



 الدول واألمن الغذائي                                                                  الفصل الثاني

137 
 

،خاصة الربوتني احليواين ومصادر الطاقة من الغذاء ، و من مث قد يتعرض الفرد لسوء التغذية دون  
أن يتعرض لنقص الغذاء ، لذلك جيب على الدولة كفالة املستوى املالئم من االحتياجات الغذائية  

  .1البيولوجية لكل فرد

ميثل املستوى الذي ميكن أفراد اجملتمع من القيام أبعماهلم اإلنتاجية    املستوى احملتمل :  -ج
بشكل فعال وعملي ، وابلتايل يعرب هذا املستوى على قدرة الدولة يف كفالة احلد املرغوب فيه من 
السعرات احلرارية للفرد وفقا ملا توصي به املعايري الدولية ، أي املستوى احملتمل من الغذاء يركز على 

  : يب معادلة األمن الغذائي ومهاجان

 عرض الغذاء سواء من خالل اإلنتاج او التخزين او التجارة.  -

الطلب على الغذاء وكيفية احلصول عليه من خالل اإلنتاج املنزيل له أو شرائه من السوق -
  .2أو من حتويالت الغذاء بصورها املختلفة

الدولية و املتغريات و وعليه املفاهيم تطورات حسب الفرتات و املراحل   املتعلقة ابلظروف  الزمنية 
 . التحوالت الكربى

السبعينات اعتمدت مصطلح   لينتقل إىل   االكتفاءمفاهيم فرتة  ليتحقق االكتفاء الغذائي، 
الغذاء وحتسني   توفري كمية  والفرد ابجملتمع من حيث  األسرة  املتعلق حبماية  الغذائي  األمن  مفهوم 

الصحة اكثر، وظهور ابعاد جديدة تركز على النوعية و االستمرارية ، وعلى   النوعية لريتبط مبفهوم
 . مشولية املقاربة األمنية للغذاء

 
 .  36، ص  سابقمرجع  حممد فالق ، مسرية أحالم ،  1
 .  21، ص  مرجع سابق السيد حممد السرييت ،  2
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الدول جيب أن تعمل على اجياد األمن الغذائي للتخلص من التبعية اليت تؤثر يف اختاذ قراراهتا 
 .  السيادية وخياراهتا الدولية 

 :بعاد األمن الغذائي يف تعليالهتا حولاملسجل هنا ان كل التعاريف ركزت على ا
الغذاء الدخل ،ومصادر    ،مصادر  ومصادر   ،اإلنفاق األساسية كالغذاء والصحةومصادر 

  .1، واملوارد االقتصادية و املستوى احلقيقي لقدرة الدول ذاتيا على مواجهة األزمات الطاقة
تركز على احلق يف الغذاء وربطه لقد أصبحت خمتلف النشاطات للمنظمات احلكومية وغري احلكومية  

ابحلق يف الصحة واحلياة والكرامة واالستقرار اليت تضمن الغذاء يف بيئتها ضمن اطار توسيع املقاربة  
  :2األمنية للمسألة الغذائية للتحوالت الكربى ابجملتمع الدويل يف كل التوجهات وامهها

التخوف من تدهور احلالة الغذائية العامة بسبب االحتكار احلاصل يف املعامالت " 
 .  التجارية مبجال الغذاء

 .(.  ..زايدة تكاليف إنتاج املواد الغذائية وختزينها وتوزيعها )احلبوب واالعالف      -
 . اتساع الفجوة الغذائية بني الدول النامية واملتقدمة-      
 : طرد لألزمات املرتبطة ابلغذاءالتكرار امل-     

 . املبالغة يف اسعار املواد الغذائية االساسية وخاصة احلبوب  -أ    
 . انتشار زراعات إنتاج الطاقة احليوية على حساب الزراعات الغذائية البشرية -ب    
 التغريات املناخية وتثريها على االنتاج الزراعي.   -ج   
 . صعود اسعار احملروقات وتثريها على انتاج وختزين وتوزيع املواد الغذائية  -د   
 "   تراجع الدول عن الدعم املنتجات الزراعية وخاصه البلدان اليت تعتمد عليها. -ه  

 
 . 20، ص  2008،  20تونس ، العدد  ، والدراسات الربملانية، مركز البحوث جملة سلسلة دارسات برملانيةمروان أيب مسرا ، االمن الغذائي ،  1
 .15، ص مرجع سابقحممد جنيب بوطالب ،  2
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 الفرع الثالث: مفاهيم مقاربة ملصطلح األمن الغذائي:  

 سواء كانت خمالفة اومقاربة غذائيهناك جمموعة مفاهيم ذات صلة متعلقة مبوضوع األمن ال

 الفقرة االوىل: مفاهيم خمالفة: 

 اوال: أمان الغذاء :  

االستخدام  تزايد  بسبب  نسبيا  غذائيا  أمنا  الثمانينيات  منتصف  من  ابتداء  العامل  عرف 
الطريقة جلب خماوف كثرية   الزراعية هبذه  االنتاجية  تزايد  ان  اال  الزراعة احلديثة،  الكيمياوايت يف 

مستهلكني، وبدأ احلديث عن طريقة جديدة لزايدة االنتاج اكثر اماان للصحة االنسان ،كالزراعة  لل 
  .، ليظهر مفهوم امان الغذاء للعامل1البديلة او الزراعة العضوية 

عرفته منظمة الصحة العاملية: " انه كل الظروف و املعايري الضرورية الالزمة خالل عمليات: 
انتاج ، تصنيع ، ختزين ، تسويق ،واعداد الغذاء، لضمان ان يكون الغذاء امنا وموثوق به وصحيا  

 "   2ومالئما لالستهالك االدمي

ملراحل الالحقة حىت االستهالك وقد  عملية أمان الغذاء تبدأ من مرحلة االنتاج الزراعي اىل ا
عرفت إصابة أمراض احليواانت كجنون البقر اليت قد يصيب اإلنسان يف حالة االستهالك ،وأنصب  
بداية األمر على توفري السلع الغذائية من حيث الكم ،مث االنتقال إىل مرحلة اجلودة والنوعية ، و  

 . املوازنة بني الكم والكيف يف السلع الغذائية

 
  .86، ص مرجع سابق حممد السيد عبد السالم ،  1
 .51-50ص ،مرجع سابق أسامة عبد الرمحان ،  2
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تبدأ مرحلة الرتكيز على األبعاد الصحية للسلع الغذائية الذي أصبح يعرف أبمان الغذاء ، ل
وزاد االهتمام به بعد ظهور مرض جنون البقر واحلمى القالعية وما أحداثه من ختوف رهيب لدى 

  :1انالعامل ابإلضافة اىل أنفلونزا الطيور واخلنازير وله ثالث مظاهر شائعة يفقد فيها الغذاء األم

املكثف للمبيدات السامة يف مكافحة اآلفات   االستعمالتنتج عن   : تلوث املواد الغذائية  -أ
،واىل سوء تعليب السلع أو انتهاء مدة صالحياهتا االستهالكية ، و مدى مطابقة السلع املخزنة 

 . للمعايري الصحية

األكل   2مشاكل اضطراب والذي ينتج عن نقص االمدادات الغذاء ،أو    :سوء التغذية  -ب 
و األمراض املزمنة اليت تنتج عنه ، كون ثالثة ارابع فقراء العامل ، يعيشون يف مناطق ريفية ويكسبون  
قوهتم من الزراعة ، و تظهر لدى األطفال بقوة و النساء اكثر مث الرجال، وأعرضه )وهن اجلسم ،  

 (.  مرض الكساح ،واألنيميا والتأخر العقلي

  :فاء الذات كتاثنيا: اِل 

اإل  الغذائي:  يعرف  الذايت  النفس  "كتفاء  الكامل على  االعتماد  اجملتمع على حتقيق  بقدرة 
وأثريت حول املفهوم   ،  "3  وعلى املوارد واإلمكاانت الذاتية يف إنتاج كل احتياجاته الغذائية حمليا

   :4جمموعة من التحفظات أمهها

 
كلية العلوم االقتصادية االقتصاد ، ختصص: اقتصاد التنمية، قسم، تريرسالة ماجس، ة املستدامة: حـــــالة اجلزائر، األمن الغذائي و التنمي قصوري رمي  1

 .66، ص2011/2012، ، اجلزائرعنابةابجي خمتار جامعة  وعلوم التسيري،
 سوء_التغذية_عند_االنسان  /https://mawdoo3.com،27/10/2019، مقـــالأمحد عاشور،سوء التغذية عند اإلنسان، 2
  10/2019/ 27.أنظر : حممد ولد عبد الدامي ، مفاهيم تتعلق ابألمن الغذائي ،  72، ص  مرجع سابقحممد السيد عبد السالم ،  3
، -ab3c-4ed0-6e20-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3f040890 

4f4e254e6434 ،بريوت : مركز الدراسات الوحدة العربية،  الزراعة العربية وحتدايت األمن الغذائي: حالة اجلزائر. انظر:فوزية غريب ،
 .  51،ص 2010

 .   58، ص مرجع سابق أسامة عبد الرمحان ،  4

https://mawdoo3.com/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D8%B3%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3f040890-6e20-4ed0-ab3c-4f4e254e6434
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3f040890-6e20-4ed0-ab3c-4f4e254e6434
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 . الطابع اإليديولوجي هلذا املفهوم- 
اإل   - املفهوم  بنسبة  نسبة  املتعلقة  األعلى  و  املتوسط  و  األدىن  احلد   ( الغذائي  الذايت  كتفاء 

 .  االحتياجات(
 . مكانية حتقيق هذا اهلدف عملياإ -
العديد من الدول وخاصة النامية ال ميكن هلا حتقيقه   ،الن  مدى العقالنية االقتصادية هلذا املفهوم  -

 يف ظل التهديدات اليت تعاين منها دوهلا . 
السابقاألم واملفهوم  خيتلف  الغذائي  إىل ن  يتعداه  بل  الغذاء  انتاج  فقط  يعين  ال  فهو   ،

وكفايته    يف  االستدامة أنه  سالمتهو الغذاء  فقط، كما  احمللي  اإلنتاج  على  يعتمد  يتحقق ال  بل   ،
 .   1أو املساعدات الغذائية األجنبية  ابالسترياد

الدولة على   اعتماد، وخاصة إذا كان  ائي الذايت دون احلاجة إىل آخرينفهو يعين األمن الغذ
  االعتماد وهو يرتبط بصورة مباشرة ابلتغريات املناخية جيعل    ،مواردها الزراعية فقط وكان قطاعها هش

 التجاري . االنفتاحغري واقعي يف ظل  اقتصاداير عليها بصورة مطلقة قرا

يكرس الدفاع عن حرية القرارات السياسية يف محاية السيادة  البعد  شعار االكتفاء الذايت هو وطين  و 
الوطنية ، فالواقع ابرز قوة الغذاء كسالح يف يد الدول الكربى يستخدم للتأثري على قرارات الدول  

وتوسيع التجارة على حساب    االقتصادية خططها وحتقيق أهدافها    النامية و الضغط عليها لتنفيذ
 . 2الشعوب  والدول

البحث عن   يعىن  املقاطعة    االكتفاءوال  الغذائي  نقوس    االقتصاديةالذايت  اهلدف دق  بل 
 اخلطر يف الدول اليت تود زايدة إنتاجها كما وكيفا وخفض حالة التبعية يف الغذاء .

 
صص: حقوق االنسان واالمن االنساين، قسم  خت، رسالة ماجستري، إشكالية  بناء األمن الغذائي ية و ، التهديدات البيئزبريي وهيبة 1

 .  39، ص 2014/ 2013 ، ،اجلزائر 2،جامعة سطيف  والعلوم السياسية  كلية احلقوقاحلقوق،
 .  230ص  ،  مرجع سابقزعيبط نور الدين،  2
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 ة :   اثلثا: التبعية  الغذائي
عدم حتقيق االكتفاء الذايت للدول يؤدي إىل تبعية بنيوية للخارج يف جمال الغذاء ليصبح   

 1يضيع مفهوم األمن الغذائي  االرتباط ، اليت يف ظل هذا  لغذائي مرهون ابلسياسات الفالحيةاألمن ا
. 

التبعية عنصر الضعف القاعدي يف اقتصاد الدول النامية ، فعالقة التشابك احلاصلة بني دولتني أو 
أو    اقتصاديةأكثر يف إطار التجارة الدولية، تكرس تبعية لدى الدول املهيمنة لتصبح مساحة توسع  

  اقتصادية لوجية ،  سيطرة على الدول األخرى ، لتتنوع هاته التبعية إىل أبعاد أكرب ) معلوماتية ،تكنو 
، عسكرية (، ولكل منها تثري على السلوك الداخلي و اخلارجي للوحدات السياسية املختلفة للدول  

. 

على اخلارج لسد احلاجة احلالية للغذاء ، وتعرف أبهنا عالقة اعتماد    االعتمادالتبعية :" هي مقدار  
  اعتماد ، و تزايد  ا تنامي العجز الداخلييرتتب عليهمتبادل غري متكافئة يف جمال احلصول على الغذاء  

الغذاء األساسي للسكان و   اليت تشكل  للغذاء يف معظم احملاصيل  الدولة على املصادر اخلارجية 
 " .  2خضوعه للتأثريات الناجتة عن ممارسات الدول احملتكرة و املصدرة للغذاء

ي ظاهرة نشـأت عن عملية األمن الغذائي ، و ه  انعدامتعترب مؤشر قياس التعرف على أوضاع  
اترخيية مت مبقتضاها إحلاق دول العامل الثالث ابلنظام الرأمسايل العاملي من منطق عدم املساواة وعدم 

موارد الدول التابعة لصاحل الدول املصنعة و شركاهتا الكربى ،    استغالليتم عن طريق  و التكافؤ ،  
 العتمادها آليات تضمن هذا الوضع من أجل :  

 
 .  35، ص  2013: دار طارق للنشر ، ، املغرب املؤجلة الريف و أسئلة التنمية فكري األزراق ،  1
 . 86ص  ،  2010، عمان : دار زهران للنشر والتوزيع ،   اآلاثر السياسية و االقتصادية للمياهيونس الطويل،  رواء زكي   2
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اختاذ القرارات ورسم  السياسات من  يف دة الوطنية وشل عنصر سيادة الدولتقييد االرا -     
 منطلق املصلحة الوطنية  . 

 .  1استغالل الدول التابعة وضياع مواردها الطبيعية و البشرية  -    
، فالقمح واملساعدات الغذائية االقتصاديةالتبعية أعىت أنواع اهليمنة والسيطرة اليت تستنزف هبا املوارد 

سالح يفتك سيادة القرار السياسي لدى الدول ، فال سيادة مع اجلوع و مع العجز عن توفري اخلبز 
سياسات املؤسسات و أكثر خضوعا ل،  2هي أضعف استقرارا سياسيا   املنخفضة، فالدول ذات الغلة  

 اسعار السلع الغذائية من قبل شركات الكربى.   احتكار االقتصادية الدولية ، ابإلضافة إىل 

 رابعا: الفجوة الغذائية :  

توفري هذه  احمللية  الطاقات  الناجتة عن عجز  الغذاء  الكمي ملشكلة  التعبري  هي عبارة عن 
 .  3الكمية لتغطية النقص يف االحتياجات الغذائية 

مقدار الفرق بني ما تنتجه الدولة ذاتيا وما حتتاجه إىل االستهالك من الغذاء ، كما يعرب عنها    أي
عن السلع الغذائي و الذي يتم تمينه    االستهالكأيضا ابلعجز يف اإلنتاج احمللي عن تغطية حاجات  

 .  4ابالسترياد من اخلارج 

ابلظروف    الرتباطه   االستقرارالذي يغلب عليه عدم  وترتبط الفجوة الغذائية ابإلنتاج الزراعي و احليواين  
، وابلزايدة السكانية اليت تؤدي  لسلع الغذائية يف السوق العامليةو أسعار ا  االستهالك املناخية و حبجم  

 
 .  20ص  ، 8200عمان: دار زهران للنشر والتوزيع ،  ،نظرة اقتصادية ملشكلة الغذاء يف العراقعبد الغفور إبراهيم أمحد،  1
 .  88، ص سابقمرجع  ، اآلاثر السياسية و االقتصادية للمياهيونس الطويل ، رواء زكي  2
 .  63، ص مرجع سابق قصوري رمي ،  3
 . 32، ص  مرجع سابقسهيلة بلخري ،  4
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، يف ظل تدهور األراضي الزراعية ، و زايدة التصحر ، و  ايدة الطلب على املنتجات و السلعإىل ز 
 .1لغازات امللوثة ، مما يزيد ويؤثر على اتساع الفجوة الغذائية ا انبعاث زايدة التلوث ، و 

وطبقا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، فإن الفجوة الغذائية ألي جمموعة سلعية غذائية ابلنسبة إىل  
) أي ان الفجوة الغذائية تساوي    لالستهالكهو متاح    الدول العربية ككل هي الفرق بني اإلنتاج و ما

عدم وجود تغيري يف خمزوانت السلع الغذائية ،وابستبعاد التجارة    ابفرتاضلواردات(، وذلك  صايف ا
البيئية العربية يف تلك السلع وبناء على ذلك ، تقاس الفجوة الغذائية يف كل دولة أبهنا الفرق بني  

 . 2اإلنتاج احمللي من أي جمموعة سلعية غذائية و املتاح لالستهالك 

املعايري املقتبسة أساسا من الدول الصناعية وطبقتها على   اعتمدت املالحظ أن كل التعاريف  
إىل واقع الدول الرأمسالية اليت يغطي فيها اإلنتاج    االنتباه النامية لتحديد الفجوة الغذائية ، دون    البلدان
ن هاته الدول متلك اجملتمع الذي بدوره يقرتب أيضا من حاجته املوضوعية كما أ  استهالك الوطين  

 قدرة ذاتية لتغطية العجز بني احلاجة املوضوعية و االستهالك. 

 :  3وعليه نستطيع تقدمي مؤشرين لوضع الفجوة الغذائية للدول النامية

: وميكن تعريفها أبهنا القيمة الصافية اليت يتم استريادها من الفجوة الغذائية ) الظاهرية ( -
بلد ما من الغذاء و تتحدد هذه الفجوة أساسا    ات احتياط   الستكمال مصادر خارجية  

 مبقدار املوارد اليت ميكن ختصيصها السترياد االحتياجات الغذائية.
 االستهالك   –الفجوة الغذائية = اإلنتاج 

 
 .39، ص 2012، مصر: وكالة الصحافة العربية ، املرأة...العوملة والعطاءعلي حممد عبدهللا،  1
، ص   2015، قطر : املركز العريب لألحباث و دراسة السياسات ،  األمن الغذائي العريب : ثنائية الغذاء و النفطجودة عبد اخلالق وكرمية كرمي ،  2

102 . 
    158، ص مرجع سابق عبد الغفور إبراهيم أمحد ،  3
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: وهي تعرب عن مدى كفاية الغذاء للفرد من  ذائية احلقيقية و تسمى املعياريةالفجوة الغ -
 حيث الكميات و النوعيات الغذائية املختلفة . 

 السعرات احلرارية الفعلية  –الفجوة الغذائية احلقيقية = املتطلبات األساسية من السعرات احلرارية 

لذلك فإن مشكلة الفجوة الغذائية هنا تتمثل يف سوء التغذية الناجم عن نقص مقدار و  
 سبة السعرات احلرارية و الربوتني.ن

 خامسا: السيادة الغذائية :  

ظهر املصطلح أواخر تسعينات القرن املاضي إثر احلركة العاملية لصغار الفالحني منذ سنة  
و م    1993 قامت ضد  ،  الشركات    احتكار اليت  وهيمنة  الزراعية  منظمة    الكربى املواد  و خاصة 

مصطلح السيادة   اعتمادت احلركة ألمريكا الالتينية ليتم  ، حيث توسع  (OMC)التجارة العاملية  
و الذي فتح اجملال للحركات    ،1996حول األمن الغذائي سنة املنعقد الغذائية مبؤمتر القمة العاملي  

و اجملتمع املدين و املنظمات غري حكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان أن تكافح من أجل احلق 
 .  1ملصطلح االمن الغذائي يف الغذاء وتؤسس 

اال الغذائية  السيادة  االجتماعية واإليكولوجيةيتضمن مفهوم  تتعلق جبانب   ، عتبارات  فاالجتماعية 
( ، مع عدالة توزيع األرضي و    االستهالكاالقتصاد السياسي للغذاء ) اإلنتاج ، النقل ، التوزيع ،  

ة تشمل احملافظة على خصائص الرتبة و مقوماهتا  اإليكولوجي  االعتبارات املياه و آليات اإلنتاج ، أما  
و النوع احليوي و محاية السالالت ، كون أول حركة يف هذا اجملال اثرت ضد خلع املزارع الصغرية 

 " . 2و تعرضها لضغط املنتوجات املستوردة من اخلارج اليت ال تستطيع منافستها

 
1, paris : l’harmattan , 2013 , p 12  Conquérir la souveraineté alimentaireMichel Buisson ,   
 . 100، ص مرجع سابق جودة عبد اخلالق ،  2



 الدول واألمن الغذائي                                                                  الفصل الثاني

146 
 

على    االعتمادلداخلية واحمللية والتخفيف من  حركة السيادة الغذائية تدعو اىل تعزيز نظم الغذاء ا
الوطين من خالل اإلمدادات الغذائية احمللية    االستهالك  احتياجات وهو هنج يليب    األغذية املستوردة ، 

 أكثر من الواردات يف اطار مفهوم السيادة الغذائية املتعلق: 

 ذالك شكل عالقات " حق الشعوب والدول يف تقرير الشكل العام لنظمها الغذائية ، مبا يف
 " .  1السوق واألبعاد اإليكولوجية والنواحي الثقافية 

الزراعية خاضعة إىل حق االشخاص يف   التجارة  الغذائية أن تصبح  السيادة  تطلب وتشرتط فكرة 
إنتاج غذائهم أبنفسهم ،بصفته حق وليس سلعة ختضع مليزان التجارة  أصبح منصوص عليها يف 

العامل ، ويشهد   الدول، لعدم جتسيد دساتري  املصطلح كمفهوم دستوري شلل حكومي يف اغلب 
 .2مفهومه احلقيقي عمليا من طرف احلكومات 

 كما مت تعريفها  أهنا : 

“ le droit des populations, de leurs états ou unions à définir leur 

politique agricole et alimentaire, à protéger à maitriser leur 

agriculture et à s’engager dans le commerce sans dumping vis-à-vis 

des paqstiers et dans le seul but d’atteindre des objectifs de 

développements durable “  

 
، ص   2015، روما ،  2016/  2015منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة ، حالة أسواق السلع الزراعية : التجارة واألمن الغذائي ،  1

20   . 
حتقيق عامل  التقرير العاملي للعلوم االجتماعية : حتدي حاالت عدم املساواة : مسارات  من أجل والثقافة ،منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم   2

 . 20، ص2016يسوده العدل ، 
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والسيطرة عليها    ، ديد سياساهتم الفالحية والغذائية"حق الشعوب وحكوماهتم واحتاداهتم يف حت
بشكل مستقل، مع املشاركة يف التجارة دون تدخل أو احنراف من طرف عناصر خارجية ، ضمن  

 ".  1إطار جتسيد اهداف التنمية املستدامة

ال يتعامل مفهوم السيادة الغذائية فقط مع مسألة توفري الكمية الكافية للغذاء ،وإمنا يعطي 
القرار و اإلعالء من شأن املنتجات الزراعية    ابستغاللا يتعلق  أمهية للمنتجني الزراعيني ،وخاصة فيم

احمللية و تطوير طرق اإلنتاج التقليدية ، ابإلضافة إىل احلفاظ على أنواع البذور احمللية ومحايتها من 
البذور    لالنتشار نتيجة    االنقراض البذور املهجنة و املعدلة وراثيا اليت حتتكرها و تروج هلا شركات 

 . 2ة عن طريق التحكم فيها أبساليب العلم والتقنية احلديثةالعاملي

السيادة الغذائية حق للشعوب مث حكوماهتم مث احتاداهتم )نقاابت ، مجعيات ، منظمات(،  
اليت متثلهم من أجل فرض سياسة زراعية تنمي طرق و اساليب اإلنتاج الزراعي احمللي النبايت واحليواين 

دون انقطاع عن املعامالت التجارية الدولية يف جمال   ،م يف جتارة مواردهمنتجني ومحايته مع تدعيم امل
 .  3الصناعة الغذائية

اليوم السيادة الغذائية قاعدة قانون دولية تعطي الدول حق وضع سياساهتا الزراعية املالئمة  
ظمة شارل  وعرفت من   لشعوهبا مع قطيعة بكل ما يتعلق من نظم أوجدهتا املنظمة العاملية للتجارة، 

يقوم على رفض املنافسة العمياء بني املزارعني،    "أنه  على    السيادة الغذائيةليوابل مايري لتقدم اإلنسان  
خمتلف األنظمة الغذائية من أجل حل مشكالت التغذية، قبل كل شيء، ابلقرب من و الصيادين  
 الدولية أن تعمل يف لتحقيق ذلك على خمتلف مستوايت السلطة من احمللية إىل  معها و  الشعوب  

 
1,  La souveraineté alimentaire: Regards croisésSophie Charlier et Gérard warnotte ,  

Belgique, universitaires de Louvain Entraide et Fraternité, Neuve/Bruxelles,2007, p 13.  
 .   171، ص  2015دار مسا للنشر ،  :، الكويت إشكــــاليات الدستور والربملــــــانعلي السلمي ،  2
3, paris ; Revue Politique africaine Politique de la faim, Pierre Janin , Surveiller et nourrir;  

127. -vol 3, n°119  , 2010 , p 107  Karthala ,Editions  
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تفيد السيادة الغذائية كذلك أن خيضع السوق الدويل إىل قيم عليا مثل حقوق اإلنسان   ه،هذا االجتا
"، السيادة    1شكل لتنظيم األسواق على املستوى الدويل   صنعاحلق يف التغذية خاصة من أجل  و  

ع دعم  والزراعات املعيشية والزراعة العائلية الصغرية احلجم ، م  ريةااجلو حترص وتشجع الزراعة  الغذائية  
 وضمان أسعار متكن الفالحني من االستثمار.  ،الفالحني إلنتاج سلع حملية

، يف مواجهة تناسبها وحتمي زراعتها  فالحيةاملبدأ يدعم الدول النامية يف رسم اسرتاتيجيات  
  ، الغذائية لكافة افراد اإلنسانية  ويضمن إشباع احلاجيات   ،شركات االحتكارية الكربىغنية والالدول ال

 فهو أولوية املصف األول للشعوب وحكوماهتا، وذلك شرطا أساسيا للسلم و الدميقراطية.

 سادسا: املشكلة الغذائية ) مشكلة الغذاء ( : 

تظهر حبدوث نقص يف كمية الغذاء ونوعيته عن املعدالت املقبولة اليت ميكن أن حتقق احلد   
األدىن من السعرات احلرارية  الالزمة للفرد ، كما يطلق على نقص كمية الغذاء عن احلد املقبول : 

، أو  و املشاكل الزراعية و اجلفاف و الظواهر اجلوية القاسية    ال آلفات مشكلة اجلوع ، و تعود  
  2الصرعات العسكرية ، والنمو السكاين السريع.

 نعدام األمن الغذائي :  إسابعا: 

" هو حالة قائمة يفتقر فيها األشخاص إىل إمكانية احلصول على كميات كافية من األغذية املأمونة 
، وحياة نشطة وصحية ، قد تنجم هذه احلالة عن عدم   الطبيعينيو املغذية من أجل النمو والتنمية  

الغذاء على    استخدامتوافر الغذاء ، وعدم كفاية القوة الشرائية ، والتوزيع غري املالئم أو عدم كفاية  

 
 .انظر:  233، ص  مرجع سابق زعيبط نور الدين ،  1

Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme , securitè alimentaire , 

.progres.html-le-pour-Mayer-Leopold-Charles-https://www.genreenaction.net/Fondation 
، كلية   اإلنسانية  جملــة العلوموبعض البلدان العربية، زهية حوري ، حتليل السياسة الزراعية و األمن الغذائي يف اجلزائر  ،زينب حوري 2

 .  330، ص  2015، 44، جملد ب ،ع   ، اجلزائر1  قسنطينةمنتوري العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة 

https://www.genreenaction.net/Fondation-Charles-Leopold-Mayer-pour-le-progres.html
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األمن الغذائي وسوء ظروف الصحة، والنظافة العامة ،واملمارسات    انعداممستوى األسرة ،ويشكل  
ية ، وقد يكون انعدام االمن و غري املالئمة للرعاية والتغذية ، األسباب الرئيسية لسوء احلالة التغذ

 " .  1الغذائي مزامنا أو مومسيا أو عابرا

 ألمن الغذائي ومفاهيم مقاربة : الفقرة الثانية: ا

يتقارب مصطلح األمن الغذائي بعالقته واألمن اإلنساين  كونه أحد جوانبه الذي يهتم بغذاء 
 اإلنسان وال يقوم وال يتحقق إال بشموليته يف كل اجملاالت االمن االخرى منها. 

 :   االجتماعياوال: عالقة األمن الغذائي ابألمن 

إىل الطريقة اليت تتم فيها مقابلة احلاجات األساسية للمواطنني   االجتماعييشري مفهوم األمن   
، حيث    االجتماعية واملرتبطة ببقائهم من األنظمة والبناءات املختلفة املسؤولة عن خدمات الرعاية  

توفر احلماية من الفقر والبطالة واألمراض وأشكال احلرمان املادي، مبا يتفق و استغالل اجملتمعات 
ضمن إطار فرص احلياة املتاحة لألفراد ، أين يستطيع    االجتماعية اردهم املادية يف سياق العالقات  ملو 

 . 2الفرد االختيار من بينها 

ماهيته يف فكر العلماء املسلمني هو: " السعي الدائم حنو حتقيق احلياة األفضل لإلنسان و   
 " .  3حتقيق مبدا اإلحسان بكل شؤون الفرد املسلم يف حياته

 
منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة ، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل : بناء القدرة على الصمود لتحقيق السالم واألمن   1

 .  107،ص  2017الغذائي ،روما ، 
ألحباث و الدراسة السياسات  ، قطر : املركز العريب لاالقتصادي و املواطنة الناشطة يف اجملتمع املصري-األمن االجتماعيسارة البلتاجي،  2
 .  31، ص  2016،
 .  220، ص  2014، عمان: املعهد العاملي للفكر و اإلسالمي، اقتصاد األمن االجتماعي: التحدي و االستجابة، عوران أمحد فراس  3
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األمن االجتماعي قاعدة أساسية كي حتقق الشعوب هنضتها احلديثة وتصنع تنميتها املستدامة ، فهو  
عنصر رئيسي يف ضمان الرقي واإلبداع ، يف إطار البيئة املالئمة اليت تؤمن للفرد عوامل العمل و  

 .  1التشييد

الغذائية الالزمة    االحتياجات ري  الفرد ابجملتمع ، أين يلتزم اجملتمع بتوف  ابرتباطالعالقة تربز   
ويلتزم األفراد ابلقواعد املنظمة للسلوك و    ،فراد يف تلبية حاجاهتم الغذائيةألفراده ، دون متييز بني األ

اآلخر   النعدامفالعالقة متاثلية وانعدام أحدمها يؤدي    ،  2احلياة االجتماعية داخل هاته اجملتمعات 
، وغالبا ما يكون سبب األمن الغذائي هو تدين مستوى  اينما حلقة من حلقات األمن اإلنس كوهن

)    االجتماعياألمن   الطبيعية  عوامل  أو  السكانية  للعوامل  و  مالئمة  غري  الزراعية  للسياسات   ،
، اجلفاف ، التصحر ( كذا النزاعات املسلحة و احلروب و اهلجرة  الفيضاانت الكوارث : الزالزل ، 

 .  3غري شرعية

 . 4االجتماعي :"هو انتصار اإلنسان على نفسه" يف إطار االنتماء إىل هذا اجملتمع فاألمن  

 اثنيا: عالقة األمن الغذائي ابألمن املائي :

انه من أجل ضمان األمن الغذائي كون الغذاء أصبح سالح فعال يستخدم لتحديد العالقات الدولية 
وجب محاية املصاحل املائية الرتباطها به واحلياة  ، واخلارجية للدولويرتك آاثر على السياسة الداخلية 

يف كل شيء ،ابلتحكم بتسعرية مياه االستهالك البشري ، سقاية األراضي الزراعية ، ابإلضافة إىل 
املياه ، وعدم السيطرة على املوارد   استخدامندرهتا ، وقلة األمطار ، و ملوحتها ، و اإلسراف يف  

 
 .  367، ص 1990هضة العربية ، ، جزء اثين، القاهرة: دار النمعجم علم النفس و الطب النفسي جابر عبد احلميد جابر، عالء الدين كفايف،  1
 .  47، ص مرجع سابقزبريي وهيبة ،  2
جامعة انيف للعلوم  صديق الطيب منري ، املفاهيم األمنية يف جمال االمن الغذائية ، الندوة العلمية قيم احلماية املدنية يف املناهج التعليمية األمنية ، 3

 .  11، ص   22/2008/ 27-25منية ،الرايض_السعودية ، للفرتة األ
 . 120، ص  1983، لبنان : مؤسسة نوافل ،  األمن االجتماعي :مقوماته و تقنياتهمصطفى العوجي ،  4
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ت املرتبطة أبساليب الري و التوزيع و حفر اآلابر و بناء السدود له  التكنولوجيا  استخداماملائية و  
 .  1دور كبري يف حتقيق األمن الغذائي و تكريس األمن الغذائي

،    استهالكهاا يلزم  الدول العمل على توفري أماكن ختزين املياه ، ومحايتها ، وترشيد  ذكل ه 
 وسائل املمكنة. بكل ال 2و تقوية اسرتاتيجيات االحتياطات املائية 

يليب    بشكل  املتوافرة  البشري  لالستخدام  والصاحلة  اجليدة  املياه  بكمية  املائي  األمن  يتعلق 
مبفهوم  االحتياجات املختلفة كما ونوعا ، مع ضمان استمرار هذه الكفاية دون تثري وهو مرتبط  

احلة الستخدام البشر  األمن الغذائي فكالمها يؤداين إىل بعضهما البعض، ونقص كميات املياه الص
يؤدي إىل اإلضرار ابألمن الغذائي واألمن القومي للدول نتيجة اعتماد األفراد واملؤسسات على املياه  

 . 3يف األعَمال 

املشكل املائي ميس اإلنسان ابلدور األول ويهدد بقاؤه يف زراعته وسقي أراضيه وإنتاج طاقاته   
 .  4راعية والصناعيةوخاصة الكهرابئية اليت حترك كل حياته الز 

كما يعين " احملافظة على املوارد املائية املتوفرة واستخدامها بشكل أفضل وعدم تلويثها ، و ترشيد  
يف الشرب و الري و الصناعة ، والسعي بكل السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة    استخدامها

بطرق زراعية  وصناعية خمتلفة ،  وتطويرها ،ورفع طاقات استثمارها من أجل حتقيق املزيد من الغذاء 

 
، األردن : دار زهران للنشر  خماطر األمن املائي العريب وخيارات التنمية املائية للقرن احلادي والعشرينيونس الطويل ،  يرواء زك 1

 . 29، ص  2010، والتوزيع
 .  5، ص   2015، عمان : دار أجمد للنشر والتوزيع ،  األمن املائيامين وهدان ،  2
 . مفهوم_األمن_املائي/https://mawdoo3.com،   30/10/2019، مقال ، مفهوم األمن املائي ،  سناء الدويكات  3

4 Mohammed yacoubi soussane, la politique de l’eau et la sécurité alimentaire du Maroc à 

l'aube du XXe siècle , Académie du royaume du Maroc Rabat, maroc, Volume 2,  20-22 

novembre,2000, p 397. 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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الغذاء من األسواق   الستريادقيمة الفاتورة الغذائية نتيجة    ارتفاع ألن نقص املوارد املائية يؤدي إىل  
 ".  1العاملية 

، مع الزايدة  لعدم استغالل املياه اجلوفيةويعترب الوطن العريب األفقر ماءا مقارنة ودول العامل   
، جتعل املنطقة  اجلفاف اليت متس املنطقة العربية، والكبرية بفرتات الشرب الزراعة و لى طلبه يف جمال ع

 . وغياب اخلطط البديلة وبناء السدود، يف ظل ندرة األمطار 2يف غموض حنو سياساهتا املائية 

ما يؤثر بصورة مركزية سلبا أو إجيااب يف األمن الغذائي هي املياه والبحث العلمي و التطوير ،   
ضاع املزارعني وتنظيماهتم ،وعليه فزايدة الرقعة الزراعية املروية عن طريق رفع كفاءة أساليب الري  وأو 

يض ومياه البحر وختف  اجلوفية، وحتلية املياه  بكات توزيع املياه جلميع األغراضو تقنياهتا ، وزايدة ش
ه واستبعاد أية رسوم حول  الشرهة للميا  احملاصيل  استريادمع تشجيع    ،الرسوم اجلمركية يف هذا الشأن

   .3لتحسني أوضاع األمن الغذائي  اسرتاتيجية، واحملاصيل الشرهة للمياه ( هي ) الفاكهةزراعتها

مما جيعل أي نقص يف    من املوارد املائية ،  %70أكد تقرير اليونيسكو أن الزراعة تستهلك   
األمطار أو منسوب األهنار يرتد سريعا على كلفة املواد الغذائية  ، و أقر هذا املفهوم ألول مرة اجمللس 

دورته    االجتماعيو    االقتصادي يف  العربية  الدول  جلامعة  سبتمرب    41التابع  عمان  يف  املنعقدة 
19864  . 

فمفهوم األمن املائي حيمل كل مدلوالت التصدي والوقوف ضد التهديدات اليت متس املوارد   
والغذائي،    االجتماعيتنعكس على األمن    5الالزمة لتفادي أي أزمة مائية  االحتياطات املائية واخذ  

جيعل احلكومات تعمل على حتسني األمن املائي على املستوى الوطين ، لكي يكون للمجتمعات 

 
 .94، ص  2010عمان: دار احلامد ،  ، قضااي دولية: تركة قرن مضى ومحولة قرن اتىحممد عوض اهلزامية ،  1
 . 7، ص  2008، والتوزيع لنشر للطباعة واسالن ر : دار و مؤسسة ، سوراي عربية لألمن املائي  اسرتاتيجيةحنو عمر كامل حسن ،  2
 . 9، ص 2009األردن: مؤسسة عبد احلميد شومان، ،حتدايت األمن الغذائي العريب سامل اللوزي ،وآخرون ، 3
 .  144، ص  2010، القاهرة : مكتبة مدبويل للنشر والتوزيع، األمن العريب يف عامل متغري مجعة بن علي بن مجعة ،  4

5, 2 édition , paris : Boeck supérieur , 2017 , p 40. , L’eau et ses enjeuxFrançois Anctil   
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كانية احلصول على مياه كافية مع توفري الوسائل الالزمة للحد من الضرر الذي يرتتب عن نقص  إم
 ،فهو أهم مهددات األمن الغذائي .1املياه يف ظل الندرة املهددة للحياة و الشعوب 

 اثلثا: األمن البيئي وعالقته واألمن الغذائي :  

ات من قبل دول الشمال املتقدمة مثل األمن البيئي مفهوم جديد استحدث يف فرتة التسعين 
الوالايت املتحدة والدول اإلسكندانفية ، ومن أهم تعريفاته هو : األمن البيئي متعلق ابألمان العام 
للناس من األخطار الناجتة عن عمليات طبيعية أو عمليات يقوم هبا اإلنسان نتيجة إمهال أو حوادث  

تزود الكائن البشري وغريه بعناصر بقائه من املوارد املادية    ةطبيعأو سوء تسيري إدارة او اخطائها، فال
، وهناك من عرفها :  ض احلياة اليت نعيشها للخطري، وإحلاق الضرر هبا معناه تعر ره ستمراالالالزمة  

ن أن تقود إىل التدهور إبعادة تهيل البيئة اليت دمرهتا احلرب ومعاجلة املخاطر البيولوجيا اليت ميك
الفيزايئي للمجتمع وتلبية  ويرى البعض أنه  ، االجتماعي من دون    احتياجاته : احملافظة على احمليط 

 ".  2التأثري على املخزون الطبيعي

الكربى   احلياة  بيئة  على  األرض  سليب  أثر  هلا  البيئة  ومشكالت  الدويل،   فاحلروب   ،األمن 
جتاه حنو تنظيف البيئة ومحايتها يف عناصرها  وانتشار األمراض عززت اال  ،، والتغريات املناخية التلوث و 

الرتبة اليت نسكن عليها، ونزرعها وحنصد و   ،، واملاء الذي نشرب نشقنستاألساسية ) اهلواء الذي  
فأصبحت البحار مكب    ،املياهنشاطها امللوث للهواء واألثرية و ، من املصانع والورشات و منتوجاهتا( 

، وتلوث الرتبة ببقااي الوقود والزيت والنفط الذي قيد إنتاج األراضي  املصانع  البشرية و   نفاايت لرمي ال
 .3الزراعية و أثر يف األمن الغذائي للتغري العام للخصائص الطبيعية للرتبة وفقدان خصوبتها 

 
 .  34، ص  2012، مصر: العريب للنشر والتوزيع ،  املياه العربية و حروب املستقبل حممد صادق إمساعيل ،  1
، األردن ، دار من احمليط إىل اخلليج للنشر و التوزيع ،   األبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية املستدامةأمحد جالل،  2

 .   133، ص  2017
 . 16، ص 2016، األردن: دار عامل الثقافة للنشر، األمن البيئي و إدارة النفاايت البيئيةمحزة اجلبايل،  3
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والبيئة تشكل خمزون املوارد الطبيعية اليت يستغلها اإلنسان للمحافظة على أمنه الغذائي وال  
، حبريات، ثروات مسكية ، أهناررد )غاابت، ثروات معدنيةأن يتحقق بدون أمن بيئي للمواميكن له  
فاقمت    ، وحيوانية( اليت  والزراعة  واخلدمات  النقل  و  الصناعة  العاصفة يف جمال  التطورات  يف ظل 

 .  1املشكالت البيئية على األصعدة احمللية واإلقليمية و الدولية
اليت تسئ إىل الطبيعة و البيئة و إنتاج الغذاء السليم و صحة    املؤثرات كافة    البيئييتعدى األمن   

اجملتمع ، فقد تستغل الدول بتصدير النفاايت الضارة ، أو نقل األوبئة و البكترياي الزراعية أو تلويث  
والدول   الشعوب   اقتصاداملياه السطحية واآلابر ابملواد الكيمياوية يف إطار احلرب البيولوجية لتحطيم  

 .3واألفراد والدول و النظام العاملي  ،2هلا   محاية يلبيئا واالمن البيئي وضرب نظامها 

 :ركائز األمن الغذائي وخصائصه  املطلب الثاين : 

 احلق  على خالف  ديد األهداف وتنظيم الربامج،  حت األمن الغذائي هو مفهوم سياسي يتضمن 
 ا ميكن األشخاص منحق إنساين معرتف به دولي وهو يتكون من  ،مفهوم قانوينيف الغذاء هو  

يعتمد األمن الغذائي ، و 4يف حالة انتهاك حقهم  اللجوء إىل القضاء واحلصول على تعويض مناسب 
  1996لعام  لالمن الغذائي  العالن العاملي  اب  اليت ترمجتها   و  ،الدول األطرافعليها    اتفقتعلى ركائز  

   واستخدامها   احلصــــول عليها،   ات وإمكاني وتتمثل الركائز األربع لألمن الغذائي يف: توافر األغذية،  
   .5البعد التغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي و ،واســــتقرار اإلمدادات منها

 
 .  162، ص 2009،  ر والتوزيعلنشللطباعة وا سالن ر : دار مؤسسة ، سوراي صناعة السياسة و األمن السياحيمصطفي يونس كايف،   1
أنظر :   . 79، ص  2016،  والتوزيع  : عمان : دار من احمليط إىل اخلليج للنشرمدخل لألمن البيئي املستدام قاسم اخلطيب ،  2

 . 36، ص0320، األردن: اخلطيب للنشر و التوزيع ،اإلعالم البيئي،  درويش مصطفى 
3 Claude Serfati, Une économie politique de la sécurité , Paris :Karthala, 2009 , p 143. 

 . 222، ص9201،  روما .التحدايت والفرص يف ظل عامل واحدمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، 4 
http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf 

،  2017والتغذية ،  ،اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي   منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،جلنة األمن الغذائي العاملي  5 
 .  http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf   .8ص

http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf
http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
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املنظمات  و   ،ة املستدامةكخطة عمل يف حتقيق خطط التنمي  جلنة األمن الغذائي العاملياعتمدهتا  و  
لألمن الغذائي  قاعدية  وخاصة املنظمة العاملية للصحة اليت تعتربهم قواعد    ، احلكومية وغري حكومية

ونتناول   االول،  الفرع  يف  نراها  املستهلك  مبتناول  اسعار  وفق  ووجودها،  الغذائية  السلع  وفرة  يف 
 خصائص االمن الغذائي كفرع اثين. 

 من الغذائي: ركائز األالفرع االول: 

من الغذائي على ركائز اعتمدهتا الدول لتصنيف الشعوب واحلكومات وتقييم ينطوي مفهوم األ 
متصلة ابملسـاعدة اإلنسانية،    السياسات العاملية والوطنية يف حتقيق وتوفر االمن الغذائي من عدمه

ققها فعال دون أي نقص جيعل  وحت   بظل بعض الظروف السياسية للدول    والتنمية والسـالم العاملي
 الفرد ال خيشى اجلوع، وخيرج الدول من انعدام االمن الغذائي:

 الفقرة االوىل: وفرة السلع الغذائية ) توفر األغذية (:

فكفاية الغذاء على املستوى الكلي  تعين وجود كميات الغذاء من اإلنتاج احمللي أو من الواردات ،
 و على أساس اثبت هو شرط أساسي 

فإمدادات الطاقة الغذائية ضرورية للجسم ليعيش اإلنسان  ،لتحقيق األمن غذائي وحتسني التغذية 
 .  1حياة صحية ونشيطة

األوىل    شكلت  االهتمام كاواالنطالقة  املرحلة  ، ألن  بداايهتا  الغذائية يف  السلع  توفري  ن  يف 
ينصب على الكم ال النوعية لقوة العرض الذي يفوق الطلب ، دون النظر إىل جودة الطعام مقارنة 

 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، الشرق األدىن و مشال إفريقيا : نظرة إقليمية عامة حول انعدام األمن الغذائي ، القاهرة ،   1

 http://www.fao.org/3/i8336ar/I8336AR.pdf .  4، ص   2017/2016

http://www.fao.org/3/i8336ar/I8336AR.pdf
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ابحلجم السكاين الذي يتطلب توافر الغذاء بقدر ما جيب توافر السلع الغذائية ، وعندما تتحقق 
 . ابت الوصول إليهاصعو و  ،1هذه املرحلة تبدأ املرحلة املوالية واليت توسع رؤيتها إىل النوعية الغذائية 

األغذية اليت حيتاجها    استريادإذ توفري الغذاء يتطلب من كل بلد ان يكون قادرا على إنتاج أو   
قادرا على ختزينها وتوزيعها  الغذاء    ، وضمان احلصول عليها بصورة منصفة  وان يكون  توفر  ولكي 

أو شراء األغذية اليت حتتاجها  للسكان أو األسرة ال بد من أن متلك الوسائل واألمن واألمان إلنتاج  
  2جلميع أفرادها طوال العام  ةالتغذوي االحتياجات ، وأن يكون  لديها الوقت واملعارف لضمان تلبية 

. 

 الفقرة الثانية: وجود السلع الغذائية يف السوق :  

الدول إىل النظر إىل اجلودة و النوعية الغذائية أو    اهتمامالحقة أين يتم توجيه  وهي املرحلة ال  
الغذائية  اجلسم  حاجيات  التفكري يف  بدأ  وهنا   ، الغذائية  السلع  الكيف يف  و  الكم  بني    3املوازية 
 .4الضرورية ، لقيام الفرد بكل نشاطاته بشكل معتدل ، مث بعد هذه املرحلة تيت مرحلة االستهالك 

حىت إذا توافرت كميات كافية من   ألنهاألغذية عنصر هام ،  فالقدرة على احلصول على    
الغذاء ، فإن  األفراد و األسر و اجلماعات حيتاجون إىل فرص احلصول عليها يف حالة وجودها من  

ل نقل األغذية تشم  ،ثريا يف وجود هاته السلع مباشرة، واخلطوة األكثر تو املادية   االقتصاديةالناحية  
، كما تشمل للحصول عليها النقود و البذور وغري ذلك من اإلمدادات الزراعية بيعهاوتصنيفها أو  

 
 .  149، ص   2012بلقاسم سالطنية ،وآخرون ، علم االجتماع اإلعالمي ، القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع ،  1
 .   82، ص رجع سابقم، فراس عباس البيايت  2
 .  108، ص رجع سابق م، رابح محدي ابشا، فاطمة بكري 3
 .  149، ص  هنفسرجع املبلقاسم سالطنية ، و آخرون ،  4
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، كلها تؤثر يف وجود السلع و احلالة األمنية   ،ألراضي ونقل األغذية إىل األسواق واحليوانية وملكية ا
 . 1الغذائية من عدمها ابألسواق

ذائية يف األسواق من أجل حتقيق قد يعتمد على املعوانت الغذائية لتوفري وإجياد السلع الغو  
 :   2األمن الغذائي فيجب أن ختضع لشروط 

 عدم تثرها ابلتغريات احلاصلة يف السوق العاملية.   -
 املزيد من املكوانت .  الستيعاب توفر قنوات توزيع و ختزين كافية  -
، من خالل استخدام املوارد اإلضافية النامجة عن بيع املعوانت الغذائية يف التنمية الزراعية   -

 دعم املنتجني احملليني و حتسني البىن األساسية يف الزراعة.  

 سعار السلع يف متناول املواطنني :  أالفقرة الثالثة:  

و هي املرحلة األخرية اليت يعتمد فيها الرتكيز على األبعاد الصحية للسلع الغذائية أو ما يعرف   
أبمان الغذاء ، ويقصد هبذه املرحلة أن تكون أسعار املواد الغذائية يف متناول اجلميع ، أي التعليل 

ن الطبقتني الوسطى من الفوارق اليت يعرب عنها ابلدخل الفردي ، هذا يعين إما رفع أجور العمال م
و الدنيا أو ختفيض أسعار السلع وهذا يرجع إىل مجلة القرارات أو اإلجراءات السياسية اليت تدخل  

 .3يف إطار الشطر اخلاص ابلدولة يف عملية األمن الغذائي

ويتم التحكم يف األسعار  من طرف ) املصارف اخلاصة و الشركات الكربى ( حيث ابلزايدة يف  
عار واملواد الغذائية ، وخاصة يف أوقات األزمات الغذائية مما يستنفذ مصادر الدول يف معدالت األس

 
 .  82، ص رجع سابق م ، فاضل البيايت ،فراس عباس 1
 .  107، ص املرجع نفسه، رابح محدي ابشا ، فاطمة بكدي 2
 .  149، ص رجع سابق مبلقاسم سالطنية ،  3
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دعم السلع وأسعارها واحملافظة على توازهنا ابلنسبة ملواطن الشعوب ، وهو ما حيكم تبعية الدول و  
 . 1دوهلم املايل اإلضايف الذي يرهق خزينة للعبء  رهنها

 :   2ثالث دعائم أخرى لتحقيق األمن الغذائي وهيويقرتح البنك الدويل فوق هذا  

 زايدة عرض الغذاء   -
   االستهالكدعم أسعار  -
 تدبري فرص عمل للفقراء أو زايدة دخوهلم   -

 الفرع الثاين :أبعاد األمن الغذائي :  

عرف االنسان قضية األمن الغذائي كظاهرة اجتماعية منذ القدم واعتمد عليها يف حماولة البقاء   
تطويع الطبيعة و تقلباهتا، وهي قضية معقدة ومتداخلة مبجال أبعادها اليت حتمل كل منها    من خالل

 تثرياهتا اخلاصة وداللتها، ومن هاته األبعاد نعدد :  

 :   3الفقرة االوىل: البعد األخالقي

احليوي    العنصر  هذا  بقاء  يفرض  الذي  ومستقبله،  ابإلنسان  الغذائي  األمن  مفهوم  يتعلق 
اخلاضعة   واملزايدات  واملساومات  االحتكارات  عن  ،وبعيد  البشرية  االجيال  الستمرارية  مستقل 

 ملضارابت األسواق العاملية، وخاصة موضوع الغذاء الذي هو حاجة أساسية لبقائه. 

 
 . وما بعدها 124، ص   2017ة للنشر والتوزيع ، ،األردن :اجلنادري األمن الغذائي و تكنولوجيا الغذاءآمال عبد هللا فوزي ،  1
 .  108، ص  رجع سابق م رابح محدي ابشا ، فاطمة بكري ،  2
 .  6، ص رجع سابق محممد جنيب بوطالب ،  3
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ل التغذوي وهتديده، هو هتديد وإضرار بوجود اإلنسان مباشرة يف تواجده،  االضرار هبذا اجملا 
أن اإلنسان غاية هذا األمن يف حد   اعتباروهو ما يثري اجلانب اإلنساين واألخالقي ابألساس يف  

 أمنه الغذائي كهدف أخالقي تفرضه األدمية ووجودها على سطح األرض . 1اته للحفاظ على ذ

 لتجسيد هذا البعد االخالقي يف األمن الغذائي :  ويتمثل اهلدف الرئيسي

الغذائية -1 العدل   قيم  البشر    نشر  وكل  لدول  مواطين  لكل  الغذاء  احلق يف  على  واحلفاظ 
 مبختلف أطيافهم الدينية واالجتماعية واحلضارية للقضاء على اجلوع والفقر .

على الذات ، وزايدة الوعي ابلتبعية الغذائية اليت تؤدي إىل التبعية   االعتمادنشر قيم  -2
 السياسية ، وترهن سيادة الدول وشعوهبا .

 الوطين هبدف محاية الذات من االستغالل اخلارجي.   االستهالكبت توظيف ثوا -3
  اقتصادية أخالقية    مهددات مكافحة أساليب الغش واملضاربة واالحتكار والتهريب ابعتبارها   -4

 لألمن الغذائي .
دفع إشاعات التشويه و الدعاايت املغرضة ضد السلع و املنتوجات الغذائية الوطنية بتفعيل  -5

 لى كل شبكات التواصل ووسائل االعالم . آليات الرقابة ع

 .  2فمفهوم اآلمن الغذائي هو بعد اخالقي ابألساس ، قبل أن يكون مفهوم اقتصادي

 الفقرة الثانية: البعد الثقايف :  

ألهنا عناصر حتكم    ،عتقدات والعادات والتقاليد عامةيهتم البعد الثقايف يف تمني الفكر وامل 
التعايش مع  والتعامل و   االنسجاموالدول، وترسم شخصيتها يف  رات  واحلضاهوية اجملتمع والشعوب  

 .  3الطرف اآلخر

 
   .133،ص  2012، األردن : دار احلامد للنشر والتوزيع ،  القيــادة األخالقيــــة،  رضية بنت سليمان بن انصر احلبسية  1
 . 233ص  ،2012، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ،األمن الدويل واسرتاتيجيات التغيري واإلصالحرواء زكي الطويل،  2
 .  91، ص  2008العربية ،  ، القاهرة : جمموعة النيل مشروع  قناة البحرين  واألمن العريبأشرف عالء ،  3
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معينة داخل اجملتمع بل هي تتعلق    سلوكيات وهو بعد ال يتطلب قرارا سياسيا أو أمواال لتنفيذ   
وحتقيق   وزراعتها واملرتبطة حبب األرض والعمل هبا    ابملعتقدات الراسخة يف ذاكرة وهوية الفرد اجملتمعية

الفردي والذايت واألسري ورفعة العمل الفالحي ، أين يربز البعد الثقايف للشعوب   االكتفاءأهداف  
 . 1األمن الغذائي املعتمدة من طرف الدولة واليت وجب املشاركة فيها اسرتاتيجيةيف تعزيز 

اإلمكاانت تسخري سادها من خالل البناءات و ، وعدم افاحلفاظ على األرض الزراعية سلوك 
   املنتوج تنويعمهية األرض واستغالهلا الزراعي و ، ونشر الوعي أب والبشرية لتحقيق الغذاء املالئم املادية

تاج  مبهارات عالية تساهم يف إن استغالهلا واحلفاظ على البيئة احلاضنة لكل هذا من أجل ضمان 
 . اجملتمعي حكم يف غذائهالتوتطوير أساليب عيشه و  ،2هبذا عقلياألغذية و تعميق الوعي ال

تطور  والعاطفية ل  السمات الروحية والعقليةترسخ  و   ،الشعوب إىل التغيريسلوك  ة تقود  الثقاف 
لتنمية ودفعها، الن الثقافة تتفوق على رؤوس األموال و األداء  ابللنهوض  ومتيزها  افراد اجملتمعات  

احلكومي والتخطيط والسياسات يف الرقي الفكري واالديب واالجتماعي لقوة ارتباط العالقات البشرية 
ومنها حتدي اآلمن الغذائي ومشكالت    ،كلة جملتمع ما جملاهبة اي حتدايت واجلماعات املش   لألفراد
، فعرف شعب اإلسكيموا التجميد،  يهستطاع اإلنسان تمني غذائه حسب البيئة اليت حتو أو ،  3الغذاء 

، وغريهم من الشعوب بوصفها سلوكيات ثقافية عرفها وسكان اجلبال التقديد، وسكان التالل التمر
 األمن الغذائي. اسرتاتيجيةالبعد الثقايف للشعوب يعزز  ،4اإلنسان وتوارثتها األجيال 

 
 . 11، صرجع سابق م سالطنية بلقاسم ، عرعور مليكة ،  1
مارس،   22 -  20لبنان،  - منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ، املؤمتر اإلقليمي اخلامس والعشرين للشرق األدىن ،بريوت 2

2000 ،http://www.fao.org/3/x7780a/x7780a02.htm  . 
         ، 11/2019/ 02،مقــــال،  اجملتمععلي حسني عبيد، الثقافة عندما تقود  3

                                                             https://amp.annabaa.org/english/annabaaarticles/6989 
 .  154، ص رجع سابق مسلطانية بلقاسم ، وآخرون ،  4

http://www.fao.org/3/x7780a/x7780a02.htm
https://amp.annabaa.org/english/annabaaarticles/6989
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 لثة: البعد االجتماعي :  الفقرة الثا

اجملتمعات يف   ابستقرار رتباطهإلاملتولدة عليه ،     االجتماعيةال خيلو األمن الغذائي من اآلاثر   
، فالعجز الغذائي وانتشار ظاهرة اجلوع وسوء    ستمرارهإلوفرة الغذاء وكميات السلع الغذائية الضرورية  

الغذائية بني املعروض من الغذاء واملطلوب منه ،  التغذية إذا عانت منها اجملتمعات نتيجة الفجوة  
 اسرتاتيجيات يؤدي إىل التأثري على سوية شخصية األفراد وتصرفاهتم االجتماعية ، مما ينعكس على 

 رايف ابإلضافة إىل :  ، لسوء التغذية و هلجرة سكان األ 1التنمية يف ظل تدهور الوضع االجتماعي 

املزارعني لضعف اإلنتاج الزراعي والغذائي مقارنة بشرائح اجملتمع يفتح اجملال  خنفاض مداخيل  إ_  
 .2للهجرة والبحث عن وظائف يف قطاعات أخرى والذي ساهم ابنتشار البطالة 

نتيجة االعتماد الكبري    االجتماعي   ستقراراإل_ارتفاع األسعار الغذائية يف األسواق العاملية يؤثر على    
 :3سترياد اخلارجي للسلع الغذائية كما ميكن إرجاعه إىل عنصرين آخرين مها واملتزايد على اال

 التزايد املستمر يف عدد السكان :   -أ

اإل  زايدة  إن  ،بسبب  الغذائي  األمن  يزيد صعوبة حتقيق  السكانية  الزايدة  احملسوس يف  رتفاع 
دمات التعليمية و اخلدمات االعباء امللقاة على عاتق الدول يف تضييق الفجوة الغذائية ، وزايدة اخل

 .   4الصحية ، وظهور الفقر ،وضعف األسواق على تلبية السلع الغذائية لزايدة الكثافة السكانية 

 مستوى الدخل :   - ب 

 
 .21، ص رجع سابق محسن على ،  1
 .  69، ص رجع سابق مقصوري رمي ،  2
 .  58، ص رجع سابق مسهيلة بلخري ،  3
فرع: التحليل االقتصادي،   ،  رســـــالة ماجستريعبد احلفيظ كينة ، مسامهة الصناعات الغذائية يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر ،  4

 .  29، ص   2012/2013،   3كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري ، جامعة اجلزائرقسم العلوم االقتصادية،  
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 ابخنفاضيسهم الدخل بشكل رئيسي يف توفري الغذاء للفرد ،فاملعلوم أن القطاع الزراعي يتسم   
الزراعي االستثمار  املدخرات ومن مث مبستوى  يؤثر يف حجم  ،مما  الفردي  الدخل  ، فال    1متوسط 

الذايت من الغذاء مما جيعلهم يعانون    كتفاءاإل يستطيع من يعيش دون مستوى خط الفقر ، من حتقيق  
االرتفاع  من نقص التغذية ، فظهور وانتشار األمراض ابلتايل، و ابملقابل على صعيد املستهلك أدى  

 .2الكبري املتزايد ألسعار الغذاء إىل زايدة نسبة الدخل املصروفة على الغذاء 

 الفقرة الرابعة: البعد السياسي :  

نظيم وإدارة قوى  ،ألنه عنصر حيدد كيفية ت  3يشمل البعد السياسي احلفاظ على كيان الدولة  
:  ، واثنيا  و إجياد احللول ملشاكلهأ اجملتمع  وهو ذو شقني أوال : سياسة داخلية إلدارة    ،الدولة ومواردها

سياسة خارجية إلدارة مصادر القوة للدولة  للتأثري على اجملتمع الدويل وسياسات الدول االخرى 
، فاألمن السياسي حيكم إستقرار مؤسسات النظام السياسي ،ويشدد على  4لضمان مصاحل الدول 

 يف حتقيق سيادته الوطنية.  5شرعية النظام السياسي وأيديولوجياته 

ويصنف مؤشر األمن الغذائي للدول كمؤثر رئيسي على القرار السياسي ،كون الغذاء أصبح   
  استبداهلا اليوم سالح وأداة للنفوذ قرارات ورسم العالقات الدولية، ألن الغذاء سلعة غري مرئية ال ميكن  

 
  جملة الباحث، مع اإلشارة إىل حالة الصناعات الغذائية اجلزائرية : تسويق الزراعي يف حتسني األمن الغذائي دور البن تفات عبد احلق ،  1

 .  192-179، ص   2011،  9، عدد  9، اجلزائر، اجمللد ، جامعة ورقلة
 .  59، ص  سابقرجع مسهيلة بلخري ،  2
القاهرة : دار املكتب العريب  ،  2013- 1990الكوييت ودالالته يف الفرتة االمن القومي  تغيري مفهومسرور جرمان سرور املطريي ،   3

 .  27، ص   2015للمعارف ، 
  . 35، ص 2011، عمان : دار اجلليل للنشر ،  حتدايت األمن الوطين األردين وأثرها على االستقرار السياسيرعد فواز الزين ،  4
 .109، ص  2017، عمان: اجلنادرية للنشر والتوزيع ، الغذاءاألمن الغذائي و تكنولوجيا امال عبد هللا فوزي ،  5
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وهو طلب كبري يفوق العرض يف أغلب أوطان عنها ، كما أن الطلب عليها يزداد عامليا    االستغناءأو  
 .1البلدان النامية 

الدولية أصبحت وسيلة اسرتاتيجية هامة لربط وبناء سياسة    الغذائية واملعوانت  فاإلمدادات 
العالقات الدولة ، عن طريق تقدمي أو منع هذه األخرية ، فهي تستخدم يف عمليات احلضر ، و  

وزير الزراعة ابلوالايت املتحدة األمريكية،   صرح إيرل بوتزو   التوظيف والضغط على سيادة الدول،
أمريكا للطعام   النفط كسالح سياسي إمكانية استخدام   استخدام ،عندما طرح أوبك 1974عام  

، واألمن الغذائي يعتمد على املشروع   كسالح ضد الدول األخرى ولصاحل خدمة املصاحل األمريكية
،وتسخري مجيع الشركاء من أجل النهوض به لتحقيق االستقالل    السياسي الوطين يف املقام األول

السياسي احلقيقي ،الدولة هي اجلبهة املعنية بتأمني الغذاء لألفراد واجملتمع واملمارسة يف ظل قراراهتا  
 .2 احملددة هلذا اهلدف عمليا بفتح األسواق وإعطاء الشعب ممارسة النشاط الزراعي و رعايته 

 االقتصادية  ال متلك سلع غذائية ال متلك سيادة الوطنية كاملة لتحكم القوى  ن الدولة اليتأل 
وتظهر أوجه البعد   احملاصيل الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة وغريها،  إبنتاجوشركاهتا العابرة للحدود  

 :   3السياسي لألمن الغذائي يف

 حمدودية الدول املنتجة و املصدرة الرئيسية للسلع الغذائية ويف مقدمتها احلبوب .  -
األنظمة   - الدول  االقتصادية طبيعة  السائدة يف هذه  السياسية  والسياسية  املناورة  ، وقدرهتا على 

 واالقتصادية مبجال جتارة الغذاء دوليا ،حيث تسيطر على جتارة احلبوب يف العامل .
 يت تكتسي طابع سياسي هتدد أمن الدول النامية وخاصة الدول العربية . مسألة الغذاء ال -

 
،    اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت : سلسلة عامل املعرفة ،  مشكلة إنتاج الغذاء يف الوطن العريب    حممد على الفرا ،   1

 . 215، ص  1979
2 Gérard Azoulay , Jean-Claude Dillon, La sécurité  alimentaire en Afrique , Manuel 

d'analyse et d'élaboration des strategies ,Paris, ACCT-Karthala,1993,p (11-69). 
 . 70، ص  سابقمرجع قصوري رمي ،   3
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 الفقرة اخلامسة: البعد الذات :  

الكامل    عتماداإلكتفاء الذايت على أنه: القدرة على  قتصادي املوحد اإل يعرف خرباء التقرير اإل 
  نطالقا إالغذائية حمليا ،  اجملتمع    احتياجات على النفس وعلى املوارد واإلمكانيات الذاتية إلنتاج كل  

توفري   إىل  يشري  املفهوم  أو جزئيا    احتياجات من كون  األساسية كليا  الغذائية  السلع  جمتمعهم من 
احلد   تلك    األدىنوضمان  ،    ابالعتماد  ابنتظام   االحتياجات من  اخلاصة  الغذائية  مصادرها  على 

األمن الغذائي    اسرتاتيجيةالدولة يف    اعتماد وكلما كانت نسبة    األسواق الدولية واملساعدات الدولية ، 
على املصادر اخلارجية من خالل مجلة من    عتماداإلمييل أكثر على املصادر الغذائية اخلاصة والتقليل  

الوطين ألجل خلق املستوى  على  إنشاء   اإلجراءات  من خالل  التغذية  من  الشعب  ميكن  وسط 
 .1مسالك غذائية وطنية حتمي من ال ميكنهم إشباع احتياجاهتم الغذائية من أبناء الشعب 

 قتصادي :  الفقرة السادسة: البعد اِل 

ثقال سياسيا على املستوى الدويل وعلى املستوى اإلقليمي ابعتباره    قتصادية للدولإلمتثل القوة ا 
، وتدبري    االحتياجات الذايت من    االكتفاءقتصادي من خالل تمني  مة وحيوية للبعد اإلركيزة مه

تثمني للبعد السياسي   االقتصاديينقص من السوق اخلارجي ، وتعزيز البعد    املال الالزم لشراء ما
من   املنبعث   ، هنضة   استغاللواالجتماعي  لتحقيق  أراضيها  واستخدام  الطبيعية  لثرواهتا  الدول 

 .3الشعب و توفري سبل التقدم  لالحتياجات ،إلجياد املناخ املناسب  2اقتصادية

له عالقة مباشرة ابألمن الغذائي ،والواضح ابإلنتاج الفالحي كما و نوعا    االقتصاديفالعامل   
امل األرض والزراعة مرتبط بدرجة كبرية مع الكثري  وفق ما يستدعيه الوضع الصحي لإلنسان ،الن ع

 
 .  92، ص  رجع سابقمفراس عباس فاضل البيايت ،  1
 .   27، ص رجع سابق ممسرور جرمان مسرور ،  2
 .  37، ص  رجع سابق مرعد الزين ،  3
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مؤثر األرض    استغاللمن العوامل اليت تؤثر على مسار احلركة اإلنتاجية الزراعية ، مما يلزم الدولة  
 .1والزراعة يف املقام األول لتخطيط اسرتاتيجياهتا  

التجار   امليزان  يف  العجز  لفواتري  الدول  ختصصها  اليت  الضخمة  اخلارجي  فاملبالغ  الزراعي  ي 
ي  ذتستنزف املوارد املالية ، وترهق اقتصاداهتا وتضخم مديونتها ، بسبب االعتماد على االسترياد ال

يعرض الدول خلطر صعود ونزول األسعار يف وقت أصبحت الدول املهيمنة تعتمد على إنتاج الوقود 
املضاربة على األسعار واحتكار السلع احليوي ، ابإلضافة إىل التقلبات املناخية والكوارث الطبيعية و  

لتوفر    اقتصادهاالدول للتخلي على تنمية    تضطرالغذائية ، وفقدان عمالت الدول لقيمتها الشرائية ،  
 . 2الغذاء لشعوهبا 

املورد    ،وتنوع    االقتصاديفيضيع  ،والرتايب  واملائي  الزراعي،   ( حتقيق   األقاليمالطبيعي  يف   )
و ويظهر    االقتصاديو التوازن    االستقرار، وتنهدم معه أهداف حتقيق    ادياالقتصالذايت    االكتفاء

بكل مقاوالت االقتصاد الوطين ومواضيعه    الرتباطهاالفقر بشكل واضح على أغلب أفراد اجملتمع  
 . 3على املستوى الكلي

األمن الغذائي وتدهور القدرة   انعدامواألزمات االقتصادية اليت تصيب الدول تزيد من حدة  
وظاهرة  ،  4األسواق العاملية لألغذية  اضطراب و    استقرارهاالشرائية اليت تنتج عن ارتفاع األسعار وعدم  

األمية،  نسبة    ارتفاعو    ،ى االجتماعي وظروف التدهور الصحيالتخلف االقتصادي مبقياس املستو 
،  ذائية املصاحبة للزايدة السكانية ، والعجز عن تلبية احلاجيات السكانية الغاملستوى التعليمي وتدين

 
 .  152، ص رجع سابق مسالطنية بلقاسم ، و آخرون ،  1
 .  56، ص رجع سابق مسهيلة بلخري ،  2
، جامعة دمشق ،سوراي،    نية جملة العلوم االقتصادية و القانو صابر بلول ، السياسات االقتصادية الكلية  ودورها يف احلد من الفقر ،    3

 .  555، ص  2009،  1، العدد  25اجمللد 
املستفادة    والدروساالقتصادية التأثريات  االزمات    ، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل : لألمم املتحدةمنظمة التغذية  والزراعة العاملية    4
  http://www.fao.org/3/i0876a/i0876a.pdf. 22، ص 2009، 

http://www.fao.org/3/i0876a/i0876a.pdf
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، أجنبت التبعية االقتصادية  املواد املتاحة و مشاكل أخرى  استغالليف    االقتصاديةوضعف املؤسسات  
هو كله    ،مجتمعات ألخالقي لل و خلل ابلبعد الثقايف وا  االجتماعي، فالتبعية السياسية ضياع لألمن  

  ، 1974اء سنة ذروما للغوهو ما اكد عليه مؤمتر    مشكل اقتصادي حبت غذائي انتج على الفقر ،
يف ضمان األمن   االقتصادياين عرف مشكلة اجلوع على اهنا مشكلة الفقر الناجم عن فشل البعد  

 .1الغذائي

الغذائي    األمن  لتحقيق  تقوية  وعليه  االقتصاديجيب  و   ألنه  البعد  الزراعة  الصناعة  يشمل 
ومؤسسات املالية املصرفية، مع مالحظة    ،وتعدين املوارد الطبيعية، والتجارة، وحركة رؤوس األموال

 .للموارد الطبيعية امتالكها ان الياابن دولة اقتصادية قوية دون 

 صحي : الفقرة السابعة: البعد ال

البعد الصحي حق راسخ للشعوب ،والدولة هي املسؤول االول عن محاية هذا احلق ،ألن   
الطبيعية ملزم ابحملافظة على مصدر  الطبيعية وغري  البيئة مبكوانهتا  كل من يستغل ويستثمر موارد 

س عيش خمتلف الكائنات احلية ،اليت حترص الدولة على عدم هتديده لتكييفه الدويل كحق هلا مي
 .2أبحد مرتكزاهتا وهو الشعب

ويتعلق هذا البعد بتأمني اخلدمات والرعاية واحلماية والثقافة  الصحية يف اجملتمع ، وفق برامج  
 :   3وطنية صحية تشرف الدول على تنفيذها مع الشركاء ابلقطاعني العام واخلاص حبيث تتضمن

 
لملتقى العاملي حول اسرتاتيجية األمن الغذائي و  ورقة عمل مقدمة لنور الدين حامد ، مهددات األمن الغذائي يف الوطن العريب ،    1

 . 29/01/2015- 28،  ، السعودية ألمنية ، الرايض جامعة انيف للعلوم ا ،عريبالدوائي يف الوطن ال
 .  22، ص  2005، اجلزائر : دار هومه ،   حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدوليةقادري عبد العزيز ،  2
   .  10، ص   سابقمرجع حممد جنيب بوطالب ،  3
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الوقائية   - األبعاد  بني  وتعمل على  وضع سياسات صحية جتمع   ، الصحي   التثقيفوالفالحية 
غذائه واحلرص عليه ،وعلى املنتوجات املتعلقة به وابلصحة العامة ) التغذية    اختيار للمستهلك يف  

 ، الطب ، الصيدلة...(،وتطوير البحوث ووضع املراصد واملخابر لذلك . 
ال - الغذائي وسوء  املتعلق ابألمن  الصحي  الوعي  ونشر  الغذاء  أثبتت  جودة وسالمة  اليت  تغذية 

، الفقري يعاين لضعف  ل ومنها املتقدمةالبحوث أهنا ترجع إىل اجلهل أبصول التغذية يف أكثر الدو 
والغين يعاين بسبب جهله األسلوب الصحي ، ملا للغذاء من تثريات على   االقتصاديةإمكانياته  

العقلية وحالته النفسية  النمو والصحة ومقاومة األمراض وقدرات الشخص اجلسمانية واإلنتاجية و 
1. 

الك جبانبيها الكمي) نقص الغذاء ( والنوعي )  ذفالبعد الصحي يف األمن الغذائي يرتبط ك 
سوء التغذية ( ،وضمان السالمة  الغذائية الصحية أصبحت من أهم وظائف الدول كون األمراض 

،وتستنزف مواردها بصف الدول  تها عامل مقوض  الناجتة أصبحت تشكل عبء كبري على خزينة 
توظف    االجتماعي  الستقرارها الكربى  القوى  اليت أصبحت  للمجتمعات  والسياسي  واالقتصادي 

العوملة و  قضاايها من أجل حتقيق أهداف سياسية لتسيري التنمية والصحة جنبا إىل جنب يف ظل  
 . 2لفالحياملتنامي خلاصية التعديل اجليين يف اجملال ا االستخداملى عاليت تعود جل خماطرها 

 : ومؤشرات قياسهالفرع الثالث: خصائص األمن الغذائي 

مؤمنة على اهنا  األسر  صنفتو  وللجماعات، إىل توافر الطعام للفردذائي االمن الغ يشري 
 منه واليت تؤكد على خصائص ومؤشرات لقياسه. رض للجوع وال ختاف عندما ال تتع ياغذائ

 
    االجتماعية  جملة األكادميية للدراسات،    2000/2012  إجنازات وحتدايت: ، االمن الغذائي يف الوطن العريب، راتول حممد  مراد  بارةج  1

، ص    2016جانفي  ،    51  ددع،  8،اجمللدو القانونية    االقتصاديةقسم العلوم  ،  ، اجلزائرشلف  حسيبة بن بوعلي، جامعة    واإلنسانية
71 – 82  . 

، كلية    ، جملة أفاق للعلوم: هواجس متنامية ومضامني متباينةعبد احلق بن جديد، مراد بن قطية، األمن الصحي يف عامل من دون حدود   2
 . 50-40، ص 2016، 3العدد ، 1اجمللد احلقوق، جامعة زاين عاشور اجللفة، اجلزائر، 
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 خصائص األمن الغذائي : الفقرة االوىل :
 :  1يتميز األمن الغذائي بعدد من اخلصائص امجع عليها اخلرباء االقتصاديني وهي   

اإلنتاج وختزين    كتفاءاإل  القدرة على  وهو  الغذائية    واسترياد:  احلاجات  لتلبية  غذاء كاف 
 للجماعات البشرية كلها .

 لتقلبات السوق العاملية والضغوط السياسية.   االنكشاف: الذي يقلل  ستقالل الذايتاإل
 : أبن تكون التباينات املومسية والدورية وغريها يف الوصول إىل الغذاء يف حدها األدىن.الثبات 

 البيئي ابحلماية والتحسن عرب الزمن .  : أبن يتمتع النسق  ستمراريةاإل
:  تعين يف حدها األدىن أن حتصل كل اجلماعات البشرية على الغذاء الكايف و     العدالة

عليه فإن النسق الغذائي الذ ال يتمتع بواحدة أو أكثر من اخلصائص اخلمس املذكورة أعاله  
 سينجم عنه وضع انعدام األمن الغذائي. 

 ات قياس األمن الغذائي :  الفقرة الثانية: مؤشر 

القدرة على احلصول      الكفاية، ومؤشرات  الغذائي يف: مؤشرات  تتلخص مؤشرات قياس األمن 
الغ االمدادات  بثبات  املتعلقة  واملتعلقة ابألسعار، ومؤشرات  املتعلقة ابلدخول  االغدية  ، ذائيةعلى 

التغذوي ابألمن  املتعلقة  و ومؤشرات  التغ،  نقص  مبعدل   ،2ذيةمؤشرات  الغذائي  األمن  ويقاس 
استهالكك السعرات احلرارية للفرد يف اليوم مبا يتناسب وميزانية األسرة ، وبصورة عامة فإن هدف  
األمن   ملبدأ  املكونة  العناصر  أهم  أو كل  بعض  استخالص  ومقاييسه هو  الغذائي  األمن  مؤشرات 

   ل إليه ،واستهالكه ، أو كفايته. الغذائي وذلك فيما يتعلق إباتحة الطعام ، والقدرة على الوصو 

 
 .  5، ص مرجع سابق ، حممد جنيب بوطالب 1
 . 54ص ، سابقرجع مرابح محدي ابشا، فاطمة بكدي،  2
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طورت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املمولة ملشروع املساعدات التقنية املتعلقة ابلغذاء والتغذية     
 ابلتعاون مع جامعة كورتيل  وتفتس  وأفريكري ومنظمة الرؤية العاملية وذلك يتضمن التدابري التالية :  

س مدى انعدام األمن الغذائي إجراء مستمر لقيا  –انعدام األمن الغذائي لألسر على نطاق واسع   -
 ) احلصول على الطعام ( داخل نطاق األسر خالل الشهر السابق .

الغذائي لألسر   - التنوع  املستهلكة خالل فرتة    –مدى  الغذائية  يقيس عدد خمتلف اجملموعات 
 أايم ( .  7سا / 48سا /   24مرجعية حمددة )  

على جمموعة من    استنادامن الطعام  يقيس خربة األسر مع احلرمان –مدى اجلوع داخل األسر   -
أجنزت حسب    استقصائيةردود األفعال ميكن التنبؤ هبا ، واليت استخلصت من خالل دراسة  

 اجلدول .
تقييم سلوكيات األسر وترتيبها طبقا جملموعة متنوعة للمعايري    –التصدي    اسرتاتيجيات مؤشر   -

تعتمد منهجية هذا البحث على    السلوكية احملددة حول كيف تتغلب األسر على نقص الغذاء
مجيع البياانت املتعلقة بسؤال واحد : ماذا تفعل حني ال يتوفر لديك غذاء كايف وال املال الكايف 

 لشراء الطعام. 
السكان خبصوص       السكاين حلصر  التعداد  مكتب  الوالايت   انعدامويطرح  يف  الغذائي  األمن 

 املتحدة األمريكية :  
وحاالت اخنفاض املدخول الغذائي وتبعاته على    ،ئمة ميزانية االسرةلق من عدم مالحول الق 

 .  1بيئية الؤشرات امل تثريالبالغني واألطفال ابإلضافة إىل 
 
 

 
حتسني معايري األمن الغذائي إجراء ضروري للحفاظ على مستوايت معيشة عالية ومنو مستدام يف الشرق األوسط ومشال   عمرو املنعم ، 1

 ،  3/11/2019أفريقيا، مقــال،
https://www.menaherald.com/business/society/ضروري- إجراء-الغذائي -األمن- معايير-تحسين -

 .   مستدام -ونمو-عالية- معيشة-مستويات-على-لحفاظل

https://www.menaherald.com/business/society/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.menaherald.com/business/society/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
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  البعـــد  مؤشرات األمن الغذائي
 متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية  

 متوسط قيمة إنتاج األغذية 
 نصيب إمدادات الطاقة الغذائية املستمدة من احلبوب واجلذور والدرانت  

 متوسط اِلمدادات من الربوتينات 
 من الربوتينات احليوانية املصدر متوسط اِلمدادات

 
 التوافر

 
 
 
 
 

العوامل احملددة 
 الثابتة واملتحركة 

 املئوية من الطرقات املعبدة من إمجايل الطرقات كثافة الطرقات  النسبة
 كثافة السكك احلديدية 

 الوصول املادي 

 املؤشر احمللي ألسعار األغذية 
 

 الوصول االقتصادي

 الوصول إىل مرافق اِلصحاح احملسنة 
 الوصول إىل مصادر املياه احملسنة 

 االستخدام 

 نسبة االعتماد على الواردات من احلبوب  
 النسبة املئوية من األراضي الصاحلة للزراعة اجملهزة للري  

 قيمة الواردات الغذائية مقارنة ابلصادرات اِلمجالية من البضائع 

 
 الصدمات 

 انتشار نقص التغذية 
 نصيب األغذية مما ينفقه الفقراء 

 عمق العجز الغذائي 
 ية األغذية معدل انتشار عدم كفا

 
 الوصول 

 
 
 
 

 النسبة املئوية من األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون اهلزال  النتائج 
 النسبة املئوية من األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون التــقزم 

 النسبة املئوية من األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون النقص يف الوزن 
 النسبة املئوية من البالغني الذين يعانون من النقص يف الوزن 

 معدل انتشار فقر الدم لدى النساء احلوامل 
 معدل انتشار فقر الدم لدى األطفال دون سن اخلامسة 

 
 
 

 االستخدام 
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 معدل انتشار النقص يف فيتامني "أ"  
 ل انتشار النقص يف اليود معد

 . 1: قياس األبعاد املختلفة لألمن الغذائي: جمموعة مؤشرات األمن الغذائي  1جدول

 من الغذائيلتزام الدول حنو األإاملبحث الثاين: 

من الغذائي، البد للفرد او االسرة او للسكان من احلصول على غذاء كايف  لكي يتحقق األ
يف مجيع االوقات، وبصيغة اخرى ينبغي ان ال يكون توافر االغذية  واحلصول عليها عرضة للخطر 

قتصادية والتقلبات املناخية او احداث دورية كانعدام نتيجة حلدوث صدمات مفاجئة كاألزمات اإل
ن الغذائي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة  ملأل   األربعالركائز    وتشمل حتقق،  ومسياالمن الغذائي امل

 .2ذات الصلة 

ساسية بل حتتل املرتبة االوىل لدى الدول يف وضع خطط  من الغذائي من الوظائف األتعد مسألة األ
اليت   املالية  تلبية احتياجات اجملتمع وتوفري االمكانيات  قادرة على  للدولة ابللجوء سياسية  تسمح 

يف كل  الكايف  الغذاء  لتوفري  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  للظروف  التكيف  مع  للخارج، 
 .3االوقات، حىت اوقات تردي االنتاج احمللي وتقلبات االسواق الدولية 

 
 . 16، ص 2013منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل: األمن الغذائي أببعاده املتعددة، روما ،  1

i3434a.pdf-http://www.fao.org/3/a . 
 
ارد الوراثية لألغذية والزراعة، خيارات لرفع مستوى الوعي بدور املوارد الوراثية يف حتقيق االمن  منظمة االغذية والزراعة العاملية، هيئة املو  2

 http://www.fao.org/3/my594ar/my594ar.pdf   .6، ص 2017الغذائي والتغذية، روما 
، كلية الزراعة، العراق،    جملة جامعة  اببل  الذايت يف العراق مىت يتحقق االسباب واملشاكل واحللول ، علي فرحان ذايب، االمن الغذائي  3

 . 1293-1280، ص2008، 4، عدد15جملد 

http://www.fao.org/3/a-i3434a.pdf
http://www.fao.org/3/my594ar/my594ar.pdf
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 : طرافلدول األ للتزامات القانونية املطلب االول: اِل

على الدول ان توفره هو مسالة سوء التغذية او ممارسات  ال ميكن النظر للغذاء الذي جيب  
سياسية غري جادة يف حتقيقه، بل هو حق متجذر يف امتداد الكائن احلي وخاصة االنسان، مما يفرض  

 التزامات واجبة اإلعمال على كل دولة وعلى اجملتمع الدويل كله. 
الشعوب املستضعفة على املطالبة هبذا احلق عرب مر احلقب التارخيية ابلثورات   ت لقد اضطر  

على امللوك وعلى الكنائس وعلى االقطاع  واالحتكار وعلى احلكومات والسلطات اذا تقاعست  
عن الوفاء هبذا االلتزام احليوي، وخاصة انه اصبح يف اجملتمع الدويل احلديث حيمل دالالت تضمن  

اد الوسائل القانونية واالجرائية  لتدارك اي تقصري للسلطات يف ضمان توفري الغذاء العمل على اجي
للدول امللتزمة حنو شعوهبا، اين يعود نقص احلصول على الغذاء اىل سببني يتمثل اوال يف عدم توافر  

 الغذاء، واثنيا يف عجز احملرومني عن الوصول اليه رغم توفره.
ا الدوليون ان  جملاعات ال تعود اىل نقص توافر الغذاء بل اىل عجز ضحااي  و اكد اخلرباء 

واحلكومات   الغذاء،  توزيع  وسوء  السياسية،  واالضطراابت  الفقر  بسبب  اليه،  الوصول  اىل  اجلوع 
، او لرتاجع جودة الرتبة بسبب تزايد رعي املاشية او لعدة  1الفاسدة على املستويني احمللي واملركزي

 . 2اسباب اخرى متظافرة

ابملادة ت عمال  الدول  التزامات  االقتصادية   2رتبط  ابحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من 
الفقرة   الدولية من  التزاماهتا  واليت ختضع اىل مبدئني من مبادئ    1/2/3واالجتماعية والثقافية يف 

 
السعودية: العبيكان    ،، ترمجة: هال اخلطيبأجل األمل: الدليل إىل غذاء واع من حصاد جني غودول، غاري ماكافوي، غايل هدسون،    1

  . 87، ص2008للنشر، 
 .  228، احلق يف الغذاء الكايف، دائرة احلقوق، ص 12، الوحدة رقم جلنة التعليقات العامة  2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M12.pdf 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/M12.pdf
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ال جتيز   اليت  1من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  27القانون الدويل، املبدأ االول الذي تعكسه املادة  
ألي طرف ان حيتج أبحكام قانونه الداخلي لتربير عدم تنفيذه معاهدة ما، فينبغي للدول االعضاء 

، اما املبدأ الثاين يعكسه  التعهديةان تعدل النظام القانوين احمللي حسب االقتضاء للوفاء ابلتزاماهتا  
 احملاكم الوطنية املختصة  : " لكل شخص حق اللجوء اىل8االعالن العاملي حلقوق االنسان ابملادة 

 ".  2إلنصافه الفعلي من اية اعمال تنتهك احلقوق االساسية اليت مينحها اايه الدستور 

 األعضاء: لتزامات الدولية للدول الفرع االول: اِل

اقرت دول العامل يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  
 :حبق الغذاء بوصفه حمور االمن الغذائي وب لكل افراد الشع 1966

"... حيق لكل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من 
")الفقرة املعيشة  لظروف  متواصل  وحبقه يف حتسني  املادة  1الغذاء...  من  "احلق 11،  وكذلك   ،)

 .3)11املادة  ، من 2االساسي لكل انسان يف التحرر من اجلوع ")الفقرة 

يف  الشعوب  املطرد يف حق  التحقيق  تسهم يف  اليت  والسياسات  اخلطوات  تتخذ  ان  الدول  فعلى 
احلصول على الغذاء وتسخري املوارد والوسائل لتحقيق ذلك حلماية اولئك غري قادرين على توفري 

 الغذاء الكايف  يف احلق مبا يتماشى مع  الغذاء ألنفسهم رجل وامرأة وطفل مبفردهم او مع األخرين،

 
حتت عنوان القانون الداخلي واحرتام املعاهدات من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات: ال جيوز لطرف يف معاهدة أن   27تنص املادة   1

 .  46حيتج بنصوص قانونه الداخلي كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة، ال ختل هذه القاعدة ابملادة 
دليل للمؤسسات الوطنية  ، احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان،   2

 .  28، ص2005، نيويورك و جنيف، 12سلسلة التدريب املهين، رقم:  ، حلقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf 

،  2019التحدايت والفرص يف ظل عامل واحد، روما ، :االمم املتحدة، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، منظمة األغذية والزراعة 3
  http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf.  223ص

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf
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وال يعين يف ظل هذا الضمان القانوين ان  ،  1واألغذية األساسية وحق اجلميع يف التحرر من اجلوع 
االفراد يتعمدون ان يكونوا يف وضع احملتاجني، وان هذه السلع تقدم اليهم بصفة عامة مبجرد قيام 

عني االعتبار ان االفراد الذي يتاح  هذا الضمان، مما يؤدي اىل قيام الدولة بتغذية شعبها، مع االخذ ب
 هلم اخليار، يفضلون اغتنام الفرص لتغذية انفسهم وعدم الوقوع يف هوة احلرمان.  

و التزامات الدول بشأن هذا احلق حتمل شقني اساسيني  التزام يف اطار التعاون الدويل وفق املواثيق 
النصوص والتشريعات الداخلية للدول    والعهود الدولية اي التزام خارجي، مث التزام داخلي تدعمه

 من مبادئ ليمبورغ بشان تنفيذ العهد الدويل اخلاص:  10و7بنص املادة 

" جيب على الدول االطراف يف كل االوقات ان تتصرف حبسن نية للوفاء ابلتزاماهتا مبقتضى  
 102مواد املادة:  العهد"، وهو ما يتعلق ابلوفاء  يف اجلانب الدويل، ابإلضافة على العمل وكذا نصوص

 منه مسؤولية الدولة امام اجملتمع الدويل:

اما على الصعيد الداخلي فيجب تسخري الرتسانة القانونية هلذا الشأن مبا خيدم الدول لتحقيق 
، ويعد 184، واملادة  173األهداف املناسبة ضمن سياساهتا لتحقيق احلقوق املنصوص عليها ابملادة  

 الدويل اخلاص عندما ال تفي الدولة مبا وصفته اللجنة املعنية ابلعهد الدويل اخلاص: انتهاك للعهد 

 
 .   6، ص2014،، النسخة الثالثةجلنة االمن الغذائي العاملي ،االطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  والتغذية، روما  1

ml166a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 
من العهد الدويل اخلاص على: " الدول االطراف يف العهد مسؤولة امام كل من اجملتمع الدويل وشعوهبا عن امتثاهلا اللتزاماهتا    10املادة: 2

 مبقتضى العهد". 
من العهد الدويل اخلاص: "على الدول األطراف ،ان تسلك الصعيد الوطين مجيع الوسائل املناسبة ،مبا فيها التدابري التشريعية   17املادة: 3

 مع طبيعة احلقوق للوفاء ابلتزاماهتا مبوجب العهد". تتالءم واالدارية والقضائية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية، اليت  
العهد الدويل اخلاص على: " اليت اكدت على اختاذ التدابري الالزمة التشريعية يف وجود نصوص ختل اباللتزامات املتضمنة    من  18املادة: 4

 يف العهد ،اي تعديل النصوص التشريعية مبا يتوافق والعهد الدويل اخلاص". 

http://www.fao.org/3/a-ml166a.pdf
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"ابنه احلد االدىن من االلتزام االساسي بضمان الوفاء على اقل تقدير ابملستوايت االساسية   
د  الدنيا لكل حق من احلقوق" وعلى سبيل املثال: الدولة اليت حيرم فيها الكثري من االفراد من املوا

ساسية او من الرعاية الصحية االولية ، اومن املأوى واملسكن االساسيني او من اشكال الغذائية األ
 ".1لتزاماهتا مبقتضى العهد هنا مل تف إبالتعليم االساسية اليت تعترب بداهة، تصنف أب

اجلزء الرابع من العهد الدويل  162فأول ما تلتزم به الدول تقدمي التقارير طبقا للنص املادة  
 اخلاص، الذي يهدف اىل مساعدة كل دولة طرف على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب العهد اخلاص. 

ستناد اليه، مبا يضمن رصد وفاء الدول األطراف ابلتزاماهتا،  ساس يستطيع اجمللس اإلأويعترب  
عية والثقافية اليت من بينها حق  وتسهيل إعمال مجيع احلقوق املنصوص عليها االقتصادية واالجتما

الغذاء، الذي يستعرض التأمني االمتثال الكامل للعهد بقدر االمكان ضمن التشريع الوطين والقواعد 
واإلجراءات االدارية واملمارسات الوطنية واتمني الدول االطرف احلالة الفعلية فيما يتصل بكل حق  

   .3وجودين على اقليمها مبختلف احلقوقمن احلقوق، فتصبح مدركة ملدى متتع االفراد امل

ألجل هذا تستخدم الية التقارير كأداة تقييم وتقييد يضمن الفحص العام للسياسات احلكومية يف 
التدابري اليت اعتمدهتا متثل إعماال   التقارير عن تنفيذ التزاماهتا يف خمتلف قطاعاهتا ومؤسساهتا، وتقدمي 

وهناك الدول اليت يتم نشر تقاريرها مبا جيعلها يف مواجهة مباشرة  ،  4العهد للحقوق املعرتف هبا يف

 
االمم املتحدة، مفوضية االمم    . انظر:3تماعية، صوق االقتصادية واالجمبادئ ماسرتخيت ، حبث التوجيهية املتعلقة ابنتهاكات احلق  1

سلسلة التدريب   ،للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، املتحدة السامية حلقوق االنسان،  دليل احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية
 . 127، ص2005، نيويورك و جنيف،  12املهين، رقم:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf 
   .: تتعهد الدول االطراف يف هذا العهد ان تلتزم، طبقا ألحكام هذا اجلزء من العهد بتقدمي تقاريرها   16املادة  2
،  2018، بريوت: دار الكتب العلمية، ،سلسلة الرسائل والدراسات اجلامعية،  االنسانمبادئ حقوق  ،  جنم عبود مهدي السامرائي  3

 . 153ص
 . 212، ص 2011دمشق: دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، ، حقوق اإلنسان: القواعد واآلليات الدولية، نعمان عطا هللا اهلييت 4

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf
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املتفق عليها،   توفر هاته احلقوق  بشأن  تقارير مغالطة  ترفع  الدول  ان كانت  مع شعوهبا، وخاصة 
 . 1ابلتوازي مع التقارير املنظمات غري حكومية ووكاالت املتخصصة لدى هيئة االمم املتحدة

هد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعهد كل الدول من الع  2بناءا على املادة
 : 2ابلوفاء ابملبادئ اليت تضمنها العهد اليت هي

تتعهد الدولة الطرف يف هذا العهد أبن تتخذ... ما يلزم من خطوات...سالكة اىل ذلك مجيع  
،  ع الفعلي التدرجيي ابحلقوقالسبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية، لضمان التمت

عن طريق املساعدة والتعاون الدوليني،  ، و واخلالية من اي متييز  وأبقصى ما تسمح به مواردها املتاحة،
 للحقوق. وااللتزام ابحلماية، وااللتزام ابإلعمال  مع االلتزام ابملراعاة،

التمتع بكل احلقوق التدابري لضمان  املنصوص عليها يف    فالدول ملزمة ابلشروع يف اختاذ كل 
العهد الدويل اخلاص اليت منها حق الغذاء، فوق التدابري االدارية والقضائية والسياسية واالقتصادية  

   .واالجتماعية والتعليمية مبا يتناسب وكل حق

 :3الفقرة االوىل: التمتع التدرجيي ابحلقوق 

الثروات   النظر عن مستوى  بغض  احلقوق  يتعلق أبعمال  دون  وهو  األطراف   للدول  الوطنية 
للدول االقتصادية  التنمية  من  معني  مبستوى  لكفالة يف   تعلقها  األهداف  سياسات حمددة  بوضع 

معقولة،  زمنية  فرتة  الدويل غضون  العهد  وتقييم مجيع جوانب حتقيق  لرصد  و   ،واعتماد مؤشرات 
من خالل تنمية املوارد اجملتمعية  تتحقق ابستخدام املوارد املتاحة استخداما فعاال، كما يتأتى ايضا  

 
الديرىب  1 العال  عن  ،  عبد  الناشئة  مقارنةااللتزامات  دراسة  اإلنسان:  حقوق  العاملية،  لإلصدارات  ،  املواثيق  القومي  املركز  مصر: 

 . 105، ص 2011القانونية،
 . 10، صسابقرجع  م،احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية ، االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان  2

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أبن تتخذ... ما يلزم  حلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية:  خلاص اب امن العهد  2/1تنص املادة    3
 من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي ابحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد.
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او تغيري   الالزمة لتمتع اجلميع بتلك احلقوق يف ظل وعي وادراك املسؤولني العموميني واحملاكم ملنع
اي سياسات او قوانني او ممارسات رجعية ذات اثر سليب على التمتع الكامل ابحلقوق املنصوص  

 عليها ابلعهد الدويل.

 :1سمح به مواردها املتاحة ت  الفقرة الثانية: أبقصى ما

او تقين ويدخل ضمن    اقتصادي  او تعاون دويل  املوارد احمللية واي مساعدة  يشمل هذا كل 
ملزمة  فالدولة  احلقوق   توظيفها ألعمال  اليت ميكن  املوارد  للدولة، ومجيع  العام  االنفاق  املصطلح 

نمية االقتصادية للدولة، وال  بكفالة احلقوق الدنيا للكفاف للجميع، بصرف النظر عن مستوى الت
 تعفي الدول من بعض االلتزامات الدنيا ندرة املوارد.  

 : 2الفقرة الثالثة: خالية من اي متييز 

من العهد الدويل اخلاص ابلتزام الدول االمتناع عن اي سلوك يتسم  2/ 2اكدت هذا املادة 
ايضا   جيب  به، كما  تسمح  ممارسات  او  قوانني  اي  وبتغيري  املستقلني ابلتميز  االشخاص  منع 

بكفالة   وتلتزم  العامة،  احلياة  ميادين  من  ميدان  اي  التمييز يف  ممارسة  من  اثلثة(  واهليئات)اطراف 
اإلجراءات القضائية وغريها من إجراءات االنتصاف يف احلاالت اليت يقع فيها متييز على أي اساس  

 .3كالعرق، اجلنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي 

 
ف يف هذا العهد أبن تتخذ... سالكة  : تتعهد كل دولة طر حلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافيةخلاص اب امن العهد  2/1تنص املادة    1

 إىل ذلك مجيع السبل املناسبة. 
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد أبن تضمن جعل  حلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية:  خلاص اب امن العهد  2/1تنص املادة    2

العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا  ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب 
 .أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

   .78، ص سابقرجع منعمان عطا هللا اهلييت ،    3
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نت اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على ولقد تضم
يف نصوصها على ان تتخذ التدابري اخلاصة لكفالة املساواة يف التمتع    1مجيع اشكال التمييز العنصري

نطاق هذا   ليمبورغ  مبادئ  قواعد  وتوسع  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  ليشمل من ابحلقوق 
 .2يعانون التهميش واحلرمان من مجاعات وافراد عموما

 :3الفقرة الرابعة: عن طريق املساعدة والتعاون الدويل 

حيوي املصطلح هذا بعدان مها: اوال االلتزام بقبول املساعدة، واثنيا االلتزام بتقدميها يف اطار  
من الدول يتعذر عليها الوفاء ابلتزاماهتا    من العهد اخلاص كون الكثري  2االلتزام الدويل بنص املادة  

 مبفردها وحتتاج اىل الدعم الدويل. 

وتدخل املساعدة والتعاون الدويل ضمن االعمال التدرجيي للعهد الدويل اخلاص وفق ما تسمح  
انعزاليا او   املتاحة، وال ميكن للدول ان ترفضها  املتاحة، وهذه املساعدة جزء من املوارد  به املوارد 

 يولوجيا حبق االكتفاء الذايت، وهي عاجزة عن الوفاء ابلتزاماهتا. أيد

يف املقابل يلزم الدول اليت متتلك ما يكفي من الوسائل لتقدمي الدعم اىل تلك اليت تعوزها القدرة  
املالية والتقنية على الوفاء مما يقع عليها من التزامات بضمان حقوق العهد اخلاص، وجيب مسائلة 

ت على  على الدولة  به  تقم  مل  او  ذلك  يف  قصرت  اذا  تقصريها  واوجه  اعماهلا  عن  املساعدة  قدمي 

 
 .  260، عمان: املكتبة الوطنية، ص دعوى نزع اجلنسية بني احلقائق والقانونبشري شريف الربغوثي، عصام حممد الغزاوي،   1
: على ضمان كل ما يعترب متييز من افعال او االمتناع عن افعال متس التمتع ابحلقوق ابلعهد  41اىل  35  املبدا  تنص مبادئ المبورغ من   2

االتفاقية الدولية بشأن إلغاء كافة الفصل  ، و  1963نصري االمم املتحدة للقضاء على مجيع اشكال التمييز الع إعالن  - اخلاص. أنظر: 
 . 1965العنصري 

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أبن تتخذ، مبفردها    :حلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية:خلاص اب امن العهد  2/1تنص املادة   3
 املساعدة والتعاون الدوليني...وعن طريق 
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من العهد الدويل اخلاص واملتعلقة ابلتعاون يف   23و22و15و 11االطالق، ويكون يف اطار املواد  
 .1هذا اجملال

  :لتزامات العامةالفقرة اخلامسة: اِل

على وجود ثالث انواع خمتلفة من   2ماسرتخيتينص املبدأ التوجيهي السادس من توجيهات 
اإل وهي  الدول،  على  ابإلااللتزامات  عدملتزامات  و  واإلعمال،  واحلماية  هذه    حرتام  أبي  الوفاء 

االلتزامات الثالث يكيف انتهاك هلذه احلقوق املرتبطة ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية.  

حرتام )االمتناع عن التدخل لتزامات الدول العامة، توضع حتت ثالثة عناوين هي: اإلإفمعىن  
اآلخرين من )منع  واحلماية  التمتع ابحلق(،  التمتع ابحلق  يف  تدابري   (وإعمال،  التدخل يف  اعتماد 

 . )3مالئمة من أجل اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 : 4لتزام ابملراعاة اوال: اِل

مدلوله التزام الدول ابلكف عما ينتهك حرمة حياة االفراد او خيل حبريتهم يف استخدام ما 
هو متاح هلم من موارد مادية او غريها من املوارد ابلطرق اليت يروهنا انسب الستفاء احلقوق ابلعهد  

للحكومات اخلاص من ممارسات او سياسات او تدابري قانونية بعدم دعمها او التسامح معها، فينبغي  

 
 . 256، صرجع سابق  منعمان عطا هللا اهلييت،   1
 . 127، صرجع سابق م، االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان  2

االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  ، اسئلة يتكرر طرحها بشان احلقوق االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان  3
 .14، ص33صحيفة الوقائع رقم:

         ar.pdf-https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/FAQ%20on%20ESCR 
 . 18ص،رجع سابقم،، احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية ة السامية حلقوق االنسان االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحد 4

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/FAQ%20on%20ESCR-ar.pdf
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االمتناع عن تقييد احلقوق، مع ضمان تيسري واجياد الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية  املواتية  
 للمبادرات الرامية اىل االعتماد على الذات لدى املستفيدين من هاته احلقوق.

لعهد الدويل ،  التزام الدول حيمي املواطنني من االخالل حبقهم يف التمتع هباته احلقوق املخولة اب
 ولاللتزام صلة مبا يلي: 

 . 1احلق يف عدم التعرض للتمييز جبميع اشكاله  -

احلق يف املشاركة، مبا يف ذلك حق املواطنني يف السعي من اجل التأثري فيما ميسهم من القوانني   -
 او السياسات. 

 احلق يف املساواة يف املعاملة، السيما يف جمال ختصيص املوارد.  -

 احلرمان تعسفا من اخلدمات املتصلة حبقوق العهد اخلاص. احلق يف عدم  -

تتشارك يف اعمال احلقوق مع الدول املؤسسات املالية الدولية والشركات غري الوطنية اليت هلا  
اثر على  التمتع هباته احلقوق، وخاصة الدول النامية والفقرية اليت تتميز بنفوذ اقتصادي وسياسي  

الية الدولية والشركات العابرة للوطن معنية اباللتزام مبراعات احلقوق ضعيف، يشار اىل املؤسسات امل
واوجه  اعماهلا  عن  مسائلتها  يف  متخصصة  دولية  الية  وجود  عدم  رغم  ابلعهد،  عليها  املنصوص 
التقصري، فهي ال تقدم تقارير دورية وغري ملزمة حبضور اجتماعات جلنة احلقوق للرد على االسئلة، 

احلقوق تنتهك  احلقوق   فقد  على  التجارية  الكياانت  ملصاحل  أولوية  األطراف  الدول  متنح  عندما 
لألثر املتنامي لألنشطة التجارية على التمتع حبقوق   املنصوص عليها يف العهد من دون مربر مناسب

 
  2006االساسية حلقوق االنسان، نيويورك وجنيف،    االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان، املعاهدات الدولية   1

  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf.   57، ص

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf
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حمددة منصوص عليها يف العهد تتعلق ابلصحة، والسكن، والغذاء، واملاء، والضمان  االجتماعي،  
  .1عمل واحلق يف ال

 :لتزام ابحلمايةاثنيا: اِل

يقتضي من الدول مبدأ االلتزام حبماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منع التعرض  
هلاته احلقوق وانتهاكها من قبل االفراد او اجلهات الفاعلة غري اتبعة للدولة وهي مسؤولية الدولة او 

اثلث حبقوق العهد الدويل يستوجب حترك السلطات    وكالئها يف حتقيق هذا، ويف حالة اخالل طرف
ذلك  لضحااي  القانوين  االنصاف  ضمان  مع  اخرى  انتهاكات  حدوث  منع  على  ابلعمل  العامة 
التعسف، كما جيب على الدول وضع تدابري وصياغة اليات عملية وفعالة حلماية االشخاص من 

اخلدمات او غري ذلك من التهديدات، التمييز العنصري وكل اشكاله او االضطهاد او احلرمان من  
 : 2مما جيعل االلتزام ابحلماية للدول يستوجب ما يلي

االقتصادية  - احلقوق  على  احلاصلة  اخلروقات  منع  لكفالة  استعجالية  إجراءات  اعتماد 
 واالجتماعية والثقافية من قبل الدول او وكالئها. 

قتصادية واالجتماعية  والثقافية  من قبل  اختاذ تدابري فورية لكفالة منع االنتهاكات للحقوق اال -
 اطراف اثلثة . 

التزام طرق عادلة قانونية ونزيهة يف اخلاالت اليت يزعم فيها قيام الدولة او اجلهات الفاعلة غري   -
 اتبعة للدولة ابنتهاك احلقوق االقتصادية  واالجتماعية  والثقافية . 

 
بشأن    24التعليق العام رقم    اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،  ،االمم املتحدة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي 1

.  18، ص 2017التزامات الدول مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق األنشطة التجارية،  
 . E/C.12/GC/24 رقم:  ةانظر: وثيقة األمم املتحد

   .154، ص  رجع سابقمجنم عبود مهدي السامرائي،  2
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العام فقط  فعلى  ويدخل ضمن هاته احلقوق القطاع اخلاص جلهات مستق  - لة دون القطاع 
اجلهات الفاعلة املستقلة ان حترتم حقوق االنسان، وعلى الدول محاية حقوق من اطراف اثلثة  

 .1غري اتبعة هلا بشكل مباشر

وأصحاب الشركات واالمالك واالطباء وغريهم من املواطنني الذين يقدمون على خروقات  
يعتربون مسؤولني امام القانون، كون  يع من الدول او نتيجة لتقصريهم،  متس حقوق االفراد بتشج

 مسؤولية الدولة اصبحت تتجاوز احلدود التقليدية.  حمددات 

او  افراد  قيام  تدابري لضمان عدم  الدولة  تتخذ  ان  يستلزم  فالتزام ابحلماية  الغذاء  وبشأن احلق يف 
 يف.شركات حبرمان االفراد من احلصول على الغذاء الكا

 لتزام ابِلعمال:اثلثا: اِل

الدولة وسائل اجيابية يف حالة عدم جناح   2يوجب االلتزام ابإلعمال  الدويل ضمان  للعهد 
التدابري املقررة األخرى يف توفري اإلعمال التام لتلك احلقوق مما يستوجب عليها معاجلة مسائل من  

و  االقتصادي  للقطاع  احلكومة  وتعيني  العام،  اإلنفاق  واهلياكل  قبيل  الضرورية  العامة  اخلدمة  توفري 

 
 .  21ص، رجع سابق م، االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان  1
من القانون   11،احلق يف الغذاء الكايف، املادة : 12احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم: جلنة  االمم املتحدة، 2

 ..HRI/GEN//REVملتحدة نظر وثيقة االمم. ا 21ص، 1999هد الدويل اخلاص،الع
                                                                         http://hrlibrary.umn.edu/arab/GC12.pdf 

تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم   من العهد اخلاص:  11املادةتنص  
يشية. وتتعهد الدول األطراف ابختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا احلق، معرتفة يف هذا من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املع

 . الصدد ابألمهية األساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر
ريق التعاون الدويل،  واعرتافا مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع، تقوم الدول األطراف يف هذا العهد، مبجهودها الفردي وعن ط

 :ابختاذ التدابري املشتملة على برامج حمددة ملموسة والالزمة ملا يلي
واستحداث ة، ونشر املعرفة مببادئ التغذية،أ/ حتسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمي

 اعية بطريقة تكفل أفضل إمناء للموارد الطبيعية وانتفاع هبا، أو إصالح نظم توزيع األراضي الزر 
ة لألغذية واملصدرة  ب/ تمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال يف ضوء االحتياجات، يضع يف اعتباره املشاكل اليت تواجهها البلدان املستورد

 .هلا على السواء

http://hrlibrary.umn.edu/arab/GC12.pdf
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األساسية، والسياسة الضريبية وتدابري أخرى إلعادة توزيع املوارد االقتصادية، ويلزم اإلعمال االلتزام 
ابلتسهيل وااللتزام ابلتوفري فيشمل االلتزام ابلتسهيل اختاذ كل املبادرات االجيابية لتيسري التمتع الكامل 

مونة ابلعهد اخلاص، على أن يشمل االلتزام ابلتوفري مجيع اخلدمات مباشرة أو  والتام ابحلقوق املض
غري مباشرة اليت توفرها الدول عندما يتعذر على األفراد أو اجلماعات، ألسباب خارجة عن إرادهتم،  

بفعا املشاركة  الدول  يلزم  ابلوفاء  وااللتزام  هلم،  واملتاحة  املتوفرة  ابآلليات  أبنفسهم  احلق  لية  إعمال 
ابألنشطة املقصود منها تعزيز وصول الناس إىل موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، مبا يف ذلك 

 األمن الغذائي واستخدام املوارد والوسائل. 

على   تفرض  فعالة  واخلطوات كتدابري  اإلجراءات  يشمل كل  التزام  هو  ابإلعمال  فااللتزام  وعليه 
األشخاص اخلاضعني لقوانينها من فرص التمتع الكامل احلكومات اختاذها لضمان استفادة مجيع  

يستحقونه من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يتعذر ضماهنا ابجملهودات  جبميع ما
الشخصية وحدها، ومثال ما يدخل يف التزام الدول يف إعمال احلقوق املنصوص عليها ابلعهد الدويل  

 :     1اخلاص

 ن اإلنفاق العام ملسألة اإلعمال التدرجيي للعهد الدويل اخلاص. وضع نسبة كافية م -1
 توفري الدولة للخدمات العامة )اهلياكل واملرافق األساسية( .  -2
تبين اسرتاتيجيات حمددة األهداف ذات أطر زمنية والتزامات مالية بغرض إعمال حقوق   -3

 العهد اخلاص. 
 جتماعية والثقافية. اعتماد مؤشرات ومقاييس لرصد احلقوق االقتصادية واال -4
عمل املؤسسات التشريعية والتنفيذية إىل استعراض كل القوانني والتنظيمات اليت تؤثر على  -5

 إعمال احلقوق ابلعهد اخلاص . 
 اعتماد احلقوق املنصوص عليها ابلعهد اخلاص ضمن التشريعات وسياسات الدولة.  -6

 
 . 23ص ،  مرجع سابق ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،املتحدة السامية حلقوق االنسان االمم املتحدة، مفوضية االمم  1
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إعطاء أولوية وأمهية لالسرتاتيجيات الرامية إىل إعمال حقوق العهد اخلاص مع الرتكيز عليها  -7
. 

الصلة  -8 السياسات ذات  توفيق  بغية  اإلنسان وإشراكها  الوطنية حلقوق  املؤسسات  تشجيع 
 اباللتزامات اليت يفرضها العهد اخلاص. 

  2/ 11يثاق األمم املتحدة واملادتني  من م  56والتزامها وفقا ملا سبق اجتاه الغذاء، بنص املادة  
من العهد اخلاص، وإعالن روما للقمة العاملية لألغذية ابلتزام اختاذ إجراءات للتمتع ابحلق يف    23و

غذاء كاف ومحاية هذا احلق يف تيسري احلصول على الغذاء وتوفري املساعدة عند الطلب لتحقيق  
 هذا الغرض وعليه:

سياسية أو اقتصادية فال حيق للدول أن   1اة ملمارسة ضغوط أال يستخدم الغذاء مطلقا كأد -
تفرض خطر على الغذاء أو تتخذ تدابري تعرض للخطر ظروف إنتاج الغذاء أو احلصول عليه 

 يف بلداهنا أو بلدان أخرى. 

إعطاء أولوية يف املساعدات الغذائية إىل أضعف الفئات السكانية، ونص ميثاق األمم املتحدة  -
ية املشرتكة واملنفردة للدول األطراف على التعاون يف تقدمي اإلغاثة يف حاالت على املسؤول

الطوارئ، حاالت  اإلنسانية يف  واملساعدات  بصورة   الكوارث  واملتشردين  الالجئني  وتشمل 
دائمة، وختضع هذه املساعدات واملسامهات يف هذه املهمة لقدرات الدول، وتلعب منظمة 

  .، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني دورا فعاال يف هذا اجملالاألمم املتحدة لألغذية فاو

تقدم املساعدات الغذائية، كلما لزم ذلك وكان ممكنا مع مراعاة عدم تثريها سلبا على املنتجني  -
احملليني واألسواق احمللية، بضمان طرق تيسري عودة املستفيدين منها إىل االعتماد الذايت يف  

 
 . 104ص،  سابقرجع م، نعمان عطا هللا اهلييت 1
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كما تكون املنتجات اليت تتضمنها التجارة الدولية لألغذية أو برامج املساعدة  توفري الغذاء،  
 منتجات سليمة ومقبولة يف السياق الثقايف للسكان. 

 

 

 لتزامات الدول األعضاء حمليا:  إالفرع الثاين: 

من إن  إ مبدأين  تكون ضمن  احمللي  الصعيد  على  الدولية  للعهود  تطبيقها  الدول يف  لتزام 
، واملبدأ  1من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات  27القانون الدويل، فاملبدأ األول تعكسه املادة  مبادئ  

اليت تقر حبق االفراد يف اللجوء احملاكم   2من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  8الثاين وفق نص املادة 
 الوطنية لتحصيل حقوقهم.  

جند بعض الدول قد حولت العهد اخلاص إىل تشريع وطين، أو قامت بتعديل التشريعات وما يتوافق 
معه وفق أحكام دستورية قدمت املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على أية قوانني حملية، وهذا ما 

التعليق على الدول    9املادة    تضمنه  للعهد، حني يطلب من  التطبيق احمللي  الدويل يف  العهد  من 
األطراف إعمال احلقوق املعرتف هبا فيه، ابلقيام جيمع السبل من طرف احلكومات على املستوى  

 
ال جيوز لطرف يف معاهدة أن حيتج بنصوص قانونه الداخلي كمربر إلخفاقه يف  من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات: "    27تنص املادة   1

: حتت عنوان نصوص القانون الداخلي بشأن االختصاص بعقد  46املادة  وتنص    ".  46ذ املعاهدة، ال ختل هذه القاعدة ابملادة  تنفي
ليس للدولة أن حتتج أبن التعبري عن رضاها االلتزام ابملعاهدة قد مت ابملخالفة حلكم يف قانوهنا الداخلي يتعلق ابالختصاص  /1"  :  املعاهدات

الداخليبعقد   القانون  بقاعدة أساسية من قواعد  بينة وتعلقت  املخالفة  إذا كانت  الرضا إال  /تعترب  2  .املعاهدات كسبب إلبطال هـذا 
 ." املخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية أليـة دولة تتصرف يف هذا الشأن وفق التعامل املعتاد وحبسن نية

قوق اإلنسان على انه: " لكل شخص حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي  من اإلعالن العاملي حل  8تنص املادة   2
   من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها إايها الدستور أو القانون "
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اإلداري والقانوين ،فيتاح لكل مظلوم أو مظلومني طرق التظلم املناسبة لالنتصاف مما يسمح لألفراد  
 حقوقهم أمام احملاكم واهليئات القضائية. طلب إعمال 

نتصاف القضائي، فكثريا ما تكون آليات العدل وكسب احلقوق اإلدارية كافية  وال يلزم ابلضرورة اإل
ختذت كل اإلجراءات اإلدارية املناسبة  إحبد ذاهتا، كون السلطات اإلدارية وفقا للعهد الدويل تكون  

ق الطعن القضائي يف اإلجراءات اإلدارية يف حالة املساس هبذه  للوفاء ابلتزاماهتا مما يسهل للفرد ح
 .  1االلتزامات دون متييز

منه ضمان احلق لكل    11الدول جمربة حمليا مبوجب الصك الدويل اخلاص طبقا للنص املادة  
شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر ما يفي حباجياهتم من الغذاء ، والكساء، واملأوى  

حتسني متواصل لظروفه املعيشية، فعلى الدول حمليا أن تضمن عدم انتهاك هذا احلق يف    وحبقه يف
 : 2إطار االلتزامات الثالث وإنفاذه حمليا يف اطرها

نتهاك التزام احلماية: فعلى الدولة الطرف االلتزام يف إطار واليتها اختاذ كل التدابري الالزمة  إ_
 من انتهاك حقهم يف الغذاء.  

التزام االحرتام: ويتعلق بكل اإلجراءات والتدابري والسياسات والقوانني اليت ختالف نتهاك  إ-
 من العهد اخلاص بسبب التميز احلرمان تظليل املعلومات .11املعايري املتفق عليها ابملادة  

 
قوق املنصوص عليها يف  تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد أبن تضمن جعل ممارسة احل من العهد الدويل اخلاص: " 2/2تنص املادة  1

 "  هذا العهد بريئة من أي متييز... 
رقم    2 العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  ابحلقوق  املعنية  للجنة  العامة  التعليقات  املتحدة،  الثانية  14االمم  الدورة   ،

 . 70، ص2000والعشرون،
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نتهاك التزام األداء: ويظهر يف إمهال الدولة  اختاذ التدابري املطلوبة لضمان تفعيل احلق يف إ-
غذاء )عدم اعتماد أو تنفيذ السياسات الوطنية الكافلة حلق الغذاء من طرف املؤسسات الوطنية  ال

 واملرافق والتأطري اإلداري التابع هلا (. 

وال ميكن للدول حتقيق وضمان هذا اإلعمال ابحلقوق إال ابلتطبيق احمللي والفعلي للعهد 
 .الدويل اخلاص 

 

 : 1نظام القانوين احمللي : إنفاذ العهد يف الالفقرة األوىل 

 ان تنفيذ العهد على الصعيد الوطين يستلزم: 

لتزام الرئيسي للدول حنو العهد الدويل يتمثل يف إنفاذ هذه احلقوق املعرتف هبا اليت يدعو اإل -
كل احلكومات إىل القيام بذلك، كون العهد يعتمد أسلواب عاما ومران يضمن مراعاة خصائص  

 النظاميني القانونيني واإلداري لكل دولة.  

احلقوق يف إطار وشروط القانون الدويل  يواكب املرونة واستخدام كل الوسائل املتاحة إلعمال   -
التظلم  أو  االنتصاف  وسبل  آليات  واجملموعات  االفراد  لكل  يتيح  والذي  اإلنسان،  حلقوق 

 ئل مالئمة لضمان مساءلة احلكومة املناسب الستفاء احلقوق، كما تضمن وضع وسا

مبادئ القانون  ال خيرج تطبيق العهد اخلاص على مستوى الصعيد احمللي عن إطار مبدأين من  أ -
من اإلعالن   2من اتفاقية فينا، واملبدأ الثاين بنص املادة    27الدويل، املبدأ األول املتعلق ابملادة  

 العاملي حلقوق اإلنسان.  

 
العام  االمم املتحدة، التعليقات العامة للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التطبيق احمللي للعهد الدويل، التعليق     1

 . 38، ص2000، الدورة الثانية والعشرون، 9رقم:
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 : مكانة العهد يف النظام القانوين احمللي:  الفقرة الثانية

يستطيع املظلومني تطبيق معايري حقوق اإلنسان على حنو فوري ومباشر يف النظام القانوين ل
طلب إنفاذ وكسب حقوقهم أمام احملاكم واهليئات القضائية كإجراءات تضمن آليات العدل تؤسس  

 ملكانة واقعية لتحصيل احلقوق لدى طالبيها. 

استخدام   احمللي، ولكن اشرتط  القانوين  ابلنظام  لتنفيذه  العهد اخلاص سبل حمددة  ومل يشرتط 
 اشى مع وفاء الدول الطرفة ابلتزامها كامال.  آليات تسفر عن نتائج ملموسة تتم

ومرونة العهد الدويل منحت للدول األطراف اختاذ كل التدابري الالزمة ألعماله فمن الدول اليت  
حولت العهد اخلاص إىل قانون حملي يطبقه القاضي يف التشريعات الداخلية ومنها اليت قامت بتعديله  

دستورية مبنحه درجة السمو أبولوية املعاهدات على أية قوانني أو إدماجه، أو جعله اعلى األحكام ال
 حملية. 

احرتام املبادئ املرتتبة على إعمال العهد يف التسيري احمللي واملركزي للحكومات وتكون آبليات 
العهد(،  إلعمال  الوسائل  أفضل  )حتديد  العهد  مبوجب  اباللتزامات  الوفاء  لضمان  التنفيذ كافية 

 ثر فعالية يف ضمان حقوق اإلنسان إبنتاجها لآلاثر الفورية يف البلد املعين. وآبليات تكون أك

  :1نتصاف القانونية : سبل اِلالفقرة الثالثة

تتعدد سبل االنتصاف بني اختالف االدوات اليت تضعها الدول، واهلية نظر احملاكم فيها، واليات  
 ه النصوص:  ذاإلنفاذ هل

 
 . 28ص ،  مرجع سابق ،جتماعية والثقافيةاحلقوق االقتصادية واال ،االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان  1
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 طرق القانونية أو القضائية:  أوال:

اإل دائما حق  يفسر  فكثري ال  قضائي،  أنه  على  الفعال  اإلجراءات   انتصاف  آليات  تكون  ما 
اإلدارية أكثر فعالية وسرعة يف جتسيد وتكريس احلقوق وكافية يف حد ذاهتا ، بناءا على مبدأ حسن  

واملكلفة يف االعتبار مقتضيات العهد لدى    النية يف اختاذ كل السلطات اإلدارية وهيئاهتا للدولة املعنية
اختاذ اإلجراءات والقرارات اإلدارية ، الذي يكون معقول ومتوفر يف الوقت املناسب وفعال ابلنسبة  

 ألصحاب احلقوق املفعلة .

ويف حالة عجز األفراد أو اجلماعات على استفادة هاته احلقوق إداراي أو مستحيلة تظهر آليات  
تع ابحلق املطلق يف الطعن قضائيا يف اإلجراءات اإلدارية، وللدول ان تكون جلان  القضاء، أين يتم

 .1خاصة تتكفل بتلقي شكاوى االفراد او اجملموعات املتعلقة ابالنتهاكات ابحلقوق املنصوص عليها 

 أهلية النظر احملاكم:   اثنيا:

مواد   الفوري يف عدة  تطبيقها  أحكام ميكن  الدويل  العهد    3،7،8،10،13،15كاملادة  أقر 
ومبدأ عدم قابلية جمموعيت واال تعارض    2اكم تلقائيا دون الدخول يف التفاصيل اتفاقا  فتنفذها احمل

وترابطها   للتجزئة  اإلنسان  احملاكم على محاية حقوق أضعف    3حقوق  وإال سوف حيد من قدرة 
لتزامات الضرورية فيما خيص احلقوق الفئات وأكثرها حرماان يف اجملتمع كون النظام القضائي من اال

 املدنية و السياسية. 

 
 . 39ص، 2005، دليل األحكام اخلتامية للمعاهدات املتعددة األطراف، نيويورك وجنيف، االمم املتحدة 1

https://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/Arabic.pdf 
للعهد   2 التطبيق احمللي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  املعنية ابحلقوق  للجنة  العامة  التعليقات  املتحدة،  العام  االمم  التعليق  الدويل، 

  E/1999/22. .انظر: وثيقة االمم املتحدة70، ص1990، الدورة التاسعة عشر، 9رقم:
احلقوق غري قابلة للتجزئة سواء كانت حقوق مدنية أو سياسية مثل احلق يف العمل والضمان االجتماعي والتعليم ، أو كحق مجاعي    3

   . يؤثر بشكل سليب على ابقي احلقوق  ، واحلرمان من أحد احلقوقمن حقوق مرتابطة ومتآزرة  فهي حق  مثل حق يف التنمية ويف تقرير املصري

https://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/Arabic.pdf
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 النفاذ التلقائي:  اثلثا:

محل العهد يف طياته الكثري من القواعد مبنية يف وضوح ودقة يف العبارات  واردة معظمها يف 
معاهدات حقوق اإلنسان اليت تعترب احملاكم أحكامها انفذة تلقائيا مما يلزم الدول وحكوماهتا أبن  

القضاء يف نفاذ أحكام املعاهدات من عدمها، والذي يكون ابطالع احملاكم واهليئات القضائية    يبث
تنفيذه ،   القضائي يف  آليات االنتصاف  تؤديه  الذي  الدور  العهد  وعلى  املعنية على طابع وأاثر 

الوفاء ابلتزامها مب القانون احمللي تفسريا ميكننا من  وجب  فيجعل الدول واحلكومات تشجع تفسري 
العهد، فمن الدول من أقحمت العهد إما بصفة مباشرة أو بتوظيفها كمعايري تفسريية، وهناك من 

 اعرتفت مببادئه يف تفسري القانون احمللي.  

ويظل سراين العهد ومبدأ سيادة القانون الذي يشمل احرتام االلتزامات الدولية املتصلة حبقوق 
سري القانون احمللي ، قدر املستطاع ، بطريقة تتماشى مع  اإلنسان ، فاملسلم به عموما أنه جيب تف

االلتزامات القانونية الدولية بطرق توفر محاية اتمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية  والثقافية دون  
 .1متييز ملواطين الدول

 املطلب الثاين : احلق يف الغذاء: 

إن حق اإلنسان يف الغذاء الكايف معرتف به يف العديد من الصكوك مبوجب القانون الدويل 
، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اهتم بصورة أوضح هبذا احلق طبقا  

املادة   يفي    1/ 11للنص  ما  يوفر  وألسرته  له  معيشي كاف  مستوى  يف  حبق كل شخص  منه:" 
 هتم من الغذاء والكساء، واملأوى وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية ".حباجا

 
من العهد الدويل اخلاص : " تتعهد الدول األطراف أبن تضمن... جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف   2الفقرة  2تنص املادة  1

 هذا العهد خالية من أي متيز... " 
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التدابري يف حتقيق هذا استعجاال وحاال   بذل  2/ 11بينما ضمن ابلفقرة الثانية من املادة  
لتأمني "احلق االساسي يف التحرر من اجلوع وسوء التغذية "، دون تقييد أو عراقيل لألفراد أو 

 ة واجتماعية على صعيد وطين دويل األسر أو اجلماعات أو الدول ، بنهج سياسات اقتصادية وبيئي

واملكرسة يف الشرعة الدولية ، رغم وجود   وبصفته حق مرتبط ابلكرامة املتأصلة يف اإلنسان
املاليني من األشخاص تعاين اجملاعة نتيجة الصراعات األهلية واحلروب والكوارث الطبيعية واستخدام 

االقتصادي   للضغط  سياسي  1الغذاء كسالح  االستقرار  وزعزعة  يعود  السياسي والتهديد  فال   ،
بسبب العراقيل املتعلقة ابلوصول إىل الغذاء أو  معظمها للفقر بل إىل حرمان الكثري من السكان  

من  غريه  مع  أو  مبفرده  وطفل  وامرأة  رجل  لكل  واقتصاداي  ماداي  أتيح  إذا  جيسد  والغذاء  تمينه، 
األشخاص، يف كافة األوقات، مما جيعل الدول ملزمة أساسا بنهج كل السياسات وتوفري كل اآلليات  

 .2حلصول عليهوالضماانت لكفايته واستخداماته وسبل ا

االستدامة  إمكانية    3فشرط  ينطوي على  الغذائي كونه  األمن  لصيقا مبفهوم  ارتباطا  مرتبط 
فرتى اللجنة أن  ، احلصول على الغذاء حاضرا وألجيال املستقبل على حد سواء ويف األجل الطويل  

 املضمون األساسي للحق يف الغذاء يتضمن: 

تتسم- الغذاء بطرق واليات  التمتع حبقوق اإلنسان األخرى    احلصول على  ابالستدامة وال تعطل 
 فيجب: 

 
 .  14، صمرجع سابق ، عبد الغفور ابراهيم أمحد 1
)املادة    12، احلق يف الغذاء التعليق العام رقم  1999االمم املتحدة، اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية ، الدورة العشرين.   2

 ( من العهد الدويل . 11
املائية لعام    3 العاملي عن تنمية املوارد  ، حلول  2018االمم املتحدة، منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، تقرير االمم املتحدة 

 .111ص، 2018مستمدة من الطبيعة ملعاجلة قضااي املياه، فرنسا، مطابع اليونيسكو،
       https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/190058ara_0.pdf 

https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/190058ara_0.pdf
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أ_ ان حيوي النظام الغذائي يف االحتياجات التغذوية خليطا من املغذايت الالزمة للنمو اجلسمي  
وما يتماشى واالحتياجات الفيزيولوجية البشرية يف مجيع مراحل احلياة وفق للنوع واجلنس   والنفسي،

. 

املوا الوقائية يف خمتلف  ب_ وختلو من كل  التدابري  و مجلة  الغذائية  للسالمة  الضارة كشرط  د 
 املراحل اليت ميارسها إنتاج الغذاء.

ج_ توافر الغذاء إما ابعتماد الفرد على نفسه مباشرة على األرض املنتجة أو املوارد الطبيعية أو  
ج إىل مكان الطلب على الغذاء على نظم التوزيع والتجهيز والتسويق اليت تنقل الغذاء من موقع اإلنتا 

. 

د_ توازن إمكانيات اقتصادية واملادية املتعلقة ابلتكاليف املالية الشخصية أو األسرية اليت ترتبط  
ابحلصول على الغذاء من أجل تمني نظام غذائي كايف، وهبا تقاس )اإلمكانيات االقتصادية( مدى 

 التمتع ابحلق يف الغذاء.

نه: حق مثل أي حق أخر من حقوق اإلنسان تضمن الدول التزامات كل  مما جيعل حق الغذاء وأم
 مستوايته القانونية )التزام ابالحرتام، والتزام احلماية، والتزام ابإلعمال(

 االلتزام ابحرتام السبيل املتوفر للحصول على الغذاء الكايف ومنع أي إجراءات حتول دونه .  -أ

أو   أو مجاعات  أفراد  قيام  فيه بضمان عدم  الدول واحلكومات  تلتزم   : االلتزام ابحلماية  ب_ 
 شركات حبرمان األفراد من احلصول على الغذاء الكايف.

ت الدولة فيما يعزز وصول الناس إىل موارد ووسائل  ج_ االلتزام ابلوفاء: يكون بتكثيف نشاطا
 ضمان مقومات عيشهم .
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وعلى الدولة عبء    11/ 2وانتهاك هاته االلتزامات يعد تقصري للدول عن الوفاء وفق لنص املادة  
 إثبات عكس هذا يف بذهلا جمهودات لتحقيق الغذاء . 

 : 2الفرع االول: التنفيذ على املستوى الوطن 

ان اختاذ الدولة أو احلكومة ما يلزم من اإلجراءات  وضماانت لتحرير الفرد واألسر واجلماعات من 
اجلوع يف إطار اعتماد اسرتاتيجية وطنية لضمان األمن الغذائي للجميع استنادا إىل مبادئ حقوق 

 ا .اإلنسان، مع حتديد األهداف والسياسات واملوارد املتاحة والوسائل األجنح لتحقيق هذ

جيعلها ختضع كل مناهج السياسة العامة واألنشطة ملضمون احلق يف الغذاء مبا يتصل وطبيعة التزامات 
للمادة   السياسية واإلدارية  القرارات  الدويل اخلاص، مع وضع اسرتاتيجيات  11وامتثال  العهد  من 

اجلماهريية ،والالمركزية  وطنية معينة ابحلق يف الغذاء خاضعة ملبادئ املساءلة و الشفافية ، واملشاركة  
 ،واستقالل السلطة القضائية . 

كون االسرتاتيجيات حتدد املسؤوليات واإلطار الزمين واآلليات املؤسساتية املناسبة وكل ما يساهم 
ب من خربة وطنية متصلة ابلغذاء لتنفيذ التدابري الالزمة، وتتناول االسرتاتيجية كل ما يتعلق جبوان

، توزيع، تسويق، استهالك، وموازاته وحقوق الصحة والتعليم والتشغيل والضمان إنتاج، جتهيزالغذاء )
 (. املستوى الوطين احمللي واإلقليمياالجتماعي واستغالل املوارد الطبيعية وغريها على 

وجيب ان تويل السياسات عناية واضحة وضرورية ملنع التمييز يف جمال احلصول على الغذاء   
والف والنساء  املادة  لألطفال  احلق حبسب  هلذا  واملتكافئ  الكامل  الوصول  يضمن  مما  اهلشة،  ئات 

 
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد أبن تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال   من العهد اخلاص: 2/1املادةتنص  1

ا على الصعيدين االقتصادي والتقين، وأبقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي  سيم
 ابحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد، سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية.

،  2019التحدايت والفرص يف ظل عامل واحد، روما ، :والزراعة لألمم املتحدة، منظمة األغذية والزراعةمنظمة األغذية االمم املتحدة،  2
 http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf .224ص

http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf


 الدول واألمن الغذائي                                                                  الفصل الثاني

194 
 

، ومحاية قاعدة املوارد الغذائية للسكان، وما يتماشى  وأنشطة قطاع التجارة اخلاص واجملتمع  7/21
 املدين مع احلق يف الغذاء .

 :2الفرع الثاين: سيادة الدول على ثرواهتا الطبيعية

الغذائي يعتمد على استغالل املوارد الطبيعية لتوفريه الدي يرتبط بسيادة الدول  مبا أن األمن  
ديسمرب    14( املؤرخ يف  17د-1803، والذي كان حمل قرار للجمعية العامة رقم )3على مواردها

 واملعنون "ابلسيادة الدائمة على املوارد الطبيعية"  1962

التصرف يف    مقابل اعتباره ركن أساسي من حق تقرير املصري، فالدول واحلكومات هلا حق حرية 
ثرواهتا ومواردها الطبيعية وفقا ملصاحلها القومية، وعلى أساس احرتام استقالل الدول االقتصادية ، 
ويف إطار التعاون الدويل والسيما التنمية االقتصادية للبلدان النامية فتمارس الدول حقها على ثرواهتا  

 حسب ما يلي : 

 هتا على مواردها وفقا ملصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة املعنية.  أ_ متارس سياد
ب_ يتفق التنقيب على هاته املوارد وإمنائها واسترياد رأس املال األجنيب هلذه األغراض يف تقييدها  

 أو حضرها أو الرتخيص هلا ملا تراه الشعوب مبطلق حريتها.  
ال والكسب  املستورد   املال  رأس  ومواردها  ج_ خيضع  ثرواهتا  الدولة على  تلك  لسيادة  عنه  ناجم 

 الطبيعية . 

 
هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع بشروط عمل عادلة    تعرتف الدول األطراف يفمن العهد اخلاص:     7/2تنص املادة  1

 عيشا كرميا هلم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد... ...ومرضية تكفل على اخلصوص
اإلنسان:   2 حقوق  املتحدة،  دولية، االمم  صكوك  املتحدة، األول،  اجمللد  جمموعة  ص   1993نيويورك، األمم  الوثيقة  78،  رقم   .

A.94.XIV-Vol.1, Part 1  
   .13، ص  مرجع سابق، رابح محدي 3
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د_ التأميم أو نزع امللكية أو املصادرة ختضع للمنفعة العامة أو األمن أو املصلحة القومية، أبرجحيتها  
 على املصاحل الفردية أو اخلاصة احمللية أو األجنبية على السواء وختضع ملقابل من التعويض املالئم . 

وم سيادة الشعوب واألمم على ثرواهتا ومواردها الطبيعية يف جمال التعاون الدويل مليدان التنمية  ه_ تق
أو   أو اخلدمات،  السلع  تبادل  أو  استثمارات رأمسالية عامة  النامية خبصوص  وللبلدان  االقتصادية 

 دان والدول .مساعدة تقنية أو تبادل معلومات علمية مبا يشجع وخيدم التنمية املستقلة لتلك البل 
للشعوب حق االستثمار مببدأ السيادة الدائمة على ثرواهتا الطبيعية كون أصل مبدأ السيادة  

الرتباط مبدأ السيادة على املوارد الطبيعية ابلسيادة على اإلقليم،    1ينبع من مبدأ تقرير املصري للشعوب
وقضائها   وإدارهتا  لواليتها وحكمها  إقليمها، وخضوعه  مستوى حدود  متارسه من سلطة على  ملا 
تسمو هبا على نطاق إقليمها والذي تدخل ضمنه املصادر الطبيعية واملوارد كلها يف إطار سيادة  

 .  2نطاق حدود إقليمها  الدولة على ثرواهتا يف

الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أبن الشرط   1962للعام    1803وقد أكد القرار رقم:
اجلوهري لتأكيد سيادة الدولة هو حتقيق السيادة على مواردها الطبيعية بصفته بعد اقتصادي للسيادة  

االقتصادية أطاحت    تالت والتجمعات واالقتصادية  للتك  3ضروري تواجده، رغم أن احلدود اجلمركية 
 هبذه النظرايت واملفاهيم التقليدية خلاصية سيادة الدول.

واليت تبقى مرتبطة بوعي الشعوب كوهنا مصدر هاته السيادة اليت متارسها اهليئات ابلدولة  
  ا وحدها ابمسها، مما جيعل حق التمتع ابلرفاهية هاته الثروات الطبيعية يف إطار سيادهتا عليها من حقه

، وقد جسدت إرادهتا يف بداية استقالهلا عن طريق تميم ثرواهتا  دون استنزاف حلق االجيال القادمة

 
إشكاليات التحكيم يف منازعات عقود النفط: دراسة معمقة وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية واحكام    خالد منصور إمساعيل،   1

 . 146ص ، 2015، مكتبة القانون واالقتصاد الرايض: ، التحكيم الدولية املتعلقة مبنازعات النفط
 .  534، ص2017دار اجلنان للنشر والتوزيع،  ، عمان:  القانون الدويل املعاصر مصطفى ابو اخلري، 2
  جملة اجلامعة العربية األمريكية أمحد سعيد نظام األغا ، محاية املوارد الطبيعية طبقا ألحكام القانون الدويل العام : فلسطني امنوذجا،    3

 .  68-39، ص 2017، 1، العدد3، جامعة فلسطني، جملد للبحوث
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املستعمرة، وفرض رقابة على االستثمارات األجنبية يف إقليمها حفاظا على اقتصادها الوطين املستمد  
 من سيادهتا  ثرواهتا الطبيعية.

اإلفريقية يف الدول  املبدأ  والشعوبو كرست هذا  اإلنسان  اإلفريقي حلقوق  ميثاقها  لسنة    1 
 منه:   21بنص املادة  1981

تقوم الشعوب كافة ابلتصرف حبرية يف ثرواهتا ومصادرها الطبيعية، ومتارس هذا احلق حصرا  .1
 ملصاحلة الشعب، وال جيوز حرمان أي شعب أبي حال من أحوال 

د  ممتلكاته ابإلضافة إىل تعويض يف حال النهب، يكون للشعب املنهوب احلق يف اسرتدا .2
 واف.  

اخلاص   .3 اباللتزام  إخالل  دون  من  يتم  الطبيعية  واملوارد  الثروات  احلر يف  التصرف  ميارس 
، والتبادل العادل ومبادئ  يل القائم على االحرتام املتبادلبتشجيع التعاون االقتصادي الدو 

  2القانون الدويل 
تتعهد الدول األطراف يف هذا امليثاق ابلقضاء على كل أشكال االستغالل االقتصادي   .4

األجنيب وخاصة ما متارسه االحتكارات الدولية وذلك متكينا لشعوهبا من االستفادة بصورة  
 اتمة من املكاسب. 

الدولية  للصكوك  للشعوب وفقا  الطبيعية ألي دولة هو حق  واملوارد  لثروات  استغالل  فأي 
تستمد  ا وهيئات حكومية  مؤسسات  عليه  وتشرف   ، الدويل  القانون  إطار  يف  دوليا  عليها  ملتفق 

 
     . 60، ص2017، مصر: أوراق للنشر والتوزيع،  حقوق اإلنسان بني الشرائع القدمية واملواثيق الدولية املعاصرة ، هشام ابانجه 1
البشريةانظر: عاطف جابر طه،  .161ص   ،سابقرجع  م جنم عبود مهدي السامرائي،   2 دار  المصر:  ،  قضااي عاملية معاصرة يف املوارد 

 . 234ص، 2013، للنشر والتوزيع االكادميية للعلوم 

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbm=bks&sxsrf=ACYBGNTin0NFjh5Lg4BnkIGRO2eTbCEbDA:1575986140735&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%87%22&sa=X&ved=0ahUKEwinqNvwnavmAhUSTBoKHSQLBxsQ9AgIKzAA
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سلطتها من صاحب السيادة يف ممارسة مهامها الوطنية يف معاجلة استغالل ثرواته وموارده الطبيعية  
 .  1وفق سياسات وخطط مدروسة ومالئمة مبا يتفق واحكام القانون وامال شعوهبا بشفافية ونزاهة

فيقظة الشعوب متنع استغالل الدول والشركات املتعددة اجلنسيات واألفراد واجلماعات من 
تكالب   للحدود يف ظل  العابرة  تدفق رؤوس األموال واخلدمات  احلرية  ثرواهتا ولو حبجة  استغالل 

ز ابعتبار  الدول ال يعرتف إال ابلتجارة احلرة وفتح األسواق وتسعري املوارد  الطبيعية، فتصبح هي احلاج
 .  2السيادة على الثروات الوطنية شرطا أساسيا للتنمية املستدامة

لتزام الدولة حنو ضماانت االحرتام واحلماية إوعليه فالسيادة على ثروات الدول تضمن للشعوب  
واألداء، كون واجب االمتناع حيمل الدول عدم حرمان الفرد من احلصول على الغذاء مع الوفاء به 

ري،  كما تلزم احلماية واجب محاية حق األفراد يف الغذاء الكايف من تعدي غري عليه على حنو فو 
احب عمل أو شركة اليت يعمل  حبرمانه من سبل احلصول على الغذاء ، سواء من غري كان جارا أو ص

غذاء بينما تلتزم ابألداء بتلبية حق احلصول على الغذاء ملن حيتاج إليه، ابلتزام الدول بتوفري ال،  هبا
 لكل شخص يهدده اجلوع وسوء التغذية . 

ستخدام حرتام، واحلماية، واألداء( ال تقوم إال ابلعمل على" اإللتزام )اإلوال تتحقق مبادئ اإل
لى عدم التمكن من االنتفاع ابملوارد  عاألقصى للموارد املتاحة"، كون األمن الغذائي يعود يف الواقع  

العمل على  واحلصول  وا3اإلنتاجية  الوفاء،  يساهم يف  الذي  الزراعي  الغذاء   إلصالح  توفري  ابلتزام 
ستفادة وهو حق مرتبط حبق العمل ليتمكن األفراد من إطعام أنفسهم وإعالة أسرهم و اإل،  الكايف

 من املوارد اإلنتاجية. 

 
 .  119، ص 2011ية، عمان: دار اليازوري العلمية ،الفساد اإلداري واملايل وآاثره االقتصادية واالجتماع إيثار الفتلي،  ،مشري هاشم   1
،  2018ودراسة السياسات،  ، بريوت : املركز العريب لألحباث  حقوق األجيال املقبلة ابإلشارة إىل األوضاع العربية ،  احلسني شكراين  2

   .210ص
 . 200ص ، احلق يف الغذاء الكايف، دائرة احلقوق، 12، الوحدة رقم جلنة التعليقات العامة  3
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كذا التصاقه ابحلق يف الضمان االجتماعي، الذي يضمن للمواطنني الذين ال ميكنهم  املشاركة 
يف احلياة االقتصادية يف حالة البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة وكل الظروف اخلارجة عن 

 اإلنسان.  من اإلعالن العاملي حلقوق    25إرادة الشعوب اليت تفقدهم أسباب عيشة طبقا لنص املادة  

النصف   العامل وخاصة  اليت يشهدها  الوفيات  ويرتبط هذا احلق مع احلق يف الصحة بسبب 
ألساليب   السلبية  واآلاثر   ، الصحي  مستواه  واخنفاض  األغذية  لنقص  األرضية  الكرة  من  اجلنويب 

 . ميع زراعي ومتثل خطرا على صحة اجلاإلنتاج الزراعية اليت تستخدمها وتروج هلا شركات اإلنتاج ال

 الفرع الثالث: السيادة على الغذاء: 

تقرير الشـكل العام لنظمها    يف  حق الدول والشـعوب   إىلذاء  السيادة على الغيدعو مفهوم  
إنه مما الشك فيه أن ظاهرة  ،  1اإليكولوجية   واألبعاد ذلك شـكل عالقات السـوق    مبا يفالغذائية،  

يعود سببها األول لعدم استغالهلم لثرواهتم األرضية ومواردهم الفقر واجلوع والبطالة وانتشار البطالة  
الزراعية، مما حيطم االقتصاد الزراعي يف ضياع أالف أو مئات اهلكتارات الزراعية من األراضي اخلصبة  

فاستغالل اإلنتاج الزراعي والغذائي شرط أساسي ،  واستغالل مياه اآلابر واجلوفية أو لعدم توفر املياه 
 السيادة الغذائية وحتقيق األمن الغذائي الناتج عن استغالل البحث العلمي واستخدام  للوصول إىل

و  الزراعية  املخلفات  ومعاجلة  الري  جماالت  يف  زراعية  البذورتقنيات  وحتسني  والسائلة  ، العضوية 
ملشاريع  وتشجيع املزارعني على إنتاج السلع الزراعية االسرتاتيجية اليت ختدم حاجيات غذائية حملية، وا

الصناعية احمللية اليت ال حتتاج إىل رؤوس أموال كبرية، لرفع من كفأه مقومات األمن اإلنتاجي الغذائي،  
 .ع الزراعي بضمان أال تتجاوز أية عملية تصنيع ال جيوز أن تتم على حساب القطا 

 
الوطنية    األولوايتالغذائي: حتقيق توازن أفضل بني    واألمن حالة أسواق السلع الزراعية التجارة  ،  املتحدة  لألمموالزراعة    األغذيةمنظمة    1

 i5090a.pdf-http://www.fao.org/3/a      .20، ص 2015روما،  ، 2016-2015والصاحل العام

http://www.fao.org/3/a-i5090a.pdf
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وأراضيها   تصنيعها  يف  ويناسب  يتالءم  ما  على  البحث  ابألحرى شعوهبا  أو  الدول  فعلى 
يئتها مع الرتكيز على التصنيع الزراعي وزايدة اإلنتاج الغذائي وتنوعيه ومحايته إلنشاء دورة اقتصادية   وب

إىل توسيع سوق الصناعة احمللية يف إطار ربط االسرتاتيجية الزراعية ابلتنمية الصناعية ابلتوازي مع  
 القدرات واإلمكانيات املتوفرة.

صناعة الرتكيز على الصناعات الزراعية اليت تدعم وفرض على رؤوس أموال اخلارجية يف ال
الصناعات من االسترياد  السوق ال تكرر صناعات قائمة وهتددها وتقضي عليها كما تقلل هاته 
وتزيد اإلنتاج تنوع، وتكسب وتنقل للدول مهارات وتقنيات جديدة تستخدم لصاحلها ال لصاحل  

ني يف احتكار التقنية والغذاء وهتديد الصحة الزراعية  الشركات، مما يعود ابلسلب على املنتجني احمللي
الوار  معرفة  إمهال  دون  وراثيا  املعدلة  املنتوجات  الدولبكثرة  أسواق  على  تتدفق  اليت  وعليه ،  دات 

فالزراعة قاعدة اقتصاد السوق اليت مت تطويرها يف بلدان الدول املتقدمة لتتالءم مع مناخات واألمناط  
املختلفة عن مناطقنا وال عالقة هلا ابحلاجات احلقيقية ملزارع الدول املستثمر فيها، والواجب  الزراعية 

تطوير اإلمكانيات احمللية للتجارب واملعارف الزراعية اليت اكتسبتها وطورها مزارعون القدامى وعليه 
تاجية الزراعية والصناعية  ال ميكن حتقيق السيادة على الغذاء دون اإلشراك الشعيب يف القيام ابلبنية اإلن

الوطنية اليت تتيح االحتياجات األساسية للشرائح الشعبية، فتشجيع وتنمية ثقافة اإلنتاج واالدخار 
 .1كبديل لثقافة االستهالك ترقى ابالقتصاد الوطين

السياد إجياز مفهوم  استطرادا  أساسية ميكننا  عناصر  تسعة  الغذائية يف  السيادة على   سسفأ  ة 
 :2وتناقضها مع مفهوم االمن الغذائي الغذاء، 

 كتفاء الذايت غذائيا عن طريق اإلنتاج احمللي والوطين ملعظم الغذاء املستهلك حمليا.  حتقيق اإل  -1

 
 . 11-5، ص2015، فلسطني: مركز العمل التنموي/ معا، السيادة الوطنية على الغذاءجورج كرزم،  1
 13،ص املرجع نفسه جورج كرزم . 2
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اختيار أمناط  إنتاج واستهالك غذائي حسب التنوع الريفي واإلنتاجي ومحايتها من أمناط   -2
 التجارة الدولية.  

زارعني واملستهلكني وبني أرابح أصحاب املصاحل والشركات حتقيق توازن بني رفاهية ومنفعة امل -3
 التجارية والزراعية.  

املنتوج  -4 إنتاج غذاء وطين صحي وجودة عالية تتوافق وثقافة احمللية على اعتبار  تركيز على 
 الزراعي جمرد سلعة. 

 العمل على فصل تبعية الزراعة والريف للصناعة، لالستغالل األمثل لألراضي واملوارد الطبيعية. -5
واملز  -6 الفالحني  لصاحل  الزراعي  اإلصالح  طريق  عن  احلقيقية  السيادة  احملليني بسط  ارعني 

الثروة احليوانية والسمكية( يف   املياه،  املراعي،  الزراعية،  للغذاء )األراضي  املنتجني  الوطنيني 
 إطار قوانني خاصة. 

تشجيع ممارسة اإلنتاج الزراعي بواسطة املزارعني الصغار والتعاونيات مع حماربة سياسة إغراق   -7
 األسواق ابلسلع الغذائية للشركات الكربى.  

الزراعات الصناعية القائمة على اهلندسة الوراثية املكثفة كيميائيا، الحتكار البذور من منع   -8
 طرف الشركات التجارية. 

املتوازنة    -9 التقليدية  احمللية ابملمارسة  االحتياجات  لتلبية  الزراعية  التقنيات  تطوير  العمل على 
 اليت تضمن االستقرار البيئي واستعمال التكنولوجيا احلديثة.  

وتعزيـز نظم   املستوردة  األغذيةعلى    تكالاإلختفيـف    إىل  حركـة السـيادة الغذائيـة تدعـومجموعة  ف
الداخلية   أن جـزءا    ،واحملليةالغـذاء  النهج  هـذا  الوطنـي    ستهالكاإلحتياجـات  إمن    كبريويعين 

 .1أكثر من الـواردات  احملليةالغذائيـة  اإلمدادات مـن خالل  تستوىف

 
        .20، صمرجع سابق ، الغذائي واألمنحالة أسواق السلع الزراعية التجارة ، املتحدة لألمموالزراعة  األغذية منظمة  1
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 عمال احلقوق يف اجلزائر: إع: الفرع الراب

جتماعية والثقافية ضمن حقوق اإلنسان اليت تعاجل األوضاع  قتصادية واإلتندرج احلقوق اإل
الضرور  األساسية  واالقتصادية  واملتعلقةاالجتماعية  وحرية  بكرامة  للعيش  والضمان   ،ابلعمل،  ية 

الصحية ،والسكن،  واملياه،  والغذاء ،والتعليم ، والصحة ،االجتماعي ان  والثقافة ،والبيئة  ومبا   ،
ورية والقانونية ضمانة حلقوق اإلنسان تستند كل دول عليها حلماية حقوق االفراد، الدست  النصوص

الدساتري هرمها  دساتريها   واليت  واجلزائر يف  األخرى،  للقوانني  واألساسية  املرجعية  القاعدة  بوصفه 
اجلزائر وهو ما نراه يف دستورها  وقوانينها الداخلية كما    1996كرست جممل احلقوق حىت دستور  

 :1ليي

 اجلزائري:  1996الفقرة االوىل: احلقوق املكرسة بدستور

دستور   بنص  احلقوق  املتتالية   1996توسعت  اجلزائر  دساتري  هبا  جاءت   2كحوصلة 
واجتماعية     1989/1976/1963 اقتصادية  حقوق  او  ومدنية  سياسية  حقوق  سواء كانت 

املتحدة و قواعد الدستور نفسه مبادئ ميثاق األمم  اين تضمن  العاملي حلقوق   وثقافية،  اإلعالن 
حيث جاء   31بنص ما ورد يف املادة    1966وكذا العهدان الدوليني لعام    1948اإلنسان لعام  

عم التعاون الدويل، وتنمية العالقات الودية بني الدول، على أساس تعمل اجلزائر من أجل دفيها:"  
وتتبىن مبادئ ميثاق األمم املتحدة  ،  املساواة، واملصلحة املتبادلة، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية

 
،  ماسرت  رسالةدراسة للحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقـافية،   الضماانت الدستورية حلماية حقوق اإلنسان يف اجلزائر حليمي صورية،    1

،  2015،  ، اجلزائرتنظيم سياسي وإداري، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة:  ختصص
 . 13ص

الضراب، حق االسرة، حق النقاابت، وتضمن  حبق التعليم، حق ا، املتعلقة  1963من دستور  20-18-17- 16-14انظر: املواد    2
 يف جمال احلرابت واحلقوق يف الفصل الرابع    1976نصوص دستور  كرست  احلقوق واحلرابت األساسية، و  مادة يف جمال 12هذا الدستور  

واحلرايت االساسية  ، وكانت هاته احلقوق  من الدستور  67إىل  59من  42- 48- 49- 52- 53- 54-، انظر: املواد  مادة35
يتماشى مع أسس ومبادئ  الواحد مقيدة مبا  الدويل  انظر: نورة حيياوي،    .الدولة االشرتاكية واحلزب  القانون  محاية حقوق اإلنسان يف 

 . 3، ص2008ي، طبعة اثلثة، اجلزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  والقانون الداخل

https://www.escr-net.org/ar/node/368857
https://www.escr-net.org/ar/node/368836
https://www.escr-net.org/ar/node/368836
https://www.escr-net.org/ar/node/368836
https://www.escr-net.org/ar/node/368836
https://www.escr-net.org/ar/node/368846
https://www.escr-net.org/ar/node/368846
https://www.escr-net.org/ar/node/368846
https://www.escr-net.org/ar/node/368858
https://www.escr-net.org/ar/node/368858
https://www.escr-net.org/ar/node/368858
https://www.escr-net.org/ar/node/368859
https://www.escr-net.org/ar/node/368860
https://www.escr-net.org/ar/node/368861
https://www.escr-net.org/ar/node/368862
https://www.escr-net.org/ar/node/368862
https://www.escr-net.org/ar/node/368862
https://www.escr-net.org/ar/node/368863
https://www.escr-net.org/ar/node/368863
https://www.escr-net.org/ar/node/368863
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الذي تبىن احلقوق واحلرايت االساسية ابلفصل الرابع من  1989وأهدافه"، اليت كان اساسه دستور
مع تبين مبادئ   ، وأقرت اجلزائر فيه ابلتعاون الدويل يف هذا اجملال56إىل28ل من املادة  الباب األو 

بعد مصادقة اجلزائر على جمموعة من املواثيق الدولية من   27ميثاق األمم املتحدة وأهدافه ابملادة  
واالجتماعية  املتعلقان ابحلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية    1966بينها العهدان الدوليان لسنة  

، وهوما  1987اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب سنة والثقافية، واملصادقة واالنضمام إىل امليثاق 
حددت    73اىل املادة31اقرها من مادةيف مواده ابلفصل الرابع والذي    1996حافظ عليه دستور

ية اخلاصة وامللكية  ابلعمل والتعليم والتجارة والصناعة وامللك كاحلق  ،بوضوح حقوق الفرد اجلزائري
 . 1الفكرية واالبداع وحرية النشاط الصناعي والتجاري والفكري 

إبنشاء مؤسسة    199و 198هذه احلقوق مبادتيه    2016ودعم التعديل الدستوري لسنة   
االنسان حلقوق  الوطين  اجمللس  تدعى  حقوق    2دستورية  ومحاية  برتقية  املعنية  الوطنية  االلية  لتعزيز 

حالة احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية    2017االنسان يف اجلزائر، وانقش اجمللس يف تقرير 
يف اجلزائر واملتصلة ببعضها البعض، واعطى جمموعة من التوصيات واالقرتاحات يف هذه احلقوق يلزم 

الفاعلة يف   املادة  هبا املؤسسات  للمواطن احلق يف   :  68اجلزائر، وعلق على  تعمل  .بيئة سليمة   " 
البيئة  احلفاظ على  املعنويني  حلماية    .الدولة على  و  الطبيعيني  القانون واجبات األشخاص  حيدد 

،  ان املادة حتوي هدفني  "  اوالمها: القضاء على الفقر جبميع اشكاله يف كل مكان، عن طريق  البيئة" 

 
 اجلزائري. 1996من دستور 73-64من  39- 38انظر للمواد ، 1
،كلية احلقوق والعلوم    جملة االستاذ الباحثونظامه الداخلي،    13-16اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف ظل القانون  ،  عبد اهلادي درار  2

 .  784-773ص ،،20181، العدد 3اجمللد   السياسية، جامعة حممد بوضياف ابملسيلة، اجلزائر،
  يدرس اجمللس،  .جمال احرتام حقوق اإلنسان  " يتوىل اجمللس مهمة املراقبة واإلنذار املبكر والتقييم يف : 1996من دستور  199املادة:تنص  

مناسب  ويقوم بكل إجراء    إىل علمه،  يعاينها أو تُبلِّغ  كل حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت  دون املساس بصالحيات السلطة القضائية،
يبادر اجمللس  .  على اجلهات القضائية املختصة  وإذا اقتضى األمر،  ويعرض نتائج حتقيقاته على السلطات اإلدارية املعنية،  .هذا الشأن  يف

.  ن ومحايتهاآراء واقرتاحات وتوصيات تتعلق برتقية حقوق اإلنسا  يبدي  كما.أبعمال التحسيس واإلعالم واالتصال لرتقية حقوق اإلنسان
. حيدد القانون تشكيلة اجمللس وكيفيات  وينشره أيضا وإىل الوزير األول، وإىل الربملان، يرفعه إىل رئيس اجلمهورية، اجمللس تقريرا سنواييعد 

 تعيني أعضائه والقواعد املتعلقة بتنظيمه وسريه. "
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بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من تعرضها وتثرها ابلظواهر املتطرفة املتصلة  
واثنيا:   والبيئية حبلول عام2030،  واالجتماعية  االقتصادية  والكوارث  اهلزات  ابملناخ وغريها من 
القضاء على اجلوع وتوفري االمن الغذائي بضمان وجود نظم انتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات  
زراعية متينة تؤدي اىل زايدة االنتاجية واحملاصيل، وتساعد على احلفاظ على النظم االيكولوجية،  
اجلفاف  وحاالت  املتطرفة  الطقس  احوال  مواجهة  وعلى  املناخ  مع  التكيف  على  القدرة  وتعزز 

 . " 1ت وغريها من الكوارث، وحتسني تدرجييا نوعية االراضي والرتبة، حبلول عام2030 والفيضاان

 الفقرة الثانية: احلقوق املكرسة ببعض القوانني اجلزائرية:

التدابري من  جمموعة  اجلزائر  اإلجراءات  قننت  وقانون  العقوابت،  بقانون  املتفرقة  التشريعية 
حتمي  اجلزائية، وقانون األسرة، واجلنسية، وقانون العمل، والقانون التجاري وغريها من القوانني اليت  

 :2حقوق االفراد والدولة منها 

 اوال: قانون العقوابت:

القانونية تنقص من احلقوق  العقوبة  الرغم من أن  الوقت  على  أنه يعد يف نفس  للفرد إال 
نفسه  واآلخرين معا وتربز العالقة  الضمان للحقوق واحلرابت و أداة رقابية على سلوك الفرد حلماية

 :3نسان من خالل بني قانون العقوابت وحقوق اإل

 . 39-40احلق يف الدفاع الشرعي عن النفس أو الغري أو املال ابملادة  -

 . 107-111حق األفراد يف محاية حرايهتم ومعاقبة كل املعتدين عليها ابملواد -

 
التقرير السنوي  ،  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  1 لوضعية حقوق االنسان يف اجلزائر،    2017اجمللس الوطين حلقوق االنسان، 

  https://cndh.org.dz/Arabic/images/PDF/RAArabic2017.pdf    .38ص

 .13، صسابقمرجع حليمي صورية،  2
 .13ص، 1995اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،، طبعة اثلثة، دراسة يف مصادر حقوق اإلنسان، صدوق عمر 3

https://cndh.org.dz/Arabic/images/PDF/RAArabic2017.pdf
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 مكرر. 137-135حق األفراد يف احلماية من إساءة استعمال السلطة  ابملواد  -

 . 149- 144تعدي أثناء أدائهم مهامهم ابملواد حق املوظف ابحلماية من كل اهانة أو  -

 . 283-254حق املواطنني يف محايتهم من أعمال القتل والعنف العمدي ابملواد    -

 . 303-296حق األفراد يف محاية شرفهم وحياهتم اخلاصة املواد  -

 . 320-314محاية حقوق األطفال والعجزة من اإلمهال وتعرضهم للخطر املواد  -

 .371-350ة أمواهلم من السرقات واالبتزاز واالختالس املوادحق األفراد يف محاي -

 . 390- 394احلق يف احلماية القانونية للملكية األدبية والفنية املواد  -

فلحماية هذه احلقوق مت فرض عقوابت وفق اخلطأ املرتكب وهي اإلعدام والسجن املؤبد،  
 منه.  5السجن املؤقت، احلبس، والغرامة املالية ابملادة 

 ا : قانون اِلجراءات اجلزائية: اثني

أثناء توقيف الفرد والتحقيق  يقوم قانون اإلجراءات اجلزائية بوضع أحكام وإجراءات قانونية
معه وحماكمته كما يضبط السلطة من التعسف جتاه الفرد حىت ولو كان جمرما ومعاملته إبنسانية،  

وبقانون اإلجراءات اجلزائية ابملواد  من الدستور   60كما يف حالة التوقيف بنص املادة
وتنص   48و 47و 45   واملواد 1، متعلقة ابالتصال العائلي والزايرة والفحص الطيب 1مكرر51و 51

، و مواقيت التفتيش، وضماانت احلماية  44على إجراءات التفتيش، وعملية التفتيش طبق للمادة
  495و113و285حسب املادة ، وضماانت احملاكمة العادلة 159اثناء التحقيق حسب املادة 

 املرافعة والعلنية والدفاع.

 
اجلزائر: دار االملعية للنشر والتوزيع،  ، احلق يف حماكمة عادلة من خالل التشريع الوطين اجلزائري و التشريع الدويل، رمضان غسمون 1

 . 57، ص2010
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واملالحظ ان النصوص مل تفصل ومل تثر حق الغذاء صراحة كحق الصحة وحق التعليم وحق 
السكن وحق السكن وحق العمل، اال ما اشار اليه اجمللس الوطين حلقوق االنسان يف التقرير السنوي  

، او ما تنص عليه املادة  1يف تفسريه  68ق على املادة  لوضعية حقوق االنسان يف اجلزائر وعل   2017
من قانون االسرة اجلزائري على أنـه :" تشمل النفقة الغذاء والكسوة  والعالج  والسكن أو   78

"، اي ما ادرجه املشرع الغداء حتت النفقة   أجرته و ما يعترب من الضرورايت يف العرف و العادة 
الثالث اب الثاين ابلفصل  والعالج وليس حق    80-74ملواد  ابلباب  اللباس  اىل  منها مالزم  كجزء 

وتعترب االمتناع عن تسديد النفقة من األعمال اجملرمة من طرف املشرع اجلزائري نظرا للضرر ،  2مستقل 
، مينح  3الذي قد يلحق األسرة من جراء هذا الفعل من الزوج الرافض لتسديد النفقة املقررة قضائيا 

عوى عدم تسديد النفقة احملكوم هبا حبكم قضائي على الزوج فيتقرر العقوبة للحاضنة حق رفع د
النفقة على االوالد حىت    331املنصوص عليها ابملادة  القانون  العقوابت اجلزائري، ويوجب  قانون 

، مما جيعل صعوبة يف فهم 4بلوغ سن الرشد للذكور والدخول للبنات ويستثىن  املعاقني واملتمدرسني
 حتقيقه. واملقررة لسياسات واملؤسسات املكلفة اجلزائري الغذاء يف التشريع قنوات حق 

 

 
 . 38، ص مرجع سابقاجمللس الوطين حلقوق االنسان،  ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  1
بريوت: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،    اجلزء االول، ،  مصلحة احملضون يف ضوء الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية،  تشوار محيدو زكية  2

 . 139، ص2008
الدارجي،    3 الرمحان خلفي  املتابعة اجلزائية: دراسة تصيلية حتليلية، مقارنةعبد  الشكوى كقيد على  لبنان:  احلق يف  منشورات احلليب  ، 

 .385، ص 2012احلقوقية، 
العقوابت اجلزائريإسحاق إبراهيم منصور،    4 الدولة:  شرح قانون  ،  جنائي خاص يف اجلرائم ضد األشخاص واألخالق واألموال وأمن 

يعاقب    " يلي:  من قانون عقوابت اجلزائري اليت نصت على ما  331تنص املادة  .   134، ص1988اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،  
دج كل من امتنع عمدا، وملدة تتجاوز الشهرين عن    300.000دج إىل  50.000ابحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة من  

  تقدمي املبالغ املقررة قضاء إلعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم
ويفرتض أن عدم الدفع عمدي ما مل يثبت العكس، وال يعترب اإلعسار الناتج عن االعتياد على سوء السلوك    لزامه بدفع نفقة إليهم.ضده إب

 " .. .أو الكسل أو السكر عذرا مقبوال من املدين يف أية حالة من األحوال
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 : خالصة الفصل
على األراضي والثروات جيعل السيطرة على غذاء اإلنسان    ا أن الصراع أصله النفوذ واهليمنة مب

خطر حمدق يلزم اختاذ االسرتاتيجيات للحفاظ عليه يف ظل األمن الغذائي الذي ابرزته أزمات الغذاء  
واجلوع يف مطلع السبعينات ابلنسبة للدول املتقدمة الن الدول النامية واليت كانت حتت االستدمار 

والذي هو ضمان تتمتع البشر كافة به بكل األوقات بغرض احلصول عليه  عانت وتعاين منه دائما  
املتعلق بتوفري  و   خاضع للدول املصنعة واملسيطرة،  له، وهو مفهوم  ة وفرة ووصوال واستخداما  واستمراري

الغذاء واملواد األساسية للشعوب عن طريق شرائها وليس ابإلنتاج احمللي هلا وهذا خطر على سيادة  
ال مفهوم السيادة على الغذاء أمام مفهوم األمن الغذائي للدول واالهتمام به رغم أن  الدول إلمه

السيادة عن الغذاء تعتمد على اسرتاتيجية فالحية حملية للشعب احمللي يف اإلنتاج واالستهالك املرتابط  
طاع العام، اعتمادا  بني الصناعة والتوازن بني الريف واملدينة بواسطة املزارعني الصغار والتعاونيات والق

على منتوج الزراعة ومهاراته األصلية والتقليدية ال على البذور املعاجلة للهندسة الوراثية مع استعمال  
احلديثة تفاداي االحتكار للشركات الكربى ألنواع من البذور واخلطر الكيميائي يف املنتوج   االتكنولوجي

 للدول حقيقة.   سيادة الوطنية الالزراعي والصحة الوطنية وتكرس 
وواضح   قانوين مستقل  اعطاء مركز  اطار  اخلاص ابحلقوق  دوليا  يف  الدويل  العهد  بتعريف 

منه يف احرتام احلق ومحايته وتنفيذه على 11االقتصادية واالجتماعية والثقافية حلق الغداء بنص املادة
تصنع مثانني ابملئة   مستوى الدول، ولكن دون محايته من سيطرت الشركات االحتكارية الكربى اليت 

من غذاء العامل، واقرتان توافر الغذاء بوصفه اساس االمن الغذائي ضمان للسلم االجتماعي واالستقرار  
السياسي للحكومات الدول إبعمال االليات القانونية واالدارية والقضائية لتحصيل احلق، الرتباط  

الطبيعية للدول واستغالهلا لتحقيقه من   مفهوم الغذاء يف ظل االمن الغذائي ابلسيادة على الثروات 
 اجل تعزيز السيادة الوطنية هلا. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  : الباب الثاين

 األمن الغذائي على سيادة اجلزائر اثر 
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 األمن الغذائي على سيادة اجلزائر أثرالباب الثاين: 

بني مملكة تونس واملغرب االقصى ومشاال البحر   2حبدود الدولة الواضحة   1قدميا  متيزت اجلزائر
مييزها عن    4، واختذت هلا علم جزائري3االبيض املتوسط وجنواب جبال االطلس والصحراء الكربى

الدول لونه اخضر مرصع ابلنجوم مث ليصبح امحر مع ذراع عادي حيمل سيف ليصبح بعدها راية  
بلون االخضر كامل اثناء املقاومة الشعبية فيها يد    ، ورفع االمري عبد القادر علم5محراء دون رسم 

مبسوطة يف شكل نصف دائري حميط هبا، حيمل اجلملة التالية: " نصر من هللا وفتح قريب انصر  
، وسيطرت اسطوهلا على البحر االبيض املتوسط  7" متوسطة البياض 6الدين عبد القادر بن حمي الدين

وهولندا وإجنلرتا هباته السيادة ، كما اعتمدت القناصل إبقليمها  يف مواجهة واعرتاف فرنسا واسبانيا  
دبلوماسيتها   اطار  يف  الشأن  هذا  يف  العثمانية  الدولة  اىل  رجوع  دون  ابمسها  املعاهدات  وابرمت 

، وهو ما اكده املؤرخ االمريكي وليام سبنسر يف قوله :" ان االعتماد املتبادل بني الباب  8اجلزائرية

 
   . 5، ص2001تبة الثقافة الدينية، ، بور سعيد: مكاتريخ الدولة الزاينية بتلمسان البن االمحرهاين سالمة، 1
، جملة دراسات التارخيية و احلضارية،  1830-1518مؤيد حممود محد املشهداين، سلوان رشيد، اوضاع اجلزائر خالل احلم العثماين    2

 .  417، ص2013،  16، العدد 5جامعة تكرت، اجمللد 
،  2000، بريوت: دار الغرب االسالمي،  اتريخ اجلزائر يف العهد العثماينورقات جزائرية: دراسات واحباث يف  انصر الدين سعيدوين،   3

 .  93ص
،  1982، ترمجة: امساعيل العريب، اجلزائر :الشركة الوطنية للتوزيع،  1824-1816مذكرة وليام شالر قنصل امريكا يف اجلزائروليام شالر،    4

 .  27ص
 .  180، ص1996 ، اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب،، ترمجة: ابو القسم سعد هللااجلزائر و اورابجون وولف،  5
، اجلزائر: موفم  1945  -1518العلم الوطين اجلزائري املعاصر: تطوره الشكلي وحتليل ملضمونه االيديولوجي والسياسي،  شاوش حباسي  6

 .  12، ص1996للنشر، 
7 Abdelatif Benachenhou, L'Etat algérien en 1830: ses institutions sous L'Emir Abdelkader, 

Alger :SNED, 1987, p103.  
 . 304، ص2010، اجلزائر: دار هومة للنشر، 1830-1619معاهدات اجلزائر مع فرنسا مجال قنان،  8
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ة اجلزائرية رمبا يصوره بوضوح اكثر التدعيم الذي يعطيه كل منهما لألخرين يف ظروف  العايل والدول
 .1الشدة

  قوة اقتصادية تنتج احلبوب وتصدرها وخمتلف البقول واخلضروات وتنوع صناعي يف متتعت بو 
ت استغلها االحتالل فيما بعد لنهب ثرواواليت  ، االواين، اجللد،  الزجاج  خمتلف االنواع النسيجية، 

سنوات مباشرة، لتعاين من العجز الغذائي بسبب االستدمار الفرنسي املباشر من  7البالد ملدة قرن و
سنة، وبقي العجز بعد االستقالل مما جيعل اجلزائر تعتمد على االسترياد اىل  132ملدة  1830سنة  

من   %98تصطدم بواقع االقتصاد الريعي الذي هو اساس صادراهتا واملقدر حبوايل  و ،  يومنا هذا
البرتول، ويرهن سياساهتا اجتاه اجملتمع الدويل يف اختاذ قراراهتا، لتأثري ارتفاع اسعار الغذاء يف العامل او 
اخنفاض اسعار البرتول، تصبح حمل نظر ورسم اسرتاتيجيات مستعجلة لتدارك خطر تقلب اسواق 

لألوضاع رهنها  دون  للدولة  الكاملة  السيادة  وممارسة  وتمينه  ابستغالل كل   الغذاء  االقتصادية 
يدعم   الذي  االستثمار  الزراعة وقطاع  تنمية شاملة ابلرتكيز على قطاع  ملباشرة  املتاحة  االمكاانت 
النماء االقتصادي وتنوعه يف ظل املتغريات املستمرة واملتسارعة االقليمية والعربية والدولية وتثري العوملة  

معروض االنتاج الغذائي احمللي عاجزا عن تلبية الطلب   ، الن بقاء2يف سري احداث اجملتمع الدويل 
احمللي منه خصوصا املنتجات الرئيسية ذات االستهالك الواسع يلزم احلكومة اىل اللجوء اىل تغطية  

وهو ما جعلنا نبحث ابلفصل  3العجز الغذائي عن طريق االسترياد حفاظا على مسألة االمن الغذائي
ضمن املعطيات السابقة، وابلفصل الثاين كيف ميارس الشعب هذا    اجلزائراالول مكانة السيادة يف  

 . 1996يف ظل دستور

 
 .   156، ص2006، اجلزائر: دار القصبة للنشر، ترمجة: عبد القادر زابدية، اجلزائر يف عهد رايس البحر وليام سبنسر، 1
 . 47، ص  2003، االسكندرية :دار اجلامعية اجلديدة، العوملة : دراسة يف املفهوم والظاهرة و االبعادممدوح حممود منصور،  2
جملة اقتصادات  ،  2015-1995بن عيسى كمال الدين، كبريي فتيحة، حتدي االمن الغذائي يف اجلزائر: دراسة قياسية خالل الفرتة    3

 .  146-137، ص2018،  19، العدد14اجمللد  مشال افريقيا، 
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 الفصل االول: مكانة السيادة يف الدولة اجلزائرية
املؤسس الدستوري اجلزائري كرس مبدا السيادة يف كل دساتري اجلزائر و اجملسدة يف يد الشعب  

، 2كون السيادة الوطنية ملك له وحده   1ة ابن السلطة مصدرها الشعب بنص املواد الدستورية املقر 
وهدفهم احملافظة على السيادة واالستقالل   3وميارسها عن طريق املؤسسات اليت خيتارها بواسطة ممثليه

الوطين واهلوية والوحدة اليت تضمن بناء ازدهار اجتماعي وثقايف لالمة اجلزائرية. ومناء اقتصادي يثمن 
والعلمية  والبشرية   الطبيعية  البالد كلها   العام    4قدرات  االقرتاع  والية  االنتخاب  اطار مؤسسة  يف 

اول السلمي على السلطة و املرور السلس للمشاركة السياسية يف ظل  املباشر و السري كوسيلة للتد
ملمثليه  الشعب  اختيارات  عن  التعبري  و  التشاركية  يف  5الدميقراطية  الدستوري  املؤسس  اكد  ، كما 

على اميان الشعب ابختياراته اجلماعية املتعلقة بتمسكه بثرواته الوطنية بطابعها اليت متنح    6الديباجة 
 .7زائرية استقالليتها يف ممارسة سلطاهتا و سيادهتا الكاملة البعيدة عن اي ضغط خارجي للدولة اجل

فالنصوص الدستورية السابقة متنح وجتسد سلطة الشعب الذي هو اصلها يف اطار الوعاء  
اجلمهوري واملؤسسايت متكني رئيس اجلمهورية و النواب الذين ينتخبون عن طريق االقرتاع العام املباشر 
و السري كممثلني شرعيني نتاج املؤسسة االنتخابية على تكريس و جتسيد وحتقيق كل ما يضمن  

ستغالل واحلفاظ على الثروات االقتصادية يف ظل السيادة الوطنية اليت تضمن االختيارات االقتصادية ا

 
 .  1996من دستور  7انظر: املادة   1
 1996من دستور  7/2انظر: املادة   2
 1996من الدستور  8املادة  انظر:  3
   1996من دستور  9املادة  انظر:  4
 . 1996من الدستور  6واملادة   118و املادة  5املادة  انظر:  5
الديباجة: هي جمموعة االفكار والرؤى اليت سامهت يف صياغة بنود الدستور على حنو مرتابط ومتناغم جيعل منها كل واحد يعكس   6

 ارادة االمة و حيفظ مصاحلها . 
 . 1996انظر: ديباجة دستور  7
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ستثمار والتجارة اليت  يف اطار اإل  2قتصادي ، وتدعم الشعوب اليت تكافح للتحرر اإل1املناسبة للجزائر
الوطين اجلزائرية  3تدفع ابالقتصاد  لألمة  املستدامة  التنمية  اجلمهورية   حتت  4وختدم  رئيس   5اشراف 

قتصادي وتعاون اجمللس ، ومبساعدة اجمللس الوطين اإل6املنتخب و اجمللس الشعيب الوطين املنتخب
للشباباأل الدولة 7على  العلمي والتكنولوجيات، وتسهر كل مؤسسات  للبحث  الوطين  ، واجمللس 

شاركة الفعلية يف احلياة  املحتول دون    زالة العقبات اليتإعلى ضمان املساواة لكل مواطين اجلمهورية يف  
اجلزائر  وحىت  تتضح الرؤاي ننوه اىل   1996من دستور   34االقتصادية للدولة اجلزائرية بنص املادة 

تفكيك و متحيص عالقة السببية اليت تربط االقرتاع العام للمؤسسة االنتخابية مبمارسة السيادة يف  
الدولة يف سياسات  ممثلني جيسدون  يف اختيار  للشعب  الغذائي  االمن  وخاصة  مناهجها  خمتلف   

عن كل  بعيدة  حقيقية  سيادة  لتحقيق  والطبيعي  البشري  واملورد  واملؤسسات  املوارد  استغالل كل 
الضغوطات والرهاانت احمليطة كوسيلة لتوجيه االختيارات الكربى للشعب اجلزائري يف ظل الدستور 

اجلمهورية  ا  وقوانني  االمن  اول، و من اجل حتقيق  واقعا كمبحث  قانونيا    اتسيس لغذائي  هذا احلق 
   كمبحث اثين.

  

 
 منه .  9/7واملادة   1996انظر: ديباجة دستور  1
 . 1996الدستور   30انظر: املادة   2
 .  1996من دستور  43ملادة  انظر: ا 3
 .  1996من دستور   44انظر: املادة   4
 .  1996من دستور  149انظر: املادة   5
 .  1996من دستور  6انظر: املادة   6
 .  1996من دستور  204املادة و   201انظر: املادة   7
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 من الغذائي يف اجلزائرول: واقع األاملبحث األ

ألي دولة ابالعتماد على معطياهتا: امليزان    ئيمن الغذاألقتصاديني  وخربائه واقع ايدرس اإل
السلعي الغذائي والناتج الداخلي اخلام، ابإلضافة اىل استهالك االسر من االغذية كون امليزان السلعي 

، 1تصدير( وكذا املتاح من االغذية الغذائي يعكس ما يكون من انتاج التبادالت الدولية )استرياد،
اد السلع الغذائية لتامني غذاء شعبها، فهي مثل اغلب الدول العربية وكون اجلزائر تعتمد على استري 

ابملئة من احتياجاهتا للمواد الغذائية من دول العامل، واليت ختضع اىل الزايدة املستمر  55اليت تستورد  
رهن اختياراهتا ويشل قراراهتا  يط سالح اسرتاتيجي للدول املنتجة  يف اسعارها مما جعلها حتت ضغ

ة يف احملافل الدولية واقعا ابلرغم من خمططات التنمية اليت عجزت يف معظم الدول العربية عن السياسي
الشعوب   تفطن  الدول وعدم  بسيادة  املتعلق  السياسي  القرار  الزراعي، كون  االنتاج  حتسني وزايدة 

ع الزراعية  هلذا، ال يدعم القطاع الزراعي الذي هو ضعيف جدا كأولوية او يدعم االستثمار يف املشاري
املياه   استعمال  الزراعي وترشيد  املشروع  تدعم  واليات  تقنيات  العلمي إلجياد  الزراعي  البحث  ويف 

 .   2ودعم املراعي وتربية املواشي 

شهرا االوىل من    11مليار دوالر خالل    5.75عرف امليزان التجاري للجزائر عجزا بـ  وقد  
،  مليار دوالر  42ليار دوالر، مقابل  م  37.37بلغت   الواردات ان  مارك  جلا ، واكدت مديرية  2019

  ، اي ابملئة  48، ما ميثل زايدة بـ  2018مليار دوالر خالل نفس الفرتة من    3.88مقابل عجز بـ

 
الغذائي يف اجلزائر،    1 االمن  اقتصاديةعدالة عجال، وليد شرارة، دراسة واقع  االقتصاد والتجارة، جامعة    جملة رؤى  محة خلضر  ، كلية 

 . 136-119، ص2014 ديسمرب ،7عدد ،4اجمللدالوادي، اجلزائر،
  حممود الصلح "مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة "ايكارد"، واقع االمن الغذائي يف العامل العريب، االقتصاد  2

 .   2014-12-20والناس، اجلزيرة ، قطر، 
https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2014/12/20/ %  

https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2014/12/20/%20%25
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شهر االوىل من    11ومثلت احملروقات أهم مبيعات اجلزائر يف اخلارج خالل    ،ابملئة  8.66ـعجزا ب
 .جم االمجايل للصادرات اجلزائريةابملئة من احل 92.67بنسبة   2019

يف الدول اىل اجملاعة واالمراض املتعلقة هبا، وتدفع اىل قيام ثورات من الغذاء تؤدي  مشكلة  ف
اجل رغيف اخلبز، لنقص انتاج احلبوب لدى معظم الدول النامية وسيطرت الدول الكربى على نسبة  

سعار على السلع الغذائية يف السوق العاملية، وملعرفة  االنتاج يف العامل، املوازي اىل االرتفاع املتزايد لأل
املشكل نبحث يف االسباب ابملطلب االول تعمق املشكل الغذائي سوء كانت طبيعية او بشرية او  

 سياسات حتكم هنجها وهو ما نراه ابملطلب الثاين.  

 يف اجلزائر:   ول: مظاهر املشكلة الغذائية املطلب األ

يواجهها   اليت  العاملية  املشكالت  الدول  الغذائية يف  املشكلة  الشعوب يف املواطن و تصنف 
االرض لتأثريها املباشر على احلياة البشرية، فاملاليني من البشر هتلك سنواي نتيجة اجلوع واالمراض 

في من طعام املصاحبة هلا، واكثرها من الفئات اهلشة اطفال ونساء وعجائز رغم ان العامل ينتج ما يك
ولكن التوزيع واحتكار املوارد و الثروات واالمكاانت تسبب تزم املشكل الغذائي، وبرزت مشكله 
الغذاء يف النصف الثاين من السبعينيات القرن املاضي اثر احلروب والنزاعات والثورات واالنقالابت  

من اجل    1974قدة يف روما  وعدم االستقرار السياسي للدول، ليأيت املؤمتر العاملي لألغدية املنع
عن طريق التزام الدول حماربة املشكل الغذائي وتوفري االمكانيات 1تدارك املشكل هذا وحماولة معاجلته

 املناسبة.  

 
 . 1974، توصيات املؤمتر العاملي لألغذية ، روما، لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة  1

. http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm  

http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm
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 فاتورة واردات السلع الغذائية يف اجلزائر:  أترجح الفرع االول: 
مليار    4.13ذائية حوايل  املواد الغ  بني الصعود والنزول يف  يةفاتورة الواردات اجلزائر   تتأرجح 

لسنة   االول  السداسي  خالل  وبقااي    2019دوالر  والسكر  ومشتقاته  واحلليب  احلبوب  مشلت 
وفضالت الصناعات الغذائية، وسجلت  فاتورة استرياد  احلبوب والدقيق والطحني اليت حتتل نسبة  

بـ    33 الغذائية  املواد  استرياد  فاتورة  من  دوالر، كذ  1.356ابملئة  فاتورة   مليار  خيص  فيما  لك 
مليون دوالر هذا العام، ونفس االمر ابلنسبة لفاتورة استرياد    69.037منتوجات احلليب كانت  

وسجلت خمتلف املستحضرات الغذائية املتنوعة  ،  مليون دوالر  348.81اته قدرت ب  السكر ومشتق
الغذائية مت استريادها بقيمة  156.21 املواد  امريكي 786.41مليون دوالر، وابقي  مليون دوالر 

اال فان  وخبصوص  الغذائية،  غري  االستهالكية  املواد  املصنفة يف جمموعة  التجزئة  ببيع  اخلاصة  دوية 
الكبري على حجم املواد الغذائية املستوردة    طلب، وهذا ال1مليون دوالر521.42فاتورهتا قدرت بـ  

تاج و االستهالك، جيعل سيادة اجلزائر مهددة  من جانب اجلزائر يؤكد اتساع الفجوة الغذائية بني االن
سياسيا، ولقد قال الرئيس االسبق االمريكي جريالد فورد يف السبعينات: " لسنا مضطرين إلرسال  

الغذاء اراضيهم مقابل  للتواجد يف  يوما  الشرق االوسط، سيدعوننا  مناطق  "،    2جيوشنا الحتالل 
ل البرتول وزايدة اجلفاف، وعدم استغالل  يهنيار سعر برمائية كبرية يف ظل افاجلزائر تسدد فاتورة غذ

، فالتبعية الغذائية للجزائر فالحةاملياه اجلوفية والسطحية وتسطري اسرتاتيجية لألمن الغذائي لتطوير ال
 .  3ابملئة من الواردات  75واضحة يف النسب العاملية لالسترياد اليت اصل منتوجاته 

 
 . https://www.commerce.gov.dz/arانظر: موقع وزارة التجارة اجلزائرية،    1
للوالايت املتحدة االمريكية دون  انتخاابت كونه توىل رائسة الوالايت املتحدة االمريكية  بعد استقالة ريتشارد    38هو الرئيس رقم    2

 ، وهو الرئيس االوحد الذي توىل املنصب الرائسي من دون انتخاابت يف اتريخ الوالايت املتحدة االمريكية.   1974نيكسون
3, edtions millénaire: Défis et potentialités au troisième gérieL'Al ,Ahmed Benbitour 

Marinoor, Alger, 1998, p154. 
 .288، ص2013، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع، الواقعة النقدية يف بلد برتويل انظر: االخضر ابو عالء عريب، 

https://www.commerce.gov.dz/ar
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 سيادة:  الفرع الثاين: التبعية حتد ال 

يذهب مصطلح التبعية اىل جانب الوصاية للدول املرتبطة مبصاحلها الغذائية او البرتولية ،  
فتلبية احلاجات الغذائية للشعب اجلزائري يف ظل تفشي البطالة وزايدة النمو الدميوغرايف جيعل اجلزائر 

 من سيادهتا الدولية . رهينة حتقيق هذا الحتكار الشركات الكربى لألسواق والسلعة الغذائية حيد 

سعار البرتول ،لتصديرها ملنتوج واحد وهو البرتول ،وهذا له  أرتفاع  زدهارها إبإ  واجلزائر مرتبط
س املال وليس كثافة اليد العاملة وحتتاج أن قطاع احملروقات قوامه ر أتثري سليب يف سوق العمل بسبب  

كنولوجيا  التجهيزات وت  نألناصب الشغل وفرص العمل  جياد مإستثمارات  ابهظة ال تساهم يف  إاىل  
، الذي يوازيه تذبذب دائم يف السوق احملروقات وارتباطه مبنتوج صناعي جزائري  قل يد عاملةأتعتمد  

مداخل  ضئيل يف القطاعات االنتاجية، فالتبعية واضحة يف االعتماد الكلي على متويل االقتصاد من  
ية لتصدير احملروقات والتأرجح  تصدير النفط مل يستطع منتخيب الشعب اختاذ القرار لتخفيف التبع

تفشي مظاهر الفساد اىل  وهذا كله يؤدي  ،1وهو منطق الدولة الريعية  ة سعار النفط يف السوق العامليأل
ل النزاعات وهو ما أكده  نفجار اجتماعي  والعنف كوسيلة حلال  املولد   قتصاديةيف تسيري املشاريع اإل

 سبق املستقيل. امحد بيتور رئيس احلكومة األ

كما يؤكد العجز الغذائي الناتج الفجوة الغذائية بني االنتاج احمللي واالنتاج املستورد  واالنتاج 
املصدر ليؤكد التبعية الغذائية للجزائر، العتمادها على االسترياد اخلارجي يف سد االحتياجات الغذائية  

 ألسعارمن حترير    يطلبهملا    2الساسية، وقد يزيد انضمام اجلزائر اىل منظمة التجارية العاملية هذا حدة ا
املنتوجات الزراعية، وعناصر االنتاج الزراعي و خاصة  احلبوب و احلليب و مشتقاته ، الن واقع 

 
، قطر: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،  والتنمية املستدامة يف الدول العربيةالنمو االقتصادي  اشرف عبد العزيز، و اخرون،   1

 .  31، ص2013
، فرع اقتصاد، كلية العلوم االقتصادية  رسالة دكتوراه، مشكلة الغذاء يف اجلزائر: دراسة حتليلية وسياسة عالجها،  عيسى بن انصر طوش   2

 . 7، ص2015،  اجلزائر، منتوري قسنطينة اإلخوة  جامعةوالتسيري، 
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ستصالح إاالهداف املسطرة، و صالحات الفالحية مل حتقق  نتاج الغذائي يف اجلزائر رغم سياسة اإلاإل
ستصالحها هو نسبة  إراضي الصحراوية من بني املليون هكتار املقرر  الف هكتار من األ200حوايل  

فالدرجة األضعيفة جدا اإل،  اجلزائر  للتقليل وىل على  اخلاصة ابلبالد  الغذائية  املصادر  عتماد على 
 دم قراراهتا السياسية السيدة.  ، لتحقيق االمن الغذائي الذي خي1وجتنب التبعية الغذائية

مهتزة   وضعية  اضعيفة  و مقابل  ونوعية  حيث كمية  من  اجلزائر  يف  الفالحة  النتاج لقطاع 
اليد العاملة كون االسترياد الكبري يعود للمواد الغذائية وخاصة  واستغالل املوارد املتاحة ، وتوظيف 

املواد االساسية تعرب عن وجود تبعية غذائية من جانب، و من جهة اخرى متثل مصدر من مصادر 
االجنبيةيتسر  العملة  اىل  ب  واملصاحب  اجلزائرية  للواردات  الكبري  الوزن  يظهر  املدفوعات  فميزان   ،

املواد ابألسواق العاملية جيعل الدولة تتدخل كذلك لدعم هذه املواد لتكون يف صاحل    ارتفاع اسعار
 الذي زاد الطلب على املنتجات الغذائية للسكان.   2شرائح اجملتمع 

 الفرع الثالث: الفجوة الغذائية يف اجلزائر:  

تقاس الفجوة الغذائية مبقدار الفرق بني امجايل االحتياجات من املنتجات الغذائية املختلفة 
وبني امجايل املنتج منها حمليا، وتلجا الدول لسد هذه الفجوة عن طريق االسترياد الذي اصبح اتكال 

يقها فائض يف واعتماد على تغطية االحتياجات الغذائية من املواد اساسية على الدول املتقدمة بتحق
احلضارة   ولقد عرفت  معا،  مها  او  التغذية  سوء  او  نقص  تتمثل يف  الفجوة  فأساس   ، املواد  هذه 

مصر   فرعون  السالم  علية  يوسف  سيدان  نصح  عندما  هذا  الوفرة   ابدخارالفرعونية  اثناء  الغالل 
مريكية اليوم  ، كما تعرف الوالايت املتحدة اال3وتوزيعها على الناس وفق نظام احلصص وقت القحط 

 
   143، ص مرجع سابقبلقاسم سالطنية، علم االجتماع االعالمي ،  1
، كلية العلوم  جملة رؤى اقتصادية، التبعية الغذائية يف اجلزائر: ابعاد املشكلة وافاق التغيري،  هشام غريب مسري أيت حيىي،   فضيل رايس،  2
 . 14-6،  2013، جوان  4، عدد3القتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، اجلزائر، اجمللدا

 49-42سورة يوسف اآلية  3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47103
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47103
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47104
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47104
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47104
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#25281
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  واإلشهارات فائض يف كل املواد  الغذائية  حىت اهنا ختصصها للقطط والكالب وتقدم االعالانت  
 .1يف هذا وتدعمها منظمات حقوق احليوان 

او مرتفعة يف  او متوسطة  يعلم اجلميع ان اجملتمع اجلزائري يف كل اسرة سواء كانت فقرية 
لقمح فالفرد اجلزائري يستهلك احلبوب بقوة ويعود اىل طبيعة  اتفاقاهتا تعتمد على احلبوب،  وخاصة ا

البلد والتقاليد الغذائية يف تكوين الفرد داخل كل اسرة، وهي ختتلف من بيئة اىل اخرى فهي ثقافة  
غذائية استهالكية ترسخ فكرة املصدر االول للغذاء الذي حيصل هبا الفرد على السعرات احلرارية،  

ماليني طن من احلبوب السيما القمح،  7و6لغذائية ابلنسبة للحبوب ما يقارب  ومنه حتتل الواردات ا
ابملئة من جمموع استرياد اجلزائر مث السكر والزيوت والقهوة والشاي، لتزيد الفجوة   38فاحلبوب متثل  

البرتول  للجزائر هو  اعتماد على صادر واحد  ارتفاعا، مع  الغذائية  املواد  الغذائية ابلنسبة ألغلب 
طاع احملروقات اليت ترتفع او تدهور اسعارها والذي ينعكس على التنمية االقتصادية للدولة اجلزائرية لق

ابملئة من صادرات السلع الشتوية للسوق 70، وتستقطب حوايل  2والوضع الغذائي للسكان خاصة 
 األوروبية، وخاصة فرنسا وهي تبعية اخرى يف الصادرات دون التنويع مع دول اخرى.  

النقل إيعين  ربية تضمن قرب السوق اجلزائري، و و ابلنسبة للدول األ  وهي خنفاض تكاليف 
مار الفرنسي يف تصريف املنتجات اجلزائرية، ونفس الشيء ابلنسبة للواردات دستسبقية اإلأمني و أوالت

سهم فرنسا حسب  أ على ر   9و أدول    8مريكا الالتينية، واحملصورة يف  أوربية و تسيطر عليها الدول األ
ابملئة مع زايدة يف  4الديوان الوطين لإلحصائيات السنوية اجلزائرية، وقد سجل نسبة تضخم بلغت  

 .3مليون نسمة  43ب   2019جانفي   1عدد السكان حيث قدرهم بيوم 

 
، دمشق: مطبعة احلافظ  دميقراطية اجلوع: دراسة حتليلية لسياسات جتويع البلدان النامية وتفريغها من ثرواهتا البشرية واملاديةحممد احملال،  1
 .  9، ص 1992،
 .   7، صسابقمرجع عيسى بن انصر طوش ،  2
 . /http://www.ons.dzانظر: املوقع الرمسي للديوان الوطين لإلحصائيات،  3

http://www.ons.dz/
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اإلوإ يف  اجلزائر  األستمرار  على  تشلعتماد  الغذائية  حاجياهتا  لسد  الدولية  تقدم    سواق 
ولية املستوردة من ابقي الدول اخلارجية،  واليت هي كذلك يف تبعية للمواد األ،  الصناعات الغذائية احمللية

يبني وجود اختالل كبري بني العرض والطلب يف جمال املنتجات الزراعية مع النمو الدميوغرايف السكاين  
الغذائية،   النفقات  اين تضاعفت  االستهالكي  السلوك  وامناط  اجملتمعية  التغريات  املتواصل يف ظل 

 ونقص املياه لسقي وترشيده يف اجلنوب واملناطق االخرى. 1قابل حمدودية يف العرض احملليمب

األ  ذبذب ت الوعي أبمهية  لعدم  اختاذ سياسات حكومية مستعجلة  السياسي يف  من القرار 
الغذائي ومشكل الغذاء يف املستقبل، واملتعلق بوعي العامل البشري للدولة اجلزائرية سواء يف مناصب  

ابملئة من املساحة الفالحية    48مهال ما يقارب إؤوليات او املواطن يف الشارع ابلنظر لضياع و املس 
مكانياهتا املتاحة، كل هذا أيخذ الدولة اجلزائرية اىل ضياع  إستغالل  إالكلية مع احتياج البالد اىل  

ادية احلقيقية للبالد  مثل للموارد لتحقيق السيادة االقتصستغالل األثرواهتا بني سوء التسيري و عدم اإل
 من الغذائي يف اجلزائر: نعدام األاثر واملظاهر إلوتتجلى من هذا كله جمموع األ

 ستهالكية يف:للدول املصدرة للمواد اإل 2التبعية االقتصادية   -1
 ولية للمنتجني احملليني.املواد األ -
 ساسية الغذائية. املواد األ -
 الريعي.احملروقات القتصاد الفالحة قطاع تبعية  -

و تفاقم ظاهرة اإل -2 اقتصاداي  األ  ارتفاعحتكام واملضاربة  اليه  يشار  الذي  الندرة مب سعار،  شكلة 
 حتكار املفروض. بسبب اإل

 نتشار الفقر والعوز كمظاهر جتعل اجلزائر متخلفة يف سلم الرتتيب العاملي.  إرتفاع البطالة و إ  -3

 
 ،12/2019/ 12ايسني بودهان، اختالالت هتدد االمن الغذائي للجزائريني ،  1

 .https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/7/28/ 
الواقع  :  قى الدويل العاشر لألمن الغذائيامللتورقة حبث مقدمة  حممد دابغ، وسائل حتقيق االمن الغذائي يف الفكر االقتصادي االسالمي،    2

 . 60،ص 2007نوفمرب 21-18ادرار، اجلزائر،  امحد درارية املعمول ، جامعة و 

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/7/28/
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 ا للدول املصدرة يف قراراهتا. تثرها ابألسواق العاملية خيضعه  -4
مراض خاصة مرض السرطان وفقدان املناعة لضعف البنية اجلسدية ألفراد وبئة واألانتشار األ  -5

 جتماعية. مراض مع كثرة اآلفات اإلاجملتمع اجلزائري ونقص مناعتهم ضد هاته األ
 غذائي.  من النعدم األسرية إلالتحلل اخللقي وفساد العالقات االجتماعية وخاصة األ -6
 تدين التعليم والتسيب املدرسي والتسرب املدرسي، وشلل املنظومة الرتبوية يف حتقيق التنمية.   -7
 ألمن الغذائي.   اتنصري والتشييع استغالل النعدام انتشار محالت ال -8

 الغذائي يف اجلزائر  ألمنابالنهوض  املطلب الثاين: موانع 

انه لتحقيق االمن الغذائي جيب حتقيق ركائزه االربعة اليت حددهتا منظمة االغذية و الزراعة التابعة  
  :1املتضمنة  FAOلألمم املتحدة 

احمللي -  الغذائي  االنتاج  مستوى  وحيددها  الغذائية  املواد  من  ابملعروض  املتعلق  الغذاء:  توافر 
 ومستوايت املخزون الكايف من حيث الكمية والنوعية والوفرة. 

احلصول على الغذاء: وهو متعلق برتكيز السياسات على الدخل والنفقات و االسواق من اجل    - 
ول الطعام واحلصول عليه ليكون كافيا من حيث الكمية و اجلودة  حتقيق االمن الغذائي جيب وص

 يضا.  أ

عداد الطعام وتنوع النظام الغذائي إساليب التغذية و أغذية: املتعلقة ابلرعاية اجليدة و ستخدام  األإ  -
 سرة املرافقة للمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية.  داخل األ

مدادات الغذائية وثباهتا: فال يتأثر الفرد وال االسر حبدوث تدهور بسبب عدم اإلستقرار إضمان  -
او   السياسي  ابالستقرار  تتعلق  لظروف  ومتكرر  دائم  بشكل  الغذاء  على  فرص حصوهلم  استقرار 

 
 . 8، ص2017جلنة األمن الغذائي العاملي، اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية، 1

http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf. 

http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
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الغذائية    – العوامل االقتصادية )بطالة   الفقر( ملا هلا تثري على حالة االمن    – ارتفاع اسعار املواد 
لإلمدادات  والثابت  الكايف  االستقرار  بركن  اال  تنجح  ال  السابقة  الثالثة  واألركان  الغذائي، 

األ1الغذائية فموانع  اسباب كوعليه  لعدة  تقود  اجلزائر  الغذائي يف  السكان  إمن  بني  التوازن  ختالل 
ولوية لقطاعات غري منتجة كقطاع التجارة واخلدمات، عطاء األإهشاشة القطاع الزراعي ،  واالنتاج،  
األ اإلتدعيم  دعم  بدل  واستعمال  سعار  البرتويل  الريع  على  االعتماد  املواد  أنتاج   لالسترياد  مواله 

تقدمة ،  سعار والسيطرة من طرف الشركات الكربى والدول املالغذائية ابلعملة الصعبة و احملتكر واأل
 حتتكر نصف فائض الغذائي يف العامل .

 الغذائي اجلزائري:  لألمن سكاينالفرع االول: هتديد النمو ال

ختالل القوي املسجل بني الطلب و العرض يف اكدت دراسة منتدى رؤساء املؤسسات اإل  
الذي تسجله اجلزائر و املتسارع يف فرتة قصرية، لتطور    سكاينالجمال املنتجات الزراعية نتيجة النمو  

ستقالل، اين تضاعف سكان اجلزائر  حركة التعمري الكبرية وحتسن االجور والتوجه حنو املدن منذ اإل
ههم امللفت اىل املدن ادى اىل زايدة يف طلب على املنتجات أبربع مرات خالل نصف القرن مع توج

النمط االستهالكي   الغذائية ،واملرافقة للتغريات االجتماعية الكبرية اليت يعرفها اجملتمع اجلزائري يف 
 .2الذي دفع اىل زايدة النفقات بفاتورة املواد الغذائية 

ية منه كونه عامل يزيد حدة املشل هو سبب تعاين العديد من الدول النام  سكاينالواملؤثر  
نفجار السكاين منه الذي شهدها العامل منذ هناية احلرب العاملية الثانية، والقارة  الغذائي، ويوصف ابإل

ستعمارات املختلفة ومعدل النمو السكاين مرتفع ابلنسبة للدول النامية  ستقالهلا من اإلإاالفريقية منذ  

 
جملة جامعة  حسني امحد السرحان، حسني ابسم عبد االمري، انعدام االمن الغذائي: االسباب وسبل املعاجلة: القارة االفريقية منوذجا،    1

 .  151-136،ص 2017، 4،عدد 15، العراق ، جملدكربالء العلمية
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135049. 

 ، 12/12/2019نسرين لعراش، دراسة: اجلزائر تعاين هشاشة حقيقية يف جمال األمن الغذائي، 2
.aljazairalyoum.com/https://www 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135049
https://www.aljazairalyoum.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC/
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رة للغذاء، واجلزائر تشتكي هذا العامل ابإلضافة اىل ظاهرة اهلجرة  على خالف الدول املتقدمة واحملتك
مليون نسمة  43، بلغ عدد السكان يف اجلزائر  1رايف اىل املدن واملناطق احلضريةالداخلية من األ

يف  %42.2مقابل  2019جانفي1حىت   االحياء    2018جانفي  1مليون  املواليد  عدد  وبلغ 
،وحسب نفس املصدر فانه ابفرتاض بقاء وترية    %1.9ـب سكاينالوقدرت نسبة النمو 1.038%

مبعدل حياة عند الوالدة    2020جانفي  1يف    %43.9النمو على حاهلا سيصل جمموعة السكان اىل
للرجال و 82ب  السكان  83سنة  للنساء ليصل يف اجلزائر جمموع  مليون هناية    %44.227سنة 

وهذا يزيد ارتفاع الطلب  ،20402مليون سنة    57.625و2030مليون يف  51.309و 2020
 على توفري الغذاء حسب هاته الزايدات السكانية املتتالية و السريعة يف اجلزائر . 

 من الغذائي يف اجلزائر:  الفرع الثاين: الفقر مينع األ

ا للدفاع عن حقوق االنسان حديثا يف  الرابطة اجلزائرية  تقرير    2019واخر جانفي  يشري 
من اجلزائريني هم   %38مليون جزائري يعيشون حتت خط الفقر اي حوايل  15 معاانةاىل  املنصرم

ساسيات احلياة ويعانون اجلوع  أقتناء  إيف تدهور لوضعيتهم االجتماعية، واصبحوا غري قادرين على  
عامل ، وهو  3وسوء التغذية، اي ان كل ثالث جزائريني يوجد بينهم مواطن جزائري يعيش فقر مدقع

اساسي يف التسبب ابجلوع وانتشاره، وسبب جذري النعدام االمن الغذائي لعدم قدرة املواطن على 
احلصول على الغذاء لفقره، وهو يف تزايد مامل تتخذ اجراءات وقائية مستعجلة، وللفقر ااثر كذلك  

 
 . 31، صسابق رجع م عيسى بن انصر طوش ، 1
 ./http://www.ons.dzانظر: موقع الديوان الوطين لإلحصائيات ،   2
  ختصص: تقنيات كميات مطبقة،  رسالة ماسرت  بلحسن ليلى ، حمددات الفقر يف اجلزائر: دراسة  حتليلية لظاهرة الفقر والية مستغامن ،   3

  2015/2016، جامعة عبداحلميد بن ابديس مستغامن، اجلزائر،  ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريقسم العلوم االقتصادية
 ليها. وما ي 38، ص

http://www.ons.dz/
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ا ملداخالت مثل  حىت على رداءة االنتاج الزراعي، فقد يكون بينهم املزارع الذي ال يستطيع شراء 
 .  1االمسدة والبذور واملبيدات 

  %10كشف عن نزول    2018شهر ديسمرب  ل  2ن البنك الدويل يف تقريره الرمسيأخطر  واأل
رتفاع نسبة التضخم إمن اجلزائريني حتت عتبة الفقر وذلك بسبب البطالة وتسريح بعض العمال و 

القدرة    ،2020يف    %9اليت تصل اىل   للفقر: بقصور  املتحدة اإلمنائي  وقد عرف برانمج األمم 
البشر يف حياة كرمية والبطالة سببه  الوفاء أبحقية  الفقر ال   3االنسانية على  فالتحرر من  الرئيسي، 

لة الفقر ابجلزائر تتعلق بعدم قدرة احلصول على فرصة عمل، واليت اىل أيكون اال ابلعمل ، فمس 
فاءات واملوارد البشرية، وخاصة فئات خرجيي اجلامعات الذين يهاجرون اىل دول  اهلجرة واهدار الك

 على  عتمادهاإلقتصاد ماليري الدوالرات  جل العمل، هجرة الكفاءات اجلزائرية تكلف اإلأاخرى من  
وهو ما جيعل الفئة الشبابية تتعرض لألمراض النفسية والعصبية و تعاطي املخدرات   ، كفاءات اجنبية

ويبلغ عدد    4حار وانتشار العنف االسري وتفشي اجلرائم وضعف االنتماء للوطن وكراهية اجملتمع واالنت
ماليني   7املهاجرين اجلزائريني بصفة شرعية وغري شرعية من الذين حيتفظون ابجلنسية اجلزائرية حوايل

الرابعة على ر  املرتبة  املكسيك ،وهو ما  كرب جالية ابخلارج بعد  أبس الدول  أمما جيعل اجلزائر حتتل 
ن عدد املسجلني منهم على مستوى العقارات يتجاوز صرحت به وزارة التضامن واجلالية ابخلارج أب

عهد  حسب ارقام امل  %12مليون وستة مئة الف رعية اغلبهم يف فرنسا، نسبة اجلزائريني يف فرنسا بـ  
 .الوطين الفرنسي لإلحصاء

 
   142، صسابقمرجع حسن امحد السرحان ، 1
 . 23،ص2018البنك الدويل ،التقرير السنوي اهناء الفقر واالستثمار يف الفرص،  2

-Bank-World-ldbank.org/curated/en/510621538160434570/pdf/Thehttp://documents.wor

2018.pdf-Report-Annual 
  اجمللة اجلزائرية للعوملة و السياسات االقتصادية، معاجلة مشكل الفقر: من منظور االقتصاد االسالمي،  حواس مولود ، بوشامة مصطفى 3

 . 190-167ص، 2010، 1، عدد 1،اجمللد  3،خمرب العوملة والسياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر
 .  273، ص سابقع مرجاشرف عبد العزيز،  4

http://documents.worldbank.org/curated/en/510621538160434570/pdf/The-World-Bank-Annual-Report-2018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/510621538160434570/pdf/The-World-Bank-Annual-Report-2018.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#21257
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#21257
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#13446
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#13446
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#13446
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 التنموية ابجلزائر:  ور السياسات صالفرع الثالث: ق

واجلزائر     اجتماعيإاو    قتصاداي إ  ستدامتهاإو يف حتقيق التنمية  بدرجة كبرية    1يؤثر القرار السياسي 
يف قراراهتا السياسية ال توفر الظروف املناسبة من طرف حكومتها ملؤسساهتا وافرادها للقيام ابلنشاط 

االقتصاد التنمية  برامج  اخفاق  اىل  ادى  الذي  و التنموي  وضياع  الرائدة،  واالجتماعية  ستنزاف  إية 
من الغذائي نعدام األإموال ضخمة وتوقف العديد من املشاريع الكربى، ساهم يف تعميق  أطاقات و 

حياء القصديرية واالمراض بداخلها، وهو ما تعاين منه اغلب الدول نتشار األإملشكلة الفقر والبطالة و 
  توظيفاتعلى االقتصاد الريعي يف اجلزائر بتوظيف عائدات النفط واحملروقات يف    هاتركيز و   ،العربية

   مالية يف بنوك والدول االجنبية الغري انشطة اقتصاداي وميكن تلخيصها يف: 

متأثرة   على فرضيات خاطئة   3وبناء سياسات    الوضع االقتصادي واالجتماعي  2سوء تشخيص
ة للوضع احمللي سواء يف ظل االشرتاكية او الصناعات املصنعة بنظرايت مدارس اقتصادية غري مالئم

او سياسات االصالح او السياسات االنفتاح على السوق، كلها مل حتقق االهداف املطلوبة، كوهنا  
مل تعن بتنمية االنسان املواطن ابعتباره مصدر الثروة، املهمة بتحقيق اعلى نسب الدخل، والتصنيع 

 وجيا. ونقل احلداثة والتكنول

التعليم  نوعية  بني  تتنامى  فجوة  اىل  ادى  الذي  التعليم،  لتدين  املعريف  التحصيل  تدين 
واحتياجات اسواق العمل للقطيعة بني مؤسسات االحباث وواقع املؤسسة االنتاجية واحتياجاهتا  
املرتبط ابلنمو  والبحث  االبتكار  التلقني دون  املعتمد على  التعليمي  النظام  تراجع جودة    بسبب 

 
االقتصادية،  ، خمرب العوملة والسياسات  اجمللة اجلزائرية للعوملة و السياسات االقتصادية،  األسس النظرية والعلمية يف اختاذ القرار  بلحاج فتيحة،  1

 . 284-269ص  ،1، عدد 7،اجمللد  3جامعة اجلزائر
  ،  30جملديم الفين، جامعة بغداد، العراق ،،هيئة التعل  جملة التقينسرى هاشم حممد، االطار التحليلي لعملية صنع القرار السياسي ،    2

 . 284-269، ص 2016، 7 دعد
،  جامعة سامراء  ، كلية الرتبية،  جملة سر من رأى،    آليات األنظمة السياسية يف صناعة القرار السياسي  ،  لف عباس السامرائيقتيبة خم  3

 .   84-57، ص 2008،السنة الرابعة ،  10،عدد4العراق، جملد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/249
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/249
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/249
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=249&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%22&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%22&uiLanguage=en
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الدميوغرايف والقطاعات االقتصادية، ملا يطلبه االنفجار السكاين من زايدة يف طاليب العمل، والذي  
 .1فشلت السياسة والتخطيط يف احتواءها 

كلي على متويل االقتصاد  عتماد  إعلى الريع النفطي، و واقع اقتصادي مبين منذ ستة عقود  مع  
مدخل  و   همن  الزراعة  من  الدخل  مصادر  تنويع  خضوع  دون  يعين  والذي   ، والسياحة  الصناعة 

على النسيج مسيطرة    اخرى مصاحل    حتكمهااالقتصاد الوطين اجلزائري ملعايري تسيري غري اقتصادية  
وتفشى   ،ير والفساد والرشوة وعدم الكفاءةاالقتصادي لتصبح املشاريع االقتصادية مصدر للتبذ 

 من الغذائي.  اليت تنعكس على األ 2الفقر والبطالة

نفس االشخاص ملدة طويلة  غري مشروع للموظفني العموميني لبقاء    اإلثراء جرمية  نتشار  مرفوق إب
منطق احملاابة يف التعيينات والرشوة والواسطة  ك  3واليت فرضت قيم سلبية تفشت يف اجملتمع ،  يف احلكم

خبطاابت رمسية للدولة اجلزائرية اقرها   عرتاف بتفشي  الفسادمت اإلو   على شرائح اجملتمع اجلزائري،
عبد العزيز بوتفليقة يف خطاابته:" ان الدولة مريضة ومعتلة، اهنا مريضة  يف مؤسساهتا    سابقالرئيس ال

يف ادارهتا، مريضة مبمارسة الغش.. احملاابة.. احملسوبية، والتعسف يف استعمال النفوذ والسلطة... 
بها الستغالهلا للمصاحل اخلاصة بال انه وال داع..."، مناصب الدولة  مريضة بتبذير املوارد العامة وهن

اصبحت حتقق منافع شخصية يف كل العقود واملشاريع اليت تشرف عليها الدولة اجلزائرية، مع الدفع  

 
اسرتاتيجية    االورو جزائرية، حبث مقدم مللتقىرحيم حسني، حاجي فطيمة، اشكالية البطالة والتشغيل يف اجلزائر يف اطار اتفاقية الشراكة    1

 .8،ص 2011نوفمرب 16-15احلكومة للقضاء على  البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
لتقـى الدويل اسرتاتيجية  ملقدمة مل  ورقة حبث،  اسباب انتشار البطالة واجراءات مواجهتها يف اجلزائر،    تسعديتبوسبعني  براق حممد،    2

كلية العلوم االقتصادية    خمرب االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية يف اجلزائر،   ،  احلكومة للقضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة 
 .  14-1، ص2011نوفمرب 16-15خالل الفرتة اجلزائر، املسيلة، حممد بوضياف جامعة  التسيري،والتجارية وعلوم 

مشكلة اإلثراء غري املشروع ملوظف  :  الوقايـة من الفساد املايل واإلداري من منظور الفكر اإلسالميكردودي صربينة، وصاف عتيقة،    3
  2016،  7،العدد  3، خمرب العوملة والسياسات االقتصادية ،جامعة اجلزائر  القتصاديةاجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات ا،  القطاع العمومي 

 .  241-236، ص 
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من اجل االجتار والرتبح ابلوظيفة فيما بعد، وهذا يتسبب   1والرشوة للحصول على املناصب الرمسية
اد وهروب االستثمار احلقيقي، وزايدة الفقر، وزايدة التحلل االجتماعي، وضعف شرعية  يف امناء الفس 

املؤسسات العمومية واليات الرقابة، وضياع االنفاق العام يف غري االولوية املخصصة له،  فتستفحل 
ابجل املرتبطة  االموال  وغسل  االداري،  والتزوير  والتسيب  واالحتيال  والنصب  واحملسوبية  رائم  الرشوة 

االقتصادية واملتصلة ابلبنوك واملؤسسات املالية لتشويه التنمية االقتصادية، وللتحكم ابلسيادة اجلزائرية  
يف اهدار مواردها وسوء استغالهلا، وتفاقم العجز ابملوازنة والتهرب من دفع الرسوم واجلمركة والضرائب 

مع اجلزائري، واملساس املباشر وغري لبث روح التناحر وانشاء الطبقية وتقسيم وتصنيف فئات اجملت
مباشر ابجلبهة االجتماعية اجلزائرية لتضخم وتشعب الفساد السياسي واملايل واالداري على حساب  

واالجتماعي  االمين  مؤسسة   2السلم  غري  واخلطط  مدروس  غري  السياسي  القرار  نتيجة  وكلها 
 اسرتاتيجيا.  

ائي يف مقابل حمدودية العرض الوطين، لسياسة  الزايدة امللحوظة يف معدالت االستهالك الغذ
احلكومة والقرار السياسي املعتمد متاما على  االسترياد من اخلارج يف جمال البذور او احملاصيل او  
املواد االولية للمنتجني الزراعيني احملليني، والذي يفسر االرتفاع احلاصل يف الفاتورة الغذائية و احتالل  

ىل من حيث استرياد القمح والنب واالوىل عامليا فيما خيص القمح الصلب خاصة،  اجلزائر املراتب االو 
للجزائريني   الغذائية  لتلبية احلاجيات  العاملية  السوق  اللجوء اىل  وبقاء سياسة احلال واالستمرار يف 

تيت   يرهن االمن الغذائي الوطين ويشل السيادة الوطنية اليت تصبح رهينة التبعية للمواد االولية اليت
، فالقرار عشوائيةمن اخلارج، امن غذائي يف احملصلة رهينة للريع البرتويل وسيادة ضحية للقرارات ال

السياسي هو ما حيتاج اىل تنمية يف طبيعة النظام السياسي اجلزائري يف معاجلة سوء االدارة الفتقار 

 
،  70، العدد7، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، اجمللد  جملة جسر التنميةعلي عبدالقادر علي، مؤشرات قياس  الفساد االداري،    1

 . 9-8، ص2008فيفري 
، خمرب  اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات االقتصادية،  واالقتصادي اثره واليات مكافحته :حالة اجلزائر  بن عزوز حممد، الفساد االداري  2

 .  219-197، ص 2016، 07، العدد3العوملة والسياسات االقتصادية ، جامعة اجلزائر
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ادي  و االجتماعي يف حالة اجلزائر اهلياكل املؤسساتية الليات املراقبة والشفافية، فسوء االداء االقتص
الدميقراطي العجز  العاملي يف    1هو  الرتتيب  ذيل  والذي جيعلنا يف  الدولة وسياساهتا  حلماية سيادة 

 التسيري.

فاحلكم عامل اساسي يف ترقية التنمية االقتصادية واالجتماعية، فالسلطة احلاكمة كوهنا ركن 
توجيه التنمية، واحتكارها يولد العنف االجتماعي على صانع للدولة يرتجم جناعة دور الدولة يف  

كامل حياة املواطن وهياكل الدولة لضياع جودة الدميقراطية وشكلية املؤسسة االنتخابية بظل سياسية  
االجتماعية   الناجحة  والسياسات  ملداخلها،  توزيع  وتعيد  الطاقوية  املوارد  على  تعتمد  حكومية 

رة على تعبئة املواطنني مجيعهم حول مقاربة هدفها التنمية القائمة على  االقتصادية املتكاملة هي القاد
 .2االنتاج واالستثمار ال على اعادة التوزيع واالستهالك 

كذا ضعف االستثمار وامهال قطاع الزراعة رغم ان اجلزائر اليوم اقل تصنيعا وليس هلا اي ترتيب  
طاع الزراعة املنتج واملولد ملناصب الشغل رغم بني مثيلتها لسوء وضعيتها الصناعية يف ظل امهال ق 

توافر االراضي الزراعية الشاسعة اخلصبة ما يهدر امنها الغذائي لزحف البناء وتقلص االستصالح  
 املساحات الزراعية لصاحل البناء والتعمري دون مراقبة.  

لق ابحلد االدىن للملكية  فمنذ ان اقرت اجلزائر اصالحاهتا يف اجملال الزراعي يف بداية نشأهتا واملتع
  1975الزراعية وضم االراضي الزائدة مباشرة بعد االستقالل مث  يف ظل اشرتاكية جاء ميثاق الثورة  

ولكن قلة املستفيدين وهيمنة كبار مالك املزارعني مبراوغة االدارة ببريوقراطيتها خاصة داخل التعاونيات  
لتحق االولوية  واعطاء  فشلها  اىل  ادى  التنموية  الزراعية  وليس  السياسة،  األيدولوجية  االهداف  يق 

 
ترمجة : جورج سعد، لبنان :املؤسسة اجلامعية  ،  املؤسسات السياسية و القانون الدستوري لألنظمة السياسية الكربىموريس دو فرجيه،    1

 . 52، ص1992للدراسات والنشر والتوزيع،  
، قطر: املركز العمل :دراسات قطرية  النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف الدول العربية: سياسات التنمية وفرص جمموعة مؤلفني ،    2

 . 211، ص 2013العريب لألحباث ودراسة السياسات،  
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االقتصادية كوهنا غري مدروسة من مجيع جوانبها اليت بلغت االرجتالية يف القرارات، لتتوىل االصالحات 
لغاية اليوم ومل تنجح هلشاشة البىن التحتية  يف وسائل النقل والتخزين والتصنيع والعناية مبعايري اجلودة،  

تنافسية للمنتجات الزراعية اجلزائرية وضعف املختصني يف التسويق الزراعي سواء يف  وضعف القدرة ال 
الليربالية مل تزد اال مبعدل متدين جدا مل يتجاوز     %0.2ظل االشرتاكية او االنفتاح على السوق 

 عدة امهها:   1ملعرقالت

قتصادية املصاحبة لإلنتاج دارة القطاع الزراعي لعدم وجود الدراسات االجتماعية واإلإسوء   -
 داري روتيين وبريوقراطي.  إالزراعي مع مستوى 

 هداف االقتصادية . ولوية لألهداف السياسية على حساب األعطاء األإ -

ؤسسات املالية واملصارف املختصة املستثمار يف جمال القطاع الزراعي كغياب  ضعف اإل -
 قراض الزراعي. يف اإل

ابر وبناء السدود  خدمة الطرق الزراعية، وحفر األراضي يفستصالح األإفشل سياسات  -
لتزام ابلشروط القانونية والتنظيمية والتحايل ستصالح وعدم اإلوعدم تكامل مراحل اإل
 موال فقط . األوالتزوير للحصول على 

  البيئة محاية  و    ،تثمني كل املوارد املتاحةو   ،تعزيز املسامهة يف األمن الغذائيهذا كله اثر على  
 2هداف الكاملة ملخططات التنمية وحتقيق األ 

 
 . 12/12/2019حممد االمني ،اسباب فشل السياسيات الزراعية العربية يف حتقيق االمن الغذائي،حممد  1
. 626132971153#*-7e94-49f9-7443-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c307e770 

 
للفرتة    2 وقياسية  الزراعي: دراسة حتليلية  الناتج  الزراعي يف اجلزائر وأثرها على  القطاع  مجال جعفري، لعجال عدالة، مبادرات إصالح 
التسيري، جامعة زاين عاشور اجللفة، اجلزائر،  جملة دفاتر اقتصادية(،  2000/2015) التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية والعلوم  ، كلية 

 .119-98ص  ،2018 ،2عدد، ال10اجمللد

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c307e770-7443-49f9-947e-626132971153#*
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 الغذاء يف اجلزائر  والتشريعية حلقاملبحث الثاين: االسس الدستورية 

اإل  الدستور وحقوق  شرعة  وفق  ابحلماية  املشمولة  اجلماعات  حلقوق  الضامن  نسان  هو 
ية على اختالفها مل يهمل  ، والدساتري اجلزائر االدولية، فاعرتاف الدستور هو حتصني ومحاية وتكيد هل

و تكيد    ،حكامها تعزيز واحرتام حقوق االنسانأمؤسسها الدستوري صياغته للمواد الدستورية و 
و  االنسان  حلقوق  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  تتابع  إمسو  اجرائية  ومؤسسات  هيئات  نشاء 

انتهاكات فت نصيص الدستور اجلزائري  الضماانت املهمة حلقوق االنسان املواطن اجلزائري من اي 
هو كفالة حلمايتها وضمانة دستورية حلق الوصول دون    1الصريح على الكثري من حقوق االنسان

يف الدستور    ذاءحق الغعوائق كضماانت وطنية للفرد واجلماعة، وهو ما سنناقشه يف املطلب االول  
و  اليت  إاجلزائري  النصوص  الوطنية، كوهنا  التشريعات  يف  لضمان  ظنتعماهلا  االنسان  سلوكيات  م 

تنشؤها عادة اليت  السياسية،  تعمل على محاية واعمال    احلاجات  اليات  بوضع  التشريعية  السلطة 
احلقوق يف النصوص القانونية وال تنحصر يف رسم سياسات غذائية او القيام ابإلصالح الزراعي او 

األ للحد  قوانني  لألفراد، وسن  العمل  لضمان  نظم  للرعاية  انشاء  برامج  تنفيذ  او  االجور  دىن من 
، لكن  ة للمستهلك او وضع قوانني جنائية تماعية او توفري محاياالجتماعية او اصدار تشريعات اج

 2االمر اجلوهري هو توفري وسائل انتصاف فعالة تعكس وجتسد فعالية القوانني يف التشريع اجلزائري 
 وهو ما نبحثه يف املطلب الثاين.    

 
 . 122، ص  2018ووضع الدستور،  ، حقوق االنساناالمم املتحدة، حقوق االنسان 1

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_AR.pdf 
 
 .224- 222، ص 2008ماي  27االمم املتحدة، الصكوك الدولية حلقوق االنسان، احلق يف الغداء، اجمللد االول ، 2

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/HRI/GEN/1/Rev.9%20(Vol.%20I) 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_AR.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/HRI/GEN/1/Rev.9%20(Vol.%20I)
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 1996املطلب االول : حق الغذاء يف دستور اجلزائر  

رية الشعبية ضمنيا احلق يف الغذاء الكايف من خالل حقوق  يضمن دستور اجلمهورية اجلزائ
االقتصادية   اخلاص ابحلقوق  الدويل   العهد  طرفا يف  اجلزائرية  الدولة  واصبحت  االخرى،  االنسان 

ابلتصديق وقد اقرت املواد الدستورية احلق يف الغذاء املوازي حلقوق    1989واالجتماعية والثقافية عام
حقوق املواطن املرتبط حبماية الصحة وترقيتها واجلزائر مل تتخلف على    اخرى كون الغذاء حىت من 

تعيني هذا احلق يف خمتلف املواثيق اليت ابرمتها ودساتريها وقوانينها ضمن املبادئ االساسية لسياسة  
الن الغذاء ال حتميه الدساتري والنصوص    1الوطنية واالهم كيفية جتسيد هذا احلق على اراضي الواقع

ان يتاح ماداي لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده او مع غريه من االشخاص يف االوقات كافة ويف دون  
منه اليت نصت: " الرعاية الصحية    66يربط غذاء بعملية الصحة وترقيتها بنص املادة  1996دستور  

العالج   شروط  على  الدولة  تسهر  الوابئية  االمراض  من  ابلوقاية  الدولة  تتكفل   " املواطنني  حق 
ألشخاص املعوزين كما حتمي الدولة االسرة واجملتمع والدولة وحقوق الطفل واالشخاص املسنني ل

منه تضمن الدولة ظروف معيشة املواطنني الذين مل    73منه، ابإلضافة اىل املادة    72بنص املادة  
 يبلغوا سن العمل والذين ال يستطيعون القيام به والذين عجزوا عنه هنائيا.  

 التصريح الضمن حبق الغذاء:   الفرع االول:

املؤسس الدستوري اجلزائري صراحة على حق الغذاء وتوفريه كونه يراه من البديهيات  مل ينص  
نسانية، ويف احلقيقة هو فراغ رغم تضمينه مع حقوق اخرى وخاصة مع حق الرعاية الصحية ابملادة  اإل

املعيشة لألشخاص اهلشة )االطفال    66 ،النساء، املسنني، االسرة( كون الصحة ومراعاة ظروف 
 تتطلب توفري السكن الالئق واملاء الشروب والصرف الصحي والغذاء املتوازن. 

 
، معهد    جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةنورالدين  حروش، حق املواطن اجلزائري يف الصحة: بني النصوص والواقع ،    1

 .144- 122، ص  2015، جوان  8احلقوق، املركز اجلامعي لتمنراست، عدد
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قوى شكل من اشكال احلماية القانونية  أنسان من خالل الدساتري  تعترب محاية حقوق اإلو 
يف الغذاء الكايف اعالن   كوهنا القانون االساسي واالعلى يف الدولة ، وتوفري احلماية الدستورية للحق

ابحلق يف الغذاء الكايف إببراز املواد واالحكام ذات الصلة ابحلق    1قوي تصدره الدولة حنو مواطنيها 
 يف الغذاء الكايف. 

الغذاء ابلصحة واملعيشة يف نصوصه   الدستوري اجلزائري بكل دساتريه قرن حق  فاملؤسس 
الغذاء الكايف او التحرر من اجلوع ضمن اعرتاف  الدستورية فلم تكن احلماية الواضحة للحق يف  

دستوري صريح وواضح ملواده او احكامه ذات الصلة ابحلق يف الغذاء الكايف مباشرة، رغم ان  بنص 
اجلزائر طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي يبقى ابملادة  

وجتسيد هذا يف   لتزام الدويلليت تفرض على اجلزائر حالة اإلمنه على حق يف الغذاء صراحة ا  11
املادة   لنص  طبقا  الوطين  القانوين  اليت   150النظام  واملعاهدات  القانون  على  السمو  يتعلق  فيما 

 يصادق عليها رئيس اجلمهورية  حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور.  

الدولة من بلورة    2عرتافوتصنيف اجلزائر حسب مستوى اإل لتزامها يف توفري احلق  إمتكن 
املتعلق  الثاين  التصنيف  يف  فهي  املتحدة،  لألمم  والزراعة  االغذية  منظمة  تكييف  حسب  الكايف 
ابحلماية الضمنية للحق يف الغذاء الكايف من خالل نطاق حقوق االنسان: اي احلق مدرج بوجه 

مثل   الكايف،  ابلغذاء  احلق  اطار  مستوى عام ضمنا يف  اعلى من  احلق يف مستوى معيشي الئق 
الكفاف، وعليه تلتزم الدولة بضمان املستوى املعيشي املعقول واإلنساين عن طريق تقدمي الدعم من  

صصات للمحتاجني مثل  ساسية كاخلبز واحلليب وإعطاء خماألطرف احلكومة اجلزائرية للمنتجات  
البطالة ..إخل، فالعيش ابلكرامة هو أمر مطلق يتغري معناه من منح الشيخوخة، منح    ،إكمال الدخل

 
 . www.FAO.ORG.com املوقع الرمسي للمنظمة العاملية للتغذية والزراعة، انظر:  1
الدول تصنف اىل:   2 الغذاء حسب  أو مستوى االعرتاف ابحلق يف  الكايف،1ان طرق ومعايري  الغذاء  للحق يف  الواضحة  /  2/احلماية 

/األحكام األخرى  5/ الوضع الوطين لاللتزامات الدولية،    4/املبادئ التوجيهية لسياسة الدولة،3احلماية الضمنية للحق يف الغذاء الكايف،  
 احلق يف الغذاء الكايف.   إبعمال ذات الصلة 

http://www.fao.org.com/
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دولة إىل أخرى ومن زمن إىل أخر فيلزم الدولة أن حتمي الدولة من الشح املادي ومن اجلوع والفقر 
   . 1وتضمن السكن وامللبس وما إىل ذلك 

ظمة الصحة  واحلق ابلغذاء يف اجلزائر مرتبط ابحلق يف الصحة املنصوص عليه ضمن دستور من
الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا  الذي اقر ان: "  1948العاملية الصادرة سنة  

 "، كمبدأ راسخ  ابلديباجة.   2واجتماعيا، ال جمرد انعدام املرض أو العجز

تفاقيات اليت صادقت اجلزائر عليها اولت امهية خاصة للحق يف الغذاء ولو اهنا مل  فهاته اإل
ستثناء العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  نها مباشرة يف بعض العهود إبتعلن ع

وحددت التدابري الالزمة لتحقيق ذلك، فهاته العهود هي اساس دويل للحق يف الغذاء والتمتع هبذا  
علقة  املت  3واملادة    25/1ابملادة    1948عالن العاملي حلقوق االنسان عام  سس له اإل أاحلق الذي  

  29اليت تنص على ان لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل، واملادة  28حبق احلياة واملادة  
اليت تعلن ان احلق يف الغذاء متلكه مجاعة االفراد :" على كل فرد واجبات ازاء اجلماعة "، فاحلصول 

 .   3على الغذاء ينشأ من حقوق ذاتية 

تلتزم ابلعهود املصادقة عليها طبقا مليثاق األمم املتحدة 150ومبا أن اجلزائر طبقا للنص املادة  
تتقيد ابحرتام او التصرف او االمتناع عن افعال لتعزيز هاته احلقوق، وخاصة االعالن العاملي حلقوق  
االنسان جنبا اىل جنب مع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية وبروتكوليه االختياريني، العهد  

اال للحقوق  بنص  الدويل  االنسان  الدولية حلقوق  الشرع  والثقافية ما يسمى  قتصادية واالجتماعية 
من العهد الدويل للحقوق االقتصادية   11من االعالن العاملي حلقوق االنسان واملادة    25املادة  

 
 . 41، ص2014منظمة العفو الدولية ، حقوق االنسان من أجل كرامة اإلنسان ، الطبعة الثانية،  1

ar.pdfhttps://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014. 
 .are/constitution-we-https://www.who.int/ar/about/whoمنظمة الصحة العاملية للدستور،  2
كلية  القـانون الدويل والعالقات الدولية،  ، ختصص:    رسالة دكتوراهامحد بن انصر، احلق يف الغذاء يف اطار القانون الدويل املعاصر ،    3

 . 41، ص 2001/2002احلقوق بن عكنون ،جامعة اجلزائر، 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014ar.pdf
https://www.who.int/ar/about/who-we-are/constitution
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من اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز    14و12واملادتني    1989واالجتماعية املصادق سنة  
من اتفاقية حقوق الطفل املصادق   27و 24ونص املادتني    1996ملصادق عليه سنة  ضد املرأة ا
املصادق عليها سنة    28واملادة    1993عليها عام   االعاقة  اتفاقية حقوق االشخاص ذوي  من 

الفقرة    2009 املادة االوىل  املتحدة ضمنيا ترتكز على االلتزام   55املادة    3وبنص  مليثاق االمم 
التع يف  يف  ابالشرتاك  ابحلق  الدويل  لالعرتاف  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  لتعزيز  الدويل  اون 

 . 1الغذاء 

ابإلضافة اىل التزام اجلزائر بدستور منظمة الفاو الذي نص يف ديباجته ان" االمم املقررة هلذا  
بها  الدستور وقد عقدت العزم على توطيد الرفاهية املشرتكة يدعم العمل الفردي واجلماعي من جان

 ألجل رفع مستوايت التغذية واملعيشة... وتضمن حترير البشرية من اجلوع ". 

املادة   بنص  للسجناء  الغذاء  اجلزائرية  الدولة  القواعد  1/ 20وتضمن  الدنيا  من  النموذجية 
املعتمدة مبؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني املعقود يف جنيف    ملعاملة السجناء

،  2، توفر االدارة لكل سجني يف الساعات املعتادة وجبة طعام ذات االعداد والتقدمي 1955عام  
احد  يعترب  الغذاء  يف  احلق  املسلحة كون  والنزاعات  الطوارئ  واالطفال يف حاالت  للنساء  وتوفره 
االقليمي  االعرتاف  اىل  االشارة  االوقات من  يكون يف مجيع  واحرتامه  االساسية  االنسان  احلقوق 
للجزائر ضمن امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب اليت متت املصادقة عليها يف ندوة رؤساء  

، فقد اشار اىل الغذاء كالتزام على عاتق الفرد اجتاه 1981الدول واحلكومات االفريقية بنريويب سنة  

 
1 Hersch Lauterpacht , International Law and human rightsm, Articles,London ,1950, p80. 

/توفر اإلدارة لكل سجني، يف الساعات املعتادة، وجبة طعام ذات  1 "  من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 20املادة تنص  2
توفر لكل سجني إمكانية احلصول على ماء   .2/ قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي

 ." صاحل للشرب كلما احتاج إيل
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واحلق 2 الكرامة  ولكن مل تنص على ان الغذاء حق من حقوق االنسان وامنا ربطتها ابحلق يف  1عائلته
 .  4واحلق يف الوجود ابلنسبة للشعوب3عن الصحة  

كرب من يعاين سوء التغذية واجملاعات وضعف سبل العيش، كان  أ فريقية  رغم ان الشعوب اإل
مني سبل العيش ن ينص ميثاقها على الغذاء صراحة لكي ميكن من خالل نصوصه تأمن املفروض  

اليت صادقت على   5وتوفري املوارد الغذائية يف اطار االمن الغذائي للدول االفريقية اليت منهم اجلزائر
 .  1987مارس1امليثاق بتاريخ  

وتداركت الدول العربية هذا يف امليثاق العريب حلقوق االنسان الذي تضمن ديباجة وثالثة  
املقرون ابملستوى املعيشي الكرمي    38الغذاء بنص املادة ، اين اكد صراحة على حق  6ومخسني مادة

اليت تلزم اقرار الدول حبق كل فرد يف اجملتمع    39من غذاء وكساء ومسكن وخدمات املدعمة ابملادة  
النقية لكل  الشرب  الغذاء االساسي ومياه  توفري  لتحقيق  الدول  تتخذها  العريب يف اطار خطوات 

  FAOات توفري الغذاء وفق اركان االمن الغذائي الذي وضعتها منظمة  ، رغم نقصه يف تكيد الي 7فرد 
 . 2004وتوقيعها كان سنة  2006جويلية  11لتوفري الغذاء، ووقعت لتصديقها يف

 
 ثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب. ) احملافظة على االسرة ( من املي 29املادة  انظر:  1
 )الكرامة للشعوب( من امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب. 19انظر: املادة   2
 )الصحة( من امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب. 16انظر: املادة   3
 )سواسية الشعوب( امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب19انظر: املادة   4
، مبناسبة الدورة الثامنة عشر ملنظمة الوحدة   كينيا -نريويب يف 1981 يونيو  27والشعوب مت صياغته يف  حلقوق اإلنسان األفريقي مليثاق  ا 5

ادة موزعة  م  68وي  حي  .األفريقية  دولة من الدول  25، بعد أن صادق عليه  1986 أكتوبر 21 األفريقية. دخل امليثاق حيز التنفيذ يف 
 . واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،اق األمم املتحدةوميث ،يعتمد امليثاق أساسا على ميثاق منظمة الوحدة األفريقية،على جزئيني 

 Valère Eteka –Yernet, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, édition 

l’harmattan , paris, 1996 , p 6. 
،  2015اخلليج للصحافة والنشر،، عمان: دار حقوق االنسان وحرايته االساسية ،فرج حممد ابو مشالة ،طارق عبد اجمليد الصرفندي 6

 . 89ص
من ميثاق احلقوق العربية انه: " لكل شخص احلق يف مستوى معيشي كاف له وألسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكرمي   38تنص املادة   7

التد اختاذ  الدول األطراف  بيئة سليمة وعلى  وله احلق يف  الالزمة وفقا إلمكاانهتا إلنفاذ هذه  من غذاء وكساء ومسكن وخدمات  ابري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 الفرع الثاين: النصوص الدستورية املقارنة يف حق الغداء:

الصريح يف   الغذاء  اعرتفت ابحلق يف  االفريقية  الدول  دساتريها ومنها ما جعلته لصيق  جند معظم 
 ومرافق حلقوق اخرى على سبيل املثال: 

على احلماية الواضحة للحق يف الغذاء    12اقرت احلكومة النيجريية بنص دستورها ابملادة    
، وجنوب  1/  81و    77منه، ودستور زمبابوي: املادة    53واملادة    43الكايف، ودستور كينيا ابملادة  

 من دستورها.  35و  28و27افريقيا مبوارده 

ومصر الدولة الوحيدة العربية اليت نصت على احلماية الصرحية والواضحة للحق يف الغذاء  
ابإلضافة    83و  81و 17، كذا نصوص املواد املرتبطة حبقوق اخرى املادة  80و  79الكايف املادة  

تصادية، والزراعة كمقوم املتعلقني ابلتضامن االجتماعي، والتنمية املستدامة االق  8،27،29اىل املواد  
اساسي القتصاد الوطن، وهاته املواد مبثابة املبادئ التوجيهية لسياسة احلكومة املصرية يف ضمان امن  
الغذائي يف اطار استقالل ومحاية سيادهتا على املواد السابقة محاية الصرحية للحق يف الغذاء الكايف،  

ل احلكم  ووثيقة  الفرنسي،  الدستور  اىل  حق  ابإلضافة  واعماهلم  السعودية كمقارنة  العربية  لمملكة 
 الغذاء بدساتريهم.

 الفقرة االوىل: الدستور املصري: 

اليت تضمنها الدستور املصري جتعلها الدولة العربية    79ان النص على السيادة الغذائية ابملادة  
خ  1االوىل  على  مستقلة  دستورية  مبادة  الغذاء  يف  احلق  على  دستورها  اشتمل  املؤسس  اليت  الف 

 

تشمل اخلطوات اليت تتخذها الدول األطراف التدابري اآلتية:... توفري الغذاء األساسي    "الثانية هـ  تنص على :الفقرة    39واملادة    .احلقوق
 ومياه الشرب النقية لكل فرد ...". 

غذاء صحي وكايف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتامني املوارد الغذائية للمواطنني  من الدستور املصري: " لكل مواطن احلق يف    79املادة    1
كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام ، وتضمن احلفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي واصناف النبااتت احمللية للحفاظ على  

 حقوق االجيال ". 
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الدستوري اجلزائري الذي ربط ذلك حبقوق معيشة املواطن اجلزائري يف تصريح ضمين، وعليه فاملؤسس 
االقتصادية  للحقوق  اخلاص  الدويل  العهد  تطبيق  اطار  يف  املادة  هذه  وضع  املصري  الدستوري 

خلاص، وقد اقرتح هذه  لتزام إبعمال العهد اواالجتماعية اليت الزمت الدول املصادقة على املعاهدة اإل
للحقوق  املصري  املركز  الغذائية  والسيادة  الغذاء  يف  ابحلق  متعلقة  الدستور  يف  إلدراجها  املادة 
التدابري الواجب اعتمادها،   االقتصادية واالجتماعية، لضمان اسرتاتيجية احلكومة املصرية لتحديد 

ا الرعاية  السياسات يف  التنسيق بني  احلكومي يف  النهج  ،  وحتديد  الريعية  وتنمية  والزراعية  لصحية 
ستثمارات يف  ولوية احلصول على الغذاء إلزالة االسباب اهليكلية للجوع ودفع اإلأووضع اسرتاتيجية 

 .1الزراعة

جرائية وادارية تستند للخربات الدولية وجتارب الدول إلتسايرها سياسات وتشريعات قانونية  
واحملاكم   والربملان  احلكومة  يف  الرئيسيني  الفاعلني  على  االدوار  لتوزيع  اجملال،  هذا  يف  الناجحة 
واملؤسسات الوطنية حلقوق االنسان ومنظمات اجملتمع املدين، واحلركات االجتماعية واجلمعوية لتعزيز  

فادة من املوارد والوسائل اليت تكفل معيشتهم يف حيز االمن الغذائي ،إلدماج وصول املواطن اىل االست
ستحقاق قانوين إعلى احلق يف الغذاء ك  املركزةالسياسات الرامية للقضاء على اجلوع وسوء التغذية  

عمال احلق يف الغذاء ضمن احلركات اجلمعوية، وانشاء هيئة خاصة ابحلقوق  إشرتاك مباشر يف  إو 
ة واالجتماعية والثقافية تعمل من اجل تفعيل سياسة وطنية لضمان غذاء والتغذية االمنة  االقتصادي

للجميع ، كون االطراف القانونية تفرض على احلكومة جتسيد اهداف تتعلق إبعمال احلق يف الغذاء،  
قطاعات   تنسيق  اطار  احلكومية يف  املؤسسات  خمتلف  االجراءات يف  ملباشرة  املسؤوليات  وحتديد 

عددة وحتسني املسائلة والرقابة والتوجيه ،تلعب احملاكم وغريها من اشكال اليات التظلم دورا اساسيا  مت
التغيري لوضع قانون لألمن الغذائي، وإنشاء جملس له ابعتماد على جتارب الدول  يف جتسيد هذا 

 
 ، 12/12/2019، الغذاء من النظرية إىل التطبيقاحلق يفاملبادرة املصرية للحقوق الشخصية،     1

 .https://eipr.org/blog/2014/12/ 

https://eipr.org/blog/2014/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
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تقلة للقضاء  منها احلق يف الغذاء مبادة مس   79، فمصر ألول مرة حيظى دستورها ابملادة  1االخرى
االنسانية   الكرامة  العدالة واالستدامة مبا حيقق  التغذية على اسس دستورية من  على اجلوع وسوء 

 للمواطنني واستقالل القرار للوطن ابستخدام االمثل للموارد املصرية .   

 الفقرة الثانية: الدستور الفرنسي:

الكايف واصبحت كدولة طرف  مل يتضمن دستور اجلمهورية الفرنسية صراحة احلق يف الغذاء  
عام   والثقافية يف  واالجتماعية  االقتصادية  اخلاص ابحلقوق  الدويل  العهد  ابنضمامها،    1980يف 

فاالعرتاف الدستوري يف كفاية الغذاء اعتمده كحالة لاللتزامات الدولية يف النظام القانوين، فاملؤسس  
من الدستور    55لقوانني الوطنية  بنص املادة  الدستوري الفرنسي كرس سيادة االلتزامات الدولية على ا

، فيكون للمعاهدات او االتفاقيات اليت يتم التصديق او املوافقة عليها حسب االصول، 2الفرنسي 
وعند نشرها، قوة تفوق قوانني الربملان بشرط ان يطبقها الطرف االخر فيما يتعلق هلذا االتفاق او  

لية يف التشريع الوطين الفرنسي للعهد الدويل اخلاص بسيادته  هاته املعاهدة، ووضع االلتزامات الدو 
على القوانني الوطنية يعترب وسيلة هامة لضمان محاية احلق الكايف على املستوى الوطين الفرنسي، 
فاملؤسس الدستوري مل يضمن صراحة االعرتاف ابحلق يف الغذاء الكايف بل اعماله دستوراي يف اطار  

القوانني   على  الفرنسي، سيادته  الوطين  املستوى  على  للعهد  املباشر  التطبيق  يف  الفرنسية  الوطنية 
الغذاء الكايف من   ليصنف حسب منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة أبفضل محاية للحق يف 

جميعها أدوات مهمة لزايدة محاية احلق يف  ف ،3خالل سيادة االلتزامات الدولية على القوانني الوطنية 

 
سجى حممد  .انظر:  18، ص2007، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  رؤية يف دستور مجهورية مصر العربية تعديل أم تغيري،  فائقة الرفاعي   1

 ، مصر:  مقارنةدور الضبط اإلداري البيئي يف محاية مجال املدن: دراسة ، عباس الفاضلي
 .205، ص2017املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع،

2 Article 55 : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 

publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou 

traité, de son application par l'autre partie ".  
 ، 12/2019/ 13منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة ،احلق يف الغذاء حول العامل :  3
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الدولية   املتعلقة ابلصكوك  يتم جتميع كل األحكام  الوطين يف األداة،  املستوى  الكايف على  الغذاء 
، ويبقى السؤال كيف خيتص القاضي الفرنسي بتطبيق هاته الصكوك داخليا وهي  ضمن هذه الفئة

 امسى من الدستور نفسه حسب املؤسس الدستوري الفرنسي.

 اململكة السعودية:الفقرة الثالثة: دستور 

ال تعترب اململكة العربية السعودية طرفا يف العهد الدويل اخلاص، ولكن تضمن دستور اململكة  
الغذاء الكايف من خالل حقوق االنسان االخرى، وهي احكام   العربية السعودية ضمنيا احلق يف 

ري قابلة للتنفيذ املباشر  تنص على احلق يف الغذاء يف صورة مبادئ توجيهية لسياسة الدولة  كأحكام غ
تكن    ، بل اهنا تتماشى مع التعهدات واالتفاقات الدولية حىت وملمن قبل احملاكم الوطنية السعودية

، كوهنا ال متثل اهلدف االمشل للدولة، بل عبارة عن فكرة سطحية،  طرفا يف العهد الدويل اخلاص
ايف، فتكفل اململكة حق املواطن يف محاية  منه اكدت احلماية الضمنية للحق يف الغذاء الك27فاملادة  

من النظام االساسي للحكم ابململكة   81واملادة  26واملادة10اسرته يف حالة الطوارئ، اما املواد  
السعودية، واملتعلقة برعاية االسرة، ومحاية حقوق االنسان، وتنفيذ املعاهدات الدولية، جاءت على  

 .  1اليت حتكم ايديولوجية اململكة  سبيل القواعد التوجيهية الفكرية العامة

 : : الغذاء يف التشريع الوطن اجلزائريلثالفرع الثا

تدخل حكوماهتا يف مجيع  ليسهل  الغذاء،  بدساتريها احلق يف  الدول  العديد من  صاغت 
احلاالت، وخاصة ابجملاعة وسوء التغذية بوضع قواعد لتنظيم السلوك االجتماعي وفقا للضرورات، 

ان اجلزائر اقرت هذا ضمنيا ابن جعلت اساس التزام احلق يف الغذاء يف حياة االنسان  وقد الحظنا  
وكرامته املتعلقة ابلبيئة السليمة والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، فالغذاء يف اجلزائر مرتبط  

 

 .globe/methodology/ar/-the-around-food-to-http://www.fao.org/right 
 من النظام االساسي للحكم ابململكة السعودية. 81و26و10انظر: املواد: 1

http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/methodology/ar/
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اجلزائري املواطن  ببيئة  التشريعية    1ضمنيا  التدابري  اما ما خيص  الدولية،  املعاهدات  تطبيق  اطار  يف 
 املعقولة وغريها لتنفيذ هذا احلق ضمن التشريع الوطين مبا يتعلق ابلوضع التغذوي املالئم للمواطنني. 

اوكلت الدولة اجلزائرية تبعا للمؤسس الدستوري اصدار التشريعات والقوانني اليت تكفل تنفيذ  
اجلزائري    1996من دستور140ذاء من االختصاص املطلق للسلطة التشريعية بنص املادة  احلق يف الغ

 على الربملان :" يشرع الربملان يف امليادين اليت خيصصها له الدستور وكذلك يف اجملاالت التالية : 

 الصحة العمومية .   140/16 -

 قانون العمل والضمان االجتماعي .  140/17 -

 محاية البيئة.   140/18 -

 محاية الثروة احليوانية.  140/19 -

 النظام العام للغاابت.   140/21 -

 النظام العام للمياه.   140/22 -

فاملواد الدستورية تتيح للمجلس الشعيب الوطين التشريع بقوانني يف هذه اجملاالت اليت تشكل بيئة  
واطن جزائري الغذاء للمواطن اجلزائري، وال يوجد مانع للسلطة التشريعية بسن قانون يتيح لكل م

)وفرة الغذاء، احلصول على  FAOحق الغذاء يف اطار حتقيق االمن الغذائي طبقا لتعريف منظمة  
: لبناء امن غذائي فردي واسري ووطين عن طريق بناء  2الغذاء، استخدام الغذاء، استقرار الغذاء( 

الغذاء ضمن  مؤسسايت هيكلي فكري وعلمي غذائي جبميع ابعاده فيتوفر للمواطن، ويتأكد حق  
االطار املعيشي الذي نص عليه املؤسس الدستوري اجلزائري، والسؤال ملاذا؟ مل يسن قانون تشريعي 
وطين يتعلق ابحلق يف الغذاء رغم مصادقة اجلزائر على كل معاهدات حقوق االنسان، والتزامها ابختاذ  

 
 . 1996دستور اجلزائري  ةوديباج 66انظر: املادة   1
 .40ص  ، مرجع سابقزبريي وهيبة ،  2
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املنظمة إلنتاج الغذاء وتوفره،  كافة االجراءات الالزمة لتوفري حق الغذاء بواسطة القوانني والنصوص  
لتساهم القوانني إباتحة الوصول للقضاء، وتضمن احرتام احلق يف الغذاء وحتميه يف اجلزائر، لغياب 
تشريع وطين عجزت عن سنه السلطة التشريعية او طرح مشروعه من السلطة التنفيذية، فاحلكومة  

التطبيق احمللي، وواجب اعمال العهد الدويل    املتضمنة 2/1اجلزائرية متخلفة عن التزامها طبقا للمادة 
املتوفرة   والوسائل  املناسبة  السبل  مجيع  بسلك  املتعلقة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 
االدارية والقضائية سواء كانت قانونية او اجرائية ملعاجلة قصور املؤسسات احلكومية عن ضمان توفري  

صاحب السيادة للقيام بثورات على السلطات احلاكمة يف الدولة  الغذاء الذي يضطر ابناء الشعب  
 .1إلمهاهلا القيام هبذا االلتزام

من اتفاقية فيينا ال ميكنها ان حتتج بعدم تنفيذها ملعاهدة العهد اخلاص   27اجلزائر طبقا للمادة  
من االعالن العاملي حلقوق    8بناءا على احكام قانوهنا الداخلي كمربر، كما يقيدها التزامها ابملادة  

احلق انتهاك  حالة  املختصة يف  الوطنية  للمحاكم  اللجوء  حبق  املتعلقة  لكل  االنسان  االساسية  وق 
مواطن، فسبل االنتصاف القانونية او القضائية تتيح لألفراد واجلماعات واهليئات املختصة للدفاع 
عن حقوق الشعوب حق التظلم والطعن قضائيا يف االجراءات االدارية ضد اي انتهاك ميس ابحلق  

 املخرتق.  

الوطن احملاكم  امام  اخلاص  العهد  من حقوق  اعمال حق  والنظر، واستحالة  االهلية  ية صاحبة 
الفئات اهلشة واالضعف واالكثر حرمان يف اجملتمع، ووضع هذه االلية خارج   لقدرهتا على محاية 
اجلزائر حتت  اخلاص، جيعل هذا  الدويل  العهد  مبادئ  مع  وتعارضا  تعسفا  يعد  احملاكم  اختصاص 

السلوك، ابنتهاج  االختياري  اللتزامها  والوطنية،  الدولية  متعلقة   2والتزامها   املساءلة  نتيجة  بتحقيق 
، الن احلكومات جيب ان حتمي احلق، وتسهر اال تدمر 2/1ابعتماد تدابري تشريعية بنص املادة  

 
 .52،ص 2008ماي27االمم املتحدة، الصكوك الدولية حلقوق االنسان ، التطبيق احمللي للعهد ، اجمللد االول ، 1
 . 13، طبيعة التزامات الدول االطراف ، ص  3االمم املتحدة، التعليق العام رقم  2
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مصادر الغذاء وان ال تلوث، وان ال تسمح ألطراف عمومية او خاصة افرادا او مجاعات او الشركات  
وتوفري أدوات ،  عناصر احلياة تلويث التسبب يفإلتالف الطبيعة و   او املؤسسات القيام هباته اخلروقات 

، وان ال متنع االشخاص  1عملية للكشف عن األخطار اليت تنقلها األمراض والرقابة عليها وتقليلها 
من السعي اىل اطعام انفسهم، وتزيل العقبات اليت حتول دون التماس العدالة من جانب الضحااي 

 .2انتهاكات حقوق االنسان 

التجارة  البيئة  ومرفق الصحة ومرفق  الغذاء مبرفق  التشريعات يف اجلزائر هي قوانني تربط حق 
املتعلق حبماية املستهلك 03-09املتعلقة بسالمة الغذاء ومحاية املستهلك ومحاية البيئة، طبقا لقانون  

يف محاية  ، الن حق السالمة الغذائية تتفرع من احلق االصلي  8/3/2009املؤرخ يف    وقمع الغش
صحة االنسان وبدنه من استهالك مواد غذائية غري سليمة حتتوي امللواثت او املواد املغشوشة او  

منه اليت عرفت املستهلك ابنه شخص   20طبقا لنص املادة  03-09، والقانون  3السموم الطبيعية
يوان،  طبيعي او معنوي يقتين سلعة من اجل حاجاته الشخصية او تلبية حاجة شخص اخر او ح

فيجب ان تكون السلعة الغذائية تتوفر على الشروط الصحية بضمان سالمتها يف مجيع املراحل بدءا  
من الزراعة، احلصاد، التصنيع ،التعبئة ،التخزين، االستهالك النهائي، وال يستثىن من ذلك االمهال  

 ( يف مراقبة االسري او االفراد او املؤسسات العمومية) مطاعم جامعات مدارس مستشفيات اخل
الغذاء والتوجيه واملتابعة إلصابة بعض العاملني واالفراد انفسهم ابألمراض دون السلعة الغذائية، وال 

من 124تستثىن من هذا السلع املستوردة املتعلقة بعقود توريد املواد الغذائية اليت خيضع ضررها للمادة  
ة التقصريية وتقوم مسؤولية املنتج نتيجة تصنيع منتجات  القانون املدين اجلزائري املتعلقة ابملسؤولية املدني 

 
االغذية    1 الصحة  والزراعة، منظمة  األغذية  ومنظمة  نظم سالمة  وشفافية  التاسع،  العاملية، حتسني كفاءة  املرفق  اخلربات،  أوراق    تبادل 

يناير / كانون   30-28 مقدم من وفد فرنسا،  ،موضوعات: إدارة املخاطر، تبادل بياانت التجارب القطرية يف اجملال العام إلدارة األخطار
  http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a11.htm#b0109                 .رب مراكش، املغ ، 2002الثاين 

 . 57،ص  2015منظمة العفو الدولية ، حقوق االنسان من اجل كرامة االنسان، طبعة اثنية ، 2
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014ar.pdf 

 .   26، ص 2004،شر: دار اجلامعة اجلديدة للن ، االسكندريةاحلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة امام،    هحممد حممد عبد  3

http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a11.htm#b0109
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014ar.pdf
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معينة او طرحها يف السوق او عرضها على املستهلك لذا يلتزم بيان املعلومات اخلاصة ابملنتج على 
املتعلقة حبماية املستهلك وقمع الغش، والذي احال يف املادة   03-09غالف السلعة طبقا لقانون 

من قانون العقوابت اجلزائري، ومصادرة املنتوج يف ظل االزمات   431منه اىل تطبيق نفس املادة  70
الدولية الصحية املتعلقة جبنون البقر، واالغذية املعدلة وراثيا، واللحوم اهلرمونية االمريكية، وانفلونزا 

املميتة لألطفال1الطيور الفاسد واحلقن  الكاشري  اجلزائر قضااي  اجلزائر 2، ويف  املشرع  وافق  ي ، هلذا 
بتوقيع املسؤولية على املنتج ،املستورد، الناقل واملوزع الذي ألزمهم املشرع التزاما عاما أبمن املنتوج 

ودعمها املشرع    03-09والنظافة الصحية وسالمتها يف الفصل الثاين من الباب الثاين من القانون  
ابملسؤولية الناجتة عن االشياء    مكررا املتعلقة مبسؤولية املنتح ضمن القسم الثالث املعنون  140ابملادة  

املنتج يف   الذي نظم مسؤولية  الفرنسي،  املادة يعود اىل املشرع  القانون  18ومصدر هاته  مادة يف 
الفرنسي خبالف املشرع اجلزائري الذي نضمها يف مادة واحدة، اليت تتكون من فقرتني الفقرة االوىل  

عن العيب يف املنتوج، فاملادة نصت عن مسؤولية تكلمت عن مسؤولية املنتج والفقرة الثانية تكلمت  
املنتج على فعل منتجاته واليت تعترب مسؤولية موضوعية تقوم على اساس الضرر، وعيب على هاته 
املادة اهنا مل تعرف املنتج ومل حتدد مىت تبدا مسؤوليته، ومل حتدد موعد االجراءات واملواعيد اخلاصة  

املت يرفقها  الذي  التعويض  القابلة  بدعوة  االضرار  وتقسيم  ومل حتدد كيفية حتديد  املنتج،  ضرر ضد 
عن حتديد املنتج املسؤول  140للتعويض، وال القواعد اخلاصة بتقدير هذا االخري، كما اغفلت املادة  

عن التعويض يف حالة املنتجات املركبة وال مسؤولية القائم ابلرتكيب وكذا املهنيني املتدخلني لعرض  
 .3تهالك املنتجات لالس

 
1Sécurité  CAILLIAU, J. et BAYLE N. 

. Revue Problèmes Economiquesagroalimentaire.  secteur  du réponse :la alimentaire

N°2.675.2 aout 2000.p5. 
 . 401، ص  2006، القاهرة : دار الكتاب احلديث،  محاية املستهلك يف القانون املقارن حممد بودايل،  2
تــخصص: قانون خاص شامـــــــــــــل، قــــــــسم ،  مذكرة ماسرت، املسؤولية املدنية للمنتج على اضرار منتجاهتا املعيبة،  اتبيت سعاد،  سعاوي سيليا  3

 وما يليها.  11، ص 2016/2017، اجلزائر، جباية كلية احلقوق والعلوم السياسيـة، جامعة عبد الرمحن ميـرة، القانون اخلـاص
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ومصاحل اىل    ابإلضافة املستهلك  محاية  يف  اجلمركي  والتدخل  اجلمركية  القوانني  حمدودية 
االقتصاد الوطين يف ظل االمن الغذائي حلماية السيادة الوطنية من خالل رقابة مطابقة املنتوج للوائح  

القانون   اطار  القانونية يف  واملواصفات  القانون  140واملادة    03- 09الفنية  املدين يف ضمن  من 
املادة   اجلمركي حسب  التحقيق  اجراءات  بعد  القضاء  امام  اجلمارك  طرف  من  املرفوعة  الدعاوى 

من قانون اجلمارك اليت تلزم تصريح ابلبضاعة املستوردة او املصدرة ابلطابع التجاري املعد وفق 75
منه البياانت    5ملادة  الذي حدد اب  12من قانون اجلمارك اليت احالت على املقرر رقم  2/ 82املادة  

والقانون اجلنائي اجلمركي    1اجلوهرية الوارد  توفرها يف التصريح املفصل للبضائع املستوردة او املفصلة  
مكرر اىل خمالفات وجنح وجناايت، والذي ختلى فيه املشرع    318قسم حسب املادة    04-17رقم  

املادة   النية حسب  على حسن  القانو   1/ 281اجلزائري  نفس  جرائم  من  اجلمركية  اجلرائم  ن كون 
عمدية، حفاظا على النظام االقتصادي اجلزائري ومحاية البضائع واملنتجات احمللية والبضائع احملضورة  

 .  2حلماية املوارد املالية وتشجيع االستثمار 

ومن زاوية اخرى تتعلق حبق الغذاء يف قانون االسرة اجلزائرية كتشريع مستقل حيمل عبء االسرة 
زائرية وتنظيمها امام قضاء شؤون االسرة، وحق الغذاء الذي يدخل كجزء مبوضوع النفقة الواقعة  اجل

اليت تقوم ابلدخول اىل بيت الزوجية، واالب ملزم ابالتفاق    74على الزوج يف االسرة طبقا لنص املادة  
بلوغ   الزوجة حىت  بعد  االوالد  اىل    19على  االنثى  انتقال  و  للذكور  الزوجية،  سنة ابلنسبة  بيت 

من قانون االسرة نفقة االصول على الفروع 77كما الزمت املادة    ،واالستثناء اصابة االوالد بعاهات 
منه تشمل الغذاء والكسوة    78طبقا للمادة    3والنفقة يف التشريع يف اجلزائري االحوال الشخصية

 
، كلية احلقوق سعيد محدين ،جامعة يوسف بن خدة،  ماجيسرترسالة  احلماية اجلمركية  من املنتجات املستوردة املقلدة،    ، سيدومو ايسني  1

 .  212، ص2015/2016اجلزائر، 
  قسم قـانون األعمال،  ختصص: القانون العام لألعمال ،  مذكرة ماسرت، اجلرمية اجلمركية واليات مكافحتها،  مساعيلي بتيرتةمحيش فريوز،   2

 .  15-5، ص 2016/2017،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جباية، اجلزائر، 
  دراسة لقوانني األحوال الشخصية - لقضاءالفقه اإلسالمي والقانون وا يف أحكام األسرة اخلاصة ابلزواج   ،جابر املعادي، سامل الشافعي3

 .  312، ص2008، مصر: دار اجلامعة اجلديدة، 
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رة يف اجلزائر هو مسؤولية  سوالعالج والسكن واجرته حسب العرف و العادة هلذا فحق الغذاء يف اال
العائلي ابملادة    ،الزوج القانون اجلزائري االمهال  قانون عقوابت، وعن عدم تسديد   331وعاقب 

 من قانون العقوابت.  330النفقة بنص املادة 

غياب التشريعات اجلمعوية واحملدودية ابجلمعيات لضمان حق الغذاء، ملسامهتها يف اطار اجملتمع  
ز ومالئمة التشريعات واالنظمة واملمارسات الوطنية والصكوك الدولية املتعلقة حبقوق  املدين على تعزي

االنسان اليت صادقت عليها الدولة، وتعهدت على تنفيذها ابلتقارير اليت تقدمها بصفتها هياكل  
الدولية، وتعاين   مستقلة تعمل مباشرة مع االفراد من اجل تثقيفه يف جمال شرعة صكوك احلقوق 

اقرتاحات االخت لرتفع  الغذاء  حق  منها يف  املتخصصة  وخاصة  احلقوق،  اعمال  يف  املدنية  الالت 
و   ابلشكاوي  واالهتمام  والنظر  ابالستماع  رمسية  غري  سلطة  بصفتها  اخلصوص  هبذا  ومالحظات 

 .   1الدول  للموطننيااللتماسات والطلبات املتعلقة ابحلاالت الفردية 

وغياب التشريع الوطين اجلزائري الذي حيدد مهام مجعيات اجملتمع املدين جعلها غري فعالة يف 
امليدان ،ألنه مل يطلب منها البحث املتواصل يف جماهلا ، وتنفيذ الربامج واالشراف عليها وتقييميها،  

نشطة التوعوية  رفع املالحظات للسلطة التشريعية مع االقرتاحات وحتليل للمعلومات والشكاوي واال
 لتطوير ومسايرة السياسات واالصالح التشريعي لضمان احلق يف حق الغذاء.  

واجلمعية الوحيدة الناشطة يف جمال يقرتب ابحملافظة على حق الغذاء يف اجلزائر هي مجعيات محاية  
ها على  املستهلك اليت تقوم ابلتوعية وممارسة الدعاية املضادة لبعض مناذج االنتاج خلطورهتا وضرر 

حياة املستهلك، واالمتناع عن الشراء لبعض السلع او اخلدمات للضغط على املنتجني او لتخفيض 
ترفع دعاوي قضائية هبذا اخلصوص الذي تطلبه من 2االسعار، كما هلا ان  الدفع  ، واالمتناع عن 

 
 . 23، صمرجع سابقاالمم املتحدة ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، 1
  30-09من القانون    23املتعلقة بشروط اجراءات رفع الدعاوي القضائية من قانون االجراءات املدنية واالدارية واملادة    13املادة:انظر   2

 حق اللجوء اىل القضاء.  
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،  1ارئة  املستهلكني او املنتفعني من خدمات معينة لزايدة اسعار يف خدمات معينة او لظروف ط
وسواء كانت هاته اجلمعيات وطنية ام والئية او بلدية، ال تتعلق يف اجلزائر نشاطاهتا واهدافها ابلتغذية  
او   والتغذية  للغذاء  السعودية  واالجنبية كجمعية  العربية  الدول  يف  اجلمعيات  بعض  مثل  والغذاء، 

املتعلق حبماية املستهلك   3-9قم  اجلمعية االمريكية للتغذية، حلصرها التشريع اجلزائري ابلقانون ر 
وقمع الغش يف الفصل السابع حتت اسم مجعيات محاية املستهلك واليت جاءت حتت الباب الثاين  
بعنوان محاية املستهلك، االمر الذي حدد حصرا دور ووظيفة مجعيات محاية املستهلك من كل ما 

خيار االنفتاح على السوق    قد يتعرض له من خماطر جراء استهالكه للمنتجات واخلدمات ضمن
الذي   2وانسحاب هياكل الدولة من احلق االقتصادي اجلزائري لصاحل اخلواص )موزعني وموردين(

منه جيعل اجلمعيات هاته بعيدة على ضمان    43اجلزائري بنص املادة    1996كرسه خيار دستور  
 حق الغذاء الكايف والرتافع لصاحل االمن الغذائي. 

اجلزائري عجز عن مواكبة العهد الدويل اخلاص يف القوانني الوطنية للحصول على حق فالتشريع 
الغذاء وضمان االمن الغذائي يف حالة انتهاكات هلذا احلق وشل حىت اجملتمع املدين للنشاط يف هذا 
الوطنية،   التشريعات  القوانني  العمل على اعمال كل السبل لتضمني  ان االتفاقية تؤكد  اجملال رغم 
وتفعيل عمل اجلمعيات ودورها االساسي يف التصدي ألي اختالل وتعسف ضد احلقوق يرفعها  
امام احملاكم املختصة بصفتها الية اساسية حلماية حقوق االنسان، يف حق افراد او جمموعات فهي  
تعزز تلقي الشكاوي أبنواعها من كل املضرورين من اجل التوجيه ورفع التقرير وترصد وتتابع عمل  

ملؤسسات احلكومية او الشركات جبمع املعلومات والبياانت املتعلقة ابنتهاكات احلقوق ،مع تعزيز ا
لتنفيذ   املتاحة  ابألليات  املعرفة  ونشر  والتوجيه  ابلنوعية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 

 
،    2019، ماي  41، كلية احلقوق جامعة فاس، عدد جملة منازعات االعماليونس كوبييت، حمدودية ادوار مجعيات محاية املستهلك ،    1

 .   32ص 
post_15.html#.XfSRjflKjIU-http://frssiwa.blogspot.com/2017/03/blog 

، خمرب اثر االجتهاد   االجتهاد القضائيجملة ، دور مجعيات محاية املستهلك يف الدفاع عن حقوق املستهلكني، اندية، فواز جللط ظريفي 2
 . 190-175، ص 2017، افريل 14، العدد 9، اجلزائر، اجمللد ر بسكرة ضجامعة حممد خيالقضائي على حركة التشريع، 

http://frssiwa.blogspot.com/2017/03/blog-post_15.html#.XfSRjflKjIU
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للنهو  وتعزيزها  السياسات  ودفع  ذلك،  تعزز  اليت  القيم وسلوكيات  وتنمية  ض ابملؤسسات احلقوق 
الوطنية واجلزائرية يف جمال هاته احلقوق ، سعى العمل على اعداد حبوث ونشرات مطبوعة والكرتونية  
وبياانت وبرامج تعليمية وفنية لتعزيز اهداف وخطط العمل لدى وعي االفراد و املؤسسات من اجل 

ية الصحة احليوانية ،فمهنة  تنفيذها .ويف ذات الصياغ تساهم الشرعيات املتعلقة ابلطب البيطري حلما
البيطرة وتطور تشريعاهتا يف اجلزائر يلعب دورا هاما يف حتقيق االمن الغذائي يف اجلزائر من خالل 

 مراقبة صحة املنتوجات ذات االصل احليواين مبا فيها االمساك .

ت، مما  لإلشارة اغلب املعطيات الدولية اىل اكثر االمراض اليت تصيب االنسان سببها احليواان
جيعل التشريعات اليت حتكم مهنة البيطري فاعال رئيسيا يف دعم دور البيطري للحفاظ على الصحة  
العمومية، وجيعل البيطرة مهنة حساسة تتحكم يف االمن الغذائي يف صحة االنسان عامة واملواطن  

من    %70حدود    اجلزائري خاصة، والصحة احليوانية يف اجلزائر الزالت رهينة الواردات املقدرة يف
احتياجاهتا، وحتتل تربية املواشي نصف الناتج الداخلي اخلام الفالحي، وتعد االدوية البيطرية مدخال  
هاما وخاصة اللقاح احليواين ملكافحة االمراض احليوانية، فمريب الثروة احليوانية يف اجلزائر يعانون من  

، واستخدام اساليب  1طوير الدالالت احمللية نقص موارد االعالف وتقلباهتا بسبب قلة االمطار وعدم ت
تقليدية يف الرتبية الذي انتج استرياد املنتجات الثروة احليوانية من حلوم وامساك، وتراجع دورها االساسي  

 يف سد الفجوة الغذائية وحتقيق االمن الغذائي .  

يف املائة من   80  الذي يعتمد على األغذية املستوردة يف توفري أكثر منوبلد مثل اجلزائر، و  
مبا يتطلب وضع    ، وحيفظ امنه الغذائي،اإلمدادات الغذائية ال بد أن يراعى سالمة األغذية املستوردة

إىل   استنادا  أو  التوجيهية  واخلطوط  الغذائي  الدستور  ملواصفات  وفقا  األغذية  لسالمة  مواصفات 
ة واملصنعة بسرعة نتيجة للتوسع يف  عمليات تقييم املخاطر، لتزايد التجارة الدولية ابألغذية الطازج

 
غذائي  لتقى العلمي مهددات االمن الورقة حبث مقدمة مل،    دور الثروة احليوانية يف االمن الغذائي العريب ،  حممد عبد الرمحان ال شيخ 1

 . 6، ص2013ماي  8-6 ، السعودية ،للفرتة العريب ، كلية العلوم االسرتاتيجية ، جامعة انيف للعلوم االمنية الرايض
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العاملي علوم االقتصاد  يف  املتسارعة  والتطورات  املستهلكني،  طلب  وتزايد  األغذية  جتارة  وحترير   ،
األغذية وتكنولوجيتها والتحسينات يف وسائل النقل واالتصال، وفيما يتعلق ابألغذية واألعالف، 

التنظيم احلكومية توفر إطارا للمحافظة   على سالمة األغذية يف خمتلف حلقات سلسلة الن نظم 
والتوجيهات   املنظمة  والقواعد  األغذية  سالمة  فقوانني  الطعام،  مائدة  إىل  املزرعة  من  األغذية 
تضع  التنظيم  فشروط  األغذية،  مراقبة  لنظم  أساسا  تشكل  واإلجراءات  والسياسات  واملواصفات 

ات تكميلية فعالة من جانب مجيع أصحاب  حدودا ومسؤوليات، إال أهنا تصبح بال قيمة بدون ادو 
   .1الشأن، نستطيع أن نقول أبمانة أبنه اليوم مل يعد للحدود وجود

مليون رأس من املاشية يف بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وفق   265وجود  مع   
دايت كبرية  تشهد حت فهي اإلحصائيات الصادرة عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة الفاو،  

تواجه األمن الغذائي بسبب التغري املناخي وشح املياه وتقلص املساحات الصاحلة للزراعة والنمو 
 . 2السكاين املتزايد، ألن احلصول على أغذية مأمونة هو يف حد ذاته عنصر من عناصر األمن الغذائي 

 : من الغذائي يف الفقه املقارنسرتاتيجية األإاملطلب الثاين: 

اإلإان   يف  الدول  إنتاج كل سرتاتيجية  يف  الذاتية  واإلمكاانت  املوارد  على  الكامل  عتماد 
احتياجات اجملتمع الغذائية حمليا، جتعلها يف تصنيف الدول املتقدمة رغم ان الدول املتقدمة تشتكي 
ترسم   اليت  الدول  بني  ومن  الغذائي،  االمن  انعدام  وليس  مواطنيها  على  السمنة  زحف  من  اليوم 

وحماور  اس عامليا،  الغذائي  لالمن  الفرنسية  الرؤاي  نربز  وعليه  فرنسا،  الغذائي  لالمن  رتاتيجيات 

 
والزراعة،  1 االغذية  الصحة  منظمة  األغذية  ومنظمة  نظم سالمة  وشفافية  الثامن، العاملية، حتسني كفاءة  املرفق  اخلربات،  أوراق    تبادل 

التنظيمية،   املسائل  األغذية،موضوعات:  سالمة  طرف:    قواعد  من  لسالمة    Mitsuhiro Ushioمقدم  الدويل  التخطيط  مدير 
واألغذية،  الصيدالنية  املواد  سالمة  مكتب  األغذية،  سالمة  إدارة  السياسات،  ختطيط  قسم  والشؤون   األغذية،  والعمل  الصحة  وزارة 

 .مراكش، املغرب ،2002ناير/ كانون الثاين ي 30-28 ،االجتماعية، الياابن 
.  http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a10.htm 

،   3/12/2003املستديرة الثالثةاملائدة   سالمة األغذية واألمن الغذائي  املائدة املستديرة الوزارية عن أبعادمنظمة االغذية والزراعة ،   2
 . 29/12/2003-11الدورة الثانية والثالثون، روما، 

http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a10.htm
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اسرتاتيجيتها يف حتقيق االمن الغذائي وطنيا ودوليا ابلفرع االول، مث نتناول ابلفرع الثاين استغالل  
 من الغذائي يف اجلزائر والفقه املقارن بتونس ومصر. الثروات لتحقيق األ

 1الول: االمن الغذائي العاملي والوطن برؤاي فرنساالفرع ا

على الرغم من اجلهود املبذولة لتحقيق االمن الغذائي العاملي اال ان احلالة مستمرة يف التدهور  
، اين يعاين فرد من بني كل تسعة أفراد يف العامل من انعدام األمن الغذائي، ويف عام  2015منذ عام  
 مليارات نسمة على حنو كاف وذلك رغم آاثر تغري املناخ.    10ذية  سيكون من الضروري تغ  2050

التقدم  السنوات األخرية، مقابل  ارتفاع نسب اجلوع ابلنسبة لألشخاص يف  ابإلضافة اىل 
الضعيف جدا والبطيء جدا يف جمال التصدي لسوء التغذية، والتزايد املستمر للسمنة يف احناء دول  

 :اليوم  العامل
  26.4أي أكثر من ملياري نسمة،  يعاين من حالة انعدام األمن الغذائي احلاد أو املتوسط  •

 يف املائة من عدد سكان العامل. 
ويعيش ستة   مليون نسمة اجلوع، أي من حالة انعدام األمن الغذائي احلاد،  820ويصارع   •

من    تص املرأةوخت من بني كل عشرة أشخاص يعانون اجلوع يف بلدان متضررة من النزاعات 
 .ستة جململ النساء من بني كل عشرة أشخاص يعانني من اجلوع

مليارات نسمة يف حالة انعدام األمن الغذائي املتوسط، أي أهنم ال حيصلون   1.3ويعيش   •
 .بصورة منتظمة على أغذية صحية ومغذية وكافية

 .مليون شخص ابلغ لتحتل االولوية كتحدي رئيسي حديثا  670انتشار السمنة لـ  •

 
 ، 22/2/2020الرتمجة واملعلومات اىل اللغة العربية تعود للموقع الرمسي ، ، الدبلوماسية الفرنسية موقع انظر 1

-au-france/aide-la-de-etrangere-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique
-theme-le-sur-actualites-et-urgence/evenements-d-humanitaire-aide-l-te-developpement

-la-durable-agriculture-et-nutrition-alimentaire-developpement/article/securite-ud
22-francaise-trategies 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
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يف   20فريقيا اإلقليم األكثر تضررا من انعدام األمن الغذائي و التغذوي: فتعاين نسبة متثل أ •
املائة من سكاهنا من نقص التغذية، وال تزال مشكلة سوء التغذية متواجدة فيها على نطاق 

 .واسع ومعدالت السمنة آخذة يف االرتفاع بسرعة
ألسر الريفية عوامل تقوض انتفاع هؤالء السكان  فالغذاء متوافر، ولكن تغري املناخ والنزاعات وفقر ا

غري أن االنتفاع ابألغذية اجليدة  ،  ابألغذية الصاحلة لالستهالك، وتوافرها بصورة منتظمة وجودهتا
املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثاين  اهلدف  يؤكد  الذي  البشرية،  للتنمية  أساسي  واملتعلق    1شرط 

 .2030لتام على اجلوع يف العامل حبلول عام ابسرتاتيجية العامل ورغبة القضاء ا

 2من الغذائي سرتاتيجية الفرنسية يف حتقيق األالفقرة االوىل: اِل

تتجه السياسة الفرنسية يف امكانية التصدي النعدام األمن الغذائي عامليا، عن طريق إحداث 
سكان العامل على حنو    ةالالمساواة وتغذيحتول يف النظم الزراعية والغذائية من أجل وضع حد ألوجه  

كاف، بشرط أن تكون الزراعة مستدامة وفعالة بقدر أكرب على الصعيد االقتصادي واالجتماعي  
 والبيئي من أجل ضمان حتقيق األمن الغذائي واحلفاظ على صحة األفراد وتنمية البلدان.

والبيئية   والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  القضااي  من  مبجموعة  فرنسا  يف  الغذاء  ويرتبط 
الرئيسية، وميثل يف فرنسا منفعة مشرتكة تنتقل إىل أجيال الغد، ولذلك من حماور اهداف سياسة  

حلراجة األغذية العامة املنصوص عليها يف املادة االوىل من القانون الفرنسي بشأن مستقبل الزراعة وا
 :3وللتطبيق العملي وتنفيذ برانمج فرنسا الوطين لألغذية الذي يركز على أربع أولوايت 

 
 املتحدة ، اهلدف الثاين من اهداف التنمية املستدامة املتضمن القضاء على اجلوع:انظر موقع منظمة االغدية والزراعة لألمم  1

2/ar/-goals/goals/goal-development-http://www.fao.org/sustainable 
 ، 22/2/2020،لغذائي و التغذية و الزراعة املستدامة: االسرتاتيجية الفرنسية ألمن اا ، الدبلوماسية الفرنسية 2

https://www.diplomatie.gouv.fr/   
 2030من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة عام :"والتغذية إحداث فارق يف األمن الغذائي "الدورة الثالثة واألربعون ، جلنة األمن الغذائي العاملي  3

أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، ، وثيقة معلومات أساسية –:الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل 
 mr327a.pdf-3/a/http://www.fao.org.  24،ص2016

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/ar/
https://www.diplomatie.gouv.fr/%20%20%202
http://www.fao.org/3/a-mr327a.pdf
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توقعات  •  تناسب  وتكييفها كي  الغذائية  املعونة  دعم  طريق  عن  االجتماعية:  العدالة 
 واحتياجات الفئات السكانية األكثر حرماان 

وزا   •  مع  التعاون  والشباب: عن طريق  الغذائي  املعلومات  التثقيف  تطوير  التعليم يف  رة 
 والتعليم بشأن النظام الغذائي يف املدارس وإعادة بناء األواصر بني الزراعة واجملتمع 

عن طريق تعبئة اجلهات الفاعلة يف سلسلة إمدادات األغذية   مكافحة إهدار الغذاء:    •
واليت ترتاوح بني الزراعة واإلنتاج األويل وصوال إىل املستهلك، يسعى التحالف الوطين ملكافحة إهدار  

   .2025األغذية إىل ختفيض املهدر من األغذية إىل النصف حبلول عام 

من املواطنني ابهتمام ابلغ فيما يتعلق بنوعية    اجلذور اإلقليمية: حتظى توقعات املستهلكني • 
 األغذية. 

ويقع على احلكومة احمللية وعلى مجيع اجلهات الفاعلة يف قطاع األغذية الزراعية دور أساسي  
يف استعادة العالقة اهلشة حاليا بني املستهلكني وغذائهم عن طريق إجراءات عملية يف املناطق، مثل 

رتاث الغذائي" ابستخدام املؤشرات اجلغرافية على سبيل املثال أو عن تسليط الضوء على قيمة "ال
 .طريق تنمية مشرتايت األغذية احمللية، مع توجيه األفضلية إىل قنوات التوزيع القصرية

 :يف فرنسا ةوالتغذوياألمن الغذائي  اوال: مفهوم

فرنسا تعريف األمن الغذائي على النحو الذي عرفت به جلنة األمن الغذائي العاملي    تبنت
رمسي  مفهوم  األوقات  ،  1واعتمدته  يف كل  البشر،  جلميع  تتوافر  عندما  الغذائي  األمن  فيتحقق 

تليب   ومغذية  وسليمة  أغذية كافية  على  للحصول  واالقتصادية  واالجتماعية  املادية  اإلمكاانت 
 .التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النشاط والصحة احتياجاهتم

 

 
 home/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs  ، تعريف االمن الغدائي املعتمد هلا: موقع منظمة االغدية والزراعة لألمم املتحدة انظر 1

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/ar/
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النقص يف كمية   تغذوية سيئة انمجة عن  انه حالة  يصنف على  التغذية:  تعريف سوء  اما 
 .املغذايت املتناولة وجودهتا، أو عن سوء امتصاص اجلسم للمغذايت 

النظم الزراعية والغذائية ودعم التنمية    وحتقيقا هلذه الغاية، اقرت من الواجب إعادة النظر يف
الريفية املستدامة، وتلتزم فرنسا مع شركائها التزاما اتما يف إحداث هذا التحول، ومتثل اسرتاتيجيتها 

اجلديدة   ( خارطة الطريق2024- 2019الدولية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة )
 ا.حسب احملاور اليت كرستها يف خططه

العمل ومحاية       الثروة وهتيئة فرص  لتوليد  الزراعة األسرية ابعتبارها مصدرا  فرنسا عن  تدافع 
النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، واهلدف من اإلجراءات املتخذة من جانب فرنسا هو إحداث 

ا يف  وخباصة  واحلضرية،  الريفية  املناطق  يف  لألسر  الغذائي  األمن  يف  دائمة  جنوب تغيريات  فريقيا 
الصحراء الكربى، وذلك من خالل دعم املزارع األسرية، والقطاعات الزراعية، ال سيما زراعة الكفاف  
التنمية   وقضااي  أهداف  وإدراج  والتغذية،  والغذاء  ابلزراعة،  املتعلقة  وللسياسات  احليواين،  واإلنتاج 

 . 1املستدامة والسيادة الغذائية 

م بدعم  املساعدة  فرنسا  تفرضها  وتوفر  اليت  املدى  البعيدة  التغيريات  أجل  من  البحثية  هيئاهتا  ن 
التحدايت املزدوجة للنمو السكاين واالختالالت املناخية، وحتقيقا هلذه الغاية  تدعم فرنسا املبادرات  

 الزراعية.   2اهلادفة إىل استعادة خصوبة الرتبة وتعزيزها، واألخذ أبساليب اإليكولوجي

 
 2030من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة عام :"إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية "الدورة الثالثة واألربعون ، جلنة األمن الغذائي العاملي  1

أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، ، وثيقة معلومات أساسية –دروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل :ال
 mr327a.pdf-http://www.fao.org/3/a.  24،ص2016

  هنااحلية، يف حني يعرفها البعض أب جمموع كل املؤثرات و الظروف اخلارجية املباشرة وغري املباشرة املؤثرة على حياة و منو الكائنات  هناتعرف أب 2
ية:  االسكندر ، املالية لتلوث البيئة و وسائل احلماية منهااآلاثر االقتصادية و  ،حممد صاحل الشيخ انظر: ،الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان 

 .15،ص2002مطبعة اإلشعاع الفنية، مكتبة و 

http://www.fao.org/3/a-mr327a.pdf
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التوجيهية الطوعية وفيما يتعلق أبنشط التشغيلي للخطوط  التنفيذ  تها اإلمنائية، تعزز فرنسا 
بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين،  
اليت هتدف إىل تعزيز حوكمة احلصول على األراضي واملوارد الطبيعية، ومبادئ االستثمارات املسؤولة  

زراعة ونظم األغذية اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي، وتشجع فرنسا من خالل برجمة  يف ال
تقوضها   ان  املرجح  من  واليت  احملليني  السكان  بني  الصمود  على  القدرة  وتعزيز  الغذائية،  املعونة 

رنسية للتنمية  الصدمات االقتصادية أو السياسية أو حىت الصدمات املتصلة ابملناخ، وتوفر الوكالة الف
حيازة    771  000حاليا املساعدة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف أكثر من  

 .أسرية ، وتساهم بذلك يف دعم نظم غذائية متنوعة ومستدامة

وخالل الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    2015ويف عام  
الرتبة من أجل األمن الغذائي"، وتدعو املبادرة املعرتف   ، أطلقت فرنسا مبادرة " 1 املناخبشأن تغري

ابريس، مجيع الشركاء إىل إعالن أو تنفيذ إجراءات عملية لتخزين الكربون   – ليما   هبا يف خطة عمل  
واحلر  الزراعية،  اإليكولوجيا  )مثل  ذلك  لتحقيق  املطلوبة  املمارسات  وأنواع  الرتبة  الزراعية،  يف  اجة 

والزراعة احملافظة على املوارد، وإدارة الريف(، وتشكل البحوث صميم هذه املبادرة، واهلدف منها هو  
لتعزيز املشاريع اليت تعود ابخلري على األمن املناخي والغذائي،   إرساء برانمج حبثي وبرانمج عملي 

 شريكا. 170ويدعم هذه املبادرة حاليا أكثر من

متثل مكافحة نقص التوزيع أحد أولوايت السياسة الفرنسية بشأن التنمية والتضامن الدويل  
ويف هذا امليدان تطبق فرنسا هنجا متعدد القطاعات هبدف ضمان إيالء مزيد من االعتبار للتغذية  

 يف الربامج اإلنسانية واإلمنائية.  

 
كانون   11 إىلنوفمرب /الثاينتشرين  30، من "اتفاقية ابريس  "، الدورة احلادية والعشرون ،  املناختغريبشأن  اإلطاريةاالتفاقية االمم املتحدة،  1

 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/ara/l09r01a.pdf.  ابريس –2015ديسمرب /األول

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/ara/l09r01a.pdf
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إعط   إىل ضرورة  نشط يف دعوة شركائها  بدور  فرنسا  للقضااي وتقوم  االهتمام  مزيد من  اء 
املتصلة مبكافحة اجلوع وسوء التغذية، و بدور فاعل يف حتسني احلوكمة العاملية بشأن هذه امللفات 
احلساسة يف االحتاد األورويب ومنظمات األمم املتحدة اليت تشرتك يف عضويتها، وجلنة األمن الغذائي 

   .السبعالعاملي، وجمموعة العشرين وكذلك جمموعة الدول 

والفريق    1منصة للجهات الفاعلة الفرنسية يف جمال األمن الغذائي  2008وأنشئت يف عام      
املشرتك بني الوزارات املعنية ابألمن الغذائي من أجل املسامهة يف تعزيز احلوار املتعدد الفعاليات حول 

 قضااي األمن الغذائي والتغذية يف البلدان النامية. 

مسة لالسرتاتيجية الدولية لفرنسا لتحقيق األمن الغذائي والتغذية والزراعة  اثنيا: احملاور اخل
 2(2024-2019املستدامة )

  :أ/ احملور االول: تعزيز احلوكمة العاملية لألمن الغذائي والتغذية

تسعى حكومة فرنسا يف االضطالع بدور قيادي لتحسني فعالية اجلهات الفاعلة الدولية يف هذه 
اجملاالت والتنسيق فيما بينها، ضمن منظمات األمم املتحدة اليت توجد مقرها يف روما ملا حتتله من 

 مكانة مركزية يف هذه احلوكمة.  

 
جتسد دور املنظمة كوسيط حمايد للمعرفة   اليتلمنتدى العاملي ملنظمة األغذية والزراعة املعين ابألمن الغذائي والتغذية  لليكرتونية  اإلنصة  موقع امل  انظر:  1

 . من خالل إشراك أعضاء املنتدى والشركاء وأصحاب املصلحة يف حوار السياسات وتبادل املعارف
platforms-http://www.fao.org/fsnforum/ar/regional 

والوكالة اإليطالية   والوكالة الفرنسية للتنمية، املفوضية األوروبية، وهي مبادرة متعددة املاحنني تدعمها  منصة إدارة املخاطر الزراعيةابإلضافة اىل موقع  
اإلمنائي، الزراعية، للتعاون  للتنمية  الدويل  مع والصندوق  اسرتاتيجية  شراكة  للتعاون  مع  األملانية  األملاين/الوكالة  التنمية  خالل مصرف  الشراكة  من 

     /https://p4arm.orgعرب موقع: االقتصادية اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 
 ،2/2020/ 22 ،ألمن الغذائي و التغذية و الزراعة املستدامة: االسرتاتيجية الفرنسية ا ، الدبلوماسية الفرنسية الدبلوماسية الفرنسية، 2

-au-france/aide-la-de-etrangere-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique
-theme-le-sur-actualites-et-urgence/evenements-d-humanitaire-aide-l-et-developpement

-la-bledura-agriculture-et-nutrition-alimentaire-developpement/article/securite-ud
22-francaise-trategies 

http://www.fao.org/fsnforum/ar/regional-platforms
http://p4arm.org/
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.afd.fr/fr
https://www.afd.fr/fr
https://www.afd.fr/fr
https://www.aics.gov.it/language/en/
https://www.aics.gov.it/language/en/
https://www.ifad.org/en/
https://www.bmz.de/en/
https://www.bmz.de/en/
https://www.bmz.de/en/
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
http://www.nepad.org/
http://www.nepad.org/
http://www.nepad.org/
http://www.nepad.org/
https://p4arm.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/article/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable-la-strategie-francaise-22
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الثمانية   البلدان  جمموعة  مؤمتر  قمة  املبدأ  هذا  ابشرتاك    1بروما  2018جويلية   10-8وكرس 
النهائي هلا على حشد34 البيان  اليت اعلن  لتنفيذ    20دولة ومنظمة ووكالة دولية،  مليون دوالر، 

اسرتاتيجية التنمية الزراعية املستدامة، وضمان احلصول على املساعدات الغذائية، مع العمل على 
غذية، وتعهد على حتسني احلوكمة العاملية لالمن  الغاء القيود والضرائب االستثنائية على صادرات اال

 الغذائي، بتنفيذ الشراكة العاملية من اجل االمن الغذائي.

احلوكمـة العامليـة للتغذية: شـبكة اجلهـات الفاعلـة اليت تقضـي    2وفـي هـذه الوثيقـة تعنـي عبـارة "
غذيـة، مـن خالل عمليـات وآليـات الدعـوة مهمتها األولية احملـددة هلـا بتحسـني النتائـج فـي جمـال الت

والتنفيـذ   املعاييـر(  وضـع  ذلـك  فـي  )مبـا  القـرارات  وصنـع  األجندات  وحتديـد  االجتماعات  إلـى 
  .واملسـاءلة

ومـن جهـة أخـرى، فتعنـي العمليـة التـي يتـم مـن خالهلا تسـخري أو ختفيـف األثر الـذي متارسـه  
التغذو  غيـر  التغذيـة  السياسـات  فـي  والصحـة  -يـة  والعمـل  التعليم  جمـال  فـي  املتبعة  السياسـات  أي 

 والبيئـة والتجـارة.  

ومبـا أن اجلهـات الفاعلـة فـي اجملاالت السياسـات املذكـورة تؤثـر يف التغذيـة، فهي تعرف علـى أهنا  
للتغذية من خالل   العاملـي  النظام  تؤثر يف األحداث ضمـن  التغذيـة عـن غيـر  كيانـات  فـي  تثريهـا 

عمـد، أو عبـر واليـة صرحيـة تتعلـق ابلتغذيـة، وقـد تكـون اجلهـات الفاعلة عبـارة عـن منظمـات فرديـة 
 . "أو احتـادات تشـكل فـي جمملها منتـدى يؤثر يف اجلهـود املبذولة أو ينسـقها

 
 . 106،ص2016، مصر:مركز الكتاب االكادميي،االمن الغذائي والتنمية املستدامةفاطمة بكدي، رابح محدي ابشا،   1
 2017فرباير/شباط ،املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية األمماحلوكمة العاملية للتغذية ودور جلنة ، املتحدة األمماللجنة الدائمة للتغذية التابعة ملنظومة  2

 June2017.pdf-AR-https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/GovernPaper. 5،ص

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/GovernPaper-AR-June2017.pdf
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ـها بصـورة مسـتقلة من أجل تسـهيل وقد دعيت اجلهات الفاعلة غري احلكومية إىل تنظيم نفس " 
تفاعلها وعملها مع جلنة األمن الغذائي العاملي، ورؤيتها، واألدوار املنوطة هبا، مما ادى إىل إنشـــــــاء 

 آلية اجملتمع املدين، وآلية القطاع اخلاص. 

ويف الوقت ذاته، جتري بلدان، ومنظمات إقليمية، وآليات عديدة مناقشات نشطة بشأن سبل  
   .1"تعميق التزامها وارتباطها مببادرات اللجنة ومداوالهتا

وفـي هـذا تعمل منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة أي دعم السياسات واحلوكمة على املستوى 
التعاون   وتعزز  الدولية،  والبياانت  واملعايري  األعراف  ترسي  اليت  واآلليات  املؤسسات  لبناء  العاملي 

ني البيئة الختاذ إجراءات مجعية فعالة حلل املشاكل اليت يتعذر حلها، أو تتدىن  الدويل، وتدعم متك
فاعلية التعامل معها، إذا ما متت مواجهتها ابلعمل على املستوى الوطين فحسب، وعلى املستوى 

يقتصر على النظر يف القضااي الفنية البحتة، وإمنا يسلط الضوء على   احلوكمة ال القطري، فإن منظور
 ية تفاعل الناس واملؤسسات والسلطة للتأثري على عملية صنع القرار السياسي.  كيف

تساعد منظمة األغذية والزراعة احلكومات على حتديد أهم التحدايت اليت تواجهها يف جمال  
حوكمة الغذاء والزراعة، وتعزيز مدى مشولية سياساهتا وبراجمها، لتخطي تلك التحدايت بصورة فعالة،  

 .2دام حتليالت االقتصاد السياسي واجلهات املعنية وذلك ابستخ

يتميز العمل يف جمال احلوكمة أبنه يهدف حلل املشكالت، ويتغري من جمتمع لآلخر، ويركز  •
القضية  للمشاكل، وحتديد  السياسي  اجلانب  لتوضيح  يسعى  فهو  الشعوب،  على مصاحل 

 .عمليةاألساسية وإشراك مجيع اجلهات املعنية للتوصل حللول 

 
 . 5،ص2017، طار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةاإل، نة األمن الغذائي العامليجل 1

http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf 
 .29/2/2020،دعم السياسات واحلوكمة ،االغذية والزراعة لألمم املتحدة منظمة  2

 support/governance/ar/-http://www.fao.org/policy 

http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
http://www.fao.org/policy-support/governance/ar/
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واإلقليمي  • الوطين  )املستوى  احلوكمة  مستوايت  مجيع  على  والزراعة  األغذية  منظمة  تعمل 
والعاملي( لتحسني القدرات بغرض اختاذ إجراءات مجاعية فعالة وحل شىت املشكالت مثل 
القضاء على اجلوع وسوء التغذية والفقر، واحلد من التغري املناخي، ومتكني التحول إىل الزراعة 

ستدامة واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية، وكفالة الرعاية الصحية واألمن الغذائي وأمن امل
 .إرساء السالم بتحقيق األمن الغذائياألنظمة الزراعية، واملسامهة يف 

ال تعين احلوكمة جمرد ما تفعله احلكومات بل ينبغي تعريفها تعريفا دقيقا يراعي أن العالقات  •
تمع تتغري ابستمرار بشكل يعزز التعاون واملنافسة يف الوقت نفسه، وينجم  بني الدولة واجمل

عن هذا التفاعل سياسات وأدوار وترتيبات مؤسسية جديدة تشكل سلوكيات كافة اجلهات 
 .الفاعلة ومصاحلها

تساعد حتليالت احلوكمة على فهم كيفية تفاعل اهلياكل واملؤسسات وعالقات القوة غري  •
داول حول األفكار واملصاحل والتفضيالت، وذلك بغرض تشكيل املؤسسات املتكافئة يف الت

ابلغذاء  املتعلقة  السياسية  النتائج  وهتيئة  إزالتها،  أو  احلوافز  ووضع  والربامج،  والسياسات 
 .والزراعة

شريكا انشطا وسخيا يف املوارد   ":1وتعترب فرنسا حسب منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة
والتنمية    وتعمل بشكل الغذائي  األمن  بينهما يف جمال  املشرتكة  املنظمة دعًما لألهداف  وثيق مع 

الزراعية، أما خربة فرنسا وموظفوها املنتدبون فيسامهون مسامهة حيوية يف تنفيذ والية املنظمة وتؤدي  
امج مع  فرنسا دورا رئيسيا يف حتفيز التعاون الدويل واإلقليمي، وتواصل دعم جمموعة واسعة من الرب 

تركيزها مؤخرًا على حوكمة األمن الغذائي وتغري املناخ والقدرة على الصمود واإليكولوجيا الزراعية  
والزراعة األسرية وصحة احليواانت واإلدارة املستدامة للغاابت واألراضي، ويشكل االتفاق اإلطاري  

 
 . 1/3/2020فرنسا، ،االغذية والزراعة لألمم املتحدة منظمة  1

 g/countryprofiles/index/ar/?iso3=FRAhttp://www.fao.or 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/ar/?iso3=FRA
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نظمة وفرنسا. وتتضمن  ( توجها اسرتاتيجيا متجددا ومعززا للشراكة بني امل2021-2018بينهما)
 جماالت التعاون ذات األولوية: 

 حتسني حوكمة األمن الغذائي والتغذية وسياستهما.  •
 حتسني األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي لنظم األغذية الزراعية.  •
 تعزيز سالمة الصحة يف القطاعات النباتية واحليوانية والغذائية. •
 السكان وحتسني منع األزمات وإدارهتا.دعم القدرة على الصمود لدى  •

 ."واملسامهة يف تنفيذ االسرتاتيجية املناخية للمنظمة دعًما التفاق ابريس •

 1اما خبصوص اجلهات الفاعلـة  واملؤثرة يف االمن الغذائي العاملي تصنف ضمن الفئـات التالية
: 

ا الفرعية  منظومة األمم املتحدة ) مبا فيها منظمات األمم املتحدة وأجهزهت •
  )وحساابهتا وبراجمها وهيئاهتا ووكالتها املتخصصة وإداراهتا ومكاتبها ومنتدايهتا

 منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية. •
 بنوك التنمية املتعددة األطراف واملنظمات املالية.  •
 احلكومات الوطنية/ املنظمات املتعددة األطراف.  •
 املنظمات اخلريية.  •
 ني القطاعني العام واخلاص/املبادرات املتعددة أصحاب املصلحة.الشراكات ب •
 الصناعات اخلاصة.   •
 معاهد البحوث والشبكات واجلمعيات. •

 
 2017فرباير/شباط ،املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية األمماحلوكمة العاملية للتغذية ودور جلنة ، املتحدة األمماللجنة الدائمة للتغذية التابعة ملنظومة  1

 June2017.pdf-AR-https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/GovernPaper. 6،ص

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/GovernPaper-AR-June2017.pdf
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واملسيطر احلقيقي هي الشركات املتعددة اجلنسيات يف اجملال الغذائي ملا حتتكره من انتاج اىل انواع  
 السلع الغذائية.

زراعية وغذائية مستدامة ملواجهة تغري املناخ وفقدان التنوع  ب/ احملور الثاين: تطوير نظم 
 البيولوجي:

تعمل احلكومة الفرنسية على تشجيع املمارسات الزراعية املستدامة والتنفيذ هلا مثل الزراعة  
 :1فرنسا مشروع اإليكولوجيا الزراعية استجابة هلذه القضااي  اإليكولوجية، واطلقت

وميثل هدف مشروع اإليكولوجيا الزراعية يف حتديد أفق للمستقبل، كما يشكل مصدرا لتكوين 
النظم  خصائص  من  االستفادة  طريقها  عن  حتقق  اليت  للحلول  األولوية  إعطاء  طريق  عن  الثروة 

آن واحد مستوى مرتفع من األداء االقتصادي ومستوى عاليا  اإليكولوجية الزراعية، وأن جتمع يف  
من األداء البيئي والصحي ومستوى متميز من األداء االجتماعي، وتواجه الزراعة هذا التحدي سواء 
على املستوى الفردي يف كل مزرعة ويف كل مشروع، وعلى املستوى اجلماعي يف تنظيم القطاع ويف 

  2014احلركية اإلقليمية، وخصصت هلا اسرتاتيجية عمل مفصلة يف عام  دعم املزارعني واملنتجني ويف  
الفاعلة، وتعميق الوعي، وضمان  16حددت   من جماالت العمل اليت تشمل تعبئة مجيع اجلهات 

التواصل، وتعليم سبل اإلنتاج بطريقة خمتلفة، ومساعدة املزارعني، واحلد من استخدام مبيدات اآلفات  
وفري الدعم املايل للنـهج القائمة على اإليكولوجيا الزراعية، والدعوة إىل البحث  واملضادات احليوية، وت

والتطوير، وتشجيع القطاعات الفرعية الزراعية على املضي يف طريق اإليكولوجيا الزراعية، ومراعاة  

 
 2030من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة عام :"ذية إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغ"الدورة الثالثة واألربعون ، جلنة األمن الغذائي العاملي  1

أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، ، وثيقة معلومات أساسية –:الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية التطوعية األوىل 
 . 25،ص2016
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د/تقييم  واقع املقاطعات الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار، وتعزيز اإليكولوجيا الزراعية دوليا، ورص
  .مشروع اإليكولوجيا الزراعية

مواكبة جناح املشروع يف آن واحد لالبتكارات يف اجملاالت التقنية والتكنولوجية والعلمية،       
وابتكارا اجتماعيا ومجاعيا من حيث التعاون وتنظيم العمل وطرق االستثمار. ويتوقف التحول 

التغ  على  استدامة  وأكثر  جديدة  إنتاجية  مناذج  وطرق  إىل  التفكري،  طرق  يف  الرئيسية  يريات 
 .اكتساب املعرفة واملمارسات، وهلذا السبب فإن للبحوث الزراعية والتعليم الزراعي دور هام

كما تساهم احلكومة الفرنسية يف مكافحة تغري املناخ واحلفاظ على املوارد الطبيعية والرتبة بصفة  
وتدخل الزراعة ضمن القطاعات األكثر عرضة   1املناخخاصة، كون ترتبط الزراعة ارتباطا وثيقا بتغري  

ولذلك جيب أن تتكيف وأن    ،غازات الدفيئةالآلاثر تغري املناخ، وتساهم بدور رئيسي يف انبعااثت  
 ختفض آاثرها على املناخ عن طريق األخذ بنهج ال يهدد األمن الغذائي. 

من خالل    2تعلق ابملناخ املوقع يف ابريسوالواقع أن هذه املسألة معرتف هبا صراحة يف االتفاق امل
الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ، وينطبق  
على فرنسا اليت تؤثر فيها ابلفعل آاثر املناخ اليت ستتفاقم حتما، على غالت احلبوب، ويثري تساؤالت 

طاع اخلمور والفاكهة، ويؤثر على نوعية األعالف وتوافرها. وجيب أيضا بشأن أساليب اإلنتاج يف ق
أن تكيف الزراعة يف فرنسا ممارساهتا ونظمها املتبعة يف اإلنتاج للحد من انبعااثت غازات الدفيئة، 
وحتقيق املستوى األمثل آللية التمثيل الضوئي اليت تكفل فعالية هذا القطاع ابعتباره مضخة كربون 

 
شباط/  ،  " الغذائية وتغري املناخ ودور منظمة الصحة العاملية المةالس، احليوانية املنشأ  واألمراضالغذائية  المةإدارة الس"،  منظمة الصحة العاملية 1

 . 6،ص2019فرباير 
https://www.who.int/foodsafety/publications/all/Climate_Change_AR_WEB.pdf 

 2030من االتفاق إىل العمل لتنفيذ خطة عام :"إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية "الدورة الثالثة واألربعون ، جلنة األمن الغذائي العاملي  2
أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، ، وثيقة معلومات أساسية –التطوعية األوىل :الدروس املستفادة من عمليات االستعراض الوطنية 

 . 25،ص2016
 

https://www.who.int/foodsafety/publications/all/Climate_Change_AR_WEB.pdf
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لى املساعدة، وفق اجراءات متضافرة لتغيري املمارسات الزراعية خاصة يف ما يتعلِّق إبدارة  قادرة ع
املياه وغطاء الرتبة واستخدام األراضي والتخصيب النيرتوجيين، والعلف احليواين، فضال عن املراحل 

 .االوىل والنهائية لإلنتاج، من خالل حتسني كفاءة الطاقة يف صناعات األغذية الزراعية

 جـ/ احملور الثالث: ترقية أنشطة فرنسا يف جمال التغذية:

للعمل على حنو متكامل للتأثري يف خمتلف العوامل اليت تؤدي إىل النقص يف التغذية لدى األطفال 
النظافة   والنساء احلوامل واملرضعات، مثل االنتفاع أبغذية جيدة وابملياه الصاحلة للشرب وظروف 

 .الصحية

واملؤشرات احملددة يف خريطة طريق التغذية للعمل الدويل الفرنسي، وتستمر يف ووفقاً لألهداف  
العمل على تعزيز التفكري الشامل يف التغذية يف الربامج واالسرتاتيجيات اإلنسانية واإلمنائية الفرنسية،  

مبا  ومع ذلك، فإنه ال يزال يتعني تقييم تنفيذه   من خالل خطوط التدخل احملددة يف خريطة الطريق
الطريق خريطة  ومؤشرات  أهداف  مع  الفرتة   يتفق  هناية  من 2020-2016يف  جمموعة  ،بوضع 

مشاريع التغذية ذات األولوية وفقا خلريطة طريق التغذية وتوسيع نطاق تدخالت غذائية حمددة وتعزيز  
 :1اإلجراءات اليت تعمل على عالج سوء التغذية املسببة الكامنة عرب قنوات خمتلفة 

إن التزام  معاجلة سوء التغذية احلاد وحتسني احلالة التغذوية ألشد الفئات ضعفا يف السياقات"
يستند إىل التزام ابلتغذية هش من خالل تكريس نصف  (N4 G) وكالة أسوشيتد برس ابلتغذية

 .هذه وكالة أسوشيتد برس للتغذية

 
1Ministère de l’Europe  et  des Affaires étrangères, stratégie internationale  de  la France 

pour la sécurité alimentaire,  la nutrition et l'agriculture durable, 2019 ,p28  
fr/IMG/pdf/strategie_internationale_de_la_france_pour_la_sechttps://www.diplomatie.gouv.

urite_alimentaire_la_nutrition_et_l_agriculture_durable_vf_cle073dab.pdf 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_internationale_de_la_france_pour_la_securite_alimentaire_la_nutrition_et_l_agriculture_durable_vf_cle073dab.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_internationale_de_la_france_pour_la_securite_alimentaire_la_nutrition_et_l_agriculture_durable_vf_cle073dab.pdf
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الوكالء بفضل اللغة الفرنسية متعدد   تعزيز الوقاية من سوء التغذية من خالل النهج املتبعة
 .صندوق موسكا

لربامج التغذية يف   لتطوير الوكالة  l’AFD  عتماد على الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اال
 .منطقة الساحل

دعم خطط عمل متعددة القطاعات يف جمال التغذية، و  دعم احلكومات يف التنمية والتنفيذ
عن طريق النظم الغذائية اليت تنتج أغذية مغذِّية وصحية وآمنة   الزراعة الصديقة للتغذية والرتويج هلا

تقييم املشاريع   اخذ التغذية يف االعتبار يف خمتلف مراحل، مع  ومستدامة وميكن للجميع الوصول إليها
االولية التحليالت  تعميم  طريق  عن  سيما  وال  الغذائي،  األمن  ومشاريع  التغذوية  الزراعية  للحالة 

ة، وإدماج األهداف املتصلة ابلعوامل السببية لنقص التغذية يف دعم القطاع الزراعي والعوامل السببي
 .( الغذائي، متكني املرأة، التعليم الغذائي، التدريب. )تنوع النظام

واجلودة التغذوية   صحية ومغذية، وتعزيز التنمية االقتصادية   دعم تعزيز قطاعات إنتاج األغذية
غذائية الصحية واملتنوعة ابعتبارها أحد األساليب الرئيسية ملعاجلة هذه  تشجيع النظم ال لألغذية، مع 

  "نظم غذائية مستدامة وصحية ودعم البحث واالبتكار من أجل املشاكل،

 :دعم إنشاء سالسل اِلمدادات الغذائية الزراعية املستدامة د/ احملور الرابع:

لتشجيع استحداث فرص العمل الالئق يف املناطق الريفية، وخاصة للشباب، وابلفعل يف البلدان 
النامية، متثل السالسل اإلمدادات الغذائية الزراعية مصدرا للعمالة ال بد من دعمه، وميثل إدماج 

أساسيا،   حتداي  السالسل  هذه  يف  األسرية  السالسل الزراعة  تز   1وتلعب  يف  تتكامل  ويد  أدوارا 

 
، ، روما"دة األولاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسو "  ،cfsجلنة االمن الغذائي العاملي    1

 . 13،ص2017
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/NC129_CF
S_VGFSyN_Draft_One_ar.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/NC129_CFS_VGFSyN_Draft_One_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Nutrition_Food_System/NC129_CFS_VGFSyN_Draft_One_ar.pdf


 مكانة السيادة في الدولة الجزائرية                                                    الفصل االول

262 
 

ة، تعتمد على املستهلكني يف املناطق احلضرية والريفية أبغذية متوفرة وسهلة املنال ومتنوعة ومغذي
واهلدف هو حتسني األمن الغذائي والتغذوي من    عرب الزراعة والغاابت ومصايد األمساكاالستدامة  

وفق املبادئ   املغذية خالل حتسني اإلنتاج وربط املنتجني ابلسوق وزايدة استهالك املزيد من األغذية
 :1اخلمسة املكرسة لالستدامة من طرف منظمة الزراعة 

 : زايدة اإلنتاجية وفرص العمل وإضافة القيمة يف النظم الغذائية. املبدأ األول

 : محاية وتعزيز املوارد الطبيعية. املبدأ الثاين 

 الشامل.: حتسني سبل العيش وتعزيز النمو االقتصادي املبدأ الثالث 

 تعزيز قدرة الناس واجملتمعات والنظم اإليكولوجية على الصمود. املبدأ الرابع: 

 تكييف احلوكمة مع التحدايت اجلديدة.  املبدأ اخلامس:

ه/ احملور اخلامس: حتديث اِلجراءات املرتبطة بتوفري املساعدات الغذائية للسكان الضعفاء 
 : وحتسني قدرهتم على الصمود

الغذائي  يف سياق األزم  السكان من حتقيق اكتفاءهم  بد من متكني  املتكررة، ال  الغذائية  ات 
يعــزى التدهــور فــي وضــع األمن الغذائــي فــي الدول بشــكل كبيــر إلــى انتشــار النزاعــات  املستدمي، و 

ال للمسـاعدات  حباجـة  العامل  السـكان  نصـف  جعلت  ادى  أمدهــا،  طــال  التــي  غذائيـة واألزمات 
الذيـن   وتتسـبب فـي جلـوء ماليني االفراد من االسر واالطفال والنساء، وتشـهد أعـداد األشخاص 
يعانـون مـن انعـدام األمن تزايدا، فـي إقليـم الشـرق األدىن وشـمال أفريقيـا التـي تبيـن أنـه مـن املتوقـع 

 
 .  83،ص9201روما، إيطاليا، ، واحد  املظل ع يفالتحدايت والفرص  ألمم املتحدة،ل والزراعة األغذيةمنظمة  1

http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf 
 

http://www.fao.org/3/ca4305ar/CA4305AR.pdf
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ابألمن الغذائـي، أال وهـي توفـر الغـذاء، والقـدرة   أن يؤثـر التغيـر املناخـي علـى األبعاد األربعة اخلاصـة
علـى احلصـول عليـه، واسـتقراره واسـتخدامه، وسـتظهر معظـم تثيـرات التغيـر املناخـي مـن خـالل قطـاع 

 ."1امليـاه والزراعة 

ويعد استئصال الفقر أمرا أساسيا لتحسني فرص احلصول على األغذية، فاألغلبية العظمى من "
إنتاج أو شراء كميات كافية من األغذية، كما ال تتاح هلم   التغذية ال يستطيعون  املصابني بنقص 

ااتت  فرص كافية للحصول على اإلنتاج مثل األراضي واملياه، وعلى مستلزمات اإلنتاج، والبذور والنب
احملسنة والتكنولوجيات املناسبة، والقروض الزراعية. وابإلضافة للضرر من جراء احلروب والنزاعات 
األهلية والكوارث الطبيعية والتغريات االيكولوجية املتصلة ابملناخ والتدهور البيئي، وحىت إن ُقدمت 

لن متثل حال طويل األجل  إىل هؤالء مجيعا مساعدات غذائية لتخفيف معاانهتم فإن تلك املساعدات  
الدويل  الغذائي، ومن األمهية مبكان االحتفاظ داخل اجملتمع  انعدام األمن  الكامنة وراء  لألسباب 
بقدرة كافية على تقدمي املعونة الغذائية ملواجهة حاالت الطوارئ، كلما اقتضى األمر، فاحلصول على  

  ".2إمدادات غذائية مستقرة أمر ينبغي ضمانه وكفالته 

 : سرتاتيجية الغذائيةليات العمل الفرنسية لتنفيذ اِلآ الثانية:  الفقرة

 :تلتزم فرنسا بضمان تغذية صحية ومغذية وكافية لكل السكان، وال سيما عن طريق

مليون يورو يف    935املشاريع اليت تنفذها وكالة التنمية الفرنسية يف امليدان اليت خصصت   .1
 الغذائي. للتنمية الزراعية واألمن 2018عام 

 
املستدامة للمياه يف   اإلدارةالغذائي:  األمننظرة إقليمية عامة حول انعدام  -ومشال إفريقيا  األدىنالشرق " لألمم املتحدة، والزراعة األغذيةمنظمة  1

 . 1،ص2017، ، القاهرة "الزراعة شرط أساسي للقضاء على اجلوع والتكيف مع التغري املناخي
i6860a.pdf-http://www.fao.org/3/a 

 . 1996روما، إيطاليا،، ، مؤمتر القمة العاملي لألغذية -  اعالن روما بشان االمن الغذائي العاملي 2
 www.fao.org/3/w3613a/w3613a00.htm://http 

http://www.fao.org/3/a-i6860a.pdf
http://www.fao.org/3/w3613a/w3613a00.htm
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للتنمية   الفرنسية  الوكالة  تعد  AFDتعترب  التضامن، كما  علي  قائمة  عامة  مالية  مؤسسة 
املمثل الرئيسي لسياسة التنمية الفرنسية، تلتزم الوكالة ابملشروعات الساعية حنو حتسني الواقع اليومي 

بدأت الوكالة وراء البحار، و لألفراد بشكل ملموس خاصة يف الدول النامية والدول الناشئة وأقاليم ما  
جبانب دعمها للعديد من القطاعات، مثل الطاقة والصحة والتنوع   الفرنسية للتنمية واتبعتها بروابركو

البيولوجي واملياه والتكنولوجيا الرقمية والتدريب، أيضا حماوالت السعي حنو عامل أكثر أماان وإنصافا  
أه  يتسق عملها بشكل كامل مع  املستدامةواستدامة، حيث  التنمية  الوكالة  ،  داف  ويتواجد كيان 

وكالة، كما تدعم اليوم أكثر من    85دولة من خالل شبكة مكوِّنة من    115الفرنسية للتنمية يف  
ومتول الوكالة الفرنسية للتنمية مبادرات املنظمات الفرنسية غري احلكومية،    ،1مشروعا للتنمية   4000

حلكومية احمللية العاملة على ارض الواقع واليت تشكل مشاريعهم من خالل الشراكة مع املنظمات غري ا
يتمثل النشاط  ، و جزءا من الدعم املايل املباشر جملموعة الوكالة الفرنسية للتنمية هبدف إجناز األعمال

املستهدف على وجه اخلصوص يف قطاعات التدريب املهين، ودعم أصحاب املشاريع واملزارعني، 
، الشركة    ماعي ألطفال الشوارع وتعزيز دور املرأة،كما تعمل شركة بروابركووالدعم الطيب واالجت

التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية واملخصصة لتعزيز القطاع اخلاص، عن طريق تنشيط ودعم الشركات 
اخلاصة واملصارف وصناديق االستثمار من خالل القروض أو األسهم، ابإلضافة إىل التمويل، ويتمثل  

يف دعم ظهور ممثلني اقتصاديني وماليني مسئولني ومبدعني يف مصر، األمر الذي يقوم   وابركودور بر 
 .2بدوره علي دعم عمالؤها و حثهم علي القيام أبداء بيئي واجتماعي وإداري أفضل

العمل الدبلوماسي الفرنسي يف حمافل األمم املتحدة، ويف االحتاد األورويب ويف جمموعة الدول  .2
  .السبع وجمموعة الدول العشرين

 
   AFD ،2/3/2020   .agences-des-reseau-https://www.afd.fr/fr/leالوكالة الفرنسية للتنمية انظر: املوقع الرمسي 1
 .AFD ،2/3/2020فرنسا يف مصر، الوكالة الفرنسية للتنمية، سفـارة فرنسا يف مجهورية مصر العربية 2

/https://eg.ambafrance.org 

https://www.afd.fr/fr/le-reseau-des-agences
https://eg.ambafrance.org/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-Arabe-
https://eg.ambafrance.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-6628
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تستعني الدبلوماسية الفرنسية بفريق اخلرباء الرفيع املستوى، وتقدم املسامهات، وتستقطب  
اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية )مثل منظمة أوكسفام للتضامن، وشبكة املعلومات والعمل  

 .1 بشأن أولوية الغذاء، وقاعدة بياانت معلومات  البذور(

الوالايت املتحدة االمريكية يف العامل، وكان   وتتميز فرنسا بثاين أكرب سلك دبلوماسي بعد
رئيس   افتتحه  الذي  السفراء"  "مؤمتر  يف  املركزي  املوضوع  والبيئية  االقتصادية  الدبلوماسية  مفهوم 

ة ، يف وزارة الشؤون اخلارجية، وقدم الوزير خط2012آب/أغسطس    27اجلمهورية الفرنسية يف  
عمل خاصة ابلدبلوماسية االقتصادية تضم تسعة مقرتحات رئيسية جيري تنفيذها يف الوقت الراهن 

 :2وهي

املستثمرين   • لدى  الفرنسية"  "الوجهة  وترويج  الدويل،  املستوى  على  منشآتنا  دعم  إدراج 
 .األجانب، ضمن التعليمات الدائمة ذات األولوية لشبكتنا الدبلوماسية

و  • يف  إدارة  للشؤون استحداث  املنشآت  لدعم  حتديدا  خمصصة  اخلارجية  الشؤون  زارة 
 .االقتصادية

تعيني السفري على رأس "فريق فرنسا للتصدير" حبيث يضم يف كنفه مجيع البىن العامة املعنية   •
بدعم املنشآت على املستوى الدويل، ويعمل على تبسيط هذه البىن عند االقتضاء، إقامة 

 .واحد من السفراء يف مواقعنا الرئيسيةجملس اقتصادي حييط بكل 

 
العاملي  1 الغذائي  األمن  الغذائي  ،  جلنة  األمن  للجنة  السنوي  املرحلي  واألربعون ،  العامليالتقرير  اخلامسة  الغذائي "  الدورة  األمن  فارق يف  إحداث 

 .21،ص2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا،  ، "والتغذية
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/CFS45_INF/MX5
37_INF_18/MX537_CFS_2018_45_INF_18_ar.pdf 

 . 2/3/2020،خطة عمل -إدراج الدبلوماسية االقتصادية يف قائمة األولوايت الدبلوماسية الفرنسية،  2
france/-la-de-etrangere-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/CFS45_INF/MX537_INF_18/MX537_CFS_2018_45_INF_18_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/CFS45_INF/MX537_INF_18/MX537_CFS_2018_45_INF_18_ar.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/
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وضع إجراءات بسيطة تتيح للمنشآت عرض تطلعاهتا وانشغاالهتا ومصاحلها قبل املفاوضات  •
 ويف اثنائها، وذلك يف كل بعثة دبلوماسية يعاجل القضااي التنظيمية أو القانونية  

 .الدفاع ابنتظام عن مبدأ التبادل يف املفاوضات األوروبية والدولية •

تطوير الصالت ما بني أدوات دبلوماسيتنا الناعمة )تعليم الطالب األجانب، وبرامج املنح،   •
 .وشبكة املدارس يف اخلارج، واملعهد الفرنسي، وغريها( وترويج مصاحلنا االقتصادية 

 .تعيني شخصيات مرموقة دوليا من أجل مرافقة دبلوماسيتنا •

أعضا • تعليم  برامج  يف  االقتصادي  اجلانب  توظيف  تعزيز  وتشجيع  الدبلوماسي  سلكنا  ء 
األشخاص ذوي املؤهالت االقتصادية وال سيما يف جماالت التصدير واملشكالت اخلاصة 

 .ابملنشآت الصغرية واملتوسطة واالبتكار

الشركاء   • مع  املنتظم  احلوار  وتنمية  املنشآت  على  اخلارجية  الشؤون  وزارة  انفتاح  زايدة 
لرسائل للمنشآت من خالل النشرات الصحفية، ونشر  االقتصاديني واالجتماعيني وبث ا

 . 1املعلومات االقتصادية عرب مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي التابعة للوزارة
فاالنتعاش االقتصادي ميثل األولوية لفرنسا، يقتضي حتقيقه العمل على املستوى الدويل يف اطار  
االقتصادية دورا   الدبلوماسية  متثل  إذا  والنمو،  النفوذ  االقتصادية ابعتبارها من عوامل  الدبلوماسية 

ىل حتقيق هدفني مها: حامسا أولوية رئيسية لوزارة الشؤون اخلارجية، وتسعى دبلوماسيتها االقتصادية إ
دعم منشآهتا يف األسواق اخلارجية، واستقطاب االستثمارات األجنبية اليت تستحدث الوظائف يف  

 بلدها. 

 
 . 2/3/2020،خطة عمل -إدراج الدبلوماسية االقتصادية يف قائمة األولوايت الدبلوماسية الفرنسية،  1

france/-la-de-etrangere-https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/
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وتعمل دبلوماسيتها يف كل العامل لتضمن مساندة دبلوماسية عاملية وأفريقية خاصة وواسعة لفرنسا 
ألمن كدولة كربى دائمة العضوية لتحافظ يف منظمة األمم املتحدة، منحها تعزيز مكانتها يف جملس ا

السلع  لتصريف  أسواق  بوصفها  األفريقية خاصة  والقارة  ابلعامل  الفرنسية  االقتصادية  املصاحل  على 
الفرنسية املصنعة، وخمزون للموارد األولية لتنمية الصناعات الفرنسية املدنية واالستثمارات الزراعية،  

رد داخل أراضيها، فتستكمل هذا النقص من خارج حدودها ألن فرنسا تعاين نقصا يف هذه املوا
  .1ملوارد الطبيعية االسرتاتيجية اليت متلكها القارة األفريقيةاب  للحفاظ على صناعاهتا

استغالل برامج مؤسساهتا البحثية، وال سيما كل من مركز التعاون الدويل للبحوث الزراعية  .3
البحوث   ومعهد  التنمية،  أجل  للبحوث من  الفرنسي  الوطين  واملعهد  التنمية،  ألغراض 

 :2الزراعية

 املستدامة للمناطق املدارية واملتوسطية مركز التعاون الدويل للبحث الزراعي من أجل التنمية
، تتدخل يف جماالت إدارة املياه )خاصة يف إطار شبكة تعاون حول النظم الزراعات املروية يف املغرب 

وان )الشبكة املتوسطية لصحة احليوان و األمراض الناشئة( و تربية املاشية و  العريب( و صحة احلي
وتنتشر فروع    إدارة النظم الزراعية الرعوية )التكييف مع التغري املناخي، اإلبل( و االشجار املثمرة.

ابحث، وتعتمد على شبكة عاملية   800موظفا، من بينهم  1650املركز يف مجيع القارات وتشغل 
 . 3ركاء واإلدارات اإلقليمية يف أكثر من مائة بلدمن الش 

هو هيئة حبوث عامة جهة فاعلة فرنسية مهمة يف    IRDمعهد البحوث من أجل التنمية  
برانمج العمل الدويل للتنمية يقوم عمل املعهد على تعدد االختصاصات، ينفذ مع شركائه احملليني 

لبلدان اجلنوب، مثل األمراض املدارية واحلضارية، والعالقة  املشاريع املشرتكة اليت تتناول املسائل احلرجة  
 

 . 2/3/2020،السياسة الفرنسية يف افريقيا ،دراسات امنية ، املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية  1
dz.com/-https://www.politics 

 2/3/2020املساعدة االمنائية،، وزارة أورواب والشؤون اخلارجية، فرنسيةالدبلوماسية ال، ابسكال برانرانظر:  2
https://www.diplomatie.gouv.fr/   

  www.cirad.fr،  مركز التعاون الدويل للبحث الزراعي من أجل التنميةانظر: موقع  3

https://www.politics-dz.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86/article/aide-au-developpement#sommaire_1
http://www.cirad.fr/
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بني الصحة والبيئة، وتغري املناخ، واملوارد املائية، واألمن الغذائي، والنظم البيئية املدارية واملتوسطية،  
  .1واألخطار الطبيعية، والفقر، واهلشاشة وأوجه التباين االجتماعي، واهلجرة، وتغري سوق العمل

األم الزراعي ان  للبحث  الوطين  املعهد  يف  البحث  مواضيع  مجلة  من  موضوع  الغذائي  ن 
، وإذا كانت هذه املختربات ترتكز أوال على إشكاليات خاصة بفرنسا، فان احللول  INRAالفرنسي

العامل، عرب  تصبح كأمثلة  عدة 
ُ
لألراضي    امل للغاية  ومتنوعة  مكثفة  شبكة  من  خصوصيته  ويستمد 

ابحث    8500مركزا يعمل فيه    19الفرنسية، من حاضرة البلد األصلي إىل مناطق عرب البحار، فثمة  
وحدة    50وحدة أحباث و    200ومهندس وتقين موزعون يف كل أراضي فرنسا، وحتوي أكثر من  

تتجاوز  االختبارية، وجمال خربهتا  فرنسا،    للربامج  إطار حدود  تعاجلها بشكل واسع  اليت  املشاكل 
فاملناخ واملوانع الطبيعية أو الصعوابت اليت غالبا ما تكون عامة، فإن الباحثني يقدمون أحياان حلوال 
التفاح وأطلق عليه اسم "أراين"،   النوع اجلديد من  التهجني، مثل  حمسوسة جدا، منها اختبارات 

فيلية، منتشرة للغاية يف جممل القارة األوروبية، وقد جنحت يف املباشرة  كثمرة تقاوم التبقع، وهي ط
 .2إبنتاج فصيلة جديدة من األرانب أطلق عليها اسم "ريكس دو بواتو" 

بقيمة   .4 املعتمدة  الغذائية  عام    40املساعدات  يف  يورو  السكان   2019مليون  ملساعدة 
اإلنتاج وحتسني قدرهتم على الصمود أمام األزمات  ليستعيدوا اكتفاءهم الذايت الغذائي وسبل  

 .احملتملة يف املستقبل

دوالر    3.5مليون يورو )    3.2قدرها    2017رحب برانمج األغذية العاملي مبسامهة فرنسية يف  
اليت ستساعد   .أمريكي( ملشروع املساعدات النقدية الذي يدعم األسر املتضررة من النزاع يف العراق

انزح، كما سامهت فرنسا   200,000اء آلالف األسر العراقية ، ولدعم أكثر من  على توفري الغذ
دوالر أمريكي ( لربانمج األغذية العاملي ملساعدة    6651583ماليني يورو أي )   5مبا جمموعه  

 
  www.ird.fr ، معهد البحوث من أجل التنميةانظر: موقع  1
   /http://www.inra.fr، املعهد الوطين للبحث الزراعيانظر: موقع  2

http://www.ird.fr/
http://www.inra.fr/
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ذلك   يف  مبا  والعراق،  وتركيا  ولبنان  األردن  يف  السوريني  سنة    1,5الالجئني  لألردن  يورو  مليون 
لربانمج أكثر من نصف مليون الجئ سوري يعيشون يف املخيمات واجملتمعات ويساعد ا،  2014

 . 1احمللية يف األردن

تنويع   يتصدر قائمة االسترياد اجلزائري، رغم حماولة احلكومة  الفرنسي،  القمح  ولإلشارة مازال 
بريوقراطية مصادر وارداهتا، للتخلص من تبعيتها لباريس، إال أن هذه احملاوالت كانت تصطدم بعراقيل  

اليت  املفاوضات  حىت  الغذائي،  األمن  جمال  يف  اجلزائر  أزمة  تعميق  زادت  واقتصادية  وسياسية 
السترياد القمح مل تفلح، ففاتورة استرياد احلبوب تكلِّف اخلزينة   الطرف اجلزائري مع روسيا خاضها

إذ مازالت الذاكرة الشعبية حتتفظ بتجربة سيئة يف التسعينات، عرفت ندرة  العمومية ميزانيات طائلة،
يف دقيق القمح وارتفاع أسعاره إىل مستوايت قياسية، وازمة رغيف العيش اليت عاشتها مصر بعد  

جانفي، منوذج حي عن ارتباط أزمات األمن الغذائي ابألزمات السياسية، إذ كانت تستعمل   25ثورة  
ية يف البالد هذه الورقة، لتحريك الشارع وممارسة الضغط على السلطة احلاكمة اليت مت  اللوبيات املال
 .2اإلطاحة هبا 

 الفرع الثاين: السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية يف اجلزائر 

فهـي جـزء ال  ال تقوم السـيادة  بدون هيمنة الدولـة علـى مواردهـا الطبيعيـة بشـكل كامل،
ال مـن  اإلطار  يتجـزأ  ضمن  االمم  حقوق  ممارسة  تتم  أن  الدويل  العرف  وجرى  اإلقليميـة،  سـيادة 

الدستوري، ألنه يكفل وحيصن حق الشعوب اليت تستنزف ثروات أراضيها، وينتهك استقالهلا سياسيا  
 

يورو لتقدمي مساعدات غذائية لالجئني السوريني يف   500,000فرنسا تتربع لربانمج األغذية العاملي بـ، wfpانظر: موقع برانمج االغذية العاملي 1
 .2/3/2020،األردن 

    https://ar.wfp.org/news/frnsa-ttbr-lbrnamj-alaghdhyt-alalmy-b500000-ywrw-ltqdym-
msadat-ghdhayyt-llajyyn-alswryyn-fy 

 .2/3/2020،  مقال، القمح الفرنسي.. كابوس األمن الغذائي يف اجلزائر، يظ سجالعبد احلف 2
  https://ultraalgeria.ultrasawt.com/   

https://ar.wfp.org/news/frnsa-ttbr-lbrnamj-alaghdhyt-alalmy-b500000-ywrw-ltqdym-msadat-ghdhayyt-llajyyn-alswryyn-fy
https://ar.wfp.org/news/frnsa-ttbr-lbrnamj-alaghdhyt-alalmy-b500000-ywrw-ltqdym-msadat-ghdhayyt-llajyyn-alswryyn-fy
https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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اقتصادية مستقلة، جعل اجلمعية   تنمية  تقرير مصري وهـمي بدون  ثقافيا، وان كل  اقتصاداي أو  أو 
لأل الشعوبالعامة  على حق  توصي  املتحدة  ثرواهتا    1مم  ومصادر  واقاليمها  اراضيها  استغالل  يف 

 الصـادر عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة فـي دورهتـا اخلامسـة عشـرة1515الطبيعية ابلقـرار رقـم  
ثروا 1962ديسـمرب  15بتاريـخ   على  الدول  سيادة  مبدا  لتجسيد  الدويل  التعاون  اطار  يف  هتا ، 
، ومبا ان اجلزائر دولة متتلك ثروات ضخمة سنبحث يف تكريس النصوص لسيادة الشعب 2الطبيعية

على ثرواهتا، مث نقارن هذا مع دساتري لدول اخرى مبا يكفل تنمية مصاحلها الوطنية لشعوهبا، واال  
وخاصة    د شعوهبا،ضاعت التنميـة يف دسـاتري ال تكرس املسـاواة واحلقوق والعدالة االجتماعية الفرا

حـق الشـعب فـي السـيادة الدائمـة علـى ثرواته وموارده الطبيعيـة، واستعماهلا لصالـح تنميته الوطنيـة  
 ورفاهيـة شـعب الدولة. 

 سيادة على ثرواته الطبيعية  الالشعب اجلزائري ممارسة الفقرة االوىل: 

جراءات وفقا للفقرة الثانية من تدعو جلنة حقوق اإلنسان لألمم املتحدة الدول إىل اختاذ إ
املادة االوىل من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، فيما يتعلق ابلـشعوب األصلية، 

 
والتوصيـاتا  1 القـرارات  مـن  املتحـدة جمموعـة  لألمـم  العامـة  اجلمعيـة  الــدول   بينتالتـي    صـدرت  ميكــن  الــذي  العــام  القانونــي  اإلطــار  مــن خالهلــا 

 ، منها: الطبيعيــة والشــعوب مــن اســتثمار الثــروات
الــدول الناميــة ن    إ:ينــص علــى1952فرباير  12الصـادر عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة فـي دورهتـا السادسـة بتاريـخ523لقـرار رقـم  ا 

 .مـن أجـل حتسـني مركزهـا حتـدد حبريـة اسـتخدام مواردهـا الطبيعيـة، وإن اسـتخدام هـذه املـوارد جيـب أن يكـون هلــا احلــق فــي أن
حـق الشـعوب :ينـص علـى  1952رب  ديسـم21  الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي دورهتــا الســابعة بتاريــخ626القــرار رقــم  

 .أهــداف ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة واســتغالل مواردهــا وثرواهتــا الطبيعيــة هــو حــق مســتمد مــن ســيادهتا ويطابــق فـي اسـتخدام
بتكويــن جلنــة خاصــة ابلســيادة الدائمــة علــى   الثالثــة عشــرة الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي دورهتــا  1314القــرار رقــم  

 .اعتبــار أن هــره الســيادة هــي إحــدى املكونــات األساســية حلــق تقريــر املصيــر الثــروات واملــوارد الطبيعيــة، علــى
 :ينـص علـى مـا يلـي1962ديسـمرب 15بتاريـخ  ي دورهتـا اخلامسـة عشـرةالصـادر عـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة فـ1515القـرار رقـم 

 .وواجباهتــا كمــا يقــرره القانــون الدولــي املطلــق لــكل دولــة فــي التصــرف فــي ثرواهتــا ومواردهــا وفقــا حلقــوق الدولــة أوصـي ابحتـرام احلـق
السـابعة عشـرةالصـادر عـن  1803القـرار رقـم   املتحـدة فـي دورهتـا  العامـة لألمـم   :ينـص علـى أن 1962ديسـمرب  19بتاريـخ   اجلمعيـة 

 . حبريــة فــي ثرواهتــا ومواردهــا الطبيعيــة أهـم إجـراء يتخـذ فـي هـذا حـق كل دولـة ذات سـيادة فـي التصرف اجلمعيـة العامـة... تعتبـر أن 
فرع تعاون دويل،كلية احلقوق، جامعة مولود معمري  ،اطروحة ماجستري، ق الشعوب يف تقرير مصريها بني النظرية والتطبيقمبدا ح، قرارجي مجيلة 2

 .16ص، 2009تيزي وزو، اجلزائر،ماي
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على أن احلق يف تقرير املصري يتطلب متكني مجيع الـشعوب مـن متلك حق التصرف حبرية بثرواهتا  
يشها، وحتقيقا لغاايهتا، التصرف احلر بثرواتـها  ومواردها الطبيعية وعدم حرماهنا من أسباب تعزيز ع

ومواردهـا الطبيعية أسباب عيشها اخلاصة، لتفادي ما يرتتب على ذلك من عدم استدامة التنمية  
، هلذا سنبحث يف دساتري اجلزائر وتضمينها الثروات ضمن مفهوم 1وتدهور البيئة يف حالة منع احلق 

للمجموعة الوطنية يف الدساتري مث يف تشريعاهتا املختصة اليت جيب ان  امللكية العامة اليت هي ملك  
واالجتماعيــة والثقافيــة إلرساء  ودفع ركائــز التقــدم احلضري  ليتمتع افراد شعبها حبقوقــه االقتصاديــة

 والتنميــة املستدامة يف ظل املساواة والعدالة االجتماعية.

 العامة: اوال: دساتري اجلزائر وامللكية 
يشكل حتقيق اشرتاكية وسائل اإلنتاج قاعدة أساسية  " :   13يف املادة    1976نص دستور  

 . "امللكية االجتماعية   لالشرتاكية، و متثل ملكية الدولة أعلى أشكال

حتدد ملكية الدولة أبهنا امللكية احملوزة من طرف اجملموعة الوطنية اليت    ":  14فاقر ابملادة  
متثلها الدولة، و تــشــمل هــذه امللكية، بكيفية ال رجعة فيها : األراضي الرعوية، واألراضي املؤممة،  

الع، واملصادر  زراعية كانت أو قابلة للزراعة، والغاابت، واملياه، وما يف ابطن األرض، واملنــاجم، واملـقــ
الطبيعية للطاقة، وللثروات املعدنية الطبيعية واحلية للجرف القاري وللمنطقة االقتصادية اخلاصة، تعد  
أيضا أمالكا للدولة بشكل ال رجعة فيه، كل املؤسسات والبنوك ومؤسسات التأمني واملنشآت املؤممة،  

وانئ، ووسائل املواصالت والربيد  ومؤسسات النقل ابلسكك احلديدية والنقل البحري واجلوي، وامل
املصانع و املؤسسات  للنقل الربي، وجمموع  الرئيسية  والربق واهلاتف، والتلفزة واإلذاعة، والوسائل 
واملنشآت االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أقامتها الدولة أو تقيمها أو تطورها، أو اليت اكتسبتها  

 
صـنع القرارات، مع الرتكيز على تقرير متابعة بشأن الشعوب األصلية واحلـق يف املـشاركة يف  ،جملس حقوق اإلنسان ، اجلمعية العامة، االمم املتحدة 1

 .5ص، 2012، الدورة احلادية والعشرون ،  الصناعات االستخراجية
-rSession/Session21/Ahttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regula

55_ar.pdf-21-HRC 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-55_ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-55_ar.pdf
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لة، بصفة ال رجعة فيها، التجارة اخلارجية و جتارة اجلملة، يــمارس  أو تكتسبها، يــشــمل احتكار الدو 
 ."1هـذا االحتكار يف إطار الــقانـون 

وجاء هذا التعداد يف املادة على سبيل املثال ال احلصر، ويؤكد احتكار الدولة للملكية اليت 
امللكية العامة بل ربطها    متثل اعلى اشكال امللكية تليها ملكية اجلماعات احمللية، دون تكريس مفهوم

 ابمللكية االجتماعية اليت حتتكرها اجملموعة الوطنية. 

: الـملكيـــة العامــــة هي ملــك الـمجمــوعة الوطنيــة .   17يف الـمادة    1989ونص دستور  
 ــدنيـــة،وتشمـــل ابطـن األرض والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقــة ، والثـــروات الـمع

الطبيعية ، والـحية ، يف خمتلف مناطق األمـالك الوطنيــة البحرية ، والـمياه، والغاابت .كما تشمل  
النقــل ابلسكــك الـحديديــة ، والنقـل البحري والـجوي ، والربيد والـمواصالت السلكية والالسلكية ،  

 . وأمالكا أخرى حمددة يف القانون

الـمادة  األمالك   نصت على 18  اما  القانون، وتتكون من  يـحددها  الوطنية  األمالك  ان: 
يتـم تسيري األمالك الوطنية طبقا  . العمومية والـخاصة اليت تـملكها كل من الدولة والوالية ، والبلدية

 .2للقانون

جسدت النظرة التقليدية لألمالك الوطنية و    1989من دستور سنة    18و    17فاملواد  
زائري، فالدستور أدخل مفهوم امللكية العامة، وكرس مفهوم األمالك الوطنية  خصوصية القانون اجل

 
املؤرخ   97-76األمر رقم  اجلزائري    1976، االشرتاكية، من دستورالفصل الثاين  ،  املبادئ األساسية لتنظيم اجملتمع اجلزائري  ،الباب األولانظر:    1

، مسية ر   ريدةج  ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةو املتضمن إصدار دستور    1976نوفمرب سنة    22املوافق    1396ذي القعدة عام    30يف  
يتضمن   ،1980ينــاير  12املوافـق  1400صــفر عـام    24املــؤرخ فـي    80- 01القـانون رقـم    ،1976نــوفمرب    22  اتريخ، الصـادرة فـي    94عـدد  

 . 1980يناير سنة 12الصادرة يف  03، عددمسيةر  ريدةالتعديل الدستوري، ج
- 18مرسـوم الرائسـي رقـم  ئري ،اجلزا 1989الثالث، الدولة، من دستورالفصل  ، املبادئ العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري ،الباب األولانظر:  2

 عدد، مسيةر  ريدة، جبيةالشعــة اطيالدمقر  ائريةز اجل اجلمهوريةدسـتور إصـدار  تضمني، 1989يـرافرب 28املوافـق  1409رجـب عـام 22املـؤرخ فـي  89
 .1989مارس 01ـق لاملوافــ 1409رجـــب  23 الصادرة يف 09
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ودعم مبدأ اإلقليمية لألمالك الوطين، إذ أن مفهوم امللكية العامة جاء يف شكل ضيق حبيث أن 
األمالك تعترب حممية و حمصنة ابلدستور فهي ليست ملك ألي شخص معنوي بصفة خاصة متكنه  

هنا غري قابلة للتصرف مطلقا، هذا املفهوم ال جيب خلطه مع األمالك العامة من التصرف املطلق لكو 
واملفهوم ضيق حبكم أنه ال يشمل كافة  ،  اليت تدخل ضمن األمالك التابعة لألشخاص العموميني

األمالك العامة لكونه أقصى األراضي الفالحية و أمالك املؤسسات العمومية ، واألمالك املختلفة 
 يداي امللك اخلاص. اليت تشكل تقل 

امللكية العامة   ":18اجلزائري بدوره على تعريف امللكية العامة ابملادة    1996لينص دستور  
للطاقة،   الطبيعية  واملوارد  واملقالع،  واملناجم،  األرض،  ابطن  وتشمل  الوطنية،  اجملموعة  ملك  هي 

ة البحرية، واملياه، والغاابت، كما  والثروات املعدنية الطبيعية واحلية، يف خمتلف مناطق األمالك الوطني
النقل ابلسكك احلديدية، والنقل البحري واجلوي، والربيد واملواصالت السلكية والالسلكية،   تشمل

  2016اليت كانت قبل التعديل الدستوري    20وأمالكا أخرى حمددة يف القانون"، ومن جهتها املادة
وتتكون من األمالك العمومية واخلاصة اليت متلكها  ،  القانوناألمالك الوطنية حيددها   "   19:املادة

 .يتم تسيري األمالك الوطنية طبقا للقانون ". كل من الدولة، والوالية، والبلدية
املادة  الوطنية  امللكية  الدستور اىل مصطلح  ابهنا امالك حمددة ابلقانون فهي    20اين عاد 

ولة واملؤسسات واهليئات العامة سواء كانت ملكية عامة او االموال العقارية واملنقولة اليت متلكها الد
خاصة، واستعمل املصطلح هنا بدل االمالك العامة للتوحيد بني ملكية االمالك العامة واالمالك 

والبلدية والوالية  الدولة  ملكية  بني  للجمع  الوطنية  اجملموعة  مدلول  تبين  اىل  ، 1اخلاصة، ابإلضافة 
ر أثناء الثورة الفرنسية بعد حتويل األمالك اليت كانت اتبعة للتاج الفرنسي ومفهوم امللك الوطين ظه

لـ   املراسيم  املبادئ االساسية لألمالك   ،1790/ 12/ 01و    22مبوجب  فالدستور اجلزائري حيدد 
 العمومية وحييل تنظيمها اىل القانون. 

 
  .7ص،  2010، اجلزائر: دار اخللدونية،تسيري وادارة االمالك الوطنية يف التشريع اجلزائري،  سلطاين عبد العظيم 1
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الطبي  : منه 19واقر ابملادة   للموارد  الرشيد  الدولة االستعمال  عية واحلفاظ عليها " تضمن 
القادمة األجيال  األراضي  حتمي،  لصاحل  حتمي .الفالحية   الدولة  املائية    كما  األمالك  الدولة 

 . 1حيدد القانون كيفيات تطبيق هذه املادة" .العمومية

املادة هتدف إىل إقرار ضمان  "بقوله:  2016اليت عرب اجمللس الدستوري عليه يف تعليل دستور  
الفالحية وكذا   الدولة لألراضي  الطبيعية واحلفاظ عليها، ومحاية  للموارد  الرشيد  الدولة لالستعمال 
برتشيد   والتزامها  احلكامة  سياسة  الدولة من خالل  أن  ؛واعتبارا  للمياه  العمومية  لألمالك  محايتها 

واحلفاظ   الطبيعية  املوارد  الدولة على جعل استعمال  املستدامة وعمل  التنمية  عليها هدفها حتقيق 
األجيال القادمة املستفيد األساسي من هذا االلتزام ، واعتبارا أن اضافة هذه املادة ال متس ابملبادئ  

  ".2العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري وكذا حبقوق االنسان واملواطن وحرايهتما 

 الوطنية يف التشريع اجلزائري: اثنيا: مفهوم األمالك 
مل يكن هناك قانون جامع خاص بتنظيم األمالك الوطنية، بل توزع على جمموعة من القوانني 
واألوامر واملراسيم اليت اختصت بتنظيم قطاعات أو أجزاء خمتلفة من األمالك الوطنية منها ابلنسبة  

- 65الك الشاغرة للدولة، واألمر  املتضمن أيلولة األم  1966/ 06/05املؤرخ يف    102-66لألمر  
البحرية، واأل  1965/ 12/ 06املؤرخ يف    301 الوطنية  املؤرخ يف    11-70مر  املتعلق ابألمالك 
  1971/ 11/ 08املؤرخ يف  73-71املتعلق مبمتلكات مؤسسات الدولة، واألمر    1970/ 01/ 22

ابلتسيري االشرتاكي   املتعلق  1971/ 11/ 16املؤرخ يف  -74 71املتعلق ابلثورة الزراعية ، واألمر  
-83والقانون    املتضمن قانون الرعي،  1975/ 17/06املؤرخ يف    43-75واألمر      للمؤسسات،

 
  2016مارس سنة  6 التعديل الدستوري املؤرخ يفاجلديدة يف  19جاءت هاته املادة  1
،يتعـلق مبشروع 2016يناير    28املوافق    1437ربيع الثاين    18ر.ت د/م د املؤرخ يف    16/01رقم    اجمللس الدستوري اجلزائريالرأي  انظر: ،      2

 constitutionnel.dz/index.php/ar/-http://www.conseil  .القانون املتضمن التعـديل الدستوري

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/2017-03-08-09-41-00/154-avis-ar/531-16-01-18-1437-28-2016
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يف    17 والقانون    05/1983/ 16املؤرخ  املياه،  قانون  يف    12-84املتضمن  املؤرخ 
 .1املتضمن النظام العام للغاابت 1984/ 06/ 23

رمضان عام   20املؤرخ يف مؤرخ يف    58- 75كما صدر القانون املدين اجلزائري ابألمر رقم  
املعدل واملتمم،  1975سبتمرب سنة    26املوافق    1395رمضان عام   املدين،  القانون  املتضمن   ،
: تعترب أمواال للدولة العقارات واملنقوالت اليت ختصص ابلفعل أو مبقتضى نص  688ونص ابملادة  

هليئة هلا طابع إداري، أو ملؤسسة اشرتاكية،    قانوين ملصلحة عامة، أو إلدارة، أو ملؤسسة عمومية أو
 .2أو لوحدة مسرية ذاتيا أو لتعاونية داخلة يف نطاق الثورة الزراعية 

: ال جيوز التصرف يف أموال الدولة، أو حجزها، أو متلكها ابلتقادم غري أن القوانني  689واملادة  
،حتدد شروط إداراهتا،   688ادة اليت ختصص هذه األموال إلحدى املؤسسات املشار إليها يف امل

 وعند االقتضاء شروط عدم التصرف فيها. 

على أنه  تعترب ملكا من أمالك الدولة مجيع األموال الشاغرة اليت ليس هلا   773كما نصت املادة 
مالك، وكذلك أموال األشخاص الذين ميوتون عن غري وارث أو الذين هتمل تركتهم، ونصت املادة  

 ملكا للدولة األرض اليت ينكشف عنها البحر ال  جيوز التعدي على أرض  على أنه  تعترب 779
 البحر، واألرض اليت تستخلص بكيفية صناعية من مياه البحر تكون ملكا للدولة . 

 وتعترب مجيع موارد املياه ملك للجماعة الوطنية. . : االرض ملك ملن خيدمها  692وجاء يف املادة 

 
  ،1العدد    ،3اجمللد    ة،جملة االكادميية للدراسات االجتماعية واالنساني،  تطور مفهوم االمالك الوطنية يف القانون اجلزائري ،معمر قوادري حممد  1

 . 31-23الصفحة 
 .31، اجلريدة الرمسية العدد املتضمن القانون املدين 58-75مر ألا ، يعدل ويتمم2007ماي سنة  13املؤرخ يف    05-07القانون رقم  انظر: 2
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التصر  عدم  قاعدة  فكرة  فالقانون كرس  وان  ابلتقادم،  االكتساب  وعدم  احلجز  وعدم  ف 
التخصيص واملرفق العام هو ما حيكم االمالك الوطنية، وحسم يف طبيعة حق الدولة على االمالك 
الثروات حكر وامتياز واختصاص اصيل   ينافسها فيه احد، مما جيل  الوطنية بكونه حق ملكية ال 

ان اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية هي ممثل اختاره الشعب   للدولة والوالية والبلدية، اليت من الواجب
 مالكه الوطنية. أيف تسيري 

  1984جوان    30املؤرخ يف  16/ 84ليصدر أول قانون منظم لألمالك الوطنية حتت رقم  
ان استغالل وتسيري االمالك الوطنية هو لصاحل    2، املقر ابملادة  1984سنة    27جريدة رمسية عدد  

وطنية من طرف الدولة وجمموعاهتا احمللية، ال الشعب، ونص على تصنيف الثروات الطبيعية  اجملموعة ال
أنه تعترب االمالك االقتصادية التابعة للمجموعة الوطنية الثروات الطبيعية و كذا جمموعة    17ابملادة  

واملتعل  والفالحي  والتجاري  الصناعي  الطابع  ذات  واالستغالل  اإلنتاج  ووسائل  قة املمتلكات 
ابخلدمات اليت متلكها الدولة واجملموعة احمللية التابعة هلا فبالنسبة الثروات الطبيعية حتدد على أساس 
موقعها اجلغرايف بري او حبري، على سطح الرتاب الوطين او يف ابطنه، رغـم ان الثروات الطبيعية تعد 

ية اقتصادية الن الدولة جتين اعتربها امالك وطن   84/16دومني عام بطبيعتها إال أن القانون رقـم  
املادتني   بصريح  مدخوال  االمالك   19و    17منها  بتسيري  املعنون  الثاين  للباب  فبالرجوع  منه، 

املادة  تنص  واجلوفية  والسطحية  الطبيعية  ابلثروات  املتعلق  القسـم  يف  أن    1/ 85االقتصادية  على 
بباطن األرض   الزامي لألاتوى اخلاصة.استغالل الثروات واملوارد السطحية و اجلوفية يكون حمل دفع  

على ان يرخص  ابستغالل املوارد الغابية وحقوق استعمال    86لفائدة الدولة، كما تقضي املادة  
االراضي الغابية او ذات املأكل الغابية يف إطار القوانني واالنظمة املسرية للثروة الغابية الوطنية ومحاية  

 .1لية ينظم ختصيصها طبق للتشريع املعمول به الطبيعة، ويرتتب على ذلك مداخيل ما

 
 . 2015/ 2014، السنة الثالثة ،قسم القانون العام ،ية احلقوقل ك  ،قسنطينة1منتوريجامـعـة عبديل سهام، ملخص حماضرات االمالك الوطنية،  1
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املتعلق ابألمالك الوطنية الذي ألغى القانون رقم    90/30ليأيت القانون املعدل واملتمم رقم  
، ولكنه يف    1989وصدور دستور    1976استجابة للتغري الدستوري بعد إلغاء دستور    16/ 84

أن تكون ملكا للدولة، الوالية والبلدية وفقا ملبدأ  مفهوم األمالك الوطنية للثروات يؤكد ال ميكن إال  
اإلقليمية املكرس دستوراي، مع تعيني جمموع األمالك الوطنية العامة والوطنية اخلاصة التابعة للدولة،  

 . والوالية والبلدية

من هذا القانون أن األمالك الوطنية العمومية تنقسم إىل أمالك عمومية   14وبينت املادة   
منه، اكتفى ابالعرتاف   16و   15أمالك عمومية اصطناعية على حنو ما ورد يف املادتني  طبيعية و 

ابمللكية للدولة واجلماعات احمللية دون املرافق واألشخاص العامة األخرى اليت ليس هلا إال التسيري  
 . 1واالستغالل 

من أمالك وطنية  14املادة: تتكون األمالك الوطنية العمومية يف مفهوم هذا القانون حسب  
 : ، فهي تنقسم بدورها إىل قسمني وأمالك وطنية عمومية اصطناعية  عمومية ابلطبيعة

وهي امالك تشكلت بفعل الطبيعة وال دخل لإلنسان يف  : أ/ امالك وطنية عمومية ابلطبيعة
رية الداخلية،  تشمل شواطئ البحر، قعر البحر اإلقليمي وابطنه، املياه البح  15تكوهنا حسب املادة 

وطرح البحر وحماسره، جماري املياه، رقاق اجملاري اجلافة، اجلزر اليت تتكون داخل رقاق اجملاري اجلافة  
الطبيعية   املوارد  األخرى،  املائية  واملساحات  البحريات   ، اجملاري  رقاق  داخل  تكون  اليت  اجلزر   ،

املنتج األخرى،  واملعادن  واحلديدية  منها  واجلوفية  واحملاجر،  السطحية  املناجم  من  املستخرجة  ات 
أو جوفه،   الوطين يف سطحه  الرتاب  والبحرية من  الربية  اجملاالت  الواقعة يف كامل  الغابية  الثروات 

 .، وجاءت على سبيل املثال ال احلصراملناطق البحرية اخلاضعة للسيادة اجلزائرية أو سلطتها القضائية

 
 .  29، صمرجع سابق ،معمر قوادري حممد 1
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األراضي املعزولة اصطناعيا    16 حسب املادةب/ أمالك وطنية عمومية اصطناعية: تشمل  
على تثري األمواج، السكك احلديدة وتوابعها الضرورية الستغالهلا، املوانئ املدنية والعسكرية وتوابعها  
حلركة املرور البحرية ، املوانئ اجلوية املطارات املدنية والعسكرية وتوابعها املبنية أو غري املبنية املخصصة 

ة اجلوية ، الطرق العادية والسريعة وتوابعها : املنشاة الفنية الكربى و واملنشآت األخرى لفائدة املالح
وتوابعها املنجزة لغرض املنفعة العمومية ، اآلاثر العمومية واملتاحف واألماكن األثرية احلدائق املهيأة  

سية الثقافية والرايضية  ، البساتني العمومية األعمال الفنية وجمموعة التحف املصنفة ، املنشآت األسا
واحملفوظات الوطنية حقوق التأليف وحقوق امللكية الثقافية ، املباين العمومية اليت توي املؤسسات  
الوطنية وكذا العمارات الوطنية وكذا العمارات اإلدارية املصممة أو املهيأة إلجناز مرفق عام املنشآت  

  ارا ، جوا ، وحبر ووسائل الدفاع املخصصة حلماية الرتاب الوطين ب

من قانون االمالك الوطنية لكنه ميز بني    2اقر القانون ملكية الشخص العام يف نص املادة  
األمالك الوطنية العمومية واخلاصة التابعة للدولة او الوالية او البلدية، فال حق للشعب يف تسيريها  

العامة اليت حتتكرها الدولة ومجاعاهتا    ، وامنا يستفيد من خدماهتا فقط يف اطار املرفق العام  واملنفعة
 . 1احمللية مبنظور اجملموعة الوطنية

واستقراء لنصوص الدساتري اجلزائرية وقوانينها جند أن املؤسس الدستوري واملشرع اجلزائري قد 
كرسا بصريح النصوص الدستورية والقانونية ملكية الدولة  ومجاعاهتا احمللية املشار اليها ابجملموعة  

وطنية للثروات للطبيعية كشخص معنوي، وبذلك اخذ ابلنطاق الضيق هلذا احلق كونه مل يشر اىل  ال
الشعب بوصفه املالك احلقيقي للثروات، فهو مصطلح ال يتمتع ابلشخصية القانونية وابلتايل تبقى  

 ملكية الشعب للثروات ملكية معنوية. 

 
 . 14،صمرجع سابقعبديل سهام،  1
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 ملقارنة الفقرة الثانية: السيادة على الثروات يف الدساتري ا

تتميز الدساتري العربية، وخاصة دساتري الدول اليت متتلك ثروات طبيعية كبرية متنوعة وغنية  
ابلنفط والغاز واملعادن ببضع نصوص دستورية عامة ختص الثروات الطبيعية اقرها املؤسس الدستوري  

يعة من هو املالك  واغلبها يركز على حتديد طب  دون اخلوض يف جوانبها التفصيلية واحملددة ألطرها، 
البعض اآلخر قضااي اإلدارة،   يناقش  الدولة، فيما  اقليم  املوجودة ضمن  الطبيعية  للثروات  الشرعي 
ومنها مستوى احلكومة الذي جيب أن يتوىل مسؤولية استخراج الثروات واستغالهلا، ومثة إمجاع على  

الشفافية والكفاءة يف قطاع أن وجود النصوص الدستورية املذكورة مل جتسد شيء على صعيد حتقيق 
النفط والغاز يف املنطقة، ومل تنجح يف ضمان توزيع إيرادات بيع الثروات الطبيعية املستغلة بشكل 
نزاعات  اقتصادية مزمنة، ومن  املعنية، وختبطها يف مشاكل  للدول   عادل ضمن احلدود االقليمية 

ارتفاع مستواي اليت ادت إىل  للدميقراطية،  الفساد وغياب مساءلة احلكومة عن إقليمية وغياب  ت 
األدوار   وتوضح  املساءلة  تنظم  فعالة  قانونية  قواعد  و  دستورية  احكام  وجود  لعدم  الثروات، 

 .1واملسؤوليات 

لقضية   الدستوري  املؤسس  ادراك  جيسد  الطبيعية  الثروات  يف  ابحلق  الدستوري  واالعرتاف 
األ وكذلك  احلايل  الوقت  الشعب يف  عليها مصري  يف  يتوقف  الشعب  املستقبلية، الن حق  جيال 

استغالله ثرواته الطبيعية يتعلق بتطوير التنمية داخل دولته ، جيعل املعاجلة الدستورية لتنظيم وتطبيق  
النصوص هلذا احلق واقعا، تشمل انواع الثروات الطبيعية، والسلطة املختصة دستوراي اليت تنوب عن  

بو  ملصلحته  الثروات  استغالل  يف  ودقة  الشعب  ابستغالهلا،  اخلاصة  والقيود  للشعب،  ملك  صفها 
النصوص الدستورية املنظمة ألنواع الثروات الطبيعية دون التأويل والتفسري غري الصحيح واملبهم حول  

 
أطر    : النفط والغاز الطبيعيتقرير  "  ،واالنتخاابت  للدميقراطيةالدولية    املؤسسةالدستورية،    االنتقالية، مركز العمليات  االمنائي  املتحدة  األممبرانمج    1

 . 9ص ،2014 ،"وشامل أفريقيا  األوسطالشرق  ملنطقةدستورية 
_arabic.pdf-http://constitutionnet.org/sites/default/files/oil_gas_ 

http://constitutionnet.org/sites/default/files/oil_gas_-_arabic.pdf
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، فالدساتري للتأكيد على األمهية الوطنية هلذه الثروات  1االليات االمثل لتقاسم الثروات واستغالهلا 
معنوية يف الدولة مقابل ضرورة استخدامها واستغالهلا ملصلحة الشعب، اعطت ملكيتها لشخصية  

واملصري قد منح الشعب   الدستور التونسي وهبدف إبراز األمهية الوطنية هلذه املوارد والثروات جند أن
 هذه امللكية يف نصوصه الدستورية. 

 اوال: الدستور التونسي:

الثـ قيــام  بعــد  التونســي  الدســتور  لـصــدر  التونســية  الشعبية    14-2010ديسمرب  17ـورة 
،حيث صاغ اجمللس التأسيسي )الربملان( دستورا جديدا متت املصادقة عليه واعتماده   2011يناير
فــي 2014يناير    27يف     رمسيا العامة  املبادئ  من  االول  ابلباب  الدستورية  بنصوصــه  ونظم   ، 

الثــروات املستغلة  الطبيعيــة املتواجدة على اقليم الدولة التونســية فــي هــذهموضــوع تنظيــم الثــروات  
 :2وفق مبادئ العدالة واملساواة املنصوص عليها ابلباب الثاين: احلقوق واحلرايت كمــا يلــي

بيـن   نتسـعى الدولـة إلـى حتقيـق العدالـة االجتماعيـة والتنميـة املسـتدامة والتـواز ":  12 الفصـل  
اإلجيابـي  التمييـز  مبـدأ  علـى  واعتمـادا  التنميـة  مؤشـرات  إلـى  اسـتنادا  علـى  .اجلهـات،  تعمـل  كمـا 

   "االسـتغالل الرشـيد للثـروات الوطنيـة

يؤكد حرص السلطات املختصة   12حسب نص الفصل  2014هنا الدستور التونسي لعام  
ياط الثروات الطبيعية واستخدامها شعورا ابملسؤولية  يف تونس على اجياد تنظيم قانوين يوازن بني احت

من قبل املؤسس الدستوري التونسي لصيانة احلقوق االقتصادية للشعب التونسي، كون الدولة تعاين  

 
 ،9201 ،2العدد  ،27 اجمللد العراق،-جامعة اببل ،اإلنسانيةجملة جامعة اببل للعلوم ، احلق يف الثروات الطبيعية، ميثم منفي كاظم العميدي 1

 . 485-465ص
الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون  ،ناليم ،مصر، تونس:الطبيعية يف املدوانت الدستورية حقوق الشعوب يف ثرواهتا، العال علي طارق عبد 2

 .  365-353ص، 2017، تونس، 2016_2015الدستوري
AR.pdf-acl-book-annual-30-06-https://www.idea.int/sites/default/files/publications/2017 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/2017-06-30-annual-book-acl-AR.pdf
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من نقص يف كمية املوارد اليت يعتمد عليها االقتصاد متبعا سياسية الرتشيد يف استخدام مجيع انواع  
 .  "1الطاقة

الثــروات الطبيعيــة ملــك الشــعب التونســي، ومتــارس الدولــة الســيادة عليهــا  13 : "اما الفصــل  
الشــعب،.ابســمه  نــواب  مبجلــس  املختصــة  اللجنــة  علــى  هبــا  املتعلقــة  االســتثمار  عقــود   تُعــرض 

 " .قــةوتُعــرض االتفاقيــات التــي تبــرم فــي شــأهنا علــى اجمللــس للمواف

لعام   التونسي  الدستور  فاملادة    2014قدم  امللكية للشعب،  من    13مقاربة أوضح ملنح 
الدستور توضح أنه: ورغم أن املوارد الطبيعية ملك للشعب التونسي، فإن الدولة متارس السيادة عليها  

ليت  ابسم الشعب، ومبا أن لدى تونس نظام حكم موحد، فمن الواضح أن احلكومة املركزية هي ا
، وهو ما جيسد 2تقوم إبدارة املوارد ابسم الشعب التونسي صاحب السيادة على هاته الثروات وحده

املؤرخ    1803مبدا السيادة الدائمة على املوارد الطبيعية املعلن عنه من طرف اجلمعية العامة بقرارها  
 املتعلق ابحلق يف التنمية.  1962ديسمرب14يف 

الربملان عـلـى عقــود املوارد الطبيعيــة ابإلضافة إىل إرســائه ملبدأ ملكيــة الشــعب  حتديــدا موافقــة  
التونسي هلــذه املوارد يهـدف إىل زيــادة مسـاءلة احلكومـة مــن قبــل املواطنني، وقـد سـنت هـذه النصـوص  

الشـفافية واملساءلة بشـكل عـام يف كتعزيـز للجهـود الراميـة إىل   يف سـياق إعـالن سـيادة الدولـة عليهـا،
 .3املوارد الطبيعيـة التـي كانـت تعتـرب مبهمـة وغـري خاضعـة للمسـاءلة بشـكل خـاص  قطـاع 

 املعاهــدات املوافــق عليهــا مــن قبــل اجمللــس النيابــي واملصــادق عليهــا،":  20 وينص الفصــل  
 ."الدســتور أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن

 
 . 794ص ،مرجع سابق، ميثم منفي كاظم العميدي  1
 .31ص ،مرجع سابق ،واالنتخاابت للدميقراطيةالدولية  املؤسسةالدستورية،  االنتقالية، مركز العمليات االمنائي املتحدة األممبرانمج  2
 . 3ص،  2016، اايراملوافقة الربملانية على عقود املوارد الطبيعية يف تونس دليل،  NRGIالطبيعية املوارد ةمحوك معهد 3

arabic.pdf-guide-https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/tunisiaparl 

https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/tunisiaparl-guide-arabic.pdf
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علــى التونســي  الربملــان  خــالل  مــن  شــعبية  رقابــة  وجــود  علــى  يؤكــد  مــا  تصرفـات  وهــذا 
االسـتثمار ولكنها   السـلطات احلاكمـة خبصـوص الثـروات الطبيعيـة، وإن كانـت تضيـق فـي حالـة عقـود

امل اللجنـة  الدسـتور علـى عرضهـا علـى  نـص  الربملـانموجودة، حيـث   ختصـة، وليـس علـى اعضاء 
ملوضـوع   وتنظيمـه  الدستوري  التنصيص  حيـث  مـن  األفضـل  هـو  التونسـي  الدسـتور  ويبقـى  كامـال، 

فيه  الثـروات  املواطنيـن  وحقـوق  حـق  1الطبيعيـة،  التونسـي حيصن  الدستوري  فالنص  فـي  ،  املواطنيـن 
الثانيـة مـن   ملـا جـاء ابلفقـرة  العربية، وفقا  الدساتري  البـالد أبكثـر إجيابية من جمموع  بثـروات  التمتـع 

قـرر "تعـرض عقـود االسـتثمار املتعلقـة هبـا علـى اللجنـة املختصـة مبجلـس   والـذي13 الفصـل رقـم  
 ".م بشـأهنا علـى اجمللـس للموافقـةوتعـرض االتفاقيـات التـي تبـر  نـواب الشـعب،

اجملال و " هــذا  الرئيســية يف  القانونيــة  املصطلحات  لتعريــف  دوليــة موحــدة  ممارســة  يوجد  ال 
وتفســريها، فاملفاهيم مثــل املوارد الطبيعية واالتفاقيات واالمتيازات والعقود قـد تتغري مـع مــرور الوقــت 

ـياقات السياســية لتناســب تطـور القطـاع والبـالد ،وفقـا لذلــك فــإن تفســري  واختالف املؤسسات والسـ
هــذه املصطلحات مـن منظـور موافقـة الربملان عـلى العقـود سـوف يعتمـد علـى السـياق القانوين الوطنــي  

ومجه النرويج  مثــل  دوال  جنــد  نفســه  الوقــت  ويف  األساسية...  السياسية  الكونغــو  واألهداف  وريــة 
الدميقراطية والوالايت املتحدة ال تتبنــى موافقــة الربملان عــلى العقــود ولكنهــا تنــشر العقــود أو الرتاخيص  
بطريقــة شــفافة نســبيا، ونظـرا ألمهية شـفافية العقـود ابلنسـبة جلهـات الرقابـة األخرى غـري الربملانية مثل:  

ســائل اإلعالم، فال بد مـن اختـاذ تدابيـر لضمـان وجـود الرقابـة الربملانية وشـفافية  اجملتمع الــمدين وو 
 ".2 العقــود يف الوقــت ذاتــه

 
 . 365-353ص،  قمرجع ساب، العال علي طارق عبد 1
 . 11،12مرجع سابق، ص ص،  NRGIالطبيعية املوارد ةمحوك معهد 2
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واملهم ان تصب ويستفيد منها املواطن التونسي بوصفها ضمان حلق حتسني مستوى معيشته  
الث الباب  املستدامة، وفق  التنمية  لتحقيق مشاريع  للفرد،  املتعلق ابحلقوق واحلرايت يف  املالئمة  اين 

 اطار ضمان عام للمساواة وبدون متييز: 

أمـام21 : "الفصـل   والواجبـات وهـم سـواء  احلقـوق  فـي   املواطنـون واملواطنـات متسـاوون 
تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلرايت الفردية والعامِّة، وهتيئ هلم   .القانـون دون متييـز

 ."العيش الكرمي أسباب 

واملالحظ ان فكر املؤسس الدستوري العريب ابلدساتري مل يساير مفاهيم النصوص الدستورية  
، ومواضيع العدالة بني األجيال واإلنصاف 1املتعلقة حبقوق األجيال ويسمى التضامن بني االجيال

أن الدستوري  الفقه  بعض من  هلذا يشري  املستدامة،  التونس  والتنمية  الدساتري الدستور  يعد من  ي 
احلديثة القائمة على احرتام حقوق االنسان ومن ضمنها حق الثروات الطبيعية بوصفه احدى مقومات 
الدولة املدنية القائمة على اساس تبين النظام الدميقراطي والتداول السلمي للسلطة السياسية لذلك  

 . 2اجليل الثالث فان الوثيقة الدستورية تعد غنية ابحلقوق احلديثة وخصوصا حقوق 

 اثنيا: الدستور املصري:

مــن التغيــرات الدســتورية العديــدة، بــدأت ابإلعــالن الدســتوري الــذي   مـرت مصـر مبجموعـة
الذي يتبىن    2014  وكانـت هنايتهـا ابلدسـتور املصـري لسنة  2011 مـارس لسـنة  19صــدر بتاريــخ  

 
،  ص املخت  للكتابجممع األطرش  ، تونس: منشورات  حقوق اإلنسان و احلرايت العامة يف تونس: جدلية التأصيل و التحديث،  ماهر عبد مواله   1

 . 163،ص2014
 . 485-465ص ،مرجع سابق ، ميثم منفي كاظم العميدي 2
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منه تنص على أن املوارد الطبيعية ملك الشعب، إال أن الدولة مسؤولة    32مقاربة مشاهبة، فاملادة  
 .1عن ضمان االستغالل السليم للموارد الطبيعية 

وجـاء الدســتور املصري مبجموعــة مــن النصــوص التــي تفسـر كيفيـة التصـرف فـي املـوارد العامـة  
أن هـذه النصـوص قـد صيغـت بطريقـة رغم  املصـري،   ـق العدالـة االجتماعيـة للشـعبعلـى حنـو حيق

التمتــع بثرواتــه، فنجــد أن العديــد مــن املــواد الدســتورية قــد تســاعدان   عامة ال تسمح للشـعب فـي
 :2بشـكل كلـي، علـى النحـو التالـي علــى فهــم املوقــف

 السـيادة للشـعب وحـده ميارسـها وحيميهـا وهـو مصـدر السـلطات ويصـون وحدتـه :  4 املـادة  
املواطنيـن، وذلـك علـى  الوطنيــة، التــي تقــوم علــى مبــادئ املســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بيــن مجيــع 

 الوجـه املبيـن فـي الدسـتور. 

التضا8 املــادة   علــى  اجملتمــع  يقــوم  العدالــة:  بتحقيــق  الدولــة  وتلتــزم  االجتماعــي،   مــن 
الكرميــة جلميــع احليــاة  يضمــن  مبــا  االجتماعــي  التكافــل  ســبل  وتوفيــر  علــى  االجتماعيــة  املواطنيــن 

 .النحــو الــذي ينظمــه القانونــي

 :3واكد ابلفصل الثاين بعنوان املقومات االقتصادية ابملواد

والتوزيــع27/ 3 ملــادة  ا الفــرص  تكافــؤ  بضمــان  اجتماعيــا  االقتصــادي  النظــام  ويلتــزم   : 
واملعاشــات يضمــن   العـادل لعوائـد التنميـة وتقليـل الفـوارق بيـن الدخـول، وااللتـزام حبـد أدنـى لألجـور 

 .كل مــن يعمــل أبجــر وفقــا للقانــوناحليــاة الكرميــة، وحبــد أقصــى فــي أجهــزة الدولــة لــ

 
 .31ص ،مرجع سابق ،واالنتخاابت للدميقراطيةالدولية  املؤسسةالدستورية،  االنتقالية، مركز العمليات االمنائي املتحدة األممبرانمج  1
 . 365-353ص،  قمرجع ساب، العال علي طارق عبد 2
 . 365-353ص،  قمرجع ساب، العال علي طارق عبد 3
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الزراعية   :29املادة   الرقعة  حبماية  الدولة  وتلتزم  الوطين،  لالقتصاد  أساسي  مقوم  الزراعة 
وزايدهتا، وجترمي االعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه ومحايتهم من 

الزراعي واحليواين، وتشجيع الصناعات اليت تقوم عليهما.  املخاطر البيئية، وتعمل على تنمية اإلنتاج  
وتلتزم الدولة بتوفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي واحليواين، وشراء احملاصيل الزراعية األساسية بسعر 
مناسب حيقق هامش ربح للفالح، وذلك ابالتفاق مع االحتادات والنقاابت واجلمعيات الزراعية،  

نسبة من األراضي املستصلحة لصغار الفالحني وشباب اخلرجيني، ومحاية    كما تلتزم الدولة بتخصيص 
 .الفالح والعامل الزراعي من االستغالل، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون

: تلتزم الدولة حبماية الثروة السمكية ومحاية ودعم الصيادين، ومتكينهم من مزاولة 30املادة  
 .ظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون أعماهلم دون إحلاق الضرر ابلن

مـوارد الدولـة الطبيعيـة ملـك للشـعب، تلتـزم الدولـة ابحلفـاظ عليهـا وحسـن 32/ 1 : املـادة  
 .اسـتغالهلا وعـدم اسـتنزافها، ومراعـاة حقـوق األجيـال القادمـة فيهـا

 فــي إدارة املشــروعات وفــي أرابحهــا، ويلتزمــون: يكــون للعامليــن نصيــب  42/ 1 املــادة  
علــى أدوات اإلنتــاج   بتنميــة اإلنتــاج وتنفيــذ اخلطــة فــي وحداهتــم اإلنتاجيــة وفقــا للقانــون، واحملافظــة 

 .واجــب وطنــي
 عامـة جمملـةقـد جـاء بصياغـة    ":1جنـد أنـه   2014و قـراءة لنصـوص الدسـتور املصـري لسـنة  

للبـالد،   ال توحــي بــأي التــزام علــى عاتــق الدولــة خبصــوص متتــع أفــراد الشــعب ابلثــروات الطبيعيــة
مـا تلتـزم بـه   حيـث أوردت أن هـذه املـوارد ملـك للشـعب، وكل32/1وهـذا مـا يؤكـده نـص املـادة ،

القوانيـن الداخليـة  تنزاف، وهـو األمـر الـذي يضعنـا أمـاماحلكومـة هـو حسـن االسـتغالل وعـدم االسـ
خبصـوص حقـوق األفـراد فـي الثـروات   التـي هـي أقـل مرتبـة مـن الدسـتور، والذي يشكل فراغ واقع

 
 . 357ص،  قمرجع ساب، العال علي طارق عبد 1
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السـابقة مـن املسـاواة، أو كـون الشـعب هـو مصـدر   الطبيعيـة، وهـو خلـل ال يغطيـه مـا أوردتـه النصـوص
 . "ات، أو التكافـل االجتماعـيالسـلط

 اثلثا: اهليئات الدستورية املتابعة لتسيري الثروات الطبيعية
 أ/هيئة الثروات االستشارية ابلدستور التونسي:

 لـم يـرد فـي دسـاتري الكثري من الدول مـا يؤكـد علـى وجـود هيئات معينة من حقهـا التصرف
التصـرف فيهـا أو حسـن إدارهتـا، وما لفت االنتباه هلذا مـا جـاء النـص  فـي الثـروات الطبيعيـة أو رقابـة  

 :فـي هـذا األمـر أيضـا يف ابلدسـتور التونسـي عليـه

حني اقر الدستور يف ابب اهليئات الدستورية املتضمن إحداث هيئة للتنمية املستدامة وحقوق 
ادئ العامة اليت جيب أن ينبين عليها  ، الذي بني بكل اختصار املب  129األجيال القادمة الفصل  

 .  129و  125القانون وهي مبادئ تستخلص من الفصلني 

األجيال29 : "الفصل   حقوق  ومحاية  املستدامة  التنمية  التنميـــة  :هيئة  هيئـــة  تستشـــار 
فـــي وجوبـــا  املقبلـــة  األجيـــال  وحقـــوق  ابمل  املســـتدامة  املتعلقـة  القوانيـن  االقتصاديـة مشـاريع  سـائل 

خمططـــات التنميـــة. وللهيئـــة أن تبـــدي رأيهـــا فـــي املســـائل املتعلقـــة مبجـــال  واالجتماعيـة والبيئيـة وفـي
    " االختصاص.

مدهتـا   تتكـون اهليئـة مـن أعضـاء مـن ذوي الكفـاءة والنزاهـة يباشـرون مهامهـم لفتـرة واحـدة
سـنوات، علـى الرغـم مـن كـون هـذه اهليئـة جمـرد هيئـة استشـارية، إال أن هـذا النـص لـم يـرد لـه  سـت 
انتخـاب أعضـاء هـذه  فــي الدساتري العربية، ومــن مثال هــذا النــص أيضــا أنــه لــم حيــدد طريقــة مثيـل

ـد وترك تنظيمها للقانون الحقا ابإلضافة اىل  اللجنـة، وإمنـا فقـط نـص علـى أهنـا تنتخـب دومنـا حتدي
 عمل نظامها الداخلي.
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هيئة التنمية املستدامة ومحاية حقوق األجيال صالحيات استشارية فهي    1251مينح الفصل  
ويف   والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  ابملسائل  املتعلقة  القوانني  مشاريع  يف  وجواب   ... تستشار   "

وهل التنمية"،  التحديد  خمططات  هذا  اختصاصها"،  مبجال  املتصلة  املسائل  يف  رأيها  تبدي  "أن  ا 
 :2لصالحياهتا يتوجب مالحظتني

إن جماالت التدخل اإلجباري هي مشاريع القوانني ومشاريع خمططات التنمية، ومن البني   -
ها يف مشاريع  أن االكتفاء ابلنوعني من النصوص ، على أمهيتها، قد حيرم اهليئة من إمكانية إبداء رأي

األوامر، واليت من شأهنا التأثري يف االجيال املقبلة، ومن األمثلة على ذلك، نظام الصفقات العمومية 
 ودراسة املؤثرات على البيئة واملخططات العمرانية ، مبا فيها خمططات هتيئة الفضاءات.

ا أي دور تقريري  إن دور اهليئة يتوقف عند تقدميها لرأي استشاري، مبعىن أنه لن يكون هل -
القادمة، وهو ما يقلل من قيمة عملها   املستدامة وحقوق األجيال  التنمية  أو تعديلي يف جماالت 

 .وقيمة ما يصدر عنها من آراء

 بعنوان مهام اهليئة وصالحياهتا ابلقسم الثاين وجاءت صالحيات استشارهتا ابلباب الثاين
 :3سابع وتستشار اهليئة وجواب يفابلفصل السادس وال حتت عنوان صالحيات اهليئة

 .مشاريع القوانني املتعلقة ابملسائل االقتصادية واالجتماعية والبيئية وخاصة املناخية -

 
تعمل اهليئات الدستورية املستقلة على دعم  ":  125الفصل  ،اهليئات الدستورية املستقلة، لباب السادسمن دستور تونس: ا 125الفصل انظر  1

ب من قبل  الدميقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسري عملها. تتمتع هذه اهليئات ابلشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية واملالية، وتُنتخ
ة هذه  جملس نواب الشعب أبغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنواي يناقش ابلنسبة إىل كل هيئة يف جلسة عامة خمصصة للغرض. يضبط القانون تركيب

 ."اهليئات والتمثيل فيها وطرق انتخاهبا وتنظيمها وسبل مساءلتها
   . 5-4ص، 2015، تونس، يوليو2العدد:، جملة املفكرة القانونية، القادمة األجيالحقوق ، وحيد الفرشيشي  2
 .يتعلق هبيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة 2019جويلية  9مؤرخ يف   2019لسنة  60قانون أساسي عدد  3
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مشاريع خمططات التنمية ومشروع الوثيقة التوجيهية للمخطط وامليزان االقتصادي وتقارير متابعة   -
 .وص عليها ابلتشريع اجلاري به العملاملخطط التنموي وواثئق التهيئة العمرانية كما هو منص 

تبدي اهليئة رأيها ابلنسبة ملشاريع القوانني يف أجل شهر من اتريخ تسلمها لطلب االستشارة،  
الثانية أعاله فتبدي رأيها يف أجل   ملةخططات والتقارير املذكورة ابجلأما ابلنسبة لبقية الواثئق وامل

رة وميكن التمديد ملرة واحدة يف هذه اآلجال ويكون  ثالثة أشهر من اتريخ تسلمها لطلب االستشا
التمديد معلال، ترفق وجواب برأي اهليئة مشاريع القوانني واملخططات والتقارير وخمتلف الواثئق موضوع  
طلب االستشارة عند إحالتها على جملس نواب الشعب وكذلك تعليل اجلهة املستشارة يف صورة  

ميكن دعوة رئيس اهليئة أو من ميثله من بني أعضاء جملسها .يئةعدم أخذها كليا أو جزئيا برأي اهل
 .من طرف جملس نواب الشعب لشرح وتوضيح رأي اهليئة

واالجتماعية   االقتصادية  املسائل  تلقائيا يف  رأيها  تبدي  أن  للهيئة  السابع: ميكن  والفصل 
التوجيهية الواثئق  ويف كل  السياسا والبيئية  اليت ختصِّ  االسرتاتيجية  الربامجأو  أو  العمومية  أو   ت 

املشاريع الوطنية الكربى أو االتفاقيات والربامج اإلقليمية والدولية وذلك بتقييم مدى انسجامها مع  
على كافة  .مقارابت وأهداف التنمية املستدامة وتعلم اهليئة اجلهة املعنية برأيها بطريقة ترتك أثرا كتابيا

ها من النصوص والواثئق اليت تطلبها الضطالعها مبهامها  مؤسسات الدولة تيسري عمل اهليئة ومتكين
 .وفق التشريع اجلاري به العمل

واما تشكيلة اهليئة نص الفصل الثالث عشر انه يرتكب جملس اهليئة من تسعة أعضاء من  
بني شخصيات وطنية يتم انتخاهبم من قبل جملس نواب الشعب أبغلبية الثلثني ملدة ستة سنوات  

 :جديد من بني االختصاصات التالية غري قابلة للت

املستدامة،  والتنمية  الطبيعية  املوارد  واالجتماعية،  خمتص يف  اإلنسانية  العلوم   وخمتص يف 
القانونية، الشؤون  وخمتص يف  الرتبية،  علوم  االقتصادية، خمتص يف  الشؤون  وخمتص يف   خمتص يف 



 مكانة السيادة في الدولة الجزائرية                                                    الفصل االول

289 
 

االسرتاتيجي، البيئة   التخطيط  املناخية،وخمتص يف  والتعمري،   والتغريات  الرتابية  التهيئة  وخمتص يف 
  .1سنوات  7وعضو انشط يف مجعيات اجملتمع املدين يف جمال التنمية املستدامة ملدة ال تقل عن 

ومع تنصيصه صراحة على حقوق األجيال القادمة تضمن أيضا جمموعة   2014إن دستور  
من املبادئ و القواعد اليت من شأهنا تفعيل هذه احلقوق واإلعداد هلا، وهي تتعلق أساسا ابجملاالت 

إحداث  البيئية واملوارد الطبيعية ومنوال التنمية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل جانب  
القادمة األجيال  يعىن حبقوق  متوازنة  .هيكل  و  بيئة سليمة  الدولة احلق يف  املياه  "تضمن  احلق يف 

 مضمون. احملافظة على املاء وترشيد استغالله واجب على الدولة واجملتمع. 

 :ب/ هيئة املراقبة ابلدستور املصري

ال يـرد أي ذكـر هليئة خمتصة، إال إذا كانت هيئـة مكافحـة  تعــد  فسـاد املنصـوص عليهـالـم 
الدســتور 2كذلــك نــص  فقــد  الطبيعيــة  للثــروات  املمثــل  العــام  املــال  رقابــة  وحــول   ، 

واألشــخاص   يتولـى اجلهـاز املركـزي للمحاسـبات الرقابـة علـى أمـوال الدولـة  216املصـري علـى: املـادة  
األ واجلهــات  العامــة  تنفيــذاالعتباريــة  ومراقبــة  القانــون،  التــي حيددهــا  للدولــة   خــرى  العامــة  املوازنــة 

 واملوازنــات املســتقلة ومراجعــة حســاابهتا اخلتاميــة 
لدى مصــر العديد من اجلهات واألجهزة املعنية مبنع ومكافحة الفســاد منها: هيئة الرقابة  "

الن وهيئة  العامة  والنيابة  املركزي  اإلدارية  واجلهاز  متخصصة  نياابت  من  يتبعهما  وما  اإلدارية  يابة 
للمحاسبات وإدارة الكسب غري املشروع التابعة لوزارة العدل واإلدارة العامة ملكافحة جرائم األموال 

 
 .يتعلق هبيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة 2019جويلية  9مؤرخ يف   2019لسنة  60قانون أساسي عدد  1
 
املادة ،  اهليئات املستقلة واألجهزة الرقابية:  الفرع الثاين،  اجملالس القومية واهليئات املستقلة واألجهزة الرقابية:الفصل احلادي عشرانظر: دستور مصر:    2

لتنسيق فيما تلتزم الدولة مبكافحة الفساد، وحيدد القانون اهليئات واألجهزة الرقابية املختصة بذلك. وتلتزم اهليئات واألجهزة الرقابية املختصة اب  :218
  االسرتاتيجية تابعة تنفيذ  بينها يف مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماانً حلسن أداء الوظيفة العامة واحلفاظ على املال العام، ووضع وم

 .الوطنية ملكافحة الفساد ابملشاركة مع غريها من اهليئات واألجهزة املعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون 
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العامــــــة التابعة لوزارة الداخلية ووحدة مكافحة غســــــل األموال واجمللس القومي للمدفوعات. وتؤدي  
يابة العامة دورا رئيســيا يف جمال التعاون الدويل، وقد أنشــئت مصــر كذلك جلنة وطنية تنســيقية  الن

أنشـــأت جلنة قومية  تنســـيقية يف جمال مكافحة غســـل األموال كما  الفســـاد وجلنة وطنية  ملكافحة 
 1  ".السرتداد األموال واألصول واملوجودات يف اخلارج برائسة النائب العام

 :خالصة الفصل
 للدولة   املشكلني  واالفراد  لألسر  الغذاء  استهالك   من  اجلزائر  يف  الغذائي  االمن  واقع  يظهر

 مرتفعة   اجلزائر  يف  الغذائية  السلع  ففاتورة،  أبنواعه  الفالحي  واإلنتاج  داالستريا  فاتورة  يعكسه  الذي
 الذايت  االكتفاء  ونقص  احمللي  اإلنتاج  فعض  يثبت   مما،  االخنفاض  دون  استقرار   و   تزايد   بني  دائما

 وطأة  حتت  اجلزائر  فتصبح  العاملية،  السوق  يف   البرتول  برميل  لسعر  ابلتبيعة  اوارداهت  القرتان  خاصة
  وهذا  اجلزائري،  والفالح  املزارع  اليها   يستند  اليت   الزراعية  األولية  للمواد  والتبعية  البرتويل،  للربح  التبعية
  سيادةمبفهوم ال  وليس  غذائي،  منأك  داالستريا  طريق  عن  للسلع  توفريها  رغم  الوطنية   سيادهتا  على  يؤثر
  املوارد   واستغالل  الفالحي  اإلنتاج  ونوعية   لكمية   ومهتزة   ضعيفة  قدرة  مقابل  اجلزائر،  يف  الغذاء  على

 . ميداان املتاحة 

  وجود  وعدم  الغذائي  الطلب  يف   اكرب  الزايدة  يعين  مما   اجلزائري  السكاين  العدد  تزايد   اىل   ابإلضافة
 .الغذائي االمن حتقيق سياسات  يف  املعامل واضحة جيةتياسرتا

   كاملادة   والبيئة  ابملعيشة  قرنه  وامنا  الغذاء  حق  على  صراحة   ينص  مل  اجلزائري   الدستور  كون
 السكن،  وحق  والعمل  والصحة  التعليم  حق  من  عليه   مناص  خالف  على  1996  دستور  من  68

 
املتحدة،    1 الفساداالمم  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  امؤمتر  أبوظيب،  ،  الثانية  املستأنفة  العاشرة  كانون   18و  17لدورة 

 . 2،صمن جدول األعمال استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2البند  2019األول/ديسمرب 
.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationRevihttps://www.unodc

18December2019/V1911399a.pdf-ewGroup/17 
 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/17-18December2019/V1911399a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/17-18December2019/V1911399a.pdf
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  دون   الغذائي  أمنه  لتحقيق  واستغالهلا  ثرواته  على   الشعب  سيادة  يكرس  دستوري   نص  أي  وغياب 
 .  حقةالل ا األجيال حبقوق املساس

انعدام وغياب   اليت   اهليئات   او  ملؤسسات ابو   ابلغذاء  خاصة   قانونية   ونصوص  تشريعات   مقابل 
فقه  ال  خالف  على  طبيعيني  او  معنويني  أشخاص  من  به  حقيل   الذي  الضرر   وتتابع  ذهفوتن  حتميه
 . صراحة والفرنسي تونسيال الدستورنص واملوجودة مثاال ب  ،املقارن
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 :  الفصل الثاين 

من للسيادة  الشعب اجلزائري لية ممارسة آ
 1996خالل دستور 
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خالل دستور من  سيادة للالشعب اجلزائري الية ممارسة  الفصل الثاين:
1996 

االقرتاع العام وفق االنتخاب املباشر والسري اىل مصطلح  املؤسس الدستوري اجلزائري  جلأ  
، بوصفه صاحب السيادة، وال تقوم سلطة وال تتوىل إال ه ممارسة الفرد اجلزائري لسيادتهيكرس ب ل

، مدلول االنتخاب الشاملإرادته السياسية يف إنشاء السلطة وفق  عن    املعرب   السيد  مبوافقة الشعب
 ه واقعا. الشعب سيادت ةارس مم يضمن ذا يف دساتري اجلزائروجود هو 

  بغذاء االنسان النتشار   حتكمها اقتصاداي، و   سيادة الدول  علىلدول املصنعة  اسيطرت    يف ظل
شركات متعددة اجلنسيات وحتتل مؤسساهتا   بوصفهادولة يف العامل    200كثر من  أبمصانعها وفروعها  

، ويزداد مفهوم السيادة تزما وتعقيدا  2جعلها تشل سيادة الدول  1من انتاج الغذاء   %90االحتكارية  
  دودة اقتصاداي وتكنولوجيا الدول احمل  اهب  شبثالسيادة الكاملة الذي تت جراء ظهور تثريات خمتلفة متس  

مثل الدول االوربية بعد انضمامها لالحتاد األوريب،  طوعا  ختلت عن سيادة دوهلا    من  وهناكواقعا،  
وتقلص دور برملاانهتا املشرعة اليت اصبحت تكتفي ابملصادقة على نصوص قانونية مت اعدادها خارج 

ي ومبحث اثين الربامج حتقيق اجلزائر   الشعبسيادة  اول حقيقة    ، ومنه سنعاجل يف مبحث3اقليم دوهلا
   . المن الغذائي حلماية استقالل هاته السيادةا

 

 
 .   402، ص2004، االردن: دار وائل للنشر، مبادئ العالقات الدوليةسعد حقي توفيق،  1
 . 45، ص2003والنشر،، مصر: دار السالم للطباعة  اهنيار العوملةرضا عبد السالم،  2
 .  6، صمرجع سابق خدجية غالب،  3
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 الشعب اجلزائري سيادةاداة االول: املبحث 

سبيل  ومناط الشرعية الشعبية، وهو  1ستعارة دستورية تدل على الدميقراطيةإالعام  قرتاع  اإل          
حسب   احلكم  السلطة،  إسناد  على  التداول  واالقرتاع إل  اسسمبدأ  الدميقراطية  بني  وثيق  رتباط 

مهة يف احلياة السياسية  خمول له كفرد يف تركيبة جمتمع ما املسااملواطن  السياسي، وهبذا املعىن يصبح  
   .الوطنية  

الدستور   السياسية وفق    1996وحسب  احلياة  املسامهة يف هاته  للمواطن حق  اجلزائري، 
املشرتكة، واثنيهما التفويض    املسائل املتعلقة ابلصاحل العام  يف  2طريقتني أحدمها: االستفتاء الشعيب 

الشعيب عن طريق االنتخاب املباشر وغري مباشر، وجامعهم هنا بوابة االقرتاع السياسي، مما جيعلنا  
نفكر يف مصطلح االقرتاع كتعبري دستوري تستعريه الدساتري لتخول ألفراد الدولة واجب التعبري عن  

ب ويُنتَخبمنه "  62وفق ما أمساه املؤسس الدستوري اجلزائري ابملادة  رأيهم لكل مواطن   "،  أن يَنَتخا
اي االنتخاب مفتاح بوابة الوصول للسلطة، وعليه نربز صورة االقرتاع العام وتثر املؤسس الدستوري  

يادة  اجلزائري هبا، سواء كان هذا التأثر يعرب عن ممارسة املواطن لسيادته الوطنية بوصفه صاحب الس 
كواجب ملزم يهتم به كمبحث أول،  أو كحق ميارسه هو خمري فيه وفق سيادته الشعبية  كمبحث 

 اثين.  

 
            .           132ص  ، 1969، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر، األنظمة السياسية املعاصرةحيي اجلمل،  1
،  2013القدس: دار اجلندي للنشر والتوزيع، ،مشروعية االستفتاء الشعيب يف ظل غياب النص الدستوري ،علي عبد هللا أبو هالل  2

. االستفتاء الشعيب: مظهر من مظاهر األخذ ابلدميقراطية  شبه مباشرة، أيخذ به رأي الشعب يف موضوع معني يتعلق مبشروع  203ص
 لتشريعية. قانون تلجأ اليه السلطة التنفيذية بعيدا عن السلطة ا
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 قرتاع يف اجلزائر: املطلب األول: اِل

قرتاع دفعة واحدة كمصطلح بشكله احلايل، بل هو نتيجة صراع اترخيي وثورات  مل يتأت اإل
، فلغة االقرتاع، واليت تعرف حبق 1الدميقراطيات الغربيةضد أوضاع مرتدية عايشها الفرد يف جمتمعات  

التصويت سياسيا، كلمة شائعة يف معناها العادي أو العام، ولكن ابلنسبة للقانونيني املختصني يف  
قرتاع العام، فقد كان واجب و وظيفة قبل أن  القانون العام يعترب حق التصويت صورة من صور اإل

لتجاذب اترخيي وفكري بني نظرية سيادة األمة املقرة لشروط وقيود يصبح حق واختيار، وقد خضع  
حتكمه ال يتمتع هبا أي فرد لدى الدولة كمطلب أول، ونظرية سيادة الشعب اليت جعلته حق لكل  

 فرد يف الدولة يتمتع به على خياره وحده فقط كمطلب اثين.

 الفرع األول : السيادة الوطنية:

تعبري السيادة    1996" من دستور قانون  7توري اجلزائري بنص "املادة  ستعمل املؤسس الدسإ      
الوطنية، هذا املصطلح الدستوري للوهلة األوىل هو حكم بتبين نظرية سيادة األمة، وواجب االقرتاع  

نتخاب وظيفة جيب أن متارس قرتاع العام وفق أنصار هذه النظرية الذين يرون يف اإلاملقيد وليس اإل
اطنني األجدر واملؤهلون املخول هلم حق االقرتاع عن إرادة األمة، فهم املواطنون الناخبون  من قبل املو 

الذين يدعون للتصويت دون غريهم من أفراد اجملتمع ابلدولة الواحدة، فهنا وحنن نتكلم عن مصطلح 
الوطنية فإننا ال نثري سوى تثر املؤسس الدستوري اجلزائري مبا يرتتب عن تبين   النظرية ، السيادة 

فاحلقيقة أن هذه النظرية وجدت من أجل جمتمع معني وغاية معينة يف بيئة خاصة ، توحي ابلصراع 
، واملنسوبة جلان  2بني األفراد للتعبري عن ممارسة سيادهتم ولتؤكد الفصل بني امللك  والسلطة السياسية

ستعملها أنصار  إاملعاين اليت    جاك روسو الذي كان لكتاابته وأفكاره الفضل الكبري يف التأكيد على

 
 . 38، ص2013مليلة: دار اهلدى،  ، عنياملؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة اإلنتخابية عبد هللا بوقفه،  1
 .58، ص  سابقمرجع عبد الفتاح ساير،  2
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، و تثرت الثورة الفرنسية هبذا الفكر واعتربته مبدأ، مت تنصيصه بوثيقة إعالن حقوق  1هذا املذهب 
، حيث قررت ابملادة الثالثة منه على أن  21789اإلنسان اليت أقرهتا اجلمعية الوطنية يف فرنسا عام  

" األمة هي مصدر كل سيادة  وال جيوز ألي فرد أو هيئة ممارسة السلطة إال على اعتبار أهنا صادرة  
 منها ".  

، ابلباب الثالث منه يف فقرته  1791سبتمرب    3كما تبناها الدستور الفرنسي الصادر سنة             
الس  " أن  للتملك  األوىل والثانية على  التنازل عنها وال  قابلة لالنقسام وال  يادة وحدة واحدة غري 

" وبقيت كأساس للقانون    3ابلتقادم، وهي ملك لألمة "وأبن " األمة هي مصدر مجيع السلطات
الدستوري الفرنسي، ونعتت ابلنظرية الثورية، فقد استعملها الربجوازية كوسيلة إلبعاد األرستقراطية  

الوقت منع اجلماهري الشعبية من االستيالء على احلكم بدورها لالستحواذ على عن احلكم ويف نفس  
السلطة  وهذا جعلها كنظرية تربر السيادة كأساس لفكرة االنتخاب تتأرجح بني صراع املدرستني  

وكالمها كان له غاية يربر هبا اعتماد النظرية كفرع األول، وممارستها بصورة فعلية   4األملانية والفرنسية 
 عن كوهنا تصور قانوين يف اجلزائر كفرع اثين.   

 الفقرة األوىل : غاية سيادة األمة يف اجلزائر: 

األمة                          سيادة  نظرية  عن  دستوري  كتعبري  الوطنية  السيادة  مصطلح  هدف               إن 
هو متتع صاحب السلطة ابلصفة اآلمرة العليا يف الدولة وهي ال ترجع إىل فرد يف اجلماعة أو أفراد 
األفراد ،   ترمز إىل مجيع  تعود إىل وحدة جمردة  أو هيئات معينة، بل هي  أو هيئة  بذواهتم  معينني 

 فالوحدة هنا هي اجملموع أبفراده وهيئاته. 

 
 . 58، ص1972، الكويت: جامعة الكويت، النظرية العامة للقانون الدستوريرمزي  طه الشاعر،  1

1789 Déclaration des Droits de L’homme et du Citoyen 26 aout  3 
 " أساس كل سيادة هي األمة، فال ميكن ألي هيئة أو فرد ممارسة سلطة ال تيت من األمة "  03انظر: الدستور الفرنسي املادة  3

4 Barthelemy et Duez ,  Traite de Droit Constitutionnel, Paris : economica ,1985 , p87 . 
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ميثل وحدة ال تتجزأ، ومستقلة عن أفرادها أال وهي األمة، فالسيادة    فالشخص اجلماعي          
ليست ملكا شخصيا ألحد او مجاعة، وال ميلكها احلكام وال اجلماعات بل متارس يف إطار قانوين 
كصالحيات متنح هلم، فتصبح األمة هي ممارسة السلطة بصفتها أعلى من كل اهليئات أو املؤسسات  

 .املكونة للدولة
من دستور املبـادئ العـامـة التـي تـحكم املـجتـمع اجلـزائـري  ول املتضمن  وحبسب الباب األ         

منه جند أن السيادة الوطنية حسب املؤسس الدستوري هي ملك  7نص املادة وباجلزائري،  1996
هبا االمة   لكل الشعب اجلزائري وحده، فالتعبري هنا مزج بني نظريتني اترة السيادة الوطنية املقصود

فراد الشعب اجلزائري، والواقع أن األمة مستقلة على الشعب الذي أاجلزائرية واترة الشعب املقصود به  
نفسر   فكيف  منه،  اجلزائريةإتتشكل  األمة  اإل  ؟ستقالل  والوطن عن اليت  جيمعها  والتاريخ  سالم 

يتشكل منها إقليم الدولة    الشعب اجلزائري الذي جتمعه الرقعة اجلغرافية أو جمموعة السكان الذين
، فهل 1مع سيادة الشعب  2/ 7ويعيشون عليه، فهو صراع السيادة الوطنية يف الفقرة الثانية ابملادة  

يعلوا كل السلطات ومؤسسات األمة اجلزائرية أو الشعب اجلزائري الذي هو فوق األمة واملؤسسات 
 بصفته مصدر هذه السلطة . 

فالفقرة الثانية غامضة للصياغة العامة اليت قدمها املؤسس الدستوري اجلزائري، حيث أنه            
طابق بني مفهوم األمة الوضعي ومفهوم األمة لدى اجملتمع اجلزائري املسلم ، فهو مل يبني بقصده من 

على إقليم الدولة اجلزائرية األمة؟ هل هم اجلسم االنتخايب املمثل يف اهليئة الناخبة أم عموم املواطنني 
 بدون استثناء.  

، الذي قرن هبما  1958و  1948أخذ املشرع هذه الفقرة من الدساتري الفرنسية  لسنة           
املؤسس الدستوري الفرنسي النظرتني يف تعبريه، وهاته االستعارة هي تثرا  مباشر مبؤسس غريب بىن  

العبارة  بدساتريه كتعبري   بيئة مكانية واترخيية وسياسية واجتماعية هلا ما مييزها  تضمينه هلذه  على 

 
السِّيادة الوطنيِّة ملك للشِّعب   .الشِّعب مصدر كلِّ سلطة   " اجلزائري :  1996ابلفصل الثاين الشعب من دستور  7/2تنص املادة    1

 ". وحده
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،  1789كمجتمع، حيث مقوماته ختصصه عن ابقي األمم يف فكرها املتولد عن ثورهتا الفرنسية سنة  
وهنا ال حنكم ابلسلب على املؤسس الدستوري اجلزائري  ألن هذا املفهوم ساد كأساس معتمد لدى  

الذي أكد    1972مل و العربية خاصة، تبناه دستور اململكة املغربية سنة  الكثري من دساتري الدول العا
أن " السيادة لألمة متارسها ابالستفتاء وبصفة غري مباشرة بواسطة املؤسسات الدستورية " وكذلك  

من   23إذ نصا يف املادة      1930، ودستور  1923اعتمدها املؤسس الدستوري املصري بدستور  
نص ابملادة الثانية منه    1956السلطات مصدرها األمة " و كذا دستور  كل منهما أبن " مجيع  
 ". 1على أن " السيادة لألمة 

وهذا التبين يطرح إشكال واقع مفهوم األمة لدى اجملتمع اإلسالمي و العريب الذي تربطه            
لنظرية سيادة األمة    وحدة دين االسالم واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد مما جيعل املفهوم الوضعي

يتالشى أمام الكم اهلائل من املشرتكات املبنية على عمق الثوابت املرتسخة يف االجيال وان حاولوا  
املفهوم صراعا   التملص منها، وزاد  او  الدول االنسالخ عن هويتهم  الشعيب يف  بدأ احلراك  عندما 
در الدستور ومن أين جيب استقاء العربية ابملطالبة ابلتغيريات يف أسس ومفاهيم احلكم، حول مص

من الشعب او االمة، فهل مقصود املؤسس الدستوري اجلزائري االنتماء المة االسالم  قواعد الدولة  
أو التاريخ اجلامع للدين واللغة وعناصر اخرى او االمة اجلزائرية املسلمة فقط  مجعاء او االمة العربية  

رية فقط ال العامل االسالمي الكبري او العامل العريب أن انصراف  والعربية فقط يف حدود اقليم الدولة اجلزائ
إرادة املؤسس الدستوري اجلزائري إىل حتصيل النتيجة الضرورية لنظرية سيادة األمة هو األخذ ابلنظام  

 النيايب أو التمثيل النيايب، كهدف يريد حتقيقه على أرض الواقع. 

 
 . 1966، جملة صادرة عن جملس االمة للجمهورية املصرية، القاهرة،   املوسوعة العربية للدساتري العاملية  1
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 لعريب:  مة لدى املؤسس الدستوري ا وال: مفهوم األأ

اآلونة     خالل  السلطات"  مصدر  "الشعب  شعار  والشعبية  السياسية  احلركات  رفعت 
األخرية كجزء من مطالبها اإلصالحية يف تعديل دساتريها بدل االمة، لتتصادم الرؤى والنظرايت  

يمة  هبذا اجملال، ويرى اخلبري الدستوري الدكتور حممد احلموري أنه ال فرق بني العبارتني من حيث الق
القانونية والسياسية، حيث تعيش األمة العربية يف بضع دول ومن هنا نشأ التباين بني مفهوم الشعب  
واألمة، وان آابء الدساتري انطلقوا عند صياغة هذه املادة من فكر األمة ومن مبادئ ثورة العرب 

 .1الكربى وبقيت راسخة يف هوية الدساتري 

، وهي دول جتمعها روابط  البلدان العربية إىل بداية دولة االستقاللوتعود أغلب الدساتري   
رد ذكر اإلسالم يف ثالثة مواقع أساسية  اترخيية ولغوية ودينية كأمة، وخاصة رابط دين االسالم، فلقد و 

يف أغلب الدساتري العربية يف الديباجة أوال، من خالل التذكري بتمسك الشعب ابإلسالم من بداية  
اثنيا من خالل تعريف اإلسالم    ، مث 1950، وسوراي  1963، واجلزائر  1959دساتريها منها تونس  

على أنه دين الدولة، وهذا قاسم مشرتك بني كل الدساتري العربية تقريبا مثل اجلزائر ابلباب االول 
الثاين من  واملغرب الفصل السادس، ومصر الفصل    الفصل االول املادة الثانية، وتونس الفصل األول،

(، مث أخريا من خالل شرط اإلسالم كدين لكل شخص يتوىل هرم تسيري الدولة كما 1971دستور  
ورد يف الفصل الثامن والثالثني من الدستور التونسي والفصل الثالث من الدستور السوري، ففي  

ن مؤسسان للهوية  دول املغرب، يتم التذكري يف دساتري هذه البلدان أبن اإلسالم واللغة العربية عنصرا
الوطنية، أي أن اإلسالم يف هذه احلالة هو أساسا ثقافة وهوية أكثر من كونه دينا يف اطار الوطن  
اجلغرايف ال االمة االسالمية، وارتكب احملتل الفرنسي جرائم انسانية بقساوة وعنف يف تعامله مع 

 
احلموري: ال فرق بني عباريت »األمة مصدر السلطات« و»الشعب مصدر السلطات« من حيث القيمة القانونية  حممد احلموري،   1

  https://www.addustour.com/articles/760592-     .24/12/2019، والسياسية

https://www.addustour.com/articles/760592-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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الفرنسي حريص على حم املستدمر  والديين، فقد كان  الثقايف  والعربية برتكيز  التنوع  ااثر االسالم  و 
 . 1النموذج الفرنسي على الثقافات احمللية، كما حصل يف اجلزائر وتونس واملغرب 

اما تكريس العربية لغواي يف الدستور ووجودها القانوين يف اطار رابطة العروبة اللغوية ال   
و الوالءات والرتاتبية الضيقة  يعين ابلضرورة ان الدولة عربية قوميا، فاملصطلح بعيد عن االنتماءات  

للمفهوم الدستوري الرتباطها بروح االسالم كدين حياة لكل اآلدمية البشرية وليس االنتماء، وتصنف  
 الدساتري خبصوص العروبة اىل ثالث اصناف: 

 فئة الدساتري اليت تنص فحسب على ان اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة. -
 ى انتماء اقل من االمة العربية كالعامل او االسرة. فئة الدساتري اليت تنص عل  -
 فئة الدساتري اليت تنص على انتماء سكوين وصامت اىل االمة العربية. -
 فئة الدساتري اليت تنص على االنتماء اىل االمة العربية و العمل لوحدهتا.  -

اجلغرافية اليت   فال يشري لفظ االمة وحده اىل االنتماء، الن معظم االشارات تذهب اىل الرقعة  
فهي قطرية جغرافية الرقعة كتصور   يقصدها املؤسس الدستوري االمة اجلزائرية االمة التونسية وهكذا

املكونة من أعراق   األمة اإلندونيسية ، فتختلف عن  2سياسي يربط االمة حبدود دولتها املستقلة وفقط
ألبانيا   نيـتها كلغة واتريخ وجغرافيا أوربية )اليت ال تؤمن سوى أبلبا األمة األلبانية وأداين متعددة، وعن

و البوسنة و كوسوفو(، فمفهوم االمة هنا يعكس الوطن اجلغرايف وفقط، مبفاهيم خمتلفة امم عربية  
مبفهومها كدول املغرب ودول املشرق، واسالمية مبفهومها كالسعودية ، وايران ، ومصر ومفهومها 

فمفهوم االمة بدول العامل الثالث ارتبط ابحلدود اليت رمستها خرائط االحتالل واسست االسالمي،  

 
 ،30/12/2019 ، اختالف موقع اإلسالم يف الدساتري العربية عادل لطيفي،  1

-https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/8/22/  
املركز  ، الطبعة الثالثة، عمان: تصورات األمة املعاصرة: دراسة حتليلية ملفاهيم األمة يف الفكر العريب احلديث واملعاصرانصيف انصر،    2

 . 2017بريوت، ، العريب لألحباث ودراسة السياسات

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/8/22/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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، وصادرت حق جمموعات 1لوحدات سياسية مستقلة على شاكلة تلك املوجودة يف أورواب واألمريكتني
ة  ومبدأ تقرير املصري كان هدفه اعادة السياد  متجانسة لغواي أو عرقيا أو ثقافيا يف تقرير مصريها،

 .2واحلكم الذايت اىل االمم االوربية اليت احتلتها جيوش النازية، ومل تقصد به املستعمرات االخرى

 مم املتحدة:  مة مبيثاق األاثنيا: مفهوم األ

مة  مة اىل جوار الشعوب والدول واحلكومات، واألمم املتحدة مصطلح األستعمل ميثاق األإ 
تقلة واملعربة عن نفسها حبكومتها الشرعية ابلتصور السياسي  مم املتحدة هي الدول املس بنص ميثاق األ

بظهور    3البعيد عن اجلدلية املتعلقة برتكيبة املفهوم، واليت قررت مصريها الرتباط مفهوم تقرير املصري 
سهم يف ظهور االمم االوربية  أالذي كرس وجود الدول الوطنية و   19مفهوم اهلوية الوطنية يف القرن الـ

  شكلها احلايل، وتبدا الفقرة االوىل من ديباجة ميثاق االمم املتحدة "حنن شعوب االمم املتحدة"، على  
  األخرية والفقرة  ،  الرابعة املتعلقة بتساوي احلقوق األساسية لإلنسان واألمم كبريها وصغريهاو الفقرة  
د ارتضت ميثاق ق  1945تقر ابن احلكومات اجملتمعني يف مدينة سان فرانسيسكو لسنة    ةللديباج

األمم املتحدة هذا، وأنشأت مبقتضاه هيئة دولية تسمى األمم املتحدة، تتعايش يف اطار العالقات 
مم املتحدة وحملكمته  ممي متعاونة خاضعة مليثاق األأالودية وتقرير املصري، وتعترب الدول فيه عضو  

مم املتحدة الشعب الذي قرر مصريه  مة مبيثاق األ. لتصبح األ4عضاءمم األالدولية يف نزاعات هاته األ
او   السياسي  ثقلها  او  حجمها  او  حكمها  نظام  او  شكلها  أاي كان  قرارها  متلك  دولة  إلنشاء 

 . 5االقتصادي 

 
1 Jean Charpentier, Institutions Internationales, 14 eme édition, Memontos, Daloz, Paris, 

1999, p 107 
،  1986، اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، يف القانون الدويل املعاصر تقرير املصري السياسى للشعوب  عمر إمساعيل سعد هللا، 2

 .  89ص
 .  558، ص سابقرجع م اخلري،مصطفى ابو  3
 من ميثاق االمم املتحدة.  92و  55و 14و 3و 1/2انظر املواد  4
 .120، ص رجع سابق مانصيف انصر،    5
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 مة اجلزائرية:الفقرة الثانية: التمثيل النيايب لسيادة األ

مبا أن األمة تصور قانوين ال ميكنها  أن متارس السيادة بنفسها، وجب عليها أن تفوض            
يعملون   ممثلون لألمة ال  فاملفوضون هم  الوطين،  التمثيل  فكرة  وفق  عنها  السلطة  ميارس هذه  من 

من   8/3دة  حلساهبم، بل يعربون عن اإلرادة الوطنية، وهو ما أكده املؤسس الدستوري اجلزائري ابملا
" وهو  ميارس الشعب هذه السيادة أيضا ... بواسطة ممثليه املنتخبنيابلفقرة الثالثة "    1996دستور  

فتفوض من ينوب عليها يف ممارسة شؤون السلطة أو املشاركة فيها،    1اعتناق لنظرية سيادة االمة 
ا هلما استقاللية عن منتخبيهم،  ونواهبا مستقلني عن الناخبني بقوة الوكالة التمثيلة، فالغرفتني يف ظله

فال خيضعون لتوجيههم  أو لتعليماهتم  ألن العالقة تنتهي معهم من يوم االقرتاع وفق الوكالة التمثيلية  
 ابلفقرة االوىل، وأهم نتائجها نظام اجمللسني ابلفقرة الثانية. 

 اوال: الوكالة التمثيلية يف دستور اجلزائر: 

امل           مثل بدائرته االنتخابية، فبما أن املنتخب هو وكيل عن األمة وليس هي عالقة وكالة 
وليس من أجل من انتخبوه بدائرته أو    2وكيال عن دائرته اليت انتخبته فهو ميثل ويعمل للصاحل العام 

للصاحل اخلاص، لألن األمة هي مصدر السلطة و هي اليت متارس هذه السلطة، وعليه ال يكون  
إرادهتم على من ميثلهم أو خيضعوهنم آلرائهم ومعتقداهتم أو يلزموهم أبي نوع  للناخبني حق إمالء  

، وهذا تناقض كبري يف ممارسة  3لوطنية التمثيل  1996من دستور   122من الوكالة بداللة نص املادة  
السيادة فإذا كان يعرب النائب عن أفكاره حبسب معرفته ابألمور العارضة عليه، فكيف يعرب عن إرادة  

ارادة  األ الشخصية ومنظوره اخلاص لألمور وبوجهة نظره، أو يعرب عن  إرادته  مة ؟ وهو يعرب عن 
 

،  النظام االنتخايب يف التجربة الدستورية اجلزائرية: مقاربة حول املشاركة واملنافسة السياسية يف النظام اجلزائري، عبد املومن عبد الوهاب 1
 . 40، ص2011قسنطينة: دار االملعية للنشر والتوزيع،  

 . 257، ص   رجع سابقمنعمان أمحد اخلطيب،   2
مهمة النائب وعضو جملس األمة وطنية، قابلة للتجديد، وال ميكن اجلمع بينها وبني مهام أو  " :1996من دستور  122انظر املادة    3

 .وظائف أخرى"
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احلزب الذي يرجو انتخابه يف ترشيحه لعهدة أخرى، لتبنيه أفكاره وبرانجمه وقد برز هذا  يف دساتري 
للجزائر   إذ أصبح هو األمة يرسم    1976و    1963الربامج  الدولة والشعب  حيث احلزب ميثل 

، وهو التزام وطين حنو السيادة  1سياسة ويوجهها يف ظل الفكر االشرتاكي بتلك الفرتة الزمنية الفارطة ال
االقتصاد   الوطين  مبصطلح  لالمة  يرمز  الدستور  اجلزائرية كون  للدولة  اجلغرافية  والرقعة  واالستقالل 

 .  2الوطين السيادة الوطنية 

 اثنيا: نظام اجمللسني: 
النظرية اعتماد عدم االقتصار على جيل معني من األجيال يف مكان ما ولفرتة  يقضي تبين            

زمنية معينة، وإمنا ميتد إىل اجملموع املعرب عن ماضي وحاضر األمة ومستقبلها عرب اتريخ األجيال  
، واحلقيقة أنه صراع الفكر بني جيل حمافظ وآخر جمدد يف 3املاضية واملتالحقة واآلتية يف املستقبل 

البيئة االوربية أحدهم حيافظ على ألقابه وثرواته يف ظل بقاء النظام القدمي، واآلخر يصارع من أجل 
املساواة وحرية أكثر، لنجد ان معظم األنظمة السياسية أخذت يف تشكيلها للربملاانت بنظام اجمللسني  

"ميارس السلطة التشريعية برملان يتكون    112ابملادة    1996س اجلزائري بدستور  وهو ما كرسه املؤس
من غرفتني ومها اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة"، الذي له السيادة يف إعداد القانون والتصويت 

أو فرد   له بصفته معربا عن االمة اجلزائرية لتمثليه هلا، وليس تعبريا على إرادة النواب أو إرادة انخبيهم 
عمال مببدأ  او مجاعات او سلطة او هيئة او احزاب معينة، واليت استمد منها صفة السلطة التشريعية  

 .  5ويشرع الربملان اجلزائري بقوانني عضوية وعادية  ،4سيادة الربملان يف التشريع 

 
 . 125وص  50، ص1993، عني مليلة: دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، النظام السياسي اجلزائري سعيد بوشعري،  1
 .120، ص رجع سابق مانصيف انصر،    2
 . 44، ص   رجع سابقمنعمان أمحد اخلطيب ،  3
اليوماملؤسسات  بلحاج صاحل،    4 إىل  االستقالل  من  اجلزائر  الدستوري يف  والقانون  املطبوعات   السياسية  ديوان  اجلزائر:  اثنية،  طبعة   ،

 . 271، ص2015اجلامعية، 
لـ  خرابشي عقيلة،    5 التعديل الدستوري  ، اجلزائر: دار اخللدونية  للنشر  1996نوفمرب  28العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان بعد 

 .2، ص 2015والتوزيع، 
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ربملان، ورئيس  فالوظيفة التشريعية يف اجلزائر يتقامسها ويشرتك فيها كل من الوهناك تعارض         
 1اجلمهورية بصفة استثنائية من خالل ممارسته لسلطة التشريع ابألوامر بوصفه جمسدا لوحدة األمة 

ويطلب القانون اجراءات دستورية    ، 1996ابلتعديل الدستوري    142وحامي الدستور بنص املادة
وما يليها اليت تفيد    136معينة لسنه وإصداره، وقد ضمن املؤسس الدستوري اجلزائري هذا ابملادة  
 . 2املناقشة ونسب التصويت واخلالف حول النصوص القانونية بني اجمللسني 

 قرتاع املقيد:الفرع الثاين: اِل

أن             السيادةإمادام  مبدأ  فاإل  عتماد  ابلضرورة  النيايب،  التمثيل  عنه  يتولد  ختيار  الوطنية 
من طـرف األمـة    ابلدولة فاملكـلفونسم األمة، ال يكون إال لألصلح فقط من املواطنني  للمفوضني إب

هبـذا االختيار هم ال يـؤدون إال وظيفـة والقيـام بـها إجبـاري ابلفرع األول، وفق قيدين مها معيار الثروة  
 أو الكفاءة العلمية للناخبني ابلفرع الثاين. 

 الفقرة االوىل: إجبارية االختيار واملؤسس الدستوري اجلزائري: 

للممثل يف    -حبكم نظرية السيادة الوطنية  -اختيار األمة    يفصح االقرتاع هنا عن مفهوم          
اجملالس املنتخبة سواء كان الربملان ) كسلطة تشريعيه ( أو احلاكم ) كرئيس للدولة (، فإن تكليف  
األمة ملواطنني حمددين دون آخرين ألداء هاته الوظيفة ليس اختياري بل إجباري، ال ميكن التحلل 

ذات طابع إجباري ألن الوكالة النيابية اليت تربط    3بل هو أداء لوظيفة   من التزامه، فهو ليس حق 
املنتخب ابلناخب ذات طابع مجاعي وعام،  يصبغ عليها نوع وطين، والطابع اجلماعي للموكل أو  

 
وجُيسد الدولة   .وهو حامي الدِّستور. جُيسد رئيس اجلمهورية، رئيس الدولة، وحدة األمة اجلزائري: 1996من دستور  84انظر املادة  1

 داخل البالد وخارجها. له أن خياطب األمِّة مباشرة.
 اجلزائري.  1996من دستور   145و144و142و138انظر املواد  2
 . 172، ص 1964، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، النظام الدستوري العريبثروت بدوي،  3
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املكلفون    ناملواطنو ، الذي يؤدي ابلضرورة إىل نفس الصبغة للوكيل أي  1صاحب الوكالة هي األمة
كل انخب يصوت لصاحل األمة مجعاء، وكل منتخب ميثل األمة أبكملها، الذي  هبذه الوظيفة، ف

يؤكد القطيعة بني املنتخب ودائرته اليت انتخبته هنا، ولدولة امكانية إجبار الناخبني على االنتخاب 
الثورة   رجال  أحد  وهو  برانف  وقال  الواجب،  هذا  أداء  عن  يتخلف  ملن  مناسبة  عقوابت  بتقرير 

الناخب ال تعدو أن تكون وظيفة عامة ال جيوز ألي فرد االدعاء حبق فيها،  الفرنسية أبن   صفة 
مينحها اجملتمع على النحو الذي متليه عليه مصلحته، و إن شاءت األمة أن جتعل ممارسة هذا العمل  

 .       2إجباري  فليس هلا ما مينعها من ذلك

ور الوالايت املتحدة األمريكية و الدساتري  انتشر وتبىن هذا الفكر عدة دساتري منها دست          
، والنظام االنتخايب يف   1920ودستور مصر    1793ابستثناء دستور    1848الفرنسية حىت عام  

انسجاما مع مبدأ سيادة األمة واعتبار االنتخاب وظيفة، وهذا ال مينع من   1918إجنلرتا حىت عام 
تعليم وكذلك االنتماء إىل فئة معينة كالعسكرين  وجود اشرتاط توافر نصاب مايل معني أو قسط من ال

 وأهلهم عندما مسحت فرنسا هبذا، والذي يولد طبقية ظاهرة يف اجملتمعات. 

اما املؤسس الدستوري اجلزائري مل يتنب االقرتاع املقيد رغم اعتماده على نظرية سيادة األمة،            
أو قسط من التعليم، ورمبا قد    كنصاب مايلفاالنتخاب خيضع للشروط التنظيمية فقط، دون قيود  

قيود بوضع  ولكن  ما   يوم  يف  هذا  إىل  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  يف   يتجه  أي  الرتشح،  على 
الناخب كفكر تكرسه ضرورة مقاطعة االنتخاابت من املواطنني وملنع الرتشح   املنتخب، وليس يف 

مؤهلني أو هلم دراية حقيقية ابحلياة السياسية،  العشوائي يف األحزاب أو قوائم األحرار  ملن هم غري  
 كما نرى اليوم يف الواقع اجلزائري.  

 
1 Hauriou Et La Ferriere J: la Manuel de Droit Constitutionnel.2 ed , Paris 1947, p389. 

 . 210، ص 1985، دمشق: مطبعة الداودي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةكمال الغايل،  2
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وتفضل االحزاب السياسة يف اجلزائر ترشيح اصحاب االقساط املالية يف اختيار مناضلي           
احلزب ضمن القوائم االنتخابية، وحيتلون اولوية على اصحاب القسط التعليمي والشهادات فاألحزاب 

ابعتبار    ابية. السياسية تكرس املفهوم الغريب لالقرتاع املقيد حزبيا الختيار مرتشحي قوائمها االنتخ
ترشيح األحزاب  أن أهدافها  واختيار  حرة  يف  لتحقيق  املتعددين  املرشحني   تراه مناسبا بني  من 

 . 1السياسية 

ترك حق الرتشح لكل مواطن دون أن يشرتط عليه شرط االنتماء إىل حزب   اجلزائري كما ان املشرع
قراطية، الن الكثري من االحزاب ختل سياسي أو عدمه وهذا يتماشى ومبادئ الدستور واملبادئ الدمي

مببدأ املساواة بني مرشحي احزاهبا ألولوية االقساط املالية وقدرة املرتشح على تغطية نفقات احلمالت  
 . 2االنتخابية دون النظر اىل الكفأة والنزاهة

 الفقرة الثانية: املواطن العامل وقيود املال والتعليم: 

ن           املقيد  االقرتاع  الواحدة إن  الدولة  الوطنية ينشئ طبقتني يف  السيادة  ملبدأ  طبقة     3تيجة 
إىل حجة تستلهم وجداهنا مما يصطلح عليه    تتمتع بكل احلقوق املدنية واحلقوق السياسية  وتستند 

"املواطن العامل"، واليت هي مجاعة من األمة تعمل يف مجيع القطاعات واملهن احلرة، وتقوم بدفع  
نصاهبا املايل وهلا قسط من التعليم، على عكس الطبقة الثانية اليت تتمتع ابحلقوق املدنية فقط وليس  

ت قسط  وال  به  يشاركون  مايل  نصيب  على شكل  هلا  وهي  السياسية،  احلياة  لفهم  يؤهلهم  عليمي 
 الضرائب اليوم حىت على املوظف. 

 
 . 41، ص رجع سابقمعبد املؤمن عبد الوهاب،  1
والتوزيع،  ، اجلزء األول ، عمان: مركز الكتاب االكادميي للنشر  الدميقراطية التشاركية مقارابت يف املشاركة السياسية، نبيل علي دريس 2

 . 128، ص 2017
،   1964، اجلزء األول،  القاهرة: دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، النظم السياسية : النظرية العامة للنظم السياسيةثروت بدوي،  3

 . 196ص 
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معني يكسبه العضوية يف اجلسم    suffrage cansitaiareامتالك الناخب لنصاب  مايل         
منه حني أقر هبا شرطني، األول:    40بنص املادة    1814االنتخايب، و أقره الدستوري الفرنسي سنة  

، 1قدر بثالثني سنة كاملة يف املقبل على االقرتاع، الشرط الثاين: دفع ثالثة مئة فرنك فرنسيالسن امل
كما قصر قانون االنتخاب اإلجنليزي النصاب املايل على من متلك عقارا ذا قيمة مالية حمددة خاضع  

، والذي جيب  لضريبة مباشرة  ألن املواطن صاحب الثروة املتأثر األول ابلقرارات احلكومية مباشرة
أن يستأثرون حبق إسناد احلكم إليهم واىل من خيتاروهنم عن طريق احتكار اداة االقرتاع املقيد، والصورة  
الطبقة   دون  السياسية  ابلسلطة  االحتفاظ  إىل  األرستقراطية  الطبقة  هو سعي  التقييد  هلذا  احلقيقة 

اخللف عن السلف ابجملتمع الفرنسي،    الربجوازية املسيطرة على السلطة عن طريق توريث مقاليد احلكم
على خالف األرستقراطية اإلجنليزية اليت اعتمدت املبدأ للمحافظة على استبدادها ابلسلطة استنادا  

، وابملعىن السياسي مت اعتماد هذا االقرتاع 2لالنتخاب احملدود وفق مرسوم ملكي صدر عن امللك 
، الطريقة  3م على حكم األقلية املتنفذة ماليامن أجل ضبط السلطة اجلماهريية للمجتمعات، يقو 

املبتكرة جعلت السلطة السياسية متنح إىل مواطنني حمددين وحمصورين عددا، و كان أحد الدوافع  
للثورات الشعبية والنهوض ضده، ألنه يسلب املواطنني حقهم يف املشاركة  ابحلياة السياسية، ويشوه  

املرتبطة الدميــقراطيــة  القرارات   4ابالنتخاب   الشــرعية  مصدر  عن  املوطنني  من  فئة كبرية  ويبعد   ،
، وقانون انتخاب  1930، والدستور املصري لعام  1814و   1791اعتمدته فرنسا عام    السياسية. 

 
 تقول مما يلي:   1814من الدستور الفرنسي  40انظر: املادة   1

 "  Les Electeurs que Conçourent  a La Nomination Des Députés , Ne Peuvent  Avoir De 

Suffrage S'ils Ne Paient Une Contribution Direct  de Trois Cent Francs , et S'ils Ont Moins 

de Trente Ans ". 
،  2014الرايض: مكتبة القانون واالقتصاد للنشر والتوزيع،  ،جنليزياتريخ النظام السياسي الربملاين اإلد، أمحد عبد اللطيف إبراهيم السي 2

 . 45ص
(: دراسة حول أثر النظام االنتخايب على مشاركة  2007-1921مشاركة املرأة األردنية يف احلياة السياسية)، صاحل عبد الرزاق اخلوالدة 3

 . 33، ص2017والنشر، عمان: دار اخلليج للصحافة   ،املرأة االردنية يف االنتخاابت النيابية 
 .36، ص2009، عمان: دار دجلة، االنتـخاابت ضماانت حريتها ونزاهتها: دراسة مقارنة سعد مظلوم العبديل،  4
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، واملالحظ ان نظام االمم املتحدة يعتمد نظام االنصبة املالية يف  1924جملس النواب العراقي لعام  
 . 1ل الكربى ألقساطها الكبريةالتصويت وحق الفيتو للدو 

مايل،             بنصاب  االقرتاع  تقييد  مشكلة  تعاجل  مقاومة  التعليمي كفكرة  القسط  قيد  مث جاء 
التعليم  الناخب على قسط معني من  والكتابة   اوجب حصول  اإلملام ابلقراءة  أو  أو درجة علمية 

دون 2ةكفاءكشرط   معينة  درجة  على  تعليمي  مبستوى  التمتع  اي  خيوهلم    ،  املايل،  النصاب  حظ 
كمواطنني متعلمني ممارسة حق االنتخاب، وابلتايل االقرتاع املقيد ابلكفاءة العلمية هو كسر جلدار 
اهليمنة الطبقية املستحوذة على السلطة السياسية وتوسيع جزئي لالقرتاع والتحرر من قيد سياسي  

ا القيد خالل القرن التاسع عشر ابلعهد غري عادل يف ظل الدميقراطية الغربية، واتضحت رؤاي هذ
امللكي الذي خول للمواطنني ذوي الكفاءة العلمية إمكانية التصويت إن مل يسددوا الضريبة املباشرة  
امللقاة على عواتقهم، لتملك هذه الفئة من املواطنني املتعلمني حق قانوين مكتسب بشرط الكفاءة  

والدستور املصري لعام   ،1830لعام    3ل هبذا يف فرنساالعلمية املنصوص عليها قانوان وجرى العم
1930   . 

وخلفية هذا القيد اإلفصاح عن ظاهرة التمييز العنصري، والقضاء على الصراعات احلادة           
املختلفة املشارب، فالوالايت املتحدة األمريكية كانت هتمش وتضطهد اهلنود احلمر والسود األفارقه،  

لفرنسية إال أهنا  وبعض الدول االستعمارية األخرى، وختلت الدول عن هذا متأخرة رغم وقوع الثورة ا

 
  19وتنص املادة  .64، ص 2005، عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع،قرارات منظمة األمم املتحدة يف امليزان،  انيف محد العليمات  1

ال يكون لعضو األمم املتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشرتاكاته املالية يف اهليئة حق التصويت يف اجلمعية    "من ميثاق االمم املتحدة:  
ة العامة مع  العامة إذا كان املتأخر عليه مساواي لقيمة االشرتاكات املستحقة عليه يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها، وللجمعي

 .  "ذلك أن تسمح هلذا العضو ابلتصويت إذا اقتنعت أبن عدم الدفع انشئ عن أسباب ال قبل للعضو هبا
حتليلية للواقع الدستوري مقارنة    مالمح النظام السياسي املقرتح على ضوء املبادئ الدستورية العامة: دراسة،  أشرف عبد الفتاح أبو اجملد  2

 . 154، ص2015، القاهرة: املركز القومي لإلصدارات القانونية،مع الدساتري املعاصرة
 .174، ص1998، القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، النظم السياسية عبد اجمليد عبد احلفيظ سليمان،  3
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القرن   انتهاء  بعد  الدميقراطية احلديثة إال  املقيد وفق  تلجأ كدول لالقرتاع غري  القرن    19مل  وبداية 
 .1العشرين 

الفقرة    7/2ويف هذا الشأن من الضروري القول أبن املؤسس الدستوري اجلزائري ابملادة            
ابلشعب، ولكنه تعبري غري دقيق القرتان النظريتني  الثانية استعار مصطلح السيادة الوطنية املقرون  

بتعبري واحد، وإن كانت الغلبة لألمة يف السيادة اليت تسمو على الشعب: فاملؤسس الدستوري حني  
أقتبس مجع ليحصد مزااي النظريتني معا تثرا ابملؤسس الدستوري الفرنسي، هي توحي ابلكثري لدى  

 اجلزائري يف ثقافته واترخيه عن اجملتمع الفرنسي ابلذات.   احلضارة الغربية وختتلف عن اجملتمع
طبعا املؤسس الدستوري اجلزائري مل يعتمد االقرتاع املقيد يف دساتريه وال بقوانني االنتخاابت،         

سواء بقيد نصاب مايل أو بقسط تعليمي، حبكم تبين نظرية سيادة األمة أو سيادة الشعب أو املزج 
" السيادة    7/2لصعوبة اجلزم بتأثر املؤسس بنظرية دون غريها خاصة يف تعبريه ابملادة  بينهما،  وهذا  

كان    1963الوطنية  ملك للشعب وحده " رغم أن كل من النموذجيني يرتب آاثر ابرزة  فدستور 
 واضحا يف تبنيه مظاهر سيادة األمة.

ثيل الشعب بصفته احلزب الطالئعي،  فأولوية احلزب الواحد جعلته يتقمص األمة، وحيتكر مت          
فاحلزب صانع الدولة    1973من دستور    97واملادة    1963من دستور    24األمة، بداللة املادة  

املادة   بنص  احلزب  داخل  األساسي  وبقانونه  الدستور  بقوة  الشعب،  عليها    02وقائد  املصادق 
هورية جزائرية دميقراطية  " على أن هدف جبهة التحرير الوطين هو بناء مج  1962بطرابلس جوان  

واجتماعية ال تكون متناقضة مع املبادئ اإلسالمية "، أي الدولة مسرية ومراقبة من قبل احلزب، وهو 
، فاألمة أصبحت جمسدة يف احلزب وليس أفراد اجملتمع وهو  2أيضا القوة اليت تقود الشعب وتوجهه 

لى النتائج القانونية اليت تتولد عن فهم خاطئ من املؤسس الدستوري أو فهم خاطئ سياسي غلب ع
 مبدأ سيادة األمة وهو منوذج جزائري يف تعريف األمة وفهمها.  

 
 .72، ص   رجع سابقم عبد هللا بوقفه،  1
 .103، ص    رجع سابقمسعيد بوشعري ،  2
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فبدل أن تكون اهليئة الناخبة أو اجلسم االنتخايب هو الذي يعرب عن إرادة األمة أصبح احلزب 
اان وحاكما، ومت  هو اهليئة اليت تعرب عن إرادة األمة، وهو األمة مصدر السلطة يف إسناد احلكم برمل

سبتمرب    28وبتعديله سنة    1989هجر هذه الفكرة إثر التحول الدميقراطي حنو التعددية بدستور  
والذي جاء مبفهوم جديدا للسيادة وممارستها عن طريق االقرتاع العام، إذ هدف تبين أي    1996

السيادة أو بعث صاح النظريتني هو إعطاء الصاحب احلقيقي  بها وفق مؤسس دستوري إلحدى 
 آليات قانونية تفسر هذه األحقية يف السيادة. 

 املطلب الثاين: السيادة الشعبية اجلزائرية: 

، تثرا بفكرة الفيلسوف 1793يف الدستور الفرنسي لسنة  سيادة الشعب  نظرية  اعملت            
اإلرادات الفردية، جون جاك روسو، وترى أن السيادة هي اإلرادة العامة اليت تتكون من جمموع   

يف إطار هذا التعاون يصح لكل فرد يف اجملتمع جزء من هذه السيادة    1ويشرتك فيها كل املواطنني
ميلكها بنفس القدر اجلزء من الكل، هذا اجلزء الذي يضعونه يف شكل مجاعي ومشرتك، جيعل حرية 

، ولصعوبة حصول هذا 2إلمجاعاحلفاظ على هاته احلرية ال تقوم إال إذا كانت كل القرارات متخذة اب
عمليا فسر الرأي املخالف لألغلبية ابلرأي اخلاطئ الذي يتعني عليه االنضمام إىل األغلبية، ابعتبارها  
الرأي الصائب فتصبح األغلبية هي اإلمجاع  اليت تعتمد مشاركة الشعب يف احلكم طبقا ملبدأ السيادة  

 العام دون قيود أو حدود حتكمه  ابلفرع الثاين.  الشعبية ابلفرع األول، أين ميارس االقرتاع

 
، مصر: املركز العريب  : دراسة مقارنة2005احلقوق واحلرايت السياسية يف الدستور العراقي لسنة ، حسني وحيد عبود العيساوي 1

 . 138، ص2018للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، 
 . 224، ص  رجع سابقم عبد الغين بسيوين عبد هللا،  2
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 الفرع األول: االقرتاع كحق شخصي للفرد اجلزائري:

يقتضي تسليما ابالنتخاب كحق شخصي يف اجملتمع اجلزائري، أن يشمل االقرتاع الشعب           
  1996برمته إذا تبنت الدولة كمبدأ دستوري نظرية سيادة الشعب، وجاءت هاته الصياغة بدستور

ة  من نفس املاد   7/2الشعب مصدر كل سلطة، مث يضيف التأكيد على هذا ابلفقرة الثانية  7ابملادة  
  1989، وهي مادة جتسد التعددية اليت كرسها دستورالسيادة الوطنية ملك للشعب وحده على ان

ابملادة السادسة منه، واستبعدت أي مشارك للشعب يف هاته السلطة ألنه هو السيد، وهي الفيصل 
ع  بني مرحلة سابقة حني كان احلزب الوحيد مرتبط عضواي ابلدولة ويقود الشعب ويوجهه، واليوم م

 . 1اي افراد او مجاعات او هيئة
            ، األمة  نظرية سيادة  اليت وجهت إىل  لالنتقادات  الشعب كنتيجة  نظرية سيادة  ظهرت 

بسبب وصفها اجملرد كوحدة متجانسة، ومستقلة عن األفراد املكونني هلا  مما جعل األصوات تدعو  
وقام على أساس فكرة احلرية مبدأ    2ينه  إىل التمثيل احلقيقي للشعب منظورا إليه يف حقيقته وتكو 

اإلرادة   السيادة ويكونون  األفراد احلاصلني على جزء من هاته  السيادة  الشعب، فصاحب  سيادة 
مث يف    3العامة األصلية، فال ميكن التنازل عنها أو ختويلها ،حيث تساهم يف إنشاء العقد االجتماعي

 رف الشعب وفقط .طرق ممارسة هذه السيادة فال متارس إال من ط

عليهم            ويطلق  اجلماعة  داخل  الصفة  هباته  يتمتعون  الذين  األفراد  هم  من  هنا  والتساؤل 
مصطلح الشعب؟ هو مفهوم الشعب يف دميقراطية احلضارة الغربية أو مفهوم الشعب عند رجال 

 
 . 39، ص رجع سابقم،  عبد املومن عبد الوهاب  1
 . 47، ص  رجع سابق م نعمان امحد اخلطيب،    2
(  " جون   1679 –   1588العقد االجتماعي :  نظرية مت  بلورهتا  على  يد  بعض علماء االجتماع مثل، " توماس هوبز "  )   3

ابرز يف اتريخ احلركات السياسية وخاصة الثورة   ا أثر ( ، هل1778 –  1712(  " وجان جاك روسو "  )  1704 –  1632لوك "  )
الفرنسية و هي  تبحث يف إرجاع وجود السلطة إىل اإلرادة املشرتكة  ألفراد اجلماعة ، نتيجة عقد ابرمته اجلماعة، ويكون احلاكم خارج  

 اطراف هذا العقد. 



   1996من خالل دستور  سيادةللالشعب الجزائري  آلية ممارسة                   الثانيالفصل 

312 
 

واخلامسة    1946بعة  الثورة الفرنسية أو مفهوم الشعب الذي كرسه الدستور الفرنسي للجمهورية الرا
لفظ الشعب لوجود عدة مدلوالت  ، وبقدر هذا االختالف يف املفاهيــم سنـبـحـث يف  1957عام  

ابلفقرة    وعمومية مفهوم الشــعب لــدى الــمؤسس الدستوري اجلـــزائري ومدلول لفــظه   هلذا اللفظ
 ، وعالقة الشعب مبمثليه  ابلفقرة الثانية.  األوىل

 جتماعي للشعب اجلزائري:املدلول اِل  األوىل:الفقرة 

  1996يبدو من القراءة األولوية حلكم املادة السابعة أن املؤسس الدستوري اجلزائري يف دستور      
من   8ملادة  قد استعمل لفظ  الشعب بشكل عام وجمرد، وأنه مل يقصد مدلوال حمددا، ملا جاء اب 

الشعب يف كثري من    مصطلح، وقد تكرر   1الدستور خبصوص ممارسة هاته السيادة ابلنظام التمثيلي
الدستور اجلزائري واحتل اللفظ مركز مهم يف جممل نصوصه الدستورية الستعماله وربطه بكل    مواد

نطلق من ديباجة الدستور  ما يتعلق ابحلرية والكرامة والوطنية واملواطنة من طرف املؤسس الدستوري، وا 
وفقرهتا االوىل بـ" الشعب اجلزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حر"، واكد على حرية الشعب 

، وان املؤسسات اليت خيتارها جيب ان حتفظ 11يف اختياره ملمثليه وانه ال حدود لتمثيله بنص املاد
والعدالة واحلقوق وحتق احلرية  البالد واستقالهلا وتصون  االقتصاد  سيادة  التنمية وترفع من كفاءة  ق 

 . 10حسب املادة  اخللق اإلسالمي وقيم ثورة نوفمرب، وتلزم مبادئ 9ابملادة 

منه،    12من املادة   : "ابلشعب وللشعب"شعارها  كما تستمد الدولة ارادهتا منه و حتمل      
يف ارض االحرار وحرية الشعب اجلزائري ابرتباطه    2فريبط هبا املدلول اجلغرايف ابملدلول االجتماعي

 
ميارس الشعب سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية اليت   .للشعبالسلطة التأسيسية ملك : " 1996من دستور 8تنص املادة 1

لرئيس اجلمهورية أن يلتجئ إىل إرادة الشعب  .ميارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني. خيتارها
 مباشرة ". 

 .39، ص رجع سابقمانصيف نصار،  2
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امام    1ابرضه واقليمه اجلغرايف ومقوماته الشعبية االجتماعية اجلزائرية، اليت حيميها الرئيس ويلتزم ميينا 
الشعب بتجسيدها وحتقيقها واحرتامها من طرف كل  املؤسسات واالفراد واجلماعات تبعا للمواد  

زائري ألنه هو ، كما حيمي هاته املكتسبات وحيافظ عليها الفرد من الشعب اجل91و90و89و 84
اليت يكرسها الدستور اجلزائري يف اطار العدالة االجتماعية واملساواة  والشرعية    2مصدر السلطات

ني على إقليم الدولة مما ينتسبون إليها ويتمتعون جبنسيتها  ، جملموع األفراد املقيم3الدستورية ملؤسساته 
 اجلزائرية.

 الفقرة الثانية: املدلول السياسي للشعب اجلزائري:  

اجلزائري جند أن املؤسس الدستوري  جاء مبدلول الشعب بشكل    1996ابستقراء دستور            
  09و    08عام وجمرد، وأنه مل يقصد مدلوال حمددا الستعمال مصطلح الشعب بعدة مواد منه كاملواد  

اشكال حول مصطلح   1996من دستور    7من املادة    2تباشر الفقرة  من الدستور وغريها،    11و  
شعب الذي ميلك السيادة الوطنية اجلزائرية، هل هم عامة املواطنني بدون استثناء؟، أم هم فئة معينة  ال

ميكن وصفها ابهليئة االنتخابية اليت متارس مظاهر هذه السيادة عن طريق االستفتاء بشكل مباشر  
ابقه ألنه يشمل ، وحيمل املدلول االخري مفهوم أضيق عن سأو عن طريق ممثليها بطريقة غري مباشرة؟

فقط الذين يتمتعون ابحلقوق السياسية من املتمتعني ابجلنسية اجلزائرية، وهم من يطلق عليهم وصف  
مجهور الناخبني أي الذين توافرت فيهم الشروط التنظيمية املطلوبة قانوان وفق التشريع املعمول به،  

ا وهم  االنتخاابت،  جداول  يف  أمسائهم  وإدراج  بتأهليهم  املتمتعني والقاضي  ابألفراد  ملقصودون 
 واملمارسني للسيادة يف اجلزائر طبقا لنظرية سيادة الشعب. 

 
، مصر: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية للنشر  الدستورية والضماانت املقررة حلماية الوظيفة النيابيةاليمني ، علي جميد العكيلي 1

 . 62، ص 2018والتوزيع، 
 . 82، ص2012، بريوت: دار الكتب العلمية، روح القوانني، عيسى خليل خري هللا 2
 .34، صمرجع سابق، رمضان غسمون 3
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املتضمن قانون االنتخاابت اجلزائري  ابملادة الثالثة    08-19جند أن القانون العضوي رقم         
"    1ه ق نصسنة كاملة يوم االقرتاع وف  18منه أصبغ صفة الناخب على اجلزائري واجلزائرية البالغني  

يعد انخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر مثانية عشر سنة كاملة يوم االقرتاع وكان متمتعا حبقوقه 
"، وهنا   املدنية والسياسية، ومل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول به

األهلية من مفهوم الشعب السياسي،  تصبح الدائرة أضيق الستبعاد بعض الفئات كالقصر وانقص  
ورمبا قد يتغري العمل هبذا وأييت يوما يسمح فيه القانون الوضعي هلذه الفئات ابالقرتاع عن طريق 

 . 2أوصيائهم أو أوليائهم، ويف هذه احلالة يلتقي الشعب مبدلوله االجتماعي والشعب مبدلوله السياسي 

هذا، ليصبح حق االقرتاع   08-19نصوص القانون رقم  بذات    4وما تلبث حىت تنفي املادة         
سنة، فهناك مواطن جزائري بلغ    18مرتبط ابلتسجيل يف القائمة فقط مبحل اإلقامة وليس ملن أمت  

مثانية عشر عام وكسب حق االنتخاب مبفهوم الشعب السياسي إال أنه ال ميكن له التصويت حسب 
- 19من القانون رقم    05دارية االنتخابية،  كما متنع املادة  املادة ألنه غري مسجل جبداول القوائم اال

لالنتخاابت فئات مصنفة من التسجيل يف القائمة االنتخابية رغم استوفاء شرط السن بنص   08
، فهل هو إخالل مببدأ مدلول الشعب السياسي كقيد يف ظل االقرتاع العام؟، أو شروط  03املادة  

توسع الدائرة االنتخابية على حساهبا وتضييق، وهو حتكم يف  غري مرنة تستغل ألغراض  أخرى، فت
اجلسم االنتخايب، أو هذا املفهوم يعين تعددية تقريبية، أي العدد األكرب من األفراد املتواجدين يف  
إقليم الدولة واملسجلني ابلقوائم االنتخابية فقط كحقيقه عملية يلجأ إليها يف امليدان، رغم ان التشريع  

مبوجب   الشروط  له  وان  االنتخاب،  حلق  ضمان  تعترب  نوعية  إبجراءات  واحاطته  عضوي  قانون 

 
، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  2019سبتمرب سنة    14املوافق    1441حمرم عام    14مؤرخ يف    08-19القانون العضوي رقم    1

، اجلريدة الرمسية للجمهورية   واملتعلق بنظام االنتخاابت  2016غشت سنة   25املوافق    1437ذي القعدة عام    22املؤرخ يف    16-10
 . 55اجلزائرية، العدد:

 . 278،  ص  سابقرجع منعمان أمحد اخلطيب،  2
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جاءت لتنظيم اهليئة الناخبة مبا ال يتناىف وقواعد الدستور   08-19املنصوص عليها ابلقانون رقم  
 .1اجلزائري فقط

 الفقرة الثانية: عالقة املنَتخبني ابلشعب اجلزائري: 

عب يف ظل نظرية سيادة الشعب يعود إىل نظرية الوكالة اإللزامية   أساس عالقة املنتخب ابلش         
اليت سيطرت قبــل الثورة الفرنسية حيث الشعب ال ميكنه ممارسة سيادته مباشرة يوكل أشخاص عن  
طريق االقرتاع العام، وحيتفظ حبق اإلشراف وإعطاء التعليمات امللزمة اليت خيضعون هلا خضوعا اتما  

عن هذه الفئات اليت اختارهتم وليسوا ممثلني عن األمة مجعاء يف جمموعها، ويرتتب  ابعتبارهم وكالء  
عليه حق الناخب يف إقالة منتخبيه كتكريس ملبدأ عدم قابلية السيادة للحيازة، واليت ميكن اسرتجاعها 

لنائب  يف أي حلظة إذا دعت الضرورة إلقالة ممثليه املنتخبني وكان يلجأ الناخبون يف سبيل احرتام ا
، ومن    2ألحكام وكالته اىل وسيلة تسمى االستقالة على بياض مبوجبها حيق للناخبني عزل النائب 

هنا تصبح اهليئة اليت خيتارها الشعب تقوم على عالقة أساسها التبعية إما حتقيق املصلحة العامة وإال 
السيادة لصيقة ابلناخبني ال يعدو أن يكون وكيال هلم، وعل  يه احرتام شروط وكالته،  اإلقالة، ألن 

، كما يلجأ احلزب الذي زكى انئبا  3وساهم هذا بعدم استقرار املؤسسة املنتخبة فعاد عليها ابلسلب
اجلزائري على   1996أو مرشحا هلذا االسلوب من اإلقالة للنائب دون الرجوع له، وقد نص الدستور

من اجمللس الشعيب الوطين مع    انتخب على أساسه،  يغري طوعا االنتماء الذي   الذياعفاء النائب  
 .4شغور منصبه 

 
 . 57، ص رجع سابقم،  عبد املومن عبد الوهاب 1
 .97، صرجع سابق ممسري داود، ، ، ملى علي الظاهريعلي جميد العكيلي 2

3  Duguit  Leon , Traite du Droit Constitutionnel , Paris  :Ancienne Librairie Fontemong , 1928 

,p 654. 
  سياسي، حزب إىل املنتمي األمة، جملس يف أو الوطين الشعيب اجمللس جيرد املنتخب يف"انه:  1996دستور    117 تنص املادة   4

 الذي يغري طوعا االنتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته  االنتخابية بقوة  القانون.
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اجلزائري كرست مبدأ سيادة الشعب، فأين   1996من دستور    7فإذا كان اإلقرار أبن املادة  
أثر الوكالة اإلجبارية؟  اليت جتسد العالقة الدائمة غري منقطعة بني الناخب واملنتخب وجتمع بينهما  

رتاع واهليئة  دستوراي و قانونيا، مما جيعل هناك قطيعة بني اجلسم االنتخايب الذي ميارس فقط حق االق
 املمثلة له يف اجملالس الشعبية.  

مل يوفر املمارسة السياسية احلقيقية يف ظله،   1996مما يعين أن املؤسس الدستوري بدستور 
حيث استنادا    118رغم القول أبن الربملان أييت عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري بداللة املادة  

من الدستور احلايل    85املادة   لذي اختاره ونفس األمر خبصوصهلذا ميثل اإلرادة العامة للشعب ا
عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري، وإبعمال قانون اإلرادة   واملتعلقة ابنتخاب رئيس اجلمهورية

قد  العام  الرأي  مع  مواجهة  أصبحوا يف  وإال  للشعب،  واحلاكم خيضعون  املنتخبة  فاجملالس  العامة 
ة ولو ابلثورة عليهم، واملؤسس الدستوري اجلزائري أقر بوجود عالقة أخالقية  تذهب هبم إىل اإلزاح

من الدستور اجلزائري فيما يربط املنتخبني ابلشعب من    115فقط مل يرتتب عنها جزاء بنص املادة  
للتطلعات والتحسس  الوفاء  صلة    1جانب  على  االنتخايب  اجلسم  تضع  قانونية  غري  عالقة  وهي 

تشريعية يف إطار معنوي ال حيكمه عرف دستوري وال عادة دستورية وال جزاء قانوين    ابملنتخبني كهيئة 
أو شعور إلزامي لعدم ربط الثقة مع الشعب، ألن انتفاء اآللية الفعالة اليت تكرس الثقة وتبحث يف  
تطلعاته غري جمسدة، وهنا النائب يربط ثقته حبزبه ليضمن ترشيحه مرة أخرى يف إطار تبين أفكار  

رانمج حزبه وقيادته، ال يبحث ثقة الشعب إلعادة انتخابه يف ظل نظام القائمة املغلقة، ألنه ال  ب

 

 .استخالفه كيفيات   القانون وحيدد  املعنية الغرفة  رئيس  من إخطاره بعد املقعد  شغور يعلن اجمللس الدستوري
 .منتم   غري  أبعد منه بعهدته بصفة انئب أو حزبه  من  استقال حيتفظ النائب الذي

 " واجب الربملان  يف إطار اختصاصه الدستوري أن يبقى وفيا لثقة الشعب  ويظل يتحسس لتطلعاته ".  115املادة   1
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  11، ويدعو الدستور كل املؤسسات اىل حتقيق تطلعات الشعب ابلفقرة  1يعرب عن قضااي الشعب 
 . 12و11و 10و 9و 8اليت يكرسها الدستور ذاته واملواد   من الديباجة

 املباشر اجلزائري: قرتاع العام الفرع الثاين: اِل

هو ضمان حتقيق مساواة بني مواطين الدولة الواحدة يف إن األثر البارز لالقرتاع العام            
جمال املشاركة السياسية، ويقصد به عدم تكبيل حق االنتخاب العام املباشر والسري وفق معياري 

الكفاءة العلمية او االنتماء للمؤسسة العسكرية وحقيقة  النصاب املايل او امللك العقاري أو معيار  
الفهم ال تعين االقرتاع العام يشمل الشعب كله، فإذا اعتمدته الدولة كمبدأ دستوري  تصبح ممارسته  

،  وقد يوجد تشابه بني املدلول  2حكرا على مواطن الدولة الذين ميلكون حق االنتخاب السياسي
امل بنظرية سيادة األمة أو األمة الشرعية، لوجود حتجيم للشعب ابملفهوم السياسي ومفهوم املواطن الع

االجتماعي أو لألمة مجعاء، ألن هذا املفهوم ضيق دائرة االنتخاب لدى الشعب ابملدلول السياسي  
 ال غري.                                                                        

حلديثة كل قوانني االنتخاابت لدى الدول حق االنتخاب على مواطنيها دون  و تقصر النظرة ا       
األجانب وتستبعد املواطنني غري ابلغني واملواطنني غري مالكني لقواهم العقلية وغري متمتعني حبقوقهم 
السياسية، ويتم تضمني هذا ابلنظم الدستورية احلديثة وفق مصطلح املؤسس الدستوري االقرتاع العام  

  1963من دستور    27باشر والسري وكل دساتري اجلزائر أخذت هبذا كمبدأ دستوري يف املواد  امل
على    1989من دستور    95و املادة    68واملواد    1976من دستور    128واملادة    105املادة  

فيما يتعلق   85موضوع دراستنا فيما خيص االقرتاع العام املباشر السري ابملادة    1996غرار دستور  
فيما يتعلق ابنتخاب  اجمللس الشعيب الوطين، وعليه فاالقرتاع    118رئيس اجلمهورية واملادة    ابنتخاب 

 
،   للنشر والتوزيعمصر: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية ، املركز القانوين لعضو الربملان: دراسة مقارنةأفني خالد عبد الرمحن،   1

 . 26، ص2017
 .73،  ص  مرجع سابق عبد هللا بوفقه،   2
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العام يستمد أساسه من الدستور احلايل الذي كرسه يف نصوصه الدستورية وجسده ابلقوانني العضوية 
ي أو  على أي متييز يقوم على أساس مايل أو علم  1996لالنتخاابت،  ومل ينص الدستور اجلزائري  

اجتماعي أو عرقي أو ديين أو جهوي كما كانت عليه حال الدساتري الغربية فاالقرتاع خمول للمواطن  
اليت تتوفر فيه شروط تنظيمية قانونية تضبط العملية الفقرة االوىل ومتنح  له حق ممارسة هذه الوسيلة  

 . الثانية السياسية الفقرة 

 عملية االقرتاع:الفقرة االوىل: الشروط القانونية املنظمة ل

السابقة كلها أقرت يف نصوصها    1989و1976و  1963إن الدساتري اجلزائرية لسنة            
االقرتاع العام كمبدأ دستوري يقوم على أساس املساواة بني مجيع املواطنني يف التمتع به كاحلق بصفة  

دستور   ظل  يف  العام  فاالقرتاع  املواطنة  شروط  ماعدا  وجمردة،  الصراعات   1996عامة  يعرف  مل 
اإليديولوجية اليت قامت عليها الدول الغربية فالدساتري السابقة يف اجلزائر والدستور احلايل انطلق من  
والتشريعي  الدستوري  املؤسس  تثر  إغفال  دون  الغربية،  الدميقراطيات  يف  الدساتري  انتهت  حيث 

تصل إىل نقل النص حبد ذاته على    اجلزائري ابلدساتري والقوانني الفرنسية من حيث صياغتها، بل
الفرنسيني مبادهتما    1958ودستور    1948اعتبار أن حق االقرتاع العام نص عليهما كل من دستور  

، هلذا فأخذ املؤسس الدستوري اجلزائري  ابالقرتاع العام تكريس لدولة القانون مت ترمجته عن 1الثالثة 
ية تنظم هذا احلق  وحتكمه يف إطار معني من الشروط طريق خمتلف القوانني العضوية الصادرة فيه كآل

 املعقول. 

 قرتاع العام يف اجلزائر: اوال: آلية تنظيم اِل

دستوراي لتسمح بتحقيق   اعليهالسيادة املنصوص  ممارسة    تكرسالقانون اآللية الوحيدة اليت             
، و ما سايره  ذائي مبمارسة سيادة فعليةاسرتاتيجية سياسية ختدم االهداف اليت منها حتقيق االمن الغ

 
 . 55، صسابقمرجع ، عبد املومن عبد الوهاب 1
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املؤسس الدستوري اجلزائري من حيث تكريس حق االقرتاع العام كوسيلة شرعية إلسناد السلطة لتويل 
  141/2، مع إحالة تنظيم هذه الوسيلة وممارستها كحق إىل السلطة التشريعية بداللة املادة  احلكم

، واليت يصادق عليها أبغلبية مطلقة من  1قوانني العضويةمن الدستور احلايل أين يتم التشريع هلا ابل
النواب وأبغلبية ¾ أعضاء جملس األمة مع إخضاعها لرقابة قبلية من طرف اجمللس الدستوري قبل 

الصادر بتاريخ    305  -63صدورها، و أول قانون نظم االنتخاابت يف اجلزائر املستقلة هو القانون  
  13-89ليليه القانون    28/10/1980املؤرخ يف    08-80، مث صدر قانون 1963/ 08/ 20

العضوي مبوجب األمر1989أوت 7 املؤرخ يف:   1997مارس  06املؤرخ يف   07-97، والقانون 
القانون   واملتمم مبوجب  رقم 2004فيفري    07الصادر يف    01- 04املعدل  العضوي  القانون   ،

يف    12-01 رقم    2012جانفي  12املؤرخ  االنتخاابت  بتنظيم  املؤرخ    16-10املتعلق 
، يعدل ويتمم القانون  2019مؤرخ سبتمرب    08-19قانون عضوي رقم  ، وأخريا  2016اوت 25يف

 . واملتعلق بنظام االنتخاابت  10-16العضوي رقم 
وعليه ترجحت النصوص بني األمر والقانون وهذا يربز دور اآللية القانونية اليت تزيد حصانة          

خيضع ملرسوم ما وفقط، فممارسة حق االنتخاب حبكم مرسوم إىل قانون تنظيم هذا احلق من اعتباره  
يصدر    1996إىل قانون عضوي يف ظل الدستور احلايل     1989و    1976يف كنف دستوري  

اال   ما هي  الدستوري،  للمجلس  القبلية  ابلرقابة  واألخذ  الربملان  الدولة ومصادقة  رأي جملس  بعد 
لطة التنفيذية  وهي ميزة يف ظل هذا الدستور، والذي أحلق  حصانة جتعله بعيدا على تعديالت الس 

هبرم القيم القانونية اجلزائرية هذه القوانني العضوية اليت حتتل املرتبة الثانية يف اهلرم التدرجيي، أي وراء  
انهيك عن ذلك   1996من الدستور    141/8النصوص ذات الطابع الدستوري حسب  املادة  

هبا،   احملاطة  القبلية  اإلجراءات  ابلرقابة  يعرف  ما  وهو  الدستوري  اجمللس  لرقابة  وضرورة خضوعها 
لصدور القوانني قصد مطابقتها والتحقق من دستوريتها إذ احالت تشريع القوانني االنتخابية على 

 
 .   96، ص 2000، اجلزء الثاين، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، القانون الدستوري والنظم السياسيةسعيد بوشعري،  1
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وفق األغلبية   141/8، وعلى الرقابة القبلية والتصويت ابملادة  141/2القوانني العضوية بداللة املادة  
يفصل كما  للنواب وألعضاء جملس األمة للمصادقة ابألغلبية املطلقة على القانون العضوي،    املطلقة

اب الدستوري  الدستور    187واملادة    186ملادة  اجمللس  دستمن  والقوانني،  يف  املعاهدات،  ورية 
ما هي إال حصانة    ،والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار يف احلالة العكسية

قد مدد صالحية اإلخطار ابلدفع     2016الدستوري لشهر مارس   إن التعديل  و ،  على هذا احلق
  اىل ثالث آليات أخرى لإلخطار وهي الوزير األول ، و50 انئبا  187  املادة   بعدم الدستورية بنص 

 .   1من اجمللس الشعيب الوطين و30 عضوا من أعضاء جملس األمة
علما أن املؤسس الدستوري اجلزائري قد تثر بصياغة املؤسس الدستوري الفرنسي الذي جلأ         

منه اليت حتيل فيها كل القوانني املتعلقة ابلطابع االنتخايب على   115ابملادة     1945إليها بدستور
عيم حلق االقرتاع قوانني عضوية، تفسري هذا رفع هذه اآللية إلسناد السلطة إىل مركز أشد حصانة وتد

العام، إببعاده عن اعتداءات السلطة التنفيذية وهيمنتها على ابقي السلطات لكفاءة جهازها اإلداري  
وتواجده على ارجاء الدولة الواحدة فال ميكن للقانون العضوي املتعلق ابالنتخاابت أن يرسي قواعد  

فقط بتنظيم اهليئة الناخبة من حيث الشروط  خمالفة ملا اقره الدستور فيما خيص االقرتاع العام بل يهتم  
 والدستور اجلزائري. عارضاجب توافرها يف الناخب مبا ال يتالو 

 اثنيا: الشروط املعقولة:

الناخبة، فال جيب م اهليئة لقانون جيب أن تكون متناسبة وتنظالشروط التنظيمية يف إطار ا          
أن ترقى هذه الشروط إىل درجة القيد من أجل إقصاء فئة ما أو استبعاد فئة سياسة معينة بتضمني  

 أو تصبح الشروط ختدم جهة حبد ذاهتا يف السلطة أو توجه النتيجة حنو طريق معروف   ،شروط خاصة

 
  جملة احلقوق والعلوم السياسية،  الدستوري يف اجلزائر: من نظام اإلخطار املقيد إىل نظام اإلخطار املوسع،آلية إخطار اجمللس    كوسة عمار،   1

 . 440-427ص ،  2018جانفي ،1، العدد 5جامعة عباس لغرور خنشلة، اجلزائر، اجمللد 
 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1094-186-187
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ملتوية أساليب  األضو ،  وفق  مدى  التارخيية  التجـارب  أثبتت  أن  بعد  فيها  خاصة  تسببت  اليت  رار 
شعوهبا إرادة  غري  على  قامت  للتطور  وانتشار    حكومات  االنتخاابت كآلية  أبمهية  العام  الوعي 

والصراع الفكري ابلدميقراطيات الغربية اثر للقضاء على القيود لتحرير ممارسة    ،1الدميقراطي السلمي 
جلسم االنتخايب ال للحصول على  هذا احلق ضمن الشروط التنظيمية اليت هتيكل العملية يف إطار ا

غاية أخرى  من وراء إقرار الشروط غري مرنة،  فيجب أن ختضع الشروط ملعيار الشعب السياسي 
   .قرتاع فكرة وممارسة فعلية جمسدةمبفهوم ضيق مبرونة متكن كل من دخل ضمن املفهوم من حق اال

 الفقرة الثانية: شروط ممارسة االقرتاع العام: 

ارتى املشرع القانوين يف معظم الدول أال ميارس حق االقرتاع العام إال من قبل املواطن            
كاألهلية القانونية االنتخابية املتعلقة ابلسن و اجلنسية واألهلية   2الناخب املتوفرة فيه الشروط القانونية 

  ة ط استثنائيو شر وقد حتكمه    ،3وراثيحق  متنح قانوان وليس االنتخاب  العامة كشروط متفق عليها  
 . ،مثيل النسوي يف التشريع اجلزائرييتعلق بتحصيص التكما 

 اوال: األهلية االنتخابية:

املواطنني الذين يتمتعون ابألهلية االنتخابية يف ظل االقرتاع العام هم املخول هلم وحدهم            
، وهو ما يصطلح عليه ابلرشد ر الدولة وتوفر الشروط القانونيةقانوان ممارسة هذا احلق حبكم دستو 

 .4نتخاابت ، وال خترج عن املعايري الدولية لالي أو سن الرشد أو السن االنتخايبالسياس

 
  الدميقراطية واالنتخاابت يف العامل العريب حول    املؤمتر الدويلاعمال  ،  الدميقراطية واالنتخاابت يف العامل العريبعالء شليب، كرم مخيس،    1

 . 9ص ،2014، ،القاهرة: املنظمة العربية حلقوق االنسان
 . 54، ص مرجع سابق مسري داود سلمان،  2
سات والنشر  ترمجة: منصور القاضي، الطبعة االوىل، بريوت: املؤسسة اجلامعية للدرا،  املعجم الدستورياوليفه دوهاميل، ايف ميين،    3

 . 201ص، 1996والتوزيع،
األنظمة السياسية وتطبيقات    النظم السياسية، طرق ممارسة السلطة، أسس   :القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة  سعيد بوالشعري،    4

 . 105،ص 2008ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر،  طبعة اتسعة ، اجلزء الثاين ، عنها
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 :  ا( السن االنتخايب

تقتضي القاعدة أن سن الرشد االنتخايب يتطابق قصدا وواقعا مع سن البلوغ املدين ولكن الواقع  
من قبل سنة  25اىل  سنة كاملة    18غري ذلك فالدميقراطيات الغربية حددت سن الرشد السياسي بـــ  

، املشرع يفرتض نية النضج السياسي قبل النضج املدين وقد  1النظم االنتخابية املعتمدة هباته الدول
سنة فالنضج املدين يسمح مبباشرة احلقوق املدنية، وضابط الرشد االنتخايب    21حدد السن املدين بــ

  18هو     08-19قانون عضوي رقم  من قانون االنتخاب    03يف التشريع اجلزائري بداللة املادة  
متع ابلنضج السياسي كحق سياسي على عكس سن الرشد املدين املقدر  للت  2سنة كاملة يوم االقرتاع

من القانون املدين اجلزائري، واملالحظ أن املشرع اجلزائري خالف يف هذا    40سنة ابملادة    19ب  
املشرع الفرنسي الذي ابعد بني السن السياسي والسن املدين أي بني األهلية املدنية واألهلية السياسية 

طبقا العتبارات سياسة متعلقة ابجملتمع الفرنسي كشعب    1974جويلية    05قانونوهذا مبقتضى  
 وأمة. 

 ب( األهلية القانونية االنتخابية: 

اعتمد املشرع اجلزائري نظام ذو شقني أحدمها قانوين واآلخر ذو حمتوى سياسي أصبغ على  
األول صبغة مؤقتة وعلى الثاين صبغة دائمة، فالفصل األـول املتعلق ابلشروط املطلوبة يف الناخب  

منه توجب متتع    03ابملادة     08-19القانون عضوي رقم  من الباب األول بقانون االنتخاابت  
خب اجلزائري من اجلنسني ابحلقوق السياسية واملدنية مع انعدام موانع  وعوارض األهلية حسب  النا

 
ترمجة:  ،  ما هي االنتخاابت احلرة والنزيهة: املعايري الدولية لالنتخاابت الدميقراطيةاملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، منظمة شار للتنمية،    1

 . 8صميداي شيخ ايوب، 
ar.pdf-booklet-pride-https://www.ndi.org/sites/default/files/ifes 

كاملة جزائري او جزائرية انخبا    18املتعلق بقانون االنتخاابت" تعترب كل من بلغ سن  08-19قانون عضوي رقم  من    3املادة  انظر:    2
 مامل يوجد يف حاالت التنايف وفق القانون".  

https://www.ndi.org/sites/default/files/ifes-pride-booklet-ar.pdf
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القانون ملن حكم عليه    05فال حيق االنتخاب بداللة نص املادة    1التشريع املعمول به  من نفس 
ميس    جبناية أو عقوبة حبس أو أشهر إفالسه أو مت احلجر عليه، فيصبح ممارسة هذا احلق الغية، وال

اليت نص عليها دستورا    2هذا احلضر أبدا مببدأ االنتخاب الشامل، أمام عدم األهلية اجلنائية السياسية 
من   05يف حالة انتخاب رئيس اجلمهورية واملادة    1996من دستور    87وتشريعا، فنص املادة  

االنتخاابت   رقم  قانون  أثناء     08-19قانون عضوي  مباشرته  أن كل سلوك مت  الثورة  حسبهما 
التحريرية اجمليدة ضد مصاحل الوطن يعترب حمكوما عليه وجواب جبرمية سياسية تقتضي ابلعزل املدين فال  
املواطنني  من  أعوانه  أو  الفرنسي  احملتل  مع  تعاون  من  فكل  وعليه  يرشح،  أن  أو  الرتشح  له  حيق 

لية الوطنية، وهذا أمر منطقي اجلزائريني سواء مسلمني أو يدينون بدين غري اإلسالم يعتربوا عدميي األه
ألنه واقع احلال القانوين الذي حظر على بعض املواطنني الناخبني احملكوم عليهم من عدم ممارسة  
حق االنتخاب، لكونه مؤقت ميكن إعادته ) األهلية االنتخابية ( هلؤالء  املقصيني ابلطرق القانونية  

من احملرومني وبصفة دائمة، ألن إصباغ القانون  املعمول هبا، على عكس الفئة الثانية اليت تصنف ض
الصبغة السياسية جتعلها خترج من اجلرائم العادية املنصوص عليها بقانون العقوابت، مما جيعل إعادة  
دجمهم ابهليئة الناخبة مستحيل نظرا ملدلوهلا السياسي اخلطري، يكفي القول على هذا املستوى أبن  

اجلزائر يعتربا أكثر دميقراطية هبذا الصياغ لعدم إقصاء أفراد من    التنصيص الدستوري والتشريعي يف
اجملتمع من اهليئة الناخبة على أساس تضمني معايري متييز أو عنصريه كاجلنس أو املستوى التعليمي  

 .  3أو الثروة املالية أو العقارية جتعل من اهليئة الناخبة أكثر تضييق بل العكس هي أكثر اتساع

 
التشريع اجلزائري وآاثره على حقوق اإلنسانوقاف العياشي،    1 التوزيع،  نظام رد االعتبار اجلزائي يف  ، اجلزائر: دار اخللدونية للنشر و 

 . 03، ص 2012
 . 57، ص جع سابقمر عبد املومن عبد الوهاب،    . انظر:90، ص سابقجع مر عبد هللا بوقفه،  2
 . 50، صجع سابق مر ، نعمان عطا هللا اهلييت 3
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 ص املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف اجلزائر: اثنيا: حتصي

قد تستخدم الشروط التنظيمية يف واقع احلال أبساليب ملتوية تقيد لزوما مشولية االقرتاع            
العام، مما يتعلق بفئات معينة من املواطنني ميكن القول عنها أهنا متييز عنصري أو جنسي وإذا كان  

له حق االختيار املكفول لعموم افراد الشعب اخلايل من اي قيد او شرط يتعلق االقرتاع العام يف مدلو 
علمي  او  مايل  الرجال  1جبانب  اجلنسني  من  االنتخابية  األهلية  فيهم شروط  تتوفر  مواطنني  فهم   ،

 . 3، للتعبري احلر عن ارادهتم بصفتهم الناخبني2والنساء دون متييز 
دية كانت تسيطر على احلضارة الغربية، بدأت حبصر املمارسة فنظرة التمييز هي رؤاي تقلي        

االنتخابية بقيود حمددة مع قصورها على الرجال دون النساء لعهد قريب، فالتقاليد بعاداهتا وأعرافها  
الذكورية متنع املرأة من مباشرة املشاركة السياسة وجتعلها حكرا على الرجال فقط، لكن التطور احلاصل 

اجملتمعات  للمرأة  يف  السياسية  املشاركة  تقر حق  الدول  االقرتاع 4جعل  الدول مهد  ان  والعجب   ،
وحددت سن االنتخاب األنثوي بثالثني    1918واحلرية مثل إجنلرتا اعرتفت ابالقرتاع النسوي سنة  

عام   الفتية  للمرأة  اجلزئي  التصويت  عرفت  وفرنسا  الـعام     1928سنة،  النسوي  واالنتخاب 
ها لوجه امام مشاكلها ومعاانة املرأة  ودخوهلا الربملان جعلها وجبعهد اجلمهورية الرابعة،  1945سنة

حبقوقها العصر  5واملطالبة  يف  الكربى  التحوالت  ظل  يف  دورها  وتفعيل  العريب  العامل  يف  وخاصة   ،
 . 6احلديث

 
للصحافة  ، عمان: دار اخلليج  الوسيط يف القانون الدستوري االردين: ضماانت استقالل اجملالس التشريعيةالعجارمة،  حممد حممود العمار    1

 . 50، ص2017والنشر،
 .77، ص جع سابق  مر عبد هللا بوقفه،  2
للوراءطالب عوض،    3 العريب: خطوة لألمام أم خطوة  العامل  الدميقراطية يف  للدراسات  عمان:   ،؟االنتخاابت والتحوالت  القدس  مركز 

 . 207، ص2008 السياسية،
النفس السياسي يف عبد الوهاب، حممد طارق،    4 العربية سيكولوجية املشاركة السياسية مع دراسة يف علم  القاهرة: دار غريب  البيئة   ،

 . 108، ص2000 للطباعة والنشر والتوزيع،
 . 33، ص2015  ، والتوزيعالعريب للنشر  ، القاهرة: الدور الربملاين للمرأة، ابتسام سامي محيد 5
 . 46، ص2014 ،املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة: تفعيل دور املرأة يف املشاركة السياسية: دراسة تصيلية، مدحت غنامي 6
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مما جعل النظرة احلديثة تنظر هلذا احلظر على أنه متييز عنصري للرجال على النساء، ألن حقيقة       
مشاركة ومسامهة عارمة ملواطين الدولة الواحدة يف إدارة الشؤون العامة  الدميقراطية الفاعلة تفصح عن  

اجلزائرية حق   املرأة  مبنح  االستقالل  منذ  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  ما هنجه  نساء ورجال، وهو 
ممارسة االقرتاع يف حكم جل الدساتري اليت عرفتها اجلزائر وكذا ابلنصوص القانونية االنتخابية، فاجلسم 

تخايب اجلزائري يتشكل من اجلنسني الرجال والنساء على حد سواء بصفتهم مواطنني، و أقرت  االن
دستور  يف  صراحة  بتكريسه  الدستورية  احلقوق    36واملادة  35ابملادة  1996النصوص  ترقية  يف 

على إثر    1السياسية للمرأة وتقامسها الوظائف ابملؤسسات واهلياكل العامة مناصفة مع اخيها الرجل
ابجلريدة  الصادر    2008نوفمرب    15يف    املؤرخ 19-08رقم   عديل الدستوري اجلزائري ابلقانونالت

القانون     2008  نوفمرب  16املؤرخة يف   63 رقم الرمسية ليأيت  املرأة سياسيا،  ترقية حق  ما جيسد 
  وحيدد كيفية توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، فترتشح وتنتخب  03-12عضوي رقم 

  08-19القانون عضوي رقم  ، ابالستناد على  2وتتوىل املناصب حقيقة وامر واقع بصفتها جزائرية 
، انهيك عن توزيع املقاعد بتشكيلة 823واملادة    80واملادة    79املتعلق بنظام االنتخاابت ابملادتني  

املتعلق   08-19قانون عضوي رقم  من    03اجمللس الشعيب الوطين بني الدوائر االنتخابية، فاملادة  
تفصح  على حتصيص مئوي كشرط اليت    03-12من القانون رقم    02ابالنتخاابت تدعم املادة  

حبسب عدد املقاعد املمثلة املمنوحة قانوان،    4للمرأة اجلزائرية تضمنه قوائم الرتشيحات احلزبية أو احلرة
-19قانون عضوي رقم من  81و 80فتشكيلة اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية ختضع لنص املادة 

املتعلق ابالنتخاب، وحتكم تشكيلة اجمللس الشعيب الوطين قانون توزيع املقاعد  على خالف   08
، و هناك مالحظة على القانون العضوي تتمثل يف أنه   08-19قانون عضوي رقم من    79املادة 

 
 .  1976من دستور   39، واملادة  1963من دستور  12املادة  انظر:  1
العزام،   ع  2 الثالثبد الرحيم مراشدة، هيثم امحد  ، االردن: دار  املرأة يف اخلطاب األديب اإلعالمي والثقايف: واقع املؤمتر الدويل االديب 

 . 218، ص2015الكتاب الثقايف للنشر والتوزيع،
 . اخلاضع معيار التعداد السكاين " الشعيب الوطينحتدد عدد أعضاء اجمللس ":  82:  توضح شروط الرتشيح و املادة 79املادة  انظر:  3
 سنة كاملة يوم االقرتاع " .  18" متنح حق االنتخاب للجزائرية اليت بلغت  08-19قانون عضوي رقم من  03انظر املادة  4
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مهورية فهو أيخذها بعني  مل يتطرق إىل متثيل املرأة يف تشكيل جملس األمة ، ورمبا بقيت لرئيس اجل
 . 19961من دستور   118/2أعضاء جملس األمة حسب املادة  1/3االعتبار من خالل تعيني  

هلذا فمسألة االقرتاع النسوي ابلنسبة للنظام السياسي اجلزائري هو مبدأ دستوري مكرس            
بتوسيع  ق السياسية للمرأة  اليت تضمن فيها الدولة ترقية احلقو   1996حاليا من الدستور  35ملادة اب

هتدف    03  -12مواد ابلقانون العضوي رقم    8تضمني    ،  وكذلك اجملالس املنتخبة  حظوظ متثيلها يف 
يف فحواها إىل جتسيد حقوق املمارسة السياسية للمرأة اجلزائرية عن طريق متثيل أوسع هلا يف اجملالس  

تَنتخب    1996من الدستور اجلزائري    62الشعبية املنتخبة  كمواطنة جزائرية ختضع لنص املادة  
تعمل الدولة على ترقية   36. ابإلضافة اىل تكيد املادة  2نونية وتُنتخب يف حال توفر الشروط القا

، و مناصب املسؤولية يف  اهليئات واإلدارات العمومية  سوق التشغيل  التناصف بني الرجال والنساء يف
و املؤسسات ، ومتثيلها السياسي متزايد يف كل الفرتات السياسية االنتخابية لالهتمام احلزيب اليت  

 .3تلقاه املرأة اجلزائرية بصفتها عضو هبا 
جيعل املؤسس الدستوري اجلزائري مل يعرف االقرتاع العام    ، وحسب مبدأ تساوي مجيع املوطنني     

حق   على  زايدة  التمثيل  يف  ترشح  قائمة  لكل  نسبة  واشرتط  أضفى  بل  النسوي،  دون  الذكوري 
ليت حتول التصويت للمواطنة اجلزائرية سعيا منه اىل دعم احلقوق السياسية للمرأة  إبزالة كل املعوقات ا

دون مشاركتها الفعلية، قد يكون هذا اعرتافا منه على تضحياهتا أابن الثورة التحريرية واملقاومة الوطنية  
للمستعمر، ابإلضافة إىل مسامهتها يف مسرية التشييد الوطين، وأهداف إضافية لتعزيز دور املرأة يف 

 
 .81، ص  جع سابق مر عبد هللا بوقفة،   1
 يلي : املتعلق ابالنتخاابت كما  08-19قانون عضوي رقم انظر: املواد ال  2

 سنة كاملة يوم االقرتاع .   18: اشرتطت على كل جزائري وجزائرية بلوغ 3املادة  -    
 : حق التصويت يكون ملن يسجل نفسه يف قائمة الناخبني ابلبلدية . 4املادة  -    
: عدم تسجيل يف القائمة االنتخابية من صدر ضده أحكام قضائية أو ثبت تواطأه مع العدو الفرنسي ضد ثورة التحرير  5املادة  -    

 اجمليدة .
،  2016و االن انشرون وموزعون، منشورات جامعة فيالديفيا ، املرأة التجليات وافاق املستقبلغسان عبد اخلالق، واخرون،  3

 . 237ص
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ري األمن الغذائي والتغذية احملسنة،  القضاء على اجلوع، وتوفحتقيق أهداف التنمية املستدامة ضمن  
املستدامة الزراعة  القرار  وتعزيز  املرأة  ابملشاركة يف صنع  مفتاح الن  املستدامة  هي  التنمية  ، 1حتقيق 

املرأة ابحلياة السياسية ملختلف الدول احد معايري التنمية    ةسبة هليئة االمم املتحدة مشاركوتعترب ابلن
مؤشر لالستعداد   ، وال خيفى أن دخول املرأة مواقع السلطة وصنع القرار هو 2البشرية يف حد ذاهتا 

 .3الكامل للتعامل السليم مع الفرتة القادمة
ضاء على مجيـع أشكال اتفاقية القكما أييت هذا يف اطار مواكبة االتفاقيات الدولية منها     

التمييز ضد املرأة، وتعد اإلطار الشامل لكافة حقوق املرأة املختلفة املرفقة ابلربوتوكول االختياري  
التمييز ضد املرأة، وقد  1999امللحق هبا عام   ، والذي أوجد آلية دولية وهي جلنة القضاء على 

سابقة هلا كاتفاقية احلقوق السياسية للمرأة  خلصت واحتوت كل املواثيق الدولية املعنية حبقوق املرأة ال
إلعالن العاملي حلقوق  ، ابإلضافة ل 1957، واالتفاقية اخلاصة جبنسية املرأة املتزوجة لعام  1952عام  

املتعلقني ابحلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق   1966، والعهدين الدوليني لعام  2948اإلنسان لعام  
، واكدت منظمة الفاو على االتفاقية بوصفها معنية ابملرأة الريفية  4فيةاالقتصادية واالجتماعية والثقا

 . 5خاصة ملا يسمح هلا املسامهة يف حتقيق االمن الغذائي 
ولفت كاانيو نوانزي، رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية إىل "تنيث الزراعة" مع اإلشارة   

يف مجيع أحناء العامل هي من النساء، بسبب ارتفاع  إىل أن ما يقرب من نصف القوة العاملة الزراعية  
 

،  2015،  2015/2030املرأة وحتقيق أهداف التنمية املستدامة ىف املنطقة العربية: دراسة اسرتشاديه ،  املرأة العربية منظمة 1
 .   http://www.arabwomenorg.org/uploads/study.pdf. 14ص

 . 149، ص2010اسامة النشر والتوزيع،  ، عمان: دارحقوق اإلنسان يف ظل العوملة، علي يوسف الشكري 2
،  2007النشر، الوفاء لدنيا الطباعة و  ، اإلسكندرية: داراملشاركة االجتماعية و السياسية للمرأة يف العامل الثالثحممد سيد فهمي،  3

 . 108ص
كلية احلقوق والعلوم  ،  جملة الدراسات احلقوقية  زهرة نعار، محاية حقوق املرأة وفقا التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة )سيداو(،  4

ساء  من االتفاقية: للن  1املادة   .انظر: 208-189، ص 2017، جوان1، العدد4السياسية، جامعة طاهر موالي سعيدة، اجلزائر، اجمللد
 .حق التصويت يف مجيع االنتخاابت، بشروط تساوي بينهن وبني الرجال، دون أي متييز

ية والزراعة لألمم املتحدة، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أداة لصياغة سياسات وبرامج مراعية ملنظور  ذمنظمة االغ 5
 i3153a.pdf-http://www.fao.org/3/a. انظر:1، ص3201النوع االجتماعي يف الزراعة والتنمية الريفية، 

http://www.arabwomenorg.org/uploads/study.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3153a.pdf
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معدل هجرة الرجال يف البلدان النامية إىل املراكز احلضرية أو التحول إىل عمل أفضل أجرا. وقال  
نوانزي "املرأة هي العمود الفقري للمجتمعات الريفية لقيامها ابلزراعة وعملية الغذاء وضمان تغذية  

الوضع أسرهتا بشكل جيد. يف كثري م الريفيات بعمل مضن. ولتحسني  النساء  تقوم  األحيان،  ن 
االجتماعي واالقتصادي للمرأة، حنن حباجة إىل مزيد من االعرتاف ابلدور احليوي الذي تلعبه يف 
وحيازة   املهارات،  وحتسني  للمشاركة،  الفرص  من  مزيد  إىل  حباجة  الريفية  املرأة  الريفي.  االقتصاد 

إلنتاج الزراعي والتسويق. فلنعمل مجيعا معا لتمكني املرأة من حتقيق األمن األصول، واملشاركة يف ا
 .  "1جمتمعاهتن احمللي الغذائي والتغذية ألجلهن، وملصلحة أسرهن و 

ذا التحصيص السياسي وصول املرأة الريفية للقرار السياسي، او غريها فعال  فهل حققت اجلزائر هب
 ؟.من اجل حتقيق االمن الغذائي يف اجلزائر

  

 
 ،        2015 آذار/مارس  6، : عمل املرأة يف الزارعة مفتاح ملكافحة اجلوع2015اليوم الدويل للمرأة ألمم املتحدة، ا اخبار 1

                                                  https://news.un.org/ar/story/2015/03/221172http://www 

https://news.un.org/ar/story/2015/03/221172
http://www.fao.org/3/a-i3153a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3153a.pdf
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 املبحث الثاين: برامج حتقيق األمن الغذائي لتعزيز السيادة الوطنية:

مرات بسبب    تضررت البلدان العربية العتمادها على الواردات الغذائية املستوردة دوليا عدة      
ارتفاع أسعار الغذاء العاملية رغم حماولة سياسة احلكومات العربية التقليل من هذا، وشهدت بعض  

اقصت رؤساء دول وحكومات من السلطة،  2010سبتمرب  18الدول بسببه ثورات شعبية بدأت  
الغ ذائي يف  لتدهور االسس االجتماعية واالقتصادية والسياسية لديها، منها اختالل مؤشر األمن 

املنطقة العربية لعجز سياسة التنمية احمللية وفشلها على مجيع االصعدة ابلدول، امام ماكنة السالح 
لـ احملتكر  املتقدمة    %73األخضر  الدول  من  عامليا  املتداولة  احلبوب  املتحدة،    -من  الوالايت 

يف أسواق تصدير األغذية األساسية، جعلها تفرض    -األرجنتني، اسرتاليا، كندا، االحتاد األورويب
احلظر التجاري وتزيد القيود على بلدان معينة،  وقد عجزت دول اخلليج الغنية على محاية أمنها  

ة اإلمارات اليت كانت تعتمد على إيران يف وارداهتا الغذائية، فحظر التصدير جعلها الغذائي، وخاص
عاجزة على شراء الغذاء أبي مثن، كما عانت  الدول اليت هيمنت عليها األحزاب اإلسالمية من  
األمن الغذائي الختاذها مواقف معينة، الن ضعف األمن الغذائي يبطئ النمو االقتصادي ويؤدي إىل 

على الغذاء، فواقع األمن الغذائي ابلدول العربية واجلزائر خاصة  1ر واجلوع مث العنف للحصول الفق
متدهور لعجز املشاريع التنموية عن حتسني املستوى املعيشي للفرد اجلزائري اليت ترتكز ابألساس على 

ططات الفرص حتقيق االكتفاء الذايت واستثمار الفائض لتحقيق األمن الغذائي من خالل استغالل خم
الزراعية لتنمية الفالحة يف اجلزائر لضمان األمن الغذائي، وتعزيز السيادة الوطنية والذي سنستعرضه  
يف إبراز أفاق الزراعة حلماية السيادة الوطنية اجلزائرية كمطلب أول ، ودور االستثمار يف جمال الزراعة 

   .وإنتاج الغذاء يف اجلزائر كمطلب اثين

 
، اجمللس الوطين  جملة سلسلة عامل املعرفةغذائية يف الدول العربية، ترمجة: اشرف سليمان،  جني هارجيان، االقتصاد السياسي للسيادة ال  1

 .  32-9، ص 2018، أكتوبر 465للثقافة والفنون واألدب، الكويت، عدد
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 األول: األمن الغذائي يف ظل خمططات التنمية الفالحية اجلزائرية: املطلب 

على األسواق العاملية للحصول على احتياجات من السلع الغذائية،   الكبري  اجلزائرعتماد  لإل       
دفع  هبا إىل اإلسراع بتحريك عجلة التنمية االقتصادية اليت تعترب الفالحة احد أعمدهتا، كون التنمية  

تم من خالهلا حتقيق أقصى انتج زراعي ممكن عن طريق ربط كل املوارد االقتصادية  يية عملية  الفالح
 . 1املتاحة لتحقيق التنمية 

على اجلانب املادي املتعلق ابختاذ كافة اإلجراءات اليت تؤدي ركز  ي مفهوم التنمية الفالحية  كون  و       
ة  يو عرفت التنمية الفالح  ،ل التنمية االقتصاديةجأإىل زايدة اإلنتاج الفالحي، وتكبري رأس املال من  

 - إعادة اهليكلة  -الثورة الفالحية  -الذايت   : التسيريخمتلفة  أبمساءيف اجلزائر إصالحات متتالية ومتعددة  
مرحلة املخططات    -قانون املستثمرات الفالحية  -قانون استصالح االراضي وحيازة امللكية العقارية

محاوالت لتوحيد جهود املواطن واحلكومة اجلزائرية لتحسني األحوال االقتصادية ك التنموية...اخل،
حمللية، وملساعدهتا على االندماج يف حياة األمة اجلزائرية واملسامهة  واالجتماعية والثقافية يف اجملتمعات ا

حتسني مستوى يف    ساهملي  نفسهها املواطن  ا ن يتبن أي تنمية جيب  وأ،  2يف تقدمها أبكرب قدر مستطاع
من شاهنا تشجيع املبادرة واملساعدة  ما  ، وتوفري ما يلزم من اخلدمات الفنية وغريها بطريقة  معيشته
لتحقيق أهداف التنمية الزراعية  ادق  فعالية    لضمان واملساعدة املتبادلة بني عناصر اجملتمع،  الذاتية  

 .3احمللية مث الوطنية 

 

 
 . 25، ص1987، الطبعة الثانية، بغداد: جامعة املوصل، التنمية االقتصادية الفالحيةالنجفي، توفيق سامل  1
 .  10،ص 2002، القاهرة: دار الفكر العريب،التنمية البشرية ابلتعليم والتعلم يف الوطن العريبإبراهيم عصمت مطاوع،  2
 . 16، ص2014، اجلزائر برج الكفان: دار األمة للطباعة والنشر، إدارة التنمية احمللية يف اجلزائرمجال زيدا،  3
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اجلزائر سنة   الوضع األمين   1999لتعرف  البرتول    ،انفراج يف  اجلزائر  جعل  وانتعاش سعر 
لتحقيق األمن الغذائي ودعم ،  لفالحياختصص أغلفة مالية ضخمة لربامج تنمية القطاع الريفي و 

( يف الفرع االول ،و  PNDAاملخطط الوطين للتنمية الفالحية )  حللسنه  منو   ،االستقالل الوطين
 يف الفرع الثاين.  1(PRRخمطط التجديد الريفي )

 الفرع األول : املخطط الفالحي للتنمية الفالحية : 

االعتبار لبعده االقتصادي ،  ظهرت ضرورة نزع الطابع السياسي عن العمل الفالحي ورد  
حيث يتجاوز املخطط الوطين الفالحي جمموعة   بتكييف الفالحة مع حميط وطين يف تتطور مستمر،

برامج أو أعمال مربجمة ليعرب عن ايديولوجية جديدة من حيث أنه يرفع املزارع إىل مستوى العون 
أ استعمال  عرب  وذلك   ، اختياراته  عن  واملسؤول  احلر  على  االقتصادي  واحلث  املساعدة  دوات 

 .2اجلزائر  االستثمار

 الغذائي: لألمنالفقرة االوىل: بناء فالحة عصرية 

  1999ديسمرب  23املوافق لـ    1420رمضان    15املؤرخ يف    11/ 99أسس له القانون رقم  
هذا النص القانوين هو مبثابة االنطالقة احلقيقية   54، السيما املادة  2000يتضمن قانون املالية لسنة  

هلذا الربانمج الذي سيكون له أثرا ابرزا فيما بعد سواء على مستوى هذا القطاع أو على مستوى 
االقتصاد الوطين، ويتم يف كل سنة ختصيص ما يتم برجمته يف إطار املخطط جند ما يقابله يف قانون  

مليار دوالر من بداية العمل به، واستفادت    30املالية لكل سنة ، وقد رصدت له ميزانية جتاوزت  

 
ه، ختصص: اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  رسالة دكتورالريفية يف اجلزائر،  هامشي الطيب، التوجه اجلديد لسياسة التنمية ا  1

 . 196، ص2013/2014وعلوم التسيري، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،
دراس  2 اجلزائري:  الفالحي  القطاع  على  اجلديدة  الفالحية  أثر اإلصالحات  تقييم  الرزاق، حماولة  عبد  للتنمية  بوعزيز  الوطين  املخطط  ة 

  / 2004،  3قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر  ،رسالة ماجستري،  2004-2000الفالحية  
 .45، ص 2005
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بقانون    2018مليار دينار وكانت يف    235.29وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري ب 
 .1مليار دينار جزائري  211.81املالية مقدر حبوايل 

اعتمد املخطط قاعدة األمن الغذائي بدل االكتفاء الذايت، لتحقيق األهداف للمدى الطويل 
، حنو انتهاج سياسة السوق والذهاب إىل توقيع اتفاقية الشراكة مع 2019واملتوسط إي إىل غاية  

إىل واالنضمام  األورويب،  العمل االحتاد  عن  السياسي  الطابع  لسلخ  التجارية كمحاولة  املنظمة   
الفالحي وبراجمه و رد االعتبار لبعده االقتصادي احلقيقي استجابة لتنمية املستدامة واإلنتاج الفالحي  

 لتحقيق األمن الغذائي. 

ج  واملخطط الوطين للتنمية الفالحة بوصفه برانمج وضع حلماية املشرتايت الفالحية واإلنتا 
الفالحي، كآلية خاصة ترمي إىل ترقية التأطري التقين واملايل والنظامي، قصد الوصول اىل بناء فالحة 
عصرية ذات كفاءة من خالل احملافظة واحلماية واالستعمال العقالين للموارد الطبيعية ، كذاك عن  

املوجودة طريق استصالح األراضي واال للقدرات  صص مبصادر ، وهو برانمج خم2ستغالل األفضل 
( ، وصندوق االستصالح FNIRDA)  متويله من الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية

( و القرض الفالحي التعاضدي، ومت تدعيم املخطط ابلقرار السياسي  FMVCعن طريق االمتياز )
الذي    2000نوفمرب    26لرئيس اجلمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة املوجه لوالة اجلمهورية يوم  

تكلم فيه بوجه عام على السياسيات اجلديدة للدولة ضمن املخططات اهلادفة إىل حتسني املستوى  
، وسجلنا هنا رجوع  3األمن الغذائي يدعم وحيفز الفالحة والفالحني ابالستعمال العقالين لكل املوارد 

 
  2019ة لسنة  يتضمن قانون املالي  2018ديسمرب    27املوافق ل    1440ربيع اثين عام    19املؤرخ يف    18/  18انظر: القانون رقم    1

 .  29،ص   79، اجلريدة الرمسية رقم 
 .105ص  ،مرجع سابقمجال جعفري،  2
الفالحية    3 لتنمية  الوطين  املخطط  بن صويلح،  الفالحي،   أمال  للنهوض ابلقطاع  االجتماعية  جملة  أداة  للعلوم  قاملة  حوليات جامعة 

 .  205-185، ص2018، ابريل23، عدد11قاملة، اجلزائر، اجمللد 1945ماي 8، مديرية النشر، جامعةواإلنسانية

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
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ذا اجملال عرب احلطاب هيمنة القرار السياسي على سياسة الفالحة يف اجلزائر للتوجيه الرائسي يف ه
 السياسي.

 :  اوال: حماور املخطط
 1( حول املكوانت األساسية األربعة: PNDAمتحور تنفيذ املخطط ) 

إنتاج وإنتاجية الفروع املختلفة مدعمة من طرف الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية    -
(FNRDA  .من اجل تقليص الفاتورة الغذائية ) 

 تكييف األنظمة الزراعية يف املناطق الطبيعية .  -

 دعم االستصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز وتكييفه يف اجلنوب.   -

  %14إىل    %11جري الذي يهدف إىل توسيع نسبة الغطاء الغايب من  املخطط الدويل للتش -
أتى    2000جويلية    18املؤرخ يف    332اليت جاءت ابملنشور رقم   الذي  الفالحة  وزارة 

 بتدابري تفيد تنفيذ املخطط. 

 وتضمن املخطط حمورين رئيسيني:

لفالحية كرتبية املواشي  حملور األول: يضم الربامج املوجهة إلعادة تهيل وعصرنه املستثمرات اا  (أ
 لتكثيف اإلنتاج وتطويره لتوفري املخازن املكيفة ووسائل النقل والتخزين.

احملور الثاين: يتعلق ابلربامج املوجهة للتنمية، واحملافظة على اجملاالت الطبيعية، وإنشاء مناصب     (ب 
 شغل كربامج التشغيل الريفي وبرامج تنمية الصحراء واحملافظة عليها.  

 
 .  45، ص سابقمرجع بوعزيز عبد الرزاق،   1
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 ا: اهداف املخطط: اثني
حتقيق األمن الغذائي لتمكني املواطن اجلزائري من   (PNDA)اهم األهداف اليت جاء هبا املخطط  

 اقتناء املواد الغذائية حسب الكم والكيف الذي يرغب فيه عن طريق:  

 تنمية استغالل القدرات والطاقات الوطنية والتحكم أكثر يف العوائق الطبيعية.   -

 . 1دفع الفالحة اجلزائرية لالندماج يف االقتصاد الدويل واالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة -

 رفع الصادرات من املواد الفالحية مع ترقية التشغيل حسب القدرات املوفرة وتثمينها.   -

املساحة   - االمتياز  زايدة  طريق  عن  الزراعية  األراضي  استصالح  بعمليات  للزراعة  الصاحلة 
 الفالحي . 

 ضبط برانمج إنتاجي أيخذ بعني االعتبار تنوع املناخ ملختلف املناطق .  -

املهددة ابجلفاف،   - املناطق اجلافة وشبه اجلافة وتلك  أنظمة استغالل األراضي يف  تكثيف 
تركيز إنتاج احلبوب يف املناطق املعروفة إبنتاجيتها    لتحويلها إىل أنشطة أخرى مالئمة، مع

 . 2العالية

جتاوز التضخم السياسي ملشاكل الفالحة اليت تساهم يف إخفاء احلقائق املوضوعية وشل آلية   -
 البحث عن حلول واقعية، لتصحيح العوائق اليت يعاين منها القطاع. 

رة يف القطاع الفالحي، و تكتفي  إدماج الفالحني يف مدار التنمية وجعلهم يتكفلون مباش -
إطار  يف  للفالحني  املالية  املسامهة  وتقدمي  الفالحية  مؤسساهتا  طريق  عن  ابلتوجيه  الدولة 

 . (  FNRDA)الصندوق الوطين للضبط والتنمية 

 
تطب 1 سلطانة،  الفالحية  كتفي  للتنمية  الوطين  املخطط  ماجسرت ،  2000/2005يق  االقتصادرسالة  منتوري    ،، كلية  االخوة  جامعة 

 . 189، صمرجع سابق . انظر: أمال بن صويلح،  7،ص  2005/2006، اجلزائر،1قسنطينة
 .201، صمرجع سابق اهلامشي الطيب،  2
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رسم أبعاد جديدة للعمل املؤسسايت الفالحي يف اجملال اإلداري و التقين واملايل حسب ما  -
 :1يلي

 :   اجملال اإلداري (أ

 استعادة املصاحل الفالحة لدورها يف تنمية وتنشيط االقتصاد.  -

 االستعمال العقالين والفعال إلطارات القطاع الفالحي.    -

 التنسيق بني خمتلف مصاحل القطاع . -
 اجملال التقين:  (ب 

 اعادة االعتبار لدور املعاهد الفالحية.   -

 حتسني إعمال املتابعة والتقسيم والتوجيه.   -

 املؤطرين خاصة يف جمال التحليل.  تدعيم قدرات  -

 تكوين الفالحني حسب احتياجات القطاع و طلباهتم.  -

 إعادة تهيل موظفي مصاحل القطاع الفالحي.    -
 اجملال املايل :  (ج

 توفري القروض وتدعيم املؤسسات املالية للقطاع  -

 ترقية االستثمار و التامني الفالحي   -

 إحداث تعديالت ومرونة يف اإلجراءات.  -

حتسني األمن الغذائي للعائالت الريفية، وإعطاء األولوية للعائالت املتمركزة ابملناطق املعزولة  -
. 

 
 .34، صمرجع سابق كتفي سلطانة،     1
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رفع مستوى اإلنتاجية بتسخري كل املوارد الطبيعية الوطنية لضمان تنمية مستدامة يف إطار   -
 احلفاظ على ذلك لألجيال القادمة.

 :  خططاثلثا: توسع امل
امل للتنمية    خططتطور  الريفية ليصبح املخطط  الوطين  التنمية الفالحية إىل األبعاد  ووسع 

، وهو    (PNDA)الذي هو امتداد للمخطط الوطين للتنمية الفالحية    (PNDAR)الفالحية والريفية  
والت الطبيعية  والضغوط  الرئيسية  للتحدايت  ومنسجما  ومنسقا  شامال  والتنظيمية  برانمج  قنية 

انطلق سنة   الغذائي يف اجلزائر الذي  اليت مت حصرها يف إضعاف حتقيق قواعد األمن  واملؤسساتية 
2004   . 

لتحقيق مصادر   اكرب  الريف واستثمار واستغالل فرص  املشروع رسم مشاريع جماورة الستقرار 
وسع يف   فاملخطط  جديدة،  موارد  واستحداث  العمل،  ظروف  وحتسني  لتعزيز  ملدخوالت  أهدافه 

للتنمية   البيئة ، وقام املخطط الوطين  املسامهة يف األمن الغذائي تتضمن كل املوارد املتاحة، محاية 
 : 1الفالحية والريفية على أربع حماور أساسية 

احملور األول: اعتمد الشراكة كصيغة لتنشيط احلركة اإلقليمية إمناء التنمية الريفية ابلتشاور مع  •
 صول إىل مشاريع مشرتكة لتحقيق نتائج اكرب الفاعلني للو 

_احملور الثاين: إعطاء أولوية وامتياز لألنشطة القائمة أو املمكنة يف األقاليم الريفية يف أشكال   •
 تعاقدية وشراكة للحصول على التمويل.

الريفية احملل  • للموارد واحلصول عليها، ابعتبارها تراث لألقاليم  توازن  الثالث: إعادة  ية  احملور 
 وجزء مكمل لإلبعاد اجلهوية والوطنية للتنمية املستدامة 

 
(،  1980/2009)لي الفالحي اجلزائري خالل الفرتةحتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احملزهري عماري،    1

 . 79، ص 2014/  2013ر بسكرة، اجلزائر، ضدية، جامعة حممد خي، ختصص: اقتصاد تطبيقي، قسم العلوم االقتصا رسالة دكتوراه
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اكرب • ابخنراط  احملليني  للفاعلني  التشاور  إلية  اعتماد  الرابع:  آتزر    احملور  لضمان  اإلدارة  مع 
 للجوانب االقتصادية واالجتماعية وتنسيق األعمال. 

من القانون رقم    94ومول مشاريعه الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية املنشأ مبوجب املادة  
املالية لسنة    1999-12-23املؤرخ يف    99-11 وصندوق استصالح    2002املتعلق بقانون 

لدعم االستثمار وتوسيع   1998تياز املستحدث مبوجب قانون املالية لسنة األراضي عن طريق االم
، ابإلضافة إىل الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي، لتتعاقب األزمة املالية العاملية  1الواحات ابجلنوب 

على النمو االقتصادي اجلزائري، اليت أكدت حساسية، وتعقيد قضية األمن   2008-2007لعامي  
 . 2ائري وعالقته الوثيقة مبسألة األمن والسيادة الوطنية واقعاالغذائي اجلز 

 الفقرة الثانية : قانون التوجيه الفالحي للتنمية املستدامة:

الذي يسيطر حملاور    2008أوت    3املؤرخ يف    16-8جاء قانون التوجيه الفالحي حتت رقم  
 : 3التنمية املستدامة للفالحة وعامل الريف الذي يرمي اىل جتسيد األهداف األساسية التالية  

 مسامهة اإلنتاج الفالحي يف حتسني األمن الغذائي.  -

 ع الفالحي.  ضمان تطري حمكم للتنظيم واألدوات لتأطري قطا  -

 
، جامعة قاصدي مرابح  جملة دفاتر السياسة والقانونحممد بوركبة، شعابنة إميان، مدى فعالية الدعم يف إطار سياسة التجديد الفالحي،    1

 .  322-307، ص 2017، جانفي 16، العدد 9ورقلة، اجلزائر، اجمللد
ة الريفية والصيد البحري، السياسة احلكومية يف جمال الفالحة والتنمية  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلزائرية، وزارة الفالحة والتنمي  2

 . 2، ص2015الريفية والصيد البحري، سبتمرب، 
-peche-/ressources/front/files/pdf/politiques/agricultureministre.gov.dz-http://www.premier

.ar.pdf 
، ص  46املتضمن التوجيه الفالحي ، اجلريدة الرمسية  رقم  3/8/2008املؤرخ يف  16-08من قانون التوجيه رقم  2انظر: املادة   3
5-6. 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/politiques/agriculture-peche-ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/politiques/agriculture-peche-ar.pdf
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وضع إطار تشريعي يضمن أن يكون تطور الفالحة مفيد اقتصاداي واجتماعيا ومستدميا بيئيا   -
. 

 مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة املالئم للتنمية الفالحية النباتية واحليوانية بصفة مستمرة.   -

التوجيهي الفالحي    ويف نفس اجملال مت دعم النظام التشريعي حلماية األراضي الفالحية بعد القانون
 بعده قوانني أمهها:   8-16

رقم   -1 سنة    3-10القانون  وكيفيات    2010املؤرخ يف  األراضي إالذي حيدد شروط  ستغالل 
 الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة.  

ديسمرب الذي حيدد كيفيات تنفيد حق االمتياز   23املؤرخ يف    326-10املرسوم التنفيذي رقم   -2
 ضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة.  الستغالل األرا

الذي حيدد كيفيات استغالل    2011يناير سنة    10املؤرخ يف    6-11املرسوم التنفيذي رقم   -3
امللحقة ابهليئات املؤسسات  أو  للدولة واملخصصة  التابعة لألمالك اخلاصة  الفالحية  األراضي 

 العمومية.  
املصادقة على دفرت الشروط الذي حيدد كيفيات املتضمن    2011مارس  29القرار املؤرخ يف   -4

 االمتياز للهيئات العمومية على األراضي الفالحية التابعة ألمالك اخلاصة للدولة.  
املتعلق بنزع أراضي فالحية    2011مارس    29املؤرخ يف    191املنشور الوزاري املشرتك رقم    -5

األراضي الفالحية الستعماهلا كأوعية  إلجناز جتهيزات عمومية، يضع هذا املنشور نظاما يسري نزع  
 عقارية إلقامة خمتلف التجهيزات العمومية ذات املصلحة العامة.  

املتعلق إبنشاء مستثمرات جديدة    2011فرباير  23املؤرخ يف    108املنشور الوزاري املشرتك رقم   -6
 للفالحة وتربية احليواانت.  

رقم   -7 واملتعلقة إبنشاء مستثمرات  املوجهة    2011مارس    24املؤرخة يف    246املذكرة  للوالة 
 جديدة للفالحة وتربية احليواانت.  
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رقم   -8 املشرتك  الوزاري  يف402املنشور  العقارية    2011يونيو    6املؤرخ  امللكية  حبيازة  واملتعلق 
الفالحية، اتمني عقاري للمستثمرين، وجاء املنشور الستدراك التأخري املسجل إلهناء إجراءات  

 ثمرين املستفيدين من نظام حيازة امللكية العقارية الفالحية وتطهري الوضعية.  تسليم العقود للمست

ستصالحها من  إحكام التشريعية هتدف اىل حتصني استغالل األراضي اليت مت  وكل هاته األ
الغذائي، كتفاء الذايت اىل األمن قبل الدولة لتضمن الدولة اجلزائرية موارد هاته األراضي يف حتقيق اإل 

وإلغاء جتزئة األراضي الفالحية اليت يصعب استغالهلا، واستمدت هذه القوانني وخاصة قانون التوجيه  
السابق اجلمهورية  رئيس  السياسي خلطاب  القرار  من  قوته  اليت 1الفالحي  للتحدايت  ، كاستجابة 

 .    2008استوقفت القطاع، بسبب أزمة الغذاء العاملي 

إطار   والريفية يف  الفالحية  للتنمية  الوطين  املخطط  تطبيق  يتوقف عن  مل  الدعم  أن  ابلرغم 
،  2009-2005خمططات القطاع الفالحي ضمن الربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي لفرتة  

مليار    17000  2تصادي لتنمية مناطق اجلنوب واهلضاب العليا مبيزانية قيمتها واملخصص للنمو االق
يعادل   ما  أي  واالستجابة  240دينار  القاعدية  املنشآت  لتطوير  وجهت  أمريكي،  دوالر  مليار 

للحاجيات االجتماعية يف إطار دعم األمن الغذائي بتطوير النشاطات االقتصادية الريفية، وتنمية  
و  املواشي  النشاط تربية  وتنمية  الفالحية،  احمللية  املنتوجات  وترقيه  اجليين،  الرتاث  ومحاية  الدواجن، 

 وهي مبالغ ضخمة رغم األزمة املالية العاملية.  3الفالحي

 
 .185، ص مرجع سابق  أمال بن صويلح،  1
،  2009-2005الدميقراطية الشعبية اجلزائرية، مصاحل الوزير األول، الربانمج التكميلي لدعم النمو ابلنسبة للفرتة اجلمهورية اجلزائرية  2

 . 38، ص2005افريل 
-22-09-05-10-ministre/activites/2015-.gov.dz/ar/premierministre-http://www.premier

.12.html 
، جامعة  كلية العلـوم االقتصادية و علــوم التسييـر، فرع: ختطيط،  رسالة ماجستريزرنوح ايمسينة،  إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر،   3

رسالة  ، 2014-2000الحي يف ظل الربامج التنموية .انظر: دندن فتحي حسن، تطور القطاع الف190، ص2005/2006اجلزائر،
 . 53، ص2015/2016، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة مستغامن، اجلزائر، ماسرت

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-05-09-22-12.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-05-09-22-12.html
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شرع يف تنفيذ سياسة التجديد الزراعي والريفي من قبل وزارة الزراعة والتنمية الريفية يف عام  
ساس هذه السياسة حتقيق توافق وطين حول مسألة األمن الغذائي أواملوافقة لالزمة العاملية، و   2008

املبادرات والطاقات، وعصرنة جهاز اإلنتاج، وترمجة   الوطنية، وتستند على حترير  السيادة  لضمان 
القدرات الكبرية اليت حتتوي عليها بلدان وجمتمعنا واقعا يف امليدان، وارتكزت سياسة التجديد الزراعي  

ون الزراعة التوجيهي، مبا ان القانون حيدد معاملها وإطارها العام هبدف متكني الزراعة والريفي على قان
 .  1الوطنية من املسامهة يف حتسني األمن الغذائي للبالد وحتقيق التنمية املستدامة 

تعزيز   الريفي،  التجديد   ، الفالحي  التجديد  هي  أساسية  ركائز  ثالث  على  الربانمج  اعتمد 
 :  2والتقنية القدرات البشرية

 التجديد الفالحي:   خمططات  (أ
تعزيز إنتاجية رأس املال عن طريق البذور، حجز املياه، املكننة الفالحية ،التسميد، البيوت   -1

والزراعة  واملستثمرة،  )البلدية،  مستوى  على  وهذا  والتثمني،  التحويل  البالستيكية، 
 النموذجية، والتعاونية(. 

ية : يدفع عجلة البنية التحتية الفالحية والبنية التحتية للري،  البنية التحتية الفالحية والريف -2
 وعلى مستوى )البلدية، احمليط، املستمرة، املزرعة ،التعاونية (. 

برامج التنظيم: بتنظيم املنتجات الزراعية ،وإعادة تهيل وإنشاء البين التحتية على مستوى   -3
 )البلدية ،املستثمرة، الوحدة)اجلمع والتحويل (( 

 امج التجديد الريفي:  بر   (ب 
مكافحة التصحر: تعزيز السد األخضر واملياه اجلوفية يف مناطق احللفاء، محاية املراعي  -1

 واستصالح األراضي املعمورة على مستوى )البلدية، احمليط(. 
 

1 MADR ,  La politique de renouveau agricole et rural en Algérie,2012 . p10.  

http://madrp.gov.dz/ 
 .  1، ص2008وزارة الفالحة والتنمية الريفية، االستثمارات والشراكة يف امليدان الفالحي يف اجلزائر،  2

.Inv.pdf-http://www.aoad.org/Algeria 

http://madrp.gov.dz/
http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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محاية التجمعات املائية: مبكافحة االجنراف البيولوجي وامليكانيكي وحجز املوارد املائية،   -2
وفك العزلة، وتنشيط وحدات تربية املواشي، وحتسني الدراسات على مستوى )البلدية  

 ومستجمعات املياه (. 
الغاابت ومح -3 وزراعة  الغابية  الزراعة  وأعمال  ابملعدات  الغايب:  اإلرث  وتعزيز  ايتها  محاية 

 وأعمال البنية التحتية على مستوى )البلدية، غاابت حكومية(.  
واهلشة،   -4 الرطبة  واملناطق  الوطنية  احلظائر  مستوى  على  ويكون  البيئة:  النظم  محاية 

الواحات،  الصيد،  مراكز  احملميات،  مستوى)البلدية،  على  الصيد  ومراكز  وابحملميات 
 القصور، احلظائر(.  

 تصالح احمليط على مستوى )البلدية ،احمليط( . االستصالح: عن طريق اس -5
 . 1(prchatبرامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقين)  (ج

على  ✓ والبيطرية  الفالحية  وتقنيات  النبتات  بوقاية  املتعلقة  الزراعية:  اخلدمات  تعزيز 
 مستوى)البلدية واحمليط(.  

االتصاالت واإلرشاد الزراعي والبحث العلمي تعزيز القدرات البشرية: املتعلقة خبدمات   ✓
 والفالحي والغايب، وتعزيز نظام التدريب.

تعزيز التمويل الريفي: إبنشاء االحتادات االئتمانية الريفية على مستوى)البلدية، املناطق   ✓
 احملمية، احلدائق الوطنية، مراكز الصيد، الواحات والقصور(. 

العزيز بوتفليقة هذه األمهية االسرتاتيجية للفالحة يف  وقد أكد رئيس اجلمهورية السابق عبد  
حتقيق االمن الغذائي اجلزائري خالل الندوة الوطنية للفالحة والتنمية الريفية اليت نظمت بوالية بسكرة  

:" ضرورة حتول الفالحة إىل حمرك حقيقي للتنمية االقتصادية الشاملة بفضل تكثيف  2009سنة  
ة الغذائية االسرتاتيجية وكذلك بفضل ترقية التنمية املكاملة لكل األقاليم  اإلنتاج يف الشعب الزراعي

 
 .  3، ص2008وزارة الفالحة والتنمية الريفية، االستثمارات والشراكة يف امليدان الفالحي يف اجلزائر،  1

.Inv.pdf-http://www.aoad.org/Algeria 

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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الغذائي من خالل كل  الفالحية، ورفع مستوى األمن  التنمية  املتوالية  لتواصل احلكومات  الريفية، 
 .  1براجمها وخمططاهتا من اجل التنفيذ حيث مت التجديد ابملخطط اخلماسي يف كل مرحلة

 (:  2019-2015خمطط مخاسي للنمو)الفقرة الثالثة: 
على تدعيم    2015/2019أبقت احلكومة ابلنسبة للفرتة اخلماسية للربانمج اخلماسي للنمو  

وتكييف اإلطار التحفيزي واملرافقة لالستمرار اخلاص، والشراكة إباتحة احلصول على العقار الفالحي 
دات والبىن التحتية للصيد يف إطار  واستصالح أراضي جديدة، وعصرنة املستثمرات الفالحية والوح

الفاعلني ابلتنمية )فالحني، مريب املاشية ، صيادين، متعاملني اقتصاديني...(، الذي   التشاور مع 
جاء يف مخس حماور جديدة اليت تتالت يف خمططاهتا: التنمية الفالحية مث الريفية مث الصيد البحري،  

 : 2ة والريفية والصيد البحري يف هاته احملاور اخلمسة  ومتثلت اسرتاتيجية و سياسة التنمية الفالحي

املساحة   وتوسيع  دعمها  على  ابحملافظة  اإلنتاجية  القاعدة  توسعت  إىل  يهدف  األول:  احملور  أ( 
 الفالحية وترقية الصيد وتثمني املنتجات الفالحية والصيدلية والغابية. 

الفالحية والصيدلية وضمن الشعب االسرتاتيجية مع ب( احملور الثاين: مواصلة تكثيف املنتجات  
إعادة هتيئة البين التحتية وتطوير إنتاج تغذية املاشية واملائيات البحرية واخلضر والفواكه والزراعات  

 الصناعية.

 ج( احملور الثالث: تقوية احلماية وحفظ املوارد الطبيعية.  
 تاج الوطين.د( احملور الرابع: تقوية آليات الدعم وتطري اإلن

ه( احملور اخلامس: متابعة تقوية الكفاءات البشرية والدعم التقين عرب عصرنة اإلدارة الفالحية، وإدارة  
 الغاابت والتكوين والبحث واإلرشاد ونشر التقدم التقين، تعد شرطا أساسيا.  

 
 . 23، ص2012الشعبية، خمطط عمل احلكومة من اجل تنفيذ برانمج رئيس اجلمهورية، سبتمرب  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 1
- 4، ص 2015وزارة الفالحة الريفية والصيد البحري، السياسة احلكومية يف جمال الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سبتمرب  2
5  . 
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 أهدافا اعتمدت ثالث ركائز:  2015/2019واعتمد الربانمج اخلامس 
 لفالحة وتربية املواشي.  الركيزة األوىل: ا •
 الركيزة الثانية: الصيد وتربية املائيات.  •
 الركيزة الثالثة: الغاابت واألحواض املائية املنحدرة .  •

 تقابلها األهداف التالية: 
للمنتوجات األساسية )احلبوب،  • املتوقع ابلنسبة  اهلدف األول: رفع مستوايت اإلنتاج 

احلمراء اللحوم  التمور،  الطازجة،  الصيد   اخلضر  منتجات  الطازج،  احلليب  والبيضاء، 
 والرتبية املائية(. 

اهلدف الثاين: رفع اإلنتاج الوطين يف الصيد وتربية املائيات إىل الضعف أي ما يعادل  •
 الف طن خالل اخلماسي.  200

تطوير  • ليصبح  التنمية  مشاريع  يف  الريفيني  السكان  واشرتاك  الطبيعية  املوارد  محاية 
الفالحي وعصرنة النشاطات  الريفية  والتنمية  الفالحي  التجديد  صعيد  على  املنتجة  ة 

 . 2017  2، وأضيف ميدان الغاابت سنة 1القطاع، وتعزيز الصيد البحري وتربية املائيات 

ومن اجل حتقيق هاته السياسات املتعلقة ابلربامج التنموية الزراعية للحكومة اجلزائرية لتحقيق  
ية احملروقات مت توظيف كم هائل من صناديق ضخ األموال الضخمة األمن الغذائي، والتخلص من تبع

 امهها:  3لصاحل املشاريع التنموية لفرتة متتالية 

 
 .  18، ص  2014 ل احلكومة ، مايالشعبية، خمطط عماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  1

-d-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-http://www.premier

.actions/planaction2014ar.pdf 
 . 26، ص2017اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، خمطط عمل احلكومة، سبتمرب  2

.actions-d-references/plans-de-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-http://www.premier 
، ختصص: نقود  رسالة دكتوراهجمدولني دهينة، اسرتاتيجيات متويل القطاع الفالحي ابجلزائر يف ظل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة،  3

 . 186، ص2016/2017،جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريومتويل،   

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/planaction2014ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/planaction2014ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions
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 . 2009-2000صناديق الدعم الفالحي للفرتة  -أ
التنفيذي رقم   -1 املرسوم  الفالحية، وحدد  الوطين للضبط والتنمية    118-2000الصندوق 

التنمية    2000مايو    30واملؤرخ يف   و  للضبط  الوطين  الصندوق  طلبات  تسيري  كيفيات 
 . FNRDA الفالحية

مت إنشاؤه مبوجب قانون املالية    FPZPPصندوق ترقية الصحة احليوانية والوقاية النباتية   -2
ماي  30املؤرخ يف    119ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم    FNRDAمثل    2000لسنة  

 الذي حدد إرادات هذا الصندوق.  2000
نشأ هذا   FLCDDPSصندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب   -3

وبدأ العمل به وفقا   1999سبتمرب    23املؤرخ يف    11-  99وق مبوجب القانون رقم  الصند
،احملدد إلرادته ونفقاته وادارته    2002-7-23املؤرخ يف    248-2املرسوم التنفيذي رقم  

 ومهامه.  
مت انشاء    FDRMVTCصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز -4

القانون   املرسوم    2002ديسمرب    24خ يف  املؤر   11-2مبوجب  مبقتضى  به  العمل  وبدأ 
 . 2003مارس 29املؤرخ يف 145-3التنفيذي رقم 

واملربيني   والفالحني  للمشرتيني  القروض  ومنح  التنمية  هاته  بدعم  الصناديق  هاته  واهتمت 
الف التجديد  إعادة  برانمج  أطار  ويف  والزراعي،  الفالحي  اجملال  يف  االقتصاديني  الحي  واملتعاملني 

ضمن   فتصبح كلها  الدعم  لصناديق  جديدة  تصنيفات  أعطيت  واألدوار  املهام  وتقسيم  والريفي 
 صندوقني يعمل أحدامها لصاحل برامج التجديد الفالحي، والثاين لصاحل برامج التجديد الريفي.  

 

 .7،ص2000جوان  4، الصادرة بتاريخ 31ورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العددانظر:  اجلريدة الرمسية للجمه
 .  26،ص 2000أوت   27، الصادرة بتاريخ 53اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد        
 .33،ص 2002اكتوبر13الصادرة بتاريخ  ،67اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد        
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 .  2014-2010صناديق دعم القطاع الزراعي يف اجلزائر للفرتة   - ب 
 :1الذي اندرجت ضمنه ثالث صناديق فرعية :FNDAحية  الصندوق الوطين للتنمية الفال -1

 الصندوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي.   •
 صندوق ترقية الصحة احليوانية ومحاية الصحة النباتية.   •
 الصندوق الوطين للضبط واإلنتاج.  •

 :2الصندوق الوطين للتنمية الريفية الذي تضمن كذلك ثالث فروع -2
 نمية االقتصاد الرعوي والسهوب. صندوق مكافحة التصحر وت •
 صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز.   •
 صندوق خاص يدعم مريب املواشي وصغار املستغلني الفالحيني. •

وهذا التخصص جاء على حساب سياسات التنموية احلكومية يف تقسيماهتا للتنمية الفالحية  
الذي  CNMA ابإلضافة إىل البنوك السابقة مثل الصندوق الوطين للتعاون الفالحيوالتنمية الريفية،  

صناديق جهوية، وكذا التمويل عن طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية  3صندوقا حمليا، و   15يدير  
BADR3، اليت بقيت يف عملها بدعم املخططات التنمية الفالحية وترقية العامل الريفي . 

احلكومة فيما خيص حماربة الفقر واهلشاشة االجتماعية ، وضمان استقرار    موازات مع سياسة
 4( الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ANGEM(سكان األرايف، وتنمية روح املقاولة اليت تكفل  

ابجلزائر على جتسيد أهدافها يف دعمه لكل املشاريع ومتويلها لتحقيق األهداف املكرسة، ضخت  

 
 . 11،ص  2014ماي  21الصادرة بتاريخ  30اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  1
 .  18اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرجع نفسه، ص 2
 .192، صمرجع سابق جمدولني دهينة،  3
 يف القطاع الزراعي، والشبه زراعي للبطالني من اجل متويل مشاريعهم.   CNAC دعم كذلك الصندوق الوطين للتامني عن بطالة  4
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كل اخلماسيات من اجل أن حتقق اجلزائر اكتفاءها الذايت وتضمن األمن الغذائي اموال ضخمة يف  
 وتعزز استقالل سيادهتا الوطنية.  

  30بعد عقدين من بداية العمل مبخطط التنمية الفالحية رصدت له ميزانية جتاوزت قيمتها  
الزراعي، وال على تنظيم تسويق مليار دوالر، ما زالت اجلزائر غري قادرة على تعقب مسار إنتاجها  

يف املئة من جممل السكان النشيطني اقتصاداي، انهيك عن ضمان   25إنتاج قطاع يشغل أكثر من 
يظهر حتليل املخطط الوطين اكتفائها الذايت من املواد الغذائية االسرتاتيجية مثل احلبوب واحلليب، و 

ال املخطط  ترسخ  الفالحية قصورا مرتبطا بضعف  إىل  للتنمية  يعود  امليداين، وهذا  الواقع  زراعي يف 
غياب املعطيات االجتماعية واالقتصادية الدقيقة والرؤية االستشرافية ملستقبل الفالحة اجلزائرية على 

. وهكذا،  2001مدى طويل، هذا ما أشار إليه اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي منذ عام  
ابلعودة إىل وضعية االعتماد الكبري    1الت اجلزائر مهددةوبعد عقدين من إصالح قطاع الفالحة، ما ز 

 . 2000واملزمن على الواردات الغذائية كما كان عليه احلال قبل سنة  

 املخططات التنمية على األمن الغذائي لتعزيز السيادة الوطنية: أثرالفرع الثاين: 

لنسب اليت مت توقعها  ام وايقوم األثر والتقييم على حقيقة جتسيد األهداف واقعيا ووصول لألرق
ملختلف املخططات والسياسات والتشريعات يف ظل حتقيق األمن الغذائي الذي   ة نتيج كحصيلة و

يضمن استقالل السيادة الوطنية عن إي تبعية لقطاع احملروقات آو قطاع السلع الغذائية األساسية  
قيق األهداف مقارنة مع املبالغ  وعليه سنحاول تقييم كل مرحلة رغم إن اخلرباء امجعوا على عدم حت 

 اليت رصدت هلذا القطاع ، وظهر أول عجز عند ظهور التنمية الفالحية مث الريفية. 

 
 ، 15/12/2019،حممد مهدي، إنعاش الفالحة يف اجلزائر: عندما حيضر املال وتغيب األفكار 1

http://assafirarabi.com/ar/. 

http://assafirarabi.com/ar/
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 :2008-2002اثر املخطط الوطن للتنمية الفالحية مث الريفية أالفقرة االوىل: 

للتن الوطين  املخطط  مث  الفالحية  للتنمية  الوطين  املخطط  انطالق  الفرتة  هاته  مية  شهدت 
 :1الفالحية والريفية ، الذي هو امتداد لألول وما انطلق يف حتقيق اهدافه 

 اإلنتاج النبايت:    -أ

مساحة   وبذر  حرث  مت  املرحلة  هاته  واللني  3197000خالل  الصلب  القمح  هكتار 
، ولكنه مت حصاد  3483000مث حرثه من اجل مساحة   % 92،والشعري، وأعالف أي ما يعادل  

هكتار، أي يفارق املساحة    3197000هكتار من املساحة اليت مت حرثها  2402400ما يقارب  
يتم حصدها بنحو   من املساحة اإلمجالية واليت    %24.8هكتار ،ومتثل نسبة  794600اليت مل 
 2أرجعت لعدة عوامل أمهها :

 هكتار.   10000الربد الذي أصاب بعض املناطق واهلك حوايل  •
 هكتار.  200آالت احلصاد وكانت يف حدود احلرائق الناجتة عن  •
 هكتار .  700حرائق موسم الصيف الطبيعية أو بفعل فاعل قدرت ب  •
 هكتار.  729100اجلفاف الذي اكتسح املساحة الباقية املقدرة ب  •

واإلنتاج مل حيقق األهداف املوجودة ولكنه تقدم بتذبذب مع ارتفاع نسبة املساحة املزروعة  
حصادها كامال عدم  )األبقار،    رغم  من  هذا  دفع  يف  احليوانية  الثروة  وسامهت  منها،  واالستفادة 

 
عامر،    1 بوعكاز  علي،  شيخ  الفالحيةبن  للتنمية  الوطين  التنمية  وتثريه املخطط  لبلدية  الريفية على  الريفية  املناطق  حالة  :دراسة 

زاين عاشور    قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ،  رسالة ماسرت،2000/2015االدريسية
 . 70ص،  2017/ 2016ابجللفة، اجلزائر،

، فرع اقتصاد، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة االخوة  رسالة دكتوراهفوزية غريب، الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية،    2
 . 21، ص  2008منتوري قسنطينة، اجلزائر، 
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األغنام، اإلبل، اخليول (، ولكن بتذبذب من سنة إىل أخرى، وزايدة بسيطة جدا يف املنتوج النبايت،  
 وعدد رؤوس الثروة احليوانية ومنتجاهتا، وصوال إىل األزمة املالية العاملية اليت أبرزت حقيقة عدم حتصيل 

وأسواق السلع  1االكتفاء الذايت حملاصيلنا وتكريس األمن الغذائي وبقاء اجلزائر يف تبعية للمحروقات 
الغذائية األساسية، اليت برزت يف عدم تثر امليزان التجاري اجلزائري إال بنسب بسيطة جدا بل ضعيفة  

الشغل دون بلوغ املعدل   الضخمة اليت ضخت هلاته املشاريع، رغم تزايد يف مناصب  ابألموالمقارنة  
، وزايدة املساحة الفالحية وعدم االستفادة منها، ابإلضافة إىل عجز اإلنتاج  2املقرر يف إطار املخطط 

الغذائي وضعف   األمن  على   قدرته الفالحي يف حتقيق  اجلزائريني  للسكان  املتزايد  الطلب  مسايرة 
ي وتطور النمو االستهالكي وترسخه كثــقافة  احملاصيل الغذائية، وحتقيق التوازن بني اإلنتاج الفالح 

 للمواطن اجلزائري، و التأثر املباشر ابملتغريات اإلقليمية والدولية اليت شاهدهتا األحداث املتسارعة.
وقد أكد تقرير اجلزائر للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان اجلزائر يف إطار حتسني اإلنتاجية   

عل  صرفت  القائمة  الزراعات  مخسيف  أصل    5ى  من  تكلفة   15مشروعات  مشروع 
مليون دوالر يف جمال إنشاء قطب    4.2( مليون دوالر، ومشروعني احدمها تكلف  844.09حوايل)

صناعي غذائي يف والية سطيف، ومشروع الثاين برانمج االستثمار يف منشئات الضبط، ضمن تقرير  
 . 3ة متابعة األمن الغذائي للمنظمة العربية للتنمية الزراعي

 
لدول العربية، امللحق التنفيذي لتحدايت التنمية يف الدول العربية حنو مقاربة بديلة، نيويورك،  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، جامعة ا  1

 . 26، ص2008ديسمرب 
ات  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الفالحة، مديرية اإلحصائيات، تقدير حجم اليد العاملة الفالحية على مستوى املستثمر   2

 . 3، ص2001الفالحية، اكتوبر  
- 2017ة جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير متابعة تنفيذ الربانمج الطارئ لألمن الغذائي العريب املرحلة الثاني 3

  http://www.aoad.org/reportFoodSaftyProg2018.pdf.11، ص2018مجهورية السودان،  - ، اخلرطوم0212

http://www.aoad.org/reportFoodSaftyProg2018.pdf
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 الفقرة الثانية: سياسة التجديد الفالحي:

اكدت يف براجمها واستمرارها على   2014/ 2008جاءت سياسة التجديد الفالحي والريفي  
الغذائي  الدائم لألمن  التدعيم  املتعاقبة حقيقة،  الفالحية  السياسات  تتبعه  الذي  اهلدف األساسي 

،  1رك حقيقي للنمو االقتصادي الشامل للجزائر الوطين مع التشديد على ضرورة حتول الفالحة إىل حم
 وال ننكر التقدم ولكنه ضعيف يف وجه االمكاانت املالية ابلعملة الصعبة الكبرية : 

من    %6شهدت املرحلة حتسن املعدل السنوي لنمو اإلنتاج الفالحي، الذي ارتقى من   -
 . 2010/2014من خالل الفرتة %8اىل2008-2000فرتة 

آالف ومائتني مشروع جواري للتنمية  10سكان األرايف من خالل    حتسني ظروف معيشة -
 اسرة ريفية .  730000منطقة ريفية، استفادة منها  2200الريفية يف 

 منصب، السيما يف املناطق الريفية واحملرومة من التنمية. 75000وصول مناصب شغل إىل   -

 وسجل يف املقابل اخلرباء احملللني جلداول املشاريع مالحظات:

مشروع     150عدم التجانس يف املشاريع بني الوالايت يف والية تفوق حصوهلا على املشاريع بـ   
مشاريع، و ايضا شلل برانمج التجديد الريفي مث توقفه للتأخر الكبري يف اجناز معظم  10واخرى  

 :   2املشاريع اجلوارية وعقود النجاعة على املستوى الوطين حسب مايلي

مشروع    693تخر يف حتقيق هدف حتسني ظروف العيش لسكان الريف: بلغ عدد املشاريع   -1
وسجلت    5%مشروع بنسبة    116جواري ضمنه تقدمت يف االنطالق ثالث والايت ب

 .  %5اقل من والية تخر يف انطالق مشاريعها  25

 
 .  3،ص2015اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الفالحة، السياسة احلكومية يف جمال الفالحة، سبتمرب 1

2 MADR.Le renouveau rural ,(16éme reunion d’évaluation le 6/1/2013) P20-28  

 .  269، ص  مرجع سابقانظر: هامشي طيب، 
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ا -2 الريفي: سجل حتته  الوسط  االقتصادية يف  األنشطة  تنويع  نطالق  شلل يف حتقيق هدف 
االجناز    2047 بنسبة  براجمها  انطلقت يف سري  ثالث والايت  مشروع جواري، تصدرت 

 والية مل تتقدم يف اجناز مشاريعها املربجمة.  45، وتخرت ابقي الوالة  اي  %3
  %17ضعف يف حتقيق هدف محاية املوارد البشرية: تصدرت كذلك ثالث والايت بنسبة   -3

مشروع ، والوالايت األخرى مل تتجاوز نسبة    3234من تقدم مشاريعها، حيث بلغ عددها  
 . %5التقدم 

امهال يف حتقيق هدف إعادة تهيل الرتاث الريفي املادي وغري مادي: شهد هذا أقل مشاريع  -4
بينما مل    %9نصيبا ، وتصدرت ثالث والايت عملية تنفيذ الربانمج املقرر بنسبة انطالق  

 األخرى يف براجمها.   45تتحرك الوالايت 

التصحر، فتح املسالك والطرقات، تطوير   ونفس احلال ابلنسبة للعمليات األخرى، مكافحة 
عملية التشجري، وتوسيع الثروة الغابية اليت شهدت وترية جد بطيئة يف تطبيق الربانمج ميداان، وتصدر  

ت ثالث والايت إىل أربع بنسب متوسطة االجناز يف تقدم الربانمج ،وتسجيل تخر معظم الوالاي
 األخرى.

وابلتايل انتهاء مدة برانمج التجديد الريفي دون اكتمال براجمه يف حتقيق االكتفاء الذايت وحفظ 
األمن الغذائي وتعزيز استقالل السيادة الوطنية اجلزائرية وفشل حمرك الزراعة، هلذا مل تتحقق التنمية  

لنشاط االقتصادي غري متوازن، وبقاء  الزراعية يف اجلزائر الحنصار الزراعة وحصاد االقتصاد الريفي وا
وارتفاع   تناقصا  اخلارج كوهنا مل تعرف  الغذائية يف  الفجوة  واتساع  اخلارج  الغذاء يف  االعتماد على 
الفاتورة لالسترياد الغذائي، وارجع بعضهم فشل تقدم اإلنتاج الفالحي أبغلب الوالايت لعدم حرص  

 : 1إلدارة يف ظل بريوقراطية التنمية وغياب املراقبة واملتابعة والتوجيه وغياب ا

 
جملة   أسامة عبد الرمحان، البريوقراطية النفطية ومعضلة التنمية: مدخل إىل دراسة  إدارة التنمية يف الدول اجلزيرة العربية املنتجة للنفط، 1

 .   69، ص1982، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، جوان57،عدد  سلسلة عامل املعرفة
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صراع البريوقراطية بني مديرايت الفالحة وحمافظات الغاابت والبنوك التمويلية الذي كان   -أ
 عائقا كبريا يف عملية التنمية وتخر املشاريع وفشل عقود النجاعة.  

لقرار  ازدواجية األوضاع اإلدارية والتداخل يف املسؤوليات والصالحيات و املركزية يف ا - ب 
 مع ارتفاع التكاليف يف قطاع اخلدمات وعدم استخدام التكنولوجيا. 

الفالحي    -ج والتكوين واإلرشاد  التقنية  الدراسة  لتقدمي  واملساندة  الدعم  غياب خدمات 
 وتنظيم عالقات املستثمرات الفالحية مع األسواق.  

 رق(  ط  -مياه -عدم كفاءة أجهزة مكافحة تدهور املوارد الطبيعية )تربة -د
 ألنشطة غري فالحية .   ENSEJذهاب معظم قروض تشغيل الشباب  -ه
 غياب سندات امللكية مما قلل من التزامات البنوك يف تقدمي القروض للمزارعني . -و

كل هذا ساهم يف فشل برانمج التجديد الفالحي يف خدمة األمن الغذائي يف اجلزائر رغم توفر   
مة، إال أن عدم كفاءة العنصر البشري ووعيه وحتديد املسؤوليات اإلمكانيات واملوارد املالية الضخ

وتوزيع االدوار أدى إىل نتائج غري متوقعة يف سوء التسيري وعدم املراقبة والتوجيه ، وهو ما صرح به  
قائال: "فشلنا يف هنضة الريف    19/02/2013وزير القطاع الفالحي آنذاك يف جريدة اخلرب بتاريخ  

 ر رشيد بن عيسى. والفالحة " الوزي

 :  2015/2019الفقرة الثالثة: املخطط اخلماسي للتنمية يف الفرتة 

الثالثية    اجتماع  اشغال  افتتاح  لدى  سالل  املالك  عبد  السابق  األول  الوزير  عليه   1أعلن 
، بني احلكومة واملركزية النقابية وأرابب العمل الذي يستهدف خمططه حتصيل نسبة 2013سبتمرب

، مؤكدا إن قطاع احملروقات سيواصل مسامهته القوية يف دعم االقتصاد  2019مع آفاق  %7منو تقدر
 

اجلزائرية،  اجلمهورية   1 الشعبية  الدميقراطية  الثالثية  اجلزائرية  لقاء  الثالثية،  لقاء  املتوج إلشغال  للبيان  الكامل  النص  األوىل،  الوزارة  بوابة 
18/09/2014  ، 

-07-08-06-10-ministre/activites/2015-ministre.gov.dz/ar/premier-http://www.premier

.44.html 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/premier-ministre/activites/2015-10-06-08-07-44.html
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لها مع  الوزير األول أبمهية احلوار والتشاور كمسعى تنتهجه احلكومة يف عمالوطين اجلزائري، واكد  
واالجتماعيني، االقتصاديني  عشية     الشركاء  أييت  الذي  اللقاء  هذا  ورهان  سياق  استعرض  كما 

اخلماسي   املخطط  لسنة  2015-2019االنطالق يف  املالية  وقانون  يكرسان    2015،  اللذين 
، كما ذكر ابألهداف الرئيسية اليت يتوخاها  2000مواصلة جهد التنمية الوطنية الذي شرع فيه سنة  

، ويف هذا السياق فقد اعتمد قانون 2019-2015واملخطط اخلماسي    2015قانون املالية لسنة  
 ، ما يلي:2015املالية لسنة 

، نسبة  2014% مقارنة بسنة  48,7مليار دينار، أي منوا بنسبة    4.079,7ميزانية جتهيز مببلغ  
%، وانتج داخلي خام مببلغ 3% خارج احملروقات، نسبة تضخم قدرها  4,25اقتصادي قدرها     منو

 يسعى الربانمج لتحقيقها. 2014% مقارنة بسنة 7مليار دينار، أي ارتفاعا بنسبة  18.896,1

 ، فقد حدد األهداف اآلتية: 2019-2015خطط اخلماسي أما امل

مليار   280مليار دينار، أي ما يعادل  22.100مباشرة برانمج استثمارات عمومية مببلغ 
التكوين،   والرتبية،  السكن،  قطاعات  يف  السكان  معيشة  ظروف  لتحسني  األولوية  ومنح  دوالر، 

والكهر  املاء  بشبكات  البيوت  وربط  العمومية،  الداخلي  والصحة  للناتج  قوي  منو  والغاز..اخل،  ابء 
 اخلام، تنويع االقتصاد ومنو الصادرات خارج احملروقات، واستحداث مناصب الشغل.

رقم   وفتح حساب حتت  التسيري عمليات   302-143ومت ختصيص  عنوانه صندوق  والذي 
بصفة برانمج  2015/2019االستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برانمج توطيد النمو االقتصادي  

 1مكمل للربامج السابقة متثلت أهدافه فيما يلي : 

 
- 2001ابجلزائر من خالل مربع كالدور السحري: دراسة للفرتة  زكرايء مسعودي، تقييم أداء برامج تعميق اإلصالحات االقتصادية   1

،  6، العدد4، كلية االقتصاد والتجارة والتسيري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، اجمللداجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، 0162
 . 228-215، ص2017جوان 
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 منح األولوية لتحسني الظروف املعيشة للمواطن ودعم الطبقات احملروسة العاملة   -1
 .   2019بلوغ منو قوي للناتج احمللي اخلام، آفاق  -2
االمن   -3 يف  ملسامهتهم  والريفية  الفالحية  ابلتنمية  واالهتمام  االقتصادي  ،  التنويع  الغذائي 

وملناصب   للثروة  املنتج  االستثمار  وتشجيع  البطالة  ومكافحة  شغل  مناصب  ابستحداث 
 العمل. 

 تكوين املورد البشري وترقيته .  -4

ابدرت السلطات  وإجراءات لرتشيد النفقات  العامة،    2015والخنفاض سعر البرتول سنة  
تح حساب ابسم برانمج  ، وف2016ديسمرب    31حيث مت إغالق حساب هذا الربانمج بتاريخ  
قدره    مبلغ  املتضمن  العمومية  جزائري   300االستثمارات  دينار  برامج    1مليار  متويل  لينخفض 

 . 2018/ 2017االستثمارات العمومية للفرتة املتبقية 

النفقات   ترشيد  تنطلق، واالكتفاء ضمن سياسة  مل  اليت  العمليات  بعدها جتميد كل  ليأيت 
ليات الضرورية اليت تكتسي طابع األولوية القصوى والذي اثر على حتقيق  العامة االلتزام فقط ابلعم

 . 2015/2019األهداف اليت وضعها الربانمج اخلماسي للتنمية  

سنة   احلكومة  أقرت  الوقت  نفس  واملوارد    2017ويف  الريفية  و  الفالحية  التنمية  مواصلة 
كوهنا    2009لعزيز بوتفليقة ببسكرة سنة  الصيدية تنفيذ لربامج الدعم الذي اقره الرئيس السابق عبد ا

املائيات ، ويف   البحري وتربية  الفالحي، والصيد  الشغل يف اجملال  لتوفري مناصب   شكلت احملرك 
 .  2ميدان الغاابت ، وميدان التنمية الريفية  

 
حيدد كيفيات تسيري حساابت    2017املؤرخ يف يناير    11/7ية، مرسوم تنفيذي رقم من اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر   3انظر املادة    1

 .  4، ص3التخصيص اخلاص، العدد 
سيتمرب  2 اجلمهورية  رئيس  برانمج  لتنفيذ  احلكومة  عمل  االول، خمطط  الوزير  مصاحل  الشعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  ،  2017اجلمهورية 

 . 26ص
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سري الربانمج وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي السابق  وقيم  
خالل إشرافه على افتتاح فعاليات " اليوم الوطين حول البقوليات الغذائية" مبقر الوالية  خلماسي  ا

: "اجلزائر استطاعت 1حبضور ممثلني عن اجمللس املهين املشرتك لشعبة البقوليات وفالحني حمليني أن
رئيس اسرتاتيجية  إطار  الفالحة   يف  قطاع  لتنمية  بوتفليقة  العزيز  عبد  أشواط اجلمهورية  قطع 

مت    2000وأنه "منذ سنة  ،  إلدراك األمن الغذائي الذي يعد أحد مقومات السيادة الوطنية "    مهمة
الفالحة والتنمية الريفية من خالل إعداد املخطط الوطين للتنمية     إرساء تعبئة وطنية حقيقية لصاحل

املوروث الغايب، وعصرنة   وحتسني الظروف املعيشية لسكان األرايف والقرى واحلفاظ على   الفالحية
 3الدولة رصدت يف هذا اإلطار أكثر من     الصيد البحري والتنمية املستدامة لرتبية املائيات"، وأن "

عرب كافة الرتاب الوطين"، وأبرز الوزير     آالف مليار دينار جزائري وحشدت خمتلف آليات الدعم
أ االقتصادية  الديناميكية  التنموية  السياسة  "بفضل  قطاعأبنه  يشارك حبدود     صبح  اليوم  الفالحة 

ابملائة وقيمة إنتاجية فاقت  3,25ابملائة من الناتج الداخلي الوطين اخلام وحيقق منو بنسبة    3,12
مليار دج "، وأن "اإلنتاج الوطين الفالحي أصبح حاليا يغطي غالبية االحتياجات الغذائية    3.216

لألسواق    اد الفالحية والغذائية القاعدية ويصدر الفائضاألسواق الوطنية بشكل منتظم ابملو   وميون
الف منصب، وانه مت اسرتجاع  200والية تشغل أكثر من    35وان شعبة البقوليات يف  العاملية"،  
العام  75أكثر من   املزروعة خالل  املساحة  وان  البور،  األراضي  قدرت    2018الف هكتار من 

 مليار دينار. 16قنطار ما يعادل مليون 1.3ألف هكتار، وبلغ اإلنتاج  120بـ

ابألزمة اليت تواجه اجلزائر بسبب   2016وهو تناقض واعرتاف احلكومة بقانون املالية سنة  
تراجع البرتول و احتياطاتنا ابلرصيد لصندوق ضبط اإليرادات و اهنيار قيمة العملة الوطنية، وتراجع  

 
-d-actions/plan-d-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-http://www.premier

ar.pdf-2017-gouvernement-du-action 
 .5، ص6400، العدد 2019فيفري   03جريدة صوت االحرار، االحد ، أشواطا مهمة إلدراك األمن الغذائياجلزائر قطعت ي ن،  1

-http://www.sawtalahrar.net/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF

.6400.html 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-du-gouvernement-2017-ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-du-gouvernement-2017-ar.pdf
http://www.sawtalahrar.net/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-6400.html
http://www.sawtalahrar.net/pdf/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-6400.html
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وتربير الزايدات يف فاتورات املاء، والكهرابء،    ميزانية التجهيز ومؤشرات شح إيرادات اخلزينة العمومية
 . 1والبنزين، وقسيمة السيارات، والرسم على شراء السيارات 

نه مت جتميد كل العمليات اليت مل تنطلق واليت ليست من الضرورايت من طرف وزارة املالية  أل
إال تلك العمليات ذات األمهية القصوى، ومت هذا التجميد عن طريق اإلرسالية املستعجلة بتاريخ  

ملمول  من املديرية العامة للميزانية للتدهور الكبري يف سعر البرتول والذي يعترب ا  2015أوت    03
 . الوحيد لالقتصاد الوطين اجلزائري

واملتضمنة تدابري    2014-12-25املؤرخة    348وقد أكدت هذه اإلجراءات التعليمة رقم  
تعزيز التوازانت الداخلية واخلارجية للبالد يف جمال نفقات التسيري ،والتجهيز وحتسني املوارد، ومتويل 

 .2خارج احملروقات ، وجمال املراقبة   االقتصاد والتجارة اخلارجية، وتنويع االقتصاد

املخطط اخلماسي   تنطلق يف  مل  قبل يف ظل 2019-2015فاملشاريع أصال  تتم من  ومل 
لعجز معظم الوالايت يف هذا الشأن املتعلق بسياسة التقشف وجتميد   2014- 2008اخلماسي  

يف قطاعات   2018ملالية  ولقد مت رفع اإلنفاق االجتماعي بعث املشاريع بقانون ا   3مشاريع التجهيز 
 . 4حساسة ، التعليم والصحة واملعوزين واملعوقني ودعم السلع الغذائية 

 
  07، االثنني4940، العددجريدة الشروق اليومي مليار دوالر أبمريكا،    260مساءلة سالل حول قضية استثمار  اهلام بوثلجي،  ر:  انظ 1

انصر محدادوش سؤاال كتابيا للوزير االول عبد املالك سالل   النائب عن تكتل اجلزائر اخلضراء . وهذا سؤال وجهه 5، ص2015ديسمرب
مليار دوالر اجلزائرية املوجهة لالستثمار يف أمريكا والذي يفوق احتياطي الصرف اجلزائري ويساوي    260حول ما امساه "حقيقة ومصدر

راءات التقشف وجتميد املشاريع،  يف خالل اعرتفت احلكومة وابدرت إبج  2014/2019الغالف  املايل املخصص للمخطط اخلماسي  
 جراء ازمة البرتول وتراجع احتياطنا".  
.https://ostatic.echoroukonline.com/files/2014/4940_608935057.pdf 

 . 3-1، ص2014ديسمرب    25، مؤرخة يف348داخلية واخلارجية و اخلارجية للبالد، رقم تعليمة الوزير األول ، تعزيز التوازانت ال 2
 .2015اوت 12، مؤرخة يف 1356مراسلة الوزير األول ، التوضيحات التكميلية لتعزيز التوازانت وتدابريه، رقم:  3
 2018ن املالية  يتضمن قانو  2017ديسمرب 27مؤرخ يف 11-17اجلريدة الرمسية اجلزائرية، قانون رقم  4

https://ostatic.echoroukonline.com/files/2014/4940_608935057.pdf


   1996من خالل دستور  سيادةللالشعب الجزائري  آلية ممارسة                   الثانيالفصل 

356 
 

وصرح اخلبري االقتصادي األستاذ فارس مسدور أنه ال ميكن التكلم على األمن الغذائي وجناح 
وقات  برامج أو خمططات أو سياسات حلكومات تعتمد يف توجهاهتا االقتصادية منذ البداية على احملر 

وترتبط هبا، لكون هامش األمان مبادته  يكاد يكون منعدما الرتباطها بسياسات وصراعات دولية 
  18ال تتوقف و وجود تباين كبري بني حجم األموال اليت مت صرفها والنتائج اجملسدة فعليا، فمنذ  

ال مليار استهلكت يف مشاريع    800مليار دوالر أمريكي وهو رقم مهول،  1100سنة مت صرف  
   .يف التنمية االقتصادية اجلزائريةاثر هلا 

ألننا ال نزال نتحدث عن مشاكل الفالحة والزراعة والسكن والبطالة والنقل والصحة والتعليم 
ويؤكد عجز احلكومات جلوئها إىل املواطن كحلقة أضعف فال جتد احللول إلنقاذ اقتصادها الوطين 

دت املشاريع، فأين التصويب لتوجيهات وسياسات  فزادت الرسوم ورفعت األسعار والضرائب، ومج
 . 1وخمططات الطوارئ، وخاصة قطاع الزراعة كملجأ مهم لرفع قيمة الصادرات، وضمان أمننا الغذائي 

 من الغذائي اجلزائري: ستثمار لتحقيق األليات اِلآاملطلب الثاين:  

االقتصادية واالجتماعية  الرتباطها  تعترب السياسة االستثمارية وجه من أوجه حتقيق التنمية  
بزايدة الطاقة اإلنتاجية، اليت تنعكس على زايدة قدرات الدولة بدفع إنتاج السلع واخلدمات، فينمي  
اجلزائر   إن  للفرد واجملتمع، ومبا  الشاملة  الرفاهية  التخلف وحيقق  الثروة ويقضي على  وتتداول  املال 

عاملية   االستثمار كظاهرة  أمهية  تشهدها  تستشعر  اليت  والظروف  التطورات  جيب مسايرهتا يف ظل 
جعلها تشجع االستثمار احمللي    2العالقات االقتصادية الدولية، وتوجه اجلزائر حنو االقتصادي العاملي

 
 ، 16/12/2019،  اجلزائر حباجة إىل حكومة "إنقاذ اقتصادي" ملواجهة األزمة النفطيةفارس مسدور،  1

-15-11-23-08-20/2014-33-10-09-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014

58-10-01-18-01-2016-15/32716 . 
، ختصص: القانون العام لألعمال،  رسالة ماجسترييف اجلزائر: من نظام التصريح اىل نظام االعتماد،  بن حيي رزيقة، سياسة االستثمار 2

 . 2ص  ،2013فرع القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، اجلزائر،  

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/32716-2016-01-18-01-10-58
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/32716-2016-01-18-01-10-58
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واألجنيب يف انفتاحها االقتصادي، والذي يرتبط مبحفزات كبرية جلذبه ، اليت تضمنها احلكومات يف 
 . 1نتها القانونية  ألن االستثمار الدويل هو مفتاح التنميةاستقرارها السياسي وترسا

والقطاع الزراعي اجلزائري يف عملية التنمية االقتصادية يعمل لتوفري اإلنتاج الغذائي وزايدة  
الدخل الوطين امللزم لدفع االستثمار الزراعي، ملا يتوفر عليه  من موارد طبيعية وبشرية تسهل عملية 

تطويره إلحداث التنمية والنمو االقتصادي ملواجهة حتدايت األمن الغذائي، والذي  القيام مبشاريعه و 
وواقع   اول،  اجلزائرية كفرع  احلكومات  هبا  قامت  اليت  التشريعية  و  القانونية  الرتسانة  يف  سندرسه 

 االستثمار يف اجلزائر كفرع اثين.

 وفق النصوص القانونية اجلزائرية:  ستثماراألول: اِلالفرع 

منه على تبين النهج الليربايل اليت  49من خالل املادة   1989الدستور اجلزائري لسنة أكد 
  37حرية االستثمار بنص املادة    1996نصت على امللكية اخلاصة مضمونة، مث كرس بعده دستور  

القانون، وسايره كذلك تعديل   بنص املادة    2016و أن حرية التجارة مضمونة ومتارس يف إطار 
تعمل الدولة على حتسني مناخ  ،  االستثمار والتجارة معرتف هبا، ومتاَرس يف إطار القانونحرية  : " 43

، تكفل الدولة  وتشجع على ازدهار املؤسسات دون متييز خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية   األعمال،
 ضبط السوق ، و  حيمي  القانون حقوق املستهلكني، مينع القانون اإلحتكار واملنافسة غري النزيهة". 

دساتريها   يف  اجلزائر كانت  التجاري   76و   63ابعتبار  القطاع  التوجه    2حتتكر  ظل   يف 
االشرتاكي ، هلذا فالضمانة الدستورية املتعلقة حبرية االستثمار هي مبدأ أساسي تفطن له املؤسس  

جلذب املستثمر األجنيب خاصة كضمانة له، مع خضوعها للتنظيمات    2016الدستوري يف تعديل

 
1 Robert Charvin, L'investissement international et le droit au développement,  Éditions 

L'Harmattan Paris, 2002, p19. 
، اجلزائر: دار اخللدونية للنشر والتوزيع،  التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من احتكار الدولة إىل احتكار اخلواصعجة اجلياليل،  2

 .  9، ص2007
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الدولة واستقاللية استغالهلا مواردها  كشروط خل الذي يرتبط ابستقاللية سيادة  صوصية االستثمار 
 وخاصة العقارية بوصفها جزء من إقليم الدولة الذي هو مكون أساسي لقيام الدول.

 ستثمار يف اجلزائر: الفقرة االوىل: تشريعات اِل
وهبدف توحيد ضماانت وحوافز االستثمار عاجلت اجلزائر مبجموعة من التشريعات الوطنية  

، جاء األمر الرائسي    2019اىل  2000وخاصة تلك النصوص اليت رافقت التنمية الفالحية للفرتة  
ستثمار حيث أصبح مبوجبه تدخل  الدولة ال واملتعلق بتطوير اإل  2001أوت    20املوافق لـ  1-3

متيازات اليت طلبها املستثمر وذلك عن طريق وكالة متخصصة يف هذا، وهي  هبدف تقدمي اإليتم إال  
( من خالل الشباك الوحيد الذي أنشأته هلذا الغرض،  ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )

 من حيث:   1ليصبح جمال االستثمار واضح املعامل 

 املساواة بني املستثمرين احملليني واألجانب .  -1
 لغاء التمييز بني القطاع العام واخلاص. إ -2
 .2( ANDIإنشاء شباك موحد ال مركزي ) -3
 إنشاء صندوق لدعم االستثمار.  -4
 عرض اي نزاع على احملاكم املختصة او العمل مبا تفق عليه. -5
املؤرخ   93/12من القانون    17،18،19االستفادة من االمتيازات واالعفاءات ابملواد   -6

- 98ملتضمن ترقية االستثمار املعدل واملتمم ابلقانون رقم  ، وا1993أكتوبر سنة    5يف  
من اجلريدة الرمسية   98ابلعدد  1998، القانون املالية  1998ديسمرب  31املؤرخ يف    12

 وامللغى فيما بعد.   1998ديسمرب   31الصادرة يف  

 
،  2، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، اجلزائر، اجمللدجملة اقتصادايت مشال إفريقيامنصوري زين، واقع وافاق سياسة االستثمار يف اجلزائر،    1

 .152-125ص  ،2005ماي،2العدد
تضمن  امل  2006اكتوبر    9املؤرخ يف    356-6، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي  2017مارس    5مؤرخ يف    100  - 17مرسوم التنفيذي    2

 .  2017مارس 8، صادرة يف 16صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها ،اجلريدة الرمسية رقم 
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 توسيع جمال االستثمار إىل العمليات املتصلة ابخلوصصة .  -7
، وحدد األمر 3-1منه أي األمر رقم  18مار مبقتضى املادة  إنشاء اجمللس الوطين لالستث  -8

تشكيلته    8-6رقم   خبصوص  أما  لديها،  سينشأ  اليت  اجلهة  املذكور  لألمر  املعدل 
،  2006اكتوبر  9املؤرخ يف    356-6وصالحياته، فقد حددها املرسوم التنفيذي رقم  

ملعدل و املتمم لألمر ا  8-6من اجلريدة الرمسية ليتم تعديل القانون ابألمر رقم    64عدد
الرمسية عدد  2006جويلية  15لسنة     1-3 جولية  19الصادرة يف    47، ابجلريدة 

2006 . 

القانون رقم   املتضمن ترقية   2016اوت    3املوافق لـ1437شوال    29مؤرخ يف    9-16مث 
ر  اليت جاءت لتلم أكثر ابالستثما  2016اوت    3يف    46االستثمار، الصادرة ابجلريدة الرمسية رقم  

وتوحد ضماانت وحوافز وحتسن اإلطار التشريعي له، وإنشاء أجهزة تتكفل هبذه املهمة يف إطار  
ابالستثمار  املكلفة  الوزارة  وصاية  السلطة  حتت  الدائمة  املؤسسات  بوضع  املؤسسايت  ، 1التوحيد 

املزااي اثبتة ال  واملالحظ أن قوانني االستثمارات تتميز ابجلماد وإن كانت قابلة للتعديل تبقى بعض  
هبا   يقومون  اليت  املشاريع  على  للمستثمرين  الدويل كضماانت  املستوى  على  لثبوهتا  إلغاءها  ميكن 
مبباشرهتا كضمان حتويل رؤوس األموال وعائداهتا، وتضمن االتفاقيات اليت دخلت فيها اجلزائر ثنائية  

ورؤوس املال، وحق الدولة املضيفة    أو متعددة األطراف محاية االستثمار يف حتويل عوائد االستثمار 
يف ممارسة الرقابة والتنظيم على دخول وخروج رأس املال على أراضيها، وقد شاركت اجلزائر يف عدة 

 : 2اتفاقيات منها 

 
بن عبد احلق كهينة، بن عزوز هانية، تعدد اجلهات املكلفة بتطبيق أحكام قانون االستثمار: عائق يف سبيل تفعيل العملية االستثمارية،   1

 . 79، ص2016/2017قوق والعلوم السياسية، جامعة جباية، اجلزائر،، كلية احلرسالة ماسرت
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة،  رسالة ماسرتسعيدي حليمة، النظام القانوين لالستثمارات اخلاصة يف التشريع اجلزائري،   2

 . 21، ص2015-2014اجلزائر، 
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بتاريخ   -1 اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بني دول احتاد املغرب العريب املوقعة يف اجلزائر 
ال االستثمار املغاريب مببدأ حرية االستثمار والتصرف  وكرست االتفاقية يف جم  1990يوليو  

 واختيار الشركاء احملليني، والتحويل بدون فوائد.  
االتفاقية بني احلكومة اجلزائرية واحلكومة الفرنسية حول تشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمار   -2

ول حتويل واعطى هذا االتفاق ضماانت قانونية ح  1990فيفري    13املوقعة ابجلزائر يف
من أصول املستثمر مهما كانت، اليت نص عليها العدد األول من اجلريدة الرمسية بتاريخ  

 . 1994جانفي  2
  24االتفاق اجلزائري مع االحتاد االقتصادي البلجيكي اللوكسمربغ املوقع ابجلزائر بتاريخ   -3

سوم الرائسي رقم  ، واملتعلق ابلتشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات تبعا للمر 1991افريل  
 . 1991اكتوبر   5املؤرخ يف  91-354

جوان  22االتفاق املربم بني اجلزائر والوالايت املتحدة األمريكية: املوقع عليه بواشنطن يف   -4
االتفاق ضمن    1990 البلدين، ويدخل هذا  االستثمارات بني  يرمي إىل تشجيع  الذي 

التفاقيات اخلاصة ملا وراء البحار، تضمنه  االتفاقيات املعروفة ابلوالايت املتحدة األمريكية اب
 . 1990اكتوبر 17املؤرخ يف  319-90املرسوم الرائسي رقم 

االتفاقية املتضمنة إنشاء املؤسسة العربية لضمان االستثمار: تضم الدول األعضاء املصدرة   -5
 .1واملضيفة لالستثمار لالستفادة من الفوائض املالية ألحداث تنمية اقتصادية عربية شاملة

 
،  ثمار يف الدول العربية: دراسة قانونية مقارنة ألهم التشريعات العربية واملعاهدات الدوليةضماانت االستعبد هللا عبد الكرمي عبد هللا،   1

 . 136، ص2008األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
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دولية   -6 االستثمار: وهي مؤسسة  الدولية لضمان  الوكالة  إنشاء  املتضمنة  الدولية  االتفاقية 
اليت أعدها البنك الدويل    1985للتأمني على االستثمار أنشئت مبوجب اتفاقية سيول سنة  

 .  1لإلنشاء والتعمري هبدف تشجيع تدفق رأس املال لألغراض اإلنتاجية للدول النامية 

وجذاب لرؤوس األموال األجنبية جمموعة    2زائري يف تشريعاته حتفيزا للمستثمرين ضمن املشرع اجل 
من االمتيازات كاحلوافز الضريبية واجلمركية للمستثمرين يف مرحلة االجناز ومرحلة االستغالل للمشاريع 

زات خاصة  االستثمارية، وخاصة االستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين اليت متنح هلا امتيا
االستثمار، كذا   برتقية  املكلف  الوزير  إشراف  تصرفاهتا وحتت  احلكومة يف  متثل  اليت  االستثمارات 
االستفادة من احلوافز التمويلية لالستثمارات املنجزة يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة  

ية للتخلص من متاعب البريوقراطية من الدولة خاصة املتعلقة ابلبنية التحتية، املرفقة ابحلوافز اإلجرائ
الالمركزي   املوحد  الشباك  اجملسدة يف  واألجانب  احملليني  للمستثمرين  اإلدارية  اإلجراءات  وتسهيل 
املشاريع   وخاصة  االقتصادية،  التنمية  دفع  هدفها  تسهيالت  وهي  وجذهبم،  املستثمرين  لتشجيع 

 لص من التبعية.  الزراعية احملققة االكتفاء الذايت لألمن الغذائي للتخ

 ستثمار.  الفقرة الثانية: اجلزائر ودعم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لإل 

تدعم منظمة األغذية والزراعة الفاو االستثمار يف جمال األمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية  
بيعية، وتدعم منظمة الفاو الريفية هبدف حتسني سبل املعيشة الريفية وزايدة الدخل ومحاية البيئة الط

الدول النامية عن طريق التصميم والتنفيذ واإلشراف وتقسيم اخلطط االستثمارية والربامج واملشاريع  
فيها احلكومات  وسياسة  ابحتياجات  3الزراعية  املشاريع  أو  االستثمار  برامج  أفضل  ربط  يف   ،
 

العزيز،    1 التجاري الدويل ضمان االستثماراتقادر عبد  التحكم  الدولية:  النشر  االستثمارات  والتوزيع،  ، اجلزائر: دار هومة للطباعة و 
 . 441، ص2004

، ختصص قانون اعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  رسالة ماجستريحممد سارة، االستثمار االجنيب يف اجلزائر: دراسة حالة اوراسكوم،    2
 . 39، ص 2009/2010جامعة االخوة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 

 . 17/12/2017منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، دعم سياسات حلكومة، دعم االستثمار، 3
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ألجنيب يف الزراعة والتنمية املستدامة واألمن املستفيدين، وفهم العالقة السليمة بني االستثمار احمللي وا
الغذائي، وأساس ذلك االستثمارات احمللية اليت تيت من املزارعني أنفسهم الذين يستخدمون مدخراهتم 
لبناء رأس مال اثبت مثل األراضي واآلالت وحتسني اإلنتاج واإلنتاجية اليت هي احملرك األساسي  

ابملناطق   وخاصة  االقتصادي  التوجيهية  للنمو  املبادئ  إطار  يف  االستثمار  فاملنظمة حتمي  الريفية، 
الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي،  
لصون حقوق احليازة املشروعة من التهديدات واالنتهاكات التعسفية واإلخالء القسري للمستثمرين، 

، منها ما يتعلق ابلشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظام 1اتوالفساد، والنزاع
احليازة العرفية للتعلق القيمي االجتماعي، والثقايف، والروحي البيئي، وتشجع هؤالء إلنشاء مستثمرات 

فالة حقوق  زراعية ومصايد األمساك والغاابت كضمان حملي لتعزيز األمن الغذائي، يدعم من الدولة لك
والغاابت  األمساك  ومصايد  املستثمرة  لألراضي  املشروعة  والتغذية    2احليازة  الغذائي  األمن  لتحقيق 

يف الزراعة لتغيري حياة االفراد عن طريق احلد من اجلوع والفقر وتوفري فرص العمل وبناء    ابالستثمار
والصدمات  الكوارث  التكيف يف حاالت  الشعوب على  أن  قدرة  فيجب  املزارعني هم ،  نقر أبن 

املسامهون الرئيسيون واملستثمرين األساسني يف القطاع الزراعي، وخاصة املزارع األسرية اليت تستثمر  
، وترى منظمة الفاو االستثمار يف الزراعة ابلشرق 3رأس ماهلا واليد العاملة التابعة هلا يف أنشطتها

ا  الدول على  أساسي العتماد  إفريقيا  الغذائيةاألدىن ومشال  لتقلبات 4لواردات  مما جيعلها عرضة   ،

 
investment/ar/-themes/support-support/policy-http://www.fao.org/policy  

ية والزراعة لألمم املتحدة، اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلكومة املسؤولية حليازة األراضي و مصايد األمساك يف سياق  منظمة األغذ 1
  i2801a.pdf-http://www.fao.org/3/a.  17-3، ص 2012األمن الغذائي، روما، 

 . 12/2019/ 17الزراعة لألمم املتحدة، دعم االستثمار، دور منظمة األغذية والزراعة يف دعم االستثمار،منظمة األغذية و  2
    investment/ar/-to-http://www.fao.org/support  . 
إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة الصادر   الغذائي،جلنة االمن  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 3

 .  bc852a.pdf-http://www.fao.org/3/a ، 6، ص2010،عن جلنة األمن الغذائي العاملي
 . 17/12/2019االستثمار يف الزراعة، الشرق االدىن ومشال افريقيا، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 4

http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/near-east-and-north-

africa/ar/ 

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/support-investment/ar/
http://www.fao.org/3/a-i2801a.pdf
http://www.fao.org/support-to-investment/ar/
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/near-east-and-north-africa/ar/
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/near-east-and-north-africa/ar/
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أسعار املواد الغذائية، ومن املرجح أن يبقى االعتماد على األسواق ملواجهة املنطقة منوا متزايدا لعدد  
السكان والدخل، وارتفاعا يف مستوى التحضر واخنفاضا يف اإلنتاج الغذائي الناجم عن ندرة املياه  

دم االستقرار، وحتدايت التعليم وبطالة الشباب النامجة عن التحوالت  وموارد األراضي والصراع وع
، ونظرا هلشاشة قاعدة املوارد الطبيعية يف املنطقة، فهي حتتاج الستثمار هبدف  1الدميغرافية والسياسية

الذكية مناخيا، وحتديث  قطاعات  املؤسسية والزراعة  اهلندسة  املياه وتعزيز  ادارة استخدام  حتسني 
التقنية اإلضافية   الزرا عة والري اخلاصة هبا وتطوير اهلياكل املؤسساتية وتوظيف وتدريب اإلطارات 

للوصول إىل نتائج ميدانية، ملعاانهتا النزاعات وانعدام األمن وضعف خدمات الدعم الزراعي، وعدم  
واىل معلومات   توافر البنية التحتية اخلاصة ابلنقل واملؤسسات التأمني، وصعوبة الوصول إىل األسواق

السكان حبلول   املناخ، وإمكانية تضاعف عدد  األراضي وتغري  اآلمنة حليازة  السوق واحلقوق غري 
20502  . 

فاملنظمة تقدر حسب مبادئها االستثمار بقيمة مسامهته يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية،  
ا وزايدة  احمللي،  املستوى  واألسر على  اهلشة  الفئات  استفادة  املستدامة  والسيما  االقتصادية  لتنمية 

والشاملة واستئصال الفقر، وإشراك الشباب ومتكينهم من تعزيز التنمية احمللية، عن طريق احرتام حيازة  
األراضي ومحاية املوارد الطبيعية ضمن احرتام الرتاث الثقايف ودعم التنوع واالبتكار وضمان السالمة  

يوانية وفق هيكل واليات قانونية تكرس الشفافية وحق  الغذائية والصحية للمنتجات الزراعية و احل

 
ليم  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، مؤمتر منظمة االغذية والزراعة االقليمية للشرق االدىن، متكني صغار املزارعني والنساء يف اق 1

 . 2016ماي، 13-9، الدورة الثالثة والثالثون، روما ايطاليا،  الشرق االدىن ومشال افريقيا 
mq394a.pdf-http://www.fao.org/3/a 

 .  17/12/2019منظمة األغذية والزراع لألمم املتحدة ،دعم االستثمار، إفريقيا جنوب الصحراء الكربى،   2
africa/ar/-saharan-region/sub-work/by-investment/our-to-http://www.fao.org/support 

http://www.fao.org/3/a-mq394a.pdf
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/sub-saharan-africa/ar/
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التظلم وصنع القرار يف إطار احرتام سيادة القانون يف التقييم ومعاجلة اآلاثر وتعزيز املساءلة لكل جهة  
 .1فاعلة عن اداء دورها

ن  ، نبيل عساف اجلزائر ملا حققته إىل حد اآل" فاو"التغذية والزراعة الدولية    وهنأ ممثل منظمة
من نتائج فيما يتعلق ببلوغ االكتفاء الذايت، حيث أكد أن نسبة اجلزائريني الذين يعانون من اجلوع  

ابملائة حسب تقديرات هذه املنظمة التابعة ملنظمة األمم املتحدة، وأوضح  أن اجلزائر   3,9حددت بـ
از والسهر على القضاء ، مربزا أمهية احلفاظ على هذا اإلجن2حققت أمنها الغذائي منذ قرابة سنتني

بصفة كلية على اجلوع، والتحول إىل االكتفاء الذايت ابلنسبة للمنتجات الزراعية مع تصدير الفائض  
أن املنظمة عازمة على مواصلة عملية مرافقة مصاحل وزارة الفالحة    "الفاو"، وأكد ممثل   من اإلنتاج

هامش ربح الفالح واملريب هبدف استقطاب يف مسعاها الرامي إىل الرفع من قدرات اإلنتاج، ومحاية 
على نقل اخلربات    "الفاو"أكرب عدد من املهنيني واملستثمرين ملزاولة النشاط الزراعي، مربزا حرص  

متويل كل املشاريع املتعلقة مبكننة   "الفاو"واملعارف للطرف اجلزائري لتثمني الربامج التنموية، و اقرتح 
وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري اسرتاتيجية وطنية  النشاط الفالحي، بشرط أن حتضر  

فالحني واملوالني ابلعتاد  لعصرنة عتاد ونظم اإلنتاج، ليتم حتديد األولوايت والشروع الفعلي يف دعم ال
وعن مصدر التمويل املايل املقرتح، يف ظل افتقار املنظمة العاملية لألغذية والزراعة لألموال  ،العصري

الضرورية لتنفيذ مثل هذه املشاريع، ذكر ممثل الفاو، بتنظيم لقاء ابجلزائر مؤخرا، لعرض املشروع على 
هليئات املاحنة، على أن الدول املاحنة هبدف إجياد ممولني دوليني، حيث ينتظر حاليا الرد من الدول وا

تشرع مصاحل وزارة الفالحة يف إعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكننة املستثمرات الفالحية خاصة تلك  
املتخصصة يف إنتاج القمح واخلضر والفواكه، وأرجع ممثل الفاو سبب اهتمام املنظمة هبذا اجلانب  

ابت كبرية يف حجم تساقط األمطار، مع  إىل انعكاسات التغريات اجلوية األخرية اليت خلِّفت اضطرا

 
،  2014منظمة األغذية والزراع لألمم املتحدة، جلنة االمن الغذائي العاملي، مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واالغذية، أكتوبر  1

  au866a.pdf-http://www.fao.org/3/a. 18-9نيويورك، ص 
  . 4، ص2019اكتوبر 17، 1861، العدد رايةجريدة ال ، الفاو مستعدة لتمويل اسرتاتيجية فالحية وطنية فوراي،  ع فاروق  2

http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
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جعل العديد من النشاطات الفالحية حباجة إىل دعم ومرافقة لعصرنة أنظمة السقي الفالحي اليت  
لصيانة    جواريه أمهية التفكري يف إنشاء مراكز    "الفاو "ينبغي أن تكون مقتصدة للثروة املائية، وأكد ممثل  

اء التنقل من والية إىل أخرى، ابإلضافة إىل اقرتاح عتاد  اجلرارات واحلاصدات لتجنيب الفالحني عن
 .جديد وعصري للمزارع اليت تقع ابملناطق اجلبلية واليت انتشرت بشكل كبري يف الصحراء

خالل زايرهتم لعدد من املزارع اجلزائرية،    "الفاو"ومن بني النقاط السوداء اليت رفعها خرباء  
التبذير الكبري عند   سقي احملاصيل الزراعية، وهو ما اعتربه إهدارا للثروة املائية،  أشار إىل تسجيل 

أضعاف ما حتتاج إليه بعض الزراعات،   7حيث مت ببعض املستثمرات الفالحية تسجيل استغالل  
وهو األمر الذي يتطلب  حسبه  التدخل العاجل من املصاحل املختصة إلرشاد املهنيني، مع تعميم  

والسقي ابلتقطري  السقي  املياهأنظمة  على  للحفاظ  التكميلي  السيد  .،  السياق كشف  نفس  ويف 
عساف، عن مشروع اقليمي ممول من طرف الوكالة السويدية للتنمية، ويتعلق حبوكمة املياه، حيث  
مت اختيار اجلزائر لتكون من ضمن الدول الثماين اليت ستستفيد من املشروع الذي رصد له غالف  

هدف إىل مرافقة الدول املعنية يف إعداد اسرتاتيجية حوكمة املياه  ماليني دوالر، وي  10مايل بقيمة  
من خالل دعم جمايل إنتاج املياه واحلد من ندرهتا، كما نوه ممثل الفاو ابألشواط اليت قطعتها اجلزائر 

ابملائة من قطاع الفالحة يف اجلزائر، وهو النشاط الذي   80يف جمال الزراعة األسرية واليت  متثل اليوم  
 .1عول عليه املنظمة للحد من اجلوع والفقر يف العامل ت

 يف اجلزائر:   فالحيالفرع الثاين: االستثمار ال
وسيلة من الوسائل الفعالة لتحقيق التنمية املستدامة ملا حيققه من مداخيل   لفالحي االستثمار ا

دور كبري يف تفعيل التنمية     ويلعبواقعية، فالقطاع الزراعي من أهم القطاعات الواعدة يف اجلزائر  
إىل   تؤدي  وال  البيئة  على  حتافظ  اليت  ابلطرق  التقيد  بشرط  الوطين،  االقتصاد  وانتعاش  املستدامة 

زافها وإحلاق الضرر هبا، ملا حيققه من ضمان ملتطلبات السكان من املنتجات الزراعية و حتقيق استن
 

  .4، ص 2019اكتوبر  17،  6928، العدد جريدة املساء، الفاو هتنئ اجلزائر على بلوغ االكتفاء الذايت نوال ح ،  1
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يف إطار خمططات   2014إىل  2000وعرفت الفرتة  ،  1معدالت مهمة من األمن الغذائي يف اجلزائر 
 :2التنمية الفالحية عدة قوانني لتشجيع االستثمار وخاصة الزراعي يف اجلزائر منها 

 كأسلوب الذي جسد آلية االمتياز    2008اوت 3املؤرخ يف    16-8قانون التوجيه الفالحي رقم    -ا
حصري ووحيد الستغالل األراضي الفالحية التابعة ألمالك الدولة، والذي يهدف إىل حتسني األمن  
 الغذائي وحتقيقه يف تنظيم القطاع الزراعي وضمان استمرارية املستثمرات الفالحية، اليت نشأت من

القانون   بـ  19-87خالل  قدرت  مبساحة    22356واليت  مجاعية  هكتار    2.2مستثمرة  مليون 
مساحة    5677و على  فردية  سنة    56000مستمرة  التنظيم  1987هكتار  اطار حتسني  يف   ،

 العقاري الفالحي ورفع األداء املعيشي للفالحني وسكان الريف. 

استقالل األراضي الفالحية التابعة  املتضمن    2010اوت  15املؤرخ يف    03-10قانون رقم    -ب 
لألمالك الوطنية اخلاصة، وهو قانون أعاد النظر يف نظام استغالل األراضي الفالحية بعد تسجيل 
حاالت لتحويل األراضي الزراعية عن غري وجهتها احلقيقية، ليؤكد بقاء األراضي املعنية ملكا للدولة،  

ل بتسيري ملفات الديوان الوطين لألراضي الفالحية  وتكف  19-87وابلتايل ألغى كل أحكام القانون  
ابلقانون   عمال  العمل  حيز  دخل  الفالحية  3  3-10الذي  للتنمية  الوطين  املخطط  إطار  ويف   ،

 وتشجيع االستثمار من طرف الدولة مت توجيه االستثمار الزراعي إىل عدة برامج و مشاريع. 

 
جملة احباث اقتصادية  البيئي: دراسة حالة والية بسكرة،، دور االستثمار الزراعي يف حتقيق التنمية املستدامة من جانب البعد  امساء حدانة 1

اجمللدوادارية اجلزائر،  بسكرة،  خيضر  حممد  جامعة  التسيري،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  عدد10، كلية    ، 2016جوان    ،1، 
 . 190-171ص

،  2016-1980شيخاوي سهيلة، السياسات االقتصادية لالستثمار الزراعي ودوره يف حتقيق األمن الغذائي: حالة اجلزائر للفرتة    2
جامعة عبد   كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسري،  ، قسم العلوم االقتصادية،ختصص: تقنيات كمية مطبقة، رسالة دكتوراه

 . 176، ص2018/2019مستغامن، اجلزائر،   احلميد بن ابديس
، ختصص: قانون عقاري، كلية احلقوق ، جامعة  رسالة ماجستريبريك الزوبري، النظام القانوين لعقد االمتياز الفالحي يف ظل التعديالت،    3

 .10، ص 2014/2015، 1اجلزائر
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 يق االمتياز:  عن طر  زراعيةستصالح األراضي الإالفقرة االوىل: 

اتبعة لألمالك الوطنية اخلاصة لشخص   1وهو تصرف متنح الدولة مبوجبه استغالل أراضي 
طبيعي أو معنوي يف إطار االستصالح يف املناطق الصحراوية، او اجلبلية، او السهبية، حتت تسمية  

نح هلم استغالل  فيما بعد، واليت مت  3- 10من القانون  4املعين املستثمر صاحب االمتياز حسب املادة  
سنة    99سنة قابلة للتجديد، وكان قبل التعديل يسمى حق االنتفاع املقدر بـ    40األراضي ملدة  

الذي يضمن يف حالة وفاة املستثمر نقل املستثمرة الفالحية إىل الورثة، وهذا مستمد من القانون 
من القانون   6قا لنص املادة  الفرنسي املسمى ابإلجيارات طويلة املدى يف استثمار األراضي البور طب

، وهي تتنوع حسب النشاط الزراعي املمارس من طرف املستثمر، ويف حالة عدم استغالل  87-19
عن  الفالحية  املستثمرة  بتحويل  االمتياز  صاحب  املستثمر  قام  أو  سنة،  ملدة  الفالحية  املستثمرة 

رض املخصص هلا، أو  للغ  ستغالهلاوجهتها الفالحية لألراضي واألمالك السطحية املتصلة هبا وعدم ا
ختلى عن جزء منها يعترب إخالال ابلتزاماته يعطي احلق للديوان الوطين لألراضي الفالحية حق فسخ  
العقد، و نفس الشيء يف حالة قام املستثمر صاحب االمتياز ابلبناء يف األراضي الفالحية دون  

روع البناء بدون إخطار اإلدارة بذلك رخصة من طرف الديوان الوطين لألراضي الفالحية يعد مش 
 إخالل للمستثمر ابلتزاماته، خاصة إذا كانت املباين ال عالقة هلا ابلفالحة . 

يف حالة اإلخالل ابلتزامات املستثمرة صاحب االمتياز عند تجريه    2كما يتم الفسخ اإلداري
لألراضي الفالحية واألمالك السطحية املقام عليها او بباطن األراضي الفالحية ،وكذا يف حالة غياب 

 
،ختصص: قانون    رسالة ماسرت،  03-10يف ظل القانون رقم    بوزنق زكية، استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة  1

 .  16-10، ص2015/2016عام معمق، قسم احلقوق، كلية احلقوق، امللحقة اجلامعة مغنية ، جامعة تلمسان، اجلزائر، 
الفالحية  ، احملدد لشروط وكيفيات استغالل األراضي 2010اوت  15املؤرخ يف  3-10من القانون رقم   29-26-8-9انظر: املواد 2

 .2010اوت 18، 46التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة ، اجلريدة الرمسية ، العدد
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يعترب  االستثمار  اجلماعية من صاحب  أو  الفردية  الفالحية  للمستثمرة  والشخصية  املباشرة  اإلدارة 
 االمتياز خمال ابلتزاماته.  املستثمر صاحب

وهدف املشروع حتقيق استثمار حقيقي وانجع لالستغالل االراضي الفالحية والزراعية عن طريق 
آلية عقد االمتياز إلنشاء مزارع أكثر رحبية وإنتاجية تسهل هلا استعمال األساليب الزراعية احلديثة،  

ثمرة الفالحية، وعدم تغيري وجهتها الفالحية  يتساوى فيها املستثمر اجلزائري واألجنيب خلدمة املست
،وال ميكن لشخص طبيعي أو معنوي اكتساب عدة حقوق امتياز هبدف تكوين مستثمرة فالحية  

لألراضي    1مع مراعاة املساحات القصوى احملددة عن طريق التنظيم وبرتخيص من الديوان الوطين
 الفالحية الزراعية. 

   الفقرة الثانية: تنمية الصحراء:

واستغالهلا يف   استصالحها  إطار  األراضي ابجلنوب يف  الزراعي من هذه  االستثمار  يستثىن  مل 
ان   رغم  االستثمار،  ومشاريع  برانمج  من  االستفادة  من  هبا  احمليطة  والواحات  الصحراوية  املناطق 

يف خالل  % 8و  % 1االستثمار سواء يف اجلنوب غريب وجنوب شرقي واجلنوب الكبري مل يتجاوز  
، واغلب  2012-2001استثمارات للفرتة    %50مشروع أي نسبة     13157أن الشمال يسجل

 . مار منها من اجل التوسعة كنوع لالستث %60املشاريع أي ما يقارب 

و يعادل االستثمار الزراعي فيها    %2وسجلت املشاريع االستثمارية يف اجملال الفالحي ككل   
املتوالية، وعليه فعقود االستثمار الفالحي  ، وبقي يف تراجع مستمر على  0.1% مدى السنوات 

 
املواد    1 رقم    28-8- 7-3أنظر:  التنفيذي  املرسوم  االمتياز  2010ديسمرب    23املؤرخ يف    326-10من  تطبيق  ، حيدد كيفيات 

 . 2010ديسمرب  29، 79العدد الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألسالك الدولة، اجلريدة الرمسية، 
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املتعلقة ابستصالح األراضي يف اجلنوب اي الصحراء الكربى للجزائر ضعيفة وحمدودة جدا مقارنة  
 .1يف الشمال  %67بنسبة 

ماليني هكتار والذي يساهم   9وهدف اجلزائر يف هذا رفع مساحة األراضي الفالحية املنتجة إىل  
ودعم األمن الغذائي ، الن هاته األراضي الزراعية التابعة للدولة ختضع يف تسيريها إىل نظام  يف رفع  

االمتياز كنظام وحيد ميكن عن طريقه استغالل هذه األراضي يف إطار االستثمار،  وتتميز الصحراء  
درة جدا مثل  ملم سنواي( وغناها ابلنبااتت النا  20اجلزائرية ابحلرارة واجلفاف طول السنة )اقل من  

اجلوفية   ابملياه  الري  طريق  عن  هبا  مرتبط  واالستثمار  الشوكية،  والنبااتت  النخيل  وأشجار  الصبار 
وخمزون املياه الباطنية غري متجددة، وخاصة يف ظل غياب استثمار يدعم هذا اجملال لزايدة وتنمية  

ئمة مع املناخ كاالستثمار يف واحات  املوارد املائية خاصة وتغذية املياه اجلوفية، وتفعيل املنتجات املال
النخيل ابعتبارها مصدرا مهما للعملة الصعبة كون إنتاجها ذو ميزة خاصة عن طريق دعم وهتيئة  
األراضي واستعمال التقنيات احلديثة واملتطورة والتكنولوجيات العالية املرتبطة إبعطاء دفع استثماري  

 .2معترب يتالءم والظروف البيئية الصحراوية

 الفقرة الثالثة: الربانمج الوطن للتشجري: 

تواجه اجلزائر حتدايت طبيعية مثل ابقي الدول االخرى  من التصحر واجلفاف واالحتباس  
النبايت   والغطاء  البيئة  واملدن، وحلماية  االحياء  العديد من  احلراري وتلوت  بتمويل  قامت احلكومة 

 
 . 2019/ 18/12، 2018الوكالة الوطنية لالستثمار، بياانت التصريح ابالستثمار 1

investissement-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration 
، نظام  الدعم عن طريق الصندوق الوطين للضبط والتنمية  PNDAوزارة الفالحة والتنمية الريفية، املخطط الوطين للتنمية الفالحية  2

 . 77، ص2000الفالحية، سنة  

http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement
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يف    مليار شتلة  02   زراعة أكثر من ملياري، حيث متت  1962برامج إعادة التشجري منذ عام  
 .1اطار حتقيق اهداف التنمية املستدامة

وأعطت الوزارة األولوية للتشجري املفيد واالقتصادي لغرس أصناف األشجار املثمرة، وفتح  
جمال االستثمار للخواص يف العديد من املشاريع تتضمن النبااتت العطرية و الطبية، وحتويل اخلشب 
وتسيري غاابت االستحمام و استصالح الفضاءات الغابية وغريها وفق أساليب وطرق حديثة علمية،  
هدفها األمن الغذائي وتنمية املناطق الريفية ورفع مستواهم املعيشي وتشجيعهم على االستثمار يف  

وتر  احليواانت  لرتبية  هلذا، ابإلضافة  ومجاعية  فردية  مالية  إعاانت  اجملال وختصيص  النحل،  هذا  بية 
ومشاريع التشجري لألشجار املثمرة كالزيتون والتني والكرز وغريها، ألجل احلماية املتجانسة للرتبة  

وتوفري مداخيل دائمة للفالحني من خالل استغالل هاته املناطق الغابية، ومتت االنطالقة بتخصيص   
الفواكه و10هكتار إلعادة تشجريها،  و 800 لزراعة أشجار  هكتا  350االف هكتار لغرس  ر 

و و   156الكروم،  وهتيئتها  املسالك  لفتح  املالية    30000كلم  التدفقات  لتصحيح  كلم 
 .2هكتار للتحسني العقاري1500هكتار للعناية ابألشجار و18000و

وتشجيع استثمار الكثري من الشباب واستغالل املساحات الغابية املهملة التابعة لألمالك الدولة  
فضاءات  إىل  اجلزائري    بتحويلها  الوطين  الرتاب  عرب  لالستجمام  مشاريع  إىل  الغاابت  واستغالل 

واستغالهلا جلذب السياحة، وخاصة بعد ان اصبحت الغاابت اجلزائرية بيئة الشتعال النار تنتشر فيها  
اليت تزداد مبواسم الصيف   3بسرعة وحترق األعشاب واألدغال والشجريات وأكداس الطحالب اليابسة

وعلى البذور واألشجار الذي مينع التجديد الطبيعي للثروة   الغاابت على الغطاء النبايت  والذي أثر  

 
 /http://madrp.gov.dz/ar. 18/12/2019،  لربانمج الوطين للتشجرياوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري،  1

 . 140، صمرجع سابق شيخاوي سهيلة ،  2
.  60، ص2010علي بن عبد هللا الشهري ، حرائق الغاابت: األسباب وطرق املواجهة ، الرايض: جامعة العربية انيف للعلوم األمنية ،    3

الذي ينظم وينسق األعمال يف جمال مكافحة حرائق الغاابت داخل األمالك الوطنية    1987-2-10املؤرخ يف    45/ 87انظر: املرسوم  
 .1987، 7الغابية، جريدة رمسية ، العدد

http://madrp.gov.dz/ar/
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الغابية، ويصبح مصدر للتلوث اهلوائي املنعكس على الصحة احليوانية واإلنسانية، والرعي والبناء،  
، وقد بني  لضعف اجلانب التقين لإلدارة يف محاية وصيانة هاته الثروة الغابية  من االفراد واملؤسسات 

الرتتيبات    1989سنة  38ابجلريدة الرمسية العدد  5/9/1989املؤرخ يف    170/ 89املرسوم التنفيذي  
 اإلدارية العامة والشروط التقنية إلعداد دفرت الشروط املتعلقة ابستغالل الغاابت وبيع احلطب املقطوع

ابت رفع الفلني بطريق الغش املشرع اجلزائري مبوجب قانون الغا  صنمنها واستغالل منتجاهتا، فقد ح
واستغالل املنتوجات الغابية دون رخصة واحلرث والزرع يف األمالك الغابية، والرعي يف األمالك الغابية  

، وأعطى مخس جرائم تصنيف اجلنح يف الفصل الثاين من الباب 84و 74اليت كيفها خمالفات ابملواد  
اجلزائري هناك مخس جنح غابية تبقى    ،فهي مبوجب التشريع12-84السادس من قانون الغاابت  

، وهي جنحة قطع وقلع األشجار، جنحة  12- 84من القانون    88و79و77و 73و 72ابملواد  
رفع األشجار واقعة على األراضي، جنحة البناء على األمالك الغابية أو ابلقرب منها، جنحة تعرية  

واليت تنجر عنها    1الغاابت احملمية األراضي الغابية، جنحة ارتكاب املخالفة يف املساحات احملمية و 
والنباتية   اخلشبية  وثرواهتا  الغابية  املوارد  لالستغالل  مزااي  مينح  فاالستثمار  وعليه  اجلزائية،  املتابعات 
القانون   إطار  يف  االستثماري  واملشروع  االمتياز  صاحب  وحيمي  املرتامية،  وفضاءاهتا  واحليوانية 

ألمالك العقارية الغابية كرصيد اقتصادي هام حتافظ عليه الدولة والتنظيمات املعمول هبا يف محاية ا
لقوة موارده الطبيعية واحليوانية، وتصنيفها ضمن األمالك العامة اليت هي ملك للمجموعة طبق لنص  

و أاتح االستثمار فيها واستغالهلا، لقد أكدت القوانني على التزام    2من الدستور اجلزائري18املادة  
االستثم وقد  صاحب  الغابية،  املستثمرة  عقد  فيها خارج  التصرف  وعدم  وجهته  على  ار ابحلفاظ 

القانون   خالل  من  الصيد  وتنظيم  محاية  على  اجلزائري  املشرع  قانون    07-04حرص  املتضمن 

 
املعدل     1984،السنة    26املتضمن النظام العام للغاابت، جريدة رمسية، عدد    23/6/1984املؤرخ يف    84/12القانون  انظر:    1

 . 1991، سنة  62، جريدة رمسية عدد  2/12/1991املؤرخ  يف   91/20واملتمم ابلقانون 
ه، ختصص: قانون عقاري، كلية احلقوق والعلوم  رسالة دكتورااثبيت وليد، احلماية القانونية للملكية العقارية الغابية ايف التشريع اجلزائري ،  2

 .249، ص2016/2017اجلزائر، ، 1السياسية، جامعة احلاج خلضر ابتنة  
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، وذلك من اجل احلفاظ على الثروة احليوانية النادرة منها واملهددة ابالنقراض ابعتبارها مكون  1الصيد
 ك العقارية الغابية.  أساسي لألمال

 : عصرنه املستثمرات الفالحية:رابعةالفقرة ال

توجهت كذلك وزارة الفالحة يف االستثمار إىل تهيل وعصرنه املستثمرات الفالحية على 
- املستوى الوطين، عن طريق حفر اآلابر العميقة وجتهيزها وتزويدها أبنظمة السقي املقتصدة للمياه  

واجناز أحواض املياه، وجتديد احلظرية الفالحية مبختلف ماكنات    -ين والتقطريالسقي احملوري واحللزو 
بتكلفة   الوطن اجلزائري  مليون دج، من   214احلاصدات واجلرارات وغريها، ومشلت كل والايت 

اجل تدية دورها ودفعه يف حتقيق عجلة األمن الغذائي اجلزائري وزايدة اإلنتاجية ورفع اإلنتاج الفالحي  
وقدراتنا وسيادتنا  يف خم الغذائي  االمن  تعزيز  اللحوم..، هبدف  احلبوب،  اخلضروات،  األنواع  تلف 

 .  2الوطنية 

لتثمني وتوسيع القدرة اإلنتاجية والفالحية وضمان دميومة املستثمرات وعصرنتها وتكثيف  
الف للمستثمرات  جتنيد  الفالحية، كإعادة  والشعب  الفروع  لكل  والزراعي  الصناعي  الحية  اإلدماج 

بفضل عمليات التهيئة والتجهيز، وإعادة التعمري وتعزيز شبكة اإلمدادات اجلوارية اليت تعتمد على  
احلركة التعاونية والتشاركية للمستثمرات الفالحية ،وخاصة تلك املوجهة لرتبية األبقار وختزين وتكييف  

 
 .2004، سنة51، املتعلق ابلصيد ،اجلريدة الرمسية ، العدد 4/8/2004املؤرخ يف  07-04انظر: القانون رقم   1
،  2010، الدورة الربيعية لسنة 2012-2007اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري، اجلريدة الرمسية للمناقشات، الفرتة التشريعية السادسة  2

  30، 159العددة العامة ملشروع القانون الذي حيدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة، املناقش
 . 3، ص2010جويلية 

ges/journal_officiel_debats/6_legislature/jod_6leg_159.pdfhttp://www.apn.dz/AR/ima 

http://www.apn.dz/AR/images/journal_officiel_debats/6_legislature/jod_6leg_159.pdf
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، وحتقيق 1قيق األمن الغذائياملنتوجات الفالحية، لرفع مستوى املستثمرات الفالحية لكسب رهان حت
 الصناعات التحويلية للمنتوجات الفالحية. 

واستفاد من هذه االمتيازات االستثمارية املستثمرات الفالحية اجلماعية واملستثمرات الفردية 
املتعلق   16-8وكثريا منها استفاد من توسيعات واستغالل ألراضيها الفالحية بصدور القانون رقم    ،

، وقد قامت الدولة اجلزائرية بدعم فتح  2ابلتوجيه الفالحي واملبادئ املنظمة للمستثمرات الفالحية 
تربية املواشي واألبقار يف  املسالك الريفية وتوفري الكهرابء واملواصالت، واألمسدة وغرف التربيد ودعم  

 إطار االستثمار الفالحي . 

مع االعتماد على املكننة اجلديدة لتحقيق اإلنتاج للمعدات ذات الصلة ابلقطاع الفالحي من وسائل  
 حديثة واملعدات املصاحبة للنشاط الفالحي.  

مبختلف كرست احلكومة خمططاهتا الفالحية لدعم االستثمار ابملناطق الريفية والصحراوية  
النشاطات واألعمال الفالحية املختلفة، ويف مجيع فروع اإلنتاج النبايت واحليواين و جمال التنمية الريفية،  
النشاطات واألعمال الفالحية،   املالية املدعمة للمستثمرين يف  وانشاء جمموعة الصناديق الفالحية 

ية الريفية واستصالح األراضي  ومكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب وصندوق التنم
عن طريق االمتياز، والصندوق الوطين لتنمية االستثمار الفالحي، والربامج اخلاصة ابلدعم ابجلنوب 
واهلضاب العليا واإلعاانت احملددة من طرف التشريع لزايدة االستثمارات الفالحية والتنمية الريفية  

وية والسهبية ومحايتها عن طريق املشاريع االستثمارية،  واألراضي الزراعية واحلفاظ على املناطق الصحرا
والتماسك االجتماعي،   الغذائي  األمن  لتعزيز  الفالحية  التنمية  السياسية احلكومية مواصلة  لتتواىل 

 
لية  زهري صيفي، املخطط الوطين للتنمية الفالحية ودوره يف التنمية احمللية يف اجلزائر حالة والية الربج، جملة أسيوط للعلوم الزراعية، ك  1

 . 2014، نوفمرب 4، عدد 45الزراعة، جامعة أسيوط ،مصر، جملد  
،كلية احلقوق والعلوم    ختصص: القانون العقاري،  رسالة ماسرتال ، إشكالية العقار الفالحي يف اجلزائر وتثريه على االستثمار،  مرجية كم  2

 .33، ص2015/2016السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية جباية، اجلزائر، 



   1996من خالل دستور  سيادةللالشعب الجزائري  آلية ممارسة                   الثانيالفصل 

374 
 

اللذان ميثالن دعم للسيادة الوطنية، املتميزة بتقدمي القروض ومسح الديون ودعم استخدام تقنية الري  
، وتوفري البذور والشتالت واألمسدة، وتشجيع سكان األرايف على االستثمار يف واالقتصاد يف املياه

املندجمة   الريفية  للتنمية  اجلوارية  املشاريع  خالل  من  اخلاصة،  معيشتهم  ظروف  لتحسني  مناطقهم 
  ابستغالل الثروات والتسيري العقالين هلا ورفع القدرات اإلنتاجية هلا ذات اخلصوصية احمللية الريفية يف 

العتاد  واقتناء  الصحاري،  واجلبال  الواحات  ويف  السهيب  دعم    1الوسط  مع  الزراعي  للقطاع  املوجه 
مستثمري تربية املواشي وإنشاء مراكز التكاثر وتربية األبقار واخليول واإلبل يف إطار تشجيع تطوير  

 طنية . السالالت احمللية واملهن ذات الصلة هبذه النشاطات، وتوسيع الثروة الغابية الو 

 ستثمار يف اجلزائر: الفرع الثالث: القيود الواردة على اِل 

تبذل اجلزائر جمهود كبري يف ترقية وتشجيع االستثمار وجذبه وطين كان أو أجنيب، للمسامهة  
يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي اجلزائري والزراعي منه، وجسد مبادئه يف تشريعاته واملتعلقة  

املنازعات  مببادئ حرية االستثم لتسوية  التحويل، والتحكيم  التشريع، وحرية  ار، واملساواة، وجتميد 
 واليت تعترب مبادئ ليربالية حرة طعمت بضماانت قانونية  

التكميليني  املالية  قوانني  إطار  يف  اجلزائري  املشرع  جعلت  العاملية  املالية  األزمة  أن  إال 
ته املبادئ ابإلضافة إىل فرض قيود قانونية  على التوايل يرتاجع عن تكرسيه ها 2010و 2009لسنة

وإدارية واقتصادية، وهناك ما أشار إليه التقرير املشرتك للجنة األوروبية واملكتب األمريكي )شلومربغر( 
 2الذي أكد على وجود القيود على االستثمار ابجلزائر تتعلق: 2004لسنة 

 من املستثمرين أقرو صعوبة الوصول إىل السوق.37% •
 أرجعوه إىل هشاشة االستقرار السياسي واالقتصادي.   % 42 •

 
، فرع  رسالة دكتوراهضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ،  غردي حممد، القطاع الزراعي اجلزائري وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االن  1

 وما يليها.167، ص2011/2012، 3التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
 .39، صمرجع سابق  منصوري زين،  2 
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 عدم ضمان االستقرار التشريعي والقانوين.  34% •
 نقص توفري املعطيات واملعلومات لضعف املؤسسايت.  •
 ضعف إنتاجية اليد العاملة وعدم كفأهتا.  •
 ضعف استقرار القرار السياسي وتفشي الرشوة فيه.   •
 كية واخلدمات البنكية.  ر ماهلياكل القاعدية واخلدمات اجلضعف  •
 وجود سوق موازية.  •
 صعوبة الوصول إىل التمويل، وكلفته املرتفعة، صعوبة الوصول إىل العقار.  •
 من املستثمرين كانت جتربتهم مع السلطات االدارية احلكومية سيئة جدا.   60% •
يف   • مؤسسة  أي  شراء  وال  العام  القطاع  من  شركاء  حيبذون  ال  املستثمرين  طور  معظم 

 اخلصخصة.

 الفقرة االوىل: حركة النصوص القانونية:  

الرتباطه   وخاصة  االستثمار  مبجال  املتعلقة  القانونية  نصوصه  حبركية  اجلزائري  التشريع  متيز 
 :  1بقطاعات أخرى كاملنظومة املصرفية وبعض القطاعات الصناعية مل تساير هاته احلركية منها 

 ستثمار:  اوال: املساس ابملبادئ األساسية لال 

مجاد التشريع واملساواة وحريته والتحويل والتحكيم، اليت برزت يف األحكام القانونية الصادرة  
 وخاصة فما يتعلق حبرية االستثمار أين مشلت:2009بداية من سنة 

 استبعاد امللكية املطلقة للمشروع االستثماري ونزعها للمنفعة العامة.  •
 خالل قيام املشروع االستثماري.  تقدمي ميزان فائض ابلعملة الصعبة  •

 
 .128، صمرجع سابق بن حيي رزيقة،  1
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 االستعانة ابلتمويل احمللي يف إجناز املشاريع االستثمارية والتمييز بني املستثمرين.   •
 اليت ختتلف بني املستثمر احمللي واألجنيب.   49/ 51قاعدة  •
 احلصول على ترخيص مسبق قبل التصريح ابالستثمار.   •
 ملستثمرين األجانب.ختلي املشرع على اخلصخصة الكلية يف مواجهة ا •

 :1اثنيا: تعديل قانون االستثمار

الذي عدل ومتم   03-01ابلقانون اجلديد لالستثمار مبوجب األمر    2001بدأت مرحلة  
،  2009والذي عدل مبوجب قانون املالية التكميلي سنة    08-06مبوجب األمر رقم    2006سنة  

ابجلزائر، ابإلضافة إىل النصوص التنظيمية لقانون االستثمار  الذي جاء بتغريات يف منحى االستثمار  
احملدد لقائمة النشاطات والسلع واخلدمات املستثنات من مزااي    08-07منها املرسوم التنفيذي، رقم  
 املتعلق بتطوير االستثمار.  08-06االستثمار احملددة يف األمر 

 الفقرة الثانية: القيود اِلدارية:

ان إنشاء مؤسسة استثمارية يف اجلزائر    2010نك العاملي املتعلق ابألعمال لسنة  جاء يف تقرير الب 
سبع اجراءات متتالية لوقت   7يوم، مقارنة مبصر يتطلب فيها االمر  24اجراء يستغرق    14يتطلب

إجراء يستغرق    22ستة اايم، واستخراج الرخص الالزمة لبدأ املشروع يتطلب يف اجلزائر املرور بـ  6
  46يوم، بينما يتطلب إعداد اجراءات تسجيل امللكية  218اجراء يستغرق    25ومبصر    يوم،   240

يوم     74اجراءات يف مدة   7من قيمة العقار، ومبصر يتطلب  7,1يوم بتكلفة    630اجراء يف مدة  
  %72، وأكد التقرير قدر إمجال الضرائب اليت يتعني على املستثمرين دفعها تقدر بـ0,9بتكلفة  

 
 .59، صمرجع سابقسعيدي حليمة،  1
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، ومت تصنيفها يف جدول ترتيب االقتصادات على أساس سهولة ممارسة أنشطة األعمال 1إمجايل الربح
دولة ابجلدول    189بصفر اصالحات لتحسني الوضع االستثماري ابلرتتيب مع    153يف املرتبة  

اليت حتوز املرتبة االوىل دولة سنغافورة، كما أهنا مل تصنف يف جدول املمارسات اجليدة حول العامل يف  
اية املستثمرين وتسهيل تسجيل امللكية وبدأ النشاط التجاري وتسهيل توصيل الكهرابء وتسهيل  مح

، وعليه فمشكل البريوقراطية اإلدارية  2احلصول على االئتمان وإنفاذ العقود وتسوية حاالت اإلعسار 
 كل سيئ.  وتسهيل اإلجراءات للمستثمرين احملليني واألجانب هو واقع تطبيق النصوص القانونية بش 

 : فساداِلداري وال  ضعفاوال: ال

صنفت اجلزائر ضمن أكثر الدول فسادا يف العامل حسب مؤشر مدركات الفساد الذي تعده  
منظمة الشفافية الدولية، اليت تعتمد على بياانت املنتدى االقتصادي العاملي واملعهد الدويل للتنمية  

دمات املخاطر السياسية، حيث احتلت املرتبة  اإلدارية ووحدة االستخبارات االقتصادية  وشركة خ
  2016سنة   86دولة وكانت حتتل املرتبة    180من     يف درجة شفافية تعامالهتا االقتصادية  112

من   20183مع أرمينيا والربازيل وكودفوار ومصر يف    105، وتقامست اجلزائر املركز2017خبالف
دولة، وتعكس هاته التقييمات تردي األوضاع على مستوى سيادة القانون واملؤسسات  180ترتيب   

القانونية يف أعلى   مستوايت السلطة لوجود عالقة واضحة ما بني وجود  القانونية وتدهور املعايري 
دميقراطية سليمة والنجاح يف مكافحة الفساد يف القطاع العام يف حالة استنادها إىل أسس هشة، 

 
  189، مقارنة اإلجراءات احلكومية املنظمة ألنشطة االعمال يف 2010البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، تقرير ممارسة أنشطة األعمال  1

 . 103صمطبوعة مشرتكة للبنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية ودار النشر ابجلريف ماكميالن، بلدا، 
-https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual

 Arabic.pdf-FullReport-Reports/Foreign/DB10 
: فهم األنظمة املتعلقة ابلشركات الصغرية ومتوسطة احلجم، مقارنة انظمة  2014البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، ممارسة أنشطة األعمال    2

 . 9، ص2014، 11اقتصادا، الطبعة  189أنشطة االعمال للشركات احمللية يف 
-https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual

arabic.pdf-minibook-Reports/Foreign/DB14 
   2019.8.28ؤشر الفساد : تقدم طفيف للجزائر يف ترتيب منظمة الشفافية الدولية ،حممد بلعليا، م 3

algerie.com/ar /-https://www.tsa 

https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/Foreign/DB10-FullReport-Arabic.pdf
https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/Foreign/DB10-FullReport-Arabic.pdf
https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-arabic.pdf
https://arabic.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-arabic.pdf
https://www.tsa-algerie.com/ar%20/
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وضعف   اخلاصة،  ملصلحتهم  للدميقراطية  واملناهضون  الشعبويون  السياسيون  ذلك  يستغل  وحني 
ية املتعلقة ابلفساد وتنفيذها على ارض الواقع  التشريعات يف سد الفجوة بني سن النصوص القانون 

 .1وتطبيق أحكامها 

وتعاين اجلزائر حسب اإلحصائيات اليت أجرهتا وزارة العدل من جرائم قضااي اختالس األموال  
العمومية وسوء استغالل الوظيفة ورشوة املوظفني، بوصفها أكثر اخلروقات اليت تتصدر قضااي الفساد 

البنوك  يف اجلزائر، وتيت   اجلماعات احمللية يف املرتبة األوىل من حيث الفساد، مث مراكز الربيد، مث 
واغلب القضااي ال يتم كشفها أو ال يتم التبليغ عنها، كما أن اثبات جرمية الفساد صعب جدا، 
ويعتمد القضاة على جمموعة من القرائن اليت تشري إىل ارتكاب هاته اجلرمية كالثراء املفاجئ لبعض  

 وظفني ما يتعارض واجر راتبهم الشهري.  امل

( قضية متعلقة ابلفساد املصنف  4523) 2017إىل    2014وقد أحصت الوزارة خالل فرتة   
يف اخلانة اخلطرية واخلطرية جدا، بعضها قضااي تتعلق جبرائم الرشوة واالختالس ومنح امتيازات غري  

واحمل الوساطة  إىل  العمومية، ابإلضافة  الصفقات  منها جل  مربرة يف  تعاين  الذي  والتعصب  سوبية 
، وتزيد الرشوة ذات 2اإلدارات اجلزائرية وتسريب املعلومات السرية وتقدمي تراخيص غري مسموح هبا

املبالغ الكبرية حني يتحصل عليها مسؤولون على مستوايت رفيعة سياسيا كالوزراء وإداراي كاملدراء  
  مصاحل خمتلفة. العامون وغريهم من املسؤولني واملوظفني يف

 
التحليالت تسلط   يكشف عن تعثر جهود مكافحة الفساد يف معظم الدول، 2018منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد  1

 . 20019/ 18/12الضوء على مسامهة الفساد يف تفاقم أزمة الدميقراطية يف العامل،
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2018_AR 

جامعة حسيبة بن  ، خمرب العوملة واقتصادايت مشال إفريقيا،  جملة اقتصادايت مشال إفريقيابعلوج بلعيد، معوقات االستثمار يف اجلزائر،   2
 . 92-71، ص2006، جوان  4، العدد 3، اجمللداجلزائربوعلي شلف، 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2018_AR
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 اثنيا: غموض اجراءات مصاحل اجلمارك: 

الشفافية  والقوانني لغياب  التشريعات  بعض  اوىل   يف  واجهة  والهنا  العامل،  يف  اجلمارك  إلدارة 
الستقبال املستثمرين األجانب متكنهم من معرفة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدول 

 طريقة االجراءات االولية جيعل املستثمر يقارن ويستفسر من حيث: اليت أيتون االستثمار هبا من

 .1وجود جهاز مجركي بريوقراطي نظرا للمعامالت غري احرتافية لبعض اجلمركيني  •
وجود تسهيالت مجركية تسمح ابنتقال البضائع والتجهيزات، فقد يتطلب مجركة سلعة معينة  •

أايم  3احلاالت أو أكثر، يف حني ال تتجاوز  يوم يف بعض  35يوم وقد تصل إىل  16حوايل  
و املغرب  الصني و5يف  احلاالت12أايم يف  أقصى  اجلمركية يف  2يوم يف  املصاحل  وتشهد   ،

أعوان  الشكاوي ضد  من  الكثري  إيداع  اجلمارك  مفتش مصاحل  تصرحيات  اجلزائر حسب 
 اجلمارك . 

ثالث خطوات للقضاء على الفساد وأوصى مركز دراسات الدميقراطية الليربالية ابسرتاتيجية من  
يف إدارة اجلمارك: اخلطوة األوىل هي إصالح التشريعات والقوانني، مبا يف ذلك قوانني حترير التجارة، 
هبدف احلد من احلافز على الفساد، واخلطوة الثانية هي العناية بتحسني القيادة هبدف دعم الشفافية  

ة فتقليل احلوافز على الفساد داخل إدارة اجلمارك، وتقييد  واقتالع السلوك الفاسد، أما اخلطوة األخري 
السلوك الفاسد للموظفني، وقد يتضمن اإلصالح تغيري نظام احلوافز، وزايدة مرتبات العاملني، وفرض 

لعدم فعالية قواعد الرقابة    رقابة أشد صرامة، وفرض عقوابت أكثر شده على مرتكيب املخالفات،

 
رسالة  ، 2015-1988بلخضر عيسى ، سياسة متويل االستثمارات يف اجلزائر و حتدايت التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة  1

يــابـس سيدي بلعباس، اجلزائر،  ، ختصص: اقتصاد مايل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيري، جامعة اجليـاليل الدكتوراه
 . 82، ص2018/2019

 .62، ص مرجع سابق  سعيدي حليمة ،  2
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انني إال اهنا مل تردع عمليات العبور غري املشروع للسلع عرب احلدود، بسبب الداخلية، فرغم وجود القو 
 .1السلطات التقديرية املمنوحة ملوظفي اجلمارك يف نقاط التفتيش حيث ال يتم تطبيق أي قوانني

 الفقرة الثالثة: القيود االقتصادية:

االستثمارات وخاصة األجنبية  يلعب اجلانب االقتصادي للبالد دور هام يف مضاعفة وجدب  
الواردة للجزائر، وميتزج ابلوضع السياسي يف الدولة واألمين من جهة أخرى، وقد قامت اجلزائر يف  

 هذا اإلطار برفع عالوات تمني االستثمار ضد املخاطر السياسية. 

تعترب فاحلكومة اليت متارس نشاطها يف ظروف مستقرة وشفافة اللتزام قرارها السياسي وثبوته  
أفضل من احلكومات املرتبطة ابلتذبذب يف قرارها السياسي والتغيري يف سياستها االقتصادية، كما  

يف   السابق  املالك سالل  عبد  األول  الوزير  مست   4إصدار    2008ديسمرب  7اغتنم  تعليمات 
اقتصاد  اجملاالت احلساسة يف االقتصاد من بينها ميدان االستثمارات بصفته مسؤول عن محاية مصاحل  

القانون   لإلدارة ضمن  ومناشري  لتعليمات  ميكن  فال  إدارية،  وليست  سياسية  بواعث  وهي  الوطن 
ان خترق مبدأ توازي املعايري أو ان حتكم التشريعات التعليمات وهي    2009التكميلي للمالية لسنة   

من طرف    من اختصاص السلطة التشريعية للربملان يف جمال االستثمار، الذي صدر على شكل أمر
رئيس اجلمهورية، وهو مساس خطري مببدأ مجود قانون االستثمار حلماية املستثمر وتعدي صارخ على 

 صالحية السلطة التشريعية يف إصدار القوانني.

 
 مرتمجة عن: ، ، إرشادات عملية ملكافحة الفساد CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة 1

REFORM Toolkit, March 2008, Combating Corruption: A Private Sector approach 

prepared by Boris Melnikov under the Supervision of Kim Eric Bettcher     

  :.وللرجوع إىل النسخة العربية ميكنكم احلصول عليها عرب الوصلة 2008الصادرة عن مركز املشروعات الدولية اخلاصة يف مارس  
-toolkit-Corruption-content/uploads/2011/01/Combating-https://www.cipe.org/wp

Arabic.pdf 

https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2011/01/Combating-Corruption-toolkit-Arabic.pdf
https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2011/01/Combating-Corruption-toolkit-Arabic.pdf
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كذا معوقات التسويق احمللي واخلارجي، فعدم وجود سوق منافسة يف اجلزائر حلداثة جتربتها  
رى املنافسة يف هذا اجملال ،وصعوبة اخلصخصة اليت انتهجتها  يف اقتصاد السوق مقارنة ابلدول األخ

اجلزائر وصراعها والنقاابت اليت تدافع عن مناصب الشغل وعدم املغامرة إال فيما هو مضمون، جعل 
القطاع اخلاص يف اجلزائر ضعيف مقارنة ابلنشاط الوطين، مما جيعل املستثمر ال يغامر يف ظل نقص  

حلكومة وضعف القطاع اخلاص، مع مالحظة قوة النشاط التجاري املتعلق التجربة و اخلربة لدى ا
هذا  مواصلة  على  اخلواص  يشجع  االستثماري  ابلنشاط  مقارنة  مردودية  من  حيققه  ملا  ابالسترياد 

 . 1النشاط بدال خود  مغامرة عملية االستثمار 

 الفقرة الرابعة: قيد العقار :

دم وضوح خيص العالقة القانونية بني األرض ومن يشهد مشكل العقار يف اجلزائر ترجح وع
يستثمرها لألثر البالغ على تطور االستثمار يف اجلزائر يف جمال النشاط الزراعي اقتصاداي واجتماعيا،  
فال ميكن  أبدا القضاء على مشكلة األمن الغذائي يف اجلزائر عن طريق خمططات التنمية الفالحية  

مليون   2.5حي، الن األراضي التابعة ألمالك الدولة تشكل حنومبعزل عن حل مشكل العقار الفال
هكتار من جمموع املساحة الصاحلة للزراعة وهي من أجود مساحات االراضي الزراعية، وفشل سياسة  
له   يعتربها ملكا  الزراعية واليت ال  انفصال بني صاحب االستثمار عن االراضي  االستثمار لوجود 

املتضمن   03-10ي جهد لرفع منتوجات أو االعتناء هبا، والقانون رقم  وابلتايل ال يرغب يف بذل أ 
استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة مل يصحح املشكل األساسي يف القانون  

القضاء على  املرور  دون  مباشرة  لإلدارة  االمتياز  إلغاء  حق  وأعطى  اإلدارة كل 2القدمي،  ومنح   ،
مول هبا، فالعقار الفالحي شهد عدة قوانني تلغي بعضها البعض الذي وسع  الصالحيات غري مع

 
 .84، صمرجع سابق بلخضر عيسى،  1
العقار    2 تنظيم  إشكالية  زهري،  لتطوره،عماري  املمكنة  اخليارات  وأهم  اجلزائري  وإدارية    الفالحي  اقتصادية  أحباث  العلوم  جملة  ،كلية 

 .158- 135، ص2013، جوان3، العدد7االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجمللد
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العالقة القانونية الثابتة اليت تربط صاحب االستثمار ابألرض الفالحية، وفقدان األراضي خلصوبتها  
وتوازهنا االيكولوجي بسبب مشاكل التعرية واجنراف الرتبة واآلاثر السلبية للممارسات الزراعية الغري 

 وسة، ذهب هبا إىل مستوى االنعدام يف إنتاجياهتا. مدر 

السبيل   تتحكم يف حتقيق االستثمار وهو  الفالحي وتسيريه كقضية جوهرية  العقار  فتنظيم 
، وتدهور احمليط الطبيعي لوجود التلوث وحتويل املوارد من طبيعتها، وعدم 1لتحقيق األمن الغذائي 

نشاط االستثماري املقام عليها واحتادها مع عراقيل توافق بعض طبيعة األراضي املخصصة ونوع ال
وتعددها  الرتفاعها  والرسوم  الضرائب  معوقات  أو  وجود ضماانت كافية،  وعدم  أخرى كالتمويل 
لتطوير   الوطنية  الوكالة  بني  والصالحيات  األعمال  وتداخل  اجلزائر،  يف  الضريبة  قوانني  وغموض 

املصح لالستثمار  الوطين  واجمللس  يف  االستثمار  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  سري  ابلبطء يف  وبة 
 .2معاجلة مشاكل العقار الفالحي املخصص

اضف اجلزائر تسجل اليوم لتحقيق أمنها الغذائي بدعم القطاع الفالحي حتدايت جديدة،  
أمهها شيخوخة اجلهاز الفالحي كون معظم العمالة الزراعية من كبار السن، اليت ال تسمح بتواصل  

لتعزيز  ا الغذائي  الذايت، واألمن  الزراعية املستدامة لتحقيق االكتفاء  الثروة  ألجيال يف احلفاظ على 
والزراعة   األغذية  منظمة  عليها  نصت  اليت  الدولية  ابملعايري  متعلق  وجناحها  اجلزائر،   سيادة 

FAOجيال احلاضرة  لضمان االستدامة العدالة واملرونة والكفاءة يف استخدام املوارد، وضمان حق األ
، واليت  3واملستقبل وتوفري فرص العمل الدائمة وتعزيز القدرة اإلنتاجية وتعزيز االعتماد على الذات

 هي معايري يبىن عليها تصنيف الدول يف حتقيق األمن الغذائي. 

 
، ختصص: قانون اعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  هرسالة دكتورابوشريط  حسناء، النظام القانوين للعقار الفالحي يف اجلزائر،   1

 . 225، ص2016/2017جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  
 . 80، صمرجع سابق بن عبد احلق كهينة، بن عزوز هانية ،  2
دور التنمية    لتقى الوطينملقدمت    ورقة حبثمسيليت نبيلة، بن زعمة سليمة، التنمية الزراعية املستدامة اسرتاتيجية لتحقيق أمن غذائي،   3

 . 4، ص2019الزراعية املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة  حممد فارس املدية ، اجلزائر،
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واجلزائر تبذل جمهودات ضخمة وتتبىن خمططات وسياسات لتحقيق هذا، ابعتبار القطاع  
قطاع اسرتاتيجي يستغل كورقة ضغط يستخدم البتزازات وفرض القرارات على الدول اليت الفالحي  

ال تنتج غذائها وتعتمد يف توفري ما حتتاجه من منتجات خمتلفة على عملية االسترياد من اخلارج،  
واجلزائر حققت خطوات يف إنتاج العديد من احملاصيل الزراعية ولكنها مل حتقق األهداف االستدامة 
واألمن الغذائي، الذي أثبت يف اجلزائر أن املشكل هو االستثمار يف العنصر البشري ووعيه بتجنيد  
الوطنية من أراضي صاحلة للزراعة وتقنيات زراعية وموارد مالية وبشرية ومواد عضوية   اإلمكانيات 

قيق األمن  وأمسدة تدخل أساسا يف تطوير وحتويل القطاع الزراعي من اجل كسب رهان اجلزائر يف حت
من معدل امليزانية العائلية اجلزائرية خمصص لألغذية والعائالت األقل دخال   %45الغذائي، حبكم أن  

 . %50خيصص هلا ما يزيد عن 

مما يستوجب كذلك دفع تطوير قطاع الصناعات الزراعية الغذائية ببالدان لتحقيق االستدامة، 
وجوب حتقيق األمن الغذائي ، يضمن اإلاتحة  فالوعي اإلداري بتحقيق األهداف ووعي املواطن ب

،  1والوفرة واالستخدام يف ظل استقرار الغذاء واحلصول عليه يف أي وقت يف ظل السياسة الفالحية 
فاألمن الغذائي شرط مرتبط بفكر ووعي املواطن اجلزائري بذلك على مستوى السلطة السياسية،  

 تحقيق ذلك. وعلى مستوى الشعب يف استغالل موارد إقليمهم ل

فلقد شهدت اجلزائر بقاء الصناديق املخصصة لدعم االستثمار ابجلزائر مملوءة واليت بينت  
عدم املعرفة والتحسيس والوعي املسؤول من جانب اإلدارة واالهتمام من املواطن اجلزائري ابلرقي  

بعنصر األمن الغذائي ابلقطاع الزراعي وتشجيع الشباب لالستثمار فيه لتعزيز سيادة الدولة اجلزائرية 
2. 

 
 .343،ص 2007، بريوت: دار املنهل اللبناين، ت العامة يف الدول الناميةالسياساحسني خليل،  1
   /18/12/2019https://www.elhiwardz.com/featured/134803األمن الغذائي ولكن ، مولود صياد، ميكننا حتقيق  2

https://www.elhiwardz.com/featured/134803/
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 من الغذائي للدول « على السيادة واأل19- املطلب الثالث: أتثري فريوس »كوفيد

وقوع   أدى إىلو ،  بشريةالعامل واحلياة ال  يف شل (  19-تسبب وابء كوروان املستجد )كوفيد
لماليني  ل هتديدا اصبحانتشاره السريع عامليا  كما أن  ،يف األرواح واألنشطة االقتصادية كبريةخسائر  

 1نعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وتثري النزاعات والكوارث األخرىإالذين يعانون ابلفعل من  
املتخذة  الصحية  الوقائية  واإلجراءات  التدابري  فشل  و   ، نتشار الفريوسإوسط خماوف متزايدة بشأن  

نقطاع احملتملة يف سلسلة اإلمداد، أو نقص فرتات اإلل  الغذائية  وتداعيات ذلك على النظم  ،الحتوائه  
التنقل، أو  و  أحتكارها دوليا،  إوفقداهنا و    رتفاع األسعار إالغذاء، أو   فرض قيود على التجارة أو 

 .2جتماعيضطراب اإلضطراابت األخرى اليت قد حتدث بسبب حالة اإلاإل

العامل مثل احلربني العامليتني األوىل    عرفهاوان من األحداث الكربى اليت  فريوس كور   يصنف
  ، 2011سبتمرب عام    11حتاد السوفييت، وكذلك أحداث  هنيار اإلإوالثانية وانتهاء احلرب الباردة و 

،  جتماعية الضخمةقتصادية واإلالسياسية واإل  العالقات الدولية بسبب تداعياته  على  امللحوظ  هتأثري ل
تفاقية بريتون وودز مثل صندوق  إقتصادية الدولية الكربى الناجتة عن  عجز املؤسسات اإلو   فشلول

 3زمة كوروان إل قتصاديةالتداعيات اإل النقد الدويل والبنك الدويل واجلات وغريها يف مواجهة

ه ال  على أن  ترهنبولة« و الدسيادة  عتبار ملفهوم »اإل  ردت ريوس »كوروان املستجد«  أزمة فف
لتمارس   كراهوسائل اإل كل ما متلكه من  ب  سيطرت الدول  كون    حقا  هو أمر بعيدو   ،تكتالت وال عوملة

ختاذ ؟إوفرض حظر التجوال ووالشرطة،    اجليشقوات    نشرأقصى درجات الضبط املمكنة، سواء عرب  

 
 ، wfp،18/5/2020 برانمج األغذية العاملي موقع انظر 1

pandemic-19-https://ar.wfp.org/emergencies/covid 
 ، wfp،18/5/2020 برانمج األغذية العاملي موقع انظر 2

challenge-the-to-rise-to-ready-wfp-https://ar.wfp.org/stories/coronavirus 
 ، 5/2020/ 18،كوروان.. واحلاجة لنظام عاملي جديدامحد سيد امحد ،  3

http://gate.ahram.org.eg/News/2396249.aspx 

https://ar.wfp.org/emergencies/covid-19-pandemic
https://ar.wfp.org/stories/coronavirus-wfp-ready-to-rise-to-the-challenge
http://gate.ahram.org.eg/News/2396249.aspx
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بياانت  رعاية املرضى وإصدار الالصحية بجتماعية لتعويض اخلسائر، وكذلك  اإلقتصادية و االقرارات  ال
القرارات اخلاصة ابإلجازات للعاملني، و أ، و حول الوضع الصحي التعليمية  اجلت  صدرت  العملية 

هتا  االسفر، وغريها من القرارات اليت مارست هبا سلطالتنقل و ألماكن العامة و منعت التجمعات ابو 
 ، وهو سقوط حر لنظرية الدولة احلارسة. 1تنفيذها سهرت علىو 

 ( 19-الغذائي العاملي وجائحة فريوس)كوفيدمن الفرع االول: األ

قوى النظام الدويل احلايل مثل الوالايت املتحدة وبريطانيا وإيطاليا  لالصحية    ةنظماألعجزت  
مفهوم التضامن اجلماعي   غياب   كدت أ، و كوروانفريوس  وإسبانيا وغريها عن وقف انتشار  وفرنسا  
اليت مل تقدم املساعدة للدول احلليفة األوروبية،    خاصة أمريكاو للدول الكربى،    سيادةال  فكرةالدويل و 

  وابرزت مقوم عمالق متثل يف  ،   تساعد الدول الفقرية والنامية يف إفريقيا وآسيا يف مواجهة كوروانملو 
ألزمة  جعلها متتد    ، مما2القوة الصحية والبحثية واإلمكاانت الطبية القادرة على مواجهة األوبئة العاملية 

املستجد   بفريوس كوروان  املرتبطة  واحمللية  والغذاء  العاملية  الغذاء  أنظمة  إعادة هيكلة  حىت  ،  كيفية 
العائلية واملنتجني الريفيني الصغار االستمرار يف الزراعة واحلصاد  يتسىن للسكان األصليني واملزارع 

نعدام األمن الغذائي مشكلة إ  ،كونللخطرالغذائية  من دون تعريض السالمة  والنقل والبيع للغذاء  
من كل  واحد    –مليون شخص    820حادة حىت قبل تفشي فريوس كوروان املستجد فأكثر من  

ع الشديد ولدرجة أنه  ومن بني هؤالء أعداد ضخمة يتحملون اجلو  ليس لديهم طعام كاف -تسعة 
 .3حلياهتم وسبل عيشهم يشكل هتديدا مباشرا

 
 ،5/2020/ 18،كوروان وجتدد اجلدل حول بعض املفاهيم السياسية،عبد اجمليد أبو العال 1

concepts/-political-some-over-controversy-renews-https://www.ida2at.com/coronavirus 
 ، 5/2020/ 18،كوروان.. واحلاجة لنظام عاملي جديدامحد سيد امحد ،  2

http://gate.ahram.org.eg/News/2396249.aspx 
 ،5/2020/ 18،األمن الغذائي يف زمن فريوس كوروان  3

.38379841-22-04-https://www.albayan.ae/knowledge/2020 

https://www.ida2at.com/coronavirus-renews-controversy-over-some-political-concepts/
http://gate.ahram.org.eg/News/2396249.aspx
https://www.albayan.ae/knowledge/2020-04-22-1.3837984
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 الغذائي العاملي يف جائحة فريوس كوروان من زمة األأالفقرة االوىل: 

اجتمع جملس األمن الدويل لبحث تداعيات انتشار وابء كوروان على األمن الغذائي العاملي،  "
بينما اتفقت جمموعة العشرين على مواجهة اضطراب أسعار الغذاء، يف ظل حتذير أممي من أن العامل  

أزمة غذائية حادة وغري مسبوقة الغذاء  ،  يعيش  التنفيذي لربانمج  املدير  إىل  األمن  واستمع جملس 
  ، العامل  الغذائي يف  األمن  على  فريوس كوروان  انتشار  تداعيات  بشأن  ختامي  و العاملي  بيان  أكد 

الجتماع ضرورة جتنب أي تدابري ميكن أن تؤدي إىل تقلبات مفرطة يف أسعار الغذاء يف األسواق ل
ة جتنب الفاقد واملهدر من األغذية الناجم عن االضطراابت اليت قد  وشدد البيان على أمهي،العاملية

االجتماع   ، وانعقد1"فاقم خماطر التغذية أو اخلسائر االقتصادية، وتتؤثر يف سالسل إمدادات الغذاء
إجراءات العزل العام بسبب فريوس كوروان    بسببسالسل إمداد الغذاء العاملية    ثاقلتو   تزامنا  طارئال

  ت قيدمنتجاهتم إىل املستهلكني، بينما  املزارعني غري قادرين على توصيل  و   حال ، وهو ما  حول العامل
من   احتياطاهتا تسعى الدول كربى املستوردة للغذاء إىل تعزيز  ومن جهة    دول منتجة كربى الصادرات 

اخلارج من  املشرتايت  زايدة  أكرب مصد  اعلنتو ،  خالل  للقمحروسيا  هنا ستوقف صادرات  ا ،  2ر 
أول  احل للتصدير حددهتا عند سبعة ماليني طن  جويليةبوب حىت  استنفاد حصة  حكومة و   ،فور 

جبانب منتجات غذائية    حظر تصدير هذا املنتج  اعتمدت كازخستان أكرب مصدري الدقيق يف العامل  
دولة، ودمرت    23أن أسراب اجلراد غزت    الدويلوأعلن البنك  .3أخرى مثل اجلزر والسكر والبطاطس

مليون شخص   24حيث يعاىن أكثر من    اإلفريقيالقرن    يفمساحات واسعة من احملاصيل الغذائية  
ن شخص مشردين داخل دوهلم، كما تقدر منظمة  مليو   12، ويوجد  الغذائيابلفعل انعداما لألمن  

 
 ،18/5/2020،العامل أمام أزمة غري مسبوقة.. جملس األمن وجمموعة العشرين يبحثان األمن الغذائي يف ظل كوروان 1

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/21 
 ،18/5/2020،هذه الدول فرضت قيوداً على تصدير احلبوب  :«IFPRI»بسبب »كوروان«.. معهد خالد بدر الدين، 2

https://almalnews.com/ 
 ،5/2020/ 18،األخطار احلكومات تلجأ لتخزين السلع بسبب »كوروان«.. تعرف على 3

www.almalnews.com/احلكومات-تلجأ-لتخزين-السلع-بسبب-كورو/ 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/21/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://almalnews.com/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-ifpri-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D8%AA/
http://www.almalnews.com/الحكومات-تلجأ-لتخزين-السلع-بسبب-كورو/
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من سكان العامل، ال    11مليون شخص، أو حواىل %  821األمم املتحدة لألغذية والزراعة أن  
  يفلعاملة  من القوة ا  80%ابإلضافة  ان  و ،    2011جيدون تغذية كافية وهو أعلى معدل منذ عام  

الزراعة والغذاء، مما يربز    قطاعي  يفكني معا  عبارة عن أفراد منتجني ومستهل   بعض الدول األكثر فقرا
  2008  يفاحلاجة إىل إعطاء أولوية لإلمدادات الغذائية حىت ال تتكرر كارثة األزمة املالية العاملية  

التجارة   قيود  تسببت  للغذاء وسقوط    يفعندما  العاملية  مليون    135إىل    130تضخيم األسعار 
 .1ل األكثر هتميشا الدو  يفشخص آخرين حتت خط الفقر، خصوصا 

الدول اليت اقرهتا جراءات ابإلاملرتبطة ابألمن الغذائي يف العامل  وارتبطت اسباب تفاقم االزمة
 :2وسلوكيات املواطنني خالل الفرتة األخرية، وهو ما ميكن تناوله على النحو التايل

الغذائية:  - املواد  تصدير  صد  حيث   تقييد 
ُ
امل الدول  بعض  وكذلك قامت  لألغذية  رة 

ا من طول أمد أزمة كوروان، وتعرض االحتياطي  راعية بفرض قيود على التصدير خوفللمنتجات الز 
 االسرتاتيجي لديها للنفاد بسبب الطلب املتزايد على الغذاء من جانب املواطنني. 

ا االسرتاتيجي من السلع  الدول إىل تعزيز خمزوهناغلب  جلأت   التمادي يف ختزين السلع:  -
ف حركة الطريان،  العديد من الدول إىل إغالق احلدود، ووق  الجراء وختزينها  واملواد الغذائية املهمة،  

وقد قامت ،  حن الواردات الغذائية حول العاملا لسالسل توريد األغذية، وتخر حركة ش مبا ميثل هتديد
كميات أكرب منه من املنتجني احملليني على   بشراء  -اليت تعد أكرب منتج ومستهلك لألرز-الصني  

الرغم من أن احلكومة الصينية حتتفظ مبخزوانت ضخمة من األرز والقمح تكفي ملدة عام كامل.  

 
 ،18/5/2020،هذه الدول فرضت قيوداً على تصدير احلبوب  :«IFPRI»بسبب »كوروان«.. معهد خالد بدر الدين، 1

https://almalnews.com/ 
 ،18/5/2020،"آليات مواجهة نقص األمن الغذائي يف ظل "كوروان املمرات اخلضراء: امحد عبد احلليم حسن، 2

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5534/ 

https://almalnews.com/
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5534/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ا للمعروض العاملي من املواد الغذائية يف  ينها. ومتثل تلك السلوكيات هتديدوسلع أخرى من أجل ختز 
 العامل.

احملاص  - وإعدام  اِلمداد  إليها   يل:تعطل طرق  اليت جلأت  املشددة  اإلجراءات  تسببت 
الدول من أجل احلد من تفشي فريوس كوروان يف تعطل طرق اإلمداد، مما دفع بعض املزارعني إىل  
هدر بعض املنتجات لديهم مثل احلليب، وقد قدرت مجعية "مزارعو منتجات األلبان يف أمريكا"  

  14  الكمية اليت يهدرها املزارعون من احلليب حبوايلالتعاونية، وهي األكرب من نوعها يف البالد،  
 ل طرق اإلمداد. مليون لرت كل يوم، بسبب تعط

ويف السياق ذاته، جلأ بعض املزارعني إىل إعدام احملاصيل اخلاصة هبم، وذلك بسبب وجود 
  فيما يؤثر نقص األيدي   ،فائض لديهم يف املخزون، وتثر الطلب على املنتجات يف الوقت احلايل

 على القطاع الزراعي يف جممله. االحرتازية تثريا سلبيا كبري البشرية يف ظل التدابري ا
ا مع إعالن حاالت احلظر واإلغالق يف هرع املواطنون حول العامل، تزامن هلع الشراء:   - 

من   شراء كميات كبرية  إىل  الدول،  أجل ختزينهابعض  من  الغذائية  دفع  ،  املواد  الدول مما  رؤساء 
بوجود كميات كافية منه من أجل التوقف عن الشراء بتلك   الشعوب دوهلمإىل طمأنة    واحلكومات 

 . 1الكميات الكبرية 

 نظمات الدولية يف جماهبة فريوس كوروان  ليات العمل للمآ الفقرة الثانية: 

يف   والتغذية  البيان  جاء  الصحة  بشؤون  تعىن  اليت  الثالث  املنظمات  إىل  ابلنسبة  املشرتك 
الدولية مدير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، كو دونغيو، ومدير    حسب ما قال  والتجارة 

دير منظمة التجارة العاملية روبريتو أزيفيدو،  منظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غيربييسوس، وم

 
 ،18/5/2020،"آليات مواجهة نقص األمن الغذائي يف ظل "كوروان املمرات اخلضراء: امحد عبد احلليم حسن، 1

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5534/ 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5534/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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إن "الغموض حول توفر الغذاء ميكن أن يتسبب مبوجة قيود على التصدير"  :1مشرتك اندر نصيف 
العاملية السوق  بـ"نقص يف  بدورها  تتسبب  قد  التجارية "هبدف  و ، "اليت  املبادالت  اهلام" تمني  من 

وأشارت املنظمات إىل احلاجة إىل محاية"  ،"تفادي حصول نقص يف املواد الغذائية على وجه خاص
االنتاج الغذائي والعاملني يف صناعة األغذية الزراعية والتوزيع هبدف التقليل من   املوظفني يف قطاع

وأضاف مدراء املنظمات "تفشي الفريوس يف القطاع" و"احلفاظ على سالسل اإلمدادات الغذائية
الثالث: "عندما تكون املسألة مسألة محاية الصحة ورفاهية املواطنني، ينبغي على الدول ضمان أال 

وأكدوا أن "يف فرتات   "الغذائية  ية ابضطراابت يف سالسل اإلمدادات جممل التدابري التجار   تتسبب
بطريقة ال    19-ضمان أال يؤدي تصدينا لوابء كوفيد علينا و كهذه، يصبح التعاون الدويل ضروراي...

 . "إرادية إىل نقص غري مربر للمنتجات األساسية يفاقم اجلوع وسوء التغذية 

  : يلي فيما  العامل يف  الغذائية للحالة يتنبأ  هذا البيان الذي ختصارإإذن ميكن 

 2لألمم املتحدة  منظمة األغذية والزراعة/توصيات 1
مع منظمة الصحة العاملية وبرانمج األغذية العاملي    ابلتنسيقتعمل منظمة األغذية والزراعة  

البحوث    يف تشجيعوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية واملنظمة الدولية لصحة احليوان وشركاء آخرين،  
 جل:أة من ات اجلارية وتبادل املعارف اهلامودعم التحقيق

 :فهم وختفيف أثر الوابء على األغذية والزراعة/أ
هبدف تزويد صانعي القرار يف مجيع أحناء العامل مبعلومات سليمة عن تدابري السياسة العامة  

 :3تقوم مبا يلي والزراعةللحفاظ على بقاء النظم الغذائية، فإن منظمة األغذية 

 
 . 2/3/2020، منظمات دولية حتذر من أن يفاقم كوروان اجلوع وسوء التغذية يف العامل 1

/-https://arabic.rt.com/business/1099549   
 .05/2020/ 19،١٩-فريوس كوروان املستجد كوفيد، االغذية والزراعة لألمم املتحدة  منظمة 2

ncov/ar/-http://www.fao.org/2019 
 .05/2020/ 19،19-فريوس كوروان املستجد كوفيد، االغذية والزراعة لألمم املتحدة  منظمة 3

ncov/ar/-http://www.fao.org/2019 

https://arabic.rt.com/business/1099549-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://eg.ambafrance.org/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-Arabe-
http://www.fao.org/2019-ncov/ar/
https://eg.ambafrance.org/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-Arabe-
http://www.fao.org/2019-ncov/ar/
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  على قطاع األغذية والزراعة.  كوروان املستجدحتليل كيفية تثري وابء فريوس   •
ليت تقدم تقييما كميا ونوعيا  اة  تقنية املتعلقة ابلسياسية العامت الإصدار سلسلة من املوجزا  •

 .آلاثر الوابء على سبل العيش واألغذية والزراعة واألسواق وكذلك على الفقر والتغذية
، وتصنيفها يف ستة جماالت مواضيعية رئيسية: حاالت الطوارئ، والتغذية،  إجراء تقييم عاملي •

 .ية، والتنمية والتحول، والعوامل احملفِّزة وتلك املثبطةوالتجارة، واحلماية االجتماع
لتقدمي حملة عامة عن القرارات احلالية  قاعدة بياانت حتليل سياسات األغذية والزراعة استخدام •

السياسة   جمال  جائحةيف  آاثر  من  للتخفيف  األعضاء  البلدان  تعتمدها  اليت  وابء   العامة 
   .على النظم الغذائية والزراعية كوروان املستجد فريوس

 :ائي وسبل عيش الفئات األكثر ضعفامحاية األمن الغذب/

لضمان    دتقوم منظمة األغذية والزراعة إبعادة تنظيم براجمها اإلنسانية وبرامج القدرة على الصمو 
مع تلبية االحتياجات اجلديدة الناشئة عن اآلاثر املباشرة    ، استمرار إيصال املساعدة حيثما تكون  

 :امليداين من أجل هاف برانجميكثبتوابء فريوس كوروان لوغري املباشرة 

، إىل جانب دعم الصحة احليوانية،  رعاة ابلبذور واألدوات واألعالفتزويد صغار املزارعني وال •
 . ار يف توليد الدخل وإنتاج الغذاء ألسرهم وجمتمعاهتم احملليةاالستمر  لضمان

البستنة املنزلية، ونظم ختزين األغذية، والدواجن لتحسني تغذية األسر   • البذور ولوازم  توزع 
 .ينتشر فيها نقص التغذية والفقر لمجتمعات اليتل املعيشية وتنويع الدخل

يستقر احلصول على الغذاء من خالل دعم القوة الشرائية للناس  لكي  يف كل مكان  تعمل  و   •
حىت تتمكن األسر املتضررة من تلبية االحتياجات املنزلية   بتقدمي مبالغ مالية غري مشروطة، 

 .احلرجة دون اللجوء إىل بيع األصول الرئيسية

http://www.fao.org/in-action/fapda/tool/index.html#main.html
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األسعار، ودعم احملتاجني جتنب التكالب على السلع، ورصد ن أ 1كد برانمج االغذية العامليأو 
 وانتشاره. جتماعية ميكنها أن حتد من تثري تفشي املرضمن خالل شبكات احلماية اإل

 تقليل   أجل  من  كوروان  تفشي  ظل  يف  خمتلفة  أساليب  على  االعتماد  إىل  الدول  بعض  جلأت كما  
 :2التايل  النحو على وذلك  لديها، الغذائي األمن برتاجع  املرتبطة املخاطر

  االجتماعي،   للتباعد  اتنفيذ  البشرية  العمالة  نقص  ضوء   يف:  الزراعية  املُسرية  الطائرات  توظيف   -
 فاستخدمت   ،الزراعي  القطاع  يف  التكنولوجيا  توظيف   عرب  العمالة  تعويض  إىل  الدول  بعض  جلأت 
سري   3الطائرات  الصني

ُ
  الزراعية   املنتجات   وملوزعي  احمللية،  وللحكومات   الكبرية،   للمزارع  الزراعية  ة امل

 دللح  الزراعية   التكنولوجيا  وخدمات   مبنتجات   االهتمام   وأييت  ،البشري  االتصال  تقليل  إطار  يف  وذلك 
 . مستقبال أخرى ودول املتحدة الوالايت  من الغذائية املواد واردات  على االعتماد من

  االحتاد  دول  املاضي،   مارس  23  يف  األوروبية،   املفوضية   دعت:  اخلضراء  املمرات   سرتاتيجيةإ  -
  الزراعية   خاصة-  الغذائية  اإلمدادات   تدفق  لضمان   اخلضراء  املمرات   اسرتاتيجية  تبين  إىل  األورويب

 املومسيني  للعمال  للحدود   العابرة  احلركة  من  بنوع   السماح  إىل  إضافة  ،4األوروبية  الدول  بني  -منها
 . اإلطار هذا يف الالزمة الحرتازيةوا  الوقائية  التدابري كافة  اختاذ مع احلصاد، موسم خالل

 
 ،91/5/2020،كيف حند من تثري فريوس كوروان على األمن الغذائي،  سيموان بلرتامي   ،برانمج األغذية العاملياالمم املتحدة،  1

security-food-on-coronavirus-of-impact-the-minimize-to-https://ar.wfp.org/stories/how 
 ،91/5/2020،"يف ظل "كوروان  آليات مواجهة نقص األمن الغذائي املمرات اخلضراء: امحد عبد احلليم حسن، 2

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5534/ 
ة وروبواتت ملكافحة فريوس كوروان 3  ،5/2020/ 91،الصني تستعني بطائرات مسريِّ

https://www.skynewsarabia.com/technologyhttps://www.hespress.com/orbites/4669 
 ، 5/2020/ 91،"وابء كوروان" ُيسائل األمن الغذائي األورويب و"املمرات اخلضراء" ،عبد هللا بوصوف 4

https://www.hespress.com/orbites/466937.html 

https://ar.wfp.org/stories/how-to-minimize-the-impact-of-coronavirus-on-food-security
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/5534/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/technology/1319126-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.hespress.com/orbites/466937.html
https://www.hespress.com/orbites/466937.html
https://www.hespress.com/orbites/466937.html
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  19  بقيمة  برانمج   عن   اجلاري،  أبريل  18  يف  األمريكي  الرئيس  أعلن:  للمزارعني   الدعم   تقدمي  -
  أوضح   جانبه   ومن  كوروان،  فريوس  تثري   مع  التعامل  على  األمريكيني  املزارعني  ملساعدة   دوالر  مليار
  3  استخدام  وسيتم  للمزارعني،  مباشرة  ستذهب  دوالر  مليار  16  أن"  بريديو  سوين"  الزراعة  وزير

 . 1ا فقر  األكثر على ستوزع  غذائية منتجات  لشراء دوالر مليارات 

  املواد   من  املتاحة   الكميات   على  احلفاظ  أجل  من  حماولة   يف:  املتاجر  من  الشراء   كميات   تقييد  -
  متاجر   قررت   حيث  الشراء،  كميات   على  قيودٍ   فرض  إىل  الدول  بعض  جلأت   املتاجر،  يف  الغذائية

  بشراء  السماح  خالل  من  زابئنها،   على  قيود  فرض   املاضي،  مارس  10  يف   بريطانيا  يف  الغذائية  املواد
 .2الغذائية املواد من املتاجر جتريد لوقف وذلك  زبون، لكل الغذائية املواد من ددةحم كميات 

 كوروان ابجلزائر الفرع الثاين: توفري األمن الغذائي يف ظل وابء  

عن مصدر التفكري    تدور رحىالغذاء، حيث    توفري  اىل اهتمام اجلميع    ينصرف حلظة األزمة  
الرفاهية  سابقا وحاضرا ومستقبال، ليلتحق الغين ومن كان يعيش  يؤرق الفقري    اثناء االزمة الذي الغذاء  

 من شلل  الشعوب تعاين  ت وقد بدأ  ل،يف املستقب  اسرتهجلائعني يف التفكري بطعام  ابيف االستهالك  
العامل كله،  ل  احلالة االقتصادية النمو الدميغرايف و   يف ظلنظام  امل تزايد  اراضي   مقابل  ستهلكنيعدد 

املهيمنة ابالضافة  أمناط اإلنتاج واالستهالك  وفقزراعية ليس هلا ان تتوسع مبا يكفي إلطعام اجلميع 
أصيبت أكثر بفعل  القوية  ، فإن سالسل اإلمداد الدولية  العربيةلية  سالسل اإلمداد احمل  ضعف  اىل

 . 3الكوروان فريوس 

 
 ، 5/2020/ 91،ترامب: دعم أمريكي جديد للمزارعني يف مواجهة كوروان 1

corona-against-farmers-support-us-ain.com/article/new-https://al 
ستجدِّ  2

ُ
 ،5/2020/ 91،!"فرض قيود غريبة على الزابئن يف بريطانيا بسبب "كوروان امل

https://www.3eeshalaan.net/trend/2020/03/10/ 
 ،5/2020/  91،فريس كوروان: كيف يؤثر الوابء على الغذاء يف البلدان العربية؟، رامي رحيِّم 3

https://al-ain.com/article/new-us-support-farmers-against-corona
https://www.3eeshalaan.net/trend/2020/03/10/%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%a6%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%91
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 من الغذائي يف اجلزائر  الفقرة االوىل: أتثري فريوس كوروان على األ

  يئة للنظام الصحي يف البالد عرضة إىل اجلزائر جعل احلالة الس   وصول فريوس كوروان املستجد
، الذي يقيس القدرات املختلفة للقطاع  2019وكان مؤشر "األمن الصحي العاملي" لعام    ،للخطر

ف اجلزائر يف  الستعداد إلدارة األوبئة ـ قد صن ومن بينها ا،الصحي يف بلدان يف خمتلف أحناء العامل  
  جيبويت، وسوراي دولة عربية )متخطية    21من أصل    17دولة ويف املرتبة    195من أصل    173املرتبة  

والصومال الواردات،  (،  واليمن  الشديد على  اعتمادها  بتعطل سالسل    ينذر بسبب  على األرجح 
  93نظرا ألن مبيعات اهليدروكربوانت متثل    نقصا يف البضائع  شهد اجلزائرست  ورمبااإلمداد الدولية،  

جيعلها از  بلد منتجة للنفط والغ  وألهنااإليرادات،  يف املئة من    40يف املئة من عائدات التصدير و
 . 1لالخنفاض العاملي يف الطلب الذي أحدثه الفريوسعرضة 

املطحون  ينكب    واطنامل  جعل القمح  مادة  ختزين  املادة    املشهورة على  وهي  "السميد"  بـ 
خطر   من  حيوبدل التزام احلجر الص،  فجأة من األسواق  تبعدما اختف،  ابجلزائرالغذائية األوىل  

 املستهلكني للتدافع والصراخ على كيس القمح خوفا من جوع االسر، رغمانتشرت طوابري  كوروان  
اليت حتوز على ستني مليار دوالر كاحتياطي للنقد األجنيب  اجلزائر  د الرئيس عبد اجمليد تبون أن  يكت

ويقول ،  دمةأن املخزون يكفي خلمسة أشهر قاو ليس لديها أي نقص يف التموين ابملواد الغذائية،  
ليس     إن حالة اهللع اليت أصابت املواطنني  -يف حديثه للجزيرة نت-تصادي مجال شريف  اخلبري االق

،  طق تتوفر فيها املادة دون األخرى ا لسوء التوزيع، مما جعل مناسببها نقص القمح املطحون وإمن
تاج  وفيما يتعلق ابخلضر والفواكه، متلك اجلزائر االكتفاء الذايت دون احلاجة لالسترياد، لكن ذلك حي

سياسة   ينتهجون  ال  الذين  واملصنعني  التخزين  إبمكانيات  يتعلق  فيما  املزمن  املشكل  حل  إىل 

 

52532511-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 
 ،5/2020/ 19،دول جنحت وأخرى جتاهد.. هذا ما تفعله بلدان عربية لتوفري األمن الغذائي يف ظل وابء كوروان، فاطمة محدي 1

www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/4/9تحقيق-للجزيرة-نت- كيف- تعاملت-الدول/ 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52532511
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/4/9/تحقيق-للجزيرة-نت-كيف-تعاملت-الدول
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2020/4/9/تحقيق-للجزيرة-نت-كيف-تعاملت-الدول
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فاجلزائر ال متلك أماكن   زينالصناعات التحويلية، أما عن القمح، فاإلشكال يكمن دائما يف التخ
نة لس مليون قنطار من القمح الصلب ا  62تاج  خزين ملدة عامني، رغم فائض اإلنتاج، إذ مت إنللت

 .1املاضية حمليا وهو ما يغطي احلاجة الوطنية 

 حة كوروانئ يف ظل جا السيادة املطلقة اساليبالفقرة الثانية:  

  اين ابلعودة إىل عصر السيادة    انشعر ي  من الواضح أن إغالق احلدود هو تعبري عن السيادة
د، ويتخذ من االجراءات احلاكم هو الذي يقرر حالة الطوارئ، إنه صاحب السيادة الذي يغلق احلدو 

يراه مناسب، وقال األملاينا  ما  ناالصل  الكوري    لفيلسوف  يف  له  شر  بيونغ تشول هان يف مقال 
العقلية،  El PAIS صحيفة الياابن أو سنغافورة، ذات  ة  الثقافي  إن مواطين دول مثل اتيوان أو 

ا هي عليه  تفوق عماليت تالدولة  سيادة  ثقة الناس يف    تكرس رت من تقاليدها  االستبدادية واليت حتد
ك أقل ممانعة ، كما أن املواطنني هنالسيطرت الدولة  ا وصرامةفاحلياة اليومية أكثر انتظاميف أورواب،  

تعادان على اب  القائمالتضامن  ف  ،بطريقة ما، كل منا يهتم ببقائه فقطو  من أورواب،  وأكثر طاعة وامتثاال
 .2ا وعدالةأن حنلم مبجتمع خمتلف وأكثر سالما يتيح لنا عن بعضنا البعض ليس تضامن

ابرز هشاشة الدول املتطورة او النامية واملنظمات  القرية الكونية و   سيطر على  كوروانفايروس  ف
اثره  أحدثت آو   والعوملة واحلوكمة  اخللل يف مناذج التطوركاشفا    احلكومية وغري حكومية والعاملية منها 

أنظمة الصحة يف العامل وأشكال  و يف األسواق النقدية وسوق النفط،    املباشرة واجلانبية اهتزازا اقتصاداي
احلكومي   اليت كشفت عن مأزق يف األداء   نعكاسات على األنظمة والسياسات ا، و إدارة األزمات 

 
 ،5/2020/ 19،كوروان يف القصبة: تثري الوابء املزعزع لالستقرار على اجلزائرسارة فوير،   1

-pandemics-the-casbah-the-in-angle/corona-https://www.alhurra.com/different
algeria-on-impact-destabilizing 

 ، 5/2020/ 19،ملاذا جنحت آسيا وفشلت الدول الغربية يف السيطرة على الوابء؟ مفاتيح كوروان:عائشة جنار،  2
www.omran.org/arمفاتيح- كورونا-لماذا-نجحت-آسيا -وفشلت-الدول-الغربية-في-السيطرة-على-الوباء؟/ 

https://www.alhurra.com/different-angle/corona-in-the-casbah-the-pandemics-destabilizing-impact-on-algeria
https://www.alhurra.com/different-angle/corona-in-the-casbah-the-pandemics-destabilizing-impact-on-algeria
http://www.omran.org/ar/مفاتيح-كورونا-لماذا-نجحت-آسيا-وفشلت-الدول-الغربية-في-السيطرة-على-الوباء؟
http://www.omran.org/ar/مفاتيح-كورونا-لماذا-نجحت-آسيا-وفشلت-الدول-الغربية-في-السيطرة-على-الوباء؟
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في املتحدة، جنحت  للعمل ه الصني  للدول والعاملي هليئات االمم  الرقمية  الثورة  عرب االستفادة من 
 .1مومنط عيشه مواطنيها حياة واعماهلا يف والدراسة عن بعد 

انتقصت من مفهوم   واليت ساحة السياسة الدولية، أو الداخلية للدول،  اليف    املؤثرة  العوامل
إفساح و على شؤوهنا الداخلية ومصاحلها اخلارجية، منها ملفات حقوق اإلنسان ،    اوسيطرهت  هتا سياد

السوق   اجملال أمام السوق إلدارة امللفات االقتصادية من دون تدخل من الدولة طبقا إلدارة قوى
أمهية وجود الدولة كفاعل رئيسي يف إدارة    يؤكد  ، جعل ففريوس كوروان املتمثلة يف العرض والطلب

و جمال، ووفقا لكل أزمة على  تباينت حسب كل قطاع  واليت  ت الدولية والشؤون الداخلية،  العالقا
ما يعرف أبزمة الرهن   2009-2008وقوع األزمة املالية العاملية عام    مثل حدة ومصاحل أطرافها،  

انتقلت  يف امريكاالعقاري   العامل أبسره،    تثرياهتا  اليت  املطلتإىل  ر فاعل بضرورة وجود دو   ةبالتزايد 
للدولة ملواجهة تداعيات هذه األزمة وتصحيح االحنرافات اليت أوجدها منطق السوق الذي يسعى  

كشفت األزمة الصحية الراهنة كما  و   أنصاره إىل تعظيم أرابحهم بغض النظر عن االعتبارات األخرى.
الدولة االسرتاتيجي وتدخلها  سيادة  هو احلال يف أزمة فريوس كوروان عن أمهية إعادة النظر يف دور  

 :2يف

 صحة   على  ابحلفاظ  الكفيلة  اإلجراءات   ابختاذ  مطالبة  الدولة  إن  حيث  الصحي،  اجلانب
 يف االزمات. اجملاالت والقطاعات  على ختصيص املوارد وتوزيعها ا وأراضيه على املوجودين االفراد

 
 ،5/2020/ 19،" زمن الكوروان تداعية يف "االضطراب العاملي: "القرية الكونية" املخطار ابو دايب،  1

D-https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/03/15/  
كشف »الفريوس« ضعف قدرات املنظمات الدولية على محاية مصاحل  ،وعودة الدولة... أزمات الداخل وحتدايت اخلارج  - كوروان-امحد الطاهر،    2

 ، 5/2020/ 19، الشعوب
www.arb.majalla.com/node/83716كورونا«-وعودة-الدولة-أزمات-الداخل-وتحديات-الخارج«/ 

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/03/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/03/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
http://www.arb.majalla.com/node/83716/
http://www.arb.majalla.com/node/83716/
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السنة    امتحاانت   وتجيل  مسبقةاملؤسسات التعليمية إجازات  الدول    منحت ،لتعليميانب ااجل      
الالدراسية دفع  ،  ال ذي  باىل    جهتو هبا  التعليم عن  ما  منصات  أو  الرقمي حبيث   يسمىعد  التعليم 

 حتملت احلكومات مسؤولية توفري هذه املنصات اإللكرتونية  

ة تثرياهتا على القوى ، وجهت األزمة ضربة عنيفة لالقتصادات الوطنية، نتيجعمليال  اجلانب
  بقاء الناس يف منازهلم مبا يعين تراجعا يف الطلب على لالفاعلة يف السوق املمثلة يف العرض والطلب،  

أدى    والذينتقال العدوى،  ال  تفادايو تقليص عدد املشتغلني  السلع واخلدمات وإغالق املنشآت  
يرتتب عليه دخول االقتصاد الوطين  إىل اخنفاض العرض، فالرتاجع يف الطلب واالخنفاض يف العرض 

يف حلقة مفرغة هتدده ابلتوقف عن العمل ، بل ميتد إىل هتديد السلم واألمن اجملتمعي، إذ سيرتتب  
لوظائفهم    االشخاصعلى دخول االقتصاد هذه احللقة املفرغة، زايدة معدالت البطالة مع فقدان  

  االجتماعية ، ما يعين تزايد معدالت اجلرمية  االحتياجات املعيشية ألسرهم  تضمن ومصادر دخلهم اليت  
اية اجتماعية  من دون عمل، األمر الذي يفرض على الدولة التدخل أبنظمة مح   بقاء االفرادنتيجة  

  نتاج للدوران، وهو ما يعين مزيدا من الدخل هلؤالء املواطنني حلني عودة عجلة اإل  توفر مصدرا مؤقتا
 .1من األعباء على موازانت هذه الدول  ، وهو ما يعين مزيدا من العجز يف املوازانت العامة للدول

لجزائر فهي متارس اجراءات سيادهتا عن طريق رئيس اجلمهورية الذي جيسد  لابلنسبة   اام
اجتماعا تكميليا جللسة العمل اليت  يف    رئيس اجلزائر عبد اجمليد تبوناالمة اجلزائرية دستوراي وقد اختذ  

للحد   عددا من القرارات ،  ، خبصوص تفشي فريوس كوروان يف البالد2020مارس  17انعقدت يوم  
 :2منها لوابء وتطبيق العزل على حاالت اإلصابة مشبوهة أو مؤكدة، من انتشار ا

 
حل  كشف »الفريوس« ضعف قدرات املنظمات الدولية على محاية مصا ،وعودة الدولة... أزمات الداخل وحتدايت اخلارج  - كوروان-امحد الطاهر،    1

 ، 5/2020/ 19، الشعوب
www.arb.majalla.com/node/83716كورونا«-وعودة-الدولة-أزمات-الداخل-وتحديات-الخارج«/ 

املتعلق بتدابري الوقاية من انتشار وابء ، 2020مارس  21املوافق ل 1441رجب  26املؤرخ يف  69-20نص املرسوم التنفيذي رقم انظر مواد  2
 2020مارس  21، الصادرة بـ 15اجلريدة الرمسية ، العدد رقم:، ( ومكافحته19كوروان )كوفيد 

http://www.arb.majalla.com/node/83716/
http://www.arb.majalla.com/node/83716/
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ر املرسوم التنفيذي الذي يوضح كيفيات تطبيق االجراءات الرامية إىل الوقاية من  و صد
 : مادة منه11يف  ومكافحته( 19-انتشار وابء كوروان )كوفيد

هدف هذا الـمرسوم حتديد تدابري التباعد االجتماعي الـموجهة للوقاية    اليت بينت  املادة األوىل
: تطبق التدابري موضوع هذا  منه   2ملادة  ، املقر ابومكافحته19-كوروان فريوس كوفيدمن انتشار وابء  

( يوما. وميكن، عند االقتضاء، 14الـمرسوم، على مستوى كافة الرتاب الوطين لـمدة أربعة عشر )
 بري أو متديدها حسب نفس األشكال.رفع هذه التدا

خلدمات اجلوية للنقل ابق نشاطات نقل األشخاص  يتعل اليت حددت  :  3املادة  اىل نص    ابإلضافة
العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية النقل الربي يف كل االجتاهات: احلضري وشبه احلضري 

النقل املوجه: الـمرتو، الرتامواي، والنقل    بني البلدايت بني الوالايت نقل املسافرين ابلسكك احلديدية
نقل   نشاط  اإلجراء  هذا  من  يستثىن  األجرة  بسيارات  اجلماعي  النقل  اهلوائية  ابلـمصاعد 

 املرسوم  ، ومت متديده مبراسم اخرى متتالية اليت خلصت جمموعة من االجراءات منها1الـمستخدمني 
الذي حيدد التدابري التكميلية للوقاية من وابء    2020مارس    24املؤرخ يف    70- 20التنفيذي رقم  

  2020مارس   28 يف املؤرخ  72-20املرسوم التنفيذي رقم   ، وانتشار فريوس كوروان ومكافحته
الوالاي املنزيل إىل بعض  اجلزئي  إجراء احلجر  التنفيذي رقم    ت،واملتضمن متديد    86-20املرسوم 

ء األحكام املتعلقة بتدابري الوقاية من انتشار وابء  واملتضمن متديد إجرا  2020أفريل    2املؤرخ يف  
أفريل    23املؤرخ يف    102- 20املرسوم التنفيذي رقم  ،  ( ومكافحته19  - فريوس كوروان )كوفيد  

واملتضمن متديد إجراء احلجز اجلزئي املنزيل املتخذ يف إطار الوقاية من انتشار وابء فريوس    2020
  20املؤرخ يف    127-20املرسوم التنفيذي رقم  ، و ديل أوقاته( ومكافحته وتع19  -كوروان )كوفيد  

الذي    2020مارس    24املؤرخ يف    70-20الذي يعدِّل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم    2020ماي  
انتشار وابء فريوس كوروان   للوقاية من  التكميلية  التدابري  ملرسوم  ، وا( ومكافحته19كوفيد  )حيدد 
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احلجر اجلزئي املنزيل   ات املتضمن متديد إجراء  2020-05-28املؤرخ يف    131-20التنفيذي رقم  
  ومكافحته   19-مع تعديل أوقاته وجتديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وابء فريوس كوروان كوفيد

 1وجمملها يدور حول 
الوالايت وكذلك   • املدن وبني  العمومية واخلاصة داخل  النقل اجلماعي  وقف مجيع وسائل 

 .حركة القطارات 
مع 50يح  تسر  • الضرورية  احليوية  املصاحل  مبستخدمي  فقط  واالحتفاظ  املوظفني  من   %

 .تسريح النساء العامالت اللوايت هلن أطفال صغار،  االحتفاظ برواتبهم
غلق املقاهي واملطاعم يف املدن الكربى بصفة مؤقتة، وميكن رفعها أو متديدها إذا اقتضت  •

 .الضرورة
 . مجيع املواد الغذائية الضروريةضبط السوق حملاربة الندرة بتوفري •
تكليف وزارة الداخلية ابلتنسيق مع وزاريت التجارة والفالحة والتنمية الريفية بتعقب املضاربني   •

 .واختاذ اإلجراءات الالزمة ضدهم وتقدميهم للعدالة
 Covid) كورواناحلالية بوزارة الصحة بلجنة علمية ملتابعة وابء   تدعيم جلنة اليقظة واملتابعة •

، تشكل من كبار األطباء األخصائيني وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوابء  (19 -
 .وإبالغ الرأي العام بذلك يوميا وابنتظام

تكليف وزارة املالية بتسهيل إجراءات مجركة املواد الغذائية املستوردة، مع تسريع يف اإلجراءات  •
 .الة االستثنائية اليت تعيشها البالداملصرفية املرتبطة هبا متشيا مع احل

الشركات و أل  هاجساشكلت  ضبابية طول مدة أزمة كوروان    لكنو  واملؤسسات املصانع  غلب 
مهد ابتت  اليت  املستورداجلزائرية  اخلام  املواد  خمزون  نفاد  بسبب  ابالهنيار  والدول  دة  الصني  من  ة 

 
 ،5/2020/ 25،إجراءات جديدة صارمة ملكافحة فريوس كوروان 8اجلزائر تتخذ  1

www.arabic.rt.com/middle_east/1095379 -الجزائر-تتخذ-8-إجراءات-جديدة-صارمة-لمكافحة-فيروس-

 كورونا/ 

http://www.arabic.rt.com/middle_east/1095379-الجزائر-تتخذ-8-إجراءات-جديدة-صارمة-لمكافحة-فيروس-كورونا/
http://www.arabic.rt.com/middle_east/1095379-الجزائر-تتخذ-8-إجراءات-جديدة-صارمة-لمكافحة-فيروس-كورونا/
http://www.arabic.rt.com/middle_east/1095379-الجزائر-تتخذ-8-إجراءات-جديدة-صارمة-لمكافحة-فيروس-كورونا/
http://www.arabic.rt.com/middle_east/1095379-الجزائر-تتخذ-8-إجراءات-جديدة-صارمة-لمكافحة-فيروس-كورونا/
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  سائر خل  القطاع احليوي   ، ابإلضافة اىل تتحملاء تعليق الرحالت التجارية بني اجلزائر  األوروبية جر 
اليت    ارر متاس من كلفته  أبقل  يباع  الذي  األسود  اخلام  التشغيل    تشملإخراج  والبحث تكاليف 

اليت رمستها  ف  التقش من  حزمة إجراءات    مع  .واملعاجلة، حىت يزول هذا الفريوسوالتنقيب واالستخراج  
قر احلكومة   يوم  ، حيث  اجتماعه  الوزراء يف  ميزانية    2020مارس    22ر جملس  نفقات  ختفيض 

جتميد اخلوض و   ،مليار دوالر  31إىل    41ابملائة، وتقليص فاتورة االسترياد من    30التسيري بنسبة  
ض من أعباء ابلتخفيسونطراك   يف مشاريع جديدة، وتكليف الشركة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات 

املتعلقة   7إىل    14االستغالل ونفقات االستثمار من   العقود  إبرام  مليارات دوالر، والتوقف عن 
مليارات دوالر،    7ابلدراسات واخلدمات مع املكاتب األجنبية من أجل توفري مبلغ مايل يصل إىل  

وفعالية القطاع الزراعي تشجيع املزيد من االندماج املايل، وكذا الصريفة اإلسالمية، وحتسني أداء    و
 .1ورفع اإلنتاجية الزراعية من أجل ضمان األمن الغذائي

جنود الغذاء للحفاظ على آلة اإلنتاج وتقوية املنتوج الفالحي وتوفري اجلزائريون  جتند الفالحون  
 جمحلة احلصاد والدرس للحفاظ على سريورة القطاع وتقوية املنتو ، عن طريق مواصلة  املواد الغذائية

ة رغم ندرة االمطار املومسية، واجراءات العزل اخلاصة جبائحة فريوس  الفالحي وتوفري املواد الغذائي
وزارة الفالحة يف بيان هلا    واكدت  ،من خالل احلفاظ على اإلنتاج وتمني الغذاءكوروان املستجد  

بطلب من وزارة الفالحة والتنمية الريفية على أساس عريضة من الفالحني :نشر عرب موقعها الرمسي أنه  
واملربني والنحالني أعطى الوزير األول تعليمة من أجل تسهيل نشاط املزارعني و تشجيع الفالحة 

للمهنيني الوالية  التنقل داخل وخارج  الصارمة    وإعطاء تصاريح  التدابري  نشاطاهتم مع أخذ  ملزاولة 
احلكومة تسعى لتعزيز األمن الغذائي وكسب الرهان خاصة وأن أسعار  ، فللوقاية من فريوس كوروان

وتعزيز قدرات معاهد البحث الفالحي هبدف تعزيز األمن الغذائي   عصرنة، ب الستقرارالنفط مل تعرف ا
  ، اتفاقية بني وزاريت الفالحة والتعليم العايل والبحث العلمي  عن طريق توقيع،  وتنويع اإلقتصاد الوطين

 
 ،5/2020/ 20، االقتصاد اجلزائريكوروان والنفط يضغطان على سهام معطاهلل،   1

www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/61-كورونا-والنفط-يضغطان-على-االقتصاد-الجزائري/ 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/6/كورونا-والنفط-يضغطان-على-الاقتصاد-الجزائري-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/6/كورونا-والنفط-يضغطان-على-الاقتصاد-الجزائري-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/6/كورونا-والنفط-يضغطان-على-الاقتصاد-الجزائري-1
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التابعة   والبحثية  واالقتصادية  واالجتماعية  التقنية  اهليئات  الناشطني يف  الباحثني  بتحديد  سيسمح 
 . 1ةلقطاع الفالح

 خالصة الفصل: 
  وظهور   الرائسي  للفراغ  اجلزائر  شهدهتا   اليت  تحوالت الو   التعددية   حمطة  1996  دستور   يعترب

  لتعددية   مرجع  1996  دستور   ليصبح   1989  دستور  تعديل  تداعيات   فرضت  اليت  األعلى  اجمللس
  خالل   هتعديالت  اىل  ابإلضافة  اجلزائري  الشعب  سيادةمن    حيقق  ملا  والدميقراطية

 هجةالل   ادراج  مثل  اجلزائري   الشعب  سيادة  املرات   بعض  يف  مست  واليت2000و 2008و 2016
  يرجع   ومل  اجلزائري  عللمجتم   العامة  ملبادئيرتبط اب   موضوع اللغة  اهنا  رغم  2002  تعديل  يف  غيةياالماز 

 املؤسس  تعبري  إقرار  رغم  ،الرائسية  عهدات رتشح لل ال  جمال  فتح  مث  الشعيب،  االستفتاء  طريق  عن  فيها  له
اليت    11و  08و  07  املادة   نص  يف  اجلزائري  للشعب  كاستئثار  السيادة  حق  اجلزائري  الدستوري
  فمرة   وتضارب   غموض  من  07  املادة  حتمله  ما  رغم  والسري،  املباشر  العام  االقرتاع  طريق  عنميارسها  

  مرة   ،و  السلطة  تهاهل  مصدرا  ابصفته  اجلزائرية  األمة  ومرة  واهليئات   املؤسسات   اجلزائري  الشعب  يعلو
  فوق   جيعله  ما   84  ة املاد  بنص  الدستور   وحيمي  األمة  وحدة   جيسدألنه    اجلمهورية  رئيسيعلوها  

  اجلزائري   اجملتمع  هوية  مع  امفاهيمه  يف  السيادة  على والشعب  االمة  صراع  فهو  واهليئات،  املؤسسات 
 . املسلم

  االنتخابية  املؤسسة   ظل   يف  نظراي   اجلزائري  للشعب  السيادة  ومنحت  نصت  اجلزائرية   فالدساتري
 املشاركة   جيعل  وهذا  ة،ال انتخابي  شعبية  تعبئة  مؤسسة  تاصبح  كوهنا  واقعا  مشلولة  ولكنها   نهايوقوان

  البالد   وثرات   مؤسساته  على  احلقيقية   سيادته  ممارسة  عن  وبعيدة  ضعيفة  اجلزائري  للشعب  السياسية
 ابلربامج  املنتهجة  الفالحية   التنمية  خمططات   وجود  رغم  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  ومرقبتها  واستغالهلا

 
 ، 5/2020/ 20،لفالحون يتحدِّون “كوروان” وحيافظون على آلة اإلنتاجا: "اخنرطوا بقوة يف مسعى "التضامن الوطين  1

www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/61-كورونا-والنفط-يضغطان-على-االقتصاد-الجزائري/ 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/6/كورونا-والنفط-يضغطان-على-الاقتصاد-الجزائري-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/6/كورونا-والنفط-يضغطان-على-الاقتصاد-الجزائري-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2020/4/6/كورونا-والنفط-يضغطان-على-الاقتصاد-الجزائري-1
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  الزراعية   واالراض   الفالحية   الثروات   اللغلالست  2000  سنة   منذ   اجلزائر  هدهتا ش   اليت  للنمو   اخلماسية 
  والصناعي   الزراعي  القطاع  مع  متناسقة  عصرية  فالحة  ،وبناء  االقتصادية  التنمية  يف  دورها  وتفعيل

  للتشجري   الوطين  الربانمج   ودعم  االمتياز،  طريق  عن  األراضي   هاستصالح  دعم  يف  والرعوي،
 الغذائي  االمن  يضمن  وحيواين  نبايت  انتاج  لتحقيق  الصحراء  وتنمية  ابجلنوب   األراضي  ،واستصالح

  .اجلزائري

  املستثمرين   وعزوف  والفالحني  اإلدارة  بني  املشرتك  الوعي  وعدم  واملراقبة   املتابعة  عدم  ولكن
 يف  الغذائي  االمن  حتقق  عدم  اىل  أدى  ىاخر   توجهات   اىل  الفالحية  القروض  وضياع  القطاع  هذا  عن

مما اجلزائر   احلكومة   وبرامج  للشعب   ملك   هي  اليت  اجلزائر  يف   السيادة  مفهوم  بني  قطيعة  احدث   ، 
  لتحقيق   اهلواستغال  ثرواته   وتسيري  لسيادته   اجلزائري  الشعب  ممارسة   تعزز  اليت  ة االسرتاتيجي  لضبابية

 .الوطين استقالهلا وختدم اجلزائر  سيادة  تعززمستدامة  تنمية 

ابإلضافة اىل التعديالت اليت كانت تدخل على االهداف املعلن عليها وعدم خضوعها 
للتغريات اليت حتصل يف بيئة منظمة جيعل فشلها حمقق واقعيا لعجز االدارة وهيكلها التقين على 

 تسيري املخططات التنموية واستغالل املوارد املتاحة لتنفيذها ميداان. 

االمن الغذائي العاملي وزادت حدته، واوقفت الدول املصدرة واظهرت ازمة كوروان عجز 
رية واجلوية  امدادات السالسل الغذائية ومتسكت كل الدول بسيادهتا يف اغالق احلدود الربية والبح

يف تسيري االزمة اجلزائرية تثرت  احلكومة والذي نسف مفاهيم العوملة والتكتالت والقرية العاملية، و 
وتراجع   2020املالية التكميلي لسنة العتمادها على املخزون ورفع نسب الضرائب يف قانون 

سعر برميل البرتول يف العامل.
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 اخلامتة
السـيادة   مفهوم  تتبع  الدراسة  املختلفة  حاولت  ونظرايهتا  وتعريفاهتا  وخصائصها  الوطنية 

ففقراء   واملتغريات  التارخيية،  مراحلها  تطور  األاليت صاحبت  السيادة يف   يةوروبالشعوب  يصنعو  مل 
ثرايء  ولوا تقليص الفجوة بينهم وبني االحا صحاب املصاحل الوسطى والذينا، بل صنعها  همماقالي
فرتسم مبدا السيادة كمنبع للسلطات ،  ال ضرائب بدون متثيل برملاينسر احلاكمة حتت شعار  واال

من اجلماعات السياسية األخرى،  أصيلة ولصيقة ابلدولة وصفة متيز السلطة السياسية عن غريها    كوهنا
 مصدرها إرادة األفراد وهم الذين يباشرون مظاهرها سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة ممثليهم. 

وتعريفاته ودالالته املختلفة، وحبث العالقة  مفهوم االمن الغذائيمع القاء الضوء على نشأة   
السيادة الوطنية و عالقة   طردية على سيادة  التأثري  الالطردية بني املتغريات احلديثة وتقلص مفهوم 

وتراجعها لصاحل السيادة االقتصادية خاصة على الدول النامية لعدم قدرهتا على    ، الدول السياسية
ئف الدولة بتغري مفهوم السيادة وتقلصها ملصاحل الدول الكربى  وظا  شللمنافسة الدول املتقدمـة، و 

، مع ربط نسيات املهيمنة على ثروات االممشركات املتعددة اجلالواملنظمات حكومية وغري حكومية و 
سياسات  اجلزائري  الشعب  ممثلي  وممارسة  السيادة  الزراعية    وخمططات   موضوع  تعنـي  اليت  لتنمية 

يف حتقيق االمن الغذائي ملواطين   ال ميلك قوته ال ميلك قرارهمن    مببدأعمال  استقالل القرار السياسي  
 .واجه االقتصاد اجلزائرييتحدي ك  ،اجلزائر

 

 نصل من حتليلنا إىل االستنتاجات التالية: و  
 

  ر الثروات واالستئثاالسيادة نتيجة صراع اهليمنة على مناطق النفوذ واكتساب    بعث نظرايت  -
الفقهاء    ،ابلسلطة من  تكوين وتفسريها  يف  احمليطة  والبيئة  الشخصية  الوالءات  حسب 

 شخصيات املنظرين هلا. 
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خضوعها إلرادة الشعب أو احلكام بسبب االجتاه الدويل حنو العوملة  السيادة  مفهوم    اوزجت  -
 . واخلارجي هلااالقتصادية وحتكم يف السيادة الدول والنظام السياسي الداخلي 

اخلام اختفاء   - املواد  انسياب  مقابل  املفتوحة  االسوق  سلع  جسور  أمـام  الدول  سيادة 
مببدأ السيادة بصفته    دول النامية، رغم اعرتاف ميثاق االمم  املتحدة  والتدفقات املاليـة مـن

التمسك  الدفع يف حال  بطالن  امام   ، الدويل  القانون  األساسية يف  املبادئ  حبجة  احد 
 السيادة الدولة لكي ال تف دولة ابلتزاماهتا التعهدية الدولية.  

منصب حول حقوق الدول و ما عليها   تطور مفهوم احلقوق واتساعها بعدما كان االهتمام -
جملتمع الدويل أصبح حمورها االساسي حقوق الفرد يف حد ذاته، خاصة  من التزامات اليوم اب

مع اإلشارة إىل أن حقوق اإلنسان و  هبا،    فيما يتعلق ابحلقوق اليت جيب أن يتمتع االنسان
ان كانت ذات طابع عاملي فهي تقع على عاتق الدولة وحدها، احلقوق اليوم أكثر اجملاالت 

 .الدولية بة لالهتمام يف العالقات املستقط

العاملية    - التجارة  منظمة  العاملي  املال   مثلث  امام  داخليا  للسيادة  املستمر  التآكل  زايدة 
بني  الطبقية  وقوة  اجلنسيات  املتعددة  والشركات  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  وصندوق 

نونية  الشعوب لتأثري اتفاقات التجارة العاملية على الدول النامية بفتح اسواقها دون عوائق قا
 او ادارية. 

عامليةالقتصادايت  االقوي    هيمنة - الدول  كفواعل  سيادة  صعود  ل  ختطت  يف  اهلائل  لنمو 
مقاليد االقتصاد سواء من حيث رؤوس    المتالكها  وحضور الشركات متعددة اجلنسيات 

 . أمواهلا أو حجم عملياهتا 

اليت    فاعلية - الدولية  تسارعت علىالتغريات والتطورات  سيادة  ضعف    وابرزشوه    الساحة 
التحوالت للمفاهيم االقتصادية على الساحة  يف الصمود أمام    وهشاشة مؤسساهتا  الدول
 . الدولية
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بعد مفهوم السيادة يف الدول النامية املتعلق ابلشعوب عن التنمية املستدامة النعاش االقتصاد  -
 الوطين وحتقيق االمن الغذائي.

الغامض وممارستها   إجيابية غري أن بعدها القانوينالصفة  اإلنسانية  لالمن الغذائي فكرة   -
املنظمات  معينة ضمن  قرارات  مترير  لفائدة  سياسيا  واحتكاره  واقتصاداي  انتقائيا  املكرسة 
الدولية اخلاصة واملدافعة عن  الفرد موضوع االتفاقيات  اليت وجدت أصال حلماية  الدولية 

دون  ما  الداخلية  الفواعل  ودعمها  احلقوق،  حكومية  الد هذه  غري  ولة كالتنظيمات 
دون   داخلهـا  مـن  وتعمل  الدول  لتتحدى  والعرقية  الدينية  واألقليات  املدنية  واجلمعيات 

 . االعتبار لسيادهتا الوطنية 

السيادة، واسلوب   عدم التدخل يف شؤون الدول ومبدا   ايهدد مبد  سالحاالمن الغذائي    -
االستثمار واستنزاف الثروات مقابل ما تعيشه بلدان العامل الثالث من جوع وفقر رغم قوة 

وعادات  تقاليد  يف  املتجذرة  األسس  وهدم  وهيمنة   ثرواهتا،  الدول،  هلذه  احمللية  السكان 
مصاحله اخلاصة،   ديكتاتورايت يسهل عليه التعامل مع ثروات الدول ليسخرها يف خدمة

 جيب استنزافها بكل االساليب والطرق.  تصبح الدول واجملتمعات جمرد كنوز مثينة ل

الغداء  يساهم   - االستقرار كمحق  حتقيق  يف  بشكل كبري  الدول  سيادة  على  اجلديد  ؤثر 
االقتصادي، والسياسي، واالجتماعي يف أي بلد يف ظل استغالله االنتقائي، اصبح األمن 

تسعى امنية  اسرتاتيجية  حتقيقه  الغذائي  إىل  العامل  دول  االستقرار   مجيع  يف  اهلام  لدوره 
    . كل من الدول النامية واملتقدمةاالقتصادي والسياسي يف

الفقر واجلوع وسوء التغذية واالمراض الناجتة عن تغيري  عدم اهتمام الدول و اء  ذحق الغتنازع   -
ئية،  االراضي الزراعية واملوارد املاوتعديل صبغ املوراثت يف الثروات النباتية واحليوانية وتربة  

الغذائي كجنون البقر وانفلونزا الطيور واخلنازير وامراض   ابألمنوظهور امراض عاملية متس  
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اخرى، املرافقة لزايدة السكانية العاملية واملركزة ابلدول العاجزة تعين مزيدا من الطلب على  
 . املواد الغذائية أي زايدة اكرب يف امليزان  التجاري السترياد الغذاء

األساسي   - املدخل  هو  الزراعية  الغذائي،  التنمية  االمن  واملاشية  لتحصني  احملاصيل  إبنتاج 
الزراعة حتدد معدالت    بوصف  ،، وجتهيز هذه املنتجات وتوزيعهاواألمساك ومنتجات األلبان

زارعني امل  تفعل  ودخوهلم،    زايدةسكان املناطق الريفية على    متكن، و وتضمن التنميةالفقر  
الصغرية يف حتقيق التغري من خالل حسن التنظيم من أجل املشاركة يف   ةو أصحاب احلياز 
القيم املنافعاإلنتاج ذي  كما أهنا تؤثر يف نوعية األراضي واملياه،    ة االقتصادية، و تقاسم 

 . ونوعية اهلواء، واستدامة البيئة الطبيعية

الدساتري اجلزائرية نظرية حكم الشعب واألمة يف ممارسة السيادة عن طريق مبدأ   اقاعتن  -
السيادة منذ صدور   اجلزائرية، واتضحت  واملواطنة  للمواطن  والسري  املباشر  العام  االقرتاع 

 .تستند لإلدارة العامة أو أغلبية الشعب  1989دستور  

  االستفتاء لرجوع للشعب عن طريق  السيادة تتجزأ من خالل الدميقراطية شبه املباشرة كا  -
أقر  وال الدستوري  املؤسس  أن  الدميقراطية كما  مبدأ  ليؤكد  الثالث  السلطات  بني  فصل 

املوجه إىل نظرية سيادة األمة حيث أن إقرار    االنتقاداحلرايت للشعب وهذا يتطابق مع  
 . وظيفة هي حق وليست عب، االنتخاابت يؤدي إىل إهدار حقوق الش سلطاهنا املطلق 

اآلليات مل تسمح للشعب مبمارسة سيادته الدستور اجلزائري مل يكن من صنع الشعب أي   -
من تسيس هيئة منتخبة وهو ما  جيعله قانوان خارجا عن اإلرادة العامة فهو سبب القطيعة 

 .االنتخاابت الدائمة بني الشعب والسلطة وخاصة خالل 

اع العام يف جوهر املؤسسة االنتخابية   دستور ضمن الشعب ممارسة سيادته عن طريق االقرت   -
 إذ أقر ذلك.
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يف تسيس هيئة تعىن  اجلزائري   يساهم الشعب  وملجتربة اجملتمع    ة وليد   يستدساتري اجلزائر ل -
له مبادئ حتكمه متجذرة يف السابقة  بطبيعته كشعب وبيئته بصفته جمتمع   اتريخ أجياله 

من جتارب شعوب أخرى وختضع إلمالءات   سةقتبمفكل اهليئات هي مؤسسة    ،والالحقة
نظرية  اجلزائري وال  الشعب  األمة ال ختدم طموح  فنظرية  الشعب  لسيادة  احملتكرة  النخبة 

 الشعب إذا مل تعرب على بيئته اخلاصة و آماله.  

النظام السياسي اجلزائري الذي حياول يف كل مرة تفادي غضب الفئات الشعبية   اعتماد -
هبيمنة   صوته  إىل  واالستماع  الشعب  سيادة  تبين  فيها  تظهر  وقتية  إلصالحات  فيسارع 
تنفيذية، كذا تركيز السلطة بيد رئيس اجلمهورية الذي أصبح جيسد األمة كما كان احلزب 

فرتة سابقة ويذهب تركيز السلطة إىل ما يعترب ابلقانون    الواحد جيسد األمة وتطلعاهتا يف
الدستوري شخصية السلطة ال تسيري املؤسسات اليت تلعب كل واحدة منها دورا يف جمال 

 اختصاصها خللق تكامل مؤسسايت خيدم مبدأ التمثيل الشعيب . 

حلزب الواحد أو  املؤسسة االنتخابية بنظرايت السيادة يف الدساتري اجلزائرية نفسها اب  شكلية -
 . السياسي، ولكنها مفرغة من حمتواها ألهنا مؤسسة للتعبئة الشعبية فقط ،  بيةابلتعددية احلز 

املؤسوجود   - املمارسة يف إطار  الشعب وسيادته  االنتخابية واألحزاب شرخ واسع بني  سة 
وضوع  ، فالسيادة يف الدولة ال ختضع إلرادة الشعب لوجود عوائق منها الدستور املاملعتمدة

فئة   وهيمنة  السلطة  وتركيز  الشعب  ارادة  السياسية  دون  حاكمة  دون  للحقوق  مراعاة 
 للشعوب .

عن ابقي   االنتخايباملوضوعي أن اجلزائر قطعت شوطا كبريا يف متيزها ابلنظام    االعرتاف -
 الدول العربية واإلفريقية بصفته وسيلة إلسناد السلطة يف رواق الدميقراطية. 

  تمع يئتها اخلاصة بعيد عن حضارة اجملمقتبس عن جتارب أمم أخرى هلا بجزائري  وجود دستور   -
 اجلزائري.
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زائر إقرار حق التمتع مبمارسة االقرتاع العام دون قيود معتمد يف كل الدساتري اليت عرفتها اجل -
 كحق للمواطن اجلزائري و املواطنة اجلزائرية . 

بقاء نفس اإلطار القانوين سواء يف ظل األزمة الداخلية أو يف بيئة اإلصالح املعاصر ال يزال  -
جيسد االستمرارية مببدأ التعددية و نظام التمثيل النسيب وفق االقرتاع على القائمة املغلقة الذي 

 خيدم هذا النمط. 

 ة االنتخابية مؤسسة تعبئة شعبية يلجأ اليها عند حلول املواعيد االنتخابية . بقاء املؤسس  -

قيادة املؤسسة الرائسية لإلصالح جعلها تتقمص دور األمة اليت حتتكر تقرير مصري الشعب    -
 ، كما كان احلزب الواحد يراقب ويوجه الدولة سابقا. صفتها ممثل على إرادة الشعب نفسهب

صالح القطاع الزراعي وسن ااوالت  حماألمن الغذائي من خالل  حتقيق  سألة  مباجلزائر    هتتم -
السكان  احتياجات  لتلبية  القطاع  اإلنتاجية هلذا  القدرات  رفع  زراعية من شأهنا  سياسات 

 واطنني. وأبسعار تكون يف متناول امل  املتزايدة،

لية الزراعية و انواع السلع وارتفاع فاتورة الواردات للمواد االو   عجز امليزان التجاري اجلزائري -
 . الغذائيةللمواد 

عف  بض  االرتباطه  فشل السياسات الفالحية والزراعية على حتقيق االمن الغذائي يف اجلزائر -
 البحث مؤسسات  غياب  و ،  والتقنية   املختصة  ةوالكفاء  ووعي املورد البشريالتسيري االداري  

الزراعي،    الزراعي، واالقتصادي،    املعمقةوالدراسات  واالرشاد  االجتماعي  اجلانب  رغم يف 
 اعية. املخططات التنمية الزر سياسة االموال الضخمة اليت خصصتها اجلزائر و 

لعزوف الشباب   االستثمار يف القطاع الزراعي، وشيخوخة القطاع الفالحي يف اجلزائر  نقص -
 عن العمل يف قطاعاته املختلفة.

الصناعات   - الغذائيةعجز  الغعل   الزراعية  االمن  حتقيق  اجلزائر   ذائيى  مؤسسات ل  يف  فشل 
، ما نتج عنه تلف  البىن التحتية لوسائل النقل والتخزين والتصنيع  هلشاشة  التسويق الزراعي
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التسويق الزراعي يف    ، وامهال جانبالعديد من املواد الغذائية لسوء احلفظ او النقل او اجلودة
، ابإلضافة اىل احنصار انتاج الثروة احليوانية جلفاف االراضي  اجلزائرية  اخلطط التنموية الزراعية

ومساحات الرعي، مع الرتكيز على انواع معينة فقط، وغياب التفاصيل املتعلقة بتنمية هاته  
 الثروات.

ارتباط اجلانب الزراعي يف اجلزائر ابملواد االولية املستوردة واعتماد الدولة على تنمية تعتمد   -
     جيعل تنميته مرهونة أبسواق البرتول العاملية وتقلبات اسعارها.قتصاد ريع البرتويلعلى ا

لعدم االختصاص  يف متابعة املشاريع الزراعية ومتابعتها  تداخل صالحيات اهليئات االدارية   -
يف بلوغ اهدافها يف حتقيق    القطاع الزراعيفشل سياسة  املورد البشري مما عاد ابلسلب على  

 . االمن الغذائي

توسع قطاعات اخرى على حساب قطاع الزراعة، وضياع املبالغ الضخمة اليت وجهت لقطاع  -
 الفالحة دون استغالهلا ومتابعتها يف حتقيق االمن الغذائي اجلزائري.

أمنها   لضعفغذائية للجوء لألسواق العاملية لتلبية احتياجاهتا الاب زائر مرهونةاستمرار اجل بقاء -
 . املنتوج احمللي لتحقيق األمن الغذائي دعمسياسة ، وعدم حتقيق وفشل الغذائي

العجز يف امليزان التجاري للمواد الغذائية  زايدة  يف اجلزائر، ل  مشكلة األمن الغذائي قائمة   تؤكد -
 .واالرتفاع املستمر يف فاتورة الواردات الغذائية

تلبية احتياجات الطلب احمللي وخباصة يف جمال احلبوب لتستمر    عنالزراعة اجلزائرية    عجز  -
 . بذلك تبعيتها للخارج

 

 لتحليلنا نقرتح النقاط التالية :    استنتاجاتو على ما سبق من 
 

 .اجلزائري الشعبطموحات و آمال  تعديل الدستور و ما يتوافق مع -
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ترقية املشاركة السياسية احلقيقية للمواطن عامة بتبين آليات قانونية تضاعف ذلك و تدفع إىل   -
 .السلطة  إلسناد كوسيلة شرعية   العام ابالقرتاع االهتمام

املؤسسة    - دور  السياسي    االنتخابيةتفعيل  احلراك  ظلها  يف  ينشط  حياتية  مؤسسة  لتصبح 
 .قانونية تدعم  التفعيل املؤسسايتبوسائل 

العام للوصول إىل تصويت   االقرتاعإمناء احلس املدين حنو املشروع الوطين عن طريق وسيلة   -
 جاد حيقق سيادة الشعب.

 اعتداءاتد  حلمايتها من  آبليات أكثر مجود و تعقي  لالنتخاابت زايدة حتصني القوانني املنظمة   -
 سلطات أخرى .

يف    االنتخابية خمابر علمية هتتم ابملؤسسة    ابعتماد   االنتخايبإثراء النقائص اليت حتيط ابلنظام   -
 إطار البحث العلمي . 

بناء جمتمع حزيب و مدين انشئ يف مؤسسة الدميقراطية حيرتم   - إجياد منظومة قانونية تضمن 
 للتداول على السلطة. املشاركة التنافسية السياسية 

مسامهة القطاع الزراعي يف التنمية االقتصادية أدت إىل تبعية  سواء على مستوى املواد    فضع -
 ، يعين انعدام االمن الغذائي يف اجلزائر.الغذائية أو املواد األولية

الزراعي اداراي وتقنيا، واالستعانة ابلبحث    حتديث القطاع الزراعي ابملورد البشري املتخصص -
 وخطط االرشاد الزراعي.

اعتماد سياسات مستقلة للثروة احليوانية والتسويق الزراعي وندرة املياه واستصالح االراضي   -
وفق االرشاد الزراعي ابملتابعة والتوجيه واملراقبة وفرض اجلزاءات السلبية على االمهال والتقيد  

   ت الزراعية والفالحية.الشكلية واملوضوعية للمشاريع واالستثمارا  ت ابإلجراءا

ذائية اليت جيب توفريها يف اجلزائر مبا يتناسب واالحتياجات الغ  الغذائيةتعزيز قطاع الصناعات   -
 واستعمال التكنولوجية احلديثة واملاكنة املتطورة. 
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، وفرض استخدام التقنيات احلديثة واملاكنة احلديثة  معاجلة مشاكل الوعاء العقاري الفالحي -
 الزراعي.  يف االستثمار

تنميةاعتماد   - احمللي  عميقة  غذائية  خمططات  املنتوج  تطوير  إىل  املياه  وا  هتدف  حلفاظ على 
   الزراعية. اجلوفية واألراضي

وما تزخر به من حراوية  ذي تلعبه املناطق الصكبري اللدور الل  استغالل الفالحة الصحراوية  -
   .احملاصيل الزراعيةزايدة لضمان نبااتت اندرة وثروة حيوانية  

   زائر ابجلحسب املناطق  طبيعة املناخ  و   تتكيفنتاج املنتجات اليت  إل  واعطاء االولويةالرتكيز   -
 . العمل على تطوير زراعة التمورمثل 

اجلوفية - املياه  استغالل  يف  النظر  ا  إعادة  للرتشيد،ساليب  الوفق  من   و  احلديثة  االستفادة 
 واستصالحها.  األراضي الزراعية

اىل   ابإلضافة،  الفالحي  يف القطاع  فاعلنينظيم الفالحني والصنيف وتتل  فرض مناهج عمل  -
 .يف دعم الفالحني وتغري أطر الدعم للمواد االستهالكية املتبعةتغيري السياسات 

مراجعة عمل كل مؤسسات الدولة وانشاء هيئات متخصصة يف ادارة االزمات ومتابعة ومراقبة  -
 وتوجيه املؤسسات العاجزة عن حتقيق اهداف التنمية املستدامة.
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 قائمة املصادر واملراجع
 ابللغة العربية  

 املصادر /  1

 القران الكرمي أوال: 

 اثنيا: السنة النبوية الشريفة

 صحيح البخاري  •
 صحيح مسلم  •
 ايب داودسنن  •
 الرتمذيسنن  •

 اثلثا: الدساتري 

 1996-1989- 1976 - 1963 دساتري اجلزائر •
 1958- 1946-1793-1791 دستور فرنسا •
 1956-1930- 1923 دستور مصر •

 رابعا: القواميس واملوسوعات

الفتالوي -1 الدولية   موسوعة،  سهيل حسني  املنظمة  نظرية  الدولية:  دار  1،اجلزء  املنظمات  ، عمان: 
 . 2011امد لنشر والتوزيع ،ومكتبة احل

الدولية للقرن   موسوعة القانون الدويل: أهم االتفاقيات والقرارات والبياانت والواثئق عيسى دابح ، -2
 . 2003عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،   ، اجمللد الثاين،العشرين يف جمال القانون الدويل العام

البيطار،   -3 والعسكريةفراس  السياسية  األولاملوسوعة  اجلزء  والتوزيع،    ،،  للنشر  اسامة  دار  عمان: 
2003 . 
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واخرون،   -4  ، فارس  االسالم  والتغــذيةمعز  للغــذاء  العــربية  اكادميية  املـوسوعة  بريوت:   ،
 . 2009انرتانشيوانل، 

الزيدي،   -5 النهضة  مفيد  أورواب: عصر  اتريخ  دار  1789-1500موسوعة  الثاين، عمان:  اجلزء   ،
 . 2003أسامة للنشر والتوزيع،  

 . 1966، جملة صادرة عن جملس االمة للجمهورية املصرية، القاهرة،    املوسوعة العربية للدساتري العاملية -6
  2004وي للنشر والتوزيع ،  دار اجملدال  :، األردن  موسوعة علم السياسةانظم عبد الواحد اجلاسور ،   -7

. 
 النصوص القانونية / 2

،  2019سبتمرب سنة    14املوافق    1441حمرم عام    14مؤرخ يف    08-19القانون العضوي رقم   -1
  25املوافق    1437ذي القعدة عام    22املؤرخ يف    10-16يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  

سنة   االنتخاابت   2016غشت  بنظام  العدد:  واملتعلق  اجلزائرية،  للجمهورية  الرمسية  اجلريدة   ، 
 . 2019سبتمرب  15:  الصادرة بتاريخ

يتضمن    2018ديسمرب    27املوافق ل    1440ربيع اثين عام    19املؤرخ يف    18/  18القانون رقم   -2
  30الصادرة بتاريخ:    79، العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،    2019قانون املالية لسنة  

 . 2018ديسمرب 
اجلريدة الرمسية    ،2018الية  يتضمن قانون امل  2017ديسمرب  27مؤرخ يف  11-17قانون رقم   -3

 . 2017ديسمرب   28الصادرة بتاريخ:  76د  العد، للجمهورية اجلزائرية
رقم   -4 يف    3-10القانون  األراضي 2010اوت  15املؤرخ  استغالل  وكيفيات  لشروط  احملدد   ،

الصادرة    46  العدد،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الفالحية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة ،  
 . 2010اوت 18بتاريخ:  

اجلريدة الرمسية  الحي ،  املتضمن التوجيه الف  2008/ 3/8املؤرخ يف    16-08قانون التوجيه رقم   -5
 . 2008أوت  08. الصادرة بتاريخ 46  ، العددللجمهورية اجلزائرية

يف    84/12القانون   -6 للغاابت،    6/1984/ 23املؤرخ  العام  النظام  الرمسية  املتضمن  اجلريدة 
اجلزائريةللجم ابلقانون     1984،السنة    26عدد  ،  هورية  واملتمم  يف    20/ 91املعدل  املؤرخ  
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ديسمرب    04الصادرة بتاريخ:  ،    62عدد  ،  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  2/12/1991
1991 . 

يناير    11/7مرسوم تنفيذي رقم   -7 الـتـخـصيـص  ،   2017املؤرخ يف  حيـدد كيفيات تسييـر حساب 
رق الـعمـومـيـة   302-145م  اخلاص  االسـتـثـمـارات  عـمـلـيـات  تـسـيـري  حـسـاب   " عـنـوانه  الـذي 

. الصادرة 3اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ،  ـسـجـلـة بـعـنوان ميزانية الدولة للتجهيزملا
   .2017جانفي  18بتاريخ:

  356-6، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي  2017مارس    5مؤرخ يف    100  -17مرسوم التنفيذي   -8
املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها    2006اكتوبر    9املؤرخ يف  

 .   2017مارس 8، صادرة يف 16 ، العدداجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،
، حيدد كيفيات تطبيق االمتياز  2010ديسمرب    23املؤرخ يف    326-10قم  املرسوم التنفيذي ر  -9

العدد الرمسية،  اجلريدة  الدولة،  لألسالك  التابعة  الفالحية  األراضي  ديسمرب    29،  79الستغالل 
2010 . 

  ة سن  مايو   30  املوافق   1421  عام   صفر  26  يف  مؤرِّخ  118  -   2000  رقم  تنفيذي  مرسوم -10
  "   هعنوان   الذي  302  -087  رقم  اخلاص  خصيصالت  حساب   تسيري  ات فيكي  ددحي,  2000

الشعبية،    "،ميةوالتن  للضِّبط  الوطين  الصندوق الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الرمسية  اجلريدة 
 . 2000جوان  4، الصادرة بتاريخ  31العدد

  ة نس  مايو   30  املوافق   1421  عام   صفر  26  يف  مؤرِّخ  119  -   2000  رقم  تنفيذي  مرسوم -11
  عنوانه   الذي  302  - 071  رقم  اخلاص   خصيصالت  حساب   تسيري  كيفيِّات   حيدد,  2000

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،    "،والوقاية  احليوانيِّة  حةالص  ترقية  صندوق"
 . 2000جوان  4، الصادرة بتاريخ  31العدد

ألعمال يف جمال مكافحة حرائق الذي ينظم وينسق ا  1987-2-10املؤرخ يف    87/45املرسوم   -12
الغابية،   الوطنية  األمالك  داخل  اجلزائريةالغاابت  للجمهورية  الرمسية  الصادرة    ،7العدد،  اجلريدة 

 .1987فيفري  11بتاريخ:
  2014 أبـريـل سـنـة   2ـوافق  ملا  1435جــمـــادى الـثــانـيـــة عـــام    2قــرار وزاري مـشـتـرك مـــؤرخ يف   -13

ال ا املـوسـيط  يعني  حسايب ملـايل  يف  تقيد  اليت  الفالحة  لتنمية  الدولة  دعم  أعمال  بتنفيذ  ـكـلف 
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اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد ،  التخصيص اخلاص لقطاع الفالحة
 . 2014ماي  21الصادرة بتاريخ   30

،  2002غشت سنة    21ـوافق  ملا  1423ـانـيـــة عـــام  جــمـــادى الـثـ  2قــرار وزاري مـشـتـرك مـــؤرخ يف   -14
رقم   اخلاص  التخصيص  النفقات حلساب  و  اإليرادات  مدونة  عنوانه    302- 109حيدد  الذي 

اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية  "صندوق مكافحة التصحر و تنمية االقتصاد الرعوي و السهوب،  
 . 2002اكتوبر13يخ ، الصادرة بتار 67الدميقراطية الشعبية، العدد

  حيدِّد   ، 2000  سنة  يونيو   25  املوافق  1421  عام   األول  ربيع  22  يف  مْؤرِّخ  مشرتك  وزاري   قرار -15
  صندوق ال  " عنوانه  الذي   067-302  رقم  اخلاص  التخصيص  حساب   ونفقات   إيرادات   قائمة

،  53الدميقراطية الشعبية، العدداجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية    ، الفالحيِّة  والتِّنمية   للضبط  الوطين
 . 2000أوت   27الصادرة بتاريخ 

  حيدد ,  2000  سنة  يونيو   25  قفاملوا  1421  عام   األول  ربيع  22  يف  مؤرخ  مشرتك  وزاري   قرار -16
  ترقية   صندوق "  ه ننواع  الذي  071-302  رقم  اخلاص  التِّخصيص  حساب   ونفقات   إيرادات   قائمة

العدد   "،باتيِّة ن ال  والوقاية   ةنيِّ احليوا  الصحة الشعبية،  الدميقراطية  الرمسية للجمهورية اجلزائرية    اجلريدة 
 . 2000أوت  27، الصادرة بتاريخ 53

العدد -17 الشعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الرمسية  بتاريخ  31اجلريدة  الصادرة  جوان    4، 
2000 . 

 املؤلفات  /3

 . 2015  ،العريب للنشر والتوزيعدار ، القاهرة: الدور الربملاين للمرأة، ابتسام سامي محيد -1
، بريوت : دار    األصولية و ضوابطه النظرية علم السياسة : دراسة يف قواعده إبراهيم أمحد شليب ،   -2

 . 1985اجلامعية للطباعة و النشر،  
يف   حتليل النظام الدستوري املصري  النظم السياسية والقانون الدستوري:إبراهيم عبد العزيز شيحا ،   -3

 . اإلسكندرية: دار املعارف ، العامة الدستورية  ضوء املبادئ
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 . 2017االكادميي،

عمان: مركز الكتاب  ،    ار والعدالةالقانون الدويل بني االستقر ،  أمين حيىي محدويوسف عطاري ، -309
 .  2016، االكادميي

 
 البحوث اجلامعية/  4

، قسم الفلسفة ،كلية العلوم   رسالة دكتوراه ابراهيم امحد ،الدولة العاملية والنظام الدويل اجلديد ،   -1
 .2010/ 2009االجتماعية ،جامعة وهران ،

2-   ، املعاصر  الدويل  القانون  اطار  الغذاء يف  بن انصر، احلق يف  ، ختصص:    رسالة دكتوراهامحد 
 .  2001/2002كلية احلقوق بن عكنون ،جامعة اجلزائر، القـانون الدويل والعالقات الدولية،  

، قسم مذكرة ماسرتولية غري احلكومة وتثريها على سيادة الدول ،امساعد على ،املنظمات الد -3
اجلزائر،  ابملسيلة،  بوضياف  حممد  ،جامعة  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  احلقوق، 

2016 /2017. 
، فرع :العالقات  رسالة ماجستريأمرية حناشي، مبدأ السيادة يف ظل التحوالت الدولية الراهنة،   -4

ية، قسم الدراسات العليا قانون عام، كلية احلقوق والعلوم السياسية ،  الدولية واملنظمات الدول
 .2008-2007جامعة منتوري، قسنطينة،  

التعديالت،   -5 ظل  يف  الفالحي  االمتياز  لعقد  القانوين  النظام  الزوبري،  ماجستريبريك  ،  رسالة 
 . 2015/ 2014،  1ختصص: قانون عقاري، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر 

رسالة    ، حمددات الفقر يف اجلزائر: دراسة  حتليلية لظاهرة الفقر والية مستغامن ،بلحسن ليلى   -6
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  قسم العلوم االقتصادية  ختصص: تقنيات كميات مطبقة،  ماسرت

 .  2015/2016، جامعة عبداحلميد بن ابديس مستغامن، اجلزائر، وعلوم التسيري
ويل االستثمارات يف اجلزائر و حتدايت التنمية يف ظل التطورات العاملية  بلخضر عيسى ، سياسة مت -7

، ختصص: اقتصاد مايل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية   رسالة دكتوراه،  2015-1988الراهنة  
 .2019/ 2018وعلوم التسيري، جامعة اجليـاليل اليــابـس سيدي بلعباس، اجلزائر،  
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مذكرة تطبيق العرف الدويل املتعلق حبقوق اإلنسان يف النظام االجنلوساكسوين،  ،  بلمهدي مسيحة -8
جامعة  ماجستري السياسية،  والعلوم  احلقوق  العامة، كلية  واحلرايت  اإلنسان  حقوق  ، ختصص 

 .2013/ 2012فرحات عباس سطيف، اجلزائر،
دراسة  التنمية الريفية:    على وتثريه املخطط الوطين للتنمية الفالحيةبن شيخ علي، بوعكاز عامر،   -9

االدريسية لبلدية  الريفية  املناطق  ماسرت،2000/2015حالة  السياسية ،  رسالة  العلوم  قسم 
ابجللفة،   عاشور  زاين  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية   ، الدولية  والعالقات 

 .2017/ 2016اجلزائر،
املكلفة بتطبيق أحكام قانون االستثمار: عائق  بن عبد احلق كهينة، بن عزوز هانية، تعدد اجلهات   -10

، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جباية،  رسالة ماسرتيف سبيل تفعيل العملية االستثمارية، 
 .2017/ 2016اجلزائر،

،كلية احلقوق، جامعة    رسالة ماجستريبن علي بدر الدين ،التدخل اإلنساين وإشكالية السيادة،   -11
 .2016/  2015اجلزائر،حممد خيضر بسكرة، 

،معهد العلوم االقتصادية   رسالة ماجستريبن موسى كمال، من اجلات اىل منظمة التجارة العاملية ،   -12
 .1996،جامعة اجلزائر ،

االعتماد،   -13 نظام  اىل  التصريح  نظام  من  اجلزائر:  يف  االستثمار  سياسة  رزيقة،  حيي  رسالة  بن 
القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية،    ، ختصص: القانون العام لألعمال، فرعماجستري

 .2013جامعة عبد الرمحان مرية جباية، اجلزائر، 
الفالحي يف اجلزائر،   -14 للعقار  القانوين  النظام  قانون  رسالة دكتوراه بوشريط  حسناء،  ، ختصص: 

 .2016/2017اعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  
بوعزيز عبد الرزاق، حماولة تقييم أثر اإلصالحات الفالحية اجلديدة على القطاع الفالحي اجلزائري:   -15

الفالحية   للتنمية  الوطين  املخطط  ماجستري،  2004-2000دراسة  العلوم  رسالة  قسم   ،
   2001/  2004، 3االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

  رسالة ماجستري املدين يف دول املغرب العريب ودوره يف التنمية السياسية ،اجملتمع    ، ياض حميي الدينب -16
 .2012، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، اجلزائر  ،
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17-   ، اجلزائري  التشريع  ايف  الغابية  العقارية  للملكية  القانونية  احلماية  وليد،  دكتورااثبيت  ه،  رسالة 
، اجلزائر،  1ون عقاري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر ابتنة  ختصص: قان

2016 /2017. 
مجال منصر ، التدخل العسكري االنساين يف ظل االحادية القطبية: دراسة يف املفهوم والظاهرة   -18

ر ، قسم العلوم السياسة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلض  رسالة دكتوراه،  
 . 2012/  2011ابتنة، اجلزائر ، 

،  رسالة ماجستري  حدي اللة امحد، سلطة القاضي يف تعديل االلتزام التعاقدي وتطويع العقد، -19
 .2012/2013كلية احلقوق، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر ،

ع -20 سلمان  رزق  ومستقبدوحسن  العاملي  النظام  األوسط،  الشرق  يف  الدولة  سيادة  رسالة  ،  بل 
التاريخ والعلوم السياسية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،جامعة االزهر بغزة،  ماجستري ، قسم 
 .2010فلسطني،

حسن علي، دور السياسة الزراعية يف حتقيق األمن الغذائي ، حالة مديرية املصاحل الفالحية لوالية   -21
سية ،جامعة حممد خيضر، بسكرة  ، قسم علوم، كلية احلقوق والعلوم السيا  رسالة ماسرتبسكرة ،  

 ،2016/2015 . 
، كلية  رسالة ماسرت، مفهوم السيادة واملواطنة عند جان جاك رسو،  ديلمي فالق حفاف لويزة،   -22

   .2015/ 2014العلوم االنسانية، جامعة اجلاليل بونعامة، مخيس مليانة،   
راسة للحقوق االقتصادية د الضماانت الدستورية حلماية حقوق اإلنسان يف اجلزائرحليمي صورية،   -23

، ختصص: تنظيم سياسي وإداري، قسم العلوم السياسية،  مذكرة ماسرتواالجتماعية و الثقـافية،  
 .2015كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، 

صص: القانون خت ،  مذكرة ماسرت، اجلرمية اجلمركية واليات مكافحتها،  مساعيلي بتيرتة محيش فريوز،   -24
لألعمال األعمال،  العام  قـانون  اجلزائر،    قسم  جباية،  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  ،كلية 

2016 /2017   . 
، فرع: الدولة واملؤسسات العمومية،  رسالة ماجسرتخدجية غالب، السيادة يف الدستور اجلزائري ،   -25

   .  2015/ 2014قانون عام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر االوىل ،
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دامي بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي ومحاية البيئة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق ،جامعـة   -26
 2003–2004 .أيب بكر بلقايد، تلمسان ، اجلزائر، 

،كلية احلقوق   رسالة ماسرتدمحاين عبد وهاب، السيادة الشعبية يف النظام الدستوري اجلزائري ، -27
 .2015/2016امعية مبغنية،امللحقة اجل والعلوم السياسية،

رسالة  ،  2014-2000دندن فتحي حسن، تطور القطاع الفالحي يف ظل الربامج التنموية   -28
 2015/2016، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة مستغامن، اجلزائر، ماسرت

، ختصص:  رسالة دكتوراهراحبي خلضر، التدخل الدويل بني الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة،   -29
ن عام، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،  قانو 

2014 /2015  . 
، ختصص: حقوق رسالة ماجستريزبريي وهيبة، التهديدات البيئية و إشكالية  بناء األمن الغذائي،   -30

السياسية ،جامعة سطيف     2013اجلزائر،،  2االنسان واالمن االنساين، كلية احلقوق والعلوم 
/2014. 

كلية العلـوم ، فرع: ختطيط،  رسالة ماجستريزرنوح ايمسينة،  إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر،  -31
 ،  2006/ 2005، جامعة اجلزائر،االقتصادية و علــوم التسييـر

زائري  حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزهري عماري،   -32
الفرتة) دكتوراه(،  1980/2009خالل  العلوم  رسالة  قسم  تطبيقي،  اقتصاد  ختصص:   ،

 . 2014/  2013االقتصادية، جامعة حممد خيدر بسكرة، اجلزائر، 
، قسم احلقوق، كلية رسالة ماسرتاجلزائري،    1996سامل سلماين ،االقرتاع العام يف ظل دستور   -33

 .2014-2013اشور ابجللفة، اجلزائر، احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة زاين ع
العاملية للتجارة ، يف السيادة االقتصادية للدول األعضاء  أمقران، سبعرقود حممد -34 رسالة    املنظمة 

 .2010،  ، اجلزائر، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزوماجيسرت
، مذكرة ماسرت، املسؤولية املدنية للمنتج على اضرار منتجاهتا املعيبة،  اتبيت سعاد ،  سعاوي سيليا -35

كلية احلقوق والعلوم السياسيـة، جامعة  ،  تــخصص: قانون خاص شامـــــــــــــل، قــــــــسم القانون اخلـاص
 .  2016/2017، اجلزائر، عبد الرمحن ميـرة جباية
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، كلية  رسالة ماسرتاخلاصة يف التشريع اجلزائري،  سعيدي حليمة، النظام القانوين لالستثمارات   -36
 .2015- 2014احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، اجلزائر، 

االسالم،   -37 يف  الغذائي  االمن  حتقيق  يف  االخالقية  الضوابط  دور  بلخري،  ماسرتسهيلة  ،  رسالة 
ختصص: معامالت مالية معاصرة، شعبة العلوم االسالمية، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية ،  

 .2015/  2014جامعة الوادي، اجلزائر،
، كلية احلقوق  رسالة املاجيسرتسيدومو ايسني، احلماية اجلمركية  من املنتجات املستوردة املقلدة،   -38

 .2016/ 2015سعيد محدين ،جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر،  
شيخاوي سهيلة، السياسات االقتصادية لالستثمار الزراعي ودوره يف حتقيق األمن الغذائي: حالة  -39

للفرتة    تقنيات كمية مطبقة،  رسالة دكتوراه ،  2016-1980اجلزائر  العلوم  ختصص:  قسم   ،
د بن ابديس  جامعة عبد احلمي  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسري،  االقتصادية،

 .2019/ 2018مستغامن، اجلزائر، 
طارق سامي حنا خوري، دور صندوق النقد الدويل يف التأثري على القرارات السياسية واالقتصادية   -40

السياسية، كلية  رسالة ماجستري،  ))األردن حالة دراسة  2017-1989للدول: العلوم  ، قسم 
 .2018اآلداب والعلوم ،جامعة الشرق األوسط االردن، 

طاهر طاشت ، انعكاسات انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة على اجلمارك اجلزائرية،  ال -41
 .2013-2012، فرع قانون أعمال ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،اجلزائر ،  مذكرة ماجستري

والعوملة -42 الدولة  ،  العاقب سفيان،  السيادة  العلوم  ختصص:فلسفة،،  رسالة ماجستري: هناية  كلية 
 .  2016/ 2015،اجلزائر،   2الجتماعية، جامعة وهران  ا

، كلية    رسالة ماجستري  ن جاك روسو ، ا، حق السيادة الوطنية يف فلسفة ج عبد هللا بن جبار   -43
 .    2006/   2005العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة اجلزائر، 

44-   ، اجلزائر  الغذائي يف  األمن  الغذائية يف حتقيق  الصناعات  مسامهة   ، احلفيظ كينة  رســـــالة  عبد 
،  فرع: التحليل االقتصادي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية    ماجستري

 . 2012/2013،   3ري ، جامعة اجلزائروالتسي
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الدولة،   -45 الدولية غري حكومية و اثرها على  سيادة  عبدالقادر رقاب، حممد بن  عمر، املنظمة 
،  قسم احلقوق، كلية احلقوق  والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي ابالغواط، مذكر ماسرت

 .  2015/ 2014اجلزائر،
، كلية العلوم السياسية واإلعالم،  رسالة ماجيستري  علومايت،ة نسيمة، السيادة يف ظل اجملتمع املعق -46

    .2013جامعة اجلزائر، 
عمارة مها، تثري املؤسسات املالية والدولية على اقتصادايت خمتلف الدول النامية، دراسة حالة   -47

الفرتة   العلومرسالة ماسرت،  2014-1990اجلزائر  قتصادية والعلوم اال  ، قسم االقتصاد، كلية 
 .2015/2016التجارية وعلوم التسيري، جـــامعـــة أم البــواقــــي ، 

،  رسالة دكتوراهعيسى بن انصر طوش، مشكلة الغذاء يف اجلزائر: دراسة حتليلية وسياسة عالجها،   -48
 .2015، اجلزائر ،  منتوري قسنطينة اإلخوة جامعةفرع اقتصاد، كلية العلوم االقتصادية والتسيري،  

عيسي بن انصر طوش ، مشكلة الغذاء يف اجلزائر: دراسة حتليلية و سياسات عالجها ، رســـالــة   -49
أنظر:   . 11، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر ، ص 2001دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية ،

إحتاد الغرف األمانة العامة الحتاد غرف التجارة و الزراعة العربية، األمن الغذائي العريب، مؤمتر  
 . 1980أفريل  8-5العربية ،

غردي حممد، القطاع الزراعي اجلزائري وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة  -50
، فرع التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، رسالة دكتوراهالعاملية للتجارة ،  

 .2012/ 2011،  3جامعة اجلزائر
غر  -51 والتبعية،  فوزية  االكتفاء  بني  اجلزائرية  الزراعة  دكتوراه يب،  العلوم  رسالة  اقتصاد، كلية  فرع   ،

 2008االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة االخوة منتوري قسنطينة، اجلزائر،  
، كلية احلقوق،  رسالة ماجيستريأحكام القضاء الدويل،  يف تنفيذ  قريف ادريس، أثر السيادة الوطنية   -52

   . 2006/  2005 ،اجلزائر،ضر بسكرة يجامعة حممد خ
، كلية االقتصاد   رسالة ماجستريقصوري رمي ، األمن الغذائي و التنمية املستدامة : حـــــالة اجلزائر ،   -53

 .2011/2012، جامعة عنابة ، 
، كلية رسالة ماجسرت، 2000/2005كتفي سلطانة، تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية  -54

 .  2005/2006، اجلزائر،1االقتصاد، جامعة االخوة منتوري قسنطينة
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، ختصص: القانون رسالة ماجيستريكشيدة الطاهر، التدخل االنساين وتثريه على مبدأ السيادة،   -55
احلقوق والعلوم السياسية جامعة حممد خيضر ببسكرة، اجلزائر،   الدويل العام، قسم احلقوق، كلية

2010 /2011  .   
لبيب حممد ،حقوق االنسان يف السياسة اخلارجية يف الوالايت املتحدة االمريكية دراسة احلالة   -56

،قسم العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية ،جامعة    رسالة ماجستريلتدخل يف إقليم كوسفو ،
 .  2005/ 2004،اجلزائر،  يوسف بن خدة 

الدويل،   -57 القانون  وقواعد  العسكري  التدخل  امني،  دكتوراهجمادي  والعلوم رسالة  احلقوق  ، كلية 
 .2017/2018السياسية، جامعة سيدي بلعباس،

جمدولني دهينة، اسرتاتيجيات متويل القطاع الفالحي ابجلزائر يف ظل االنضمام للمنظمة العاملية   -58
دكتوراللتجارة،   ومتويل،   هرسالة  نقود  ختصص:  وعلوم ،  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية 

 ، 2017/ 2016،جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،التسيري
اوراسكوم،   -59 دراسة حالة  اجلزائر:  االجنيب يف  االستثمار  ، ختصص  رسالة ماجستريحممد سارة، 

االخوة   جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  اعمال، كلية  اجلزائر،  قانون  قسنطينة،  منتوري 
2009 /2010. 

، كلية احلقوق والعلوم رسالة ماسرتحممد عبد اجلليل ، جرمية التجمهر وقطع الطريق العمومي،   -60
   .2015/ 2014السياسية، جامعة طاهر موالي، سعيدة، اجلزائر، 

ظل النظام   يف تطبيقاته  و ، اإلشكاالت القانونية ملبدأ السيادة الوطنيةحسن انصر  حممد صالح -61
    . 2007،  السودان، جامعة أم درمان اإلسالمية ، رسالة ماجسرتالعاملي اجلديد، 

العايل -62 عبد  النفط:  خملويف  اسعار  ازمات  ظل  يف  اجلزائري  االقتصاد  أزميت ،  بني  مقارنة  دراسة 
التجارية، كلية العلوم ، ختصص: مالية وجتارة دولية، قسم العلوم  رسالة ماسرت،    2014و 1986

 .2018/ 2017االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر ،
ختصص: ،  رسالة ماسرتمرجية كمال ، إشكالية العقار الفالحي يف اجلزائر وتثريه على االستثمار،   -63

العقاري الرمح  القانون  عبد  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  اجلزائر،  ،كلية  جباية،  مرية  ان 
2015 /2016 ، 
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، قسم احلقوق،    رسالة ماسرتمنصوري فاطمة، اجراءات املنازعات أمام حمكمة العدل الدولية ،   -64
 . 2017كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر ، 

ا -65 و  األلزاس  إقليمي  حول  األملاين  الفرنسي  الصراع  تبابوشت،  على  نصرية  وانعكاساته  للورين 
الدولية   التاريخ ،  رسالة ماسرت م،  1945  -م 1870العالقات  ، ختصص: عامل معاصر، قسم 

 .2017-2018كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد بوضياف ابملسيلة، اجلزائر،
عوض -66 بن  ابراهيم  هاشم  ،  ال  التدويل  وظاهرة  التقليدي  مفهومها  بني  الدولة  سيادة  سالة  ر ، 

 .  2013، جامعة الشرق األوسط،  عمان،  ماجيستري
ه، ختصص: اقتصاد رسالة دكتوراهامشي الطيب، التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائر،   -67

 التنمية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر،
2013 /2014. 

- 10وزنق زكية، استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يف ظل القانون رقم  -68
امللحقة اجلامعة   رسالة ماسرت،  30 قانون عام معمق، قسم احلقوق، كلية احلقوق،  ،ختصص: 

 .2015/2016مغنية ، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

 املقاالت العلمية  /  5

االستثمارات يف االمن الغذائي العريب: االقتصاد الزراعي العريب واقعا ابراهيم امحد سعيد، امهية   -1
وبشراي،   دمشقطبيعيا  جامعة  سوراي،  جملة  دمشق،  جامعة  اآلداب،  ،كلية  اجلغرافيا  قسم   ،

      2011.،4و 3، العدد27اجمللد
املعاصر،  دراسات واحباث:  لو،  عامحد   -2 العامل  اللبنايناالستقالل يف  تصدر عن    ،جملة اجليش 

 .2012،كانون االول28السنة ،330العدد اجليش اللبناين،
أمحد سعيد نظام األغا ، محاية املوارد الطبيعية طبقا ألحكام القانون الدويل العام : فلسطني  -3

   2017،  1، العدد3، جملد ، جامعة فلسطنيجملة اجلامعة العربية األمريكية للبحوث امنوذجا، 
أسامة عبد الرمحان، البريوقراطية النفطية ومعضلة التنمية: مدخل إىل دراسة  إدارة التنمية يف   -4

، اجمللس الوطين للثقافة 57،عدد  جملة سلسلة عامل املعرفةالدول اجلزيرة العربية املنتجة للنفط،  
    .1982والفنون واآلداب، الكويت، جوان
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ور االستثمار الزراعي يف حتقيق التنمية املستدامة من جانب البعد البيئي: دراسة  ، دامساء حدانة -5
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  جملة احباث اقتصادية واداريةحالة والية بسكرة،

   .2016جوان،1، عدد10جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، اجمللد
ر السياسة  جملة دفات،  : بودان،هوبس،سرتاوسأصول السلطة والسيادةيف  إمساعيل نوري الربيعي،   -6

،  10، العدد6، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة، اجمللدانونوالق
2014. 

الفالحية   -7 لتنمية  الوطين  املخطط  صويلح،  بن  الفالحي،   أمال  ابلقطاع  للنهوض  جملة  أداة 
قاملة،    1945ماي   8، مديرية النشر، جامعةحوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

 .2018، ابريل23، عدد11اجلزائر، اجمللد
 جملة األمن و احلياة األمن الغذائي العريب أزمة احلاضر و معضلة املستقبل ،    برقاوي نزيه وفيق ، -8

 .  2013، جوان   374، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ، الرايض، السعودية ، عدد 
اجلزائر،   -9 يف  االستثمار  معوقات  بلعيد،  إفريقيابعلوج  مشال  اقتصادايت  العوملة جملة  خمرب   ،

، جوان  4، العدد3، اجمللدجامعة حسيبة بن بوعلي شلف، اجلزائرقيا،  واقتصادايت مشال إفري
2006 ، 

فتيحة، -10 القرار  بلحاج  اختاذ  والعلمية يف  النظرية  السياسات  ،  األسس  و  للعوملة  اجلزائرية  اجمللة 
 .1، عدد7،اجمللد  3والسياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر، خمرب العوملة االقتصادية

بن تفات عبد احلق ، دور التسويق الزراعي يف حتسني األمن الغذائي : مع اإلشارة إىل حالة   -11
  2011،    9، عدد    9، جامعة ورقلة، اجلزائر، اجمللد    جملة الباحثالصناعات الغذائية اجلزائرية،  

. 
ويق الزراعي يف حتسني االمن الغذائي: حالة الصناعات الغذائية بن تفتات عبد احلق، دور التس  -12

 .2011،  9،جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، عدد جملـــة الباحثاجلزائرية، 
اجمللة اجلزائرية  ،  بن عزوز حممد، الفساد االداري واالقتصادي اثره واليات مكافحته :حالة اجلزائر -13

والسياسات   اجلزائراالقتصاديةللعوملة  جامعة   ، االقتصادية  والسياسات  العوملة  خمرب   ،3  ،
 .2016، 07العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/249
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/249
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بن عيسى كمال الدين، كبريي فتيحة، حتدي االمن الغذائي يف اجلزائر: دراسة قياسية خالل   -14
   .2018، 19، العدد14اجمللد  جملة اقتصادات مشال افريقيا،،  2015-1995الفرتة 

، جامعة  جملة العلوم االنسانيةلعوملة االقتصادية وااثرها على السيادة،  بن مڤورة جنات، اليات ا -15
   . 2017، جوان47منتوري قسنطينة، اجلزائر، اجمللد أ، عدد

اجمللة  ، معاجلة مشكل الفقر: من منظور االقتصاد االسالمي،   حواس مولود ،بوشامة مصطفى -16
  3،خمرب العوملة والسياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر  اجلزائرية للعوملة و السياسات االقتصادية

 .1،2010، عدد1،اجمللد 
  2012/ 2000  راد، راتول حممد ، االمن الغذائي يف الوطن العريب: إجنازات وحتدايت  جبارة م -17

، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، اجلزائر،   جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، 
 . 2016، جانفي  15عدد  ،8اجمللدقسم العلوم االقتصادية و القانونية ،

درات إصالح القطاع الزراعي يف اجلزائر وأثرها على الناتج  مجال جعفري، لعجال عدالة، مبا -18
للفرتة ) اقتصادية (،  2000/2015الزراعي: دراسة حتليلية وقياسية  العلوم  جملة دفاتر  ، كلية 

اجمللد اجلزائر،  اجللفة،  عاشور  زاين  جامعة  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم  ،  10االقتصادية 
 . 2018 ،2العدد

جني هارجيان، االقتصاد السياسي للسيادة الغذائية يف الدول العربية، ترمجة: اشرف سليمان،   -19
، أكتوبر  465، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب، الكويت، عددجملة سلسلة عامل املعرفة

2018  .   
ملعاجلة:  حسني امحد السرحان، حسني ابسم عبد االمري، انعدام االمن الغذائي: االسباب وسبل ا -20

   . 2017، 4،عدد 15، العراق ، جملدجملة جامعة كربالء العلمية القارة االفريقية منوذجا، 
جملة جامعة ،  خولة يوسف وأمل ايزجي ، األمن اإلنساين و أبعاده يف القانون الدويل العام   -21

، العدد   28،كلية احلقوق، جامعة دمشق، سوراي، اجمللد    دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية
02  ،2012 . 

جملة العلوم االقتصادية إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر: واقع و آفاق ،  رزيقة غراب،   -22
،  13معة حممد بوضياف ،املسيلة، اجلزائر، العدد، كلية االقتصاد، جا  و التسيري والعلوم التجارية

2015 ، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#21257
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#21257
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#13446
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#13446
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17376#13446
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نور الدين، اإلشكالية الغذائية للدول النامية، طبيعتها، جتلياهتا وأسباهبا: حالة اجلزائر ،    زعيبط -23
  31، اجلزائر ، اجمللد ب ، العدد    1، كلية االقتصاد ، جامعة  قسنطينة  جملة العلوم اإلنسانية

 .2009، جوان 
ئر من خالل مربع زكرايء مسعودي، تقييم أداء برامج تعميق اإلصالحات االقتصادية  ابجلزا -24

للفرتة   دراسة  السحري:  االقتصادية،  2016- 2001كالدور  للتنمية  اجلزائرية  ، كلية  اجمللة 
اجمللد اجلزائر،  ورقلة،  مرابح  قاصدي  جامعة  والتسيري،  والتجارة  العدد4االقتصاد  جوان  6،   ،

2017  ، 
امل -25 ضد  التمييز  على  القضاء  التفاقية  وفقا  املرأة  حقوق  محاية  نعار،  )سيداو(،زهرة  جملة    رأة 

احلقوقية اجلزائر،  ،  الدراسات  سعيدة،  موالي  طاهر  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية 
 ،  2017، جوان1، العدد4اجمللد

اجلزائر حالة والية   -26 احمللية يف  التنمية  الفالحية ودوره يف  للتنمية  الوطين  املخطط  زهري صيفي، 
،  4، عدد  45الزراعة، جامعة أسيوط ،مصر، جملد    ، كليةجملة أسيوط للعلوم الزراعيةالربج،  
 . 2014نوفمرب 

زينب حوري، زهية حوري ، حتليل السياسة الزراعية و األمن الغذائي يف اجلزائر وبعض البلدان  -27
، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة   اإلنسانية  جملــة العلومالعربية،  

 . 2015،  44، اجلزائر ، جملد ب ،ع  1
،هيئة التعليم    جملة التقينسرى هاشم حممد، االطار التحليلي لعملية صنع القرار السياسي ،   -28

 .2016، ، 7،عدد30لفين، جامعة بغداد، العراق ، جملدا
جملة كلية  سالطنية بلقاسم ، عرعور مليكة، معاجلة تصويرية ملفهوم األمن الغذائي و أبعاده ،   -29

، جوان    5،جامعة حممد خيضر، بسكرة ، اجلزائر،عدد  اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية
2009. 

جملة العلوم االقتصادية ة الكلية  ودورها يف احلد من الفقر ،  صابر بلول ، السياسات االقتصادي -30
 . 2009،  1، العدد   25، جامعة دمشق ،سوراي، اجمللد   و القانونية 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=249&uiLanguage=ar
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31- ، العرييب  العربية :    صالح عرييب عباس  للبالد  والزراعة  والصناعة  التجارة  لغرف  العام  االحتاد 
، جامعة جملة مركز الدراسات اإلقليميةتسيسه، أهدافه، دوره االقتصادي والسياسي والثقايف ، 

 ،  2008صيف ،   11، العدد   4املوصل، العراق، السنة  
جملة ،  ع عن حقوق املستهلكنيدور مجعيات محاية املستهلك يف الدفا ،  اندية، فواز جللط  ظريفي -32

 ر بسكرةضجامعة حممد خي، خمرب اثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع،  االجتهاد القضائي
 .  2017، افريل  14، العدد 9، اجلزائر، اجمللد

، كلية احلقوق ، جامعة حممد   جملة املفكرطروب حبري ، األمن الغذائي : املفاهيم و األبعاد ،  -33
 .  2012،    07خيضر، بسكرة ، اجلزائر عدد 

، كلية احلقوق، جامعة بسكرة، جملة املفـــــكرذائي: املفاهيم واالبعاد،  طروب حبري، االمن الغ -34
 . 2011، 7اجلزائر،العدد

لسيادة  طالل ايسني العيسى، السيادة بني مفهومها التقليدي واملعاصر: دراسة يف مدى تدويل ا -35
، العدد    26، سوراي، اجمللد  جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةيف العصر احلاضر، 

 . 2010األول والثاين،
عبد احلق بن جديد، مراد بن قطية، األمن الصحي يف عامل من دون حدود: هواجس متنامية   -36

كلية احلقوق، جامعة زاين عاشور اجللفة، اجلزائر، اجمللد    ،  ، جملة أفاق للعلومومضامني متباينة
 . 3،2016، العدد 1

عبد الصاحب علوان، قضااي البيئة واألمن الغذائي وتثرياهتا على جمهودات التنمية يف الوطن   -37
، نوفمرب  5العربية للبحوث االقتصادية ، العدد   ، اجلمعيةجملة حبوث اقتصادية عربية  العريب ،
1995. 

ونظامه الداخلي،    13- 16اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف ظل القانون  ،  عبد اهلادي درار  -38
  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد بوضياف ابملسيلة، اجلزائر،   جملة االستاذ الباحث

 .1.2018، العدد 3اجمللد 
، كلية    لة رؤى اقتصاديةجمعدالة عجال، وليد شرارة، دراسة واقع االمن الغذائي يف اجلزائر،   -39

 .2014 ديسمرب،7عدد ،4اجمللدالوادي، اجلزائر،محة خلضر االقتصاد والتجارة، جامعة  
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االداري،   -40 الفساد  قياس   مؤشرات  علي،  عبدالقادر  التنمية علي  جسر  العريب  جملة  املعهد   ،
 .2008، فيفري 70، العدد7للتخطيط، الكويت، اجمللد 

 علي فرحان ذايب، االمن الغذائي الذايت يف العراق مىت يتحقق االسباب واملشاكل واحللول ، -41
 .2008، 4، عدد15، كلية الزراعة، العراق، جملد   جملة جامعة  اببل

لتطوره، -42 املمكنة  اخليارات  وأهم  اجلزائري  الفالحي  العقار  تنظيم  إشكالية  زهري،  جملة    عماري 
لية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر  ،ك أحباث اقتصادية وإدارية 

 ،  2013، جوان3، العدد7بسكرة، اجمللد
، التبعية الغذائية يف اجلزائر: ابعاد املشكلة وافاق هشام غريب مسري أيت حيىي،  فضيل رايس،  -43

القتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، ، كلية العلوم اجملة رؤى اقتصاديةالتغيري،  
 . 2013، جوان 4، عدد3اجلزائر، اجمللد

االمن  -44 دعم  يف  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  اسرتاتيجية  دور  احالم،  ومسرية  حممد  فالق 
 ، جملة اقتصادايت املال واالعمالالغذائي: الشركة السعودية العربية للخدمات الزراعية امنوذجا، 
 . 2017،  4، العدد 1كلية االقتصاد ،جامعة حممد بوضياف، املسيلة ،اجلزائر، جملد

جملة سر  ،    آليات األنظمة السياسية يف صناعة القرار السياسي  ،  قتيبة خملف عباس السامرائي -45
 .2008،السنة الرابعة ،   10،عدد4، العراق، جملد جامعة سامراء ، كلية الرتبية، من رأى

:  الوقايـة من الفساد املايل واإلداري من منظور الفكر اإلسالميكردودي صربينة، وصاف عتيقة،   -46
العمومي القطاع  ملوظف  املشروع  غري  اإلثراء  والسياسات ،  مشكلة  للعوملة  اجلزائرية  اجمللة 

 . 2016، 7،العدد 3، خمرب العوملة والسياسات االقتصادية ،جامعة اجلزائر االقتصادية
عم -47 نظام  كوسة  إىل  املقيد  اإلخطار  نظام  من  اجلزائر:  الدستوري يف  اجمللس  إخطار  آلية  ار، 

،  5جامعة عباس لغرور خنشلة، اجلزائر، اجمللد    جملة احلقوق والعلوم السياسية،  اإلخطار املوسع، 
 .1العدد 

الدولية و السياسات احلكومية يف ،حممد أمحد املقداد   -48 عاهد مسلم ابوذيب ، أثر املنظمات 
، عمادة البحث العلمي ،جامعة    جملة دراسات العلوم اإلنسانية  واالجتماعية ألمن الغذائي،  ا

 . 2015،  3، العدد  42األردن ، اجمللد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47103
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47103
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47104
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47104
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#47104
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42073#25281
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، الكويت:  دورية سلسلة عامل املعرفةحممد السيد عبد السالم، األمن الغذائي للوطن العريب،   -49
 .1998،  230العدداجمللس الوطين للثقافة والفنون واالدب، 

حممد الناصر بوغزالة ، املساواة يف السيادة يف ميثاق منظمة األمم املتحدة: دراسة حتليلية ونقدية  -50
،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي، اجلزائر،    جملة العلوم القانونية و السياسية،   

 . 2017،   1، عدد 8اجمللد
جملة دفاتر الية الدعم يف إطار سياسة التجديد الفالحي،  حممد بوركبة، شعابنة إميان، مدى فع -51

   .2017، جانفي  16، العدد  9، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر، اجمللدالسياسة والقانون
52-   ، الغذائي  االمن   ، أيب مسرا  برملانية مروان  دارسات  والدراسات جملة سلسلة  البحوث  مركز   ،

 . 2008،  20الربملانية،  تونس ، العدد 
 مزاين راضية ، التدخل الدويل اإلنساين حلماية األقليات بني القانون الدويل التقليدي والقانون -53

،  3، العدد28، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر،اجمللد جملة العلوم االنسانيةالدويل املعاصر ،  
 .2017ديسمرب

54-   ، الغذائي  األمن  املعاصرة ملفهوم  املقارابت   ، بوضياف  برملانية جملة سل مسعود    سلة دراسات 
 . 2009، 20،مركز الدراسات و البحوث الربملانية، تونس ،العدد 

، جامعة  جملة اقتصادايت مشال إفريقيامنصوري زين، واقع وافاق سياسة االستثمار يف اجلزائر،   -55
 . 2005ماي، 2، العدد2حسيبة بن بوعلي شلف، اجلزائر، اجمللد

العثماين   -56 احلم  خالل  اجلزائر  اوضاع  رشيد،  سلوان  املشهداين،  محد  حممود  - 1518مؤيد 
   .2013،  16، العدد 5جامعة تكرت، اجمللد  جملة دراسات التارخيية و احلضارية،، 8301

،  العامة يف تونس: جدلية التأصيل و التحديث   حقوق اإلنسان و احلرايت ،  ماهر عبد مواله -57
 . 2014ص،  املخت للكتاب جممع األطرش تونس: منشورات 

حقوق   -58  ، الفرشيشي  العدد:القادمة  األجيال وحيد  القانونية،  املفكرة  جملة  تونس،  2،   ،
 . 2015يوليو

االكادميية للدراسات  ، جملة  تطور مفهوم االمالك الوطنية يف القانون اجلزائري ، معمر قوادري حممد -59
 . 1العدد   ،3اجمللد  االجتماعية واالنسانية،
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جامعة    ،اإلنسانية، جملة جامعة اببل للعلوم  احلق يف الثروات الطبيعيةميثم منفي كاظم العميدي،   -60
 . 2019 ،2العدد  ، 27 اجمللد العراق،-اببل

العاملية   -61 املنظمة  إىل  اجلزائر  ،انضمام  متناوي  حممد  عدون،  دادي  األهداف انصر   : للتجارة 
 .2004، 3، العدد3، جامعة قاصدي مرابح بورقلة، اجلزائر، اجمللدجملة الباحثوالعراقيل، 

اجلديد،   -62 العاملي  والنظام  السيادة  مستقبل  ارزقي،  القانونية  نسيب حممد  للعلوم  اجلزائرية  اجمللة 
    .1998،   1، عدد 36، جملد واالقتصادية والسياسية

  جملة دفاتر السياسة والقانون تراجع السيادة الوطنية يف ظل التحوالت الدولية ،  نواري أحالم ،  -63
   .  2010،  4،عدد   4، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، اجلزائر، جملد 

، كلية احلقوق جملة منازعات االعماليونس كوبييت، حمدودية ادوار مجعيات محاية املستهلك ،   -64
   . 2019، ماي 41جامعة فاس، عدد 

 مداخالت الندوات و املؤمترات و امللتقيات/  6

، اسباب انتشار البطالة واجراءات مواجهتها يف اجلزائر، مداخلة   بوسبعني تسعديتبراق حممد،   -1
  ،   ستدامةاسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة و حتقيق التنمية امل  مللتقـى الدويل حـــول:اب

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم   خمرب االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية يف اجلزائر،
 . 2011نوفمرب  16- 15خالل الفرتة جامعة املسيلة،  التسيري،

بونوة مسية ، العمل العريب املشرتك يف جمال حتقيق األمن الغذائي ، ملتقى: يف ضوء املتغريات و   -2
قتصادية الدولية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و التسيري، جامعة شلف،  التحدايت اال

 .   2014نوفمرب   24  - 23للفرتة 
الشراكة  -3 اتفاقية  اطار  اجلزائر يف  والتشغيل يف  البطالة  اشكالية  رحيم حسني، حاجي فطيمة، 

البطال للقضاء على   احلكومة  مللتقى:اسرتاتيجية  مقدم  التنمية  االورو جزائرية، حبث  ة وحتقيق 
 .  2011نوفمرب  16-15املستدامة، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

صديق الطيب منري ، املفاهيم األمنية يف جمال االمن الغذائية ، الندوة العلمية قيم احلماية املدنية   -4
  27- 25يف املناهج التعليمية األمنية ، جامعة انيف للعلوم األمنية ،الرايض_السعودية ، للفرتة  

/22/2008  . 
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لالقتصاديني   -5 العاشر  ،املؤمتر  العريب  الغذائي  لألمن  السياسية  االبعاد  قناوي،  ملوك  عزت 
 .  2002سبتمرب 26-25،القاهرة:-االمن الغذائي-الزراعيني

حممد دابغ، وسائل حتقيق االمن الغذائي يف الفكر االقتصادي االسالمي، امللتقى الدويل العاشر   -6
 .  2007نوفمرب 21-18لألمن الغذائي، الواقع و املعمول ، جامعة ادرار، اجلزائر، 

العلمي   -7 امللتقى   ، العريب  الغذائي  الثروة احليوانية يف االمن  الرمحان ال شيخ ، دور  حممد عبد 
مهددات االمن الغذائي العريب ، كلية العلوم االسرتاتيجية ، جامعة انيف للعلوم االمنية،  حول:  

 . 2013ماي   8-6الرايض: 
 حبث مقدم:  ، مقاربة سوسيو:أنرتبولوجية حممد جنيب بوطالب ، أبعاد مفهوم األمن الغذائي :   -8

للعلوم االمنية العربية  ،جامعة انيف  ذائي والدوائي يف الوطن العريبملتقى اسرتاتيجية االمن الغ 
   . 29/01/2015- 27،الرايض،السعودية،

غذائي،  -9 أمن  لتحقيق  اسرتاتيجية  املستدامة  الزراعية  التنمية  سليمة،  زعمة  بن  نبيلة،  مسيليت 
مداخلة قدمت يف امللتقى الوطين: دور التنمية الزراعية املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي، كلية 

 2019حممد فارس املدية ، اجلزائر،    العلوم االقتصادية ،جامعة
نور الدين حامد ، مهددات األمن الغذائي يف الوطن العريب ، ورقة عمل مقدمة للملتقى العاملي  -10

  ، األمنية  للعلوم  انيف  جامعة  العريب،  الوطن  الدوائي يف  و  الغذائي  األمن  اسرتاتيجية  حول 
 . 2015/ 29/01-  28الرايض، السعودية ،  

 التقارير  /  6

 ميثاق األمم املتحدة  -1
، واالتفاقية الدولية    1963إعالن االمم املتحدة للقضاء على مجيع اشكال التمييز العنصري   -2

 . 1965بشأن إلغاء كافة الفصل العنصري 
 ، طبيعة التزامات الدول االطراف. 3االمم املتحدة، التعليق العام رقم  -3
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق االمم املتحدة، التعليقات العامة للجنة املعنية ابحل -4

 2000، الدورة الثانية والعشرون،14العام رقم 
االمم املتحدة، التعليقات العامة للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التطبيق   -5

 . 2000، الدورة الثانية والعشرون،9احمللي للعهد الدويل، التعليق العام رقم:
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االمم املتحدة، التعليقات العامة للجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التطبيق   -6
  1990، الدورة التاسعة عشر،9احمللي للعهد الدويل، التعليق العام رقم:

االول  -7 اجمللد   ، للعهد  احمللي  التطبيق   ، االنسان  حلقوق  الدولية  الصكوك  املتحدة،  االمم 
 . 2008ماي 27،

8- ، االول  اجمللد  الغداء،  يف  احلق  االنسان،  الدولية حلقوق  الصكوك  املتحدة،  ماي    27االمم 
2008 . 

، احلق  1999االمم املتحدة، اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية ، الدورة العشرين.   -9
 ( من العهد الدويل .11)املادة   12يف الغذاء التعليق العام رقم  

اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية  ،  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  االمم املتحدة، -10
بشأن التزامات الدول مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق    24التعليق العام رقم    والثقافية ،

 .   2017االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق األنشطة التجارية،  
اإلنسان -11 حقوق  املتحدة،  دولية،  : االمم  صكوك  األمم  األول، اجمللد جمموعة 

 . 1993نيويورك،  املتحدة،
 .   2018، االمم املتحدة، حقوق االنسان، حقوق االنسان ووضع الدستور -12
املتحدة -13 وجنيف،  االمم  نيويورك  األطراف،  املتعددة  للمعاهدات  اخلتامية  األحكام  دليل   ،

2005 . 
االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان،  احلقـوق االقتصاديـة واالجتماعية   -14

، نيويورك  12سلسلة التدريب املهين، رقم: والثقافية، دليل للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،
 . 2005و جنيف،  

االنسان -15 السامية حلقوق  املتحدة  االمم  مفوضية  املتحدة،  اسئلة االمم  بشان    ،  يتكرر طرحها 
  .33احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، صحيفة الوقائع رقم:

الدولية -16 االساسية    االمم املتحدة، مفوضية االمم املتحدة السامية حلقوق االنسان، املعاهدات 
      .  2006حلقوق االنسان، نيويورك وجنيف، 

املتحدة،   -17 املاالمم  لألمم  والزراعة  األغذية  والزراعة:منظمة  األغذية  منظمة  التحدايت   تحدة، 
   . 2019والفرص يف ظل عامل واحد، روما ،
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والزراعة: -18 األغذية  منظمة  املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  املتحدة،  التحدايت   االمم 
  . 2019والفرص يف ظل عامل واحد، روما ،

ة، تقرير االمم املتحدة العاملي عن تنمية  االمم املتحدة، منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقاف -19
لعام   املائية  مطابع 2018املوارد  فرنسا،  املياه،  قضااي  ملعاجلة  الطبيعة  من  مستمدة  حلول   ،

 ، 2018اليونيسكو،
 ،احلق يف الصحة ،14انريك غونزاليس ، دائرة احلقوق،الوحدة -20
ا -21 امللحق  العربية،  الدول  جامعة  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  التنمية يف  برانمج  لتحدايت  لتنفيذي 

 . 2008الدول العربية حنو مقاربة بديلة، نيويورك، ديسمرب 
األعمال   -22 أنشطة  ممارسة  تقرير  والتعمري،  لإلنشاء  الدويل  اإلجراءات 2010البنك  مقارنة   ،

االعمال يف   املنظمة ألنشطة  الدويل ومؤسسة بلدا،    189احلكومية  للبنك  مطبوعة مشرتكة 
 . ودار النشر ابجلريف ماكميالن التمويل الدولية

: فهم األنظمة املتعلقة ابلشركات 2014البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، ممارسة أنشطة األعمال   -23
اقتصادا،    189الصغرية ومتوسطة احلجم، مقارنة انظمة أنشطة االعمال للشركات احمللية يف  

 . 2014، 11الطبعة 
، مؤرخة  348لداخلية واخلارجية و اخلارجية للبالد، رقم تعليمة الوزير األول ، تعزيز التوازانت ا -24

 . 2014ديسمرب    25يف
" عن مسؤولية احلماية، كانون  ICISSتقرير اللجنة الدولية املعنية ابلتدخل و سيادة الدول "  -25

 . 2001أول، 
العربية للتنمية الزراعية، حلقة عمل السياسات الزراعية حول االمن    جامعة الدول العربية ،املنظمة -26

،  5/1996/ 10-4الغذائي العريب يف ظل حمددات املوارد املائية والتجارة الدولية ،القاهرة من
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https://fr.scribd.com/document/363424950/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-docx
https://fr.scribd.com/document/363424950/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9-docx
http://assafirarabi.com/ar/
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/331967.html
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://quran-m.com/quran/printarticles/2259
https://www.aljumhuriya.net/ar/30182
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/8/22/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=72359
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=644931
https://www.djazairess.com/elayem/37417
http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm#P46_1933
https://amp.annabaa.org/english/annabaaarticles/6989
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 ،  السياسية  علي هادي محيدي الشكراوي، املبادئ العامة يف ديباجة الدستور وقيمتها القانونية و -19
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_s، 10/2019/ 11، مقال

howarticle.aspx?fid=7&pubid=1649 . 
ستوايت معيشة عالية ومنو عمرو املنعم ، حتسني معايري األمن الغذائي إجراء ضروري للحفاظ على م -20

، 3/11/2019مستدام يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، مقــال، 
https://www.menaherald.com/business/society/ الغذائي-األمن -معايري -حتسني -

 .  مستدام-ومنو-عالية-معيشة-مستوايت -على - للحفاظ- ضروري-جراءإ
، النفطيةاجلزائر حباجة إىل حكومة "إنقاذ اقتصادي" ملواجهة األزمة  فارس مسدور،   -21
16/12/2019 ،-09-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014
58-10-01-18-01-2016-15/32716-15-11-23-08-20/2014-33-10 . 
، مقالحل العجالن، سؤال السيادة يف الفكر االسالمي املعاصر،  فهد بن صا -22
14/11/2019، .https://ar.islamway.net/article/34463/الفكر -يف -السيادة-سؤال -

 املعاصر -إلسالميا
، 10/2019/ 6،مقالكمال بنعلي ، السيادة يف الفكر السياسي احلديث: قراءة يف نشأة مفهوم ،  -23

https://www.mominoun.com/articles/احلديث -السياسي-الفكر -يف -السيادة -
9212 

 ،2019  / 12/12،احلق يف الغذاء من النظرية إىل التطبيقاملبادرة املصرية للحقوق الشخصية،   -24
https://eipr.org/blog/2014/12/ 

احلموري: ال فرق بني عباريت »األمة مصدر السلطات« و»الشعب مصدر حممد احلموري،   -25
 2019 / 12/ 24،  حيث القيمة القانونية والسياسيةالسلطات« من 

.-https://www.addustour.com/articles/760592 
حممد بلعليا، مؤشر الفساد : تقدم طفيف للجزائر يف ترتيب منظمة الشفافية الدولية  -26

،.282019.8   algerie.com/ar /-https://www.tsa 
حممد بوبوش، أثر التحوالت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية،  -27

article-http://www.oujdacity.net/regional-1676-، 18/11/2019، مقـــــال
 ar.html-1676-article-ar/regional . 

  حممد حممد االمني ،اسباب فشل السياسيات الزراعية العربية يف حتقيق االمن الغذائي -28
،21/12/2019 .-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c307e770
. 626132971153#*-947e-49f9-7443 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=1649
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle.aspx?fid=7&pubid=1649
https://www.menaherald.com/business/society/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.menaherald.com/business/society/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/32716-2016-01-18-01-10-58
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/32716-2016-01-18-01-10-58
https://ar.islamway.net/article/34463/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.islamway.net/article/34463/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-2921
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-2921
https://eipr.org/blog/2014/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://www.addustour.com/articles/760592-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.tsa-algerie.com/ar%20/
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c307e770-7443-49f9-947e-626132971153#*
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c307e770-7443-49f9-947e-626132971153#*
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 10/2019/   27حممد ولد عبد الدامي ، مفاهيم تتعلق ابألمن الغذائي ، -29
،-4ed0-6e20-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3f040890

ab3c4f4e254e6434 . 
حممود الصلح "مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة "ايكارد"، واقع االمن  -30

.   2014-12- 20الغذائي يف العامل العريب، االقتصاد والناس، اجلزيرة ، قطر، 
www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2014/12/20https://

% /   
 ،  2019/ 10/ 16  مقــــال، مروة حسون ، تعريف الغذاء الصحي ،  -31

s://weziwezi.com/httpالصحي-الغذاء-تعريف/ . 
منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة، دعم االستثمار، دور منظمة األغذية والزراعة يف دعم   -32

 .  investment/ar/-to-http://www.fao.org/support.    12/2019/ 17االستثمار،
منظمة األغذية والزراع لألمم املتحدة ،دعم االستثمار، إفريقيا جنوب الصحراء الكربى،  -33
17/12/2019  .-investment/our-to-http://www.fao.org/support

africa/ar/-saharan-region/sub-work/by 
 ، 13/12/2019منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة ،احلق يف الغذاء حول العامل : -34

.-the-around-food-to-http://www.fao.org/right
globe/methodology/ar/ 

، مؤمتر القمة العاملي اعالن روما بشان االمن الغذائي العامليمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،   -35
 1996  / 17/11-13ايطاليا،-وما لألغذية،ر 

،http://www.fao.org/3/w3613a/w3613a00.htm  . 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، االستثمار يف الزراعة، الشرق االدىن ومشال افريقيا -36

،17/12/2019  .-investment/our-to-http://www.fao.org/support
africa/ar/-north-and-east-region/near-work/by 

 .1974ي لألغذية ، روما، لألمم املتحدة، توصيات املؤمتر العامل  منظمة األغذية والزراعة  -37
. http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm 

 / 17/12،   منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، دعم سياسات حلكومة، دعم االستثمار -38
2017.-themes/support-support/policy-http://www.fao.org/policy

investment/ar/  

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3f040890-6e20-4ed0-ab3c4f4e254e6434
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3f040890-6e20-4ed0-ab3c4f4e254e6434
https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2014/12/20/%20%25
https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2014/12/20/%20%25
https://weziwezi.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/
http://www.fao.org/support-to-investment/ar/
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/sub-saharan-africa/ar/
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/sub-saharan-africa/ar/
http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/methodology/ar/
http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/methodology/ar/
http://www.fao.org/3/w3613a/w3613a00.htm
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/near-east-and-north-africa/ar/
http://www.fao.org/support-to-investment/our-work/by-region/near-east-and-north-africa/ar/
http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm
http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/support-investment/ar/
http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/support-investment/ar/


   قائمة المصادر والمراجع

465 
 

استدامة الغذاء لألمم املتحدة، سلسلة السياسات،    منظمة االغذية والزراعة  -39
 support/policy-http://www.fao.org/policy-،10/2019/ 21،والزراعة

           agriculture/ar/-food-themes/sustainable 
سالمة األغذية، منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ، املنتدى العاملي للمسؤولني عن   -40

املغرب،رقم -مراكش ،2002جانفي   30-28 حتسني كفاءة وشفافية نظم سالمة األغذية: تقاسم اخلربات، 
  GF015:    ،http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a12.htm#0105الوثيقة

يكشف عن تعثر جهود مكافحة الفساد يف   2018الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد  منظمة   -41
التحليالت تسلط الضوء على مسامهة الفساد يف تفاقم أزمة الدميقراطية يف   معظم الدول، 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/cor. 18/12/20019العامل،
ruption_perceptions_index_2018_AR 

we-https://www.who.int/ar/about/who-،  منظمة الصحة العاملية للدستور  -42
are/constitution . 

 ،   2019/   10/  23،  مؤمتر القمة العاملي لألغذية وأعمال متابعته، بلوغ أهداف مؤمتر القمة  -43
.http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm#P46_1933 

واالسرتاتيجية، املنظمات غري احلكومية الفاعل اجلديد يف املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية   -44
 ، 02/12/2019،العالقات الدولية

tmMehd/https://www.printfriendly.com/p/g . 
 ،2019/ 29/11،   موقع البنك الدويل -45

-https://www.albankaldawli.org/ar/news/press
-fight-ngos-supports-bank-world-release/2010/08/10/yemen

youth-among-consumption-qat-tgainsa 
 ./http://www.ons.dz،    موقع الديوان الوطين لإلحصائيات -46
 . /http://www.ons.dz،  املوقع الرمسي للديوان الوطين لإلحصائيات -47
 . www.FAO.ORG.com  للتغذية والزراعة،املوقع الرمسي للمنظمة العاملية   -48
 . https://www.commerce.gov.dz/ar،   موقع وزارة التجارة اجلزائرية -49
مولود صياد، ميكننا حتقيق األمن الغذائي ولكن  -50

،18/12/2019https://www.elhiwardz.com/featured/134803/ 

http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/sustainable-food-agriculture/ar/
http://www.fao.org/policy-support/policy-themes/sustainable-food-agriculture/ar/
http://www.fao.org/3/y3680a/y3680a12.htm#0105
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2018_AR
https://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_perceptions_index_2018_AR
https://www.who.int/ar/about/who-we-are/constitution
https://www.who.int/ar/about/who-we-are/constitution
http://www.fao.org/3/X2051a/x2051a00.htm#P46_1933
https://www.printfriendly.com/p/g/tmMehd
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2010/08/10/yemen-world-bank-supports-ngos-fight-against-qat-consumption-among-youth
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2010/08/10/yemen-world-bank-supports-ngos-fight-against-qat-consumption-among-youth
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 304 ............................................................ الفرع الثاين: اِلقرتاع املقيد: 

 304 ...................................... الفقرة االوىل: إجبارية االختيار واملؤسس الدستوري اجلزائري: 

 306 ................................................. ال والتعليم: الفقرة الثانية: املواطن العامل وقيود امل

 310 ..................................................... ملطلب الثاين: السيادة الشعبية اجلزائرية: ا

 311 ...................................... الفرع األول: االقرتاع كحق شخصي للفرد اجلزائري: 

 312 ............................................... الفقرة األوىل: املدلول اِلجتماعي للشعب اجلزائري: 

 313 ................................................. الفقرة الثانية: املدلول السياسي للشعب اجلزائري: 

 315 .................................................. الفقرة الثانية: عالقة املنَتخبني ابلشعب اجلزائري: 

 317 .............................................. الفرع الثاين: اِلقرتاع العام املباشر اجلزائري: 

 318 ........................................... الفقرة االوىل: الشروط القانونية املنظمة لعملية االقرتاع: 

 318 ....................................................... اوال: آلية تنظيم اِلقرتاع العام يف اجلزائر: 

 320 ......................................................................... املعقولة: اثنيا: الشروط  

 321 ......................................................... الفقرة الثانية: شروط ممارسة االقرتاع العام: 

 321 ........................................................................ اوال: األهلية االنتخابية: 

 324 .................................... اثنيا: حتصيص املشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف اجلزائر: 
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 329 .................................. ملبحث الثاين: برامج حتقيق األمن الغذائي لتعزيز السيادة الوطنية: ا

 330 ....................... خمططات التنمية الفالحية اجلزائرية: ملطلب األول: األمن الغذائي يف ظل ا

 331 ....................................... الفرع األول : املخطط الفالحي للتنمية الفالحية : 

 331 ................................................... الفقرة االوىل: بناء فالحة عصرية لألمن الغذائي: 

 333 ........................................................................... :  اوال: حماور املخطط

 334 .......................................................................... املخطط:   اثنيا: اهداف

 336 .......................................................................... اثلثا: توسع املخطط : 

 337 .......................................... الفقرة الثانية : قانون التوجيه الفالحي للتنمية املستدامة: 

 342 ............................................ (: 2019-2015الفقرة الثالثة: خمطط مخاسي للنمو)

 346 ............. ز السيادة الوطنية: الفرع الثاين: أثر املخططات التنمية على األمن الغذائي لتعزي

 347 .................. :2008-2002الفقرة االوىل: أاثر املخطط الوطن للتنمية الفالحية مث الريفية 

 349 ........................................................... الفقرة الثانية: سياسة التجديد الفالحي: 

 351 ............................... :   2015/2019الفرتة الفقرة الثالثة: املخطط اخلماسي للتنمية يف  

 356 ............................... ملطلب الثاين: آليات اِلستثمار لتحقيق األمن الغذائي اجلزائري: ا

 357 .................................. الفرع األول: اِلستثمار وفق النصوص القانونية اجلزائرية: 

 358 ...................................................... الفقرة االوىل: تشريعات اِلستثمار يف اجلزائر: 

 361 ..................... الفقرة الثانية: اجلزائر ودعم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لإلستثمار. 

 365 .............................................. يف اجلزائر:   فالحيالفرع الثاين: االستثمار ال

 367 ..................................... الفقرة االوىل: إستصالح األراضي الزراعية عن طريق االمتياز: 

 368 ...................................................................... الفقرة الثانية: تنمية الصحراء: 

 369 ........................................................... الفقرة الثالثة: الربانمج الوطن للتشجري: 

 372 ....................................................... الفقرة الرابعة: عصرنه املستثمرات الفالحية: 

 374 ................................... الفرع الثالث: القيود الواردة على اِلستثمار يف اجلزائر: 

 375 ............................................................ الفقرة االوىل: حركة النصوص القانونية: 
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 375 ..................................................... اوال: املساس ابملبادئ األساسية لالستثمار: 

 376 ................................................................... : اثنيا: تعديل قانون االستثمار

 376 ...................................................................... فقرة الثانية: القيود اِلدارية: ال

 377 ................................................................ اوال: الضعف اِلداري والفساد: 

 379 ........................................................ اثنيا: غموض اجراءات مصاحل اجلمارك: 

 380 ................................................................... الفقرة الثالثة: القيود االقتصادية: 

 381 ......................................................................... الفقرة الرابعة: قيد العقار : 

 385 ................ « على السيادة واألمن الغذائي للدول 19- ملطلب الثالث: أتثري فريوس »كوفيدا

 386 .......................... ( 19-الفرع االول: األمن الغذائي العاملي وجائحة فريوس)كوفيد 

 387 .................................. الفقرة االوىل: أزمة األمن الغذائي العاملي يف جائحة فريوس كوروان 

 389 ............................. الفقرة الثانية: آليات العمل للمنظمات الدولية يف جماهبة فريوس كوروان 

 393 ............................... غذائي يف ظل وابء كوروان ابجلزائر الفرع الثاين: توفري األمن ال

 394 .................................... الفقرة االوىل: أتثري فريوس كوروان على األمن الغذائي يف اجلزائر 

 395 ....................................... حة كوروان ئالفقرة الثانية: اساليب السيادة املطلقة يف ظل جا

 401 ............................................................................ خالصة الفصل: 

 404 ................................................................................................... اخلامتة 

 414 ................................................................................... قائمة املصادر واملراجع 

 473 ....................................................................................... فهرس املوضوعات

 

 


