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دور الزراعة العزؽية وتدوير السخلفات الزراعية والحيؽانية في تفعيل االقتراد األخزر
وخلق وظائف خزراء في الؽطؼ العربي
The role of organic farming and recycling of farm waste on the development of
green economy, providing green jobs in the Arabic world.
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ملخص:

ش هدت الزراع ة العز ؾطة اظ ؾ ار كبى ار عم ا السد تؾب الع السي اابعه ا س ؾا واؾ عا ي األ ؾا الخاص ة بالسشتج ات

الزراعي ة العز ؾطة تيج ة لزط ادة الظم ا عم ا تي السشتج ات الت ي اعتبراه ا العد د م ؽ السشغس ات والست د ات الدولي ة ب ه ا

مشتجات صحية ،باإلضا ة إلا اعتبار أن تي الزراعة محا غة عما البىئة والتؾازن البىئي والبىؾلؾجي.

كس ا يد ا ؼ ا دوطر السخمت ات الزراعي ة والحىؾا ي ة ي ا ت اج األ سدة العز ؾطة (كسبؾ ) وا تخدامها ي ا تر ح
األراضي بدل األ سدة والسبىدات الكيسيائية.
واه دو ورقتش ا البحاي ة ال ا اد ميى الز ؾ عم ا دور وأ سي ة الزراع ة العز ؾطة (البىؾلؾجي ة وتع ادة ا دوطر الشتاي ات

الزراعي ة والحىؾا ي ة ي اتعى االقتر اد األرز ر الرام ي إل ا احاى د اال تدامة البىئي ة والر حية لا د ان والحى ؾان واامى
التم ؾث وك تا ا ؾ ىر وع ائض رز ار

ي ال ؾطؽ العر ي .ولاجاب ة ع ؽ اإلش يالية اعتس د ا الس شهص الؾص تي والتحمىم ي لتحمى

الدول ،ورم ص البح ا ال ا أن
الؾضع ال ار ؽ لمزراعة العزؾطة ي الؾطؽ العر ي وع قتها بشسؾ االقتراد األرزر ي تي ّ
الزراعة البىؾلؾجية وتعادة ادوطر السخمتات الحىؾط ة له ا دور اع ي دع ؼ وار يس يا ات االقتر اد األرز ر الرامي ة ال ا

حدة التار.
حساية البىئة واامى التمؾث ورمد وعائض رز ار وكتا التخفيف مؽ ّ

الكلسات السفتاحية :ز ارعة عزؾطة ،ادوطر السخمتات الزراعية ،اقتراد أرزر ،وعائض رز ار .
ترشيف Q53 ,P28,Q52. :JEL

Abstract: Organic farming has witnessed significant development globally, followed by growth and
expansion in markets dedicated for organic agricultural products as a result of an increased demand for
these products. Organic farming, agricultural system that uses ecologically based pest controls and
biological fertilizers derived largely from animal and plant wastes.

 : د.بوهنة كلثوم gestion30_0202@yahoo.fr،
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On the other hand, the recycling of agricultural and animal residues contributes to the production
of organic fertilizers (Compost), in which it is used in land reclamation instead of chemicals fertilizers
and pesticides.
Our research paper aims to highlight the role of organic farming (biological) and the recycle of
agricultural in activating the green economy. To answer the problem, we have adopted a descriptive
and analytical approach to analyzing the current state of organic farming in the Arab world.
Keywords: organic and bio-farming, recycling of farm waste, green economy, green jobs.
JEL Classification Codes : Q53, P28, Q52.

 .1مقدمة :

وطعرو االقتراد االرزر بذي
جا مرظمح ”االقتراد األرزر” لمر ى بىؽ االقتراد والبىئة ُ
عام ب ه سؾذج جد د مؽ ساذج التشسية االقترادية الدرطعة الشسؾ ،والتي ياؾم أ ا ه عما السعر ة

ل قتراديات البىئية والتي اهدو الا معالجة الع قة الستبادلة ما بىؽ االقتراديات اإل دا ية و الشغام
البىئي الظبيعي ،واألثر العيدي لمشذاطات اإل دا ية عما التغىر السشاري ،واالحتباس الحراري ،و ؾ
شاقض سؾذج ما يعرو باالقتراد األ ؾد والتي أ ا ه ياؾم عما ا تخدام الؾقؾد األحتؾري ما التحؼ

الحجري والبترول والغاز الظبيعي ،وطتبشا االقتراد األرزر ا تخدام الظاقة الخز ار التي تؼ اؾلىد ا
بؾا ظة الظاقة الستجددة ،والسحا غة عما مرادر الظاقة وا تخدامااها كسرادر طاقة عالة ،و ي رمد
ما يعرو بترص العس الخز ار  ،واإل تاج األرزر ” التي يذس

الزراعة العزؾطة واذجيع السشتجات

العزؾطة والستاجر الخز ار باإلضا ة إلا ضسا ة الشسؾ االقترادي السدتدام والحكياي ،ومشع التمؾث
البىئي ،واالحتباس الحراري ،وا تشزاو السؾارد الظبيعية والتد ؾر البىئي (جرعتمي ،2011 ،صتحة 3

.

ان ادوطر الشتايات أو ما بات يعرو باالقتراد الدائري والتي يعشا بإعادة ادوطر
مؽ جهة أررب ّ
وا تخدام الشتايات والسخمتات الزراعية والحىؾا ية يام مؽ االرظار البىئية والتمؾث و التالي ا تدامة

ا تخدام األراضي وا تخدام بعض السخمتات كدساد عزؾي (كسبؾ ) بدل األ سدة الكيساوطة والسبىدات
الحذرطة الزارة لرحة اال دان ولمبىئة.

اإلشكالية :مسا بد اتسا اإلشيالية التي دعا الا معالجتها ي تا البحا :ما مدب مدا سة

الزراعة العزؾطة واالقتراد الدائري (ادوطر الشتايات والسخمتات الزراعية والحىؾا ية

ي دعؼ اؾجهات

االقتراد األرزر ي البمدان العر ية وأيزا السدا سة ي رمد رص عس لمتا ار وا تحداث وعائض

رز ار ؟

أهداف الدراسة :اهدو تي الد ار ة إلا هؼ الع قة بىؽ االقتراد األرزر والزراعة العزؾطة

وادوطر السخمتات الزراعية.

كسا اهدو الا رصد واقع الزراعة العزؾطة ي الدول العر ية عما غرار الجزائر ،ودور الزراعة العزؾطة

ي اخفيف أثر محددات التشسية العر ية كتحدىؽ أوضاع األمؽ الغتائي العر ي ،اامى التار ،اذجيع

الدياحة البىئية.
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مشهج الدراسة :لاجابة عؽ إشيالية الد ار ة اعتسد ا السشهص الؾصتي التحمىمي لتحمى وضعية
الزراعة العزؾطة ي الدول العر ية عما غرار الجزائر وادميى الزؾ عما ادوطر السخمتات الزراعية

والحىؾا ية ودوري ي االقتراد األرزر الهادو الا اامى التمؾث واحاىد التؾازن البىؾلؾجي واالييؾلؾجي.

رررشا األول لمتعرطف
قدسشا د ار تشا الا محؾرطؽ ّ
هيكل الدراسة :لالسام بجؾا ا السؾضؾع ّ
اظرقشا إلا واقع الزراعة العزؾطة ي الؾطؽ
باالقتراد األرزر ،الزراعة العزؾطة ،و ي السحؾر الاا ي ّ

اظرقشا إلا الؾضع ال ار ؽ لتدوطر السخمتات الزراعية والحىؾا ية ي الؾطؽ العر ي.
العر ي والجزائر كسا ّ

 .2اإلطار السفاهيسي لالقتراد األخزر والزراعة العزؽية:

هدو االقتراد األرزر الا الر ى بىؽ متظمبات احاىد التشسية بذتا أ ؾاعها بسا ي ذلػ التشسية

أن االقتراد األرزر ؾ مؽ األدوات السهسة
البذرطة و ىؽ حساية البىئة .وقد ّ
أكد متاسر رطؾ  +20عما ّ
لتحاىد التشسية السدتدامة ،واعزطز الادرة عما إدارة السؾارد الظبيعية عما حؾ مدتدام وزطادة كتا ة
ا تخدام السؾارد والتامى مؽ الهدر والحد مؽ اآلثار الدمبية لمتشسية عما

وطهدو أيزا الا احاىد ازد ار اقترادي وأمؽ اجتساعي ،وطتسا

مة البىئة.

تان الهد ان ي الؾصؾل إلا

ما ؾ مرجؾ مؽ التشسية االقترادية التي احا ظ عما البىئة وثروااها الظبيعية ،وتيجاد وعائض لمتا ار ،

واحاىد السداواة االجتساعية .وطسيؽ الاؾل ب ّن الع قة بىؽ االقتراد األرزر والتشسية السدتدامة ي
اتحاد التشسية السدتدامة االّ مؽ ر ل احاىد الت ى البىئي والحساية البىئية.
ع قة الجز مع الك ّ .
االقتراد األرزر يسا البعد البىئي لمتشسية السدتدامة.

الا جا ا البعد االقترادي واالجتساعي (مؾ د و اؾ س صىد ، 2018 ،كسا ؾ مبىؽ ي الذي :1

السردر :مؾ د هام ،صىد اؾ س ،مداعي الدول السغار ية ي اؾجيه االقتراد األرزر لخدمة التشسية السدتدامة ،مجمة
الد ار ات االقترادية السعاصرة ،العدد 05شة  ،2018ص.116

 2.0مفهؽم االقتراد األخزر:
462

دور الزراعة العضوية وتدوير املخلفات الزراعية واحليوانية يف تفعيل االقتصاد األخضر وخلق وظائف خضراء يف الوطن العريب

يسيؽ اعرطف االقتراد األرزر بحدا الست دات الدولية الراعية ل تاال اليه كسا مي:

تدي إلا احدىؽ حالة الر اي البذري
أ*برنامج األمػ الستحدة للبيئة :االقتراد األرزر ؾ اقتراد ّ
الحد مؽ السخاطر البىئية وردمات الشغؼ االييؾلؾجية
واال راو االجتساعي وطعشي ي الؾق) تده ّ
(الذسري ،حسىد عبىد الز ىدي ،و ابراليؼ كاطع عمؾ الجؾ ار ي. 2017 ،

ب*البشغ الدولي :يعرو االقتراد األرزر  Green Economyب ّه التي تدؼ بالتعالية ي ا تخدامه
يحد مؽ األثر لتمؾث الهؾا واآلثار البىئية بحىا راعي السخاطر الظبيعية ودور
لمسؾارد الظبيعية بحىا ّ
الشسؾ شام .
اإلدارة البىئية ورؤوس األمؾال الظبيعية ي مشع الكؾارث السادية وال بد أن ييؾن ّ
ج*مشعسة التعاون والتشسية :االقتراد األرزر ؾ ضسان اؾاص وا تسرار الاروات الظبيعية واؾ ىر

السؾارد والخدمات البىئية التّي اعتسد عمىها ر الية السجتسعات ولتحاىد ذلػ يجا أن يحّتز اال تاسار
الشسؾ السظرد وطتيح رصا اقترادية جد دة.
مسا دعؼ ّ
واالبتكار ّ
 0.0أهسية االقتراد األخزر:
يعد مؽ الستظمبات العالسية التي ادعا الىها دول العالؼ
ا اي أ سية االقتراد األرزر ي كؾ ه ّ
يحدؽ مؽ ر الية اال دان وطحاد السداواة االجتساعية وطاّم مؽ
أجسع ؾا امية أو متادمة ،وذلػ كؾ ه ّ
السخاطر البىئية و درة السؾارد االييؾلؾجية .هؾ ياّم مؽ ا بعاث الكر ؾن وطزطد مؽ كتا ة ا تخدام السؾارد
والظاقة واسشع ردارة التشؾع والشغام االييؾلؾجي (الذسري ،حسىد عبىد الز ىدي ،و ابراليؼ كاطع عمؾ

الجؾ ار ي ،2017 ،صتحة . 24

الهامة
أن االقتراد األرزر يسيشه أن ياّم مؽ التار ي ظا عرطض مؽ الاظاعات االقترادية
كسا ّ
ّ
كالزراعة والسياي العتبة والظاقة ،والحتاظ عما ررؾ ة التر ة مؽ ر ل ااشية الزراعة العزؾطة وا تخدام
السخمتات الزراعية والحىؾا ية ك سدة عزؾطة.

االقتراد االرزر ضرورة محؾرطة إلزالة التار حىا يدا ؼ ي التخفيف مؽ حدة التار مؽ ر ل

االدارة الحييسة لمسؾارد الظبيعية واال غسة االييؾلؾجية وذلػ لتد د السشا ع مؽ رأس السال الظبيعي
وايرالها مباشرة إلي التا ار باإلضا ة إلي اؾ ىر وزطادة وعائض جد دة وراصه ي قظاعات الزراعة

والشبااات والظاقة والشا والرحة وذلػ ضرورطا وراصة ي الدول مشختزة الدر وطسيؽ ذلػ مؽ ر ل

اخزىر الزراعة ي الدول الشامية والتركىز عمي صغار الس ك ،و يسيؽ ان يام التار مع اال تاسار ي

راس السال الظبيعي التي يعتسد عميه التا ار كسا أن زطادة اال تاسار ي االصؾل الظبيعية التي يدتخدمها

التا ار لكدا معيذتهؼ اجع التحرك حؾ االقتراد االرزر يحدؽ السعيذة ي الكاىر مؽ السشاطد
مشختزة الدر  ،و إن اال تاسار ي اؾ ىر السياي الشغيتة وردمات الررو الرحي لمتا ار يسا

ي

العد د مؽ البمدان الشامية واحدة مؽ أكبر الترص لا راع ي االقتراد األرزر يسيؽ لمظاقة الستجددة أن
امعا دو ار عاال ذا اكمتة معاؾلة ضسؽ ا تراايجية إل ها ا تشزاو الظاقة وأرى ار يسيؽ لتشسية الدياحة إذا

أحدشا ارسيسها ان ادعؼ االقتراد السحمي واام مؽ التار (الذسري ،حسىد عبىد الز ىدي ،و ابراليؼ
كاطع عمؾ الجؾ ار ي ،2017 ،صتحة . 24
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 2.0مفهؽم الزراعة العزؽية:

حدا اعرطف االاحاد الدولي لمزراعة العزؾطة " "1IFOAMان الزراعة العزؾطة ي غام زراعي

بىئي ذو أبعاد اقترادية واجتساعية ،هدو إلا إ تاج غتا

الظبيعي ،ودون اإلر ل بالشغام البىئي.

غيف بظر آمشة ،مع مراعاة التؾازن

أي أ ها حدا تا التعرطف اذس ا غسة زراعية ،إل تاج الغتا واأللياو " كالاظؽ وغىري" وذات مزسؾن
بىئي ،اجتساعي ،اقترادي.

كسا اهدو لزطادة دبة الدبال بالتر ة حىا اعتبر بشية التر ة وررؾ تها متتاح الشجاح إل تاج (يحترم

الادرة الظبيعية لمشبات والحىؾا ات واألرض وطتؼ الؾصؾل الا ار ة رربة وحية مؽ ر ل يا ة ادسىد
مشا بة اعتسد عما اال سدة الظبيعية.

وادتمزم الزراعة العزؾطة اغىىرات رئيدية ي غام الزراعة حىا اعتسد عما غام الدورة الزراعية،

وتعادة ا تخدام السؾاد العزؾطة مؽ دار

السزرعة ما

باايا السحاصى  ،روث الحىؾا ات ،زراعة

السحاصى الباؾلية ،والدساد األرزر ،وكتلػ السخمتات العزؾطة مؽ رارج السزرعة .كسا اعتسد عما
و ائ

وا الىا غىر كيساوطة لمديظرة عما اآل ات (حذرات ،أمراض ،أعذاب  .األ سدة والسبىدات

الكيساوطة ومشغسات الشسؾ والسؾاد الكيساوطة السزا ة ( ي غتا الحىؾا ات ادتاشا مؽ الزراعة العزؾطة،

كسا ادتاشا مشتجات الهشد ة الؾراثية مؽ البتور والد الت السعدلة وراثياً والسؾاد الحا غة والسؾاد السزا ة
والسؾاد السذعة لسا لها مؽ ا ثىر ضار عما اال دان والحىؾان والبىئة وادتخدم بدائ طبيعية ي التغتية

والسااومة تعتسد التغتية ي الزراعة العزؾطة عما الدساد العزؾي والكسبؾ ) الشااص مؽ ادوطر
السخمتات الزراعية الشبااية و الحىؾا ية و بالشدبة لمسيا حة يدتخدم السركبات البد مة لمسبىدات السسشؾعة

"الزارة بالرحة" مرا د ممؾ ة ،مدتخمرات بااية ،مرا د  ،ومتتر ات ومتظت ت...الس

كسا اعرو الزراعة العزؾطة ب ها غام زراعي إ تاجي آمؽ بىئياً يعتسد عما اال تغ ل األما

لمسؾارد الظبيعية الزراعية ،مع التركىز عما السؾارد الدارمية لمسزرعة واامى اال تتادة مؽ السدر ت

الخارجية ،و دون ا تخدام األ سدة والسبىدات الكيسيائية السرشعة والسؾاد السعدلة وراثياً ومشغسات

الشسؾ واإلضا ات العمفية السركزة مؽ ر ل االعتساد عما ا تخدام الدورات الزراعية واأل سدة العزؾطة.
كسا اعتسد عما السيا حة الؾقائية والحىؾطة( .السشغسة العر ية لمتشسية الزراعيةAOAD. 2020

وطؾصض السشتص الزراعي ب «العزؾي» إذا أرزع لسجسؾعة مؽ السعا ىر واأل غسة والساا يس الدولية

التي احيؼ اإل تاج ي جسيع مراحمه.

وقد بدأ اال تسام بالزراعة العزؾطة مشت زمؽ بعىد إال أن اال تسام بها ي اآلو ة األرىرة ا از د بذي

ممحؾظ غ ار لسا اعا ي مشه الزراعة التامىدية مؽ مذاك رظىرة عما البىئة برتة عامة واإل دان والحىؾان

*  :IFOAMاالتحاد الفيدرالي الدولي لحركات الزراعة العضوية.
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برتة راصة كسا إن الدؾ العالسي لمسشتجات الزراعية اعظا ا تساما كبى ار لمسشتجات العزؾطة عما
حداب السشتجات الزراعية التامىدية لسا اتسىز به السشتجات العزؾطة مؽ مؾاصتات جؾدة عالية ومؾاصتات

صحية آمشة عما عيس السشتجات الزراعية التامىدية و تا ما جع دول العالؼ اؾلا ا تساما بالغا بالزراعة

العزؾطة.

 0.0دور الزراعة العزؽية في تخفيف أثر محددات التشسية العربية:
يسيؽ أن امعا الزراعة العزؾطة دو اًر أ ا ياً ي اخفيف معؾقات التشسية العر ية السدتدامة عبر
عدد مؽ السحاور ،أ سها:
أ* تحقيق األمؼ الغذائي :إن اعتساد اإل تاج الزراعي والغتائي العزؾي يدا ؼ ي د التجؾة الغتائية التي
طالسا ال) ا تساماً مت از داً ي العاؾد األرىرة و رزت بؾضؾح أ سىتها ي الدول العر ية لسا لها مؽ ا ثىرات
مباشرة عما األوضاع االقترادية واالجتساعية والبىئية وما رابى بها مؽ ق اررات اشسؾطة .إ ها ،ز ً عؽ
كؾ ها احاد زطادة ي درؾل الزراع والسشتجىؽ ،إ ها ذات قدرة اقترادية عالية احاد زطادة ي قيسة

الرادرات غ اًر لادراها ي الؾلؾج إلا األ ؾا الخارجية والسشا دة ىها .زطادة الحجؼ الشدبي لمرادرات
الزراعية إلا واردااها ،يعيس لحد كبىر قؾة و مة أدا الشغؼ العزؾطة .واعتبر الزراعة العزؾطة مهسة

ألمؽ السزارعىؽ السعيذي ررؾصاً أولئػ الت ؽ يعيذؾن ي السشاطد التي اعا ي مؽ تائص وأشيال اد ؾر
العؾام الظبيعية ي األقظار العر ية؛ حىا احاد لهتال الزراع إ تاج محرؾلي اق مؾ سية وحؾلي ،كسا
اداعد ؼ ي التؾ ع ي ا تغ ل األراضي التي ال تؼ ا تغ لها ي أحد أو بعض السؾا ؼ أل باب

اد ؾر األراضي الزراعية أو عدم كتاية مياي الري وذلػ عبر ا تخدام األ الىا العزؾطة إل تاج محاصى
عما مدار الدشة واامى

ردارة السحاصى

واحرىؽ وتعادة بشا التر ة واشؾطع التركىا السحرؾلي

وا تعسال التدوطر وادار الزراعات والتؾ ع األ اي.

كسا اشعيس غؼ الزراعة العزؾطة عما احدىؽ صحة السزارعىؽ عؽ طرطد اامى أرظار الكيساوطة

وميا حات اآل ات و اايا الهرمؾ ات واام مؽ ا تذار األو ئة ي الاروة الحىؾا ية .ومؽ الجد ر ذكري أن

السشتجات الغتائية العزؾطة الستؾا اة مع معا ىر الد مة العزؾطة اعتبر ي الدول الستادمة إحدب ركائز
ردمات الؾقاية الرحية ي السجتسع.

وقد أوضح) الد ار ات الحد اة أن غؼ الزارعة العزؾطة احاد و اًر لمسزارع عما السدب الستؾ ى
باعتبار ا ال اعتسد عما غؼ اي معادة وميمتة وال عما مدر ت ومدتمزمات مؽ رارج الشغام الزراعي.
التكمتة األ ا ية ي غؼ الزراعات العزؾطة ي ي غؼ اإلرشاد والتدرطا ،وتذا ما أرت ا باالعتبار

السردودية عما الشغام البىئي وا تدامته وعما صحة اإل دان ،ان عؾائد الشغؼ العزؾطة اكؾن عالية حتا
عما السدب الارىر بالشدبة لمزراع التامىد ىؽ الستحؾلىؽ إلا الزراعة العزؾطة .واعتبر

التحؾل واحتىز الزراع أم اًر أ ا ياً ي اخظي عكبات شؾات التحؾل األولا.
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ب* تحديؼ القدرة اإلنتاجية لقاعدة السؽارد الطبيعية برؽرة متؽاصلة :إن ااباع غؼ الزراعة العزؾطة
يدهؼ ي ا تدامة السؾارد الظبيعية عبر اال تخدام البىئي الدميؼ وارشىد ا تخدام السؾارد الزراعية راصة

السياي واألراضي و التالي احكيااً ا تدامة ي التشسية الزراعية عبر:
 -وقض اد ؾر األراضي وصيا تها وحساية التر ة ورؾاصها.

2

 ميا حة الترحر والحد مؽ اتت) الحيازات راصة بسشاطد الزراعات البعمية ي السشاطد العر ية. -الحد مؽ الهدر اإل تاجي لمسؾارد الزراعية والحىؾا ية

 الحد مؽ ؾ أو اإل راط ي ا تخدام مدتمزمات اإل تاج والشؾااص الاا ؾطة -إحداث اكام

بااي-حىؾا ي

 اعتساد وادعيؼ األ غسة اإل تاجية والترشيعية والتدؾطكية التي اراعي قؾاعد السحا غة عما البىئة دعؼ واظؾطر الزراعات الحؾلية والسدتديسة ضسؽ اكام الشغام الشبااي االييؾلؾجي ارشىد اال تغ ل الجائر لمسؾارد غىر الستجددة والبىئة -زطادة رقعة األراضي السزروعة.

 حساية السياي الجؾفية والدظحية مؽ التمؾث و ؾ اال تخدام والتبت ر. -إعادة ا تخدام مياي الررو برتة عمسية ومرشدة

 -السدا سة ي ح مذاك التر ة األ ا ية ي الب د العر ية.

ج* تحريغ عجلة التشسية االقترادية :إن اؾ يع الزراعات العزؾطة ي الب د العر ية ؾو يدا ؼ
بالزرورة ي التعجى بسعدالت الشسؾ االقترادي عبر ااباع األ الىا الزراعية العزؾطة والتؾ ع األ اي

واشؾطع التركىا السحرؾلي واذجيع الرادرات وزطادة الدر  .اإل تاج العزؾي يحاد:

 ر ع الجدارة اإل تاجية والترشيعية والتدؾطكية. -ر ع حد التذغى لعشرر العس .

 زطادة الشااص السحمي اإلجسالي لاظاع الزراعة و رىا الترد مشه. اذجيع اال تاسارات ي الاظاع اإل تاجي والترشيعي لمزراعة. -ر ع معدالت إ تاج السجسؾعات الدمعية.

 زطادة جسمة الرقعة الدارمة ي اال تخدامات الزراعية. زطادة مداحات و دبة الحاص ت الحؾلية. زطادة اشؾع التركىا السحرؾلي. -اذجيع الرادرات.

 -زطادة درؾل السزارعىؽ واؾ يع اؾزطع تي الدرؾل.

* املناطــق الزراعية البعليــة  :وهي التــي تكــون فيهــا إدارة امليــاه أساســية ،وهي أحد أنواع الزراعة اليت تعتمد على مياه األمطار بشكل أساسي.
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 -زطادة قدرة االقتراد عما ولؾج األ ؾا الخارجية والسشا دة ىها و التالي ادهؼ ي ازىىد جؾة مىزان

السد ؾعات.

 اعزطز التشسية الرطفية واالجتساعية. -بشا واكؾطؽ أر سال بذري.

د* دعػ التشسية الريفية :أما بالشدبة لمتشسية الرطفية كسحؾر رئيدي ي عسمية الشسؾ االقترادي العر ي،

ان اعتساد الشغؼ العزؾطة ي اإل تاج الزراعي والغتائي يدا ؼ ي دعؼ ماؾمات وعشاصر التشسية الرطفية-

إحدب األ داو واألدوات الرئيدية لمتشسية االقترادية واالجتساعية الذاممة (حاصبا ي. 2003 ،

ه* خلق فرص عسل :إن التحؾل حؾ أ الىا اإل تاج العزؾي زطد مؽ الظما عما عشرر العس وطزطد
مؽ الدر السجتسعي ي األرطاو .إن مذيمة البظالة والهجرة إلا السدن اعتبر أحد التحديات أل داو

التشسية الرطفية والتي ادتهدو احدىؽ السدتؾب السعيذي لمديان واؾ ىر رص عس لمسشتص مشه ،األمر

التي يعتبر د اً وأداة لمتشسية االقترادية الرطفية ي ك الدول العر ية .الزراعة العزؾطة اعتبر دون شػ
مؽ األ الىا الزراعية واإل تاجية السياتة لمعسالة مؽ ر ل مجاالت التؾ ع الزراعي األ اي ومؽ ر ل
اشسية معارو وقدرات الزراع وعائ اهؼ عبر اإلرشاد والتدرطا السشا بىؽ لكيفية ا تغ ل السؾارد الستاحة

بيتا ة وا تدامة .كسا أن اذجيع ارشيع السشتجات الزراعية العزؾطة ذات الترص التدؾطكية العالية (محمياً
أو لمترد ر والعؾائد االقترادية السراتعة يدهؼ ي دعؼ السجتسع الرطتي عبر دعؼ اال تاسار ي تي

اسكؽ أيزاً مؽ اظؾطر وزطادة مذاركة السرأة الرطفية ي
الرشاعات الرغىرة والتحؾطمية .الزراعة العزؾطة َ
أعسال زراعية وصشاعية مؽ ش ها العس عما االراتاع بسدتؾطات اإل تاج والدر الزراعي تيجة

اال تغ ل األما لظاقات الاؾب العاممة بالرطف.

و* األمؼ السعيذي :إن ا ختاض مدتؾب االدرار والتي يعتبر مؽ العؾائد الهامة التي احد مؽ سؾ
اال تاسار ي الاظاع الزراعي العر ي يسيؽ معالجته مؽ ر ل التحؾل إلا الزراعات العزؾطة التي احاد

مدتؾطات أعما ي درؾل السزارعىؽ وعدالة ي التؾزطع .وطادر معدل سؾ

ؾ السشتجات العزؾطة

بحؾالي  %25ر ل العاد األرىر وحىا اسا السشتجات العزؾطة حؾالي  %2مؽ إجسالي السبيعات

الغتائية .وعما الرغؼ مؽ أن اكمتة ادؾطد واؾزطع السشتجات الغتائية العزؾطة ال زال) مراتعة غ اًر
لسحدودية كسية اإل تاج ،ان الزطادة ي دبة أ عار السشتجات العزؾطة بالساار ة مع السشتجات التامىدية قد

ار إلا  %40-20ي األ ؾا

األمؽ الغتائي.

السحمية والخارجية مسا يعزز درؾل الزراع بذي كبىر وطدا ؼ ي

ن* تذجيع الدياحة البيئية :إن غؼ الزراعات العزؾطة ادا ؼ ي رمد غام بىئي متكام واذجع عما
اال تاسار ي مذارطع صغىرة لتشسية الدياحة البىئية الرطفية ،األمر التي يحاد رص عس إضافية لمزراع

وعائ اهؼ و التالي درؾل إضافية .وقد اؼ احؾط عدد مؽ السزارع العزؾطة إلا مذارطع ياحة بىئية رطفية
ي ك مؽ اؾ س ولبشان.

ي* التؽسع نحؽ السشاطق الريفية :إن التؾ ع الزراعات العزؾطة إلا السشاطد الرحراوطة العر ية أو امػ
التي اعا ي مؽ اد ؾر ي التر ة والسعظيات البىئية عؽ طرطد مذارطع زراعية وغتائية قد اثب) قدراه عما
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جما اال تاسارات .زراعات التاكهة والخز اروات والباؾليات ي السشاطد الرحراوطة السدترمحة

بجسهؾرطة مرر العر ية قد اؾ ع) إل تاج الزطؾت واأللياو وصشاعات غتائية احؾطمية أررب كالتعمىا

واجفيف التؾاكه.

 .3واقع الزراعة العزؽية في الدول العربية

الزراعة العزؾطة ي غالبية دول الؾطؽ العر ي ي بداية الظرطد عما الرغؼ مؽ الشسؾ الكبىر

لمزراعة العزؾطة ي بعض دول العالؼ ،إال أ ها شهدت اظؾ اًر ممحؾعاً ي بعض الدول العر ية وعما

أر ها الجسهؾرطة التؾ دية وجسهؾرطة مرر العر ية وامىهسا السسمكة العر ية الدعؾدية والسسمكة األرد ية
الهاشسية والجسهؾرطة المبشا ية وغىر ا (الدرىري ،2020 ،صتحة . 13

الذكل( : 2بىؽ اظؾر مداحة الزراعة العزؾطة بالؾطؽ العر ي ر ل التترة :2017 - 2012

السردر :إبراليؼ آدم أحسد الدرىري ،الدلى اال ترشادي لمزراعة العزؾطة ي الؾطؽ العر ي ،الدؾدان ،2020 ،ص.23

الذي ؾضح متؾ ى مداحة الزراعة العزؾطة لد) شؾ ٍ
ات ،ومؽ الؾاضح أن السداحات ي ا از د
ّ
ٍ
يتار مسا
ادرطجي ،ولكؽ ي العام  2017كا ) الزطادة ي السداحة السزروعة أكار مؽ  123ألض
يعيس اال تسام بالزراعة العزؾطة ي الؾطؽ العر ي ي الدشؾات األرىرة.

الذكل ( 3مداحة الزراعة العزؾطة بالدول العر ية لستؾ ى التترة  )2017 - 2012السداحة ب لض يتار( :
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السردر :إبراليؼ آدم أحسد الدرىري ،الدلى اال ترشادي لمزراعة العزؾطة ي الؾطؽ العر ي ،الدؾدان ،2020 ،ص.23

حظ مؽ الذي ( 3ب ّن الدول العر ية اتتاوت ي السداحات السدتغمة لمزراعة العزؾطة ،و شالػ
جسمة مؽ األ باب ا س) ي تا السزسار ،ومؽ بىشها الاؾا ىؽ والتذرطعات الخاصة باإل تاج العزؾي
وعدم اال تارار الديا ي ي معغؼ الدول العر ية ،باإلضا ة لمسداحة الكمية لألقظار العر ية السختمتة

والجدول ( 1ؾضح مادار التتاوت بىؽ الدول العر ية مؽ حىا السداحة السزروعة عزؾطا ر ل التترة
(. 2017-2012
جدول ( : 2اظؾر مداحة الزراعة العزؾطة بالدول العر ية والعالؼ ر ل التترة (2017-2012
(السداحة بالهيتار :

السردرTHE World of Organic Agriculture- Statistics and Emerging Trends2019- :
IFOAM/FIBL-

و ازرات الزراعة األرد ية ،التمدظىشية ،التؾ دية والسررطة.

 .0الزراعة العزؽية في الجزائر:
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إن و ازرة الزراعة والتشسية الرطفية والسرا د ي الدمظة السخترة والجهة التاعمة الؾحىدة ي الجزائر
ّ
لدعؼ الزراعة العزؾطة مشت عام  2000وحتا اآلن لؼ تحاد التادم الستؾقع ي مجال التذرطعات

والديا ات .يخزع قظاع الزراعة العزؾطة ي الجزائر لاا ؾن التؾجيه الزراعي رقؼ 200816-08 /

والسر ؾم رقؼ  .2013 / 260 - 13يحدد اإلطار العام لمشغام التي يعترو بجؾدة السشتجات الزراعية

مؽ ر ل الع مات الستعماة بسردر ا والع مات الزراعية األررب والسشتجات مؽ الزراعة العزؾطة ،ي

إطار الرشدو الؾطشي الجزائري لمتشسية الزراعية ولكؽ يا ات دعؼ الزراعة العزؾطة مؾجؾدة ولكشها
غىر محددة بؾضؾح.

ا د) لجشة اؾجيه الزراعة العزؾطة ي عام  2013مؽ قب الؾ ازرة ،بهدو اعتساد إ تراايجية

لتعزطز واعسيؼ طر اإل تاج العزؾي عما السدتؾب التشغيسي والتاشي (الدرىري ،2020 ،صتحة 16

و اي إجسالي مداحة الزراعة العزؾطة البالغة  1400يتار كسا ؾ ر ل التترة - 2016

 ،2017و ؾ ما يسا

 ٪0.02اى مؽ إجسالي السداحة الزراعية السدتخدمة .واؼ ارسيؼ إحدب

السبادرات التي اؼ اشتىت ا لتؾ ىر السداعدة التشية لمتروطص لزط) الزطتؾن العزؾي ي الجزائر ،اؼ ذلػ

بالتعاون مع مشغسة األمؼ الستحدة لألغتية والزراعة (التاو  ،لمتترة مؽ جؾطمية  2017إلا ؾ سبر 2018

أيزاً ،كا ) الزراعة العزؾطة جز اً مؽ مذروع التؾأمة بتسؾط مؽ الستؾضية األورو ية وكان د ه ؾ
السداعدة واذجيع قظاع الزراعة العزؾطة مؽ ر ل األ الىا السحدشة لمتحيؼ ،ووضع الع مات ،واشغيؼ

الدؾ  ،ودعؼ مشغسات السزارعىؽ .ي الؾق) الحاضر ،تؼ اشتىت مذروع اح) عشؾان "السركبات الشذظة
بىؾلؾجياً مؽ " Olea europaea3يعس

ي صشاعة األغتية ومدتحزرات التجسى واألدوطة بالتعاون مع

االاحاد األورو ي والسعهد الؾطشي التر دي لمبحؾث الزراعية .والذي (ّ 4بىؽ ما قام) به و ازرة الزراعة
والتشسية الرطفية ي الجزائر فيسا تعمد بالزراعة العزؾطة أو كسا ادسا ي الجزائر الزراعة البىؾلؾجية.
الذكل ( :)0اإل جازات ي مجال الزراعة العزؾطة ي الجزائر ر ل التترة (2014-2000

*  : Olea europaea-نوع نبات شجري يتبع الفصيلة الزيتونية وهو من النبااتت الزيتية دائمة اخلضرة .
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واعد الزراعة الجزائرطة مظرّطة ي معغؼ مداحااها وقمىمة اال ته ك لمسؾاد الكيساوطة ؾا أكا )
ّ
ان 6م ىؽ يتار
لمتخرىا أو لحساية الزراعات ،حىا مؽ مجسؾع 8.2ممىؾن يتار الرالحة لمزراعة ّ
ىها مؾاد كيساوطة لحساية الشبااات.

اخرا وادتعس
مشها أي مايعادلّ ٪70
لكؽ باا اإل تاج حدا الظرطاة العزؾطة محدودا جدا ،ومع ذلػ شاك جهؾد العتساد واظؾطر تا
الشؾع مؽ الزراعة حىا اراتع) السداحة السزروعة عزؾطا مؽ 629يتار هاية

شة  2011إلا

اتعدب
دبة ّ

التظؾر يسا
أن تي السداحة اباا صغىرة لكؽ تا
 1400يتار هاية شة .2015ورغؼ ّ
ّ
٪44عما مدب  5شؾات (اسار ،2017 ،صتحة  . 93وأ ّؼ البرامص التي ا ظما) عبر التراب الؾطشي
ي:

*برنامج السعهد التقشي للسحاصيل الكبرى :ITGC

ال ّتي ا ظمد ر ل السؾ ؼ الت حي 2003مع  8مزارعىؽ بسداحة اجسالية قدرت ب  17يتا ار

عدة أصشاو (حبؾب ،وحبؾب جا ة .
اذس ّ

حى) وزع) السداحة كسا مي :قسح لىؽ  2يتار ،قسح صما  5يتار ،شعىر  3يتار ،ؾل

وعدس وحسص  7يتارات.

*برنامج الديؽان الؽطشي لتدؽيق الكروم :ONCV

قدرت السداحة االجسالية لا تاج العزؾي حدا مدتولي الد ؾان الؾطشي لتدؾطد الكروم بحؾالي
ّ
مؾزعة كسا مي:
 1400يتار (عزؾطة وتعادة الت ى
ّ
والية معدير 400 :يتار كروم لرشع الخسؾر
والية غمىزان 400 :يتار زطتؾن إل تاج الزط)

والية مىمة 135 :يتار زطتؾن إل تاج زط) السائدة
والباقي أي حؾالي  430يتار شتص حبؾب.

و اإلضا ة الا تي البرامص شاك عدد مؽ مشتجي الخزر مهتسىؽ بهتا الشؾع مؽ اإل تاج العزؾي

أن الذركة الدولية لمسراقبة والترد د ECOCERTااؾم بسذارطع ي الجشؾب الجزائري ي وال تي
كسا ّ
بديرة وورقمة إل تاج اسؾر عزؾطة مؾجهة لمترد ر( .اسار ،2017 ،صتحة . 93

 .5إعادة التدوير كخيار استراتيجي لتحقيق متطلبات االقتراد األخزر:

أن إدارة الشتايات الىؾم أصبح) صشاعة قائسة بحد ذااها ،اال أن عسمية إعادة
عما الرغؼ مؽ ّ
التدوطر اعد أبرز عسميااها األ ا ية وا اي أ سىتها كشتيجة لحجؼ اال تاسارات التي قتزت الىها عائدات

الذركات التي راض) ي تا السجال ي ك مؽ الؾاليات الستحدة األمرطيية و رطظا يا عما وجه التحد د

طؾال ال  20شة الساضية .ولع ّ ذلػ ما جعمها اربح الىؾم أبرز الخيارات اال تراايجية التي يسيؽ
لمحيؾمات والسشغسات اعتساد ا ألج احاىد اقتراد أرزر كف و ّعال.
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ومؽ بىؽ أشيال إعادة ادوطر الشتايات جد:

إعادة ادوطر السخمتات الحىؾطة (الزراعية والحىؾا ية  :واتسا السخمتات الحىؾطة ي باايا األطعسة ،ؾااص
ااميؼ األشجار والحاؾل ،السخمتات الزراعية ،والسخمتات الحىؾا ية ،وطعاد ادوطر تي السخمتات ي وحدات

بعدة طر (باشا و ؾزطة
الدساد العزؾي إل تاج مؾاد ذات قيسة اخرىا عالية ،وطتؼ ذلػ ّ
ارشيع ّ
بر ؾلي ،2018 ،صتحة : 27
التخسر الهؾائي أو طرطاة الكسر (Erobic Fermentation
 السعالجة بظرطاةّ
التخسر ال ؾائي أو البىؾ غاز (Anaerobic Fermentation
 عسميةّ
التخسر بالد دان (Vermi Composting
 عسميةّ

 .6الؽضع الراهؼ لتدوير السخلفات الزراعية والحيؽانية في الؽطؼ العربي:

ان اال تدامة بالشدبة لا دان ي الادرة عما حتظ ؾعية الحياة التي يعيذها عما السدب الظؾط ،
ّ
و تا بدوري يعتسد عما حتظ البىئة الظبيعية واال تخدام السدتول لمسؾارد الظبيعية (ار ة ،مياي ،كائشات

حية  ،وطذس متهؾم اال تدامة أيزاً الادرة عما ا ترجاع أكبر قدر مسيؽ مؽ مخمتات األ ذظة البذرطة،
أو مخمتات صمبة ،أو زراعية أو صشاعية أو ؾائ الررو وغىر ا ،واعتبر السخمتات الزراعية ثروة

قؾمية مهسمة ي البمدان العر ية (الّمؾزي ،2006 ،صتحة  ، 15حىا يسيؽ إعادة اشغيؼ وادوطر تي

السخمتات الزراعية ي إ تاج األع و واأل سدة والظاقة الحىؾطة ،بدالً مؽ العا التي اتحسمه الدول ي
التخمص مؽ تي السخمتات دون اال تتادة مشها وما تراا عشه مؽ أضرار لمبىئة و تا ما تشا ا مع
مبادئ االقتراد األرزر.

و غ اًر لسا يسيؽ أن ااؾم به تي السخمتات ي د التجؾة الغتائية لمحىؾا ات ،اد اؾص البحا

العمسي إلا إميا ية إيجاد أع و بد مة مؽ السخمتات الزراعية ،مؽ ر ل ااظيعها وتثرائها ببعض

السركبات الكيساوطة ،وت تاج أع و غىر اامىدية لتغظية العجز الحالي ي األع و ،وراصة أن الستاح
مؽ السخمتات الزراعية يسيؽ اخريص جز مشه ي ارشيع أع و غىر اامىدية اغظي التجؾة السؾجؾدة
ي األع و الحالية .ولاد أجرط) بحؾث مياتة الرتيار أ دا السعام ت لزطادة الكيسة الغتائية لمسخمتات

الزراعية غىر السدتغمة حالياً ي اغتية الحىؾا ات ،وذلػ عما مدتؾب الدولة ،عما أن اكؾن تي
السعام ت همة وميدؾرة لمسزارع مع احاشي التكشؾلؾجيا التي احتاج إلا مهارات كبىرة ي التظبىد ،وأن
اتؼ بتكاليف مشا بة و ي متشاول السزارعىؽ ومر ي الحىؾا ات ،وال تدي اشتىت ا إلا مخاطر صحية ،ؾا

لمحىؾان التي ىتغتب عمىها ،أو اإل دان التي ىتغتب عما ألبان ولحؾم تي الحىؾا ات.

إن حجؼ ردائر الدول العر ية الشاجؼ عؽ اجا مها إعادة ادوطؽ السخمتات ازطد عؽ رسس مميارات

دوالر شؾطا ،اذ أن كسية السخمتات ي الؾطؽ العر ي اتجاوز  89.6ممىؾن طؽ شؾطا واكتي ال تخراج

حؾ 14.3ممىؾن طؽ ور بكيسة 02مميار و 145ممىؾن دوالر .وت تاج  1.8ممىؾن طؽ حد د رردة بكيسة

 135ممىؾن دوالر ،باإلضا ة أي حؾالي 75ألض طؽ ب
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طؽ قساش بكيسة  110ممىؾن دوالر ،وكتلػ إ تاج كسيات ضخسة مؽ األ سدة العزؾطة ومشتجات أررب
بكيسة اتجاوز مميا ار و 225ممىؾن دوالر ومؽ احية أررب

يختا عما أحد أن ك

تا الكؼ مؽ

السخمتات والشتايات ؾ بترة ا حة لتردي األمؽ الرحي والبىئي لأل راد و التالي اراع التشسية الحكيكية

لمسجتسع.

واعرو السخمتات الزراعية ب ها ك

والتدؾطد ،وطسيؽ ااديؼ السخمتات الزراعية إلا:

ما شتص عما امش اإل تاج الزراعي والحراد والتعبئة

مخمتات اإل تاج  :و ي جسيع السخمتات التي اشتص ر ل مراح اإل تاج الزراعي واشادؼ إلا :–مخمتات إ تاجية مؽ أص

بااي  :و ي التي اشتص ر ل مرحمة الزراعة والحراد والتعبئة

والتؾزطع ،و تا الشؾع مؽ السخمتات اىر بالبرواىؽ .

–مخمتات إ تاجية مؽ أص حىؾا ي  :و ي عبارة عؽ ز ت الحىؾا ات والظىؾر أثشا وجؾد ا

ي السزارع أو محظات اإل تاج ،و ي اتسىز بشدبة برواىؽ مراتع .

 -مخمتات الترشيع الزراعي :واشادؼ تي السخمتات إلا :

– مخمتات الترشيع الزراعي بااية السردر  :واذس مخمتات السرا ع والسظاحؽ والسزارب.
– مخمتات الترشيع الزراعي حىؾا ية السردر  :واذس

مخمتات السجازر ومخمتات مرا ع األلبان

واأل ساك .

 مخمتات مختمظة  :و ي عبارة عؽ مخمتات مختمتة ومتشؾعة ااجة مؽ السظاعؼ وأ ؾا الجسمة ،و تيالسخمتات احتؾي عما قيؼ غتائية واخزع لعؾام كاىرة .

وطتؼ التركىز عما ادوطر السخمتات الزراعية الن حجسها كبىر حىا ابمغ السخمتات الزراعية 196.5

ممىؾن طؽ شؾطا عما مدتؾب الدول العر ية ،وابمغ ي مرر وحد ا  35ممىؾن طؽ شؾطا وطسا قش
األرز والاسح مراصة الارا وحظا الترة والاظؽ الشدبة األكبر ي تي السخمتات و تي السخمتات تؼ
التخمص مشها عادة بظرطاة ضارة بالبىئة و الشدبة إلا ا تغ لها لؼ اشغر الدول العر ية إلعادة التدوطر
غرة جدية وال اجىد التعام معها وليس شاك ا تاسارات كبىرة ي ادوطر السخمتات ي اي دولة عر ية،

حىا يادر حجؼ اال تاسارات ي الدول العر ية ي اعادة ادوطر ك ا ؾاع السخمتات ب 20ممىؾن دوالر
اى ي حىؽ ا ه يسا  %28مؽ اال تاسار الرشاعي ي الؾاليات الستحدة و  %35ي دولة ما ألسا يا

(الّمؾزي ،2006 ،صتحة . 15

 .7دور االقتراد األخزر في خلق الؽظائف الخزراء:

أدب التحؾل إلا اقتراد مدتدام بىئياً إلا عهؾر الؾعائض الخز ار  ،و ي ؾع جد د مؽ الؾعائض

التي اتدي دو اًر حىؾطاً ي رزر ة أو اخزىر

السشذآت واالقترادات( .اابتي و رىرة بركشؾ ،2014 ،صتحة . 96
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إن ابشي االقتراد األرزر تدي إلا زوال بعض الؾعائض السهددة لمشغام البىئي والتشؾع
ّ
البىؾلؾجي ،و روز الؾعائض الخز ار التي اشظؾي عما مهارات جد دة يظمد عمىها السهارات الخز ار
التي شبغي ادرطا العسال عمىها لمتكيف مع مدتجدات ومتظمبات اال تاال إلا االقتراد األرزر (بركشؾ

و الحبىا ااباي ،2016 ،صتحة  ، 35كما ؾ مبىؽ ي الذي (. 5

الذكل ( :)5الع قة بىؽ الؾعائض الخز ار والسهارات الخز ار والتدرطا

السردر :بركشؾ رىرة ،اابتي الحبىا ،أ سية التدرطا لتحاىد التحؾل التعال حؾ الؾعائض الخز ار ي ع
االقتراد الجد د ،مجمة التشغيؼ والعس  ،السجمد ،05العدد ،2016 ،03جامعة معدير ،ص.35

 2.7مفهؽم الؽظائف الخزراء:
عس

ي عام  ،2008أطما) مشغسة العس الدولية مبادرة التارطر العالسي حؾل الؾعائض الخز ار حؾ

الئد ي عالؼ مدتدام مشختض الكر ؾن ،بالتظر إلا عرض ررائص الؾعائض الخز ار

السؾجؾدة ي مجال الظاقة الستجددة ،والسبا ي ،والشا  ،والرشاعات األ ا ية ،والزراعة والغابات ،والت كىد

عما دور يا ات ؾ العس ا ولحساية االجتساعية ،ومشاقذة آثار الدعؼ ،واإلص ح الزرطبي ،وأ ؾا

الكر ؾن ووضع الع مات اإلييؾلؾجية وغىر ا ك دوات رئيدية لديا ة رز ار  ،إضا ة إلا ر ع الؾعي
حؾل الحاجة لستابعة ا تاال عادل مع ضرورة ادرطا وااكيف الاؾب العاممة الخز ار .

واعرو الؾعائض الخز ار عما أ ها امػ التي اادم السشتجات والخدمات التي ادتخدم مرادر
ّ
الظاقة الستجددة ،والحد مؽ التمؾث والحتاظ عما الظاقة السؾارد الظبيعية ،وتعادة ادوطر الشتايات .واعد

وعائض ذوي الياقات الخز ار

ي رصة لتوي الياقات الزرقا

ي السداحات الخز ار  ،و ي اذس إزالة

الدسؾم مؽ البىئة ،وتعادة اجهىز السبا ي مع األلؾاح الذسدية ،والزراعة العزؾطة ،واتسىز وعائض ذوي
الياقات الخز ار بالخرائص التالية:

ارابى بالسشتجات والخدمات الردياة لمبىئة.474

دور الزراعة العضوية وتدوير املخلفات الزراعية واحليوانية يف تفعيل االقتصاد األخضر وخلق وظائف خضراء يف الوطن العريب

ذات الرمة لجسيع مدتؾطات التعميؼ والسهارات.-اؾ ىر أجؾر السعيذة والتؾائد الرحية.

-اظؾطر العرض الؾعيتي؛ و غالبا ما اكؾن محميا.

واجدر اإلشارة إلا أن شاك ر بىؽ ما يدسا الؾعائض الخز ار والؾعائض البىئية ،تي األرىرة
اتسا

ي امػ الؾعائض التي اعتسد عما السؾارد الظبيعية والبىئة عما مدتؾب ا تخدام السياي واألراضي

والتشؾع البىؾلؾجي ،وغىر ا ورىر ماال عما تي الؾعائض ي الؾعائض ي مجال الزراعة .أما الؾعائض
الخز ار اذىر إلا امػ الؾعائض التي يسيؽ أن اشذ تيجة لتخفيض األثر البىئي ألية عسمية ما

العاممؾن ي الزراعة العزؾطة ،وكتا ة الظاقة وتعادة التدوطر ساذج جىدة لهتي التئة.

إن زطادة عدد الؾعائض الخز ار واشامي دور ا تؾقض عما وجؾد بىئة محتزة ومذجعة عما

األعسال الخز ار  ،والعس عما التامى مؽ أثار العؾائد التي احد مؽ اعمية الؾعائض الخز ار .

 0-7أهسية االقتراد األخزر في الحد مؼ الفقر:

إن اخزىر االقتراد ال يسا معؾقاً لمشسؾ بذي عام ولكشه يسا محركاً جد داً لمشسؾ ،كسا أ ه مؾلد

لؾعائض جىدة ،وأ ه إ تراايجية حىؾطة ال تئرال التار السدتديؼ ،وطعد تا األرىر أكار صؾر ا عدام

العدالة االجتساعية وضؾحاً ،لسا له مؽ ع قة بعدم اداوي رص التعميؼ والرعاية الرحية واؾ ر الاروض
و رص الدر  ،وا مىؽ حاؾ السمكية .ومؽ الخرائص الرئيدية ل قتراد األرزر أ ه يدعا إلا اؾ ىر

الترص الستشؾعة لمتشسية االقترادية والتخمص مؽ التار دون ا تشتاذ األصؾل الظبيعية لمدولة ،وطعتبر تا
ضرورطاً برؾرة راصة ي الدول مشختزة الدر حىا اسا

مع وردمات الشغام اإلييؾلؾجي أحد أكبر

ميؾ ات ب الرز لمسجتسعات الرطفية التاىرة ،وحىا اؾ ر الشغؼ اإلييؾلؾجية وردمااها شبية أمان احسي
مؽ الكؾارث الظبيعية والردمات االقترادية.

إن االلتزام بالعدالة أحد أركان الرؤطة الخز ار لمسجتسع ،و ؾ تجاوز الجشس البذري إلا مراعاة

األجيال السدتابمية والحىؾان والشبات والكؾكا تده ،ولتا اعشي اال تدامة عسمية إعادة اؾزطع مؽ األغشيا

لغىر األغشيا ومؽ األجيال الحالية لألجيال السدتابمية ومؽ البذر لغىر البذر .التار والبتس السشتذرطؽ

الىؾم لهسا تائص مبية ال ااترر عما الحاضر ب اظال السدتاب  ،لتلػ يجا أال ييؾن الهدو السداواة

بىؽ أبشا الجى الؾاحد حدا ،ب أيزاً السداواة بىؽ األجيال ،وطتظما اال تاسار ي األ راد الىؾم احاىد
ؾع مؽ التؾازن بىؽ الد ؾن الستراكسة حالياً وااللتزامات التي اترضها عما أجيال السدتاب (ثاري،2020 ،

صتحة  ، 238وطمعا االقتراد األرزر دو اًر حىؾطاً ي الازا عما التار مؽ ر ل الا ثية (الدر ،

التكمتة ،الشؾعية بزطادة اؾلىد مدارى التئات الهذة مؽ السجتسع ،والحد مؽ التكاليف التي د عها التا ار

لاا امبية حاجااهؼ األ ا ية مؽ السياي ،الغتا  ،الكهر ا والديؽ بسا تدي إلا احدىؽ ؾعية الحياة
والعيش السدتدام والحد مؽ الهجرة ،كسا ل قتراد األرزر دور ام ي التخفيف مؽ التار كسا مي:
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-يحا ظ عما الشسؾ ل قتراد كتترة مؽ الؾق) كمه ،و اعزطز رمد رص العس وغىر ا مؽ الترص

االقترادية ي الاظاعات التي اؾعض غالبية التا ار .

 -ؾلد كسيات كافية مؽ اإل رادات العامة لمدساح باال تاسار ي الحساية االجتساعية وردمات

عالية الجؾدة مع إميا ية الؾصؾل العادل لمتا ار .

-يحتظ التشؾع البىؾلؾجي وردمات الشغؼ اإلييؾلؾجية ،مع الدعي إلا الحتاظ عما طر مدتدامة

لسعيذة التا ار الت ؽ يعتسدون عمىها بذي مباشر.

-يعزز كتا ة الظاقة والسؾارد ي االقتراد ،بسا ي ذلػ الؾصؾل العادل لمظاقة مؽ جا ا التا ار ،

واعزطز كتا ة ا تخدامها ،و يزسؽ الادرة عما مؾاجهة مخاطر البىئة.

وااؾم مذارطع الذباب ي الجزائر امػ التي اؾصض بالخز ار  ،و شاك مؽ يدسىها “صدياة البىئة”،

عما مبدأ اإل تاج مااب التامى مؽ مخاطر التمؾث وا بعاثات الكر ؾن ،ومراعاة حساية البىئة .وذلػ بالشغر
شؾطا ي الجزائر ،والتي اعد مادة أولية لعسمية الر يمة وتعادة التدوطر،
إلا كسية الشتايات التي تؼ طرحها ً
حىا قدرت ر ل شة  ،2016ب  25ممىؾن طؽ ،مشها 13.5 ،م ىؽ طؽ تايات مشزلية ،وما اباا
تايات قظاع البشا  ،و ؾ ما تظما إعادة ر يمة عما األق  60بالسائة مشها ،حدا األرقام السادمة مؽ

و ازرة السؾارد السائية والبىئة.

 .8خاتسة:

يعد االقتراد األرزر السحرك الرئيدي لمتشسية السدتدامة مؽ ر ل احاىد التكام بىؽ أبعاد ا

الا ثة االقترادية ،االجتساعية والبىئية؛ إذ يدا ؼ االقتراد األرزر ي رمد التؾازن بىؽ احتياجات
األجيال الحالية والسدتابمية واعزطز العدالة االجتساعية و رمد رص العس مع مراعاة الجؾا ا البىئية
با تحداث السزطد مؽ الؾعائض الخز ار

ي العد د مؽ الاظاعات كالزراعة والظاقة الستجددة وغىر ا ،تا

مؽ ش ه أن يدهؼ ي مشح التئات السحرومة والتاىرة الترصة لزطادة مدارىمها و التالي التخفيف مؽ حدة

التار مؽ جهة وحساية البىئة مؽ جهة أررب .و ي تا الردد قام) مجسؾعة مؽ الدول بتبشي برامص

و يا ات رز ار ال تحداث الؾعائض الخز ار  ،واتسا

تي الدول ي دول شر آ يا ودول غرب

إ رطكيا ودول أمرطيا الجشؾ ية ،لكؽ اباا تي الجهؾد ضعيتة لباقي دول العالؼ عما الرغؼ مؽ قيام

السشغسات الدولية بسجهؾدات كبىرة وكايتة لمتروطص ل قتراد األرزر ك داة عالة لتحاىد األ داو
اإل سائية راصة فيسا تعمد بحساية البىئة والازا عما التار.
ورمص البحا الا مجسؾعة مؽ الشتائص أ سها:


امعا الزراعة العزؾطة دو ار اما ي اال تاال حؾ اقتراد أرزر.

يعد ادوطر الشتايات والسخمتات الحىؾطة أحد الؾ ائ الشاجعة ال تدامة ررؾ ة التر ة

ّ
واامى التمؾث البىئي.
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ا ن الزراعة ي عشرر مهؼ ي االقتراد ومجال عس

رئيدي ي كاىر مؽ الدول

العر ية ،ررؾصاً الجزائر ومرر والدؾدان ومؾرطتا يا والسغرب واؾ س و ؾرطة واليسؽ .ولتعزطز ا دور
كبىر ي عسميات ر ع التار عؽ السجتسع ،واخفيض الهجرة مؽ الرطف التي اتدي إلا زطادة السشاطد

العذؾائية السشتذرة ي كاىر مؽ السدن العر ية .والزراعة ادتهمػ حرة األ د مؽ السياي العتبة ،و التالي
ي محاولة لسعالجة مذاك

اص السياي يجا أن اتزسؽ اظؾطر مسار ات الري .وال تدامة األراضي

الزراعية ال بد مؽ اخزىر الزراعة والتؾجه حؾ اإل تاج الزراعي العزؾي.


يسيؽ أن تمؽ اخزىر قظاع إدارة الشتايات لمبمدان العر ية  5,7بمىؾن دوالر شؾطاً،

إضا ة الا رمد وعائض رز ار .

التحؾل حؾ أ الىا اإل تاج العزؾي زطد مؽ الظما عما عشرر العس وطزطد مؽ
إن

ّ
الدر السجتسعي ي األرطاو.


إن اؾ يع الزراعات العزؾطة ي الب د العر ية

ؾو يدا ؼ بالزرورة ي التعجى

بسعدالت الشسؾ االقترادي عبر ااباع األ الىا الزراعية العزؾطة والتؾ ع األ اي واشؾطع التركىا

السحرؾلي واذجيع الرادرات وزطادة الدر .


إن اعتساد اإل تاج الزراعي والغتائي العزؾي يدا ؼ ي د التجؾة الغتائية التي طالسا

ال) ا تساماً مت از داً ي العاؾد األرىرة و رزت بؾضؾح أ سىتها ي الدول العر ية لسا لها مؽ ا ثىرات

مباشرة عما األوضاع االقترادية واالجتساعية والبىئية وما رابى بها مؽ ق اررات اشسؾطة .إ ها ،ز ً عؽ

كؾ ها احاد زطادة ي درؾل الزراع والسشتجىؽ ،إ ها ذات قدرة اقترادية عالية احاد زطادة ي قيسة

الرادرات غ اًر لادراها ي الؾلؾج إلا األ ؾا الخارجية والسشا دة ىها.

و تي جسمة مؽ التؾصيات لتظؾطر االقتراد األرزر ي البمدان العر ية:

* دعؾة حي ؾمات الدول العر ية لدعؼ آليات الحؾار االجتساعي و رامص التدرطا واإلرشاد السهشي ك حد أ ؼ
الؾ ائ لدعؼ االقتراد األرزر واؾ ىر رص عس اتؾا د مع آليااه والتشسية السدتدامة .

* الت كىد عما أ سية د ار ة الترص والتحديات والتكاليف والسشا ع التي اشظؾي عمىها الديا ات التي ادعؼ
التحؾل حؾ االقتراد األرزر مع األرت بعىؽ االعتبار ارت و تي الديا ات ابعاً لغروو ك بمد
وأولؾطااه الؾطشية لتحاىد التشسية السدتدامة .

* الدعؾة لدعؼ اإلع م البىئي التشسؾي التي هدو إلا التدؾطد االجتساعي لازايا التشسية السدتدامة والتركىز
عما السسار ات السحمية الشاجحة التي ادعؼ كر االقتراد األرزر والتشسية السدتدامة .

* اعزطز ثاا ة العس واإلرشاد السهشي و د مبادئ ومتهؾم االقتراد األرزر والتي مؽ ش ها أن ادا ؼ ي
اؾ ىر رص عس جد دة وميا حة مذي ت البظالة والتار .

* اال تسام بالد مة والرحة السهشية والبىئية ي الست دات بهدو ا مىؽ بىئة اتزي إلا التؾ ع ي يا ة
االقتراد األرزر .

* دعؾة مشغسة العس العر ية لسؾاصمة أ ذظتها السختمتة ي مجال االقتراد األرزر والتشسية السدتدامة .
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تتادة مؽ شبية معمؾمات ؾ العس العر ية السعتسدة مؽ مشغسة العس

العر ية ،وكتلػ اتعى قدرااها ي اظؾطر غؼ معمؾمات ؾ العس
االقتراد األرزر والتشسية السدتدامة .

*دعؾة أطراو اإل تاج ومت دات السجتسع السد ي لمعس
السجتسعات الرطفية ي إطار دعؼ االقتراد األرزر .

ك

ي البمدان العر ية و د متظمبات

مؽ مؾقعه إلا إعظا

األولؾطة لتشسية

* عما البمدان العر ية أن اعزز كتا ة الري وا تخدام السياي واسشع امؾثها ،مع العس عما زطادة دبة مياي

الررو السعالجة التي يعاد ا تخدامها مؽ  20ي السئة حالياً إلا مئة ي السئة .ومؽ ش ن ذلػ أيزاً
اخفيض كمتة التد ؾر البىئي ي السشظاة العر ية البالغة حؾ  95بمىؾن دوالر شؾطاً .وأعهر التارطر تائص
مذابهة ي مجاالت متعددة ،كسردود اال تاسار ي اخزىر قظاعات الشتايات والرشاعة والدياحة

والزراعة.
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