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السياق

I-

بناءا على رسالته ،والتي تهدف إلى تعزيز دور الفاعل الجمعوي في تعزيز وحماية الحقوق
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ورصد ومتابعة األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية
المستدامة ،ينضم الفضاء الجمعوي بشراكة مع والجامعة الوطنية للقطاع الفالحي وشبكة
المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية لقاءا تحت عنوان :أي خيار سياسي لضمان الحق في
الغذاء؟
التغذية هي شرط أساسي للعيش ،ليس فقط للبقاء على قيد الحياة ،ولكن أيضا من أجل تطوير
الصحة الجسمانية والعقلية المبدعة التي يمكن ان توفر لكل إنسان حياة نشطة في محيطه
السوسيو-اقتصادي الذي يتطور فيه.
تم االعتراف بالحق في الغذاء ألول مرة خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مند سنة ،8491
لكن لم يأخذ بعين االعتبار هذا االخير في نهج السياسات الغذائية للحكومات الدولية .وبغض النظر
عن محور ’‘ الحق في الغداء’’ ،شكلت اشكالية الغذاء أحد الموضوعات األكثر جدال على الصعيد
العالمي ،لكن تحليلها كان يناقش دائما من زاوية مختلفة ،بحيث تطورت مكوناتها من مرحلة
ألخرى وذلك على حسب السياق .بعد الحرب العالمية الثانية ،تم التركيز أوال على عامل اإلنتاج
الوطني المحلي لتحقيق االكتفاء الذاتي .بعد ذلك وفي إطار برامج التقويم الهيكلي )ب.ت.ه(شكل
عنصر اقتحام السوق والقدرة الشرائية عاملين اساسيين لضمان األمن الغذائي .أما تحت تأثير
العولمة ،توسع مفهوم التغذية بحيث بدأت االشكالية تأخذ مقاربة جديدة مرتبطة بعدة قطاعات؛ لم
تعد فقط متعلقة بالقطاع الفالحي ولكن أيضا بقطاع الصحة ،البيئة ،التعرية والتصحر ،الموارد
المائية والظروف التي يعيش فيها الفالح الصغير باألرياف ...إلخ.
تحت تأثير التقلبات الطارئة على األسعار الدولية لجميع المواد الغذائية االساسية خالل األزمة
الغذائية التي شهدتها ال ظرفية 7002و ،7001أصبحت السيادة الغذائية من بين أولويات البلدان
المتقدمة .تم عرض هذه األخيرة ألول مرة في روما سنة  8441من طرف حركة "فيا
كامبيسينا "في قمة الغذاء التي نظمتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة– الفاو-وفسرت كما
يلي" :السيادة الغذائية هي حق الشعوب ودولهم في تحديد سياسة فالحية وغذائية بشكل مستقل
ودون تدخل او اغراق ) (Dumpingمن طرف عناصر خارجية".
رغم التطور المتسلسل الذي شهدته اشكالية الغداء ،فإن تعريفها األكثر استعماال الى يومنا هذا هو
الذي تبناه مؤتمر القمة العالمي لألغذية سنة  ":8441األمن الغذائي يتحقق عندما يكون لجميع
الناس ،في جميع األوقات امكانية تغطية احتياجاتهم من الناحية االقتصادية والوفرة لتأمين غذاء
صحي مغدي وكافي ملبيا اختياراتهم الغذائية وذلك ألجل ضمان حياة صحية وحيوية" .انطالقا
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من هذا المفهوم فإن االمن الغذائي يستند على أربع مكونات( :توفر الغذاء من الناحية الكمية،
القدرة على اقتحام السوق ،استقرار الغذاء ،السالمة وجودة هذا االخير).
رغم الدور الذي لعبته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة –الفاو-مند إحداثها  81أكتوبر
 8491في تحقيق الغذاء لم تتمكن هذه االخيرة من االستجابة بطريقة متكاملة على اشكالية الغذاء
المطروحة في الدول النامية ،بحيث اقتصر دورها على نهج سياسات غذائية متناقضة مع واقع
احتياجات الدول للغذاء وانعدام االمن الغذائي وسوء التغذية .وفي نفس السياق فجميع الملتقيات
التي نظمت على المستوى الدولي حول موضوع الغذاء ،سوء التغذية والمجاعة (مؤتمر الغداء
العالمي ،مجلس الغداء العالمي ،واألهداف اإلنمائية لأللفية .إلخ) فإن جميع التوجهات االستراتيجية
كانت تهدف الى تعزيز سياسة االنتاج الغذائي دون األخذ بعين االعتبار محور الحق في الغداء
رغم أهميته التي أكد عليها مؤتمر .8429
وفي الختام إذا كنا نتحدث اليوم عن األمن الغذائي كهدف ،فإن جميع المفاهيم بعيدة كل البعد من
الناحية القانونية بما في ذلك الحق في الغذاء .أما إذا كنا نتحدث دائما عن انعدام األمن الغذائي
فهذا راجع لمسؤولية الحكومات ونهجها سياسة تعكس هدا الوضع وتنفيذ برامج مخصصة لضمان
الغذاء .فماذا عن حالة المغرب؟
رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة منذ االستقالل والسياسات الغذائية المتبعة لتحقيق
االكتفاء الذاتي خالل الفترة من  8420الى  8410وضمان االمن الغذائي من منتصف التسعينات
الى يومنا هذا ،ال يزال المغرب يعاني من العجز الهيكلي (التغيرات المناخية  ،انخفاض استخدام
التكنولوجيا  ،الطلب المتزايد  ،الموارد المائية ،األراضي المحدودة  ،النمو السكاني  ،تفضيالت
األغذية  ،دخل منخفض  ،وما إلى ذلك) لتغطية احتياجاته من المواد األساسية الغذائية (الحبوب
والحليب والزيوت واللحوم والسكر)وبالتالي فإن االشكالية العميقة لألمن الغذائي بالمغرب
أصبحت اليوم مرهونة بنجاعة الخيار السياسي ،االرادة السياسية للدولة ثم االستقالل التدريجي
للخيار السياسي من أجل تحقيق السيادة الغذائية.

