
زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

2014جوان –)06(ع/محّكمةسداسية ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه )234(

برامج التنمية الفالحية في دول المغرب العربي 
بين واقع معالجة المشكلة الثنائية الغذائية 

(األمن الغذائي، الفجوة الغذائية) 
وتحديات النظام التجاري المتعدد األطراف

أ.مزوري الطيب
جامعة وهران

S

          

        



 
        


Résumé :

Cet article a pour objectif de procéder à un état des lieux sur
les expériences nationales des pays du Maghreb arabes en matière
sur la performance du secteur agricole, en termes de contribution
à la croissance économique et la diversification  de l'économie et
de  renforcer la  sécurité  alimentaire et réduire l’écart alimentaire
et améliorer les conditions de vie rurale et la gouvernance du
secteur agricole et rural. Enfin, il a pour objectif d’attirer l’attention
sur analyse les impacts de l’adhésion à le système commercial
multilatéral, sur le secteur agricole des pays du Maghreb arabes.
Mots clés: sécurité alimentaire, l’écart alimentaire, secteur agricole,
système commercial multilatéral, pays du Maghreb arabes.
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