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 شكر و عرف ان  
 نشكر الذي خلقنا و شق سمعنا بحوله و قوته اهلل عز وجل  نحمده حمدا كثيرا  

 .هذا العمل  التمامأن وفقنا  
  

 خالص االحترام و التقدير و أبلغ معاني الشكر لألستاذ المشرف  أرفع
 عن التوجيهات القيمة فجزاه اهلل كل خير . "الطاهرشليحي  " 

 "طويجيني زين العابدين" االستاذو "معمر فطوم "،األستاذة  بجزيل الشكر إلى    أتقدم
 ، "شيبوط سليمان " االستاذ"علة مراد"،  واألستاذ ،2بجامعة قسنطينة  

 .التي صححت هذا العمل من الناحية اللغوية  تيز النخلة "" خالص الشكر لالستاذةو  
  جرفي زكريا"،" و "بن سليم بلق اسم "، األصدق اء  بجزيل الشكر إلى  أتقدمكما  

وإلى  ،"بن ملوكة عيشة"صديقتي وأختي    الشكر إلىو  ،" بن غربي ياسن سي لخضر"و
 ، "حمودة أم الخير"الصديقة  

 في العمل وعلى رأسهم السيد المدير  الزمالءكل    إلى  شكري بخالصأتقدم    و
 "بن علي محمد "  واألستاذ" قرش أحمد" 

دم لي يد المساعدة منذ بداية  الذي ق  عبد الق ادر"،  " حانطياألخ  والشكر أيضا إلى  
 العمل وحتى نهايته.هذا   

 
 لكل من علمنا ....وأزال غيمة الجهل عن عيوننا

 ولكل من صحح مسارنا،ومد لنا يد العون في لحظات تعثرنا
 نجاح هذا العمل.لكل من ساهم من قريب أو بعيد في ا

 شكرا



 هـــــــــداءا
 

 إلى أغلى ماأملك والدي الكريمين
 ؛حفظهما اهلل ورعاهما وبارك فيهما

 إلى إخوتي وأفراد عائلتي أنار اهلل طريقهم  
  ؛إلى كل األهل واألصدقـاء

إلى كل من قدم لي دعما معنويا وأيدني ولو بكلمة أو  
 .أهدي هذا العمل دعاء
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 ملخص
وتنمية خمتلف اآلليات من سياسات وهياكل وبرامج داعمة هبدف ترقية تقييم هتدف هذه الدراسة إىل 

باستخدام املنهج الوصفي واملنهج  . وذلكوالوقوف على أسباب تعثرهايف اجلزائر واملغرب،  القطاع الفالحي
أهم املشاكل واملعوقات اليت تواجه  ضاحاياملتعلقة بالقطاع مع  حتليل خمتلف املعطيات واملؤشراتالتحليلي يف 

 . التنمية الفالحية
جيعل للقطاع الفالحي دورا   امممن اإلمكانيات الطبيعية والبشرية  انميلك اجلزائر واملغرب أنتوصلنا إىل لقد  

ب بداية واملغر  سامهت السياسات الفالحية اليت اتبعتها اجلزائرقد و . االقتصاد الوطين لكل منهماكبريا يف تطوير 
 األداءإال أن  .زيادة حجم االستثمارات وزيادة حجم االنتاجتطوير األنشطة الفالحية بيف  2000من سنة 
 للبلدين، وهو مايتضح من خالل العجز الكبري يف امليزان التجاري الفالحي مل يصل اىل النتائج املرجوة.التنموي 

  ق.لعوائجمموعة من ا ببسب يف اجلزائر والتجاري الغذائي
 .برامج تنموية سياسات فالحية، قتصادية،اتنمية  قطاع الفالحي، الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

This study aims to assess different policy mechanisms, structures and 

support programs in order to promote and develop the agricultural sector in 

Algeria and Morocco and identify the causes of its stumbling block. We used the 

descriptive approach and the analytical approach to analyze the different data 

and indicators related to the sector while clarifying the most important 

problems and obstacles facing agricultural development. 

 We concluded that Algeria and Morocco have natural and human 

potentials, which makes the agricultural sector has a major role in the 

development of the national economy of each of them. The agricultural policies 

carried out by Algeria and Morocco, from the year 2000, contributed to the 

development of agricultural activities by increasing the volume of investments 

and increasing the volume of production. However, development performance 

has not achieved the desired results. This is evidenced by the large deficit in the 

agricultural trade balance of the two countries and the food trade in Algeria due 

to a series of obstacles. 

 

Keywords: Agricultural sector, economic development, Agricultural policies, 

Development programs 
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Résumé : 

Cette étude vise à évaluer différents mécanismes de politiques, structures et 

programmes de soutien dans le but de promouvoir et de développer le secteur 

agricole en Algérie et au Maroc et d'identifier les causes de son achoppement. 

On a utiliser l'approche descriptive et l'approche analytique pour analyser les 

différentes données et indicateurs liés au secteur tout en clarifiant les problèmes 

et obstacles les plus importants auxquels est confronté le développement 

agricole. 

 Nous avons conclu que l'Algérie et le Maroc possèdent des potentiels 

naturels et humains, ce qui fait que le secteur agricole a un rôle majeur dans le 

développement de l'économie nationale de chacun d'eux. Les politiques 

agricoles menées par l'Algérie et le Maroc, à partir de l'an 2000, ont contribué 

au développement des activités agricoles en augmentant le volume des 

investissements et en augmentant le volume de la production. Cependant, la 

performance de développement n'a pas atteint les résultats souhaités. En 

témoigne le déficit important de la balance commerciale agricole des deux pays 

et le commerce alimentaire en Algérie en raison d'un ensemble d'obstacles. 

 

Mots clés: Secteur agricole, développement économique,Politiques agricoles, 

programme de développement . 
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 تمهيد -1
لفكر ا ني عرب مدارساالقتصادياهتماما كبريا من طرف العديد من املفكريني  ةاالقتصاديعرف مفهوم التنمية 

رواد مدارس الفكر  ويف هذا اإلطار سعى، العامل سواء كانت نامية أو متقدمةدول يف كل و املختلفة  االقتصادي
النشاط الفالحي يف ومنها  ةاالقتصاديبالتنمية  ترتبط يتإىل تعميق البحث والتفكري يف أهم العناصر ال االقتصادي

طوروا العديد ف، املعروفة بعدم التوازن بني املنافع املادية النادرة واحلاجات البشرية املتعددة ةاالقتصاديظل املشكلة 
اليت تقوم  جياتاالسرتاتيو مقوماهتا وأبعادها ومؤشرات قياسها  ابرازو ، ةاالقتصاديات املفسرة للتنمية من النظري

 .ودراسة أهم العقبات اليت حتول دون قيام عملية التنمية ةاالقتصاديعليها التنمية 
فهي ال تتحقق إال باتباع . دة وممركزة على مجيع املستوياتجمهودات متعدتتطلب  ةاالقتصاديالتنمية  إن

عينة من امية عاجزة على حتقيق درجة موهذا ما جعل الدول الن، ل الالزمةاملالئمة وتوفري األموا االسرتاتيجيات
إذ أهنا تعاين من نقص مواردها احمللية لتمويل التنمية لذا جندها مضطرة إىل متويلها من خمتلف . ةاالقتصاديالتنمية 

 املصادر اخلارجية واألجنبية من أجل متويل خمتلف املشاريع االستثمارية.
 فقد حظيت ةاالقتصادياليت تقوم عليها عملية التنمية  يةالسرتاتيجاالقطاعات وباعتبار الفالحة أحد أهم 

. االقتصاديحول مكانة وأمهية الفالحة يف الفكر  ةاالقتصاديبالرغم من االختالفات بني اآلراء  الكبري باالهتمام
 واالختالف يف داخل االقتصادياليت نشأت وتبلورت فيها مدارس الفكر  ةاالقتصاديوهذا راجع الختالف البيئة 

  نفسها وتأثريها على اجملتمع والظروف السائدة بوجه عام. ةاالقتصاديالبيئة 
، نظام حياةالفالحة متثل  . إذ أنتطوير القطاع الفالحيلالتنمية الفالحية  اسرتاتيجيةاعتمدت الدول لقد 

الفالحة ضمان و ته ميلك حري فمن ال ميلك غذاءه ال، بوصفه ركيزة األمن الغذائي يأيت الغذاء على رأس أولوياته
 التنمية الفالحية يف السرتاتيجيةوقد أثبتت التجارب العاملية الدور اهلام  لكل بلد. لالستقرار والسكينةو سيادة لل

تشري التجارب يف جمال التخفيف حيث . األساليب والتقنيات خالل جمموعة منمن  ةاالقتصاديإحداث التنمية 
أقوى من تأثري النمو يف القطاعات األخرى يف البلدان  ةاالقتصاديالتنمية  على الفالحيتأثري النمو  نمن الفقر أ

 االقتصاديلعاملي حنو النظام السيما يف ظل توجهات اجملتمع ا، ريقلل النمو يف الريف من حدة الفقو . النامية
واليكون . ةقتصادياالمما أوجب على احلكومات إدارة القطاع الفالحي مبا يكفل االستخدام األمثل للموارد . راحل

 اجيادية الفالحية وختفيض التكاليف و نتاجاالذلك إال من خالل إقامة السياسة الفالحية اليت تعمل على حتسني 
 .حسب احلاجات واحلد من املشكالت اليت تعاين منها الفالحة نتا االحلول متوازنة للموارد املتاحة وتوجيه 
 ةاالقتصاديت األوىل لالستقالل يف إطار سعيها لتحقيق التنمية منذ السنوا وبالنسبة للجزائر فقد التزمت

زيادة الطاقات  من خالل ةاالقتصاديبطرح عدة برامج وسياسات للنهوض بالقطاع الفالحي وحتقيق التنمية 
كل من معدالت تكـوين رأس املال ونسبة مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج احمللي   ارتفاعية ومن مث نتاجاال

ما  وسياسي أمين انفرا  بوادر تظهر بدأت 1999 سنة هناية يفو  .وتشغيل نسبة مهمة من اليد العاملة اياالمج
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 التنمية بركب اللحاق وحماولة آنذاك احلاصلة اخلسائر تعويض يف يفكرون البالد يف القرار على القائمني جعل
 العاملي االقتصادي النشاط باتساع متيزت اليت يةالعامل االقتصادية الظروف من باالستفادة العامل وذلك يف احلاصل

  .إفريقيا مشال منطقة يف منها مهما جزءا اجلزائر حتوز اليت الطاقة مصادر على الطلب ارتفاعو 
من  السيما، قبل من مثيل هلا يسبق مل توسعيةإنفاق سياسة  انتها  يف 2001 سنة منذ اجلزائر شرعتلقد 

 يف نسبيا املستمر التحسن عن الناجتة اخلارجية املداخيل يف الوفرة ظل )يف هلا خصصةامل املالية املوارد أمهية حيث
 .املنفذة العمومية االستثمارات برامج عرب وذلك، (النفط أسعار

الوطين للتنمية الفالحية على رأسها الربنامج و ، هامة لدفع هذا القطاعبرامج  ةسطرت اجلزائر عد حيث
القطاع الفالحي املتطور . ف(2015-2009) ج التجديد الريفي والفالحيوصوال لربنام (2001-2004)

هو يكفل جتسيد أعلى مستويات الركيزة األوىل له ممثلة يف توفري و ، أساس حتقيق األمن الغذائي باجلزائرميثل واملنتج 
فيعترب اخلط اخللفي ، ألخرىلنمو القطاعات ا احملرك الرئيسي كما أنه،  (الغذاء لألفراد وطنيا )حتقيق االكتفاء الذايت

يعترب أيضا حسب خرباء و الذي يساهم يف حتصيل العملة الصعبة.  وكذا قطاع التجارة اخلارجية، للقطاع الصناعي
ر للتخلي عن صفة اليت تشكل منفذا هاما للجزائ، االقتصاد من بني أهم القطاعات إىل جانب القطاع السياحي

  .منوذ  اقتصادي جديدواملسامهة يف بناء  الدولة الريعية
 بني اجلزائر واملغرب جند أنه بالرغم من اجلهود املبذولة فإن قطاع الفالحة يف اجلزائر يواجه املوازنةويف دراستنا 

تعترب كل من اجلزائر واملغرب عينة  حيث .كاملغرب  اجملاورةالدول  من هتاامقارنة أوضاعها بنظري  عند بعض العوائق
اعتمد البلدان  اذ .وتوفري املستوى املعيشي الالئق ألفرادها ةاالقتصادي تصحي  أوضاعها من الدول اليت تسعى إىل

حيث تبوأ . أداء القطاع الفالحيف حتسني هبد منذ حصوهلما على االستقالل على عدة اسرتاتيجيات وسياسات
عرف إذ ، واالجتماعية ةدياالقتصامكانة متميزة ضمن أولويات التنمية غرب منذ االستقالل النشاط الفالحي بامل

منذ االستقالل وإىل حدود  خالهلا مجلة من املخططات الفالحية اإلصالحية اليت كثريا ما متيزت بعدم االستقرار
تمثل يف"خمطط املغرب ي 2008سنة  خمطط طموح جديد مبفاهيم جديدة اطالقإىل غاية بداية القرن العشرين 

 األخضر".
ومسامهته يف التنمية يف اجلزائر  الفالحيللقطاع  االقتصاديتقييم األداء  لسنتناو  الدراسةمن خالل هذه  

واملؤشرات املختارة املعربة  مناقشة منظومة من املعايري من خالل، مقارنة بالقطاع الفالحي يف املغرب ةاالقتصادي
 .ةاالقتصاديالتنمية يف  االسرتاتيجي القطاع ذاكما سنسلط الضوء على أهم قيود ومعيقات النهوض هب،  عن ذلك

 شكالية اال -2
لتطويره وتعزيز دوره يف  أصحاب القرارباهتمام واسع من قبل يف اجلزائر واملغرب حظي القطاع الفالحي 

يف السنوات األخرية من أجل  من البلديناملنتهجة  جراءاتوهو ماترتمجه خمتلف الربامج واال، ةاالقتصاديالتنمية 
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ن أثر القطاع الفالحي يف التنمية خيتلف من دولة ألخرى بناء أ. غري الفالحي حركية كربى على القطاع ادخال
 على النحو التاي:أن نطرح التساؤل الرئيسي ميكن على عدة مقومات. لذلك 

  ةاالقتصاديالقطاع الفالحي في التنمية  لتطويراآلليات المنتهجة  ما مدى مساهمة
 ؟( 2017-2000خالل الفترة ) المغربو في الجزائر 

 التساؤالت الفرعية: -3
 :األسئلة الفرعية التالية طرح ميكنوملعاجلة هذا التساؤل 

 يف الرفع من أداء القطاع  يف البلدين للقطاع الفالحياملنتهجة التنموية اجلديدة السياسات  هل سامهت
 ؟الفالحي

 على مسامهة  الحية يف البلدينيف إطار تنفيذ اسرتاتيجيات التنمية الفاملخصصات املالية املقدمة أثر قيمة  ما
 ؟ككل  ةاالقتصاديوالتنمية  االمجايالقطاع الفالحي يف منو الناتج الوطين 

 للحد من املعوقات واملشاكل؟الفالحي  ماهي أهم التحديات اليت يواجهها القطاع 
 :فرضيات الدراسة -4

 :على التساؤالت الفرعية لالجابة
  ؛زائر واملغرب سامهت يف حتسن القطاع الفالحييف كل من اجل الربامج التنموية املعتمدة 
 ؛يف اجلزائر ضئيلة مقارنة مع املغرب  ةاالقتصادييف التنمية  مسامهة القطاع الفالحي 
   الطبيعية من أهم املشاكل اليت تواجه القطاع الفالحي يف كل من اجلزائر واملغربواملوارد  البشريةاملوارد. 

 أسباب اختيار الموضوع -5
 التالية: املوضوعية هذا املوضوع لألسبات تياراخمت لقد 
 من خالل مسامهته  ةاالقتصاديالثقة إىل مكانة وأمهية القطاع الفالحي كبديل اسرتاتيجي للتنمية  اعادة

 ؛ةاالقتصاديالفعالة يف حتريك عملية التنمية 
 فاتورة  ارتفاعا أدى إىل الفالحي يف اجلزائر مم اتجنئية املرتبطة بضعف معدالت منو الدرجة التبعية الغذا

 استرياد املواد الغذائية وما يصاحبها من غالء مستمر يف أسعار املواد الغذائية؛
  والدول النامية التأخر الذي شهده القطاع الفالحي اجلزائري مقارنة مع التقدم الكبري يف الدول املتقدمة

 ئي هلا؛ومسامهته يف حتقيق األمن الغذاالفالحي يف اجملال واجملاورة 
  دراسةالأهمية  -6

 وأثرها على القطاع الفالحي  اجلزائر واملغرباآلليات اليت وضعتها  أفضل معرفةيف  دراسةتكمن أمهية ال
يكتسي القطاع الفالحي حيث ، يف اجلزائر واملغرب ةاالقتصاديلتحقيق التنمية  ورصد أهم متطلباتهوالتنمية ككل. 

فهو يعتري أحد القطاعات احليوية وأحد ركائز التنمية  .ية كانت أم متقدمةأمهية قصوى بالنسبة جلميع الدول نام
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مصدرا للغذاء واملواد األولية ويستوعـب نسبة كبرية من اليد  ويشكل، واالجتماعية يف العديد من الدول ةاالقتصادي
ل على املوارد املالية ويساهم يف احلصو ، كما يساهم يف توفري املدخالت الوسيطية للعديد من الصناعات،  العاملة

 لالقتصاد يةنتاجااليع القاعدة ويعمل القطاع الفالحي على توس، من خالل عائد الصادرات من املنتجات الغذائية
 الوطين.

 أهداف الدراسة  -7
 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل

 ؛ةاالقتصادييف التنمية الفالحي  للقطاع السرتاتيجيةاو  ةاالقتصادياألمهية  ابراز -
 ؛ةاالقتصاديوتقييم أدائه يف حتقيق التنمية  واملغرب خيص واقع القطاع الفالحي يف اجلزائرتش -
 على تغطية متطلبات األمن الغذائي؛يف البلدين مدى قدرة القطاع الفالحي   -
 الفالحي؛ للنهوض بالقطاع اجراءاتمن برامج و  واملغرب عرض خمتلف اآلليات اليت اختذهتا اجلزائر -
 بصفة عامة؛ ةاالقتصاديبصفة خاصة والتنمية  لفالحيأثر هذه اآلليات على القطاع اتقييم وحتليل  -
  احللول املناسبة هلا؛ اجيادالوقوف على أهم املشاكل اليت تواجه القطاع وحماولة  -
 .قرتاحات بناء على النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسةاحماولة الوصول إىل  -
  منهجية الدراسة -8

ودراسة خمتلف  التساؤالت املطروحةو  االشكالية الرئيسة بكل جوانب الدراسة واإلجابة عن ملامالامن أجل 
واملغرب اجلزائر  هاالفالحية اليت تبنت االصالحاتسار بع موذلك يف تت، التارخيي استخدام املنهج مت، الفرضيات

، ةاالقتصاديوالتنمية  مبوضوع الفالحةوذلك يف التعريف ،  استخدام املنهج الوصفيكما مت خالل فرتة من الزمن
واملعلومات  االحصائيةالبيانات  على عتمادباالتفسري النتائج يف حتليل و ستخدام املنهج التحليلي إىل ا ضافةباال

 .املقدمة من طرف اهليئات الرمسية املتعلقة باملوضوع
 للدراسة  الحدود الزمانية والمكانية -9

 كمايلي:  حددنا أبعاد هذه الدراسة، األهداف املرجوة من الدراسة البحث وبلوغ اشكاليةمن أجل حصر 
 من خالل تشخيص مكانة، واملغرب تقتصر هذه الدراسة يف إطارها املكاين على اجلزائر :لحدود المكانيةا -

 ؛واملغرب اجلزائركل من اليت تبنتها   ةاالقتصادي االصالحاتإىل مسار  ضافةباال، البلدينالقطاع الفالحي يف 
 وذلك( 2017-2000)الزمين يف الفرتة  اطارها تنحصر هذه الدراسة يف :ةلحدود الزمنيا -

يف ، يف اجلزائر االقتصادي االنعاشومواكبة انطالق برامج ، طات الفالحيةئر يف مرحلة املخطزاتزامنا مع دخول اجل
، وحي مبستقبل واعد للفالحة املغربيةالذي ي ملخطط املغرب األخضر الطموحخالل هذه الفرتة املقابل تبين املغرب 

يف ظل السياسة املالية  ةاالقتصادي والتنمية أثر هذه الربامج احلكومية على القطاع الفالحي ابرازىن يتس حىت
 لالرتقاء بقطاع الفالحة. البلدينالتوسعية املنتهجة من 
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الفالحي   مها: القطاع، سةذ  الدراذه الدراسة مبتغريين أساسيني يشكالن منو ارتبطت ه: الحدود الموضوعية -
 .ري تابعمتغك ةاالقتصاديمتغري مستقل والتنمية ك

 :صعوبات الدراسة -10
 :يف هذه الدراسة ما يلي واجهتنالعل أبرز الصعوبات اليت 

 ؛الحية املنجزة على املستوى الكليواملعطيات اخلاصة حبجم االستثمارات الف حصائياتاال نقص -
 علية ملدفوعات املخصصات املالية املوجهة لدعم القطاع الفالحي؛الف حصائياتاال نقص  -
 ؛حصائياتااللتأخر الكبري يف مسايرة األحداث لبعض املواقع الرمسية املصدرة لألرقام و ا -
 وزارة الفالحة والتنمية، بني السلطات الرمسية اجلزائرية خاصة بني: وزارة املالية حصائياتاالتضارب  -

املنظمة العربية  احصائياتوكذا ، ونفس املشكل بالنسبة للمغرب، لالحصاءوطين الديوان ال، الريفية
 .FAO ومنظمة األغذية والزراعة، للزراعة

 الدراسات السابقة -10
واالجتماعية فقد كان ضمن إهتمامات العديد من  ةاالقتصادينظرا ألمهية القطاع الفالحي يف التنمية 
 ا ونذكر منها:الباحثني تعددت الدراسات وتنوعت أهدافه

 دولة أطروحة دكتوراه ، "في قطاع الزراعة بالجزائر وآثارها على تطوره االصالحات": دراسة رابح زبيري
هتدف الدراسة إىل حتليل شامل  1996 ،جامعة اجلزائر، ةاالقتصاديمعهد العلوم ، ةاالقتصادييف العلوم 
والوقوف على مدى ، ها ببعضها البعضاليت مست خمتلف جوانب القطاع الفالحي يف عالقت لالصالحات

 وتوصلت الدراسة إىل .وآثارها مفردة وجمتمعة على تّطور القطاع من جهة أخرى، مشوليتها وتناسقها من جهة
حالة  يف الفالحةجعل املتعاملني يف قطاع ، تعدد حماوالت اإلصالح واعادة اإلصالح خلق جوا غري مستقرأن 

الـــذي  ومن مث اكتفائهم باحلد األدىن من اجلهد االستثماري، يت من جديدترقب وانتظار دائمني ملا قد يأ
 ينتاجاالا ترتب عنه ضعـف منـــو وتدهــور رأس املال مم، لألرض الريعياالستغــالل  بضمان مواصلة   فقطميس

كان الذي   يف الوقت، ق من إصالحاتبتغليب االعتبارات السياسية واالجتماعية فيما طو ، خاصة األرض
عدم مشولية ل ضافةباال، وبأسعار منخفضة جودة له منتوجات ذاتيوفر  أنالفالحي اجملتمع ينتظر من القطاع 

 باصالحإىل القيام  رةيف كل م يدفعاألمر الذي ، الفالحيةملختلف جوانب العناصر املكونة للبنية  االصالحات
 أضحت عاجزة االصالحاتليت مل تطلها ا الفالحي االرشادالبحث والتكوين و ن سياسة من ذلك أ، جديد

مل تكن نابعــــة من تكفل خاص من  الفالحياليت عرفها القطاع  االصالحاتمجيع كما أن ،  تطوير القطاع
إىل التّسرع  ضافةباال، جاءت غالبا يف سياق إعادة تنظيم االقتصاد الوطين يف جمموعه وإمنا، الدولة هبذا القطاع

 .االصالحاتيف  واالحنراف
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 أطروحة دكتوراه دولة يف ، ":"القطاع الفالحي في الجزائر ومشاكله الماليةبعنوان دراسة لــ: محمد بويهي
، 2003/2004، جامعة اجلزائر، وعلوم التسيري ةاالقتصاديكلية العلوم ،  -فرع التسيري-ةاالقتصاديالعلوم 

طاع الفالحي أو اليت ميكن أن تكون يف هتدف الدراسة إىل رصد اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة يف الق
أمهية التمويل كسياسة تعمل على تدعيم  ابرازو ، والوقوف على أمهية االستثمار يف القطاع الفالحي، خدمته
 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية، املالية يف هذا القطاع االصالحاتمع تبيان مدى جناحة ، القطاع

وجتديد ، الفالحي عن طريق زيادة زراعة خمتلف حقول األشجار املثمرة واملتنوعـــةأمهية االستثمار يف القطاع -
حيث يعترب من أهم ، أمهية لتمويل القطاع الفالحي اعطاءو ، وكذا حفر اآلبار وبناء السدود، احلقول املسنة

تنمية القطاع  سياسة اعتمادكما جيب ،  تنميتهو  الوسائل والسياسات اليت تعمل على تدعيم القطاع الفالحي
الفالحي يف اجلزائر بالنسبة لبقية القطاعات األخرى هو ضرورة اقتصادية تفرض نفسها وذلك لألسباب 

وأيضا املوقع اجلغرايف وما يرتّتب عنه من مناخ معتدل ، التالية: املساحة الفالحية الشاسعة اليت متلكها اجلزائر
اهلائلة اليت ميكن استغالهلا استغالال عقالنيا يف كثري من  ائيةالثروة امل، ممطر صاحل ملعظم املنتوجات الفالحية

ية لكثري من نتاجاالوامكانية زيادة عدد الدورات ، الفالحي نتا االتنوع ، توفر اليد العاملة، ةاالقتصادي امليادين
 .وسهولة تنمية الثروة احليوانية، املنتوجات الفالحية

  2011، 09العدد ، جملة الباحث، من الغذائي في المغرب العربي":"األبعنواندراسة لــ:الطاهر مبروكي ،
لفالحـي إال ايف امليـدان  املغاريب االحتاداملاديـة والبشـرية الـيت حيوزهـا  االمكانياترغم أنه  توصلت الدراسة إىل:

يف املـواد األساسـية وذات ويتفـاقم هـذا العجـز ، الغـذاء الصـحي ملواطنيـه يعـاين مـن عجـز كبـري يف تـوفري أنـه
وتعترب ظاهرة اهلجرة الريفية يف الدول املغاربية حنـو املـدن بسـبب السياسـات التصـنيعية مـن ، االسـتهالك الواسـع

جتـري بتسارع وحجم كبريين  هناكمـا أ،  إذ سـبقت فـرتة التصـنيع الكـايف، حيـث سـياقها الـزمين مبكـرة نوعـًا مـا
 امكاناتوتتجـاوز ، األخـرى املسـتقبلة ةاالقتصاديوح فـرص العمـل املتاحـة يف القطاعـات يتجاوزان بوض

وتكمـن أهـم دوافـع اهلجـرة إىل حـد كبـري يف ضـعف ، االسـتيعاب احملـدودة للمـدن املغاربية بوضـعها الـراهن
ويف جاذبيـة املدينـة مـن ، والتخلف النسيب ملستوى اخلدمات يف الريـف، القطاع الفالحي والريفي عموماً 

. ويضـاف إىل كـل هـذه العوامـل السـالفة الـذكر ضـعف االسـتثمارات املاديـة ةاالقتصادياجلوانـب االجتماعيـة و 
 القطـاع. هبذا للنهـوض والبشـرية يف امليـدان الفالحـي نتيجـة ضـعف املردوديـة وعـدم وجـود إسـرتاتيجية واضـحة

 :الموارد الطبيعية ام الريفية المستدامة في إطار سياسات استخد "التنميةبعنوان:  طالبي رياضدراسة لــ
، سطيف، رسالة ماجستري جامعة فرحات عباس، " تونس والمغرب، الجزائر بينالمتجددة دراسة مقارنة 

التنمية  حتقيقالطبيعية يف للموارد  األمثل الستغاللابتوضي  دور قام الباحث من خالهلا ، 2011، اجلزائر
باملقارنة بني  قيامهمع ، املستدامالغذائي  واألمنلتنمية املستدامة يف  ومسامهة هذه األخرية، املستدامة الريفية
املوارد الطبيعية املتجددة مفتاح جناح  استخدامسياسات  أنالدراسة إىل  خلصتوقد ، تونس واملغرب، اجلزائر
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كبرية   أمهية أعطتاجلزائر وتونس واملغرب كل من  أن إىل ا خلصكم،  مشاريع التنمية الريفية املستدامة فشلأو 
 .الطبيعية املتجددة والتنمية الريفية املستدامة وخاصة مورد املياه للموارد

 :ستدام فيفي تحقيق األمن الغذائي الم االقتصاديدور التكامل  :"بعنوان ن خزناجي أمينةبدراسة لــ 
حاولت هذه ، 2013/  2012، 1جامعة سطيف، رسالة ماجستير غير منشورة، عربيدول المغرب ال

، ب العريبيف حتقيق األمن الغذائي املستدام يف دول املغر  االقتصاديدور التكامل  الدراسة أن تستشرف
تتمتع به  بيا بناء على مابإمكان الدول املغاربية أن حتقق إكتفاء ذاتيا نسوقد توصلت الدراسة إىل أنه 

جتلى ذلك يف تراجع معدالت ، الفالحة مل يرق إىل املستوى املطلوب غري أن واقع، من مقومات
البلدان املغاربة يف حتقيق األمن الغذائي  ما يثبت فشل، حجم الفجوة الغذائية ارتفاعايت و االكتفاء الذ

ويعترب تفعيل التكامل املغاريب ضرورة للتنمية ، ةالفالحية بصفة قطريها على السياسات والربامج اعتمادب
 الغذائي. الشاملة يف مجيع اجملاالت خاصة جمال األمن

  :دراسة -ترقية القطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة بعنوان: " سفيان عمرانيدراسة لــ
كلية العلوم ،  دولية وتنمية مستدامة ختصص جتارة غ ميف العلوم التجارية أطروحة دكتوراه ، -حالة والية قالمة

 ابرازهتدف هذه الدراسة إىل ، 2014-2015، ، اجلزائر، جامعة قاملة، التجارية وعلوم التسيري ةاالقتصادي
( لتحقيق التنمية  2013 -2000الفرتة )  على أداء القطاع الفالحي خالل ةاالقتصادي االصالحاتأثر 

واستعراض اجلهود املبذولة من ، نة القطاع الفالحي يف االقتصاد اجلزائريوذلك من خالل حتليل مكا، املستدامة
إىل تشخيص واقع وحتديات التنمية الفالحية يف  ضافةباال، طرف الدولة يف إطار برامج انعاش االقتصاد الوطين

ن االهتمام وتوصلت الدراسة إىل أ .اجلزائر عموما ووالية قاملة على وجه اخلصوص لتحقيق التنمية املستدامة
بل كان يف اخلطاب ، بالقطاع الفالحي مطلع األلفية الثالثة مل يكن أولوية يف سياسات الدولة على أرض الواقع

وكانت النتائج ضعيفة مقارنة باألغلفة ، الرمسي فقط؛ فقد عاىن من هتميشه يف جمال االستثمارات العمومية
الفالحية  االمكانياتق إىل املستوى املطلوب بالرغم من القطاع الفالحي مل ير  كما أن،  املالية املخصصة له

وغياب أو تغييب الثقافة ، ويعود ذلك إىل االستغالل غري األمثل للثروات الفالحية من جهة، املوجودة
والتّغريات ، وعزوف الشباب عن العمل يف الفالحة، يف ظل مشكل العّقار الفالحي، الفالحية من جهة أخرى

وتنفيذ الربامج  اعدادزيادة على عدم إشراك الفالح يف ، احمللية وسوء التسيري االدارةراطية وبريوق، املناخية
 الفالحية

  :حالة دول -يدور التنمية الزراعية المستدامة في تحقيق األمن الغذائبعنوان :" مراد جبارةدراسة لــ
 ةاالقتصاديكلية العلوم ، ةومالي تخصص نقود، ةاالقتصاديأطروحة دكتوراه في العلوم  -شمال إفريقيا

هتدف هذه الدراسة  .2014/2015، راجلزائ، الشلف، يجامعة حسيبة بن بوعل، والتجارية وعلوم التسيري
إىل معرفة مدى مسامهة سياسات واسرتاتيجيات التنمية الزراعية املستدامة املطبقة يف دول مشال إفريقيا يف 
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املغرب ، اجلزائر، دراسة عينة من دول مشال إفريقيا هي مصروقد اختارت ال، حتسني أوضاع األمن الغذائي
مل ، (2012-2001)أن التنمية الزراعية وخالل فرتة الدراسة  وتوصلت الدراسة إىل:.وتونس كدراسة حالة

من املوارد مثل األراضي الفالحية تلك دول مشال إفريقيا رصيدا ضخما ومت، حتسن من أوضاع األمن الغذائي
مثل املورد ، والبعض اآلخر متتلك احلد األدىن الذي يضمن تبين تنمية فالحية مستدامة، ري واملايواملورد البش

أهنا أكثر املناطق استفادة  اضافة، املائي والبحوث والتقنيات الفالحية واجلوانب البيئية واالهتمام باملرأة الريفية
ت كل من مصر واجلزائر وتونس واملغرب لتبين كما أن هناك إرادة ملموسة من طرف حكوما،  املناخ تغرياتمن 

الزراعية املنفذة خاصة مع بداية  االسرتاتيجياتجتسدت يف السياسات و ، مفهوم التنمية الزراعية املستدامة
 دة رغم كل التحديات اليت تواجهها.األلفية اجلدي

 البديلة )دراسة  اتيجياتاالستر :" تجارب التنمية في الدول المغاربية و بعنوان دراسة لــ: جميلة معلم
كلية العلوم ،  شعبة :إقتصاد التنمية، ةاالقتصاديأطروحة دكتوراه يف العلوم ، مقارنة بين الجزائر والمغرب(

 قامت الباحثة من خالهلا، 2016/2017، اجلزائر، 1جامعة باتنة ، والتجارية وعلوم التسري ةاالقتصادي
وتسليط الضوء على البدائل التنموية اليت تسم  ، اجلزائر واملغرب يف ةاالقتصاديبدراسة وتقييم مسار التنمية 

وتناولت الدراسة مقارنة بني القطاع الفالحي ، بالقضاء عن مظاهر التبعية يف البلدين وحتريرمها من التخلف
 التنميةوقد تبني من هذه الدراسة أن الوصول إىل مصاف الدولة املتقدمة وحتقيق ، واملغربوالصناعي يف اجلزائر 

ألن ما يصل  لبلد معني ال يتناسب بالضرورة مع البلدان ، منوذ  تنموي حمدد باتباعال يكون  ةاالقتصادي
إذا كان النهوض بالقطاعني ، التنموية املتبعة ختتلف باختالف مراحل التنمية السرتاتيجيةاكما أن ،  األخرى

كافيا حيث جيب أن يتزامن مع االهتمام بالعنصر شرطا   الفالحي مث الصناعي شرطا ضروريا للتنمية فانه ليس
فقد أثبتت دراسة التجارب التنموية الناجحة ، اإلنسان يعترب وسيلة التنمية وغايتها يف الوقت ذاته ألنالبشري 

احملقق إىل القطاع  االقتصاديمث حتويل الفائض ، أنه يف املراحل األوىل البد من تطوير القطاع الفالحي
حيث البد من االهتمام بفروع الصناعة ،  تطوير هذا األخري شرطا ضروريا لتحقيق التنميةالصناعي ويعترب

بينت املسامهة املتواضعة للقطاع  كما،  التحويلية على وجه اخلصوص باعتبارها مصدرا للقيمة املضافة العالية
كما تبني أن البلدين يعتمدان ،  ويف توفري مناصب الشغل االمجاييف الناتج احمللي يف اجلزائر واملغرب الفالحي 

الكبري  عتماديتصف الوضع يف اجلزائر باال حيث، من عدة مواد غذائية أساسيةهتما على االسترياد لتلبية حاجيا
تنفيذ  الغاءىل تأخري أو الصادرات من احملروقات قد يؤدي إ ايراداتمبعىن أن اخنفاض ، تعلى قطاع احملروقا

الغذائية  من املواد هتاجلزائر واملغرب على حد سواء من تبعية للخار  لتلبية حاجاتعاين او ، التنموية الربامج
يستوجب على و ، هتاواردا قيمة من املواد الغذائية تغطي شارة إىل أن قيمة صادرات املغربمع اإل، األساسية
احلديثة  الفالحية لعل أمهها هو تطبيق التقنيات بالقطاع الفالحياختاذ تدابري استعجاليه للنهوض  اجلزائر

 .ضمان االستدامة الفالحية هناخاصة املتعلقة برتشيد استخدام املياه وتطوير الفالحة البيولوجية اليت من شأ
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 :االستثمار الفالحي وأثره على حركة التجارة الخارجية للمواد الغذائية :" بعنوانسهيلة مصطفى دراسة لــ
دارة األعمال والتجارة ختصص:إ، العلوم التجارية يفكتوراه أطروحة د ، " األساسية في دول شمال إفريقيا

تناولت عرض ملختلف السياسات  : 2016/2017، راجلزائ، الشلف، ييبة بن بوعلجامعة حس، الدولية
ومن بينها اجلزائر واملغرب ، وتطور االستثمار الفالحي يف إطارها والربامج القطاع الفالحي لدول مشال افريقيا

واالجتماعي لالستثمار الفالحي  االقتصادي دراسة إىل استعراض السند املنطقيهتدف هذه الو  ،حمل دراستنا
وتوصلت ، مشال إفريقيا واجلزائر وتفحص تأثريه على حركة التجارة اخلارجية للسلع الغذائية األساسية يف دول

قيا تعكس الكثري من احملاوالت املتكررة حلل مشكل الغذاء يف دول مشال إفري أنه رغم الدراسة إىل:
إال ، وما صاحبها من ممارسات وتداعيات حىت يومنا هذا، حتدث على أرض الواقع ظلت السلبيات اليت

هلذه الدول عرف  االمجاية الناتج احمللي الفالحي يف الناتج احمللي نسبة مسامه أننا جند أن متوسط
عن مقومات االستثمار الفالحي أما ، 2008 أزمة الغذاء العاملي لسنة اليت تلت رتاتحتسنا خالل الف

 الدول العربية املساحة املزروعة يفنسبة هامة من  يف دول مشال إفريقيا فإن املساحة املزروعة تشكل
 الذي ميكن أن تلعبه دول مشال إفريقيا يف جمال االستثمار االسرتاتيجيما يفسر الدور ، (21%)

فإهنا ال تزال بعيدة ، نسبة للعمالة الفالحية يف دول مشال إفريقياوبال، الفالحي مقارنة بباقي الدول العربية
قيم القروض املخصصة لتمويل املشاريع الفالحية يف أحد صوره زيادة  ارتفاع ريرب و ، عن مستوياهتا العاملية

ضعف وعن ، دول مشال إفريقيا بزيادة التدفقات النقدية املوجهة لالستثمار الفالحي حكوماتم اهتما
األوقات  األمسدة يف دول مشال إفريقيا يرجع أساسا إىل عد توفرها بالكميات الكافية ويف مااستخد
بالطرق  الفالحني املام متكاليف النقل وعد ارتفاعو ، املتواصل يف أسعارها رتفاعفضال عن اال، املالئمة

مسة حنو زيادة نقطة انعطاف حا 2009وعن حالة اجلزائر تعترب سنة  .احلديثة والصحيحة الستخدامها
مقارنة بالفرتة  2014-2009يف أغلبيتها يف متوسط الفرتة  %50بعض السلع الغذائية جتاوزت  انتا 

العديد من  ارتفاعإال أن الواردات الغذائية هي األخرى ارتفعت كما وتكلفة بسبب ، 2000-2008
 .وبقيت الصادرات الغذائية شبه منعدمة 2008السلع الغذائية سنة 

 دراسة ، واقع ومساهمات القطاع الزراعي في تحقيق األمن الغذائي:"بعنوانلخلف عثمان  ــ:ل دراسة
مداخلة مقدمة يف ، " (2012-2005تونس والمغرب خالل الفترة)، حليلية مقارنة لحالة الجزائرت

 ةتصادياالقالتاسع حول "استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات ى امللتق
، 2014نوفمبر  24و 23يومي ، والتجارية وعلوم التسري جامعة الشلف ةاالقتصاديكلية العلوم ،  والدولية"

فرتة  بية يف حتقيق األمن الغذائي خاللفالحي هلذه الدول العر بتحليل مدى مسامهة القطاع القام الباحث 
تونس واملغرب مقومات زراعية ، سة أن للجزائربينت هذه الدرا الدراسة وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
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 الفالحيلكن هذا ال يعين أن القطاع ، س هبا يف بعض املنتجاتالبأ انتا معتربة مكنتها من حتقيق معدالت 
واليزال القطاع الفالحي ضعيف واألمن الغذائي مرهون ، للبلدان الثالث حيقق االكتفاء واألمن الغذائي

ومرهون مبدى االهتمام وجناعة ، تونس واملغرب، تفع اليت تعرفه كل من اجلزائرباالسترياد الغذائي املر 
مستوى  ارتفاعو ، مؤشر التغذية واجلوع ارتفاعومعطيات الدراسة  احصائياتكما بني ،  االستثمارات الزراعية

، (2012-2010)تونس واملغرب يف الفجوة الغذائية العربية بنسبة كبرية خالل الفرتة الراهنة، مسامهة اجلزائر
واملوارد احملدودة ، ورمبا يرجع ضعف القطاع الزراعي نتيجة إىل أثار التقلبات املناخية أي تقلب األمطار وتذبذهبا

  .نتا االتكاليف  ارتفاع ضف إىل ذلك، ، من األراضي الصاحلة للزراعة واملياه
 :في الجزائر: األداء  االقتصادينويع لقطاع الفالحي كمصدر للتا":بعنوان طويجيني زين العابديندراسة لــ 

"رهانات االقتصاد اجلزائري يف  املؤمتر الوطين حول:، "1999-2017والقيود خالل الفترة  االقتصادي
والتجارية  ةاالقتصاديكلية العلوم ،  اجلديد؟ االقتصاديظل األوضاع احمللية الدولية احلالية" أي فرص للنموذ  

دف هذه الورقة هت، 2017أكتوبر 23و22يومي ، 2ميد مهري قسنطينةجامعة عبد احل، وعلوم التسيري
للقطاع الفالحي يف اجلزائر باملقارنة مع دول مشاهبة  االقتصاديالعلمية إىل تقدمي تقييم موضوعي لألداء 

داء يعد األ وتوصلت الدراسة إىل مايلي :، مع مناقشة أهم العراقيل والقيود اليت يعاين منها، ( )املغرب وتونس
، وباجملهودات اليت بذلتها اليت متتلكها االمكانياتللقطاع الفالحي يف اجلزائر ضعيف مقارنة مع  االقتصادي

، التجاري الفالحي والتجاري الغذائي وهو ما يتض  من خالل العجز الكبري الذي يعاين منه كل من امليزان
ن عجز القطاع الفالحي يف اجلزائر ليس مرتبطا ويتض  مما سبق أوكذا ضعف مسامهته يف الناتج احمللي اخلام. 

 لالمكانياتبقدر ما هو نتيجة لالستخدام غري الفعال ، بشكل عام االمكانياتإىل حد كبري بش  املوارد أو 
هذا القطاع يف االقتصاد يف  كما أن مكانة، املتاحة بسبب عجز السياسات اليت هدفت للنهوض هبذا القطاع

اجملتمع من خالل إمهال الفالح للنشاط  ع عدد العمال الفالحيني وكذا مكانته لدىتراجع مستمر بسبب تراج
 كما أن عملية متويل .من العديد من املعيقات اليت حالت دون النهوض هبا اجلزائريةتعاين الفالحة و ، الفالحي

 .وقاتمبا فيها قطاع الفالحي تبقى رهينة التقلبات يف سوق احملر  ائرخمتلف القطاعات يف اجلز 
دراسة مقارنة  اجراءيف هبا هذه الدراسة  تءاليت جا ضافةات السابقة تتض  االخالل استعراض الدراسمن 
تقدمي تقييم موضوعي  خالل منيف اجلزائر واملغرب اليت مشلت القطاع الفالحي الفالحية  االصالحاتملسار 
واملؤشرات املختارة  املعايري منظومة من عتمادباالرب  اجلزائر باملقارنة مع املغللقطاع الفالحي يف االقتصاديلألداء 

  .اقتصادية متكاملة للقطاع الفالحي يف اجلزائر واملغرب السرتاتيجيةتصور  اعطاءو ، املعربة عن ذلك
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  الدراسة هيكل -11
عن  لالجابة فصول حاولنا من خالهلا تكييفها أربعةمقدمة وخامتة على  إىل ضافةباالشتملت الدراسة ا
والذي تطرقنا فيه للمباحث  السياسة التنموية لقطاع الفالحة ل األول:حيث يتناول الفص. املطروحة شكاليةاال

والتكون فعالية القطاع ، االقتصاديتطور أمهية الفالحة يف الفكر مث تتبع ، مفهوم الفالحة أساسيات حول:التالية 
 انتا  ميكن مبوجبها الوصول إىل أقصى وأحسن خالل السياسات الفالحية اليتإال من الفالحي وتقدمه ومنوه 

من حيث مفهومها وأهدافها ، مضامني السياسة الفالحيةلثالث لذلك تناولنا يف املبحث ا، استمرارهوضمان 
 بلد.السياسة الفالحية يف كل مع الرتكيز على األمن الغذائي كونه أولوية تسعى لتحقيقها ، وأنواعها
 ثالثإذ اشتمل على  ةاالقتصاديأساسيات حول مفهوم التنمية  فيه ناتناولفسة الفصل الثاين من الدراأما 
مث عرض ، مقوماهتا وأبعادها ومؤشرات قياسها ابرازو  ةاالقتصادياإلطار املفاهيمي للتنمية املبحث األول . مباحث

جمهودات متعددة وممركزة على  ةاالقتصاديكما تتطلب التنمية ،  املختلفة ةاالقتصادي املفسرة للتنمية وحتليل لنظريات
حيث تطرقنا يف املبحث ، املالئمة وتوفري األموال الالزمة االسرتاتيجياتفهي ال تتحقق إال باتباع ، مجيع املستويات

مع الرتكيز على اسرتاتيجية التنمية الفالحية باعتبار ، ةاالقتصادياليت تقوم عليها التنمية  سرتاتيجياتلال الثالث
  .ةاالقتصاديالقطاع الفالحي يف التنمية دور  ابرازي حمور دراستنا. من خالل القطاع الفالح

اجلزائر التنموية الفالحية يف  طور السياساتمن الدراسة خمصص للقيام بدراسة ت الثالثالفصل وخبصوص 
ن خالل إىل م للجزائر واملغرب ومكانتها ضمن املخططات التنموية الفالحةفتم التطرق فيه إىل أمهية . واملغرب

أما ، املبحث األول تعرضنا فيه للسياسات الفالحية يف اجلزائر بني النتائج واألهداف: أربع مباحث كمايلي
-2000املستحدثة خالل الفرتة ) االصالحاتاملبحث الثاين فتناول تأهيل القطاع الفالحي يف ظل الربامج و 

 االصالحاتفتناول املبحث الثالث ، خالل مبحثنيوتطرقنا بعدها للسياسات الفالحية يف املغرب من ، (2017
 .األخضر للنهوض بالقطاع الفالحي املغربخمطط  ويف املبحث الرابع، حية يف املغربالفال

وأهم آليات تطويره يف الفالحي  للقطاع االقتصاديللدور التنموي دراسة حتليلية مقارنة  الرابعالفصل وأخريا 
املبحث األول دراسة تقييمية ، خالل ثالث مباحث من، (2017-2000خالل الفرتة ) اجلزائر واملغرب
قمنا بتقييم  املبحث الثاينويف ، للقطاع الفالحي يف اجلزائر واملغرب واملالية الطبيعية والبحثية والتقنية لالمكانيات

مسامهة القطاع  أيضا يهوتناولنا ف، (ر واملغرب )مؤشرات إقتصادية دالةللقطاع الفالحي يف اجلزائ االقتصادياألداء 
ويف األخري تطرقنا إىل حتديات القطاع  الفالحي يف اجلزائر واملغرب يف حتقيق األمن الغذائي )مؤشرات كمية(.

 .الفالحي يف اجلزائر واملغرب احللول املقرتحة
 

 



 : األولالفصل  
 السياسة التنموية لقطاع الف الحة
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    : تمهيد
را للدور الكبري واهلام للفالحة  نظ، متثل الفالحة القطاع األكرب يف معظم الدول السائرة يف طريق النمو

لذلك فإن عملية التنمية يف مثل هذه الدول تستوجب حتقيق فائض فالحي يكفي ، تقتااييةاالكمحرك للتنمية 
وذلك عن طريق ، تقتااييةاالمسايل ألغراض التنمية لسد حاجيات السكان وحتقيق مسامهة فعالة يف التكوين الرأ

أغلب العوائق اليت تكبح  الزالةوتعد الفالحة نقطة حمورية ، األخرى تقتااييةااليفع تقوي لبقية القطاعات  اعطاء
ية كما أنه من الناحية التارخيية تفيد جتارب العامل املتقدم أن عملية االنطالق يف التنم،  تقتااييةاالعملية التنمية 

وال تكون فعاليتها إال من خالل السياسات ، متوتقفة على التقدم والنمو الذي حيرزه القطاع الفالحي تقتااييةاال
املهمة الرئيسة للفالحة يف  وتتمثله. استمرار وضمان  انتاجالفالحية اليت ميكن مبوجبها الوصول إىل أتقاى وأحسن 

ويعترب توفري الغذاء واستقراره من العناصر الرئيسية ، نسانالذي هو حمرك اال، أي بلد يف توفري الغذاء للسكان
وملا كانت مسألة ، لتحقيق األمن الغذائي الذي هو تقدرة اجملتمع على توفري االحتياجات الغذائية األساسية ملواطنيه

ة بتحقيق والنهوض بالسياسات الفالحية الكفيل هتماماألمر الذي أيى لال، األمن الغذائي مرتبطة باألمن القومي
 : سنتناول يف هذا الفال املباحث التاليةوعليه ، األمن الغذائي

 ؛أساسيات حول مفهوم الفالحة: المبحث األول
  ؛االتقتااييية الفالحة يف الفكر تطور أمه: المبحث الثاني
 .مضامني السياسة الفالحية: المبحث الثالث
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 ةأساسيات حول مفهوم الفالح: المبحث األول
، االتقتااييبفعالية يف النمو والتطور  تساهماليت  االجتماعيةو  تقتااييةاالتعترب الفالحة من أهم املوضوعات 

 ضافةباال، إىل بعض العناصر اليت تبني مفهوم الفالحة وأمهيتها وأهم خاائاها وأنواعها املبحثسنتطرق يف هذا 
 إىل أهم النظم الفالحية.

 وأهميتها  مفهوم الفالحة: المطلب األول
رتبطة باألرض ، املتعترب الفالحة حقال واسعا ملختلف األنشطة الفالحية اليت ميارس فيها الناس نشاطاهتم

وتقد ال جند ، االجتماعيةو  تقتااييةاالوالتنمية من أجل العيش ، النبايت واحليواين مادرهالغذاء من  انتاجوزراعتها و 
 .1...إخل.الزراعة، الفالحة، الفالح: بيات الفالحية مثلتعريفا يتقيقا وشامال لبعض الكلمات يف األي

 تعريف الفالحة : الفرع األول
 : واجرائيةمن خالل مداخل لغوية وتعارف علمية ، سنتناول بعض املفاهيم املرتبطة بالفالحة 

 2ألقى فيها البذر )البذر(.: زرع ) زرع األرض(: الزراعة لغة -
 والفالح، القيام بشؤون األرض من احلراثة والري وحنو ذلك: فالحةوال، شقها: فلح األرض: الفالحة لغة -

 3هو من حيرث األرض ليزرعها. حمرتف الفالحة
، أي العناية والرعاية  CULTUREأي احلقل أو الرتبة وكلمة   AGERمن كلمة : وفي الالتينية -

 .لنبات والرتبةبذر األرض والعناية با: مبعىن العناية باحلقل أو الرتبة. إذا فالزراعة هي
واجتماعية ، ترتبط بعالتقات طبيعية تشري إىل حتديد جمموعات تارخيية متميزة االتقتاايييف املدلول  والفالحة

وطاملا حتررت هذه اجلماعات من العالتقات املرتبطة باألرض انطلقت يف صراعات ضمن عالتقات ، مع األرض
 4حية كان أساسها احلاول على األرض.فعندما نقول احلروب الفالحية والثورات الفال، زراعية

)أي احلقل أو  Agerإذا أخذنا الزراعة مبفهومها الضيق جند أن كلمة زراعة مشتقة من الكلمتني  -
أما باملعىن ، وعلى هذا ميكن القول بأن الزراعة هي العناية بزراعة األرض، )أي العناية(  Cultureالرتبة( وكلمة 

احملاصيل  نتاجمن مجيع الفعاليات اليت يقوم هبا املـــزارع كفالحة األرض وزراعتها الالذي نقاده هنا الزراعة تتض
احلليب والاوف واللحوم واجللوي وتربية الدواجن والنحل ويوي القز  نتاجالبنائية واتقتناء احليوانات الزراعية ال

صيل للسوق وتسليمه إىل املخازن احملا عدايال، وغريها. وكذلك تشمل الفالحة أي عمل آخر الحق جيري باملزرعة
                                                           

، رسالة ماجستري، معهد العلوم االتقتاايية، اخلروبة، جامعة اجلزائر، (إشكالية التشغيل في الزراعة )دراسة حالة الجزائر الطاهر،  زويرت 1
 .08، ص1996/1997

، ص 2004، الطبعة الرابعة، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، معجم الوسيطإبراهيم أنيس عطية الاواحلي، حممد خلف اهلل وآخرون،  2
392. 

 .700 – 699نفس املرجع، ص ص  3
 .10، ص مرجع سابقلطاهر، زويرت ا 4
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أو الوسطاء. فالفالحة هي علم وفن ومهنة حذق ومهارة الستثمار املواري األرضية والبشرية. وأهنا طريقة من طرق 
  1احلياة للحاول على العيش.

 ويعرف البعض الفالحة بأهنا علم وفن فالحة الرتبة وتعرف كذلك بأهنا علم وفن وصناعة أو مهنة استغالل -
الزراعة النباتية واحليوانية وتوصف أحيانا بأهنا طريقة يف احلياة  نتاجية الانتاجاملواري األرضية والبشرية يف وحدات 

  2إىل كوهنا مهنة أو فن. ضافةباال
وتقد عرفت مجعية االتقتااي الزراعي الفرنسية الفالحة هي كل عمل الغرض منه السيطرة على تقوى الطبيعة  -

 احلاجات االنسانية. شباعالاملزروعات واحليوانات الالزمة  انتاجاد والتحكم فيها بق
 3: تعريف آخر جدير باالعتبار هو أن الفالحة تتضمن كل مايقوم به املزارع من -

 احملاصيل النباتية سواء احلقلية منها أو البستانية؛ نتاجفالحة األرض وزراعتها ال -
 للحوم والاوف واجللوي؛األلبان وا نتاجاتقتناء احليوان الزراعي ال -
 تربية الدواجن والنحل والقز؛ -
احملاول للسوق وتسليمه  اعداياملختلفة ك الفالحيةأي عمل جيزي باملزرعة الحق أو متال بالعمليات  -

 .للمخازن والعمالء أو شركات النقل لتاديره إىل اخلارج
، ملفهوم احلديث والضيق للفالحةوهو يركز على ا: ( FAO) تعريف الفالحة حسب منظمة األمم المتحدة - 

 انتاجالفالحي و  نتاجمبستلزمات اال مداياتاالو  االرشايإذ يتعلق خاصة باملواي الطبيعية والبحوث والتدريب و 
نضيف ، إىل التعريف الضيق ضافةباالاحملاصيل والثروة احليوانية وماائد األمساك والري. أما التعريف الواسع فهو 

 4.والتحويل للمنتجات الفالحية حية وخدمات التسويقصنع املستلزمات الفال
لتحسني منو  نتاجللنهوض بعملية اال، إن الفالحة تضم مجيع األنشطة املنتجة اليت يقوم هبا الفالحون أو املزارعون  
 5النبايت واحليواين وذلك بقاد توفريها لإلنسان. نتاجاال

نفس املعىن أو املدلول وعندما نقول مثال املساعدات املالية  غري أننا نالحظ بأنه كلمة الفالحة والزراعة هلما
غري أن هذه التعريفات التعكس وال تفسر بقية . املخااة للقطاع الفالحي أو الزراعي فإهنا تعين نفس الشيء

إذ أن الفالحة احلديثة أصبحت التقتار فقط على ، النشاطات الفالحية كرتبية احليوانات وزراعة البساتني

                                                           
  .37، ص 1969الطبعة األوىل، مطبعة العايل، بغداي، العراق، أسس ومبادئ االقتصاد الزراعي، عبد الوهاب مطر الداهري،   1
 . 81، ص 2010، الطبعة األوىل، يار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األرين، اإلقتصاد الزراعيجواي سعد العارف،   2
 .83ع، ص نفس املرج  3
  .09ص مرجع سابق، زويرت الطاهر،  4
-1990سياسات اإلصالحات الزراعية وتطور حجم الواردات الجزائرية من المواد االستهالكية األساسية خالل الفترة عامر مناور أمحد،  5

 م التسيري، جامعة احممد بوتقرة،ية وعلو ، رسالة ماجستري، ختاص اتقتااي كمي، تقسم العلوم االتقتاايية، كلية العلوم االتقتاايية والتجار 2012
 .24، ص 2016/  2015ومرياس، اجلزائر، ب
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وحتسني ، ليات اخلاصة برعاية الرتبة واألرض بل هتتم أيضا بنشاطات أخرى كرعاية احليوانات وحتسني ساللتهاالعم
إىل توفري اآلالت  اضافةنوعية النبات ومستلزمات الزراعة من أمسدة وبذور وأيوية ملقاومة األمراض واآلفات 

، الزراعية والريفية كحفر اآلبار والتنقيب عن املياهكما أن النشاطات الفالحية هتتم بكثري من اخلدمات ،  الفالحية
وشق الطرق واملسالك واملواصالت والتسويق وغريها من األعمال ، مراكز التخزين والتحويل اتقامةوبناء السدوي و 

 1.واخلدمات الالزمة للنشاط الفالحي
، املواري الطبيعية )األرضيةالفالحة هي مجيع األنشطة اليت تعمل على تطويع ، من خالل التعاريف السابقة 
وتسخري املواري البشرية من خالل استخدام األساليب البحثية والتقنية والطرق العلمية ، النباتية واحليوانية(، املائية

 .احلاجات اإلنسانية املتزايدة من الغذاء وتوفري املواي األولية اشباعاليت تضمن 
 أهمية الفالحة : الفرع الثاني
مواي  انتاجاستطاعتنا ، ومع الذي ميد العامل بالغذاء واملعامل باملواي األولية األساسيملادر ا هي الفالحة

أي النباتات واحليوانات هي املادر الوحيد الذي يعتمد ، عضوية ياخل املعامل الكيميائية إال أن الكائنات احلية
بالكميات والنسب اليت حيتاجها العنار عليه اعتمايا أساسيا يف احلاول على الربوتينات والنشويات والدهون 

 البشري. 
الظروف ساعدت اإلنسان على االستفاية من ومن احلقائق الواضحة أن الفالحة كانت من أهم احلرف اليت 

ومل تتقدم أمه من ، احمليطة به لكسب رزتقه. واحرتافها مجيع الشعوب تقبل أن حترتف الاناعة أو أية مهنة أخرى
لتجارة إال بعد أن احرتفت الفالحة وعاشت عليها مدة من الزمن وال ميكن لشعب من األمم يف الاناعة وا

الغذاء واملواي األولية ليس  استريايوإن ، الشعوب أن حييا بدوهنا رغم ما تقدمه الاناعة من وسائل الراحة والكمال
 2وخاصة ما كان حيدث يف أوتقات احلرب.، مضمونا وال يتيسر يائما
أو ها وعدي العاملني هبا انتشار حيث أهم احلرف اليت عرفتها اجملتمعات البشرية سواء من تعد الفالحة من 

التعدين والاناعة والايد يف بعض بلدان العامل تبقى  وبالرغم من تزايد أمهية، من حيث فائدهتا للفري البشري
شكل املنتوجات الفالحية مهما كان العاملي.وت نتاجالفالحة على غاية كبرية من األمهية ملسامهتها العالية يف اال

 ا:عدايها وأنواعها فرعني رئيسني مهت
سواء كانت غذاء لإلنسان كاحلبوب والفواكه واخلضروات أم علفا للحيوان كالشعري : الغذائي نتاجاال -

 وغريها؛ والذرة والربسيم

                                                           
 من شباب قرية فالحيه بالجنوب ، اتجاهات الشباب نحو العمل الفالحي في المجتمع القروي )دراسة ميدانية لعينةعيسى بن ناصر 1

، 2008/2009ة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، ، رسالة ماجستري، ختاص تغرير اجتماعي، تقسم العلوم االجتماعيالجزائري(
  55- 54ص ص 

 .38-37، ص صمرجع سابقعبد الوهاب مطر الداهري،  2
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 كالقطن واخلضروات ونباتات الزيوت وغريها.: يف شكل مواي خام للاناعة نتاجاال -
ها ألن عوامل نشأهتا ختتلف عن بقية احلرف الاناعية اليت انتشار تتميز الفالحة عن غريها من احلرف بسعة و 

على سبيل املثال ال ميكن أن يتواجد ، ترتكز يف مناطق حمدوية من العامل والتعدين الذي يرتكز يف أماكن معينة
 1حيثما يتواجد اإلنسان. العامل بينما ميكن للفالحة أن تتواجد منالبرتول يف كل مكان 

وكانت الفالحة وال تزال من أهم وأوسع ، لقد وجدت الفالحة منذ أن وجدت احلضارة على وجه األرض
بقاء البشر ولوال  استمراريف العامل وهي كذلك من أهم العوامل األساسية الالزمة لضمان  تقتااييةاالالفعاليات 

 : وفيما يلي ميكن أن نبني أمهية الفالحة من عدة نواحي أمهها، ضالفالحة لكانت احلياة مستحيلة على وجه األر 
 اجنازاتفاية من إن وجوي تقطاع فالحي تقوي يسويه التحديث وامليكنة عن طريق االست :قتصاديةاالالناحية -أوال

حي إىل فوجوي مثل هذا القطاع الفال، أصبح ضرورة ال تقبل املناتقشة، املعاصرة التقنيةوأساليب العلوم احلديثة 
ألن ذلك يعمل على توفري سبل الرخاء والرفاهية ، ميثل غاية ما تابو إليه أي يولة إمناصناعي تقوي  جانب تقطاع

أعقاب احلرب  -يف عدي من الدول  تقتااييةاالألبنائها. وليس أيل على ذلك مما أسفرت عنه جتارب التنمية 
ة لآلمال وذلك نتيجة تطبيق خطط تنموية تعتمد على القطاع من نتائج خميب –العاملية الثانية واحلقبة التالية هلا

الاناعي يف احملل األول وهتمل القطاع الفالحي نسبيا. كذلك فإن فشل العديد من التجارب التنموية لبعض 
 الدول النامية أمنا يرجع أيضا إىل تقاور القطاع الفالحي فيها وختلفه عن مواكبة القطاع الاناعي وتلبية احتياجاته

 تقتااييةاالكذلك تتجلى األمهية    2من مواي أولية بل وفشله حىت يف تلبية احتياجات السكان من املواي الغذائية.
وفيما خيص توفري ، للفالحة من خالل توفري فرص عمل كثرية وتعد الفالحة سوتقا واسعا للمنتجات الاناعية

من خالل  تقتااييةاالها لغرض استخدامها يف برامج التنمية فإن الفالحة توفر املواري النقدية وتقدمي، املواري املالية
األخرى  تقتااييةاالزراعة أنواع من احملاصيل الزراعية وخاصة التاديرية منها. كذلك متد الفالحة القطاعات 

غري  تقتااييةاالية الفالحية من جهة ومنو القطاعات نتاجاال رتفاعباأليدي العاملة الفائضة عن حاجتها وذلك ال
 3الحية من جهة أخرى؛ف

ذه احلرفة تأثري فله، فإن أمهية الفالحة تظهر يف تغلغل العمل الفالحي يف حياة الفالح :االجتماعيةالناحية -ثانيا
، وعلى عاياهتم وتقاليدهم وميوهلم فتطبعهم بطابع خاص وهو الطابع القروي نيالفالحمباشر على سلوك 

يف حياة  احلرفتان هاتانحيث ال تتغلغل ، الرئيسيتني الاناعة والتجارةواختااصهم هبا وهذا خيتلف من احلرفتني 
 اإلنسان وبيئته كتغلغل الفالحة؛

                                                           
أطروحة دراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية الكلية )دراسة حالة الجزائر(، طاليب رياض،  1

زائر، توراه، ختاص علوم اتقتاايية، تقسم العلوم االتقتاايية، كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجليك
 .39، ص2016/2017

 .83، ص 1986بنان، ، يار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لالموارد واقتصادياتهاكامل بكري، حمموي يونس، عبد املنعم مبارك،    2
 .41، ص 2013، الطبعة األوىل، يار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األرين، االقتصاد الزراعيرمحن حسن املوسوي،  3
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األتقطار فحسب بل إن  ال ترجع أمهية الفالحة إىل التفوق العديي للفالحني يف كثري من :الناحية السياسية-ثالثا
رب ذات نفوذ كبري خيشاه السياسيون حىت البلدان اليت بالنظر إىل صالبتها ومتسكها الدائم بااحلها تعتهذه الطبقة 

إذ أن ، ال يطغون فيها على جمموع السكان كالواليات املتحدة األمريكية. وتظهر أمهية الفالحة يف التجارة األولية
كذلك   1معظم هذه التجارة تكون من منتجات فالحية تشحن لغرض استبداهلا باملنتجات األخرى واخلدمات.

الذايت األساسي لألمة(  االكتفاءعمل السياسات الوطنية على حتقيق السياية الوطنية يف شؤون الغذاء )جيب أن ت
وليس جمري القدرة على جمري األمن الغذائي )أي القدرة على يفع تقيمة املواي الغذائية املستورية الستكمال النقض 

فمقرطة اجملتمع تفرتض ، ومنظمة التجارة العاملية فرضهاألمر الذي حياول البنك الدويل ، الوطين للغذاء( نتاجيف اال
وبني عامل الريف ومنظمات ، ترك جمال واسع للمفاوضات اجلماعية بني املنظمات الفالحية والنقابات العمالية

الفالحي يف الوتقت احلايل هلجوم معومل من رأس املال االحتكاري  نتاجويتعرض اال، املستهلكني بتأييد من الدولة
ة املسماة "انفتاح األسواق" وهي تعين يف الواتقع انفتاح االسرتاتيجيم به أجهزة منظمة التجارة العاملية يف إطار تقو 

 .2أسواق اجلنوب من جانب واحد أمام متطلبات توسع رأس املال االحتكاري للشمال
 الفالحة  خصائص: المطلب الثاني

ومن الضرورة فهم هذه ، ن وجويها جمتمعة إال يف الفالحةميك وال، تتميز الفالحة باملميزات التالية جمتمعة
 3:وفيما يلي أهم هذه املميزات، احللول املناسبة هلا اجياياملميزات ألهنا تساعد على فهم طبيعة املشاكل الفالحية و 

فالح  تتال بعمل ال إذ، العلمي نتاجفرع مهم من فروع اال الفالحة: التقدم العلمي بطيء األثر في الفالحة -1
ويقوم الفالح كذلك بعمليات التسويق ، كثري من العلوم ككيمياء الرتبة وعلم تغذية احليوان والنبات وأمراضها

وحتتاج التجارب الفالحية إىل وتقت طويل ملعرفتها وذلك بسبب التغريات الطبيعية. ولذلك بقي اجلهل ، الالزمة له
أما يورة الناتج الاناعي ، ألن يورة الناتج الفالحي طويلةخميما على الفالحة أطول مما هو خميم على الاناعة 

، يف سنة واحدة أكثر مما تؤثر التجارب الفالحية يف سنني عديدة نتاجفإهنا تقارية وتقد تؤثر التجارب العلمية يف اال
ا للفري وزياية على ذلك فالتجارب الزراعية كثريا ما تكون صعبة وذات تكاليف باهضة حبيث ال يتيسر االنتفاع هب

ولذا تقوم احلكومات عاية بالتجارب الفالحية على نطاق أوسع ، ولكنها عاية تكون عظيمة الفائدة للمجتمع
 وعلى أساس علمي وألمد طويل. وتقوم بنشر نتائج هذه التجارب جمانا على الفالحني بكافة الوسائل املمكنة؛

حيتاج  ، تؤثر على الاناعة ية على الفالحة أكثر مماتؤثر العوامل الطبيع: عنصر المغامرة كبير في الفالحة -2
، ميكن االعتماي عليها ألهنا عرضة للتقلبات الفجائية كل نبات إىل شروط مناخية لنموه ولكن الظروف املناخية ال

وهلذا ياعب على املزارع أن يتنبأ عن ، وهذا ما ال جنده يف الاناعة اليت ختضع لسيطرة اإلنسان خضوعا تاما

                                                           
 .83، ص مرجع سابقجواي سعد العارف، 1
 .191، ص 2008ديدة، القاهرة، مار، ، الطبعة األوىل، مركز البحوث العربية واالفريقية، يار الثقافة اجلبدائل التنمية العربيةمدحت أيوب،  2
   43 – 42، ص ص مرجع سابقعبد الوهاب مطر الداهري،  3
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توازن بني التكاليف احلدية  اتقامةومتنع ، ه وهذا ما جيعل الفالحة عمال فيه كثري من املغامرةانتاجوماري  مقدار
 احلقيقي؛ نتاجواال
وبني احلاول  نتاجإن فرتة االنتظار يف الفالحة بني بدء تشغيل عوامل اال: فترة االنتظار طويلة في الفالحة -3

الاناعي تقارية ألهنا خاضعة لسيطرة  نتاجالفالحي طويلة بينما يورة اال جنتا طويلة أي أن يورة اال نتاجعلى اال
سلعة لسوق حاضرة إجابة لطلبات يتلقاها وعندما تقل الطلبات حيد من  انتاجيقوم صاحب املعمل ب، اإلنسان

 .لقاهايف الفالحة اليليب طلبات ت ه وإذا اضطرت احلالة فيتوتقف عن العمل أو يغلق مانعه.ولكن الفالحانتاج
أي أنه ال ينتج لسوق حاضرة بل لسوق مستقبله وهو ال يعلم كيف ستكون حالة العرض والطلب واألسعار عند 

 نضوج حماوله؛
بدأت هذه  أظهرت الدراسات أن نسبة املشتغلني يف الفالحة يف العامل يف تناتقص ولقد: تناقص نسبة الزراع -4

، ية الفالحيةنتاجإىل زياية اال ويعوي سبب ذلك، يع أحناء العاملالنسبة تتناتقص منذ منتاف القرن العشرين يف مج
 نتاجوهذا مما زاي يف اال، الناتج من استعمال املكننة والتقدم العلمي والتكنولوجي كاآلالت واحملسنات الزراعية

 ع تقيام املاانعمبهن أخرى.ومما أيى أيضا إىل تناتقص عدي الزرا  لالشتغالوترك فائضا من األيدي العاملة  الفالحي
 بآياء الكثري من العمليات اليت كانت تؤيى يف املزرعة؛

أي تزويد  ها فإن متويلهاانتاجوبسبب املخاطر الكثرية اليت تتعرض هلا الفالحة يف : صعوبة التمويل الفالحي -5
تسليف  رتيي يفيابح أصعب بكثري من متويل الاناعة يائن ي نتاجهم يف االستمرار الفالحني بالقروض الالزمة ال

 : املزارع أو يطلب فائدة كبرية مقابل استعمال رأمساله يف الفالحة وذلك لسببني
    يتكون من نتاجالنبايت واحليواين وهذا اال نتاجإن الضمان األول لسداي السلف الفالحية هو اال: األول -

 .ونقلها وخزهنا حماصيل بيولوجية تتعرض للتلف يف مراحل منوها وحتضريها
واالخنفاض من غري أن تستقر على حالة واحدة  رتفاعإن أسعار احملاصيل الزراعية تتأرجح بني اال: ثانيال -

ملدة طويلة تبعث على االطمئنان يف أياء السلفة عند أجلها خاوصا ماكان منها طويل األمد كالسلف 
 1الفالحية؛ العقارية الفالحية واليت متثل جزًء مهماً من السلف

  :منها قتصاديةاالحة إلى مجموعة من القوانين خضوع الفال –6
سلعة  نتاجال نتاجإن هذا القانون يبني ماينفقه املنتج الفالحي على عوامل اال: قانون تناقص الغلة-أ

وينص هذا القانون على أنه "إذا أضيف مقايير متساوية من ، معينة وبني معدل الناتج من تلك السلعة
فإن الزيايات ، ية ثابتة الكميةانتاجي أو عوامل انتاجإىل عامل  نتاجل االي متغيري من عوامانتاجعامل 

إن ، ستال إىل حد معني وستبدأ بعد هذا احلد بالتناتقص" االضافاتمن جراء هذه  نتاجاحلاصلة يف اال

                                                           
 87، صمرجع سابقجواي سعد العارف،  1
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ي انتاجهلذا القانون يوضح لنا أنه عند زياية كمية العامل املتغري املضاف إىل عامل  االتقتااييالتحليل 
حىت يال األمر ، بنسبة متناتقاة نتاجثابت تقد يؤيي إىل زياية الناتج بسرعة يف بداية األمر أي زياية اال

 يف النهاية إىل الزياية السلبية؛ 
ختتلف األراضي الفالحية جبويهتا باختالف كميات اخلاوبة املتوافرة : قانون التكاليف المتزايدة-ب

إىل توسيع رتقعة األرض الفالحية اليت يستغلوهنا بسبب التزايد  فقد يلجأ املنتجون الفالحيون، فيها
ية إىل حد يضطر فيه نتاجواال نتاجفيؤيي هذا إىل زياية اال، السكاين وزياية الطلب على املواي الغذائية

اللجوء إىل استغالل أرض إضافية ضعيفة يف خاوبتها أو تشغيل عمال إضافيني تقليلي اخلربة يف 
األخرى  نتاجولذلك يسري تقانون الغلة املتناتقاة على األيدي العاملة وعوامل اال، يةالعمليات الفالح

 ؛نتاجفيضطر إىل زياية التكاليف للمحافظة على اال
 نتاجالفالحي بسبب طبيعة هذا اال نتاجيسري هذا القانون على اال: قانون المنافسة الحرة -جـ

ال يؤثر أحدهم عند  نتاجني ومسامهاهتم الضئيلة يف االفكثرة عدي الفالح، والظروف الكثرية اليت تكتنفه
ه من حماول معني إىل حماول فالحي آخر. وكذلك ينطبق هذا القانون على الطلب انتاجتغري وجهة 
ي معني ال انتاجمن تقبل املنتج إذ أن أي تغيري يف طلبية املنتج على كمية أو نوعية عامل  نتاجلعوامل اال

 1.نتاجأمثان السلع الفالحية وال حىت أسعار عوامل االتؤيي إىل السيطرة على 
تعرب املرونة السعرية للطلب على السلع الفالحية : انخفاض المرونة السعرية للطلب على السلع الفالحية -7

تتميز املرونة السعرية للطلب على ، عن مدى استجابة الكميات املطلوبة من هذه السلع لعملية التغري يف أسعارها
ع الفالحية بأهنا منخفضة أي أن التغري يف السعر ال يؤثر على الكميات املطلوبة من هذه السلع وذلك ألن السل

 2ي للفري؛االستهالكمعظم هذه السلع سلع ضرورية ال يوجد هلا بدائل كوهنا رئيسية يف النمط 
للطلب على السلع الفالحية تعرب املرونة الدخليرة : تفاوت المرونة الدخلّية للطلب على السلع الفالحية -8

تتميز املرونة الدخليرة و ، عن مدى استجابة الكميات املطلوبة من هذه السلع لعملية التغري يف يخول املستهلكني
من هذه السلع  شباعالعلى السلع الفالحية يف الدول املتخلفة أو اليت يف طور النمو بأهنا مرتفعة بسبب عدم ا

ي يف هذه الدول مما يعين أن الكميات املطلوبة من هذه السلع يف تلك الدول هالكاالسترغم أهنا ضرورية للنمط 
اليت تقطعت شوطا معقوال يف التنمية ولكنها مل تال إىل مااف الدول املتقدمة فإن املرونة الدخليرة للطلب على 

 3السلع الزراعية فيها متوسطة؛

                                                           
 .40، ص مرجع سابقرمحن حسن املوسوي،  1
 .35، ص 2006، الطبعة األوىل، يار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األرين، مبادئ االقتصاد الزراعيعلي جدوع الشرفات،  2

 .36 – 35ص ص  نفس املرجع،  3
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تعرب املرونة السعرية للعرض ألي سلعة زراعية : انخفاض المرونة السعرية للمعروض من السلع الفالحية -9
عن مدى استجابة الكميات املعروضة من هذه السلعة للتغري الذي تقد حيدث يف سعر هذه السلعة وتتميز املرونة 
السعرية للعرض يف السلع الفالحية باالخنفاض أي أن الكمية املعروضة من هذه السلع ال تتأثر بتغري أسعارها.يعوي 

األمهية  ارتفاعض يف هذه املرونة إىل صعوبة الدخول واخلروج من النشاطات الفالحية املختلفة بسبب االخنفا
كما أن تأثري العوامل الطبيعية ،  النسبية لرأس املال الثابت يف النشاط الفالحي مقارنة بإمجايل رأس املال املستثمر

وكذلك عدم توفر املعلومات  نتاج حتدث خالل فرتة االالفالحي مينع االستجابة للتغريات السعرية اليت نتاجعلى اال
 1عن السوق أو صعوبة احلاول عليها من تقبل ممارس النشاط الفالحي يؤيي إىل اخنفاض هذه املرونة؛

إن طبيعة اجملتمع الريفي حتكم على اندماج العمل املزرعي باملعيشة : ارتباط العمل المزرعي بالمعيشة -10
هذه السمة من السمات الرئيسية للفالحة وتقد يؤيي هذا االرتباط أحيانا إىل جعل الريفية لذلك أصبحت 

الفالحة أكرب من جمري نشاط اتقتاايي بل هو أسلوب اجتماعي للحياة لذا جند يائما انشداي اجملتمع الريفي إىل 
ة وكثري من العمليات الفالحية املزرع ايارةفمنزل الفالح يعد مبثابة ، الريف. ومن الاعوبة تغيري جمرى حياته الريفية

والعمل املزرعي إىل حتسني معيشة املزارع وزياية  يارةها يف ذلك املنزل. وتقد يؤيي هذا االندماج بني االاعدايجيرى 
 2مدخوالته؛

تشكل التكاليف الثابتة يف أي نشاط فالحي ما : نسبة التكاليف الثابتة في القطاع الفالحي ارتفاع -11
املباين واآلالت  :تتمثل التكاليف الثابتة عاية يف عناصر مثل، با من تكاليف النشاط الكليةتقري %70 نسبته

إن ، ية أم النتاجويتحمل املنتج تكاليف صيانة واندثار هذه العناصر سواء تقام بالعملية اال، واألرض الفالحية
حيث املنتج يف القطاع الفالحي على هذه السلعة  نتاجارتباط سعر السوق لسلعة ما مبتوسط التكاليف الثابتة ال
متوسط التكاليف  ارتفاعهذا املتوسط يؤيي إىل  ارتفاعختفيض متوسط هذه التكاليف إىل احلدوي الدنيا ألن 

 3؛تقتااييةاالالكلية مما يؤيي إىل اخلسارة 
الفالحية ختتلف  يةنتاجأن العمليات اال :الفالحي هو نتاجاملقاوي مبومسية اال: الفالحي نتا موسمية اال -12

الفالحي إىل سببني رئيسني  نتاجأن تعزى مومسية اال بفرتاهتا الزمنية باختالف وتباين أنواع احملاصيل الفالحية وميكن
وثانيهما ارتباط الفالحة بالعوامل ، أوهلما أن الفالحة ترتبط بالعامل البيولوجي ملا تتأثر بالكثري من الكائنات احلية

عدة نتائج بعضها ياخل نطاق صناعة الفالحة  الفالحي نتاججلوية. ويرتتب على مومسية االالطبيعية والظروف ا
أما أهم نتائج العوامل ، فالنتائج الداخلية منها مومسية العمل الفالحي ومومسية الدخول الفالحية، وبعضها خارجة

ها على املواي األولية انتاجأي تلك الاناعات اليت يعتمد ، اخلارجية فهي مومسية بعض الاناعات الزراعية

                                                           
 . 36ص ،  مرجع سابق، علي جدوع الشرفات 1
  .39، ص مرجع سابقرمحن حسن املوسوي،  2
 .34 -33، ص ص مرجع سابقعلي جدوع الشرفات،  3
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واملقاوي باملنطقة ، املختلفة االستهالكالفالحي املوزعة على شهور  نتاجومشكلة املنطقة الزمنية لال، الفالحية
املختلفة طول العام وحالة عالتقته  االستهالكالفالحي على شهور  نتاجهو توزيع اال الفالحي نتاجالزمنية لال

 1املومسي. نتاجسعار أهم متغري يؤيي إىل خلق املنطقة الزمنية لالوتعد األ، مبشكالت التخزين
 أنواع الفالحة : المطلب الثالث

الطويل أمناطا متعدية من الفالحة تبعا لألماكن اليت تواجدت هبا  تارخيهاعرفت اجملتمعات البشرية عرب   
وعلى هذا ميكن أن تأخذ ، عرب العاور الذي وصلت إليه اجملتمعات احلضاريوللظروف الطبيعية احمليطة واملستوى 

 : الفالحة األمناط التالية
املستوى العلمي الذي وصل إليه يتوتقف نوع الفالحة وتقدمها على البيئة وعلى : الفالحة البدائية المتنقلة -1

الع الغابات شعب من الشعوب فمثال حتدث الزراعة املتنقلة يف األتقاليم االستوائية اليت يقوم املزارعون فيها باتقت
 2؛فإذا استنفذت خاوبة األرض هجروها وانتقلوا إىل أراضي جديدة غريها، وزراعة األرض

يسوي هذا النوع من الفالحة املناطق اليت يزيحم هبا السكان وتقل األرض القابلة للفالحة : الفالحة الكثيفة -2
 اتقامة لجأ اإلنسان يف هذه األماكن إىلوتقد ي، كل شرب فيها بالنسبة لعدي السكان األمر الذي يستدعي زراعة

 طرائق خمتلفة اتباعاملدرجات على السفوح اجلبلية وزراعتها يف األماكن تقليلة األمطار حيث يضطر اإلنسان إىل 
وتستخدم ، النواعري لرفع املياه وغريها من الطرائق اتقامةالسدوي والقناطر و  اتقامةلتأمني مياه الري وبوسائل خمتلفة ك

يلجأ الناس حلفر اآلبار كما هو احلال يف ، يف املناطق الاحراوية والواحاتو  سائل يف يول متعديةهذه الو 
كما أهنم يزرعون األرض ألكثر من موسم  األمسدة بكثرة يستخدم الفالحون يف هذا النوع من الفالحة، اجلنوب

 انتاجيف الفالحة تساعد على  ريةاملناطق تقد اكتسبوا خربة كب حيث جند الفالحني يف هذه، يف السنة الواحدة
يعرفون خبربهتم نظام الدورة الزراعية اليت متكنهم من زراعة  احملاصيل اليت تؤمن هلم أكرب ربح يف أتقار مدة.كما أهنم

األرض ويفسح هلا جماال  اجهايوخيفف هذا التنويع يف الفالحة من ، ثالثة حماصيل أو أربعة حماصيل خالل العام
 3؛لتجويد خاوبتها

حيث هذا النوع ، ينتشر هذا النوع من الفالحة يف املناطق الفالحية الواسعة وتقليلة السكان: الفالحة الواسعة-3
اآللة  لذلك يعتمد املزارعون على استخدام، بل إىل مساحات واسعة، إىل أيدي عاملة كثرية من الفالحة ال حيتاج

الطريق وتسيري سبل النقل يساعد على زراعة مساحة  كما أن شق،  على أوسع نطاق امليكانيكية يف الفالحة
الوافر لسد حاجات سكان العامل  نتاجللفالحة كما أنه يؤيي يف الوتقت ذاته إىل اال واسعة من األراضي الااحلة

ية يف هذا نتاجكماية غذائية. وبالرغم من أن التبعية اال كماية خام للاناعة أم املتزايد إىل املواري الفالحية سواء

                                                           
 .34، ص مرجع سابقرمحن حسن املوسوي،  1
 .56 -55، ص ص 2010يار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األرين، ، الطبعة األوىل، التخطيط والتنمية الزراعيةجواي سعد العارف،  2
  40 -39، ص ص مرجع سابقطاليب رياض،  3
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الفري أكرب بكثري بسبب  انتاجالكثيفة إال أن  الفالحةيف اهلكتار الواحد يف  النوع من الفالحة تقل عن مثيالهتا
 االستهالكيف هذا النوع يزيد عن حاجة  نتاجواال، خمتلف مراحل الفالحة استخدام اآلالت بشكل واسع يف

ها انتاجيف الفالحة الكثيفة اليت يوجه  نتاجاالمنه يدخل يف التجارة الدولية على خالف  لذلك فإن تقسما كبريا
 1احمللي؛ لالستهالكبكامله 

يف هذا النوع من الفالحة ينتج املزارع عدة حماصيل بعضها حيتاج إليه والبعض اآلخر : الفالحة المتنوعة-4
 : ومن فوائدها، للسوق فهو ال يعتمد كلية على حماول رئيسي واحد

 نظام الدوريات الفالحة؛ اتباعن طريق احملافظة على خاوبة الرتبة ع -
 وعلى حماصيل خمتلفة لالستفاية من العمال واآلالت طوال السنة؛ العمل على فاول السنة توزيع -
 أغلب احملاصيل اليت حيتاجها املزارع وعائلته؛ انتاج امكانية -
 ؛جتنب اخلسارة احلتمية نظرا لتنوع النشاط الفالحي باورة يورية -
 اريع يساعد على االستفاية من نتائج أحد املشاريع؛اجلمع بني عدة مش -
 يابح يخل املزارع موزعا على مدار السنة بدال أن يتحقق مرة واحدة. -
 ومنوهي اليت تتخاص بزراعة حماول معني كمزارع الشاي واملطاط والنب وغريها : ةالفالحة المتخصص -5

  2:أهم فوائد التخاص مايلي
 ة واحلااي والري واملكافحة؛يسهل عمليات الزراعة كاحلراث -
 يسهل عملية تانيف احلاصل؛ -
 يساعد على تقيام األحباث العلمية والدراسات الفنية؛ -
 يسهل عملية التسويق؛ -
 يزيد من مهارة املزارع. -
وهي املزارع اليت تنتج حماصيل نباتية ومنتوجات حيوانية ويتم التنسيق بينها بواسطة خطة : الفالحة المختلطة -6

إن هذا النوع من املزارع يكون  .احملاصيل النباتية واملنتجات احليوانية بيع من احدة ويكون الدخل ناتجمزرعية و 
ينتشر هذا النمط من و متكامال وهذا النوع مياثل املزارع املتنوعة غري أنه ميتاز عنها بوجوي خطة مزرعية منسقة. 

حماول واحد ألهنم يقومون  يى املزارعون االعتماي علىهبذا النمط من الفالحة يتفاو ، الفالحة يف الدول املتطورة
 إىل جانب حماصيل أخرى؛ احليوانات بزراعة نباتات متعدية لرتبية

بدأ هذ النمط يف الناف الثاين من القرن العشرين وتقد انتشر بسرعة كبرية إىل الكثري من  :الفالحة العصرية -7
حة مازالت حمدوية جدا وال تتجاوز مساحة املزرعة الواحدة أكثر املساحات املستخدمة يف الفال يول العامل إال أن

                                                           
 .40، ص  مرجع سابقطاليب رياض،  1
 .56، ص مرجع سابق، التخطيط والتنمية الزراعيةجواي سعد العارف،  2
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مرت مربع، ومع ذلك تعطي مريويا مرتفعا يزيد بسبعة أضعاف عما تعطيه الفالحة الكثيفة مثال، كما  500من 
كن متيز أنه يقلل من استهالك املياه واحلاجة إىل األيدي العاملة الكثرية مع أنه حيتاج إىل أيد خبرية مدربة، ومي

 1: نوعني من الفالحة يف هذا النمط
الفالحـــة احليويـــة الـــيت أساســـها الفالحـــة املائيـــة ياخـــل أنابيـــب زجاجيـــة عوضـــا مـــن زراعتهـــا يف الرتبـــة وتغـــذى -أ

باحملاصيل الغذائية املؤلفـة مـن أمسـدة حملولـة باملـاء تنمـو فيهـا النباتـات مبعـزل عـن مجيـع العوامـل التقليديـة املعروفـة 
 حة؛يف الفال

ـــة وذلـــك  -ب ـــة املزروعـــات مـــن خمتلـــف العوامـــل الطبيعي ـــيت تقـــوم علـــى أســـاس محاي  البيـــوت بانشـــاءالفالحـــة ال
، والكهربــاء وأنابيــب امليــاه الزجاجيــة أو البالســتيكية الــيت تســمح بــدخول أشــعة الشــمس كمــا أهنــا جتهــز بــاحلرارة

كمــا أنــه يقــدم حماصــيل ،  حــني مــن جهــةيعــد هــذا الــنمط مــن الفالحــة مرحبــا للفال تقتاــاييةاالومــن وجهــة النظــر 
وكـون هـذه ، الفالحي من ناحية أخـرى نتاجويزيد ريعية اال، متعدية وعلى مدار السنة للمواطنني من جهة ثانية

 هذه املزارع. نشاءذات تكاليف مرتفعة فقد أخذت الدول متد الفالحني بالقروض الالزمة ال الزراعة
 اخلـص، اخليـار، الفاصـوليا، الباذجنـان، ضـروات بالدرجـة األوىل كالبنـدورةالـنمط هـي اخل أهم املزروعات يف هـذا 

 جند هذا النمط من الفالحة يف معظم يول أوروبا.، كما جنحت زراعة الفطر مبختلف األنواع وغريها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .41-40، ص ص مرجع سابقطاليب رياض،  1
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  االقتصاديتطور الفالحة في نظريات الفكر : المبحث الثاني
مكانة  احتلت الفالحة و ،  الزمن يف تقييم وحتديد أمهية القطاع الفالحياختلفت نظرة املفكرين والعلماء عرب

نظريات  واختالف آراء روايها يف صورة تقتااييةاالواختلفت باختالف املدارس  االتقتااييكبرية ياخل الفكر 
تطور أمهية  وسنبني يف هذا املبحث، تاب يف جمملها يف رسم معامل القطاع الفالحي لتطويره وتنمية ريفه اتقتاايية

 والفالحة من املنظور اإلسالمي. االتقتااييالفالحة يف نظريات الفكر 
  االقتصاديالفالحة في الفكر : المطلب األول

من فكر إىل آخر  هتماموخيتلف هذا اال، املختلفة االتقتاايييف نظريات الفكر  هتماممل حتظ الفالحة بنفس اال 
 : وهذا ماسنتناوله يف مايلي

 الفالحة في فكر التجاريين والطبيعين: لالفرع األو 
 :الفالحة عندالتجاريين-أوال

العتقايهم تتمثل فقط يف التجارة نظرا لكون الثروة وفقا ، موتقفهم سلبيا اجتاه يور الفالحة فقد كان
وبذلك فإهنم تقد أكدوا على أمهية الدور ، من الذهب والفضة املعدنيةوالاناعة واتساع التداول بالنقوي 

 1.تقتااييةاالأي أمهية لدور القطاع الفالحي يف التنمية  اعطاءللتجارة والاناعة يون  سرتاتيجياال
أي تطوير ، أن القطاع الفالحي تقطاع ثانوي يعتمد يف تطويره على الاناعة والتجارة 2يرى التجاريون

بقطاع الفالحة  هتمامإىل اال القطاعني السابقني يؤييان إىل تطوير القطاع الثالث ) الفالحة ( لكن مع ذلك يعوا
املواي األولية املستخدمة يف الاناعة  انتاجمثل ، خاصة يف اجملال الذي يهم القطاع الاناعي، امهالهوعدم 

بل يعترب مساعدا على هتيئة الوضع للقطاعني ، باملرة امهالهالغذائية.إذ جعل القطاع الفالحي تقطاعا ثانويا ال يعين 
تكون الفالحة يف خدمة الاناعة من أجل الغرض نفسه مع اختالف يف التطبيق من بلد يعوا أن و ، 3األساسيني

مل يهملوا القطاع الفالحي على الرغم من األمهية الكبرية اليت حضي هبا  التجارينيأي ميكن القول أن ، آلخر
أن الفالحة هي حيث كانوا يرون ، باعتبارمها مادرين لتحقيق الثروة، التجاري عندهمو  القطاعني الاناعي

ومن جهة أخرى يف توفري ، األخرى تعد مادرا هاما يف توفري املاية األولية الضرورية لقيام الاناعات التحويلية
وعلى هذا األساس فإن أفكارهم تؤكد على ضرورة تقيام ، املواي الغذائية الضرورية لسكان املدن وعمال الاناعة

ريق ختفيض الضرائب حىت تكون ملنتوجاهتم القدرة التنافسية يف وذلك عن ط، نتاجالدولة بتخفيض تكاليف اال
                                                           

، رسالة ماجستري، 2010 -2000لسياسة الفالحية على تطور قطاع الصيد البحري في الجزائر خالل الفترة انعكاسات ابن الغة حممد رضا، 1
 .3، ص 2012/2013، 03فرع التحليل االتقتاايي، تقسم العلوم االتقتاايية، كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر

كتاب الذين سامهوا يف وضع السياسات االتقتاايية اليت سايت عار الرأمسالية التجارية يف أوروبا الغربية : مجيع ال Mercantilistesالتجاريون  2
 من القرن السايس عشر حىت منتاف القرن الثامن عشر يف بريطانيا،إسبانيا،فرنسا،وهولندا,

هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  الطبعة الثانية، يارالتنمية (، التنمية والنمو استراتيجيات  مقدمة في اقتصاد التنمية )نظرياتإمساعيل شعباين،  3
 .57، ص1997اجلزائر، 
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 بقاءيف اجملال الاناعي متدنية عن طريق اال نتاجتكاليف اال ابقاءومن جهة أخرى البد من ، األسواق اخلارجية
 1على أسعار املواي الفالحية متدنية حىت ال يطالب عمال الاناعة بزياية أجورهم.

خدمة اريني بافة عامة جيب أن يكون يف مل تكن تقطاعا ثانويا عند التج الفالحة ومما سبق ميكن القول أن
مع أن  تقتااييةاالالقطاعات األخرى املهمة عندهم. وهي التجارة والاناعة اللذان اعتربا أساس التنمية 

R.Cantillon  طريقة وعمل اإلنسان هو ال، الثروة نتاجاعترب أن األرض هي املادر الو  عارض هذه الفكرة
 2أن الثروة ذاهتا ليست إال الطعام والرفاهية ومتع احلياة.و  ،اليت تنتجها

 :الفالحة عند الطبيعيين-ثانيا
الفالحي الذي  النشاطمث الطبيعيون من بعد بأهنم اعتمدوا  *(1774-1694) فرانسوا كينايلقد اشتهر 

، فهي جمري تقطاعات مكملة أو عقيمة وصناعةأما بقية القطاعات األخرى من جتارة ، القطاع املنتجيعترب وحده 
ي عن الثروة على أهنا تيار متدفق وليس رصيد من العملة كالذهب والفضة كما كان يعتقد اويتكلم فرانسوا كين

 3التجاريون.
أمهية الطبيعة  ابرازحيث عملت على ، ا فائقا بالنشاط الفالحياهتمامأولت املدرسة الطبيعية )الفيزيوتقراط( 

، فالبنسبة للطبيعيني، عار التجاريني بعد اإلمهال الكبري الذي لقيته يف، والتأكيد على أمهية يور الفالحة واألرض
يون ، الثروة انتاجي الوحيد القاير على نتاجبل وذهبوا إىل القول بأهنا العنار اال، للثروة تعد األرض املادر األول

تتعاون مع اإلنسان بفاعلية لتعطي منتجات تفوق   لطبيعةوبافة عامة ا ،ية األخرىنتاجمن العناصر اال هغري 
يف اعتقاي  فإهنا تعد، وبالرغم مما هلا من أمهية، تقتااييةاال يف حني أن بقية األنشطة، كميات البذور املزروعة بكثري

 4أنشطة عقيمة ال تضيف شيئا للثروة. -الفيزيوتقراطيني
املهنة الوحيدة اليت  " إن الفالحة هي : ثامن عشر يقوليف منتاف القرن ال **ميرابودو ماركيز  ولقد كتب

تبذل من طرفنا....إهنا  وهذا مقابل أيام عمل معدوية، تتكرم فيها الطبقة بالعمل لااحلنا طيلة أشهر كاملة

                                                           
تقسم علوم التسيري، كلية العلوم ، رسالة ماجستري، دراسة حالة والية البليدة-دراسة تقويمية لنظام المستثمرات الفالحية الجماعيةصدوتقي زروق، 1

 .25، ص2006/2007اجلزائر، االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
2
 Allain Samuelson, Les Grands Courant de pense Economique, OPU, Alger,1993, P 35. 

من أبرز االتقتااييني يف املدرسة الطبيعية كان طبيبا يف البالط الفرنسي ويعرف باياغته للجدول االتقتاايي يف ( 1774-1694فرانسواكيناي: ) *
 ر فيه أسس أفكار الفيزيوتقراط، وميثل اجلدول االتقتاايي أوىل املسامهات املهمة يف الفكر االتقتاايي.، والذي وف1758عام 

 12، ص مرجع سابقزويرت الطاهر،  3
 .4، ص مرجع سابقبن الغة حممد رضا،  4

أن هناك ثالث " من أشهر أتقواله ،كان خبريا اتقتااييا فرنسيا يف املدرسة الفيزيوتقراطية: "Marquise de Mirabeau ماركيز دو ميرابو"**
 اخرتاعات أثرت يف تقدم اجلنس البشري هي الطباعة والنقوي واجلدول االتقتاايي، الذي ابتدعه كيناي عميد املدرسة الفيزيوتقراطية.
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ية...متنحها اخلاوبة باورة تفوق انتاجصناعة يشرتك فيها اإلنسان مع خالق الطبيعة...ولقد خاها اهلل بقدرة 
 1ية األخرى".نتاجاألعمال اال خاوبة

إذ يعترب ، يائمةو  ملا تتميز به األرض من تقدرات متجدية، وباعتبار الفالحة هي املادر األساسي للثورة
أرباب احلرف فيمثلون و  أما أصحاب النشاط الاناعي والتجاري، املزارع عندهم هو املنتج احلقيقي والوحيد للثورة

 اجراءالذين يقومون ب، طى بني الطبقتني املنتجة والعقيمة تتمثل يف مالك األراضيوتوجد طبقة وس، الطبقة العقيمة
ي اجملتمع إىل ثالث اتقسم كينومما سبق ، 2نتاجالتحسينات العقارية الضرورية واستاالح األراضي هبدف رفع اال

  3: طبقات هي
 طبقة املالك ) مالك األراضي(؛ -
 شرين؛وطبقة املنتجني وهي طبقة الفالحني املبا -
أما القطاع الاناعي فإنه ، ألن الفالحة وحدها اليت تزيد من الثروة، والطبقة العقيمة وهي طبقة الاناع -

 يعمل على حتويل املواي األولية إىل مواي مانعة أو هنائية.
املال شبه فيه تداول  والذي، (1758لفرانسوا كيناي ) الااير يف  *االقتصادي اجلدولوتقد كان حتليل 

حيث أظهر ألول مرة ، االجتماعيةويف التحاليل  االتقتااييجلماعة بالدورة الدموية مأثرة مرموتقة يف الفكر ياخل ا
 نتاجاملنتوج الاايف الذي على أساسه يعاي اال انتاجأن طبقة الفالحني هي الطبقة املنتجة الوحيدة فهي اليت تقوم ب

ي ليس هناك من تقطاع اتقتاايي اأي حسب كين، يةاجنتاال تقتااييةاالمرة أخرى وهكذا تستمر متابعة الدورة 
 4سوى تقطاع وحيد هو القطاع الفالحي. االتقتااييوالنمو  االستثماريساعد على الرتاكم و 

يف واعتمد ، االتقتااييعلى هذه العالتقات بني طبقات اجملتمع يف شكل جدول وهو اجلدول  كينايوعرب  
وظيفة ، وظيفة السياية، نتاجوظيفة اال: أساسية يف اجملتمعاعتبار أن هناك ثالث وظائف  علىحتليليه هذا 

أما الوظيفة الثانية فهي من نايب طبقة ، ية األوىل هي من اختااص طبقة الفالحنينتاجفالوظيفة اال، االستهالك
 أما الوظيفة الثالثة فتقوم هبا طبقة التجار والاناع.، أصحاب السياية أو احلكم

                                                           
مخطط بوالية ( نموذ  تطبيقي لل 2006 – 2000تقييم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر) الفترة هامشي الطيب،  1

، رسالة ماجستري، ختاص اتقتااي التنمية، كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبوبكر تقائد، تلمسان، اجلزائر، سعيدة
 .9-8، ص ص 2006/2007

  .26، ص مرجع سابقصدوتقي زروق،  2
 .59، ص مرجع سابقإمساعيل شعباين،  3
 .12، ص مرجع سابقزويرت الطاهر، 4
يف جسم اجلدول االتقتاايي: هو جدول تقدمه فرانسوا كيناي وميثل تداول الناتج والدخل من الفالحة يف احلياة االتقتاايية وشبهه بالدورة الدموية  *

 اإلنسان.
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 5000حيث افرتض أن طبقة الفالحني تقد أنتجت ، ن خالل املثال الذي تقدمهوميكن إظهار يورة السلع م
 فرنك. 3000الاايف هو  نتاجوبالتايل اال، فرنك 2000 نتاجفرنك وكانت تقد استهلكت أثناء عملية اال

فرنك مقابل إجيار األرض إىل طبقة  2000( هذا املبلغ بدوره يدفع منه 3000= 2000 -5000) 
فرنك يوجه إىل شراء السلع املانوعة من الطبقة العقيمة.كما أن املالك بدورهم يوجهون  1000و، مالك األرض

فرنك لشراء السلع الاناعية من الطبقة  1000فرنك لشراء السلع الفالحية من الطبقة املنتجة والباتقي  1000
فرنك لشراء السلع  2000فرنك. وبدورها توجه هذا املبلغ  2000العقيمة وبالتايل أصبح يخل الطبقة العقيمة 

 تقتااييةاالوهبذا تتم الدورة ، فرنك هلذه األخرية 3000الفالحية من الطبقة املنتجة ليابح تقيمة الناتج الاايف 
 : وميكن تلخيص العمليات السابقة يف اجلدول التايل

  فرنك: الوحدة                                          لفرانسوا كيناي االقتصاديالجدول : ( 01 -01الجدول رقم ) 
 إلى
 المجموع الصناع مالك األراضي المزارعون 

 3000 1000 2000 _ المزارعون
 2000 1000 _ 1000 األراضي مالك

 2000 _ _ 2000 الصناع
 _ 2000 2000 3000 المجموع

، ركة العربية املتحدة للتسويق والتوريداتالش، االقتصاديتاريخ الفكر ، عبد احلميد حممد شعبان، حممد عمر أبوعبيدة: المصدر
 .155ص ، 2009مار، القاهرة

  1: ويانف كيناي األراضي الفالحية إىل نوعني
 ية ورفع الناتجنتاجاألراضي اخلابة اليت حتتوي على العناصر املعدنية اليت تساعد على رفع املريويية اال -1

 الاايف الكلي؛
وهذه األراضي ، ألراضي اليت حتتوي على العناصر املعدنية القليلةاألراضي الضعيفة أو الفقرية وهي تلك ا -2

 .ية وتساهم بشكل ضعيف يف الناتج الاايف الكلينتاجاال تكون ضعيفة املريويية
 : الفالحي نتاجوبناء على هذا التانيف اخلاص باألراضي الفالحية فإنه يتشكل نظامان لال

راضي الفالحية اخلابة وذلك باستخدام رأس املال الثابت يف األ نتاجالنظام الذي يعتمد على تكثيف اال - أ
 ية الكبرية؛نتاجواملتداول والدورات الفالحية للرفع من املريويية يف الوحدات اال

  النظام الذي يعتمد على الفالحة الواسعة والذي يقوم أساسا يف األراضي الفقرية واليت ال تعتمد على - ب
 ية.نتاجسني املريويية االرأس املال والوسائل الفنية هبدف حت

                                                           
 .12، ص ، مرجع سابقزويرت الطاهر 1
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حيث تعتمد على رأس ، وتنظمه نتاجية الكبرية اليت ختلق الفائض يف االنتاجركز كيناي على الوحدات اال 
وتطوير الوسائل الفالحية اليت ترتقى بالقطاع الفالحي إىل مكانة جتعله األول يف ، جراءاملال املكثف والعمال اال

  الذايت. لالستهالكية الاغرية ذات الطبيعة التقليدية اليت توجه نتاجوحدات االويستبعد ال، التبايالت التجارية
أما باتقي ، التطور حداثعند الطبيعني تعتمد على القطاع الفالحي كقطاع أساسي ال تقتااييةاالإن التنمية  

 : القطاعات فإهنا ثانوية. ولذلك نايى الطبيعيون مبا يلي
 زياية رأس املال الفالحي؛ -
 سوق كافية لتاريف املنتجات الفالحية؛ اجياي -
 التقدم التكنولوجي والعلمي يف اجملال الفالحي والنابع من زياية رأس املال؛ ايخال -
وهذا ما أيى إىل استعمار بلدان ، توسيع نطاق الفالحة عن طريق البحث عن مساحات فالحية أخرى -

 .1متتاز بأراضي فالحية واسعة 
إىل  االتقتااييحي يف فكر الطبيعني هو النشاط األساسي الذي يدفع التطور القطاع الفال وهكذا جند أن 
 وهو احملرك للقطاعات األخرى غري الفالحية. بل إن منو هذه القطاعات مرهون بنمو القطاع الفالحي، األمام

 الفالحة عند الكالسيك: الفرع الثاني
ويوره يف حتقيق ، كي من خالل حتديد أمهيتهلقد نال القطاع الفالحي حظا كبريا يف الفكر الكالسي      

حيث يسوي تقانون تناتقص الغلة يف ، فقد أكدوا على التفرتقة بني القطاع الفالحي والاناعي، التنمية عند مفكريه
وجاءت هذه اآلراء لتحيز الطبيعيون إىل القطاع الفالحي الثانية )الاناعة(.  يفاألوىل)الفالحة( وتقانون تزايد الغلة 

 : خارج الفالحة متثلت هذه اآلراء كما يلي م لبقية العمالةامهاهلو 
ركرز على أمهية القطاع الفالحي كأساسي لعملية النمو  :(1790 – 1723)آدم سميثفتحليل  -
تمع منتقدا رأي الطبيعيني املبين على أن القطاع الفالحي هو القطاع الوحيد املنتج يون غريه اجملياخل  االتقتاايي

بأنه ال يقتار وجويه على النشاط الفالحي كما كان احلال  االتقتااييكما حتدث عن الفائض ، 2من القطاعات
بل كل أنواع العمل املنتج يف نظره تعطي فائضا ، عند الطبيعني الذين يقرون أن الفائض ال يتحقق إال يف الفالحة

وإن كانت الفالحة يف نظره ، لتايل الفائضوهلذا ركز على العمل املنتج كوسيلة لرتاكم رأس املال وحتقيق الريع وبا
أما من جهة حتدثه عن الريع يبدأ آيم مسيث حتليله لريع األرض يف كتابه  3ية من غريها من القطاعات.انتاجأكثر 

                                                           
 .59، ص مرجع سابقإمساعيل شعباين،  1
اعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك متغيرات حساب اإلنتا  وحساب مدى مساهمة قطاع الزر هيشر أمحد التيجاين،   2

، أطروحة يكتوراه، ختاص اتقتااي كمي، تقسم العلوم االتقتاايية، كلية العلوم االتقتاايية والعلوم التجارية وعلوم 2012 -1974االستغالل للفترة 
 . 6-5، ص ص 2016/ 2015التسيري، جامعة أبو بكر القائد، تلمسان، 

( نموذ  تطبيقي للمخطط بوالية 2006 – 2000تقييم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر) الفترة هامشي الطيب،  3
 .13، مرجع سابق، ص سعيدة
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يطلب مالك األرض ، ( وهو"أنه عندما يكون تقد مت استغالل األرض مجيعها يف يولة ما 1776ثروة األمم ) 
ا تغله من ناتج طبيعي. ومن مث يتعني عل مستغل األرض أن يدفع ملالكها مقابل السماح له حىت بالنسبة ملريعا( )

وذلك بأن يعطي املالك جزءًا مما جيمعه من هذه الثروة أو نتيجة من ، بالعمل فيها واالنتفاع هبا وحىت مثار الرتبة
 1العمل وهذا هو الريع ".

فمثال إذا كانت األرض بعيدة عن السوق فإن األمر ، ويتغري مقدار الريع حسب خاوبة األرض وموتقعها
ومن مث فإن الفائض املتبقي ملالك األرض )الريع( سوف يرتاجع بعد ، يتطلب املزيد من حجم العمالة الفالحية

الطرق والقنوات واألهنار يساعد على ميل  انتشارلذلك فإن ، اتقتطاع األجور واألرباح من سعر الناتج الفالحي
إىل أن األرض األكثر خاوبة تغل بطبيعة احلال ريعاً  ضافةباالالتعايل بني األراضي يف خمتلف املواتقع  الريع حنو

 أكرب من األرض األتقل خاوبة.
وحث على استخدام اآلالت وتطبيق ، أعطى آيم مسيث عناية كبرية للفالحة لكوهنا تؤمن الغذاء لإلنسان  

  2ية اليت حتدث نتيجة تقسيم العمل.نتاجعن طريق زياية اال اجنتالتقدم التقين الذي يؤيي إىل زياية اال
ا هنأل، تقتااييةاالأن الفالحة هي أهم القطاعات ( 1772-1823دافيد ريكاردو )بينما يرى  -
أي أن األرض الفالحية بقدر ، الفالحي يتاف بقانون تناتقص الغلة نتاجويشري ريكاريو أن اال، موري الغذاء

الفالحي بقدر ماتعطي لنا أتقل وبناء على ذلك فإن تقانون تناتقص الغلة وحاة الريع الذي  اجنتماتستغلها يف اال
والتوسع يف  نفاقأي أنه بقدر مانقوم باال، يأخذها أصحاب األراضي الفالحية تشكل عوائق أمام التنمية الفالحية

 نتاجتقطع من عملية االزياية خاوبة األرض بقدر ما تزياي حاة أصحاب األراضي الفالحية وبالتايل تس
وتقد ميز ريكاريو بني ثالث أنواع من  3ات يف زياية أسعار املواي الغذائية.االستثمار كما تساهم هذه ،  الفالحي
  4: األرض
وهي األراضي اجليدة العالية اخلاوبة اليت تكون التكلفة املتوسطة فيها أتقل من : األرض فوق الحّدية -

 اتقتااييا؛ ها وهي اليت تدر ريعاً انتاجسعر 
وهي ال ، واليت تكاي تغطي سعر ناجتها املتوسطة فيها، وهي أراضي أتقل جوية وخاوبة: األرض الحّدية -

 ها فقط؛انتاجتدر ريعا اتقتااييا وإمنا تغطي تكاليف 

                                                           
، ص 2009لتوريدات، القاهرة، مار، ، الشركة العربية املتحدة للتسويق واتاريخ الفكر االقتصاديحممد عمر أبوعبيدة، عبد احلميد حممد شعبان،  1

197. 
 .33صمرجع سابق، صدوتقي زروق،  2
 .14 – 13، ص ص مرجع سابقزويرت الطاهر،  3
( نموذ  تطبيقي للمخطط بوالية  2006 – 2000تقييم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر) الفترة هامشي الطيب،  4

 .16ـ، ص سعيدة، مرجع سابق
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وتكون التكلفة املتوسطة فيها مرتفعة حبيث ، وهي أراضي أتقل من حيث اخلاوبة: األرض تحت الحّدية -
الفالحي وارتفع سعره  نتاجإال إذا زاي الطلب على اال وهي لذلك تظل مهملة ال تزرع، تفوق سعر الناتج

 فيها.  نتاجإىل مستوى يغطي تكاليف اال
وعليه يعرف ريكاريو الريع بأنه "اجلزء من ناتج األرض الذي يدفع إىل مالكها مقابل استخدام تقوى الرتبة   

 زو الريع إىل تفاوت خاوبة األرض وكذلك بعدها أو تقرهبا من السوق.ومنه فإنه يع، "األصلية غري القابلة للفناء
حبيث أن الثمن السائد للمنتج يف السوق يغطي التكاليف اليت يتحملها املنتج على األرض األتقل خاوبة أي 

 األرض )األتقل خاوبة( اليت تزرع وتستغل على نتاجوبذلك فإن مثن املنتوج يتحدي بتكاليف اال، األرض احلدية
بسبب التزايد السكاين للمجتمع. ومبا أن مثن املنتوج هو مثن واحد يف السوق فسوف يظهر فائض على األرض 

 )األكثر خاوبة على كال النوعني من األرض نتاجاألكثر خاوبة أو غري احلدية يساوي الفرق بني كميات اال
 1احلدية (.و 

. وهذا الريع التفاضلي ينتج *فوتقي أو الريع تفاضليأن الريع الذي جاء به ريكاريو هو ريع  نستنتجمن هنا  
وضرورة اللجوء إىل أرض أتقل ، على األراضي الفالحية املختلفة اخلاوبة من جهة نتاجعن عدم جتانس تكاليف اال

ويزياي الطلب على احملاصيل الفالحية من جهة ، خاوبة أكثر بعدًا عن السوق عندما يشتد الضغط السكاين
وذلك بسبب ، نتاجهو زياية تكلفة الوحدة احلدية كلما زاي اال -عند ريكاريو -ريع يف األساسفمادر ال، أخرى

 الفالحي لقانون تناتقص الغلة. نتاجخضوع اال
باعتباره يعوي ، من خالل ماسبق نستنتج أن ريكاريو خالف الطبيعيني يف زعمهم أن الريع من كرم الطبيعة  

 نتاجومل يعترب الريع نفقة من نفقات اال، عالتقة عكسية بني الطبيعة والريعإىل خبل األرض وشحها وبالتايل نسج 
فكلما ارتفع مثن القمح مثال ، بل على العكس يتحدي بالثمن نفسه، وبالتايل اليدخل يف حتديد الثمن للمنتج

، تغلة فعالعن طريق اللجوء إىل األرض األتقل خاوبة أو االستغالل املكثف لألراضي املس نتاجتزايد نطاق اال
مما يؤيي إىل ظهور الريع وازييايه. كما أن التحسينات يف األراضي اخلابة  نتاجويتبع هذا زياية يف تكاليف اال

بينما ، تؤيي إىل زياية الريع ألهنا تؤيي إىل اخنفاض التكلفة املتوسطة فيها وبذلك يزياي فائضها )الريع(
 التحسينات يف األراضي الرييئة إىل نقص الريع.

: م اليت عرف هبا وهي أن1798اشتهر بنظريته يف السكان عام : 1766-1834)) روبرت مالتس -
وهي أن معدل تزايد السكان ، "تقدرة السكان أكرب باورة ال هنائية من تقدرة األرض على توفري العيش للسكان"

 انتاجبينما يتزايد ، تالية هندسيةاملواي الغذائية.ووفقا لنظريته فإن السكان يتزايدون مبت انتاجيفوق معدل زياية 
                                                           

 .225، ص مرجع سابق، د عمر أبوعبيدة، عبد احلميد حممد شعبانحمم 1
ناتج الريع الفرتقي أو التفاضلي: هو ذلك املستوى من الريع الذي يساوي الفرق بني ناتج كمية العمل ورأس املال يف األرض األكثر خاوبة وبني *

 الكمية نفسها من العمل ورأس املال يف األرض األتقل خاوبة.



 وية لقطاع الفالحةالسياسة التنم                                               :                   الفصل األول
 

 

21 

 نتاج"الثمن املرتفع لال: الريع إىل تناتقص الغلة حسب تقوله ارتفاعالفالحي للمواي الغذائية مبتتالية حسابية. ويرجع 
 1وإمنا يعوي إىل تناتقص الغلة".، األويل والذي جعل لألرض ريعا كبريا يف البلدان الغنية والكثيفة بالسكان

(. تقتااييةاالأحدمها صناعي واآلخر فالحي )الثنائية  :التقتااي يتكون من تقطاعني أساسينيكما تاور أن ا 
وتقار مالتس ظاهرة التقدم الفين على تقطاع الاناعي فقط وهلذا ألن القطاع الاناعي يتميز بظاهرة تزايد الغلة 

لفالحي الكبري الذي يشيع فيه كما يرى بأن وجوي النشاط ا،  والقطاع الفالحي يتميز بسريان ظاهرة نتاتقص الغلة
ولذلك اتقرتح  .منو النشاط الاناعي والتقدم الفين فيه اعاتقةاستخدام الوسائل الفنية املختلفة البد أن يؤيي إىل 

.ألن هذه القوانني تعمل على احلد من مخول النشاط نتاجالفالحي هبدف ضمان منو اال االصالحتقوانني  اصدار
البد أن تتضمن تغيريا هيكليا بطريقة  تقتااييةاالفنية خمتلفة. بني مالتس أن التنمية  الفالحي واعتمايه على وسائل

واعتقد مالتس أن القطاع ، تكفل تقليل األمهية النسبية الكبرية اليت حيتلها النشاط الفالحي يف االتقتااي النامي
أي أنه مل يعد هناك ، صل إىل أتقااهالفالحي يف حالة يف حالة التوظيف الكامل وأن رأس املال املمكن استثماره و 

هو  االتقتااييوبالتايل فإن الضمان الوحيد للتقدم ، ياخل القطاع الفالحي أي فرصة جديدة لالستثمارات املرحبة
 2يف القطاع الاناعي حيث توجد الفرص املرحبة. االستثمار
 ل اعتقايه أن فقد ذهب أيضا إىل تأكيد تناتقص الغلة من خال: (1906-1873)جون ستيوارت ميل -

"القانون العام للغلة املتناتقاة : ويقول أن، ها من الغذاء ال ميكن أن تكون إال كمية حمدويةانتاجالكمية اليت ميكن 
ولكنها حينما يتزايد السكان بدرجة كافية فإن القانون العام  -وإىل حد معني -من األرض فقد يتوتقف أثره مؤتقتا

فقد ، رأس املال". وحتدث أيضا عن الريعو  تكلفة متزايدة النسبة من العمل يستعيد مساره وتنتج كل زياية عن
رغبات  اشباعالحظ أنه حىت األراضي الرييئة تتوصل بعائد الريع ما يامت هناك ضرورة ملحة الستغالهلا تقاد 

س بل يخل مطلق يتعلق باألرض يف حد ذاهتا بسبب حاجة النا، فالريع ليس يخال تفاضليا فحسب، السكان
ها.غري أن هناك عوامل تتحكم يف انتاجالستغالهلا فالريع عائد ناتج عن ندرة األرض اليت تشتق تقيمتها من تقسمة 

، ه واخنفاضه ملعرفتها جيب معرفة األسباب اليت تقوي إىل زياية الفرق بني أسعار املنتجات وتكاليفها الفالحيةارتفاع
 3وأسعار املنتجات الفالحية.، النظام املستخدم يف الفالحة، انتزايد السك، تراكم رأس املال: واليت تتمثل يف

 : من خالل ماسبق نستنتج أن

                                                           
 .16، ص مرجع سابق، هامشي الطيب 1
 .245، ص مرجع سابقحممد عمر أبوعبيدة، عبد احلميد حممد شعبان،  2
 . 18، صمرجع سابقهامشي الطيب،  3
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فالاناعة هي ، تقتااييةاالات يف الفالحة التساهم يف التنمية االستثمار يرون أن  نياملفكرين الكالسيك -
ا للتطور الاناعي وكان ذلك انعكاسا وجتسيد، األخرى تقتااييةاالاألياة األساسية لتطور مجيع األنشطة 

 وللثورة الاناعية يف بريطانيا آنذاك؛
 ؛*أجر الكفاف ترفض املدرسة الكالسيكية تعايل األجر يف كل من القطاع الفالحي والاناعي مع -
انطالتقا من خلفية تقانون تناتقص الغلة الذي يسوي حسب اعتقاي أصحاب الفكر الكالسيكي يف القطاع  -

تقد أعطوا أولوية  نيفإن الكالسيك، ة التزايد الواسع للكثافة السكانيةونظرا لظاهر ، الفالحي بشكل كبري
هم األكرب كان منابا على اهتمامحيث أن ، الفالحيخاصة للقطاع الاناعي على حساب القطاع 

 احلافز الذي توفره الاناعة للفالحة؛
بسبب  االتقتاايي اختذت املدرسة الكالسيكية من تراكم رأس املال يف النشاط الاناعي أساسا للنمو -

 : سريان تقانون تناتقص الغلة على النشاط الفالحي وهذا بناء على
ي املستخدم يف النشاط الزراعي وتزايد عدي نتاجافرتاض عرض األرض الفالحية ثابت وعدم تقدم الفن اال -1

 : سكان الذين يعملون على هذه األرض الثابتة فإن ذلك يؤيي إىل
 ؛االتقتاايين أن يكون فعال حمركا أو يافعا للنمو أن النشاط الفالحي ال ميك -
 ية العامل املتوسطة وزياية أسعار السلع الغذائية؛انتاجتناتقص  -
 مدخرات الفالحني اليت تقليال ما تستخدم غي استثمارات مرحبة. ارتفاع-

 : يرا علىفإنه يكون تقا، النشاط الاناعي الذي يتميز على النشاط الفالحي نسبيا بنوع من املرونة -2
 ؛االتقتااييمواجه التغريات يف النشاط  -
 ية؛نتاجاستيعاب التطورات الفنية والتكنولوجية املستمرة واملستخدمة يف العملية اال -
 إىل األمام. االتقتاايييفع عجلة النمو -

 النشاط ها يفاستمرار بقاء معدالت األجور منخفضة يعترب شرطا أساسيا لدعم عملية الرتاكم الرأمسايل و  - 3
 1.االتقتااييالاناعي الذي يعترب احملرك والرائد لعملية النمو والتطور 

فرق رغم ، للتنمية تفرض تعايل األجر يف كل من القطاع الفالحي والقطاع الاناعي الكالسيكيةإن املدرسة 
 ،آلثار هذين العاملني يف سريها املستوى املعيشي بني الريف واملدينة. غري أن املدرسة الكالسيكية تقد غالت كثريا

 مرت بعض الفرتات اليت كانت فيها بل، مل تتحقق الزياية بالاورة القائمة اليت رمسوها، فبالنسبة لعامل السكان
. نتاجمن حتقيق زياية مطرية يف االليمكنها ذلك ، بعض الدول األوروبية واألمريكية تعمل على تشجيع النسل

                                                           
 .264، ص مرجع سابقحممد عمر أبوعبيد، عبد احلميد حممد شعبان،  1
 ن البقاء وإيامة جنسهم يون زياية أو نقاان.أجر الكفاف: وهو األجر الطبيعي الذي ميثل احلد الالزم من األجر الذي ميكن العمال م *
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أما فيما يتعلق ، فإنه مل يكن بالاورة اليت رمسها مالتس،  الدول املتخلفةبالنسبة لشبح النمو السكاين يف وحىت
 يف كال من تقطاعي الفالحة نتاجاالفقد جاء التقدم التكنولوجي بأساليب من شأهنا زياية ، بظاهرة تناتقص الغلة

 والاناعة.
 الفالحة عند كارل ماركس : الفرع الثالث

واعترب ، ة يف األشكال التنظيمية املتشاهبة للمااحل الكبريةمستقبل الفالح (1883-1818)اركسميرى   
كما يرى أن طبقة الفالحني هي مجهور أعضاؤه يعيشون يف ظروف ،  أن وجوي املزارع الفريية الاغرية تعرتقل التنمية

حية فكل عائلة فال، يعزهلم وال يربطهم نتاجألن أسلوب اال، وال يدخلون يف عالتقات الطبقات األخرى، متشاهبه
 ابرازويرى أن االختالف الطبقي الناجم عن يخول الرأمسال إىل الفالحة يؤيي حتما إىل ، هي مكتفية بذاهتا

. أما الريع عند ماركس ميثل"جزءًا من فائض 2والربجوازية الفالحية الربوليتاريا الفالحية 1: طبقتني متنازعتني مها
وحيال عليه مالك األرض ، الرأمسالية نتاجعليها عالتقات االالقيمة املنتج يف الفالحة اليت تسويها أو تسيطر 

، ويكون يخال له لكنه غري مكتسب".فمالك األرض ال يساهم يف عملية العمل االجتماعي وال يبيع تقوة عمله
الرأمسايل استخداما ينتج عنه  نتاجوهو حيال على الريع بوصفه املالك القانوين لألرض اليت تستخدم يف إطار اال

، ض القيمة.و يذكر أن العمل الذي يقوم به العامل زائد عن الوتقت الالزم لتغطية أجره هو مادر القيمة والربحفائ
 ولتزايد املستمر لرتاكم رأس املال.

 الفالحة عند النيوكالسيك : الفرع الرابع
 الكلي هلذا جند بالتحليل اجلزئي بدالمن التحليل  تقتااييةااللقد اهتم النيوكالسيك يف يراستهم للظواهر 

كما نالت أسعار املنتجات الفالحية جزء كبريا من ،  بالفالحة كوهنا تتعلق باملوضوعات الكلية هتمامعدم اال
رواي  يعاكل من الريع وتكاليف نقل هذه املنتجات هلذا   ارتفاعالدراسة والتحليل حيث يرجع السبب يف هذا إىل 

يؤيي إىل اخنفاض األسعار الخنفاض تكاليف ، 3من األراضي الفالحيةهذه املدرسة إىل ضرورة تواجد أسواق تقريبة 
 النقل.

فقد توصل إىل أن النمو يف الطلب على األغذية مل يعط ألصحاب ( 1924 -1842)ألفريد مارشالأما 
ن أن ية الفالحية ميكنتاجيف اال املتقدمة فهو يرى أن تطبيق الفنون، األراضي ريعا أكرب ونايبا متزايدا من الدخل

                                                           
أي وسائل إنتاج، وعيش كليا من بيع تقوة عملها فقط، وال تتوتقف و  : هي الطبقة الكايحة من الفالحني اليت ال متلك األرضالبروليتاريا الفالحية 1

 معيشتها بل وجويها ذاته على مدى حاجة اجملتمع إىل عملها؛
 وسائل اإلنتاج وهي طبقة غري منتجة تعيش من فائض تقيمة عمل العمال ) الريع (.و  الطبقة اليت تضم مالك األراضي وهيالبرجوازية الفالحية:  

 .19، صمرجع سابقهامشي الطيب،  2
عمومي،  أطروحة يكتوراه، ختاص إتقتااي وتسيري الدعم وتنمية القطاع الفالحي في الجزائر )مقاربة كمية (،  -التمويل البنكيزاوي بومدين،  3

 .22، ص2016/ 2015كلية العلوم االتقتاايية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ماطفى إسطمبويل، معسكر، اجلزائر، 
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وذهب مارشال إىل ، 1للمالك وحاوهلم على نايب أكرب من الدخل القومي االتقتاايي تؤيي إىل حتسني املركز
أبعد من ذلك يف توسيع النظرية الكالسيكية يف الريع إذ استخدم ماطلح "شبه الريع" للتعبري عن تلك العوائد 

توتقعة لوحدات رأس املال أو العمل. ومل يقتار مفهوم ية املنتاجالفرتقية اليت ال حتدث يومًا واليت تنشأ بسبب اال
، بل مشل مجيع أنواع األرض الفالحية وغري الفالحية عند حتديده الريع، األرض عند مارشال على الفالحة فقط

وهذا التزايد ، هذا األخري )الريع( ميكن أن يزياي ولكن ألسباب ختتلف عن تلك اليت متسك هبا الكالسيكيون
 2إىل تزايد السكان. ضافةباالاملشروعات وتوسيعها  اتقامةبسبب زياية الطلب على األرض من أجل  للريع يأيت

 المدرسة الكينزيةالفالحة في الفرع الخامس: 
ة املدرسة الكرتي تناحو ، ريةينمؤسس املدرسة الك1946-1883) ) كينزد  مينار  جونتعوي هذه التسمية إىل 

، مهمتها يف توفري عناصر رأس املال االجتماعي وحار، نتاجاخلاص يف ميدان االبعدم تقيام الدولة مبزامحة القطاع 
ويف هذه املرحلة منحت احلكومة ، ي املباشرنتاجعلى أن ترتك للقطاع اخلاص مهمة جتهيز رأس املال اال

يف مجيع  االستثمارحيث خاض القطاع اخلاص جتربة ، الفكر الكالسيكي هبا صالحيات مل يكن يسمح
فبنت هذه املدرسة ، عات منها القطاع الفالحي بعد ما كان ينحار استثماره عند مالك األراضي الفالحيةالقطا

  :وميكن إجيازها يف، على أسس ظلت فعالة ملدة عقدين من الزمن تقتااييةاالجممل أفكارها يف التنمية 
على  تقتااييةااللية التنمية مث جعله حمورا ارتكازيا لعم، حماولة اكتشاف جديدة ملفهوم الفائض الفالحي -

 ؛ويكون القطاع الفالحي هو احملرك األول لعملية التنمية، املستوى القومي
 ؛استبعاي كل أشكال البطالة وهذا بالتشغيل الكامل -
 ؛استعمال متوسط الدخل الفريي احلقيقي كمعيار أساسي للتنمية -
 ؛ية متناتقاةانتاجخضوع النشاط الفالحي لدالة  -
ويرجح الثقل ، حيث يأخذ كل تقطاع نسبة من هذه اهليكلة، هيكلة االتقتااي بعملية التنمية اعايةارتباط  -

 .النسيب للقطاع الاناعي
أن حيث ، الذي أعطته للقطاع الفالحي االتقتااييا انتقدت وخاصة يف املستوى هنرغم هذه األسس إال أ

حقيقي للتنمية  اهتماما مل تعطي أي هنإال أ، نميةالكنزين افرتضوا بأن القطاع الفالحي هو احملرك األول لعملية الت
ومن مث ، بينما يزياي معدل منو الناتج الاناعي، حيث أن معدل منو الناتج الفالحي يقرتب من الافر، الفالحية

قي يف )ماعدا التوسع األف ىت تكتمل مراحل التنمية الاناعيةح وارجاؤهافإن التنمية الفالحية ينبغي تأجيلها 
 كل ما حتقق يف القطاع الفالحي ميثل الزياية يف متوسط الدخل الفريي احلقيقي.، و اجلديدة( األراضي
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 المتوازن غير نظرية النموالفالحة في الفرع السادس: 
 حمدويية  األولى، فكرته على نقطتني( 1958)صاحب نظرية النمو غري املتوازن ألبرت هيرشمان بىن 

مما أيى ، أن مبدأ التشغيل الكامل يكون يف القطاع الاناعي والثانية، لتنميةالقطاع الفالحي يف تطوير مراحل ا
 وهذا ما وصلت إليه املدرسة الكالسيكية كنتيجة. 1.إىل تزايد معدالت النمو يف القطاع الاناعي بشكل متسارع

ازن الذي يسمح حافز النمو غري املتو  اطالقعملية التنمية هو  ستمرارأن احلل الوحيد ال :لذا أكد هريمشان
 : 2بـــــ

  تعديل  اعايةذلك عن طريق ، تراكم رأس املال ياخل القطاع الفالحي كبداية للتنمية الزراعية الرأسية -
 معدالت التبايل لااحل السلع الفالحية؛   
 .حتويل فائض العمل الفالحي إىل النشاط الاناعي -

 اليت أكدت على ضرورة  كالركفكرة : نهامن هذا جتمعت حول فكرة هريمشان عدة أراء مساندة له م
يف حاجة إىل تقطاع  تقتااييةاالالذي خلص إىل أن التنمية  فروكسورأي ، خفض احلجم املطلق للعمالة الفالحية

ة للعمل وهذا ما ية متوسطة متناسبانتاجتقائد يلعب يور القاطرة من خالل حتقيق معدالت منو متزايدة للناتج مع 
 3الاناعة يون غريه من القطاعات األخرى.جنده يتحقق يف تقطاع 

بداية ، تقتااييةاالفركرزت على القطاع الفالحي وجعلته األياة الرئيسية للتنمية  ونيركس، لويس، أما أفكار
والذي يقاس على حجم العمالة ، إىل حتديد معدل منو عرض العمل الاناعي، الفائض الفالحي وتعبئته انتاجمن 

كون التعامل مع معدل النمو السابق كالتعامل مع معدل منو الناتج القومي. واهتمت هذه وي، الفالحية املهاجرة
بسبب ضغط النمو الدميغرايف. حتث  **وأمهلت التنمية الرأسية، التنمية الفالحية األفقية *ا علىهباملدرسة يف أسلو 

 4: يف مدخله التحليلي سنيرككقطاع مولد للتنمية وتقد نايى بذلك  هذه املدرسة على جعل تقطاع الفالحة
 أي أن القطاع الفالحي يتسم بالبطالة املقنعة؛ ، الفالحي تعايل الافر نتاجية احلدية لالنتاجاال -
 نفس القدر من الناتج؛ نتاجالفرق بني حجم العمالة الفعلية وحجم البطالة املقنعة يف الريف يكفي ال -

                                                           
 .6، ص مرجع سابقهيشر أمحد التيجاين،  1
 6ص ،  املرجع نفس2
 .18-14ص ص  1998، املكتبة االكايميية، مار،لتنمية الزراعية قراءة في مفهوم متطوررفعت لقوشة، ا3
 13نفس املرجع، ص 4
: تتمثل سياسات التوسع الفالحي األفقي يف زياية الرتقعة الزراعية ألي حماول )االعتماي على زياية رتقعة املساحات التنمية الفالحية األفقية*
تكون مراكز جذب سكانية، وتؤيي هذه السياسة إىل  -أسسها زراعية -ملزروعة(، وإضافة مساحات أرضية جديدة للزراعة، وإضافة جمتمعات جديدة ا

 زياية اإلنتاج.
ي يون إضافة مساحة جديدة، : وتعين زياية املريويية أو الطاتقة اإلنتاجية لنفس الرتقعة املزروعة أالتنمية الفالحية الرأسية ) التكثيف الرأسمالي (**

 وهذا ما يعرف بالتنمية الزراعية الرأسية، ويتم ذلك يف البلدان اليت يزيد فيها عدي السكان وتقل فيها املساحة الزراعية.
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وتوظيفه  ، الفالحي الفعلي إىل القطاع الاناعيمكن نقل الفرق بني الفائض الفالحي احملتمل والفائض  -
 كاستثمارات صناعية؛

ا يف النشاط الاناعي هباملقنعة إىل القطاع الاناعي ويتم استيعا الفالحيةرافق املرحلة السابقة نقل البطالة  -
 وفقا لقانون السوق.

 الحديث  االقتصاديالفالحة في الفكر : المطلب الثاني
 بروز و مع منتاف الثمانينيات،  يا واملعايري املستحدثة يف التنمية الفالحيةتبلورت أفكار جديدة متاش

 1: فكانت التسعينيات معامل العوملة مع بداية
 نظرية التنمية المستقلة الفرع األول:

 اليت بنيت على معيارين رئيسيني مرتبطني مباشرة بالقطاع الفالحي 
 ؛الذي يرافقه زياية معدل منو الناتج الفالحي، كانموع السجمل رفع مستوى املعيشة: املعيار األول -
 يون احلاجة إىل نقل، باملزيد من التكثيف الرأمسايل، ية العمل مبعدالت متناميةانتاجزياية : املعيار الثاين -

 .إىل خارج القطاع العمالة الفالحية
  :متثلت يف إجيابية يف فكر التنمية الفالحية اسهاماتكان هلذه النظرية عدة 

 ؛يف القطاع الفالحي االستهالكو  االستثماروضع عالتقة جديدة بني  -
 ؛ا جتارب التنميةهب حل جديد لقضية الفقر يف املناطق الريفية اليت طبقت اجياي -
يف والبعد االجتماعي للتنمية  االتقتااييصياغة جديدة ملفهوم التنمية الريفية من خالل الربط بني البعد  -

 املواصالت ( للسكان الريفيني.، الاحة، )التعليم االجتماعيةاخلدمات رفع معدالت استهالك  اجتاه
 نظرية التنمية المتواصلةالفرع الثاني: 

الفالحي ليكون  االستثمارب هتماما االهتألن من أولويا، ا النبض اجلديد للتنمية الفالحيةهنتقيل عن هذه النظرية أ 
 انشاءبة الفالحية باستعمال األمسدة وحتسني طرق الري و والعمل على استاالح الرت ، عجلة التنمية الفالحية

دف التنمية املتواصلة إىل عدم الوصول إىل نقطة توتقف يستحيل عندها الدفع بالتنمية هتشبكة للارف الاحي. 
 : وبينت هذه النظرية أن، الفالحية إىل األمام

 هبا؛ راعاالسأو التأجيل جيب  لالرجاءالتنمية الفالحية هي تقضية غري تقابلة  -
 باعتبار أن الفقر هو أحد ، مكافحة الفقر يف املناطق الريفية هو واحد من أهم أهداف التنمية الفالحية -

يربط املاري  اسرتاتيجيولكنه خيار ، أسباب تدمري البيئة وبالتايل فإن مكافحته ال يعوي جمري خيار اجتماعي
 2اإلنساين ككل.
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ة التعويض الرأمسايل فاملزيد من لوضعها حدا لكفاء، وباتالتنمية املتواصلة عدة صع نظرية واجهت
كما أن التنمية الزراعية الرأسية سوف لن تقدر ،  ات تقد ال يستطيع تعويض الرتبة عند األوضاع احلرجةاالستثمار 

 على املوازنة بني األثر السليب النكماش املساحات املزروعة على الناتج الفالحي وهذا يف األمد الطويل.
 بارو،، رومر، لوكاسمنهم مبفكرين اتقتااييني يف التنمية الفالحية ارتبطت  اسهاماتظهرت عدة كما 

ية املتوسطة احلقيقية للعمل الفالحي الذي يسمح بامتااص العمالة نتاجاهتمت هذه اآلراء على رفع اال، وآخرون
 الحية.كمعيار أساسي للتنمية الف  الفالحيةمع خفض معدل زياية األسعار ، الفالحية

سوف  االجتماعيةممثال يف الدورات التدريبية والرعاية ، أن رأس املال البشري (1988) سروبرت لوكا يفرتض-
واملسامهة يف تراكم رأس املال البشري من خالل اخلربات امليدانية اليت سوف ، ية العملانتاجيثمر يف زياية 
 ات.باالحتكاك املباشر بتكنولوجيا العملي، يكتسبها العامل

، ية املتوسطة للعملنتاجفيضع املعرفة بديال لرأس املال البشري كآلية لزياية اال (1986رومر) بولأما -
 ؛تطوير التكنولوجيا الزراعية البيولوجية -: وترتكز املعرفة لديه على

 ؛تشغيل نظم الري احلديثة احداث -      
 ؛للمعامالت الفنية وعي العمال بأمهية االلتزام باملعايري املقننة -      

، ية العمل وسيطرته على تكنولوجيا العملياتانتاجربط زياية  تقد (1990روبرت بارو)من جهة  -
وإىل الشروط األساسية ، للعمال من ناحية االجتماعيةعلى البنية األساسية وهو بذلك يلمح إىل الرعاية  نفاقباال
 من ناحية أخرى. دف السيطرة على تكنولوجيا العملياتهبالعمل  يارةال

وزراعة ، ية العملانتاجإن هذه التحليالت جاءت مفيدة للتنمية الزراعية األفقية فهي حتث على زياية 
حىت يتعايل معدل التوظيف مع معدل منو  الفالحيةوالرفع من العمالة ، مث فتح أبواب التادير، أصناف جديدة

 1.%2.7عرض العمل الفالحي احملدي بــ 
مكانة حول  تقتااييةاالفات بني اآلراء االختال ا كبريا بالرغم مناهتمامذكره نالت الفالحة  من خالل ما مت

اليت نشأت وتبلورت فيها مدارس  تقتااييةاالوهذا راجع الختالف البيئة  .االتقتاايييف الفكر  وأمهية الفالحة
اجملتمع والظروف السائدة بوجه  نفسها وتأثريها على تقتااييةاالاالختالف يف ياخل البيئة و  االتقتااييالفكر 

اعة فالتجاريون أعطوا األولوية للقطاع التجاري وأن الفالحة تقطاع ثانوي يعتمد يف تطويره على الان .عام
هم اهتمامبينما أعاي الطبيعيون للطبيعة االعتبار من خالل ، بسبب ختلف اهلياكل الفالحية حينها، والتجارة
 الفرتة اليت سبقت الثورة الاناعية يورا هاماً يف التمهيد هلذه الثورة وغذهتا فهي يف وهكذا لعبت الفالحة، بالفالحة

اليت كانت تؤمن الغذاء وتقدم اليد العاملة الالزمة للاناعة وبدأت هي بدورها تتغذى من الاناعة وانتقلت 
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الذي وازن بني القطاع فظهر الفكر الكالسيكي  .الفالحة من االعتماي على الطبيعة إىل ظاهرة تانيع الفالحة
استطاعت املدرسة الكينزية  1929بعد األزمة العاملية  .الفالحي والقطاع الاناعي كوهنما يكمالن بعضهما

احلل هلذه األزمة وجعلت القطاع الفالحي احملرك األول لعملية التنمية واستمرت أفكار الكينزيني إىل أن  اعطاء
الذي عجل بظهور نظرية عدم التوازن اليت أعطت األولوية للاناعة مث سقط نظام التعامل بقاعدة الذهب األمر 

يراسة   االتقتااييألن الفالحة مقيدة بغالل مبدأ تناتقص الغلة ومع ذلك حاول رواي مدارس الفكر ، الفالحة
يعتمد تقسم  :إىل تقسمني تقتااييةاالنظريات التنمية  انقساماألمر الذي أيى إىل ، كيفية التقليل من هذه الظاهرة

غري أن تنامي احلاجة إىل الغذاء يف األوساط اليت عايشها ، على أولوية الفالحة وآخر يعتمد على أولوية الاناعة
التفكري يف أهم العناصر اليت ترتبط و  كانت سببا من األسباب اليت يفعت هبم إىل تعميق البحث هؤالء املفكريني

بني  االتقتااييمما ساهم يف ظهور نظرية التوازن ، التكنولوجيبالنشاط الفالحي مثل التنظيم والتطور العلمي و 
واليت أمتمت بآراء التنمية املتواصلة اليت جعلت يف طليعة أولوياهتا تلبية احلاجات ، الاناعيو  القطاع الفالحي

 الغذائية للسكان من خالل حتقيق النمو املتواصل للقطاع الفالحي واحملافظة على املواري الطبيعية
 اإلسالمي  االقتصاديالفالحة في الفكر : الثالثلب المط

والفالحة ، ا كبريااهتمامه يف كل ما يتال باإلنسان اهتماملذا كان ، للبشراإلسالم يين كامل وشامل   
 .هتمامباعتبارها مادر تقوت اإلنسان وتقوام حياته فقد حظيت بقسط كبري من الرعاية والعناية واال

 منظور إسالمي الفالحة من : الفرع األول
 هتمامفقد حث اإلسالم على اال، الغذاء وتأمني احتياجات اإلنسان منه لتوفريملا كانت الفالحة ضرورية 

 إذ اعتربها الركيزة األساسية يف بناء االتقتااي القوي وتأمني احلياة الكرمية.، هبا
مال تعبديا يثاب عليه اإلنسان يف للفالحة يورا أساسيا من منظور إسالمي حيث أهنا تعترب ع: الفالحة شرعا -

، واملال، والعقل، والنسل، والنفس، الدين: فتوفري املنتجات الفالحية فيه حفظ للكليات اخلمس، الدنيا واآلخرة
، واحلاجيات، اليت أمر الشرع حبفظها وصيانتها وفقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف مستوياهتا الثالث الضروريات

 1والتحسينات.
 :الفالحة في القرآن الكريم -أوال

 2: كما يتضح مما يلي،  وما يتال هبا كما وكيفا، جند يف القرآن الكرمي العناية الكبرية للزراعة
من اآليات اليت اهتمت هبذا اجلانب نذكر : بالنسبة لألراضي الفالحية والموارد المائية اإلروائية -
  ))اآلية ِإنَّ اللَّـَه َلِطيٌف َخِبيٌر﴾ َل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُتْصِبُح اأْلَْرُض ُمْخَضرَّةً َأَلْم تـََر َأنَّ اللَّـَه َأنزَ  ﴿: تقوله تعاىل
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َأَوَلْم يـََرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز فـَُنْخِرُ  بِِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه  ﴿: وتقوله.((من سورة احلج  63
َواللَّـُه َأنَزَل ِمَن  ﴿: وتقوله سبحانه وتعاىل ،من سورة السجدة(( 27)) اآلية ﴾َأَفاَل يـُْبِصُروَن  ُهمْ َأنـَْعاُمُهْم َوَأنُفسُ 

ِلَك ََليًَة لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن ﴾  من سورة النحل((. 65)) اآلية  السََّماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوتَِها ِإنَّ ِفي ذََٰ
مثل النبات واحلب والثمرات والفواكه بشكل عام مث بعض أنواع : اصيل الفالحيةبالنسبة للمح -

 : احملاصيل كالزيتون والنخيل واألعناب والعدس والبال ومنها
َوانٍ  ﴿: تقوله تعاىل ُر ِصنـْ َواٌن َوَغيـْ ُيْسَقىَٰ  َوِفي اأْلَْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنِخيٌل ِصنـْ

ِلَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلوَن  ِبَماٍء َواِحٍد َونـَُفضُِّل بـَْعَضَها َعَلىَٰ بـَْعٍض ِفي اأْلُُكلِ  من سورة  4)) اآلية ﴾ِإنَّ ِفي ذََٰ
ْت َسَحابًا ثَِقااًل ُسْقَناُه َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشًرا بـَْيَن يََدْي رَْحَمِتِه َحتَّىَٰ ِإَذا َأقـَلَّ  ﴿: تقوله تعاىلو  ،الرعد((

ِلَك ُنْخِرُ  اْلَمْوَتىَٰ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن ﴾ لِبَـَلٍد مَّيٍِّت فَأَنَزْلَنا بِِه اْلَماَء َفَأْخَرْجَنا بِِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراتِ   57))اآلية  َكذََٰ
 من سورة األعراف((

َواأْلَنـَْعاَم  ﴿: تقوله تعاىل، على الثروة احليوانية ومن اآليات اليت حتدثت: بالنسبة للثروة الحيوانية -
َها تَْأُكُلوَن  َخَلَقَها ( ٦) َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُرِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحونَ ( ٥)َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ

 7و5)) اآليات  ﴾( ٧) ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُءوٌف رَِّحيمٌ   ِبِشقِّ اأْلَنُفسِ َوَتْحِمُل َأثـَْقاَلُكْم ِإَلىَٰ بـََلٍد لَّْم َتُكونُوا بَاِلِغيِه ِإالَّ 
 .من سورة النحل((

مثل احلرث والزراعة واحلاد والايد ومن اآليات اليت ذكر فيها هذا : بالنسبة للنشاط الفالحي -
ُتْم َما َتْحُرثُونَ  ﴿: تقوله تعاىل، النشاط -63)) اآليات ﴾(٦٤الزَّارُِعوَن )ُعونَُه َأْم َنْحُن َأَأنـُْتْم تـَْزرَ ( ٦٣) َأفـََرَأيـْ

 .من سورة الواتقعة(( 64
، على غرار اهلدى القرآين جاءت السنة النبوية حمتفية بالفالحة: السنة النبوية الشريفة الفالحة في:ثانيا
ة احملفزة ملمارسة الفالحة ومن األحاييث الشريف، مقدمة العديد من احلوافز والتشريعات للنهوض هبا، مربزة ألمهيتها

ًر َأْو ِإْنَساًن : تقوله صلى اهلل عليه وسلم بَِهيَمًة إالَّ  أو " َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْغِرُس َغْرًسا َأْو يـَْزرَُع َزْرًعا فـََيْأُكُل ِمْنُه طَيـْ
 2اس يف الرزق.فاللزارع فضل وصدتقة وإن مل يقاد ذلك ملا فيه من توسعة على الن 1َكاَن َلُه بِه َصَدَقٌة ".

صلى اهلل ف غري املالئمة أو القاسية يقول كما أن السنة النبوية تأمر مبداومة الزرع والغرس حىت يف ظل الظرو   
في َيِد َأَحدُِكْم َفِسيَلة فإِن اْسَتطَاَع أاَل تـَُقوَم حَتىَّ يـَْغِرَسَها فـَْليَـْغِرْسها"و  "إْن قَاَمْت السَّاعةُ : عليه وسلم

ويف ، 3
، تقدمت السنة النبوية أتقوى حافز ينيوي وييين ملن يقوم باستاالح أرض وزراعتها، وسيع الرتقعة الفالحيةسبيل ت

                                                           
 .صحيح البخاري، مع شرحه فتح الباري، اجلزء الثاين 1
 .6خلف بن سليمان بن صاحل النمري، ص  2
ين األلباين،  3 التوزيع، الرياض، و  ، اجمللد األول، مكتبة املعارف للنشروشيء من فقهها وفوائدها سلسلة األحاديث الصحيحةحممد ناصر الدٍّ

 .38، ص1995السعويية، 
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لك األرض "َمْن َأْحَيا أْرضُا َميَِّتة َفِهي : إىل ماله يف ذلك من األجر يقول صلى اهلل عليه وسلم اضافة، وهو متم
 1َله".

رضي حيث يقول اخلليفة عمر بن اخلطاب ، األرض احياءوتقد اهتم اخللفاء الراشدون بالفالحة وتطويرها و 
ونوفر ، ونسرت عورهتم، "أن اهلل تقد استخلفنا على خلقه لنسد هلم جوعهم: اهلل عنه يف توجيهاته لبعض والته

 2حرفتهم..".
جمتمعاهتم اليت واجهت  تقتااييةاالاملشكلة  كما اجتهد العلماء واملفكرون املسلمني يف جمال حبث وحتليل

وحماولة استنباط احللول يف إطار الشريعة وعلى رأسهم جند اإلمام الغزايل وابن خلدون ، أمهها مشكلة الغذاءو 
 واملقريزي...

، ستمرارويرى ابن خلدون أن اإلنسان حيتاج إىل أشياء ضرورية تامن بقاءه على تقيد احلياة وحتقق له اال
األشياء الضرورية جند الغذاء وامللبس الالزم للبقاء على تقيد ومن ، والذي ال تقوام له إال به، وعلى رأسها الغذاء

أما الفالحة  ويرى يف الفالحة والاناعة والتجارة وجوه طبيعية للمعاش.، احلياة والسالح الذي يدافع به عن نفسه
أما "ف: .حيث يقول3فهي متقدمة عليها كلها بالذات إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية ال حتتاج إىل نظر وال علم 

ويقر أن الفالحة أول الانائع اليت مارسها اإلنسان وتأيت ، الضروري فالفالحة والبناء واخلياطة والتجارة واحلياكة"
 .4على رأس الانائع الضرورية ألهنا تؤيي إىل توفري القوت لإلنسان

م الانائع كما يرى ابن خلدون أن الفالحة من معاش املستضعفني وأهل العافية من البدو وهي من أتقد   
إذ تقدمنا أنه أتقدم من احلضر وسابق  ألهنا حمالة القوت املكمل حلياة اإلنسان واختات هذه الاناعة بالبدو.

هذه الاناعة من فروع الطبيعيات وهي النظر يف النبات ، عليه فكانت هذه الاناعة يدوية وال يقوم عليها احلضر
وذلك ألن النشاط الفالحي أصيل يف الطبيعة ، عايتهمن حيث تنميته ونشؤه بالسقي والعالج وتعهده أي ر 

وبسيط يف منحاه فهو ال حيتاج إىل مهارات عالية ولذا ال جتده ينتحله أحد من أهل احلضر يف الغالب وال املرتفني 
 5آنذاك فهي ختص أصحاب الدخل الضعيف.

إىل تقلة منسوب ، اعات يف مار"فقد أرجع أسباب ظهور اجملاعات يف مار يف كتابه "تاريخ اجمل املقريزي أما 
، مستوى املياه يف النيل والناجم عن تقلة سقوط األمطار وسوء تدبري امللوك واحلكام وغفلتهم عن مااحل العباي

                                                           

.07ص مرجع سابق، عبد الواحد غريه،   1  
، اجمللد ) ، جملة األندلس العلميةتحليل مؤشرات األمن الغذائي في الدول اإلسالمية في مجال إنتا  الحبوب واللحومآخرون، و  جمذاب بدر عناي 2

 232، ص 2011، 06(، العدي 03
  .23ص مرجع سابق، صدوتقي زروق،  3
 .7، ص مرجع سابقهامشي الطيب،  4
 .420-319، ص ص2006، اهليئة املارية العامة للكتاب، مقدمة ابن خلدونعبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي،  5
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ولكن حىت ، ومعىن ذلك أن الفالحة عندما تتوفر الشروط الضرورية فإهنا تطري الشر وجتلب اخلري ال لبشر فحسب
  1للبهائم واحليوانات.

 اإلسالمية  قتصاديةاالالوسائل : ع الثانيالفر 
 ضافةباالف، تستوجب تاحيح وتكييف وتبىن عدة عناصر اإلسالمإن حتقيق األمن الغذائي من وجهة نظر 

 : فهو يضيف ما يلي، إىل ما جاء به االتقتااي الوضعي
 :الفالحي نتا أثره على تنمية االو  نظرة اإلسالم إلى العمل -أوال 

فهو حيث على العمل والكسب ، كنوع من العباية ويعتربه سنة من سنن األنبياء  العمليل ينظر اإلسالم إ
َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن  ﴿: يقول اهلل تعاىل، 2ويعتربها واجبا على كل شخص تقاير

َذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانـَْتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن فَإِ  ﴿: ويقول أيضا من سورة التوبة((، 105))اآلية  ﴾
 من سورة اجلمعة(( 10)) اآلية  َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾

وذلك ، هاكما على اإلنسان أن يلتزم مبا أمره اهلل سبحانه وتعاىل من اعمار األرض الذي جعله مستخلفا في
وبذل اجلهد الستغالل ما فيها مبا حيقق مالحته ومالحة ، واملااير الطبيعية، عن طريق اكتشاف منابع الثروة

 61)) اآلية  ا ﴾يهَ فِ  مُ كُ رَ مَ عْ تَـ اسْ وَ  ضِ رْ األَ  نَ مِ  مُ كُ أَ شَ نْ أَ  وَ ﴿ هُ اجملتمع واإلنسانية. ومن القرآن الكرمي تقوله تعاىل 
 من سورة هوي((.

وأطلق لفظ العمارة على ، ية أن يف ذلك ياللة على وجوب عمارة األرض بالفالحة والغرسيف هذه اآلو 
إىل أن املنهج  ضافةباال، تقتااييةاالحفر األهنار واستاالح األراضي وغري ذلك وهو مايعرب عنه حاليا بالتنمية 

فقد أتاح للفري سبل ، فالحيةاإلسالمي حيمل يف طياته جمموعة من التسهيالت اليت تساعد على جناح التنمية ال
كما عمل ،  التكاسب عن طريق نشر نطاق امللكية اخلاصة وأتاح فرص التملك لكل تقاير على استثمار ما ميلك

املختلفة مثل يفعها الستاالح األراضي املوات  نتاجعلى تعبئة الطاتقات البشرية للمجتمع ويفعها يف جماالت اال
 3اليت ميتلكها من يستالحها.

 :أساليب التمويل االسالمي الفالحي – ثانيا
  4: عن طريق الفالحي االستثماروذلك عن طريق تشجيع الفالحة واحملافظة على املزروعات وتشجيع  

وتقـد سـبق اإلسـالم إىل ، مـن بـني حمفـزات العامـل املشـاركة يف النتيجـة: المغارسة لتعمير أراضي البـور -1
فــإذا ، يعطــي رجــل أرضــه علــى أن يغــرس فيهــا عــدي معلــوم مــن الثمــارذلــك مــن خــالل املغارســة وهــي عنــد مالــك أن 

                                                           
 .11، ص مرجع سابقزويرت الطاهر،  1
 .08، ص مرجع سابق عبد الواحد غريه، 2
 .09صمرجع سابق، عبد الواحد غرية، 3 
، رسالة ماجستري، ختاص نقوي مالية وبنوك، تقسم دور األمن الغذائي في تحقيق التنمية االقتصادية )دراسة حالة الوطن العربي(، نعامة مباركة 4

 77-76ص ص .2011سعد يحلب، البليدة، اجلزائر،  العلوم االتقتاايية، كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة
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، وهـذا يعــين أن الدولـة متـنح أراضـي غـري مستاـلحة مثـل أراضـي البــور، اسـتحق الثمـر كـان للغـارس جـزء مـن األرض
متنحــه جــزء مــن األرض بأشــجارها علــى  نتــاجوعنــدما تاــل مرحلــة اال، ملــن يستاــلحها بغــرس األشــجار املثمــرة فيهــا

 لــدى الفالحــني نتــاجوهــذا بغــرض حتفيــز اال، أمــا اجلــزء البــاتقي فللدولــة حريــة التاــرف فيــه، التمليــك جــزاءا لــهســبيل 
 .وزياية توسيع رتقعة األراضي الااحلة للفالحة

هــــي إحـــدى وســــائل االســــتغالل وهــــي يف جوهرهــــا عقــــد بــــني أصــــحاب األرض والعامــــل : اقاةســــالم- 2
 نتـاجوهبـذا تسـاعد هـذه الطريقـة علـى مضـاعفة اال، ممـا خيـرج مـن األرض يقوم العامل بسقي األرض وله جـزء، عليها

 من خالل االستغالل من طرف العامل اجملتهد الذي يسعى إىل زياية جهده ملضاعفة رحبه يف النهاية.
وبالتـايل هـي ، هي املعاملة على األرض ببعض مـا خيـرج منهـا والبـذر علـى صـاحب األرض: المزارعة - 3

كمــا يتعهـــد العامــل بزراعتهـــا ،  يتعهـــد فيهــا املالـــك بتقــدمي األرض والبــذور الالزمـــة، ألرض والعامــلعقــد بــني مالـــك ا
 واتقتسام احملاول حسب ما أنفق عليه من ِنسب.

وهــي عقــد يقــدم فيــه مالــك األرض لشــخص آخــر يقــوم ليســتثمرها لاــاحله بالزراعــة مقابــل : اإلجــارة- 4 
 أجر خالل مدة زمنية معينة.تقيمة نقدية متفق عليها بني املالك واملست

وميتنـــع عـــن بيعـــه مـــع ، يعـــرف االحتكـــار بأنـــه أن يشـــرتي طعامـــا يف بلـــد: منـــع االحتكـــار ومحاربتـــه -5 
وهـــذا ظلـــم ال ترضـــاه الشـــريعة ، ألن فيـــه إضـــرارا بالعامـــة، هـــو فعـــل حمـــرمو  ،وذلـــك يضـــر بالنـــاس، حاجـــة النـــاس إليـــه

"مــن احتكــر فهــو : ومنهــا تقولــه صــلى اهلل عليــه وســلم، الفعــلوتقــد وريت أحاييــث كثــرية تنهــى عــن هــذا ، اإلســالمية
 خاطئ ".
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 مضامين السياسة الفالحية : المبحث الثالث
فهي ، االجتماعيةو  تقتااييةاالمن أهم اآلليات اليت تتبناها البلدان لتوجيه أنشطتها  الفالحيةتعد السياسات 
 1خلطط الالزمة لتطوير القطاع الفالحي يف إطار فالحية مستدمية.ات التنمية وااسرتاتيجياحللقة اليت تربط بني 

 مفهوم السياسة الفالحية : المطلب األول
ونظرا القطاع الفالحي السياسات الفالحية من يولة إىل أخرى مما يؤيي إىل اختالف أياء  مستوىخيتلف 

حتديد مفهوم السياسة الفالحية من  فإنه ياعب، التشريعية للخطط القطرية للكثري من الدول التفاصيللغياب 
ألنه يف كثري من األحيان يستدل على األهداف ، احتوائها على أهداف ووسائل وأيوات حمدية لتحقيقها

املتعلقة بالنشاط الفالحي وما يتاح من خطط  تقتااييةاالوالوسائل التنفيذية للسياسات الفالحية من املؤشرات 
 2نظرية.

 اسة الفالحية وأهدافهاتعريف السي: الفرع األول
لذلك وجب التنسيق بينها وبني باتقي  تقتااييةاالالفالحية فرعا من فروع السياسة  السياسة تعد   

 .الذايت من خالل حتقيق أمن غذائي شامل االكتفاءالسياسات األخرى وذلك هبدف حتقيق 
 :تعريف السياسة الفالحية-أوال

  :الفالحية على أهنا السياساتميكن تعريف 
 ورفع مداخيل، ات والتدابري اليت تتبناها احلكومة حلماية القطاع الفالحي من الوارياتجراءجمموعة اال -

 3.الفالحني
 ية املناسبة اليت ميكن مبوجبها توفري أكرب تقسطاالصالحات املختارة من الوسائل جراءهي جمموعة من اال -

سني مستوياهتم املعيشية عن طريق زياية وذلك من خالل حت، من الرفاهية للمشتغلني يف تقطاع الفالحة
 4يته.استمرار وحتسني نوعيته وضمان  نتاجاال

 ها وتطبيقها يف اعداييتم رمسها و ، العامة تقتااييةاالتعرف السياسة الفالحية بأهنا فرع رئيسي للسياسة  -
خرى لتحقيق أهدافها األ تقتااييةاالويتم التنسيق والتكامل بينها وبني غريها من السياسات ، القطاع الفالحي

 شباعالاملسطرة. وهتدف السياسة الفالحية إىل حتقيق هدفني أساسيني ويتضمن اهلدف األول يف حتقيق ا
أي حتقيق ، بينما يتضمن اهلدف الثاين حتقيق تعظيم الربح للمنتجني الفالحيني، ملستهلكي السلع الفالحية

                                                           
(، الطبعة 103، سلسلة أطروحات الدكتوراه )السياسات الزراعية وأثرها في األمن الغذائي في بعض البلدان العربيةرتقية خلف محد اجلبوري،  1

 .13، ص 2012األوىل، مركز يراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 
 .4، ص 2003، سبتمرب، 21، سلسلة يورية تعىن بقضايا التنمية يف األتقطار العربية، السنة الثانية، العدي ات الزراعيةالسياس، صاحل العافور 2
، أطروحة يكتوراه، ختاص: نقوي مالية وبنوك، تقسم دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي العربي)الجزائر أنموذجا (نعامة امباركة،  3

 .18ص ، 2017/  2016ية، كلية العلوم االتقتاايية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة املدية، اجلزائر، العلوم االتقتااي
 .199ص: مرجع سابق، رمحن حسن املوسوي،  4
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وأي غياب ، اول على أعلى ناتج بأتقل جهد اجتماعي ممكنواحل، ية القاوى للمواري الفالحيةنتاجالكفاءة اال
وبالتايل تقاور مثل هذه ، االستهالكو  نتاجأو تقاري يف اآلليات الكفيلة بذلك يؤيي إىل االختالل اهليكلي يف اال

 ات والتشريعات والقوانني اليت تتخذها الدولة اجتاهجراء"جمموعة من اال وتتمثل السياسة الفالحية يف .السياسة
الدولة للقطاع الفالحي يف سبيل حتقيق أهداف حمدية  ايارةوهي متثل يف نفس الوتقت أسلوب ، القطاع الفالحي

 1تتضمنها اخلطط الفالحية".
 تقتااييةاالاليت تكفل حتقيق االستخدام األمثل للمواري ، يةاالصالحو  االنشائيةجمموعة الربامج الفالحية  -

فيذها أهداف معينة ياخل القطاع الفالحي من شأهنا حتقيق التوازن بني مالحة واليت يتحقق بتن، الفالحية املتاحة
وتؤيي يف النهاية إىل حتسني ، وأيضا بني مالحة األجيال احلاضرة واألجيال القايمة، الفري ومالحة اجملتمع

 2.الفالحية تقتااييةاالأي حتقيق الرفاهية ، األحوال املعيشية للسكان الفالحيني
 ات اليت يتحقق من خالهلا تنفيذ أهداف جراءا على أهنا "جمموعة من القواعد واألساليب واالوجاء تعريفه -
تغريات نوعية يف بنية القطاع الفالحي من خالل التغريات اليت تتناول الرتكيب  احداثإذ أهنا تعمل على ، حمدية

 وهي بذلك تعمل على ، الفالحية وغريهاوهيكل الاايرات ، ينتاجوالفن اال، والبنية احليازية املزرعية، احملاويل
 3الفالحية. تقتااييةاالتغريات نوعية يف البنية  احداث

 وهبذا فإن السياسة الفالحية هي جمموعة األهداف العامة املطلوب حتقيقها واليت تتفق مع أهداف السياسة 
ىل ختايص املواري بشكل فعال إ ضافةباالكايف وبأسعار يف متناول املستهلك   انتاجمن خالل ضمان  تقتااييةاال

لتحقيق أكرب معدالت الرفاهية )االستغالل األمثل للمواري املتاحة لتحقيق أكرب عائد وضمان األمن الغذائي 
وذلك باياغة سياسة فالحية مناسبة تشكل جزًءا ال يتجزأ من سياسة تنمية اجملتمع ، الذايت( االكتفاءوحتقيق 

 ملتبايل واملرتابط فيما بني التنمية الريفية واحلضرية واملتطلبات اخلاصة بكل منهما.وتأخذ بعني االعتبار االعتماي ا
  :أهداف السياسة الفالحية -ثانيا

بنية لذلك البد هلا من أن تراعي وجوي تستهدف السياسة الفالحية بشكل عام حتقيق تنمية ريفية متوازنة و 
 وتفاوتا يف حجم احليازات الفالحية، حية والثروة احليوانيةوأنظمة خمتلفة مللكية األرض الفال، فالحية متنوعة

باالعتبار عالتقات الرتابط واالعتماي املتبايل بني التنمية الفالحية والتنمية الريفية وبني  تأخذوأن ، وأنواعها
دة من خالل وسائلها وأيواهتا املختلفة على مساع، تعمل السياسة الفالحيةو ، االتقتاايياالستقرار والنمو 

ال تتعارض مع األهداف  انتاجواستعمال وسائل وتقنيات ، سلع فالحية بنوعية جيدة انتاجالفالحني للتوجه حنو 
                                                           

ع العلوم االتقتاايية، جامعة ، أطروحة يكتوراه يولة، كلية العلوم االتقتاايية وعلوم التسيري، فر التبعيةو  الزراعة الجزائرية بين االكتفاءفوزية غريب،  1
 .75-74، ص ص 2007/2008منتوري، تقسنطينة، 

 .44، ص2003الطبعة األوىل، مكتبة بستان املعرفة، االسكندرية، مار، السياسات االقتصادية الزراعية )رؤى معاصرة(، أمحد أبو اليزيد الرسول، 2
(، الطبعة 103، سلسلة أطروحات الدكتوراه )الغذائي في بعض البلدان العربيةأثرها في األمن و  السياسات الزراعيةرتقية خلف محد اجلبوري،  3

 .35، ص 2012األوىل، مركز يراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 
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الوطنية املتعلقة حبماية البيئة. كما أهنا تعمل على حتقيق التوازن بني احلاجة للمحافظة على املواري الفالحية ومحاية 
ياجات ومااحل الفئات األخرى من السكان وخاصة ذوي الدخول البيئة من ناحية. وبني مااحل الفالحني واحت

 1وأن يقوم هذا التوازن على مبايئ العدالة والكفاءة والدميومة.، املتدنية واملتوسطة من ناحية ثانية
ألفراي اجملتمع  تقتااييةاالهتدف السياسة الفالحية بآلياهتا املختلفة إىل حتقيق أكرب تقدر ممكن من الرفاهية و 
 2: إذ هي املعيار األساس لنجاح تلك السياسة وميكن حتديد أهداف السياسة الفالحية مبا يأيت، حيالفال
 اهلدف توفري مجيع املواري الفالحية احلالية الالزمة لتنمية الطاتقة  ويعين هذا: يةنتاجتحقيق الجدارة اال  -1
من  للاايرات الفالحية ملا يف ذلككما ينطوي أيضا على هدف زياية القيمة النقدية ،  ية الفالحيةنتاجاال

 ؛االجتماعيةو  تقتااييةاالأمهية تقاوى يف توفري النقد األجنيب الالزم لتمويل برامج التنمية 
إن من أهداف السياسة الفالحية زياية كمية السلع والغالت الفالحية اليت : حجم الصادرات ارتفاع -2

 تقتااييةاالد األجنيب الالزم لدعم ومتويل برامج التنمية وهذا ينعكس على وفرة النق، تادر إىل خارج البالي
وهذا يستلزم يراسة تقوى العرض والطلب يف األسواق العاملية للمنتجات الفالحية وكذلك معرفة  االجتماعيةو 

الدول املادرة هلذه املنتجات ومدى التنافس بني املنتجات الفالحية الوطنية واألجنبية ومن مثة الرتكيز على 
 هذه الغالت اليت تتميز مبيزة نسبية تاديرية؛ جانتا 
وتعين ، إن عدالة توزيع الدخول هو هدف اجتماعي من أهداف السياسة الفالحية: عدالة التوزيع -3

عدالة توزيع الدخول حماولة احلد من اتساع الفوارق بني الدخول ومستويات املعيشة ووضع حدوي ينيا ملستوى 
 بني خمتلف فروع النشاط تقتااييةاالوزيعية تعين أيضا التوزيع األمثل ملواري اجملتمع والعدالة الت، معيشة الفري
 ية ) العمل ورأس املال(. نتاجوهذا يتحقق عندما تتساوى تقيمة الناتج احلدي للعناصر اال، االتقتاايي

 : ومن هذا املنطلق تسعى احلكومات للوصول إىل
سلع غذائية وفالحية مبواصفات عالية ومبا يليب متطلبات  انتاج نظام فالحي يعتمد التكنولوجيا املتطورة يف -

 السوق وأذواق املستهلكني؛
تقطاع فالحي يسهم يف محاية البيئة الطبيعية من خالل تبين تقنيات وأمناط استعمال لألراضي الفالحية  -

 ؛وتتفق وأسس ومتطلبات احملافظة على الرتبة واملياه واحلياة الربية، ستدامةتقابلة لال
 تقطاع فالحي متنوع من حيث ملكية األرض ومااير املياه والثروة احليوانية والنباتية؛ -
 املتكاملة للمناطق الريفية؛ االجتماعيةو  تقتااييةاالتقطاع فالحي يشكل تقاعدة للتنمية  -
 واالجتماعي؛  االتقتااييتقطاع فالحي يعتمد على منتجني يشاركون وأسرهم مشاركة كاملة يف التقدم  -
 وأساليب الرتبة احمللية؛ نتاجويتسم بالكفاءة واملالئمة لظروف اال، حيواين يرتبط باألرض الفالحية انتاج -

                                                           
 .6، ص1995، اململكة األرينية اهلامشية، تشرين الثاين، وثيقة السياسة الزراعيةوزارة الزراعة،  1
 .202-201ص  صمرجع سابق، رمحن حسن املوسوي،  2
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 فالحة تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي وتطوعه خلدمة اجملتمع والبيئة حاضرا ومستقبال؛ -
 .اتقتااي فالحي يوفر فرصا وحوافز لألجيال القايمة لالستثمار اجملدي يف القطاع الفالحي -

 أنواع السياسات الفالحية: الثاني المطلب
مثل )األزمات  اتقتااييةختتلف السياسات الفالحية وهذا باختالف جمموعة من الظروف منها ظروف  
، والتمويل...( وظروف اجتماعية )عايات وتقاليد املناطق الريفية االستثمارالقدرة على ، القوة الاناعية، املالية

.( وظروف طبيعية )املواري الطبيعية من أراضي ومياه الكوارث الطبيعية مثل اجلفاف سلوك املستهلك احمللي..
إذ يعمل كل نوع على ، واالجنراف( كل هذه العوامل وغريها تؤيي إىل ظهور العديد من السياسات الفالحية

ياسات الفالحية ومن هذا املنطلق ميكن تانيف الس، 1مواجهة مشكلة معينة أو حماولة الوصول إىل أهداف حمدية
مع ضرورة التنسيق والتكامل بني هذه السياسات من ، إىل سياسات فالحية رئيسية وسياسات فالحية مدعمة

 بناء تقاعدة فالحية متكاملة. أجل
 السياسات الفالحية الرئيسية الفرع األول:

احملاصيل وعدم  تاجانالرتاجع يف ملعاجلة نواحي كثرية حيث تقلبات األسعار و  الفالحيةتتعدي السياسات 
واليت ، أيت إىل يراسة أنواع عديدة من السياسات الفالحية الرئيسية املتغرياتكل هذه ،  تقدرهتا على تلبية الطلب

والذي هو بدوره يعترب حمور السياسة الفالحية وتقياس مدى ، املنتج الفالحي نتاجتعترب من احملديات األساسية ال
 جناحها وفعاليتها.

ية الفالحية هي الكيفية اليت بواسطتها ميكن االستثمار السياسة : ية الفالحيةاالستثمار السياسة -أوال
أي أنه البحث يف الطرق والوسائل اليت ميكن ، احلاول على رأس املال الالزم واستعماله يف القطاع الفالحي

وعليه فإن لرأس ، والتسويق نتاجبواسطتها جتميع رأس املال الذي حتتاجه املزرعة ويف أفضل سبل استخدامه يف اال
 2ية الفالحية.نتاجاملال املستثمر يورا مهما يف زياية اال

الفالحي هي السياسة اليت تعتمد على مقدرة حتديد كفاءة استخدام رأس املال  االستثماروهبذا فإن سياسة 
متزايدا  ااهتمام ول الناميةالد أولت وتقد، يةاالستثمار ي املتحال عليه من العملية االستثمار يف املزرعة والعائد 

 آليات على االعتماي على املبنية االتقتاايي التحرر معظمها سياسات انتهاج بعد خاصة الفالحي لالستثمار
 استهدفت حيث، الفالحية التنمية يف للقطاع اخلاص الرائد الدور وعلى االتقتاايي النشاط توجيه يف السوق

 3:إمجاال االستثمار سياسات
                                                           

 .38، ص مرجع سابقزاوي بومدين،  1
 .65ص ، همرجع سبق ذكر أمحد أبو اليزيد الرسول،  2
، رســـالة (SWOT) دراســـة تحليليـــة وفــق نمـــوذ  -انعكاســـات األزمـــة الماليـــة العالميــة علـــى األمـــن الغــذائي فـــي الـــوطن العربــييبــار محــزة،  3

ية، كليـــة العلـــوم االتقتاـــايية والتجاريـــة وعلـــوم التســـيري، جامعـــة حممـــد خيضـــر، بســـكرة، اجلزائـــر، ختاـــص إتقتاـــاي يويل، تقســـم العلـــوم االتقتاـــاي، ماجســـتري
 .62، ص 2012/2013
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 والبطالة؛ الفقر مشكلة من للحد الريفيني للسكان ملع فرص توفري -
 التحتية؛ البنية وتطوير الفالحية للمواري األمثل لالستعمال الوصول  -
 الريفية؛ املناطق خمتلف يف والزراعية يةاالرشاي اخلدمات تطوير -
 الفالحية؛ القروض منح تسهيل -
 للفالحني؛ الغذائي األمن حتسني -
 الفالحة؛ يف التنافسية وحتسني والتادير منافسةلل املؤهلة املنتجات ترتقية -
 تنظيمية؛ تشريعات ووضع واملشرتك اخلاص االستثمار تشجيع -
 واملالية؛  املارفية العالتقات على تقيوي وجوي وعدم املاريف النظام استقرار -
   .التادير على تقيوي وجوي عدم -

أهنا وسائل متكني الفالحني من احلاول  ميكن تعريف السياسة التمويلية على: السياسة التمويلية -ثانيا
حيث حيتاج املنتج ، استمرارية اليت حيتاجوهنا باالستهالكو  يةنتاجعلى املبالغ الالزمة لغرض سد االحتياجات اال

لذا يلجأ إىل ، ومببالغ كبرية ال ميكن توفريها من مدخراته اخلاصة، املختلفة نتاجالفالحي لشراء مستلزمات اال
تعترب السياسات التمويلية من أهم يعائم  .1ويلية اليت تعمل على القضاء على مشكل ندرة رأس املالالسياسة التم

،  العامة للدولة وأولوياهتا تقتااييةااليف القطاع الفالحي وعاية ما ترتبط هذه السياسة بالسياسة  االتقتااييالنمو 
، الفالحي نتاجية والنمو واالستقرار يف االنتاجكما تعترب السياسة التمويلية من أهم السياسات املؤثرة على اال

فتوفر األموال الالزمة للمشروعات الفالحية من إصالح لألراضي وتوفري اخلدمات الفالحية وتوفري مستلزمات 
ويتم متويل هاته املشروعات عن طريق القروض أو عن طريق ، الفالحي يعترب من مهام السياسة الفالحية نتاجاال

 2الفالحي. نتاجتقدمي احلوافز لدعم االو  اتتقدمي اإلعان
 االرشاي، البحث والتطوير، اإلتقراض: كما تشمل السياسة التمويلية يف جمملها ثالث توجهات رئيسية هي

القروض احمللية والتمويل الذايت )أفراي أو : أما عن مااير التمويل فهي تقسم إىل مااير حملية مثل، الفالحي
ية مثل القروض املارفية أو صناييق التنمية الزراعية اخلارجية )القروض اخلارجية مؤسسات( أو مااير خارج

 3املشاريع املشرتكة(.، املباشرة
السياسة املائية هي السياسة الىت تعمل على توسيع وتطوير شبكات وأساليب : السياسة المائية-ثالثا

من حيث أحجامها ، روات املائية اجلوفية باورة أفضلفهم النظم اهليدرولوجية والثو  الرصد املائي والتعمق يف يراسة

                                                           
 .25، ص مرجع سابق، دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي العربي)الجزائر أنموذجا (نعامة امباركة،  1
ماجستري، تقسم العلوم االتقتاايية، كلية العلوم  رسالة، المتغيرات االقتصادية العالميةتأهيل القطاع الزراعي الجزائري في ظل سايح بوزيد، 2

 .37، ص 2007/  2006االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
 .25، صمرجع سابق، ذجا (دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي العربي)الجزائر أنمو نعامة امباركة،  3
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عن  كما انتهجت الوسائل احلديثة مثل تقنيات االستشعار،  وغزارهتا ومعدالت جتديها ومحايتها من التلوث....إخل
وهي أساليب ذات أمهية كبرية يف الكشف والتنقيب ، والتاوير احلراري والراياري، التاوير الفضائي بأنواعه، بعد
ات تنموية الستغالل املياه اجلوفية مبا يضمن عدم استنزافها اسرتاتيجيالعامل التخطيطي ووضع و  ،من جهة هذا

مراعاة ألخالتقيات عدالة ، وتستفيد منه األجيال القايمة من جهة أخرى ستمرارويميومتها ليسمح للفالحة باال
 1توزيع املواري بني األجيال.

 الفرعيةالسياسات الفالحية الفرع الثاني: 
اليت تستهدف حتقيق و  إن السياسات الفالحية الرئيسية تضم جمموعة من السياسات الفرعية املدعمة هلا

 : السياسة الفالحية حبيث جند
 أنواع خمتلف بني املواري توجيه يف كبرية أمهية السعرية والسياسة لألسعار إن: السياسة السعرية -أوال

 وعدالة ومنط للمواري تقتااييةاال الكفاءة على تأثريها إىل اضافة، املستهلكني نيب نتاجاال توزيع وكذلك يف نتاجاال
 املستوى على وتأثريها الفالحية اخلارجية التجارة يف الاايف العائد وحجم االستهالكعلى  وتأثريها الدخول توزيع

 والبطالة والنمو خمالتض معدالت يف هاما يورا تلعب كما،  حد سواء على واملستهلكني للفالحني املعيشي
 أن وحيث، األسعار تغريات جتاه واملنتج املستهلك فعل بري واسعة معرفة يتطلب جناحها فإن وعليه االتقتاايي

والروابط  احملاصيل عرض بني التشابكية العالتقة بسبب آخر إىل موسم من التقلب من تعاين الفالحية األسعار
 األسعار تعديل هبدف حكوميا تدخال كثرية حاالت يف يقتضي ذلك فإن، الطلب جانب يف والتبايلية التكاملية
 2أو ملواجهة أوضاع طارئة. تقتااييةاالالفالحي ألهداف متعلقة بالتنمية  نتاجاال وتوجيه

ات اليت يتم مبوجبها حتديد أسعار السلع واخلدمات املختلفة اليت جراءفالسياسة السعرية تعرب عن األسس واال
ات باختالف جراءوالسياسية يف اجملتمع. وتتباين هذه اال االجتماعيةو  تقتااييةاالداف تستهدف حتقيق األه

نظام سعري من شأنه التأثري يف تقوى السوق )العرض والطلب( أو حتديد  تقامةوسيلة ال وهي، تقتااييةاالاألنظمة 
يف األسعار على املنتجني العالتقات النسبية السعرية بني اجملاميع السلعية املختلفة. وتنعكس آثار التغريات 

وتقرارات الفالحني  نتاجومن مث على اجتاهات اال، الفالحيني باورة مباشرة على مستوى األرباح والدخول الفالحية
 .ية يف املواسم الالحقةنتاجت االبشأن العمليا

 3: هتدف السياسة السعرية إىل مايلي: أهداف السياسة السعرية-1
 سلع الفالحية والعمل على استقرارها؛احلد من تذبذبات األسعار لل -
 يعم األسعار وحتقيق العدالة بني األسعار الفالحية وغري الفالحية؛ -

                                                           
 .30، ص مرجع سابق، دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي العربي)الجزائر أنموذجا (امباركة، نعامة  1
 .9-8، ص مرجع سابقصاحل العافور،  2
 .35 – 34، ص ص مرجع سابقسايح بوزيد،  3
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 تقدمي خدمات خلطط التنمية املقررة ومحاية املستهلك وتأمني احتياجاته ورعاية مااحل املنتجني؛ -
 الذايت أو احلاول على العملة الاعبة؛ االكتفاءة اسرتاتيجيحتقيق أهداف  -
 لتأثري يف هيكل الدخل الوطين وتوزيعه بني القطاعات أو ياخل القطاع نفسه؛ا -
يخول املنتجني الفالحني  استمرارات تأمني و اجراءوالسياسي وذلك عندما تتخذ  االتقتاايياالستقرار  -

 واستقرار األسواق؛
 رفع مستويات الدخول يف القطاع الفالحي وحتسني يخول املنتجني الفالحني؛ -
 املواري الفالحية املعطلة؛ احياءالفالحي وزياية املساحة املزروعة و  نتاجل االتغيري هيك -
 توفري السلع الغذائية الضرورية للمستهلكني بأسعار مناسبة؛ -
 ؛االمكاناحلد من تقلبات األسعار للسلع الغذائية والفالحية والعمل على استقرارها بقدر  -
أو أهداف ترتبط ، سامهة الفالحة يف الدخل الوطينالكلية كم تقتااييةاالأهداف خاصة باملتغريات  -

 وتتبع الدول يف ذلك جمموعة من األساليب.، ات الدولة كالضرائب والرسوماجراءب
  1: تتمثل أهم السياسات السعرية فيمايلي: أهم السياسات السعرية-2
 وعلـى نتاجات االوذلك على مسـتوى املدخالت واملخرجـات ومسـتلزم: سياسة تحديد األسعار الزراعية - أ

 وهذا التحديد لن يكون مؤثرا يون وجوي سياسة للدعم واإلعانة؛، مسـتوى سـعر اجلملـة والتجزئة
 أهداف وفق، واملدخالت واملخرجات الفالحية نتاجوتشمل كل أو بعض مستلزمات اال: سياسة الدعم -ب

وتقد يكون غري مباشر ، طاع الفالحيحمدية هلذه السياسة. وتقد يكون هذا الدعم مباشرًا يتأثر به كل الق
ويتمثل يف إلغاء أو ختفيض الرسوم اجلمركية املفروضة على أغلب املدخالت الفالحية.كما تقد يتم يعم 

الذي تقوم احلكومة بشرائه وفق سعر أيىن وسيكون هذا السعر محاية  نتاجاملنتجات بتحديد احلد األيىن لال
 ىل مغايرة العمل يف الفالحة إىل تقطاعات أخرى؛للمنتج حىت ال يتأثر يخله مما يؤيي إ

مالية للفالحني وذلك  اعاناتوتتبعها احلكومات ذات الوفورات املالية يف يفع : المالية االعانةسياسة  -جـ
 لتمكينهم من استخدام التقنيات احلديثة احملسنة يف الفالحة؛

حيث ، التوسع يف زراعة بعض احملاصيلوهتدف هذه السياسة إىل تشجيع : سياسة األسعار التشجيعية -د
 تقوم احلكومة بفرض سعر تشجيعي لشراء احملاول املطلوب ويكون هذا السعر أعلى من سعر سوق اجلملة؛

وهتدف إىل توفري السلع الرئيسية للمواطنني بأسعار حمدية توفق بني مالحة : سياسة األسعار الجبرية -ه
 كاخلبز واللحم،  ألسعار على مستوى سعر التجزئة للسلع الرئيسيةاملنتج ومالحة املستهلك. وتتحدي هذه ا

 ومنتجات األلبان؛

                                                           
 10، ص مرجع سابقصاحل العافور،  1
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، الفالحي وتتمثل هذه السياسة يف إعفاء الفالحني من ضريبة الدخل على يخلهم: سياسة ضريبة الدخل-و
مركي وكذلك اإلعفاء اجل، الفالحي نتاجواإلعفاء اجلمركي على املستوريات من مدخالت أو مستلزمات اال
 .على املستوريات الغذائية الرئيسية ما يشكل يعما ألسعار املستهلك

 يهدف التسويق الفالحي إىل تسهيل تبايل السلع الفالحية بني: الفالحي التسويق سياسات -ثانيا
ك األطراف املعنية هبا وبالنوعيات والكميات واألسعار املناسبة. وبناء على ذلك يعرف التسويق الزراعي بأنه ذل

ها إىل أماكن انتاجالنظام املرن اهلايف إىل تسهيل تدفق السلع الفالحية واخلدمات املرتبطة هبا من أماكن 
إن النظام التسويقي ، استهالكها باألوضاع واألسعار والنوعيات املناسبة واملقبولة من كافة أطراف العملية الفالحية

 مكمل كعنار الفالحي التسويق وألمهية، 1تهلك املستهدفالفالحي يعمل كحلقة وصل بني املزارع املنتج واملس
، ومسوتقني ومستهلكني فالحني من الفالحي نتاجالعالتقة باال ذات اجلهات مجيع لدعم واجليد الفالحي نتاجاال يف

 اجلانب اهبذ هتماماال فإن وعليه، من عدمه حماول أي انتاج يف التعامل يةستمرار ال األساسي العامل يعترب لذلك
 التسويقية العملية اجناحاجل  من واخلطط الربامج اعداي من كبري جانب تأخذ واليت املهمة األمور من ابحي

 هذا النشاط يف يستمرون جتعلهم واليت مناسبة عوائد على سواء حد على واملسوتقني املنتجني وحاول الزراعية
 2: التالية النقاط يف الفالحي التسويق أهداف حتديد ميكن وعموما
هبدف  وشاملة ومستقرة منتظمة بطريقة الفالحية املنتجات توزيع على يعمل كفء تسويقي نظام وضع -

 ؛االتقتااييالوضع  استقرار
 ممكن؛ تقدر بأكرب الفالحية املنتجات من واالستفاية االستهالك توجيه على العمل  -
 للفالحني؛ الاايف الدخل من املزيد حتقيق على العمل -
 إىل يؤيي مما وتطويره تنميته على والعمل ظروفه وحتسني، الفالحي للتسويق جياخلار  بالشق هتماماال -

 الفالحية؛ الاايرات تنمية طريق عن الدخل القومي زياية
 .والكمية الزمن مراعاة أساس على والطلب العرض بني املوازنة على العمل  -

ات اليت تانع جراءامة مجيع االمتثل هذه السياسة التجارية بافة ع: الخارجية التجارة سياسة - ثالثا
هلا يور ، والزراعية منها خاصة، فالتجارة باورة عامة، شروط حركة السلع واخلدمات ورؤوس األموال عرب احلدوي

، االستهالكواحتياجات  نتاجإذ يزهر تأثريها من خالل تضييق الفجوة بني اال، مهم وفعال يف األمن الغذائي
وتسهم يف حتقيق االستخدام األمثل ، االتقتااييالغذائية وتعطي تقوة يافعة للنمو  مداياتاالوتقليل التفاوت يف 

 .3للمواري

                                                           
 . 123، صابقمرجع سجواي سعد العارف، 1
 .59، ص مرجع سابقيبار محزة،  2
 52، صمرجع سابقرتقية خلف محد اجلبوري،  3
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 : من أهم أهداف سياسة التجارة اخلارجية ما يليأهداف سياسة التجارة الخارجية: -1
 حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات؛ -
 الزراعي؛ نتاجا لالاحمللي من املنافسة األجنبية مثل محاية غرب أوروب نتاجمحاية اال -
 محاية االتقتااي الوطين من خطر سياسة اإلغراق؛ -
 من أجل التادير؛ االستثمارتشجيع  -
 التعامل مع التقلبات اخلارجية املؤثرة على االتقتااي القومي. -
 أهم أشكال السياسات التجارية -2
  1: ا الدولة ونذكر منهااليت تستعني هب للوصول إىل األهداف املرجو حتقيقها هناك جمموعة من األيوات 
 :  تنقسم الرسوم اجلمركية إىل: الرسوم الجمركية -أ

إن الرسوم اجلمركية عبـارة عـن نـوع مـن الضـريبة غـري املباشـرة الـيت تفرضـها احلكومـة علـى : التعريفة الجمركية -1-أ
، االســتهالكال ضــريبة ومــن منظــور اتقتاــايي فإهنــا أيضــا شــكل مــن أشــك، الســلع املتداولــة يف إطــار التجــارة الدوليــة

أمـــا مقـــدار مـــا تفرضـــه ، ســـتريايأي مقـــدار مـــا تفرضـــه احلكومـــة مـــن رســـوم علـــى الســـلع املســـتورية وتســـمى رســـوم اال
وهنـاك أنـواع متعـدية مـن التعريفـات اجلمركيـة ، احلكومة من رسوم مقابل حق التادير للبضائع يسمى رسوم تادير

 :  أمهها

 ؛هااستريايمن تقيمة السلع اجلاري  نسبة حمديةعبارة عن : الرسوم الجمركية القيمية -
عبــارة عــن مبلــغ معــني مــن املــال يقتطــع مــن تقيمــة الســلع باــرف النظــر عــن : الرســوم الجمركيــة المحــددة -

 سعر البضاعة.
، هــي تعريفــة مجركيــة تقــرر لغــرض محايــة وتشــجيع الاــناعات واملنتوجــات احملليــة: تعريفــة الحمايــة الجمركيــة -2-أ

وحتديــدا تلــك البضــائع ، يــاية أســعار الــواريات مــن خــالل زيــاية نســبة التعريفــة اجلمركيــة املفروضــةوذلــك عــن طريــق ز 
 ؛لبضائع املماثلة واملانوعة حمليااملستورية اليت تنافس ا

تفـــرض احلكومـــات ضـــرائب علـــى بعـــض املنتجـــات وبشـــكل أساســـي علـــى منتجـــات : عريفـــة المشـــترياتت -3-أ
 ؛ية الزائدةالكاالستهاخرة والسلع الكماليات الف

هــي عبــارة عــن ضــريبة تفرضــها احلكومــة علــى القيمــة الســوتقية املقــدرة واملضــافة إىل : تعريفــة القيمــة المضــافة -4-أ
 .املواي أو املنتجات يف كل مرحلة من مراحل تانيعها أو توزيعها وبيعها للمستهلك النهائي

ن إىل أوجــــه القاــــور املرتتبــــة علــــى يعــــم يف أغلــــب األحيــــا تقتاــــاييةاالتشــــري النظريــــات : دعــــم الصــــادرات -ب
التكاليف والضرائب يف البلدان اليت تقدم الـدعم للاـايرات. وعلـى الـرغم مـن  ارتفاعالاايرات كاخنفاض الكفاءة و 

                                                           
 .43 – 42، ص ص مرجع سابق، دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي العربي)الجزائر أنموذجا (نعامة امباركة،  1
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وإمنـــا يكـــون شـــكل التـــأثري صـــفة اخنفـــاض ، إال أن البلـــدان الناميـــة ال تتـــأثر بشـــكل مباشـــر مـــن جرائهـــا، هـــذه اآلثـــار
نتيجــة زيــاية ناــيب البلــدان املاــدرة الداعمــة للاــايرات ، رهتا التنافســية يف األســواق العامليــةوتقــد، حاــيلة صــايراهتا

 1.واخنفاض أسعار السلع يف السوق العاملية
 لكل احمللي نتاجاال حجم باختالف السياسة هذه ختتلف :الفالحية المنتجات تخزين سياسة -رابعا

 هو التخزين من األساسي واهلدف التخزين أهداف وباختالف ئيةالغذا املواي من سترياياال وباختالف حجم يولة
  2 ا:مه عنارين على الذي يستند الغذائي األمن حتقيق

 .نتاجاال لعناصر األمثل التوزيع طريق عن نتاجاال تنمية - 
 املقاطعة.، احلاار، احلروب األزمات وتقت الستخدامه اسرتاتيجي خمزون تكوين - 

 : فهناك نوعان من هذا املخزون مها، ى ماهية املخزون الغذائي وحجمهويقوينا ذلك للوتقوف عل
  ويعتمـد هـذا، ي معــنيانتاجوهــو ضـروري لتـأمني حاجـة الســكان خـالل موسـم : المخــزون العامــل -1

 ؛اهتويتفاوت حجمه من يولة إىل أخرى حسب احتياجا، املخـزون علــى الواريات
 وهــو مــا خيــزن الســتخدامه يف احلــاالت الطارئـة فقــط كــالكوارث الطبيعيــة : االستراتيجيالمخــزون  -2

 حيث يتوتقف حجمه على األهداف الدولة املستعدة إىل أنواع املخاطر ، وحــاالت احلــرب واحلاار واملقاطعة
 األمن الغذائي : الثالث المطلب
 وتعقيد ازيياي مع، اليومية حياته يف اإلنسان تواجه اليت كالتاملش من اإلنساين األمنو  الطمأنينة انعدام إن  

: مثل التخااي األمن ماطلحات استخدام مؤخرًا تمع شاعجملا واستقرار اإلنسان أمن على املؤثرة املشكالت
 اوغريه الثقايف واألمن، االتقتاايي واألمن، االجتماعي واألمن، البيئي واألمن، املائي واألمن، الغذائي األمن

، املرتابط واملتداخلة حلقاته من حلقة وكل الشامل مبعناه األمن اإلنساين متطلبات من متطلب كل على للداللة
 الضرورية. اإلنسان حاجات أحد هو فالغذاء، واألمن من الغذاء كل بني الوثيق االرتباط الغذائي هو واألمن

  الغذائي األمن مفهوم: الفرع األول
 بعد أزمة الغذاء  1974يف املؤمتر الغذائي املنعقد سنةإىل بداية السبعينات يعوي أصل هذا املاطلح 
حيث عرف األمن الغذائي من طرف املؤمترين بأنه "زياية توفر  1974و1972العاملية اليت حدثت مابني سنيت 

 3وحتقيق االستقرار األكرب للمواري الغذائية املتاحة. نتاجالغذاء من خالل زياية اال
 

                                                           
 .58، ص مرجع سابقرتقية خلف محد اجلبوري،  1
 .62، ص مرجع سابقيبار محزة،  2
، امللتقى العلمي الوطين التنمية الزراعية المستدامة كإستراتيجية لتحقيق لألمن الغذائي في الجزائرصيلع عبد اهلل، شاليل الطاهر حسام الدين،  3

التسري، جامعة حيي فارس، املدية،  حول"يور التنمية الزراعية املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين"، كلية العلوم االتقتاايية والعلوم التجارية وعلوم
 .5، ص2018مارس  10يوم 
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 :ريف األمن الغذائيتع-أوال
، فهو آمن،  وآمنه اطمئن، وآمنه فهو آمن، وهو من األمن واألمان، سلممن باب أمن و لغة : تعريف األمن -

  1وأمن الشر ومنه سلم.، وأمن البلد اطمأن فيه أهله، يقال لك األمان أي تقد أمنتكو  وأمني
 .عدم توتقع مكروه يف املستقبل واألمن ضد اخلوف واآلمنة وهو، األمان،من األمن : وآمنة غيره

وةو ، تقوامهبالغذاء لغة ما به مناء اجلسم و  يقاد لغة: تعريف الغذاء - تغذى أكل أول و  لغذاء بالدال طعام الغذم
 والغذاء ما يتغدى به االنسان من الطعام والشراب ويقال غذوت الايب باللنب أي ربيته وال يقال غذيته، النهار

يته بالتشو   2.مجعها أغذيةو  ديدلكن يقال غذر
 الدولية والزراعة الغذاء منظمة عرفت لقد FAO :لألمم المتحدة الدولية والزراعة األغذية منظمة تعريف -

 3 األوتقات. مجيع ويف، األفراي جلميع تقتااييةاالو  الفيزيائية الناحيتني من الغذاء توفري أنه على الغذائي األمن
ائي هــو األمـن الــذي يتـوفر عنــدما تتـاح جلميـع النـاس يف مجيـع األوتقـات الفـرص األمـن الغـذكما عرفته الفاو أيضا "

م التغذويــة هتيليب احتياجـا، للحاــول علــى غــذاءٍ  كاف ومــأمون ومغــذي تقتااييةاالو  االجتماعيةاملاييـة و 
 4.وأذواتقهــم الغذائيــة ويكفــل أن يعيشوا حياة موفورة الاحة والنشاط"

الكايف  الغذاء على األوتقات كافة يف الناس كل حاول امكانية يعين الغذائي ألمنا: ليالدو  البنك تعريف -
 والتجارية التسويقية بنظمه القطر هذا يابح عندما ما لقطر الغذائي األمن ويتحقق، وصحتهم لنشاطهم والالزم

 تريي أوتقات يف وحىت، األزمات أوتقات يف وحىت، تاألوتقا كل يف الكايف بالغذاء املواطنني كل امداي على تقايرا
 5الدولية. السوق ظروفو  احمللي نتاجاال
وتانيع  انتاجبأنه تأمني مجيع الظروف واملعايري الضرورية خالل عمليات : تعريف منظمة الصحة العالمية -

 6البشري. تهالكلالسوتوزيع الغذاء الالزمة لضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوتقا به وصحيا ومالئما 
، يتحقق األمن الغذائي عندما تتوفر جلميع الناس1996 :" ف مؤتمر قمة الغذاء المنعقد بروما في سنةتعري -

للحاول على غذاء كافٍ  مأمون ومغذ لتلبية احتياجاهتم  تقتااييةاالات املايية و االمكان، يف كل األوتقات
 7ة النشاط والاحة".التغذوية وأفضلياهتم الغذائية للتمتع حبياة موفور 

                                                           
  .35، ص2014، الطبعة األوىل، اجلزائر، النظام القانوني لألمن الغذائي العالمينايية أمحد عمراين،  1
  .37نفس املرجع، ص  2
املسار االتقتاايي، طوران األمن االقتصادي،  األمن الغذائي بين ) الواقع والمأمول( في المناطق المحررة ودوره فيحممد عمار السعيد،  3

 4، ص 2017لألحباث والدراسات االتقتاايية، سوريا، 
 .9، ص2010، روما، حالة إنعدام األمن الغذائي في العالممنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  4
اايية والعلوم التجارية وعلوم التسري، جامعة منتوري، تقسنطينة، كلية العلوم االتقت، أطروحة يكتوراه،  مشكلة الغذاء في الجزائرعيسى بن ناصر،  5

 .53، ص 2005
 .548، ص 2011، سوريا، 27، العدي 3، جلة يمشق، اجمللد أهمية اإلستمارات في األمن الغذائي العربيإبراهيم أمحد سعيد،  6
 .1996األغذية والزراعة لألمم املتحدة املنعقد يف روما تقرير منظمة  7
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جاء يف تعريفيها لألمن الغذائي بأنه " توفري الغذاء : (AOADتعريف المنظمة العربية للتنمية الزراعية ) -
ولكل فري من اجملموعات السكانية اعتمايا على ، بالكميات والنوعيات الالزمة للنشاط والاحة باورة مستمرة

السلع الغذائية لكل تقطر وإتاحته لكافة أفراي السكان باألسعار  نتاجسبية الاحمللي أوال وعلى أساس امليزة الن نتاجاال
  1م املالية.امكانياهتو  اليت تتناسب مع يخوهلم

منتوجه  من األساسي الغذاء من احتياجاته تلبية على بلد تقدرة مدى منه يقاد ماطلح الغذائي فاألمن -
 2العاملية. الغذاء أسعار ارتفاع كان ومهما فظر  أي حتت اخلارج من شرائه على استطاعته أو اخلاص
 على تأمني حاة غذائية أساسية جلميع  نتاجأيضا على أنه تقدرة جهاز اال األمن الغذائي ويعرف -

ألن نظرة الدول إىل هذا املفهوم الكلي  .السكان مع األخذ بعني االعتبار مستوى التنمية الذي وصل إليه اجملتمع
 .والبلدان النامية املستورية للغذاء عموما، الغذاء انتاجالبلدان املتقدمة املهيمنة على  لألمن الغذائي ختتلف بني

فبينما ترى البلدان املتقدمة أن األمن الغذائي هو تلك الكمية الغذائية املنتجة اليت تتجاوز الكمية الضرورية 
توفر الغذاء مبختلف أنواعه والذي  ترى البلدان النامية أنه يكفي .للحفاظ على العايات واألعراف املوجوية

وعلى هذا األساس فإن األمن الغذائي يتعلق .يتناسب مع مستواها يف ضمان احلد األيىن للبقاء على تقيد احلياة
يون أن ننسى تقدرة البالي املالية على تغطية ، الفالحي نتاجككل وتقدرة جهاز اال  تقتااييةاالمبستوى التنمية 

 3.ستريايالعجز عن طريق اال
 متاشيا مع مفاهيم التنمية الشاملة واملستدامة خرج مفهوم األمن الغذائي من إطاره : األمن الغذائي المستدام -

على ما يتضمنه األمن الغذائي على عنار  اضافةالذي يركز ، التقليدي إىل حتقيق األمن الغذائي املستدام
 الغابات مع القدرة على محاية األنظمة البيئية الوطنيةاملواري الطبيعية والسمكية واملائية و  ايارةيف  ستدامةاال
ية مستدامة ومتنوعة تراعي االحتياجات احلاضرة واملستقبلية للسكان يون انتاجأمناط  ارساءو ، والعاملية االتقليميةو 

 4اإلضرار باحتهم أو بالبيئة.
والوارية ، ية الفالحية املستدامةللتنم ةاالسرتاتيجي"أحد املكونات : األمن الغذائي املستدام لبلد معني هو

والذي ينطوي على العديد من السياسات والربامج ، املستدامة االجتماعيةو  تقتااييةاالضمن خطة التنمية 
                                                           

، جملة جامعة الدول العربية، العديان األول والثاين، القاهرة، الزراعة والتنمية في الوطن العربيارة األمن الغذائي واملشروعات جبامعة الدول العربية، إي 1
 .16، ص 2009

سع حول "استدامة األمن الغذائي يف امللتقى التاالصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق االمن الغذائي في الجزائر..الواقع والمأمول، أمحد مانوعة،  2
 24و 23كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسري، جامعة الشلف، يومي ، الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االتقتاايية والدولية"

  2، ص 2014نوفمرب 
، أطروحة يكتوراه، املدرسة العليا لألساتذة، ختاص هتيئة إتقليمية، تقسم األمن الغذائي وتحديات التنمية الزراعية في الجزائربن تارزي خري الدين،  3

 .175، ص 2017/  2016التاريخ واجلغرافيا، بوزريعة، اجلزائر، 
، ، جملة العلوم االتقتاايية وعلوم التسيريواقع الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق األمن المستداملطرش ذهبية،  4

 .200، ص 2015، 15جامعة سطيف، العدي 



 وية لقطاع الفالحةالسياسة التنم                                               :                   الفصل األول
 

 

45 

من خالل االستخدام األمثل للمواري احمللية ، السلع الغذائية األساسية انتاج زيايةواملشروعات اليت من شأهنا 
وترشيد ، التلف والتبذير لكل السلع الغذائية ابتداء من املنتج وانتهاء باملستهلكاملتاحة والقضاء على كل صور 

سواء أكانت تاديرا ، انتاجهااستهالك السلع الغذائية وحتسني شروط التبايل التجاري لتلك السلع ومستلزمات 
لك يف ظل حتقيق أكرب تقدر وذ، وأشكاله ومنع التلوث مبختلف صوره، مع احملافظة على التوازن البيئي، أم استريايا

مستهدفا بذلك توفري السلع الغذائية بكميات كافية ونوعيات ، ممكن من االستقاللية بتقليص التبعية اخلارجية
مستويات يخوهلم باورة مستمرة و  بأسعار تتوافقو  معيارية جملموع السكان يف خمتلف مناطق تواجدهم ياخل البلد

 1ومستدامة.
 لألمن الغذائي ضمان احلد األيىن من  اإلسالمييقتضي املفهوم : ن الغذائيالمفهوم االسالمي لألم -

تدفق  استمراروعررفه آخرون بأنه ضمان ، الضروريات الغذائية جلميع أفراي املتجمع يف أي فرتة من الزمن
عتاي حيدي على . واملستوى امل2املستوى املعتاي من الغذاء احلالل الالزم الستهالك اجملتمع يف أي فرتة من الزمن

 .أساس املستوى االجتماعي فقد يرتفع املستوى املعتاي من الغذاء ليال إىل حد الكماليات
  :كالتايل وهي من خالل التعاريف السابقة ميكن التميز بني مستويني لألمن الغذائي مطلق ونسيب

، احمللي الطلب يفوق أو يليعا مبا الواحدة الدولة ياخل الغذاء انتاج به ويتحدي: المطلق الغذائي ألمنا -1
 بني التجاري التبايل عمليات يعوق أنه كما التحقق صعب وهو، الذايت الغذائي باألمن ما يعرف وهو

 .بالدولة توجد اليت النسبية امليزة القضاء على إىل يؤيي مما، الدول
 أو كليا الغذائية ملوايوا السلع توفري على الدول من جمموعة أو الدولة تقدرة يعين: النسبي الغذائي األمن -2

وعلى هذا فان مفهوم األمن الغذائي مفهوم ، بانتظام االحتياجات تلك من األيىن احلد جزئيا لضمان
ولكن يقاد به أساسا توفري املاية ، كل االحتياجات الغذائية األساسية  انتاجنسيب ال يعين بالضرورة 

ها القطر مبيزة نسبية عن األتقطار انتاجب الالزمة لتوفري هذه االحتياجات من خالل منتجات يتميز
 خالل من. وبالتايل املفهوم النسيب لألمن يعين تأمني الغذاء عن طريق التعاون مع اآلخرين، األخرى
 االصطالح يف االختالف يكمن وإمنا، الغذائي لألمن العام مفهوم عن خيتلفان ال ماهنأ نالحظ املعنيني

 3.التحقيق كيفية ذلك اىل ضافةباال

                                                           
ص ص ، 2015، 13جملة العلوم االتقتاايية والتسيري والعلوم التجارية، العدي إشكالية األمن الغذائي المستدام ) واقع وآفاق(، رزيقة غراب،  1

51-52. 
، 19الدراسات، العدي و  القدس املفتوحة لألحباث جملة جامعةمكافحة المجاعة، و  منهج اإلسالم في تحقيق األمن الغذائيحممد حممد الشلش، 2

 .194، ص 2010
امللتقى التاسع حول واقع األمن الغذائي مؤشراته وأبعاده في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية " دراسة حالة الجزائر "، عميش عائشة،   3

كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسري جامعة "، تقتاايية والدولية"استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات اال
  6، ص 2014نوفمرب  24و 23الشلف، يومي 
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إن حتقيق األمن الغذائي يف أي جمتمع يتطلب توفري الدعامة األساسية اليت تعرف : مقومات األمن الغذائي-ثانيا
 1: مبقومات األمن الغذائي وتانف يف

 وتشمل ، الغذاء انتاجية هي العوامل والوسائل اليت متكن من نتاجاملقومات اال: يةنتاجالمقومات اال -1
 ضافةباالبايت والثروة احليوانية الغطاء الن، املواري املائية، للفالحةثلة يف األراضي الااحلة املواري الطبيعية املتم

 واإلبداع ؛ نتاجاال، اىل املواري البشرية اليت تلعب يورا مهما من خالل القدرة على العمل
 أمهية  وهنا تأتى، ذاءلقدرة الشرائية وهي املقدرة املالية للمواطن لشراء الغا: مقومات القدرة الشرائية -2

   أصبح  لذا .توفري فرص العمل هلذه الشرائح لكي حتال على الدخل الذي ميكنها من القدرة الشرائية
 سوق  بني سياساتو  وضع السياسة الغذائية يتم بالربط بني سوق العمل) مدى توفري فرص العمل (

 .الغذاء
 2: تشمل املقومات املساعدة مايلي: مقومات مساعدة -3
 فاألمن هو حالة اآلمان والطمأنينة اليت ، يعترب األمن من أهم مقومات األمن الغذائي: األمن -أ

 ، نتاجوهي بذلك توفر اجلو اآلمن وجو السالمة للعمل واال، بالقوة العسكرية أو خالفهاتوفرها الدولة 
 ؛وكذلك حركة املستهلك واألسواق

 اليت ميكن أن تستغل ، العاملية يف أهنا توفر العملة األجنبية تكمن أمهية التجارة: التجارة العالمية -ب
 ويف بعض األحيان ، معدات تكنولوجيا( اليت تطلبها برامج األمن الغذائي، املدخالت )أليات استرياييف 

 من تقويتها وتنميتها  فالبد، ستريايوالتجارة الدولية متارس من خالل عملييت التادير واال الطعام. استرياي
 : ويشمل ذلك

  ؛واألمن فيهاتوفري السالمة و  بتحديثها وتفعيلها طارات واملوانئ البحرية واجلويةتقوية املنافذ الدولية مثل امل -
ية ستمرار ت املطلوبة مع االمبواصفات اجلوية وتوفري الكميا هتمامالرفع من وترية التادير وهذا باال  -

 ؛ة املنافسة يف األسواق العامليةتقو  لضمان
ري فرص العمل حيث أصبح وضع أي سياسة غذائية مرتبط بسوق العمل كما أن حتسني عمليات توف -

نظام تسويقي  اجيايالفالحي وتوفري البىن األساسية الالزمة لسياسات سوق الغذاء ويعم ذلك ب نتاجاال
 .ائيوالذي يساعد بشكل كبري على توسيع فرص العمل وبالتايل التحسني من أوضاع األمن الغذ، فاعل

 

                                                           
 .53، ص مرجع سابقرزيقة غراب،  1
حول حكومة  ، امللتقى الوطين األولاألمن المائي في الجزائر كأحد متطلبات تحقيق األمن الغذائي في الجزائربركان يوسف، وسيلة بوتقنشش،  2

، 2013ماي،  28و 27املياه يف اجلزائر كمدخل لتحقيق األمن املائي، معهد العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي مليلة، يومي 
 05.ص
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 .باألمن الغذائي المتعلقة المفاهيم أهم: الفرع الثاني
ال ميكن التطرق إىل مفهوم األمن الغذائي يون يراسة املفاهيم األساسية املتعلقة به ومن بني هذه املفاهيم 

 ...ةالفجوة الغذائي، الغذائية والتبعية الغذائي أمان إىل اضافة، االسرتاتيجي واملخزون الذايت االكتفاء جند
 الغذائي الذايت االكتفاء يعرفو  الذايت االكتفاءهناك خلط بني األمن الغذائي و : الغذائي الذاتي االكتفاء-أوال
 كل انتاج يف الذاتية مكانياتاالاملواري و  وعلى النفس على االعتماي الكامل حتقيق على اجملتمع تقدرة " :أنه على

 1.حمليا الغذائية احتياجاته
 2: الذايت من الغذاء واألمن الغذائي يكمن يف نقطتني رئيسيتني االكتفاء مفهومي إنر االختالف بني

بينما ، ي بوصفه املادر الوحيد لإلمداياحملل نتاجالذايت من الغذاء إىل اال االكتفاءينظر مفهوم : األولى -
 در حمتملكما،  ملساعدات الغذائيةوا، يأخد مفهوم األمن الغذائي يف االعتبار الواريات التجارية

 السلعية الغذائية. مداياتلال
 بينما يدخل األمن الغذائي، لياالذايت من الغذاء فقط إىل توفري األغذية املنتجة حم االكتفاءمييل : الثانية -

 .وفرص حاول األفراي على الغذاء، مداياتاالمسائل استقرار 
 االكتفاء أي كلما كانت نسبة جة حملياتمع الغذائية منتجملاحتياجات ا منوعليه كلما كانت النسبة األكرب 

ديد األمن الغذائي. ولذلك يعترب معدل هت يةـ وعدمستمرار الذايت من السلع الغذائية عالية كلما كان ذلك أيعى ال
 االكتفاء يرجة وحتسب، الوطين من أهم مؤشرات حتقيق األمن الغذائي نتاجتغطية االحتياجات الغذائية من اال

 االكتفاء فدرجة لالستهالك المتاح/ 100 *المحلي نتا اال = الذاتي االكتفاء درجة   :لتاليةا بالعالتقة الذايت
 عدم ويسمى، ذايت اكتفاء هناك أن نقول 100% لـ مساواهتا فعند الذات على االعتماي يرجة تقيس الذايت

 الغذائي. عجزال أيضا احمللي ويسمى نتاجاال على لالستهالك املتاح يزيد عندما الذايت االكتفاء
 نتاجالذايت يعين تقدرة البلد على توفري احتياجاته من السلع الغذائية عن طريق اال االكتفاءكما أن مؤشر   
، وإذا تعذر ذلك يفرتض أال تكون تقيمة املستوريات من السلع الغذائية أكرب من تقيمة الاايرات الزراعية، احمللي

الذايت للكثري من الباحثني أنه  االكتفاءيعين  تقد 3.االستهالكو  نتاج االالذايت يف حالة التوازن بني االكتفاءويتحقق 
وبالتايل هو غري مطالب بتوفري الكماليات من الغذاء اليت تتطلبها ، توفري احلاجات األساسية من الغذاء لألفراي

ضمن مؤشرات األمن  FAOلألمم املتحدة  والزراعة األغذية الاحة العامة لألفراي واليت أضافتها مؤخرا منظمة
 الغذائي.

                                                           
 56، صمرجع سابقيبار محزة،  1
 .61، ص مرجع سابقرتقية خلف محد اجلبوري،  2
، أطروحة يكتوراه، ختاص 2016 -1962زراعية ودورها في تحقيق األمن الغذائي في الجزائر من السياسات الفضيل ابراهيم مزاري،  3

 .38، ص 2017/2018، 3تنظيمات سياسية وإيارية، تقسم التنظيم السياسي واإلياري، كلية العلوم السياسية والعالتقات الدولية، جامعة اجلزائر 
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 مفهوم  املاضي القرن سبعينات يف الغذاء أزمات جعلت :الذاتي االكتفاءو  االستراتيجي المخزون -
، الطعام من الذايت االكتفاءو  الغذائي االسرتاتيجي املخزون :مها اتقتااييني نشاطني على يناب الغذائي األمن

من الغذائي وهو أمر متعارف عليه يوليا... وهو عبارة عن سلع مبفهوم األ االسرتاتيجييرتبط مفهوم املخزون 
 ملقابلة املخزن الطعام االسرتاتيجي باملخزون ويقاد غذائية غري حمدية تعترب ذات ضرورة ماسة يف حياة املواطنني ـ

الكوارث الطبيعية ـ : وتستخدم يف حاالت معينة مثل، الطعام يف نقص أو غذائية أزمات من حيدث تقد ما
تغري الطلب والعرض العاملي على تلك السلع يف حالة عدم ، املفاجئ غري الطبيعي يف األسعار رتفاعاال، احلروب

من  حاجتها يكفي ما تارفها حتت أو الدولة لدى يكون أن نعين به ما غالًبا الذايت االكتفاء بينما.ها حملياانتاج
 الشراء. أو نتاجإما باال الغذاء
مجيع الظروف واملعايري الضرورية خالل : العاملية ألمان الغذاء بأنه الاحة منظمة مفهوم إن: الغذاء أمان-ثانيا

 وصحيا، وموثوتقا به، الغذاء الالزم لضمان أن يكون الغذاء أمنا اعدايختزين وتوزيع و ، تانيع، انتاجعمليات 
 من االستهالك حلظة حىت الزراعي اجنتاال مرحلة من املراحل بكل الغذاء يتعلق فأمان، اآليمي لالستهالكمالئما و 

أن يشمل على حمتوى و  ،وتشري املنظمة أيضا أنه مل يعد كافيا أن يتاح الغذاء بكمية كافية، األخري املستهلك طرف
وأال يعرض صحة املستهلك للخطر أو  لالستهالكلكن جيب أيضا أمنا ، غذائي واق باحتياجات اجلسم ومغذ

 1سمم.الضرر من خالل العدوى أو الت
وغري ذلك من املواي الضارة باحة ، البكتريياو  وهبذا تعين سالمة الغذاء خلو األغذية من مجيع عوامل التلوث

أن تتوفر يف مجيع هذه ، ....أو كيميائيا.مبا فيها عوامل التلف وانتهاء الاالحية وتغري صنف األغذية، املستهلك
على املستهلك نفسه و  ،تسبب أي خماطر على صحة اإلنسانوأن ختضع للرتقابة لكي ال ، األمور الشروط الاحية

وأن يكون ملما وعلى ، ختزين املواي الغذائيةو  اعداييور يف سالمة الغذاء وهو تطبيق الشروط الاحية أثناء تناول و 
ام كما أن تزايد استخد،  هاانتاجويتأكد من مادرها وصالحيتها وتاريخ ، معرفة باملنتجات الغذائية اليت يشرتيها

 2.ية الزراعية هبذه الطريقة جلب خماوف كبرية للمستهلكنينتاجالكيماويات يف الفالحة احلديثة وتزايد اال
 فإن أخرى وبعبارة، الرئيسية الغذائية السلع من الواريات صايف بأهنا الغذائية الفجوة تعرف: الغذائية الفجوة-ثالثا

 العجز هذا تقدير ويتم .احمللي لالستهالك الالزمة الكميات جمملو  حملياً  املنتجة الكميات بني الفرق متثل الفجوة
 للسلع احمللي العجز مقدار تعكس فهي مث ومن احمللي االستهالكو  احمللية الغذائية املنتجات حجم بني الفرق بثبات

 :ومها أساسيني مبتغريين تتأثر الغذائية الفجوة أن جند هعلي وبناءا 3.منها السكان احتياجات تلبية عن الغذائية
                                                           

، ص 2009، العراق، ماي 03، جملة اإلسرتاتيجية واألمن الوطين، العدي ضرورة تحقيق األمن الغذائيو  الفجوة الغذائيةأبو بكر عبد اهلل سليمان، 1 
123. 

 . 88-85، ص ص مرجع سابقحممد السيد عبد السالم،  2
ايي، كلية العلوم مذكرة ماجيستري، فرع التحليل االتقتامساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق األمن الغذائي في الجزائر، كينة عبد احلفيظ،   3

  11، ص 2013/  2012، 3التسيري، ، جامعة اجلزائر  االتقتاايية والتجارية وعلوم
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 بينما الفجوة هذه تقليص إىل حتما يؤيي الطلب ثبات حجم مع األول فزياية، احمللي االستهالكو  احمللي نتاجاال
 الفجوة حجم اتساع إىل يؤيي االستهالكزياية  من أتقل بنسبة زياية أو نتاجاال حجم ثبات مع االستهالك زياية

 1.الغذائية
 : لغذائية بالعبارة التاليةحسب هذا املفهوم تقدر الفجوة ا

 الغذائي المحلي نتا اال –الغذائي  االستهالكالفجوة الغذائية = 
 ، يف الدولة االستهالكوفق عايات ، الفجوة الغذائية من خالل هذا التعريف تشمل الوضع الغذائي الراهن -

إىل حتديد الكميات الواجب تناوهلا  وهي بذلك ال تتطرق، وباملعدالت اليت يتناوهلا الفري من خمتلف أنواع األغذية
السعرات اليت حيال عليها الفري أو مكوناته من  سواء من حيث، وال إىل حتسني نوعية الفري املستخدم، من الغذاء

وإمنا يؤخذ بعني االعتبار تطور الطلب الطبيعي على الغذاء )نتيجة للعوامل الداخلية يف ، الربوتني النبايت واحليواين
اليت تسوي  االجتماعيةو  تقتااييةاالنتيجة للظروف ) االستهالكالتغري الذي ميكن أن حيال على عايات الدولة( و 
 الدولة(.
  يف توفري احمللية يةنتاجاال الطاتقات كفاية عدم عن املرتتبة الغذاء ألزمة الكمي ونعرفها كذلك بأهنا التعبري -
 .ستريايالا إىل يدفع ما وهذا، الغذائية للحاجات الالزمة الكمية
اليت حيتاجها البلد الواحد وال يستطيع توفريها ، وهبذا فإن الفجوة الغذائية هي تلك الكمية من املواي الغذائية 

ه من انتاجومنه فهي الفرق بني ما نستطيع ، من اخلارج ستريايها عن طريق االاشباعيلجأ إىل و  بل يسعى، حمليا
وتقد تتاف الفجوة ، حتياجات االساسية لتوفري الغذاء جملموع السكانوبني ما يكفي اال، املواي الغذائيةالسلع و 

 االستهالكوحجم ، احليواينو  النبايت الفالحي نتاجبسبب التغري يف اال، الغذائية بالتذبذب من سنة إىل أخرى
 .تقلبات األسعار العاملية للسلع الغذائيةو 

 2: وتقاس بدورها مبؤشرين رئيسيني مها، وتعترب فجوة األمن الغذائي أحد مؤشرات األمن الغذائي
 تقيمة و  يقاس بالفرق بني تقيمة الاايرات الغذائيةو  ،رصيد الميزان التجاري الغذائي: المؤشر األول -

إال أنه تظهر ، فإن هذا يعين عدم وجوي فجوة أمن غذائي، فإذا كان هذا الرصيد موجبا أو صفرا، الواريات الغذائية
 .صيد امليزان التجاري سالبافجوة أمن غذائي إذا كان ر 

 الواردات الغذائية –= الصادرات الغذائية  فجوة األمن الغذائي) وفق مؤشر الميزان التجاري الغذائي(

                                                           
  .172، ص 2008، األمن الغذائي في الدول العربيةالتقرير اإلتقتاايي العريب املوحد، احملور العاشر،  1
امللتقى العلمي الدويل الثالث حول: ) دراسة قياسية (، ي في الجزائرأثر النمو السكاني على فجوة األمن الغذائتقومية سفيان، و  بلعزوز بن علي 2

العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس، املدية، يومي و  القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم االتقتاايية
 .04-03، ص ص 2014أكتوبر  29و 28
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وتقاس ، الغذائيةالغذاء إلى الواردات  ستيرادنسبة تغطية الموارد المالية الذاتية المخصصة ال: المؤشر الثاني
 ستريايؤشر بالفرق بني تقيمة الواريات الغذائية واملواري املالية الذاتية املخااة الفجوة األمن الغذائي وفقا هلذا امل

غري كافية  ستريايأي املواري املالية الذاتية املخااة ال، والقيمة املوجبة للمؤشر تعين وجوي فجوة أمن غذائي، الغذاء
ورياضيا حيسب هذا املؤشر  ، أمن غذائيأما القيمة الافرية أو السالبة تدل على وجوي ، لتمويل واريات الغذاء

 : كمايلي
 الغذاء / الورادات الغذائية ستيرادالموارد المالية الذاتية المخصصة ال الفجوة الغذائية =

 أي للغذاء القاور يف املواي املكونة يف األخرية تعرب حيث، والتغذوية الفجوة الغذائية بني الفرق إىل االشارة وجيب
  1.الكمي للغذاء اجلانب على تركز اليت الغذائية الفجوة عكس، للفري ةالبيولوجي الوظائف
وتقد تكون ، التبعية باورة عامة تعين السياية املنقوصة يف جمال معني أو جماالت خمتلفة :الغذائية التبعية-رابعا

ياجات السكان من أما التبعية الغذائية تعين تقدرة الدولة على تلبية احت، االتقتااييعلى املستوى السياسي أو 
، من اخلارج ستريايوتكون مرغمة على توفري هذه املواي عن طريق اال، ية لغذائهم اليومياالستهالك املواي األساسية

 2.األمراض واجملاعة انتشارألن أي اختالل أو ندرة يعرض السكان إىل نقص يف التغذية وبالتايل 
 مستويات  من النسبة هذه وتبدأ .خارجية مااير إىل املستند االستهالك نسبة أهنا على تعرف كذلك -

  الدول يف، املائة يف املائة من تقريًبا لرتتفع، النشط واملائي الزراعي نتاجاال ذات الدول يف، الافر من تقريبة ينيا
 3.اخلارج على االعتماي شديدة
وسوء التغذية يقع يراسة موضوع األمن الغذائي والتطرق إىل جانب نقص  عند: التغذية سوءنقص و -خامسا

عدم تزويد اجلسم " الكثري يف يراستهم التحليلية إىل مفهوم مشرتك بينهما وهذا نتيجة العالتقة بينهما املتمثلة يف
 ".لضرورية من الطاتقة والربوتيناتباالحتياجات ا

ا إىل يؤيي هذ، فنقص التغذية هو استهالك الغذاء األتقل من احلد الضروري لسد حاجة اجلسم من الطاتقة -
 مقاومة، ال العمل اجلسدي، التعليم، تعطيل الوظيفة اجلسدية لشخص مما جيعله غري تقاير على التحمل مثل النمو

                                                           
امللتقى الدوىل التاسع حول الدولية،  االقتصادية ظل المستجدات في العربية للدول الغذائي األمن مشكلة وأبعاد الغذائية الفجوةبلقلة ابراهيم،  1

 لتسري، جامعةاستدامة االمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االتقتاايية الدولية، كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم ا
 .03، ص 2014نوفمرب  24و 23الشلف، اجلزائر، يومي 

، رسالة دور الكفاءة االستخدامية للموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة واألمن الغذائي )حالة الجزائر(بوغدة نور اهلدى،  2
 8، ص 2014/2015سيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، ماجستري، تقسم علوم التسيري، كلية العلوم االتقتاايية والعلوم التجارية وعلوم الت

امللتقى الدويل حول: استدامة ، ، ورتقة حبثية2020النمذجة القياسية واإلتجاهات المستقبلية للفجوة الغذائية في الجزائر آفاق ترتقو حممد،  3
 3، ص2014نوفمرب، 23- 24تسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، األمن الغذائي يف الوطن العريب، كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم ال
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سعرة حرارية وهو املتوسط  2100ولكي يعيش الشخص ملدة أسابيع أو شهور على األتقل جيب ، األمراض...إخل
  1.عاملية للاحةالذي حيتاجه أي شخص يوميا ليعيش حياة صحية حسب املنظمة ال

 ، بينما سوء التغذية هو عبارة عن نقص العناصر الغذائية مثل األمالح والفيتامينات والربوتينات والدهون...اخل  -
والتخلف يف النمو العام للجسم  عاتقةماينتج عنه اإلصابة بأمراض اال، ذي يؤيي إىل تدهور صحة اإلنساناألمر ال

وما أكده اخلرباء والباحثني على ، ا الذي يعاين منه ماليني البشر حالياوالعقل وأمراض عدة أخرى كضعف الرؤي
 مليون نسمة(. 800التزايد املستمر لعدي اجلائعني يف العامل مايقارب شراب)ضرورة معرفة اخلواص الغذائية للطعام وال

 ت العديد من ه ومن أجل تشخيص املشكل تقامانعدامإن وضع األمن الغذائي عند نقص التغذية يؤييان إىل  -
املنهجيات القياسية املناسبة للمظاهر واملؤشرات اة يف يراسة املؤشرات الضرورية و الدراسات واألحباث املتخا

، نقص وزن األطفال، ر املأخوذ من السعرات الغذائيةاملقدا: وهذه املؤشرات واملفاهيم هي، املختلفة لألمن الغذائي
ووفقا ألياء هذه املؤشرات ميكن حتديد ، خاص سائد من سوء التغذية ( شكلوفرط التغذية )وهو ، اجلوع املستمر

 األمن الغذائي الذي تعانيه. انعداموشكل ، فيما إذا كانت منطقة ما يتوفر أو ينعدم فيها األمن الغذائي
 للجدل ثريةامل املوضوعات وأحد اخلارجية املعونة أشكال أتقدم من الغذائية املعونة تعترب: الغذائية المعونة-سادسا
 املعونة مفهوم ويشري، املعشية أوضاعهم وحتسني املاليني أرواح إنقاذ الفضل يف الغذائية للمعونة ويرجع بكثرة

 البلد ملساعدة وهذه، ميسرة" بشروط أو مقابل يون بلد آخر إىل بلد من الغذائية السلع إىل " تقدمي الغذائية
والكـوارث  تقتااييةاالظـف هـذه املعونـة ألغـراض إغاثـة ضـحايا الاـدمات تو . الغذائية احتياجاته تلبية على املتلقي

البيئيـة أو يف إطـار مشـاريع يعـم أنشـطة إمنائيـة حيث ترجع أصوهلا على شكل سلع غذائية إىل مطلع عقد 
ـاختالف أمنــاط حتويلهــا وختتلــف املعونــة الغذائيــة بـ. اخلمسينات من القرن املاضي وأخذت فيما بعد أشكاال خمتلفة

وتقــد تكــون حتــويالت ماليــة تتحملها ميزانيات الدولة املاحنة يف صورة ، إىل البلــدان األتقــل منــوا أو املنخفضــة الــدخل
يعم مايل للاايرات الغذائية كما تقـد تكـون سـلعا غذائيـة مثـل احلبـوب فضـال علـى أن املعونة تأخذ شكل 

 2.للاايرات الغذائية امنائيةتسهيالت 
األمن الغذائي يف النقص والعجز يف متوسط نايب  انعداممفهوم  يتحدي: األمن الغذائي انعداممفهوم -سابعا

 أو انعدامويعترب ، وذلك نتيجة احنراف أحواهلم املعيشية، منظمات الاحة يف العاملالفري من الغذاء الذي حتديه 
ية للغذاء وعدم كفاية الوسائل املساندة والنقص يف النظم نتاجعدم الكفاءة اال تراجع األمن الغذائي نوعا من

 3.أو عدم كفاءة السياسات بافة عامة الفالحيةفضاًل عن النقص يف املواري ، الغذاء نتاجاملؤسسية ال
                                                           

، امللتقى العلمي الوطين حول: يور التنمية الزراعية املستدامة حدوده والعوامل المؤثرة فيه -األمن الغذائي مؤشراتهبلقلة براهيم، مطاي عبد القاير،  1
 .9، ص2018مارس  10م التجارية وعلوم التسري، جامعة حيي فارس، املدية، يوم يف تعزيز األمن الغذائي الوطين "، كلية العلوم االتقتاايية والعلو 

 .57يبار محزة، مرجع سابق، ص 2
الطبعة األوىل، مركز يراسات سياسات األمن الغذائي العربي: حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير ) رؤية للمستقبل (، سامل توفيق النجفي،  3

 .118، ص 2013ان، الوحدة العربية، بريوت، لبن
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فيها احلالة اليت يفتقر األمن بأنه  انعدامظاهرة FAO  لألمم املتحدة والزراعة األغذية منظمةتعترب 
الوصول إىل الكميات الكافية من األغذية لضمان منو وتنمية طبيعيني وحياة مفعمة  امكانياتإىل األشخاص 

وتقد تنشأ هذه الظاهرة نتيجة عدم توافر األغذية أو عدم كفاية القدرة الشرائية أو التوزيع غري ، بالنشاط والاحة
األمن الغذائي إىل جانب تقهقر  انعدامويعترب ، األسر املالئم أو استخدام األغذية بشكل غري مناسب على صعيد

األمن الغذائي مزمنًا أو مومسيًا أو  انعداموتقد يكون ، أوضاع الاحة وممارسات الرعاية واإلطعام غري املناسبة
 .1انتقالياً 

 استمراربيوصف األول بأنه مزمن يرتبط ، األمن الغذائي انعداممن خالل هذا التعريف يتبني نوعني من ظاهرة 
 بينما يوصف النوع الثاين بأنه مؤتقت وغالبا ما يسوي، مشاكل البنية اهليكلية لالتقتااي والفقر واخنفاض الدخول

ويتضمن كذلك فرتات الضغط املكثف اليت تتمثل ، والفالحي االتقتااييهذا النوع من جراء عدم كفاءة األياء 
 : ونوضح ذلك من خالل اجلدول التايل، 2ت العرتقية وأخرى غريها والنزاعا، واألزمات املالية، يف الكوارث الطبيعية

 األمن الغذائي  انعدامصنفي : (02 -01) : الجدول رقم
 األمن الغذائي المؤقت انعدام األمن الغذائي المزمن انعدام 
 .مؤتقتو  تقاري األجل طويل األجل أو ثابت المدة

 أسبابه       

فتقار إىل اال، حدوث فرتات طويلة من الفقر
عدم كفاية فرص الوصول إىل املواري ، السلع

 املاليةو  يةنتاجاال

 والتقلبات تقارية األجل يف توافر الادمات
واليت تشمل ، احلاول على الغذاء امكانيةو 

وأسعار املواي ، الغذاء انتاجالتغريات السنوية يف 
 .الغذائية احمللية ويخل األسرة

على تلبية احتياجاهتم  عدم تقدرة األشخاص نتائجه       
 الغذائية على مدى فرتة طويلة من الزمن

أو يف احلاول ،الغذاء انتاجاخنفاض يف القدرة على 
 .على ما يكفي للحفاظ على حالة تغذوية جيردة

التغلب عليه  يمكن
 من خالل

التدابري النموذجية للتنمية على املدى الطويل واليت 
)مثل التعليم تستخدم أيضا ملعاجلة مشاكل الفقر 

 .ية مثل االئتمان(نتاجواحلاول على املواري اال
األمن الغذائي حتتاج  انعدامالشعوب اليت تعاين من 

إىل الوصول الدباشر للغذاء من أجل زياية طاتقتهم 
 .يةنتاجاال

إن عدم القدرة على التنبؤ جتعل من الاعب 
 أنواع خمتلفةو  تتطلب مهاراتو  التخطيط والربجمة

مبا يف ذلك تقدرات اإلنذار املبكر ، تمن التدخال
 .وبرامج شبكات األمان

Source: Le Programme CE- FAO « Sécurité alimentaire: l’information pour l’action» 

Financé par l’Union européenne et exécuté par l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO)   

                                                           
 .39فضيل إبراهيم مزاري، مرجع سابق، ص 1
 .59رتقية خلف محد اجلبوري، مرجع سابق، ص 2
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، ن الغذائي فرتة طويلة من الزمنتشري ظاهرة اجلوع إىل افتقار األفراي واألسر إىل األم:مفهوم ظاهرة الجوع-ثامنا
أو مزمنة من جراء ندرة املواري واألصول املزلدة ، تقتااييةاالطارئة بسبب الادمات وتقد تكون هذه الظاهرة 

عاجلة إشكالية اجلوع من خالل توفري املساعدات الغذائية إال يف ميكن م وال، أو الاراعات الطويلة األمد، لللدخ
لتوفري الغذاء يف األمد البعيد. وتشري ظاهرة اجلوع إىل حاالت  اتقتااييةبل تتطلب معاجلاته برامج ، رياألمد القا

 1.عدم كفاية املتناول من الطاتقة الغذائية املزمن الذي يدوم أكثر من عام واحد
على املستوى الدويل ووفق ملا جاء يف تقرير  هتماماألمن الغذائي باال انعداماجلوع و وتقد حضيت ظاهريت 

 مقتطفاتومن أهم ، والدولية االتقليميةات هتمامالغذاء من اال انعدامروما حول األمن الغذائي جيعل ظاهرة  مؤمتر
ومن املرجح أن تستمرا بل أن ، يةاألمن الغذائي مشكلتان هلما أبعاي عامل انعدام"....إن اجلوع و  2: هذا املؤمتر

يف ضوء الزياية املتوتقعة يف ، على حنو خطري يف بعض األتقاليم ما مل تتخذ تدابري عاجلة وحامسة ومنسقة تتفاتقما
إن الغذاء ال ينبغي أن يستخدم أياة  "..... ".اجهايوما تتعرض له املواري الطبيعية من ، عدي سكان العامل
 ."...... ونؤكد من جديد أمهية التعاون والتضامن الدولينييياالتقتااللضغط السياسي و 

ولذا فإن التقدم خبطى مطرية حنو استئاال الفقر أمر ، األمن الغذائي نعدام".....إن الفقر سبب رئيسي ال
 ."....حاسم لتحسني فرص احلاول على الغذاء

ط األمن الغذائي جمموعة من املفاهيم يرتب  :عالقة األمن الغذائي ببعض المفاهيم األمنية األخرى -تاسعا
 3 :األمنية األخرى واليت جتتمع يف توفري األمن الشامل والكامل للفري منها

 احداثيرتبط األمن الغذائي ارتباطا وثيقا باألمن االجتماعي فكل منهما سببا يف : األمن االجتماعي -1
 .كما أن غياب إحدامها يؤيي إىل تغييب اآلخر،  اآلخر
ويعترب اجلفاف ونقص املاء املهدي ، يعترب األمن املائي من أهم حمديات األمن الغذائي: من المائيباأل -2

بالنمو  الغذائي حيث تشري تقديرات األمم املتحدة يف تقوميها ملااير املياه وتنبؤاهتا، الرئيسي لعنار لألمن
 .بلدا يعانون من نقص املياه 48بليون نسمة يف  2,8 السكاين على املستوى العاملي إىل أن أكثر من

فالذين ، األمن الغذائي والتدهور البيئي انعدامأوضحت الدارسات أن هناك عالتقة وطيدة بني : باألمن البيئي -3
األمن الغذائي يلجؤون إىل أنشطة غري صديقة للبيئة مما يؤيي إىل تدهور هذه البيئة واملواري  انعداميعانون من 

 الطبيعية. 
 
 

                                                           

 .40، ص مرجع سابقفضيل إبراهيم مزاري،  1 
 .1996نوفمرب،  17- 13روما، إيطاليا، إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي، مؤمتر القمة العاملي لألغذية، "  2
 .52ص مرجع سابق،  رزيقة غراب، 3



 وية لقطاع الفالحةالسياسة التنم                                               :                   الفصل األول
 

 

54 

 أبعاد األمن الغذائي : ثالثال الفرع
 تقتااييةاالوتعترب البيئة ، واجتماعية وبيئية وسياسية اتقتااييةتتأثر تقضية األمن الغذائي بعدرة اعتبارات 

 .يف أي يولة مسؤولة عن توفري األمن الغذائي هبذه الدولة االجتماعيةوالسياسية و 
نامية على حتقيق أمنها الغذائي عن طريق ال شك يف أن إعتماي الدول ال: قتصاديةاالاألبعاد  -والأ

األسعار  ارتفاعكذلك يعرضها خلطر ،  يعرضها للتبعية الغذائية الدائمة مما يعين عجز ميزان مدفوعاهتا سترياياال
مسرية التطور  اعاتقةإىل  ضافةباال .ها يف األسواق العاملية وبالتايل تفقد العملة احمللية تقيمتها الشرائيةارتفاعنتيجة 

ولتوضيح أكثر ، الناجم عن اجتاه الدول على ختليها عن املشاريع مقابل توفري الغذاء الالزم ألفراي اجملتمع التنميةو 
 1: نتطرق للعناصر التالية تقتااييةااللألبعاي 
اليت مستوى الغذاء املتاح يف العديد من الدول  وكذلك نتاجإن مستوى اال: نتا االنخفاض في كمية اال -1

 ؛األمثل لالستهالكمما هو مطلوب  حتقيق األمن الغذائي يعترب أتقل نوعا وكما تعاين مشكلة
يعترب القطاع الفالحي احملور : الفالحي على مواجهة الزيادة السكانية غذائيا نتا مدى قدرة اال -2

كما أنه ميثل الركيزة األساسية لالستقرار ،  والغذائية للشعوب تقتااييةاالاألساسي يف تأمني القاعدة 
معدالت الزياية السكانية يف اآلونة األخرية بشكل  ارتفاعومع ، واالجتماعي والسياسي التقتااييا

وزياية الطلب ، تقتااييةاالهائل واتساع الفجوة بني معدالت الزياية السكانية ومعدالت التنمية 
ابله صعوبة الذي تق، على املنتجات الغذائية والزراعية يف ظل اخنفاض املعروض منها وزياية أسعارها

بالغة يف تدبري السكان احتياجاهتم من السلع الغذائية. والسؤال الذي يطرح من طرف كل حكومة 
 ة الزيايةه يف الوفاء باحتياجات السكان ومالحقانتاجهو أنه إىل أي مدى يستطيع تقطاع الفالحة و 

 ؛السكانية املتسارعة
السلع الغذائية لبعض الفئات مبعدالت كبرية  من االستهالكلقد تزايد حجم : االستهالكتزايد معدالت  -3

غري الرشيد حيث تؤيي السياسات غري املخططة إىل ظهور فئة اجتماعية تتمتع  االستهالكنتيجة 
ا يف اإلسراف على امكانياهتوتستخدم هذه الفئة معظم ، مايية هائلة وتقدرات شراء عالية امكانياتب

لى ذلك إخنفاض املعروض من السلع األساسية وتقد ترتب ع، الغذائي بشكل كبري االستهالك
للطبقات الفقرية وحمدويي الدخل لذلك وجب العمل على العدالة يف توزيع الدخول واألجور حىت 

كما يرتتب على ذلك تفاتقم الفجوة الغذائية. واملشكلة ،  ال يقع العبء األكرب على الفئات الفقرية
من سكان العامل أي الدول   %10ن أكثر من أل االستهالكتكمن أساسا يف التوزيع أكثر من 

 ؛العاملي للحبوب نتاجمن اال  %50املتقدمة تستهلك 
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السالالت من احملاصيل الزراعية وكذلك الثروة احليوانية و  إن تطوير األصناف: ينتاجالتحديث اال -4
كما ،  الغذائي بأنواعها املختلفة متثل املدخل الرئيسي لتحقيق تنمية فالحية حتقق حد أيىن من األمن

نظم الري احلديثة والرتكيز على زياية  ايخالأن مستقبل الفالحة يف أي يولة أو إتقليم مرتبط ب
يون إمهال أمهية ، الفالحي نتاجوحتسني إستخدام املدخالت الال زمة لتطوير اال نتاجمستوى اال

 األمسدة مبختلف أنواعها يف تطوير كفاءة استخدام مواري األرض واملياه ؛
وجند أن األمن الغذائي يف ، يتأثر األمن الغذائي ألي يولة بتقلبات األسعار: األسعار ودرجة إستقرارها -5

 الوطن العريب يتأثر بدرجة كبرية بتقلبات األسعار العاملية للقمح ؛
املخاص لقطاع  االستثماريؤيي الرتكيز على تطوير تقطاع الاناعة إىل إخنفاض : الفالحي االستثمار -6

وبالتايل ضآلة معدل منو املساحات املزروعة وكذا ملختلف احملاصيل الزراعية وهو األمر الذي  الفالحة
 خلق مشكلة الفجوة الغذائية ؛ يؤيي إىل

 اعايةلتحسني األمن الغذائي من خالل  امكانيةأن هناك  االخاائيونيرى : تخصيص الموارد اعادة -7
ع النقدية كالقطن وكلما كانت يرجة عدم الرغبة يف ختايص املواري بني السلع الغذائية كالقمح والسل

 .حتمل املخاطرة كبرية كلما كان هناك توسيع يف إحالل حماصيل الغذاء حمل احملاصيل الزراعية
 بتوفر القول نستطيع ال والنوعية بالكميات يائما املطلوب الغذاء توفر ولو نستنتج من خالل ماسبق أنه حىت    

 الغذاء على احلاول من فعال متكنهم شرائية بقدرة مدعومني إليه الوصول الناس مبقدور ا كانإذ إال الغذائي األمن
 أركان من أساسيا ركنا املطلوب الغذاء على حاوله للمستهلك يضمن الذي الدخل الكايف كان ولذلك، وتناوله
 .الغذائي األمن

  طريق عن إال األخري هذا يتأتى وال التوظيف أو العمالة بتوفر إال الكايف الدخل يتأتى ال أنه املعروف ومن
 .تقتااييةاال التنمية تقضيته طياته يف حيمل الغذائي األمن أن تسمح ومنه تقتااييةاال التنمية الذي حيرك االستثمار

 على تقدرته ويهدي، البشري للعنار الاحية احلالة على يؤثر التغذية مستوى تدهور فإن ذلك من العكس وعلى
 وهو نتاجاال عناصر أهم باعتباره البشري االستثمار أمهية تربز هنا ومن، اجلسدية صحته لتدين ظران توفري يخله

 الفالحية السياسيات حتديد يف يتمثل فالحيا جانبا االتقتااييالبعد  يتضمن كذلك التنمية عجلة بدفع الكفيل
  1.والغذائي يالزراع نتاجاال حجم يف نوعية هبه احداثب والكفيلة الدولة تبعتها اليت

 أن أي، اإلنسان حقوق كأحد الغذاء أمهية ابراز يف االجتماعي البعد يشمل: االجتماعية األبعاد-ثانيا 
 حياته لسري تمعجملا أفراي من فري لكل الكفاف حد إىل الغذاء حق كفالة على تمعجملا لقدرة الغذائي معايل األمن
  2: مايلي وميكن توضيح هذا البعد يف، ونشيطة صحية باورة

                                                           

18، ص 1999الطبعة األوىل، يار وائل للنشر، األرين، "تطبيق نظام ونظرية األمن الغذائي"، حممد رفيق أمني محدان،   1  
 .72-71ص مرجع سابق، حممد السيد عبد السالم،  2
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 إىل أن الزياية السكانية املرتفعة تقد تؤيي إىل ظروف  االشارةجتدر : التزايد المستمر في عدد السكان -1
األمر الذي يزيد من األعباء امللقاة على عاتق الدولة يف تضيق ، أكثر صعوبة فيما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي

معدالت اإلعالة يف  ارتفاعمايؤيي إىل زياية الفقر عن طريق إذ أن منو السكان السريع غالبا ، الفجوة الغذائية
ويخل الفري بدون حتسن ملحوظ كما أن معدالت النمو املرتفعة ترهق ميزانية  انتاجالوتقت الذي يبقى فيه 

، إىل عدم تقدرة أسواق العمل على استيعاب هذه الزياية السكانية ضافةباالهذا ، اخلدمات التعليمية والاحية
 ؛األمن الغذائي انعدامالفقر و  انتشارا تتضح الكيفية اليت يؤيي من خالهلا النمو السكاين السريع إىل ومن هن

 حيث ال يستطيع من يعيشون يون ، يسهم الدخل بشكل رئيسي يف توفري الغذاء لألفراي: مستوى الدخل -2
، ن بشكل أو بآخر من نقص التغذيةالذايت من الغذاء وبالتايل فهم يعانو  االكتفاءمستوى خط الفقر من حتقيق 

مما الشك فيه أن مستوى الدخل ينعكس على أسلوب التعامل واستغالل األراضي الزراعية من ناحية حيازة هذه 
 .وهو األمر الذي يؤثر على األمن الغذائي بشكل عام، األراضي

  ه األبعاي إىل تقسمنيكن تقسيم هذمي: لمشكلة الغذاء واالقليميةاألبعاد السياسية الدولية  -ثالثا
 1: رئيسني مها

 العالتقة  يف أمهيته فتكمن السياسي للبعد بالنسبة: الدولية لمشكلة الغذاء واالتفاقياتاألبعاد السياسية  -1
 الضرورية السلع يف خاصة غذائي عجز أن حدوث حيث، الدولة ياخل السياسي النظام واستقرار الغذاء توفري بني
 ميثل الغذاء إن، الغذاء لسالح املتقدمة الدول احتكار بسبب، الدولة ياخل األمين ستقراراال ديدهت إىل يؤيي تقد

لى القوة والوزن السياسي ويعتمد ذلك ع، البالي خارج أو ياخل سواء السياسية األهداف لتحقيق الوسائل أحد
 ؛نفوذ ومدى تأثري السياسني عليهاكما حيتاج إىل ال،  لألمم
وبالتايل ختتلف ، لف سياسات احلكم من يولة ألخرىختت: لمشكلة الغذاء االقليمية السياسية األبعاد -2

  وميكن تلخيص األحوال اليت تتدخل السائد االتقتااييتوجهها حسب النظام و  يرجة تدخلها
 : يا يف النواحي اآلتيةانتاجومة فيها احلك

أو ، تلفة الفالحي والاناعي مثالاملخ نتاجتوازن بني نواحي اال اجيايتقد يكون تدخل احلكومة بغرض  -
 ؛م يف األسعار لتجنب اهلبوط فيهاالتحك

 ؛أن تقوم برسم سياسة فالحية خاصةتقد تتدخل احلكومة وذلك ب -
أو تنظيم حيازة  االستثمارالفالحي أو غريه لتحديد امللكية أو حجم  نتاجتقد يأيت تدخل احلكومة يف اال -

 تقتااييةاالومظاهر احلياة  نتاجن أن تؤثر على االوماتقد يااحبها من مشاكل اليت ميك، األرض
 ؛بشكل أو بآخر على األمن الغذائيوينعكس هذا ، بشكل عام االجتماعيةو 
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تقد تشهد البيئة الزراعية ألي يولة أو إتقليم تدهورا حايا نظرا  :األبعاد البيئية لمشكلة الغذاء -رابعا
األمهية الالزمة للجوانب البيئية اليت  اعطاءأو القطرية وعدم  لغياب البعد البيئي عن السياسات الفالحية الوطنية

وكمثال عن ذلك يرصد أحد تقارير املنظمة العربية للزراعة ما أيت إليه ، تؤيي السياسات الفالحية لإلخالل هبا
وحماولة ، ربيةية للزراعة العنتاجالتجارب التنموية الزراعية العربية من خسائر بيئية مباشرة أثرت على القدرات اال

 : 1 ق األمن الغذائي البد من اآليتملواجهة كل هذه التأثريات البيئية وحتقي
 ؛والفنية للمشروعات الفالحية تقتااييةاالالبعد البيئي يف يراسات اجلدوى  ايخال -
 ؛على األصناف والسالالت النايرة ضوابط للمحافظة ايخال -
 ؛ي تقدرة التحديد الطبيعي للمواريمبا يراع ختطيط معدالت التوسع األفقي والتكثيف الفالحي -
 .التعاونية يف نشر الوعي البيئي تفعيل يور املنظمات -

 احلاجة بسبب وهذا، واملاضي احلاضر بني اختالفه يف الغذائي األمن يتمثل :الحركي البعد -خامسا
 إىل اضافة، تقتااييةاال ملواريا حجم على املتالحقة التطورات وكذلك، منها واملكتسبة الفطرية جمال يف املتزايدة
 األمن مفهوم فإن ذلك على وبناء، املنتجة الغذائية املواي توزيع الغذاء وأساليب انتاج يف املستخدمة الفنية الطرق

 أخرى إىل زمنية فرتة من وخيتلف الدولة اهب متر اليت وفق الظروف يتكيف حركيا مفهوما يكون وأن البد الغذائي
 2.للدولة اييةتقتااال احلالة حسب

 مؤشرات األمن الغذائي : المطلب الرابع
األمن الغذائي ال يكفي حتديد االمتداي الزمين هلذه املشكلة فحسب وإمنا البد من  انعدام حالةعند حتليل    

املرتتبة عنها ومدى تأثريها على األمن والوضع الغذائي بشكل عام. فكل هذه  حتديد حدة وشدة املشاكل
وحجم املساعدات الواجب تقدميها للشعوب املتضررة. وتقد تقام احملللني  أمهية، سمح بتحديد طبيعةلومات تاملع

 املختلفة يف تانيف املستويات واستخدام جمموعة متنوعة من املؤشرات أو النقاط املرجعية واملختاني باتقرتاح
 الغذائي. لألمن

 لكنه مرتبط أكثر خباوصية حتليل بأي ، ة يف غايتهيعد تقومي األمن الغذائي غري خمتلف عن التقومي بافة عام
األمن  انعداموسيلة يضمن األفراي أمنهم الغذائي. يتمثل اهلدف األساسي من تقومي األمن الغذائي يف تقياس يرجة 

الغذائي وفهم ملاذا هذا الوضع بدتقة من خالل جمموعة من املؤشرات اجلزئية مث حتديد ما هي السياسات 
ومعاجلة أخرى لتمكني األفراي من حتقيق أمنهم الغذائي  ئصها لتدعيم بعض النقااتباعواجب ات الجراءواال
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 ميكن أن ختتلف منظومة املعايري واملؤشرات اليت ميكن، 1بشكل جيد على املدى القاري متوسط وطويل األجل
ايل على الباحث انتقاء املنظومة االعتماي عليها يف تقومي حالة األمن الغذائي من بلد آلخر إلختالف يالالهتا وبالت

 2.املناسبة اليت تتماشى وخاوصيات اجملتمع حمل الدراسة مع ضرورة مراعاة املرجعية العلمية
، تعريف مؤشر األمن الغذائي بأنه منوذج ييناميكي متدرج من جمموعة من املؤشرات الكمية والنوعية وميكن

، البلدان النامية واملتقدمة واهلدف العام من املؤشر تقييم البلدان تقيس العوامل الدافعة لألمن الغذائي عرب كل من
 .األمن الغذائي نعدامأيها األكثر أو األتقل تعرضا ال

 يعترب الفهم اجليد ألسس األمن الغذائي عامل جد مهم للتمكن من تقومي حالته يف يولة أو جمتمع ما حمل 
، اة عامليا يف تقومي مستوى األمن الغذائي القاعدة املرجعية يف ذلكالدراسة ومتابعتها توفر اهليئات الدولية املتخا

  .3 تقتااييةاالممثلة يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ووحدة االستخبارات 
 (  FAO)  ية والزراعة ألمم المتحدةنموذ  منظمة األغذ: الفرع األول

 الغذائي م منظومة مؤشرات لتقومي حالة األمنطرحت أول مبايرة على املستوى العاملي لتدويل استخدا
وتقد تضمنت مشاورات فنية ملوائمة استخدام ، الغذائي العاملي التابعة للفاوطرف جلنة األمن  ( من1997)

 انعداموتقد طورت ومت مجعها حتت مسمى"نظام املعلومات عن ، مؤشرات تقومي حالة األمن الغذائي يف العامل
توفر منظومة األغذية والزراعة ، ( SICIAV (" نقص األغذية ورسم اخلرائط ذات الالةاألمن الغذائي والتعرض ل

لألمم املتحدة ) الفاو ( تقاعدة بيانات تتيح االطالع على املؤشرات املستخدمة من طرفها يف تقومي حالة األمن 
 4.ولة من العاملي 227مؤشرا فرييا خاص بـ  31وهي تتضمن ، حتت مسمى "مؤشر األمن الغذائي"، الغذائي

 5: وينطوي مفهوم األمن الغذائي على أربعة مرتكزات أساسية تتمثل يف
كافية من األغذية ذات اجلوية املالئمة يتم توفريها من خالل   امدايات اتاحةينبغي : تاحةاال -أوال

، لغذائية بالكم والنوعإتاحة املعروض من املواري ا أي، ()يشمل املساعدات الغذائية سترياياحمللى أو اال نتاجاال
 .احمللي أو من السوق العاملي شرط أن تكون نسبة كبرية من الغذاء منتجة حمليا نتاجسواء يف اال

                                                           
، امللتقى الدويل التاسع حول: إستدامة األمن الغذائي يف مستقبله مؤشرات كمية دالةو  األمن الغذائي في الجزائر واقعهطوجييين زين العابدين،  1

 23ة العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االتقتاايية، كلي
 .3، ص2014نوفمرب،  24و
امللتقى الدويل الرابع"القطاع الفالحي  األمن الغذائي: إشكالية تقويمه ومؤشرات دالة عن حالته في الجزائر، طوجييين زين العابدين، نسيبة معقال، 2

 25و24، يومي 3التقتاايية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، كلية العلوم االتقتاايية والتجارية وعلوم التسري، جامعة اجلزائركمحرك للتنمية ا
 .5، ص2017ماي، 

 3، ص نفس املرجع 3
 .4-3، ص صنفس املرجع 4
، جوان 13، جملة أحباث إتقتاايية وإيارية، العديالجزائرالتنمية الزراعية والريفية المستدامة ودورها في تحقيق األمن الغذائي في بكدي فاطمة، 5

 .190، ص 2013
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وكفاءة األنظمة  ستريايوالقدرة على اال نتاجفيما يتعلق باال، تعتمد كفاية الغذاء على طاتقة الدولة 
والبشرية املائية و  مدى توفر املواري الفالحية األرضية: ية علىاحمللي من السلع الغذائ نتاجحيث يعتمد اال، التسويقية

توجهات  ؛دى توفر البىن التحتية الفالحيةم ؛ات السياسات الفالحية والغذائيةتوجه ؛واملالية والتكنولوجية
 السلع الغذائية. انتاجستثمار يف الية ومدى تقدرهتا على خلق البيئة املناسبة لاالستثمار السياسات 

التجارية السائدة السياسات (، سعار العاملية ) العرض والطلباأل: ذائية فيعتمد توفريها على مايليلواريات الغأما ا
الكلية وخاصة مايتعلق منها باسعار الارف  تقتااييةاالالسياسات ، القيوي اجلمركية وغري اجلمركية، ومدى انفتاحه

 .الاعبةلتجاري ومدى توفر العملة امليزان ا، معدالت التضخمو 
 : حة الغذاء باالعتماي على مايليوخباوص الكفاءة السوتقية فهي تؤثر على مدى إتا   

 ؛من حيث كونه إحتكاري أو تنافسي الرتكيب السوتقي -
 ؛والسياسات اخلاصة به ايارتهاءة وكف االسرتاتيجياملخزون  -
 .البىن التحتية التسويقية مدى توفر ومدى كفاءة -

أو ، ملنتجات ضمن متناول يد األفرايوهو أن تكون أسعار السلع وا: هالحصول علي امكانية-ثانيا
وهذا 1.يعتمد على توفر القدرة الشرائية لألفراي، تقدميه لألفراي على شكل معونة للطبقات األكثر فقراً  امكانية

 2: لمن خاليتطلب أن تكون أسعار الغذاء معقولة يف متناول أفراي اجملتمع 
 ؛االتقتااييياسي و واالستقرار الس األمن -
 ؛أسعار يف متناول املواطنني كافةتوفري السلع يف األسواق ب -
أن تتناسب مع يخول املواطنني حيث بينت بعض الدراسة احلديثة أن مشكلة سوء التغذية واجلوع سببها  -

 .نتاجهو ضعف القدرة الشرائية وليس سوء اال
، البشري لالستهالكء وسالمته وصالحيته وهي ضمان صحة الغذا: سالمة الغذاء )االستخدام( -ثالثا

وهنا تقد تكون هناك معايري يولية متفق عليها من تقبل منظمة ، وأن ينتج الغذاء وفق املواصفات الاحية املطلوبة
األغذية سواء على املستوى احمللي أو العاملي.كما تتمثل يف طريقة  انتاجالتغذية العاملية جيب التقيد هبا يف 

وتشمل التجهيز املناسب لألغذية وتقنيات ، لغذاء بشكل يليب االحتياجات الغذائية اخلاصة بالفرياالستفاية من ا
 .التخزين وكذلك اخلدمات الاحية أو مستلزمات النظافة

كي يال السكان أو األسر أو الفري إىل مرحلة األمن الغذائي فإنه جيب أن ميكنهم : االستقرار -رابعا
م يف كل األوتقات. وال جيب أن خياطروا بفقدان الوصول إىل الغذاء نتيجة ألحد الوصول إىل الغذاء املالئ

األمن الغذائي  انعدامالدورية )مثل  حداثأو املناخية( أو اال تقتااييةاالالادمات املفاجئة )مثل األزمات 

                                                           
 .4، ص مرجع سابقحممد عمار السعيد، محد عمار السعيد،  1
 .191، ص مرجع سابقبكدي فاطمة، 2 
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الوصول إىل  نيةامكاوبذلك فإن مفهوم االستقرار يشري إىل كل من البعدين املتمثلني يف اإلتاحة و  .املومسي(
 ، استخدام السلع الغذائية يف مجيع األوتقات اليت يريدها فيها االنسان على مدار السنة امكانيةي مدى أ 1.الغذاء

 .أشهر 6مناسب يكفي لفرتات ال تقل عن  اسرتاتيجياألغذية جيب توفري خمزون  امداياتلضمان استقرار 
 :املنظمة فيمكن وريها يف اجلدول التايل اليت وضعتها، أما جمموعة مؤشرات األمن الغذائي

 األمن الغذائي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  مؤشرات تقويم: ( 03 -01) : الجدول رقم
 مجموعة مؤشرات األمن الغذائي البعد

 التوافر
 الطاتقة امداياتحاة  -األغذية. انتاجمتوسط تقيمة  -الطاتقة الغذائية. امدايات متوسط كفاية-

متوسط  -من الربوتينات. مداياتاالمتوسط  -الدرينات.و  الغذائية املستمدة من احلبوب واجلذور
 .الربوتينات من أصل حيواين امدايات

 الوصول

 كثافة السكك احلديدية.  -كثافة الطرق.-نسبة الطرق املعبدة إىل إمجايل الطرق.  -
 املؤشر احمللي ألسعار األغذية.-ة الشرائية(.الناتج احمللي اإلمجايل للفري الواحد)مبعايل القو  -
 انتشـارمـدى  -عمـق العجـز الغـذائي. -الفقراء علـى الغـذاء. انفاقحاة -نقص التغذية. انتشار-

 عدم كفاية األغذية.

 االنتفاع
 )االستخدام(

 الوصول إىل مرافق حمسنة للارف الاحي. -الوصول إىل مااير حمسنة للمياه. -
النسبة املئوية من  -من األطفال يون اخلامسة من العمر الذين يعانون من اهلزال.النسبة املئوية  -

النسبة املئوية من األطفال يون  -األطفال يون اخلامسة من العمر الذين يعانون من التقزم.
النسبة املئوية من الكبار الذين يعانون من  -اخلامسة من العمر الذين يعانون من نقص الوزن.

فقر الدم لدى األطفال يون  انتشار -فقر الدم لدى النساء احلوامل. انتشار -ن.نقص يف الوز 
 نقص يف اليوي بني السكان. انتشار -.Aالنقص يف الفيتامني  انتشار -اخلامسة من العمر.

 االستقرار

النسبة املئوية من األراضي الااحلة للزراعة اجملهزة  -نسبة االعتماي على الواريات من احلبوب. -
االستقرار السياسي  - .تقيمة الواريات الغذائية مقارنة بالاايرات اإلمجالية من البضائع -للري.

األغذية للفري  نتاجتقابلية التغري ال–تقلبات األسعار احمللية لألغذية.  -وغياب العنف/االرهاب.
 الغذائية للفري الواحد. مداياتتقابلية التغري لال -الواحد.

 2015تقييم الحاالت الدولية الخاصة بالجوع لعام "، األمن الغذائي يف العامل انعدامحالة ، ة والزراعةمنظمة األغذي: المصدر
 48ص ، 2015، تقييم التقدم المتفاوت"

 األمريكية  قتصاديةاالنموذ  وحدة االستخبارات : الفرع الثاني
من خالل منهجية ، تقتااييةاال بناؤه بواسطة وحدة املعلوماتو  مت تاميم مؤشر األمن الغذائي العاملي  

عمل فريق اخلرباء استعراض اإلطار واختيار املؤشرات وحتديد أوزاهنا والبناء العام ملؤشر  مناهلدف و  ،شفافة وتقوية
 .األمن الغذائي العاملي

                                                           
جانفي في البلدان العربية،  تحسين األمن الغذائي، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الاندوق الدويل للتنمية الزراعيةالبنك الدويل،  1

 .3، ص 2009
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مؤشرا فرييا كمي ونوعي  28وهي توفر 2012، األمريكية سنة تقتااييةاالأنشئت وحدة االستخبارات  
، والقدرة على حتمل تكاليفه: ضمن ثالثة حماور رئيسية تتمثل يف، يولة عضو 109ة األمن الغذائي لـ لتقومي حال
 . 1وتنشر هذه اهليئة ما يعرف مبؤشر األمن الغذائي العاملي بشكل سنوي جوية الغذاء وسالمتة.، وفرة الغذاء

 وهي تستمد ، حالة األمن الغذائي األمريكية منظومة متخااة يف تقومي تقتااييةاالتعد وحدة االستخبارات 
املعهد الدويل ، منظمة االغذية والزراعة لألمم املتحدة: تستخدمها من عدة هيئات يولية منها البيانات اليت

وتعتمد ، تتميز بدتقة كبرية يف تقومي مستوى األمن الغذائي، العاملية...اخل منظمة الاحة، لبحوث سياسات التغذية
 حسب نتائج تقومي كل حمور، الغذائي لكل يولة نقطة عن حالة األمن 100ات على يرج اعطاءيف ذلك على 

 : راملؤشرات اليت تعتمد عليها ضمن كل حمو  اجلدول التايل يوضحو  ،2 مؤشر جزئي ضمنهو 
 قتصاديةاالحدة االستخبارات لو مؤشرات تقويم األمن الغذائي : ( 04-01الجدول رقم ) 
 .قتصاديةااللغذائي لوحدة االستخبارات مؤشرات تقويم األمن ا المحور

القدرة على تحمل 
 تكاليف الغذاء

الناتج  -نسبة السكان حتت خط الفقر العاملي. -األسري. نفاقاستهالك املواي الغذائية كنسبة من اال -
وجوي برامج شبكات األمان -التعريفات اجلمركية على الواريات الزراعية.  -احمللي اإلمجايل للفري.

 .حاول املزارعني على التمويل-ذائي.الغ

 وفرة الغذاء

 -احلكومي على البحوث الزراعية. انفاق -االعتماي على املساعدات الغذائية. -متوسط عرض الغذاء.-
تقلب  -البىن التحتية للموانئ. –البىن التحتية للطرق.  -وجوي خمازن ختزين مالئمة للمحاصيل الزراعية.

القدرة االستيعابية يف  -خسائر الغذاء.  –الفساي  دم االستقرار السياسيخطر ع -الزراعي. نتاجاال
 املناطق احلضرية

 
 جودة

 وسالمة األغذية

 -وجوي يليل وطين للتغذية؛ وجوي رتقابة ورصد على التغذية : املعايري التغذوية –الغذائي.  تنوع النظام-
توفر أغذية  -توفر أغذية حتتوي احلديد احليواينتوفر أغذية حتتوي الفيتامني أ؛ : توفر املغذيات الدتقيقة
وجوي وكالة لضمان أمان وصحة الغذاء؛ نسبة : سالمة األغذية -جوية الربوتني. -حتتوي احلديد النبايت.

 السكان الذين حيالون على مياه مأمونة ؛ وجوي تقطاع بقالة رمسي
امللتقى الدويل ، مستقبله مؤشرات كمية دالةو  قعهاألمن الغذائي في الجزائر وا، طوجييين زين العابدين: المصدر

والتجارية  تقتااييةاالكلية العلوم ،  تقتااييةاالاألمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات  استدامة: التاسع حول
 .5ص، 2014، نوفمرب 24و 23يومي ، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، وعلوم التسيري

جيب االعتماي على نتائج جمموعة ، ل أنه لتقومي حمور معني من احملاور الثالثة لألمن الغذائييتبني من اجلدو 
 من املؤشرات اجلزئية ضمنه.

 
 

                                                           

.4، صمرجع سابق، مستقبله مؤشرات كمية دالةو  األمن الغذائي في الجزائر واقعهطوجييين زين العابدين،   1 
 5نفس املرجع، ص 2
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 خالصة الفصل 
 تتميز الفالحة بأهنا نظام حياة يأيت الغذاء على رأس أولوياته بوصفه ركيزة األمن الغذائي واألساس الذي 

لك غذاءه ال ميلك حريته السيما يف ظل توجهات اجملتمع العاملي حنو النظام فمن ال مي، تقوم عليه الفالحة
ني يف خمتلف مدارس الفكر االتقتاايي املفكرينكبري لدى   اهتمامالفالحة حتظى بمما جعل ، احلر االتقتاايي
التفكري يف إىل تعميق البحث و  االتقتاايياألمر الذي يفع رواي مدارس الفكر ، واالجتاهات الفكرية االتقتاايي

املعروفة بعدم التوازن بني املنافع املايية  تقتااييةاالأهم العناصر اليت ترتبط بالنشاط الفالحي يف ظل املشكلة 
القطاع الفالحي مبا يكفل االستخدام األمثل  ايارةمما أوجب على احلكومات ، النايرة واحلاجات البشرية املتعدية

ية الفالحية وختفيض نتاجفالحية اليت تعمل على حتسني االسياسة  ضمن وال يكون ذلك إال .تقتااييةاالللمواري 
حسب احلاجات واحلد من املشكالت اليت تعاين  نتاجحلول متوازنة للمواري املتاحة وتوجيه اال اجيايالتكاليف و 

 منها الفالحة.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني:
 أساسيات حول مفهوم التنمية االقتصادية
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 : تمهيد
تسعى بال شك البلدان الندمية منهد واملتقدمة  ومعظم، ةتقتاديياالتطوره على التنمية يعتمد تقدم أي بلد و 

أكثر تقدمد  لتابحفدألوىل تسعى إىل مغديرة التخلف الذي تعدنيه ، النهضة الشدملة يف االتقتادي احداثإىل 
واملدلية املتوفرة وفق البشرية والفنية واملديية  االمكدنيدتت و وهذا يتطلب حشد الطدتقد، ية التقدماستمرار والثدنية إىل 

 .ةتقتاديياالعملية التنمية  اجندحواالجتمدعي و  تقتاديياالبدجتده حتسني الواتقع مدروس ختطيط مرسوم و 
دارس الفكر ني عرب متقتاديياالين د كبريا من طرف العديد من املفكر اهتمدم ةتقتاديياالعرف مفهوم التنمية 

مقومدهتد وأبعديهد  ابرازو  ةتقتاديياالدت املفسرة للتنمية النظريالذين طوروا العديد من ، املختلفة تادييتقاال
قسيم هذا الفال مت ت وعلى هذا األسدس، ةتقتاديياال تقوم عليهد التنمية اليت االسرتاتيجيدتو ومؤشرات تقيدسهد 
 : إىل ثالث مبدحث

  ؛ةتقتادييااللتنمية ل املفدهيمي طدراال: المبحث األول
  ؛ةتقتاديياالنظريدت التنمية : المبحث الثاني

 .مادير متويلهدو  ةتقتاديياالالتنمية  اسرتاتيجيدت: المبحث الثالث
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  ةقتصاديااللتنمية هيمي لالمفا اطا اال: ولالمبحث األ
د تعدريف متعدية ختتلف بدختالف وهل ةتقتاديياالتهد كثري من األيبيدت تعد الّتنمية أحد املفدهيم اليت تداول 

 .ةتقتادييااليف يف حتليل التنمية حيث تسهم معظم هذه التعدر ، نيتقتاديياالين واملفكر  ةتقتاديياالاملدارس 
  ةقتصادياالمفهوم التنمية : المطلب األول

نت يف جمملهد وكد، ورمبد حىت انتمدءاهتم، بعد ألوضدع املفكرين وجنسيدهتمتعديت تعدريف التنمية واختلفت ت 
وإمند متتد لتشمل التغيري النوعي ،  ترتك  فقط على التغيري الكميال ةتقتاديياالتنعكس يف صورة جتعل التنمية 

 2.تقدمي تربيراته اليت يستند إليهد يف تقدمي مفهومه اخلدص عن التنمية اتقتادييلذلك حيدول كل ، 1واهليكلي
 ميتهاوأه ةقتصادياالالتنمية  تعريف: الفرع األول

 ةقتصادياالتعريف التنمية -أوال
 اللغوية  الناحية من التنمية مفهوم-1
وتتضمن  ستخداماالوهيكل  نتد االتعرف على أهند عملية تغيري يف هيكل  ااقتصاديو ال يدية تعين النمدء و : لغة 

 وهو واحد عين شيءيو  3ر.وتقليال يف التفدوت يف توزيع الدخل والقضدء على الفق تقتاديياالتسدرعد يف النمو 
 عن التنمية مبفهوم املقاوي خيتلف أيضد اللغوية الندحية ومن، معني وتقت يف مد شيء يف بدل يدية املرتبط التغيري
 بدل يدية يعرف" فدلنمو، املاطلحني بني التفرتقة يقيم العريب القدموس يف فمثال، النمو مثل املاطلحدت من غريه

 نتد اال عوامل بتظدفر النمو يتحققو  السدبقة بدلسنة مقدرنة معينة سنة يف ميالقو  الندتج يف احلقيقية النسبية
  العمل يةانتدج ارتفدعو  املستخدمة نتد اال عوامل ب يدية النمو معدل ويرتفع، يةنتدجاال العملية نطدق يف وتفدعلهد

 وجوي فتعين الشيء تنمية أمد أفضل. حدل إىل تغيريه أو زيديته يعين الشيء فنمو، 4العوامل هذه من كل يةانتدجو 
 .التغيري وعلى النمو على تشتمل العملية والفعدلية وبدلتديل فإن التعدي عنار فيهد أنه أي، والنم إىل يؤيي فعل

، اجملتمعدت يف السدئدة االيديولوجية بدختالف ختتلف كثرية وأمور معدين يتضمن: االصطالحية الناحية من-2
 ارتبدطه بعد خاوصد املاطلح هذا استعمدل شدع حيث، التحليلو  بدلدراسة هيتندولو  من ختاادت وبدختالف

 .ةتقتاديياال التنمية يف املتمثلو  تقتاديياال طدردالب

                                                   
، 2013، الطبعة األوىل، مكتبة حسن العارية، بريوت، لبندن، ية والتطبيقالتنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظر تقديري حممد الطدهر،  1

  .18ص
 . 63ص، 2000يار الوفدء لدنيد الطبدعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مار، نظريات وسياسات التنمية االقتصادية، حممد صفوت تقدبل،  2
تقتاديية إيارية، كلية العلوم ا، جملة احبدث ي في الجزائرئاتحقيق األمن الغذ التنمية الز اعية والريفية المستدامة ودو ها فيبكدي فدطمة،  3

 . 183، ص 2013، جوان 13سكرة، العدي بعلوم التسيري، جدمعة حممد خيضر، اديية والتجدرية و تاالتق
 .142 ، ص1995يمشق، سوريد،  جدمعة ، منشوراتاالقتصادية التنميةسليمدن،  فوزي، عدندن عادم 4
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متفق عليه بني البدحثني ويعوي  ون كثريا حول هذا املفهوم وال نكدي حنال على تعريفتقتاديياالاختلف 
فبينمد يراهد ، احلدكمة لفكره واختادصه االيديولوجيةالسبب يف ذلك إىل أن كل بدحث يعرفهد انطالتقد من 

تالفهم يف السبل مع اخ -ندتج القومي وزيدية يف يخل الفريون الرأمسدليون واالشرتاكيون ازييديا يف التقتاديياال
ه يذهب االجتمدعيون إىل أهند وسيلة لتمكني اإلنسدن من حتقيق ذاته وحتقيق تقدر أكرب من الرفد -املوصلة إىل ذلك

 1.اخلدمديتالجتمدعي منه والاحي والتعليمي و وتأمني مستوى أرفع لنمط حيدته وبدلتحديد ا
 لتحقيق عدمة توجهدت وفق للمجتمع والثقدفية جتمدعيةواال ةتقتاديياال البنية يف تغيري عملية": لتعريف أو  -

 معيشة هبد يقاد تنمية أية نأ ومبعىن، اجلوانب كدفة يف السكدن معيشة مستوى لرفع أسدسد تسعى حمدية أهداف
 جوانب من املواطنني يخل يف احلقيقي رتفدعاال أيضد هبد يقاد التنمية أن أي، 2"اجلوانب كدفة يف السكدن
 .ةاتقتادييغري و  ةاتقتاديي

 عدم مع وثقدفية وسيدسية اجتمدعيةو  ةاتقتاديي جوانب تضم وشدملة معقدة عملية هي لتنمية"ا: تعريف ثاني -
 ومد األفراي تربط اليت والدوافع األوىل بدلدرجة اإلنسدين السلوك لفهم وذلك، والبيولوجية النفسية نباجلوا امهدل

 اجملتمع جوانب يف وتأثرياهتد تفدعالهتد تتداخل أنظمة من ذلك على يرتتبومد ، عالتقدتمن  به يقومون
 3.املختلفة"
 النقدط نأخذ أن ميكن واالصطالحية اللفظية الندحيتني من عدمة بافة التنمية ملفهوم العرض هذا خالل من 
   :التنمية مفهوم حول اآلتية

 إىل يؤيي نظدم يف البعض بعضهد تتبع ومنسقة ومتشدبكة مرتابطة خطوات أهند مبعىن، عملية هي التنمية إن -
 سيدسية عوامل نم التعقيد بدلغ الروابط من ينتج اطدر يف متكدملة متشدبكة جمتمعية عملية أهند أي، حمدية غدية

 ة؛وعمراني اياريةو  اجتمدعيةو  ةاتقتادييو 
 يون اجملتمع من معني بقطدع يرتبط ال وهو، وثقديف وسيدسي واجتمدعي اتقتاديي مدلول ذو مفهوم التنمية إن -

 ؛تقطدعدته بكل اجملتمع معه يتفدعل وطنيد منهجد فهو ولذا، اآلخر
 مستمر هدف ولكنهد، املعيشة ظروف حتسني جمري ليست هيف، يتقيق تعريف إىل خيضع ال ماطلح التنمية إن- 

 ممكن هو ومد اجملتمع إليه حيتد  ملد وفقد تتغري التنمية أهداف فإن ولذا، والتطوير والنمو التغيري على وتقدرة
 .هلد وحمدي ثدبت تعريف صعوبة تكمن وهند، التحقيق

                                                   
امللتقى الدويل األول حول ة بين النظريات الوضعية ومنهج االقتصاد االسالمي"، يانطالق التنملطيف مايطفي، بن سدنية عبد الرمحدن، "عبد ال 1

 .03، املرك  اجلدمعي غرياية، ص24/02/2011، 23االتقتادي االسالمي ورهدندت املستقبل، 
  .14 ، ص1986هرة، مار، العربية، القد النهضة ، يارالمحلية لتنميةرشيد، ا أمحد 2
  .179 ، ص1996العربية، بريوت، لبندن،  الوحدة يراسدت مرك الجزائرية،  األزمةالريدشي،  سليمدن 3
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 أهندعلى  تعريفد ممي ا للتنمية 1956 عدم تحدة يفأتقرت هيئة األمم امل: هيئة األمم المتحدة للتنمية تعريف -
 جتمدعيةواال ةتقتاديياال األحوال لتحسني، واحلكومة توحيد جهوي املواطننيخالهلد من  العمليدت اليت ميكن تلك
 ،يف حيدة األمة واملسدمهة يف تقدمهد بأتقاى تقدر مستطدع االندمد وملسدعدهتد على ، فية يف اجملتمعدت احملليةوالثقد

وذلك يف حتفي  املواطنني ، سراع بدلقيدم بعمليدت التنميةويعد هذا التعريف مبثدبة يعوى للحكومدت يف اال
يف أتقار األوتقدت وبطريقة مجدعية تناهر فيهد احلكومدت ياخل ، وهلم للقيدم بدلعمليدت الالزمةوااللتفدف ح

 .شعوهبد
اىل  بدإلضدفة، ن الغربيني املتعلقة بدلتنميةتقتاديياالآراء بعض هذه الدراسة عرض أهم التعريفدت و وحندول يف  

 : أهم املسدمهدت العربية يف هذا اجملدل
 التنمية عند الغربيين مفهوم -ثانيا

خالل فرتة من  ع مبوجبهد الدخل القومي احلقيقيهي عملية يرتف: بأهند ةتقتاديياالالتنمية  "جيرا د ماير"يعرف -
من  جيب التأكد أو مبعىن آخر، التنمية حداثمؤشرات أسدسية ال ع ثالثةمن خالل هذا التعريف يض، ال من

مواصلة هذا ، رتفدعاالية هذا استمرار ، الدخل الوطين ارتفدع: حدوث ثالث ظواهر حىت نقوم بتحقيق التنمية
 1.ةلفرتة زمنية طويل رتفدعاال
رغو   أحوال املعيشة احلدلية واألحوال املأن التنمية تتضمن معىن املوازنة بني االمريكي تقصادي اال: واجل ويرى -

حيث أن رأس املدل ، وتكوين رأس املدل ةتقتاديياالوأن هندك عالتقة وثيقة بني التنمية ، فيهد واليت ميكن حتقيقهد
هذه الطدتقة من أجل رفع مستوى  استغاللبينمد تتطلب التنمية  االتقتادييف  يةنتدجاالميثل عملية بندء للطدتقة 

 2.اجملتمع املعيشة يف
 3:النقطتني  تطلع شدمل لشرح هذينويف ةتقتاديياالتتوخى نظرية التنمية  :وفيو تادسالسو  تعريف -
 ؛العمل وآليتهد إلنتدجيةيائمة  أسبد  زيدية -أ  

 .والتوزيع وتوظيفدت الندتج الوطين، نتد االعلى تنظيم  يةنتدجاالانعكدسدت زيدية هذه  -  
 تقضي على التخلف بكل اليت ةتقتاديياال-جتمدعيةليست سوى العملية اال ةتقتادييالاويف الواتقع أن التنمية 

ني حيث حتدي القوان، معني اجتمدعي انتد منط  اطدر أسبدبه كمد وكيفد واليت ال ميكن أن تتم إال يفمؤشراته و 
 .ةتقتاديياالوإجندز مهدم التنمية  هلذا النمط مسرية ةتقتاديياال
 حتقيقإىل  بدإلضدفةعملية ي ياي فيهد الدخل القومي ويخل الفري يف املتوسط : لى أهندع بالدوين مايريف تعر  -
 

                                                   
  51-50، ص ص مرجع سابقإمسدعيل شعبدين،  1
  64، ص مرجع سابقحممد صفوت تقدبل،  2
  19ص مرجع سابق، تقديري حممد الطدهر،  3
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 1.معدالت عدلية من النمو يف تقطدعدت معينة تعرب عن التقدم
عبدرة عن ال يدية اليت تطرأ عن الندتج القومي يف فرتة معينة  ةتقتاديياالفيؤكد أن التنمية : كيندل با جر تعريف -

 2.القدئمة أو اليت ينتظر إنشدؤهد يةنتدجاالر تغريات تكنولوجية وفنية وتنظيمية يف املؤسسدت مع ضرورة توف
هي اليت تسعى الدولة مبقتضدهد إىل رفع مكدنة جمتمعهد وحتقيق  ةتقتاديياالالتنمية أن    :نيتل و وبرتسون ويرى -

 مرموتقة.  املسدواة وتكريس العدالة ومقدربتهد بدألمم األخرى اليت حتتل مكدنة
إىل مخس  ةتقتاديياالتانيف مجيع اجملتمعدت من ندحية أبعديهد  بدإلمكدنحيث يرى أنه :  وستو والت تعريف -

، اجملتمع املنطلق، ققت له الشروط املؤهلة لالنطالقاجملتمع الذي حت، اجملتمع التقليدي: فئدت على النحو التديل
عنار االستهالك النسيب الواسع ويف حتليل مراحل النمو هذه  اجملتمع الذي يخل، اجملتمع السدئر حنو النضو 

توافر أن اجملتمع التقليدي يف سعيه للحدق بدلعار واالنتقدل من مرحلة ألخرى الحقة البد أن ت روستويشري 
 : فإن ذلك يتم بتأثري عدملني الشروط املؤهلة لالنطالق

 ي؛اجنبية حيث تتدخل يف شؤون البالوجوي تقوة  -

 .يل التحديث والتقدمهتفعيل وتس ىوطنية تعمل عل وجوي تقوة -

يعرف  (1953) ألنه فقري" صدحب الايغة الشهرية اليت مبقتضدهد "يكون البلد فقري: كسه انغا  نو  تعريف -
 نتد االغري كدف ألن الدخل متدن والدخل متدن ألن زيدية  يخدرمسألة توافر املدل فدال: أهندالتنمية على 

....إذن يكون انطالق االستثمدراق ونقص رؤوس االموال وكذلك بغيد  احلواف  على تاطدم بضعف األسو 
مستوى كدفيد ويتدعم النمو  يخدرإىل أن يبلغ اال، وهذه هي املسألة الرئيسية، مية بتمويل املرحلة االنتقدليةالتن

ومبعىن . لالستثمدرجديدة  ىت ختاص مواري. فمد أن يرتفع الدخل ح"وعدا بدلتمويل" وهكذا تابح التنمية، ذاتيد
  .حىت يكتسب االتقتادي استقاللية حيدل اخلدر  نتد االآخر مد يتنوع 

وهي بذلك ، عندمد تكون العوامل األخرى ثدبتةالتنمية هي نتد  تقوى تعمل يف ياخل النظدم : شومبيتر تعريف-
 3.تغري تلقدئي غري متال بفعل تقوى توسعية ضدغطة

وتدابري معتمدة موجهة لتغيري بنيدن وهيكل وسيدسدت  اتاجراءجمموعة من : ى أهندعل نيكوالس كالدو  تعريف-
يخل الفري احلقيقي عن فرتة ممتدة من  االتقتادي القومي هتدف يف النهدية إىل حتقيق زيدية سريعة ويائمة يف متوسط

 ال من وحبيث يستفيد منهد الغدلبية العظمى من األفراي.

                                                   
، ص 2012الطبعة األوىل، يار أسدمة للنشر والتوزيع، عمدن، االرين، اد التنمية ) نظريات، نماذج، استراتيجيات(، اقتصامسدعيل حممد بن تقدنة،  1

 . 8-7ص
 . 8نفس املرجع، ص  2
 .22-19، ص صمرجع سابقتقديري حممد الطدهر،  3
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ومستمرة عرب فرتة من اليت يتم فيهد زيدية الدخل احلقيقي زيدية تراكمية وسريعة  هي العملية: تودا وتعريف -
املواري  ومحدية جتمدعيةواال يةنتدجاالال من حبيث تكون هذه ال يدية أكرب من معدل منو السكدن مع توفري اخلدمدت 

 1.املتجدية من التلوث واحلفدظ على املواري غري املتجدية من النضو 
 وم التنمية عند العرب مفه -ثالثا

استنبدط تقـدم اجملتمع عن طريق : هي ةتقتادييااللى أن التنمية ع محمد علي الليثيو  محمد عجمية يرى -
تقدت البشرية وخلق تنظيمدت من خالل إمندء املهدرات والطد نتد االجديدة أفضل ورفع مستويدت  يةانتدجأسدليب 

 .من ال من يف اجملتمع على مر ملدل املرتاكمهذا فضال عن زيدية رأس ا، أفضل
مرغـو  تقدئمة وموروثة وغري  اجتمدعيةو  ةاتقتادييعملية حتول من أوضدع : يعرفهد على أهند محمد زكي الشافعي -

 2.فيهد إىل أوضدع أخرى مستهدفة وأفضل منهد تقبل حدوث التنمية

واخلدمدت  نتد االبتعدي تقطدعدت تعين التغيري يف االتقتادي : يعرف التنمية بأهند إسماعيل عبد اهلل تعريف -
( يف الندتج القومي  وزيدية مدبينهمد من ترابط وتقدس التنمية عدية بأمهية القطدع الثدنوي ) الاندعة التحويلية

ميثالن ومهد  ةتقتاديياالكمد يعترب اإلنسدن ورأس املدل العناران األسدسيدن اللذان ترك  عليهمد التنمية . مجديلاال
ا يوفر له القدرة واإلميدن اعدايه اعدايكمد رك  على ضرورة تكوين العنار البشري و ،  بافة عدمة نتد االعوامل 
منطق التنمية من  اعتبدرعلى العمل التنموي ممد يتمخض على ذلك توفريا لرأس املدل حيث أنه من اخلطأ  بدالتقبدل

 3.تنتظر التنفيذ ةاتقتادييرأس املدل فقط أو من خالل وضع برامج 
 اشبدعدف هب، حق بدلبندء االجتمدعي ووظدئفهالتنمية مدهي إال تغيري اجتمدعي تل: عبد الباسط حسن يفتعر -

وبذلك فهي ، ىن بدراسة مشدكلهم مع اختالفهدوهي تع، فراي وتنظيم سلوكهم وتارفدهتملأل جتمدعيةاحلدجدت اال
د تغيريات جذرية شدملة عن طريق وغريهد فتحدث فيه جتمدعيةواال ةتقتاديياالكدفة جوانب احليدة  تتندول

ويستفدي يف حتقيق تنمية ، راي واجلمدعدت لتحقيق هدف معنياجملهويات املخططة واملعتمدة واملنظمة لألف
ذ  الدول املتقدمة الذي واحتذاء هذه الدول الندمية لنمو ، ذي حتقق يف اجملتمعدت الاندعيةاجملتمعدت بدلتقدم ال

 ستخدامخدص لال اهتمدممع توجيه ، والسيدسية فيهد جتمدعيةقوى االمية هبد وتنسيق الوتعبئة املادير القو ، اتبعته
أغلب السكدن  احتيدجدتوالرتكي  على ، لمندفع الندشئة من تلك التنميةاألمثل للمواري احمللية وتوزيع أوسع ل

 احداثدلب إىل وحتتد  كل هذه املط، األسدسية حتيدجدتاال اشبدعول و الدخ للقضدء على الفقر وزيدية
 .والتوزيع نتد االجذرية يف نظدمي  اصالحدت

                                                   
، يار التعليم اجلدمعي، القياس ( –النظرية  –ة ) المنهج التنمية االقتصادية واالجتماعية والتغيير الهيكلي في الدول العربيعادم عمرو مندور،  1

 .28، ص2011االسكندرية، مار، 
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 جتمدعيةواال ةتقتاديياالتتمثل يف تلك التغريات العميقة يف اهليدكل : التنمية بأهند براهيم العيسوياوتقد عرف  -
ة تقدبلة تراكمي الدويل اليت يكون من شأهند حتقيق زيديات تقتاديياالويف العالتقدت اليت تربطهد بدلنظدم ، للدولة

إىل جدنب عديمن النتدئج األخرى غري ، قيقي عرب فرتة ممتدة من ال منيف الدخل الفريي احل ستمرارلال
 1.ةتقتاديياال

ولكنه ، اة لتحقيق أهداف حمدية للمجتمعهبذا املعىن مدهي إال أي ةتقتاديياالمن خالل مدسبق فدلتنمية  
 د هند بأن عملية التنمية الميكن أن تتم بدلشكل املطلو  إالوالبد من التـأكي. الميكن فال التنمية عن أهدافهد

وهند يأيت يور اإلعالم يف توعية الفري . هداجندحتفدعل الفري معهد لغرض وتتطلب ، مبجهويات مجيع أفراي اجملتمع
تعني أن ويف نفس الوتقت ي. هدجندحالعملية التنموية ضروري البأن يوره يف  االحسدسوترشيده وخلق الدوافع لديه و 

 2.وبدلتديل فإن للفري مالحة حقيقية يف حتقيق التنمية، ع الفري بأن مثدر التنمية البد وأن تعوي عليه بدخلرييقتن
التنمية بل ، االجتمدعي نتد االال تعين أبدا مؤشرات كمية ميكن أن حتدث خدر  منط  ةتقتاديياالالتنمية 

وكذا البيئية اليت تقضي على التخلف بكل مؤشراته  ةتقتاديياال دعيةجتممبفهومهد العدم تعين العملية اال ةتقتاديياال
إجتمدعي معني وضمن هيكل بيئي حمدي على أسدس خاوصيدت  انتد منط  اطدرومسببدته كمد نوعد واليت تتم يف 

 3.هلذا النمط مسرية وإجندز مهدم هذه التنمية ةتقتاديياالحيث حتدي القوانني ، متي  كل بلد
احلر  العدملية إىل منتاف الستيندت كدن مفهوم التنمية  هندية مع: ةقتصادياالفهوم التنمية تطو  م - ابعا
الستيندت أن العديد من الدول الندمية جتربة اخلميسدت و وتقد أشدرت ، تقتاديياالمرايفد ملفهوم النمو  ةتقتاديياال

سكدهند واتضح بذلك املفهوم الضيق . غري أن مستوى املعيشة مل يتحسن لدى األغلبية من داتقتادييحققت منوا 
 4.ةتقتاديياالللتنمية 
 حتقيق النمو مع التوزيع يعين أصبحوبداية من الستيندت إىل منتاف السبعيندت تطور مفهوم التنمية حيث  
، املتكدملة ومنذ منتاف السبعيندت إىل منتاف مثدنيندت القرن العشرين ظهر مفهوم التنمية الشدملة، لهالعديل 
وهكذا حتول مفهوم التنمية من ، جتمدعيةواال ةتقتاديياالمبختلف اجلوانب  هتمدمصبحت التنمية تعين االحيث أ

                                                   
ص ، 2009لطبدعة والنشر، بريوت، لبندن، الطبعة الثدنية، يار املنهل اللبندين لالتخلف والتنمية ) د اسات اقتصادية (، إبراهيم مشور ،  1

 .164-163ص
الطبعة األوىل، يارالوفدء لدنيد الطبدعة والنشر، تطبيقات(،  –نظريات  –التنمية االقتصادية ) مفاهيم جدبرأمحد بسيوين، حممد حمموي مهديل،  2

 .42، االسكندرية، مار، ص2012
 .23، ص مرجع سابقتقديري حممد الطدهر،   3
، أطروحة يكتوراه غ م، ختاص تجا ب التنمية في الدول المغا بية واالستراتيجيات البديلة )د اسة مقا نة بين الجزائر والمغرب(معلم، مجيلة  4

 .14-11، ص ص2016/2017، اجل ائر، 1إتقتادي التنمية، تقسم العلوم االتقتاديية، كلية العلوم االتقتاديية والتجدرية وعلوم التسري، جدمعة بدتنة 



 ديةقتصااال التنمية أساسيات حول مفهوم                                                       الفصل الثاني: 

 

 
 

71 

احلدجدت  اشبدعبتوسيع فرص العمل و  هتمدمإىل حتقيق العدالة يف توزيع الدخل واال تقتاديياالجمري حتقيق للنمو 
 1.وعية حيدة أفضلويعترب مدخل احلدجدت األسدسية للتنمية مفهومد يهدف إىل حتقيق ن

وإن هذا ، أن التنمية هي عملية لتوسيع احلريدت احلقيقية للبشر، مفهوم التنمية البشرية 1990ظهر يف مث  
املفهوم اجلديد الذي يرك  على حريدت اإلنسدن يتجدوز تلك املقدربدت الضيقة للتنمية واليت احلريدت تعتمد على 

 .والسيدسية الاحة والتعليم واحلقوق املدنية ري خدمدتلتوف جتمدعيةكدلرتتيبدت اال،  جوانب أخرى
  Hewit ظهر مفهوم التنمية املستدمية اليت يعرفهد كل من 1992ومنذ تقمة األرض يف ريويي جدنريو يف  

Peter  وPhilippe Aghion رفدهية أجيدل  اغفدلم بتحقيق رفدهية األجيدل احلدلية يون تت التنمية اليت: هندأ
طورا مهمد يف مفهوم إىل اجتدهني آخرين ميثالن ت االشدرةإىل املفدهيم السدبقة للتنمية ميكن  ضدفةالبد2.املستقبل

ني أن التنمية املستقلة تتمثل يف اعتمدي تقتاديياالواتفق معظم  .الشدمل للتنمية طدراالالتنمية املستقلة و : التنمية مهد
وبندء تقدعدة  يةنتدجاالاملواري احمللية وتانيع املعدات  وية لتعبئةعلى نفسه وتطوير تقدرات أفرايه مع منح األول جملتمعا

 3.علمية وتكنولوجية حملية
الشدمل للتنمية" واليت مثلت طرحد جديدا  طدراالعلن البنك الدويل عن مبديرة مسيت "أ 1996 ويف عدم 

 املديلو  تقتاديياالل بني اجلدنب التكدم احداثاجلديد للتنمية على  طدراالويقوم هذا ، هتدومؤشراملفهوم التنمية 
 إىل نتد االالطرق التقليدية يف التعدمل مع تقضديد الاحة والتعليم و  من جملتمعاواهليكل االجتمدعي والبشري وحتويل 

 ميس اهليدكل، "عملية حتول تدرخيي متعدي األبعدي: هندأوميكن تعريف التنمية الشدملة على . طرق أكثر حداثة
 وليس جمري استجدبة، وهو مدفوع بقوى ياخلية، كمد يتندول الثقدفة الوطنية  جتمدعيةسية واالوالسيد ةتقتاديياال

أفراي  ويرى معظم، التنمية دستمرارمؤسسدت سيدسية حتظى بدلقبول العدم وتسمح ب اطدروجيري يف ، لقوى خدرجية
 4".الوطنيةيف هذه العملية إحيدء وجتديدا وتواصال مع القيم األسدسية للثقدفة  جملتمعا

 : اجلدول التديل تطور مفهوم التنمية والذي يلخاه
 
 
 
 
 

                                                   
  12-11، ص ص مرجع سابقمجيلة معلم،  1

2
 Peter Hewitt et Philippe Aghion, Endogenous Growth Theory, Massachusetts, Institute of , 

Technology, Third Printing ,1999, p.156. 
 .129ص ، 2007، األرين، الطبعة األوىل، يار وائل للنشرالتنمية االقتصادية)نظريات وسياسات وموضوعات(، مدحت القريشي،  3
 .15 -14، ص ص مرجع سابقمجيلة معلم،  4
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 الحرب العالمية الثانية تطو  مفهوم التنمية وأدوات قياسها منذ نهاية: (01-02الجدول )

 مفهوم التنمية المرحلة
 أدوات قياس التنمية

 المعامالت/ مؤشرات بيئية اجتماعيةمؤشرات  ةاقتصاديمؤشرات 
 األدلة

1 

 تقتادييااللتنمية=النمو ا
، )هنديةاحلر  العدمليةالثدنية
منتاف ستيندت القرن 

 العشرين(

مؤشرات النمو 
)متوسط نايب تقتاديياال

 الفري من الندتج احمللي
 .مجديلاال

 اليوجد اليوجد اليوجد

2 
 

التنمية = النمو 
+التوزيع تقتاديياال

، العديل)منتاف الستيندت
 منتاف السبعيندت

 تقتاديياالو مؤشر النم -
مؤشر توزيع النمو  -

 تقتاديياال

بعض مؤشرات التوزيع 
بدرجة  جتمدعيةاال، ةتقتاديياال

وباورة غري ، ةتقتاديياالأتقل من 
شدملة جلميع اجلوانب 

 جتمدعيةاال

 اليوجد اليوجد

3 

التنمية الشدملة املتكدملة 
جبميع اجلوانب  هتمدم=اال

بنفس  جتمدعيةواال ةتقتاديياال
، تف السبعيندتاملستوى )من

 منتاف الثمدنيندت(

 تقتاديياالمؤشر النمو  -
مؤشر توزيع النمو  -

 تقتاديياال
مؤشرات التبعية -

ويرجة االعتمدي  ةتقتاديياال
 على الذات

بعض مؤشرات النمو -
 جتمدعيةواال ةتقتاديياال
جلميع  اجتمدعيةمؤشرات -

القطدعدت االجتندعية ) 
 االسكدن (، التعليم، الاحة

 

ؤشرات بعض امل
 البيئية العدمة

معدمل نوعية احليدة ) 
مؤشرات 3

 (اجتمدعية

4 
التنمية البشرية= حتقيق مستوى 
حيدة كرمية وصحية للسكدن 

 إىل وتقتند احلدضر1990)منذ 

 تقتاديياالمؤشر النمو  -
مؤشر توزيع النمو  -

 تقتاديياال
مؤشرات التبعية -

ويرجة االعتمدي  ةتقتاديياال
 على الذات

 ةتقتاديياالالنمو  بعض مؤشرات
 جتمدعيةواال

جلميع  اجتمدعيةمؤشرات -
القطدعدت االجتندعية ) 

 االسكدن (، التعليم، الاحة

بعض املؤشرات 
 البيئية العدمة

معدمل نوعية احليدة ) 
 اجتمدعيةمؤشرات 3

 ( ةاتقتادييو 

5 

=النمو  ةتقتاديياالالتنمية 
+التوزيع العديل  تقتاديياال

 مدمهت+ االتقتاديياالللنمو 
 ةتقتاديياالجبميع جوانب احليدة 

والبيئية بنفس  جتمدعيةواال
املستوى )منذ تقمة األرض 

 1992بريويي جدنريو 

 تقتاديياالمؤشر النمو  -
مؤشر توزيع النمو  -

 تقتاديياال
مؤشرات التبعية -

ويرجة االعتمدي  ةتقتاديياال
 على الذات

 أخرى ةاتقتادييمؤشرات -

بعض مؤشرات النمو -
 جتمدعيةواال ةتقتاديياال
جلميع  اجتمدعيةمؤشرات -

)  االجتمدعيةالقطدعدت 
 االسكدن (، التعليم، الاحة

 أخرى اجتمدعيةمؤشرات -
 

بعض املؤشرات 
 البيئية العدمة

 ؤشرات بيئيةم
 تفايلية جلميع
 جوانب البيئة

 املواري استغاللو 
 الطبيعية

 معدمل الرفده
 تقتاديياال

 املستدمي
 مؤشرات(

 ةاتقتاديي
 )وبيئية عيةاجتمدو 

، البديلة )د اسة مقا نة بين الجزائر والمغرب( االستراتيجياتتجا ب التنمية في الدول المغا بية و ، مجيلة معلم: المصد 
جدمعة ، والتجدرية وعلوم التسري ةتقتاديياالكلية العلوم ،  ةتقتاديياالتقسم العلوم ، ختاص إتقتادي التنمية، أطروحة يكتوراه غ م

 .10 ص، ، 2016/2017، ئراجل ا، 1بدتنة 
أي أنه كدن -مجديلفدن مفهوم التنمية تطور من جمري حتقيق ال يدية يف نايب الفري من الدخل احمللي االومنه 

مث ظهر مفهوم التنمية الشدملة  شرط التوزيع العديل للدخل. اضدفةلينتقل بعدهد إىل  تقتاديياالمرايفد للنمو 
بعدهد ظهر مفهوم تنمية ، بنفس املستوى جتمدعيةواال ةتقتاديياالميع اجلوانب جب هتمدماملتكدملة اليت تتطلب اال
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حيتوي على  وأخريا ظهر مفهوم التنمية املستدمية الذي، البشرية والذي يتضمن حتقيق حيدة كرمية وصحية للسكدن
 ي.والبعد االجتمدعي والبعد البيئ تقتاديياالثالثة أبعدي أسدسية وهي البعد 

 1: مهد عنارين هدمني يف ةتقتاديياال التنمية تتجلى أمهية: ةقتصادياالالتنمية  أهمية -خامسا 
 الفوارق ل يدية نظرا: ية بين الدول النامية والمتقدمةوالتقن ةقتصادياالالتنمية وسيلة لتقليل الفجوة -1
 والتقنية ةتقتاديياال الفجوة حدةومن أجل تقليص  املتقدمة والدول الندمية بني الدول ةتقتاديياالو  جتمدعيةاال

 .املتقدمة الدول بركب والسري للنهوض اجتمدعيةو  ةاتقتاديي تنمية حتقيق الندمية على الدول جيب املوجوية
وليس على  تقتاديياالأن تقوم على االستقالل و  التنمية احلقيقية البد: قتصادياالالتنمية آداة لالستقالل -2

لتبعية تخلف على االستقالل السيدسي ال يرتب عليه انقضدء حدلة احيث أن جمري حاول القطر امل، أسدس تبعيته
بل أن التعدمل التكنولوجي واملديل ونوع املشروعدت اليت تقيمهد ، ليدهتد املشدر إليهدوآهذه إذا استمرت هيدكلهد 

تغيري اهليكل بهند يستل م التخلص تدرجييد من التبعية ، وارث من فرتة مد تقبل االستقاللالدول املتخلفة واليت ت
 استغالالاملواري املتدحة يف الدولة  دستغاللتنمية حقيقية تعتمد على الذات ب دحداثأي ب، للدولة تقتاديياال

 صحيحد. 
 2: إىل ذلك جند اضدفة  

 ي؛ة الشرائية للفر ر حاول زيدية حقيقية يف متوسط الدخل الفريي أي زيدية القد -
 ؛ليست ال يدية يف تقيمتهد السوتقيةدمدت املنتجة و حاول زيدية حقيقة يف كمية السلع واخل -
 ؛البطدلة تشغيل اليد العدملة ممد يؤيي إىل ختفيض معدالت نسبة ارتفدع -
 ؛يف الدول ذات النهج االشرتاكي نسبة البطدلة املقنعة اخنفدض -
دري والوصول التجات وزيدية كمية ونسبة الاديرات ممد يؤيي إىل ختفيض عج  املي ان االستريايختفيض نسب  -

 ي؛إىل الفدئض التجدر 
 ؛سبة االحتيدطي من النقد األجنيبزيدية كمية ون -
  اتنشدءاالن التطبيقية كدلتمريض و بدألخص املهنسبة التخاادت الفنية والعلمية و  ارتفدعنسبة األمية و  ختفيض -
 ؛امليكدنيك وتكنولوجيد املعلومدتوالتعليم و   
 ؛جتمدعيةيمي ل يدية الرعدية االمتوسط عمر الفري مع زيدية الوعي الاحي والتعل دعارتفختفيض نسبة الوفيدت و  -
 ؛الكفدءة احلدية لرأس املدل ارتفدعنسبة الرتاكم الرأمسديل و  ارتفدع -

                                                   
 .264 -262، ص ص 2006الطبعة األوىل، يار وائل للنشر، مبادئ االقتصاد ) التحليل الكلي (، حريب حممد موسى عريقدت،  1
، األرين، 2009الطبعة األوىل، يار وائل للنشر،  مدخل إلى علم اإلقتصاد )التحليل الجزئي والكلي(،طدهر فدضل البيديت، خدلد توفيق الشمري،  2

 . 465 -464ص ص 
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 ؛وختفيض نسب التبذير واهلدر ةتقتاديياالالتخايص األمثل للمواري  -
 ؛وتوسيع شبكة األمدن االجتمدعي زيدية -
 ؛والاندعة كدلفالحة ةتقتاديياالالقطدعدت  يةتدجان ارتفدع -
 .يت ميكن حاوهلد كدلتضخم والكسديوال ةتقتاديياالت ايد القدرة على كبح مجدح األزمدت  -

  ةقتصادياالأهداف التنمية : الثانيالفرع 
 ةيتقتادياالو  جتمدعيةختتلف أهداف التنمية من يولة ألخرى ويعوي ذلك إىل ظروف الدولة وأوضدعهد اال

ولكن هندك أهدافد تسعى إليهد الدول الندمية يف خططهد اإلمندئية وميكن حار األهداف ، والثقدفية وحىت السيدسية
 : األسدسية يف اآليت

يف الدول  ةتقتاديياالتعترب زيدية الدخل القومي من أول أهداف التنمية : زيادة الدخل القومي الحقيقي-أوال 
 ذلك أ ن الغرض األسدسي الذي يدفع هذه البلدان إىل القيدم، اإلطالق لىبل من أهم األهداف ع، املتخلفة
 اخنفدضو ، وال سبيل للقضدء على هذا الفقر، دهنمستوى معيشة سكد اخنفدضإمند هو فقرهد و ، ةتقتاديياالبدلتنمية 

قاوي هند هو والدخل القومي امل، 1السكدنية إال ب يدية الدخل القومي وى املعيشة وحتدشي تفدتقم املشكلةمست
 ؛خالل فرتة زمنية معينة ةتقتاديياال املتمثل يف السلع واخلدمدت اليت تنتجهد املواري، الدخل احلقيقي ال النقدي

 وإن، عمرتف معيشة مستوى حتقيق إىل االمندئية خططهد يف الدول الندمية تسعى:  فع مستوى المعيشة-ثانيا
 وحتقيق ومشر  ومأكل مسكن من للحيدة املديية الضرورات فريتو  عن يعرب للسكدن املعيشة مستوى يف رتفدعاال

 وإمند فحسب السنوي القومي الدخل ل يدية وسيلة جمري ليست ةتقتاديياال فدلتنمية، الثقدفةو  للاحة مالئم مستوى
  2؛الدولة تلك سكدن معيشة مستوى لرفع وسيلة أيضد هي
رب تقليل التفدوت يف توزيع الدخول والثروات هدفد من يعت: تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات-ثالثا

الدخل  اخنفدضحيث جند أنه يف معظم الدول املتخلفة ورغم ، ةتقتادييااليف عملية التنمية  جتمدعيةاألهداف اال
إذ حتال طبقة صغرية من ، تفدوتد كبريا يف توزيع الدخول والثروات، متوسط نايب الفري منه اخنفدضالقومي و 

يؤيي إىل إصدبة ، ومثل هذا التفدوت يف توزيع الثروات والدخول تمع على حاة كبرية من هذه الثروةجملأفراي ا
 ضدفةبدالهذا  وحدلة من الفقر املدتقع، حيث يعمل على ترييه بني حدلة من الغىن املفرط، تمع بأضرار جسيمةاجمل

حيث أن اجل ء الذي تكتن ه الطبقة الغنية ، 3ههلكتمع ومد يستاجملإىل أنه غدلبد مد يؤيي إىل اضطرابدت فيمد ينتجه 
 .وزيدية تعطيل العمدل، ينتدجاالإىل ضعف تقدرة اجلهدز ، يؤيي يف األجل الطويل

                                                   
، ص 1986، الدار اجلدمعية للنشر والتوزيع، االسكندرية، مار، مذكرات في التنمية والتخطيطحممد عبد الع ي  عجمية، صبحي تديرس تقرياة،  1

64. 
 .267 -266ص ص مرجع سابق، حريب حممد موسى عريقدت،  2
 .63، ص1996يار النهضة العربية، بريوت، لبندن، لتنمية االقتصادية، اكدمل بكري،   3
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ألن ، ينتدجاالىل توسيع تقدعدة اهليكل إ ةتقتاديياالجيب أن تسعى التنمية : ينتاجاالالتوسع في الهيكل - ابعا
زيدية الدخل القومي وزيدية متوسط نايب الفري بل التوسيع يف بعض  تقتار على جمري ال ةتقتاديياالالتنمية 

كمد جيب على الدولة بندء الاندعدت الثقيلة إن أمكن ذلك من . والفنية ةتقتاديياالاهلدمة من الندحية  القطدعدت
 .الالزمة حتيدجدتأجل أن متد هذه الاندعدت االتقتادي القومي بدال

 1: وهي الثدلثة األلفية اعالن يف املتحدة األمم اليت تبنتهد تلك دصةخ األهداف أهم ذكر ميكن أنه إال  
 لتشجيع والطمأنينة االستقرار من يرجة توفري ذلك ويشمل، ةتقتاديياال القطدعدت لتنمية املالئمة الظروف توفري-

 ؛ةتقتاديياال األنشطة خمتلف يف االستثمدر
 فيهد مرغو  غري ةاتقتاديي حدالت إىل تؤيي تقد اليت والنقدية منهد املدلية ةتقتاديياال السيدسدت عن اإلبتعدي -

 ؛تقتاديياال الركويو  كدلتضخم
 ؛الدخول توزيع يف الالمسدواة من دواحل جتمدعيةاال العدالة من أكرب تقدر حتقيق -
 هذه خدمة يف نتد اال عندصر كدفة وتوظيف االتقتادي جمدالت خمتلف يف طموحة إستثمدرية برامج تنفيذ - 

 ؛امجالرب 
 التنمية لتحقيق وصوال االتقتادي أنشطة تسريع يف األسدليب هذه إتبدعو  الفعدلة األسدليب لتوفري السعي-
 .الشدملة ةتقتاديياال

  ةقتصادياالالتنمية  ومعايير مقومات: الثاني المطلب
، ختلف أهدافهدملللوصول  املقومدت حىت تقوم بدجندز مهدمهدلتحقيق جمموعة من  ةتقتاديياال التنمية حتتد  

 خمتلفة. معديريوميكن تقيدس مدى حتقيق غديدهتد بدستعمدل 
  ةقتصادياالمقومات التنمية : الفرع األول

: وهي نتد االعوامل واليت متثل ، تل مدت الضرورية الجندز مهدمهدتتطلب العديد من املس ةتقتاديياالإن التنمية 
تتطلب  ةتقتاديياالاىل مد تقدم فدن عملية التنمية  اضدفة. و ري الطبيعيةوالتكنولوجية واملوا بشريةاملواري الرأس املدل و 

واالمندط الثقدفية والعديات والتقدليد  ةتقتاديياالو  جتمدعيةأيضد عوامل عديدة أخرى مثل النظم السيدسية واال
 2: وفيمديلي مستل مدت التنمية، ومشدركة الشعب يف عملية التنميةواملفدهيم ونظم التعليم 

ويتم ، الكبرية لرتاكم رأس املدل يف حتقيق التنمية األمهية ن علىتقتادييااليؤكد مجيع : تراكم  أس المال -أوال
واليت تستل م توفر حجم مندسب من املدخرات احلقيقية  االستثمدرحتقيق الرتاكم يف رأس املدل من خالل عملية 

 ؛من توجيههد حنو جمدالت االستهالك بدال، االستثمدرحبيث يتم من خالهلد توفري املواري ألغراض 

                                                   
 www.un.org: املوتقع على متوفرة لأللفية اإلمندئية األهداف حول املتحدة األمم تقدرير انظر 1
 . 65-55، ص ص مرجع سابقجدبر أمحد بسيوين، حممد حمموي مهديل،  2

http://www.un.org/
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األفراي واليت تدخل  أن املواري البشرية تعين القدرات واملواهب واملهدرات واملعرفة لدى : الموا د البشرية-ثانيا
حيث أن االنسدن هو غدية ، ورا مهمد جدا يف عملية التنميةوتلعب املواري البشرية ي. يةنتدجاالكمستل م يف العملية 

نمية ندجتة عن النشدط وأن مثدر الت، و الذي يرسم وينفذ عملية التنميةفإنه ه، يف نفس الوتقت هو وسيلتهدالتنمية و 
 ؛ومن هند تتبني أمهية املواري البشرية يف عملية التنمية. اإلنسدين

واألمم ، يةالطبيعتعرف املواري الطبيعية بأهند العندصر األصلية اليت متثل هبدت األرض : الموا د الطبيعية-ثالثا
 ؛تعرف املواري الطبيعية بأهند أي شيء جيده اإلنسدن يف بيئته الطبيعية واليت يتمكن من أن ينتفع هبداملتحدة 

املعرفة  متثلو ، نتد دالتعين بدختادر معرفة كيفية القيدم بد التكنولوجي: التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي - ابعا
ية وبعبدرة أوسع فإن التكنولوجيد متثل املعرفة العلمية اليت تستند على التجدر  الفنية اليت تستند على املعرفة العلم

والتوصل إىل أسدليب  يةنتدجاالوعلى النظرية العلمية اليت ترفع من تقدرة اجملتمع على تطوير أسدليب أياء العمليدت 
 : ةوبشكل عدم فإن التكنولوجيد تتضمن العندصر التدلي.جديدة أفضل بدلنسبة للمجتمع

 ؛املعرفة التكنولوجيد املتجسدة يف أشيدء مديية -

 ؛املهدرات اليت ال تنفال عن أشخدص العدملني -

 ؛براءات االخرتاع والعالمدت التجدرية -

  .املعرفة غري املسجلة -

  ةقتصادياالالتنمية  معايير: الفرع الثاني
اليت أي مدهي الوسدئل ، و أو تنميةتمع من تقدم أو منعن طريقهد نتعرف على مدحيققه اجمل وهي الوسيلة اليت

معديري : ةتقتاديياالتوجد ثالثة معديري رئيسية لقيدس التنمية و ؟ عن طريقهد تقيدس يرجة التقدم يف يولة مد ميكن
 : يول هذه املعديري تبدعد فيمد يلوسنتند، املعديري اهليكلية، جتمدعيةاملعديري اال، الدخل

، تقتاديياالر األسدسي الذي يستخدم يف تقيدس التنمية ويرجة التقدم الدخل هو املؤش: معايير الدخل -أوال
 1: تندوهلد على النحو التديل وسوف يتم، الدخل على أربعة معديري فرعية وتنطوي معديري

بدلتعرف على  تقتاديياالتقيدس النمو "   Meadeميد "يقرتح األستدذ : معيا  الدخل القومي الكلي -1
عندمد ي ياي  داتقتادييتعين منوا  الدخل القومي ال ةف يدي، متوسط مايب الفري وليس الكلي القومي الدخل

كذلك يتعذر . عندمد ينخفض عدي السكدن داتقتادييختلفد  يعين ونقص الدخل القومي ال، السكدن مبعدل أكرب
 ة؛مد تنتشر اهلجرة من وإىل الدولمن هذا املقيدس حين االستفدية

املتوتقع على أسدس الدخل  تقتادييااليقرتح البعض تقيدس النمو : المتوقعمعيا  الدخل القومي الكلي  -2
لفة لإلفدية من املخت االمكدنيدتفقد يكون لدى الدولة مواري كدمنة غنية كمد يتوافر هلد ، وليس الدخل الفعلي

                                                   
 . 98-97، ص صمرجع سابقد الع ي  عجمية، اميدن عطية ندصف، علي عبد الوهد  جند، حممد عب 1
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 عتبدرخذ يف االني أن تؤ تقتاديياالاحلدلة يوصي بعض يف هذه ، إىل مدبلغته من تقدم تقين اضدفة، ثرواهتد الكدمنة
فضال عن ، غري أن هذا املعيدر توجه إليه نفس املأخد اليت للمعيدر السدبق. ك املقومدت عند تقيدس حجم الدخلتل

  ؛الكدمنة واملتوتقعة يف املستقبلوتقيدس تلك الثروات  صعوبة
د استخدام املعديري أكثرالقومي احلقيقي  يعترب متوسط نايب الفري من الدخل: معيا  متوسط الدخل -3

إال هندك عديد من املشدكل والاعد  . يف معظم يول العدمل تقتاديياال وأكثرهد صدتقد عند تقيدس مستوى التقدم
أن  من بني هذه الاعد ، حيحة متثل الدخل احلقيقي للفريعلى أرتقدم صللحاول اليت تواجه الدول الندمية 

الدخل القومي على  امجديلرى هي هل نقسم وتقضية أخ، يتقيقة احادئيدت السكدن والدخول غري كدملة وغري
لسكدن مفيد من نواحي فحسد  الدخل جلميع ا، على السكدن العدملني يون غريهممجيع السكدن أو نقسمه 

 .نتد االوحسد  الدخل لقوة العمل يون غريهم مفيد من نواحي ، االستهالك
ويرجة  ةتقتادييااللقيدس التنمية  جتمدعية( االهندك العديد من املعديري) املقدييس: جتماعيةالمعايير اال-ثانيا

 1: وفيمد يلي أهم املؤشرات تقتاديياالالتقدم والنمو 
 : وتتمثل يف من بني املعديري اليت تستخدم لقيدس مدى التقدم الاحي: المعايير الصحية -1

طفدل يون لألمعدل الوفيدت ، الوفيدت لكل ألف طفل من السكدنعدي ، عدي الوفيدت لكل ألف من سكدن -أ
معدل الوفيدت يعين عدم كفدية  درتفدعف، معدل الوفيدت من األطفدل الرضع ) أتقل من سنة (، سن اخلدمسة

 ؛اخلدمدت الاحية وعدم كفدية الغذاء وسوء التغذية وكل هذه من صفدت التخلف
 تقتاديياالدم فكلمد زاي يل ذلك على يرجة التق، أي متوسط عمر الفري، معدل توتقع احليدة عند امليالي-ب

 ؛والعكس صحيح
عدي : احية املقدمة لألفراي من أمههدكذلك توجد مؤشرات عديدة أخرى تعرب عن مدى جوية اخلدمدت ال  - ـج

 ..؛عدي االفراي لكل سرير بدملستشفيدت وهكذا، األفراي لكل طبيب
 .حلكوميا االنفدق امجديلالندتج احمللي وكذلك إىل  امجديلنسبة املنفق على الاحة إىل -د
 زيديةمهدرات جديدة وهذه األمور تؤيي إىل  اكتسد يؤيي التعليم إىل زيدية املعرفة وإىل : معايير تعليمية-2
مبعىن أن التعليم يؤيي إىل زيدية الدخل وزيدية ، من ندحية أخرى االنفدقترشيد  ىلمن ندحية وإ يةنتدجاال

 : على املستوى التعليمي والثقديفلتعرف ومن املعديري اليت تستخدم يف ا .يخدرواال االستثمدر
 ؛نسبة الذين يعرفون القراءة والكتدبة من أفراي اجملتمع -

 ؛تعليم الثدنوي من أفراي اجملتمعنسبة املسجلني يف مراحل التعليم األسدسي وكذلك مسبة املسجلني يف ال  -

                                                   
، الطبعة األوىل، مكتبة الوفدء القدنونية، االسكندرية، مار، قضايا معاصرة في التنمية االقتصاديةسحر عبد الرؤف سليم، عبري شعبدن عبده،  1

 .101-100، ص ص 2014
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 .احلكومي االنفدق امجديلإىل ذلك الندتج احمللي وك امجديلنسبة املنفق على التعليم جلميع مراحله إىل  -

 وهندك عدة ، تدبري الغذاء األسدسي لسكدهند عدم تقدرهتد على تعدين الدول الندمية من: معايير التغذية -3
 : مؤشرات للتعرف على سوء التغذية أونقاهد ومنهد

 ؛نايب الفري من السعرات احلرارية متوسط -

 .سط املقررات الضرورية للفرينسبة النايب الفعلي من السعرات احلرارية إىل متو  -

يليل ويعد  1990وهو مقيدس حديث نسبيد توصل إليه برندمج األمم املتحدة يف عدم : دليل التنمية البشرية-4
 : حيث يتكون من ثالثة معديري ج ئية أو فرعية وهي، ة البشرية من املعديري املركبةالتنمي

 ؛(يمر املتوتقع عند امليالي )مؤشر صحمعيدر الع  -أ
 : وهو بدوره يتكون من معيدرين ج ئيني مهد ؛معيدر التحايل العلمي ) مؤشر تعليمي ( - 
 ؛(2/3معرفة القراءة والكتدبة بوزن نسيب )   -
 .(1/3سنوات الدراسة بوزن نسيب )  متوسط عدي  -
 .(اتقتادييالفري من الدخل القومي احلقيقي )مؤشر نايب  معيدر متوسط  -ـج 

ت داتقتادييتقبل احلر  العدملية الثدنية كدنت الدول الاندعية املتقدمة تعمل على توجيه : الهيكليةالمعايير -ثالثا
 )الفالحية املنتجدت األولية انتد حنو  ةتقتاديياالو  نت معظمهد حتت سيطرهتد السيدسيةالدول الندمية اليت كد

لك الدول سوتقد لتسويق منتجدهتد من السلع حىت يتسىن هلد احلاول عليهد بأسعدر مالئمة وحىت تبقى ت، (واملعدنية
 : ولكن هذا املوضوع مل يعد مقبوال بعد احلر  العدملية الثدنية لعدة أسبد  منهد .الاندعية
 والسيدسية ةتقتاديياالحاول معظم تلك الدول على أسدس استقالهلد وسيعهد حنو التحرر من التبعية  -

 ؛للدول املستعمرة

 ة.جدري يف غري صدحل الدول الندميلية وتدهور شروط التبديل التتراجع أسعدر املنتجدت األو  -
بدلتانيع  هتمدمعن طريق اال اتقتاديهدتغريات هيكلية يف  احداثلذلك اجتهت معظم الدول الندمية إىل 

( واليت ميكن تقتاديياالة عن التغري يف اهليكل أهم املؤشرات )الندمج، وتنويعه نتد االوذلك هبدف توسيع تقدعدة 
 1: يف الدولة تقتاديياالهد كمقيدس للتقدم والنمو تخداماس
 ؛مجديلاندعي من الندتج احمللي االال نتد الوزن النسيب لال -1
 ؛الاديرات السلعية امجديلعية إىل الوزن النسيب للاديرات الاند -2
 .العمدلة امجديلطدع الاندعي إىل نسبة العمدلة يف الق -3

                                                   
-57، عمدن، األرين، ص ص2011، الطبعة األوىل، يار املسرية، التخطيط والتنمية االقتصاديةالوايي، أمحد عدرف العسدف، حمموي حسني  1
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يف بنيدهند  اجيدبيةفإن هذا يعين أن الدولة تقد حققت تغريات ، دولةوكلمد ارتفعت هذه النسب يف ال
هبد والعكس  تقتاديياالوبدلتديل يعكس هذا األمر زيدية يرجة التقدم والنمو ، دهب نتد االوهيكل  تقتاديياال

 1.صحيح
 قتصادياالالتنمية والنمو : الثالثالمطلب 

من حيث أهنمد وجهدن لعملة  تقتاديياالوالنمو  ةدييتقتااالاختلف الكتد  واملفكرون يف ماطلحي التنمية 
فهي ، خدصة وأن عملية التنمية معقدة إن هذا ممد الشك فيه أمر طبيعي، أم أن لكل واحد منهمد مدلوله واحدة

كمد أهند تؤيي إىل تعديل العالتقدت املختلفة اليت تربط ،  تقتاديياالجلميع أج اء النظدم  تنطوي على تطور شدمل
فهي تضم بشكل خدص التحسن يف الاحة ، فهي تتضمن مفهوم أوسع، ا النظدم بعضهد ببعضعندصر هذ

 فحسب مفهوم التنمية فإن الدول اليت حتقق يخال مرتفعد يون أن ترفع، والتعليم ومؤشرات عديدة لرفدهية اإلنسدن
قت يف حتقيق التنمية تعترب يوال أخف، عند األطفدل ومعدالت األمية ل األمل يف احليدة وختفض الوفيدتمعد
 .2ةتقتاديياال

كمد تقرتن أيضد بتغري ،  رأس املدل وتطبيق التكنولوجيد تقرتن بدل يدية السكدنية وتراكم ةتقتاديياالفدلتنمية 
بني تعبري  يف اللغة هندك فرق واضح، يخدرنفقدهتم على االستهالك واالتركيبة السكدن وتغري توزيع مداخيلهم و 

لشيء فتعين فعل أو أمد تنمية ا، و تغيريه إىل حدل أكرب أو أحسنفنمو الشيء يعين زيديته أ، النمو وتعبري التنمية
هتدف  اتاجراءوهكذا فدلنمو حيدث بشكل تلقدئي بينمد حتدث التنمية بفعل تقوى و ، النمو احداث
األوىل.  ةتقتاديياالوخدصة يف األيبيدت ، والتنمية كمرايفني لبعضهمد ماطلحي النمو استخدامحيث مت 3.التغيري

لكن هندك فروتقدت . احلقيقي خالل فرتة زمنية طويلة مجديلفكالمهد يشري إىل معدل زيدية يف الندتج القومي اال
لفرتة طويلة من ال من  مجديليشري إىل ال يدية املضطرة يف الندتج القومي اال تقتاديياالفدلنمو  أسدسية فيمد بينهمد.

بينمد تعين . ..اخل.والسيدسية والثقدفية جتمدعيةواال ةتقتاديياال اجلوانب يون حدوث تغريات مهمة وملموسة يف
يف اجملالت حاول تغريات هيكلية مهمة وواسعة  مجديلإىل منو الندتج القومي اال اضدفة ةتقتاديياالالتنمية 

 4.والسيدسية والدميغرافية ويف التشريعدت واألنظمة جتمدعيةواال ةتقتاديياال
بأن ( Hicksس)هيكحيث تؤكد السيدة ، النمو والتنمية يف جوانب عديدةني بني دييتقتااالويفرق بعض 

بني ( Schumpeter)شومبيتر  كمد يفرق،  النمو يشري إىل الدول املتقدمةالتنمية تشري إىل الدول الندمية و 

                                                   
 .106-105، ص ص مرجع سابقسحر عبد الرؤف سليم، عبري شعبدن عبده،  1

2
 Dwight H. Perkins, Steven Radelet et David l. lindauer, Economie du Développement, 3 

Edition, de Boeck, Bruxelles, 2008, pp.28-29. 
  .7-6، ص صمرجع سابقامسدعيل حممد بن تقدنة،  3
 ..127-126، ص ص مرجع سابقمدحت القريشي،  4
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تدرجيي ومستقر يف ري بينمد النمو هو تغ، تمر وفجدئي يف احلدلة املستقرةاالثنني بدلقول بأن التنمية هي تغيري مس
 1.ويف السكدن يخدروالذي حيدث من خالل ال يدية العدمة يف معدل اال، األمد الطويل

لفريي احلقيقي يعين حدوث زيدية مستمرة يف متوسط الدخل ا تقتاديياالالنمو ": ويرى عبد القدير عطية أن -
ي يف أي أنه يشري لنايب الفر ، متوسط الدخل الفردي = الدخل الكلي / عدد السكانو، "مع مرور ال من

ية يف الدخل احلقيقي يعين حدوث زيد تقتاديياالومن ندحية أخرى أن النمو ، متوسط الدخل الكلي للمجتمع
 اتقتادييومن مث لن حيدث هندك منو ، ()الدخل احلقيقي=الدخل النقدي+املستوى العدم لألسعدروليس النقدي

  .دي أكرب من معدل التضخمإال إذا كدن معدل ال يدية يف الدخل النق
 معدل التضخم –الزيادة في الدخل الفردي النقديمعدل الحقيقي= قتصادياالمعدل النمو 

يرك  على التغيري يف الكم الذي حيال عليه الفري من  تقتاديياالويالحظ يف هذا الادي أن مفهوم النمو  
ع واخلدمدت قيقي بني األفراي أو بنوعية السلالسلع واخلدمدت يف املتوسط يون أن يهتم هبيكل توزيع الدخل احل

فهي العملية اليت حيدث من خالهلد تغيري شدمل ومتواصل ماحو   ةتقتاديياالأمد التنمية ، اليت يتحالون عليهد
ب يدية يف متوسط الدخل احلقيقي وحتسن يف توزيع الدخل لادحل الطبقة الفقرية وحتسن يف نوعية احليدة وتغري 

 2.تد ناالهيكلي يف 
 تهزيدي ةتقتادييااليعين ببسدطة م يدا من الندتج بينمد تتضمن التنمية  تقتاديياالالنمو ": أن أمد حممد البند فريى -

 .نتد االواملؤسسية اليت يتم هبد فضال عن التغريات اهليكلية الفنية  وكذلك تنويعه
 منو ماحو  بتغريات  ى أهندفدلتنمية إذن أوسع مضموند من النمو حيث ميكن وصف التنمية عل

فاحيح أن كل منو يادحب بتغري إال أن التغيري املرتبط بدلتنمية جيب أن يشمل هيكل االتقتادي الوطين ، هيكلية
 3.ويسعى لتنويع مادير الدخل ويوسع فرص املشدركة أمدم األفراي

  ".التقتادي القومييف حجم نشدط ا مدهو إال تغري" تقتادييااليرى حممد مدحت ماطفى وآخرون أن النمو  -
  .ن النمو جمري ال يدية يف الدخل الفريي احلقيقي "أأمد حممد زكي الشدفعي فريى " -
 ".ه زيدية يف احلجماعتبدر عيشة و مبستوى امل رتفدعاالالنمو هو يشري عمرو حميي الدين إىل أن " -
 
 
 

                                                   
 . 44-43، ص صمرجع سابقجدبر أمحد بسيوين، حممد حمموي مهديل، 1
، ص ص 2003/ 2002توزيع(، االسكندرية، مار، -شرن-الدار اجلدمعية )طبعإتجاهات حديثة في التنمية، عبد القدير حممد عبد القدير،  2

11- 17 . 
 .10، ص مرجع سابقامسدعيل حممد بن تقدنة،  3
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 1: النموو  بين التنمية االختالالتص أهم ويمكن تلخي 
متوسط نايب الفري من الدخل القومي وحيدث بفعل آلية السوق يون  ارتفدعالندتج القومي و النمو زيدية يف  -

 ؛ية نتيجة لتدخل الدولةايراكمية تدخل الدولة بينمد التنمية عملية تراك
 احداثتغريات هيكلية يف االتقتادي القومي بينمد تعمل التنمية إىل  احداثال يؤيي النمو يف ال من القاري إىل  -

 ؛واالجتمدعي للدولة تقتاديياالدء ات هيكلية يف البنتغري 
االستهالك وتغري أمندطه ولكنه  ارتفدعالنمو يف الدول الندمية تقد يواكب إسقدطدت النموذ  املتقدم ويؤيي إىل  -

  .ملموسة اجتمدعيةو  ةاتقتاديينمية ال يتحول إىل ت
 2: وعلى ذلك فإن عملية التنمية تنطوي على العندصر التدلية  

 : ليه عملية النمو والتي تتمثل فيجميع ما انطوت ع -أ

 ي؛وسط نايب الفري من الدخل القومحتقيق زيدية يف مت -
 ؛يخل الفري حقيقية وليست نقدية أن تكون ال يدية يف متوسط -
 .يةستمرار أن تتسم ال يدية يف متوسط يخل الفري بافة اال -
 : تتمثل فيعوامل أخرى تنفرد بها عملية التنمية و  -ب 

، القضدء عليهد اهليكلية أو االختالالتأي تاحيح : تقتاديياالتغريات يف اهليكل والبنيدن  اجراء -
وبذلك ي يد ، بدلاندعة هتمدميتعني اال بدلفالحة هتمدمإىل ضرورة اال ضدفةفبال، يةنتدجاالوتوسيع الطدتقة 

وتتحرر الدولة تدرجييد من تبعيتهد للعدمل وت ياي فرص العمل ، يف اجملتمع نتد االالندتج احمللي ويتنوع 
 ؛اخلدرجي

وهذا  ، توزيع الدخل لادحل الطبقدت الفقرية اعديةتعمل التنمية على : حتقيق عدالة أكرب يف توزيع الدخل -
يف  اعدية تقتاديياالفمن أولويدت التنمية أن يادحب النمو ، تقتاديياالكثريا مال يتحقق يف ظل النمو 

 ؛الفقراءتوزيع الدخل لادحل 

بنوعية السلع واخلدمدت املنتجة وتعطي  ةتقتاديياالهتتم التنمية : بنوعية السلع واخلدمدت املنتجة هتمدماال -
ولن يتأتى ذلك إال عن طريق ، أولويدت أكرب لألسدسيدت وخدصة اليت حتتد  إليهد الطبقدت الفقرية

سدسية أو يف شكل وكم الدعم الذي أو يف تسعري املنتجدت واخلدمدت اال نتد االالتدخل احلكومي يف 
حتقيق توزيع عديل للدخل وتوفري اخلدمدت  مجديلإىل رفع الدخل احمللي اال اضدفةاملستدمية تقدمه. 

 .األسدسية واحرتام معديري احلفدظ على البيئة جتمدعيةاال

                                                   
 .467، ص مرجع سابقطدهر فدضل البيديت، خدلد توفيق الشمري،  1
-االستراتيجيات-لنظرياتلتنمية االقتصادية بين النظرية والتطبيق )احممد عبد الع ي  عجمية، إميدن عطية ندصف، علي عبد الوهد  جند، ا 2

 .82-78، ص ص2007الدار اجلدمعية، االسكندرية، مار، التمويل(، 
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 ةقتصادياالريات التنمية ظن: الثانيالمبحث 
  سني عرب مدار تقتاديياالد كبريا من طرف العديد من املفكرين تمدماه ةتقتاديياالعرف مفهوم التنمية        
 : واليت نتندوهلد مقسمة كمديلي، ةتقتاديياالفطوروا العديد من النظريدت املفسرة للتنمية  املختلفة. تقتاديياالالفكر 

 التنمية في فكر التجا يين والطبيعيين  تنظريا: المطلب األول
من الندحية العلمية املقدرنة ، وهذا من الندحيتني العلمية والتدرخيية، د أمهية كربىنظريدت القدمية هلإن يراسة ال

أمد من الندحية التدرخيية فتجعلند ، مدى تطور اجملتمعدت منذ القدم على يدت املدضي واحلدضر جتعلند نتعرفبني نظر 
 .مدهو مفيد لعملية التنمية ونعمل بكل، ل نتفديى كل مدهو معرتقلب دضيهذه الدراسة ال نقع يف أخطدء امل

 التجا يون والتنمية : الفرع األول
نضعهد يف آراء تقيمة جدا حبيث ميكن أن   تكنمل تقتاديياالالتجدريني يف اجملدل  املفكرون أن آراءيرى بعض     

السدبع  ىل هندية القرنإابتداء من القرن اخلدمس عشر ، ب رأيهم أفكدر غري متكدملةإذ كدنت حس، مقدم النظريدت
إن جوهر . توزيعهد أو مد يايب الفري منهد بكيفية اعشر وأهم أفكدرهم هو أن ت يد الثروة يف البلد يون أن يهتمو 

 1: للمدرسة التجدرية يتلخص يف اآليت ةتقتاديياالاألفكدر 
 يف املعدين املتمثلةالذي يتجسد يف الثروة ، اتقتاديهدوتكمن تقوهتد يف ، جيب أن تكون الدولة تقوية -

 ؛الثمينة واالحتفدظ هبد يف خ ينته

سواء بشكل ، لذهب والفضة من البلدان األخرىنديى التجدريون يف كل بلد السعي للحاول على ا -
وضرورة احملدفظة على ، عن طريق امتالك املستعمرات بشكل مبدشرأو ، غري مبدشر عن طريق التجدرة

 ؛ض مستمر يف مي ان الدولة التجدري مع اخلدر حتقيق فدئ

 يكون  وأن مد تكسبه يولة من الدول،  العدمل على أهند ثدبتة احلجمالثروة يف امجديلنظر التجدريون إىل  -

 على حسد  مد تفقده الدول األخرى ؛

 ألن ، بدلتجدرة اخلدرجية هتمدمني االويتع الفالحةمن  لالتقتاديأن التجدرة والاندعة يعدان أكثر أمهية  -

 ثراء الدولة.ندتج عنهد ي يد من الفدئض ال
 أن مد يؤخذ على التجدريني هوغري  : 

 وإمند هي مقدرة البلد ، ليست هي الذهب والفضة حلقيقيةإذ أن الثروة ا، اخلطأ يف حتديد معىن الثروة -

 للسلع واخلدمدت؛ يةنتدجاال

                                                   
 . 56-55، ص ص2017الطبعة األوىل، حوض الفرات، النجف، العراق، إقتصاديات التنمية، علي حدمت القرشي،  1
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تدفق الذهب  ستمراروذلك ال، ض اإلجيديب يف املي ان التجدريالفدئ استمرارهم بإمكدنية اعتقدي -
يقوي إىل تقلة  ممد، األسعدر احمللية ارتفدعذلك لى ويرتتب ع، زيدية التدوال النقدييقوي إىل س لفضةوا

 ومن مث عج  املي ان التجدري؛، الاديرات

 كتشدف كميدت أكرب ولكن من خالل إ، البلدان اجملدورة افقدرليس من  أن البلد يثرى ايراكيف  افشلو  -

 العمل بشكل أكثر كفدءة؛ استخدامو ، السلع الرأمسدليةميدت أكرب من ك  انتد و ، من املواري

 املستعمرات لادحل البلد األم. استغاللأن أسوء عندصر السيدسة التجدرية  -

 عمدي فلسفة أسدسهد املعدين النفيسة هي خنلص إىل أن املدرسة التجدرية هي مدرسة نقدية تقوم على 
وذلك عن طريق تدخل الدولة يف صدحل االنشطة ، دحل األفرايمادحل الوطن تقبل مابرعدية  هتمدمتقدم اال، الثروة

 مهت يف تسريع الرتاكم الرأمسديل.على املي ان التجدري وسد اجيدبيداليت تؤثر 
 (الطبيعيون) وقراطيالتنمية عند الفيز : لفرع الثانيا

ر ن هذه املدرسة بنشم قدمف"، يافرانسوا كين"أفكدر املدرسة الطبيعية عند املفكر الفرنسي املعروف  تبلورت    
 . متخااة لكنهد كدنت أفكدر عدمة وغري خدصة بدلتنمية ةاتقتادييأفكدر 

 طبيعية حتكم أي يف الوجوي تقوانني، القوانني الطبيعيةتعتمد أفكدر الفي يوتقراط على : القوانين الطبيعية -أوال
تقوانني حتكم اجملتمع من شأهند  اجيديالعلمدء  وأن تغريهد غري ممكن وبدلتديل على. يخل له فيهد البشر واالنسدن ال

 1:يوتتمثل فيمديل، فق هذه القوانني الطبيعيةاأن تو 
عن طريق زيدية  األمر إجيديب ألنه يدفع الندس لتحقيق مادحلهم هذا أن يرى الفي يوتقراط: المنفعة الشخصية-1

 ؛دفع الندسيتطور عندمد تتحقق منوبدلتديل ي يهر اجملتمع و ، يةنتدجاالتقدراهتم 
فع فإهنم يتندفسون للحاول على أكرب ن، حتقيق مندفعهم الشخاية عندمد يريد الندس: قانون المنافسة -2

 ؛للمجتمع  تقتاديياالويعم التطور وبدلتديل ي ياي النشدط ، ممكن
حرا  ادييتقتاالأي ترك النشدط ، ةتقتاديياالتقراط بسيدسة احلرية نديى الفي يو : قتصادياالالدولة والنشاط  -3

، العدمة جندزاتواالالقيدم بدالشغدل ، التعليم، لة عندهم محدية النظدم الطبيعيمهدم الدو ومن  يون تدخل الدولة
 . فهم خيدلفون اآلراء التجدريةوبدلتديل

  الطبيعي أول مذهب جعل اإلتقتادي علمديعترب املذهب : عض المفاهيم األساسية عند الطبيعينب-ثانيا
أهم املفدهيم يلي  وفيمد تقتاديياالوحدي النظدم األخرى  جتمدعيةبني العلوم اال مكدنته وبني لهمستقال 

 2: يف نظر الفكر الطبيعي ةتقتاديياال

                                                   
 .58، صمرجع سابقإمسدعيل شعبدين،  1
 .55، صمرجع سابقسديح بوزيد،  2
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 نتد االو تنتجه  بل تكون بقيمة مد، ال تكون بقيمة مدمتلكه من ذهب الثروة عند الطبيعني: مفهوم الثو ة -1
إذا ، تقتاديياالالنشدط  تكونلى ذلك فدلفالحة وحدهد هي اليت عندهم هو كل عمل خيلق ندجتد صدفيد وبندء ع

اعتربوا الاندعة والتجدرة واحلرف و  اتقتادييأسدس الثروة هو الفالحة لذلك اهتموا بدلقطدع الفالحي كأهم تقطدع 
 ؛املهنية األخرى غري منتجة

الوحيد املنتج  تقتاديياالدع القط هددعتبدر يرى الطبيعيون أن مادر القيمة هو الفالحة ب :مفهوم القيمة -2
 ؛للثروة

 .هانتدجيقاد به توزيع الندتج الكلي على الفئدت املسدمهة يف : مفهوم التوزيع -3
 التقليدية االقتصادية التنميةنظريات : المطلب الثاني

واملندطق املتخلفة يف البلدان  ةتقتاديياالاليت تعدجل تقضديد التنمية  التنمية التقليدية نظريدتلقد ظهرت العديد من    
 وكدنت أمههد : داتقتاديي

  الفرع األول: نظريات التنمية الكالسيكية
 : نيتقتاديياالأغلب آراء  نستعرضء مفكري املدرسة الكالسيكية ويف هذا الادي آ ا تعديت

د معني" ثروة األمم طبيعة وأسبد "كتدبه عن وكدن  ، ةالكالسيكي املدرسة من رواي يعترب :آدم سميث -أوال
ون تقتاديياالوإن كدن  تقتاديياال يقدم نظرية متكدملة يف النمو مل لذلك فإنه ةتقتاديياالة التنمية مبشكل

 : يلي أهم أفكدره وفيمد، النظرية املوروثةتقد شكلوا  الالحقون
ترك حرا فسيبحث  فإن كل فري إذا مد، السوق آلية ترشد خفية يد هندك بأن اعتقد وتقد: القانون الطبيعي -1
 1؛لتجدرةو اأ الاندعة يف احلكومدت تدخل ضد وكدن، ن تعظيم ثروتهع
 بشكل وحلل أمهيته ىعل شدي وهلذا، يةنتدجاالة زيدي يف مسدهم أكرب لالعم تقسيم اعترب: تقسيم العمل -2

 يف العدمل خيسره رمبد الذي بدلوتقت يخدرواال، العدملني براعة يف لتحسنا: ة يفواملتمثل الرئيسية خادئاه مفال
 يدار وأنظمة وسدئل أو حمدية آالت ابتكدرو ، آخر إىل العمل من نوع من والتحول للعمل تقسيم وجوي عدم حدلة
 ؛العمل هبد
 )أي نتد اال ضفدئ عن الندتج الرأمسديل الرتاكم هو االتقتاديية التنمية أسدس بأن أتقر: التراكم الرأسمالي -3 

، الكديف السوق توفرد م فإذا، جديدة استثمدرات يف يستعمل لذيوا، ية(األول والتكدليف الندتج الدخل بني الفدرق
 يف وزيدية، السوق حجم يف توسع عنه ينجر مد وذلك، الدخول ت ايد يف يسدمهدن والتخاص العمل تقسيم فإن

                                                   
 .42، ص2014، يار اجلدمعة اجلديدة للنشر، االسكندرية، مار، تطو  نظريات واستراتيجيات التنمية االقتصادية، خبدبة عبد اهلل 1
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 للتقدم مهمد مادرا تعد اخلدرجية التجدرة نأ رأىو ة التجدري املبديالت شجعد كم.االستثمدرو  يخدراال
 1.تقتاديياال
 الفالحنيوفقد آليم مسيث تتمثل عندصر النمو يف كل من املنتجني و : وعناصرها قتصادياال عملية النمو -4

ويسدعد على ذلك أن حرية التجدرة والعمل واملندفسة تقوي هؤالء إىل توسيع أعمدهلم ممد يؤيي  .ورجدل األعمدل
، العمل يةانتدج على املدل رأس تراكم فيهد يؤثر، ياخلية عملية والنم اعترب عملية كمد2.ةتقتاديياالإىل زيدية التنمية 

 .يةنتدجاال هذه حتسن أسبد  يف البحث مث ومن، أوىل بدرجة الفريي الدخل منو يف البحث إىل يفعهد م وهذا
 التاميمدت خالل من، تقتاديياال النمو يف والتطوير والبحث التكنولوجي التقدم مبسدمهة اهتم وتقد 

 العرض :وهي، النمو تقيد ممكنة أو حمتملة تقيوي ثالثة بوجوي آدم سميثد األخري اعتق ويف، اجلديدة الاندعية
 3.الرتاكم حواف  تآكل، الطبيعة شح، العمدل من الكديف غري

، أوالكونه يؤمن الضروريدت للعيش ولذلك جيب تطويره ،  يعطي آيم مسيث إىل القطدع الفالحي عندية كبرية
 أن مير ةتقتاديياالالتنمية حيث تاور أن مراحل 4.ع الاندعي الذي يؤمن احلدجدت األتقل ضرورةمث تطوير القطد 

مل األنشطة التجدرية وتتكد ة الاندعية وأخريا تتبع النشدطدتاجملتمع مبرحلة التنمية الفالحية مث تتبعه التنمي
 .املختلفة ةتقتاديياال

 اتقتادييمنو  أي أسدس هي فدألرض، ةتقتاديياال لنشدطدتا أهم من الفالحة أن يرى : يكا دو دافييد -ثانيا
 بافة تقتاديياال النمو ويف الوطين يف االتقتادي والرئيسي األسدسي الدور يلعبون الرأمسدليون أن ريكدريو يرىو 

 : يف الرأمسديل أمهية تكمن إذ، خدصة
 ؛كنمم ربح أعظم حتقيق على تعمل اليت يةنتدجاال الطرق أحسن عن املستمر بحثال -
 رأس توسيع إىل يؤيي ممد جديدة مشدريع بندء أو السدبقة مشدريعهم يف األربدح هلذه االستثمدر اعدية -

  .املدل
 الذين الرأمسدليون: هي رئيسية جمموعدت ثالث إىل للمجتمع تقسيمه خالل من النمو عملية ريكدريو حيللو  

 ممد األربدح أتقاى لتحقيق سعيهمو  املدل لرأس توفريهم خالل من النمو عملية يف ومرك ي أسدسي يورهم يعترب
 يدفعهد اليت األجور على عيشهم يف يعتمدون الذين العمدل فهم الثدنية اجملموعة أمدو. النم عملية حتقيق يضمن

 الذين األراضي مالك يف الثدلثة اجملموعة تمثلوت، يةنتدجاال العمليدت يف يؤيونه الذي العمل مقدبل الرأمسدليون هلم

                                                   
أطروحة (،  2012-1998د اسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة ) -أثر تطو  الجهاز المصرفي على النمو االقتصاديعديل زتقرير،  1

 . 20، ص2015/ 2014لية العلوم االتقتاديية والتجدرية وعلوم التسيري، جدمعة حممد خيضر، بسكرة، يكتوراه، تقسم العلوم االتقتاديية، ك
 .108، ص 1981، يار احلداثة للطبدعة والنشر والتوزيع، لبندن، مدخل للد اسات االقتصادية-االقتصاد السياسيفتح اهلل ولعو،  2
 .20، صنفس املرجع 3
 .61، ص مرجع سابقامسدعيل شعبدين،  4
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بتقسيم اجملتمع إىل ، 1هلم اململوكة األراضي استخدام مقدبل هلم يدفع الذي الريع طريق عن يخوهلم على الونحي
ريوع ، لأجور العمد، أربدح الرأمسدلني: الوطين بدوره اىل ثالثة أتقسدم ثالثة طبقدت يقسم ريكدريو الدخل

 2.االتقطدعني
 على أخرى جهة ومن تقتاديياال النمو أسدس هو الذي الرأمسديل التكوين أمهية على جهة من ريكدريو رك وي

 اعديةو  يخدراال على تقدرهتد خالل من النمو عملية يف مهيتهدوأ املدل رأس تكوين توسيع يف الرأمسدلية الطبقة أمهية
 3.األربدح من أكرب تقدر على احلاول هبدف عليهد حتال اليت األربدح إستثمدر

  :تمع ثالث طبقدتجملوتقسم ريكدريو ا
 ر؛منهد األجو ، يةنتدجاالطبقة رأمسدلية توفر رأس املدل الثدبت للعمليدت  -

 ؛لعمل املدفوع هلم من الرأمسدلينيا أجرالعمدل يقومون بإنفدق كل يخلهم الذي ميثل  -

للتنمية  أراضيهم استخدامجراء ، وحيالون على يخوهلم من الريع، مالك األراضي وهم الطبقة غري املنتجة -
 الفالحية.

 يرى أن السكدن ي يايون مبتوالية يعرف مدلتس بنظريته حول السكدن حيث: نظرية  وبرت مالتس -الثاث
الفقر  ةتقتاديياالأن املتدعب  1798النظرية اليت ظهرت سنة  هذه تتلخص، مبتوالية حسدبية نتد االو ، هندسية

ع املواري الغذائية الالزمة حليدة االنسدن واحلرو  واجملدعدت سببهد ال يدية السكدنية وعدم تندسب معدل املواليد م
 : النظرية على مجلة من الفرضيدت وتقد بىن هذه

 ؛الطعدم ضروري لكل فري -

 ؛ة اجلنسية ضرورية لبقدء اإلنسدنالغري   -

تت ايد  فدملواي الغذائية، ةتقتاديياالاملواري  اعطدءعلى  من تقدرة الطبيعة اإلنسدن على التندسل أكرب إن تقدرة -
ن السكد فإن هند ومن، سنة(25)تقرنربع  كل حسدبية وعدي السكدن يت ايد مبتوالية هندسية مبتوالية

 4.عدجال سيواجهون مشكلة الغذاء آجال أو
 مقرتًحد، والاندعي الفالحي القطدعني يف املستثمر رأس املدل زيدية ضرورة يف للتنمية املدلتسية النظرية وتتمثل

 مجيع ل راعة اتاالستثمدر  من أكرب ج ء وتوجيه، نتد اال زيدية لتحقيق لةكوسي الفالحي االصالح أسدليب إتبدع

 للقطدع املدل رأس مني البدتق توجيه ويتم هذا .فيهت ااالستثمدر  رحبية فرص يوفر ممد، للفالحة الادحلة األراضي

                                                   
أطروحة يكتوراه، ختاص مدلية يولية، تقسم العلوم د اسة قياسية،  -أثر تقلبات أسعا  البترول على التنمية االقتصادية في الجزائرموري مسية،  1

 .115، ص 2015/ 2014االتقتاديية، كلية العلوم االتقتاديية والعلوم التجدرية وعلوم التسيري، جدمعة أبوبكر بدلقديد، تلمسدن، 
 .64، ص مرجع سابقدعيل شعبدين، إمس 2
 .115، ص مرجع سابقموري مسية،  3
 .41، صمرجع سابقخبدبة عبد اهلل،  4
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 ويشدي. النمو عجلة رانو ي مع القطدع هذا أمهية والتقدم التكنولوجي لت يد املت ايدة الغلة فيه تتضح والذي الاندعي
 1.اآلخر يون أحدمهد على الرتكي  وعدم، ًمعد القطدعني تقدم أمهية على
ورأس  من أرض وعمل نتد االعندصر مدهي إال نتد   ةتقتاديياالفإنه يرى أن التنمية : ميل ستيوا ت جون- ابعا

وأن من إىل توظيف تقوة العمل املنتجة  وصوال نتد االالرتاكم الرأمسديل الندجم عن م   عندصر  علىاملدل ويعتمد 
 : أهم مسدت نظريته مديلي

تأثره بنظرية مدلتس اليت تشري إىل خطر زيدية السكدن ويرى ضرورة احلد من : التحكم في النمو السكاني -1
 ؛ةتقتاديياالتأثريهد سلبد على التنمية  ال يدية السكدنية حىت اليكون

أن األربدح تعتمد على تكلفة عنار العمل ومن مث فإن معدل األربدح  يرى ميل: معدل التراكم الرأسمالي -2
ميثل النسبة مدبني األربدح واألجور فعندمد ترتفع األربدح تنخفض األجور وي يد معدل األربدح واليت تؤيي بدورهد 

بعبدرة ، تكوين الرأمسديلهي اليت تؤيي إىل زيدية معدل ال يخدرإىل زيدية التكوين الرأمسديل وبدملثل فإن الرغبة يف اال
زيدية معدل الرتاكم الرأمسديل بسبب تراكم  إىلمن خالل الرغبة يف تكوينه والذي يؤيي  يخدرخلق االأخرى 

يعين ميل األربدح يرى ميل أن تقدنون تندتقص الغلة الفالحي  كمدكلفة عنار العمل.    خنفدضح نتيجة الاالربد 
 ع بقدء املستوى التكنولوجي ثدبت؛من نسبة الرتاكم الرأمسديل مبسبب زيدية السكدن بنسبة أعلى  خنفدضلال
حتسني منط توزيع غيري العديات والتقدليد تعمل على أن زيدية معدالت العمدلة املستغلة وت: حالة السكون -3

 ييندميكية جديدة؛ الدخل وحتسني أحوال العمدل وميكن التحول من حدلة السكون إىل حدلة
إال يف احلدالت الضيقة والضرورية  ال يكون تدخل الدولة و  ةتقتاديياالميل من أنادر احلرية  يعترب: لةدو  الدو -4
 2.نتد االتوزيع ملكية وسدئل  دعديةك

 النظرية الما كسية :الفرع الثاني
  مدركس يرى أنالعملية التنموية فإن  واحلرية الفريية مهد أسدس ةإذا كدن الكالسيك يعتقدون أن الرأمسدلي      

لبندء سرح ، تبداهلد بدالشرتاكية شرط أسدسيواس ازالتهدوبدلتديل فإن ، العدئق واحلدج  الرئيسي للتقدم الرأمسدلية هي
  ة.الرأمسدلية وانتادر االشرتاكي بل أن مدركس بىن أفكدره على سقوط، التقدم

والدينية  والسيدسية جتمدعيةلكل جمتمع هو الذي حيدي أوضدعه اال تقتاديياالتعتقد أن الوضع  فدملدركسية    
اليت إن هذه االخرية متثل القوى الكربى ، نتد االالقوى املنتجة ووسدئل  واالتقتادي يعتمد على، وحىت الفكرية

واإلنسدن ، حدجدهتم انتد تخدمهد الندس يف هي األيوات اليت يس نتد االووسدئل ، تانع تدريخ الندس وتطورهم

                                                   
 .21، ص مرجع سابقعديل زتقرير،  1
، ، الطبعة األوىل، يار وائل للنشر، عمدن، االرينالتحليل الجزئي والكلي -مدخل إلى علم االقتصادخدلد توفيق الشمري، طدهر فدضل البيديت،  2

 .471، ص 2009
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 1.والوسدئل اليت هي يف تطور مستمر وهكذا تولد هذه الوسدئل حركة التدريخ هذه اآلالت استخداممضطر إىل 
 2: ويتمثل جوهر النظريدت املدركسية فيمد يلي

بدأ يراسته جلوهر اجملتمع الرأمسديل وتقوانني االتقتادي الربجوازي بتحليل : )قيمة العمل (نظرية القيمة  -أوال
جملتمع الرأمسديل وجعل من نظريته التحليلية يف القيمة حجر ال اوية احليدة يف ا بوصفهد عاب، ليةالقيمة التبدي

لبشري هو جوهر القيمة إن العمل ا: ية التقليدية لريكدريو القدئلةأخذ مدركس بدلنظر . يف بندئه النظري العدم
أن تقيمة  يعترب مدركسو ، لعمل املتجسد فيهفدلقيمة التبديلية لكل منتو  انسدين تقدر على أسدس ا، التبديلية

إىل سلعة أي  انتد سلعة مد تقدس بدلعمل الذي تضمنته تلك السلعة بعدي السدعدت اليت استغرتقهد حتويل 
تسدوي ناف تقيمة ، سدعة واحدة من العملهد انتدجفقيمة السلعة اليت يتطلب ، "القيمة أساس العمل"

 ة سدعتدن من العمل؛السلعة اليت ينفق عليهد يف العدي
فإذا ، الذي أنفق عليهدللعمل املأجور فهو يؤمن أن البضدعة مدينة بقيمتهد : ائض القيمةنظرية ف -ثانيا

الرأمسديل كمية من اخلشب بديندر مث استأجر العدمل ليانع ذلك اخلشب سريرا ليبيعه بديندرين فقد اشرتى 
ادر هذه القيمة وم، انضم إىل تقيمة اخلشب اخلدم حال اخلشب على تقيمة جديدة وهي الديندر الثدين الذي

فيجب لكي يربح مدلك اخلشب واأليوات شيئد أن ال ، قد للقدنون املدركسي يف القيمةاجلديدة هو العمل وف
هد دعتبدر لعدمل وحيتفظ لنفسه بدجل ء اآلخر من القيمة بيدفع للعدمل إال ج ءا من القيمة اجلديدة اليت خلقهد ا

رته وهده ال يدية يسميهد مدركس "القيمة على أجة ت يد من الضروري أن ينتج العدمل تقيمرحبد خدصد به. 
 ؛فدلعمل جوهر القيمة عند مدركس 3.يعتربهد املادر العدم لألربدحالفدئضة" و 

يتمكن أصحد  رؤوس األموال جبمع األموال وتكديسهد بني أيديهم نتيجة األربدح : نظرية التراكم -ثالثا
يل ج ءا من مبعىن شراء رأس املدل أي حتو ، االستثمدروهند يف لقيمة فيستعملحيالون عليهد من فدئض االيت 

اآلالت واستبداهلد مبد هي أكثر كفدءة لتقدم العلمي يف حتسني األيوات و من ا االستفديةأربدحه إىل رأمسدل و 
 ؛دانتدجوأضخم 

  اغدر الذين كبدر الرأمسدليني على االستيالء على األسواق على حسد  ال يعمل: ظرية التركيزن - ابعا    

 .دل يف يد األتقليةأمسيف حني يرتك  ر ، نتد االة إىل اإلنسحد  من يور يضطرون      
  ةقتصادياالالنظريات النيوكالسيكية للتنمية : الثالث الفرع

 فقد، ةتقتاديياال للتنمية تفسريهم يف الكالسيك تبندهد اليت لألسس متدمدة خمدلف النيوكالسيك أفكدر جدءت
،  لالستثمدر ستوجهت املدخرا كل أن هماعتقدي ظل يف للتنمية الوحيد املادر هددعتبدر ب األربدحلى ع هؤالء  رك

                                                   
 .67-66، ص ص مرجع سابقامسدعيل شعبدين،  1
.176، ص1991، يار التعدرف للمطبوعدت، سوريد، اقتصادناحممد بدتقر الادر،   2  
 . 198-197، ص صنفس املرجع 3
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 النموو  للتنمية تفسريهم يف النيوكالسيك أفكدر جدءت. التنمية احداث يف العدم القطدع يور الكالسيك أمهل كمد

  :األفكدر هذه أهم عرض وفيمد يلي، دراالستثمو  يخدرلال حتفي ه يف الفدئدة سعر أمهية على مرك ة تقتاديياال
التنمية وتقد ألف كتد  نظرية  تقتاديياالمن أبرز الكتد  يف حقل النمو  يعترب شومبيرت: نظرية شومبيتر -أوال
وهندك مستمر يف تقنوات التدفق الدائري تغري تلقدئي وغري : هي والتنمية يف نظره، 1911يف أملدنيد عدم ةتقتاديياال

 1.يور املنظمو  ات التكنولوجيةبتكدر يور اال: مهد تقتادييااليف حتليله النمو عدمالن أسدسيني 
ت ابتكدر ومد يقوم به من جتديدات يف شكل ، ةتقتاديياالنظم يف يفع التنمية حيث رك  شومبيرت على أمهية امل

ات بتكدر ذه االحلقة التدفق الدائري املنتظمة. ه كسر  ات الضخمة يتم هبداالستثمدر هبدف يتولد عنهد موجة من 
منظمة  اتقدمةأو ، نتد املوجوية أو طريقة جديدة لالحتسني مستمر يف املنتجدت  تتمثل يف إيخدل منتج جديد أو

 اياريةفدملنظم ليس شخاد ذا تقدرات ، املبتكر للمنظم وليس للرأمسديلألي صندعة. وخاص شومبيرت يور  جديدة
أمد ، هداستخدامدية ولكنه حمول جمدل فهو ال يوفر أرصدة نق، دتقدير على تقدمي شيء جديد متدموإمند هو ، ةعديي

  2.يخدرات فقد أعطى شومبيرت أمهية كبرية للجهدز املاريف وليس االاالستثمدر يف جمدل متويل 
الظروف اليت بنيت انطلق كين  يف بندء نظريته يف ظروف مغديرة لتلك  :(جون مينا د كينزالنظرية الكينزية )-ثانيا

العدملية( اليت أصدبت العدمل سنة  ةتقتاديياالاألزمة ) أهم ظرف هو أزمة الكسدي الكبريو ، نظريدت السدبقةفيهد ال
 : ومتثلت أهم الفرضيدت اليت جدء هبد كين  يف نظريته فيمد يلي.1929

 3: فرضيات كينز -1 
 ؛يلةويستمر ذلك لفرتة طو ، الكدمل يتوازن االتقتادي عند حدلة عدم التشغيل ميكن أن -أ

 ة؛بدهظ اجتمدعيةوبتكلفة ، البعيد حدث فسيكون ذلك يف املدى وإن، أن يتوازن تلقدئيد لالتقتاديال ميكن  - 
 ه؛أو للحفدظ علي تقتاديياالتوازن ال عديةوجو  تدخل الدولة ال -جـ
 .الطلب هو الذي يوجد العرض املندسب له وليس العكس -ي
حيث يرى  ، أكثر ممد هي موجهة للدول الندميةة يف الدول املتقدمة ت التنميددتقتادييوتقد اهتمت نظرية كين  ب 

خل فكلمد زاي حجم التشغيل زاي حجم الد، كين  أن الدخل الكلي يعد يالة يف مستوى التشغيل يف أي يولة
 .الكلي
 : األدوات الكينزية -2

 االنفدقزيدية يف  البطدلة حتدث بسبب نقص الطلب الفعلي وللتخلص منهد يرى كين  حدوث: الطلب الفعدل - أ
 ؛االستثمدرسواء على االستهالك أو 

                                                   
 .44، صمرجع سابقخبدبة عبد اهلل،  1
 .54، ص مرجع سابقعادم عمرو مندور،  2
 .47-46 ، ص صمرجع سابقخبدبة عبد اهلل،  3
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 االستثمدروتوجد عالتقة عكسية بني ، االستثمدرملعدل  الرئيسة احملديات أحدمتثل : الكفدية احلدية لرأس املدل - 
 ؛والكفدية احلدية لرأس املدل

 ؛سيولة وعرض النقدال يوره بتفضيلويتحدي ، لالستثمدرسعر الفدئدة هو العنار الثدين احملدي  -جـ

 يف الطدتقةوجوي فدئض ، اتقتادي صندعي، وجوي بطدلة ال إرايية: املضدعف الكن ي يقوم على فرضيدت - ي
 .نتد االعرض مندسبة وتوفري سلع رأس املدل الالزمة ل يدية يرجة مرونة ، للسلع االستهالكية يةنتدجاال

  الحديث تصاديقاالفي نظريات الفكر  ةقتصادياالالتنمية : الثالثالمطلب 
وكدن ، دءت لتحلل أوضدع الدول الندميةمن أهم مسدت نظريدت التنمية بعد احلر  العدملية الثدنية أهند ج

. هو كسب ويهد وضمهد إىل معسكرهد من تقبل الدول املتقدمة بدلدول الندمية هتمدمالسبب الذي وراء ذلك اال
 : نيوتقد انقسمت نظريدت التنمية يف هذه احلقبة إىل اجتده

 ؛اجتده حيلل أسبد  فشل الدول الندمية يف حتقيق التنمية والتقدم -

 .عوامل األسدسية للنمو والتنميةاجتده ثدين يرك  ويبحث عن ال -
إىل يفعة تقوية أوبرندجمد  تتمثل فكرة النظرية يف أن هندك حدجة : ينانظرية الدفعة القوية لرودان و وزنشت-أوال

ات بغرض التغلب على عقبدت التنمية ووضع االتقتادي على مسدر االستثمدر ىن من مكثفد يف شكل حد أيكبريا و 
عدم : األول اخلدرجية. ن عدم القدبلية للتج ئة والوفراترويان بني ثالثة أنواع م-الذايت. ويفرق روزنشتنيالنمو 

، للتج ئة يخدراال م تقدبلية عرضعد: والثدلث، عدم تقدبلية يالة الطلب للتج ئة: والثدين، للتج ئة نتد االتقدبلية يالة 
من النظرية التقليدية  سيدية الوفرات اخلدرجية ويعترب رويان أن نظريته يف التنمية أمشل وتنطلق هذه النظرية من

يف حني أن هذه النظرية تبحث يف الواتقع ، يعديل الافر االستثمدرسدكن حيث اليت هتتم حبدلة التوازن ال، السدكنة
وطدملد أن هندك نقاد يف الطلب يف . شروط الالزمة عند نقطة التوازنإىل التوازن أكثر من العن املسدر املوصل 

  1د.خمتلف املشروعدت جمدي انتد يابح ، العديدة واآلنية أن ختلق طلبد اتاالستثمدر الدول الندمية فإن من شأن 
متداي للفكر الكين ي إوتعترب ك، ربعيندتالنظرية يف األهذه  تطوير مت: ها ود ودوما : نظرية النمو لــــــ-ثانيا

وتقد صدغد نتيجة ، ةتقتاديياالتقدمي منوذ  يشرح شروط حدوث التنمية  ندتقتاديياال ل هذانحدو  وتقد، اجلديد
 دخا =معدل االقتصادياالالنمو معدل : أي أن، y/y=s/kحبثهمد يف شكل عالتقة ريدضية على النحو التديل 

 y/y=s/y-n: السكدن يابح النموذ  كدلتديل منو حدلة إيخدل معدل ويف، /معامل  أس الماليالقوم
 معدل نمو السكان -القومي/معامل  أس المال( دخا = )معدل االقتصادياالمعدل النمو : أي

وعالتقته عكسية بكل من  االستثمدرو  يخدرتربطه عالتقة طريية مبعدل اال تقتاديياالمعدل النمو فإن  وعليه
 .النمو السكدين املرتفع املدل ومعدل رأسمعدمل 

                                                   
 .56-55، ص صمرجع سابقعادم عمر مندور،  1
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دالت ضعف مع سبب تأخر وختلف الدول املتخلفة يرجع إىلأن انطالتقد من املعديلة السدبقة نستنتج  
أو بسبب ، ضعف التقدم التكنولوجي: معدمل رأس املدل وذلك بسبب رتفدعالوإمد . القومي االستثمدرو  يخدراال

حجر عثرة وأصبحت ، هذه الظروف متوفرة يف الدول املتخلفةمعدالت النمو السكدين. والواتقع أن مجيع  ارتفدع
بسبب ) االستثمدرو  يخدرمعدالت اال ارتفدع، جند العكس من ذلك يف الدول املتقدمة. كمد أمدم خططهد التنموية

 ضاخنفداملدل نتيجة التقدم التكنولوجي و  رأسمعدمل  اخنفدضو ، ية املالئمة(االستثمدر الدخل وتوفر البيئة  ارتفدع
 1.املعدالت السكدنية نتيجة سيدسة احلد من النسل

لكن املشكل ، عدلية جدا ايخدريستوجب معدالت  فإن ذلك، السلبية تقتاديياالنمو ولتفديي معدالت ال -
عن طريق التمويل  يةيخدر االإذن احلل هو تعبئة الفجوة ، يةيخدر ضعف القدرة االهو  املتخلفة بدلنسبة للدول

 .ات األجنبيةاالستثمدر وض األجنبية "املديونية" أو إمد القر ، األجنيب
ضمن مشروع مدرشدل وكدنت النتدئج ، الغربية بعد احلر  العدملية الثدنية أوروبدطبقت نتدئج هذه النظرية يف  -

الندمية والواتقع خالف ذلك  ظروف الدول املتقدمة والدولذ  تشدبه كل من لكن يفرتض النمو  مقبولة جدا.
 عدم كمدل السوق.، ضعف القدرة على التخطيط، نقص العمدلة املدهرة، اليارةاضعف : بسبب

فهندك مشدكل أخرى مثل ، املشكل الوحيد لعملية التنمية يف الدول املتخلفة يخدراالعدمل  اعتبدرال ميكن  - 
 ..،.التخلف االجتمدعي، السيدسي االستقراردم ع
وبدلتديل  د أيى هبد إىل مشكل املديونيةمم، ف الدول املتخلفةمن طر  هذا النموذ  على زيدية االتقرتاض شجع - 

 2.يالح للتطبيق على الدول الندمية فإن هذا النموذ  ال
على  ورك ت، هم النظريدت احلديثة يف التنميةوهي من أ: (1954) نموذج فائض العمالة آل ثر لويس -ثالثا

لويس على جدئ ة نوبل يف  والذي حال مبوجبه آرثر، د الكفدفاألويل الذي يعيش ح لالتقتاديالتغيري اهليكلي 
أصبح نظرية عدمة يف عملية التنمية القدئمة على فدئض العمدلة يف يول منوذ  آرثر لويس  إن، منتاف اخلمسيندت

 ل.والذي مدزال التمسك به مستمرا حىت يومند هذا يف العديد من الدو ، العدمل الثدلث خالل الستيندت والسبعيندت

 يةنتدجدالي يتسم بالتقليدي الذ الفالحي القطدع: مهد يتكون االتقتادي من تقطدعني، ضوء هذه النظريةويف  
العمل فيه مرتفعة وأن أجور العمل يف هذا القطدع  يةانتدجتكون ، احلضري صندعيالقطدع و ، العمل الافرية لعنار

ف إىل القطدع الاندعي يف لة تنتقل من الريفدلعمدالفالحي بنسبة معينة ثدبتة. أعلى من أجور العمل يف القطدع 
، ستثمدرهد يف الاندعةا اعديةتم زيدية األربدح اليت يو  نتد االوتؤيي إىل توسيع ، األجور يف الاندعة رتفدعال، املدن

                                                   
االتقتادي اجل ائري: تقراءات حديثة يف " امللتقى الوطين حولنحو مقا بات نظرية حديثة لد اسة التنمية االقتصادية، صليحة مقدوسي، هند مجعوين،  1

 .7، ص 2009التنمية "، كلية العلوم االتقتاديية وعلوم التسيري، جدمعة اجلد  خلضر، بدتنة، 
 .58 -57ص صمرجع سابق، عادم عمر مندور،  2
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 وهكذا يستمر إنتقدل العمدلة من الريف إىل املدينة، وزيدية حجم التشغيل يةنتدجااليف مستوى  ارتفدعممد ينتج عنه 
 1.الاندعي وحتدث التنمية والتغيري اهليكلي يف االتقتادي نتد االويتوسع 

، لفةالدول املتخ يف تقتاديياالرغم أمهية النموذ  إال أنه احتوى على بعض الفرضيدت اليت تتندىف مع الواتقع  
 2: ةميكن إجيدز أهم هذه االنتقديات يف النقدط التدليو 

استثمدر  اعديةلكن مدذا حيدث لو مت ، مع معدل الرتاكم الرأمسديل فرتاضه تندسب عملية التحول العمديلإ -
 ؛(صندعة كثيفة رأس املدل وموفرة للعمل)آالت ومعدالت أكثر حداثة  دستخداماألربدح ب

 الكثري من وهو حدل - وإمند لتذهب للخدر ، ياخل الوطن مدذا حيدث لو أن أربدح الرأمسدليني مل تستثمر -
يستفيد من عملية التحول  وال، ستذهب كلهد إىل الرأمسدليني نتد االين أن ال يدية يف وهذا يع-الدول الندمية

 ؛ا مد يسمى بدلنمو املضدي للتنميةوهذ، هذه إال القلة القليلة
وهذا  احلضري وتوظيف كدمل يف القطدع، الفالحييفرتض النموذ  وجوي فدئض عمدلة مستمر يف القطدع  -

 ؛وبطدلة مومسية يف املندطق الريفية يث هندك بطدلة سدفرة يف املندطق احلضريةح، الفرض خمدلف متدمدً للواتقع
 تقديم منهندك فدئض عمدلة  مداموذلك ، يفرتض النموذ  كذلك بقدء األجور ثدبتة يف املندطق احلضرية -

 : كدن هندك فدئض يف العمدلة بسبب أن األجور لن تبقى ثدبتة حىت لو والواتقع يثبت، القطدع التقليدي
 ر؛جتأثري النقدبدت العمدلية على األ -

تكدليف  ارتفدعنتيجة  بدلعمدلة املدربة يف القطدع الاندعي الفالحيالعمدلة الوافدة من القطدع  احاللاستحدلة  -
 .التدريب

لدفعة القوية لرويان تعترب هذه النظرية امتداي لنظرية ا :(1953)نو كس  ونغا نظرية النمو المتوازن - ابعا
ستظل كذلك لكون الفقر  صدحب حلقة الفقر املفرغة اليت يقر فيهد أن الدول الفقريةويرى نوركس ، نروزنشتدي

حدلة  استمراربسبب  االستثمدرفرص  اختفدءه ندجم عن انعدامأو  يخدروتضدؤل اال يخدرعدم االالندتج عن 
لذي يقضي أن تكون ميكن كسرهد حسب نوركس إال بتوسيع السوق ا هذه احللقة ال، الفقر وضعف الطلب

ممد ، د كل نشدط سوتقد واسعد ملنتجدتهات موزعة على كل القطدعدت وأنشطة االتقتادي الوطين حىت جياالستثمدر 
وبذلك فإن عملية النمو أو التنمية حتدث  .يسمح لكل تقطدع خبلق الرتاكم الذي يؤيي إىل امل يد من التوسع

 دعدت يفعة واحدة وهو مد جيعله يؤيد نظرية الدفعة القوية حتتالذي جيب أن يتم يف مجيع القط لالستثمدرنتيجة 
جلميع تقطدعدت االتقتادي  التوسع املت امنتوازن الذي تؤكد عليه النظرية هو والمسمى"نظرية النمو املتوازن". 

                                                   
 .102صمرجع سابق، مدحت القرشي،  1
 .10، صمرجع سابقصليحة مقدوسي، هند مجعوين،  2
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عدت وليس ات على القطداالستثمدر وتوزيع التنمية  اعدتقةة اليت تؤيي إىل للحيلولة يون االختندتقدت التنموي، الوطين
 1.ات ذاتهاالستثمدر حجم 

 تقدمةال، الالزمة االمكدنيدتات و االستثمدر إال أنه ياعب على الدول الندمية األخذ هبذه النظرية لتعذر تدبري 
ي يف الاندعدت االستهالكية مع نتدجاالهذا فضال عن تعدرض التوسع ، تلك الاندعدت الواسعة املتكدملة املقرتحة

املدخرات ممد يؤثر على املواري  اخنفدضاالستهالكي  االنفدقإذ يرتتب على زيدية ، ملدلهدف سرعة تراكم رأس ا
  .املتدحة للتنمية

والت ويتمدن روستو سنة  تقتاديياالت هذه النظرية من طرف تقدم:  وستو والت نظرية مراحل النمو -خامسا
املستنبطة من املسرية  ةتقتاديياالل هذه النظرية عبدرة عن جمموعة من املراح واليت لقيت صدى كبري.، 1960

حيث حدول يف هذه النظرية أن يضع اخلطوات اليت جيب على الدول الندمية أن تسري ، التنموية للدول املتقدمة
مرحلة اجملتمع : وهي، "تقتاديياال"مراحل النمو  مراحل يف كتد  05وتقد خلاهد يف ، عليهد للوصول إىل التقدم

 : فيمديلي ونستعرضهداالستهالك الوفري  مرحلة، مرحلة االنطالق، النطالقمرحلة التهيؤ ل، التقليدي
ق تطور يتمي  اجملتمع بدالفتقدر إىل الفهم العلمي للبيئة الطبيعية ممد يعي: المجتمع التقليديمرحلة  -1
غري  لى غديدتأمد الدخل القومي فإنه يبدي عالغذاء.  انتد من السكدن يف  % 75ويعمل . يةنتدجاالالتكنولوجيد و 

وللمجتمع بنية هرمية ترتك  السلطة السيدسية فيهد بأيدي مالك األراضي أو تتجسد يف سلطة مرك ية منتجة. 
 : هذه املرحلة فيمد يلي مظدهرنلخص أهم و  2.يدعمهد اجليش واملوظفني

 ؛التقليدي والايد الفالحيسيدية الطدبع  -
 ؛سك اجملتمع بدلتقدليد واخلرافدتمت -
 ؛طدعاإلتق تفشي -
 ؛يةنتدجاال اخنفدض -
 ضآلة متوسط نايب الفري من الندتج القومي. -
حدوث تغريات على  وهي املرحلة الثدنية واليت يكون من مظدهرهد: مرحلة التهيؤ لالنطالق -2

 : جند تقتاديياال. فعلى املستوى غري تقتاديياالوغري  تقتاديياالاملستويني 
 ه؛ؤمن ببروز خنبة تدعو إىل التغيري وت -
 .قومية كقوة يافعة يف هذه املرحلةبروز ظدهرة ال -

 : فنجد تقتاديياالأمد على املستوى 

                                                   
 .83-82، ص ص مرجع سابقعلي حدمت القرشي،  1
 .20، ص مرجع سابقإبراهيم مشور ،  2



 ديةقتصااال التنمية أساسيات حول مفهوم                                                       الفصل الثاني: 

 

 
 

94 

 ؛(دالستثمدروتقوم ب يخدرتعبئة االزيدية معدل التكوين الرأمسديل ) بروز خنبة ترغب يف  -
 ؛العمدل يف أنشطة معينة اية ختاصبد -
 حي.الالفالاندعي إىل جدنب القطدع  هور القطدعظبداية  -
د تانف الدولة على أهند املرحلة الثدلثة واحلدمسة يف عملية النمو وفيهوهي : مرحلة االنطالق -3

 1: حيث تسعى فيهد الدول جدهدة للقضدء على ختلفهد. ومن مظدهرهد، سدئرة يف طريق النمو ندهضة أو
 ؛الاندعدت الثقيلة انشدءو  لتوزيعوا نتد االثورة يف أسدليب  احداث -
 ؛والتجدرة ووسدئل النقل بدلفالحة هوضالن -
 ؛%10وأتقل إىل أكثر من  %5الاديف من  االستثمدرمعدل  ارتفدع -
 جديدة تنمو مبعدالت مرتفعة.رائدة بروز صندعدت -
 : ومن مظدهرهد، داتقتادييويف هذه املرحلة تعترب الدولة متقدمة : مرحلة النضج - 4
 ؛والتجدرة واخلدمدت( بشكل متوازي والاندعة )الفالحة ةتقتاديياالالقطدعدت استكمدل منو مجيع  -
 ؛شكل واسع وتطور التكنولوجيد على انتشدر -
 ؛املديي نتد االمستوى  ارتفدع -
 ازيهدر التجدرة اخلدرجية وزيدية الاديرات. -

ث حي تقتاديياالتبلغ الدولة يف هذه املرحلة يرجة كبرية من التقدم : مرحلة االستهالك الوفير -5
 ممد ميكنه من رفع متوسط استهالكه.ويابح متوسط يخل الفري فيهد مرتفعد ، فيهد عن حدجتهد نتد اال يد ي

صدحب السبق ال مين يف على الرغم من أن فرانسوا بريو هو : ننظرية النمو غير المتوازن لهيرشما -سادسا
توازن على القطدعدت ن تتوزع بشكل غري مات جيب أاالستثمدر الدفدع عن نظرية التنمية غري املتوازنة حني رأى أن 

يرى هريمشدن أن لدتقة والبعد الذي عرفته بعد ذلك.إال أن هريمشدن هو الذي أعطى هلذه النظرية ا، ةتقتاديياال
، صندعدت معينة مؤهلةيبني لند التطور كسلسلة من اختالالت التوازن واليت تظهر فيهد  ةتقتاديياالتدريخ الوتقدئع 
 كبريًا يف يفع عملية التنمية تلعب يوراً هذه الاندعدت القدئدة أو "أتقطد  النمو" ، تادييتقاالجتذ  النمو 

ية تقطدعدت هذه يولد تقوة جذ  بدلنسبة لبقإن تقدم ومنو )أتقطد  النمو( ، إىل األمدم تقتاديياالوالتطور 
رط ضروري خللق مبعىن آخر فإن تقدم صندعة مد )فدئدة( على صندعدت أخرى هو ش، االتقتادي القومي ككل
 ظروف منو الاندعدت.

                                                   
، ص 2004الدار اجلدمعية، مار، سياستها،  –نظرياتها  –مفهومها  –صادية التنمية االقتعجمية حممد عبد الع ي ، الليثي حممد علي،  1

 .155 -154ص



 ديةقتصااال التنمية أساسيات حول مفهوم                                                       الفصل الثاني: 

 

 
 

95 

الذي هذا االختالل ، ماحوبد بدختالل التوازن دستمرارإن تقدم بعض الاندعدت على البعض اآلخر يكون ب
ألخرى املتخلفة شكل تولد طدتقة فدئضة يف الاندعدت القدئدة وشكل ضغوط واختندتقدت يف الاندعدت ايأخذ 

هذا مد أطلق عليه نظرية النمو ، نفس الوتقت القوة احملرضة للنمون يشكل يف إن االختالل يف التواز ، نسبيد يف منوهد
 1.ةتقتاديياالغري املتوازن واليت تعترب ركند أسدسيد من أركدن نظريدت التنمية 

حبيث جتعلهد تعيش عند ، من حلقة مفرغة للفقريؤكد لبنشتني أن الدول الندمية تعدين : نظرية لبنشتين -سابعا
أمد عندصر النمو عنده فهي تعتمد على فكرة احلد األيىن من اجلهد على أسدس وجوي ، خفضمستوى يخل من

واف  حيث يوجد نوعدن من إىل احل اضدفةعدة عندصر مسدعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل املعوتقة. 
واحلواف  ، دنب التوزيعيويناب أثرهد على اجل، ال ترفع من الدخل القومي اليت احلواف  الافريةوهي ،  احلواف

 .واليت تؤيي إىل زيدية الدخل القومي جيدبيةاال
 إىل ات جيب القيدم به لتحقيق التنمية الذاتية واالنتقدل من التخلف االستثمدر يؤكد لبنشتني أن حدا أيىن من 

مد يضمن تفوق ك  ستمراراالات يضمن لعملية التنمية النجدح و االستثمدر هذا احلد األيىن الضروري من ، التقدم
تغريات حجم املغدالة يف تبسيط العالتقة بني يعيب هذه النظرية  .معدالت منو الدخل على معدالت منو السكدن

نايب الفري  ف فحسب علىال يتوتق االستثمدركمد أن تراكم رأس املدل و ،  لسكدن ومعدالت منو الدخل الفرييا
 من الدخل.

على نطدق واسع يف يراسة مندذ   من النظريدت املعروفة وهي : تشينيري هولينظرية أنماط التنمية لـــــ  -ثامنا
التنمية يف عدي من يول العدمل الثدلث بعد احلر  العدملية الثدنية. والفرضية اليت يقوم عليهد النموذ  هي أن التنمية 

النموذ  التعرف على  وحيدول، تغيري فيهد متشدهبة يف كل الدولتكون املالمح األسدسية لل، عملية ممي ة للنمو
على جمموعة  بدالعتمدي، االختالفدت اليت من املمكن أن تنشأ بني الدول فيمد يتعلق خبطوات ومنوذ  التنمية

، حجم الدولة، السيدسة احلكومية تنمية وهيالظروف اخلدصة هبد. وهندك جمموعة من العوامل املؤثرة يف عملية ال
 ة.التجدرة الدولي، رأس املدل اخلدرجي، كنولوجيدالت، أهداف الدولة، عيةاملادير الطبي

إن الدراسدت التجريبية لعملية التغيري اهليكلي تقويند إىل أن خطوات التنمية ومنوذجهد من املمكن أن تتغري وفقد 
 لكل من العوامل احمللية والعوامل الدولية حيث يفوق العديد منهد تقدرة الدولة مبفريهد على التحكم فيهد.

 كشرط   يخدراالحيث يعترب األول أن التنمية ال ترك  فقط على ، ي ومنوذ  لويسنري فرق بني منوذ  تشيهندك  
تتطلب ، يل والبشريإىل الرتاكم الرأمسد ضدفةبدالكدف. ف بل تعترب شرط ضروري لكن غري، ميةحلدوث عملية التن

تغيري النمط ، ينتدجااللتغيري يف النمط ا: مثل تقتاديياالالداخلية للهيكل  من التغريات جمموعة عملية التحول
 .الثقدفة، التوزيع السكدين، التحضر: ي للهيكل االجتمدعي مثلاالستهالك

                                                   
 .403ص مبادئ التحليل االقتصادي )الجزئي والكلي (، حممد مروان السمدن، حممد ظدفر حمبك، أمحد زهري الشدمية،  1
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 وجوي عالتقة مبدشرة  وخلص إىل 1950 – 1973تقدم تشينريي بدراسة اتقتادي الدول الندمية خالل الفرتة 
حيث استنتج وجوي ثالث ، الوطينيف الندتج بني معدل الدخل الفريي والتغريات اهليكلية اليت تاحب ال يدية 

 1:يمد يلبدلتنمية وأهم هذه املراحل اهليكلية على مستوى الندتج الوطين ومدي عالتقدهتد مراحل تادحب التغريات 
يوالر  200متوسط الدخل الفريي من مستوى  ارتفدعاليت تتمي  ببداية : األولي ةقتصادياالمرحلة التنمية   -1

الاندعي مع اعتمدي االتقتادي على الفالحي و يد حبيث تتسدوي األمهية النسبية للقطدعني يوالر سنو  600إىل 
 ؛بدرجة أولية الفالحيالقطدع 

 600حيث تبدأ عندمد يرتفع متوسط الدخل الفريي فوق : ةقتصادياالمرحلة االنتقالية أو مرحلة القفزة   -2
دي بدرجة مت ايدة على القطدع الاندعي يوالر سنويد حيث يعتمد االتقتا3000يوالر وال يتجدوز حدوي 

 وتقطدع اخلدمدت ؛
 يوالر سنويد أين يابح  3000اليت تبدأ عندمد يتجدوز متوسط الدخل الفريي : مرحلة النضوج  -3
 على القطدع الاندعي لدفع عجلة التنمية تقدمد. ةاالتقتادي يعتمد بدرجة كبري   -4

 ثة اخلدصة بدلتنمية بدلرغم من تسميتهد بدلنظرية احلديثةوهي من النظريدت احلدي: النمو الحديثة نظرية -تاسعا
 الدويل نتيجة تطبيق نظريدت ومندهج جملتمعوتقد برزت هذه النظرية بعد خيبة األمل الكبرية اليت أصدبت ا، للنمو

املديونية  التنمية املعتمدة من تقبل اهليئدت الدولية واليت مل حتقق غديتهد يف رفع من مستوى الندتج احمللي أو ختفيض
كمد مل تؤيي إيل حتسن مستوى معيشة األفراي يف هذه ،  للدول الندمية ةتقتاديياالقطدعدت ال يةانتدجأو زيدية 

انطالتقد من يراسة العوامل احملدية حلجم  ةتقتاديياالوتعتمد النظرية احلديثة يف حتليلهد ألسبد  التنمية  .الدول
يف املواري البشرية كخطوة أسدسية لتحقيق التنمية  االستثمدرو  يخدراال ومنوه مع التأكيد على أمهية الندتج الوطين

يف املواري البشرية  االستثمدرإيل تبدين  االستثمدرالنظرية احلديثة للنمو التبدين يف معدالت عوائد ع ترجو ، الشدملة
ه النظرية على يور القطدع الوطين وترك  هذ لالتقتاديوحبث وتطوير مع مدي توافر البين التحتية  من تعليم وتدريب

 2.أهداف التنمية بعكس مد جدءت به النظرية الكالسيكية اجلديدة العدم يف حتقيق
ويف السبعيندت بدأت ، ظهرت نظريدت التبعية الدولية يف أمريكد الالتينية وفرنسد: التبعية الدولية نظرية -عاشرا

وتعوي جذور هذه النظريدت إىل الفكر ، ن الندميةيعمد مت ايدا خدصة من مثقفي البلدا هذه النظريدت تكتسب
للدول  ةتقتاديياالك  على تغيري اهليدكل كلي فتتعدمل مع السيدسدت اليت تر أمد نظريدت التغيري اهلي .املدركسي
سبعينيدت القرن العشرين بسبب فشل كثري من النظريدت السدبقة يف لنظريدت يف بدايدت سديت هذه ا. الندمية

النظريدت على مستوى يويل. وعلى عكس غريهد من النظريدت جدءت بدايدت هذه  ةتقتاديياالنمية تبين نشر الت
                                                   

طروحة يكتوراه، ختاص حتليل اتقتاديي، تقسم العلوم االتقتاديية،  أحالة الدول األقل نموا،  -تمويل التنمية في الدول االسالميةعثمدن، عالم   1
 .87، ص 2014/  2013، 3كلية العلوم االتقتاديية والتجدرية وعلوم التسيري، جدمعة اجل ائر 

 .90نفس املرجع، ص  2
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وتقد وصفت هذه  1.ية وليست ياخليةألسبد  خدرج ةتقتاديياالالندمية حيث شخات عوائق التنمية من الدول 
الرغبة ألسبد  معينة يف  وسيدسيد لدول أخرى تقوية ومتطورة وهلد داتقتادييالنظريدت الدول الندمية كدول تدبعة 

 : النظريدت تشمل ثالث مندذ  وسيدسيد. هذه داتقتاديياحلفدظ على هذه اهليمنة على الدول الندمية التدبعة هلد 
املتقدمة  اعتمدي الدول الندمية على الدول استمرارنظرية التبعية بأن ى ر ت: نموذج التبعية االستعما ية الجديد-1

الدول الندمية  -مسميدت حتت أي-حرص الدول املتقدمة على اخرتاقعية. كذلك فإن منط التب استمرار يؤيي إىل
، فض مفدهيم نظرية التحديثإن نظرية التبعية تر  .املتقدمة منط التبعية لادحل الدول استمراروإفشدهلد يسدهم يف 

 ىوتر . الندمية للدول ةتقتاديياال السليب للرأمسدلية الغربية الدولية على األوضدع وتفسر ختلف الدول الندمية بدلتأثري
تؤثر بدلسلب على  اً الدول األكثر منو و  غري املتكدفئة بني الدول األتقل منًوا ةتقتاديياالنظرية التبعية أن العالتقدت 

 وثقدفية اجتمدعيةلكنهد أيضد  ةاتقتادييكمد أن التبعية ليست فقط عملية ،  ة التنمية يف الدول األتقل منوامسري 
  2.يةوسيدسعليمة وت

 تقدميأن ختلف الدول الندمية هو بسبب  الذي يبىن على: المفهوم الخااطئ للتنمية)المثال الكاذب( نموذج-2
املنظمدت واملؤسسدت  ادئح أو خربات غري مندسبة أو غري صحيحة من تقبل خرباء الدول املتقدمة العدملني يفن

صحيحة ال تنسجم مع أولويدت التنمية يف  غري ةيياتقتادوالوكدالت الدولية. فهذه النادئح يبىن عليهد سيدسدت 
احللول الندجعة لدول العدمل  اجيديبدلتديل تفشل مندذجهم يف و ، ممد ي يد من ختلفهد بدل تقدمهد، الدول الندمية

 3.الثدلث
الظروف  هو منوذ  يعتمد يف تفسريه للتنمية على تعديش جمموعدت ثندئية من: نموذج االعتماد الثنائي -3

إن ، متقدمة وأخرى تقليدية يةانتدجثندئية يف آن واحد وبنفس املكدن كوجوي ظروف  ةاتقتادييل ظدهرة تشك
الواحد أحدمهد متخلف واآلخر متقدم وبفوارق  هو وجوي تقطدعني اثنني يف البلد ةتقتاديياالنتيجة هذه الثندئية 

قطدعني ليس مرحليد بل هو ألسبد  تتعلق التعديش بني هذين ال حيث أن، بينهمد ال تبدو يف طريقهد إىل ال وال
متعمقة ألهند وهذه األسبد  ال ميكن إزالتهد ، املختلفة يف الدول ةتقتاديياالللقطدعدت  بدهليدكل والبىن األسدسية

 .القطدعني الذين يشكالن البنية األسدسية للمجتمع بني
سديت هذه النظرية منذ أوائل : عاكسة(لثو ة النيوكالسيكية الماالكالسيكية الجديدة ) النظرية- عشراحدى 

وغري ذلك من الدول. وتقد سدعد على  كل من الواليدت املتحدة األمريكية وأوروبد وكندا مثدنيندت القرن املدضي يف
تني يف اتقتاديياملسيطرين على أكرب مؤسستني  انتشدر هذه النظرية بشكل واسع أن مؤيديهد هم يف الواتقع من

                                                   
 .57، صمرجع سابقتقنديزة مجيلة،  1
، الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مؤشراتها -أبعادها -امفهومه –التنمية المستدامة مدحت أبو النار، يدمسني مدحت حممد،  2

 .74 -73، ص ص2017القدهرة، مار، 
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تنتج عن سوء  تقتاديياالإن النطرية تقول بأن حدلة التخلف  1.ويل وصندوق النقد الدويلالعدمل مهد البنك الد
من جدنب حكومدت  تقتاديياالختايص املواري بسبب السيدسدت السعرية اخلدطئة والتدخل املفرط يف النشدط 

 إن، باال باالسا، ونها ي جونس، بيتر باو يرى رواي مدرسة الثورة النيوكالسيكية أمثدل و . يول العدمل الثدلث
أن السمدح بدنتعدش و ، تقتاديياالهو الذي يؤيي إىل إبطدء عملية النمو  تقتاديياالتدخل الدولة يف النشدط 

األسواق احلرة وخاخاة املشروعدت اململوكة للدولة وتشجيع حرية التجدرة والتادير والرتحيب بدملستثمرين 
السعرية سواء أكدن ذلك يف أسواق  االختالالتل احلكومي و األجدنب من الدول املتقدمة وتقليل صور التدخ

ويرى . تقتاديياالوحتفي  النمو  ةتقتاديياالإىل زيدية الكفدءة  شأنه أن يؤيي، أو أسواق املدل نتد االعوامل 
عدم الكفدءة الفسدي و  أصحد  هذه النظرية أن سبب ختلف الدول الندمية هو التدخل املفرط للدولة وانتشدر

 2.ةتقتاديياالاحلواف  وغيد  
  االسالمي في الفكر ةقتصادياالالتنمية : الرابعالمطلب 

لكنه حوى من ، مل يستخدم هذا املاطلح اللغوي أي أنه، تقدميد كلمة التنمية االسالمير مل يعرف الفك
هد يعرب به وكل منوالعمدرة ، االحيدء، التمكني: وي مضدمينهد ومن هذه املاطلحدتأو حيتاملاطلحدت مدميدثلهد 

 .مبستوى معيشة الندس رتفدعاالعمليدت التقدم و 
 ةتقتاديياالإذ حيمل مضمون التنمية ، تعبريا عن التنمية ويعترب ماطلح العمدرة التعبري األصدق: مصطلح العما ة

 جدءو  االسالمياملاطلح يف الفكر لقد شدع استعمدل هذا و 3.فهو هنوض يف خمتلف جمدالت احليدة وتقد ي يد عنه.
من  : "ضي اهلل عنهأو التنمية تقول عمر بن اخلطد  ر  يف جمدل العمدرةمن األتقوال املأثورة و  يف القرآن الكرمي امذكور 

بن أيب  علي وممد أوصى به، "عمرهد تقوم آخرون هلم حق هبد هبد مث تركهد ثالث سنني فلم يعمر أرضكدنت له 
ذلك  ألنمن نظرك يف استخرا  اخلرا   أبلغدرة األرض ليكن نظرك يف عمو ": طدلب كرم اهلل وجهه ندئبه يف مار

 4."البالي أتقر من طلب اخلرا  بغري عمدرة ال يدرك إال بدلعمدرة و 
الفكر يف  ةتقتاديياالهو الوحيد الذي يعرب عن معىن التنمية يكن ماطلح العمدرة  مل: مصطلح التمكين

ا يه  ف   مْ ك  ا ل  ن  لْ ع  ج  و   ض   ْ ي األ  ف   مْ ك  ا ن  ك  م  ل ق ْد و   ﴿: دىلكمد يف تقوله تعالذي جند جبدنبه ماطلح التمكني   االسالمي
القدرة على السيطرة و  معىن التمكني هوو  ،من سورة األعراف(( 10اآلية ))  ﴾ق ل يالا م ا ت ْشك ر ون   ش  اي  ع  م  

                                                   
 .90، ص مرجع سابقعالم عثمدن،  1
 .73، ص مرجع سابقعادم عمر مندور،  2
يع، كلية الدراسدت العليد، جدمعة النجدح رسدلة مدجستري، ختاص الفقه والتشر دو  الزكاة في التنمية االقتصادية، ختدم عدرف حسن عمدوي، 3

 .33، ص 2010الوطنية، ندبلس، فلسطني، 
 .85، ص 1979، يار الفكر العريب، اإلسالم والتنمية االقتصاديةشوتقي أمحد ينيد،  4
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عملهد يف زيدية رفدهيتند لطبيعة حبيث نستغلهد حلدجيدتند ونستمبعىن أن اهلل هيأ لند وضع السيطرة على ا، التحكم
 .ةتقتاديياالمد هتدف إليه التنمية هو و 

 مفهومها: الفرع األول
ممكن يف ضل املعرفة التقنية  استخداماملواري أفضل  دستخدامتعين تقيدم اجملتمع ب االسالم مفهوم التنمية يف إن
والذي يتندسب مع حجم ، كمد يراعي مفهوم حد الكفدية،  زيعًد عدياًل بني أفراي اجملتمعوتوزيع الندتج تو ، السدئدة
 .الدخل

تقدر من جمموعة األنشطة اليت تستهدف حتقيق : من منظور إسالمي بأهند ةتقتاديياالوميكن أن نعرف التنمية 
 1.مبد يؤهلهد للقيدم حبق االستخالف يف األرض، لفتح جوانب الشخاية اإلنسدنيةالرخدء املديي املندسب 

بكدفة العندصر اليت تؤيي إىل عمدرة األرض  نتد االالعمل يف ": بأهند االسالميية يف املنظور رف التنمتعأيضد و  -
العدالة يف توزيع نتدئج و ، ندسجلب الرزق على الكمد تشمل تسهيل ،  ف اهلل تعدىل اإلنسدن يف عمرهتداليت استخل

 2و".عمليدت النم
على املواري املتدحة يف  ين حتقيق اإلنسدن يرجدت مت ايدة من السيطرةتع: االسالمييف الفكر  ةتقتاديياالة التنمي -

يتندسب مع متوسط  وهو مد، نسدن. وذلك لتحقيق متدم الكفديةواليت سخرهد اهلل سبحدنه وتعدىل خلدمة اإل، الكون
 عيشة السدئد يف اجملتمع املسلم.امل
وتوفري عدالة التوزيع ويتمثل ذلك يف ، تقتادييالاحتقيق التقدم من خالل بأهند عمدرة البالي : وتعرف أيضد -

 3.يون استثندء االسالميوالتوزيعية إىل حتقيق مستوى الكفدية لكل فري يف اجملتمع  يةنتدجاالالوصول بدملستويدت 
 تطوردل"زيدية الدخل القومي احلقيقي للمجتمع على مدى من ال من بشكل يسمح له ب: عرفهد بأهند وهندك من -
 ".االرتقدءمتدبعة و 
 من خالل التعدريف السدبقة فإن هدف التنمية هو حتقيق حد الكفدية ألفراي اجملتمع. 

 مشروعيتها: الفرع الثاني
معتمد ، وهي أهند أمر محيد فيه مالحة عدمة جلمدعة املسلمني، من فرضية ةتقتاديياالينطلق حكم التنمية 

ويف التنمية جلب املالحة ويرء ، يرء املفدسدو  ادحلوهي أن املقاد األمسى للشريعة هو جلب امل، على حقيقة
مستمدين ، وأهند فريضة إسالمية ال عمل اختيدري، ومن مث يرى فريق من الفقهدء أن التنمية فرض مقدس، املفسدة

 ورة امل مل((من س 20))اآلية  ﴾و آخ ر ون  ي ْضر ب ون  ف ي األ ْ ض  يـ ْبتـ غ ون  م ن ف ْضل  الل ه   ﴿ :بذلك من تقوله تعدىل

                                                   
 .289، الطبعة األوىل، يار القلم، يمشق، سوريد، ص مدخل إلى التنمية المتكاملة ) ؤية إسالمية (عبد الكرمي بكدر،  1
 .21، ص 2004، يار املتقدمة، عمدن، األرين، العمليات المصرفية اإلسالمية ادا ةاخليدط عبد الع ي ،  2
 .33ختدم عدرف حسن عمدوي، مرجع سدبق، ص 3
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ر وا ف ي األ ْ ض  و ابـْتـ غ وا م ْن ف ْضل  الل ه  و اذْك ر وا الل ه  ك ث يراا ﴿ :وقوله تعالى  ي ت  الص الة  ف انـْت ش  ف إ ذ ا ق ض 
 ألن، هندك فريق أخر من الفقهدء يرى أن حكمهد الوجو و  ،من سورة اجلمعة(( 10)) اآلية ﴾ ل ع ل ك ْم تـ ْفل ح ون  

لذا ، أمورًا كثرية ال تتم إال من خالل حتقيق التنمية االسالموتقد أوجب ، ه فهو واجبـتم الواجب إال بمد ال ي
ألفدظ  استخداميتضح هذا من خالل و ، مية صفة إل امية من منطلق ييينفكرة التن اعطدءحيدول الكثري من الفقهدء 

كمد خلص سيدند عمر بن ،  ية إال مرتبة العبديةتقد ارتقى بدلتنم االسالموأن ، عدطفية تقوية تدل على تلك الافة
فهم ، "واهلل لئن جدءت األعدجم بدألعمدل وجئند بغري عمل: إىل التنمية بقوله االسالماخلطد  رضي اهلل عنه نظرة 

  "1. مند يوم القيدم اهلل عليه وسالمأوىل مبحمد صلى 
 ت  لْ ـق  ﴿فـ  :ضوء بعض اآليدت القرآنية كقوله تعدىلعلى  االسالميف  ةتقتاديياالمفهوم التنمية  ابرازهبذا ميكن و 

 مْ ك  ل ل  ع  جْ ي  و   ين  ن  ب  و   ال  و  مْ أ  م ب  ك  دْ د  مْ ي  و   (11)اا      دْ م م  ك  يْ ل  ع   اء  م  ل الس  س  رْ يـ   (10)اا   ف  غ   ان  ك    ه  ن  إ   م  ك  ب  وا    ر  ف  غْ تـ  اسْ 
 .من سورة نوح(( 12و 10،11)) اآليدت  ا﴾ا   ه  نْـ أ   م  ك  ل ل  ع  جْ ي  و   ات  ن  ج  

اهلل  م  ع  نْـ أ  ب   تْ ر  ف  ك  ف   ان  ك  م   ل  ك    نْ ا م  دا غ  ا    ه  قـ  زْ ا    يه  ت  أْ ي   ةا ن  ئ  م  طْ م   ةا ن  م  ات ان  ك    ةا ي  رْ قـ   الا ث  م   ب اهلل  ر  ض  ﴿و  : و تقوله تعدىل
 ورة النحل((.من س 112)) اآلية  ﴾ون  ع  نـ  صْ وا ي  ان  ا ك  م  ب   ف  و  الخ  و   وع  الج   اس  ب  ل   ا اهلل  ه  اقـ  ذ  أ  ف  

 حث على السلوك االجيديب لتحقيق الفعدليةو  تقد تعرض لقضية التنمية االسالميتضح من هذا أن  
 2ض.االعرتاو  كمد أن املنطلقدت الداعية إليهد منطلقدت يينية ال خمططدت بشرية تقدبلة للجدل،  ةتقتاديياال

 3: هي مياالسالوأهم املبديئ األسدسية اليت تقوم عليهد التنمية يف الفكر 
والعدمة ذلك أن كليهمد يسهم يف املسدواة يف عملية زيوا  امللكية اخلدصة مبدأ ا: مبدأ الملكية المزدوجة -أوال

حيث ال تقوم الدولة إال  .اصطدامألن كل منهمد يكمل اآلخر فلكل جمدله بال تعدرض أو ، ةتقتاديياالالتنمية 
 ؛..إخل.التعليم، فراي على القيدم به مثل الاحةاأل الذي يعج  أو يقار تقتاديياالبأوجه النشدط 

حبدوي القيم املعنوية واخللقية اليت حتكم اجملتمع ، يسمح لألفراي حبرية حمدوية: ةقتصادياالمبدأ الحرية  -ثانيا
 كلهد؛  لالنسدنيةعل منهد خري أياة ضمن نطدق القيم واملثل اليت هتذ  احلريدت وتاقلهد وجت االسالمي

جتمدعي معني ومل يندي به بشكل هذا املفهوم وبلوره يف خمطط ا االسالمحدي : جتماعيةالعدالة اال مبدأ -ثالثا
حتتوي على  جتمدعيةللعدالة اال االسالميةوالاورة ، جتمدعية نظرهتد للعداة االمفتوح للمجتمعدت اليت ختتلف يف

 .عيمبدأ التوازن االجتمد - ل العدم ؛فمبدأ التكد -: مبدأين عدمني مهد

 

                                                   
 .144ص، 2012الطبعة األوىل، يار الثقدفة للنشر والتوزيع، الصكوك اإلسالمية ودو ها في التنمية االقتصادية، زيدي جالل الدمدغ،  1
 .60، ص2003، يار هومة، اجل ائر، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية في اإلسالمرشيد محريان،  2
 49-48حممد عمر أبو عبيدة، عبد احلميد حممد شعبدن، مرجع سدبق، ص ص  3
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  االسالمفي  ةقتصادياالص التنمية خصائ: الثالثالفرع 
 : يمي ات عن النظم األخرى فيمد يل يف التنمية واليت متثل االسالميأن من أهم خادئص املنهج  جند

 وال أهواء ، بدعثهد ليس الربح شأن التنمية الرأمسدلية االسالميةإن التنمية : اإلنسان هو محو  التنمية -أوال
ية إال عبوي أيةمني على احلكم شأن التنمية االشرتاكية وإمند هو توفري العيش الكرمي لكل مواطن ليتخلص من القدئ

 ؛عبويية وحدكمية اهلل وحده
 وإمند  نتد االال تستهدف الكفدية فحسب أي زيدية  االسالميف  ةتقتاديياالإن التنمية : تنمية متوازنة -ثانيا

من مثدر التنمية بني خمتلف الشرائح فهي تستهدف أيضد عدالة التوزيع  االستفديةيهمهد أن يكون هندك توازن يف 
حيث يعم اخلري مجيع البشر مهمد  ، (( من سورة املدئدة 08)) اآلية  ﴾ىو  قْ لتـ  ل   ب  ر  قْـ أ   و  ه   واْ ل  د  عْ ﴿ا  : لقوله تعدىل

يسعى إىل تكوين جمتمع فدضل تقدير  ياالسالمإذا فدلدين ، كدن موتقعهم يف اجملتمع ومهمد كدن مكدهنم يف األرض
 1؛األفراي املتوازنة وبدلتديل حتقيق العدالة احلق بني ةتقتاديياالو  جتمدعيةعلى حتقيق املادحل اال

 حيث يعترب ، االسالميةإن مراعدة األولويدت تقدعدة من القواعد املقررة يف الشريعة : مراعاة األولويات -ثالثا
رشيدا أي تقديرا على املوازنة واملفدضلة بني البدائل املختلفة الختيدر البديل الذي  يةاالسالماإلنسدن وفق الفلسفة 

وبذلك التنمية  املختلفة. جتمدعيةيتفق مع املفهوم الديين للخري سواء بدلنسبة لشخايته أو بدلنسبة لعالتقته اال
 2؛يون إسراف أو تقتري الضرورية جلميع األفراي حتيدجدتهتدف إىل توفري اال االسالميف  ةتقتاديياال

 يور يف توجيه  هلد االسالميأن مسألة العدمل األخالتقي يف االتقتادي : صلة التنمية بالضوابط األخالقية - ابعا

فهي تستطيع وحدهد أن حتد من الغرائ  البهيمية ، االتقتادي حنو اجلهة السليمة ويف حتقيق التنمية ألهدافهد الكدملة
 ؛على مستوى اجملتمعسواء على مستوى الفري أو 

إن كل خطة من خطط التنمية يف أي جمتمع من : االسالميةبالبيئة  ةقتصادياالعالقة التنمية  -خامسا
جيب أن  االسالميةوبذلك فدن خطة التنمية للشعو  ، اجملتمعدت ختضع لفكر ومعتقدات سكدن هذا اجملتمع

 3.شريعة اهلل دالسالمتكون ندبعة من عقيدهتم ف

سعديته هدفد اسرتاتيجيد للجهوي ملتكدملة اليت ترى يف اإلنسدن و املعدصر ملفهوم التنمية هو التنمية ا إن التطور
به وهذا مد جدء، وانب حيدة اإلنسدنالتنموية فهي ال تقتار على اجلدنب املديي فقط بل تعمل على حتسني ج

 دم ظلم اإلنسدن ألخيه اإلنسدن.عو  جتمدعيةعلى أمهية العدالة اال حيث كدن سبدتقد يف التأكيد االسالم
 

                                                   
 16، يار النهضة العربية، ص مدخل إلى االقتصاد اإلسالميعبد الع ي  فهمي،  1
، 1992، الطبعة األوىل، يار الوفدء للطبدعة والنشر والتوزيع، تنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في االقتصاد اإلسالميالحممد عبد املنعم عفر،  2

 .34ص
 .75، ص مرجع سابقرشيد محريان،  3
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 ومصاد  تمويلها  ةقتصادياالاستراتيجيات التنمية : الثالث المبحث
مندذ  تنمية اسرتاتيجيدت و  من خالل انتهد ، حدليد إىل تدارك الفدرق يف التطور الدول الندمية تسعى

 .مستوحدة من التجربة أو التجدر  الندجحة للدول املتقدمة
 المعتمدة على التنمية الفالحية ةقتصاديااليات التنمية تراتيجاس: المطلب األول

 دت اخللفية واألمدمية له مع بقيةنتيجة االرتبدط، ت بلدان العدملداتقتادييشريدن  ميثل القطدع الفالحي
من خالل توفري أتقاى مدميكن من  اجتمدعيةو  ةاتقتاديييورا أسدسيد يف حتقيق تنمية فهو يلعب ، لقطدعدتا

 الفالحيةمن املنتجدت % 90إن حوايل ، اجملتمع والوصول لألمن الغذائيت الفالحية تلبية حلدجدت أفراي املنتجد
كمد توفر الفالحة  1.وتكدي تكون املادر الوحيد لتأمني غذاء البشر، العدمل عبدرة عن منتجدت غذائيةيف 

إىل أن الفالحة لعبت يورا هدمد يف  تقتاديياالويشري التدريخ ، أخرى ةاتقتاديياملدخالت األسدسية لقطدعدت 
كدنت مادرا لرتاكم رأس املدل وتوفري املواي اخلدم والقوى العدملة  حيث، ت الدول الاندعيةداتقتادييتنمية 

للاندعدت الندشئة خالل القرنني السدبع عشر والثدمن عشر كمد هو احلدل يف فرنسد وانكلرتا مث أملدنيد والواليدت 
 2.اليدبدناملتحدة األمريكية و 

 يف النمو حيويلتدسع عشر تقدم بدور يف القرن ا الفالحيأن القطدع  Morrisو Adelmanويؤكد كل من  
أمهية   ذو الفالحيالقطدع أصبح و ، الفالحينييفوق الدخل الالزم للسكدن  جتدري توفري فدئض وذلك تقتاديياال

  3.للعمدلة يف القطدع الاندعي اه مادر دعتبدر االستهالكية الاندعية وب كبرية لكونه سوتقد للسلع
من  تعتمد على تطوير القطدع الفالحي اسرتاتيجيةالتنمية الفالحية وهي  اسرتاتيجيةاعتمدت الدول  ولذلك

 التنمية الفالحية يف سرتاتيجيةالوتقد أثبتت التجدر  العدملية الدور اهلدم ، األسدليب والتقنيدت خالل جمموعة من
على التنمية  الفالحيتأثري النمو  نتشري التجدر  يف جمدل التخفيف من الفقر أحيث ، ةتقتاديياالالتنمية  احداث

يقلل النمو يف الريف من حدة الفقر يف و ، أتقوى من تأثري النمو يف القطدعدت األخرى يف البلدان الندمية ةتقتاديياال
 .املندطق احلضرية والريفية على حد سواء

  حيةالتنمية الفال مفهوم: األول الفرع
 حىت يقوم بدوره املنوط له يف جمدل التنمية الفالحيالعجلة اليت حترك القطدع  الفالحيةاعتربت التنمية 

فهي تشمل  ، وأهدافهد ةتقتاديياالم التنمية ال خيتلف يف األهداف والوسدئل عن مفهو فمفهومهد يكدي ، ةتقتاديياال
 .ةتقتاديياالتدح لعملية التنمية املالفالحي  نتد االاليت من شأهند زيدية  اتجراءكدفة اال

                                                   
 27، ص مرجع سابقمنري امسدعيل أبوشدور وآخرون،  1
 .12، ص مرجع سابقأمحد عدرف العسدف وحمموي حسني الوايي،  2
 18.، ص2010، الطبعة األوىل، يار كيوان للطبدعة والنشر والتوزيع، يمشق، االقتصاد والتنميةرة اجنهدم، برب 3
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اليت  الفالحيةيتعلق بدلتنمية  ةتقتاديياالحنو مفهوم جديد للتنمية  اجتهت اآلراء: الفالحية التنمية تعريف -أوال
 : تبلورت يف عدة تعدر يف منهد

 حتقيق تضمنالتخطيط بعيد املدى الذي ي": بأهند الفالحية التنمية اسرتاتيجية اجلبلي ماطفى الدكتور عرف-
 املتدحة املواري استغالل حسن وثدنيهمد الغذائي الذايت االكتفدء حتقيق أوهلمد نقطتني يف ترتك  اسرتاتيجية أهداف

 1".العدئد تعظيم حيقق مبد
 املستمر التكييف كوهند الفالحية التنمية حديت فقد الفرنسية والغدبدت ال راعية واملواري ال راعة وزارة أمد -

 ةتقتاديياالو  والتكنولوجية العلمية التطورات حسب الفالحية للمنتجدت التحويلية الاندعدت تقطدعو  للفالحة
 فرص على واحلفدظ األراضي استخدامو  البيئة ومحدية املنتج وجوية املستدامة التنمية أهداف سيدقيف ، جتمدعيةواال

  2ة.الريفي املندطق يف العمل
حيث هتدف إىل زيدية متوسط الدخل ، د عملية إيارة معدالت النموأهن على الفالحيةكمد ّعرفت التنمية  -

 دستاالحب الفالحيةإمد من خالل زيدية رتقعة األراضي ، احلقيقي على املدى الطويل يف املندطق الريفية الفريي
خلدص على بقيدم احلكومة بت ويدهد بدلبنية األسدسية الالزمة لتشجيع القطدع ا، للفالحة الادحلة وزراعة األراضي

من خالل تكثيف رأس املدل وإيخدل األسدليب أو ، األفقية الفالحيةميثل التنمية  مد وهو، دفيه االستثمدر
 ستغاللهبدف اال، الفالحيمن البحوث العلمية يف اجملدل  االستفديةو  الفالحية التكنولوجية احلديثة يف العمليدت

مد متثل التنمية وهي ، يةنتدجاالميده الري وزيدية  استغاللترشيد الرتبة و  األمثل لألراضي امل روعة واحملدفظة على
 3.سيةالرأ الفالحية

ضمدن من أجل ، املتبعة بغية تغيري هيكلة القطدع الفالحي اتجراءالتنمية الفالحية هي جمموعة السيدسدت واال -
األمر ، وزيدية الكمية املنتجة يةدجنتاالمبد يضمن حتقيق الرفع من ، الفالحية املتدحةممكن للمواري  استخدامأحسن 

 4.والرفع من املستوى املعيشي لألفراي، ةتقتاديياالعلى حتقيق التنمية  الذي ينعكس
ة واختالفهد بدختالف الفالحي ةتقتاديياالالتنمية على الرغم من تعدي أهداف : الفالحيةأهداف التنمية  -ثانيا

  5: يإال أنه ميكن حتديد هذه األهداف مبد يل، الدول

                                                   
 .193، ص 2011، جدمعة تقدصدي مربدح، ورتقلة، اجل ائر، 09، جملة البدحث، العدي األمن الغذائي في المغرب العربيالطدهر مربوكي،  1
جملة علوم االتقتادي والتسيري والتجدرة، جدمعة اجل ائر، قياسها،  ومؤشرات الجزائر في الز اعية نميةالت واقعطدليب بدر الدين، صدحلي سلمى،  2

 .214، ص2015، 31العدي
، أطروحة يكتوراه غ م، فرع القطاع الز اعي الجزائري وإشكالية الدعم واالستثما  في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجا ةغريي حممد،  3

 .8، ص2011/2012، اجل ائر، 3التقتاديي، تقسم العلوم االتقتاديية، كلية العلوم اإلتقتاديية والعلوم التجدرية وعلوم التسيري، جدمعة اجل ائرالتحليل ا
ملستدامة يف امللتقى العلمي الوطين حول "يور التنمية ال راعية االتمويل الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية الز اعية، نور الدين كروش، جللط إبراهيم،  4

 .4، ص2018مدرس،  10تع ي  األمن الغذائي الوطين "، كلية العلوم االتقتاديية والتجدرية وعلوم التسيري، جدمعة حيي فدرس، املدية، اجل ائر، يوم 
 .344علي جدوع الشرفدت، مرجع سدبق، ص 5
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 والطمأنينة  االستقرارتوفري الظروف العدمة املالئمة لتنمية القطدع الفالحي ويشمل ذلك توفري يرجة من  -

 يف خمتلف األنشطة الفالحية؛ االستثمدرلتشجيع  -

غري مرغوبة   ةاتقتاديياملدلية منهد والنقدية اليت تقد تؤيي إىل حدالت  ةتقتاديياالاالبتعدي عن السيدسدت  -
 أو التضخم يف القطدع الفالحي؛ تادييتقاالكدلركوي 

 توزيع الدخول يف القطدع الفالحي؛واحلد من الالمسدواة يف  جتمدعيةحتقيق تقدر من العدالة اال -

هذه األنشطة ملهدرة لدى املتدربني يف التوسع يف برامج التدريب يف أنشطة القطدع الفالحي لتحقيق تقدر من ا -
 الفالحية؛ ةتقتاديياالج التنمية مممد يؤهلهم للمسدمهة الفدعلة يف برا

 ؛االمكدنيدتهذه  استخداموتقعة من الفالحية وحار العوائد املت ةتقتاديياالحار إمكدنيدت التنمية  -

الفالحي يف  نتد االتنفيذ برامج استثمدرية طموحة يف خمتلف جمدالت القطدع الفالحي وتوظيف كدفة عندصر  -
 خدمة هذه الربامج؛

تنمية اتبدع هذه األسدليب يف تسريع أنشطة القطدع الفالحي وصوال لتحقيق و  الفعدلة السعي لتوفري األسدليب -
 الشدملة؛ ةتقتادييااليف التنمية  فالحية هبدف املشدركة ةاتقتاديي

والعدالة ، ورفع مستوى معيشة املواطنني، ة يف زيدية الدخل القوميالقومية املتمثل ةتقتاديياالحتقيق األهداف  -
 الشدملة. ةتقتاديياالداف التنمية وغري ذلك من أه ،يف توزيع الدخل

الفالحية أو حىت  ةتقتاديياالإن حتديد هذه األهداف وغريهد من األهداف اليت توضع لتحقيق التنمية 
املتوفرة يف الدول وحتديد املتدح من هذه  يةنتدجاالالشدملة يقتضي معرفة العندصر  ةتقتاديياالأهداف التنمية 

كأن توضع خطط   نتد االحىت ال تكون خطط التنمية يف وضع ال يتمدشى مع توفر عندصر  لستغالالعندصر لال
أي أن تكون ممكنة التنفيذ من خالل مد ، املتوفرة يف الدول لتنفيذهد يةنتدجاالتنموية طموحة ال تكفي العندصر 

 ومد ميكن توفريه من هذه املواري.هو متدح من مواري 
ومدى مد حتققه يف جمدل  الفالحي نتد تعتمد تقدرات الدول وإمكدندهتد لال: حيةالفالمقومات التنمية  -ثالثا

مد تبلغه من مستويدت  وأيضد على معدل، األسدسية الفالحيةأمنهد الغذائي على الرصيد الذي متلكه من املواري 
 .ل فيمد بينهدوالتوليف األمث، دهتد البديلةاستخداموتوزيع تلك املواري بني أوجه  استغاللالكفدءة يف 

وتراكم رؤس ، م للتنميةاملالئ طدراالسدبقد واملتمثلة يف خلق اليت تطرتقند هلد  ةتقتاديياالنمية إىل مقومدت الت اضدفة 
تد  إىل مقومدت أخرى فإن التنمية الفالحية حت، ة والتقدم التكنولوجيوالتكنولوجي، واملواري الطبيعية، األموال

، والظروف املندخية، اضي الفالحية واملواري املدئيةدملواري الطبيعية واملتمثل يف األر مرتبط بمنهد مدهو ، خدصة هبد
 : يلي ومنهد مدهو حيوي يتمثل يف توفر الثروة النبدتية واحليوانية وهو مد نتطرق إليه كمد
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 المقومات الطبيعية - 1
هذا القطدع  د التكلم احلديث عن تنميةإذ ال ميكنن، القطدع الفالحي انتد تك  عليه هي أهم عنار ير : األ ض-أ

فدألرض هي من بني العوامل احملدوية طبيعيد تقد تكون تقدبلة لل يدية ، يور وأمهية وأوضدع هذا العنار يون أن نذكر
العديد من  دستخداموهذا ب نتد إىل أراضي تقدبلة لالأراضي بور ية وحتويلهد من ستاالحعن طريق العملية اال

امللوحة ، التاحر، مل طبيعية وبشرية أمههد االجنرافكمد أهند يف املقدبل تقدبلة للنقادن بفعل عوا ،التقنيدت احلديثة
 الفالحيةحيث من املتوتقع وحسب تقرير منظمة األغذية وال راعة أن احلجم املتدح من األراضي ، وغريهد، التعرية

مليون  120سوف حتتد  البلدان الندمية إىل  فخالل الثالثني سنة املقبلة، خالل السنوات املقبلة خنفدضلالمعرض 
 .ية متطلبدت األجيدل املستقبليةمن أجل تغط %12.5ة نسبتهد امجدليل أي ب يدية هكتدر إضدفية ل راعة احملدصي

ي األراضي الفالحية من بني املوار  اعتبدرهل من املمكن : لوضع التسدؤل التديل Roudart Lاألمر الذي يفع
إن ثلث : االعتمدي على املعطيدت التدليةومن أجل االجدبة على هذا التسدؤل مت وى العدملي؟ النديرة على املست

ممد جيعلهد ، 1منهد م روعة %40للفالحة حيثمسدحة األراضي الفالحية تغطيهد الغدبدت والثلث اآلخر صدحل 
ل العمل على حتسينهد وتوسيعهد من خال، تهد وتنميتهد بدلوسدئل املتدحةالبد من العمل على محدي اسرتاتيجيةثروة 
اين واالجنراف والتاحر األراضي واحلد من التوسع العمر  دستاالحوالقيدم ب، ريق ت ويدهد بدحملسندت العضويةعن ط

 2: هيعن طريق ثالثة حمدور  نتد االدية عليهد يهدف إىل زي الفالحيوهو مد جيعل ممدرسة النشدط ، والتملح
 راضي امل روعة ) التوسع األفقي(؛مسدحة األب يدية  نتد االحمور زيدية  -

 احملاولية ) التكثيف احملاويل (؛ب يدية املسدحة  نتد االحمور زيدية  -

 وحدة املسدحة ) التوسع الرأسي (. يةانتدجب يدية  نتد االحمور زيدية  -

 احليدة للكدئندت احلّية حيث يعترب مادر، يعترب املدء من أّهم املواري الطبيعية على اإلطالق: الموا د المائية-ب
الفالحة  ص يف جمدلوعلى األخ، ةتقتاديياالو  جتمدعيةوعدمال أسدسيد ترتك  إليه حيدة اإلنسدن وكدفة أنشطته اال

وال يكّلف ، عليهد حبيث ال يوجد تندفس، فدملواري املدئية موجوية يف كل مكدن ولكن بكميدت متفدوتة، والاندعة
سلعة جمدنية  د جعلهدمم، ةاتقتاديي أو توزيعهد أي مشكلة هدانتدج يادحب عملية ومن مّث ال، احلاول عليهد شيئد

يد عليهد ا  تث املواري املدئية والطلب املوبدلتديل تّلو ، مد يف الوتقت احلديل وبسبب تلوث البيئةأ، يف بعض املندطق
، ظــــــــة عليهدالالزمة للمحدف اتاءجر تكدليف استخراجهد واال ارتفدعوهذا ترّتب عليه ، سدهم يف ندرة امليده النقية

                                                   
، أطروحة يكتوراه، ختاص إتقتادي وتسيري عمومي،  قا بة كمية (الدعم وتنمية القطاع الفالحي في الجزائر )م -التمويل البنكي زاوي بومدين،  1

 .25، ص 2016/ 2015كلية العلوم االتقتاديية والعلوم التجدرية وعلوم التسيري، جدمعة ماطفى إسطمبويل، معسكر، اجل ائر، 
 .10غريي حممد، مرجع سدبق، ص 2
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تكلفة وسعر يف أغلب األوتقدت واألمدكن بعدمد كدنت جمدنية يف  ملتتطّلب حت داتقتاديييده موريا فأصبحت امل
 1ي.املدض

 ستخداماالوحيتل النشدط الفالحي املرتبة األوىل عدمليد يف استهالك امليده مقدرنة ببدتقي األنشطة )الاندعة و 
ويتأثّر ، يف املندطق اجلدفة % 90 امليده يف العدمل تال إىل امجديلمن  40% يستهلك مد يقدر إذ ، املن يل(

املسدحة امل روعة اليت تتندسب طرييد مع كمية امليده : الفالحي بعوامل ّعدة منهد نتد االالطلب على املدء ألغراض 
، د يادحب ذلك من مّعدالت تبخر ونتح للميدهالظروف املندخية من يرجدت احلرارة وسرعة الريدح وم، املستهلكة

ونوعية الرتبة اليت تؤثّر أيضد ، وطريقة الري، يضدف هلد نوع احملاول امل روع، حيث تؤثر على كمية امليده املستهلكة
وعدم صيدنة أندبيب امليده يف امل ارع وغريهد من  مهدلكميدت امليده املستهلكة واهلدر الذي ينتج عن االعلى  
 ؛ملالعوا

تتنوع الغطدءات النبدتية الطبيعية )من غدبدت طبيعية أو حشدئش أو نبدتدت : الثروة النباتية والحيوانية -ـج
بني الظروف املندخية من ندحية وطبيعة الرتكيب الاخري ملفتتدت الرتبة من ندحية أخرى.  تبعد للتفدعلصحراوية( 

فإن ، بوجه عدم. أمد عن احليدة احليوانية تقتاديياالوللنشدط   نتد ويتمتع الغطدء النبديت بقيمة كبرية بدلنسبة لال
فنرى احليواندت يف الوتقت احلديل ترىب يف . تقتاديياالبدور كبري يف النشدط احليوان الطبيعي تقد أصبح اليقوم 

على  وتسدهم منتجدهتد يف توفري الغذاء لإلنسدن وتقيدم حرف ومندفع أخرى، اعي الطبيعية التجدرية الواسعةاملر 
واجلنب وغ ل الاوف. وبدلطبع ختتلف العدئالت احليوانية فوق أتقدليم سطح  ةمنتجدت احليواندت مثل صندعة ال بد

  2؛األرض تبعد للظروف الطبيعية اخلدصة بكل إتقليم
وذلك ألن سلطدن اإلنسدن عليه ، خاوصد الفالحي نتد االتؤثر يف يعترب املندخ من أهم العوامل اليت : المناخ -د

دن وكمية فضال عمد للمندخ من تأثري مبدشر على حيدة اإلنس، ه على العوامل الطبيعية األخرىأتقل كثريا من سلطدن
، الريدح، املطر، الضغط، يمة العندصر املندخية املختلفة )احلرارةومن اجلدير بدلذكر أن تقمد يبذله من جهد وعمل. 

د  .مثالً  الفالحيالواحد  نتد ضال عن أنه بدلنسبة لالإىل الاندعي ف الفالحي نتد االختتلف من الرطوبة(  فإهنه
وذلك من ، كمد أّن املندخ يؤثّر بطريقة غري مبدشرة على توزيع احملدصيل الفالحية وأنواعهدختتلف من حماول آلخر.  

يضد يف توزيع كمد يؤثّر أ،  وكذا توزيع احليوان وغذائه، خالل تأثريه على تكوين الرتبة واختالف أنواعهد وخاوبتهد
 ؛عته حملدصيل مّعينة بظروف مندخية مّعينةار فقد يتّقيد اإلنسدن يف ز ، نشدطهاإلنسدن و 

                                                   
أطروحة يكتوراه، ختاص: جتدرة يولية مستدامة ) د اسة حالة والية قالمة(، ترقية القطاع الفالحي كمدحل لتحقيق التنمية السفيدن عمراين،  1

، ص 2015/ 2014، تقدملة، اجل ائر، 1945مدي 8وتنمية مستدامة، تقسم العلوم التجدرية كلية العلوم االتقتاديية والتجدرية وعلوم التسيري، جدمعة 
 .83-82ص 

 .78، صسابق مرجعكدمل بكري، حمموي يونس، عبد املنعم مبدرك،   2
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وهي يف ذات الوتقت غدية ، تعترب املواري البشرية العنار احلدكم والفدعل يف عملية التنمية: المقومات البشرية - 2
وإمند تتجدوزه إىل أبعدي خمتلفة ، ال تتمثل يف كمهد العديي فإن أمهية املواري البشرية، التنمية وهدفهد النهدئي ومن مث
 1.نتد اال ومدى استقرارهد وتقدرهتد على، يةوالثقدف جتمدعيةواال ةتقتاديياالتتمثل يف خادئاهد ومسدهتد 

 البشرية فإن املواري ، ()واليت تفرض تقيويا وحدويا عليه الفالحي نتد على الرغم من كثرة الضوابط الطبيعية لال
فكمد يقوم . الفالحي نتد االمتثل مقومد آخرًا هدمد من مقومدت  -ل يف اإلنسدن ذاته كمنتج ومستهلكاليت تتمث

فإنه تقد يقوم أيضد بتدمريهد أو ختريبهد عندمد يستغلهد بطريقة غري ، يل مجيع املواري واالنتفدع هبداالنسدن بتشك
د أيضد حب، بكثرة عديه فقط، أمهية العدمل البشري يف بلد مدرشيدة. وال تتمثل  جم مد ينتجه من طيبدت احليدة وإمنه

 .بدلنسبة للتقدم العلمي والتقين يستهلكه من مواري وبقدرته على إكتسد  املهدرات ومكدنته ومد
 ال يعتمد على حجم القوة البشرية العدملة فقط وإمند إىل جدنب ذلك يعتمد أيضد  الفالحي نتد دالولذلك ف
فإن املواري البشرية يف أي جمتمع من اجملتمعدت مبد تتمي  ، وعلى هذا األسدس، رافيةغوخادئاهد الدميو على تركيبهد 

ميكن أن تشكل عدمال يافعد للتنمية أو ، عليهد من تطوارت كمية ونوعية عرب ال من أومد يطر  به من خادئص
 قدر املندسب من التوازن بينهد وبني غريهد منحيث تعترب تنمية املواري البشرية وحتقيق ال، طد ومعوتقد هلدبعدمال مث

حبجم  ليس فقط هتمدمومن مثه يتعني اال. املواري من أهم األهداف والتحديدت اليت تتوخدهد وتواجههد التنمية
د أيضد ويف املقدم األوهل بتوزيع السكدن يف أتقدليم العدمل املختلفة فضال عن ، سكدن العدمل ومعدالت منوهم وإمنه

 2.ت هذا التوزيع واملستوى احلضدري ألولئك السكدنمؤشرا
 ، الدخل عياري احلدلية وعدالة توز ـو امل استخدامق بكفدءة فإن سيدسة العمدلـة الفالحية تتعل، وعلى صعيد آخر

التدريب  وأيضد تنظيم، فهي ترتبط بدحلواف  واألجور وتوزيع الدخول يف تقطدع الفالحة والقطدعدت األخرى
فإن غيد  سيدسة واضحة للعمدلة الفالحية كدن له تأثري سليب على كفدءة  ويف ذات السيدق، الحيالف االرشديو 

 نتيجة غيد ، العمدلة يف معظم الدول كمشكلة عدم التوازن بني العرض والطلب يف سوق العمدلة الفالحية هذه
ممد ، عدم الفالحة والريف بشكلالدخل واملستوى املعيشي يف  اخنفدضإىل جدنب ، تقدمهد الفالحة احلواف  اليت

 3.يّؤيي إىل الن وح واهلجرة هروبد من الظروف املعيشية القدسية
 

                                                   
 .1، ص2016، أوضاع األمن الغذائي العربياملنظمة العربية للتنمية ال راعية،  1
 .80-79، ص صمرجع سابقكدمل بكري، حمموي يونس، عبد املنعم مبدرك،   2
 .86، ص مرجع سابقسفيدن عمراين،  3
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على أنه من أجل حتقيق االرتبدط بني ، 1أمجعت احلكومدت واملنظمدت يف تقمة األرض: الفالحي االستثما  -3
ب توفري زيديات ملموسة يف جي، أهداف التنمية الفالحية وخاوصد هدف القضدء على اجلوع واستدامة التنمية

ليست  االستثمدرالفالحي وإن كدن األهم من ذلك هو احلدجة إىل حتسني نوعيته كمد أن فكرة هذا  االستثمدر
بدلتنمية الفالحية وكدنت أوىل التقدرير الرمسية الاديرة عن هذا  هتمدموليدة الوتقت احلديل وإمند نشأت منذ بداية اال

هبذا العنار منذ  هتمدمير عن منظمة األغذية وال راعة لألمم املتحدة حيث زاي االالاد 1947املوضوع تقرير 
حسب عملية تقيدسية دملي املرتاكم من تقبل الفالحني على املستوى الع االستثمدر امجديلتلك الفرتة حىت بلغ 

 % 20إذ زايت بنسبة تريليون يوالر أمريكي  5أجريت على تقيمة رأس املدل السهمي يف الفالحة واملقدرة حبوايل 
بدستثندء الثروة لدى البلدان الندمية ) امجديلمن % 26هذا مد ميثل مد يقدر   1990عن تلك املسجلة سنة 

 2ة(.البلدان النفطي
املطلو  استعمدهلد يف العمليدت  يةنتدجاالجمموعة العوامل هو  املقاوي برأس املدل: الرأسماليةالعوامل  -4

 : وتشمل مديلي، مدخالت ثدبةحيث تعترب مب، الفالحية
سع يح إيخدل املكننة إمكدنية التو إذ يت، ورهلتط ضروري أمر الفالحي القطدع ةمكننـــ نإ: المكننة الفالحية-أ

، ضي جديدةار أ دستاالحواذا تعلق األمر ب، للفالحةاألراضي الادحلة أكرب تقدر من  دستغاللاألفقي ب الفالحي
ال يدية الندجتة عن  وترجع، ولكن كضرورة نتد د اختيدر بني أسدليب فنية خمتلفة لالهدعتبدر ن املكننة ال تطرح بفإ

 : املكننة الفالحية إىل العندصر التدلية استخدام
 ؛ال راعية وت ياي أمهية هذا العدمل بدزييدي كثدفة الدورة، امكدنية تنفيذ العمليدت الفالحية يف املواعيد املثلى -
 ؛مدء...الطبقدت الا الرتبة كدلقدرة على احلرث العميق وتفتيت اعدايكفدءة اآلالت العدلية يف  -

  استخدام ي بني يرجة املكننة وبنيتقو  ترابطإذ من املالحظ أن هندك ، حتسني العمليدت الفالحية األخرى -

 الفالحي؛ االرشديالوسدئل الفنية األخرى وتقبول  -
وسدئل تطور  حيث تتندسب ويرجة، بدلقطدعدت األخرى عالتقته ابط التأثريية للقطدع الفالحي يفتقوة وتشعب الرو  -

 : املكننة الفالحية على ثالثة عوامل استخدامكمد يعتمد . فيه نتد االوتقنيدت 
  اآلالت احلديثة؛ استخداممدى كرب حجم امل رعة الذي ال يعيق 

 ؛مدى توّفر رؤوس األموال للحاول على املدكيندت 

  تعمدل هذه األسدليب اجلديدةالفالحني واستعدايهم الس ايراكمدى. 

                                                   
وتقد " األ ض بين أيدينا "، ، حتت شعدر1992جدنريو سنة : والذي عقد حول البيئة والتنمية يف ريو يي مؤتمر قمة األ ض والتنوع الحيوي1

 امكدنية، مع 2001-1993هدفت األمم املتحدة من هذا املؤمتر إىل إعدية برندمج عمل ملعدجلة القضديد البيئية املقرونة بدلقضديد التنموية خالل الفرتة 
    21امتداي هذا الربندمج إىل القرن  
 .11، ص2012االستثما  في الز اعة من أجل مستقبل أفضل، م املتحدة، تقرير حدلة األغذية وال راعة، منظمة األغذية وال راعة لألم2
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الرتكي  املغذيدت و  المتادصتقدرة النبدت  لتحسني إيارة الرتبة وتفعيل يستخدم السمدي: األسمدة استخدام-ب
ع بني تقنيدت الرتبة التقليدية صديقة للبيئة ومنه اجلم وفالحةعدلية  يةانتدجعلى تطوير نظدم اجلذر لتحقيق 

األمسدة اليت تالءم  استخدامإىل توسيع  ضدفةبدال .1الرتبة اجهديوعدم  نتد االية ولتحسني نوع، اجلذرية احلديثةو 
واليت أصبحت مؤخرا تغري من شكل التغذية املعدنية وتستخدم املواي الغذائية ، اهليكلية للنبدتالتعديالت الوراثية و 

 مدية ُتضدف الســـمديو  2.يةانتدجكثر للتأثري على البيوكيمدئية األسدسية والعمليدت الفي يولوجية للنبدت ليابح أ
 نتد )املخابدت( ال األمسدة عدة أنواع من الفالحونللرتبة من أجل مسدعدة النبدت على النمو. وَيستخدم 

 كيمائية أمسدة: دةاألمس يوجد نوعدن من .مسطحدت خضراء كثيفة وأكثر خضرة حلاول علىوا، حمدصيل وفرية
وتُ وي النبدت ، داستخدام هي األكثر انعةممواي  أو من عندصر معينةلكيمدئية ا األمسدة وتنتج،  ةعضوي وأمسدة
املتحلِّلة  فمادرهد النبدتدت، العضوية األمسدة أمد، تدسيومالبو ، الفوسفور، النيرتوجني: ة عندصر رئيسية هيبثالث

3.واملواي احليوانية
، فالحي مشروع أي اجندح يف لسرا كلمة يعترب فهو، الرتبة تغذية خالل من كبرية أمهية للسمدي 

إن الدعم البيوفي يدئي غدلبًد مد  .األزمدت .هنتدجال أمثل أسلو  يتبع عندمد والنمدء احليدة روح ياخله يف أن كمد
ويتم حتقيق االستدامة . ملتكرر يابح أمراً يائم الوجوياألمسدة ويسعى ملواجهة أزمة احلادي ا استخداميأخذ شكل 

مواي املكدفحة  استخدامومن األشكدل الشدئعة األخرى للمستل مدت . دةاألمس استخدامد فقد من خالل جتدي
 4.مراضاملبيد احلشري ملكدفحة هجمدت احلشرات أو األ استخداممثل 

حيث يسدهم يف انعدش القطدع ، يةنتدجاالمهمة وضرورية للعملية التمويل أياة  عتربي: الموا د المالية -جـ
يف املشدريع  ستمراروكذلك اال، نتد االتوّفر األموال الالزمة بدتقتندء مستل مدت عملية كمد يسمح ،  الفالحي

 .الفالحية والتوسع فيهد
  الدو  التنموي للفالحة: الثاني الفرع

 ةتقتاديياال جتمدعيةاالمبفهومهد العدم الذي يعين العملية  ةتقتاديياالفدت السدبقة للتنمية انطالتقد من التعري
وعليه ميكن أن حندي أيوار الفالحة يف . بكل مؤشراته ومسببدته كمد نوعد على التخلف ة اليت تقضيلبيئيوكذا ا
 : حسب املستويدت السدبقة كمد يلي ةتقتاديياالالتنمية 

                                                   
1
Griet den herdes ,the roots of new ,green revolution, food policy, volume15,issue 11, 

(november 2011), page: 600-607. 
2
 R.john, need for multidixiplinary research to wards a second green revolution current 

opinion opinion,volume 8,issue 03,(june 2005), page: 337-341. 
3
 https: //ar.m.wikipedia.org/wiki، ةويكبيديد، األمسد 

دت ال راعية بدلتعدون مع منظمة ، املرك  الوطين للسيدسGCP/SYR/006/ITA، مشروع، االقتصاد البيئي والتنمية المستدامةوندتو رومدنو، ي4 
 .63-62، ص ص 2000األغذية وال راعة لألمم املتحدة، والتعدون االيطديل، وزارة ال راعة واإلصالح ال راعي، مار، 
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للسكدن بدلقرى واألريدف كمد ال يقتار  جتمدعيةعلى احليدة اال الفالحةتؤثر : للفالحةاالجتماعي  الدو  -أوال
ويشمل هذا التأثري ، وحدهد بل ميتد إىل كدفة املدن واملندطق املأهولة بدلسكدن لى املندطق ال راعيةع ريهذا التأث

 : اجلوانب التدلية
 ذلك يرجعو ، الفالحية الغذائية املواي على الطلب زيدية إىل تؤيي ةتقتاديياال التنمية إن: الغذاءتوفير  -1
 جهة من الطبيعي السكدن منو يف ال يدية ملواجهةو ، جهة من الدخول رتفدعال نتيجة االستهالك مستوى رتفدعال

 الفالحة تعترب حيث، السكدن احتيدجدت لتلبية الغذائية املواي توفري إىل يهدف الفالحي النشدط فإن وهلذاى. أخر 
 أي) تأخرهد فإن ولذلك. تقدم من والدولة اإلنسدن بلغ مهمد، تعويضه ميكن ال الذي لألغذية الوحيد املادر

 ليس وذلك نتد اال زيدية يتطلب الذي الشيء، األخرى القطدعدت على ومبدشرا كبريا تأثريا يؤثر سوف الفالحة(
 الفالحية املنتجدت على الطلب يف حيدث الذي رتفدعاال ملواجهة أيضد وإمند، فحسب السكدنية ال يدية ملواجهة
 نتد اال ل يدية الفالحي للقطدع كبرية عندية الءإبو  كبريا جهدا يتطلب وهذا، الدخول يف رتفدعاال عن الندجم
، يائمد النديرة الاعبة بدلعملة االسترياي طريق عن احمللي الغذائي النقص سد الدولة على يتحتم ال حىت الغذائي
 الغذائية املواي توفري الفالحي القطدع على جيب وهلذا، األجنيب النقد من الدولة حايلة نقص عليه يرتتب والذي

 1؛احمللي نتد اال زيدية طريق عن
 سيدسدتتبني جتدر  البلدان اليت جنحت يف احلد من اجلوع وسوء التغذية أن : الحد من الجوع والفقر -2

فدلتحليالت القطرية تبني أن منو الندتج ، د حتقيق أي جندح باورة تلقدئيةالنمو واحلد من الفقر ال تتضمن حبد ذاهت
لفالحة له تأثري ضدعف على األتقل يف إفدية الناف األكثر فقراء من سكدن البلد عن الندشئ عن ا مجديلاحمللي اال

من فقراء البلدان  % 75إذ أن هو األمر الذي ال يثري أي يهشة. و . النمو الندشئ من القطدعدت غري الفالحية
فتجربة البلدان بدلذات.  ج ء كبري من سبل معيشتهم من الفالحةيف املندطق الريفية وحيالون على  الندمية يعيشون

 2.اجلوع سيظل كبرياو  يف احلد من الفقر ذات الدخل املتوسط توحي بأن يور الفالحة
 
 
 
 
 

                                                   
وم التسيري، جدمعة منتوري، ، أطروحة يكتوراه، تقسم العلوم االتقتاديية، كلية العلوم االتقتاديية وعلالز اعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعيةفوزية غريب،  1

 .43، ص2007/2008تقسنطينة، اجل ائر، 
، 2050العالم في عام  ااطعام" ، منتدى اخلرباء الرفيع املستوى حول2050الز اعة في العالم ، FAOمنظمة االغذية وال راعة لألمم املتحدة  2

 .4، ص2009أكتوبر،  13و 12رومد، 
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 (ستوى دوال  أمريكي واحد في اليومخط الفقر عند م)2002 -1993 عدد الفقراء في العالم من: ( 01-02الشكل )

 
 .3ص، 2008، أمريكد، واشطن، تقرير عن التنمية يف العدمل، جل التنميةالز اعة من أ، والتعمري لالنشدءدويل البنك ال:  المصد

 %28 نم موى يوالر أمريكي واحد يف اليو اهلبوط الذي شهدته مؤخرا البلدان الندمية يف معدالت الفقر عند مست
 بينمد، (%29 إىل %37لريفية )مننتج باورة رئيسية عن هبوط معدالت الفقر يف املندطق ا 2002عدم من 

من هبوط معدالت  %80(. وميكن ع و أكثر من%13ملندطق احلضرية ثدبتة تقريبد )ظلت معدالت الفقر يف ا
 تكن اهلجرة إىل املدن األياة الرئيسية لتقليص مل، هجرة الفقراء من تلك املندطقالفقر يف املندطق الريفية وليس إىل 

 1030فقراء املندطق الريفية من  اعدايكبري الذي شهدته اهلبوط الولكن ، دطق الريفية )ويف العدمل(الفقر يف املن
  1؛اتقتار على منطقة شرق آسيد واحمليط اهلديي 2003مليون عدم  883إىل  1993مليون يف عدم 

سيؤيي إىل هبد  هتمدمأن تطوير الفالحة واال ممد ال شك فيه: تحقيق التوازن التنموي بين الريف والحضر-3
األمر الذي يتطلب استثمدرات يف عدي من اجملدالت املختلفة. ومن بني هذه ، ع التنمويةذ العديد من املشدريتنفي

 2:اجملدالت
 املوانئالفالحية. مثل البنية األسدسية الريفية )الطرق و  يةنتدجاالهذه القطدعدت املرتبطة ارتبدط شديدا بنمو يف  -أ
 (؛نظم خت ين وشبكدت الريطدتقة و الو 

يدزة حونظم ، االرشديدت والبيئة التمكينية األوسع للفالحني )خدمدت البحوث و يف املؤسس االستثمدر -ب
 (؛نظم مراتقبة سالمة األغذية والتأمني وإيارة املخدطراألراضي والرعدية البيطرية و 

على حيدة البشر مثل شبكدت األمدن لألغذية  اجيدبيةتأثريات  حداثيف غري األنشطة الفالحية ال االستثمدر -جـ
 أو سـيتم اسـتحداثه أو توفريه من خدمدت مد. والتحويالت النقدية للمحتدجني جتمدعيةهة والربامج االاملوج

الالزمة  يةـدل وغريهد من اخلدمدت الضــرور اواالتاحية ة والليمدخلدمدت التعك ــني للخدمدت القدئمةسحت
 ؛ىيف القر  ةبة املطلو ريفيوالمية الفالحية الســتحداث التن

                                                   
 .4، ص2008، تقرير عن التنمية يف العدمل، واشطن، أمريكد، اعة من أجل التنميةالز  البنك الدويل لإلنشدء والتعمري،  1
 .4نفس املرجع، ص 2
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 ســبب مدباحلد من هذا النوع من اهلجرة وذلك الفالحية ة يحســب للتنم ممد: ن الهجرة نحو المدنالحد م -4
جب ء مهم احتفدظ القرى ذلك إىل  يدحثني عن العمل وسيؤيبال د بعض الشــق هبد بســيتوفر من فرص عمل يلتح

يف احلد من  همسيهذا بدوره ســو ، فالحيدة منتجى قى تقر بلت الفالحيةفتهد يبوظظهد ذلك احتفدكدهند و كسمن 
 ؛  املدن املسـتهدفة بتلك اهلجراتة يفباـدحبهد من مظدهر غري مرغو ي دملدن ومدفق بعلى اخلدمدت واملرا طالضـــغ

 إىل حتســني  ع اجملتمعدتيعض األفراي يف مجبسـعى ي: الريفية قان في المنااطكتوفير فرص العمل للس -5
مندســب ى ول على مســتو ااحل من متكنهمة اليت بحث عن فرص العمل املندســق البرية عن طيشــيأوضــدعهم املع
فرص عمل جديدة يف ق خل الفالحيةة يوالتنم رياــدحب التطو يوممد . ذلكق ســدعدهم على حتقييمن الدخل 

دية ير من خالل ز بدشل مكشبواء سوأبندئهم  للفالحنيفرص عمل  ه توفريًد ممد يرتتب عليعزرا ــتثمرةسامل قاملندط
ة يدفضر من خالل توفر فرص عمل إـشدبل غري مكشب أو، الفالحنيمن تقبل  نتد اال ديةيوز  الفالحيةات االستثمدر 

 ينهدخدمدهتد وحتس ع يفسالتو ي رور ضون من الكيــسة واليت ية منهد واألهليومكدندة احلسامل ىالقطدعدت األخر  يف
ع القطدعدت يبل تشمل مجط فق الفالحي ة القطدعير على تنماتملة اليت التقة املتكديفية الر يدت التنمبوفقًد ملتطل

 ؛ق الريفيةدن يف املندطكدة السيحبالعالتقة األخرى ذات 
التمسك  تتاف اجملتمعدت الريفية بسمدت ثقدفية ممي ة من أمههد: الحفاظ على العادات والتقاليد القروية -6

يسدهم  وممد، جتمدعيةت اجملتمع الدينية واالخدصة مد يرتبط منهد بشخايدبدلعديات والتقدليد وعدم التخلي عنهد و 
بقراهم وزيدية  االستقراروتنفيذ مشدريع تنموية ريفية تدفعهم حنو  والفالحنيالفالحة يف تع ي  هذه الافة تشجيع 

 تقدليد القرويةوهذا سيسدعد بدوره يف احلفدظ على العديات وال، الفالحيوالعمل  الفالحيةارتبدطهم بدألرض 
املرغوبة منهد وذات العالتقة بدحلفدظ على هوية اجملتمع الثقدفية والدينيية وبدلتديل التقليل من اآلثدر السلبية  وخدصة

 1.للحمالت الثقدفية األجنبية املخدلفة لعقدئد اجملتمع وعدياته وتقدليده
ويف يفع عجلتهد يف  ةتقتاديياالد يف التنمية يورا هدم الفالحييلعب القطدع : للفالحة قتصادياالالدو   -ثانيا

 يةنتدجاالومعطيدهتد  الفالحية ةتقتاديياالاملواري  اسهدموذلك من خالل ، لدول الندميةل معظم يول العدمل وخدصة
  :سواء يف التأثري على املتغريات اآلتية

 مجديلاال يف الندتج احمللي ديلامجعلى توليد منو  الفالحةإن تقدرة : جماليالمساهمة في الناتج المحلي اال -1
يشدي تانيف  ديويف هذا الا، د أمران خيتلفدن من بلد إىل آخرومي هتد النسبية فيمد يتعلق بدحلد من الفقر مه

ومعظمهد يف أفريقيد ) يف االتقتاديات القدئمة عليهد الفالحةعلى أن  2008 أجري يف تقرير التنمية يف العدمل لعدم

                                                   
، (1980/2009تحليل إقتصادي قياسي أهم العوامل المؤثرة على قيمة الناتج المحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة )زهري عمدري،  1

االتقتاديية، كلية العلوم اإلتقتاديية والعلوم التجدرية وعلوم التسيري، جدمعة حممد خيضر، بسكرة،  أطروحة يكتوراه، ختاص إتقتادي تطبيقي، تقسم العلوم
 .49ص ، 2013/2014
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سهدمدًُ يعتد به وعلى أهند ستسهم أيضًد يف احلد من الفقر ا تقتاديياالتسهم يف النمو ( لاحراء الكربىاجنو  
وترمي أولويدت العمل الرئيسية يف جمدل السيدسدت يف هذه البلدان إىل متكني  بسبب ترك  الفقراء يف املندطق الريفية

وهي باورة رئيسية يف ) متر مبرحلة حتولاالتقتاديات اليت ويف . مل كقدطرة للنمو وللحد من الفقرمن الع الفالحة
ولكن ملد كدن الفقر مد زال ، بدرجة أتقل تقتادييااليف النمو  الفالحةتسهم ، (آسيد ومشدل أفريقيد والشرق األيىن

له آثدر ، يف االتقتادي الريفي غري احلقلي فضال عن النمو الفالحي النمويشكل على حنو كدسح ظدهرة ريفية فإن 
 1؛من الفقرتقوية على احلد 

 .بحسب نوع االقتصاد، والحد من الفقر والجوع قتصادياالدو  الفالحة في تحقيق النمو : ( 02-02): الجدول  قم

ت اقتصادياال 
 القائمة على الز اعة

ت التي تمر اقتصادياال
 بمرحلة تحول

ت المضفى اقتصادياال
 عليها الطابع الحضري

 965 3510 615 جمموع السكدن بدملاليني
 موع السكدن الفقراء )بدملاليني (جم

 يوالرأمريكي /يف اليوم 1.08
 يوالر أمريكي / يف اليوم 2.15

180 
278 

583 
1530 

32 
91 

نايب القوة العدملة ال راعية كنسبة من 
 % اجملموع

65 57 18 

 مجديلمنو الندتج احمللي اال
 2005-1993: )النمو السنوي

%) 
3.7 6.3 2.6 

ال راعي كنايب  ديلمجالندتج احمللي اال
 6 13 29 %من اجملموع 

 ال راعي مجديلمنو الندتج احمللي اال
 ( %2005-1993) النمو السنوي 

4 2.9 2.3 

إسهدم الفالحة يف منو الندتج احمللي 
 ( % 2005-1993)  مجديلاال

32 7 5 

حالة ، لفقر والجوع وسوء التغذيةالحد من اإسهام النمو الز اعي في ، FAO منظمة االغذية وال راعة لألمم املتحدة: المصد 
 .31 ص، 2012، دليدإيط، رومد، األمن الغذائي في العالم انعدام

                                                   
األمن الغذائي يف  انعدام، حدلة إسهام النمو الز اعي في الحد من الفقر والجوع وسوء التغذية، FAOمنظمة االغذية وال راعة لألمم املتحدة  1

 . 31، ص 2012يطدليد، العدمل، رومد، إ
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 نتد اال مستوى كدن فكلمد، فالحةال لكفدءة تبعد الفجوة حجم يتحدي :الغذائية الفجوة سدو أ تقليص -2
 احلدلة هذه ويف، الفجوة اتسعت تد ناال اخنفض كلمد إذ صحيح والعكس، الفجوة تقلات كلمد مرتفعد احمللي
 1؛الاعبة بدلعملة طدئلة أمواال يتطلب األمر الذي الفجوة هذه وتقليص ؛االسترياي إىل اللجوء يتم
 من وذلك األجنيب النقد على احلاول يف تسدهم أنفالحة لل ميكن: ياألجنب النقد تأمين في المساهمة-3

 االسترياي حمل الفالحي نتد اال يف التوسع عن الندجتة احمللية السلع احالل طريق عن صديراهتد زيدية خالل
 إىل اللجوء ألن وذلك، حملية غذائية منتجدت حنو والتحول االستهالك مندذ  يف تغيري دحداثب وذلك، الفالحي
 استرياي يدتإمكدن من حيد ممد، للدولة يةاالسترياي الطدتقة على ثقيال عبئد يكون كبري بشكل الغذائية املواي استرياي
 تقطدع يف الرئيسي االستثمدر مكوندت من هي اليت والتكنولوجيد واآلالت املعدات خدصة وبافة الرأمسدلية السلع

 بداية يف خدصة األجنيب النقد على للحاول مادير أحد يعترب الفالحي القطدع أن بدلذكر واجلدير. الاندعة
 اليت الاندعية اتاالستثمدر  حجم على رئيسيد تقيدا األجنيب دالنق حايلة حجم وميثل، ةتقتاديياال التنمية عملية
 يف نتد اال تكلفة ختفيض وبدلتديل، الفالحية يةنتدجاال رفع حنو اجلهوي توجيه ضرورة يتطلب وهذا، إجراؤهد ميكن

 يعتمد ال أن على، األجنيب النقد حايلة زيدية وبدلتديل الاديرات توسع إىل يؤيي الذي الشيء، الفالحي القطدع
 الفالحية املنتوجدت صديرات تنويع جيب بل، املنتوجدت من تقليل عدي أو واحد منتو  على الفالحي التادير

 2.األجنيب النقد توفري يف فعدال يورا تلعب أن ميكنهد حىت
 ةتقتاديياالتوفري األيدي العدملة الالزمة لعملية التوسع يف القطدعدت : العاملة لليد  كمصد فالحةال -4
ذلك ألن تطور القطدعدت األخرى يؤيي إىل أن ، اندعي خالل جمرى عملية التنميةخرى وخدصة القطدع الاأل

وبدون تطور الفالحة ، وبذلك حتتد  ملسدندة الفالحة يف ذلك، تنشأ فيهد حدجة مدسة إىل األيدي العدملة
وخدصة دجدهتد إىل األيدي العدملة يص حوتقل، املكدئن واآلالت الفالحية استخداموحتديثهد عن طريق التوسع يف 

ال ميكن  ةتقتاديياالفإن حدجة القطدعدت ، العمل بدلقيدس إىل الطلب عليه يف األتقطدر اليت يقل فيهد عرض
وأن التجربة التدرخيية أثبتت هي األخرى بأن خدصة ، ةتقتاديياالعلى عملية التنمية  وبدلتديل ميثل ذلك تقيدا، تلبيتهد

منذ الثورة الاندعية األسدسي إىل األيدي العدملة اليت توفرت لتطوير القطدعدت األخرى  الفالحة كدنت املادر
، املشتغلني خالل عملية التنمية ومد يؤكد ذلك تندتقص نسبة املشتغلني يف القطدع الفالحي من جمموع، وحىت اآلن

دت متقدمة من ل إىل مستويوبعد الوصو ، حد كبري بعد حتقيق هذه العمليةوأن هذه النسبة تكون منخفضة إىل 
 3؛وهو مد تثبته حدلة األتقطدر املتقدمة يف هذا الادي، تقتاديياالالتطور 

                                                   
 .40، صمرجع سابقفوزية غريب،  1
"التنمية البديلة لقطدع  حول الثدين الوطين امللتقىعلى القطاع الفالحي في الجزائر،  ا، برامج اإلنعاش االقتصادي وانعكاساتهيوسفي حممد 2

 .5، ص2016مدرس  08و 07بوعريريج، يومي بر  اإلبراهيمي البشري حممد احملروتقدت يف اجل ائر، كلية العلوم االجتمدعية واالنسدنية، جدمعة
 .227فليح حسن خلف، مرجع سدبق، ص  3
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 كدلفواكه املواي لبعض بدلنسبة التاديرية القدرة زيدية خالل من كوذل: تالمدفوعا ميزان وضع تحسين -5
 إمكدنية تبقى واليت األخرى ألسدسيةا للمواي بدلنسبة يةنتدجاال القدرة حتسني ميكن كمد،  واحلمضيدت واخلضروات

 جتده الثدنوية النظرة تغيري عدا مد متوفرة الشروط كل أن إذ، واريا أمرا فيهد االكتفدء من جيد مستوى إىل الوصول
  1؛القطدع هلذا اهلدئلة دالمكدنيدتب االستفدية سبل على والرتكي  القطدع هذا
 الفالحة واخلدمدت يف القطدعدت األسدسية كدلاندعة و وسع التإن : تأمين  أس المال الضرو ي للتنمية -6

ات احمللية مث يخدر يتطلب تراكم مبدلغ ضخمة من رأس املدل إلجندزه وإذا علم أن مادير هذا التمويل هو اال
ات األجنبية وإذا أرايت البلدان الندمية جتنب آثدر هذه االستثمدر التمويل اخلدرجي بأنواعه القروض واملسدعدات و 

وإمند ت يد من وطأة التبعية حنو املراك  املدحنة هلد أو على األتقل تقييدهد بشروطهد ، ألخرية حبكم كوهند ليست جمدنيةا
وتعترب الفالحة املادر الثدين هلذا التمويل ، دسي الذي يعول عليه يف التنميةيابح التمويل احمللي هو العنار األس

سدمهة الفالحة يف تكوين رأس املدل تتخذ صورا متعدية منهد زيدية إن معد املواري االستخراجية إن وجدت. ب
، ستثمدراهتم يف القطدعدت األخرىالفالحي وفرض الضرائب الفالحية واناراف الفالحني إىل توظيف ا نتد اال

ي وىل من تطور االتقتادوإذا كدنت الضرائب الفالحية تقد لعبت يورا كبريا يف تكوين رأس املدل يف املراحل األ
من رأس املدل  سبالفالحي ميكن أن يابح املوري اهلدم لرتاكم القدر املند نتد االفإن العمل على زيدية ، اليدبدين

 2؛الالزم للتنمية يف الدول الندمية
احملدصيل  انتد إن حتقيق التنمية معدالت منو مندسبة يف : القطاع الفالحي سوق للسلع غير الفالحية -7

ومن مث فإن التنمية الفالحية ستؤيي إلة زيدية الطلب الفعدل ، ه زيدية يخول الفالحنيرتتب عليالفالحية سي
ية جمدال واسعد السوق يف القطدع الفالحي بدلدول الندم دعتبدروب، ممد يؤيي إىل توسيع السوق، الفالحيةللسلع غري 

وهكذا جند ، الفالحي وغريهد تد ندالرتبطة بفإن ذلك يرتتب عليه أيضد منو يف الاندعدت امل، للسلع الاندعية
  3؛األخرى ةتقتاديياالاآلثدر غري املبدشرة للتنمية الفالحية متتد إىل تنمية القطدعدت 

 تعترب الفالحة املادر األسدسي للعديد من الاندعدت: مد الصناعات التحويلية بالمواد الخام األولية -8
وهكذا الاندعدت اجللدية ، دعدت الاوفية حتتد  إىل األصوافدن والانفاندعة النسيج حتتد  إىل األتقطالتحويلية. 

                                                   
 .5، صمرجع سابقيوسفي حممد،  1
 .126أمحد عدرف عسدف، حمموي حسني الوايي، مرجع سدبق، ص  2
، امللتقى الوطين حول " ظل التحديات الراهنة القطاع الفالحي كبديل استراتيجي لدعم االقتصاد الجزائري فيبن خليفة أمحد، محيداتو صدحل،  3

كلية العلوم االتقتاديية  هانات االقتصاد الجزائري في ظل األوضاع المحلية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج االقتصادي الجديد؟"، 
 .341، ص2017أكتوبر،  23و22والتجدرية وعلوم التسيري، جدمعة عبد احلميد مهري، تقسنطينة، يومي 
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التنمية يف جمموعة   حداثأسدسية ال الفالحي تعترب مقدمةوالاندعدت الغذائية والدوائية وعلية فإن تنمية القطدع 
 1؛كبرية من الاندعدت التحويلية

إىل  دفة اجملتمعدتك دت اليت تسعىياألولو عليهد من ظ دلبيئة واحلفدب هتمدمعد االي: الدو  البيئي للفالحة -ثالثا
 الفالحة وص فإناذا اخلهبو ، دن نتيجة تدهور البيئةساملخدطر اليت يتعرض هلد اإلن ارتفدعســــبب ب قهد وذلكيحتق
ة يلبسوالتخفيف من التأثريات ال االجيدبيةات   التأثري يالتوازن البيئي من خالل تع  ق بري يف حتقيك لكشبدهم و ست

ة عع الرتقسيديت وتو بدية الغطدء النيلتلوث من خالل ز ا على البيئة احلد منللفالحة  جيدبيةومن اآلثدر اال. يئةعلى الب
، 2املعرضـــة ل حف الرمدلق ــجدر يف املندطشدت وغرس األبزراعة الغد اعدية حر من خاللااحلد من الت، ـراءضاخل
 .ونبعدث ثدين أكسيد الكر بدحلد من انبذلك راري كس احلدباالحن اتدفحة تأثري كيف مالفالحة  ـدعدسن أن تكميو 

املتقن للمواري  غري ستخداماالدت الندجتة عن يلبسعض البعلى البيئة فإن هندك  اجيدبيةمن آثدر  للفالحةمد  ومع
 ظــأهند احلدفتدامة اليت من شـــــساملالفالحية ة يدليب التنمسأق تدعى إىل املندياة بتطبيممد اســـالفالحية واملدخالت 

 .عليهد ظة للمنطقة امل روعة واحلدفيدت البيئياملعط علىظ مع احلدفق د يتوافمبتن افهد سعلى املواري وعدم ا
 التنمية الفالحية  استراتيجيةنماذج : الفرع الثالث

مة وتتمثل تقدامل الفالحةاملتخلفة إىل  الفالحةالتحول من بأهند الطريقة املتبعة  الفالحيةمندذ  التنمية  تعرف
 3: يلي فيمد

 يتطلب احلفدظ على خاوبة الرتبة الفالحيومضمون هذا النموذ  أن التقدم  :نموذج الحفاظ عن التربة-والأ
 ؛التقنية بتجدوز مشكلة تندتقص خاوبة الرتبة واالبداعدتت األرض داتقتادييوتقد مسح التوسع يف يراسة 

 الفالحيةيتحقق عندمد تكون املواتقع  الفالحيى أن التقدم ير  والذي: الحضري-األثر الصناعي نموذج -ثانيا
يف الدول املتقدمة إال أنه من  فالحيةهذا النموذ  تقد حيقق تنمية  حميطة بدملراك  احلضرية الاندعية ورغم أن

 ؛د ال تستخدم تقنيدت متطورةهب الفالحة الاعب أن ينجح يف الدول الندمية ألن
الفالحية ية يف املمدرسدت االرشدياألسدليب العلمية وتوسيع الطرق  استخدام به ويقاد: نموذج االنتشا  -ثالثا

 وتعميمهد يف خمتلف املندطق من( كدلبذور احملسنة مثال  نتد االويف انتقدء مستل مدت  الفالحيةيف العمليدت )
 ؛للفالحنيلنقل املعرفة ال راعية  ارشدييةوتقد اعتمدت الدول املتقدمة على أجه ة ، الدولة
احلديثة  الفالحة التقليدية إىل الفالحةالنتقدل من : ذات المردود العالي نتاجاالنموذج مدخالت  - ابعا

ات أسدسد يف االستثمدر  وتتمثل تلك، ذات مريوي عديل نتد االيتطلب استثمدرات تؤيي إىل جعل مدخالت 
القطدع الاندعي  انتد جديدة و  حيةفالاليت تسمح بدحلاول على معدرف  يف امليدان الفالحيحمطدت التجدر  

                                                   
 .126-125، ص صمرجع سابقأمحد عدرف عسدف، حمموي حسني الوايي،  1
 .52، ص مرجع سابقزهري عمدري،  2
 .72، ص ، مرجع سابقمجيلة معلم 3
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توفر  ويف حدل. بكفدءة عدلية يةنتدجاالاملواري  ستخدامال الفالحنيوتكوين  الفالحةالتقين يف  ستخدامااللوسدئل 
 .الدول املتقدمة املنقولة من الفالحيةهذه الشروط ميكن للدول الندمية أن تستفيد من التقنية 

 التنمية الصناعية عتمدة على الم ستراتيجيةاال: الثاني المطلب
اهليكلية  االختالالت إذ يتوتقف عليه تاحيح، ةتقتادييااليعترب التانيع حجر ال اوية يف عملية التنمية  

لمجتمع ممد يؤيي إىل رفع مستوى وحجم تقوى ل يعين التانيع اتسدع القدعدة الاندعيةو ، املرتبطة بظدهرة التخلف
أن يادحبهد تغري يف و  املادحبة لعملية التانيع البد نتد االتقدم تقوى و  ركذلك فإن تطو دمة.  املستخ نتد اال

 1.هذه بدورهد تدفع عملية التانيع إىل األمدمالسدئدة و  نتد االعالتقدت 
 الدو  التنموي للصناعة: الفرع األول

 ل الدور ويتحدي ذلك من خال، وشرطد ضروريد هلد ةتقتاديياالتعترب عملية التانيع حمور عملية التنمية 
ويعد القطدع الاندعي تقطدع ييندميكي حيرص على تطوير العديد  ةتقتاديياالالذي حتتله الاندعة يف عملية التنمية 

 2: من القطدعدت ومن أهم أيواره جند
يسدهم يف ممد الدخل و  نتد االتنويع وتوسيع إذ يعمل على  تقتاديياالمعدجلة االختالل يف اهليكل يف  يسدهم -

 ؛ةتقتادييااله جوهر التنمية دعتبدر ات اهليكلية بالتغري  احداث

 فري فرص العمل وإكتسد  املهدرات؛املسدمهة يف تو  -

 ؛تقتاديياال االستقرارعيم وحتقيق تد -

 الفالحة وبدتقي القطدعدت األخرى؛ للقطدع الفالحي وبدلتديل تع ي  الروابط مع نتد االتوفري مستل مدت  -

سمح التانيع بتنويع وي، تقدر كبري من العمالت األجنبية ريدلتديل توفوب يسدهم يف تع ي  الاديرات وتنميتهد -
معدالت التبديل الدويل اختالل  الاديرات وبدلتديل حل مشكلة عج  موازين مدفوعدت الدول الندمية بسبب

 ؛ختااهد يف تادير املواي األولية الندتج عن

مستوى ستهالكية وبدلتديل سدهم يف تطوير ورفع األفراي واجملتمع من السلع اإل احتيدجدتاملسدمهة يف توفري  -
 املعيشة؛

املنج ات أحدث  استخدامه القطدع ذو القدرة العدلية على دعتبدر التحوالت بيسدهم يف عملية التحديث و  -
 التحوالت يف مجيع النواحي. احداثممد يسهم يف العلمية والتكنولوجية 

 
 

                                                   
 .20، ص مرجع سابقزرنوح يدمسينة،  1
 .87، صمرجع سابقأوكيل محيدة،  2
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 استراتيجيات التصنيع : الفرع الثاني
التانيع اليت  اسرتاتيجيةحتدي سيدسة و  من مث على الدول أنلتانيع أمندطد متعدية ومسدرات شىت و تقد يأخذ ا

التانيع  اسرتاتيجيةالواريات و  احالل اسرتاتيجيةأبرزهد هي  وتوجد العديد من اسرتاتيجيدت التانيع لعل، تتبندهد
 .للتادير

مد كدن يستوريه من  دنتد تمع باجملواريات أن يقوم حمل ال حاللبدال يقاد: الوا دات احالل استراتيجية -أوال
 .1 البد من محدية الاندعة احمللية من املندفسة األجنبية يف األسواق احمللية حاللاال ولنجدح هذا، اخلدر 

ة اليت  الاندعدت التحويلية لسد حدجة السوق احمللية بدال من السلع املانوع بعض دتقدمةب سرتاتيجيةاالتعين هذه و  
هتدف إىل ختفيض أو منع الواريات من بعض  حاللعلى ذلك فإن سيدسة االت تستوري من اخلدر . و كدن

الاندعدت  حدجدت السوق احمللية لذلك متثل شبدعأسدسد ال سرتاتيجيةاال تقوم هذهو ، املنتجدت املانوعة
 احمللي ل أمههد توفر الطلبعواممن ال يرجع ذلك إىل جمموعة، االستهالكية األسدسية املرحلة األوىل من مراحلهد

عدية توفر الدولة هلذه الاندعدت و ، خنفدضحنو اال يةنتدجاالالوحدات  ميل حجمات املطلوبة و االستثمدر وتواضع 
 الالزم من األربدح وضمدن القدر، تكون كدفية ملنع مندفسة املنتجدت األجنبية من ندحية مظلة من احلمدية

وتشتمل احلمدية على احلمدية اجلمركية عن ، 2الاندعدت من الندحية األخرىهذه  اتقدمةللمستثمرين حلف هم على 
إىل جدنب احلمدية غري اجلمركية املتمثلة يف نظدم حاص ، مجركية على الواريات طريق فرض ضرائب ورسوم

ستنفذت فرص اندعة تقد اتبدأ املرحلة الثدنية بعد أن تكون الو 3.من سلعة معينة ئيدهند االستريايأو منع  االسترياي
أسواق  حيث تبدأ الاندعة يف ارتيدي يرة على امتادص م يد من املنتجدتالسوق احمللية تقد  تعدملو  حاللاال

  .يةنتدجاالو  بعض الاندعدت الوسطية اتقدمةيف نفس الوتقت ميكن البدء يف و  التادير
د مل حتقق هنالواريات إال أ احالل التانيع القدئمة على اسرتاتيجيةرغم توجه العديد من الدول الندمية إىل تبين 

د بدأت بتطوير هنأل سرتاتيجيةاال على عكس مد حال يف الدول املتقدمة اليت استفديت من هذه، النتدئج املرجوة
جهوي  اعدتقةأيت إىل  يف الدول الندميةالفالحي القطدع  يةانتدج اخنفدضحني أن  يف، أوالالفالحي القطدع 

 لفالحي.الب من جدنب القطدع التانيع فيهد بسبب ضعف الط
 الواريات يف الدول الندمية آثدرا هدمة أخذت يف الظهور  احاللالتانيع عن طريق  اسرتاتيجيةترتب على 

  4: ميكن إمجدهلد يف النقدط التدلية سرتاتيجيةاالخالل السنوات اليت طبقت فيهد هذه 

                                                   
 .75صمرجع سابق، مجيلة معلم،  1
 .26، ص مرجع سابقزرنوح يدمسينة،  2
 .126 – 124، ص ص ، مرجع سابقصفوت تقدبلحممد  3
 .140-130 ص ص، نفس املرجع 4
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ومن مث  يتهانتدجوبدلتديل مل تتحسن الفالحي القطدع  امهدلات على القطدع الاندعي االستثمدر أيى تركي   -
 رتب عنه امل يد من التبعية للدولأصبح عدج ا عن تلبية ال يدية يف الطلب على املنتجدت ال راعية وهو مد ت

 ؛هد لسالح الغذاء كوسيلة ضغط على الدول املتخلفةاستخداماملتقدمة وخدصة مع 
القدرة  اخنفدضمنط التانيع املتبع ذو كثدفة رأمسدلية عدلية وبدلتديل أيت زيدية استرياي السلع الرأمسدلية إىل جعل  -

 ؛على استيعد  القوى العدملة
على الارف األجنيب إال أهند  ففي حني انتهجت لتوفري الطلب، فشله يف إصالح العج  يف موازين املدفوعدت -

أكثر و ، جتهي ات، طع غيدرتق، مواي أولية) أشكدل أخرى بدلعكس مادرا لتسر  العملة الاعبة يف أصبحت
 1(؛اخلدرجية فوائد الديونو  من ذلك خدمدت

عدملية أتقعدت كثريا من  شكلت أزمة، يف عقد الثمدنيدت، تضخم مشكلة املديونية اخلدرجية للدول الندمية -
 ؛ةتقتاديياالالتنمية  برامجاف طموحة خلطط و عن املضي يف تبين أهد الدول

لي أي يافع يدفع املنتج احمل من مث عدم وجويو ، املندفسة األجنبية ختفدءاللك ذو ، تدهور جوية السلع املنتجة -
 2؛السلعة املنتجة أو راحة املستهلك حلرص على مسعةابقضديد اجلوية والنوعية و  هتمدمحنو اال

 ذلكحنو اخلدر  و  توجيه التنمية الاندعية دسرتاتيجيةميكن تسميتهد أيضد ب: لتصديرالتصنيع ل استراتيجية -ثانيا
 احالل اسرتاتيجية) الواريات احمللي لكي حيل حمل نتد االالسدبقة اليت كدنت تتوجه حنو  سرتاتيجيةاالعلى عكس 

 .الوسطيةو  يةنتدجااللسلع االستهالكية أو سواء من ا، الواريات(
 اسرتاتيجيةبين الواريات مت التوجه إىل ت احاللبعد فشل الدول الندمية يف حتقيق النتدئج املرجوة من سيدسة    

صندعدت معينة تتوفرهد  انشدءالرتكي  على واليت يقاد هبد  التانيع من أجل التادير اسرتاتيجيةأخرى متثلت يف 
للتادير  نتد اال اسرتاتيجيةسنغدفورة ن وهونج كونج و تديوافقد تبنت كوريد و  .فرص تادير كل أو ج ء من ندجتهد

ن السبعينيدت برزت جمموعة بلدان الشرق األتقاى ذات الاندعة الناف األول م ويف، منذ أوائل الستيندت
 اسرتاتيجيةومن م ايد اتبدع . املوجهة للتادير إىل جدنب جمموعة يول أمريكد الالتينية وخدصة املكسيك والربازيل

 3: يلي مدجل التادير التانيع من أ
 ؛جتمدعيةواملندفع احلدية اال يسمح التوجه للخدر  بتحسني ختايص املواري باورة تتفق مع التكدليف -

وعلى توفري السلع واملعلومدت يف السوق العدملية يؤيي حترير التجدرة إىل احلاول على أفضل تكنولوجيد  -
 ؛يةنتدجاالوبدلتديل زيدية تنوع املنتجدت وزيدية ، الوسيطة األتقل تكلفة واألعلى جوية

                                                   
 .28، ص مرجع سابقزرنوح يدمسينة،  1
 .28نفس املرجع، ص  2
 .79، ص مرجع سابقمجيلة معلم، 3
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فدلتجدرة احلرة حتقق مكدسب ، ق السوقالتوجه للخدر  من التخلص من مشكلة ضي اسرتاتيجية تمسح -
 ؛األسعدر واتسدع حجم السوق اخنفدضالكفدءة وحتسن مستوى اجلوية و  ارتفدععديدة تتمثل يف 

 االستفديةالدولة من  هذا من شأنه أن ميكنو ، النسبيةمبدأ املي ة  استغالليسمح التادير على حسن  -
 ؛سلعة معينة انتد من وفرات التخاص يف 

، خدصة التجدرة اخلدرجيةو ، ريةاجلد من خالل أتقسدم مي ان العمليدت، العمالت األجنبية احلاول على -
 .مديونية هذه الدول خفض منممد يؤيي إىل الت، ل االستدانةمن خال ليسو 

  ع من اسرتاتيجيدت التانيع بسببإال أنه ياعب على الدول الندمية تبين هذا النو : 

الاندعية  جدنب الدول بسبب شدة املندفسة من، ندعدت تاديريةياعب على الدول الندمية أن تقييم ص -
 ؛ذات التدريخ العريق يف ميدان التانيع

حدج  احلمدية الذي تفرضه الدول املتقدمة على السلع  درتفدعإن صندعدت التادير تاطدم غدلبد ب -
 ؛عية املستورية من الدول الندميةالاند

 اخنفدضاألجور يف الدول الندمية ويرجع ذلك إىل  اخنفدض الاندعي بدلرغم من نتد االتكدليف  ارتفدع -
 ؛ نتد االلعنار العمل وختلف أسدليب  يةنتدجاالالكفدءة 

 يف العديد من الدول الندمية على رأس املدل األجنيب وهذا األخري يتطلب سرتاتيجيةاالذه هب يعتمد األخذ -

 اليت حتقق له املندخ املالئم جتمدعيةاالو  ةتقتادييااللقدومه توافر حد أيىن من الظروف السيدسية و 
 .لالستثمدر

 التنمية البشرية( استراتيجية)المعتمدة على تطوير العنصر البشري  ستراتيجيةاال: الثالث المطلب
على  االنفدقالبشري  االستثمدرويعين ، يف رأس املدل البشري االستثمدرالتنمية البشرية على  اسرتاتيجيةتقوم 

ومن ، يةنتدجاالولته وحىت خالل حيدته ومهدريد وذلك منذ طفتسدهم يف بندء اإلنسدن بدنيد وعقليد اجملدالت اليت 
 1احة والتعليم والتغذية والتكوين.على ال االنفدقيف رأس املدل البشري هو  االستثمدرأهم جمدالت 
 االستثمدرومنه  .له يف املستقبلإلنسدن ل يدية يخعلى ا االنفدقيف رأس املدل البشري بأنه  االستثمدرويعرف أيضد 

ج ء من مدخرات اجملتمع أو األفراي يف تطوير تقدرات ومهدرات ومعلومدت  استخداميف رأس املدل البشري هو 
اليت امل يد من السلع واخلدمدت  نتد الوبدلتديل طدتقة اجملتمع الكلية.  يةنتدجاالوسلوكدت الفري هبدف زيدية طدتقته 

 2.عحتقق الرفدهية للمجتم

                                                   
إتقتادييدت السيدحة  ، ملتقى يويل حول"ي الرأس المال البشري كأحد شروط ترقية القطاع السياحي بالجزائرفأهمية االستثما  بويالل علي،  1

 .5، ص2010مدرس  10-09ويورهد يف التنمية املستدامة"، جدمعة حممد خيضر، بسكرة، اجل ائر، 
، امللتقى الدويل اخلدمس حول: رأس املدل الفكري يف ماهية  أس المال الفكري واالستثما  في  أس المال البشريرابح عرابة، حندن بن عوايل،  2

 .9، ص 2011ييسمرب،  14-13يف ظل االتقتادييدت احلديثة، جدمعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجل ائر، أيدم  منظمدت األعمدل العربية
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 ةقتصادياالفي التنمية  ةالبشريأهمية الموا د : الفرع األول
 ويف رأيه أن أعلى ، ه استثمدرا وطنيددعتبدر ي بيف الرأس املدل البشر  االستثمدرأكد الفريد مدرشدل على أمهية 

كن توضيح ميذ عن طريق اإلنسدن تتقدم األمم. و إ، املدل الذي يستثمر يف اإلنسدن أنواع رأس املدل تقيمة هو رأس
 1: أمهية املواري البشرية على املستويني التدليني

   القدرة التمويلية وحتديد مهمد اهتمت املنظمة بتحديث التجهي ات وتع ي: على مستوى المنظمة -أوال

ميكن حتقيقه يون مواري  فإن كل هذا ال، يل الذايت للتمي  عن املندفسنيوالتسويق والتمو  نتد لالأهداف طموحة 
أنه مع مرور الوتقت تتندتقص تقيمة رأس املدل املديي مثل  االشدرةوميكن ، تقديرة ومدهرة تعمل بروح الفريقة بشري

 ؛يتهد بدخلربات املرتاكمةانتدجلكن املواري البشرية تت ايد تقيمتهد و ، ك والتقديماملبدين واآلالت بدالهتال
 : ميكن ذكرهد يف النقدط التدلية: على المستوى القومي -ثانيا

 ؛جتمدعيةواال ةتقتاديياالالتنمية هد مفتدح دعتبدر الكفدءات البشرية املؤهلة واخلبرية ب اعداي -

، ةتقتاديياالستدامة يف التندفسية ميكن املوري البشري من تنويع هيكل االتقتادي الوطين لضمدن عنار اال -
 ى أهند أياة التندفسية العدملية؛العقول املفكرة عل اعتبدر عليه ميكن

مادرا ه دعتبدر وري البشري من خلق مادير جديدة للدخل الوطين تكون بديلة لدخل النفط بمكن امل -
 غري متجديا وتقدبال للنفدذ؛

 ء األفضل والادحل خلدمة اجملتمع؛خربات وعلوم ومعدرف وثقدفدت الشعو  األخرى وانتقدتوصيل ونقل  -

 ي البشرية آياة ل يدية الاديرات.املوار  -

 في  أس المال البشري االستثما مجاالت : الفرع الثاني
ومن ألفراي. ل يةنتدجاالاليت تسدهم يف حتسني نوعية العنار البشري ورفع الكفدءة  االنفدقنقاد هبد جمالت 

 2: ية مديلياالستثمدر دت االنفدتقأهم هذه 
هم يف تنمية مهدرات يعترب التعليم باوره ومراحله املختلفة من أهم العوامل اليت تسد: في التعليم االستثما  -أوال

األمر الذي ، واالكتشدفدت يف خمتلف اجملدالتاألفراي وتقدراهتم ومتكنهم من متدبعة التطورات العلمية والبحوث 
يف التعليم التوسع يف خمتلف أنواع  دالستثمدرويقاد بيتهم. انتدجدملني وبدلتديل زيدية على كفدءة الع اجيدبيدينعكس 
تل مدت التعليم وهيئدت التدريس د من املعدات ومساحتيدجدهتوتوفري ة للتعليم. على املرافق املخاا االنفدق

 فة ومواكبة التغريات اجلديدة؛التعليمية ل يدية املعر حتسني وتطوير الربامج و 

                                                   
، رسدلة مدجستري، كلية العلوم االتقتاديية والتجدرية -د اسة قياسية لحالة الجزائر –النمو االقتصادي وتكوين  أس المال البشري سبكي وفدء، 1

 .60، ص 2014، 2013تقتاديية، ختاص: إتقتادي كمي، جدمعة أيب بكر بدلقديد، تلمسدن، اجل ائر، وعلوم التسيري، تقسم العلوم اال
 .60 -58، ص ص نفس املرجع 2
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من ميكن تعريف التدريب على أنه العملية املنظمة واملستمرة اليت يكتسب الفري : في التد يب االستثما  -ثانيا
كذلك  .ملعدرف واملهدرات أو القدرات واألفكدر واآلراء اليت يقتضيهد أياء عمل معني أو بلوغ هدف حمديخالهلد ا

يعرف التدريب على أنه عمل خمطط يتكون من جمموعة من برامج خمااة من أجل تعليم املواري البشرية كيف 
إذا التدريب يتضمن تنمية  .يائهممن خالل تطوير وحتسني أ، تؤيي أعمدهلد احلدلية مبستوى عديل من الكفدءة

واليت متكنهم من مواجهة احليدة العملية واستيعد  التغريات املتبدينة يف أسدليب ، دويةمهدرة األفراي الذهنية والي
ويعد التعليم أسدسد مهمد وضروريد للتدريب لكن يبقى أن التعليم يرتك  أسدسد على اجلوانب النظرية أكثر ، نتد اال

من التعليم حبكم ارتبدطه بدجلوانب العلمية والتطبيقية ة عكس التدريب الذي يعترب أكثر ختااد من التطبيقي
 التدريب العدم والتدريب املتخاص؛ وهندك نوعني من التدريب وهي .بدرجة أكرب

األموال يف البحوث العلمية ختايص جدنب من روؤس  دالستثمدريقاد ب: في البحوث العلمية االستثما  -ثالثا
تعترب البحوث العلمية نظرا ملد حتققه من ، ء وتوفري مستل مدت مراك  البحثالبدحثني والعلمد اعداينفدتقهد يف ال

كغريهد من   لتنمية رأس املدل البشري االستثمدرأحد أوجه  وحتسني مستويدته نتد االتطور يف تقنيدت وأسدليب 
 ؛نتد االشدكل اليت تواجه عملية تسدهم يف حل امل أيوات وطرق جديدة ابتكدرهتدف إىل ، ات األخرىاالستثمدر 

يف الاحة ختايص رؤوس األموال لتمويل الربامج اهلديفة إىل  دالستثمدريقاد ب: في الصحة االستثما  - ابعا
كذا تنمية البحث يف هذا اجملدل من أجل حتقيق رعدية كدفية لألفراي ،  وتوسيع وحتسني اخلدمدت الاحيةتعميم 

يف الاحة العدمة أحد العوامل  االستثمدركمد ويعترب ،  طبيق التأمني الاحي للعدملني (العدملة وت )خدصة الطبقة
 اجيدبيدحيث يؤثر املستوى الاحي تأثريا ، ة ومستويدهتد العلمية واملهنيةاهلدمة اليت تسدهم يف تنمية القدرات البشري

 ةتقتادييااليف تكوين رأس املدل البشري يفوق يف نتدئجه  راالستثمد إن .يةنتدجااليف تقدرة األفراي وبدلتديل طدتقدهتم 
وبدلتديل أصبحت تنمية املواري البشرية من أهم القضديد وأكثرهد إحلدحد ، يف املواري املديية االستثمدر جتمدعيةواال

لمية أو العملية الضرورية لتحريك وصقل وصيدغة وتنمية القدرات والكفدءات البشرية يف جوانبهد الع هددعتبدر ب
 .والفنية والسلوكية العملية

 ةقتصادياالمصاد  تمويل التنمية : الرابعالمطلب 
يف البلدان الندمية هو وحتد من تطبيق اسرتاتيجيدهتد املعتمدة  ةتقتاديياالإن أهم عقبة تعوق عملية التنمية 
ونظرا الن التنمية يف هذه البلدان حتتد   اتاالستثمدر ين رأس املدل لتمويل افتقدرهد إىل املواري احلقيقية الالزمة لتكو 

إىل معدالت استثمدر عدلية تقد تعج  هذه البلدان على توفريهد مبواريهد الذاتية احلقيقية وحدهد فإهند تضطر إىل 
ومنه ، اتاالستثمدر االستعدنة برأس املدل االجنيب لسد النقص والفجوة احلديثة بني مواريهد احمللية )الذاتية( وحجم 

 1:مادير خدرجية كمديلياحمللية )الداخلية( و إىل مادير  ةتقتاديياالمادير متويل التنمية  تنقسم

                                                   
. 295-294، ص ص مرجع سابقامسدعيل حممد بن تقدنة،   1 
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 المحلية مصاد  التمويل : الفرع األول
فدلتنمية جيب أن تقوم أوال على املواري ، ةتقتاديياالة يف عملية التنمية حتتل املادير احمللية للتمويل أمهية كبري  
 : ثل املادير احمللية للتمويل منوتتم، لدرجة األوىل على مواري أجنبيةمشدريع تعتمد بد اتقدمةألنه ال ميكن ، احمللية
، والذي مل يتم التارف فيه، العدئلي ذلك اجل ء من الدخل املتدح يخدريعترب اال: ت القطاع العائليرامدخ -أوال

االستهالكي لألفراي  االنفدقدخل املتدح و العدئلي مبفهومه الواسع هو الفرق بني ال يخدروبدلتديل ميكن القول بدن اال
وحايلة الاندييق املختلفة املعدشدت سدط التأمني و تقمدخرات التقدعد كأ يف يخدروتتمثل مادير اال، والعدئالت

تدجر وامل املبدشر يف اتقتندء األراضي االستثمدر، ويائع يف البنوك وصندييق التوفريال، اليت تنشئهد اهليئدت واملؤسسدت
هو نفسه  فدملدخر، يخدراال االستثمدرادحب مد تنتشر يف البيئدت الريفية حيث ي كن واليت تنتشر أكثرواملسد 

 ؛سدبقةالسداي الديون ومقدبلة الت امدت ، املستثمر
 من يف األربدح احملتج ة لدى الشركدت واملؤسسدت يخدرل هذا النوع من االيتمث: قطاع األعمال راتمدخ-ثانيا

وتتمثل أصال يف الفرق بني ، 1االستثمدرواليت متثل مادر لتمويل تستهدف حتقيق األربدح  اليت يةنتدجاالاملشدريع 
وتنقسم مدخرات تقطدع األعمدل إىل ايخرات تقطدع األعمدل ، هدانتدجتقيمة السلع النهدئية املنتجة وتكدليف 

 ؛ات تقطدع األعمدل املختلط ومدخرات تقطدع األعمدل العدمايخدر اخلدص و 
( ريناملدخ)تقوم به املادرف والبنوك اليت تعمل كواسطة بني أصحد  الفدئض املديل: التمويل المصرفي -ثالثا

يف متويل استثمدراهتد لذاهتد أو مدخرات تستعملهد  املستثمرين( حيث ميكنهد أن توفر) وألصحد  العج  املديل
 ؛طبيعة نشدطهدمرين وختتلف البنوك حسب تقروضهد و إتقراض املستث اعدية

أسدسد يف  املتمثلة احلكومي بدلفرق بني اإليرايات احلكومية اجلدرية يخدريتحقق اال: الحكومي دخا اال -ابعا  
يعين تلك وبني املاروفدت احلكومية اجلدرية  الضرائب اجلمركية وغريهداملبدشرة والرسوم و  الضرائب املبدشرة وغري

ويف اجملدالت غري ، اخل.ألمن والدفدع والاحة والتعليم..كداألموال اليت تنفقهد احلكومة على مرافقهد التقليدية  
فإذا كدن هندك فدئض اجته ، 2التقليدية مثل نفقدت الدولة على اخلدمدت املختلفة وتكدليف الدعم ومد إىل ذلك

أمد إذا زايت النفقدت اجلدرية عن ، (يف حدلة مديونية احلكومة) ات وتسديد أتقسدط الديوناالستثمدر إىل متويل 
األخرى أو  اإليرايات اجلدرية أي يف حدلة وجوي عج  فدنه يتم متويله عن طريق السحب من مدخرات القطدعدت

غية حتقيق فدئض توجهه إىل وتعمل احلكومدت يائمد إىل تنمية مواريهد إىل ضغط نفقدهتد ب، عن طريق نقوي جديدة
 ؛التنمية املستهدفةو  االستثمدرضرو  وجمدالت 

                                                   
 .191، ص مرجع سابقمدحت القرشي،  1
 .61، ص2004الفجر للنشر والتوزيع، اجل ائر،  ياراالسترتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية، طيب ياويي،  2
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اإلجبدري ذلك اجل ء من يخول األفراي والذي يقتطع بطريقة  يخدريقاد بدال: االجبا ي دخا اال -خامسا
 يخدرومعىن ذلك أن هذا النوع من اال جتمدعيةاالو  ةتقتاديياالات ألغراض التنمية االستثمدر إل امية بغرض متويل 

وتتمثل كذلك يف ، الدخل ال يادر عن تقرارات األفراي للقيدم به وإمند يكون لفرض الدولة لبعض الضرائب على
يف الدول الندمية ألنه يقلل لفة وحيتل هذا النوع مكدنة هدمة بأنواعهد املخت جتمدعيةالتأميندت اال أرصدة صندييق

مب ايد مبدشرة مثل  يخدراألسعدر كمد يتمي  هذا النوع من اال ارتفدعمن حدة االجتدهدت التضخمية املتمثلة يف 
 1؛ملعدشدتادت الاحة والتعويضدت و خدم

ضديف عندمد تعج  إلسلطدت العدمة للحاول على متويل هو أسلو  تستخدمه او : التمويل التضخمي -سادسا
نقوي ورتقية  اصداريتلخص هذا بدالعتمدي على لعدمة من متويل النفقدت العدمة و املادير االعتيديية لإليرايات ا

 2.البنوك التجدريةأو االتقرتاض من البنك املرك ي و  جديدة
  ةقتصادياال المصاد  الخا جية لتمويل التنمية: الفرع الثاني

 تقاور املدخرات احمللية عن متويل كدفة مشروعدت التنمية يؤيي بدلدول الندمية إىل اللجوء إىل مادير  إن
مية  مويل اخلدرجي لعملية التنالتأشكدل املسدعدات االئتمدنية و و وتتعدي صور ، رجية لسد عج  املدخرات احملليةخد

 3: ييل كمد

 المنظمات الدولية التحويالت من المؤسسات و و  دفقاتالت-أوال 
 : ه للسهر على استقرار النظدم النقدي الدويل ومن مهدمه أيضدانشدءلقد مت : صندوق النقد الدولي -1
 ؛استقرار سعر الارف -

 ؛لدولية لتسوية املدفوعدت الدوليةتوفري السيولة ا -

 ؛ة للدول لتحقيق التوازنالتاحيحي اتقرتاح السيدسدت -

 .التعدون املتعلق مبشدكل النقد الدوليةو  يقوم بدلتشدور -

التنمية وتقد طبق  أجلمن  ةتقتاديياالوهو أول وكدلة يولية تقدم املعوندت : التعميرو  نشاءلالالبنك الدولي  -2
 : البنك عدة تقواعد ملنح القروض من أمههد

 ؛اجل ء الذي حيتد  إىل الارف األجنيبولتمويل  يةنتدجاالنح القروض لألغراض مت -

 ؛مدن حكومتهد أو مادرفهد املرك يةمتنح القروض إىل الدول بض -

 ؛لقرض ويفع الفوائد املستحقة عليهالتأكد من إمكدنية املقرتض على سداي ا -

 .األموال حسب األوجه املتفق عليهد استخداميتحقق البنك من  -

                                                   
 .51ص  مرجع سابق، طيب ياويي1
 .192، صمرجع سابقمدحت القرشي،  2
.202-201، ص ص مرجع سابقأمحد عدرف عسدف،   3 
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أنشأت بقاد تشجيع املشروعدت ، نظمدت التدبعة للبنك الدويلحدى املاوهي : مؤسسة التمويل الدولية -ـ3
إىل الضمدن احلكومي يةنتدجاال  ؛الذي تقتضيه شروط البنك الدويل اخلدصة بطريق مبدشر يون احلدجة ّ
برأس  1960وهي منظمة تدبعة للبنك الدويل غرضهد تقدمي تقروض ميسرة أنشئت عدم : هيئة التنمية الدولية -4
مليون  200 ألكثر من بدالتقراضي وال تسمح مع ذلك فدن نطدق عملهد حمدو و ، مليون يوالر 100ــ ب دل يقدرمــ

 .يوالر سنويد
وتقد تكون يف شكل نقدي  ال، تتمثل يف متول مواري من الدولة املدحنة إىل الدول الندمية: االعاناتالمنح و  -ثانيا

 يين يف شكل سلع وخدمدت استهالكية واستثمدرية النقد يكون يف شكل عموالت تقدبلة للتحويل والع، أو عيين
فدلقروض العدمة تعقدهد حكومدت الدول الندمية مع الغري ، تقد تكون القروض عدمة أو خدصة: القروض -ثالثا

أو أشخدص طبيعيني أو معنويني سواء كدنت ، مدت أجنبية أو هيئدت تدبعة هلداملقيمني يف اخلدر  سواء كدنت حكو 
أو هيئدت التمويل ، اهليئدت الدولية التدبعة هلد أو، أو صندوق النقد الدويل، ة كدلبنك الدويليئدت متويل يوله

معنويون من منظمدت التمويل الدولية لك اليت يعتمدهد أشخدص طبيعيون و أمد القروض اخلدصة فهي ت، االتقليمي
 ؛االتقليمي( أو من صندييق التمويل IFCمثل املؤسسة الدولية للتمويل )

يتمثل يف استثمدر املواري األجنبية يف رؤوس أموال مشروعدت التنمية يف الدول الندمية : األجنبي االستثما  -ا ابع
 : من التكنولوجيد اليت ينقلهد معهد لرفع عجلة التنمية هبد وهي نوعدن االستفديةهبدف 

أو ي ويتوىل إيارته نتدجاالوع أن يقوم املستثمر األجنيب بدمتالك رأس املدل املشر : استثما  أجنبي مباشر -1
 ؛مع الطرف املمثل للبلد االيارةمسدمهته يف رأس املدل املشروع وهو مد مينحه احلق بدالشرتاك يف 

أجنبية ويقتار على تقيدم األشخدص الطبيعيني أو املعنويني املقيمني يف يولة : استثما  أجنبي غير مباشر -2
أو االكتتد  يف أسهم املشروعدت املراي القيدم هبد كمد ال خيول للمستثمر على جمري شراء أسهم املشروعدت القدئمة 

 .االيارةاألجنيب احلق يف 
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 خالصة الفصل 
وهي عملية ، وأفضل ىأعل ارتقدء اجملتمع واالنتقدل به من الوضع الثدبت إىل وضعهي  ةتقتاديياالالتنمية 

وثقدفية وسيدسية  اجتمدعيةو  ةاتقتادييهي عملية  يضد التنميةتطور إىل األمدم وحتسني مستمر شدمل أو ج ئي. أ
وذلك ، وهي عنار أسدسي لالستقرار والتطور اإلنسدين واالجتمدعي، اتقتادي فقط اجندزاتوليست حمض  اياريةو 

بدجملتمع إىل واالنتقدل  مستوى معيشة مندسب أو حيدة أفضل وعلى رأسهد حتقيق، الندس واجملتمع لتحقيق أهداف
 .التقدم من لة جديدةمرح

الذي كوهند املؤشر الوحيد   ةتقتاديياالمبوضوع التنمية  هتمدمني حول االتقتاديياالوتقد اجتهت أفكدر معظم 
 االختالف يف ةتقتاديياالكمد رأيند يف الطرح السدبق ملختلف نظريدت التنمية و ، ت هذه الدولداتقتاديييعكس 

دمل سواء كدنت ندمية أو  تفسري هذه الظدهرة اليت تشغل كل العيف تقتاديياالالفكر  وجهدت نظر خمتلف املدارس
فهي ال تتحقق إال بدتبدع ، ية وممرك ة على مجيع املستويدتجمهويات متعد ةتقتاديياالكمد تتطلب التنمية ،  متقدمة

معينة من  ةوهذا مد جعل الدول الندمية عدج ة على حتقيق يرج، ل الالزمةاملالئمة وتوفري األموا االسرتاتيجيدت
إذ أهند تعدين من نقص مواريهد احمللية لتمويل التنمية لذا جندهد مضطرة إىل متويلهد من خمتلف ، ةتقتاديياالالتنمية 

 ية.االستثمدر ويل خمتلف املشدريع املادير اخلدرجية واألجنبية من أجل مت
 
 



 الفصل الثالث: 
في    ة الف الحيةتطور السياسة التنموي

 والمغربالجزائر  
 

 

 

 

 

 

 



 تطور السياسة التنموية الفالحية في الجزائر والمغرب                الث:                          الفصل الث

  

 

128 

 : تمهيد
وهذا ، ة واالجتماعيةاالقتصاديلتنمية مكانة متميزة ضمن أولويات ا واملغربتبوأ النشاط الفالحي باجلزائر 

 للبلــدينالوطين  االقتصادحي يف للدور األساسي الذي يلعبه القطاع الفال راجع باألساس
عليه الحي ودوره االسرتاتيجي توالت ة القطاع الفدراكا منها ألمهيان دول العامل و كغريها ماجلزائر واملغرب  
وكان للقطاع الفالحي مهمتني رئيسيتني ارتبطت األوىل بتحقيق االستقاللية الغذائية ، املخططات التنموية

 نتا اال ادرــمصوالثانية بتنويع ، هاانتاجلبعض احملاصيل األساسية اليت متلك امليزة النسبية يف ، الذايت( االكتفاء)
 .موجه للتصدير تاجيانوحتقيق فائض 

 وتسليطوالربامج التنموية الفالحية للجزائر واملغرب  السياسات تتبع مسار هندف إىل الفصلومن خالل هذا 
من خالل ، (2017-2000) خالل الفرتة املعتمدة للنهوض بالقطاع الفالحيخمتلف اآلليات  الضوء على

 : املباحث التالية
  ؛ اجلزائر بني النتائج واألهدافالسياسات الفالحية يف: المبحث األول

 ؛(2017-2000)املستحدثة صالحاالبرامج تأهيل القطاع الفالحي يف اجلزائر يف ظل : المبحث الثاني

  ؛الفالحية باملغرب اتصالحاالمسار : المبحث الثالث

 .خمطط املغرب األخضر للنهوض بالقطاع الفالحي: المبحث الرابع
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 في الجزائر بين النتائج واألهداف فالحية ياسات الالس: المبحث األول
يواي )احلالفالحي نتا هتدف اىل زيادة اال هنالكو  الفالحيأداة الدولة يف القطاع  الفالحيةتعترب السياسة 

 اجلزائر على هذا األساس عرف القطاع الفالحي يفة املتاحة. و من املوارد الطبيعي فالحياهناية املستغل و ( والنبايت
مبراحل  اتصالحاالومرت هذه ، كآلية لتأهيله اتصالحاالالعديد من  ذلك من خالل تبنيهو  فالحيةياسات س

 وفيما يلي ملخص لبعض الربامج والسياسات الفالحية املتبعة يف من االستقالل إىل الوقت احلايل.، خمتلفة
 وضعية القطاع الفالحي بعد االستقالل : األولالمطلب 
 1 :التالية االحصائياتتلخصها  ملشاكلتركة عقارية مثقلة با ة استقاللغدااجلزائر ورثت 
 ؛كتاره 4.969.102بسندات =  املفرنسةاألراضي  -

 ر؛كتاه4.406.356سندات =  بدونأراضي من نوع ملك  -

 ؛كتاره 2.071.582سندات =  بدونأراضي عرش  -

 ر؛كتاه 4.694.214=  الدولة أمالك -

 ر.اكته 4.117.905=  البلدية أمالك -

  9.200.000هكتار تعود ملكيتها للخواص ومنها  11.447.040األراضي هناك حوايل  هذهومن بني 
هذه  إنر. باجلزائ كانوا يتواجدون الذيناألوروبني  بيد كتاره 2.247.040و جزائريون حيوزها هكتار

كما تربز ،  آنذاك على العقار ةاملطبقفهي تربز من جهة تنوع األنظمة القانونية ، تربز شيئني أساسيني االحصائيات
 2.من جهة أخرى حجم املشاكل اليت ميكن أن تعرتض اجلزائر غداة االستقالل يف تنظيم العقار والتحكم فيه

 .فقط% 5ة بــيف حني سامهت الصناعزائريني من اجل % 85كانت الفالحة يف هذه الفرتة مصدر دخل
احملاصيل  انتا يف  املستعملةاحلقيقية  املساحة أنتجة فنجد من غري األراضيالسهبية و  املراعيحذفنا  وإذا ما
 جمموعمن % 18من مساحة اجلزائر الكلية أو 3 % كتار أي ما يقاربه مليون 7.6عن  تزيد ال الفالحية
 3.السهبية مبا فيها املراعي الفالحي نتا اال يف املستعملة املساحة

                                                   
، امللتقى العلمي الدويل الثالث حول" القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن واقع الفالحة في المجتمع الجزائريجليد نور الدين، بركان أمينة،  1

 .5ص، ة املدية، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع2014مارس،  29و 28الغذائي بالدول العربية"، يومي 
 .5ص ، نفس املرجع 2
، امللتقى العلمي الدويل الثالث حول" القطاع الفالحي 2012 – 1962قراءة في السياسات الزراعية للجزائر ما بين محداش عبد اجمليد،  3

ية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس، ، كلية العلوم االقتصاد2014مارس،  29و 28ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية"، يومي 
 .3املدية، اجلزائر، ص
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 (22/10/1962المؤرخ في  02/  62 قمالمرسوم ر )سياسة التسيير الذاتي: الفرع األول
 استغاللظروف طارئة يف بدايته كان جمرد مرحلة انتقالية من أجل محاية و  فرضتههو نظام ثوري وفوري و 

قصد مسايرة ، 22/10/1962املؤرخ يف  02/  62األمالك الشاغرة مما دفع باملشرع إىل تقنينه باملرسوم رقم 
 2.مجاعيا من طرف العمال الفالحني بطريقة عفويةاليت أصبحت ُتسري ذاتياً و  ،1الواقع ومنع بيع األمالك الشاغرة

الذايت بأنه التسيري الدميقراطي للمنشآت واملستثمرات اليت هجرها األوربيون ومت  ويعرف التسيري
ون الدائمون على األراضـي ممـا أسفر على تك الفالحيونالعمال  استوىلحيث مبجرد رحيل املعمرين 3.تأميمها

جبهة و  أعضاء من جيش التحرير الوطينو نقابية حملية  اتاطار مبساعدة ، املستغلني بشكل تلقائي مجاعات من
 4.التحرير الوطين حملاولة الدفاع عن أداة العمل ملناصبهم الدائمة

 : أهداف التسيير الذاتي -أوال
حة من خالل تأميم تلك محاية األراضي الفالحية الشاغرة واملقدرة بثلث األراضي الصاحلة للفال -

 املمتلكات العقارية وانتقال ملكيتها إىل الدولة؛

وهبذا يصبح الفالح هو العامل واملنتج واملسري ، على الالمركزية يف تسيري وإدارة النشاط الفالحي عتماداال -
 االشرتاكي؛ طارحيث يتم انتخاب من بني الفالحني جلان للمتابعة والتوجيه وفق اال

  5لتسري األراضي الفالحية من قبل الفالحني دون امتالكهاجلان  انشاء -

 : هياكل التسيير الذاتي -ثانيا
 هو أعلى جهاز يوجه نشاط املزرعة؛: اجلمعية العامة -

 خيتار من قبل اجلمعية العامة ؛: جملس العمال -

 تنتخب من قبل جملس العمال؛: جلنة التسيري الذايت -

 ن قبل أعضاء اجلمعية العامة ملدة ثالث سنوات؛ينتخب م، ميثل مجاعة العمال: الرئيس -

6الفالحي. صالحاالاملدير: هو ممثل الدولة تعينه وزارة الفالحة و  -
 

 
 

                                                   
 .141سايح بوزيد، مرجع سابق، ص 1
 .1، ص2012، ماي مسار التجديد الفالحي والريفي عرض وآفاقوزارة الفالحة والتنمية الريفية،  2
 .121قصوري رمي، مرجع سابق، ص 3
رسالة ماجستري، فرع التخطيط، قسم العلوم زائر واقع وآفاق)دراسة تطبيقية بوالية الجلفة (، القطاع الفالحي في الجأعمر السعيد شعبان،  4

 .11، ص 2004/2005االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 .158زاوي بومدين، مرجع سابق، ص  5
 شوال11مؤرخ يف  68-653األمر رقم (، 1969)15اجلريدة الرمسية رقم لتسيير الذاتي في الفالحة، ااجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  6

 .1 ، ص1968ديسمرب، 30املوافق لـ 1388
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 : ا القطاع املسري ذاتيا فيما يليمتثلت أهم املراحل اليت مر هب: مراحل التسيير الذاتي -ثالثا
يل املعمريني وتركهم لكل بعد رحبدأت هذه املرحلة مباشرة : ة(األمالك الشاغر ) المرحلة األولى -1

على هذه اليت بقيت بدون مالك وعلى إثر ذلك بدأت عملية االستيالء الفردي واجلماعي األراضي 
قررات  اصداروتدخلت احلكومة باسم محاية املصاحل العامة ب، وطنية خمتلفةاملمتلكات من قبل منظمات 

اجلماعي ستيالء الفردي و ية القانونية لالء الشرعضفاداعية حلماية األمالك الشاغرة وا ومراسيم ونصوص
ماية األمالك الشاغرة من النهب حل 1962أوت  24هذه املراسيم مرسوم  من طرف الفالحني ومن بني

فراد واجلماعات الذي ينظم انتقال هذه األمالك بني األ 1962والقرار الصادر يف أكتوبر ، والسرقة
مارس  18يف  الزراعي صالحلال الوطين يف الديوان متثلت تنظيمية لهياك تكوين مت كماوكيفية حيازهتا.  

 تبعا الدولة أصبحت وبذلك، الذايت وخمرجات التسيري مدخالت كل على اإلشراف يتوىل الذي 1963

 1؛املزارع هذه على خارجية مباشرة سيطرة متارس االجراءات هلذه

املرحلة مع صدور املرسوم جاءت هذه  1963اي م من مارس إىل: التأميم الجزئي() المرحلة الثانية -2
كما صدر قرار ،  فية تنظيم قطاع التسيري الذايتوالذي ينص على كي 1963املؤرخ يف  63-88رقم 
حيث مت يف هذه املرحلة تأميم حوايل ، للمسات األخرية لعملية التنظيمالذي وضع ا 1963ماي  06

ل املزارع اململوكة من طرف األجانب اليت بلغ عددها وك، مليون هكتار من األراضي اليت خلفها املعمرون
جمهزة بالعتاد الفالحي وكانت تستغل بطرق حديثة ، ألف هكتار 200مزرعة تضم مساحة  127
 ؛ جانب احلمضيات وامخمورهذه املزارع خمصص للتصدير من حبوب كالقمح إىل انتا إىل أن  ضافةباال

متيزت هذه املرحلة باستعادة كامل األراضي : 1964توبر أك 12)التأميم الشامل(  الثالثة المرحلة -3
هي تقع يف وتعترب من أحسن األراضي امخصبة و هكتار مسرية ذاتيا  2632000ـــاليت قدرت ب الفالحية

أما عدد ، ة مسرية ذاتيامزرع 2191موزعة على ، 2أعايل شلفمنتيجة وعنابة و  لسهول الشماليةبا
بعد و  عامل دائم 80000مستخدمني يف األراضي فيبلغ عددهم الفالحني الذين كانوا العمال و 

نة تسيري تابعة للقطاع ( جل2300عامل دائم يعملون داخل ) 150000التأمينات بلغ عددهم 
 ايل يوضح توزيع األراضي املؤممة.واجلدول الت، 3االشرتاكي

                                                   
ول الثاي ح الوطين امللتقىاإلستثمار في القطاع الفالحي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة)دراسة حالة الجزائر(، مراد كواشي، مرمي بودودة،  1

 8و7يومي ، اجلزائر، بوعريريج اإلبراهيمي، بر  البشري حممد "التنمية البديلة لقطاع احملروقات يف اجلزائر"، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة
 .4، ص 2016مارس، 

 .123، ص مرجع سابقرمي قصوري،  2
 .6صمرجع سابق، جليد نور الدين، بركان أمينة،  3
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 توزيع األراضي المؤممة: ( 01-03) الجدول رقم 
 النسبة للمساحة الكلية مساحة المزارع سبة لعدد المزارعالن عدد المزارع العينات

 14.1 373000 3.1 67 هكتار 100أقل من 
 8.1 213000 30.9 682 هــ 500إلى  100من 
 17.0 448000 29.0 620 ه 1000إلى  500من 
 26.9 711000 23.0 510 ه 2000إلى  1000من 
 28.2 743000 12.9 286 ه 5000إلى  2000من 

 5.5 144000 1.1 22 ه 5000ر من أكث
جامعة ، فرع التسيري، ةاالقتصاديمعهد العلوم ، اجستريرسالة م، القطاع المسير ذاتيا ومشاكله المالية، حممدبويهي : المصدر
 .21ص ، 1987، اجلزائر
 إىل اضافة، هكتار 100من عدد املزارع تفوق مساحتها  % 96من خالل اجلدول نالحظ أن أكثر من  
وهذا مؤشر على سياسة التجميع اليت إنتهجتها ، هكتار 5000إىل 1000مزرعة ترتاوح من  818ود وج

 اتاجراءاملرحلة اختذت  هذهويف كم فيها وهذا يرجع لكرب مساحتها. التحا و استغالهلمما وقف عائق أمام ، الدولة
 والئية مبديريات فالحية لزراعيا صالحلال الوطين الديوان استبدل حيث، الالمركزية من نوع ضمان شأهنا من

 حتت وتكون احملاسبة عملية مهمتها تنظيم تعاونيات انشاء مت كماة.  حمدد ومهنية جغرافية جماالت يف ختتص
 للعتاد الوطين الديوان أُنشئو . ثانية جهة من اجلزائري والبنك الوطين، جهة من الوصية للوزارة املزدوجة املراقبة

   .هااصالحو  الفالحية واملعدات اآلالت توفري ومهمته، بفروعه اجلهوية الفالحي
 نظام التسير الذاتيتقييم  -رابعا

مل تكن لديهم امخربة املهنية ، 1963مارس22عندما باشر عمال التسيري الذايت عملهم طبقا لقرارات 
كية والتعود على تنقصهم الرتبية االشرتا  كما أن العمال كانت،  والوعي الضروريني لتسيري قطاع فالحي حديث

نظام العمل اجلماعي املنظم والدائم. إذ مل يكن هنالك ما يعرف برب العمل وال عمال كما كان عليه األمر يف 
 اختاذإال أهنم مل يكن لديهم أي سلطة أو احلق يف ، باعتبارهم املعنيني بتسري أنفسهم بأنفسهم. 1عهد االستعمار

ع الدميقراطي يف جمال التسيري لنظام التسيري الذايت إال أن وزارة الفالحة رغم الطاب، القرارات اليت تدير شؤوهنم
 1968ديسمرب 30املؤرخ يف  68-653 وذلك استنادا إىل األمر رقم االدارياستمرت يف تدخل يف التسيري 

تستعمل طرق حيث كانت الدولة 2املركزية. االدارةوالذي أقر على استمرارية املزارع املسرية ذاتيا لقرارات وخطط 
. مما أدى إىل قرارال اختاذتسيري متيزت باملركزية والبريوقراطية مع العلم أن أهم بند يف هذه السياسة هو الالمركزية يف 

عن تلبية الطلب  الفالحيحيث عجز القطاع ، ستغاللوتسيري اال نتاجيضعف مسامهة املنتجني يف النشاط اال
                                                   

، رسالة ماجستري، فرع القانو العقاي، قسم القاون امخاص، كلية الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفالحية سوسن بوصبيعات، 1
 .24ص ، 10 -9، ص ص 2007/  2006احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 

  1969فرباير15الصادر يف 15العدد الجريدة الرسمية، الحة، يتضمن التسيري الذايت يف الف 1968سبتمرب، 30املؤرخ يف  68 -653األمر رقم،  2
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سنة %3.27طيلة العشرين سنة ) % 3الذي مل ينخفض عن ، لنمو السكايالغذائي املتزايد نتيجة لتزايد معدل ا
امليل املتوسط  يف ارتفاعمع ، فاتورة الورادات الغذائية ارتفاعوهذا ما أدى إىل ، (1982سنة 1970-3.21%

إىل  ضافةباال، 1982سنة  %40إىل  1972سنة %25حيث ارتفع من، سنواتعشر خالل  ستريادلال
كما مل حتدد قرارات مارس  كبري من املزارع رغم ختصيص الدولة مبالغ كبرية هلذا القطاع.  عدد انتا  اخنفاض

والقطاع الصناعي ومل حتدد نوع ملكية املزارع املسرية ذاتيا هل هي ملك الدولة  الفالحيبوضوح الفرق بني القطاع 
 .أم ملك للمستفيدين ؟ ومل حتدد نسبة دخل العمال

  ( 08/11/1971: المؤرخ في 73-71: )األمر رقم لثورة الزراعيةسياسة ا: الفرع الثاني 
 نتا من حيث الرتاجع الكبري يف اال، الفالحيجاءت هذه السياسة كنتيجة للوضعية اليت آىل إليها القطاع 

اري وقد أشار الرئيس الراحل هو ، 1وكذا التوزيع غري العادل لألراضي الفالحية، املسرية ذاتيا املزارعالذي عرفته 
وليس عمل ، شعيب اختياروك، وأن التسيري الذايت كان جمرد نظرية، السابقة الفالحيةبومدين إىل فشل السياسات 

القضاء على البريوقراطية يف التسيري الذايت الذي غاص يف حلقٍة مركزية موروثة  وأضاف أنه جيب، 2يومي وواقع حي
الثورة الزراعية حتت قانون  الرئيس اجلزائري هواري بومدينولغري ذلك من األسباب أعلن  3.عن احلكومة السابقة

وقد  1971نوفمرب  8 يف املؤرخ 73 -71مادة مبقتضى األمر 280واملكون من ، ا"األرض لمن يخدمهشعار "
من يفلحها ك احلق يف األرض إال األرض ملن خيدمها وال ميلوىل من قانون الثورة الزراعية "جاء يف املادة األ

ات هيكلية يف القطاع اصالحعدة  انتها عملت هذه السياسة إىل تدخل الدولة من خالل 4.ا"ويستثمره
الوطين كما عملت  القتصادالفالحي هبدف تنشيطه وتنميته ودفعه إىل آداء أدوار مهمة داخل امخطط التنموية ال
 اجراءلني فيها والذين كانوا على التقليص من ملكية األراضي الفالحية وتوزيع تلك األراضي على الفالحني العام

 5.للفالحة االمجايل نتا من اال 5/1حيث يقدر أجرهم حبدود 

                                                   
القطاع الزراعي في الجزائر وأثرها على الناتج الزراعي دراسة تحليلية وقياسية للفترة  اصالحمبادرات مجال جعفري، العجال عدالة،  1
 .100، ص 2018/  12/12، 02، العدد 10جملة دفاتر إقتصادية، اجمللد (، 2015 -2000)
، امللتقى التاسع حول والعقبات االنجازات، بين 2013 – 2006القطاع الزراعي في الجزائر في ظل الوفرة المالية للفترة هامشي الطيب،  2
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسرياستدامة األمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية والدولية"، "

 .3، ص2014نوفمرب  24و 23جامعة الشلف، يومي 
3
 Nadir Mohamed Tayeb , « L’agriculture dans la planification en Algérie, de 1967 à 1977 », 

OPU ,1982 , Alger ,p 03  
رمضان 20مؤرخ يف  71-73األمر رقم (، 1971) 97، اجلريدة الرمسية رقم ميثاق الثورة الزراعيةجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، ا 4

 .1642.ص1971نوفمرب، 08املوافق لـ  1391
 .61، ص1987، رسالة ماجستري، فرع التسيري، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، القطاع المسير ذاتيا ومشاكله الماليةبويهي حممد،  5
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الذايت مل تعطى النتائج املوجـودة وهذ ما جيعل البحث عن  التسيريإن عملية  :أهداف الثورة الزراعية -أوال
ة من خالل جمموعة من القتصاديالنتيجة ا الفالحية من أجل املشاركة الفعالـة فـيالقدرات الذاتية واألساليب 
 1:األهداف متثلت فيما يلي

 : ذلك وفق األسس التاليةو : تأميم أراضي الممتلكات الكبيرة - 1
بنفسه على مساحات حمدد تنزع منه  وامللك الذي ال يشغل أرضه، املباشر لألرضالشخصي و  ستغاللاال -

لقد مت ، و ااستغالهلملساحة اليت ال ميكن له ترك جزءا منها غري مشتغل تنزع منه امن يشغل أرضه بنفسه و 
 ا؛كذا وضعيتهو  املرويةحتديد املساحة اليت ميكن امتالكها حسب طبيعة األرض املروية منها أو غري 

 ختضع لنفسالفالحية أو الشاغرة تضم إىل الصندوق الوطين للثروة الزراعية لكي و  كل األراضي العمومية -
ألن القطاع تابع للقطاع ، وأراضي التسيري الذايت ختضع لنظامها، ملؤممةالنظام الذي ختضع له األراضي ا

 هو نظام تسيريها.، أراضي الثورة الزراعيةو  االختالف القائم بني أراضي التسيري الذايت، و املؤمم
جباريا حتت اهنا ويستغلو ، توزع هذه األراضي على الفالحني الذين ال ميلكون أراضي: األراضي المؤممة -2
ما عدا غري القادرين ماديا أو جسديا وهذه التعاونيات تستفيد حسب حاجياهتا من املساعدات  ام التعاونياتنظ

 انشاءالتقنية للفالحني مت ولتسهيل حل املشكالت املادية و ، نتا التقنية واملادية مخدمة األرض وحتقيق اال، املالية
املستفيدين مرغمني على التخلي عن منتوجاهتم  علما أن، تعاونيات خدمات أو املالكني امخواص الصغار

 2: وميكن حتديد أهم األهداف فيما يلي .للتعاونيات الفالحية البلدية للخدمات
  ؛تغيري جذري يف األرياف اليت طاملا حرمت من خريات البالد احداث -

 ؛ووضع شروط ترقيتهم الفالحنيتوزيع األراضي وتنظيم  اعادة -

 ؛لكية العقارية الواسعةقلب األوضاع القائمة للم -
 عالقات مباشرة انشاء اعادةبكل أشكاله وذلك ب ستغاللاالستعمار والقضاء على اال تصفية آثار -

 ".األرض لمن يخدمها" على أساس مبدأ الفالحةللعمل يف ميدان 
 بالتايل، و عماراالست عن املوروثة االجتماعيةو  ةاالقتصادي التناقضات على القضاء اىل الزراعية الثورة ترمي كما

 قد الزراعية الثورة نإفم العمو  علىو .الوطنية السوق يف الزراعة جمموعة بدخول تسمح نتا لال جديدة بىن خلق
  3: مهاو  أساسيني هدفني أو مكسبني بتحقيق مسحت
 ؛هبا املرتبطة العمل شكالوأ الكبرية العقارية امللكية الغاء -

                                                   
 .13، ص1996ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المعاصر، جنوح األحداث والتغير االجتماعي في الجزائر علي مانع،  1
 .16، ص1988ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، تطور التنظيم القانوني في القطاع الزراعي في الجزائرعمر صدوق،  2
 .97-96فوزية غريب، مرجع سابق، ص ص  3
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 كانت لو من أجنع بكيفية الفالحة بتهيئة تسمح نسبيا حلجما كبرية وحدات يف املؤممة األراضي جتميع -
 متفرقةو  جمزأة

 1: يقوم قانون الثورة الزراعية على ستة مبادئ هي: المبادئ األساسية للثورة الزراعية -ثانيا
يعين ، وىل من قانون الثورة الزراعيةوهو أول مبدأ نصت عليه املادة األ، األرض ملن خيدمها: المبدأ األول -

ويسقط حق امللكية نتيجة التخلي عنها وعدم ، هبا االنتفاعرض مقيدة بالعمل املباشر فيها و ن ملكية األأ
 ؛اإلنسان ألخيه اإلنسان استغاللمنها واملستخلص من هذا املبدأ عدم  االنتفاع

 ؛كني الذين ال يفلحون ملكيتهم بصورة مباشرةالحق امللكية بالنسبة للم الغاء: المبدأ الثاني -

 ؛ية يف املوارد املائيةستغاللكل أشكال التجارة اال  الغاء: ثلمبدأ الثالا -

 ؛تأمني حقوق الفالحني يف األراضي اليت يزرعوهنا بأنفسهم: المبدأ الرابع -

منح الدولة األراضي للفالحني الذين ال ميلكون أرضا وبصورة جمانية ويتم تشجيعهم : المبدأ الخامس -
 ؛تعاوي اطاريف  نتا ضي ووسائل االعلى االستعمال املشرتك لألرا

اهليئات الالزمة لتحسني شروط  انشاءتويل الدولة مسؤولية محاية الفالحني وتأطريهم و : المبدأ السادس -
 .املعيشة يف األرياف

 وأوىل أمهية بالغة ، الفالحي نتا وهدفها هو القيام بتوزيع عادل وفعال لوسائل االالثورة الزراعية  مضمون كان 

بل هتدف إىل حتقيق متويل ، التوزيع اعادةرد عملية تأميم و األرض إال أن هذا العنصر وحده اليكفي مبجإىل 
بـ  بعد أن شكل ما يعرفا. اراداهتا واحلصول على استغالهل تشريع ينظم ملكية األرض ووسائل األرياف وهو

مع ، عة حتت وصاية وزير الفالحةموضو ، مؤسسة من مؤسسات الدولة وهو، "الصندوق الوطني للثورة الزراعية"
 أن يفوض جزء من هذا االختصاص إىل الوايل فيما يتعلق باالشراف على عمليات التسيري وصيانة أموال الثورة

، 2وينقسم هذا الصندوق إىل صناديق بلدية على مستوى كل البلديات الداخلة يف مناطق الثورة الزراعية. الزراعية
 3ة.املؤممو  املتربع هباو  اضي املستوىل عليهاالذي أخذ مهمة رصد كل األر 

 مراحل تطبيق سياسة الثورة الزراعية -ثالثا
ثالث عمل قانون الثورة الزراعية على حتقيق األهداف املذكورة سابقا وفق برنامج زمين حمدد مت تقسيمه إىل 

 : مراحل كما يلي

                                                   
، املتضمن قانون 1971/11/08(، املؤرخ يف  71-73لثورة الزراعية ) األمر رقم املتضمن قانون ا 71-73من األمر رقم  12إىل  6املواد من  1

 .1642، ص 97، العدد 1971مادة (، اجلريدة الرمسية لسنة  280الثورة الزراعية، يتضمن هذا األخري 
، أطروحة -لألمالك الخاصة للدولة األراضي الفالحية التابعة -النظام القانوني الستغالل العقار الفالحي في الجزائرسوسن بوصبيعات،  2

 .52، ص 2018/  2017دكتوراه، ختصص قانون عقاري، قسم القانون امخاص، كليةاحلقوق، جامعة قسنطينة، 
 .07، صمرجع سابقجليد نور الدين، بركان أمينة،  3
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تصنيف القيام بعملية اإلحصاء و  رحلة متخالل هذه املو  1972من جانفي انطلقت : المرحلة األولى -1
، فة مبختلف التحقيقات حتت رقابة ومسؤولية كل بلديةاهليئات واألجهزة املكل اقامةو  الفالحيةامللكيات 

هذه األراضي من تعترب إحصاء أراضي اجملموعات احمللية وأراضي العرش واحلبوس و متيزت هذه املرحلة بو 
 1؛املنحدرات مبناطق اهلضاب العلياة ويقع أغلبها يف اجلبال و حيث امخصوبالثالثة من الدرجة الثانية و 

، تأميم وتوزيع األراضي على الفالحني اجراءمت خالهلا  1972انطلقت يف سبتمري : المرحلة الثانية -2
عائلة فالحية ال ألف  60ألف هكتار من القطاع امخاص على  650توزيع أكثر من  اعادةحيث مت 

من خمتلف ، 2رهكتا 1.100.000تعاونية فالحية متتد على 6000 مةاقالقد مت و ، ميلكون أرضا
، CAPRAالتابعة للثورة الزراعية نتا ه وتشجيعه هو تعاونيات االاعتماداألنواع غري أن الصنف الذي مت 

من املساحات  % 80وقد استحوذ هذا الشكل من التعاونيات على أكثر من ، تعاونية 4205حوايل 
ومت ، الزراعي صالحابعة لالاألراضي الت استغاللمن املستفيدين من  % 65بة الزراعية كما ضم قرا

بلدية من بلديات الوطن   703مستوى  على CAPCSتعاونية فالحية متعددة امخدمات  674 انشاء
كشبكة المركزية تتوىل تقدمي بعض امخدمات املوازية للنشاط الفالحي التعاوي كالتموين بالبذور واألمسدة 

تعاونية فالحية باستثمارات مشرتكة  730 انشاءكما مت ،  3نتا املواد األولية الداخلة يف عملية اال وخمتلف
ة تقدر بـ انتاجيغري  جتمع استصالح على أرض 740و. نتا مكلفة باستعمال وسائل اال

ولقد عرف  هكتار. 600 000مساحة  كيل تعاونيات لرتبية املواشي علىكذا تشو  هكتار.500.00
بأنه شركة دميقراطية للفالحني الذين يعيشون يف خدمة األرض ، يلثورة الزراعية التعاون الفالحا ميثاق

ا اعتمادوذلك  للفالحةالتنمية الكثيفة  اطارودمج املزارع الصغرية يف  الفالحة اشرتاكيةوأسلوب لتوسيع 
لتحضري صغار الفالحني  راطاوعليه فإن التعاونية الفالحية ماهي إال ، "ألرض لمن يخدمها"على مبدأ 
 4؛نتا ية والتمهني للتسري اجلماعي لوسائل االختيار للمشاركة احلرة اال اطاركما تعترب  وتكوينهم

، ل الصحراءيف مشاالرعوي يف اهلضاب العليا و  لتنمية القطاع 1975بدأت منذ عام : الثالثةالمرحلة  -3
يم محلة توعية لرتشيد الفالحني لقد مت تنظو  هذا لتمكني البدو الرحل من االستقرار بتحسني ظروفهمو 

ى يف عام حيث بلغ عدد هذه القر ، التعاونيات والقرى االشرتاكية واجباهتم يفوتعريفهم حبقوقهم و 
خالهلا مت تطبيق قانون الرعي و دارهتم.ادفها كان جتميع الفالحني لتسهيل هو ، قرية 147حوايل  1981

                                                   
جستري، ختصص حتليل إقتصادي، قسم العلوم رسالة ماإنعكاسات مسح ديون الفالحين على التنمية الفالحية في الجزائر، عز الدين مسري،  1

 .21، ص 2011/2012، اجلزائر، 3االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
 .82، مرجع سابق، صدور السياسات الزراعية في تحقيق ااألمن الغذائي العربي ) الجزائر أنموذجا (نعامة امباركة،  2
، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على مشكلة التغذيةة علي، بوخالف 3

 .130، ص 2014/2015االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلا  مخضر، باتنة، اجلزائر، 
 .72-23القانون األساسي للتعاونيات، األمر رقم  4
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الرعاة من طرف كبار  ستغاللذلك لوضع حد الو  1975ن جوا 17 املؤرخ يف 75-45مبقتضى األمر 
، ةعىي جزء من قانون الثورة الزراعيويعترب قانون الر ، ""الماشية لمن يرعاهاذلك بتطبيق مبدأ املالكني و 

ا استغالهلشية وحيازة املراعي و وميكن تعريف قانون الرعي بأنه جمموعة القواعد اليت تنظم امللكية لرتبية املا
 1ن.تنظيم مناطق السهوب عموما وهو مايتجلى يف حمتوى هذا القانو  عادةرتتيبات الالزمة الوضع الو 

 2: جيابيني مهااحققت الثورة الزراعية مكسبني : تقييم الثورة الزراعية  -رابعا
 وأشكال العمل املرتبطة هبا؛، الفالحيةامللكية العقارية الكبرية لألراضي  الغاء -
 بشكل أفضل مما كانت جمزأة. نتا بشكل يضمن االجتميع األراضي املؤمنة  -
 استصالحها من جهةعن طريق ا استغالهلوتوسيع عملية  الفالحيةرغم اجلهود الرامية إىل حتسني األراضي و 

إال أن حجم األراضي مل يتغري ، ا من جهة ثانيةاستغالهلرة على توزيعها على اليد العاملة الفالحية القاد اعادةو 
 1962سنة كيلو مرت مربع 449000بينما كان حجم تلك األراضي ، اخنفاضنوات بل شهد خالل هذه الس

 % 86لزراعة احلبوب اجلزء األوفر بـ وتشكل األراضي املخصصة، 19793كيلومرت مربع سنة   438200أصبح 
كانت الدولة حتاول بسط   صالحاالمن خالل هذا 4ر.هكتا 943100أي  1978من جمموع األراضي سنة 

كان اهلدف الواضح والبني ،  ها على القطاع امخاص عن طريق حلب مساندة أكرب عدد من صغار الفالحنينفوذ
كما ،  نتا ومن جهة أخرى كانت الغاية هي تغيري شروط اال، هو توزيع األراضي لفائدة فالحني بدون أرض

 5.هااجناز  قرية مت 201لكن فقط ، حية اشرتاكية لصاحل املستفيدينقرية فال 1000انشاءتوقعت 
هذا الذي حقق االجيايببالرغم من التطور ، ا تطور ويعاي من صعوبات كبريةدومن الفالحيوظل القطاع 

 بسبب، تباط مع إزدياد إحتياجات السكانإال أنه ظل دون املستوى املطلوب باالر ، القطاع يف بعض اجلوانب
 ما أدى إىل استحداث العديد من، لبية السكاناجلزائر وخاصة سكان الريف على الفالحة املعيشية لغا اعتماد

اجلزائري من الفالحة إىل  االقتصادفرص الشغل ولكن بعد سنوات قليلة اندثرت هذه اجملهودات وغريت وجهة 
 6.الصناعة ومت القضاء على الثورة الزراعية

 

                                                   
 . 1957جوان  17املؤرخ يف  75 – 45أنظر قانون الرعي الذي تضمنه األمر  1
، رسالة ماجستري، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم إشكالية العقار الفالحي في الجزائرحاشي معمر األزهر،  2

 .34، ص 2010/2011، اجلزائر، 3التسيري، جامعة اجلزائر
 .161، ص مرجع سابقزاوي بومدين،  3
 .159 صمرجع سابق، سايح بوزيد،  4

5
 Baci L. les reformes agraires en Algérie. In: Jouve A.-M. (ed.), Bouderbala N. (ed.). 

Politiques foncières et aménagement des structures agricoles dans les pays méditerranéens: à 

la mémoire de Pierre Coulomb.Montpellier: CIHEAM, 1999, p 287 
6
 M.E. Benissad, Economie de development de l 'Algérie. OPU, Alger, 1982, p20. 
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 1990 – 1980الهيكلة  اعادةو  الفالحية اتصالحاال: الثاني المطلب
دفعا جديدا للقطاع  اعطاءترتيب القطاع الفالحي من أجل تدارك النقص و  اعادةكان من الضروري 

جديد  اصالحمما أدى املطالبة ب، ة الشاملةاالقتصاديالفالحي حىت يتمكن من آداء دوره املنوط به يف التنمية 
 1981مارس  17اهليكلة الصادر يف  اعادةفكان قانون 
 الهيكلة اعادة: الفرع األول
مارس  17 بتاريخ الصادر 14رقم  الرئاسية التعليمةبناءا على صدور  الفالحيةاهليكلة  ةاعادجاءت 

1981
من إدخال  حيث البد هلا، املشاكل اليت كان يعيشها القطاع الفالحي يف اجلزائراحلل  جيادال، 1
 .الالزمةة االقتصادياملكانة  واعطائهات جديدة على هذا القطاع هبدف تفعيله اصالح

 الهيكلة اعادةهداف أ-أوال
 2:هيكلة القطاع الفالحي كانت هتدف إىل اعادةإن 

 سات الفالحية واملزارع وتطهريها؛أكثر يف ميدان تسيري املؤس ليةاستقال -
 نسجاما وهتيئة للقطاع االشرتاكي؛جعل القطاع الفالحي قطاعا أكثر إ -
 عمومي؛ن مزارع ذات طابع اشرتاكي ضم األراضي الفالحية بعضها لبعض وتكوي -
إىل تنظيم  اضافة، مزارع جديدة احداثزارع بدقة و حترير وتشجيع صادرات الفالحني وحتديد مساحة امل -

 التسيري والتحكم فيه؛
 ة واالحتالل غري الشرعي لألراضي؛التسوية النهائية للنزاعات املتعلقة بامللكي -
 در  حنو حتقيق االستقالل املايل؛الت -
املة الفالحية عن طريق دمج كثري من العمال املومسني يف املزارع االشرتاكية  إىل تفعيل القوة الع ضافةباال -

 اعطاءإحالة الكثري من العمال املسنني على التقاعد هبدف و ، ني خاصة اليد العاملة الشابةكعمال دائم
 .فرصة لليد العاملة الفالحية البطالة

لك يف ذو ، ميدانيا اهليكلة اعادةالية لتحقيق عملية املراحل الت اعتمادمت : الهيكلة اعادةمراحل تنفيذ -ثانيا
 : مرحلتني متكاملتني كمايلي

 واملايل يف  االقتصاديالدراسات امخاصة باجلانب التقين و  جراءخصصت هذه املرحلة ال: المرحلة األولى -1
من أجل معرفة  مجع املعطيات األساسية امخاصة باملزارع وكذا التعاونيات حيث مت، الفالحي نتا جمال اال

ج اليت اهلياكل والربام اعدادوحتديد إمكانياهتا و من أجل تدعيمها  نتاجيالتعاونيات اليت ميكنها البقاء يف اجملال اال
وحصر التعاونيات اليت ، وحدات فالحية مستحدثة انشاءاليت تسمح ب اتجراءاالكل   اختاذو ، اهليكلة اعادةتتم هبا 

                                                   
 .707حسب املنشور الوزاري رقم  15/10/1981وكان التطبيق الرمسي هلا يف  17/03/1981المؤرخة في  14التعليمة الرئاسية رقم  1
 .59 مرجع سابق، ص(،  2006-2000تقييم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر )الفترة ي الطيب، هامش 2
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حتويل ممتلكاهتا لتعاونيات أخرى أو دجمها  اعادةهبدف حلها والعمل على  نتا االال ميكنها االستمرار يف عملية 
بطريقة سليمة  نتا ة االوكل هاته اإلجرات هتدف إىل ضمان استمراري، امخاص ستغاللا على األفراد لالأو توزيعه
الشكلي على تلك  هبدف االبقاء ستغاللإذ الميكن االستمرار يف تغطية العجز الناجم عن سوء اال، وفعالة
 1؛الصرامة يف املتابعة والتوجيه وتقدمي احلوافز هبدف رفع األداء االقتصاديإذ يتطلب األداء ، اتالتعاوني

 أسفرت، 1983مت فيها التنفيذ الفعلي للعملية اليت انتهت رمسيا يف النصف الثاي من سنة : المرحلة الثانية -2
الحة دعمت هذه املزارع باملتخصيصني يف الف، فق قانون التسيري الذايتاشرتاكية تعمل و عن تكوين مزارع فالحية 

تقين  400مهندس مسري و 1400فقد مت تكوين ، هبدف تفعيل التسري وحتسينه، نمهندسني فالحني ومسريي من
 2.ومت توزيعها على املزارع املنتجة، مكانيكي مسؤوال عن احلضرية 1300حماسب و 3300سامي و

 الهيكلة  ادةاع تقييم-ثالثا
مزرعة فالحية اشرتاكية يعود النصيب األكرب فيها لقطاع  3429نتج عنها اهليكلة  اعادةإن تنفيذ عملية 

تنص علية التعليمة  على عكس ما اعادةإال تعاونيات اجملاهدين مل ختضع لعملية ، يري الذايت مث الثورة الزراعيةالتس
حية إمنا مشلت مؤسسات تقتصر هذه العملية على األراضي الفال . مل707واملنشور الوزاري  14الرئاسية رقم 

واملتمثلة يف التعاونيات والبنوك مما أدى إىل ، ة(نتاجيل امخاصة بالعملية االالتموين بالعتاد والوسائالتمويل والتموين )
ريفية سنة البنك الفالحي للتنمية الو  1981لسامية لتنمية السهوب سنة ظهور مؤسسات جديدة كاحملافظة ا

األمثل واألحسن لكل  ستغاللبالتايل االو  ة يف املزارعنتاجيهذا التطور امللحوظ يرفع من القدرة اال .1982
 .الفالحيةاألراضي 

 وحيازة الملكية العقارية األراضي  استصالح قانون: ثانيالفرع ال
، نتا الكبري عن حتقيق خمططات اال العجزو  املايل املستثمر ملعظم مزارع القطاع العام اهليكلينتيجة للعجز  

ضـياع مساحات و  برامج االستصالح اليت تضمنتها خمططات التنمية منـذ السـبعينات اجنازمعدالت  ضعفو 
مت ، شبه انعدام التنمية الفالحية باملناطق الصحراوية املناطق احملاذية هلاو  شاسعة يف الشمال نتيجة التوسع العمراي

، املتعلق باستصـالح األراضـي حيـازة امللكيـة العقاريةو  1983أوت  31المؤرخ في  18/83: رقمقانون  اصدار
أي األراضي التابعة ملكيتها للدولة والواقعة يف األراضي الصحراوية أو ، القانون على األراضي العمومية ومّت تطبيق

 .الحهإالّ بعد استص للفالحةشبه الصحراوية غري قابلة 
 
 

                                                   
 .84صدوقي زروق، مرجع سابق، ص 1
 .70بويهي حممد، مرجع سابق، ص  2
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 1:إىل ويهدف قانون استصالح األراضي: ن استصالح األراضيقانو  أهداف -أوال
 خصوصـاالفالحية  االمكاناتأقصى ما ميكن من  استغاللو تشجيع املواطنني على استصالح األراضي  -

 ؛باجلنوب
 ؛اعرتاف الدولة امللكية العقارية الفالحية لكل شخص طبيعي أو معنوي سيستصلح أرضا بوسائله امخاصة -
 ألراضي الفالحية اليت عرفت تناقصا بسبب التوسع العمراي وزحف الرمال؛توسيع وزيادة ا  -
 املوزعةمن األراضي  %97.3إذ أن ، بعث التنمية الفالحية باملناطق الصحراوية وشبه الصحراوية -

يف  % 67.6تقع منها  1984وإىل غاية  1984لالستصالح منذ الشروع يف تطبيق القانون سنة 
  2.سهوبيف ال % 27.7الصحراء و

 3:ياستصالح األراض قانون نتائج -ثانيا
منها ، مستفيد 18600هكتار على  76700متت عملية توزيع ما يقارب  1985بنهاية سنة  

 20700يف اهلضاب العليا مت توزيع و ، مواطن يف واليات اجلنوب 14200هكتار مت توزيعها على  54500
أما يف املناطق الشمالية فقد مت  .سعيدة، تيارت، ل اجللفةمستفيد يف الواليات السهبية مث 4000هكتار على 

هكتار يف  23000صـلت األراضـي املستصلحة إىل ما يقارب و قـد ، دمسـتفي 250هكتار علـى  2500وزيع ت
 30صلت املساحة املستصلحة إثر احلصيلة اليت قدمتها مصاحل وزارة الفالحة يف و و   ).1985/1986عام )
ار حيث استفاد منها هكت 360534هكتار من جمموع األراضي املوزعة املقدرة بـ  75640إىل  1994جوان 

 .مستفيد 68304
  الفالحية المستثمرات قانون: الثالثالفرع 

حاجات اليت مل حتقق مجيع النتائج املرجوة من حيث تلبية هيكلة القطاع الفالحي  عادةبعد النتائج السلبية ال
 ةاالقتصادي االوضاع وتدهور 1986 سنة البرتول أسعار اخنفاض بعدو ، فالحيةاملنتوجات ال من ستهلكنيامل

 البد كانف، لتسيري غري الرشيد لألراضي الفالحيةعلى تغطية العجز الناتج عن ا أصبحت الدولة غري قادرة، للبالد

 ستغاللواال املباشر التسيري عن لالبتعاد اتصالحاال من مجلة بطرح، الوطين االقتصادب والنهوض خمر  اجياد من

 منح حيث للتسيري جديدة كآلية الفالحية املستثمرات اصالح بينها من وكان، الفالحية لألراضي األمثل

املتضمن   1987/  12/ 08 في لمؤرخا 87/ 19: رقم القانون اصدار خالل من( الفالحنين)للمستفيدي
 قابل الدائم االنتفاع حق، 4وواجبات املنتجنياألراضي الفالحية لألمالك الوطنية وكذا حقوق  استغاللكيفية 

                                                   
 20، ص مرجع سابقأعمر السعيد شعبان،  1
 .60 مرجع سابق، ص(،  2006-2000ية في الجزائر )الفترة تقييم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحهامشي الطيب،  2
 20، ص مرجع سابقأعمر السعيد شعبان،  3
ربيع 17املؤرخ يف  87-19قانون رقم (، 1987)  50، اجلريدة الرمسية رقم قانون المستثمرات الفالحيةاجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  4

 .1918، ص1987، ديسمرب 08املوافق لـ  1408الثاي 
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أما بالنسبة لألرض فالدولة حتتفظ مبلكيتها مع منح حق ، الفالحية مبقابل مايل لألراضي احلجز أو التنازلو  للنقل
 الفالحيةكما حدد قانون املستثمرات ،  االقتصاديالنشاط  لتطوير متنوع مستقبلي انتا  حتقيق فقط بغية االنتفاع
 1: متوسطة احلجم باألشكال التاليةو  يم اجلديد للقطاع يف شكل وحدات صغريةالتنظ

ع كل ترتب، مزارعني 06إىل  03تتكون كل واحدة منها من  28909 مستثمرات فالحية مجاعية عددها -
 ؛هكتار 50مستثمرة على حوايل 

 ؛مبساحة صغرية جدا 16436مستثمرات فردية عددها   -
 .تكوين الفالحنيو  النباتات النموذجية انتا زرعة متخصصة يف م 188مزارع منوذجية عددها   -

 2: يف إىل حتقيق مجلة من االهداف متثلتهذا التنظيم  يسعى: األهداف-أوال 
 م من أجلاهتوليؤ مسو تثبيت حقوق املنتجني و ، ممكن لألراضي الفالحية استغاللحتقيق أقصى  -

 ي؛األمثل لألراض ستغاللاال
ة هبدف سد احلاجيات الغذائية للسكان أي حتقيق األمن الغذائي نتاجيواال ا نتاالالعمل على زيادة  -

 خلص من التبعية الغذائية للخار ؛والت
 األراضي؛ استغاللياهتم كاملة يف احلرية التامة للمنتجني حىت ميارسوا مسؤول اعطاء -
يت تسمح بتحقيق لاجملال للمبادرة امخاصة ا اتاحةضمان استقاللية للمستثمرات الفالحية من أجل  -

 ؛نتاجيالفائض اال
مركزية تساهم يف عملية التنمية الفالحية هذا عن طريق تسهيل عملية احلصول ال منظومة متويلية  اقامة  -

 ؛على القروض
 الحية مبا يتماشى مع حركة السوق؛تسهيل عملية تسويق املنتجات الف -
 ؛نتا والبياطرة من أجل رفع اال الزراعني تقوية القطاع باملتخرجني من املدارس املتخصصة كاملهندسني -
هو ما يعين ربط األجور مبدى ما حتقق و  نتا اصة بني دخل املنتجني الفالحني وحاصل االعالقة خ اقامة -

 .الفالحي نتا زيادة يف االو  للعمل من ربح تشجيعا
مزرعة  3264ة حتويل ترتب عن قانون املستثمرات الفالحيكما : قانون المستثمرات الفالحية نتائج -ثالثا

 22356إىل، ألف عامل مومسي 200ألف عامل دائم  138قرابة  كانت تشغل  1987فالحية اشرتاكية 
 3.هكتار 56000مستثمرة فردية على مساحة  5677وهكتار  مليون 2,2مستثمرة مجاعية على مساحة 
  :أمهها اجيابياتإن املستثمرات الفالحية عرفت 

                                                   
 .82مرجع سابق، ص دور السياسات الزراعية في تحقيق ااألمن الغذائي العربي )الجزائر أنموذجا(، نعامة امباركة،  1
 .88 -89ص صمرجع سابق، صدوقي زروق، 2
 .74، ص مرجع سابقزهري عماري،  3
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 ؛نظرا لصغر املساحة املسؤولية املباشرة للعمال اجليد لألراضي ستغاللاال -
القضاء على العمالة الزائدة الغري منتجة باعتبار أن العمال يف ظل املسـتثمرات أصـبحت دخـوهلم مرتبطة  -

 ة املستثمرة الفالحية.انتاجيب
 : متثلت يف واجه جمموعة من مشاكل صالحاالهذا مع ذلك جند أن  

صة الواليات اليت تتمتع شخصية وجتاهل االعتبارات اجلوهرية خا تقسيم األراضي خضع لعالقات -
املستثمرات  ون إىل العامل الفالحي من أراضياستفادة أشخاص ال ينتمو امخصبة اجليدة باألراضي 
 ممارسة النشاطات غري الفالحية على أراضي املستثمرات؛و ، الفالحية

  ؛وهو ما طرح مشكل التكوين الفالحي، اتطار املستثمرات املتكونة مل تعرف كيف تستغل اال -
أزم الوضعية املالية واهليكلية لكثري من املستثمرات الفالحية برتاكم الديون وانسحاب أو غياب أعضاء ت -

 ؛يف القطاع الفالحي لالستثماراألمر الذي شكل حاجزا حقيقيا وغياب كليا ، من املستثمرات
حق االستفادة أو  الغاءمن أجل بسبب املنازعات احملاكم  يف امليدان وتراكم القضايا أمام االدارةغياب  -

التأخر يف تسليم عقود امللكية و ، االداريةمما كان له األثر السليب فيما يتعلق بالعقود ، اإلجيارات
 .التـي تعترب ضرورية ضمانا للقروض من قبل البنوك للمستفيدين يف املستثمرات الفالحية

 (  1999 – 1990 ) صالحالا اعادةحلة ر م: المطلب الثالث
وذلك هبدف التوجه حنو االنفتاح وحترير األسواق بشكل تدرجيي  اتصالحاالقد متيزت هذه الفرتة بعدد من 

الدعم على القطاع الفالحي حيث عرفت  الغاءخاصة بعد ، من اجل احلد من اآلثار السلبية للقوانني السابقة
وما زاد األمر ، ا متواصال منذ الثمانينات وبداية التسعيناتارتفاعأمسدة..(. ، ) بذور نتا مستلزمات اال مجيع

 اصداروانطالقا مما سبق مت  % 97صعوبة هو االنتقال إىل األسعار احلقيقية وختفيض الدينار اجلزائري حبوايل 
  1.واملتعلق بالتوجيه العقاري 1990نوفمرب 18الصادر يف  90-95قانون 

 العقاري قانون التوجيه : الفرع األول
الثاي  صالحااليف ظل املستثمرات الفالحية جاء  الفالحينتيجة للمشاكل العديدة اليت عاىن منها القطاع 

املتضمن القانون التوجيهي  1990نوفمرب 18املؤرخ يف  90-25 القانون رقم واملتمثل يف 1990عام 
الثورة  اطارالعقاري مبا فيه األراضي املؤممة يف  التشريعية لكل الوعاء لالجراءاتوالذي مينح مرونة أكرب ، 2العقاري

                                                   
، امللتقى العلمي الدويل حول القطاع الفالحي قتصادية في الجزائرالقطاع الفالحي كخيار استراتيجي للتنمية االداودي الطيب، منصر جناح،  1

 29و 28ومي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس، املدية، جلزائر، 
 .08، ص 2014أكتوبر 

مجادى  01املؤرخ يف  90-25قانون رقم (، 1990) 49، اجلريدة الرمسية رقم قانون التوجيه العقاريية، اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعب 2
 .1560 ، ص1990نوفمرب، 18املوافق لـ  1411األول 
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حيث ظهرت خالل ، 1إىل مالكها األصليني ومنح ملكية املستثمرت الفالحية ألعضائها اعادهتاالزراعية واليت مت 
لذا جاء ، املتعلق بالثورة الزراعية مشكلة األراضي املؤممة ومطالبة أصحاهبا باسرتجاعها 19/87تطبيق القانون 

 1971نوفمرب سنة  8املؤرخ يف  71-73األمر رقم  الغاء 76و75من خالل املادتني  90-25ن قانو 
واملتضمن الثورة الزراعية واستعادة األراضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية اليت حافظت على طابعها الفالحي 

 .من الصندوق الوطين للثورة الزراعية تبقى ملكا ملالكها األصليني
 2: يالقانون إىل مايلهذا يهدف : (25 – 90)ف قانون التوجيه العقاري أهدا-أوال

أرض ، مومسني متتالينياألرض ملدة  استغاللالقانون عدم  اعترب: مجيع األراضي الفالحية استغاللضمان  -
فينذر املستثمر لالنطالق يف استثمارها وإذا بقيت األرض غري مستثمرة لدى انتهاء أجل  غري مستغلة
 : اهليئة العمومية املخولة هلذا الغرض مبا يأيت دته سنة واحدة تقومجديد م

 حلقيقي غريوضع األرض حيز االستثمار حلساب وعلى نفقه املالك أو احلائز الظاهر إذا كان املالك ا -
 ؛أو خصبة، أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، عرض األرض للتأجري وأ، معروف

من حيث سجلت قبل صدور القانون حاالت عديدة ، ال التعديمحاية األراضي الفالحية من مجيع أشك -
هكتار من  250000الذي نتج عنه ضياع ، الصناعي(و  أشكال التعدي )خاصة التوسع العمراي

وحدد القانون بدقة مواصفات األراضي ، هكتار من األراضي املسقية 100األراضي الفالحية منها 
 ؛الفالحية ذات الوجهة الفالحية

الزراعية األمر املتضمن الثورة  الغاءعن نص قانون التوجيه : سوية النزاعاتالسابقة وت اتصالحالامراجعة  -
 .اضي املؤممة إىل مالكها األصلينياألر  اعادةو 

هذا بعض األراضي املؤممة إىل مالكيها هبدف تنمية فعالية  اعادةالقاضي ب 1995قانون سنة  اصداركما مت 
، الفالحي نتا وتوفري الشروط احملركة لال الفالحي ستغاللات هتدف لدعم االاجراءالقطاع ومشل الربنامج أيضا 

توسيع وهتيئة موانئ الصيد وتوجيه االستثمار ، وحتسني وسائل الصيد، إىل جانب تطوير الصيد البحري وترقيته
ريها تكريسا لألرض وتأجصدور تشريعات عديدة تضمن حق التملك  مت 1996يف سنة و امخاص إىل هذا القطاع. 

 .اجلديد للبالد حنو اقتصاد السوق االقتصاديالسياسي و للتوجه 
- 95رقمر التوجيه العقاري باألم املتضمن 90-25احلر مت تعديل القانون رقم  االقتصادييف ظل االنفتاح و  

اية مح اضي املوضوعة حتتالذي وسع من حجم األراضي املسرتجعة بضمه األر  25/09/1995خ الصادر بتاري 26
 ." من االسرتجاع 90-25استثناها القانون رقم  ق الوطين للثورة الزراعية بعد أنللصندو  هبا األراضي املتربعالدولة و 

                                                   
 .108، ص2003، 02، جملة الباحث، العدد القطاع الفالحي بين الواقع ومتطلبات اإلصالحباشي أمحد،  1
، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر، معهد العلوم االقتصادية، ي قطاع الزراعة في الجزائر وآثارها على تطورهاإلصالحات فرابح زبريي،  2

 .42، ص1996
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 إىل  1995ماي  22يف (  PAS)  اهليكلي التكييفتطبيق برنامج  مع( 25-90) تزامن القانون -
فهو ، يكلي ضرورة حتمية ال مفر منهاكان التصحيح اهل،  1990 سنةالشروع فيه  الذي بدأو ، 1998غاية ماي 
والذي يعمل على ، االنتقال إىل اقتصاد السوقالوطين و  االقتصاد انعاشمن أجل  املسطرة اتجراءالجتسيد ال

 املوجه إىل اقتصاد السوق االقتصادبرنامج االنتقال من  اطارة وفق توجه جديد وهذا يف االقتصادي تكييف البنية
وضع  .ت التجارية للمنتجات الفالحية هبدف ربط األسعار الداخلية باألسعار العامليةمن خالل حترير املبادال
 1995 قانون سنة اصدارمت  اتصالحاالهذه  اطاريف الفالحي و  صالحاالدف إىل هتالربنامج عدة نقاط 

ن احلكومة قدمت فإ، بغية تنمية فعالية القطاع الفالحي أيضاو ، األراضي املؤممة إىل مالكيهابعض  اعادةيقضي ب
مبوجب القانون  للفالحنياملعطاة الدولة بأراضي  االنتفاعمشروع قانوي يهدف إىل حتويل حقوق  1997يف بداية 
اليت  ستغاللشأنه أن يسمح للفالحني باحلصول على قروض اال هذا املشروع منو ، إىل ملكية كاملة 19-87

 ، ييقة امللكية لألراضهي وث، الضمان ا من البنوك التجارية لوجودهبيطلبو 

خاصة األزمة ، الفرتات اليت مرت هبا اجلزائر هذه الفرتة كانت من أصعب: اتصالحاال اعادة مرحلةتقييم -ثانيا
حر   االقتصاديكان الوضع و ، ر األمين من أولويات احلكومةأصبح االستقراألمنية ايل أوقفت عجلة التنمية و ا

 حيث ارتفعت الديون اىل 1995أزمة و  1986ونية بقوة جراء أزمة املدياملستمر يف حجم  رتفاعخاصة اال
مما جعلها حتتل الصدارة يف قائمة الدول العربية من حيث حجم الديون ، 1995-1979الضعف خالل الفرتة 

الفقر من جهة من حيث عدم األمن من جهة و ، لريف أشد معاناة مقارنة باحلضروكان سكان ا، نديو وخدمة ال
حيث مل يرتفع معدل النمو ،  باملستوى الذي كان ينتظر منهالوطين االقتصاداهم القطاع الفالحي يف ومل يس أخرى

إذ ، 1ه كليا على املناخعتمادوهذا ال، (1998-1990) خالل الفرتة %03السنوي يف القطاع عن نسبة 
 للفالحةلصت االراضي الصاحلة تقو  الفالحي نتا بالتايل تقهقر االو  عرفت اجلزائر عدم انتظام األمطار املتساقطة
األمر الذي ، العاملني يف النشاطات الفالحيةوتواطؤ اجلميع مبا فيها ، بشكل خطري يف ظل غياب أدوات الرقابة

ويف  ، ابقتها لغموض النصوص القانونية وعدم استقرارهاكانت لعدم مط سواء، ىل فشل السياسات املطبقةأدى إ
 .الواقعكثري من األحيان عدم تكيفها مع 

زان ها من خالل دراسة حركة امليابراز إن التنتائج السلبية اليت مت تسجيلها خالل هذه الفرتة واليت ميكن 
 105مليار دوالر مقابل  2.68حوايل 1999إذ بلغ حجم الواردات الفالحية سنة ، التجاري للمنتجات الفالحية

أما الواردات ، % 0.84جمموع الصادرات  . كما قدرت نسبة الصادرات الفالحية منمليون من الصادرات
من جمموع  1999سنة % 30إىل أكثر من  1985سنة  %25واليت شهدت منو غري مسبوق من  الفالحية

 2.وهي نسبة ضعيفة مقارنة مبا حتققه باقي القطاعات % 3.92معدل التغطية ينسبة  مت تقدير الواردات وعليه
                                                   

 .108صمرجع سابق، باشي أمحد،  1
 .167ص مرجع سابق، زاوي بومدين،  2
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 المستحدثة  صالحاالبرامج ظل  يع الفالحي فتأهيل القطا : المبحث الثاني
، اجلديدةمع بداية األلفية ، السياسية يف اجلزائرة و االقتصاديبري من قبل القيادة حظي قطاع الفالحة باهتمام ك

وقد أصبح هذا القطاع ميثل األولوية يف خطط التنمية ، الوطين االقتصادحيث أولته عناية خاصة بني قطاعات 
 فالحي.ال هذا بوضع خمطط وطين لتنمية القطاعو ، ة اإلجتماعيةاالقتصادي

  االقتصادي االنعاشبرامج  ظلالقطاع الفالحي في : المطلب األول
 من حيث السيما، قبل من مثيل هلا يسبق مل توسعية سياسة انتها  يف 2001 سنة منذ اجلزائر شرعت

 أسعار يف نسبيا املستمر التحسن عن الناجتة يةامخارج املداخيل يف الوفرة ظل )يف هلا املخصصة املالية املوارد أمهية

 .2019إىل  2001من  الفرتة طول على املمتدة املنفذة العمومية االستثمارات برامج عرب وذلك، النفط(

 املتغريات جل على انعكس ما، األمام إىل التنمية بعجلة دفعت، املناسبة املاليةة و ياالقتصاد الظروف إن

 االنعاش برامج" ماس إمجاال عليها أطلق تنموية برامج شكل يف ترجم الذي يءالش، ةالكلي يةاالقتصاد
 : خمططات أربعمن خالل " االقتصادي

  (PSRE ) االقتصادي االنعاشبرنامج دعم : الفرع األول

 يف جاء ملا إمتاما االقتصادي االنعاش دعم برنامج يعترب، ( 2001/2004و ما يعرف باملخطط الثالثي )أ
 جويلية 13 يف املؤرخ 98-227 رقم التنفيذي املرسوم من( 04)دة املا عليها نصت اليت، احمللية ميةالتن خطة

 تستهدف اليت والعمليات األعمال خمطط أو برنامج كل حيدد حيث، للدولة التجهيز بنفقات املتعلق، 1998

، العمرانية والتهيئة االجتماعي يالرقو  يةاالقتصاد التنمية مساعي بني التناسق وضمان املواطنني تطلعات حتقيق
 يف الربامج هذه وتتمثل، التجهيز عمليات وتسيري للعمل وسائل مبثابة التنموية الربامجو  املخططات هذه وتعترب

 هذه املمركز وتتميز القطاعي والربنامج، (PSD)املمركز غري القطاعي الربنامجو ، (PCD)للتنمية البلدي املخطط

 .الالمركزية عتهابطبي التنموية الربامج
  ماليري 7 دينار)حوايل مليار 525 مببلغ أويل مايل غالف ياالنعاش االقتصادخصص لربنامج دعم   -
 مليار 16 يعادل دينار )ما مليار 1.216 حبوايل مقدرا النهائي املايل غالفه يصبح أن قبل، أمريكي( دوالر
 ايلامل الغالف وقد قسم، 1سابقا املربجمة املشاريع مملعظ تقييمات اجراءو  له جديدة مشاريع اضافة بعد، دوالر(

 : التالية احملاورعلى ( دينار مليار 525در)قامل
 
 
 
 

                                                   
 .2000 سبتمرب 14 يف املورادية، اجلزائر، 2001 لسنة الحكومة عمل برنامجالوزراء،  جملس اجتماع بيانبيان جملس الوزراء،  1
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 2004/2001) المحاور تقسيماته حسبو  االقتصادي االنعاش دعم لبرنامج المالي الغالف: (02 – 03الجدول رقم )
 ((%النسبة المبلغ مليار دينار المحور

 6.8 45 اتصالحاالدعم 
 ؛الفالحة -: نتاجياال القطاع انعاشدعم 
 املوارد الصيديةو  الصيد البحري-     

9.5 
55.9 

12.4 

 21.7 1140 التنمية احمللية 
 40.1 210.5 حياة ومعيشة املواطن اطارحتسني و  تدعيم امخدمات العمومية

 17.2 90.2 تنمية املوارد البشرية 
 100 525 اجملموع

Source le programme de soutien a la relance économique- Rapport de consulat    d’Algérie a 

montreal , P2 
 توسيعو  السهبية املناطقو  املائية األحواض محاية خالل من الريفية املناطق إحياء عادةال جاء الربنامج هذا

 غالف الغرض هلذا خصص وقد اطننياملو  استقرارو  عودة وتشجيع الريفي النزوح حماربة قصد الريفي الشغل برنامج
 .جزائري دينار مليار9.1 ب يقدر مايل

 على الربنامج هذا خالل من للثروة منتجة كقطاعات املصنفة القطاعات اقتصرت :المنتجة النشاطات دعم-
 : يلي ما خالل من الصيدية واملوارد البحري الصيد قطاعو  الفالحة قطاع
 توسيع إىل دفيه والذي الفالحي القطاع خيص فيما يالقتصادا شاالنعا دعم برنامج يندر  :الفالحة -

، والتهميش الفقر حماربة يف املشاركةو  األرياف استقرار حتقيقإىل  اضافة صادراته وترقية الفالحي نتا اال
 دعم لربنامج االمجايل الغالف من جزائري دينار مليار 65 قدره ماليا مبلغا القطاع هلذا خصص وقد

 ؛يقتصاداال االنعاش
 أن غري، الوطنية للثروة هاما موردا يعترب البحري الصيد قطاع إن: الصيدية المواردو  البحري الصيد -

 1.فعالةو  كافية بصفة هاستغالل عدم يبني األخري هذا خبصوص املالحظ األمر

 يتنيعمل يف االقتصادي االنعاش دعم برنامج خالل من القطاع هذا اطار يف املسطرة الربامج وتتمحور
 2: مها أساسيتني

 ت؛التجهيزاو  العتاد صيانة إىل ضافةباال القطاع امكانياتو  نشاط تقييم -
 احلفظ زةجهأ يف واملتمثلة الضرورية العمل بوسائل القطاع امداد وكذا الفعال ستغالللال الالزمة الشروط توفري -

             .والنقل التربيد
  ((PCSCعم النمو البرنامج التكميلي لد: الفرع الثاني

                                                   
1
 -programme de soutien a la relance économique a court et moyenne terme 2001/2004 ،op-

cit. P 14. 
2
 Ibid ،P 15.  
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 اجملتمع أركان توطيد تتوخى تنموية اسرتاتيجية وضع إىل يهدف االقتصادي النمو لدعم التكميلي الربنامج إن

 احملرومة املناطق برتقية هذاو ، العامل يف احلاصل للتقدم مواكب اقتصادي منو حتقيقو  مكوناته كافة وإدما 

 املوارد تأهيل اعادةو  التنمية يف املرأة اشراكو  التهميشو  الفقر مكافحةو  الريفي احمليط تنميةو  الفارق من والتخفيف

 1(.مليارد  4200) يفوق شامال ماليا غالفا هجناز ال البشرية يقتضي
 مليار دج: الوحدة                      (2005/2009التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي) : (03 – 03الجدول رقم)

 %النسبة  صةالمبالغ المخص البرنامج
 : برنامج تحسين ظروف معيشة السكان-1
 السكان-
 التكوين املهين ، التعليم العايل، الرتبية-
 الربامج البلدية للتنمية  -

 تنمية مناطق اهلضاب العليا واملناطق اجلنوبية 
 .الغاز، الكهرباء، تزويد السكن باماء -
 باقي القطاعات*-
  :برنامج تطوير الهياكل القاعدية-2
 النقلو  قطاع األشغال العمومية-
 قطاع املياه -
 قطاع التهيئة العمرانية-

1908.5 
555 
399.5 
200 
250 
192.5 
311.5 
1703.1 
1300 
393 
10.15 

45.5 % 
 
 
 
 
 
 
40.5% 

 : ةاالقتصاديبرامج دعم التنمية -3
 التنمية الريفية والصيد البحريو  الفالحة-
 الصناعة وترقية االستثمار  -
 حة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واحلرفالسيا-

337.7 
312 
18 
7.2 

8 % 

 : برنامج تطوير الخدمة العمومية-4
 العدالة والداخلية -
 املالية والتجارة وباقي االدارات العمومية  -
 الربيد والتكنولوجيات احلديثة لالتصال-

203.9 
99 
88.6 
16.3 

4.8 % 

 % 1.2 50 لالعالم واالتصال  برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة-3
  :www.cg.gov.dz/psreموقع ، االقتصاديالبرنامج التكميلي لدعم النمو ، رئاسة الحكومة: المصدر

 (120/320رقم) التخصيص حساب من ماليا غالفا احلكومة خصصت: الريفية ةالتنميو  الفالحة: وفيما خيص
 : أجل من جزائري دينار مليار 300 مقداره

                                                   
يوم بوتفليقة، اجلزائر،  الرئيس انتخاب لتجديد األوىل الذكرى مبناسبة األمة إطارات أمام بوتفليقة، يف خطاب العزيز عبد اجلمهورية رئيس خطاب 1

  )mouradia.dz)-www.el على( متوفر)على امخط  2005 /07/04

http://www.el-mouradia.dz)./


 تطور السياسة التنموية الفالحية في الجزائر والمغرب                الث:                          الفصل الث

  

 

148 

 ؛نتا اال على التشجيعو  جديد فالحية مستثمرات انشاءو  الريفية يةاالقتصاد نشآتامل تطوير -

 ؛رهاتطويو  املواشي تربية محايةو  التصحر حملاربة جوارية مشاريع انشاء -

 .تنميتهاو  السهوب محاية عمليات تأطري -
 مايل غالف لصيديةا املواردو  البحري الصيد قطاع لتنمية الدولة خصصت: الصيدية المواردو  يالبحر  الصيد-

 دينار جزائري مليار 12 ب يقدر
 ( (PCCE االقتصاديبرنامج توطيد النمو : الفرع الثالث

، السابقنياستكماال للنقائص الظاهرة يف الربناجمني و  يعترب هذا الربنامج توطيدا ملا سبق بعد النتائج احملققة
 قدره إمجايل مايل مبلغ الربنامج هذا خصص، 2014إىل  2010حدد هذا الربنامج بالفرتة املمتدة من 

 للربنامج االمجايل الغالف ذلك يف مبا، دوالر( مليار 286 حوايل يعادل دينار )ما مليار 21.214

)ما د   مليار11.534 مبقدار أويل مبلغ له خمصص اجلديد الربنامج أن أي، دينار( مليار 9.680السابق)
 .(الرمليار دو  155يعادل 

 مليار دينار جزائري : الوحدة           (2010/2014التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي) : ( 04 – 03الجدول رقم)
 %النسبة  المبالغ المخصصة البرنامج

 : برنامج تحسين ظروف معيشة السكان-1
 السكان-
 التكوين املهين ، التعليم العايل، الرتبية-
 الصحة -
 العمومية  االدراتخدمات و  حتسني وسائل-
 باقي القطاعات*-
 : برنامج تطوير الهياكل القاعدية-2
 النقلو  قطاع األشغال العمومية-
 قطاع املياه -
 قطاع التهيئة العمرانية-

9903 
3700 
1898 
619 
1800 
1886 
8400 
5900 
2000 
500 

45.42 
 
 
 
 
 

38.52 

 : ةاالقتصاديبرامج دعم التنمية -3
 التنمية الريفيةو  الفالحة-
 لصناعي العمومي دعم القطاع ا-
 التشغيل و  دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة-

3500 
1000 
2000 
500 

16.05 

 .الشؤون الدينية، عمليات التهيئة العمرانية وتطوير وسائل اإلعالم، الثقافة، الرياضةو  الشبيبة: باقي القطاعات هي*
 2010/2014املوافقة على الربنامج امخماسي املتضمن ، 24/05/2010عن بيان جملس الوزراء الصادر بتاريخ : المصدر

 مليار د  بنسبة1000من الغالف املايل املخصص يقدر بـيتبني أن نصيب الفالحة : الريفيةو  مية الفالحيةالتن-
صص هلذا خ، مرة 2.3وهي نسبة منخفضة مقارنة بالربنامج السابق رغم مضاعفة املبلغ املخصص بـ ، 4.7%
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اع إىل جانب خفض أسعار من أجل حتديث التقنيات والوسائل اليت يعتمد عليها القط، مليار دوالر13.5القطاع 
إىل مليون  ضافةباال، ألف هكتار من املناطق الرعوية 70و، تألف هكتار من الغابا 360وزرع ، احملاصيل

بدعم مايل التجديد الفالحي والريفي الذي أكده رئيس الدولة  اطاريتم صرف املبلغ املخصص يف هكتار زيتون 
 .2014 مليار د  على مدى الفرتة املمتدة إىل غاية 1000أي ، مليار د  سنويا 200عمومي يقدر بـ 

 (  2019 – 2015المخطط الخماسي ) : الفرع الرابع
املختلفة  مليار دوالر لتمويل املشاريع التنموية 280مليار دينار أي ما يعادل  22100مت ختصيص مبلغ 

جبعلها  2014كما ظهرت التنمية الفالحية والريفية من جديد يف برنامج احلكومة لسنة ،  مولربنامج توطيد الن
ما ، قطاع الصيد واملوارد البحرية مع الفالحة والتنمية الريفية بادما هذا  2015-2019ركيزة للربنامج امخماسي 

وخصص هلا ما يفوق ، الغذائي ايسمح بتظافر جهود جديدة وتقوية انسجام اجلهود املبذولة من أجل حتقيق أمنن
 .مليار د 1000

سياسة التنمية الفالحية والريفية وتتمحور : البرنامج الخماسي اطارمحاور التنمية الفالحية والريفية في -
 1: تتمثل يف اسرتاتيجيةحول مخسة حماور ، والصيد البحري

 بتوسيع املساحة الفالحية النافعة، ةنتاجياحملافظة على جهود تدعيم وتوسيع القاعدة اال: لمحور األولا -
 وتقوية املكننة وترقية الصيد التقليدي املسؤول وتثمني املنتجات الفالحية والغابية والصيدية؛

 مواصلة تكثيف املنتجات الفالحية والصيدية اليت تتم عن طريق متابعة بناء الشعب: المحور الثاني -
، نتا بتسيري العقالي وتوفري أحسن لعوامل ووسائل االو ، وتكييف سياسة الدعم والتمويل سرتاتيجيةاال
 أغذية املاشية وتطوير تربية املائيات انتا وتطوير ، هتيئة البىن التحتية الفالحية الريفية والصيدية اعادة مع

 ة؛مخضر والفواكه والزراعات الصناعيالبحرية ويف املياه العذبة وتثمني ا

 التسيري املستدام للغابات واألحواض املائية: املوارد الطبيعية بفضل تقوية احلماية وحفظ: المحورالثالث -
 برنامج واسع للتشجري املتعدد اطالقو ، حراويةاملوجهة للفضاءات السهبية الصاملنحدرة وتعزيز الربامج 

 ؛لالدارة االقليميةاالستعمال وتقوية التدخل للهياكل 

توسيع وتقوية الوقاية واملراقبة  طريقعن  الوطين نتا تقوية آليات الدعم والتأطري لال: المحورالرابع -
وتعميم التأمينات يف جماالت الفالحة والصيد ، الصحية والصحة النباتية ضد اآلفات والكوارث الطبيعية

 ؛ةنتاجيوحتسني اال لالستثماروضع أجهزة دعم ، البحري

 وإدارةالفالحية  االدارةعرب عصرنة  إن متابعة تقوية الكفاءات البشرية والدعم التقين: المحور الخامس -
 .تعد شرطا أساسيا للرفع من مستوى فالحتنا، ونشر التقدم التقين االرشادالغابات والتكوين والبحث و 

                                                   
الصيد البحري، السياسة الحكومية في مجال الفالحة والتنمية الريفية و ا جلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، 1

 .5-4، ص ص2015
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 على القطاع الفالحي االقتصادي االنعاشتقييم برامج : الفرع الخامس
هلذا فالحي جمموعة من الربامج التنموية العمومي ال لالستثمارللمبالغ املالية املوجهة  اضافةاعتمدت اجلزائر 

هذا يف حماولة منها لبعث  2019إىل  2000خالل الفرتة من  االقتصادي االنعاشالقطاع فيما عرف بربامج 
 : . وهذا مايوضحه اجلدول التايلاالقتصاديفعلي وقوي هلذا القطاع كمصدر للتنويع 

    (2019-2001)  االقتصادي االنعاش برامجلفالحي ضمن ات المالية للقطاع اعتمادتطور اال: (05-03الجدول )
 مليار دينار: الوحدة                                                                                                               

 
 البرامج

 االنعاشبرنامج 
 االقتصادي

2001-2004 

البرنامج التكميلي 
 لدعم النمو

2005- 2009 

 برنامج توطيد النمو
2010 -2014 

 المخطط الخماسي
2015-2019 

 
 المجموع

 إجمالي
 المالية األغلفة

 النسبة المبالغ النسبة المبالغ النسبة المبالغ النسبة المبالغ النسبة المبالغ
525 100 4202.7 100 21214 100 22100 100 48041.7 100 

نصيب القطاع 
 الفالحي

65.4 12.45 312 7.42 1000 4.71 1000 4.5 2400 4.95 

 95 45641.7 95.5 21100 95.3 20214 92.57 3890.7 87.5 459.6 القطاعات باقي

 .بناء على معطيات الجداول السابقة الطالبة اعدادمن : المصدر
 المليار د  حىت وبنسبة  2400من اجلدول يتضح لنا أن خمصصات القطاع الفالحي قد جتاوزت سقف 

، القطاعات األخرىمن إمجايل اإلنفاق على االستثمار العمومي وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع  5%تتجاوز 
وختفيض نسبة البطالة يتطلب من الدولة  االقتصاديوسبب ذلك أن حتقيق أهداف كربى مثل رفع معدل النمو 

ريع اليت تتجاوب بسرعة اكرب مع الربامج متويل قطاعات متعددة وميادين متنوعة مع الرتكيز على القطاعات واملشا
إىل املشاريع امخاصة بتحسني املستوى املعيشي  ضافةاملنفذة على غرار قطاع البناء واألشغال العمومية باال

  .للسكان

 يعد  االقتصادي االنعاشخالل فرتة تنفيذ سياسة  االقتصاديإن تأثري القطاع الفالحي يف معدل النمو 
كما أن معدالت منو القطاع خالل فرتة ،  الوطين بقطاع احملروقات القتصادظر لإلرتباط القوي التأثريا ضعيفا بالن
كانت متذبذبة وغري مستقرة مما يعين أن أداء القطاع الفالحي يعتمد أساسا   االقتصادي االنعاشتنفيذ سياسة 

ومتثل . تعتمد على مياه األمطار ةالفالحيعلى الظروف الطبيعية واملناخية السائدة باعتبار أن معظم احملاصيل 
ل فرتة القوى العاملة يف القطاع الفالحي نسبة معتربة من القوى العاملة يف اجلزائر إال أن فرص العمل احملققة خال

تبقى مؤقتة ومتقلبة الرتباط القطاع بالظروف املناخية وبسبب هجرة العمال حنو  االقتصادي االنعاشتنفيذ سياسة 
كما أن التأثري املباشر ،  نتيجة لعدم جاذبية القطاع وتدي ظروف العمال مقارنة بباقي القطاعاتباقي القطاعات 

 .قطاع البناء واألشغال العمومية على مستويات التشغيل اقتصر على قطاع واحد وهو االقتصادي االنعاشلسياسة 
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  PNDA)لمخطط الوطني للتنمية الفالحية ) ا: الثانيالمطلب 
 سياسة فالحية جديدة تتمثل يف املخطط الوطين للتنمية الفالحية 2000ئر منذ سنة باشرت اجلزا

(PNDA )وهو مبين ، كلية هتدف إىل تطوير وزيادة فعالية القطاع الفالحي  اسرتاتيجيةهذا املخطط الوطين  وميثل
ليأخذ  2002سع سنة هذا املخطط و ، على سلسلة من الربامج املتخصصة واملتكيفة مع املناخ الفالحي اجلزائري

 PNDAR.1البعد الريفي حيث أصبح يطلق عليه املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية 
 تعريف المخطط الوطني للتنمية الفالحية وآلياته: الفرع األول

د قص، املخطط الوطين للتنمية الفالحية عبارة عن آلية خاصة ترمي إىل ترقية التأطري التقين واملايل والنظامي
،  االستعمال العقالي للموارد الطبيعيةو  من خالل احملافظة واحلماية، الوصول إىل بناء فالحة عصرية ذات كفاءة
 وكان ذلك وفقا للقانون رقم 2.األفضل للقدرات املوجودة ستغاللكذلك عن طريق استصالح األراضي واال

 االقتصادبناء  اعادةيهدف إىل ، 2000املتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب 23املؤرخ يف  99-11
ويف أشكال ، المركزي اطارتأهيل الوظائف التنظيمية للدولة وحيفز على االستثمار يف  اعادةالفالحي يشارك يف 

 3.وكاالت التأمني والدولةو ، التمويل تسمح بتسيري يكون فيه امخطر متقاسم بني الفالح والبنوك
أهداف املخطط حسب براجمه  سطرت وقد: PNDAلفالحية أهداف المخطط الوطني للتنمية ا -أوال

 4: التايلساسية األهداف األلتحقيق 
ب املعايري املتفق عليها مكني من اقتناء املواد الغذائية حسالتسني مستوى األمن الغذائي من أجل حت -

 ا؛دولي

 ة؛لفالحيللمدخالت ا نتا الوطين وتنمية قدرات اال نتا حتسني مستوى تغطية االستهالك باال -

 ؛االستعمال العقالي للموارد الطبيعية هبدف تنمية مستدامة وترقية املنتجات ذات املزايا النسبية املؤكدة -

 ؛تأهيلها من جديدو  هتيئة املساحة الفالحية اعادة -

 ؛ترقية تشجيع االستثمار الفالحي امخاص  -

 ر؛تصدياملوجهة للو  حتسني املنتجات ذات املزايا التعاضدية  -

                                                   
، أطروحة دكتوراه، ختصص 2018/  2000دراسة تحليلية قياسية للفترة –أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائر جريف زكريا،  1

، 2019/2020بسكرة، اجلزائر، إقتصاد مايل تطبيقي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، 
 .75ص 

، رسالة ماجستيري، قسم التهيئة ( في والية قسنطينة تقييم ونتائج 2005-2000تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية )كتفي سلطانة،   2
 .7، ص2006/ 2005العمرانية، كلية علوم األرض اجلغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 

3
 Ouardia Anseur. usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie, Thèse de 

doctorat en Sciences del’information et de la communication, Université Lumière Lyon 2 

,2009, p.28  
، جانفي 16جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، جلزائر، العدد ي، مدى فعالية الدعم في إطار سياسة التجديد الفالحإميان شعابنة،  4

 .309، ص2017
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 ؛توى املنافسة يف امليدان الفالحيمسحتسني  -

 .تصريف املنتجاتو  حترير املبادرات امخاصة يف جمال التمويل -
 1: لأجتدعيم املستثمرين الفالحيني من ين للتنمية الفالحية حول حتفيز و كما يتمحور املخطط الوط

 ؛ة حسب الفروعإدما  الصناعات الغذائيو  تنمية املنتجات املالئمة للمناطق الطبيعية هبدف تكثيف -

األرضي يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة وتلك املّهددة باجلفاف بتحويلها لصاحل  استغاللتكييف أنظمة  -
احلبوب  انتا زراعة األشجار املثمرة وزراعة الكروم وتربية املواشي وأنشطة أخرى مالئمة مع الرتكيز على 

 يف املناطق املعروفة بقدرهتا العالية؛

واحليواي كافة وكذلك املنتوجات ذات االستهالك الواسع واملنتجات ذات املزايا  الفالحي نتا تطوير اال -
 النسبية واملوجهة للتصدير؛

 ؛تصريف املنتجاتو  حترير املبادرات امخاصة يف جمال التمويل -

 ؛االستقرار السكاي، و املداخيل الفالحيةو  شروط احلياة حتسني -

 ؛الفالحي بزيادة العمالة وتشجيع االستثمار الفالحي نتا ة طاقة االاحلفاظ على العمالة الفالحية وزياد -

 حتسني امليزان التجاري الفالحي والتحضري الندما  الفالحة اجلزائرية يف احمليط العاملي )الوحدة األوروبية -
UE ،منظمة التجارة العاملية OMC؛ 

 ؛املسقيةو  حتسني مساحة األراضي الفالحية املستغلة -

 ؛حرمكافحة التص -

 االعتبار لألصل الطبيعي ملختلف مناطق البالد؛ اعادة -

  االمتيازكما يهدف هذا املخطط إىل توسيع هذه املساحة عرب استصالح األراضي الفالحية عن طريق  -

 الذي يسمح يف نفس الوقت بتثمني املوارد الطبيعية واحملافظة عليها وتطوير االستثمار والتشغيل لصاحل
 ها من هذا الربنامجاجناز اري مساحة املرحلة األوىل اجل وتقدر، باجلنوب سيع الواحاتالقطاع الفالحي وتو 

 .هكتار ألف 600بـ 
  تنمية الفالحيةلمناهج تنفيذ المخطط الوطني لو طرق  -ثانيا

 الوطين ملخطط ددة يف ااألهداف احمل، 2وزارة الفالحة 2000جويلية 18ملؤرخ يف ا 332 يذكر املنشور رقم
 3: قامت وزارة الفالحة مبجموعة من العمليات لتأطري وتنشيط تنفيذ الربامج عرب مايليو ، الفالحيةللتنمية 

                                                   
 .309إميان شعبانية، مرجع سابق، ص  1
 .71، ص2000، .المخطط الوطني للتنمية الريفيةاجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة الفالحة والصيد البحري،  2
الطبعة األوىل، مؤسسة عامل الرياضة للنشر، االسكندرية، مصر، الغذائي في ظل السياسة التنموية الجديدة في الجزائر، اإلكتفاء فاتح حركايت،  3

 .158-153، ص ص 2015
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 املزارع النموذجية كوحدات ستوظف طاريف هذا اال: في مختلف فروعها ةنتاجياالو  نتاجدعم تطوير اال -1
 وارد الوراثية لتصبحالفحول احليوانية( واحملافظة على امل، شتالت، )بذور التكثيف للمدخالت الفالحية

 كما أولت عناية خاصة باملنتجات ذات املزايا التفضيلية اليت ميكن أن،  وحدات للتجارب ونشر التقنيات
 ر؛تكون حمل تصـدي

 نظام دعم خاص ومالئم وعلى اعتمادعلى  نتا يعتمد يف تكييف أنظمة اال: ةنتاجياال األنظمة تكييف -2
 حيث يقدم هذا النظام دعما مباشرا حىت، ني األساسينياالقتصاديني مشاركة الفالحني باعتبارهم املتعامل

 ويأخذ بعني االعتبار املستثمرة، يسمح بتأمني مداخيل الفالحني يف الفرتة اآلنية أو على املدى املتوسط
 ؛الذي يهدف إىل املنتو  نفسه دون جتزئتها خالفا لربنامج تطوير الفروع، الفالحية يف جمملها ووحداهتا

وضع الربنامج قيد التنفيذ قبل صدور  مت: االمتياز طريق عن الفالحية األراضي استصالح رنامجب -3
 15املؤرخ يف  483 – 97وذلك تبعا للمرسوم التنفيذي رقم ، املخطط الوطين للتنمية الفالحية

حية يهدف هذا الربنامج إىل زيادة املساحة الفال. االمتيازاحملدد لكيفيات منح حق ، 1997سبتمرب 
 األراضي املتواجدة استصالحو  ستغاللللفالحني ال االمتيازحق عن طريق منح ، للفالحةالصاحلة 

ية واجتناب اآلثار السلبهلذه املناطق  تغيري الوسط الطبيعيهبدف ، السهبية واجلبلية، باملناطق الصحراوية
منح حق كما تضمن ،  ازن البيئيواسرتجاع التو ، (اجلفاف واجنراف الرتبةللتغريات الطبيعية واملناخية )

هم يف شراكاملؤهلني وذوي امخربات وخرجيي املعاهد الفالحية ال للشبابلسكان األرياف خاصة  االمتياز
إىل حتسني مستوياهتم املعيشية ومكافحة النزوح  اضافة، فاظ على املوارد الطبيعيةعملية التنمية احمللية واحل

هكتار عرب  600000ى ثالث سنوات ميكن استصالح وحسب الربنامج فإنه على مد، الريفي
 ؛منصب شغل 500000وخلق  امتياز 50000

عرب  االقتصادياألولوية للتشجري املفيد و  اعطاءيهدف هذا الربنامج ب: البرنامج الوطني للتشجير -4
الرتبة  ةمن أجل محاي، ..اخل(،.الفستق، الكرز، اللوز، التني، أصناف األشجار املثمرة املالئمة )الزيتون

مت ختصيص  طارويف هذا اال، هذه املناطق الغابية استغاللدائمة للفالحني من خالل  وضمان مداخيل
هكتار لزراعة أشـجار 350و، هكتار لغرس أشجار الفواكه10000و، تشجريها عادةال هكتار8000
 18000و، املائية كلم لتصـحيح التدفقات30000و، وهتيئتها لفتح املسالك كلم156و، مالكرو 

 ي؛هكتار للتحسني العقار  1500و، رهكتار للعناية باألشجا

يهدف برنامج استصالح أراضي اجلنوب إىل وضع السياسات : برنامج استصالح األراضي في الجنوب -5
ة عن االقتصاديإدخاهلا ضمن حماور التنمية و  للمناطق الصحراوية االقتصادي ستغاللالكفيلة بتحقيق اال

حىت يتم زيادة املساحة الفالحية ، تجات املتالئمة مع املناخ خاصة خنيل التمورطريق دعم تفعيل املن
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توجيه هذا الربنامج من حيث الشروط والكيفيات  اعادةومت  .ةنتاجياالو  الصاحلة وزيادة االمكانات
 .ات الفالحيةاالمتياز برنامج  اطارالالزمة لتنفيذه حىت تتم هتيئة أراضي الواحات يف 

  ستخصص مستقبال، املؤسساتية اليت تتم بوسائل مادية وتقنيات كربىالكربى و  تاصالحاالأما 
كما تعمل حمافظة التنمية الفالحية يف املناطق الصحراوية واحملافظة ،  الوطنية واألجنبية اتلالستثمار 

السامية لتطوير السهوب بطريقة تكاملية مع خمتلف الربامج األخرى للقطاع من أجل حتقيق األهداف 
 .للمخطط لكربىا

 المخطط الوطني للتنمية الفالحية التأطير لتنفيذجهاز الدعم و  -ثالثا
 1: تتمثل يفإن تنفيذ خمتلف الربامج يرتكز على مجلة من وسائل التأطري املالية والتقنية 

كل وى  مست الفالحية املتواجدة على مديرية املصاحل الفالحية والغرفةكل من  إىل ضافةباال: اآللية المالية -1
عم جمموعة من الصناديق خمصصة لتقدمي الد انشاءمت دعم تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية ب، والية

 من خالل الصندوق الوطين للضبط، ةنتاجيواال نتا بيعية ورفع االالط املورد استغاللالالزم لتشجيع 
إىل القرض الفالحي والتأمينات  اضافة االمتيازوكذا صندوق االستصالح عن طريق ، الفالحية والتنمية

 ؛االجتماعية

 االتصال اإلعالم و ، الفالحي االرشاد،  جمموعة من األنشطة التكوينيةيشمل التأطري التقين: اآللية التقنية -2

بواسطة ، راعية خاصة وبرامج املخطط عامةحتويل األنظمة الز  اعادةمن أجل تدعيم برنامج تطوير الفروع وبرنامج 
 ؛تدريبية وبرامج للرسكلة متعلقة باألنشطة التقنية خاصة بالفالحنيتنظيم دورات 

 سيق املوجود بني املعاهد املعنيةيرجع السري احلسن إىل مدى التن: مراقبة البرامجالمتابعة و ، قيالتنس -3
ني االقتصادياملني املتع، واملنظمات املهنية املؤسسات، ريع )اجلماعات احملليةوتنفيذ املشا اعدادب

اهليئات التمثيلية )الغرف  اشراكو ، هود التنسيق والتعاون املطلوبةمن أجل تظافر ج، اسيني(األس
يط تنش اطارمجيع املستويات لربجمة املشاريع يف ية والنقابية اليت تشرتك على ومنظماهتا املهنالفالحية( 

هلا أنظمة خاصة  التنمية الفالحيةإن مشاريع  .للتنمية الفالحيةوبعث ديناميكية للمخطط الوطين 
املادي  جنازهذا التقيم يشمل مدى التقدم يف اال، باملتابعة والتقييم واملراقبة من طرف املصاحل الالمركزية

مستوى التشغيل واالستثمار املنجز ) االقتصاديوالقروض املمنوحة( و  واملايل )استهالك املوارد املالية
باقرتاحات وتوصيات من  الت تكون حمل دراسة مدعمةوأن االختال، القيمة املضافة الناجتة من ذلك(و 

تسوية الربامج وبلوغ األهداف املسطرة. وتقييم أثر املشاريع مرتبط أساسا باحملافظة على املوارد  اعادةأجل 
 الفالحية واملداخيل. االستثماراتو  نتا التشغيل وزيادة دميومة االالطبيعية و 

 
                                                   

 .161-159، ص ص مرجع سابقفاتح حركايت،  1
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 للتنمية الفالحية  الوطنيلمخطط اتقييم انعكاسات تطبيق : الفرع الثاني
كضمان تتمحور حول األهداف الرئيسية   املؤشرات الرئيسية لتقييم املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية

املستثمرات مناصب شغل واستصالح األراضي وعصرنة  انشاءوأجور الفالحني و  نتا األمن الغذائي وحتسني اال
 : جوفيما يلي بعض النتائالفالحية 
تأهيلها  اعادةعدد املستثمرات الفالحية املنظمة إىل املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية واليت مت  -

 ؛31/12/2007مستثمرة خالل  430771بلغت حوايل 
بلغ  2006كان عدد الوظائف الدائمة اليت أنشأت خالل الثالثي األخري من سنة : في مجال التشغيل -

ومنه بلغ اجملموع الرتاكمي للوظائف ، 31/12/2007منصب سنة  21849بلغ و ، وظيفة 28793
 ؛وظيفة 1160935

خالل الثالثي األخري  للفالحةبلغت املساحات الصاحلة : سيعهاة وتو نتاجيفي مجال تنمية القدرات اال -
 2007هناية  ومع، 2007يف الثالثي األخري من  9168و، هكتار 7014حوايل  2006من عام 
وقدرت املساحات املزروعة من األشجار املثمرة والنخيل ومزارع الكروم ، تارهك 584784سجلت 

بلغت  2007وخالل الثالثي الرابع من سنة ، هكتار 985بـــ 2006عام  منالرابع  ثيخالل الثال
خالل  هكتار518570املزروعة مامقدارهواملساحة الرتاكمية ، هكتار1571مامقداره

 ؛31/12/2007
مع . 2007خالل هناية  187691قنيات التقطري فقد قدرت املساحة املسقية بت: في مجال السقي -

ت يف يسل PNDAR ذلك فإن النتائج احملققة وعلى املستوى الوطين لربنامج التنمية الفالحية والريفية
أطري التقين املستوى الضعيف للتو  ويرجع ذلك لضعف املوارد املائية، املتاحة االمكانياتمستوى 

يبقى مشكل العقار يعيق بناء اجلهاز الفالحي مما أدى إىل ضعف  ضافةباال، الفالحية للمستثمرات
 .التمويل
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 سياسة التجديد الفالحي والريفي : الثالثالمطلب 
جملس بعد أن صادق شرع يف تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي من قبل وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

2008جويلية  23 جلسة يوم الوزراء املنعقد يف
لفائدة الفالحني واملربني ومتعاملي  االجراءاتجمموعة من  على 1

، الفالحي والريفي االقتصادديد دفع مصريي لتنفيذ سياسة جت اعطاءشأهنا اليت من عات الغذائية الفالحية الصنا
ناصر السيادة الوطنية واألمن اللذان ميثالن أهم ع، األمن الغذائي والتماسك اإلجتماعي ويهدف إىل تعزيز

 وكذا تثمني نتا اال جهازعصرنة و ، ضرورة حترير املبادرات والطاقات علىالسياسة أيضا  هذهكما تستند ،  القومي
التأطري املوجودة عن طريق  تنظيم خمتلف أجهزة اعادةوإىل ، 2الوطن واجملتمع هبا املعتربة اليت يزخر االمكانيات

 . يفرضيا الوضع الدويلالتحديات اجلديدة اليت تثمني التجارب ومواجهة
املتضمن التوجيه  16/ 08التوجيهي رقم  ترتكز سياسة التجديد الفالحي والريفي على قانون الفالحة

2008أوت  03الفالحي املؤرخ يف
حة ها العام هبدف متكني الفالاطار حيث حيدد هذا القانون معاملها و ، 3

 .األمن الغذائي للبالد وحتقيق التنمية املستدامةيف حتسني  املسامهةالوطنية من 
 ألهداف األساسية لقانون التوجيه الفالحي االفرع األول:
 4: حتقيق األهداف األساسية التاليةالتوجيه الفالحي إىل  قانونيهدف 

 ؛الفالحي يف حتسني مستوى األمن الغذائي نتا سامهة االامل -

 والسماح، ةنتاجيقطاع الفالحة قصد احملافظة على قدراته اال ضمان تطور حمكم للتنظيم وألدوات تأطري -
 ؛مع ضمان محاية األراضي واالستعمال الرشيد للمياه ذات االستعمال الفالحي، تهانتاجيبالزيادة يف 

 ويضمن، ومستداما بيئيا، تشريعي يضمن أن يكون تطور الفالحة مفيدا اقتصاديا واجتماعيا اطاروضع  -
 للشركاء يف جمهودات الدولة من أجل تنمية كل االداريةامهية اليت تعمل على املشاركة ترقية النظرة التس

 ي؛ويضمن تكريس قواعد احلماية االجتماعية وترقية الوسط الريف، الفضاءات

 .مواصلة تنفيذ مبدأ دعم الدولة املالئم للتنمية الفالحية النباتية واحليوانية بصفة مستمرة  -
 ركائز ثالثة حول السياسة هذه تتمحور: ز األساسية لسياسة التجديد الفالحي والريفيالركائالفرع الثاني: 

 : مبينة يف الشكل التايل أساسية
 

                                                   
اإلجراءات املتخذة لفائدة الفالحني والدربني  -الفالحي والريفي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، جتديد االقتصاد 1

 .01، ص 2008جويلية 28، االثنني 2008ومتعاملي الصناعات الغذائية الفالحية يف إطار قانون املالية التكميلي لسنة 
 .1، ص 2010الشراكة يف امليدان الفالحي باجلزائر، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، االستثمارات و  2
شعبان 01املؤرخ يف  08-16قانون رقم (،  2008)  46اجلريدة الرمسية رقم  .قانون التوجيه الفالحياجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  3

 .2008أوت 03املوافق لـ  1429
 .6 -5، مرجع سابق، ص ص نون التوجيه الفالحيقااجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  4
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 ركائز سياسة التجديد الفالحي: (01-03الشكل )

 
 6ص، 2012، ماي، وآفاق عرض، مسار التجديد الفالحي والريفي، وزارة الفالحة والتنمية الريفية: المصدر

 األمن لضمان القطاع ورحبية االقتصاد تطوير على الفالحي التجديد يركز: الفالحي سياسة التجديد -أوال
 من العديد تركيز عادةال وإدماجها املزارع يف نتا اال وحتديث تكثيف وتشجيع، مستدام حنو على البالد يف الغذائي

، االستهالك إىل نتا اال من سلسلة طول على مضافة قيمة نتا ال القطاع يف االستثمارات لدعم االجراءات
 أعطيت وقد، املستدام الفالحي نتا واال املستدام النمو لتحقيق الفاعلة اجلهات بني التكامل حتقيق هو واهلدف
 والطماطم والبطاطا والبيضاء احلمراء واللحوم واحلليب والبقول احلبوب: منها واسعة استهالكية ملنتجات األمهية

 1.والشتائل والبذور والنخيل والزيتون الصناعية
 : مها الفالحيلربنامج التجديد  الفالحي نتا لالخصيصا  جنزاآخرين أ عاملنيكما أضيف  

لتأمني واستقرار عرض املنتجات وضمان محاية  نظام ضبط املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع -
 ؛الفالحني واألسعار عند االستهالكمداخيل 

 .يل والتأمينات الفالحيةعصرنة وتكييف التمو  -

وحدات االستبيان : ةسية تنفذ عن طريق األدوات التاليبرامج رئي ثالثيعتمد تنفيذ هذا الربنامج على و 
 .نالتكوي، البنيات التحتيةاملهارات و ، (املستثمرات الفالحية الرائدة)املتكاملة  االمتيازمراكز ، احلقلية

تنمية منسجمة ومتوازنة ومستدامة  حتقيقامج التجديد الريفي إىل برن يهدف: الريفي سياسة التجديد: ثانيا
متدخالت وبدون لاملستوى القاعدي ل علىتنمية بدون اندما   هناكال توجد  أنهبفكرة  فقد جاء، لألقاليم الريفية

، احملليون الفاعلونا الريفية املندجمة اليت يتكفل بي للتنميةمن خالل تنفيذ املشاريع اجلوارية  تعاضد املوارد والوسائل
تقع ركيزة ، التسامهية وبالتأكيد على الالمركزية وحتميل املسؤولية للفاعلني على املستوى احمللي وعلى التنمية الريفية

ونظام الالمركزية املعمول  اجملتمع واحلكم الراشد لألقاليم الريفيةودميقراطية الدولة  اصالح اطارالتجديد الريفي يف 
جماالت التشغيل والدخل واستقرار  ة واالجتماعية يفاالقتصادي األهدافيأخذ يف احلسبان  فهو، يف البالد به

                                                   
 .220، ص مرجع سابقطاليب بدر الدين، صاحلي سلمى،  1
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أوسع من  هوالذي  التجديد الريفي يستهدف .األقاليم لتهيئةالوطين  للمخططضمن امخطوط الرئيسية ، السكان
الذين  منهمريفي وخاصة تعيش وتعمل يف الوسط ال كل األسر اليت،  ويف مداه أهدافهالتجديد الفالحي يف 

 1(.الصحراء، السهوب، بصعوبة أكثر) اجلبال فيها نتا اليت تتميز ظروف املعيشة واال املناطقيعيشون يف 
املستثمرون ، املهنيةاجلمعيات واملنظمات ، احمللية) اجلماعات  احملليني الفاعلنييشرك التجديد الريفي العديد من 

وبالرغم ، ..اخل(.والقرض التكوين هيئات، االداريةاملصاحل التقنية و ، احلرفيني، ةاملؤسسات غري الفالحي، الفالحيون
يوسع التجديد الريفي جمال ، الريفية للمناطق االقتصادي النشاطمن أن الفالحة تبقى عنصر إحدى املكونات 

 تثمني، الكريبائية الطاقة، شربلل املاء الصاحل، )احلرف يإىل قطاعات النشاط األخرى يف الوسط الريف تطبيقه
املوارد ، إىل محاية وصون وتعزيز املوارد الطبيعية الرعوية يهدفكما .املوروث الثقايف...( بالرتقية ما بني القطاعات

 2: األدوات التالية علىأربع برامج تستند  النباتية واملوارد املائية عن طريق
عملية التشخيص  اطارومات املنتجة يف ع املعلمن أجل جتمي، تجديد الريفيومات لربامج دعم النظام املعل -

 ؛جناعتهافة لتنفيذ الربامج واملشاريع وحتديد نسبة خالل املراحل املختل

ف والربجمة لتنمية خمتل ألغراض التشخيص، القرارات من أجل التنمية املستدامة اختاذالنظام الوطين لدعم  -
تقييم مشاريع ت و وبرجمة التدخال توجيه، املناطقهذا النظام رؤية واضحة لقدرات خمتلف يتيح ، املناطق

 ؛فةالتنمية املختل

 علىاحلماية واحلفاظ  تنمية الريفية املدجمة واملشاريع اجلوارية ملكافحة التصحر من أجلاملشاريع اجلوارية لل -
وقد ، رىأخ جهةثروة من لل ية املولدةوتثمني املعرفة واألنشطة احملل استغاللو ، جهةاملوارد الطبيعية من 

 ؛عقدي كفاءة مخمس سنوات مع مجيع واليات الوطن علىالتوقيع  علىالسياسة  هذهأسفرت 

 نتا االأهداف  حتديد منهوالغرض ، مع مديريات املصاحل الفالحية توقيعهمت  الفالحية للتنميةعقد كفاءة  -
يتم تقييم األداء  ،وخصوصيات وقدرات كل والية الفالحيةتاريخ التنمية  علىسنويا استنادا يف ذلك 

 ؛ةنتاجيواال الفالحي نتا التغريات يف معدل اال علىبالرتكيز 

، الريفية املعنية حتديد املساحات والغرض منه، ظات الغاباتمع حماف للتنمية الريفية مت توقيعهعقد كفاءة  -
 ،املوارد الطبيعية محاية وتثمني علىحتديد األثر ، املشروع )األسر( يد اجملتمعات الريفية اليت يغطيهاحتد

، نتا توسيع جمال اال، الريفية املدجمة املشعرة واملنفذة للتنميةعدد املشاريع اجلوارية  علىتقييم األداء يستند 
 .خلقهامحاية املوارد الطبيعية وعدد فرص العمل اليت مت 

 
 

                                                   
 .06، ص 2012، ماي، عرض وآفاق -مسار التجديد الفالحي والريفياجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  1
 .02، ص 2010االستثمارات والشراكة في الميدان الفالحي بالجزائر، ة الشعبية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي 2
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 للمنتجين التقني والدعم البشرية والقدرات المهارات تعزيز -ثالثا
  1: يف وتتمثل 
 ؛الفالحنيلصاحل  الفالحيةالتدريب ومظاهرة التكنولوجيات ، مية على نطاق واسع من الربنامجتنفيذ التن -
 ؛الفالحي االرشادوالبحث والتكوين و تأهيل مراكز التدريب  اعادة  -
تعزيز الدعم الفين وامخدمات املتخصصة وجود )خدمات الصحة النباتية. خدمة الدعم الفين اإلقليمية   -

 ؛..(.والغابات، األطباء البيطريني امخاصة
 ؛مبا يف ذلك نظم املعلومات واالتصاالت، الربنامجو احمللية ورصد املوارد  االدارةتعزيز   -
والتنمية الريفية ودعم من حيث  الفالحةتطوير التعليم وحشد امخربات الوطنية وأكادمييون حول قضايا  -

 .امخربة لتنفيذ املشاريع.
 البشرية حول خمتلف أنشطة ل احملور األول يف تعزيز القدرات لى حمورين رئيسيني يتمثويركز هذا الربنامج ع

ل على والعم، ق والتنظيم والتظاهرات العلميةوالتسوي نتا والتوجيه يف جمال هندسة اال والتطوير والتدريبالتنمية 
الفالحي من  نتا لوحدات اال االداريةات أما احملور الثاي فهو تقدمي املساعدة التقنية والقدر ، تطوير مراكز التميز
 ة.نتاجياالة لتعزيز قدراهتا االقتصادي سرتاتيجيةاالومساعدة الوحدات  نتاجيداء االأجل حتسني األ

 : سياسة التجديد الفالحي والريفي مصادر تمويلالفرع الثالث : 

الفالحية  وتتوىل مديرية املصاحل، اباتوحسب وزير الفالحة فإن برنامج التنمية الريفية تتوىل مهامه مديرية الغ
بينما ، ألجلهق حسب التسمية واهلدف الذي أنشأت لذلك تركت الصنادي، الربنامج امخاص بالتنمية الفالحية

تربية املواشي  هدفه تطوير FSAEPEA، أنشئ صندوق خاص بدعم مريب املواشي وصغار املستغلني الفالحيني
يف صندوق  ارتأت الوزارة دمج جمموعة من الصناديق 2012كن يف سنة ل، وتغطية تكاليف صغار الفالحني

واستحدث ، عنه ويكون مدير الغابات املسؤول املباشر 140-302خاص بربنامج التنمية الريفية حتت حساب 
 .302-139 صندوق خاص بالتنمية الفالحية

 الريفيو  م سياسة التجديد الفالحييتقي: الفرع الرابع
 بتحقيق النتائج برنامج التجديد الفالحي والريفي  اسرتاتيجيةاليت تضمنتها  االجراءاتق مكنت بداية تطبي

 2: التالية

                                                   
"التنمية  حول الثاي الوطين امللتقىتنمية شاملة خارج قطاع المحروقات،  لتحقيق الريفية التنمية برامجنور الدين قدوري، حممد ملني بن الطاهر،  1

، 2016مارس،  08و07بوعريريج، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، يومي بر  اإلبراهيمي البشري حممد احملروقات يف اجلزائر"، جامعةالبديلة لقطاع 
 .06ص

 امللتقى الدويل حول "استدامةسياسة التجديد الفالحي والريفي كاستراتيجية لكسب رهان األمن الغذائي المستدام بالجزائر، سفيان عمراي،  2
 .11، ص2014نوفمرب،  23- 24األمن الغذائي يف الوطن العريب"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، 
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 نامج التجديد الفالحيبر  -أوال 
 اطالقحيث إذا مت الرجوع لألهداف اليت سطرت قبل ، ةنتاجيمسح تطبيق الربنامج بالرفع من املردودية اال

الذي  نتا فان معدل منو اال، 2009-2014خالل الفرتة  8.3%بـ  حيالفال نتا الربنامج برفع معدل منو اال
 .وهو ما يعين حتقيق أحد األهداف األساسية املسطرة 11%حققه القطاع الفالحي نفس الفرتة قد بلغ نسبة 

 فيالتجديد الري -ثانيا
منها ( وأطلق 2014-2009ية الريفية املندجمة خالل الفرتة)مشروع جواري للتنم 12148مج نابر 

 .2014مشروع هناية  6468وحتقق منها  89%مشروع أي بنسبة  10842
 برنامج تقوية القدرات -ثالثا

الفالحي  االرشادومس ، فرد 2014سنة  310459 الربنامج إىل اطاراملكونني يف وصل عدد 
 1.برنامج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية اطارفرد يف  1033789
 : خفاقات اليت سجلت يف تطبيق هذا الربنامج فيما يليميكن حصر أهم اإلو 

 ؛االرشادطرة على تدفق التدريب و صعوبة السي -
 ؛ر والتنظيم على املستوى احملليمشاكل التشاو  -
  ؛الحية للوالياتبعض الفرق الفم التفاعل بني مديريات الفالحة و عد  -
 ؛الدعم التقينالقدرات البشرية و  جود احنراف يف تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج تعزيزو   -
 ؛هذا الربنامج اطارعم املقدمة يف تدابري الدزئيا ( يف تأطري أنشطة التوعية و عدم وجود حافز ) ج -
 ؛االرشادجود تقييم أثر التدريب و عدم و   -
 .االتصالالتمكن من شبكات املعلومة و  عدم الكفاءة يف -

 ي القطاع الفالحتمويل و آليات دعم : الرابعالمطلب 
وامخدمات يئات واهلتوظيف جمموعة من اآلليات مت ، مج التنمية الفالحية يف اجلزائرمن أجل حتقيق أهداف برا

 املساعدة على ذلك.
 دعم القطاع الفالحي : األول الفرع

منه أو من خالل أحد أجهزهتا على أراضيها حيقق ، الدولة مباشرة تقدمهايعرف الدعم على أنه مسامهة مالية 
 أو، واملساعدات( )كالقروضحتويل مباشر لألموال ملسامهة شكلوقد تأخذ هذه ا، لدى اجلهات املستفيدة منفعة
من جانب احلكومة   أو شكل تنازل عن إيراد، حتويل حمتمل لألموال كما يف حالة تقدمي ضمانات للقروض شكل

( يضاف إىل ذلك عيينسلع )دعم أو شكل تقدمي خدمة أو ، كما هو يف حالة اإلعفاءات الضريبية أو اجلمركية

                                                   
 .11، ص مرجع سابق سفيان عمراي، 1
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عن الشكل املعتاد لدعم األسعار  فضال، ضمانات احلكومة لبعض أجهزة القطاع امخاص للقيام هبذه النشاطات
 1 .والدخول

 أشكال الدعم الفالحي في الجزائر -أوال
لة الدو  2000قبل سنة ، أشكال خمتلفة مست ميادين عديدةالفالحي يف اجلزائر  الدعمشهدت سياسة 

، دمت منفردة ولفرتة زمنية قصريةكل آلية أو وسيلة من هذه الوسائل استخ،  وآليات معينة امت بتبين وسائلق
أي أن هذه الفرتة مل تشهد اجلمع الشكل السابق.  الغاءاحلكومة على شكل جديد للدعم يتم  اعتمادفبمجرد 

للدعم وأصبح ميس  مع بني أشكال خمتلفةمت اجل 2000بعد سنه ، خمتلفة من الدعم يف فرتة واحدةبني آليات 
 ..(.العتاد الفالحيدعم االستثمار و ، دعم املدخالت، نتا عار عند االدعم األسميادين عديدة )

ساسية من خالل أسلوب حتديد عملت اجلزائر على تقدمي دعم منتجاهتا الفالحية األ: دعم األسعار -1
جمموع املنتجات  152 – 91املرسوم التنفيذي وقد تضمن ، األدىن املضمون لتلك املنتوجاتالسعر 

رغم أنه ، طارتقوم هبا الدولة يف هذا االالفالحية ذات السعر املضمون وكان هذا مبثابة أول خطوة قانونية 
لعدد  نتا املتضمن حتديد األسعار الدنيا املضمونة عند اال 153-88املرسوم  اصدارمت  1988يف سنة 

إىل قيمة من الدعم مقدمة إىل الفالحني يف حالة توجيه تلك املنتجات  ضافةمن املنتوجات الضرورية باال
  ؛إىل الدولة

املدخالت الفالحية حىت يف و  االستثماراتحافظت الدولة على دعم : دعم المدخالت واإلستثمار -2
 ،1992سنة  FNDAالصندوق الوطين للتنمية الفالحية  انشاءالفرتات املالية الصعبة خاصة بعدما مت 

بدال من  نتا املايل والنقدي للقطاع الفالحي تغريت وجهة الدعم حنو دعم اال صالحاالوبعد 
 ؛الفالحية االستثمارات

( عند  PMGضمون ) املدىن األسعر ال هويف اجلزائر خالل هذه الفرتة  نتا دعم اال: نتاجدعم اال -3
هذا السعر غالبا مايكون أقل ، بسعر معني نتا مان شراء كل االحيث تقوم هيئة عمومية بض، نتا اال

تقدم من  نتا إىل تقدمي تعويضات ومنح أخرى على اال ضافةباال، (األسعار العاملية) عار السوقمن أس
هذا األخري تكفل ابتداء . نتا عر األدىن املضمون عند االطرف صناديق التعويض وصندوق ضمان الس

 2؛عويض األسعاربتقدمي هذا النوع من الدعم مكان صناديق ت 1990من 

خصصت الدولة مبالغ معتربة لغرض دفع الفالح لطلب امخدمات : دعم أسعار الفائدة ومسح الديون -4
، لفالحي مسح الديون على مرحلتنيكما مت القطاع ا،  البنكية من خالل معدل الفائدة للقروض املمنوحة

 مليار د  14املقدرة بــــ و  ونجمموعة من الدي الغاءقامت الدولة ب 2001انطلقت املرحلة األوىل سنة 
                                                   

 .111غردي حممد، مرجع سابق، ص  1
 .182، ص مرجع سابقموالي علي هواري،  2
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واملرحلة الثانية سنة ، بنك الفالحة والتنمية الريفية مليار د  على شكل فوائد ممنوحة من قبل 23و
وقدر حجم ،  القطاع الفالحي وجتديد نشاطهدفع الفالح إىل اإلستثمار يف اعادةمن أجل  2009

 22 ( بــBADR الفالحة والتنمية الريفية )ل بنك مليار د  وهي قروض مقدمة من قب 41الديون بـــ 
 د ؛ مليار 19( بـــ  CNMA)  الصندوق الوطين للتعاضدية الفالحيةو  مليار د 

من خالل دعم الفالحة يف حالة حدوث كوارث طبيعية مثل اجلفاف والتصحر : دعم الكوارث الطبيعية -5
يتم  احتياطيتأمني الفالحي كأسلوب كما يلجأ الفالح إىل مؤسسات ال،  وغريها من التقلبات املناخية

 ؛الثروات احليوانيةمن خالله التأمني على احملاصيل واملمتلكات و 

، اع الضرائب على النشاط الفالحيخمتلف أنو  الغاءعملت الدولة على : نتاجدعم الضرائب على اال -6
حملققة يف النشاط خيل اوهي ضريبة إمجالية تقتطع سنويا من املدا، اعدا الضريبة الوحيدة الفالحيةم

أو ، ألف د  60دخل الفالح اليتجاوز كما ميكن اإلعفاء اجلزئي هلذه الضريبة عندما يكون ،  الفالحي
ضرائب املوجهة إىل منتو  احلبوب ال الغاءكما قامت الدولة ب،  من حجم الدخل %4 على دفع فهو جمرب

 للسكن أو كاملخازن واالسطبالت(؛ لضريبة على املمتلكات العقارية )املستغلةا الغاءالبقوليات و و 

تقوم ، م الفالحيوهو من أهم الركائز اليت تعتمد عليها سياسات الدع: حماية المنتجات الفالحية -7
ميكن قياس درجة ، الفالحي خالل كافة مراحله نتا الدولة بدور مهم يف تسيري ومراقبة ودعم حركة اال
وهو ، 2000استخدامه ابتداًء من سنة  ( مت TNPهذه احلماية من خالل املعدل اإلمسي للحماية ) 

ويعرب عن الفرق بني ، تجات الفالحية خالل فرتة حمددةمقياس حيدد احلجم الفعلي لدعم أسعار املن
عينة من املنتجات األساسية هي نفس العينة  اختيارمع ، السعر الفعليو  صل عليه الفالحالسعر الذي حي

بشرط أن تساهم هذه املنتجات بنسبة ال  TNP( لتحديد مقدار  OCDEها من قبل دول ) اختيار اليت يتم 
 .الفالحي نتا من مقدار اال % 70تقل عن 

 صناديق الدعم الفالحي -ثانيا
أنشأت ، (التجديد الفالحي والريفيو  يةاملخطط الوطين للتنمية الفالحالفالحية اجلديدة ) السياسة اطار يف

هبدف حتقيق مستويات أعلى للتنمية الفالحية  برامج الدعم الفالحي تكفل بتمويلجمموعة من الصناديق لل
كل هذه الصناديق جعلت الدولة ختصص هلا مبالغ مالية هامة ختتلف من ،  ةصة يف املناطق الريفية والصحراويوخا

 : وتتمثل هذه الصناديق يف، سنة إىل أخرى
قيق أهداف برامج التنمية الفالحية من أجل حت: 2000-2009صناديق الدعم الفالحي خالل الفترة  -1

ة يف القطاع نتاجيواال نتا واليت تسهر على ضمان تطوير اال مت توظيف جمموعة من الصناديق الداعمة، يف اجلزائر
  الفالحي
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رقم الصندوق مبقتضى القانون  انشاءمت : (FNRDA) الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية-أ
 067-302بفتح حساب التخصيص امخاص رقم  2000 املالية لسنةالذي يتضمن قانون  11 -99

"الفالحية الصندوق الوطين للضبط والتنمية" الذي حيمل عنوان
مج صندوقني موجودين الصندوق قام بد، 1

 .FGPPA نتا وصندوق ضمان األسعار عند اال FNDAالصندوق الوطين للتنمية الفالحية : من قبل مها
املؤسسة ، هبات ووصايا، من خمصصات ميزانية الدولة واملوارد الشبه الضريبية اتهاراديتحصل الصندوق على 

ويقوم ، 2(CNMAاملالية املتخصصة يف متويل نفقات الصندوق هي الصندوق الوطين للتعاضدية الفالحية )
والتسويق  نالتخزي عمليات تعزيز وتطوير، املوارد الفالحية ة وتثمنينتاجيواال نتا الصندوق بدعم تنمية اال

 3؛داخيل الفالحني...اخلم وحتسني، والنباتية احليوانية الثروة ومحاية، والري

مبوجب قانون املالية لسنة  ؤهإنشا مت: (FPZPP)صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية -ب
 صندوق ترقية الصحة احليوانية" الذي عنوانه 071-302وفتح له حساب التخصيص امخاص  2001

وتقدمي تعويضات عن ، النظام الصحي واملراقبة الصحية لعمليات الدعميقوم بتقدمي ، 4والوقاية النباتية"
 اطارتالف وحرق احليوانات املذبوحة أو اهلالكة وكذا إتالف أو إقالع املزروعات يف األعمال املنجزة كإل

 ؛يدخل ضمن برامج العال  الوقائي األمراض أو التصحر بعضاملكافحة 

 مبوجب انشاؤهمت  FDRMVTC: االمتيازالتنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق صندوق -جـ
 111-302وفتح له حساب التخصيص امخاص، 2002ديسمرب  24ملؤرخ يف ا 02-11القانون رقم 
راعية واهلدف منه توسيع املساحات الز ، "االمتيازعن طريق  لتنمية الريفية واستصالح األراضي"ا الذي عنوانه

وهو موجه لتدعيم برنامج استصالح األراضي عن طريق . 5املستغلة وخلق مناصب شغل وخلق مراكز حيوية
مثلة املوجهة لعمليات التنمية الريفية املت االعاناتو ، ه والتزويد بالطاقة الكهربائيةاملتمثلة يف هتيئة امليا االمتياز

اي وتثمني املنتوجات احليو  نتا الفالحي وحتسني اال نتا حتسني أنظمة االيف التهيئات امخاصة بالري و 
  الفالحية؛

                                                   
رمضان 15املؤرخ يف 99-11قانون رقم (، 1999) 99جلريدة الرمسية رقم ، ا2000قانون المالية لسنة وقراطية الشعبية، اجلمهورية اجلزائرية الدمي 1

 .7 ، ص1999ديسمرب، 23املوافق لـ  1420
 .188، صمرجع سابقموالي علي هواري،  2

3
 Bouammar Boualem. le développement agricole dans les régions sahariennes, Etude de 

cas de la région deOuargla et de la région de Biskra (2006- 2008).thèse de doctorat. 

Université Ouargla. P57. 
(، قرار 2000)  53اجلريدة الرمسية رقم ، 071-302إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  4

 .28-26، ص ص 2000جوان،  25املوافق لـ  1421ربيع األول  22ملؤرخ يف امشترك  وزاري
قرار (، 2003)  36، اجلريدة الرمسية رقم 111-302إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  5

  21 – 20 ص ص2003أفريل، 15املوافق لـ  1424صفر 13مؤرخ يف مشترك  وزاري
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وجب مب أنشئ الصندوق FLDDPS: الرعوي والسهوب االقتصادصندوق مكافحة التصحر وتنمية -د
املؤرخ  248- 02املرسوم التنفيذي وبدأ العمل به وفق ، 1999ديسمرب  23املؤرخ يف  11 -99القانون 

وهو يستمد موارده من ختصيصات ميزانية ، ونفقاته وإدارته ومهامه الراداتهاحملدد  2002جويلية  23يف 
لكن نشاطه ، 1املساعدات الدولية وكل املوارد األخرى احملددة عن طريق التشريع، اهلبات والوصايا، الدولة

 36رقم الوزارية  الرعوي من خالل التعليمة االقتصادعرف تطورا يف تقدمي الدعم ملكافحة التصحر وتنمية 
واليت عرفت ، العليا اليت جاءت بربامج خاصة باجلنوب وأخرى خاصة باهلضاب 14-11-2006املؤرخة يف 

فتح هلا فروع يف  ومن أجل توفري التمويل الالزم لدعم هذه الربامج، 2008بربامج التجديد الفالحي سنة 
التصحر وتنمية  فحةالذي عنوانه صندوق مكا 109-302حسابات التخصيص امخاصة بامخزينة رقم 

عنوانه الربنامج  الذي 001-109-302ومها حساب التخصيص امخاص ، الرعوي والسهوب االقتصاد
الربنامج امخاص  الذي عنوانه 001-109-302واحلساب امخاص  FLCDDPS-PSS، امخاص باجلنوب
.FLCDDPS-PSHPباهلضاب العليا 

2
 

صندوق على تأمني خماطر التمويل الناجتة عن يقوم ال: CNMA الفالحي للتعاونالصندوق الوطني -ه
مث اتسعت صالحياته هبدف ترقية وتطوير النشاطات الفالحية والريفية وأصبح يدير ، النشاطات الفالحية

 ؛صندوقا جهويا 76صندوقا حمليا و 394جمموعة من الصناديق التعاونية يف شكل شبكة مكونة من 

05-05م مبوجب القانون رق انشاؤه مت: FNDIA الحيالصندوق الوطني لتنمية االستثمار الف-و
3 ،

، الوطين للضبط والتنمية الفالحيةليحل حمل الصندوق  067-302حساب التخصيص امخاص له  وفتح
 ط؛ويتخصص يف دعم املشاريع االستثمارية فق

 وفتح  05-05مبوجب القانون رقم  انشاؤه مت: FNRPA الفالحي نتاجالصندوق الوطني لضبط اال-ز

12-302له حساب التخصيص امخاص 
أما ، "الفالحي نتا وق الوطين لضبط اال"الصند عنوانه الذي، 4

 ايراداتهالصندوق يتحصل على ، 2006أفريل  24وزاري املؤرخ يف نفقات الصندوق فقد حددت بالقرار ال
يقوم الصندوق ى. األخر  إىل كل املوارد ضافةباالضرائب وتفرضها قوانني املالية ، من خمصصات ميزانية الدولة

محاية مداخيل الفالحني ومساعدهتم على مواجهة مشكل تقلب أسعار  اطاروالدعم يف  االعاناتبتوجيه 

                                                   
 .187جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص  1
 .142 صمرجع سابق، رياض طاليب،  2
قرار (، 2005) 52 اجلريدة الرمسية رقم، 067-302إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، 3

 .8ص ،2005جويلية، 25املوافق لـ  1426مجادى الثاي 18مؤرخ يف مشترك  وزاري
قرار (، 2005) 52 ، اجلريدة الرمسية رقم302-121إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  4

 .9، ص2005جويلية، 25املوافق لـ  1426مجادى الثاي 18مؤرخ يف مشترك  وزاري
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 نتا املوجهة لضبط املنتجات الفالحية والتكفل مبصاريف تنويع اال االعانات إىل ضافةاملنتجات الفالحية باال
 1.نتا الفالحي الناجتة عن حتويل منط اال

التجديد  اعادةبرنامج  اطارقامت الدولة يف : 2014 – 2010 ناديق الدعم الفالحي خالل الفترةص -2
الفالحي والريفي بضبط تصنيفات جديدة لصناديق الدعم حيث مت ضمها ضمن صندوقني أحدمها خيتص 

 : ومتثلت فيما يليباجلانب الفالحي واآلخر باجلانب الريفي 
 26املؤرخ يف  12-12مبوجب القانون رقم  انشاؤهمت : FNDA حيةالوطني للتنمية الفال الصندوق-أ

الذي عنوانه "الصندوق الوطين للتنمية  139-302وفتح له حساب التخصيص امخاص  2012ديسمرب 
 : صناديق مت التعرض هلا سابقا وهي 03تندر  ضمن هذا الصندوق ، 2"الفالحية

 ؛FNDIA الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي -
 ؛FPZPP صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية -
 .FNRPA.الفالحي نتاجالصندوق الوطني لضبط اال -

 26املؤرخ يف  12-12مبوجب القانون رقم  انشاؤه مت: FNDRالوطني للتنمية الريفية الصندوق-ب
 للتنمية الذي عنوانه "الصندوق الوطين 140-302حساب التخصيص امخاص  وفتح له 2012ديسمرب 
 : وهي، صناديق مت التعرض هلا سابقا 03تندر  ضمن هذا الصندوق ، 3"الفالحية

 ؛FDRMVTC االمتيازصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق  -
 ؛FLDDPS الرعوي والسهوب االقتصادصندوق مكافحة التصحر وتنمية  -
  انشاؤهمت : FSAEPEA الحيينالصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الف -

حساب  52وفتح له حسب املادة ، والذي يتضمن قانون املالية التكميلي 08-02مبوجب األمر رقم 
الذي عنوانه "الصندوق امخاص بدعم مريب املواشي وصغار املستغلني  126-302التخصيص امخاص

وخيتص بإعانات الدولة ، واشي وصغار املستغلنية لتكاليف فوائد مريب املاالمجاليللتغطية  وهو موجه، 4"الفالحيني
 .الفالحي نتا لتطوير تربية املواشي واال

 

                                                   
 .196صمرجع سابق، موالي علي هواري،  1
قرار (، 2014) 30، اجلريدة الرمسية رقم 139-302 إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاصالدميوقراطية الشعبية،  اجلمهورية اجلزائرية 2

 10.، ص2014أفريل، 2املوافق لـ  1435مجادى الثانية 02مؤرخ يف مشترك  وزاري
قرار (، 2014) 30اجلريدة الرمسية رقم ، 139-302إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  3

 .10، ص 2014أفريل، 2املوافق لـ 1435مجادى الثانية 02مؤرخ يف مشترك  وزاري
املؤرخ يف  08-02قانون رقم (، 2008)42اجلريدة الرمسية رقم ، 2008قانون المالية التكميلي لسنة اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية،  4

 16، ص2008جويلية،  24املوافق لـ  1429رجب  21
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 التمويل البنكي للقطاع الفالحي: الثاني الفرع
، الفالحي برامج التنمية الفالحية كان ال بد من تفعيل دور القطاع املصريف يف متويل القطاع اجناحمن أجل 

حسب ثالثة أبعاد تتمثل يف كونه هيئة الربامج  اجناحالتكفل بمهمة ، CNMAو BADRكل من أوكلت ل
 .وحماسب الصناديق العمومية، االقتصاديلإلقراض والتأمني 

 رالتأمين الفالحي في الجزائ -أوال
من خالل تقدميه لتوليفة من املنتجات التأمينية الفالحية التنمية  أمهية التأمني الفالحي يف دفع عجلةتأيت 

 االكتفاءد تشجيعهم على االستثمار يف القطاع الفالحي من أجل حتقيق التنمية الفالحية وحتقيق للفالحني قص
رئيسيا يف التنمية الفالحية كونه أداة فعالة يف ألن التأمني يلعب دورا ، ذا زيادة الدخل وحتسني معيشتهمالذايت وك

وتوفري األمان ، 1ضمان املالءة املالية للفالحاحلفاظ على املوارد الفالحية والريفية و خالل من  إدارة املخاطر
  حة بصفة عامة والفالح بصفة خاصة.واالستقرار للفال

فالشراكة هي ، التعاضدية(و  سامهة ) الشراكةالريفي على مبدئني للمو  ركزت سياسة برنامج التجديد الفالحي
إىل اإللتزام بأهداف  ضافةد أكثر أمهية فباالكما يعد مبدأ التعاض،  حتقيق أفضل النتائجو  دليل التزام لبلوغ األهداف

ومتت ترمجة هذا املفهوم حتت قيادة الصندوق الوطين للتعاون ، عليهم أن يلتزموا بتقاسم األخطار الكربى الشراكة
أخذ و ، ني احملددة اليت تتكيف مع أنشطتهممن منتجات التأم توليفةللفالحني  الذي يوفر CNMA الفالحي

 .طوير هذا املفهوممسؤولية مواصلة ت
ة بصفة االقتصادي اتصالحاالوعرف قطاع التأمني والتأمني الفالحي تطورا كبريا خالل املدة األخرية بفعل 

التأمني أحد مكونات العملية  وجعلويعود لالهتمام املتزايد بالفالحة ، عامة والقطاع الفالحي بصفة خاصة
 الفالحي يف قطاع التأمني ضئيلة جدا حيث أهنا ترتاوح بني غري أن نسبة مسامهة التأمني.ة الفالحيةنتاجياال

لنقص الثقافة التأمينية لدى الفالح اجلزائري وغياب سياسة تسويقية ويرجع ذلك ، 2 %3.2و 0.97%
وغياب املنافسة بني شركات ، على هذا النوع من التأمني االقبالللمنتجات التأمينية بغية تشجيع الفالح على 

 .على شركات التأمني العمومي حكراتقريبا التأمني فهو 
  BADRعن طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية  التمويل-ثانيا

 106 -82 اهليكلة اليت تبنتها اجلزائر مبوجب مرسوم رقم اعادة اطارأنشىء بنك الفالحة والتنمية الريفية يف 
ية القطاع الفالحي وترقية العامل الريفي . ويهدف عمل البنك إىل املسامهة يف تنم1982مارس  13املؤرخ يف 

                                                   
امللتقى التأمين الفالحي كمحرك لعجلة التنمية الزراعية ) دراسة تحليلية لحالة الجزائر خالل الفترة(، عماري تقي الدين، محودة أم امخري،  1

لوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي العلمي الوطين حول " دور التنمية الزراعية املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين"، كلية الع
 .06، ص 2018مارس،  10فارس، املدية، اجلزائر، يوم 

  www.cna.dzاجمللس الوطين للتأمينات:  2
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ودعم النشاطات الصناعية التقليدية واحلرفية والصناعات الفالحية وكل املهن احلرة واملنشآت امخاصة املتواجدة يف 
وتتمثل ، والفالح أو املستثمرة الفالحيةفهو يقوم بدور الوسيط بني الوزارة املعنية . الريف أي كان نوع نشاطها

تعزيز متويل القطاع الفالحي و  بنك الرئيسية يف منح القروض الفالحية مبختلف أنواعها هبدف تقويةمهمة ال
من أجل ذلك مت استحداث جمموعة من القروض اليت مينحها . املالية وفقا ملتطلبات القطاعوتكييف خدماته 

 : البنك واليت تدعمها الدولة تتمثل فيما يلي
، أشهر يف بعض احلاالت 6تد إىل مدته سنة واحدة وقد مت، ن فوائدهو قرض مومسي بدو : قرض الرفيق -1

ستفادة من قرض آخر بنفس من الفوائد كما يفقد احلق يف اال االعفاءلكن املستفيد يفقد احلق يف 
، ومجعيات، تعاونيات وجمموعات، املوالني بصفة فردية أو مجاعيةمينح القرض للفالحني و ، ةالطريق

وهو قرض موجه . الفالحية ذات االستهالك الواسعحية ومستودعي املنتجات وحدات امخدمات الفال
ء أغذية قتنااو ، (..إخل،.أمسدة، الشتائل، املستثمرات الفالحية ) البذور املواد األساسية لنشاط القتناء

وحتسني أنظمة السقي واملواد البيطرية واقتناء املنتجات الفالحية للتخزين  احليوانات ومعدات الشرب
 1.وتقوية قدرات املستثمرات الفالحية

ويتمثل يف منح قروض ميسرة لفائدة متعاملني اقتصاديني  درالييالرفيق الفمت استحداث القرض  كما
الذين مينحون بدورهم قروضا متوينية للفالحني واملربني وللوحدات غري امخدماتية اليت ، عموميني وخواص

وتسويق املواد ، تسهيل بروز شبكات مهنية جراءومن شأن هذا اال. الصلةتنشط يف الشعب ذات 
نشاطات  نشاءال ضافةوتثمني املنتجات ذات الطابع احمللي باال، ةنتاجيوتوسيع القاعدة اال، الفالحية

 ؛وذلك هبدف عصرنة الفالحة وحترير الطاقات.جديدة وتقليص النشاطات املوازية
 اطاريف  2011ه سنة اعتمادمت   BADRمينح من طرف بنك  رلالستثماهو قرض : قرض التحدي -2

امللكية امخاصة أو ملكية  اطارمزارع فالحية جديدة لرتبية احليوانات على األراضي غري املستغلة يف  انشاء
جديدة وجتهيزها وعصرنتها وتعزيز  مستثمرات فالحية انشاءوهو يف األساس موجه لتمويل ، الدولة
هذا القرض ميكن أن يكون متوسط األجل ، مرات املوجودة وغري املثمنة مبا فيه الكفايةاملستث انتا قدرات 

 5.25 مينح هذا القرض مبعدل فائدة .سنة 15كما ميكن أن يكون طويل األجل   2سنوات(7)إىل غاية 

من قيمة  %10تقدر املسامهة الشخصية بنسبة . األوىلتتحمله الدولة كليا يف امخمس سنوات  %
 للمستثمرات الفالحية %20و هكتار أو أقل10ت الفالحية اليت تقدر مساحتها للمستثمراالقرض 

 هكتار؛ 10اليت مساحتها أكثر من 

                                                   
د ومتويل، ، أطروحة دكتوراه، ختصص نقو استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي في ظل اإلنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، جمدولني دهينة 1

 .195، ص2016/2017قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
 .208، صمرجع سابقعلي موالي هواري،  2
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من أجل حي هدفه تقوية البىن التحتية للقطاع الفال( االتحاديي)التحدي الفدرالكما يوجد قرض 
ن قرص التحدي يف كون قيمته وخيتلف ع، التغليف...(، التجهيز، التخزين)تعزيز قدرة الفالح على

 1؛مليون د 100و1بينما قرض التحدي فتنحصر قيمته بني، مليون د  200و 1تنحصر بني 
عقارية  و..اخل ( أتأجري اآلالت الفالحية ومعدات الري)  يقع على أصول منقولة: اإليجاري عتماداال -3

وميكن أن يتضمن أو ال يتضمن ، يةذات االستعمال املهين أو على احملالت التجارية أو املؤسسات احلرف
وحيقق هذا النوع من التمويل عدة مزايا وعلى رأسها أنه يوفر ، لشراء لصاحل املستأجرحق امخيار با

 . ةيالضريبإىل التحفيزات  ضافةباال، 100%التمويل الكامل بنسبة 

 : فيما يلي جدول يلخص لنا أنواع القروض الفالحيةو 

 واع القروض الفالحيةأن: ( 06-03الجدول رقم )  

 أنواع القروض
طبيعة 
 القرض

 قيمة القرض
 معدل الفائدة مدة القرض مليون دج

المساهمة 
 الشخصية

 
 الرفيق

  الرفيق
 ياستغالل

أشهر إىل  6من  حسب النشاط
 شهر 24

 
 0 % 

 
الرفيق  /

 الفدرالي
 م د  1000 – 10

 
 التحدي

  التحدي
 

 إستثماري 

 : ألجلمتوسط ا م د  100- 1
 ( سنوات3-7) 

)  : األجلطويل 
 ( سنة15 - 8

 للسنوات امخمس األوىل % 0
من  %3 7إىل 6من السنة  1%

  9إىل8السنة 
  10انطالقا من السنة  5.25%

10 % >10 
 م

20% < 10 
 م 
 

التحدي 
 الفدرالي

 م د  2-200

 / / سنوات10-5 / ياستغالل اإليجاري

 .الطالبة اعدادمن : المصدر
 القروض الفالحية المدعمة من قبل الدولة: الفرع الثالث

 يعترب بنك الفالحة والتنمية الفالحية املسؤول الرئيسي عن متويل القطاع الفالحي مبنح القروض الفالحية 
  2: املتمثلة يف والقروض املدعمة من قبل الدولة، جبميع أنواعها

 ANGEM القرض المدعم تحت برنامج وكالة -أوال
داخل وامخدمايت  نتاجيمن أجل تنمية النشاط اال خلق مشاريع فالحية على تعملتلك القروض اليت هي 

واهليئات  هذا مبسامهة الدولة، القطاع مع فتح اجملال أمام صغار الفالحني من أجل االستثمار وتوسيع أعماهلم
ة وقد تصل قيم، جم املشروعمن ح 70%يتكفل البنك بتمويل ، سنة18ويوجه لكل شاب بطال جتاوز ، احمللية

                                                   
 .199زاوي بومدين، مرجع سابق، ص 1
 .200، صنفس املرجع 2
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 1%متثل ، من حجم القرض 29% ومتنح الدولة للفالح دعم يصل إىل، القرض إىل مليون د  كأقصى حد
 ؛سنوات على األكثر 8ال تتعدى مدة القرض ، املتبقية مسامهات شخصية للفالح

 هه لتمويلري طويل األجل يتم توجيقرض إستثما: CNAC القرض المدعم تحت برنامج وكالة-ثانيا
 30 يستفيد منه الشباب الذين يرتاوح أعمارهم بني وسطة النشطة يف القطاع الفالحياملؤسسات الصغرية واملت

 %1و مليون د 5يف حالة كان القرض أقل من  %29بـــ  والدولة، %70ويتكفل البنك بتمويل ، سنة 50و
على  فإن الفالح يتحصل، مليون د  10ل من   وأقمليون د 5يف حالة القرض أكثر من و ، مسامهة شخضية

  ؛شخصية مسامهة % 2و 28% مبقدار دعم
هو قرض طويل األجل موجه إىل متويل كامل : ANSEJ القرض المدعم تحت برنامج وكالة-ثالثا

، سنة 35 و19ويقدم للفالحني الذين ترتاوح أعمارهم بني ، برنامج تشغيل الشباب اطارللمشاريع الفالحية يف 
 يقوم بتوظيفسنة إذا كان املستفيد هو صاحب املشروع الذي عليه أن  40صل عمر املستفيد إىل وميكن أن ي

وفيما يلي جدول يلخص لنا أنواع (. CNAC)وميتاز هذا القرض بنفس خصائص برنامج ، شخصني على األقل
 .القروض الفالحية املدعمة

 .أنواع القروض الفالحية المدعمة: (07 -03)الجدول رقم

قيمة القرض  طابع القرض لقرضنوع ا
المساهمة  معدل الفائدة مدة القرض مليون دج

 الشخصية
دعم 
 الدولة

ANGEM  29 %1 %0 سنوات8 مليون د  1 سنة18>خمتلط% 

CNAC 

 إستثماري
 سنة 50 – 30

مليون 5 < %1 %0 سنوات8 مليون د 1
 > %2 د 
 مليون د 5

29% 
28% 

ANSEJ 

 إستثماري
 سنة 35 -19

مليون 5 < %1 %0 سنوات8  مليون د 10
 > %2 د 
 مليون د 5

29% 
28% 

 .201 ص، مرجع سابق، زاوي بومدين: على عتمادالطالبة باال اعداد من: المصدر
 الفالحية  يعترب بنك الفالحة والتنمية الفالحية املسؤول الرئيسي عن متويل القطاع الفالحي مبنح القروض -

ويقوم هو اآلخر ، ها كوسيط بني املستثمر والدولةل الدولة واليت يدخل فيوالقروض املدعمة من قب، جبميع أنواعها
وفيما يلي جدول يوضح تطور  .متوسطة وطويلة األجلو  مبنح قروض من موارده امخاصة يف عدة أشكال قصرية

 .2017-2000من  BADR بنكاملمنوحة من قبل  يف اجلزائرالقروض الفالحية 
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             BADR (2000-2017)الممنوحة من قبل بنكالقروض الفالحية في الجزائر  تطور: ( 08- 03الجدول رقم )
 ) مليون دج (: دةالوح                                                                                                            

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

إجمالي 
 7490 7460 8021 4700 4312 2540 325 627 578 القروض

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

إجمالي 
 9300 8791 9076 10769 11250 11107 9844 10020 7136 القروض

 : على عتمادالطالبة باال اعدادمن : المصدر
، 2017، السودان، امخرطوم، 37اجمللد ، الزراعية العربيةالسنوي لالحصائيات تاب الك، نظمة العربية للتنمية الزراعيةامل -

 ؛123ص 

، 2018/  2000دراسة تحليلية قياسية للفترة –أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائر ، جريف زكريا -
، ة والتجارية وعلوم التسيريالقتصادياكلية العلوم ،  ةاالقتصاديقسم العلوم ، تطبيقيختصص إقتصاد مايل ، أطروحة دكتوراه
  .103ص، 2019/2020، اجلزائر، بسكرة، يضرجامعة حممد خ

سنة  مليون578حيث ارتفعت من ، يتضح من خالل اجلدول التطور احلاصل يف حجم القروض الفالحية
على  وهو إن دل إمنا يدل 1700%فاقت  ارتفاعأي بنسبة ، 2014 مليون د  سنة10769إىل  2000

وسنة  مليون د  325بـ 2002وأقل حجم قرض مقدم كان سنة ، ص الدولة على تطوير القطاع الفالحيحر 
والسبب يف ذلك يعود للقروض املقدمة من قبل وكاالت الدعم ، د مليون 11250حجما بـ أعلى  2013

ها األموال دون ازدهار املبادرات املقاوالتية اليت بددت في 2011-2014أين شهدت الفرتة ، للقطاع الفالحي
وترتاجع ، ما أدى إىل تراجع حجم القروض الفالحية يف السنوات الثالثة األخرية، تتبع قنوات صرف األموال

لعدة أسباب منها القروض املتعثرة وكذا  2014تقريبا مقارنة مع سنة  14%بذلك القروض الفالحية بنسبة
 .2014 فط بداية من الثلث األخري من سنةوهتاوي أسعار الن 2014سنة  BADR الفضائح اليت هزت بنك
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 بالفالحية بالمغر  اتصالحاالمسار : المبحث الثالث
يف حيث إن ثلثي ساكنته النشيطة كانت تشتغل ، بلدا فالحي بالدرجة األوىل االستقالل ابانكان املغرب 

 تعيش يف الوسط 1955 مليون نسمة سنة10ثالثة أرباع ساكنة املغرب من أصل  القطاع الفالحي وكانت
مليون هكتار مزروعة وماشة  7.8الداخلي امخام ممتدة على  من الناتج %38فيما كانت الفالحة متثل ، القروي
  الغذائي للبالد وتفوقالذايت االكتفاءيضمن  1955وكان القطاع الفالحي سنة ، مليون رأسا 21ر بـــتقد

 1.بكثري واردات املنتوجات الغذائية صادراته
حيث تعايش ضمنها قطاع صغري عصري مركز تنافسي وموجه حنو ، رغم ذلك ظلت هذه الفالحة ثنائيةو 
ذلك احلني برز بوضوح  ومنذ. الذايت االستهالكموجه حنو  نتا اال وقليل، مع قطاع شاسع تقليدي، التصدير

مايفسر ضعف ، قلبات املناخيةواملرتبط ارتباط وثيقا بالت، واملكننة ةضعف هذا القطاع املتسم مبحدودية العصرن
 ة وتدي مستوى عيش السكان القرويني.انتاجي

 ( 1965-1956) وعصرنتهتحديث القطاع الفالحي : المطلب األول
صدارة االهتمامات واحتلت ، (1956لتنمية البالد منذ بداية اإلستقالل ) كأولويةمت تكريس الفالحة  

فبعد االستقالل حدد ، ة للبالداالقتصادي التنمية االجتماعية و الزاوية يفومت اعتباره مبثابة حجر ، الوطنية
جبعل هذا ، مالمح الفالحة املغربية 1957سنةامللك حممد امخامس يف أول رسالة له إىل الفالحني يف 

ففي مجيع امخطط التنموية ، ة واالجتماعية للبالداالقتصاديالقطاع حيتل مركز الصدارة يف سياق التنمية 
وباجتاه املغرب حنو احلسم مع امخيارت الصناعية اليت اعتمدهتا آنذاك بلدان ، 2أعطيت األولوية للفالحةاملعتمدة 

الوطين والتخطيط  نعاشلال خالل أول اجتماع للمجلس األعلى سرتاتيجيةاالالعامل الثالث األخرى تأكدت هذه 
 االسرتاتيجياتسيني ميثالن مرتكز ركز على عنصرين أسا 1965فاملخطط الثالثي الذي أعد سنة ، 1964سنة 

اليت تبنتها املغرب بعد االستقالل حول ثالثة  الفالحيةقد متحورت السياسة و .ومها التحديث والعصرنة، الفالحية
 3: وهي أهداف رئيسية

 ؛ة لنشاطهماألوضاع املعيشية للفالحني وتوفري األطر املؤسسية املنظم حتسني -

 التابعة لالستعمار الرمسي وللمعمرين؛ يةالفالحالفصل يف ملكية األراضي   -

 .حتديث القطاع الفالحي وعصرنته وزيادة مردوديته -

                                                   
  http: //www.mghress.com/alalam/26494 اليومغرب من االستقالل إىل يوسف العبودي: السياسات القطاعية بامل 1

2
 Nadjib akesbi, évolution et perspectives de l’agriculture marocaine, rapport publié dans le 

cadre de l’initiative royale pour le développement humain, maroc, p6 
3
 Nadjib akesbi , Ibid,p93 

http://www.mghress/
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 لتوفري التمويل الالزم 1961سنة  الفالحيالصندوق الوطين للقرض  انشاءوجتسيدا للهدف األول مت 
 غرف الفالحيةكما مت استحداث ال،  والشروع يف استصالح أراضيهم نتا للفالحني من أجل امتالك وسائل اال

 .ملرافقة الفالحني وحل املشاكل اليت تواجههم 1962 املعهد الوطين للبحث الزراعي سنةو 
نظرا  وتنفيذا للهدف الثاي فإن املغرب وبعدما شجعت بقاء املعمرين مباشرة بعد االستقالل 1963يف سنة 

خاصة  الذهاب املفاجئ لألوربيني للوضع السياسي غري املستقر والتخوف من حدوث أزمة اقتصادية قد تنتج عن
 واحلجم الكبري، هذه األراضي استغاللاملالية والتقنية الكافية والكفيلة ب لالمكانياتمع عدم امتالك املغرب 

مشروع  فقد بدأت املغرب يف جتسيد 1.للتعويضات اليت تتحملها املغرب إذا قررت اسرتجاع األراضي من املعمرين
وعليه متكنت املغرب يف مرحلة أوىل من ، حتويل ملكية هذه األراضي إىل املغاربة هبدف الفالحيةمغربة األراضي 
 .ألف هكتار 289اسرتجاع حوايل 

الدوائر اجلهود يف  تظافروعلى ، على تشييد السدود لري األراضي باألساس سرتاتيجيةاالوقد اعتمدت هذه 
 املكننة وتقوية شروطومؤهلة لالستفادة من ، لالستثمارضيعات قابلة  اقامةوالسهر على . املاء ستغاللاجملهزة ال

ومن مث فهو ، ن(قط، قمح رطب، حليب، حوامض، مواد زيتية، خمول لزراعات جتارية )سكر انتا وهو  .نتا اال
 معد إلرضاء الطلب الداخلي من املنتوجات الغذائية.

ميلكها امخواص أجانب طبيعيون   باسرتجاع األراضي الفالحية اليت 1973ليستكمل هذا املسار يف سنة 
 328 ألف هكتار 728ومكنت هذه العملية من اسرتجاع  .هباكانوا أم معنويون مقابل دفع تعويضات ألصحا

ومن ، ألف هكتار انتقلت إىل ملكية امخواص 400بــ  سيطرة الدولة والباقي واملقدرألف هكتار أصبحت حتت 
 (شركة التنمية الفالحية لألراضي املسقية)SODEA  أجل تسيري األراضي املسرتجعة أنشئت شركيت

 2ر.بالنسبة لألراضي البو  (شركة تسيري األراضي الفالحية) SOGETAو
متثل منوذ  التنمية املعتمدة لزيادة مردودية القطاع يف هنج سياسة السدود) اهلدف الثالث( بشكل إرادي 

خمتلف هذا التوجيه متعدد األشكال الذي تقوده الدولة صخر ، املشاريع املائية الكربى ( اختيارومندمج وانتقائي )
وأنواع ، األسعار، الضريبية االجراءات، القروض الفالحية، العمومية االستثمارات: أجهزة السياسات العمومية

وقد متيز عمل الدولة باستثمارات مهمة يف البنيات التحتية األساسية وجتهيزات صرف املياه.وهكذا مت ، الدعم
سدا بطاقة  15حيث مل تكن البالد تتوفر من قبل على أكثر من  1967برنامج سدود طموح منذ  القاط

 السدود حيث بلغت، ألف هكتار من األراضي املستصلحة 133تسقى سوى  وال 3ختزينية تقل عن ملياري م
األراضي وجعلها قابلة وبذالك مكن اجلهد الكبري املبذول لتجهيز ، 3مليار م 15سد بطاقة تبلغ حوايل  100بـ  

 .1985و 1965هكتار يف السنة مابني  25للري بواسطة السدود من بلوغ 

                                                   
 .211مجيلة معلم، مرجع سابق، ص 1

2
 Nadjib akesbi , Ibid,p104.  
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 : (1990-1980مخطط التقويم الهيكلي الفالحي ): المطلب الثاني
الثقيلة املديونية و ، الفوسفاتهلبوط أسعار  املغريب يف أزمة نتيجة االقتصادوخالل الثمانينات وتزامنا مع وقوع 

 معوذلك بالتعاون ، ( PASرب شأنه شأن الدول املغاربية لتبين برنامج شامل للتكيف اهليكلي) اضطر املغ
العاملي وحتفيز  االقتصاداالنفتاح على والذي يهدف أساسا إىل ، ( BM)والبنك الدويل، صندوق النقد الدويل
مبا  أمام التجارة الداخلية وامخارجيةزالة احلواجز االدعم و  الغاءوذلك من خالل ، دور الدولةقزمي القطاع امخاص وت

أسعار  ارتفاعهذا ما أدى إىل ، الفالحيةائح األخرى من املنتجات يف ذلك االحتكارات واحلصص التقييدية واللو 
 1.السلع األساسية مما أثر سلبا على املستوى املعيشي للسكان

يف األهداف جمسدة ة من الرؤي و على جمموع 1985سياسة التقومي اهليكلي للقطاع الفالحي سنة  ارتكزت
 .يالفالح واالستثمار، مناطق الري الكربى اصالحو ، اعوبرامج لتقومي القط، قروض

بنية وحترير ، ك بتقليص التدخل املايل للدولةلذالعام ملخطط التقومي اهليكلي و  النطاقهذه الربامج يف  وتندر 
هذه الربامج  ومن مث ترتبط التدابري العديدة املتضمنة يف، السوقملوارد تبعا مليكانيزمات وختصيص ا، والتبادل نتا اال

 : باحملاور التالية
 الغاءب وذلك، حرتام آليات السوقاحتديد دور املؤسسات العمومية وجمال تدخلها يف اجتاه  اعادة -

 ؛االيرادية للسكرالتصديرية و  االحتكارات

برتشيد  وذلك، امخارجيةبادالت الداخلية و تقف يف وجه املاحلواجز اليت اختالالت السوق و  الغاء -
 ؛وحذف القيود الكمية، وحذف الرسوم الضريبية املتعلقة بالتصدير، التعريفات اجلمركية

مع حذف ، بتحرير تدرجي لألسعار اإلستهالكو  نتا وحترير أمثان اال، نتا دعم الدولة لعوامل اال الغاء -
 .الرفع من أسعار املاء والكهرباءو ، من إعانة البذور والتخفيض، اإلعانة لألمسدة

 ( 2008 -1990) االستراتيجياتمرحلة : الثالثالمطلب 
الغذائي س هدف األمن يتكر لللعامل القروي  موجهةر اسرتتيجات املوالية للتقومي اهليكلي ازدها الفرتةشهدت 

على أربعة توجهات جديدة القانون التوجيهي اهلادف إىل عصرنة الفالحة  رتكزاوهكذا ، الذايت االكتفاءعوض 
 2: الفالحيةللسياسة 

 ؛إلسهام يف حتقيق األمن الغذائيا  -
  ؛دما  السوقيني الدولة والوطنيةا -
  ؛الرفع من دخل الفالحني وتأمينه -

                                                   
1
 Jacques Ould Aoudia Croissance et réformes dans les pays arabes méditerranéens,Notes 

etdocuments n°28, Agence française de développement, Paris, France,2006, p6 
 .مرجع سابقيوسف العبودي،  2
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 .ة أكرباحملافظة على املواد الطبيعية وإعطائها قيم -
 : املتمثلة يف الفالحيةوبذلك عوضت هذه التوجهات اجلديدة األهداف التقليدية للسياسة 

 ؛الذايت االكتفاء -
  ؛توازن امليزان التجاري  -
  .الفوارق اجلهويةمن احلد  -

النقص تغطية  من جهة الربامج القطاعية اليت هدفها، بداية التسعينات نفذت املغرب نوعني من الربامج منذ
تثمني األراضي البور واليت ومن جهة أخرى الربامج اليت هتدف إىل ، يف املنشآت وامخدمات االجتماعية القاعدية

حيث أن هذه األخرية أسست على مبادئ األقلمة ، يف املغرب الفالحيةشكلت جيال جديدا ملشاريع التنمية 
انضمامها إىل منظمة التجارة ، ورين مهمنياملغريب خالل هذه الفرتة تط االقتصادكما عرف ،  واملشاركة
 1996.1 الحتاد األورويب سنةواتفاق الشراكة مع ا، 1995( سنة OMCالعاملية)

القانون  اصداربدأت تظهر بعض النتائج امللموسة هلذا التوجه اجلديد من قبيل  1994وانطالقا من سنة 
-1993لربنامج الوطين للري عالوة عن انطالق ا، املتعلق باملاء، الفالحي يف املناطق البورية صالحاالامخاص ب
  .صندوق التنمية القروية احداثو ، 2000

 اسرتاتيجية": بلورة ثالث اسرتتيجيات جديدة للعامل القروي 1998هذا وشهد التناوب السياسي سنة 
 سرتاتيجيةاال"وأخريا ، ( 2004-2000) واالجتماعيةة االقتصادي خمطط التنمية"و ، "القروية للتنمية 2020
 ".ة املدى لتنمية الفالحة املغربيةطويل

ومندجمة نظرة شاملة  اطارى الرفع من مستوى العيش بالعامل القروي يف بالعزم عل 2020 اسرتاتيجيةوتتسم 
جتدر االشارة  طاريف هذا اال واملشاركة الدميقراطية.، والتضامن، لتنمية الوسط القروي على أساس مبادئ اإلنصاف

، مية القرويةبل تشمل كل القطاعات املعنية بالتن، ال تقتصر فقط على قطاع الفالحة 2020 اسرتاتيجيةإىل أن 
ومت تقدميها مبناسبة  ها بتشاور مع خمتلف الفاعلني يف تنمية العامل القروياعدادمت  سرتاتيجيةاالحيث أن هذه 

الوزارات املعنية  يف الرباط حبضور 2000يوليو 20و19انعقاد الندوة الوطنية للفالحة والتنمية القروية يومي 
 2.الينيروية والشركاء التقنيني واملبالتنمية الق

 3: للتنمية الفالحية والريفية فيما يلي 2020 سرتاتيجيةوتتجلى احملاور األساسية ال

                                                   
، رسالة ماجستري غ م، ختصص إقتصاد دور التكامل اإلقتصادي في تحقيق األمن الغذائي المستدام في دول المغرب العربيبن خزناجي أمينة،  1

 .78، ص2013/  2012دويل والتنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
 .184، ص2015التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، اململكة املغربية،  2

3
 United Nations Environment Programme, Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), 

Repenser le développement rural en Méditerranée: Actes de l’atelier régional sur l’agriculture 

et le développement rural durables,2008, p529 
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 ي؛أقلمة الفالحة وتكييف خمططاهتا مع واقع واحتياجات املستوى احملل -
فعلى النشاط الفالحي أن ، وعلى اعتبارها عمود التنمية، واالجتماعي والبيئي االقتصاديالدور  ابراز  -

 مكافحة الفقر واملسامهة يف خلق مناصب عمل؛، تسيري املستدام للموارد البشريةيساهم يف ال
 مجيع األطراف الفاعلة؛ اشراكالقرار و  اختاذعلى الالمركزية يف  عتماداال -
 املتمثلة  سرتاتيجيةاالمن أجل حتقيق تنمية شاملة ومتوازنة تـم إدما  مجيع القطاعات لتحقيق أهداف  -

وتنمية ، يشية لسكان األرياف من خالل تنمية ريفية مستدامة وبالتايل استقراريف حتسني الظروف املع
 القطاع الفالحي لضمان حتقيق األمن الغذائي املستدام.

طبقت جليا أن أغلب السياسات اليت يبدو ، بعد االطالع على أهم السياسات املعتمدة من طرف املغرب
حبيث بقي  نتا ء على اهلوة اليت تفصل بني الطلب على الغذاء وااللـم تفلح يف القضا، التنمية الفالحية اطاريف 

كما أنه منذ هناية القرن العشرين أصبحت ،  بشكل كبري الفالحي نتا تزايد الطلب على الغذاء يفوق تطور اال
فية يف سبيل التنمية الفالحية والري اطارها يف اعتمادوأصبحت املشاريع اليت مت ، املشاكل الفالحية يف املغرب مزمنة
، وما كان هلا من أثار على الزراعات احمللية، خاصة بعد حترير التجارة الفالحية حتقيق أمنها الغذائي تثقل ميزانيتها

القرارات من القاعدة جند  اختاذو ، احملليني اشراكحىت أن هذه السياسات اليت تعتمد بصفة كبرية على الالمركزية و 
هلذا القيود البيئية اليت  اضافة، مما جيعلها ال تتوافق واحتياجات القطاع الفالحي أهنا تفرض من املؤسسات الدولية

اليت شهدها  اتصالحااللتصل املغرب إىل آخر خطوة يف ، ظهرت يف القرن الواحد والعشرون زادت من حتدياهتا
 مخطط المغرب األخضر".القطاع الفالحي واملتمثلة يف املشروع الطموح "
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 مخطط المغرب األخضر للنهوض بالقطاع الفالحي : بحث الرابعالم
شهد  االستقاللورافعه أساسية للتنمية اجلتماعية وبعد ، املغريب االقتصادقطب  أمدشكلت الفالحة منذ  

لكن ، من الغذائي واملسامهة يف النمومن ضمان األالبلد اهليكلية لتمكني  اتصالحاالالعديد من  القطاع الفالحي
الدراسة املستقبلية حول الفالحة إىل حدود خلصت إليه  وهذا ما، الفالحة باملغرب متأخرةذلك مازالت  رغم

وغياب ، كامة اجليدة والتدبري العقاليعلى غياب آليات احل، املفوضية السامية للتخطيط هبا اليت قامت 2030
 .يف تكريس هذا التأخرلعبو ا دورا أساسيا ، ي مؤهلرأمسال بشر 
يف رب حممد السادس تعليمات للحكومة أعطى ملك املغ، سالفة الذكر القاصرةوز هذه الرؤية لتجا
الناجتة عن  العراقيلات لتأهيل القطاع الفالحي ملواجهة اصالحقصد االنكباب على بلورة  2003يناير 
 وهو ماجتسد فيما مسي مبخطط املغرب األخضر. ، االقتصادينفتاح اال

 ومبادئه، أهدافه، لمغرب األخضرمخطط ا: المطلب األول
املنتجات أسعار  ارتفاعكما أن ،  إن هاجس األمن الغذائي أضحى يهدد سائر دول املعمورة مبا فيها املغرب

ومن هذا ، النظر يف إسرتاتيجيتها الفالحية اعادةالفقر دفع الدولة املغربية إىل التفكري و  الفالحية واستهداف حماربة
وهي خطة تروم جعل الفالحة احملرك مد السادس عن مشروع "خمطط املغرب األخضر" لن امللك حماملنظور أع

وحماربة ، وخلق فرص للشغل، سنة القادمة للرفع من الناتج الداخلي امخام 15الوطين يف  االقتصادالرئيسي لنمو 
 1.وتطوير الصادرات، الفقر

 أهداف مخطط المغرب األخضر: الفرع األول
متكاملة ومندجمة  اسرتاتيجيةبوزارة الفالحة والصيد البحري خمطط املغرب األخضر كتبىن قطاع الفالحة 
النمو واحلد  وتريةخمطط املغرب األخضر إىل تسريع  اسرتاتيجيةهتدف ، 2008يف أفريل  لتنمية القطاع الفالحي

بة مشولية وإدماجية حول مقار  سرتاتيجيةاالمن الفقر وضمان فالحة مستدامة على املدى البعيد. وتتمحور هذه 
 3: هدف بامخصوص إىلو ، 2لكل الفاعلني

 ؛رة ومتوازنة مع مراعاة امخصوصياتمتطو  ديناميةالقطاع الفالحي  اعطاء -

 ر؛اإلمكانات واستثمار هوامش التطو  تثمني -

 ؛ت املعاصرة مع احلفاظ على التوازنات السيوسيو اقتصاديةامواجهة الرهان -

  .يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على املستوى العلميمواكبة التحوالت العميقة اليت  -

 

                                                   
 www.finances.gov.ma، اسرتاتيجية التنمية الفالحية، خمطط املغرب األخضر 1
 5، ص2019وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، قطاع الفالحة، قانون املالية، مشروع جناعة األداء،  2
  www.agriculture.gov.ma، بحري، خمطط املغرب األخضر )االسرتاتيجية الطموحة(وزارة الفالحة والصيد ال 3
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 مبادئ مخطط المغرب األخضر: الفرع الثاني
لكل الفاعلني مبختلف توجهاهتم يف  وادماجيةالطموحة حول مقاربة مشولية  سرتاتيجيةاال هذهوتتمحور 
وارتكز هذا ، ادلة للنجاحتثمار والتنظيم كمعاملغرب األخضر عاملي االس فقد اعتمد خمطط، القطاع الفالحي

 1: املخطط على سبع مبادئ أساسية
 المقبلةسنة  15إلى  10اعتبار الفالحة كأهم قاطرة للتنمية خالل : المبداألول-

 : رافعة للتقدم وذلك عرب أن تكون أهم الفالحةجيب على 
 مليار 100إىل  70نالناتج الداخلي امخام بتحقيق ناتج إضايف سنوي يرتاوح ميف تدعيم حصة الفالحة  -
 ؛مليار درهم  74مع العلم أن الناتج الداخلي يوازي ، درهم   

 شاغر؛ألف منصب  600خلق فرص العمل بزيادة  -

 ؛مرات حلوايل مليون ونصف قروي 3إىل  2حماربة الفقر بتحسني الدخل الفالحي احلايل من  -

    دنا بامتيازات تنافسية سالل اليت تتمتع فيها بالمليار درهم ألهم ال 44إىل  8الرفع من قيمة الصادرات من  -
 ؛والفواكه وامخضروات، والزيتون، كاحلوامض   

   وذلك عرب ، ماليري درهم سنويا 10ة إىل االمجاليتصل قيمتها  االستثماراتموجة من جديدة من  اطالق -
 .مشروع 1500خلق حوايل   
 م الفالحين ع كنموذج لتنظييالتجم اعتماد: دأ الثانيالمب-

وتطبيق هذه اآللية ، مت على أساس التجميع كآلية لتثمني القطاع الفالحي راألخضاملغرب  خمطط بناء
ويعترب التجميع منوذجا ا. إىل سفالته نتا الية سلسلة االسيمكن من خلق شراكة يكون فيها الكل فائزا من ع

شراكة  مبثابةوهو ، ة ذات قدرات تدبريية قويةمهني أو جمموعات، مبتكرا لتنظيم الفالحني حول فاعلني خواص
وميكن التجميع من التغلب على ، مرورا بالتصنيع، إىل التسويق نتا نطالقا من االمرحبة للطرفني يف خمتلف املراحل ا

  نتا ة من التقنيات احلديثة لاليات اجملمعستغاللمع ضمان استفادة اال، البنيات العقارية بتجزءةاملعيقات املرتبطة 
 .الدويلو  والولو  إىل السوق الداخلي، والتمويل

على هذا النظام يعتمد ، أخرى واملصنعني واملوزعني من جهة، والتجميع شراكة تطوعية بني املنتجني من جهة
جتعله قادر ، مالية وتقنية، دمج جمموعة من الفالحني )جممعني( حول فاعل )جممع ( يتوفر على إمكانيات تدبريية

 إىل حد أقصى مراحل اإلنتاح. على تثمني 
،  الفالحيةيات ستغاللوصغر حجم اال، املفرط التجزيء ميكن للتجميع أن يكون حال ناجعا لتجاوز إشكالية

أغلبية الذين يكونون وبالفعل فإن صغار الفالحني و ، ضعف التنظيم يف القطاع الفالحيكذلك ملواجهة 
                                                   

جسر التنمية، سلسلة دورية تعىن بقضايا التمية يف الدول العريب، العدد التنمية في القطاع الزراعي واألمن الغذائي العربي، املعهد العريب للتخطيط،  1
 .22، ص2015، الكويت، جانفي 121
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وكذا ، لتدبريية والتقنية جد ضعيفةا مكانياهتما( قل من هكتارينمنها أ 70%) الفالحية يف املغرب ياتستغاللاال
 1.لديهم نتا نظام االكافية لعصرنة  مكانياهتم املالية غريا

 علىويعانون من متوين غري مستقر  نتا الفالحية ال يهتمون باال -من جهة أخرى فإن أصحاب الصناعة
وع التجميع ويسمى جمال تمع فهى تتغري حسب مشر تدخل اجمل أما بالنسبة ملنطقة اجلودة.مستوى الكمية و 

جميع كنسق متميز لتفعيل مشاريع خمطط الت اختيارإن . مجاعة أو مجاعات قروية، وميكن أن يكون دائرة، التجميع
 : فرضته األسباب التالية املغرب األخضر

 للعقار لعرض احملدودمواجهة ا، الفالحي نتا كون التجميع يشكل حال جذابا وتنافسيا لتوسيع حميط اال -
 نتا ومراحل اال، ضا من حتسني الروابط بني السوقمتكني هذه الطريقة أي، الفالحي بالوسط القروي

وجمموع أجزاء سلسلة القيمة عرب كفاءات اجملمع يف جمال معرفة األسواق والرابط اللوجستيكي ذي مثن 
 ؛السوق املستهدفو  نتا تنافسي بني اال

تعقيم التقنيات اجليدة من خالل متكني فرق التأ طري املعبأة من طرف اجملمع من يساهم هذا النسق يف  -
 ؛اليت تشكل منصات للعرض جهة أخرىو ، املسرية من طرفه نتا جهة ووحدات اال

وذلك من خالل إمكانيات التمويل املباشر اليت ، إىل التمويليعد التجميع حال لولو  الفالحني الصغار  -
واملدخالت اليت خيصصها اجملمع  أوالتسبيقات، عقود التجميع أساسعلى  حنيالبنوك للفال متنحها

 ؛للمجمعني

مبعىن أن اجملمعني يتحملون املخاطر ، اجمَلمِّعنيو  اجمَلمِّعميكن التجميع من التقاسم الطبيعي للمخاطر بني  -
 . اجملمع تلك املرتبطة بالتسويق يف حني يتحمل، نتا املرتبطة باال

 ضمان تنمية للفالحة المغربية في مجموعها دون أي إقصاء : المبدأ الثالث
 : تنقسيم الفالحة يف املغرب إىل قسمني

 ؛املردودية ارتفاعو ، ة املالئمةاملناطق البوريية و متواجدة يف املناطق السقو : فالحة عصرية -

 حيث ، ري مالئمةوالواحات واملناطق البورية الغ، متواجدة يف املناطق اجلبلية: فالحة تضامنية صغيرة -

 .من األراضي املزروعة  %80تسوعبو ، بالتدبذب هاانتاجتعتمد على التساقطات املطرية ويتميز 

 خمطط املغرب األخضر مقاربة خاصة  اسرتاتيجيةفقد سطرت ، ونظرا هلذا التنوع الكبري للفالحة املغربية
  أما الربنامج الثاي.ص الفالحة العصريةلربنامج األول يسمى بالدعة األوىل وخيالكل نوع من هذين النوعني 

 2:يكمايل،  واملسمى بالدعامة الثانية فيخص الفالحة التضامنية الصغرية

                                                   
 23، صمرجع سابقريب للتخطيط، املعهد الع 1
 ، متوفر على امخط:2008وزارة الفالحة والصيد البحري املغرب، لدعامة األوىل للمغرب األخضر، املغرب  2
 http: //www.agriculture.gov.ma/ar/pages/pilier-ii  
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 ، ة عاليةانتاجيذات قيمة مضافة و فالحة عصرية : (فالحة عصرية بقيمة مضافة مهمة) األولىالدعامة  -
ملخطط ملغرب األخضر إىل تنمية سريعة للفالحة  مرتبطة باملناطق املسبقة والبور املالئم. هتدف الدعامة األوىل

الفالحية ألقطاب التنمية  االداري حداثذلك عرب االومير ، ة العاليةنتاجيضفة القوية واالذات القيمة امل
وميكن أن يتحقق يب بصورة كبرية ملتطلبات السوق. اليت تستجو ، ذات القيمة املضافة العالية الصناعات الغذائيةو 

ذوي القدرات  فاعلني جدد من اشراكمع ، الكربى االستثماراتة جديدة من موج اطالق يضا عربهذا النمو أ
، ة املشرتكةاالقتصاديحول جمموعات ذات املصلحة وجتميع املوارد ، البنيات الصناعية وترشيد، التدبريية القوية

مليار  150تثمارات ناهزوستمكن من تعبئة اس، ية فالحيةاستغاللألف  400عامة ات هذه الداجراءوستهم 
 ؛مشروع فالحي 1000حوايل  جنازمليار درهم ال 150درهم 
 غري البور و ، والواحات، تضامنية خاصة باملناطق اجلبليةفالحة : (الفالحة التضامنة ) الدعامة الثانية -
 : ديد األهداف التاليةمواكبة تضامنية للفالحة الصغرية مع حت، دعامتة الثانية اطاراملخطط يف املالئم يتوخى       
 ؛العصرنة التضامنية للفالحة الصغرية بغية حماربة الفقر -
 .للمداخل وتطوير موارد بديلة، مندجمة للتنمية القروية اسرتاتيجيةهذه احملاور داخل  ادما  -

 ترمى هذه الدعامة باألساس إىل تطوير منهجية جديدة حملاربة الفقر يف صفوف الفالحني الصغار عرب الرفع
(  MCCواعتمدت املنهجية على التجارب الدولية وكذلك جتربة مشروع حتدي األلفية )، من املداخيل الفالحية

وستتدخل يف املناطق النائية اليت ، املمول من طرف املغرب والواليات املتحدة األمريكية لتنمية الفالحة التضامنية
، ة لتنمية هذه املناطق )البوريةامية فعاليدين اعطاءهم اقتصاديني خواص ميكناليت تعاي من ندرة فاعلني  تعاي
إن مشاريع  خصوصيات كل منطقة.و  مع األخذ بعني االعتبار مبدأ احلفاظ على املوارد الطبيعة( الواحات، اجلبلية

ولتحقيق ، الدعامة الثانية هي مشاريع فالحية ذات جدوى اقتصادية مستدمية تعتمد على التدخل املباشر للدولة
 1:على ثالث أصناف من املشاريع سرتاتيجيةاالذه األهداف تعتمد ه

هتدف إىل حتويل الفالحني األكثر ضعفا وهشاشة من زراعة احلبوب إىل فالحة ذات : مشاريع التحويل -1
واهلدف العام ، وأقل تأثرا بندرة وعدم انتظام التساقطات املطرية كالزيتون واللوز، قيمة مضافة عالية
وتتحمل النصب األكرب من  ية.استغاللألف  200ألف هكتار موزعة على  400ويل الوصول إىل حت
حيث يستوجب على ، الثانيةو  ومصاريف الصيانة خالل السنة األوىل، بالتشجري املتعلقة االستثمارات

إلعانة الفالح  احللول املناسبة اجيادوتعمل الدولة على ، نتا الفالح استكمل صيانة إىل حني مرحلة اال
 .نتا وكذا مصاريف العيش إىل غاية بلوغ األشجار املثمرة مرحلة اال، الصيانة على تغطية مصاريف

وذلك ، فالح للمجموعة الواحدة 100ونة جمموعة مك 40إىل 30ويتطلب تنظيم املشروع تشكيل 
 ؛هكتار 7000إىل  6000روع تقدر ب حلصول على مساحة إمجالية ملش

                                                   
 .24-23املعهد العريب للتخطيط، مرجع سابق، ص ص 1
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 لية يف سالسل افنتا  احليوانيةهتدف غلى حتسني املكتسبات احلا: نتاجتثمين االو  مشاريع تكثيف -2
اعز املري من اجلمعية الوطنية لألغنام و وتتم هذه املشاريع بتأط، (نتا اال خاصة الغنام عرب توسيع سلسلة)

وتثمني ، ةنتاجيوحتسني اال، هم من اكتساب التقنيات الالزمةوكذلك متكين، حيث تقوم بتأطري الفالحني
 ؛ألف هكتار موزعة 400بـــ مساحة إمجالية تقدر  نتا ني االتثمو  حيث ستهم مشاريع التكثيف، نتا اال

خلق دخل إضايف للفالحني األكثر  إىلهي عبارة عن مشاريع تنويع صغرى هتدف : مشاريع التنويع -3
ع املربجمة يف فعدد املشاري، (األعشاب الطبية-العسل-الزعفران) تنمية سريعة للمنتوجات احملليةهشاشة ب

على نظام  ترتكز، خمططا جهويا 16 اطاريف  مشروعا اجتماعيا 545الدعامة الثانية يصل إىل  اطار
ألف فالح  855هذه املشاريع ستهدف  .مع املمولني االجتماعيني باعتبارهم مستثمرين، رمتويل مبتك

املتبقية يتحملها  % 80إىل  70سيتم استقطاب ، مليار درهم 20بــــ مجالية تقدراوتتطلب استثمارات 
 .ويغطي صندوق التنمية الفالحية نسبة مهمة من مسامهاهتم، املستهدفون الفالحون

 تشجيع االستثمار الخاص : المبدأ الرابع
درهم مليار  75مليار درهم موزعة بــ  147خمطط املغرب األخضر يقدر بـ جنازإن االستثمار الضروري ال

وجتدر اإلشارة ، مليار للمشاريع األفقية 52و، درهم ملشاريع الدعامة الثانيةمليار  20و، ملشاريع الدعامة األوىل
واستثمار عمومي  70%هي للخواص وذلك بنسبة  االستثماراتإىل أنه مستوى مشاريع الدعامة األوىل غالبية 

الفالحية يف صيغة  اليت متثل احلصة العمومية سيتم توفريها من قبل صندوق التنمية على أن هذه 30%بنسبة 
 80%إىل  70فإن مسامهة الدولة مهمة ومتثل مابني ، أما على مستوى الدعامة الثانية .لالستثمارمساعدات 

 هذه املشاريع يدعمها 1.%30و 20وستقتصر مسامهة املستفدين على نسبة ترتاوح بني، االمجايلمن االستثمار 
،  الطويلشراكة على املدى  اطارواملمولني الدوليني يف ، الصغرى(شركات القروض ، )األبناك القطاع املايل املغريب

، جتمعات ذات نفع اقتصادي -مجعيات -لفاعلني االجتماعني ) تعاونياتها سيعتمد على تتبع ااجناز كما أن 
 2.(..ة.مجعيات مهني

 مخطط المغرب األخضر نجازمقارنة تعاقدية ال اعتماد: المبدأ الخامس
مث ، االدارةوصا ب األخضر يتطلب تعبئة مجيع املتدخلني يف خمتلف القطاعات خصخمطط املغر  اجنازإن 

شراكة حتدد جمال التدخل  اطار كل هوالء الفاعلني سيشغلون يف،  اجلمعياتو  املنتجني اجلهويني واملهنيني
ووزارة الفالحة ، الفالحية الغرف، جمموعة من الشراكات بني اجلهاتوقد مت التوقيع على . واملسؤولية لكل متدخل
 3.برناجما فالحيا جهويا 16والصيد البحري حول 

                                                   
 .24، صاملعهد العريب للتخطيط، مرجع سابق 1
 .2009وزارة الفالحة والصيد البحري، اسرتاتيجية خمطط املغرب األخضر، ماي  2
 .24، صمرجع سابقاملعهد العريب للتخطيط،  3
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 لفالحة المغربية تنمية مستدامة جعل من تنمية ا: المبدأ السادس 
، مستدامةهذه األهداف باحلفاظ على املوارد الطبيعية من أجل تأمني فالحة  اجنازتقوم على  سرتاتيجيةاالإن 

 : ت التاليةجراءوذلك عرب اال
 ؛على مستوى هندسة مشاريع خمطط املغرب األخضر" التقبات املناخية"يف منظور االندما  -

 ؛محاية للمساحات الفالحيةتوفر من احلبوب إىل أشجار مثمرة واليت  هكتارحتول حوايل مليون  -

 ألف هكتار يف 642ألف هكتار حاليا إىل  154من ) دعم استعمال أنظمة السقي املقتصد للمياه -
 ؛(2020)أفق

 بيوغازية (.، الرحيية، مية استعمال الطاقات املتجددة يف امليدان الفالحي ) الشمسيةدعم تن -
 القطاعي للفالحة  طاراال اصالح تهيئة: المبدأ السابع

 1: القطاعي الذي يهم احملاور التالية طاراال اصالح همن أجل تفعيل الدعاميتني جيب أن يصاحب
ذلك طبعا مبوافقة ، االستثمار فيها من طرف امخواص وع قصداجملمو  وذلك بتعبئة أرضي الدولة: العقار -1

، مناذ  عقود موحدة اعتماد) ميع األرضي واالستئجار الفالحيحمفز لتج اطارضع وو ، ذوي احلقوق
 مث متابعة اجملهودات، لق شراكات بني القطاع العمومي وامخاصمخ ضافةباال، (قانوي مالئم اطارووضع 

 ؛التحفيظسجيل و اهليكلية للت اتصالحاالو 

التدبري املفوض ملياه ، صيانة وتوسيع املدارات السقوية، تسخري موارد جديدة: سياسة الماء الجديدة -2
، يم استعمال تقنيات السقي العصريتعم، ء التنسيق بني خمتلف املتدخلنيحتفيزي ملا تستعري، الري

 ؛السكر(و  احلبوب)الية ة عانتاجياستعمال املاء للزراعات ذات قيمة مضافة عالية أو ذات 

 ؛ة للقطاع الفالحياالقتصاديوضع سياسة جبائية مالئمة للخصوصيات اجلهوية و : السياسة الجبائية -3

اجلملة  أسواقإىل ، وحتسني الولو ، التوزيع كنة مسالر هتدف إىل عص سرتاتيجيةاال إن: السوق الداخلية -4
 ؛التدرجيي للقوانني املرتبطة هبا صالحاالو ، بحااملذو 

وخلق آليات جديدة ، الصيد البحريلوزارة الفالحة و املؤسسايت  صالحاالوذلك ب: المصاحبةلتدخل و ا -5
 .واملكتب الوطين للسالمة الصحية، خمطط املغرب األخضر كوكالة التنمية الفالحية جنازال

 
 
 
 
 

                                                   
 .2009وزارة الفالحة والصيد البحري، اسرتاتيجية املغرب األخضر، ماي  1
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 مخطط المغرب األخضرآليات دعم وتمويل : الثانيالمطلب 
يف القطاع  اتصالحاالاململكة املغربية قامت بالعديد من  فإن، الفالحية سرتاتيجيةحتقيق أفضل لال من أجل

 : املغرب األخضر وتتمثل أمهما فيمايلي اسرتاتيجيةوكذلك خلق آليات جديد تعمل على مرافقة تطبيق ، الفالحي
 وكالة التنمية الفالحية: الفرع األول

وختضع الوكالة  خصية املعنوية واالستقالل املايل.مؤسسة عمومية تتمتع بالش الفالحيةتعترب وكالة التنمية 
للمراقبة املالية للدولة املطبقة على املؤسسات العمومية وهيئات  كما ختضع،  رة الفالحة باململكة املغربيةالوصاية وز 

 أخرى طبقا للنصوص التشريعية اجلاري العمل هبا.
املسطرة  سرتاتيجيةاالاألهداف  أساسيا يف بلوغ تلعب وكالة التنمية الفالحية دورا، 2009ها سنة احداثمند 

 خمطط املغرب األخضر. اطارللقطاع الفالحي يف 
 تتمحور املهام الرئيسية املنوطة بوكالة التنمية الفالحية يف الدفع ملبادرات : مهام وكالة التنمية الفالحية -

مشاريع ملموسة  اطالقاع الفالحي و وجتديد العرض االستثماري املغريب يف القط انعاشخمطط املغرب األخضر و 
  1مع املستثمرين املؤسساتني واالجتماعيني. الشراكةوكذا الوساطة وتتبع 

 اليت تضعها احلكومة يف جمال التنمية الفالحية وتكلف الوكالة  سرتاتيجيةاالتناط بالوكالة مهمة تنفيد كما 
الفالحي وذلك  نتا تعلقة بدعم سالسل االعلى امخصوص باقرتاح على السلطات احلكومية خمططات العمل امل

 2:عرب
 الالزم وتعبئته لتوسيع الدوائر الفالحية وتطوير الزراعات ذات القيمة املضافة العالية؛البحث عن العقار  -
تشجيع تثمني املنتجات الفالحية وذلك بوضع أنظمة جديدة يف جماالت الري وجتهيز الضيعات  -

 والتوضيب والتسويق؛
 ثمار الفالحي وتفعيل الشراكات مع املستثمرين؛تشجيع االست -
وتتبع خمتلف األوراش والربامج اهلادفة إىل تطوير سلسلة  اطالقعلى ، تطوير تسويق املنتجات احمللية -

 القيمة للمنتجات اجملالية املغربية يف السوق الوطنية والدولية.
، عمل تتعلق بدعم الفالحة التضامنيةويعهد إىل الوكالة أيضا اقرتاح على السلطات احلكومية خمططات 

إىل ذلك وباعتبار وكالة  ضافةباال، حتسني دخل الفالحيني هبدفوذلك عرب تشجيع وتنفيذ مشاريع مستدامة 
التنمية الفالحية هيئة معتمدة من طرف صندوق التكييف مع املناخ والصندوق األخضر للمناخ فإهنا تتمكن من 

الية هلذه الصناديق من أجل متويل الربامج املتعلقة بالتغريات املناخية يف القطاع الفالحي الولو  املباشر إىل املوارد امل
  والقطاعات احليوية األخرى باملغرب.
                                                   

  https//www.ada.gov.maوكالة التنمية الفالحية:  1
 نفس املرجع. 2 
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  الفالحية لالستشارة الوطني المكتب: الفرع الثاني
 67-12-1 رقم الظهري طرف من عليه املصادق 12-58 رقم القانون مبقتضى املكتب هذا أحدث

 اإلستشارة اسرتاتيجية تنفيذ ومتابعة تنسيق، بقيادة يكلف(. 2013 يناير 16) 1434 األول ربيع 4 بتاريخ
 املكتب ويسري املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية ويتمتع عمومية مؤسسة يعترب. الوطين الصعيد على الفالحية
 جمال يف احلكومة سياسة بتطبيق كلفم أنه كما1.عام مدير ويدبره إداري جملس الفالحية لالستشارة الوطين

 : طريق عن، خصوصا الفالحية االستشارة
 : االستشارة الفالحية -أوال

 ؛واحليوانات النباتات تصيب اليت األمراض مبكافحة امخاصة اإلستشارة جمال يف الفالحني تأطري -
 املنصوص والتشجيعات ةاملالي االعانات على باحلصول املتعلقة االجراءات يف الفالحني ومواكبة مساعدة -

 ؛الدويل بالتعاون والنهوض تطور ضمان العمل هبا اجلاري القوانني يف عليها
 واملعارف املعلومات وبث تدبري جمال يف واملبتكرة احلديثة الطرق وتطبيق تنمية -
 النوع مقرتب على ترتكز فالحية استشارة ضمان -
 مواكبة المنظمات المهنية -ثانيا

، نتا اال تقنيات جمال يف الفالحي نتا اال سالسل ملهنيي اإلستشارة وتقدمي تأطري، مواكبة ضمان -
 ؛الفالحية الضيعات وتسيري التسويق، التثمني

 .والتجميع املبتكرة الفالحية مشاريعهم اجنازو  اعداد يف التفكري يف املهنيني مواكبة -
 دعم العمليات المنجزة من طرف الفاعلين في التنمية الفالحية -ثالثا

 ؛امليدان يف التضامنية الفالحة مشاريع تتبع يف املسامهة -
 ؛بالقطاع املتعلقة االحصائياتو  املعطيات مجع يف املسامهة -
 .الفالحية املدخالت تسويق جمال يف بالعمليات القيام -
 العالقة مع التكوين والبحث -رابعا

 خاصة، املهين التكوين اعادة رامجب اجنازو  الفالحية االستشارة جمال يف املستمر التكوين عمليات مانض -
 والبحث؛ للتكوين الوطنية واملؤسسات املهنية الغرف، املهنية املنظمات مع االتفاقيات طريق عن

 ؛الفالحية املنتوجات وتسويق التثمني، نتا لال احلديثة والطرق التطبيقية األحباث نتائج نشر -
الفالحية يدمج  لالستشارة الوطين املكتب نفإ، 58-12 رقم القانون ملقتضيات وتبعا، أخرى من جهة -

 املكاتب اجلهوية مستوى على الفالحية باالستشارة املكلفة واملراكز سابقا األشغال مراكز الواقع حبكم
 (؛الفالحية التنمية ومراكز الفالحي االستثمار مراكز)  الفالحي لالستثمار

                                                   
  (. 2013يناير  16)  1434ربيع األول  4املؤرخ يف  58.12القانون  6126ملكة املغربية اجلريدة الرمسية العدد امل 1
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أن  إىل ضافةباال، الفالحية لألستشارة الوطين باملكتب القانون حبكم سيدجمون مستخدميها أن كما -
 .أيضا املكتب هذا إىل حتويلها سيتم املمتلكات

 التأمين الفالحي في المغرب: الثالثالفرع 
املؤسسة الوحيدة املختصة يف التأمني بالنسبة  La MAMDA تعترب التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني
، La MCMAيما ختتص التعاضدية املركزية املغربية للتأمينات ف للمخاِطِر ذات الصلة باألنشطة الفالحية.

 .املخاطر اليت ال ترتبط بالقطاع الفالحي يف مجيع "مامضا"املتفرعة عن 
نوعية مهما كانت ، لكل الفالحني الراغبني يف تأمني حمصوهلم ضد املخاطر الطبيعية احملتملة "مامضا"وتتوجه 

ومهما كانت مساحة ، إخل…امخضر والفواكه انتا احلبوب أو  أنشطتهم سواء أنشطة الرعي أو زراعة
.هتماستغالال

1 
اجلواب لكل حالة  اجيادو  لة بعينها.مبالءمة منتوجها التأميين مع احتياجات ومتطلبات كل حا "مامضا"وتقوم 

 20ل إىل من ختفيض قد يص"مامضا"  ومتكن .وجود لنموذ  واحد للفالحني املغاربة ملموسة وعيا منها بأنه ال
هذا طبعا مع توفر املستفيد على شروط ، من قيمة االشرتاك السنوي دون األخذ يف االعتبار عامل املخاطر %
 .2013مليار درهم كتعويضات سنة  1.4كما منحت ،  مليار درهم 20وتقوم بتدبري رصيد من  .معينة

مع اتفاقا  االقتصادت وزارتا الفالحة و وقع، للتأمينات الفالحية باملغرب وتعترب شركة "سهام" الفاعل الثاي
منتو  تأميين فالحي جديد يهم الفالح الصغري. وقد استغلت "سهام"  اطالقشركة "سهام" للتأمني من أجل 

 وكالة منتشرة يف مجيع أحناء املغرب لتقدم عروضها التأمينية. 425شبكتها الواسعة من الوكاالت البالغة حوايل 
 لدعم الفالحي في المغرب صناديق ا: الرابعالفرع 

 انعاشحدد صندوق التنمية الفالحية ، 1986منذ تأسيسه سنة : FDAصندوق التنمية الفالحية  -أوال
لتوجيهه عرب تقدمي الدعم واملنح حنو أنشطة تتيح  ضافةباال، هدفا رئيسيا لهاالستثمار امخاص بالقطاع الفالحي 

فقد شكل صندوق التنمية الفالحية أداة أساسية لتطبيق السياسة  هوبناء علي  أمثل للطاقات الفالحية.استغالال
الوطين  لالقتصاددفعة قوية  اعطاءالذي من شأنه املسامهة يف  لالستثماراحلكومية يف القطاع الفالحي ورافعة 

 بشكل عام وحتسني مداخيل الفالحني بشكل خاص.
والتحفيزات ات مشولية لنظام الدعم اصالح شرعت الدولة يف، ولضمان مواكبة أمثل ملخطط املغرب األخضر

 االستثماراتوذلك هبدف حتسني مسامهة هذا الصندوق يف توسيع ، صندوق التنمية الفالحية اطاراملمنوحة يف 
 .2ةنتاجيالفالحية لكافة السالسل اال

                                                   
 www. bayanealyaoume.press.ma 

1
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مة منظ طارانظام الدعم إىل تقوية املساعدات يف سياق منسجم مع االلتزامات املعتمدة يف  اصالحويرمي 
ة االقتصاديالتجارة العاملية وعقود الربامج والتحفيز على االستثمار امخاص وكذا مالئمة الدعم مع امخصوصيات 

ويتم حتديث هذا ، إىل التحفيز والتشجيع القوي خاصة ملشاريع التجميع ضافةباال، نتا واالجتماعية لسالسل اال
 .1القطاع الفالحي وجيات جديدة لدعم ديناميةتكنولكلما دعت احلاجة لذلك عرب إدخال   النظام

من وضع ، 2010الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس ، وقد مكن النظام اجلديد للدعم الفالحي
املوقعة بني الدولة ومهنيي السالسل  طاراالتفاقيات اال اطارمساعدات جديدة متاشيا مع االلتزامات احملددة يف 

تشجيع وحتفيز قوي على و  ع من مستوى املساعدات املمنوحة لبعض الفئاتللرف ضافةباال، نتا الرئيسية لال
دورية مشرتكة بني وزير الفالحة  اصدارمت ، وهبدف مواكبة تطبيق هذا النظام اجلديد.االخنراط يف مشاريع التجميع

وتتم 1.(2011يناير( حتدد كيفية معاجلة ملفات طلب مساعدة الدولة واملالية االقتصادوالصيد البحري ووزير 
على صعيد  2008معاجلة ملفات طلبات االستفادة من مساعدة الدولة عرب الشباك الوحيد احملدث يف مارس 

الفالحي. وسيمكن العمل بالشباك الوحيد من ضمان  لالستثماراملديريات اإلقليمية للفالحة واملكاتب اجلهوية 
 .جلة امللفاتخدمة مقربة لفائدة الفالحني وحتسني الفعالية وتسريع معا

،  1994"صندوق التنمية القروية" مبوجب قانون املالية لسنة أحدث: والجبلية صندوق التنمية القروية -ثانيا
 احداثوقد مت ، 2015و، 2013و، 2012و، 2000 وتتميمه بقوانني املالية لسنوات كما مت تعديله

مهمة  2012كما أنيطت به ابتداء من سنة ،  الربامج املندجمة للتنمية القروية الصندوق من أجل ضبط حسابات
 التكفل بالربامج املندجمة لتنمية املناطق اجلبلية.

مقاربة جديدة لتنمية  اطاروذلك يف ، 2007وقد أعيد النظر يف مفهوم التنمية القروية ابتداء من سنة 
ملتعلقة بتعزيز البنيات التحتية إدخال األبعاد ا، اىل اجلانب الفالحي ضافةباال، الرتاب الوطين واليت تروم اعدادو 

 2008، أكتوبر08مت إبرام اتفاقية بتاريخ ، طاروحتسني الدخل والتنمية البشرية إىل مفهوم التنمية. يف هذا اال
من موارد  %60حبيث مت رصد ، تروم تعبئة وتدبري موارد الصندوق من طرف كل من وزاريت الفالحة والتعمري

 لدعم املشاريع الرامية إىل %40و، الحية باملناطق السقوية والبورية والرعوية واجلبليةلتمويل املشاريع الف الصندوق
 2.النهوض باجملاالت الرتابية ومواكبتها وتثمني وتأهيل قدراهتا الفالحية وغري الفالحية

 موارد واستعماالت الصندوق -
من   75%فالحةارة الاستفادت وز  2015-2008على مستوى نسب توزيع موارد الصندوق خالل الفرتة 

لفائدة وزارة التعمري. وقد خصصت وزارة الفالحة جزءا مهما من  %25مقابل ، ات املفتوحةعتمادجمموع اال

                                                   
، مشروع قانون املالية، اململكة املغربية، مشروع نجاعة اآلداء، -قطاع الفالحة-وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 1

 .9، ص 2019
 .169، ص2015على للحسابات، اململكة املغربية، التقرير السنوي للمجلس األ 2
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وتستعمل  .ات املرصودة لتغطية الربامج ذات الطابع االستعجايل كربامج حماربة آثار اجلفاف والفيضاناتعتماداال
واالجتماعية  ةاالقتصاديفيذ برامج وأنشطة التنمية القروية يف اجملاالت موارد الصندوق يف الوقت احلايل من أجل تن

العزلة والري  كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع املرتبطة بفك،  والثقافية والسياحية يف خمتلف جهات وأقاليم اململكة
القروية ودعم  هيل املراكزاجملال الفالحي وتنمية الفالحة التضامنية ودعم برنامج حماربة آثار اجلفاف وتأ اعدادو 

 .األنشطة املدرة للدخل
 مليون درهم: الوحدة  2015-2008خالل الفترة  صندوق التنمية القرويةموارد واستعماالت : (09-03الجدل رقم )

 

 .171ص ، 2015، المملكة المغربية، التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات: المصدر
كمعدل   %50عماالت صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية حوايل من خالل اجلدول بلغت نسبة است 

فبالرغم من الزيادة امللموسة اليت عرفتها موارد الصندوق خالل هذه الفرتة )انتقلت  2015-2008خالل الفرتة 
ا ملموسا خاصة اخنفاضفإن استعماالت هذه املوارد عرفت ، مليار درهم2مليون درهم إىل أكثر من  590من 

 .2014و، 2012و، 2011خالل السنوات املالية 
 مساهمة القرض الفالحي في دعم وتمويل القطاع الفالحي: الخامسالفرع 

وقد  1961الوطين للقرض الفالحي كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الفالحة سنة  الصندوقأحدث 
حة على قطاعات اقتصادية جديدة القيام بأنشطة مؤسسة بنكية شاملة منفت 1987خول له انطالقا من سنة 

 .ملراقبة بنك املغرب مبقتضى القانون البنكي لنفس السنة1993وخضع منذ سنة 
إدارة  ذات جملس، حتوله إىل شركة مسامهةمن خالل  2004وقد عرف الصندوق تطورًا مؤسساتيًا يف سنة 

الصادر يف  15.99ت القانون رقم مسيت "القرض الفالحي للمغرب" وذلك وفقا ملقتضيا، مراقبةمجاعية وجملس 
القرض الفالحي. وبذلك فإن مهام القرض الفالحي تستجيب ملتطلبني  اصالحوالقاضي ب 2003نوفمرب 11
  :إثنني

القرض  اصالحاملتعلق ب، 2003نونرب  11بتاريخ  15.99املتطلب الوارد يف القانون رقم ، من جهة -
ة االقتصادي "متويل الفالحة واألنشطة املتعلقة بالتنمية والذي حدد مهمته الرئيسية يف، الفالحي للمغرب
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إىل قيام القرض الفالحي للمغرب "حلساب الدولة وفقا لقرارات  اضافة 1".واالجتماعية للعامل القروي
 مبهام املرفق العمومي من خالل تفعيل االتفاقيات ذات الصلة"؛، احلكومة

 الذي يعترب مبوجبه القرض الفالحي، يف نظامه األساسياستنادًا إىل املتطلب الوارد ، ومن جهة أخرى -
للمغرب "مؤسسة ائتمان ميكن هلا أن حترتف بصفة اعتيادية مجيع العمليات املمكن مزاول ها من طرف 

للقواعد البنكية خاصة فيما يتعلق باملراقبة  2007سنة  منذ وخيضع القرض الفالحي. املؤسسات البنكية
 .والقواعد االحرتازية

لكن دون أن يعفيه ، نحان هذان املتطلبان القرض الفالحي للمغرب خاصية أكيدة مقارنة مع باقي األبناكومي
ذلك أن القرض الفالحي للمغرب يتحمل مسؤولية املرفق العمومي مع ، هذا التميز من التقيد بالقواعد االحرتازية
 .احرتام واجبات مؤسسة بنكية شاملة
" CAP2008ن "املخطط األول حتت عنوا: مغرب ثالثة خمططات مقاوالتيةوقد اعتمد القرض الفالحي لل

إىل  2009 سنة من امتد والذي " GCAM 2013 " خمطط تاله، 2008إىل سنة  2005تد من سنة ام
، وعلى إثر هذه املخططات20 16و 2014 بني املمتدة الفرتة وكان يف CAP2016" "وأخريا خمطط 2013

فعلى سبيل املثال  .لكن هذا التقدم يظل قابال للتحسن، رض الفالحي تقدما إجيابياسجلت النتائج املالية للق
،  2016مليار درهم سنة  8إىل  2003 مليار درهم سنة 5,3انتقلت األموال الذاتية املنظمة للبنك من ناقص 

كما . 2016م سنة مليار دره 66إىل  2003مليار درهم سنة  14كما ارتفع حجم القروض املستحقة من 
وكذا بالنسبة للناتج الصايف البنكي ، مليار درهم 72مليار إىل  18عرفت الودائع خالل نفس الفرتة تطورًا من 

فإن ، وبالرغم من ذلك 2016مليار درهم سنة  3.45إىل  2003مليون درهم سنة  800الذي انتقل من 
يث أن القرض الفالحي غالبا ما حيدد ح، سرتاتيجيةاالهذه النتائج مل تتطور طبقا لتوقعات خمتلف املخططات 

، ووضعية القطاع الذي ينتمي إليه وامكانياتهمبناسبة هذه املخططات أهدافًا داخلية ال تتماشى مع وضعيته 
 السيما فيما يتعلق باملردودية وبالنشاط وباملؤشرات املالية واالحرتازية.

عزيز الدعم الذي تقدمه للعامل القروي من ت 2007قررت الدولة سنة : القطاع الفالحي دعم تمويل -أوال
عن طريق ختفيض سعر الفائدة املطبق على ، بتمويل األنشطة الفالحية خالل املسامهة يف دعم التكاليف املرتبطة

يناير  21قامت الدولة بإبرام اتفاقية مع القرض الفالحي للمغرب بتاريخ  طارويف هذا اال القروض الفالحية.
حية هتدف إىل اقتسام عبء ختفيض أسعار فائدة القروض الفال، القطاع الفالحي" يل"دعم متو حول  2007

بني طريف االتفاقية وذلك حسب ( 2011ديسمرب  31إىل  2007يناير  21من املمنوحة خالل مدة االتفاقية )
 : أسفلهاجلدول 

 
                                                   

  .80، اململكة املغربية، ص2016/2017التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، اجلزء األول،   1
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 في المغربدعم تمويل القطاع الفالحي : (10-03الجدول رقم )
 ئدة )بدون رسوم(تخفيض أسعار الفا 

 حصة الدولة)%( حي )%(الحصة القرض الف
 2.5- 2.5- قروض على المدى القريب

 1- 2.5- قروض على المدى المتوسط
 84ص ، اململكة املغربية، 2016/2017، الجزء األول، التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات: المصدر

ومت ، الفالحني عمالء الصناديق احمللية واجلهوية للقرض الفالحيتتكون الفئة املستهدفة من هذه االتفاقية من 
 .مليون درهم 250ة العامة للدولة وحدد سقفها يف متويل حصة الدولة هلذه العملية من امليزاني

، مت تعميم الدعم على جممل القروض ذات الصلة باجملال الفالحي لفائدة الفالحني الصغار وكذا الكبار
كما مت تعميم سعر ،  للقروض املتوسطة األجل 5,5بالنسبة للقروض القصرية األجل و%5%وذلك بتطبيق سعر 
على القروض الفالحية دون أن خيضع بدوره لدراسة تبني حجم تأثري هذا  5,5و% 5 %الفائدة وحتديده يف 

ة القروض ويرصد اجلدول أسفله وضعي، سرتاتيجيةاالالتدبري على أداء القرض الفالحي وعلى حتقيق أهدافه 
املمنوحة من طرف القرض الفالحي واليت مت تقدميها لتدعيم طلباته املتعلقة باحلصول على حصة الدولة من عملية 

 .دعم اسعار الفائدة
 (2011-2007) القروض الممنوحة من القرض الفالحي بالمغرب خالل الفترة: (11-03الجدول رقم)

 
 السنة

 مجموع الفروض ) وضعية القروض(
 عالمجمو 

فارق الفوائد على 
حساب القرض 

 الفالحي

فارق الفوائد على 
 حساب الدولة

قروض على المدى 
 القريب

قروض على المدى 
 المتوسط والبعيد

2007 449095985 229947312 679043297 18673690 14879560 
2008 1246522700 1917339576 3163862277 87006212 50728595 
2009 1060143425 3328440616 4388584041 142947928 71775260 
2010 1021871559 4130855653 5152727213 150779470 77023035 
2011 864182770 4128162669 4992345439 196315856 92650470 

 القرض الفالحي للمغرب: المصدر
من  2018-2014 فرتةغرب األخضر برسم الالتزمت جمموعة القرض الفالحي للمغرب مبواكبة خمطط املكما 

فإن القرض ، خمطط املغرب األخضر اطاروإىل جانب التزامه يف  .مليار درهم 25خالل مبلغ مايل يقدر ب
خاصة من خالل مواكبة الدولة يف تدبري ، ستدامة للقطاع الفالحي والقرويالفالحي للمغرب ينخرط يف التنمية امل

كما .وتوفري املعلومة الفالحية ذات اجلودة، ية املبادالت املهنيةواالخنراط يف تنم، املساعدات املالية للفالحني
والبحث عن النجاعة الطاقية يف ، يكولوجيةطة البيئية القروية واالينخرط القرض الفالحي يف النهوض باألنش
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لتعليم واملسامهة يف حتسني ظروف العيش يف الوسط القروي وتشجيع ا، ومحاية التنوع اإلحيائي، الضيعات الزراعية
 الفالحي.

التأهيل املايل يف التخفيف من  اعادةتتجلى أهم عناصر عملية : التأهيل المالي للفالحين الصغار اعادة -ثانيا
تأهيل  اعادة/أو جدولة  اعادةويف  اجلزئي للديون املستحقة االعفاءحجم ديون الفالحني الصغار (عن طريق 

 الصغار يف نظام التمويل البنكي. إدما  الفالحني اعادةالديون املستحقة هبدف 
  املربمة الفالحي القرض مع الدولة اتفاق من 01املادة  صتن: تخفيف حجم ديون الفالحين الصغار  -1
 ذات القروض أو السليمة القروض من بكل تتعلق الديون عبء ختفيف عملية أن على 2011 يوليو 8 بتاريخ
 بالقواعد مرتبطة العتبارات العملية هذه من استبعاده يتم أن حفال أي يفهم لن .االداء معلقة أو املستحقة الديون

 هذه تنفيذ الصعب من ستجعل كانت كهذه استثناءات .هبا دراية له أدىن ليست واليت، الديون التقنية لتصنيف
 ذلكوك، املدعومة األسعار من استفادت اليت القروض استبعاد يتم مل، لذلك ونتيجة .الواقع أرض على العملية
 .2011سنة للفالحني املايل التأهيل اعادة من، جدولتها املعاد أو املوحدة القروض
وهي ، ملف قرض .366173مليون درهم مكونة من  766بلغت حمفظة الديون املتخلى عنها  حيث 

 مليون درهم من الديون املتخلى عنها والقروض املتجددة 722مقسمة بني القروض القابلة الستخدام حبوايل 
 تنفيذ عملية التخلي اجلزئي للديون قابلة للتحسن. مليون درهم. 44حبوايل 

الذين متت عملية التخلي اجلزئي عن الديون املستحقة للقرض الفالحي مبعاجلة آلية واستفاد منها الفالحون 
وعة من وأثارت املعاجلة اآللية جمم. 2011ماي  31درهم موقوفة بتاريخ  100 000تتجاوز قروضهم اجلارية 

املالحظات حول جناعتها يف حتقيق األهداف املتوخاة من العملية اليت استهدفت باألساس ختفيف عبء ديون 
  :الحظ اجمللس ما يلي، هبذا امخصوصو ، 1الفالحني الصغار

 ، استفادت بعض القروض املمنوحة لقطاعات أخرى غري الفالحية من التخلي اجلزئي)قروض االستهالك -
للتخلي أي ما  االمجايل% من املبلغ  0.7ومتثل هذه القروض نسبة ، وكذلك قروض االستثمار(، قروض العقار
قامت الدولة بتحمل نصفه؛ استفادت كذلك من هذه العملية بعض القروض ، مليون درهم 2,5يناهز مبلغ 

اليت مت حيث أن املبالغ .2011ماي  31أي ، اجلاري املمنوحة قبل بضع شهور فقط من تاريخ حصر القرض
تعلق األمر ، 2011فبالنسبة مثال للقروض املمنوحة خالل سنة  .التشطيب عليها هتم أساسا رأس املال املقرتض

مليون درهم؛ كما أن بعض القروض استفادت  20ملف قرض مت التخلي مبوجبها عن أكثر من  1765حبوايل 
وهنا راكمت عددا مهما من املستحقات معلقة من العملية رغم كوهنا غري مؤهلة لالستفادة من عملية التخلي لك

حسب قواعد بنك ، ة لتغطيتهااحتياطياألداء وكان من الواجب تصنيفها ضمن الديون املتعثرة وتكوين خمصصات 

                                                   
 https: //www.creditagricole.ma/frـ القرض الفالحي املغريب، متوفر على املوقع   1
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فقد مهت العملية حسابات ، أما بالنسبة للديون املتعلقة باحلسابات اجلارية اليت مت التخلي عنها 1املغرب.
وسائل املراقبة للعمالء الذين ميتلكون حسابات  ارساءدرهم دون 100.000,00 قل منالفالحني املدينني بأ

كما استفادت أرصدة حسابات الشيكات العادية من عمليات التخلي مبا يقارب ،  جارية متعددة بوكاالت خمتلفة
توفر الزبون يف نفس ومل يتم وضع أية وسائل ملراقبة الشرط املتعلق مبستوى القرض اجلاري يف حال ، مليوي درهم

 ؛وحساب جاري مدين الوقت على دين قابل الستخدام
  دولة الديون اليت مت تعميمها علىج اعادةخبصوص عملية : رجدولة ديون الفالحين الصغا اعادة -2

 3.524ملفا مببلغ قدره  144.967بلغ عدد ملفات القروض املعنية ، الفالحني الصغار واملتوسطني والكبار
 ؛العملية القروض القابلة الستخدام والقروض املتجددة وعمت مليار درهم.

  من العملية هذه تنفيذ آليات متكنمل  :القروض محفظة لنفس للفالحين المواكبة االجراءاتتكرار  -3

 األهداف نفس حتقيق مسبقًا بُغية الدولة اختذهتا اليت املواكبة اتاجراء من استفادت اليت القروض بني التمييز
 عنها املتخلى القروض مصدر( املوطدة غري) القروض فجل وعليهالصغار.  الفالحني متويل قدرة تعزيز إىل الرامية
 بني االتفاقية إثر على مدعمة فائدة بأسعار2011و 2007 سنيت بني منحت جديدة قروض، غالبيتها يف، هي

 ي.الفالح القطاع متويل تشجيع إىل الرامية، للمغرب الفالحي والقرض الدولة
 حوايل خضع فقد، اجلزئي التخلي من املستفيدة املستحقات من مهمة نسبة املوطدة القروض تشكل كما

 جدولة اعادة أو تأهيل اتجراءاال( العملية كلفة من % 31 أي) درهم مليون 240 مببلغ ملف 30.700

 2؛سابقة
 املغرب األخضر  لقد مكنت مواكبة القرض الفالحي للمغرب لتمويل خمطط: تحقيق أهداف التمويل -4

يتجلى دور ( 2015و 2009املمتدة بني سنيت ) مليار درهم يف الفرتة 36حتقيق التزامات قروض بلغت نم
ة الناجتة عن دينامية خمطط املغرب األخضر دون أن االقتصاديالقرض الفالحي هبذا الصدد يف متويال ملشاريع 

ناد بعض ملفات القروض إىل أغراض التمويل املناسبة غري أن عدم إس(. يكون مبادراً مخلق مشاريع االستثمار
ات البنك املتعلقة مبواكبة خمطط املغرب اجناز هلا أدى اىل ادرا  بعض ملفات القروض غري الفالحية ضمن 

مما يؤثر على حصر توزيع متويالت القرض الفالحي للمغرب بني ، لصاحل القطاع الفالحي نتا أألخضر واال
 ؛والقطاعات األخرى من جهة ثانية، الصناعات الفالحية من جهةالقطاعات الفالحية و 

 مليون درهم فقط  12امخاضعة للدعم ات عتماديبلغ الفرق يف مبلغ اال: زيادة حصة الدولة في الدعم -5
على هذه ال  االعانةفإن األثر على مبلغ ، مليار درهم يف الواقع7.7من بني القروض املعنية واليت يبلغ جمموعها 

مل تعد  2011مع العلم أنه منذ عام ، %0.16ل واليت متث، يون درهم يبقى ضئيال مقارنة باملبالغ املعنيةمل 12
                                                   

 .86، ص  ، املغرب2016/2017التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، اجلزء األول،  1
 https: //www.creditagricole.ma/frالقرض الفالحي املغريب املوقع الرمسي   2
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كما أشار إىل ذلك اجمللس األعلى  الدولة تدفع حصتها مما جيعل القرض الفالحي للمغرب يتحمل كل التكلفة
% للقروض القابلة  5.5ا سعر احلسابات يف النقطة التالية قد يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة خصوص

 لإلهالك من أجل تشجيع الديناميكيات اليت متت مالحظتها يف بعض القطاعات.
 مواكبة تمويل مخطط المغرب األخضر-ثالثا

هبدف ، مليار درهم 25مليار درهم و 20للمغرب اتفاقيتني مببلغي  وقعت احلكومة والقرض الفالحي
للبنك  سرتاتيجيةاالمج خمطط املغرب األخضر بشكل كامل يف امخطة مواكبة خمطط املغرب األخضر. حيث مت د

مل يكن حتقيق املنجزات اهلائلة للقرض  .مما مسح للقرض الفالحي بتجاوز أهدافه بشكل كبري، والفروع التابعة له
اال ممكًنا ، الدولة من التزامات %120واملقدرة ب ، الدعم املايل ملخطط املغرب األخضر اطارالفالحي يف 

 :البنك على الشكل التايل اسرتاتيجيةبفضل الدمج الكامل لعناصر هذه امخطة يف 
 (؛قنوات توزيع كبرية )القرض الفالحي ومتويل الفالح ومؤسسة أرضي -

 ؛منتًجا مالًيا متكيًفا مع كل شرحية 150تقسيم خمتلف سالسل القيم ووضع أكثر من  -

 فالحية واجلهات الفاعلة العاملة يف هذا القطاع.واملناطق املناخية ال، معرفة أفضل بالقطاعات -

 الرئيسيةاملهمة ، ة واالجتماعية للعامل القروياالقتصاديالقطاع الفالحي واألنشطة املتعلقة بالتنمية  متويليعترب 

 وترتبط هذه األخرية بشكل وثيق مبهام املرفق العمومي والسيما عناصرها املتعلقة، للقرض الفالحي للمغرب

واكب القرض الفالحي ، طاريف هذا اال.دات الدولة والتحفيزات األخرى لتشجيع االستثمار الفالحيمبساع
كدعم أسعار ،  الفالحي والعامل القروي للمغرب الدولة يف جمموعة من التدابري املتعلقة بتشجيع وتنمية القطاع

 جدولة الديون املستحقة اعادةو  صغاروختفيف حجم مديونية الفالحني ال، الفائدة املطبقة على القروض الفالحية
 الذي أدرجته يف، فإن جمموعة القرض الفالحي للمغرب سامهت يف متويل خمطط املغرب األخضر، موازاة مع ذلك

.CAP2016و GCAM2013 سرتاتيجيةاالخمططاهتا 
1 

 الفالحي طارفي اال الشراكة اتفاقيات: المطلب الثالث
معتربة كغريها من البلدان النامية إىل بذل جهود   واجلزائر ملي عمدت املغربالعا االقتصاداالندما  يف  اطاريف 

هبدف تأهيل اقتصادها وإرساء قواعد للتجارة العاملية عن طريق املشاركة يف االتفاقات املتعلقة بتنظيم العالقات 
 يف اجملال الفالحي. ني الدولالعالقات التبادلية بو  املعاهدات الكفيلة بتنظيم الشؤون التجاريةو  التجارية الدولية

 الفالحي طاروالعالم الخارجي في اال المغربالشراكة بين  اتفاقيات: األول الفرع
 2: فيما يلييف اجملال الفالحي  تتمثل أهم اتفاقيات املغرب مع شركائها التجاريني 

 
                                                   

  .84، املغرب، ص2016/2017ألول، التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات، اجلزء ا 1
 www.mcinet.gov.ma املوقع الرمسي: املغرب،اهليئة احلكومية املكلفة بالتجارة امخارجية، 2
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 اتفاقية الشراكة بين المغرب واالتحاد األوروبي -أوال
بتدابري التحرير املتبادل للمنتوجات  2010الحتاد األوريب سنة املربم بني املغرب و اق الفالحي ايتعلق االتف

اتفاقية الشراكة بني املغرب  اطارمنتوجات الصيد ويندر  هذا االتفاق يف و  املنتوجات الفالحية احملولةو  الفالحية
ويهدف هذا االتفاق ، 2012أكتوبر  01 حيز التنفيذ يف االتفاقية. دخلت هذه 1996 سنة األورويباالحتاد و 

ير مبادالت املنتوجات الفالحية واملنتوجات الفالحية احملولة ومنتوجات الصيد. الفالحي أساسا إىل زيادة حتر 
 ؛املنتجات احلساسة لكال الطرفني مع استثناء بعضتنص هذه االتفاقية على حترير التبادالت و 

 ت المتحدة األمريكية اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والواليا-ثانيا
واليت دخلت حيز التنفيذ  2004يوليو  15حتددت أهداف اتفاقية التبادل احلر املربمة بني البلدين بتاريخ 

 : االتفائية اليت تنص على اطارمت منح معاملة خاصة للقطاع الفالحي يف ، 2006يناير  1تاريخ ب
  حدة األمريكيةمن الواليات املتبالنسبة للمنتجات الفالحية القادمة : 
 ؛سنة 25ميكن أن تصل إىل  ملدة، التدرجيي للرسوم اجلمركية لغاءاال -
حصص التعريفة اجلمركية لبعض املنتجات الفالحية عالية احلساسية بالنظر إىل الرهانات  احداث -

 .واالجتماعية املرتبطة بتحريرها ةاالقتصاديالسياسية و 
 غرببالنسية للمنتجات الفالحية القادمة من امل : 
 ؛سنة 18إىل  60تدرجيي للرسوم اجلمركية طوال فرتة انتقالية ترتاوح من  تفكيك -
وضع حصص التعريفة اجلمركية لبعض املنتجات الفالحية املعفاة من الرسوم اجلمركية منذ دخول االتفاقية  -

، حلصص.ا باستثناءسنة  15احلصص املذكورة واملفككة بشكل تدرجيي على مدى  اطارالتنفيذ يف  حيز
ينص االتفاق على تدابري ، من أجل محاية بعض املنتوجات الفالحيةإىل التحرير التدرجيي و  ضافةباال

جيدر التأكيد بأنه على ، نسبة للواليات املتحدة األمريكيةبال السعراحلماية الفالحية على أساس عتبات 
حية االستجابة البعض الشروط يتوجبة على املنتجات الفال، الرغم من حترير ولو  السوق األمريكية

 ؛الصحية والصحية النباتية ومعايري تقنية ملزمة وتقييدية إىل حد ما
  اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والرابطة األوروبية للتجارة الحرة-ثالثا

، ليختنشتايننداء رابطة التجارة احلرة األوروبية مبا فيها مجهورية أيسلو  مت توقيع اتفاقية التبادل احلر بني املغرب
. 2000مارس 1 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1997يونيو  19الكونفدرالية السويسرية بتاريخ و ، مملكة النرويج

ولبلورة أحد أهدافها املتمثل يف التحرير التدرجيي للمبادالت الفالحية على املستوى الثنائي مع كل من الدول 
ية تنص على وضع تدابري إبرام ترتيبات ثنائت املتعلقة بامخصوص بلى املقتضيامت التنصيص ع، األعضاء للرابطة

تطبيق النصوص التنظيمية املتعلقة و  مبادالت بني املغرب وكل بلد يف الرابطة األوروبية للتجارة احلرةالتيسري لل
 ؛املبادالت ات من شأهنا عرقلةاجراء اختاذبالصحة والصحة النباتية بشكل غري متييزي وعدم 
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 تفاق التبادل الحر بين المغرب وتركياا-رابعا
ودخل حيز التنفيذ  2004أبريل  07يهدف اتفاق التبادل احلر بني املغرب وتركيا الذي مت توقيعه بتاريخ 

مخصوص إىل التحرير التدرجيي للمبادالت الفالحية امخاصة باملنتجات الصناعية هتدف با 2006يناير  01يف 
  1؛ات املمنوحة للطرفنياالمتياز حتسني  امكانيةات التعريفية للمنتجات الفالحية مع از االمتيتبادل و  بني كال البلدين

 اإلمارات العربية المتحدةاتفاق التبادل الحر بين المغرب و -خامسا
جرى العمل  2003يوليوز  09ودخل حيز التنفيذ بتاريخ  2001يونيو  25مت توقيع هذا االتفاق يف 

منتجات الصيد البحري بني و  املصنعة -لتجارية امخاصة باملنتجات الفالحية والفالحيةا للمبادالتبالتحرير الكلى 
 : املنتجات اليت ال تستفيد من النظام التفضيلي هي، 2005يناير  1البلدين منذ 

 ؛نتجات املصنعة يف املناطق احلرةامل -
 ؛ملتعلقة منها بالسالمةالقية أو ااملنتجات الواردة يف قائمة القيود املفروضة ألسباب صحية أو أخ -
 اتفاقية التبادل احلر. اطاراملنتجات الفالحية امخاضعة للبند التفضيلي مع الواليات املتحدة األمريكية يف  -

 لدان العربية )الجامعة العربية(اتفاق تسهيل وتطوير المبادالت التجارية بين الب-سادسا
ودخل هذا االتفاق حيز التنفيذ  1981فرباير  27اريخ مت توقيع اتفاق التبادل احلر بني البلدان العربية بت

يف  ستريادالكلي لكافة املنتجات الفالحية من رسوم اال االعفاءينص االتفاق على ، 1998يناير 01بتاريخ 
املنتجات اليت ال تستقيل من النظام  2005/  01/ 01املغرب ومن الرسوم ذات التأثري املماثل ابتداء من 

 .نتجات الواردة يف قائمة االستثناء ألسباب صحية أو أخالقية أو أسباب متعلقة بالسالمةالتفضيلي يف امل
 الفالحي طارالشراكة بين الجزائر والعالم الخارجي في اال اتفاقيات: الثاني الفرع

 االنضمامقدمت طلب و  االقتصاديقرار الشراكة مع االحتاد األوريب كسبيل لدفع وترية النمو  اجلزائر اختذت
 .2العاملي اجلديد االقتصادنظرا ألمهية املنظمة العاملية للتجارة ودورها الفعال يف توجيه ، إىل منظمة التجارة العاملية

 إتفاق الشراكة مع االتحاد األوربي في المجال الفالحي -أوال
املشروع عدها ليدخل ب، بفالنسيا 22/04/2002االحتاد األوريب يوم و  توقيع اتفاق الشراكة بني اجلزائرمت 

ها الظروف يعترب التقارب األوريب مع دول جنوب املتوسط ضرورة أملت، 01/09/2005قيد التنفيذ ابتدءا من 
، كة االحتاد األوريب مع اجلزائروفيما خيص شرا ، العامليةو  خاصة مع زيادة التكتالت اإلقليمية، ة العامليةاالقتصادي

 .ه الشراكةالفالحة اليت خصت علي اتفاقيةسنركز على 
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 يتضمن اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب جماال للمبادالت : مضمون اتفاق الشراكة الفالحي -

حيث أن املنتجات املعنية ، من اتفاقية الشراكة( 13) وجند ضمن املادة، باملنتجات الفالحية التجارية امخاصة
( 12كذلك جندها يف املادة )و ، (24إىل الفصل )( 1) الفصل املدجمة اجلمركية يفبالتبادل تنص عليها التعريفة 

ميكن التنبيه إىل أن االحتاد األورويب بقي متشددا فيما خيص التحرير لكل املبادالت و ، 01 من االتفاقية امللحقة
فقد مست وفيما خيص املنتجات الفالحية اليت مت التطرق إليها يف االتفاق . ارية امخاصة باملنتجات الفالحيةالتج

إن تطبيق اتفاق  منتجات زراعية أخرى.، منتجات الصيد البحري واملنتجات الزراعية احملولة: ثالث أنواع هي
يكون له أثار مباشرة ، التجارة امخارجية بني اجلانبنيوالذي يهدف إىل حترير ، شراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب

  .القطاع الفالحي بشكل خاصو ة للجزائر بشكل عام االقتصاديت على القطاعا
 :تجارة وأثره على القطاع الفالحيانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لل-ثانيا

بينما يتوقف على أوضاعها ، جباريا على الدولالتجارة ليس اعتبارا بأن االنضمام إىل املنظمة العاملية ل
ب اجلزائر لعضوية هذه املنظمة كان عن قناعة منها على هذا األساس فإن طلو ، ة والسياسية واالجتماعيةاالقتصادي

 .تطويره وفقا ملتطلبات العصرنةاقتصادها و  نعاشهلا فرص أفضل ال بأن االنضمام قد يتيح
اليت  اتصالحاالمما يعين أن ، يف اجلزائر االقتصاديويعترب القطاع الفالحي أحد أهم قطاعات النشاطات 

، اليت تطبق على هذا القطاع، إىل املنظمة العاملية للتجارة ملفاوضات االنضمام قامت هبا الدولة ما هي إال استجابة
ففي جمال النفاذ إىل األسواق مت تفكيك ، األسواق والدعم احمللي ودعم الصادراتوذلك فيما خيص النفاذ إىل 

النضمام إىل املنظمة العاملية ها. وهبذا فإن ااستريادمجيع القيود غري اجلمركية املرتبطة باملنتجات الفالحية وحترير 
 أخرى سلبية.و  سيخضع القطاع الفالحي اجلزائري إىل أثار اجيابية، للتجارة
الوطين  االقتصادتزال عملية االنضمام تشكل التحدي الصعب بالنظر على ما ستفرزه من انعكاسات على ما

ا القطاع مستقبال أن تعصف هبذ عموما والقطاع الفالحي خصوصا حيث من احملتمل جدا وقوع هزات بإمكاهنا
املتوسط يتوقع أن تواجه اجلزائر صعوبات كبرية ففي املدى القصري و فرطة للخار  ومدى تبعيته امل، نظرا هلشاشته

بالتايل إذا مل تشرع ، ا يف الدول املصدرةأسعار املواد الفالحية األساسية نتيجة لرفع الدعم عنه ارتفاعبسبب 
فستكون االنعكاسات أكثر حدة ، سرتاتيجيةاالطبيق يف القطاعات وطنية صارمة الت اتيجيةاسرت  انتها اجلزائر يف 

لكون عمليات ، دة كبرية يف الفاتورة الغذائيةحيث أن تطبيق بنود االنضمام سيؤدي إىل زيا، يف املدى الطويل
 .ستوردةمتس بالدرجة األوىل املنتجات الغذائية امل االتفاقختفيض الدعم املنصوص عليه يف 
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 خالصة الفصل 
، عى أمور التنمية الفالحية مبفردهاامن املالحظ أن احلكومات يف اجلزائر واملغرب منذ فجر االستقالل تر 

ي من اختصاص وذلك انطالقا من إميان املسؤولني آنذاك أن الشأن احلكوم، واحد آنفكانت املؤطر وامللتقى يف 
طرف املطالب بتقمص ال االكتفاءو ، خبارب أن يرقى دوره فوق مستوى االجي وهذا الغري ال، دون غريها االدارة

فمعاجلة املشاكل الفالحية اليت عرفها القطاع  االدارةوقد طبع هذا السلوك جل تصرفات ، بالتلقي واالمتثال
تعر أي اهتمام ة اليت مل وأيضا يف تنزيل املخططات التنموية الفالحي، من القرن العشرينالفالحي يف النصف الثاي 

كما أن هذه السياسات التنموية كثريا ما متيزت ،   أساس جناح أي مشروع كيفما كانالتشاركية اليت تعترب للمقاربة
وحبكم ، ها أيضا ملبدأ االستمراريةمع افتقار ، الواضحةالرؤية االستشرافية  فتقرت إىلا بعدم االستقرار وغالبا ما

توجهت هذه السياسات اليت االندرا  يف املدى القصري على حساب التصور ، شاكل اآلنية اليت كانت تواجههاامل
إيل كل هذه العراقيل اليت ختص طرق التسيري والتنظيم اليت تسيطر عليها الدولة هناك  ضافةباإل، البعيد املدى

ي املستغل للمجال الظروف الطبيعية وجتلياهتا املختلفة على الفالحة الوطنية زد عليها كيفية تدخل العنصر البشر 
 اصالحفرض على البلدين تغيري أساليب التعامل وتصحيح مسارات التسيري والتدبري من أجل حتقيق  ما، يالفالح

حديثة هبدف ترقية  اصالحومن هنا انبثقت برامج وآليات ، جذري وسريع حتت ضغط التدهور السريع للموارد
 .يف بداية العشرية األخرية لدينة يف الباالقتصاديالقطاع الفالحي لتحقيق التنمية 

شأهنا اليت من و ، وبرنامج التجديد الفالحي والريفي يف اجلزائروطين للتنمية الفالحية والريفية فكان املخطط ال 
، جتماعيتعزيز األمن الغذائي والتماسك االو ، الفالحي والريفي االقتصاددفع مصريي لتنفيذ سياسة جتديد  اعطاء

ورة حترير كما تستند هذه السياسة أيضا على ضر  عناصر السيادة الوطنية واألمن القومياللذان ميثالن أهم 
وإىل ، يزخر هبا الوطن واجملتمع املعتربة اليت االمكانياتوكذا تثمني  نتا عصرنة جهاز االو ، املبادرات والطاقات

ا هالتحديات اجلديدة اليت يفرضالتأطري املوجودة عن طريق تثمني التجارب ومواجهة  تنظيم خمتلف أجهزة اعادة
 الوضع الدويل.

الفاعلني لكل  دماجيةإو مقاربة مشولية  اعتمادخمطط املغرب األخضر اليت تبنت  اسرتاتيجيةاملغرب اعتمد أما 
يرتكز خمطط  عاملي االستثمار والتنظيم كمعادلة للنجاح. اعتمادمع ، مبختلف توجهاهتم يف القطاع الفالحي

ى سبع مبادئ أساسية هبدف حتقيق التوازن بني الفالحة العصرية الكربى والفالحات الصغرى املغرب األخضر عل
حيث أن تطبيق هذه اآللية سيكون هلا األثر ، آلية التجميع لتثمني القطاع الفالحيوذلك من خالل ، التقليدية
 .ة العاليةنتاجيالقيمة املضافة وايف خلق الشراكة وضمان تنمية للفالحة املغربية ذات ال االجيايب

 

 



 : الرابعالفصل  
الدور التنموي االقتصادي للقطاع الف الحي وأهم  

الجزائر والمغرب خالل الفترة  آليات تطويره في  
(2000-2017 ) 
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 : تمهيد
إذ يعترب القطاع ، برتولأسعار ال اهنيارحيظى بأولوية كربى خاصة بعد  الفالحيةأصبح النهوض بالتنمية 

، السكان من الغذاء وتوظيف اليد العاملة احتياجاتأحد املوارد اهلامة للدخل الوطين ويساهم يف توفري  حيالفال
فضال لن مسامهته ، الفالحيةاهتا اسأساسية للى املنتاات التنمية احمللية اليت تعتمد يف مدخال احتياجاتوتغطية 

الوطين مما تسبب يف مشكلة غذاء يف  االقتصاديف تقليص الفاتورة الغذائية اليت أصبحت تشكل لبئا ثقيال للى 
 ،البقول اجلافة، احلبوب) ةسرتاتياياالاملواد  اجلزائر حددت مالحمها من خالل لدد من املؤشرات أمهمها أن معظم

الغذائية الكلية  حتياجاتاالو  تنتا الابني  وجود فاوة كبرية السكر...( تعاين من، الزيوت، احلليب ومشتقاته
اسأمر الذي تطلب توفري الغذاء ، جلوع وتنقص الغذاء وسوء التغذيةتنسبة السكان الذين يعاتنون ا ارتفاعوكذلك 

 من تعبئة وجتنيد كل املوراد املتاحة الطبيعية منها تناجعة متكن فالحيةسياسة  الدادللسكان يف املستقبل من خالل 
 الفالحةوال زالت  .الفالحيةما يسمى بالتنمية  اطاريف  اتاسرتاتيايالبشرية ضمن سياسات و و  املاليةو  املاديةو 

 .تواجه جممولة من التحديات تفوق بكثري ما يوجه إليها من جهود
لكل من ية االقتصادالفالحي يف التنمية  تنموي للقطاعالدور الإىل هذا الفصل سنتطرق يف وبناء لليه  

يف  الفالحيالقطاع  ومدى مسامهةواملالية  والتقنية البحثية، الطبيعية امكاتنياتيهن خالل تقييم ماجلزائر واملغرب 
الحي يف أهم املشاكل واملعوقات اليت تواجه القطاع الف ابرازو ، يف البلدين الوطين وحتقيق اسأمن الغذائي االقتصاد
 : من خالل املباحث التالية، البلدين

 للقطاع الفالحي يف اجلزائر واملغرب واملالية الطبيعية والبحثية والتقنية االمكاتنيات: المبحث األول
 ؛2000-2017

 ؛2017-2000ي للقطاع الفالحي يف اجلزائر واملغرب االقتصاداسأداء : المبحث الثاني
 .لفالحي يف اجلزائر واملغرب واحللول املقرتحةحتديات القطاع ا: المبحث الثالث

  
 
 
 
 
 
 
 
 



خالل الفترة  ويره في الجزائر والمغربالدور التنموي االقتصادي للقطاع الفالحي وأهم آليات تط: الفصل الرابع
(2000-2017) 

 

 

198 

 المغربو  للقطاع الفالحي في الجزائر التقنيةو  الطبيعية والبحثية االمكانيات: األولالمبحث 
يف  الفالحة حيث تتميز، مقومات كبرية يف مجيع القطالات للى غرار القطاع الفالحي واملغربمتتلك اجلزائر 

اجلنوب باقي  ومن، من الشمال البحر اسأبيض املتوس  اوقع وس  العا م حيدمهامل حبكممبقومات كثرية  هذه
حتضيان بامتيازات كبرية  وهذا ما جعلها، ي  اهلاديومن الغرب احمل، ومن الشرق الدول العربية، االفريقيةالبلدان 

ية ولناصر حتقيق االقتصادية ها متثل أحدا لناصر التنمبالتبار تؤهلها جعل الفالحة صنالة العصر واملستقبل 
 : كما يلي  هلما الفالحيةميكن تشخيصها وحتليل بعض املؤشرات ، كتفاءاال 

 الموارد الطبيعية : المطلب األول
ئم يف منطقة معينة ممارسة النشاط تشمل املؤشرات الطبيعية جممولة العوامل اليت يتيح توافرها بشكل مال 
، سواء لن طريق التساق  واملوارد املائية الكافية للري، املناخ، (الرتبة حة )رض الصاحلة للفالاسأ وتشمل، الفالحي

حيث جيب احملافظة لليها . إىل الثروة احليواتنية والنباتية ضافةباال، العنصر البشريو  أو لن طريق الري اآليل
 .مزدهرة ومستدمية فالحةسأجل  وتنميتها واستغالهلا بعقالتنية وصياتنتها من التدهور

 الموارد األرضية : فرع األولال
سأهنا اجملال البيئي الذي تنبت فيه ، الفالحية يةتنتاجالا العملية هو اسأساس الذي تبىن لليه يعترب مورد اسأرض
فتوفرها يف أي دولة ، واملواد العضوية الالزمة لنموها وجتد فيه النباتات املاء واسأمالح املعدتنية، البذور ومتد جذورها

كما أن هلا دورا كبريا ،  البد من العمل للى محايتها واحملافظة لليها وتنميتها بالوسائل املتاحة ةاسرتاتياييعترب ثروة 
أو زيادة املساحة احملصولية ، )التوسع اسأفقي( الفالحيةوتوسعه من خالل زيادة املساحة  الفالحي تنتا الايف منو 

 ومتتلك اجلزائر واملغرب رصيدا ضخما، 1)التوسع الرأسي( وحدة املساحة يةاتنتاجأو زيادة ، )التكثيف احملصويل(
 : ميكن توضيحه فيما يليمن اسأراضي الفالحية 

 الموارد األرضية في الجزائر -أوال
كما تعترب أكرب بلدان املغرب ،  فهي حتتل املرتبة اسأوىل يف املساحة، االفريقيةمن أكرب الدول  اجلزائرتعترب 

تطل للى البحر اسأبيض املتوس  مشاال ، ²كلم  2381741حوايل  ةمجالياالساحة العريب مساحة حيث تبلغ امل
حيث تقع يف وس  بلدان املغرب ، غل يف صحراء إفريقيا من اجلنوبوتتو ، كلم1200بشاطئ طوله حوايل 

ن ليبيا ومن اجلنوب مايل وموريتاتنيا ومو  من الشرق توتنسن الشمال البحر اسأبيض املتوس  و حيدها م، العريب
 .الغرب املغرب والصحراء الغربية

بشكل  إن التقسيم العام لألراضي يف اجلزائر ينحصر: التقسيم العام لألراضي الفالحية في الجزائر  -1
 2: لام يف شقني أساسيني مها

                                                           
 .104، صبقمرجع ساجريف زكريا،  1
 .188 ص، مرجع سابقسفيان لمراين،  2
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 وأراضي املرالي واملسالك، وتشمل اسأراضي الفالحية املستغلة: (SAT)الفالحية الكلية  المساحة-أ
 .الحية غري املنتاةت الفاالستغالال

واسأراضي  الدائمة والزرالاتضي احملروثة ار تضم اسأو : (SAU) المستغّلةالمساحة الصالحة للفالحة  -1-أ
 : تنقسم بدورها إىل احملروثة 
أو ، وهي تشمل أراضي مزرولة مبحاصيل مومسية كاخلضروات: لزرالات النباتية )احملاصيل العشبية(ا -

مبحاصيل  أو مزرولة، البقول اجلافة واحملاصيل الصنالية، ية كزرالة احلبوبأراضي مزرولة مبحاصيل سنو 
 ؛دائمة كاسألالف

ضمن  وبعد هذه املدة تصنف، وهي اسأراضي اليت تدوم فرتة راحتها مخس سنوات: اسأراضي املسرتحية -
  .املرالي واملسالك

 ، املثمرةاسأشاار زا رلتها. وتضم  ادةالاليت تصل لعدة سنوات قبل  اسأراضيوتشمل : الزراعات الدائمة -2-أ
 .ملرو  الطبيعيةا، لكروما

 تشمل املساحات اليت  م يتم لليها أي لمل فالحي منذ مخس سنوات للىو: المراعي والمسالك-ب
 اسأقل؛

، وممرات، واملنحدرات، الطرق، ويندر  ضمنها العمارات: المنتجةت الفالحية يير االستغالالأراضي  -جـ
  ....إخل.والوديان

 .النسيج احلضريو ، ت الغابيةاالستغالالو ، ةوتضم العناصر املناطق احللفاوي: األراضي األخرى-ب
 تقسيم العام لألراضي الفالحية في الجزائر: (01-04) الشكل رقم

 
أطروحة ، -دراسة حالة والية قالمة-ترقية القطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ، سفيان لمراين :المصدر

قسم ، ية التاارية وللوم التسيرياالقتصادكلية العلوم ،  ااريةقسم العلوم الت، ختصص جتارة دولية وتنمية مستدامة، دكتوراه غ م
 .18 ص، 2014/2015، اجلزائر، جامعة قاملة، العلوم التاارية



خالل الفترة  ويره في الجزائر والمغربالدور التنموي االقتصادي للقطاع الفالحي وأهم آليات تط: الفصل الرابع
(2000-2017) 

 

 

200 

 : ةالكلي المساحة الفالحية -2
من  %18، ومتثل 2016/2017هكتار خالل الفرتة  43771755تقدر اسأراضي الفالحية الكلية حبوايل  -

 : وتتضمن، 1املساحة الكلية 
لفالحية من املساحة ا %19.5ومتثل ، هكتار 8536468تقدر مساحتها بــ: المساحة الفالحية الصالحة -أ

 : الكلية وتتوزع كالتايل
أراضي مسرتحية هكتار و  4561388هكتار)مزرولات لشبية  7470807: اسأراضي الصاحلة للحراثة -

الكروم ، هكتار53042هكتار)مرو  طبيعية 1065661: مزرولات دائمة، هكتار ( 2909419
 هكتار(؛ 942977أشاار الفواكه ، هكتار 69642

 هكتار؛ 32798673: أراضي رلوية ومرو   -
 .هكتار 2436614: للمزارعأراضي غري منتاة التابعة  -

أراضي هكتار  4082455: أراضي غابية، هكتار 224059: أراضي حلفائية: يف تتمثل: أراضي أخرى -ب
اسأجنبية أن للازائر وتؤكد املصادر الوطنية و . هكتار 199402345: ( للفالحةغري منتاة ) غري خمصصة 

من املساحة  %17أي ما يعادل ، مليون هكتار 40.9بــــ يقدر  ستصالحرصيدا هاما من اسأراضي القابلة لال
 : 2017إىل  2000التايل يوضح تطور اسأرضي الصاحلة للفالحة خالل الفرتة من واجلدول  2.ةمجالياال

  ()هكتارالوحدة:         ( 2017-2000 )طور توزيع األراضي الصالحة للفالحة في الجزائرت: (01-04) رقمالجدول 

 
 السنوات

 مجموع المساحات المستغلة فعليا
 المراعي

2 
أراضي يير 

 3مستغلة 

 المساحة الكلية
 الصالحة للفالحة

1+2+3 
األراضي 
 الفالحية

الزراعات 
 الدائمة

مجموع المساحات 
 1المستغلة فعليا 

2000 7662420 565020 8227440 31794320 886340 40908100 
2001 7583270 610470 8193740 31914760 875340 40983840 
2002 7546510 682470 8228980 31624770 822460 40736210 
2003 7503690 767240 8270930 31635240 911770 40817940 
2004 7492845 828835 8321680 32824410 1063510 42209600 
2005 7511080 878650 8389640 32821550 1169440 42380630 
2006 7469615 933955 8403570 32776670 1187650 41367890 
2007 7468538 946132 8414670 32837225 1196945 42448840 
2008 7489273 935748 8425021 32884875 1126355 42436251 
2009 7492882 930458 8423340 32955880 1087700 42466920 
2010 7501489 933539 8435028 32938300 1071022 42444350 

                                                           
1 Ons. l’algerie en quelque chiffres N ° 48. édition 2018. page 33. 
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2011 7501395 944095 8445490 32942086 1056284 42443860 
2012 7506570 948060 8454630 32943690 1101110 42499430 
2013 7496678 965202 8461880 32969435 1458095 42889410 
2014 7469481 995559 8465040 32965976 1458095 42889111 
2015 7462481 1025773 8487854 32968513 1938887 43395254 
2016 7404176 1045249 8449425 32910650 2036089 43396164 
2017 7470807 1065661 8536468 32798673 2436614 43771755 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر 
 اجلزائر، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري -

- Ministère de l’Agriculture et du développement rural (MADR), "Evolution de la 

répartition générale des terres (2000-2015)", Algérie 

- ONS , L’Algérie en Quelques Chiffres , édition 2018- 2001  
من  اتنتقلتحيث ، 2017إىل 2000حة خالل الفرتة املساحة الصاحلة للفال ارتفاعتنالحظ من اجلدول 
حيث أن النسبة ، %7منو بنسبة  2017هكتار سنة  43771755إىل  2000هكتار سنة  40908100
هكتار والسبب يف  1550274أي ما يعادل  % 54.13ت يف اسأراضي غري املستغلة بنسبة اسأكرب حصل

أي ما يعادل  % 35.07مث تليها أراضي املرالي بنسبة ، ذلك يعود لالتنتهاكات الكثرية للى اسأراضي الفالحية
ومنه ، رهكتا 309028أي ما يعادل  % 10.8وأخريا املساحة املستغلة فعليا بنسبة ، هكتار 1004353

أراضي املرالي و  مقارتنة باسأراضي غري املستغلة ضئيلة جدااملساحة الفالحية املستغلة فعليا  ارتفاعتنالحظ أن تنسبة 
أي ما يعادل  %3.75بنسبة منو  8536468إىل  2000هكتار سنة  8227440من  اتنتقلتحيث 

مية الفالحية نسياسات الت اطارولة يف مقارتنة باجملهودات املبذولة من طرف الدوتعترب ضعيفة ، هكتار 309028
طور ملحوظ ومع ذلك هناك هناك تاسأراضي لن طريق اإلمتياز.  استصالحاملطبقة والدلم املقدم من صندوق 

هكتار سنة  565020من  % 88.6ت بنسبة ارتفعحيث ، أشاار الفواكه(، كروم،  يف الزرالات الدائمة)مرو 
لسياسات التنموية يف هذا اجملال. للى جناح ا اجيايبهو مؤشر و ، 2017هكتار سنة  1065661إىل  2000

  2017- 2000والشكل املوايل يبني تطور املساحة الفالحية الكلية واملساحة املستغلة فعليا خالل الفرتة من 
 ( 2017 -2000نسبة المساحة الكلية الصالحة للفالحة ) : ( 02 -04الشكل ) 
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 عتماد على الجدول السابق الطالبة باإل اعدادمن : درالمص
 تنسبة مقارتنة باسأتنواع اسأخرى حيث أكرب تشكل املراليتنسبة مساحة أراضي  أن تنالحظالشكل  خالل من
تنقسم  وهي% 17الفالحية اسأراضي  بينما مثلت تنسبة، 2017 – 2000خالل الفرتة منها  % 75مثلت 
اسألالف زرالة ، التحويليةالفالحة ، اخلضروات، بوباحللشعبة  الفالحيةاسأراضي  ميثل اسأولالقسم  قسمني إىل

 % 2 يف ما مثلت تنسبة، الفالحيةالدورة  اطاريف  فالحة بدونأراضي تبقى  هي الثاينوالقسم ، اخل...اخلضراء
 .% 6من طرف الفالحني ستغلة امل غرياسأراضي و ، املرو املثمرة والكروم و سأشاار  أراضيالزرالات الدائمة وهي 

 األرضية بالمغربالموارد  –انيا ث
اسأبيض  ومنطقة البحر، وموريتاتنيا من اجلنوب، الشرق وحيده اجلزائر من إفريقيايقع املغرب يف مشال غرب 

وقد . 2كلم  710.850ة تبلغ امجالياحة ميتد للى مس، شرقي واحملي  اسأطلسي من الغرباملتوس  من الشمال ال
 .إزدهار قطاع الفالحة أدت الرتبة الغنية واملناخ املعتدل إىل

وهــي بذلــك تكــون ثــروة مهمــة مــن حيــث ، مليــون هكتــار 8,7تقــارب  ملســاحة الصاحلــة للفالحةاتقدر 
مهيــة ر أتظهتوجـات. و للى قـدر كبيـر مـن التنـوع فـي املن اتنتا التــي متكــن مــن  حةاسأتنظمــة املناخيــة للفال

مــن  12 % املســاحات غيــر املزرولــةو ، مــوع املســاحة املزرولــةمــن جم 59 %اــة للحبــوب املســاحات املنت
إن  التوظيــف فــي منتوجــات أخــرى الادةأو  تنتا الاكبــرى لتكثيــف   امكاتنياتجممــوع املســاحة املزرولــة لــن 

كما أن هيمنـة .حي أكثر هشاشة يف هذه املناطقامتداد مساحة احلبوب يف أراضي هامشية جعل النشاط الفال
رمحـة التقلبـات املناخيـة  جتعـل الفالحـة ضعيفـة التنـوع وبذلـك تصبـح حتـتلة احلبـوب للـى املسـاحة الفالحيـة املزرو 

تغيري هذا ول بالتايل للى منو القطــاع ككلو  تنتا الامـع كل مـا يرتتـب لـن ذلك مـن لواقـب للـى تبايـن مسـتويات 
طموحــا لتحويــل اســتغالل اسأرض إلــى تنشــاط بقيمــة مضافــة برتناجمــا    "خمط  املغرب اسأخضرالتمد"، الوضع

مهمــة فــي جمــال حتويــل  امكاتنياتإلــى أن هنــاك  االشارةجتــدر و  أحســن كغــرس اسأشــاار املثمـرة والزرالـات الرلويـة
 59 %فيما متثل احلبوب مردوديــة اسأراضــي الفالحيـة. ت املزرولــة تنظــرا للفــوارق احلاصلــة فــياســتغالل املســاحا

بينما تسـاهم ، الفالحـي مجايلاال احملليالناتـج  فــي 18 %من املسـاحات املزرولــة فهــي ال تســاهم إال بنســبة 
مـن  %3 الفالحـي مبسـاحة تناهـز فقـ  مجايلاالاخلـي فــي الناتــج الد 12 %سلســلة اخلضــروات بنســبة 

 1.املسـاحات املزرولـة
 
 
 
 

                                                           
 .27ص ، 2019اململكة املغربية، ، 2018الفالحة باألرقام وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،  1
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 بالمغرب الصالحة الفالحيةتوزيع المساحة : ( 03 – 04الشكل رقم ) 

 
، 2019، اململكة املغربية، 2018الفالحة باألرقام ، والغاباتوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه : رالمصد
 .27ص 

 :يف اجلدول التايل ادراجهافيمكن ، اىل تطور تقسيمااهتا ضافةباال، مساحة هاته اسأراضي تطورأما لن  
 (2016-2000 المغرب)األراضي الصالحة للفالحة في  استخدامتطور : (02 -04)  الجدول رقم

 الوحدة ) ألف هكتار(                                                                                                            

 واتنالس

 1المساحة الفالحية المستغلة فعليا 
 

 الغابات
2 

 
 المراعي

3 

المساحة 
الكلية 

الصالحة 
للفالحة 

1+2+3 

مساحة المحاصيل 
 المستديمة

مساحة المحاصيل 
المساحة  الموسمية

 المتروكة
 مرويةال المطرية المروية المطرية

2000 117.50 665.70 5470.40 455.0 2137.80 9100.00 21000.00 38946.4 
2001 188.10 602.70 5713.20 465.00 2310.40 9100.00 21000.00 39379.4 
2002 189.40 628.00 5392.00 421.50 2310.40 9100.00 21000.00 39044.3 
2003 205.20 615.40 6277.20 516.50 1697.20 9100.00 21000.00 39411.5 
2004 207.80 623.50 5798.60 681.10 1624.30 9100.00 21000.00 39035.3 
2005 216.60 649.00 5766.40 501.40 1854.0 3698.00 21000.00 33660.4 
2006 220.60 661.80 5735.30 637.30 1691.20 3698.00 21000.00 34310.2 
2007 268.47 626.43 4904.10 668.70 2492.10 5228.90 24850.00 39038.7 
2008 278.76 650.44 5328.14 726.56 1997.00 5228.90 24850.00 39059.8 
2009 288.84 673.96 5465.06 745.24 1829.40 5228.90 24850.00 39081.4 
2010 351.30 820.00 5040.80 753.20 2023.00 5228.90 24850.0 40157.3 
2011 687.20 658.00 5385.00 1280.00 1496.20 5228.90 24850.0 40157.3 
2012 727.00 677.00 5401.00 1162.00 1725.00 5228.90 24850.0 39770.9 
2013 777.00 684.5 5659.00 791.00 1275.00 8976.70 24850.0 39265.4 
2014 777.00 684.5 5659.00 791.00 1275.00 8976.70 24850.0 39265.4 
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2015 777.00 684.5 5659.00 791.00 1275.00 5632.00 24850.0 39265.4 
2016 777.00 684.5 5659.00 791.00 1275.00 5632.00 24850.0 39265.4 
2017 777.00 684.5 5659.00 791.00 1275.00 5632.00 24850.0 39265.4 

 : باالعتماد على الطالبة اعدادمن : المصدر
 2017-2001للسنوات ، 37إىل  21من  اجمللدات: حصائياتلال الكتاب السنوي، نظمة العربية للتنمية الزراليةامل -

 ؛السودان، اخلرطوم، للى التوايل
 .19-17ص  ص ،2017، لسودانا، اخلرطوم، 2017أوضاع اسأمن الغذائي ، نظمة العربية للتنمية الزراليةامل -

تذبدبا  لرفت، 2017إىل  2000من اجلدول تنالحظ أن املساحة الصاحلة للفالحة باملغرب خالل الفرتة 
، %3بنسبة منو  2010هكتار سنة ألف  40157.3إىل 2000هكتار سنة  38946.4من اتنتقلتحيث 

 خمط  املغرب اسأخضر. اطاراهليكلية اليت شهدها العقار الفالحي يف  االصالحاتلتعبئة اسأراضي و  ويرجع ذلك
كما ،  %2.27بنسبة تراجع  الف هكتار 39265.4حيث وصلت إىل 2012بداية من ااخنفاض مث شهدت
كبريا   ااخنفاضو ، %1.37بنسبة يف مساحة الغابات  طفيفا اخنفاض 2017-2000خالل فرتة الدراسة تنالحظ 

خمط  املغرب  اطارالهلا يف استغ الادةيعود إىل  وكةبالنسبة لألراضي املرت  %67 بنسبةمساحة اسأراضي املرتوكة يف 
 اسأخضر.
ستخدامات اسأراضي يف املغرب تليها مساحة الغابات مث اأن املرالي متثل املساحة اسأكرب  تنالحظ كما

مرات املساحة 4وأن املساحة املخصصة لزرالة احملاصيل املومسية متثل ، مساحة احملاصيل بنوليها املومسية املستدمية
فإن الفالحة هبا ، املومسية يف املغرب الفالحةوهذا ما يفسر سيادة من  ، املخصصة لزرالة احملاصيل املستدمية

الكبري الذي وجه  االستثماربالرغم من  81%.ى اسأمطار ومتثل يف املغرب حوايلالزالت تعتمد بشكل كبري لل
 .لقطاع الري التزال الفالحة تعتمد بشكل أساسي للى اسأمطار

  2017 -2000في الجزائر والمغرب خالل الفترة األرضية الفالحية  المواردتطور  -الثاث
اتنعكاس  ميكن أن يالحظ، البلدينيف  الفالحية اسأرضيةاملتتبع للتغريات احلاصلة يف جمال تطور موارد 

واجلدول التايل  ،للبلدينالسياسات املتبعة لالستثمار الفالحي للى تطور إمكاتنيات التوسع الفالحي اسأفقي 
  .2017-2000يف اجلزائر واملغرب خالل الفرتة يوضح تطور املساحة املزولة إىل املساحة الكلية 
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                                                                                                                      (2017 -2000والمساحة المزروعة في الجزائر والمغرب )المساحة الكلية الصالحة للفالحة : (03-04الجدول رقم)
             الوحدة ) هكتار (                                                                                                               

 
 

 السنوات

 ( ألف هكتار 71085) بالمغر  ( ألف هكتار 2381741 ) رالجزائ

المساحة الكلية 
الصالحة 
 للفالحة
 

المساحة 
الكلية 

الصالحة 
للفالحة إلى 
المساحة 
الجغرافية 

℅ 

 المساحة
 المزروعة

المساحة 
المزروعة إلى 

 المساحة
الكلية 

الصالحة 
 ℅للفالحة 

المساحة الكلية 
الصالحة 
 للفالحة

المساحة 
الكلية 

الصالحة 
للفالحة إلى 
المساحة 

لجغرافية ا
℅ 

 المساحة
 المزروعة

المساحة 
المزروعة 

الكلية  إلى
الصالحة 
للفالحة 

℅ 

2000 40908100 17.17 8227440 20.11 38946400 55.40 9002500 22.86 
2001 40983840 17.20 8193740 20 39379400 55.40 9279400 23.56 
2002 40736210 17.10 8228980 20.02 39044300 54.92 8971400 22.98 
2003 40817940 17.13 8270930 20.26 39411500 55.44 9311500 23.62 
2004 42209600 17.72 8321680 19.71 39035300 54.91 8935300 22.90 
2005 42380630 17.8 8389640 19.8 33660400 47.35 8988300 26.70 
2006 41367890 17.4 8403570 20.31 34310200 48.26 8946600 26.07 
2007 42448840 17.82 8414670 19.82 39038700 54.91 8959800 22.95 
2008 42436251 17.81 8425021 19.85 39059800 54.95 8980900 22.32 
2009 42466920 17.83 8423340 19.83 39081400 54.98 8980900 22.98 
2010 42444350 17.82 8435028 19.87 40157300 56.5 8988300 22.38 
2011 42443860 17.82 8445490 19.9 40157300 56.5 10078400 25.09 
2012 42499430 17.84 8454630 19.9 39770900 55.95 9692500 24.37 
2013 42889410 18 8461880 19.72 39265400 55.24 9186500 23.40 
2014 42889111 18 8465040 19.73 39265400 55.24 9186500 23.40 
2015 43395254 18.21 8487854 19.55 39265400 55.24 9186500 23.40 
2016 43396164 18.22 8449425 19.47 39265400 55.24 9186500 23.40 
2017 43771755 18.40 8536468 19.5 39265400 55.24 8700000 22.15 
 ( 02) و (01الطالبة باالعتماد على الجدول ) اعدادمن : المصدر
 2017-2001للسنوات ، 37إىل  21اجمللدات من : حصائياتلالالكتاب السنوي ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 ؛السودان، اخلرطوم، للى التوايل
 .9ص ،2019، اململكة املغربية، 2018لفالحة باألرقام ا، وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات-

 اضعاف 3أي مساحة اجلزائر ، من مساحة اجلزائر %30أن مساحة املغرب متثل من اجلدول تنالحظ 
بينما ال ، من املساحة اجلغرافية للمغرب %55,24ومتثل املساحة الصاحلة للفالحة يف املغرب ، مساحة املغرب

وذلك كون أغلب املساحة ، % 18ن املساحة اجلغرافية حيث تقدر هذه النسبة م% 20تتااوز يف اجلزائر 
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الفالحية املزرولة ومتثل تنسبة اسأراضي ، مساحة اجلزائر % 80أكثر من اجلغرافية للازائر لبارة لن صحراء ومتثل 
تنالحظ  كما،  2017سنة  احصائياتيف اجلزائر  % 3.58يف املغرب و % 12.23للمساحة اجلغرافية الكلية 

إال ، مليون هكتار 8.5ينما يف اجلزائر مليون هكتار يف املغرب ب 8.7املقدرة بـــو  تفوق من حيث املساحة املزرولة
من سنة  اتنتقلتحيث ، (2017 -2000)أن املساحة املزرولة يف املغرب لرفت تراجع خالل الفرتة من

مستوى أين وصلت سأللى  2011سنة  رتفاعاللتعود ل، 2010هكتار سنة  8988300إىل  2000
وهو مايعكس السياسة الطموحة ، من املساحة الصاحلة للفالحة % 25,09هكتار بنسبة  10078400بــــ

 8700000إىل أن وصلت لتعود جمددا للرتاجع ، 2009ابتداء من سنة  خمط  املغرب اسأخضر اطارضمن 
، ( 2017 -2000خالل الفرتة )% 3.75 للى لكس املساحة املزرولة اليت لرفت منوا بطيئ بنسبة، هكتار

 .2000ويرجع ذلك لتطبيق املخط  الوطين للتنمية الفالحية والريفية سنة 
، طبيعة املتصحرة سأغلب اسأراضيللاملغرب يف اجلزائر و  املوارد الفالحية تطورأهم أسباب ضعف  وتعود

لوث ور واحنسار الغطاء النبايت الطبيعي وتإىل تصحرها تتعرض اسأراضي الفالحية يف البلدين إىل تده ضافةباالو 
كما تعاين املرالي الطبيعية من التدهور بسبب غياب برامج ،  كذلك إىل الزحف العمراين،  ومتلح اسأراضي املروية

  .جادة لتطويرها
 نصيب الفرد من األراضي الفالحية  -رابعا 

                                                                                                         الوحدة: هكتار       ( 2000/2017ل الفترة )خال الفالحيةمن األراضي تطور نصيب الفرد : (04-04الجدول رقم)

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 2017-2001للسنوات ، 37إىل  21اجمللدات من : حصائياتلالالكتاب السنوي ، نظمة العربية للتنمية الزراليةامل -

 ؛السودان، اخلرطوم، للى التوايل
بسبب  2017-2000تناقص خالل الفرتة  تنصيب الفرد من اسأراضي الزرالية باجلزائر واملغرب إىلبالنظر 

ملخط  تزامنا مع اتنطالق ا 2003-200الفالحية يف اجلزائر من لرقعة تنالحظ زيادة ا حيث، زيادة لدد السكان
إىل  2014هكتار من  0.21إىل  2003هكتار سنة  0.27 من اخنفض مث، الوطين للتنمية الفالحية

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.27 2.26 0.26 0,26 الجزائر

 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.30 0.32 0.32 مغربال
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.24 0.23 0.24 0.24 الجزائر
 0.27 0.27 0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.28 0.29 المغرب
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ما  وهو أقل من تنسبة الزيادة يف لدد السكان الفالحيةتنسبة الزيادة يف الرقعة  وهذا يدل للى أن، 2017غاية
 .ه الغذائية واتساع الفاوة الغذائيةاحتياجاتلبية ينعكس للى ت

من  اخنفضحيث ، من اجلزائر ااخنفاضأقل  الفالحيةيف تنصيب الفرد من الرقعة  خنفاضاالأما يف املغرب كان 
 0.32ليصل إىل  2011جمدد سنة  رتفاعليعود إىل اال، 2010سنة  0.28إىل  2000ار سنة هكت 0.32
 استصالحالذي مسح بو  2009ة ملخط  املغرب اسأخضر الذي اتنطلق يف جيابياال وهذا مايعكس اآلثار، هكتار

يساير تطور لدد السكان مما تنتج  سأتنه  م، 2017سنة  0.27جمدد ليصل  اخنفضإال أتنه ، املزيد من اسأراضي
 .للفالحةتنصيب الفرد من املساحة الصاحلة  اخنفاضلنه 
التصحر وضعف : لعدة أسباب منها املغربو  يف اجلزائر يةالفالحتنصيب الفرد من اسأراضي  اخنفاض يرجعو 

كبرية للى   اتنعكاسات وهلذ. تنتا الايف البنية التحتية املطلوبة إلدخال مزيد من املساحات حتت دائرة  االستثمار
 اسأراضي استصالحيف  االستثمارالتوسع اسأفقي ب تدخل لن طريقال يستلزممما  اجلزائر واملغربالغذاء يف  اتاحة

واملقاومة للافاف  يةتنتاجالااستخدام اسأصناف العالية  وزيادة الرقعة املزرولة من جهة والتوسع الرأسي لن طريق
 .والتغريات املناخية من جهة أخري

 الموارد المائية : الفرع الثاني
 اسأهم العامل شكلفإن املوارد املائية ت، املاء مصدر احلياة للكائنات احلية لموما مبا يف ذلك الفالحة بالتبار

 ادارة" بـــ واالهتمامالبحث  ها موردا تنادرا فإتنه يفرضبالتبار ومن جهة أخرى ، الفالحي من جهة تنتا الاتطوير  يف
 استخدامه كرتشيداملورد   هذاتنمية وتفرض ضرورة العمل للى ، هبا املتعلقة وبالسياسات، اااهتاسرتاتيايوبالندرة" 
، الزيادة يف لدد السكانبسبب الطلب للى املياه يف العا م يف ازدياد مستمر  ك سأنوذل اهلدر والتلوثمن  ومحايته

  .التنمية الفالحيةية الصنالية والتنمية السياحية و التنمو 
ي أو االقتصاد تنتا لال متظهر يف الطبيعة وميكن أن تستخد خامالطبيعية للى أهنا أصول طبيعية  تعرف املواردو  

تعود إىل مستواها  وارد املائية الطبيعية إىل موارد متاددة وهي تلك املوارد اليت ميكن أنوتنقسم امل، االستهالك
 متاددة وهي قابلة أما النوع الثاين فهي غري، السابق بواسطة لمليات منو أو جتديد طبيعية بعد استغالهلا

وموارد مائية غري  مائية تقليدية وال ميكن جتديدها بعد استغالهلا وتنقسم املوارد املائية إىل موارد لالستنزاف
 1:تقليدية

 وتشمل املياه اجلوفية وهي تلك املياه املتواجدة يف الطبقات املائية واليت جيري: موارد المائية التقليدية-أوال
 استخراجها من هذه الطبقات لن طريق حفر اآلبار وهي إما أن تكون متاددة أو غري متاددة

                                                           
، أطروحة دكتوراه، االستثمار الفالحي وأثره على حركة التجارة الخارجية للمواد الغذائية األساسية في دول شمال إفريقياسهيلة مصطفى،  1

للي، الشلف، ختصص إدارة اسألمال والتاارة الدولية، قسم العلوم التاارية، كلية العلوم االقتصادية والتاارية وللوم التسيري، جامعة حسيبة بن بو 
 .180-179، ص ص 2016/2017اجلزائر، 
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 املياه اليت تتسرب إىل الطبقات املائية يف باطن اسأرض من اسأمطار لربهي و  :المياه جوفية المتجددة -1
 ؛الشقوق ومسامات صخور الطبقات املائية احلاملة هلا

  وهي املياه اليت تكوتنت أو تواجدت يف الطبقات احلاملة للمياه يف: لمياه الجوفية يير المتجددةا -2
  معينة وال يوجد أي تغذية هلذه املياه يف الوقتبفعل لوامل جيولوجية حدثت يف أوقات ، باطن اسأرض

 ؛وجود القدرة للى جتديد املياه اليت تسحب منهام مما يعين لد، احلاضر
 إىل مياه ضافةباالوهي املياه اليت تنساب للى السطح تنتياة جريان اسأودية واسأهنار : المياه السطحية -3

خاصة  ةوهناك أمهي، ات سقوطهاوفر و  ساقطةات اسأمطار املتوتعتمد هذه املياه للى كمي، الينابيع والفيضاتنات
 بسبب للمياه السطحية حيث أهنا تغذي املياه اجلوفية والسدود املائية وتعترب مورد مائي ذو تكلفة قليلة

 .(اتنسياهبا بشكل طبيعي مما يقلل من تكلفة الضخ )الشبكات الناقلة للمياه
، يعترب هذا املصدر أحد املصادر اسأساسية يف لدد من دول املنطقة :الموارد المائية يير التقليدية -ثانيا

 1: وذلك لندرة املياه املتأتية من املوارد التقليدية وتشمل
  حر أو املياه اجلوفية أو السطحيةأو خفض اسأمالح الذائبة يف مياه الب ازالةهي لملية : تحلية المياه -1

ّدة وهناك ل، ها من مصادرها الطبيعيةاتنتاجة تفعة تنسبيا مقارتنة بكلفلكن تكاليف حتلية املياه مزالت مر ، املاحلة
 ؛اسأغشية والتناضح العكسي، ضغ  البخار، التقطري: طرق للتحلية منها

املستخدمة يف  استخدام املياه املستخدمة من الطرق العلمية الادةتعترب : استخدام مياه الصرف اعادة -2
تدوير  الادةوهي لملية ، ى البيئة رغم تكاليفها العاليةاملتقدمة للحفاظ لل تنمية املوارد املائية خاصة الدول
 ؛والصنالية الفالحيةبعد التنقية والتصفية لألغراض واستخدام املياه لعدة مرات 

وهوتنكوتنغ حيث حتتا  ، تناجحة بشأن استرياد املياه مثل سنغافورةهناك لدة جتارب : استيراد المياه -3
ذلك أن املياه املنقولة سواء باسأتنابيب أو بالقنوات والسفن لن ، ون العديد من الدول لتطويرهاهذه العملية لتعا

 ؛تكون قليلة التكلفة
 واهتدف هذه العملية إىل لزيادة، التاارب يف منتصف القرن املاضيظهرت هذه : يالمطر االصطناع -4

وخصوصا استكمال ، مها يف أغراض خمتلفةاكمية املطر الطبيعي اليت حتصل يف املناطق شبه اجلافة الستخد
 اضافة، خاصة يف التحكم يف مكان سقوطهالكن تبقى صعبة التطبيق ، مياه اسأمطارحاجات املزرولات من 

  .يةاالقتصادتكلفتها  ارتفاعإىل 
تقدر ما  تنظرا التساع مساحة اجلزائر فإهنا تزخر بكميات هائلة من التساق : الموارد المائية في الجزائر – ثانيا
ويتسرب إىل ، ³مليار م 100و 85أي مابني  %85يتبخر منها حوايل ، سنويا ³مليار م 120-100بني 

                                                           
أطروحة دكتوراه، ختصص حتليل اقتصادي، ، -دراسة حالة الجزائر-اقتصاديات الموارد المائية في القطاع الزراعي بالوطن العربي ل كدودة، لاد 1

 .4ص، 2017/2018خيضر، بسكرة، اجلزائر،  قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتاارية وللوم التسيري، جامعة حممد
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ية أما التدفقات السطح،  كتغذية سنوية للمياه اجلوفيةوهي تعترب³اسأراضي لرب املسامات حوايل ثالث مليارات م
يف السدود وينحدر مايقدر بـــــ  ³مليار م 8حوايل خيزن منها ، ³مليار م 12,5واليت تظهر يف شكل أودية تقدر بــ 

 1.إىل البحر ³مليار م 5,5
 : الموارد المائية التقليدية-1

، هي جممولة من اسأودية وتنقسم إىل أودية تصب يف البحر املتوس : ةالموارد المائية السطحي-أ
وهناك ما ، خليوأودية تصب يف أحواض مغلقة من سبخات أو شطوط وتسمى بأودية الصرف الدا

وقدرت الوكالة الوطنية للموارد املائية حام املوارد السطحية ، يسمى بأشباه اسأودية اليت تظهر بالصحراء
 2: حوض مقسمة إىل ثالث مناطق 17وهي جمزأة إىل  3مليار م 12.5باجلزائر بـ 

 ؛3مليار م 11وتتسع لـ  2ألف كلم 130وتبلغ مساحتها جبال األطلس منطقة  -
 ؛3مليون م750وتتسع لـ  2ألف كلم 100وتبلغ مساحتها السهول العليا منطقة  -
 .مليون م700وتتسع لـ  2ألف كلم 100وتبلغ مساحتها الصحراوية املنطقة  -

ومازالت غري أهنا كاتنت ، يف اجلزائر بعد اسأبار العميقةإىل السدود اليت تعترب ثاين ممون رئيسي للماء  ضافةباال
كن ترتيب أهم ومي .وتتميز السدود يف اجلزائر بقدرات ختزين متوسطة يف اإلمجال، ين املياهالوسيلة الرئيسية لتخز 
 : وفائدة الفالحة منها يف اجلدول التايل، السدود يف اجلزائر

 أهم السدود في الجزائر وسعتها والمخزون السنوي لها وحصة الفالحة منها: (05- 04)الجدول رقم 
  ³مليون ملم: الوحدة 

 %الفالحي  االستغالل حصة الفالحة المخزون السنوي سعة التخزين دالسدو 
 18.75 180 960 795 بني هارون بميلة

 18.55 70 358 450 قرقر بغليزان
 33.46 87 260 350 جرف التربة ببشار
 67.5 98 145.2 280 يريب بعين الدفلة

 24.44 68 278 280 سيدي يعقوب بشلف
 .105ص، ع سابقمرج، زهري لماري: المصدر

، يف السنة ³مليار م 7املياه اجلوفية املمكن استغالهلا حبوايل مجلة تقدر: الموارد المائية الجوفية -ب
/سنة( وال ³مليارم5اجلنوب )، %90وتستغل بنسبة  /سنة(³مليار م2املوارد موزلة بني الشمال )وهذه 

طبقة مائية 147ة املوارد املائية فهناك وزار  احصائياتوحسب ، 3/ السنة(³ممليار 1.7)تستغل منها إال 
                                                           

 .154لادل كدودة، مرجع سابق، ص  1
 .154تنفس املرجع، ص  2
 .106، ص مرجع سابقجريف زكريا،  3
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وتتاد سنويا لن ، كلها من املياه اجلوفية املتامعة يف الطبقات  2015 بئر سنة 140000وأكثر من 
 حيث أن احلام اسأكرب من هذه املوارد اجلوفية، طريق ما يتسرب من مياه اسأمطار يف طبقات اسأرض

أما ، اهلضاب العليا، سهل لنابة، الصومال، احلضنة، تياة( تتمركز يف الطبقات اجلوفية الكربى مل75%)
واليت حتتوي للى ، ة يف الصحراء الوسطىبكميات معتربة جدا خاص الصحراء فتتوفر املياه اجلوفية يف

ومها املتداخل القاري واملركب النهائي وذلك للى ، خزاتنني معروفني ميتدان إىل غاية احلدود التوتنسية الليبية
إن  م ، عترب جتدد هذا املخزن ضعيف جداوي، للى التوايل ²الف كلم 300و ²ألف كلم 600مساحة 

 1.تنقل غري ممكن يف أغلب املناطق
توضح مقارتنة العرض والطلب لازا حاليا يف املوارد املائية يف اجلزائر يبلغ  :الموارد المائية يير التقليدية -2

 ةاسرتاتياي ع سيؤدي إىل منو هذا العاز. مما يستلزم تطبيق، ومن املؤكد أن النمو السكاين املتوق3مليار م 1.3
املياه ومنها حتلية مياه البحر ومعاجلة املياه املستعملة  تنتا الجديدة لسد العاز احلاصل، وهناك لدة طرق حديثة 

 2.وتنقية املياه املاحلة
أت اجلزائر هلذا النوع كلم لذا جل1200يتوفر يف اجلزائر شري  ساحلي يقدر بـ : تحلية مياه البحر -أ
حيث قامت بتطوير وحدة لتحلية مياه البحر مبركب الغاز املميع بأرزيو ، أجل سد حاجات املواطن من
كما مت تشغيل منشآت ،  منشاة لتحلية املياه يف اجلنوب الكبري اتنشاءكما مت ،  يف اليوم 3م 4560 بسعة
، الكهرباء بكاب جنات بشرق العاصمة اتنتا ت لتلبية احلاجيات من املاء الصاحل للشرب يف مركبا أخرى

 تغطي 3مليون م2.26حمطة كبرية بطاقة يومية تقدر بـ 13أصبحت اجلزائر تتوفر للى  2017ويف سنة 
 ؛ 3م2500-7000حمطة صغرية تقدر طاقتها اليومية بني  12إىل  ضافةباال، مليون تنسمة 11.87

املياه املستعملة يف اجلزائر تبقى ضعيفة جدا حبيث إن معاجلة وتصفية  :معالجة المياه المستعملة-ب
، صرف املياه يف البحر خاصة املناطق الساحلية ويف اسأودية والسبخات يف املدن الداخلية واجلنوبية يتم

 وهي، من املياه3مليون م  850حمطة تعاجل  165قدر لدد حمطات التصفية املستغلة  2014ويف سنة 
 يبلغ 2016الديوان الوطين للتطهري لسنة  احصائياتوحسب ، اقتهاحمطات ال تستخدم سوى تنصف ط

بلدية حبام مياه يقدر بـ 1117جلبت املياه املستعملة من ، مركز 269لدد مراكز التاميع 
مليون ساكن  9وهي تكافئ  3مليون م207حامها ومت معاجلة مياه مستعملة قدر ، 3م مليون1130

 ؛ةمجالياالمن طاقتها  40%بـ  بنسبة تشغيل تقدر 136 ولدد حمطااهتا

                                                           
 .10-9ص صمرجع سابق، زهري لماري،  1
 .107صمرجع سابق، جريف زكريا،  2
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، أرزيو، صنالية هيرى لملية حتلية مياه البحر يف اجلزائر بثالثة مناطق جت: تنقية المياه المالحة -جـ
اليت مت تنقيتها سنة  وقدر حام املياه، حمطة لتنقية املياه املاحلة 16وامجاال يوجد ، ولنابة، سكيكدة
 .3مليون م 17.3بـ 2013

 حيث ، تعتمد الفالحة يف اجلزائر أساسا للى اسأمطار: في الجزائر المسقية ةالفالحي المساحةتطور  -3
إال أن اسأمطار ينحصر سقوطها بني شهر ، للى اسأمطار من املساحة الفالحية تستغل إلتمادا 90%أن 

مما ، وطنوتتميز بعدم االتنتظام والتذبذب الشديد والتوزيع غري املنتظم بني مناطق ال، تنوفمرب وشهر مارس
املسقية وتكثيف  الفالحيةلقطاع بزيادة اسأراضي ا امن أجل تنمية هذ الفالحييتطلب اللاوء إىل الري 

وهذا هبدف تغطية الطلب الوطين املتزايد من املواد الغذائية ، يف بعض اسأراضي ذات اهلطول املطري الفالحة
اجلدول التايل يبني لنا تطور املساحة املسقية . و 1اسأساسية كاحلبوب واسألالف والبطاطا واخلضار والفواكه

 : 2015 -2000 خالل الفرتة
                                                                                                            الوحدة: )هكتار(            2000-2015تطور المساحة الفالحية المسقية خالل الفترة : ( 06 – 04الجدول رقم ) 

 %( 1( من )2نسبة ) (2)المستغلةالمساحة الفالحية  (1) المساحة المسقية السنوات
2000 350000 8227440 4.25 
2001 617427 8193740 7.54 
2002 644978 8228980 7.35 
2003 722320 8270930 8.14 
2004 793334 8321680 9.11 
2005 825206 8389640 9,58 
2006 835590 8403570 9.94 
2007 905293 8414670 9.92 
2008 906174 8425021 10.16 
2009 972862 8423340 10.50 
2010 981736 8435028 11.68 
2011 1004530 8445490 11.69 
2012 1064578 8454630 12.34 
2013 1119258 8461880 12.88 
2014 1215261 8465040 13.55 
2015 1260000 8487854 14.85 

                                                           
 .22، ص مرجع سابقحممد غردي،  1
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 (  05 -01اجلدول رقم )  -: الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
  .مديرية اإلحصاء وتنظم املعلومات، احصائيات، الحة والتنمية الريفيةوزارة الف -
 2017-2000تطور المساحة المسقية في الجزائر من : (04 – 04) الشكل رقم 

 
 السابق الطالبة باالعتماد على الجدول  اعدادمن : المصدر

 ألف 350من  اتنتقلتحة اسأراضي املسقية واليت تنالحظ أن هناك تطورا يف مساوالشكل من خالل اجلدول 
سقية كان مع أن هذا التطور يف املساحة امل، 260%منو مليون هكتار أي بنسبة  1.26إىل  2000هكتار سنة 

وهو ، آالت الرش اقتناءة للدلم هو رغم أن أهم املخصصات املالية املوجه 2010-2000ضئيال خالل الفرتة 
ديثة تنتياة غياب لامل واقتصاد مياه الري واستخدام اسأساليب احلالفالحني ملدى أمهية تنظيم  ادراكمايبني لدم 

لرفت  2010واتنطالقا من سنة ل املراقبة الدورية لعملية الري. لزامهم بالتقنيات اجلديدة من خالاو  االرشاد
وبفضل املخططات التنموية من ا ملحوظ ويرجع هذا لسياسة دلم تنمية السقي الفالحي لارتفااملساحة املسقية 

، % 22الرش، % 60 بأتنظمة الري املعتمدة )الساقية املسقيةوالتوسع يف املناطق ، الفالحةحشد املياه لصاحل 
 ة تقنياتلكن من تناحي، كما أن تقنيات الري يف منو ملحوظ،  (2014-2000خالل الفرتة  %18 التقطري

أن الفاقد من املياه يكون كبريا يف حالة الري  بالتبار، الري بالتنقي  أحسن من الري بالساقيةالري فالري بالرش و 
 20%،  حالة الرش الرتشيد يكون بنسبةو يف60%، ففي حالة الري بالتنقي  باإلمكان الرتشيد بنسبة، بالساقية

 1. %50نسبة أما يف حالة الرش بالساقية فيكون الرتشيد ب
اسأراضي الفالحية املستغلة فبعدما كاتنت هذه  امجايلإىل  املالحظ أيضا هو تطور تنسبة املساحات املسقية

والسبب يعود التنتهاء أشغال السدود ، 2015سنة  14%أصبحت تتااوز  2000 سنة 4%النسبة ال تتعدى 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، فرع تنظيم -2010إلى  1995دراسة الفترة  -ته بالتنمية الزراعية في الجزائرعالقة األمن المائي وعالقسباش ليندة،  1

 .263، ص 2015سياحي وإداري، قسم العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 
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وحسن ، )يف الشلف حىت تلمسان( إىل اخلدمةودخول حمطات حتلية املياه يف املنطقة الغربية ، ودخوهلا للخدمة
 1: واملساحات املسقية يف اجلزائر تنولان(. إقتصاد املاء-التأهيل-استهالك مياه الشرب والري ) جتديد شبكات

 175ار وألف هكت 220حمي  مبساحة جمهزة تقدر بـــــ  31وحتتوي للى : المساحات الكبرى للسقي - أ
ألف هكتار كمتوس  لكن  40احات املسقية فعال كاتنت تقدر بــلكن املس، ألف هكتار قابلة للسقي

حبام موارد ، هكتار 86171مساحة  2015غت سنة ألف هكتار وبل 50جتاوزت  2010بعد سنة 
  ؛جلبت من السدود الكربى 3مليون م 790 مائية مستخدمة تقدر بـــ

الرتاب الوطين مبساحات مساحات املوزلة للى كامل  وهي: مساحات الصغيرة والمتوسطة للسقي-ب
: من طرف الفالحني مباشرة وتسقى منوهي تسري ، متباينة بني الواليات حبسب طبيعة الرتبة واملناخ السائد

املسقية مبليون  حقول التنقيب وقدرت املساحة، اجملاري املائية، الينابيع، احملاجز املائية واآلبار، السدود الصغرية
  .3ملستخدمة تقدر حبوايل ستة ماليريموارد املائية اوامل 2015ألف هكتار سنة  155و

 الموارد المائية بالمغرب-ثالثا
 سـتغالل فـي ميثـل املخـزون املائـي القابـل لالو ، 3مليـار م 29بلغ املعـدل السـنوي للتسـاقطات املطريـة 

من امليـاه السـطحية  3ممليـار 16 ائييضـم هذا احلاـم امل. و 3ار ممليـ 20يـة احلاليـة االقتصادالظـروف التقنيـة و 
 .من املوارد املتاحة %80لالستغالل تقنيا وإقتصاديا  وتبلغ كمية املياه القابلة2.من امليـاه اجلوفيـة 3مليار م 4و
 الموارد المائية التقليدية بالمغرب -1

واح مابني ويرت ، يف السنة 3م مليار 140يبلغ متوس  هطول اسأمطار : موارد المياه السطحية-أ
 118 حيث تصل إىل أكثر من، السنة. ومعدالت التبخر مرتفعة يف 3مليار م 400و 3مليار م50

ويتميز النظام اهليدرولوجي جلميع اسأحواض بتقلبات لالية فيما بني يف السنة باملتوس .  3مليار م
القوي أو اجلفاف دروليكي وتتخللها سنوات من التدفق اهلي، جافةالسنوات تتميز بتعاقبات رطبة و 

حيث يبلغ متوس  تدفقه ، للمغرب يةتنتاجالاأكثر اسأحواض وميثل حوض واد روغة أحد ، الشديد
إىل تباين كبري يف تدفق املياه الكبري هلطول ويؤدي أيضا التباين اإلقليمي ، 3مليار م 2,5السنوي 

نسبة ملعظم اسأحواض القاحلة مثل السطحية. إذ ترتاوح اسأخرية بني بضعة ماليني من اسأمتار املكعبة بال
مثل حوض ،  اسأحواض اسأكثر ثراء باملياه/ السنة بالنسبة إىل 3مليار م 1أحواض الصحراء الكربى إىل 

 امجايلن م %6من موارد املياه اجلوفية والسطحية للى الرغم من أتنه الميثل إال  %30سبو الذي يضم 
حبرية طبيعية كربى  120عيشون فيه ويوجد يف املغرب من سكان البالد ي %18إال أن مساحة املغرب. 

                                                           
 .160-159، ص ص مرجع سابقلادل كدودة،  1
 .10، ص2019اململكة املغربية، ، 2018الفالحة باألرقام ري والتنمية القروية واملياه والغابات، وزارة الفالحة والصيد البح 2
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تقع معظمها بني سلسليت جبال اسأطلس املتوس  واسأطلس الكبري ويوجد للى الساحل حبريات 
 1.ومستنقعات

، 3مليون م17.600ة تبلغ امجاليوبسعة  سدا كبريا 140إىل السدود حيث متتلك املغرب  ضافةباال

ة تبلغ امجاليسد صغري بسعة 100بناء ، 2030حبلول  لمياه باملغربالوطنية ل ةسرتاتياياالوتقرتح 
تنظام تنقل للمياه بني  13ويوجد  احمللية ملياه الشرب والري واملاشية. حتياجاتاال لتلبية، 3مليون م100

وحام تغبئة إضايف  3مليار م7ة تبلغ امجاليسدا كبريا بطاقة  60وبناء حوايل مستامعات املياه.
ومحاية البىن ، /السنة( 3م800وتنقل موارد املياه غري املعاجلة من الشمال إىل اجلنوب)، 3م مليار 1.7يبلغ

 واجلدول التايل يبني السدود الرئيسية يف املغربالتحتية للموارد املائية. 
 السدود الرئيسية في المغرب: (07- 04الجدول رقم )

 ( 3القدرة التخزينية )مليون م السدود
 5321 مركب سدود سيبو
 445 المنصور الذهبي
 149 موالي يوسف

 313 الحسن الداخل 
 40 المختار السويسي
 673 وادي المخازن
 755 مركب وادي زا
 1233 بين الويدان

 53 اللة تكركوست
 89 أولوز

 244 سيدي ادريس-الحسن األول
 3381 أحمد الحنضالي-الميسرة

 299 يوسف بن تاشفين
 198 عبد المومن

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : صدرالم
أفريل ، اململكة املغربية، دليل المستثمر الفالحي، وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات -

 .29 ص، 2018

                                                           
1
 United Nations ,Morocco, Environomental Performance Reviews,Series No: 38, 2014, 

P111.  
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ية وتغطي أهم طبقات املياه اجلوف من موارد املياه %20متثل املياه اجلوفية حوايل : موارد المياه الجوفية - ب
لمليات  امجايليقدر  1.من مساحة البالد %10أي حوايل ، 3كلم  80000ة تبلغ حوايل امجاليمساحة 

وتستخدم املياه اجلوفية يف الري الفالحي من قبل ، يف السنة 3مليون م 3.170سحب املياه اجلوفية بــــ 
 3دمة يف الري.من املياه املستخ %40وتوفر املياه اجلوفية ما تنسبته  2.الفالحني احملليني

 القابلة لالستغالل االمكانياتاألحواض الهيدرولوجية المغربية ومساحتها ومتوسط التدفق و : ( 08-04الجدول رقم ) 

 االستغاللإمكانات  (3التدفق ) مليون م ( 2المساحة )كلم إسم الحوض
 / السنة ( 3) مليون م

السواحل ، طنجة، اللوكوس
 المتوسطية

12.805 
 

3.600 190 

واد كرت  -فجيج، ملوية
 وادي كيس-واد إسلي –

76.664 1.610 512 

 1300 5.560 40.000 سبو
 120 850 20.470 أبو رقراق والشاوية

 405 3.315 48.070 أم الربيع والجديدة آسفي
–تانسيف وواد القصب 

 جزولة
24.800 800 520 

 691 1.444 126.480 درعة–ماسة -سوس
 313 626 58.841 يريس-زيز-كير

الساقية الحمراء ووادي 
 الذهب

302.725 390 16 

 4.067 18.195 710.855 جمالياال
 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر

 -Gvernement of Morocco , National Water Strategy ,2009 , PP 14- 17. 

  الموارد المائية يير التقليدية -2
والدا ملصدر املياه غري التقليدية والتكيف مع التغري  اجراء  ياه البحر حتلية متعترب : تحلية المياه -أ

واليت حتدد لدة  2030 -2020أطلق املغرب خطة وطنية للمياه للفرتة  2009يف لام ، املناخي
يقرتح مشروع اخلطة الوطنية ، مبا يف ذلك حتلية املياه، تدابري ملعاجلة الفاوة بني العرض والطلب للى املياه

وحبلول ، 2030/ السنة يف لام  3مليون م 515حوايل  تنتا الحمطات لتحلية مياه البحر  اتنشاءياه للم
                                                           

1
 Gvernement of Morocco , National Water Strategy ,Ibid , P 16 

2
 United Nations ,Morocco , Environomental Performance Reviews , Ibid , P 112  

3
 Gvernement of Morocco , National Water Strategy ,Ibid , P 17 
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يف السنة.  3مليون م 132ة تبلغ امجاليمنشأة لتحلية املياه بطاقة  15كان لدى املغرب   2016لام 
املغرب  اقة مبا أنسأهنا اسأقل استهالكا للط تعمل مجيع حمطات حتلية املياه بتكنولوجيا التناضح العكسي

كما ،  ي بني احملطات املتوسطة والكبريةوتنقسم السعة احلالية تنسبيا بالتساو ، من طاقته %95يستورد 
لتلبية ، ملياه احملالةمن ا/ السنة  3مليون م 36 تنتا الحمطة أغادير لتحلية املياه  اتنشاءجيري العمل للى 

إىل حمطتني  ضافةباال، لرت / للفرد / لليوم(123مة ) تنس 800000مياه الشرب والري لـــ  احتياجات
مليون  25و، / السنة 3مليون م  75تبلغ  آسفي بطاقةاجلديدة و  -حلية مياه البحر يف اجلرف اسأصفرلت
 1؛/ السنة للى التوايل 3م 
كبرية يف السنوات   حقق قطاع الصرف الصحي تطورات: استخدام مياه الصرف الصحي اعادة-ب

من سكان املناطق احلضرية  %80للصرف الصحي إىل رب  ويهدف الربتنامج الوطين ، العشر املاضية
وتنظرا حملدودية موارد املياه ، 2020يف لام  %60بشبكات الصرف الصحي واحلد من التلوث بنسبة 

ط وال يزال أداء شبكات قفد مت استغالل معظم موارد املياه اجلوفية بشكل مفر ، السطحية والطلب املتزايد
مما زاد ، الصرف الصحي مياهحمطة ملعاجلة  120بناء أكثر من استخدام املياه منخفضا. وقد مت و  دادماال

دام استخ لادةواهتدف اخلطة الوطنية ال، 2016يف السنة لام  3مليون م 900من قدرة املعاجلة إىل 
 .2030حبلول  3مليون م 325

 تطور المساحة الفالحية المسقية في المغرب  -3
خمط  املغـرب  اطارـا غري مسـبوق يف ارتفال،  مسـتمرا منذ العقـد اسأخيـر   راسـاحات املسـقية تطـو لرفت امل

مـن مصاريـف السـقي بالتنقيـ  100 %حتمـل الدولـة ، القـرارات التحفيزيـة فـي هـذا اجملـال وهذا بفضل، اسأخضـر
وجتـدر ، عسياسـة التامي اطارتلـك املنظمـة فـي  هكتـارات أو5بالنسـبة للضيعـات التـي ال تتاـاوز مسـاحتها 

ألـف هكتار مـن املسـاحات  550هـو حتويـل اسـتغالل ، خمطـ  املغـرب اسأخضـر اطاريف ، إلـى أن اهلـدف االشارة
لـي وبالنسـبة هلـذا اهلدف مت جتهيـز حوا 2020.إلـى السـقي املوضعي فـي أفـق، املسـقية حاليـا بالطـرق التقليديـة

ثل تطور املساحة املسقية من مي( الذي 05-05) الشكلهذا ما يوضحه ا. و 98ألـف هكتـار أي حوايل  540
 2003الف هكتار سنة  100حيث تنالحظ تطور املساحة املسقية اليت كاتنت التتتااوز .2003-2018

اتياة االسرت  وهذا بفضل .للفالحةمن املساحة الصاحلة  %6.32وهي متثل الف هكتار  550وصوال إىل 
 املنتهاة كما ذكرتنا سابقا.

 
 
 

                                                           
1
 World Bank , Maniging Urban Water Scarcity in Morocco , 2017 , P 30. 
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 الوحدة ) ألف هكتار (   2018 – 2003من  في المغرب تطور المساحة المسقية: (05 – 04) الشكل رقم

 
، 2019، اململكة املغربية، 2018رقام الفالحة باأل، نمية القروية واملياه والغاباتوزارة الفالحة والصيد البحري والت: المصدر
 .11ص 

كما ينص للى ذلك خمط  املغرب   ةاستداموأكثر تنافسية و  يةاتنتاجملواجهة متطلبات التنمية لفالحة أكثر 
احلد من آثار شح املوارد املائية  يعترب الربتنامج القتصاد مياه السقي أحد التدابري اسأفقية اليت ترمي إىل، اسأخضر

تأهيل تقنيات الري احلالية احملدودة  الادةا الربتنامج اهلدف من هذ، والزيادة من فعالية استعمال مياه السقي
 1: وتتوزع مناطق السقي إىل، الفعالية
هكتار واهتم تسعة أحواض  880.000سقي اسأراضي تصل إىل  امكاتنيةمع : مناطق السقي الكبير - أ

ي وتأيت مياه الر ، ورززات، تافيالت، ماسة -سوس، تادلة، احلوز، دكالة، الغرب، اللوكوس: فالحية
املنشآت اهليدرو فالحية  الدادوتتوىل املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي ، أساسا من السدود الكربى

 ي؛وتدبري البنيات اسأساسيىة للسق
 300.000هكتار و484.000تغطي مساحات سقوية تقدر بــ: مناطق السقي المتوسط والصغير-ب

 ؛لق اسأمر بعدد مهم من املناطق املوزلة لرب الرتابهكتار للسقي املومسي ولن طريق مياه الفيضاتنات. ويتع
التاهيزات اهليدرو فالحية املنازة لن طريق مبادرات الفالحني واهتم حوايل : السقي الفردي الخاص-جـ

 هكتار. 441430
 الجزائر والمغرب في الموارد المائية-رابعا

أكثر من التمادها للى الري  مطاريف كل من اجلزائر واملغرب بشكل كبري للى هطول اسأ الفالحة تعتمد
احملاصيل  امجايلمن  % 80 املطرية يف اجلزائر حوايل الفالحةوخاصة بالنسبة للمحاصيل املومسية. حيث متثل 

 .81%.ومتثل يف املغرب حوايل الفالحية
 
 

                                                           
 .30، ص2018، املغرب، ، دليل المستثمر الفالحي في المغربالغاباتوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه و  1
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 السنة(/3مليار م): الوحدة                       (2017وارد المائية في الجزائر والمغرب)الم: (09 – 04الجدول )

 الدول
المياه  اجمالي الموارد المائية يير التقليدية الموارد المائية التقليدية

 مياه التنقية مياه التحلية المياه الجوفية المياه السطحية المتاحة
 21.5 1.2 0.80 7 12,5 الجزائر
 21.032 0.900 0.132 4 16 المغرب

 : ماد علىباالعتالطالبة  اعدادمن : المصدر
 .11ص ، 2017أوضاع األمن الغذائي العربي ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

وهذا سأن املغرب ميتلك ، من خالل اجلدول يتبني أن حام املياه السطحية يف املغرب أكرب منه يف اجلزائر
املنتهاة حتت خمط  املغرب السدود  سياسةالتعبئة املستمرة وراء لدد أكرب من السدود مقارتنة مع اجلزائر بفضل 

بسب استغالل املياه اجلوفية بشكل ، للى لكس املياه اجلوفية اليت حامها يف اجلزائر أكرب من املغرب، اسأخضر
لن متوس  التغذية السنوية وقد أدى هذا  %10/السنة بزيادة تنسبتها 3مليارم4.2مفرط يف املغرب حبوايل 
ت ااخنفاضكما حدثت ،  م/السنة2ياه مبتوس  معدل يبلغ منسوب املسريع يف  اخنفاضاالستهالك العايل إىل 

بينما ، ملم/السنة400مماثلة يف طبقات املياه اجلوفية خاصة يف املناطق اليت يقل فيها معدل هطول اسأمطار لن 
ب واملقدرة /السنة بالنسبة للمغر  3مليارم2تنالحظ تفوق اجلزائر من من حيث حام املوارد املائية غري التقليدية بــ 

 .تمثلة يف مياه التحلية ومياه التنقيةوامل، /السنة 3مليارم1,221ـــ ب
 2014في الجزائر والمغرب لسنة  استخدام الماء حسب القطاع: (10-04رقم ) الجدول

 القطاع / الدولة الجزائر% المغرب%
 الفالحة 61.19 87.3
 الصناعة 2.81 2.9
 االستهالك المنزلي 36 9.8

 الطالبة  اعدادمن : المصدر
 الصنالةرتنة بالقطالات اسأخرى )ايبني اجلدول أن اجلزائر واملغرب تستهلك املياه يف الفالحة بنسبة كبرية مق

حيث أن تنسبة الستخدام املاء يف الفالحة جندها يف كل من املغرب للى التوايل بـ ، االستهالك املنزيل (و 
 .املاء يف الفالحة 64%تنسبة استهالك  اجلزائر ختصص أدىن %87.3

التقلبات  أفريقيا دول مشال ميزتت :والمغربمعدل الهطول المطري في الجزائر األقاليم المناخية و  -خامسا
إفريقيا تعتمد إىل  اقتصادياتمما جيعل ، الرتبة يةاتنتاج اضعافتدهور الغطاء النبايت وبالتايل  اليت تسبب املناخية

إىل  اضافة، تدهور القطاع الفالحي وتساهم خمتلف هذه العوامل يف، اهلشاشة حد كبري للى موارد طبيعية شديدة
خمتلف هذه  منها للفالحة يف 20 %ا وثيقا باملوارد املائية إذ خيصص أكثر من ارتباطالفالحي  القطاعذلك يرتب  
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يا معدل لاز مائي وتشهد مشال أفريق، 1وباالختيارات اليت تتضمنها السياسات العمومية يف هذا اجملال، الدول
 25 %والتصحر الذي تعاين منه حوايل ، يف السنة( 3م1000يصنف من بني اسأللى لامليا )توافر املياه أقل من 
والفالحة اليت تعتمد يف معظمها للى اسأمطار وتتأثر ، وامللوحة من اسأراضي اليت تتضرر أكثر فأكثر من التعرية

وحسب ، ية يف املناطق الساحليةاالقتصادالراكز الدميغرايف واسأتنشطة  ايدإىل تز  اضافة، بشدة بالتقلبات املناخية
، تُعد مشال أفريقيا ثاين أكثر منطقة تضررا من املخاطر املناخية يف العا م، اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

 5%و2%تدهور املناخ بني  ةوترتاوح تكلف خصوصا الساحلية منها خطر الكوارث الطبيعية، وتواجه بعض الدول
وكون اجلزائر واملغرب تنتمي إىل  .وتوتنس واملغرب، ومصر، اجلزائر: لنسبة للبلدان اسأربعةبا مجايلمن الناتج احمللي اال
واملساحات ، وتدهور الرتبة، املوارد املائيةوتندرة ، فهي تعاين من املشاكل البيئية تنفسها )التصحر دول مشال إفريقيا

، (11-04كما يتبني يف اجلدول )والتلوث الصنالي والفالحي(، وتغري املناخ، استنزاف املوارد البحريةو ، الرلوية
التكيف مع تغري املناخ ومن من  لتتمكنات اهلائلة االستثمار السياسية و  االصالحاتالشروع يف  مما تعني لليها

ويصِنف مؤشر  .ورفع التحديات البيئية .الطبيعيةزيادة مقاومة اسأوساط الطبيعية واملنظومات البيئية جتاه الكوارث 
، 86اجلزائر يف الرتبة  2012ي العاملي وجامعة ييل يف هناية سنة االقتصاداسأداء البيئي الذي ألده املنتدى 

 (2010 دولة مصنفة )مؤشر اسأداء البيئي لسنة 132من أصل ، 105 واملغرب يف الرتبة
 ية الرئيسية في الجزائر والمغربالمؤشرات البيئ: (11-04) الجدول رقم

 المغرب الجزائر المؤشرات البيئية الرئيسية

 0.23 - 0.57 (2012-2000متوسط التصحر السنوي للفترة)
 1.5 6.2 المناطق المحمية النسبية من األراضي الوطنية

الموارد المتجددة من مياه 
 الشرب)مترمكعب/فرد(

 899 313 الداخلية
 1000 1000 من المجموع أقل

 83 93 من عدد السكان(%معدل الحصول على مياه الشرب )

 70 95 من عدد السكان(%معدل الحصول على الصرف الصحي)

 1.6 2.6 النمو السكاني للحضريين

 48.8 121.3 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون)مليون طن متري(

 517 1.138 استخدام الطاقة )كلغ مكافئ النفط لكل فرد(
 22.3 45.6 الطاقة )ملياركيلو واط /الساعة( انتاج

                                                           
التصنيع من أجل تحقيق التنمية اسأمم املتحدة، اللانة االقتصادية، مكتب مشال إفريقيا، االجتماع التاسع والعشرون للانة اخلرباء احلكومية،  1

 .4، ص2014املغرب، (، 2013-2012في شمال إفريقيا)المستدامة والشاملة في إفريقيا، األحوال االقتصادية واالجتماعية 
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 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
ية االقتصاداسأمم املتحدة اللانة ، تقرير أهداف التنمية المستدامة في شمال إفريقيا، لبد القادر حممد سالك -

 .20ص، 2013، املغرب، مكتب مشال إفريقيا، إلفريقيا
والناود اهلضاب يئية حيث تشمل املناطق اجلبلية و البضاريس املناخية و تنوع وتباين التتتميز اجلزائر واملغرب بو 
كما ميكن ،  يف وجود أقاليم مناخية متنولة ينعكس هذا التنوع، املناطق املنخفضة والبوادي والصحاريو  والسهول

 باقليمحيث يتميز البلدان ، جة تركيز هذه اسأقاليم لكل بلداإلشارة إىل أتنه هناك بعض االختالف النسيب يف در 
ي الصحراوي لكون كل بلد خاقليم املنا، مطلة للى البحر اسأبيض املتوس البحر املتوس  وذلك لكوهنم بلدان 
ل كبري تنوع املنتاات يساهم بشك البلدينإن تنوع هذه اسأقليم املناخية يف  ميلك مساحة معتربة من الصحراء للى

 .الفالحية
ويقدر احلام املتوس  السنوي من ، 31مليـار م29وي للتسـاقطات املطريـة يف املغرب يبلغ املعـدل السـن

 : كمايلي  2012هلطول املطري سنة قدر متوس  معدل او ، 3مليارم 12,5التساقطات املطرية يف اجلزائر بــ
   2014 معدل الهطول السنوي للجزائر والمغرب سنة: (12-04) الجدول رقم 

 الهطول المطري اجمالي ملم300أكثر من  ملم300-100 ملم100 أقل من البلد/الحجم
 192.5 94.5 30.1 67.9 الجزائر
 150.0 86.7 34.1 92.2 المغرب

 .181 ص، مرجع سابق، سهيلة مصطفى: باالعتماد على الطالبة اعدادمن : المصدر
بشكل كبري بني اجلزائر  يتبني من اجلدول السابق ألاله أن معدل اهلطول املطري يأخذ معدالت متفاوتة

حيث يرجع هذا االختالف ، ملم سنويا 150واملغرب ، ملم سنويا 192.5يف اجلزائر إىل  املغرب حيث يساويو 
لبحر اسأبيض املتوس  من إل درجة تركيز وتنوع اسأقاليم املناخية يف كل بلد وطول الشري  الساحلي املطل للى ا

 جهة أخرى.
 الموجهة للقطاع الفالحي في الجزائر والمغرب رد المائيةالمواحجم الطلب على  -سادسا

 قدر  يف اجلزائر حيث، منحىن تنازيلواملغرب لرف متوس  تنصيب الفرد من املوارد املائية املتاددة يف اجلزائر 
وتنالح  أن املغرب تتفوق ، 19622متوس  %28.79ماميثل ، /للفرد/السنة3م287.4بــــ 2016سنة 

ه مقارتنة اخنفاضبالرغم من ، /للفرد/ السنة 3م520واحملدد بـــ ث تنصيب الفرد من املوارد املائية للى اجلزائر من حي

                                                           
 .10، اململكة املغربية، ص2018الفالحة باألرقام وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،  1
الحتياجات الجزائر من الموارد  الندرة المائية ومساعي تحقيق األمن الغذائي الوطني: دراسة قياسيةطوجييين زين العابدين، تنسيبة معقال،  2

(، امللتقى الدويل السابع حول"إقتصاديات اإلتنتا  الزرالي يف ظل 2017-2007المائية الوطنية إلنتاج السلع الغذائية الرئيسية خالل الفترة)
 .109، ص 2019مارس،  05و04خصوصيات املناطق الزرالية يف اجلزائر والدول العربية، جامعة الوادي، 
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ويفسر ذلك مبحدودية استاابة حام العرض من املوارد املائية املتاددة للزيادة السكاتنية اليت ، بالسنوات السابقة
 .لرفها البلدين

ر "لفالكينمارك"واملقد حتت خ  الندرة املطلقةالفرد من املوارد املائية يف اجلزائر  قدر تنصيب
وهو أقل بشكل  ، /للفرد/السنة3م400وحتت لتبة منظمة الصحة العاملية واملقدرة بـــ، للفرد/السنة/3م500بــ

 1./للفرد/السنة للى الرتتيب3م5800و1100كبريلن املتوس  االقليمي والعاملي املساويان لــ
املتوس   صصه اجلزائر واملغرب من موارد موجهة لالستخدام الفالحي معميكن للى سبيل املقارتنة بني ما خت
 : " أن تندر  اجلدول التايلكالعاملي ومؤشر احلد اسأدىن "لفالكينما

الموجهة للقطاع الفالحي  حجم الطلب على الموارد المائية اجمالينصيب الفرد من متوسط : (13-04)رقم الجدول  -
 2014في الجزائر والمغرب سنة 

 %االستخدمات اجماليمن  /السنة(3نصيب الفرد)م البــــــــــــــــيان
 59 127.40 الجزائر
 88 269.9 المغرب

 70 378.9 المتوسط العالمي
 / 400 الحد األدنى لفالكينمارك

راسة قياسية د: لندرة المائية ومساعي تحقيق األمن الغذائي الوطنيا، تنسيبة معقال، طوجييين زين العابدين: المصدر
امللتقى ، (2017-2007السلع الغذائية الرئيسية خالل الفترة) نتاجالالجزائر من الموارد المائية الوطنية  حتياجاتال

، جامعة الوادي، ، الزرالي يف ظل خصوصيات املناطق الزرالية يف اجلزائر والدول العربية تنتا الا اقتصادياتالدويل السابع حول"
 .117ص، 2019، مارس 05و04

تنسبة وتنالحظ من اجلدول أن ، 20142سنة  %70متثل الفالحة أهم مستخدم للموارد املائية يف العا م بــ
( ومقارتنة مع  %88)املغرب  ضعيفة مقارتنة مع( %59)للموارد املائية يف القطاع الفالحي اجلزائر ختصيص

ادة االستخدام املنزيل املدفوع بالزيادة إىل زي، جلزائريعود تراجع االستخدام الفالحي يف ا، املتوس  العا م
 يف حني تبدو املغرب أقرب للمتوس  العاملي واحلد اسأدىن لفالكينمارك..السكاتنية

 الموارد البشرية: المطلب الثاني
أين يعتمد للى لنصر العمل ، خاصة يف اجلزائر واملغرب، له دور مهم يف القطاع الفالحي البشرياملورد 

ومبا أن الفالحة ترتكز يف املناطق الريفية كان ال بد من تشايع التنمية الريفية لتحقيق ، املالأكثر من لنصر رأس 

                                                           
الندرة المائية ومساعي تحقيق األمن الغذائي الوطني: دراسة قياسية الحتياجات الجزائر من الموارد يين زين العابدين، تنسيبة معقال، طوجي 1

 109ص ،مرجع سابق(، 2017-2007المائية الوطنية إلنتاج السلع الغذائية الرئيسية خالل الفترة)
 109تنفس املرجع، ص 2
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ويعترب القطاع الفالحي من القطالات اهلامة اليت حتقق فرص الشغل السيما يف ، تنتائج مرضية يف العمالة الفالحية
 .املناطق الريفية اليت يغلب لليها الطابع الفالحي

 مجتمع الريفي في الجزائر والمغربطور الت: الفرع األول
ولكن ، الريفيالطابع القبلي للماتمعات يف اجلزائر واملغرب فقد كان الغالب لليها الطابع  وحبكم تارخييا

وهذا ، تزايدت تنسبة التحضر يف البلدين فقد، املالحظ هو تزايد النزوح الريفي حنو املدن خالل العقود اسأخرية
 : م املبينة يف اجلدول التايلماتشري إليه اسأرقا

                                                                                                       الوحدة: ألف نسمة            2017-2000 تطور المجتمع الريفي في الجزائر والمغرب: (14 -04الجدول رقم)

 
 السنوات

 المغرب الجزائر

د عد
 (1السكان)

عدد 
السكان 

 (2الريفيين)

نسبة 
النمو 

 %الريفي

نسبة 
( من 2)
(1)% 

عدد 
 (1السكان)

عدد 
السكان 

 (2الريفيين)

نسبة 
النمو 

 %الريفي

نسبة 
( من 2)
(1)% 

2000 30824.00 12852.00 / 41.69 28705.00 12865.00 / 44.81 
2001 30836.00 12859.00 0.05 41.70 29170.00 12863.00 -0.01 44.09 
2002 31046.80 12224.00 -5.19 39.37 29631.00 12859.00 -0.03 43.39 
2003 31600.00 13000.00 5.96 41.13 29761.50 12844.00 -0.11 43.15 
2004 32312.00 13825.22 5.96 42.78 29892.00 13428.00 4.34 44.92 
2005 33156.00 13158.92 -5.06 39.68 30172.00 13417.00 -0.08 44.46 
2006 33722.97 13320.77 1.21 39.50 30506.00 13427.00 0.07 44.01 
2007 34400.00 11648.00 2.66 34.46 30841.00 13437.00 0.07 43.56 
2008 34800.00 11608.00 -0.32 34.06 31117.00 13447.00 0.07 43.21 
2009 35100.00 11853.00 2.02 34.06 31513.00 13457.00 0.07 42.70 
2010 35661.31 11168.00 -5.90 32 31851.00 13462.00 0.03 42.26 
2011 36414.29 10942.00 -1.91 29.8 32245.00 13443.00 -0.14 41.69 
2012 37495.00 10942.00 0.05 29.2 32597.00 13439.00 -0,02 41.22 
2013 38297.00 10953.00 0.04 28.6 32950.00 13437.00 -0.01 40.77 
2014 39500.00 10991.00 0.35 28.1 33848.00 13498.00 0.45 39.87 
2015 39963.00 10357.80 -5.78 25.92 34803.30 13516.00 0.13 38.83 
2016 40606.00 10413.00 0.50 25.64 34947.00 13456.00 -0.44 38.5 
2017 41200.00 10300.00 - 1.09 25 34996.16 13333.53 0.32 38.1 
 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 خمتلفة؛ الداد، اجلزائر، حصائياتالديوان الوطين لال -
، املغرب، المغربدليل المستثمر الفالحي في ، وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات -

 ؛6ص، 2018
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للسنوات من  37إىل  24اجمللدات من، الزرالية العربية االحصائيةكتب السنوية ال، نظمة العربية للتنمية الزراليةامل -
 .للى التوايل 2017إىل  2004

رغم اجلهود الكبرية اليت قامت من اجلدول تنالحظ أن اجملتمع يف املغرب يبدو أكثر تريفا من اجملتمع يف اجلزائر 
سنة 30%ر كاتنت تنسبة التحضر التتااوز يف اجلزائ، هبا الدولة من أجل فك العزلة لن هذه املناطق

أما املغرب فقد قفزت تنسبة التحضر ، 2017سنة  %75مث إىل ، 2000سنة  60%لتصل إىل حوايل 1960
كما  .2017سنة  %60مث إىل أكثر من ، 2000سنة 50%إىل أكثر من 1960سنة 30%فيها من 

عيفة بسبب تردي الوضع اسأمين يف اجلزائر  م تتااوز تنالحظ أن تنسبة النمو الريفي يف بداية اسألفية الثالثة كاتنت ض
 2003خالل سنيت  %5.96إال أن تنسبة النمو لرفت تطورا يف السنوات املوالية لتصل إىل ، 0.05%

وما لرفه الريف اجلزائر ، ياالقتصاد التنعاشإىل حتسن الوضع اسأمين وهناية برتنامج اويرجع باالساس ، 2004و
إال أن ، 2000ق يف تطبيق املخط  الوطين للتنمية الفالحية والريفية بداية من سنة من حتسن من أجل االتنطال

لكن املالحظ أن خالل فرتة  .االستقرارتنسبة النمو الريفي لرفت تذبذبا خالل العشر سنوات اسأخرية ولدم 
ملقارتنة مع وبا، ( يف اجلزائر %-19.85) وصل إىل ااخنفاضتنسبة النمو الريفي لرفت  2017-2000الدراسة 

( بالرغم من أن %3.63ت بنسبة منو)ارتفعتنالحظ أن تنسبة النمو الريفي ، 2017-2000فرتة املغرب خالل ال
و م تعرف تنسبة النمو زيادة كبرية خاصة خالل ، ولرفت تذبذبا خالل بعض السنوات، بطيئة بوتريةهذه الزيادة 

 ملغرب اسأخضر وقدرت تنسبة النمو خالهلا بـــخمط  ا ةاسرتاتياياليت لرفت تبين ، (2017-2009الفرتة )
وترجع أسباب النزوح الريفي يف البلدين إىل لدة أسباب تارخيية واقتصادية واجتمالية وادارية وأمنية ، 0.3%

 .ية يف العواصم واملدن الكربىاالقتصادواسأتنشطة  االداريةوتركيز كل املؤسسات السياسية و 
 فكلما كان اجملتمع الريفي يشعر باسأمان االجتمالي ، حوال اجملتمع الريفيإن الفالحة دائما تتأثر بشدة بأ

كلما حتقق ،  اسأساسية وتوفري فرص لمل مناسبة كخلق مصادر متنولة للدخل حتياجاتكالرلاية كتوفري اال
ريف يف والشكل املوايل يوضح لنا مدى استقرار سكان الهد الطريق إىل تطويرها وتقدمها. استقرار الفالحة ومت

 .(2017-2000) اجلزائر واملغرب خالل الفرتة
 2017-2000خالل الفترة  في الجزائر والمغرب تطور سكان الريف: (06-04الشكل رقم )

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق. اعدادمن : المصدر
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 (2017 – 2000) اليد العاملة الفالحية في الجزائر والمغرب: الفرع الثاني
زيادة فعالية القطاع الفالحي يف البلدين للسياسات التنموية الفالحية هبدف حتسني أوضاع الريف و  بتطبيق

  :اسأيت لو اجلد يوضحه ما وهو ملحوظا تطورا يف اجلزائر واملغرب العاملة لرفت القوةية االقتصادالتنمية 
 – 2000في الجزائر والمغرب ة الكلية مقارنة بالقوة العامل تطور القوة العاملة الفالحية: (15-04) الجدول رقم

 " عاملالوحدة " ألف                                                                                                     2017

 
 السنوات

 المغرب الجزائر
القوة العاملة 

 (1الكلية)
وة العاملة الق

 (2الفالحية)
 معدل
 %النمو 

 (2نسبة )
 (1من )
% 

القوة العاملة 
 (1الكلية)

الفوة العاملة 
 (2الفالحية)

معدل النمو 
% 

( 2نسبة )
 (1من )

2000 5726.00 873.00 / 15.25 9365.00 4420.00 / 47.19 
2001 6229.00 1312.00 50.28 21.06 9330.00 4214.00 4.66- 45.16 
2002 6653.00 1328.00 1.22 19.86 9488.00 4212.00 0.04- 44.39 
2003 6684.00 1412.00 6.33 21.12 12668.0 4285.00 1.73 33.82 
2004 7798.00 1617.00 14.52 20.74 12979.47 4296.00 0.26 33.09 
2005 8044.00 1381.00 14.6 - 17.16 11459.00 4858.60 13.08 42.4 
2006 8869.00 1609.63 16.55 18.14 11275.00 4630.00 4.69- 41.06 
2007 8594.00 1170.00 27.28- 13.61 11389.00 4514.00 2.5- 39.63 
2008 9146.00 1252.00 7.01 13.69 11158.00 4387.00 2.81- 39.31 
2009 9472.00 1242.00 0.80- 13.11 11484.00 4371.00 0.36- 38.06 
2010 9735.00 1136.00 8.53- 11.67 10404.00 4188.00 4.18- 40.25 
2011 9599.00 1034.00 8.98- 10.77 10509.00 4179.00 0.21- 39.76 
2012 10170.00 912.50 11.80- 8.97 10510.00 4119.00 0.14- 39.19 
2013 10788.00 1141.90 25.11 10.58 10510.00 4119.00 0.00 39.19 
2014 10239.00 899.60 21.21- 8.78 10646.00 4119.00 0.00 38,69 
2015 10594.00 917.80 2.00 8.66 10697.00 4000.00 2.88- 37.39 
2016 10845.00 865.00 5.67- 7.98 10613.00 4032.00 0.8 38.00 
2017 10858.00 1102.00 27.40 10.14 10699.00 4074.18 1.04 38.08 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر 
 ؛اجلزائر، حصائياتالديوان الوطين لال احصائيات -
 ؛2017، املغرب، ي واالجتمالي والبيئياالقتصاداجمللس ، التقرير السنوي -
ات من للسنو  37إىل  24اجمللدات من، الزرالية العربية االحصائيةوية الكتب السن، نظمة العربية للتنمية الزراليةامل -

 .للى التوايل 2017إىل  2004
 



خالل الفترة  ويره في الجزائر والمغربالدور التنموي االقتصادي للقطاع الفالحي وأهم آليات تط: الفصل الرابع
(2000-2017) 

 

 

225 

  2017-2000تطور العمالة الفالحية في الجزائر والمغرب خالل الفترة : (07-04الشكل رقم )

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق. اعدادمن : المصدر

 الفالحي  القطاعيف العاملة القوة يفتذبذب يقابله  ةمجالياال العاملة القوة حام يف تطورا هناك أن مالحظة
يف املغرب أكرب منها يف الحظ أن تنسبة العمالة الفالحية وامل، يف كل من اجلزائر واملغرببني الزيادة والنقصان 

حيث يصل لدد سكان الريف إىل حوايل ، تريفا أكثرويرجع ذلك كما ذكرتنا سابقا أن اجملتمع املغريب ، اجلزائر
يف حني أن السكان الريفيني يف اجلزائر ، ميارسون النشاط الفالحي والذين يف أغلبهم جمموع السكان من 40%
غيل يف القطاع الفالحي يتبني من اجلدول السابق أن تنسبة التش كما،  من جمموع السكان %25ميثلون إال  ال

من تنسبة التشغيل يف القطاع الفالحي  اتنتقلتففي اجلزائر ، نا من سنة سأخرىاخنفاضرب تعرف املغللازائر و 
بـــ 7.98بنسبة بلغت  2016 وسالت أدىن تنسبة سنة، 2017سنة  %10.14إىل  2000سنة 15.25
من اجملموع العمالة الكلية لتصل القوة العاملة  %21.74 ـــب 2004وبلغت أللى تنسبة سنةألف لامل  865

 الذي، الريفية ةوالتنمي للفالحة الوطين املخط  تطبيق بدايةويرجع ذلك إىل ، ألف لامل 1617الفالحية إىل 
  .ياالقتصاد التنعاشدلم ااملخط  الوطين ل هناية وكذا، تطبيقه بداية يف الشغل مناصب من العديدر وف

حيث ( -8.43بنسبة ) الفالحي يف تنسبة التشغيل ااخنفاضالقطاع الفالحي املغريب هو اسأخر سال و 
مسالة خالل  كأللى تنسبةامل  ألف ل 4420مبا يقابل  2000سنة 47.19الفالحي سالت تنسبة التشغيل 

كما متثل الفالحة مصدر دخل ،  ألف لامل 4074مبا يقابل  %38.08إىل ، (2017-2000الفرتة )
ألف منصب شغل يف قطاع  100ويوفر حوايل ، مليون قروي4أي تقريبا حوايل  السكان القرويني من %74.7لــ

 .1الصنالات الغذائية
 واسأشغال البناء وقطاع الصنالة قطاع يف العمالة زيادة ة يف البلدين إىلالعمالة الفالحي اخنفاضوتعود أسباب 

هلذا قد ، يما خيص اسأجور والتأمني وغريهاوغري منظم ف غري مستقر قطاع كوتنه يفو ، واخلدمات والتاارة العمومية
                                                           

 .2017قتصادي واالجتمالي والبيئي، املغرب، التقرير السنوي، اجمللس اال 1
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 ويرتب ، مومسنيال تكون العمالة املصرح هبا هي احلقيقية سأن الكثري من العمال غري مسالني وهم فق  لمال 
 مما االستقرار بعدم يتميز فيه العمل فإن بالتايلو ، املومسية والتقلبات املناخية بالظروف وثيقا اارتباطالقطاع الفالحي 

استقرار كما هو مبني يف اجلدول  أكثر قطالات يف جديدة لمل فرص لن للبحث العمال من العديد يضطر
حيث يف ، 2017لسنة  ي يف اجلزائر واملغرباالقتصادلنشاط والذي يوضح بنية التشغيل حسب ا( 04-16)

، %30.8البناء واالشغال العمومية بــ، يليه قطاع الصنالة %59.1يهيمن لليه قطاع اخلدمات بنسبة  اجلزائر
تنسبة مهمة من  وميثلبينما يف املغرب يعد القطاع الفالحي القطاع الثاين ، %10.1وتأيت الفالحة أخريا بنسبة 

البناء واالشغال العمومية ، يليه قطاع الصنالة %40.1بعد قطاع اخلدمات بنسبة ، %38.8ة العاملة تقدربــ القو 
 للى يعمل مما اسأخرى القطالات من تنظريه لن منخفض الفالحي القطاع يف العامل دخل أن كما،  21.1%
من جهة أخرى ميكن ، معيشي مستوى لن حبثا الصنالية املناطق إىل الريفية املناطق من العاملة اليد وهارة هروب
واملغرب إىل لزوف الشباب لن  الفالحي بالنسبة للازائريف تنسبة التشغيل يف القطاع  خنفاضاالهذا  ارجاع

املؤهالت و  االمكاتناتيف هذا القطاع لضعف  صعوبة العملو  الفالحيتنقص االهتمام بالقطاع و ، الفالحيالنشاط 
الوطين لكل من اجلزائر واملغرب حسب كل  االقتصادالتايل يبني بنية التشغيل يف  واجلدول الفالحية يف البلدين.

 قطاع.
 )بالنسبة المئوية( 2017ي لسنة االقتصادبنية التشغيل حسب النشاط : (16-04الجدول )

 المغرب الجزائر البلد / القطاع
 38.8 10.1 الفالحة

 21.1 30.8 البناءواألشغال العمومية، الصناعة
 40.1 59.1 دماتالخ

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 ؛18ص، 2018، اجلزائر، حصائياتالديوان الوطين لال -
، 2019، اململكة املغربية، 2018الفالحة باألرقام ، وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات  -

 .10ص 
 2017 لسنة ياالقتصادشاط بنية التشغيل حسب الن: (08-04الشكل )

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق. اعدادمن : المصدر
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 للقطاع الفالحي  والمالية، البحثيةالمؤشرات التقنية : المطلب الثالث
اسأمسدة واملبيدات احلشرية...اخل يف ، تعرب املؤشرات التقنية لن درجة التماد اجلزائر للى اآلالت الفالحية

أما املؤشرات البحثية فتعرب لن اسأمهية اليت توليها للقطاع الفالحي معربا لنها حبام النفقات ، فالحيالنشاط ال
املعاهد واملراكز ، لدد الباحثني املتخصصني يف الفالحة، مجايلالناتج احمللي اال امجايلإىل  الفالحيةللى البحوث 

 ...اخلاملتخصصة يف البحوث الفالحية
 ات التقنية والبحثيةالمؤشر : الفرع األول

 استخدام اآلالت الفالحية-أوال
الشكل اسأمثل ويف ب الفالحيةبالعمليات  لامال مهما مسالدا للفالح للى القيام الفالحيةتعترب اآلالت 

 لتحقيق أكرب لائد ممكن للهكتار وجين احملصول يف الوقت اسأمثل يةتنتاجالامما يسالد للى رفع ، لوقت املناسبا
العاملي  روباملقارتنة باملؤش، يف مساحة اسألف هكتار الفالحة اآللية لن لدد اآلالت الفالحيةيعرب مؤشر 

اجلزائر واملغرب  تقدمآلة لكل ألف هكتار فإتنه ميكننا التوصل إىل استنتا  درجة 20 للفالحة اآللية املقدر بـــ
 يف جمال استخدام املكننة الفالحية مقارتنة ببقية دول العا م.

 (2017-2000لية في الجزائر والمغرب خالل الفترة )تطور مؤشر اآل: (17-04رقم )الجدول 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
2000

-
2008 

 مؤشر اآللية الفالحية
بلد )آلة/ألف هكتار(

 ال
 الجرارات 12 12 12 11 11 12 12 12 13 13

 جرار/ألف هكتار
زائر

الج
 

لحاصداتا 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 حاصدة/ألف هكتار

 الجرارات 4 5 6 6 7 6 6 6 6 6
 جرار/ألف هكتار

رب
لمغ

 ا

 الحاصدات / / / / / / / / / /
 حاصدة/ألف هكتار

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
الزرالية  االحصائيةسنوية الالكتب ، الزرالي والقروض تنتا الامستلزمات : القسم اخلامس، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 ؛للى التوايل 2017إىل  2004للسنوات من  37إىل  24: اجمللدات من، العربية
 .24ص، 2019، اململكة املغربية، صندوق التنمية الفالحية -

، إن درجة االلتماد للى اجلرارات واحلاصدات يف اجلزائر واملغرب ضعيفة إذا ما قورتنت مع املتوس  العاملي
جرار/ألف هكتار وهي 12زائر تتفوق تنسبيا يف حيازة اآلالت للى املغرب خاصة فيما يتعلق باجلرارات إال أن اجل

جرارات /ألف هكتار وهي أللى 7بينما  م تتااوز يف املغرب ، (2017-2000ثايتة خالل فرتة الدراسة )
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ر يف /ألف هكتا 2ار إىلجر 1وتنالحظ تنقص كبري يف استعمال احلاصدات يف البلدين من، تنسبة خالل تنفس الفرتة
وميكن أن تنفسر الضعف يف االلتماد للى اجلرارات واحلاصدات ،  م تتااوز جرار /ألف هكتاراجلزائر ويف املغرب 

هذه اآلالت لغالء أسعارها وهو يلاأ غالبا لكرائها يف أوقات  اقتناءاجلزائر واملغرب بضعف قدرة الفالح للى  يف
لام يف تأخر لملية الزرع واحلصاد لن فرتااهتا املثلى وبالتايل تتأثر املردودية ما يتسبب بشكل ، احلرث واحلصاد

تنشري أن تنولية املكننة املتاحة من حيث كوهنا قدمية أم حديثة ميكن أن تؤثر سلبا للى ، الفالحية بشكل سليب
  .مردود الفالح وللى تأديته للعمليات الفالحية يف الوقت وبالكم املناسبني

 استخدام األسمدة في الفالحة  معدل-ثانيا
 وهذا خاصة يف اسأراضي اليت، يةدودية للفالحية العالمقومات املر دة الفالحية من أهم رب اسأمستتع 
الكفاءة دل استخدمها إىل حد ما ن الولي و تعترب مع، ص من املغذيات الطبيعية للرتبة والنباتتنق تعاين
حيث يزداد استخدام اسأمسدة يف ، ية الفالحية من جهة ثاتنيةالعملتطوير و  لفالحني من جهة ولن درجةلدى ا

املؤشر يف بعض البلدان  وينقص هذا، (310ولمان )، كغ /هكتار (370) بعض الدول العربية للى غرار مصر
 : املوايل اجلدولواملغرب كما يبينه  بينما يرتاوح معدل استخدام اسأمسدة يف اجلزائر، اسأخرى
 (تارالوحدة )كغ/ه           (2016-2000معدل استخدام االسمدة في الجزائر والمغرب ): (18-04رقم ) الجدول

  
2000-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

زائر
الج

 

 900 900 900 900 900 900 626.38 أسمدة آزوتية
 800 800 800 800 800 800 529.19 أسمدة فوسفاتية

مغر 
ال

 ب
 486.1 486.1 486.1 486.1 486.1 407.72 407.72 أسمدة آزوتية

 2098.32 2098.32 2098.32 2098.32 2171.20 2171.20 2171.20 أسمدة فوسفاتية
 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 االحصائيةالسنوية الكتب ، الزرالي والقروض تنتا الامستلزمات : القسم اخلامس، املنظمة العربية للتنمية الزرالية  -

 ؛للى التوايل 2017إىل  2004للسنوات من  37إىل  24اجمللدات من ، رالية العربيةالز 
مع ( باملقارتنة 2014-2002تنوضح متوس  حام استخدام اسأمسدة الفالحية يف اجلزائر واملغرب للفرتة )و 

 :التايل البياين املتوسطني العاملي والعريب من خالل الشكل
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 والمغرب ( في الجزائر اتالفوسفو  زوتاالسمدة الفالحية ) اآل ماستخدا حجم: (09-04الشكل رقم )
 كغ /هكتار: الوحدة                                    (     2014-2002مقارنة بالمتوسطين العالمي والعربي )

 
التقنية ، الطبيعية اتيهمكانيدراسة تقويمية ال: القطاع الفالحي في الجزائر، تنسيبة معقال، زين العابدين طوجييين: رالمصد

 .220ص، 2017، املركز اجلامعي تندوف اجلزائر، 04العدد ، جملة جماميع املعرفة ي.االقتصادوألدائه ، والبحثية
فالحيا يف اجلزائر  أن متوس  حام اسأمسدة املستخدمة (09-04)رقم  يتضح من الشكل البياين

امها ضعف استخد ارجاعميكن ، املغربا باملقارتنة مع دول العاملي والعريب وكذ ضعيف جدا مقارتنة مع املتوسطني
لدم احلصول للى ، شراء االمسدة ىللضعف قدراهتم ، ضعف تكوين الفالحني: جملمولة من العوامل أمهها

اليت  قمنع استخدام اسأمسدة يف املناط، يتسبب يف لدم استغالهلااالمسدة املتأتية من الدلم احلكومي يف أوقااهتا ما 
 .اختالف تنوع ومكوتنات الرتبة من منطقة اىل أخرى، حفاظا لليها من التدهورمياه جوفية كبرية حتتوي 

للى البحث العلمي الفالحي  االتنفاقفيد حام ي: على البحث العلمي والتطوير الفالحي االنفاق-ثالثا
حبيث يشري لموما كرب حام  ،باملكاتنة اليت حيتلها فيهاباالمهية النسبية اليت توليها الدولة لقطاع الفالحة أو 

ولدد الباحثني ، للى البحث العلمي الفالحي االتنفاقميكن أن تنوضح حام ختلفه. ضعف االهتمام به و  االتنفاق
 واملغرب املتخصصني يف الفالحة يف اجلزائر 

لسنة  غربوعدد الباحثيين الفالحيين في الجزائر والم على البحث العلمي الفالحي االنفاق: (19-04) الجدول رقم
2012 

 البيان  الفالحي على البحث العلمي االنفاق عدد الباحثيين الفالحيين
متحصلين على  الدولة

 %الدكتوراه
الناتج  اجماليمن  جمالياال

 %المحلي الفالحي 
مليون دوالر : المبالغ

 2005االسعار الجارية 
 الجزائر 81.7 0.21 593.4 23%

 المغرب 131.2 0.49 556.3 40%
التقنية ، الطبيعية مكانياتيهدراسة تقويمية ال: القطاع الفالحي في الجزائر، تنسيبة معقال، زين العابدين طوجييين: لمصدرا

 .216ص، 2017، املركز اجلامعي تندوف اجلزائر، 04العدد ، جملة جماميع املعرفة، ياالقتصادوألدائه ، والبحثية
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، املغربالبحث العلمي الفالحي يف اجلزائر ضعيفة مقارتنة مع  للى االتنفاقيتبني من اجلدول ألاله أن تنسبة 
 كافيا إذا أخذتنا بعني لكن هذا العدد ال يعترب، املغربحتتوي اجلزائر للى العدد اسأكرب من الباحثني مقارتنة مع و 

تحصلني للى كما أن تنسبة الباحثني امل،  باملغربحام النشاط الفالحي الفعلي واملمكن يف اجلزائر مقارتنة االلتبار 
 ادارةذ و ما يدل للى تنقص يف الكفاءات العلمية العالية القادرة للى تنفي، وراه يف املغرب أكرب من اجلزائرالدكت

بالنشاط  الصلة السياسات وأصحاب املصلحة ذويوالتواصل الفعال مع واضعي ، حبوث ذات جودة من جهة
زالت قيود اليت المن أهم ال واملغرب لفالحي يف اجلزائرالعلمي البحث تعترب وضعية او ، لام من جهة ثاتنيةبشكل 
املتخصصة هي ذات طابع  حيث أن البحوث الفالحية، م لملية النهوض بالقطاع الفالحيتقف أمااىل اليوم 
هذا خصوصا بسبب الفاوة الكبرية اليت تعرفها ، ن احلل املشاكل الفعلية للقطاعلبعيدة كل البعد ، أكادميي

 ية بشكل لام.االقتصاداملؤسسات و جلامعات ومراكز البحث العالقة بني ا
 الموارد المالية.: الفرع الثاني

 اقامةالفالحي حيث ال ميكن  تنتا الايعترب التمويل الفالحي أحد أهم الوسائل اسأساسية لدلم الفالحة و 
لية املخصصة للقطاع ولقد تطور حام االلتمادات املا، فالحة حديثة وكبرية يف غياب الرأس املال والتمويل

 : كمايلي  2017-2000واملغرب خالل الفرتة  الفالحي يف اجلزائر
  (2017 – 2000الفالحي العمومي في الجزائر والمغرب ) االستثماراعتمادات : (20-04) الجدول رقم

 مليون دوالر: الوحدة

 
 السنوات

 المغرب الجزائر
 االستثمار
 (1الفالحي )

ات االستثمار 
 (2الكلية )

 (1نسبة)
 %( 2من )

 االستثمار
 (1الفالحي )

 اتاالستثمار 
 (2الكلية )

 (1نسبة)
 %( 2من )

2000 578,14 3529,41 16.38 152,15 1909,51 7.96 
2001 734,79 4779,96 15.37 187,08 1919,92 9.74 
2002 1034,76 5876,00 17.6 232,74 1717,35 13.55 
2003 1217,66 6556,80 18.57 176,91 2005,76 8.82 
2004 1181,24 7051,07 16.75 197,15 2252,21 8.75 
2005 1309,30 7540,89 17.36 188,68 2101,47 8.97 
2006 3827,55 30574,06 12.51 194,54 2446,25 7.95 
2007 3008,68 19420,83 15.5 209,03 3169,42 6.59 
2008 4334,93 24168,31 17.93 572,29 5709,68 10.02 
2009 5420,57 39101,05 13.86 541,32 5602,31 9.66 
2010 4510,62 33647,85 13.40 655,59 6383,47 10.27 
2011 5386,96 38145,50 14.12 807,17 6657,45 12.12 
2012 3884,72 27650,55 14.04 906,15 6851,99 13.22 
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2013 1632,78 22825,65 7.15 967,97 5916,78 16.35 
2014 2526,32 25450,60 9.92 822,25 5886,12 13.96 
2015 3259,65 32553,63 10.01 747,05 5542,11 13.47 
2016 2464,00 21848,18 11.27 841,53 6257,10 13.44 
2017 1363,85 14571,94 9.35 909,54 6560,56 13.86 

 ، الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 ؛اجلزائر، 2017إىل  2000والتكميلية من قواتنني املالية السنوية  -
 .اململكة املغربية، 2017-2001القواتنني املتعلقة بتصفية امليزاتنية لرب السنوات من  -
الفالحي يف البلدين لرفت تطورا كبريا ابتداء من سنة  االستثمارمن خالل اجلدول تنالحظ أن خمصصات  
وهذا ما يعرب لن إرادة البلدين يف دفع لالة ، سأخرى بالرغم من التذبذب احلاصل يف قيمتها من سنة، 2000

الفالحي  االستثمارية لامة. كما تنالحظ كرب حام االقتصادالتنمية الفالحية للى اخلصوص والتنمية 
الكلي يف  االستثمارالفالحي إىل  االستثمارات الكلية يف اجلزائر مقارتنة باملغرب. وقدرت تنسبة االستثمار و 

 .%10.30بينما يف املغرب  م تتااوز هذه النسبة ، (2017-2000س  للفرتة )متو  %13.94اجلزائر
إىل تطبيق املخط  الوطين للتنمية الفالحية  2000الفالحي يف اجلزائر ابتداء من سنة  االستثماريعود تطور 

 578.14من  اتنتقلتحيث ، الذي رصدت لفائدته الدولة إمكاتنيات مالية ضخمة تشايعا وحتفيزا لالستثمار
وترجع الزيادة يف ، مرات 9أي مايعادل  2009مليون دوالر أللى مستوى سنة  5420.57مليون دوالر لتبلغ 

 اليراداتالدولة من اجلباية البرتولية واليت تشكل املصدر اسأساسي ل ايرادات ارتفاعالفالحي إىل  االستثمار
 االستثمارالفالحي إىل  االستثماروبلغت تنسبة  ،والشروع يف تنفيذ برتنامج التاديد الفالحي والريفي، العمومية
 خنفاضااللتبدأ ب، (2017-2009( مقارتنة مبتوس  الفرتة )2008-2000متوس  الفرتة ) %16.44الكلي 

 100هبوط أسعار النف  من  بسببات الكلية االستثمار تنتياة لرتاجع ، %11.46تدرجييا لتصل إىل 
. وما تنتج لنها من سياسات اهتدف إىل 2014والر/ للربميل سنة د 55إىل أقل من  2011دوالر/للربميل سنة 
 العمومي بشكل لام. االستثمارختفيض تنفقات 

حيث اتنتقل من ، (2017-2000خالل الفرتة ) يف املغرب الفالحي االستثمارباملقابل تنالحظ تطور 
أي تضالف ، كأللى قيمة له  2013مليون دوالرسنة  967.97إىل  2000مليون دوالر سنة  152.15
 ات الكلية.االستثمار تنتياة الرتاجع يف .2014بداية من  خنفاضاالليبدأ ب، مرات 6بأكثر من 

-2000كمتوس  للفرتة )  %9.15الكلي يف املغرب  االستثمارالفالحي إىل  االستثمارقدرت تنسبة 
 اراالستثموتعرب الزيادة يف حام ، %12.94( حيث بلغت 2017-2009) مقارتنة بالفرتة، (2008

ية حيث االقتصادالفالحي إىل الكلي للى اسأمهية اليت توليها الدولة للقطاع الفالحي ضمن أولويات التنمية 
 املغرب اسأخضر. خمط  اطارات اهلامة يف االستثمار لرفت هذه الفرتة جممولة من 
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 (2017-2000ي للقطاع الفالحي في الجزائر والمغرب )االقتصاد داءألا: المبحث الثاني
، احمللي الوطين الناتج يف تكوين مسامهته خالل من يةاالقتصاد التنمية يف هاما دورا الفالحي القطاع بيلع
 من والرفع، الريفية يف املناطق االستقرارو ، به تنشاطااهتم يزاولون الذين السكان لدخل الرئيسي املورد هبالتبار  وكذا

 ميثل ما وهو، ومستقبال حاليا السكاتنية الزيادة وفق تزايدةامل الغذائية حتياجاتاال تلبية مع، هلم املعيشي مستوى
 الغذائي. اسأمن

 (2017-2000) والقيمة المضافة جماليمساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي اال: المطلب األول
الناتج احمللي وزيادته من دولة إىل أخرى حسب  امجايلختتلف تنسبة مسامهية القطاع الفالحي يف تكوين 

، الدخل بالنسبة للعديد من السكانوتوفري ، توليها هلذا القطاع ومدى تطوره يعة اقتصاد كل دولة واسأمهيية اليتطب
ي االقتصادوالذي يعترب من بني أهم املؤشرات اليت توضح النمو ، الفرد من هذا الدخل مما يؤثر للى تنصيب

 .للقطاع الفالحي
-2000والمغرب) في الجزائر جمالياال المحليناتج في ال الفالحي الناتج مساهمة: الفرع األول

2017) 
يف للقطاع الفالحي  والتنموية ةسرتاتياياالاسأمهية  مجايلتوضح مسامهة الناتج الفالحي يف الناتج احمللي اال

كسنة مرجعية ملقارتنة تنتائج تطور   2008مع اسأخذ سنة ، (2017-2000اجلزائر واملغرب خالل الفرتة )
الفالحي والريفي مع تلك احملققة  االقتصادواليت جاءت تزامنا وتطبيق سياسة جتديد ، قة يف البلدينالفالحي احملق

أما يف املغرب فكاتنت بداية التنطالق ، بالنسبة اجلزائر والريفيةة تطبيق املخط  الوطين للتنمية الفالحي اطاريف 
، مجايلمؤشرات تطور الناتج احمللي اال ل منكمقارتنة   للى، والتمدتنا يف ذلك خمط  املغرب اسأخضر ةاسرتاتياي

حي ملضافة للقطاع الفالمؤشر القيمة ا كذاو ، تنصيب الفرد من الناتج الفالحي مؤشر، مؤشر الناتج الفالحي
-2000)خالل الفرتة مجايلالتايل يبني مسامهة الناتج الفالحي يف الناتج احمللي االاحملققة يف البلدين. واجلدول 

2017.) 
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              2017-2000والمغرب في الجزائر جمالياال المحليتطور الناتج الفالحي إلى الناتج : (21-04الجدول رقم)
 %مليون دوالر/ : الوحدة                                                                                                        

ات
سنو

ال
 

 بالمغر  الجزائر

الناتج المحلي 
 PIBجمالياال

 

 معدل
 النمو
PIB 

الناتج 
المحلي 
 الفالحي
PIBa 

معدل 
 النمو
PIB

a 

PIBa 
/ 

PIB 
% 

الناتج المحلي 
 جمالياال

PIB 
 

 معدل
 النمو
PIB 

الناتج 
المحلي 
 الفالحي
PIBa 

معدل 
 النمو
PIB

a 

PIB
a 
/ 

PIB 
% 

2000 54400 / 4599 / 8.45 32903 / 3554 / 10.80 

2001 54823 0.77 5488 19.33 10.01 33123 0.66 5238 47.38 15.81 

2002 55914 1.99 5209 5.08- 9.31 37151 12.16 5875 12.16 15.81 

2003 68011 21.63 6589 26.49 9.68 43813 17.93 8048 36.98 18.36 

2004 84800 24.68 7784 18.13 9.17 50031 14.19 9037 12.28 18.06 

2005 102835 21.36 7902 1.51 7.68 58956 17.83 7067 21.82- 11.98 

2006 117288 14.05 8812 11.51 7.51 65899 11.77 7907 11.88 11.99 

2007 134143 14.37 10105 14.67 7.53 69020.45 4.73 7696.19 2.66- 11.15 

2008 170270 26.93 11195 10.78- 6.57 89072 29.05 11727 52.37 13.16 

2009 137746 19.1- 12820 14.51 9.30 90515 1.62 13613 16.08 15.03 

2010 161734.40 17.41 13644.41 6.43 8.43 83218 8.06- 11978.4 12.0- 14.39 

2011 198769.10 22.89 16110.62 18.07 8.10 89836.64 7.95 12867.95 7.42 14.32 

2012 207821.72 4.55 18334.02 13.80 8.82 88960.60 0.97- 11885.52 7.63- 13.36 

2013 209415.56 0.76 20573.39 12.21 9.82 95167.26 6.97 14776.67 24.32 15.52 

2014 213343 1.87 21966.60 6.77 10.29 110081.25 15.67 12828.44 13.18 11.65 

2015 166894 21.77- 19718 10.23- 11.81 101187.08 8.07- 14956.52 16.58 14.78 

2016 158401.88 5.088- 19476.73 1.22- 12.29 103642.20 2.42 12390.00 3.90 11.95 

2017 170159.4 7.42 20870.1 2.30- 12.26 109714.30 5.85 13549.71 9.36 12.35 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 ؛2018، لتقرير السنوي لبنك اجلزائرا -
 ؛2017، اململكة املغربية، ي واالجتمالي والبيئيقتصاداالالتقرير السنوي للمالس  -
، اململكة املغربية، دليل المستثمر الفالحي في المغرب، وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات -

 ؛6ص، 2018
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: اجمللدات من، البياتنات العامة: م اسأولالقس، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
 للى التوايل. 2017إىل  2003للسنوات من  37إىل  23

-2000في الجزائر والمغرب خالل الفترة) جماليتطور الناتج الفالحي إلى الناتج اال: (10-04) شكل رقمال
2017) 

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق اعدادمن : المصدر

خالل يف اجلزائر واملغرب  مجايلاال احملليالناتج  يف الناتج الفالحي مسامهة ل تنالحظ أن تنسبةمن خالل اجلدو 
 مجايلختتلف من سنة إىل أخرى حسب تطور الناتج الفالحي من جهة وتطور الناتج اال 2017-2000 الفرتة

امهة الناتج الفالحي يف تنسبة مس.يف اجلزائر حيث يالحظ أهنا يف تذبذب بني الزيادة والنقصان، من جهة أخرى
 ساهم الذي احملروقات قطاع خاصةمازالت ضعيفة مقارتنة مع مسامهة القطالات اسأخرى ، مجايلاال احمللي الناتج
وإمنا ، بالضرورة تنتا الاوال يعين تراجع الناتج الفالحي تراجع يف ، اخلام احمللي للناتج الزيادة هذه يف كبري بشكل

 إىل الثالثة اسألفية بداية خالل أسعاره ارتفاع مع خاصة القيمة املضافة لقطاع احملروقاتمرده للزيادة الكبرية يف 
مليون دوالر سنة  4599ولرف الناتج الفالحي تطورا حيث اتنتقل من ، للربميل دوالر 140 من أكثر

فرتة خالل المليون دوالر  7520.33مبتوس  قدره ، 2008سنة مليون دوالر  11195إىل 2000
اليت شهدها القطاع  االصالحاتوهذا بفضل مجلة ، %143.42وبنسبة منو بلغت ( 2000-2008)

إىل الدلم املقدم  ضافةباالوكذلك ، بداية مع املخط  الوطين للتنمية الفالحية والريفية 2000الفالحي منذ سنة 
امج التكميلي لدلم والربتن (2004-2001ي خالل الفرتة )االقتصاد التنعاشبرتنامج ا اطارللقطاع الفالحي يف 

مليون  12820حيث اتنتقل من ، (2017-2009خالل الفرتة) رتفاعاال ليستمر، (2009-2005النمو )
أي ، %62.79مليون دوالر بنسبة منو  18168.20مليون دوالر مبتوس  قدره  20870.1دوالر إىل 

أللى  2014هدت سنة وش، (2008-2000تضالفت القيمة بأكثر من مرتني ملا كاتنت لليه خالل الفرتة )
 اطارات اهلامة اليت لرفها القطاع الفالحي يف االستثمار والسبب يعود إىل ، مليون دوالر 21966.60قيمة بــــ 
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 تنتا الاواليت دفعت إىل زيادة ، (2014-2010)سياسة التاديد الفالحي والريفي وبرتنامج توطيد النمو
  الفالحي.

 في الجزائر والمغرب جماليحلي االالناتج الفالحي إلى الناتج الم تطور نسبة مساهمة: (11-04) الشكل رقم
(2000-2017) 

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق. اعدادمن : المصدر

سنة  هلا أكرب تنسبة حيث بلغت، مجايلتنسبة مسامهة الناتج الفالحي إىل الناتج احمللي االتنالحظ تطور كما  
ويعزى هذا ، من جهة %(-5.088مبعدل) مجايلالناتج احمللي اال خنفاضال ذلكويرجع ، %12.29 بـــ 2016

من جهة أخرى ، و 2014املستمر يف أسعار البرتول منذ سنة  خنفاضااليف  مجايليف الناتج احمللي اال خنفاضاال
كان هلا  2008كما أن أزمة الغذاء العاملية سنة املذكورة سابقا. االصالحاتبفضل مجلة  زيادة الناتج الفالحي

 %6.57إىل  مجايلدور يف التأثري للى الناتج الفالحي أين وصلت تنسبة الناتج الفالحي إىل الناتج احمللي اال
 .كأدىن تنسبة هلا

ويرجع ذلك ، أكرب مقارتنة باجلزائر مجايلإىل الناتج اال الناتج الفالحي تنسبة أنباملقابل جند يف املغرب 
بفضل مداخيل املواد  مجايلالذي يرتفع فيه الناتج احمللي اال، رتنة مع اجلزائرمقا مجايلالحنفاض الناتج احمللي اال

ألاد متوضع القطاع لرف منوا  إال أن الناتج الفالحي يف املغرب، ية املتمثلة يف البرتول والغاز الطبيعي,الطاقو
مليون  3554 حيث اتنتقل من، 2017-2000خالل الفرتة  كمحــرك للنمـو  االقتصادفــي قلــب الفالحي 
خالل الفرتة مليون دوالر  7349.91مبتوس  قدره  2008مليون دوالر سنة 11727إىل 2000دوالر سنة 

 اليت شهداهتا هذه الفرتة اتسرتاتياياالوهذا بفضل سياسة ، %229.96بنسبة منو بلغت ، (2000-2008)
-2000) واالجتماليةية االقتصاد  التنمية خمطو ، تنمية القرويةال ةاسرتاتياياملتمثلة يف ه للعا م القروي هوجامل

 كتفاءاال لتكريس هدف اسأمن الغذائي لوض ، طويلة املدى لتنمية الفالحة املغربية ةسرتاتياياال وأخريا، ( 2004
بدأت تظهر بعض كما ،  إىل لصرتنة الفالحة اتسرتاتياياالاهلادف هلذه  وهكذا إرتكز القاتنون التوجيهي، الذايت

، (OMC) املغرب إىل منظمة التاارة العامليةتنضمام أثر إإىل  ضافةباال، اجلديد التوجه سة هلذاالنتائج امللمو 
 مجايلتنسبة مسامهة الناتج الفالحي إىل الناتج اال وتراوح متوس . واتفاق الشراكة مع االحتاد اسأورويب
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 تذبذبا بني الزيادة ولرف (.2017-2009الفرتة )تطورا كبريا خالل  الناتج الفالحي  م يشهد، 14.25%
وتراوح ، خمط  املغرب اسأخضر اطاريف  اليت لرفهاالقطاع الفالحي  االصالحاتمن جممولة  بالرغم، والنقصان

أي أن الناتج ، %14يف حدود  2017-2009خالل الفرتة  مجايلمتوس  الناتــج الفالحــي إىل الناتج احمللي اال
ألطــى خمطــ  املغــرب  2009سنة منــذ اتنطالقتــه حيث ، لقيمةالفالحي خالل هذه الفرتة حافظ للى تنفس ا

باهلشاشـة جتـاه التقلبـات املناخيـة  املتســمة، اسأخضــر أمهيــة كبــرى للتنويــع والتحــول مــن الزرالــات التقليديــة
نـت ترسـاتنة التدابيـر وقـد مك عـة.رتفم حنـو زرالـات تنافسـية وذات قيمـة مضافة، اسـات اتفاقيـات التبـادل احلـرواتنعك

 الفالحـي.الناتـج  هاتـه من زيادة
 مجايلتنصيب الفرد من الناتج الفالحي إىل املستوى الغذائي للبلد. ويعتمد للى مؤشر الناتج احمللي اال ويشري

 اخنفاضفمثال ، دحيث تؤثر تغرياته السنوية بشكل كبري للى الوضع الغذائي للفر ، لرصد ومتابعة الوضع الغذائي
وميثل  .الدخل الكلي مما يؤثر للى الوضع الغذائي اخنفاضالدخل الوطين وبالتايل  اخنفاضالناتج احمللي ينتج لنه 

، ويعترب من أهم مؤشرات معرفة الوضع الغذائي، مجايلالفالحي أحد أهم مكوتنات الناتج احمللي اال مجايلالناتج اال
كما أن التغريات الكبرية يف الناتج الفالحي تؤثر بشكل سليب ،  لدولة للى ذااهتافهو مبثابة مقياس ملدى التماد ا

ه مع زيادة حام االستهالك من الغذاء يعين وجود فاوة غذائية جيب تغطيتها من اخنفاضف، للى الوضع الغذائي
 1.وهذا يعتمد للى القدرة املالية للدولة، العا م اخلارجي

لرف منوا من سنة سأخرى خالل ، بمن الناتج الفالحي يف اجلزائر واملغر  بالنسبة ملتوس  تنصيب الفرد أما
أسعار  ارتفاعالفالحي من جهة و  تنتا الايف كميات  ارتفاعوترجع هذه الزيادة إىل ، (2017-2000الفرتة )

ية قتصاداال االصالحاتتنظرا لتطبيق العديد من ، بعض املنتاات الفالحية تنتياة حترير اسأسعار وتقليص االسترياد
 بشكل مباشر. الفالحي اليت مست القطاع االصالحاتو 

مما يعين تفوق اجلزائر للى املغرب من ، سكان اجلزائر أكثر من املغربمن أن لدد متقاربا بالرغم  فناده
يف  (2008-2000حيث بلغ متوس  تنصيب الفرد من الناتج الفالحي خالل الفرتة)، تناحية الناتج الفالحي

( بلغ 2017-2009أما خالل الفرتة )، ةدوالر للفرد/السن 248.24واملغرب بـــ ، دوالرللفرد 228.28اجلزائر 
، دوالر للفرد 412وبلغ يف املغرب خالل تنفس الفرتة ، يف اجلزائر دوالر للفرد 470.76تنصيب الفرد متوس  

 .(2017-2000تطور متوس  تنصيب الفرد من الناتج الفالحي خالل الفرتة ) واجلدول التايل يبني
 
 
 
 

                                                           
 .239سهيلة مصطفى، مرجع سابق، ص 1
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                                                                                             (2017-2000تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج الفالحي في الجزائر والمغرب): (22- 04الجدول رقم)
 دوالر: الوحدة                                                                                                                

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
اجمللدات ، العامةالبياتنات : القسم اسأول، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، لتنمية الزراليةاملنظمة العربية ل -

 للى التوايل. 2017إىل  2003للسنوات من  37إىل  23من
 (2017-2000)للقطاع الفالحي في الجزائر والمغرب خالل الفترةتطور القيمة المضافة : الفرع الثاني

تطور ح ضتنو وميكن أن  الوطين من خالل مسامهته يف القيمة املضافة االقتصادالفالحي يف  تظهر أمهية القطاع
 : القيمة املضافة للقطاع الفالحي يف البلدين كمايلي

           (2017-2000)والمغرب تطور القيمة المضافة للقطاع الفالحي في الجزائر : (23 -04): الجدول رقم
 مليار دوالر: الوحدة                                                                                                           

 
 السنوات

 المغرب الجزائر
القيمة 
 المضافة
 

 معدل النمو
% 

القيمة المضافة من 
 الناتج المحلي اجمالي

% 

القيمة 
 المضافة
 

 معدل النمو
% 

القيمة المضافة من 
 المحلي الناتج اجمالي

% 
2000 4,60 / 8,4 4,62 / 11,88 
2001 5,34 16.08 9,75 5,21 12.70 13,19 
2002 5,24 1.87-  9,22 5,58 7.10 13,2 
2003 6,66 27,09 9,81 7,25 29.92 13,92 
2004 8,05 20.87 9,44 7,85 8.27 13,16 
2005 7,94 1.36-  7,69 7,37 6.11-  11,82 
2006 8,83 11.20 7,54 9,34 26.72 13,6 
2007 10,22 15.74 7,57 8,59 8.02-  10,86 
2008 11,26 10.17 6,59 11,06 28.75 11,96 
2009 12,82 13.85 9,34 12,1 9.40 13,03 
2010 13,65 6.47 8,47 12,07 0.24-  12,94 
2011 16,22 18.82 8,11 13,3 10.19 13,12 
2012 18,34 13.07 8,77 12,12 8.87-  12,33 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 321.70 293.75 261.31 238.33 240.90 208.51 167.78 177.27 145.20 الجزائر

 376.08 249.54 299.94 234.22 302.32 270.42 198.27 179.57 123.81 المغرب

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 489.72 476.95 493.95 561.60 537.21 488.97 442.43 382.61 363.96 الجزائر

 / 457.80 429.74 373.81 448.46 380.92 399.07 376.08 431.98 المغرب
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2013 20,66 12.64 9,85 14,3 17.98 13,39 
2014 21,99 6.43 10,29 12,84 10.20-  11,66 
2015 19,22 12.59-  11,58 12,78 0.46-  12,63 
2016 19,56 1.70 12,22 12,39 3.05-  12,00 
2017 20,00 2.24 11,95 13,56 9.44 12,36 

 : البنك الدويل: الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 -https: //data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=DZ&view=chart  

-https: //data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=MA&view=chart 
في الجزائر  جمالياالالمحلي  نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الفالحي في الناتج تطور : (12-04لشكل رقم )ا

 (2017-2000والمغرب )

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق. اعدادمن : المصدر

خالل الناتج احمللي  امجايليف للقطاع الفالحي  يف اجلزائرأن تنسبة مسامهة القيمة املضافة  من اجلدول تنالحظ
يف  ةسرتاتياياالوهي تنسبة ضعيفة بالرغم من أمهية القطاع ومكاتنته  %12تتااوز  م ، (2017-2000الفرتة )
، الوطين االقتصادمشاركته يف ومقارتنة باجملهودات املبذولة من أجل النهوض بالقطاع وتفعيل ، الوطين االقتصاد
كمتوس  للفرتة   %8.64 مجايلت تنسبة مسامهة القيمة املضافة للقطاع الفالحي يف الناتح احمللي االحيث بلغ

ويرجع ذلك ، %6.59أين وصلت إىل  2008ولرفت هذه الفرتة أزمة الغذاء العاملية سنة ، (2000-2008)
خاصة بقية القطالات القيمة املضافة لالفالحية للتطور احلاصل يف  الفالحي وأسعار املواد تنتا الالعدم مواكبة 

وشهدت الفرتة املوالية كبري خالل بداية اسألفية الثالثة.   ارتفاعقطاع احملروقات حيث لرفت أسعار البرتول 
غ وبل، مجايلتنسيب يف مسامهة القيمة املضافة للقطاع الفالحي يف الناتج احمللي اال ارتفاع( 2009-2017)

ت إىل ارتفعكما تنالحظ أن تنسبة النمو للقيمة املضافة للقطاع الفالحي . %10.06متوس  هذه الفرتة 
و القيمة املضافة اليت بلغ فيها متوس  من، (2008-2000كمتوس  هذه الفرتة باملقارتنة مع الفرتة )  7.14%

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=DZ&view=chart
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يف جهود التنمية الفالحية من وتكث، أسعار البرتول خنفاضال رتفاعهذا اال ويرجع، %5.28للقطاع الفالحي 
 خالل تطبيق املخط  الوطين للتنمية الفالحية وبرتنامج التاديد الفالحي والريفي.

( مقارتنة 2008-2000)خالل الفرتة  %4.94 القيمة املضافة الفالحيةمعدل منو لغ متوس  بيف املغرب و 
كمابلغت مسامهة القيمة ،  ياضعيف تنسب رتفاعويبدو هذا اال، %5.72حيث بلغ  (2017-2009بالفرتة )

باملقارتنة مع ، (2017-2009كمتوس  للفرتة ) %12.60مجايلالناتج احمللي االاملضافة الفالحية يف القيمة 
أي أن هذه النسبة  م تعرف تطور كبري تقريبا ، %12.62( أين بلغت تنسبة املسامهة 2008-2000الفرتة )

احلبوب مبا يقارب  اتنتا أدى إىل تراجع والذي ، قطات املطريةويعود هذا للنقص الكبري يف التسا بقيت ثابتة
معدل منو القيمة املضافة  ارتفاعمن  2017وقد مكن املوسم الفالحي اجليد لسنة ، 2016خالل  70%

وهذا بفضل املخط  االستعاايل .2016سنة  %-12.48 بـ خنفاضاالبعد  %13.08الفالحية مبعدل 
وكذا املخزون االحتياطي من مياه ، 1مليار درهم4.5بغالف مايل قدره  2016ة ملواجهة اجلفاف الذي اتنطلق سن

ات اجيابيإىل ومرده كذلك  النسيب للتأثري املناخي السليب للى القيمة املضافة. خنفاضاالإىل  مما أدى، السدود
ل حتديث القطاع اهلام املبذول من أج االستثماريفقد اتنعكس هذا اسأخري للى اجملهود ، خمط  املغرب اسأخضر

الفالحي  تنتا الاوالتوجه حنو تنويع  يةتنتاجالاوتعميم استعمال التقنيات الناجعة للسقي واسأمسدة قصد الرفع من 
والشكل املوايل يبني القيمة  ليشمل حماصيل ذات قيمة مضافة أللى وأكثر مقاومة للنقص يف التساقطات املطرية.

يف اجلزائر واملغرب خالل الفرتة  رتنة بالقيمة املضافة للقطاع الفالحيمقا يةاالقتصاداملضافة سأهم القطالات 
(2000-2017 ) 

 (2017-2000) ةجمالياالفي القيمة المضافة  يةاالقتصادنسبة مساهمة القطاعات : (13-04الشكل رقم )

 (.9(و)8) الطالبة باالعتماد على الملحق رقم اعدادمن : المصدر
                                                           

 .32، ص2017التقرير السنوي، جملس االقتصادي واالجتمالي والبيئي، اململكة املغربية،  1
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  اع الفالحي في تحقيق األمن الغذائي في الجزائر والمغربمساهمة القط: المطلب الثاني
باستخدام جممولة مـن املؤشـرات ضـمن حمـاوره اسأربعـة كمـا  واملغرب تنستطيع تقومي اسأمن الغذائي يف اجلزائر

ـة ميكن أن تعطـي لنـا صـورة دقيقاليت ، املؤشرات هذا العنصر أن تنركز للى أهم حاولنـا يف أشـرتنا مـن قبـل.
 .واملغرب وموضـولية لـن حالـة اسأمـن الغـذائي يف اجلزائر

 (تاحةالمتاح من الغذاء) اال: الفرع األول
 بغض وهذا، استهالكها) املتاح لالستهالك( بغرض السوق يف منه املتاحة الكمية يف الغذاء من املتوفر يتمثل

 احمللي تنتا الا حام من البسيطة صورته يف كلالستهال املتاح الغذاء يتكون .أجنيب أم وطين مصدرها لن النظر
اسأفراد بالغذاء بااللتماد للى  امداد. تربز الوطنية للسوق الواردات املوجهة له وتضاف الصادرات منه تنتقص

كوتنه ،  أو مبستويات مرتفعة منه احلالة املثلى للوفرة يف الدولة الوطين بشكل كلي )اسأمن الغذائي املطلق( تنتا الا
اسأوىل تتحمل الفالحة املسؤولية و .1يف اسأسواق الدولية تنتا الاهامش أمان حيميها من التقلبات يف اسأسعار و يعترب 

النبايت واحليواين لكل من اجلزائر واملغرب وتنسبة  تنتا الاوهبذا الصدد سنتناول تطور ، يف توفري الغذاء للمواطن
  .سأمن الغذائيمسامهته يف املتاح من الغذاء لالستهالك هبدف حتقيق ا

  النباتي نتاجالا-أوال
ويتضمن ، النبايت واحليواين لكل من اجلزائر واملغرب تنتا الاميكن توضيح املتاح من الغذاء من خالل تطور 

سبقت أزمة الغذاء  الفرتة اليتمبقارتنة ، ية يف البلدين خالل فرتة الدراسةالسلع الغذائية اسأساس اتنتا هذا اجلزء تطور 
يف  للتنمية الفالحية والريفية ومشلت تطبيق املخط  الوطين للتنمية الفالحية واملخط  الوطين 2008سنة العاملي ل
، 2008لسنةأزمة الغذاء العاملي اليت تلت  الفرتةو ، اهلامة يف املغرب اتسرتاتياياالوتطبيق جممولة من ، اجلزائر

الفالحي والريفي يف  وهو ما تضمنته سياسة جتديديف القطاع الفالحي  االصالحاتواليت لرفت تطبيق العديد من 
  اجلزائر وخمط  املغرب اسأخضر يف املغرب.

 اتنتا املتاح لالستهالك يف اجلزائر واملغرب من خالل حتليل تطور كل من النبايت و  تنتا الا ميكن توضيح تطور
 : من خالل مايلي السلع الغذائية الرئيسية

 وبذلك تعترب احلبوب لنصرا ، اسأساسي يف مجيع البلدان العربية متثل احلبوب مصدر الغذاء: الحبوب -1
، وتشمل احلبوب القمح والشعري والذرة واسأرز، ومن بني أتنواع احلبوب، لكفالة اسأمن الغذائي للسكان ااسرتاتياي

ب اسأحيان يساهم واملغرب ويف غال، العربية للى غرار اجلزائر حيتل القمح مكاتنة بارزة يف الوجبة الغذائية للبلدانو 
زرالة حبوب القمح  تشكلي تنتاجالاوفيما يتعلق باجلاتنب ، توفرها الوجبة الغذائية يف الطاقة اليت 50%بأكثر من 

                                                           
"القطاع الفالحي كمحرك للتنمية ، امللتقى الدويل الرابع، األمن الغذائي: إشكالية تقويمه ومؤشرات دالة عن حالتهطوجييين زين العابدين،  1

، 2017ماي،  25و24، يومي3االقتصادية يف منطقة حوض البحر اسأبيض املتوس ، كلية العلوم االقتصادية والتاارية وللوم التسيري، جامعة اجلزائر
 .6ص 
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 الصايف من احلبوب مؤشر تنتا الامن جهة أخرى يعترب حام ، من املساحة الكلية 50%ومشتقاته أكثر من 
 اتنتا وبذلك ميكن حتليل وتشخيص تطور 1.تصاد أي بلدالفالحي إلق حقيقي لقياس مردودية ومكاتنة القطاع

 :واملغرب كما يبينه اجلدول املوايلاحلبوب للازائر 
 (2017-2000) الحبوب والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب خالل الفترة انتاجتطور : (24-04) الجدول رقم 

 السنوات

 المغرب الجزائر

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك

 ف طنأل

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 931.8 9296.57 24.74 75,26 1986.30 4308.14 46.11 53.89 
2001 2657.5 9345.22 28.45 71.55 4593.10 9550.01 46.10 53.9 
2002 1951.4 10561.91 18.49 81.51 5275.80 10232.71 51.56 48.44 
2003 4264.4 11220.68 38.02 61.98 7959.20 12916.0 61.62 38.38 
2004 4031.3 11019.06 36.60 63.4 8588.90 12599.93 68.17 31.83 
2005 3525.0 11804.33 29.88 70.12 4269.63 9264.53 46.09 53.91 
2006 4012.8 11281.58 35.61 64.39 9226.59 14221.49 64.88 35.12 
2007 3601.9 10646.25 33.83 66.17 2495.70 8495.07 29.38 70.62 
2008 1533.6 10581.41 16.09 83.91 5321.49 11320.86 47.01 52.99 
2009 6127.7 13172.31 39.88 60.12 10451.80 14775.85 70.74 29.26 
2010 4558.6 12477.73 36.53 63.64 7825.10 13215.15 59.21 40.79 
2011 4250.0 11665.80 31.96 68.04 8621.64 14636.08 58.91 41.09 
2012 5120.0 15041.30 34.2 65.8 5301.3 11996.8 44.2 55.8 
2013 4910.0 12413.41 39.57 60.43 9863.00 14520.58 67.92 32.08 
2014 3432.0 15865.7 21.65 78.35 9889.21 14542.61 68.00 32.00 
2015 3755.5 17672.2 21.3 78.7 11679.9 17251.5 67.7 32.3 
2016 3494.2 16379.2 18.0 82.0 3555.9 12848.0 27.7 72.3 
2017 3475.0 / / / 9786.85 / / / 

 : من إعدد الطالبة باالعتماد على: المصدر
-MADR, Statistique agricole (Superficies et productions), Série B, (2000-2015( 

 ؛اجلزائر، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -

                                                           
الة الجزائر، تونس والمغرب خالل الفترة واقع ومساهمات القطاع الزراعي في تحقيق األمن الغذائي، دراسة تحليلية مقارنة لحخللف لثمان،  1
امللتقى الدويل التاسع حول إستدامة اسأمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية، جامعة ، (2005-2012)

 .10، ص 2014حسيبة بن بوللي، الشلف، 
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املوازين السلعية للماولات : القسم التاسع، الزرالية العربية الحصائيةاالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
 . للى التوايل.2017إىل  2002للسنوات من، ، 37إىل  22اجمللدات من ، الغذائية الرئيسية

ويعود ذلك إىل هيمنة احلبوب يف املغرب ، احلبوب اتنتا غرب للى اجلزائر يف من اجلدول تنالحظ تفوق امل
 يف املقابل، أي للى أكثر من تنصف املساحة املزرولة، مليون هكتار 8.7املقدرة بـــساحة املزرولة املمن  %59بـــ

مليون  8.5املقدرة بـــمن املساحة املزرولة  %22وهي التتااوز يف اجلزائر.  مساحة احلبوبهناك تراجع يف 
يف املغرب  2016حيث بلغت سنة  اهلكتار يف املغرب مقارتنة باجلزائر يةاتنتاجإىل تفوق  ضافةباال، هكتار

ويأيت القمح للى رأس قائمة احلبوب وحيتل أكثر  كغ/هكتار.9009.77كغ/هكتار ويف اجلزائر  12391.30
  كما تنالحظ تطورسأتنه مادة أساسية يف غذاء املواطن يف اجلزائر واملغرب.، من تنصف مساحة احلبوب يف البلدين

بنسبة  ( 2017-2000) خالل الفرتة احلبوب يف اجلزائر ا اتنت ارتفعحيث ، البلدينيف  تنتا الا كمية
خالل ألف طن  4347 تنتا الامتوس   ارتفعو ، بفضل برامج والسياسات املطبقة يف هذه الفرتة، 272.9%
وتنالحظ ، طنألف  2945.43 تنتا الا بلغحيث  (2008-2000) الفرتةبمقارتنة ، (2017-2009) الفرتة

، بسبب تراجع املساحة املخصصة للحبوب، (2017-2009ة )خالل الفرت  %43.47بنسبة تنتا الاتراجع يف 
والتقلبات املناخية من سنة سأخرى اللتمادها للى اهلطول املطري من جهة ومن جهة ثاتنية إىل الزيادة السكاتنية 

خالل فرتة الدراسة  املتاح لالستهالك ارتفاعإىل  وبالتايل حتياجاتمما يؤدي إىل زيادة اال، يف اجلزائر مقارتنة باملغرب
بلغ متوس  واردات اجلزائر و ، لن طريق الواردات تنتا الاتغطية النقص يف  والذي يفسر بزيادة االلتماد للى

 .2016سنة  %82ليصل إىل  رتفاعواستمر يف اال، 2017-2000خالل للفرتة  65.30%
ألف طن سنة  1986.3حيث اتنتقل من ، %392.71بنسبة احلبوب  اتنتا معدل منو  ارتفعو يف املغرب 

فإتنـه يعـود إلـى  2016احلبوب سـنة  اتنتا وفيمـا يتعلـق برتاجـع ، 2017سنة  ألف طن 9786.85إىل  2000
 اتنتا والـذي أدى إلـى تراجـع  1.سـنة30اسأكثـر حـدة طيلة ، يف املغرب النقـص الكبيـر فـي التسـاقطات املطريـة

 %48.73ويف املقابل بلغ متوس  واردات احلبوب يف املغرب ، 2015مقارتنة بسنة %70احلبـوب مبـا يقـرب من
وبعد أزمة الغذاء العاملية وشروع املغرب يف خمط  املغرب اسأخضر تراجعت  2008-2000خالل الفرتة 
 .2014سنة  %32الواردات إىل 

 واجلدول ، ـتاءخصوصـا فـي فصـل الش البقولياتكميـات كبرية مـن   تستهلك اجلزائر واملغرب: البقوليات -2
 .2017-2000واملتاح لالستهالك من البقوليات يف اجلزائر واملغرب خالل الفرتة  تنتا الااملوايل يبني كمية 

 
 

                                                           
 .38.ص 2016، اململكة املغربية، التقرير السنوي للمالس االقتصادي واالجتمالي والبيئي 1
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 (2017-2000والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب ) البقوليات انتاجتطور : (25-04) الجدول رقم

 السنوات

 المغرب الجزائر
 نتاجالا

 ألف طن
 

المتاح 
 ستهالكلال

 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 21.9 130.11 16.80 83.2 79.90 150.39 53.13 46.87 
2001 38.4 200.70 14.13 85.87 161.70 209.14 77.32 22.68 
2002 43.5 207.31 21.00 79.00 236.50 272.14 86.90 13.1 
2003 58.7 227.44 25.39 74.61 232.20 237.37 97.82 2.18 
2004 58.0 215.59 26.96 73.04 209.47 213.20 98.25 1.75 
2005 47.1 243.61 13.99 86.01 149.86 188.39 79.55 20.45 
2006 44.7 206.02 21.39 78.61 332.10 360.15 92.21 7.79 
2007 50.1 240.88 20.79 79.21 139.30 170.18 81.85 18.15 
2008 40.2 227.12 17.69 82.31 189.70 220.58 86.00 14.00 
2009 64.3 239.31 26.86 73.14 274.00 321.66 85.18 14.82 
2010 72.3 247.34 29.24 70.76 282.30 289.39 97.55 2.45 
2011 79.0 284.79 27.68 72.32 338.90 257.45 131.64 31.64-  
2012 84.0 260.8 32.30 67.7 293.9 307.8 95.5 4.5 
2013 95.83 281.72 34.02 65.98 292.40 306.01 95.55 4.45 
2014 93.70 285.82 32.78 67.22 293.00 306.61 95.56 4.44 
2015 87.4 338.3 31.7 68.3 351.1 358.0 98.1 1.9 
2016 77.3 285.8 31.0 69.00 208.0 255.0 81.6 18.4 
2017 82.0 / / / 174.4 / / / 

 : من إعدد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 ؛اجلزائر، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
املوازين السلعية للماولات : القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
 للى التوايل. 2017إىل  2002للسنوات من، ، 37إىل  22اجمللدات من ، ئيسيةذائية الر الغ
 خالل  ضعافأب البقوليات اتنتا يف إال أتننا تنالحظ تفوق املغرب ، البقوليات يف البلدين تطورا اتنتا لرف 
ثر أكحيث املساحة املخصصة لزرالة البقوليات مقارتنة باجلزائر تفوقها من بسبب ، (2017-2000الفرتة )
ويف  2016ألف هكتار سنة  382.010يف املغرب وبلغت املساحة املخصصة للبقوليات ، ضعافأ من أربعة
كغ/هكتار سنة   969.356بــ، اهلكتار يةاتنتاجمع تفوق اجلزائر من حيث ، ارألف هكت 91.313اجلزائر 
 21.9من   اجلزائرالبقوليات يف اتنتا اتنتقل و  1.كغ/هكتار خالل تنفس السنة544.572واملغرب بـــ 2016
 تنتا الامتوس  وبلغ ، % 274.4( مبعدل منو 2017-2000خالل الفرتة ) ألف طن 82إىل  طنألف 

                                                           
 .2017، 37املنظمة العربية للتنمية الزرالية، الكتاب السنوي لالحصائيات، اجمللد  1
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كما ،  (2017-2009) ألف طن خالل الفرتة81.75و، (2008-2000خالل الفرتة ) ألف طن 44.73
وقلة التساقطات بسبب تقليص املساحة املخصصة للبقوليات  2017و 2016يف سنة  تنتا الاتنالحظ تراجع 

حيث اتنتقل من ، (2017-2000خالل الفرتة ) %120.75النمو لبلغ معد أما يف املغرب، املطرية
قدر و ، ولرف الكثري من التغريات خالل فرتة الدراسة ألف طن 174.4إىل  2000سنة  ألف طن79.9
حيث  (2017-2009مقارتنة بالفرتة )، (2008-2000خالل الفرتة )ألف طن  228.61 تنتا الامتوس  

هــا تدرجييـا لصالـح اتنتاجإىل تقليــص  2012ابتداء من  تنتا الاويعزى الرتاجع يف ، ألف طن 316.32 بلغ
 منتوجـات أكثـر مردوديـة.

يف البلدين  2016ه سنة اخنفاضمع ، مستمر للمتاح لالستهالك من البقوليات يف البلدين ارتفاعوتنالحظ 
 كما تنالحظ تنسبة التغطية بالواردات يف اجلزائر أكرب من املغرب،  لبات املناخيةتنتياة التق تنتا الا اخنفاضبسبب 

أكثر التغطية بالواردات  متوس  حيث وبلغ، مقارتنة باملغرب وماتنتج لنها من زيادة الطلب بسبب الزيادة السكاتنية
 خالل تنفس الفرتة. %7.5بينما يف املغرب بلغ ، (2017-2000خالل الفرتة ) % 70من 

 الدخل  خاصة لذوي، واملغرب املستهلكة يف اجلزائرالبطاطا أحد أهم السلع ميثل حمصول : اطاالبط -3
ويوضح منتو  البطاطا منتو  رئيسي فيها. وميثل ، وتعترب اجلزائر من الدول الرئيسية املنتاة للبطاطا، املتوس 
 الكمية املنتاة للبلدين واملتاح لالستهالك من البطاطا. اجلدول

 (2017-2000) البطاطا والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب خالل الفترة انتاجتطور : (26-04قم)الجدول ر 

 السنوات

 المغرب الجزائر

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

ة التغطية نسب
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 1207.69 1209.29 99.87 0.13 1090.20 1084.70 100.51 0.51-  
2001 967.23 1058.63 91.37 8.63 1154.60 1159.82 99.54 0.46 
2002 1333.47 1508.57 88.39 11.61 1334.00 1332.09 100.17 0.17-  
2003 1879.92 1980.84 94.91 5.09 1401.50 1418.33 98.81 1.19 
2004 1896.20 2007.22 94.47 5.53 1481.80 1479.70 100.14 0.14-  
2005 2156.55 2228.02 96.79 3.21 1478.50 1476.15 100.16 0.16-  
2006 2180.96 2280.44 95.64 4.36 1569.10 1566.75 100.15 0.15-  
2007 1506.86 1708.13 88.22 11.78 1560.00 1550.85 100.59 0.59-  
2008 2171.06 2239.87 96.93 3.07 1536.50 1527.35 100.60 0.60-  
2009 2636.06 2760.98 95.48 4.52 1629.00 1668.42 97.64 2.36 
2010 3300.31 3425.23 96.35 3.65 1604.60 1609.40 99.70 0.3 
2011 3862.19 3975.40 97.15 2.85 1577.40 1623.51 97.16 2.84 
2012 4219.5 4375.80 96.4 3.6 1577.40 1627.60 101.8 1.8-  
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2013 4928.03 5002.13 98.52 1.48 1526.50 1527.67 99.92 0.08 
2014 4673.52 4796.46 97.44 2.56 1814.35 1815.52 99.94 0.06 
2015 4539.6 4692.6 96.7 3.3 1942.3 1964.00 98.9 1.4 
2016 4782.7 4867.5 98.3 1.7 1759.7 1766.10 99.6 0.4 
2017 4606.00 / / / 1490.0 / / / 

 : من إعدد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 اجلزائر، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
املوازين السلعية للماولات : القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

  .للى التوايل، 2017إىل  2002للسنوات من، 37إىل  22اجمللدات من ، يسيةالغذائية الرئ
املخصصة وهذا بفضل تفوق اجلزائر من تناحية املساحة ، البطاطا اتنتا ئر للى املغرب يف تنالحظ تفوق اجلزا

اليت  لفرتةوبفضل السياسات االصالح املطبقة يف هذه ا، مقارتنة باملغرب اهلكتار يةاتنتاج ارتفاعوكذلك  للبطاطا
بعد ما   2016ألف هكتار سنة  156.19حيث وصلت إىل ، لملت للى زيادة املساحة املخصصة للبطاطا

 281.4يف اجلزائر بنسبة  تنتا الا ارتفعحيث ، (2008-2000ألف هكتار كمتوس  للفرتة ) 92.58كاتنت 
ر خالل الفرتة هكتاطن/21.41يف اجلزائر يةتنتاجالاس  وقدر متو ، (2017-2000خالل الفرتة ) %
 %36.67 تنتا الامعدل  ارتفعيف املغرب و ، 2016طن/هكتار سنة 30.61إىل  ارتفعو ، (2000-2008)

املساحة املخصصة للبطاطا  بسبب التغري يف، تنتا الايف  تذبذب إال أتننا تنالحظ، (2017-2000خالل الفرتة )
 87.54( إىل2008-2000رتة )ألف هكتار متوس  الف 60.78من  اتنتقلتبني الزيادة والنقصان حيث 
من  اتنتقلتف يةتنتاجالاأما  .2016سنة  ألف هكتار60.30( إىل 2013-2009ألف هكتار متوس  الفرتة )

وقدر متوس  . 2016طن/هكتار سنة 29.17(. إىل 20008-2000طن/هكتار متوس  الفرتة )25.16
طن خالل ألف  1657.91 تنتا الامتوس  وبلغ ، (2008-2000ألف طن خالل الفرتة)1400 تنتا الا

 (.2017-2009الفرتة )
 فائض يف بعض السنوات الذايت وحتقيق كتفاءوالوصول لال  استقاللية يف منتو  البطاطاكما تنالحظ حتقيق  
حيث بلغت ، احمللي أكثر من الواردات تنتا الايف البلدين من  املتاح لالستهالكتنسبة تغطية  أنحيث ، للبلدين

 مع حتقيق فائض يف بعض السنوات. %99يف املغرب جتاوزت و ، يف اجلزائر %97احمللي  ا تنتالاتنسبة التغطية من 
 وميلك ، هما يف اجلزائر واملغرباتنتاجمعدل  ارتفعفقد  اخلضر والفواكهأما : والفواكهجملة الخضر  -4

زائر بنسبة تساهم اجلاملغرب ميزات هامة مقارتنة مع اجلزائر مكنته من تنويع صادراته من اخلضر والفواكه.و 
وبالنسبة للفواكه تساهم اجلزائر ، %6.10واملغرب بنسبة ، الوطن العريب من اخلضر اتنتا  امجايلمن  21.78%
اخلضر والفواكه يف  اتنتا فيمايلي تنوضح ، طن العريبالو  اتنتا  امجايلمن  %10.4واملغرب  %14.3بنسبة 

 البلدين واملتاح من االستهالك لكل منهما.
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 (2017-2000والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب ) جملة الخضر انتاجتطور (27-04الجدول رقم)

 السنوات

 المغرب الجزائر

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 2200.45 2224.71 98.91 1.09 4225.00 3989.46 105.90 5.90-  
2001 3386.58 3423.52 98.92 1.08 3508.80 3222.80 108.87 8.87-  
2002 3862.20 3868.54 99.84 0.16 3879.50 3593.50 107.96 7.96-  
2003 2837.50 2844.18 99.77 0.23 5384.80 5094.80 105.61 5.61 
2004 3940.80 3993.21 98.69 1.31 6395.50 6213.71 102.93 2.93-  
2005 4128.47 4143.36 99.64 0.36 4749.40 4404.99 107.82 7.82-  
2006 3995.41 4025.18 99.26 0.74 5291.00 4946.59 106.96 6.96-  
2007 5524.28 5536.93 99.77 0.23 4839.00 4051.12 119.45 19.45-  
2008 6068.13 6084.88 99.72 0.28 5375.10 4586.05 117.21 17.21-  
2009 7291.30 7316.87 99.65 0.35 5571.30 5029.30 110.78 10.78-  
2010 8765.54 8791.11 99.71 0.29 5705.70 5007.18 113.95 13.95-  
2011 9569.24 9594.81 99.73 0.27 5210.00 4524.69 115.15 15.15-  
2012 10402.3 10438.9 99.60 0.4 6674.8 5946.60 112.2 12.2-  
2013 11866.41 118797.60 99.74 0.26 4957.40 4120.23 120.32 20.32-  
2014 12297.73 12322.15 99.80 0.2 4954.87 4117.70 120.33 20.33-  
2015 13805.6 13865.1 99.6 0.4 5151.58 4283.88 120.26 20.26-  
2016 14563.8 14626.9 99.6 0.4 5562.0 4542.7 122.4 22.4-  
2017 12988.93 / / / 3792.91 / / / 

 : من إعدد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 اجلزائر؛، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
املوازين السلعية للماولات : القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 .للى التوايل 2017إىل  2002للسنوات من، 37إىل  22اجمللدات من ، ةالغذائية الرئيسي
، للخضراملساحة املخصصة  ارتفاعبفضل مقارتنة باملغرب  اخلضر يف اجلزائر اتنتا  ارتفاعتنالحظ من اجلدول 

مع أن ، (2017-2000) خالل الفرتة %10.22بنسبة املغرب يف  تنتا الاتراجع و  %490.40مبعدل منو 
حيث بلغ خالل  يةتنتاجالايف املغرب يفوق اجلزائر وهذا بفضل التفوق يف  (2008-2000الفرتة )  اتنتا متوس  

اجلزائر خالل الفرتات  إال أتننا تنالحظ تفوق، كغ/هكتار14553كغ/هكتار بينما يف اجلزائر 25097هذه الفرتة 
حيث بلغ متوس  املساحة ، باملغربمقارتنة  يةتنتاجالا ارتفاعو  املوالية بسبب التوسع يف املساحة املخصصة للخضر

سنة  ألف هكتار 527.42لتصل إىل ، (2008-2000ألف هكتار خالل ) 280.72املزرولة من اخلضر 
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بني الزيادة  اتذبذبيف املغرب بينما شهدت املساحة املخصصة لزرالة اخلضر ، %87.88بزيادة قدرت بــــ 2016
جمددا حيث بلغت  رتفاعلتعود لال، 2010و 2009و 2008 يف السنواتوتراجت ، والنقصان بنسب منخفضة

ويف ، 2016كغ/هكتار سنة 25557.69يف اجلزائر  يةتنتاجالاوبلغت  .2016ألف هكتار سنة  235.68
أما ، اجلزائر يف %259.25ها بنسبة اتنتاج ارتفعأما فيما خيص الفواكه فقد .كغ/هكتار  17812.08املغرب 
 .(2017-2000خالل الفرتة ) %31.68املغرب 

 (2017-2000جملة الفواكه والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب ) انتاجتطور : (28-04الجدول رقم)

 السنوات

 المغرب الجزائر

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك

 ف طنأل

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 1476.84 1463.30 100.93 0.93-  2930.10 2375.45 123.25 23.25-  
2001 1774.93 1865.59 95.14 4.86 2741.20 2226.7 123.11 23.11-  
2002 1930.61 2252.67 85.70 14.3 2842.30 2327.81 122.10 22.10-  
2003 2694.73 2965.15 90.88 9.12 3427.50 2915.72 117.55 17.55-  
2004 2633.73 2917.57 90.27 9.73 2800.90 2431.67 115.18 15.18-  
2005 2432.07 2679.78 90.76 9.24 2953.70 2339.98 126.23 26.23-  
2006 2791.14 3031.65 92.67 7.33 3105.40 2491.68 124.63 24.63-  
2007 2216.12 2491.02 88.96 11.04 3410.90 2950.21 115.62 15.62-  
2008 2653.51 2925.58 90.70 9.27 3521.63 3060.94 115.05 15.05-  
2009 3037.01 3382.75 89.78 10.22 3720.10 3272.26 113.69 13.69-  
2010 3350.13 3695.87 90.65 9.35 4764.00 4177.71 114.03 14.03-  
2011 3708.31 4054.05 92.47 7.53 4688.90 4075.61 115.05 15.05-  
2012 1585.7 2016.60 78.6 21.4 3844.0 3410.9 112.7 12.7-  
2013 4231.63 4548.83 93.03 6.97 3892.80 3355.82 116.00 16.00-  
2014 4205.10 4673.83 89.97 10.03 3792.65 3255.67 116.49 16.49-  
2015 49628.4 5395.7 92.0 8.00 4395.3 3823.4 115.00 15.00-  
2016 4802.4 5067.1 94.8 5.2 4011.6 3392.6 118.2 18.00-  
2017 5305.62 / / / 3858.63 / / / 

 : من إعدد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 اجلزائر؛، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
املوازين السلعية للماولات : القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 للى التوايل. 2017إىل  2002للسنوات من، 37إىل  22من  اجمللدات، الغذائية الرئيسية
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 احمللي يف البلدين تنتا الاه يعتمد للى املتاح لالستهالك للخضر والفواك من اجلدولني السابقني أنتنالحظ 
املغرب حتقق ف، منها جتاوز الطلب االستهالكي الغذائي تنتا الابالرغم من زيادة الطلب االستهالكي منها إال أن 

 %118و بالنسبة للخضر %122.4الذايت  كتفاءاال بلغ ، ذايت وفائض للتصدير يف اخلضر والفواكه اكتفاء
، مقارتنة باملغربوزيادة الطلب االستهالكي ا يف لدد السكان قابل اجلزائر وبالنظر لتفوقهيف امل ،بالنسبة للفواكه

 بالنسبة للفواكه. %90ويف اخلضر  % 99ذايت جتاوز  اكتفاءحتقق 
واستهالكه الواسع يف ، ه يف املغرباتنتاجوحمدودية ، السكر يف اجلزائر اتنتا واضح يف إن العاز ال: السكر-5

 :ة املتاح لالستهالك منه ترتفع وهذا ماتنوضحه من خالل اجلدول املوايلالبلدين جعل كمي
 (2016-2000) السكر والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب خالل الفترة انتاج(: تطور 29-04الجدول رقم )

 
 السنوات

 المغرب الجزائر
المتاح 

 لالستهالك
 ألف طن

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 

 االنتاج
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

 نسبة التغطية
 االنتاجمن 

 الوطني %

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 768.00 100 483.00 997.87 48.40 51.6 
2001 893.66 100 494.96 965.53 51.26 48.74 
2002 956.23 100 429.64 958.63 44.82 55.18 
2003 871.08 100 478.40 985.12 48.56 51.44 
2004 1027.57 100 467.36 1012.43 46.16 53.84 
2005 915.80 100 460.00 1017.15 45.22 54.78 
2006 977.80 100 376.28 933.43 40.31 59.69 
2007 1121.86 100 414.00 1119.95 36.97 63.03 
2008 1026.66 100 414.00 1119.95 36.97 63.03 
2009 1120.58 100 409.40 1305.68 31.36 68.64 
2010 1120.58 100 341.57 1072.26 31.86 68.64 
2011 1233.89 100 368.00 1176.40 31.28 68.72 
2012 1273.8 100 368.00 1288.0 28.60 71.4 
2013 865.18 100 366.16 1207.04 30.43 69.66 
2014 1335.56 100 372.60 1213.48 30.71 69.29 
2015 1222.6 100 373.6 973.1 38.3 61.7 
2016 1357.8 100 373.0 1083.4 41.3 58.7 

  المصدر: من إعدد الطالبة باالعتماد على: 
 الفالحية وتنظم املعلومات، اجلزائر؛ حصائياتوزارة الفالحة والتنفية الريفية، مديرية اال -
القسم التاسع: املوازين السلعية للماولات الزرالية العربية،  االحصائيةالسنوية الكتب املنظمة العربية للتنمية الزرالية،  -

 .للى التوايل 2017إىل  2002، ، للسنوات من37إىل  22الغذائية الرئيسية، اجمللدات من 
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 الواردات بنسبة ىا للاحتياجااهتتلبية  وتعتمد للىالسكر يف اجلزائر  اتنتا  لازا مزمنا يف من خالل اجلدول تعاين
بسبب ، (2016-2000) خالل الفرتة %76.79 لالستهالك بنسبةاملتاح  ارتفاعكما تنالحظ ،  100%

تراجع  حيث، السكر متواضع اتنتا  يف املغربتنالحظ بينما ، زيادة االستهالك الناتج لن الزيادة يف النمو السكاين
وتعتمد للى  .2016سنة ألف طن  373إىل 2000ألف طن سنة  483من% 22.77بنسبة السكر اتنتا 

 (.2017-2000خالل الفرتة ) %50من الواردات بنسبة  تنتا الاتغطية النقص يف 
يتها ال تتناسب مع املساحة اتنتاجحماصيل البذور الزيتية إال  اتنتا للى الرغم من زيادة : الزيوت والدهون-6

الذايت  كتفاءاال اسأمر الذي يضع جممولة الزيوت ضمن اجملمولات الغذائية ذات معدالت  املزرولة منها اليت.
 : وتنبني ذلك من خالل اجلدول التايليف كل من اجلزائر واملغرب.  فضةاملنخ

 (2016 -2000الزيوت والدهون والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب ) انتاج(: تطور 30-04) الجدول رقم

 السنوات

 المغرب الجزائر

 االنتاج
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 االنتاجمن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 االنتاج
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 االنتاجمن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 76.14 171.18 44.48 55.52 118.27 497.71 23.76 76.24 
2001 51.93 591.75 8.78 91.22 206.04 680.04 30.30 69.7 
2002 49.83 594.42 8.38 91.62 143.60 674.38 22.18 77.82 
2003 43.44 655.95 6.62 93.38 252.30 790.50 31.92 68.08 
2004 104.22 132.98 78.37 21.3 164.55 607.41 27.09 72.91 
2005 59.02 592.20 9.97 90.03 127.82 647.87 19.73 80.27 
2006 50.26 709.83 7.08 92.97 137.42 657.47 20.90 79.1 
2007 33.12 650.02 5.10 94.9 179.33 690.45 25.97 74.03 
2008 42.03 677.26 6.21 93.79 221.06 732.18 30.19 69.81 
2009 95.46 791.61 12.06 87.94 195.19 767.76 25.42 74.58 
2010 45.18 741.33 6.09 93.91 414.43 911.38 45.47 54.53 
2011 105.71 794.71 13.30 86.7 389.12 886.39 43.90 56.1 
2012 63.1 792.2 8.00 92.00 278.2 777.9 35.80 64.2 
2013 101.97 726.55 14.03 85.97 318.44 799.08 39.85 60.15 
2014 70.01 871.51 8.03 91.77 324.20 804.85 40.28 59.72 
2015 86.7 1122.4 7.7 92.3 271.6 794.8 34.2 65.8 
2016 99.5 1147.2 8.7 91.3 317.8 869.0 36.6 63.4 

 على:  باالعتمادالطالبة  اعدادالمصدر: من 
 الفالحية وتنظم املعلومات، اجلزائر؛ حصائياتوزارة الفالحة والتنفية الريفية، مديرية اال -



خالل الفترة  ويره في الجزائر والمغربالدور التنموي االقتصادي للقطاع الفالحي وأهم آليات تط: الفصل الرابع
(2000-2017) 

 

 

250 

ازين السلعية للماولات الزرالية العربية، القسم التاسع: املو  االحصائيةالسنوية الكتب املنظمة العربية للتنمية الزرالية،  -
 .للى التوايل 2017إىل  2002، ، للسنوات من37إىل  22الغذائية الرئيسية، اجمللدات من 

الزيوت  اتنتا يف اجلزائر ، اضعافب ارتفعإال أن تطور املتاح لالستهالك ، يف البلدين تنتا الابالرغم من تطور 
إىل  2000ألف طن سنة  76.14حيث اتنتقل من ، والدهون متذبذب من سنة إىل أخرى بني الزيادة والنقصان

ألف طن إىل  171.18بينما اتنتقل املتاح لالستهالك من ، %30.68مبعدل منو  2016ألف طن سنة  99.5
بسبب ، احمللي للى تغطية املتاح لالستهالك تنتا الاولدم قدرة ، %570ألف طن مبعدل منو جتاوز  1147.2

مماجعلها ، %8احمللي بـــ تنتا الاحيث قدرت تنسبة التغطية من ، تنتا الاو أن منو الطلب االستهالكي جتاوز من
تعترب مجلة الزيوت من املنتاات اليت ويف املغرب ، %90ا للى الواردات بنسبة جتاوزت احتياجااهتتعتمد للى تلبية 

، تنتا الا ارتفاعمن  بالرغم، %50تنسبة التغطية من الوردات تتااوز  مما جعل، اذاتي اكتفاءحتقق فيها املغرب ال 
حني بلغ معدل منو يف ، %168.70ألف طن بنسبة منو  317ألف طن إىل 118.27من  تنتا الااتنتقل حيث 

 .2016 ألف 869إىل 2000سنةألف طن 476.71حيث اتنتقل من  %78.71املتاح من االستهالك 
 الحيواني نتاجالا -ثانيا

مي وتوفري اسأمن الغذائي الوطين والقو  االقتصاددورا مهما يف يف اجلزائر واملغرب يلعب قطاع الثروة احليواتنية 
، والعناصر الغذائية اليت حيتاجها االتنسان مهما للربوتني احليواينمصدرا تشكل املنتاات احليواتنية  حيث، لألسر

، حوم واسألباناملتدتنية من الل يةتنتاجالايف النظام الرلوي التقليدي ذي  للبلدين وتريب معظم تلك الثروة احليواتنية
الثروة  ألدادواجلدول املوايل يبني لنا تطور ، التسويقية للحيواتنات احلية ومنتاااهتا والذي تنخفض فيه الكفاءة

 : (2017-2000احليواتنية يف اجلزائر واملغرب خالل الفرتة )
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 (2017-2000) لفترةالثروة الحيوانية في الجزائر والمغرب خالل ا أعدادتطور  (31-04) رقملجدول ا
 ألف رأس: الوحدة                                                                                                                

 السنوات
 المغرب الجزائر

 الخيل اإلبل الماعز األينام األبقار الخيل اإلبل الماعز األينام األبقار
2000 1595.00 17616.6 3027.7 234.22 42.5 2674.60 17299.70 5120.00 195.00 154.00 

2001 1613.04 17298.8 3129.4 245.49 43.57 2647.00 17172.30 5133.40 180.00 153.50 

2002 1510.77 17057.25 3280.54 249.69 46.43 2669.60 16335.50 5090.40 180.00 152.40 

2003 1560.55 17502.8 3324.74 253.05 47.53 2689.00 16743.00 5208.00 180.00 158.00 

2004 1613.7 18293.3 3450.6 273.14 44.59 2728.80 17026.00 5358.60 180.00 156.00 

2005 1586.07 18909.11 3554.6 268.56 43.53 2722.00 16872.00 5332.00 178.00 159.00 

2006 1607.9 19615.73 3754.6 286.67 43.53 2755.10 17259.70 5355.40 178.00 160.50 

2007 1633.8 20154.9 3837.88 291.36 47.04 2781.10 16984.00 5283.80 180.00 151.10 

2008 1640.73 19946.15 3751.36 395.08 45.28 2814.10 17077.70 5117.90 180.00 152.00 

2009 1682.43 21404.58 3962.12 301.11 44.8 2791.00 17093.00 5283.70 180.00 154.00 

2010 1747.7 22868.7 4287.3 313.99 43.65 2899.90 18030.00 5414.30 175.00 155.00 

2011 1790.14 23989.33 4411.02 318.75 44.2 2949.00 18429.00 5505.00 180.00 156.00 

2012 1843.93 25194.4 4594.5 340.14 46.23 3049.00 18438.25 5601.40 182.00 157.00 

2013 1909.45 26572.9 4910.7 344.01 45.03 3173.00 18979.60 5869.70 180.00 157.00 

2014 1918.32 27807.73 5129.83 348.14 42.01 3238.69 19230.84 6147.23 180.00 160.00 

2015 2149.55 28111.77 5013.95 362.26 42.37 3291.05 18509.60 6231.39 180.00 162.00 

2016 2081.31 28135.99 4934.7 379.09 44.99 3300.00 19870.00 5600.00 180.00 160.00 

2017 1895.13 28393.6 5007.89 381.88 46.84 3456.00 20600.00 5986.00 180.00 160.00 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 اجلزائر؛، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتالمديرية ا، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
املوازين السلعية للماولات : القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 .للى التوايل 2017إىل  2002للسنوات من، 37إىل  22من  اجمللدات، الغذائية الرئيسية
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وتنالحظ من خالل اجلدول تفوق املغرب من حيث لدد ، تطور يف البلديناحليواين  ا تنتالالرفت مدخالت 
، (2017-2000)خالل الفرتة  اسأبقار واملالز واخليل للى اجلزائر بينما تتفوق اجلزائر يف لدد اسأغنام واإلبل

رأس  ألف 2674.60من ، (2017-2000خالل الفرتة ) %29.21اسأبقار يف املغرب بنسبة  لدد ارتفع
من  اتنتقلتحيث ، %19.07بنسبة ت ارتفعواسأغنام  .2017ألف رأس سنة  3456 إىل 2000سنة 

، يشهد لدد املالز واخليل يف املغرب تطورا كبريابينما  م ألف رأس.  20600أس إىل ألف ر  17299.60
، 2017ألف رأس سنة  5986إىل  2000ألف رأس سنة  5120من  %16.9لدد املالز بنسبة ارتفعحيث 

لدد اسأغنام  ارتفاعويف اجلزائر تنالحظ ، ( %7.69-ولرف لدد اإلبل تراجع بنسبة) ، %3.89واخليل بنسبة
ت ارتفع اسأغنامحيث أن ، ( 200-02017)خالل الفرتة  60%لددها بأكثر من  ارتفعواملالز واإلبل واليت 

 ارتفعواملالز  61.18% ارتفاعبنسبة  2017ألف رأس سنة  28393.6 إىل ألف رأس 17616.6 من
أما اسأبقار فلم  2017ألف رأس سنة  5007.89إىل 2000سنة  ألف رأس 3027من 65% لددها بـنسبة

ألف رأس سنة 1895.13إىل  2000ألف رأس سنة  1595ت من ارتفع يشهد تطورها الشيء الكبري حيث
 .18% م تتااوز  ارتفاعبنسبة  2017

يف اجلزائر  للحوم احلمراء أهم الفصائل املنتاة واإلبلسأغنام واملالز ا، متثل حلوم البقر: اللحوم الحمراء-1
وتعد اجلزائر ثالث منتج  اللحوم احلمراء يف البلدين واملتاح لالستهالك. اتنتا واجلدول املوايل يبني تطور ، واملغرب

 1.%9.06ة بنسبة وتأيت بعدها املغرب يف املرتبة الرابع، %10.87للحوم احلمراء يف الوطن العريب بنسبة 
 (2017-2000اللحوم البيضاء والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب ) انتاج(: تطور 33-04) الجدول رقم

 السنوات

 المغرب الجزائر

 االنتاج
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 االنتاجمن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 االنتاج
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 االنتاجمن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 198.13 198.79 99.7 0.3 250.00 251.26 99.50 0.5 
2001 201.0 201.84 99.58 0.42 270.00 272.61 99.04 0.96 
2002 150.70 151.71 99.38 0.62 300.00 302.39 99.21 0.79 
2003 156.80 157.9 99.3 0.7 310.00 312.00 99.36 0.64 
2004 170.0 171.40 99.17 0.83 340.00 341.68 99.51 0.49 
2005 168.57 169.80 99.23 0.77 350.00 352.15 99.39 0.61 
2006 145.30 145.28 100.1 0.1-  340.00 342.15 99.37 0.63 
2007 260.58 260.58 100 00.00 370.00 370.33 99.91 0.09 
2008 305.69 305.67 99.97 0.03 440.00 440.33 99.93 0.07 
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2009 209.29 209.34 99.84 0.16 430.00 431.12 99.74 0.26 
2010 282.07 281.63 100.25 0.25-  560.00 560.96 99.83 0.17 
2011 336.12 336.12 100 0.00 590.00 560.96 99.63 0.37 
2012 365.39 365.14 100.6 0.6-  620.00 620.5 99.9 0.1 
2013 418.40 418.11 100.15 0.00 660.00 661.42 99.79 0.21 
2014 463.45 463.45 100 0.00 602.00 603.42 99.77 0.23 
2015 505.20 505.20 100 0.01 718.5 737.6 97.4 2.6 
2016 510.8 508.47 100.3 0.3-  681.6 703.4 96.9 3.1 
2017 530.0 / / / 721.6 / / / 

 على:  باالعتمادالطالبة  اعدادالمصدر: من 
 الفالحية وتنظم املعلومات، اجلزائر؛ حصائياتوزارة الفالحة والتنفية الريفية، مديرية اال -
 ؛2017املنظمة العربية للتنمية الزرالية، أوضاع اسأمن الغذائي العريب،  -
الزرالية العربية، القسم التاسع: املوازين السلعية للماولات  صائيةاالحالسنوية الكتب املنظمة العربية للتنمية الزرالية،  -

 .. للى التوايل2017إىل  2002، ، للسنوات من37إىل  22الغذائية الرئيسية، اجمللدات من 
خالل  مقارتنة باملغرب تنتا الامع تفوق اجلزائر يف ، اللحوم احلمراء يف البلدين اتنتا تنالحظ من اجلدول منو 

سنة  ألف طن251.78من ، %116.5بنسبة  تنتا الا ارتفعيف اجلزائر  إذ جند، 2017-2000الفرتة 
حيث اتنتقل  %69.32بنسبة  تنتا الا ارتفعوبالنسبة للمغرب ، 2017سنة  ألف طن 544إىل 2000

( زيادة 2017-2009حيث لرفت الفرتة )، 2017سنة 473.35إىل  2000سنة  ألف طن 280.15من
ياة تطبيق سياسة التاديد الفالحي والريفي يف هذه الفرتة يف اجلزائر وخمط  املغرب اسأخضر يف البلدين تنت تنتا الا

 .يف املغرب خالل تنفس الفرتة
السكان وبالتايل زيادة الطلب  لدد تطوراملتاح لالستهالك من سنة سأخرى تنتياة  ارتفاعوتنالحظ 
ذايت جتاوز  اكتفاءاحمللي بتحقيق  تنتا الاهالك من للى تغطية املتاح لالستاجلزائر واملغرب تعتمد و ، االستهالكي

 .2017-2000خالل الفرتة  %97جتاوز  املغربيف يف اجلزائر و  86%
يعد استهالك اللحوم البيضاء أوسع مقارتنة باللحوم احلمراء. ويرجع ذلك أساسا إىل تناسب : اللحوم البيضاء-2

بشكل كبري للى طيور ويشمل هذا النوع ، اجلزائر واملغربيف أسعار هذه اسأخرية مع القدرة الشرائية للمستهلك 
من  %15.82وتعد املغرب ثالث منتج للحوم البيضاء يف الوطن العريب بعد مصر والسعودية بنسبة ، الدواجن
 1.%6.18الوطن العريب بينما تساهم اجلزائر بنسبة  اتنتا  امجايل
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 (2017-2000المتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب )اللحوم البيضاء و  انتاجتطور : (33-04) الجدول رقم

 السنوات

 المغرب الجزائر

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 ن الوارداتم

% 
2000 198.13 198.79 99.7 0.3 250.00 251.26 99.50 0.5 
2001 201.0 201.84 99.58 0.42 270.00 272.61 99.04 0.96 
2002 150.70 151.71 99.38 0.62 300.00 302.39 99.21 0.79 
2003 156.80 157.9 99.3 0.7 310.00 312.00 99.36 0.64 
2004 170.0 171.40 99.17 0.83 340.00 341.68 99.51 0.49 
2005 168.57 169.80 99.23 0.77 350.00 352.15 99.39 0.61 
2006 145.30 145.28 100.1 0.1-  340.00 342.15 99.37 0.63 
2007 260.58 260.58 100 00.00 370.00 370.33 99.91 0.09 
2008 305.69 305.67 99.97 0.03 440.00 440.33 99.93 0.07 
2009 209.29 209.34 99.84 0.16 430.00 431.12 99.74 0.26 
2010 282.07 281.63 100.25 0.25-  560.00 560.96 99.83 0.17 
2011 336.12 336.12 100 0.00 590.00 560.96 99.63 0.37 
2012 365.39 365.14 100.6 0.6-  620.00 620.5 99.9 0.1 
2013 418.40 418.11 100.15 0.00 660.00 661.42 99.79 0.21 
2014 463.45 463.45 100 0.00 602.00 603.42 99.77 0.23 
2015 505.20 505.20 100 0.01 718.5 737.6 97.4 2.6 
2016 510.8 508.47 100.3 0.3-  681.6 703.4 96.9 3.1 
2017 530.0 / / / 721.6 / / / 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 اجلزائر؛، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، حة والتنفية الريفيةوزارة الفال -
 ؛2017، العريب أوضاع اسأمن الغذائي، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
 املوازين السلعية للماولات: القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 . للى التوايل.2017إىل  2002للسنوات من، ، 37إىل  22اجمللدات من ، الغذائية الرئيسية
اللحوم  اتنتا حيث اتنتقل ، 2017-2000خالل الفرتة  تنتا الامستويات  ارتفاعمن اجلدول تنالحظ 
ويف ، %167بنسبة  2017سنة ألف طن  530إىل  2000سنة  ألف طن 198.13البيضاء يف اجلزائر من 

وما  .%188.64بنسبة  2017سنة  طن ألف 721.6إىل  2000سنة  ألف طن 250اتنتقل من غرب امل
وتأيت ، تطبيق سياسة جتديد الفالحي والريفي فرتةخالل  اللحوم البيضاء تضالف اتنتا ميكن استنتاجه هو أن 

لك اسأمر بالنسبة للمغرب كذ، و االستثماراحلكومة لتشايع هذا النوع من  هذه الزيادة كنتياة للاهود اليت بذلتها
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احمللي  تنتا الاتعتمد اجلزائر للى تغطيته من بالنسبة للمتاح لالستهالك  .خالل فرتة تطبيق خمط  املغرب اسأخضر
مع جتاوز الطلب االستهالكي من اللحوم البيضاء يف بعض السنوات وحتقيق فائض.وتعتمد ، %100بنسة 

 احمللي. تنتا الا ح من االستهالك للىللى تغطية املتا  %99املغرب بنسبة تتااوز 
إيل النهوض بقطاع اسألبان ومنتاااهتا بااللتماد للى النظم  تسعي كل من اجلزائر واملغرب: األلبان ومنتجاتها-4

يف النظم الرلوية التقليدية اليت تشكل  تنتا الاوتعزيز اجلهود احلالية فيما خيتص بتطوير وتأهيل ، تنتا لالاحلديثة 
ومنتاااهتا يف الوطن العريب بعد مصر  لأللبانكرب يف تعداد الثروة احليواتنية. وتعد اجلزائر ثالث منتج النسبة اسأ
 1.بينما حتتل املغرب املرتبة اخلامسة، والسعودية

 (2017 -2000)األلبان ومنتجاتها والمتاح لالستهالك في الجزائر والمغرب  انتاجتطور : (34- 04الجدول رقم )

 السنوات

 المغرب ئرالجزا

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 1030.84 2839.65 36.30 63.7 1150.00 1557.98 73.81 26.19 
2001 1544.00 3860.84 34.99 65.01 1100.00 1611.44 68.26 31.74 
2002 1650.00 3761.76 43.86 56.14 1200.00 1711.44 70.12 29.88 
2003 1580.00 3331.05 47.62 52.38 1250.00 1969.44 63.47 36.53 
2004 1709.1 3782.20 45.19 54.81 1300.00 1919.07 67.74 32.26 
2005 1682.11 4116.43 40.86 59.14 1420.00 1879.32 75.56 24.44 
2006 1773.54 4235.15 41.88 58.12 1571.00 2030.32 77.38 22.62 
2007 1851.18 5668.79 32.66 67.34 1660.00 2002.84 82.88 17.12 
2008 1878.52 5714.18 32.87 67.13 1800.00 2142.84 84.00 16.00 
2009 2377.64 5113.09 46.54 53.46 1960.00 2513.90 77.97 22.03 
2010 2854.07 5589.52 51.06 48.94 2100.00 2513.53 83.55 16.45 
2011 3165.66 3276.48 96.62 3.38 2500.00 3024.03 82.67 17.33 
2012 3063.8 5937.4 51.6 48.4 2300.00 2743.5 83.8 16.2 
2013 3400.57 5383.77 63.17 36.83 2300.00 2751.46 83.59 16.41 
2014 3648.55 7227.59 50.48 49.52 2400.00 2851.46 84.17 15.83 
2015 3895.0 4737.5 82.2 17.8 2538.00 2998.3 84.7 15.3 
2016 3719.0 4616.5 80.6 19.4 2586.40 3144.8 82.2 17.8 
2017 3700.00 / / / 2635.6 / / / 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
                                                           

 .52، ص 2017املنظمة العربية للتنمية الزرالية، أوضاع اسأمن الغذائي العريب، 1
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 اجلزائر؛، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
 ؛2017، أوضاع اسأمن الغذائي العريب، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
 املوازين السلعية للماولات: القسم التاسع، بيةالزرالية العر  االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 . للى التوايل.2017إىل  2002للسنوات من، 37إىل  22اجمللدات من ، الغذائية الرئيسية
حيث اتنتقل ، املتاح لالستهالك ارتفاعوكذلك  البلدين من اسألبان ومنتاااهتا اتنتا  ارتفاعتنالحظ من اجلدول 

، % 258.93بنسبة  2017سنة  الف طن 3700إىل  2000 سنةألف طن  1030.84من  تنتا الا
إال أن اجلزائر مزالت تعتمد للى تغطية املتاح لالستهالك من الواردات  اضعافبثالثة  تنتا الاوبالرغم من زيادة 

 متوس  %60بالواردات  التغطيةحيث جتاوزت تنسبة ، االستهالكي تنتياة التزايد السكاين وزيادة الطلب
 تنتا الازيادة  ( بفضل2016-2009الفرتة ) كمتوس   %34.17وتراجعت إىل ، (2008-2000الفرتة)

 لسياسات والتدابري املتخدة يف هذا اجملالويرجع ذلك ل، احمللي تنتا الاوااللتماد للى تغطية الطلب االستهالكي ب
إىل  2000سنة ألف طن  1150من تنتا الاويف املغرب اتنتقل ، سياسة التاديد الفالحي والريفي اطاريف 

ا تراجعت تنسبة كم(. 2017-2000خالل الفرتة ) %129.18بنسبة  2017سنة  ألف طن2635.6
كمتوس  للفرتة   %17.68إىل ، (2008-2000)كمتوس  الفرتة   %26.30من التغطية بالواردات 

 تبطةالسالالت احملسنة وتنشـر التقنيات املر  قد مكنت اجملهودات املهمة املبذولة الستريادو (. 2009-2016)
 كتفاءاال مكنــت مــن حتقيــق  لتلقيــح وكــذا حماربــة اسأوبئــة احليواتنيــةا برتبية املواشي والتتبع الصحي لرب محالت

 .%80مبستويات مرتفعة جتاوزت  قطـاع احلليب الذاتــي فــي
 واجلزائر  تبة الثالثةفإن املغرب حتتل املر ، 2017استنادا لتقرير أوضاع اسأمن الغذائي العريب لسنة : البيض -5
، الوطن العريب اتنتا من  %7واجلزائر بنسبة ، %13.42ذلك بنسبة بة الرابعة للى املستوى العريب و حتتل املرت

احمللي يف اجلزائر يغطي املتاح لالستهالك  تنتا الاواملالحظ أن ، البيض اتنتا يف  ذاتيا اكتفاءوتعرف اجلزائر واملغرب 
ابتداء من  تنتا الامع تسايل فائض يف  %100بنسبة  ذايت اكتفاءملغرب حتقق ويف ا، %99بنسبة جتاوزت 

 .البلدينيف واملتاح لالستهالك وتنسبة التغطية البيض  اتنتا واجلدول املوايل يبني مدى تطور ، 2010
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 (2017 -2000) في الجزائر والمغرب خالل الفترةوالمتاح لالستهالك  البيض انتاجتطور : (35-04الجدول رقم)

 السنوات

 المغرب الجزائر

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 101.0 101.0 100 00.00 155.00 155.00 100 00.00 
2001 108.0 108.0 100 00.00 160.00 160.00 100 00.00 
2002 161.0 161.0 100 00.00 165.00 165.00 100 00.00 
2003 165.0 165.0 100 00.00 150.00 150.00 100 00.00 
2004 181.42 181.42 100 00.00 165.00 165.00 100 00.00 
2005 172.25 172.82 99.67 0.33 150.00 150.00 100 00.00 
2006 178.49 178.50 99.99 0.01 140.00 140.00 100 00.00 
2007 195.69 195.78 99.95 0.05 190.00 190.00 100 00.00 
2008 184.39 184.56 99.91 0.09 185.00 185.03 99.98 0.02 
2009 193.56 194.06 99.74 0.26 185.00 185.07 99.96 0.04 
2010 229.53 224.98 99.80 0.2 225.00 223.36 100.73 0.73-  
2011 229.10 229.55 99.80 0.2 255.00 253.52 100.58 0.53-  
2012 266.3 266.6 99.9 0.1 250.00 247.6 101.0 1.0-  
2013 299.35 299.35 100 0.00 275.00 273.72 100.21 0.21-  
2014 303.03 303.3 100 0.00 278.00 276.72 100.47 0.47-  
2015 167.5 168.0 99.7 0.3 324.5 321.3 101.0 1.0-  
2016 167.3 167.9 99.6 0.4 269.5 270.5 99.6 0.4 
2017 132.98 / / / 254.83 / / / 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 اجلزائر؛، م املعلوماتالفالحية وتنظ حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
 ؛2017، أوضاع اسأمن الغذائي العريب، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
 املوازين السلعية للماولات: القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 . للى التوايل.2017إىل  2002منللسنوات ، 37إىل  22اجمللدات من ، الغذائية الرئيسية
بينما حتتل ، السمكي والثاتنية لربيا بعد مصر تنتا الاغرب املرتبة اسأوىل مغاربيا يف حتتل امل: السمكي نتاجالا-ثالثا

السمكي يف اجلزائر واملغرب واملتاح  تنتا الااجلزائر املرتبة الرابعة مغربيا والتاسعة لربيا.واجلدول املوايل يبني تطور 
 ستهالك. لال
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 (2017-200في الجزائر والمغرب ) والمتاح لالستهالك السمكي نتاجالا تطور: (36-04الجدول رقم ) 

 السنوات

 المغرب الجزائر

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

نسبة التغطية 
 من الواردات

% 

 نتاجالا
 ألف طن

المتاح 
 لالستهالك
 ألف طن

نسبة التغطية 
 نتاجالامن 

 الوطني%

 نسبة التغطية
 من الواردات

% 
2000 102.25 107.37 95.23 4.77 913.34 619.08 147.53 47.53-  

2001 102.25 106.32 96.17 3.83 1114.50 858.74 129.78 29.78-  

2002 103.79 110.79 93.68 6.32 960.09 704.33 136.31 36.31-  

2003 103.79 123.70 83.90 16.1 927.32 671.56 138.08 38.08-  

2004 103.79 125.21 82.89 17.11 917.57 705.03 130.15 30.15-  

2005 139.83 158.13 88.43 11.57 1024.45 732.83 139.79 39.79-  

2006 157.31 169.39 92.87 7.13 881.16 589.54 149.47 49.47-  

2007 148.84 164.69 90.38 9,62 878.34 500.39 175.53 75.53-  

2008 142.04 157.12 90.40 9.6 1007.58 597.84 168.54 68.54-  

2009 132.27 158.35 83.58 16.42 1160.90 689.40 168.39 68.39-  

2010 132.12 153.97 84.51 15.49 1136.16 810.56 140.17 40.17-  

2011 95.17 122.85 77.47 22.53 957.00 734.35 130.32 30.32-  

2012 108.2 135.9 79.6 20.4 1164.9 841.7 138.4 38.4-  

2013 104.05 127.41 81.67 18.33 1264.97 875.52 144.48 44.48-  

2014 101.58 142.37 71.35 28.65 1369.12 998.48 137.12 37.12-  

2015 105.2 136.5 77.1 22.9 1371.1 1237.5 110.8 10.8-  

2016 102.1 132.6 77.0 23 1465.2 1293.6 113.3 13.3-  

2017 104.5 / / / 1497.8 / / / 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 اجلزائر؛، الفالحية وتنظم املعلومات حصائياتمديرية اال، وزارة الفالحة والتنفية الريفية -
 ؛2017، أوضاع اسأمن الغذائي العريب، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
 املوازين السلعية للماولات: القسم التاسع، الزرالية العربية االحصائيةالسنوية الكتب ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

 . للى التوايل.2017إىل  2002للسنوات من، 37إىل  22اجمللدات من ، الغذائية الرئيسية
مبا يغطي الطلب االستهالكي وحيقق  تنتا الارة تتمتع باستقاللية تامة من حيث وفاجلدول أن املغرب  من

 تنتا الاحيث اتنتقل ، (2017-2000خالل الفرتة ) %63.99بنسبة  تنتا الا ارتفعحيث ، فائض للتصدير
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 كتفاءاال وتعترب اجلزائر من الدول اليت حتقق ، 2017ألف طن سنة  1497.8طن إىل  ألف 913.34من 
يف  السمكي تنتا الاالرتاجع والتذبذب احلاصل يف  أتننا تنالحظ إال، %80 جتاوزت الذايت مبستويات مرتفعة

بزيادة فاقت  2006سنة ألف طن 157إىل  2000سنة  طن ألف 102.25 ارتفع هحيث تنالحظ أتن، راجلزائ
السنوات  ألف طن يف105والتدهور إىل أن أصبح ال يتعدى  خنفاضااليف  تنتا الامث بعدها بدأ ، % 53.84
، بذلتها الدولة وهذا رغم الربامج واجلهود اليت 2017و 2007مقارتنة بني سنيت  %29بة بنس اخنفضاسأخرية و 

البدائي  االستغالليغلب لليه الطابع التقليدي القائم للى الصيد البحري يف اجلزائر مهمشا و لذا يعترب قطاع 
 للموارد البحرية.

ف العديد من التطورات خالل فرتة واملغرب لر  يف اجلزائر واحليواين النبايت تنتا الاومما سبق ميكن القول أن 
سعي هذه الدول  اطارويأيت ذلك يف ، ( بعد أزمة الغذاء العاملية2017-2009الدراسة خاصة خالل الفرتة )

 االستهالكيالطلب  احتياجاتملقابلة وتعزيز القدرات التصديرية منها السلع الغذائية اسأساسية  اتنتا لتطوير 
 ارتباطلموما فإن ، يادة لدد السكان وحتسن املداخيلالذي يعزى إىل ز ، تنتا الادل مع وزتاليت جتا املتزايدة

، السوق الدولية للغذاء من تناحية أخرى تشهدهاالنبايت باهلطول املطري من تناحية وتأثره بالتقلبات اليت  تنتا الا
املخصصة له أو من حيث معدل واملساحة  تنتا الامن حيث كمية  الغذائي يعرف تذبذبات مستمرة تنتا الاجعل 

خاصة يف اجملمولات يف البلدين واملتاح لالستهالك  يةتنتاجالايظهر التباين الواضح بني اسأوضاع . ولموما يةتنتاجالا
أين جند أن ، ة اسألبان ومشتقااهتا والبقولياتاسأساسية الرئيسية وهي مجلة احلبوب والسكر والزيوت وكذلك جممول

 خالل فرتة الدراسة. تنتا الابالرغم من حتسن  يةتنتاجالااوز اسأوضاع املتاح لالستهالك يتا
جتاوز الطلب االستهالكي  تنتا الافرغم زيادة الطلب االستهالكي إال أن أما بالنسبة للخضر والفواكه 

قق فتح، احلمراء والبيضاءموجه للتصدير يف كال البلدين.أما جممولة البيض ومجلة اللحوم  الغذائي وحتقيق فائض
 ذايت. اكتفاءاجلزائر واملغرب 
، للتصديرالطلب االستهالكي مع حتقيق فائض موجه يف املغرب  تنتا الافقد جتاوز  السمكي تنتا لالبالنسبة 

ويعتمد للى الواردات لتغطية الطلب ، من املتاح لالستهالك %70حوايل  تنتا الابينما يف اجلزائر يغطي 
 االستهالكي.

اسأفراد بالغذاء بااللتماد للى  امداد الغذاء يف كل من اجلزائر واملغرب حمقق سواء من اتاحةولليه فإن لنصر  
يف بعض املنتاات كاخلضر والفواكه واللحوم والبيض أو  الوطين بشكل كلي )اسأمن الغذائي املطلق( تنتا الا

أو من لن طريق ، ومنتاااهتا كاحلبوب والبقوليات واسألبان  مبستويات مرتفعة منه احلالة املثلى للوفرة يف منتاات
 .والسكر، لدهونوا مثل مجلة الزيوت االسترياد
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 ية للحصول على الغذاءاالقتصادالقدرة : الفرع الثاني
إمكاتنااهتم  م من السلع الغذائية وفقاحتياجااهتاحلصول للى الغذاء بقدرة اسأفراد للى تدبري  امكاتنيةتقاس 

 الغذائي والنم  الغذائي السائد  تنتا الاالسكاين ومنو  لغذائية والنمواملادية )دخول اسأفراد( وأسعار السلع ا
 سلع الغذائيةأسعار ال -أوال

وكذلك للى قدرة ، للمواطننيهذه السلع  اتاحة امكاتنيةأسعار السلع الغذائية وتقلبااهتا هلا تأثري مباشر للى 
سعار العاملية لسلع احلبوب والزيوت والسكر املواطن للى احلصول لليها بالكمية واجلودة املطلوبتني وخباصة اسأ

دراسة الرقم القياسي سأسعار الغذاء للمستهلك الذي أصبح مؤشرا يعتمد لليه يف  خالل من واملنتاات احليواتنية.
يبني واجلدول  وبالتايل مقدرة املواطنني يف احلصول للى الغذاء.، قياس مستويات غالء املعيشة ومستويات التضخم

 (2017-2010الغذاء يف اجلزائر واملغرب مقارتنة باملؤشر العاملي خالل الفرتة )شر العام لالسعار تطور املؤ 
 (2017-2010المؤشر العام لالسعار الغذاء في الجزائر والمغرب ): (37-04الجدول رقم )

 100=2010سنة األساس                                                                                                                        

متوسط الفترة  الدولة
(2010-2015) 

2016 2017 
 معدل التغير بين الفترة

 2017وسنة (2010-2015)
% 

 16.59 196.61 206.46 168.63 الجزائر
 6.58 126.78 126.77 118.95 المغرب

 -10.60 174.6 161.5 195.3 المؤشر العالمي
 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : درالمص
 .71-70ص ص ، 2017من الغذائي العريب اسأ أوضاع تقرير، املنطمة العربية للتنمية الزرالية -

 حيث %16.59بنسبة  اارتفال شهد اجلزائر يف السعار الغذاء العام املؤشر البياين أن اجلدول من تنالحظ
بينما ، %168.63( أين كان 2015-2010الفرتة ) مقارتنة مبتوس ، 2017 سنة %196.61إىل  ارتفع
 %126.78إىل ( 2015-2010متوس  الفرتة ) %118.95اتنتقل من ، %6.58يف املغرب بنسبة  ارتفع
الذايت فيما خيص  كتفاءاال أقل من اجلزائر سأن املغرب حتقق مستويات مرتفعة من  رتفاعوهذ اال، 2017سنة 

يف احلبوب والبقوليات والزيوت والسكر. غري أتننا تنالحظ تراجع املؤشر العام السلع الغذائية االساسية املتمثلة 
ملتوس  الفرتة  195.3%مقارتنة بنحو  2017يف 174.6% إىل حنو السعار الغذاء للى املستوى العاملي

وذلك بسبب تراجع اسأرقام القياسية سأسعار ، 10.6 %0 بلغت اخنفاضأي بنسبة ، (2010-2015)
 يف الغذائية السلع سأسعار العام املؤشر لرفه الذي خنفاضاال من وبالرغم، والزيوت واللحوم احلبوب والسكر

أكثر حدة من  رتفاعويف اجلزائر كان اال هارتفال واصل بل، البلدين يف املنحى تنفس يعرف  م، الدولية اسأسواق
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 وكذا، اخلار  من املستوردة لسلعا تسعري آليات حول التساؤالت من العديد يطرح ما هذا، (بنسبة أقل)املغرب 
 .واملغرب اجلزائر يف احمللية
 مستويات دخول األفراد -ثانيا

وكمية  فنولية، ية لألفراد يف احلصول للى الغذاءاالقتصاد تؤثر مداخيل االفراد بشكل مباشر للى القدرة
 املكوتنة لسلة الغذاء تتأثر مبستويات الدخول بصفة أساسية. الغذاء

          ( 2017-2009) وفقا لتعادل القوة الشرائية، الدخل القومي اجماليصيب الفرد من ن: (38-04)الجدول رقم 
 دوالر/فرد: الوحدة                                                                                                     

 الدولة
متوسط الفترة 

(2009-2015) 2016 2017 
 دل التغير بين الفترةمع

 % 2017(وسنة2009-2015)
 14.19 15050 14870 13180 الجزائر
 18.32 8063 7710 6814 المغرب

 6.42 11688.6 10656 10983.8 المغرب العربي
 13.59 16998 16794 14965 الوطن العربي

 20.85 16927 16190 14006 العالم
 72ص، 2017تقرير أوضاع اسأمن الغذائي العريب ، املنطمة العربية للتنمية الزرالية: الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر

مقارتنة باملغرب حبوايل تقريبا الدخل القومي يف اجلزائر  امجايلتنصيب الفرد من  ارتفاعمن اجلدول تنالحظ 
وتتفوق  %11.08ة بنسب العاملياملستوى و  %11.46بنسبة  كما أن اجلزائر أقرب إىل املستوى العريب،  الضعف
من تنصيب الفرد  أنحني  يف، 2017لسنة من حيث تنصيب الفرد من الدخل القومي  %22.33بنسبة مغاربيا 
دوالر/للفرد ملتوس  الفرتة  6814من  ارتفعبالرغم من أتنه ، باملغرب ضعيف مقارتنة باجلزائر الدخل القومي امجايل

للى لكنه بقى منخفض  .% 18.32زيادة  بنسبة 2017دوالر/للفرد سنة 8063( إىل 2009-2015)
بنسبة  العامليللى املستوى و  %52.56بنسبة  العريبللى مستوى الوطن و  %31.02بنسبة  املستوى املغاريب

 .مقارتنة باملغرب ية للحصول للى الغذاء أكرب يف اجلزائراالقتصادمما جيعل القدرة . 2017لسنة  52.37%
تنصيب الفرد من الدخل القومي تنالحظ أتنه هناك لالقة طردية بني ار الغذاء و سعاملؤشر العام سأوباملقارتنة بني 

ما يعين أن أجور اسأفراد ، لكال البلدين تنصيب الفرد من الدخل القومي ارتفاعاملؤشر العام سأسعار الغذاء و  ارتفاع
 .يف أسعار السلع الغذائية رتفاعلال تستايب بالزيادة بشكل لام

 النمو السكاني -ثالثا
طريق تأثريه يف الطلب للى السلع الغذائية. ففي ظل  احلصول للى الغذاء لن امكاتنيةيؤثر منو السكان للى 

وخباصة للى السلع الغذائية ، زيادة يف الطلب السكان تعين الدادفإن زيادة ، حمدودية املعروض من تلك السلع
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، اسأسعار ارتفاعوهذا بدوره يؤدي إىل ، النباتيةومصادر الطاقة والربوتينات احليواتنية و ، احلبوب: مثل الرئيسية
 .وبالتايل صعوبة حصول املستهلك لليها

 (2017-2000) الغذائي في الجزائر والمغرب نتاجالامؤشر تطور عدد السكان مقارنة بتطور : (39-04الجدول رقم)
                                                                                                       2004-2006=100 

 السنوات

 المغرب الجزائر
 عدد السكان
 ألف نسمة

 نسبة النمو
% 

 انتاجمؤشر 
 الغذاء

 نسبة النمو
% 

 عدد السكان
 ألف نسمة

 نسبة النمو
% 

 انتاجمؤشر 
 الغذاء

 نسبة النمو
% 

2000 30824.00 / 66 / 28705.00 / 72 / 
2001 30836.00 0.038 70,4 6.66 29170.00 1.61 77,3 7.36 
2002 31046.80 0.68 73,9 4.97 29631.00 1.58 83,6 8.15 
2003 31600.00 1.78 85,7 15.96 29761.50 0.44 96,3 15.19 
2004 32312.00 2.25 94,8 10.61 29892.00 0.43 97 0.7 
2005 33156.00 2.61 98.7 4.11 30172.00 0.93 93.2 3.91-  
2006 33722.97 1.17 106.5 7.85 30506.00 1.10 109.8 17.83 
2007 34400.00 2.00 95.2 -10.64 30841.00 1.09 92.8 -15.54 
2008 34800.00 1.16 101.0 6.17 31117.00 0.89 102.5 10.46 
2009 35100.00 0.86 122.2 20.94 31513.00 1.27 121.4 18.51 
2010 35661.31 1.59 130.3 6.65 31851.00 1.07 125.1 3.01 
2011 36414.29 2.11 144.1 10.60 32245.00 1.23 128.4 2.65 
2012 37495.00 2.96 149.7 3.87 32597.00 1.09 123.1 -4.10 
2013 38297.00 2.13 164.9 10.18 32950.00 1.08 127.8 3.79 
2014 39500.00 3.14 142.5 -13.58 33848.00 2.72 131.6 2.97 
2015 39963.00 1.17 151.0 5.96 34803.30 2.82 139.0 5.66 
2016 40606.00 1.6 151.6 0.41 34947.00 0.41 118.5 -14.76 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 خمتلفة. الداد، اجلزائر، حصائياتالديوان الوطين لال -
  .6ص، 2018، املغرب، دليل المستثمر الفالحي في المغرب، الغاباتوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه و  -
للسنوات من  37إىل  24اجمللدات من، الزرالية العربية االحصائيةوية الكتب السن، نظمة العربية للتنمية الزراليةامل -

 .للى التوايل 2017إىل  2004
تنسبة منو السكان يف اجلزائر بـــ قدرت ، من جهةتنالحظ أن لدد السكان يف البلدين يف زيادة مستمرة 

تنالحظ أن تنسبة النمو ومن جهة أخرى ، (2017-2000خالل الفرتة ) %21.74ويف املغرب  31.73%
وذلك اللتماد البلدين للى الفالحة املطرية ، يف البلدين متذبذبة بني الزيادة والنقصان الغذاء اتنتا يف مؤشر 
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 تنتا الااسأفراد يف احلصول للى الغذاء خاصة من  مما يؤثر للى قدرة، تنتا الااملناخية اليت تتحكم يف والظروف 
  خاصة يف ظل النمو السكاين املستمر وزيادة الطلب للى الغذاء.، احمللي

 )استقرار األمن الغذائي في البلدين(االستقرار: الفرع الثالث
ات مداداالل تقوميه لكفاية ات الغذاء للى املستوى القومي هذا من خالامداديقيس هذا املؤشر كفاءة 

الغذائية من  تعتمد بشكل كبري للى الواردات خاصة الدول اليت، الغذائية للى املستوى الوطين وخطر تعطلها
ااهتا الغذائية بسبب اسأزمات السياسية امدادللسلع الغذائية الرئيسية ما يعرضها خلطر تعطل  اخلار  خاصة بالنسبة

أسعاره( أو  ارتفاعلرض الغذاء يف السوق الدولية أو  اخنفاضية )االقتصاد، ام الغذاء ضدها كسالح()استخد
ميكن أن  1.لرض الغذاء يف السوق الدولية بسبب الكوارث املناخية أو الطبيعية بشكل لام( اخنفاضاملناخية )

صادرات مقارتنة بال تنوضح استقرار اسأمن الغذائي للازائر واملغرب من خالل مقارتنة تنسب التبعية للواردات الغذائية
 : الغذائية من خالل مايلي

 الميزان التجاري الفالحي -أوال
ي هلذا االقتصادوهو ميكن من توضيح اسأداء ، حي لن وضعية القطاع الفالحييعرب امليزان التااري الفال

ملوايل يبني دول اواجل .لاز أو فائض وإن كان حيققالقطاع من خالل مقارتنة حام الصادرات والواردات الفالحية 
 .2017-2000خالل الفرتة  والواردات الفالحية يف اجلزائر واملغرب حام الصادرات

                                                                                              رمليون دوالالوحدة:   (2017-2000تطور الميزان التجاري الفالحي في الجزائر والمغرب ): (40-04الجدول رقم )
 

 السنوات
 المغرب الجزائر

الصادرات 
 الفالحية

الواردات 
 الرصيد الفالحية

الصادرات 
 الفالحية

الواردات 
 الرصيد الفالحية

2000 111 2 592 2559- 695 1 668 973- 
2001 151 3 017 2866- 411 1 599 1188- 
2002 127 2 951 2824- 854 1 589 735- 
2003 135 3 561 3426- 896 1 979 1083- 
2004 154 4 773 4619- 896 1 979 1083- 
2005 164 3 922 3827- 1 358 2 303 945- 
2006 165 4 677 4512- 1 415 2 395 980- 
2007 181 6 077 5896- 1 418 3 182 1764- 
2008 190 7 031 6841- 1 421 3 770 2349- 
2009 209 7 252 7043- 1811 4 233 2422- 
2010 134 6 223 6089- 1 962 4 175 2213- 
2011 148 6 807 6659- 1 852 5 287 3435- 

                                                           
 .5، مرجع سابق، صاألمن الغذائي إشكالية تقويمية ومؤشرات دالة على حالته في الجزائرطوجييين زين العابدين، تنسيبة معقال،  1
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2012 314 11 245 10931- 2 101 5 964 3863- 
2013 399 11 934 11535- 2 472 5 272 2800- 
2014 403 11 798 11395- 2 500 5 214 2714- 
2015 407 11 210 10803- 2 570 4 220 1650- 
2016 508 11 910 11402- 2 930 4 599 1669- 
2017 538 12 032 11494- 3 121 4 720 1599- 

 .خمتلفة الداد، ي العربي الموحداالقتصادالتقرير ، صندوق النقد العريب-: الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 (2017-2000لمغرب خالل الفترة)تطور الصادرات والواردات في كل من الجزائر وا: (14-04الشكل رقم )

 مليون دوالر: الوحدة                                                                                                              

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق. اعدادمن : المصدر

-2000ي يف البلدين سال لازا يف رصيده خالل الفرتة )من اجلدول أن امليزان التااري الفالح تنالحظ
إال أن هذا العاز أكثر حدة يف اجلزائر مقارتنة باملغرب بسبب ضعف مسامهة الصادرات يف تغطية ، (2017

تنسبة تغطية الصادرات الفالحية للواردات  وتعترب، مغرباليت تقدر أكثر من مرتني بالنسبة لل، واردااهتا الضخمة
بينما املغرب ، 2017سنة  %4.47و، 2000سنة  %4.28 جد ضعيفة حيث بلغت اجلزائرالفالحية يف 
سنة  % 66.12وجتاوزت تنسبة التغطية يف املغرب للنصف حيث وصلت إىل ، 2000سنة  41,66%
من  اتنتقلتحيث ، (2017-2000تنالحظ أتنه بالرغم من زيادة الصادرات يف اجلزائر خالل الفرتة ).2017
إال أن ، %384.68 بنسبة منو قدرت بــــ .2017سنة  مليون دوالر 538إىل  2000سنة  مليون دوالر 111

، الواردات الفالحية ارتفاعوهذا بسبب ، وشهدت تغريا طفيفا اتعرف تطور تنسبة تغطية الصادرات للواردات  م 
بنسبة منو  2017مليون دوالر سنة  12032إىل  2000مليون دوالر سنة  2592من  اتنتقلتحيث 

 3121إىل  2000 مليون دوالر سنة 695الصادرات الفالحية املغربية من  اتنتقلتيف حني . 364.19%
حيث  %182.97مقارتنة بالواردات أين بلغت تنسبة النمو ، %349.06بنسبة منو  2017مليون دوالر سنة 

يف قيمة  وتفسر الزيادة .2017مليون دوالر سنة  4720إىل  2000مليون دوالر سنة  1668اتنقلت من 
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فاتورة اسرتاد السلع الغذائية  ارتفاعلدد السكان وحتسن مستويات معيشتهم و  ارتفاعالواردات خاصة يف اجلزائر ب
 .2008ذاء العاملية سنة أزمة الغاالسعار العاملية مابعد  ارتفاعب بسب
 الميزان التجاري الغذائي-ثانيا

وذلك من خالل االلتماد للى ، الغذاء ومنه أمنهم الغذائي ات اسأفراد منامداداهتدد التبعية الغذائية استقرار 
سنتناول يف  الواردات لتغطية املتاح من االستهالك خاصة إذا كاتنت الصادرات الغذائية التغطي الواردات الغذائية.

 (.2017-2000الغذائي يف اجلزائر واملغرب خالل الفرتة ) هذه الفقرة تطور امليزان التااري
، املتزايد الغذائي الطلب تلبية قاصرا للى يف اجلزائر واملغرب الفالحي تنتا الايزال  ال: غذائيةالواردات ال-1

وميثل اجلدول تطور الواردات الغذائية بالنسبة للواردات الكلية ، سأخرى سنة تتزايد من الغذائية الواردات ومازالت
 : 2017إىل  2000من يف البلدين 

 مليون دوالر: الوحدة          (2017-2000ردات الغذائية في الجزائر والمغرب )تطور الوا: (41-04جدول رقم)ال
 

 السنوات
 المغرب الجزائر

واردات ال
 (1يذائية )

واردات كلية ال
(2) 

 (1نسبة )
 (2من )

واردات ال
 (1يذائية )

واردات كلية ال
(2) 

 (1نسبة )
 (2من )

2000 2345 9345 25.09 1348.91 11511.4 11.71 
2001 2570 9418 27.29 1374.96 11034.0 12.46 
2002 3036 11967 25.37 1388.35 11833.3 11.73 
2003 3062 12402 24.69 1198.56 14211.9 8.43 
2004 3385 17954 18.85 1544.48 17808.1 8.67 
2005 3922 20427 19.20 1735.26 20798.4 8.34 
2006 3572 20681 17.27 1684.71 23938.7 7.03 
2007 5244 27600 19.00 3190.62 31894.3 10.00 
2008 7397 37993 19.47 4001.14 42068.6 9.51 
2009 6058 39298 15.42 3009.1 32636.4 9.22 
2010 5726 38885 14.73 3429.33 35655 9.61 
2011 7827 47300 16.55 4737.11 41712 11.35 
2012 9023 50376 17.91 4657.25 44946 10.36 
2013 9572 54903 17.43 4043.45 48398 8.35 
2014 11005 58330 18.87 4751.18 46548 10.20 
2015 9329 51646 18.06 3447.36 38121 9.04 
2016 8224 46727 17.60 4324.67 41698 10.37 
2017 8438 46059 18.32 4145.27 45120 9.18 

 : صندوق النقد العريب: د علىالطالبة باالعتما اعدادمن : المصدر
- https: //www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_databaseصندوق النقد العربي متوفر على الرابط    :  

https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_databaseصندوق
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- Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964- 2011, statistiques de la balance des 

paiements 1992- 2011, juin 2012, p, p 86,89 

 (2017-2000تطور الواردات الغذائية في الجزائر والمغرب خالل الفترة ): (15-04الشكل رقم )

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق اعدادمن : لمصدرا

، مستمر من سنة سأخرى ارتفاعائية يف البلدين يف من خالل اجلدول تنالحظ أن قيمة الواردات من املواد الغذ
ت ارتفعأي ، 2017دوالر سنة  مليون 8438إىل 2000مليون دوالر سنة  2345ت من ارتفعحيث 
مليون  4145.27مليون دوالر إىل  1348.91الواردات الغذائية من  اتنتقلتويف املغرب ، 260%حبوايل
لدد السكان  ارتفاعيادة يف الواردات الغذائية بالنسبة للبلدين إىل وترجع الز ، %207.30ت بـــــارتفعأي ، دوالر
 بسبب االلتماد الظروف املناخية اليت تعرف تقلبات من، لي للى تغطية الطلب االستهالكياحمل تنتا الاولاز 

إىل  2015ويعزى الرتاجع الذي لرفته قيمة الواردات الغذائية ابتداء من سنة إىل أخرى )الفالحة املطرية(. 
 .2008الذس شهدته بعد أزمة الغذاء العاملية رتفاعلامليا بعد اال الرتاجع يف أسعار السلع الغذائية

ويف ( 2017-2000) من الواردات الكلية خالل الفرتة 20%يف اجلزائر حوايل ردات الغذائيةوتشكل الوا 
ظ أن واردات اجلزائر الغذائية تقريبا إال أتننا تنالحمن الواردات الكلية خالل تنفس الفرتة.  %10املغرب حوايل 

النبايت واحليواين يف املغرب أكرب من  تنتا الاعود ذلك كما تطرقنا سابقا أن وي، عف الواردات الغذائية يف املغربض
، احلليب ومشتقاته(، والدهونالزيوت ، السكر، البقوليات، )احلبوب اجلزائر خاصة فيما يتعلق باملنتاات اسأساسية

 لسكان يف اجلزائر مقارتنة باملغرب.لدد ا ارتفاعإىل  ضافةباال، ا تستورد كميات أقل من اجلزائرلهمما جيع
، السكر، البقوليات، )احلبوب ةسرتاتياياال املواد من تعترب اجلزائر واملغرب يف املواد الغذائية واردات معظم إن
 من املستوردة الكميات لرفت وقد، ستهالكهاا لن االستغناء ميكن ال اليت، ومشتقاته(احلليب ، والدهونالزيوت 
 تبقى لكنها، بالتغريات املناخية يتأثر الذي الفالحي تنتا الا تذبذب بسبب سأخرى سنة من تذبذبا الغذائية املواد
من  %100، من احلبوب %65اجلزائر  ( استرياد2017-2000) حيث لرفت الفرتة املستوى تنفس يف تقريبا

من حاجيااهتا من  %35وأكثر من ، من الزيوت والدهون %90و، من البقوليات %70و ،حاجيااهتا من السكر



خالل الفترة  ويره في الجزائر والمغربالدور التنموي االقتصادي للقطاع الفالحي وأهم آليات تط: الفصل الرابع
(2000-2017) 

 

 

267 

، احلبوبمن حاجيااهتا من  %35يف املقابل وخالل تنفس الفرتة تستورد املغرب أكثر من  احلليب ومشتقاته.
 %20و، من الزيوت والدهون %50و، من السكر %50و، من البقوليات %8وحوايل ، من السكر %50و

 ومنه الغذائية اتمداداال الستقرار اهتديدا تشكل الغذائية للواردات التبعيةتنسب مما جيعل  مشتقاته.من احلليب و 
 خاصة يف اجلزائر، كبري بشكل الصعبة لملتها الغذائية الواردات تستنزف كما،  يف البلدين الغذائي اسأمن استقرار
 .لواردااهتا الغذائية الغذائية صادرااهتا تغطية ضعف بسبب
 للى لتعرفو ، الغذائية الواردات حام لتقليص السبل أهم من الغذائية الصادرات تعترب :الغذائية دراتالصا-2

  :التايل للادول تنتطرق يف املغرب واجلزائر الصادرات
                                                                                                      الوحدة: مليون دوالر        (2017-2000تطور الصادرات الغذائية في الجزائر والمغرب ): (42-04الجدول رقم)

 
 السنوات

 المغرب الجزائر
صادرات ال

 (1يذائية )
صادرات  ال

 (2كلية )
 (1نسبة )
 (2من )

صادرات ال
 (1يذائية )

صادرات  ال
 (2كلية )

 (1نسبة )
 (2من )

2000 30 21651 0.14 1586.26 7418.7 21.38 
2001 29 18125 0.16 1490.37 7116.7 20.94 
2002 40 18182 0.22 1667.99 7838.7 21.27 
2003 55 25000 0.22 1856.43 8761.6 21.18 
2004 66 32217 0.20 1790.91 9911.7 18.06 
2005 95 47500 0.20 2125.23 11197.3 18.97 
2006 106 54741 0.19 2361.85 12730.7 18.55 
2007 87 87000 0.10 2818.2 15321.9 18.37 
2008 119 78590 0.15 3309.13 20094.8 16.46 
2009 208 45189 0.46 2927.22 13973 20.94 
2010 306 57090 0.54 3008.81 17899 16.80 
2011 208 73439 0.28 3431.14 20402 16,81 
2012 314 72620 0.43 3219.33 21428 15.02 
2013 402 65823 0.61 3912.3 21982 17.79 
2014 323 61172 0.53 4157.53 23888 17.40 
2015 239 35138 0.68 5779.92 22330 25.88 
2016 327 29698 1.10 5418.76 22835 23.73 
2017 349 35132 0.99 7202.45 25641 28.08 

 خمتلفة. الداد، ي العربي الموحداالقتصادالتقرير  ،صندوق النقد العريب: الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
- https: //www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_databaseصندوق النقد العريب متوفر للى الراب   :  
- Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964- 2011, statistiques de la balance 

des paiements 1992- 2011, juin 2012, p, p 86,89 

https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_databaseصندوق
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 (2017-2000الغذائية في الجزائر والمغرب خالل الفترة ) الصادراتتطور : (16-04الشكل رقم )

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق  اعدادمن : المصدر
 للمغرب يف الصادرات الغذائية مقارتنة باجلزائر اليت تعرف صادرااهتا ضعف  تنالحظ التفوق الكبري خالل اجلدول من

 مليون دوالر سنة30ت من ارتفعقد يف اجلزائر  تنالحظ أن قيمة الصادرات من املواد الغذائيةكبريا.كما 
للى حتقيق  اجيايبوهو مؤشر ، مرات10تضالفت بأكثر من أي ، 2017مليون دوالر سنة 349إىل 2000
قى ضعيفة جدا والتتعدى فتب ةمجاليااللكن مقارتنة بالصادرات ، الذايت يف بعض املنتاات الغذائية كتفاءلال  اجلزائر
 مليون دوالر  1586.26ت الصادرات الغذائية من ارتفعويف املغرب ، (2017-2000متوس  الفرتة )% 0.5
من الصادرات  %20ايل حو ومتثل ، مرات 4تضالفت بأكثر من ، 2017مليون دوالر سنة  7202.45إىل 
 أسعار تذبذب إىل هذا يعود الغذائية الصادرات يف تذبذب ويرجع. (2017-2000متوس  الفرتة ) الكلية

 والتصدير تنتا لالب سأتنه يتمتع بامكاتنيات مؤكدة ويعود التفوق الكبري للصادرات الغذائية يف املغر  .السلع الغذائية
إىل اتفاقيات الشراكة مع االحتاد اسأوريب  ضافةباال وتقييمـه وتوحيـده. تنتا الاجـودة  بفضـل اجلهـود املبذولـة لتحسـن

ذلك لوحظـت جهـود التنويع حنـو  روسـيا. ومعإىل  ضافةباال، ويق املنتاات املغربية الغذائيةاليت فتحت اجملال لتس
 ن فرض لالمة املغرب يفكما استطاع كذلك م، وكذلـك إفريقيـا فـي السـنوات اسأخيـرة أمريكا الشـمالية

ويرجع ، وااللرتاف مبيزات الذوق من طرف املستوردين اسأسواق الدولية حبكم تنوع املنتو  وتعدد املستوردين
مهين  اطارغياب و ، اسأساسية الغذائية السلع للى احمللي الطلب زيادةإىل  الصادرات الغذائيةسبب تدين 

، سواق الدولية كاسأسواق اسأوروبيةصعوبة دخول بعض اسأو  .يةللمتعاملني يف جمال تصدير املنتاات الفالح
غياب سياسة إىل  ضافةباال. واالفتقار لوسائل التربيد واحلفض والنقل اليت حتافظ للى سالمة هذه املنتوجات

الفائض الذي تعرفه السوق احمللية يف بعض املواسم  تسويقية فعالة مدلومة من طرف احلكومة اهتدف اىل تصريف
احلاد يف اسأسعار  خنفاضاالوتوفري خمازن مكيفة للفالحني من أجل ختزين منتاااهتم يف حال ، االسواق الدولية اىل

 وهذا ما يساهم يف زيادة الكميات املصدرة، تنتياة زيادة العرض للى الطلب وتصريفها يف حال استقرار السوق
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 واملعاجلةالطازجة اجملمدة  اخلضرية التالية هي اجملمولات السلعاملغرب يف  الصادرات الغذائية يفأهم  وتتمثل
واسأمساك وزيت ، إىل احلوامض ومعلبات اخلضر ضافةباالواملعاجلة الطازجة اجملمدة  الفواكه، الطماطم الطازجة
تمثل الصادرات الغذائي يف اجلزائر يف اخلضر والفواكه وللى رأسها التمور حيث تعترب بينما ت، الزيتون والتمور

 .إىل احلمضيات والكروم ضافةباال، ر املصدر الثاين للتمور يف إفريقيا واملرتبة السادسة لامليااجلزائ
 فيما يلي تطور : (2017-2000في الجزائر والمغرب خالل الفترة )الميزان التجاري الغذائي -3

  (.2017-2000واملغرب خالل الفرتة )يف اجلزائر  امليزان التااري الغذائي
                                                                                                            الوحدة: مليون دوالر       (2017-2000في الجزائر والمغرب ) الميزان التجاري الغذائي: (43-04 الجدول رقم )

 السنوات

 المغرب الجزائر
الصادرات 

 الغذائية
الواردات 

 ةالغذائي
رصيد 
 الميزان

 نسبة التغطية
% 

الصادرات 
 الغذائية

الواردات 
 الغذائية

 رصيد الميزان
 نسبة التغطية

% 

2000 30 2345 2315-  0.012 1586.26 1348.91 237.35+  1.17 
2001 29 2570 2541-  0.011 1490.37 1374.96 115.41+  1.08 
2002 40 3036 2996-  0.013 1667.99 1388.35 279.64+  1.20 
2003 55 3062 3007-  0.017 1856.43 1198.56 657.87+  1.54 
2004 66 3385 3319-  0.019 1790.91 1544.48 246.43+  1.15 
2005 95 3922 3827-  0.024 2125.23 1735.26 389.97+  1.22 
2006 106 3572 3466-  0.029 2361.85 1684.71 677.14+  1.40 
2007 87 5244 5157-  0.016 2818.2 3190.62 372.42+  0.88 
2008 119 7397 7278-  0.016 3309.13 4001.14 692.01-  0.82 
2009 208 6058 5850-  0.034 2927.22 3009.1 81.88-  0.97 
2010 306 5726 5420-  0.053 3008.81 3429.33 420.52-  0.87 
2011 208 7827 7619-  0.026 3431.14 4737.11 1305.97-  0.72 
2012 314 9023 8709-  0.034 3219.33 4657.25 1437.92-  0.69 
2013 402 9572 9170-  0.041 3912.3 4043.45 131.15-  0.96 
2014 323 11005 10682-  0.029 4157.53 4751.18 593.65-  0.87 
2015 239 9329 9090-  0.025 5779.92 3447.36 2332.56+  1.67 
2016 327 8224 7897-  0.039 5418.76 4324.67 1094.09+  1.25 
2017 349 8438 8089-  0.041 7202.45 4145.27 3057.18+  1.73 
 (43-04)والجدول رقم (42-04عتماد على الجداول السابقة رقم )الطالبة باال اعدادمن : المصدر
 ئر جد متأزم ويسال لاز مستمر از ان التااري الفالحي يف اجلز ح من اجلدول ألاله أن وضع املييتض

كمتوس  للفرتة  %2.9 لوارداهتا الغذائيةتنسبة تغطية صادرااهتا  حيث  م تتااوز، سأخرى من سنة
بـ  قدرت، واردااهتاتنسب تغطية لالية فاقت  الغذائيةأين سالت الصادرات املغرب ب وباملقارتنة، (2000-2017)
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لازا من سنة  .كما سال امليزان التااري الغذائي يف املغرب(2017-2000الفرتة ) يف املتوس  112.16%
إال أتنه بدأ يف  أسعار الغذاء لامليا. ارتفاعمن حبها بسبب أزمة الغذاء العاملية وما صا، 2014إىل  2008
 ة.نفس السنلالعاز يف اجلزائر  كما تراجع كذلك،  2015 بداية من سنةا اجيابيوسال امليزان حتسنا  الرتاجع
بالرغم من حتسن : لمستوى المغربي والعربيعلى ا الغذائيةنصيب الجزائر والمغرب في الفجوة -4

اليت شهد فيها ، (2008-2000( مقارتنة بالفرتة )2017-2009البلدين خاصة خالل الفرتة ) يف تنتا الا
إال أن البلدين واحلد من التبعية الغذائية للخار . تنتا الاالبلدين جممولة من الربامج والسياسات هبدف حتسني 

يف السلع الرئيسية واجلدول التايل يبني مسامهة كل من اجلزائر واملغرب يف الفاوة  يعريفان فاوة غذائية خاصة
 . (2017-2009الغذائية للى مستوى املغرب العريب والوطن العريب خالل الفرتة )

نسبة مساهمة الجزائر والمغرب في الفجوة الغذائية على مستوى الوطن العربي والمغرب العربي : (44-04) الجدول رقم
 %نسبة مئوية: الوحدة                                                      (2009-2017)

 المغرب الجزائر البلد
 2017 2016 (2015-2009) 2017 2016 (2015-2009) السنوات

 3.45 11.76 7.98 82.13 73.67 72.98 المغرب العربي
 0.79 2.66 1.69 18.88 16.63 15.45 الوطن العربي

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 .81ص، 2017، العريبأوضاع اسأمن الغذائي ، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -

حيث حتتل  خالل اجلدول تنالحظ أن تنسبة مسامهة اجلزائر يف الفاوة الغذائية مغاربيا ولربيا مرتفعة جدا.من 
من سنة إىل  ارتفاعوهي يف ، الغذائية للى املستويني املغاريب والعريباملرتبة اسأوىل من حيث املسامهة يف الفاوة 

كنسبة  %18.88وسالت ، احمللي للى تغطية الطلب تنتا الاولاز بسب النمو السكاين املتزايد ، أخرى
بينما تنالحظ أن تنسبة ، 2017يف الفاوة الغذائية املغربية لسنة  %82.13مسامهة يف الفاوة الغذائية العربية و

، ر وهي يف تناقص من سنة إىل أخرىمقارتنة باجلزائمنخفضة مسامهة املغرب يف الفاوة الغذائية العربية واملغربية 
 يف الفاوة الغذائية املغربية. %3.45يف الفاوة الغذائية العربية و %0.79حيث تساهم املغرب بنسبة 

 استخدام الغذاء)االستفادة من الغذاء(: الفرع الرابع
ام الغذاء اجلواتنب املتعلقة بتوفر غذاء كمي وتنولي مالئم يستايب للحاجات التغذوية استخد يشمل

وتنصيب الفرد من ومؤشر اجلوع.، تطور لدد تناقصي التغذية مؤشرتناول ذلك بااللتماد للى  وميكن .لألفراد
 السعرات احلرارية والدهون والربوتني.
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 نقض التغذية -أوال
تنه احلالة اليت يكون فيها االستهالك الغذائي املعتاد للفرد غري كاف لتوفري  التغذية بأ تنقص أو قصوريعرف 

 ترتب  حاالت تنقص التغذية بالكثريو  .1كمية الطاقة الغذائية الالزمة للحفاظ للى حياة طبيعية وتنشطة وصحية
. تزايدت الستقرارااسأسعار والكوارث الطبيعية ولدم  ارتفاعللى اسأوضاع التغذوية مثل  من العوامل اليت أثرت

كما يرتب  اتنتشار . واتنتشار موجات اجلفاف وزيادة التصحر ظاهرة اجلوع وتنقص التغذية تنتياة للتدهور البيئي
تنقص التغذية بشكل رئيس بتدين القدرة الشرائية للفرد يف احلصول للى وجبة غذائية تليب حاجاته الغذائية 

تطور تنسبة اسأفراد الذين يعاتنون من تنقص التغذية إىل  ول التايل يبنيواجلد املتوسطة وحىت الدتنيا بالنسبة للفقراء.
 (2017-1990خالل الفرتة ) سكان يف اجلزائر واملغرب امجايل

-1990سكان في الجزائر والمغرب ) اجماليتطور نسبة الذين يعانون من نقص التغذية إلى : (45-04الجدول رقم )
 %: الوحدة                                                                                                         (2017

 الفترة
 الدولة

1990-
1992 

2000-
2002 

2005-
2007 

2008-
2010 

2011-
2013 

2014-
2016 2017 

 4.6 4.6 2.4 5.6 6.8 8.4 7.7 الجزائر
 3.5 3.5 5 5.2 5.5 6.6 7.1 المغرب
 : لبة باالعتماد علىالطا اعدادمن : المصدر

 2017، 2015، حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم، (FAO) منظمة اسأغذية والزرالة لألمم املتحدة -
 .2017، أوضاع اسأمن الغذائي العريب تقرير، املنظمة العربية للتنمية الزرالية -
الجزائر والمغرب خالل الفترة  سكان في اجماليتطور عدد ناقصي التغذية إلى : (17-04الشكل البياني رقم ) -

 %: الوحدة                                                                                  (1990-2017)

 
 الطالبة باالعتماد على الجدول السابق اعدادمن : المصدر

                                                           
 95، ص2017، الغذائي والتغذية في العالم حالة األمن(، FAOمنظمة اسأغذية والزرالة لألمم املتحدة) 1
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 اارتفاللرف يف اجلزائر  لدد السكان امجايللدد تناقصي التغذية من  تنالحظ من اجلدول والشكل البياين
(، 2002-2000خالل الفرتة ) %8.4( ليصل سأللى مستوياته 1992-1990كمتوس  للفرتة )  7.7%

بسبب الظروف اسأمنية خالل سنوات التسعينيات، لتبدأ هذه  تنتا الاأسعار الغذاء وضعف  ارتفاعويفسر ذلك ب
الوضع اسأمين وتطبيق املخط  الوطين للتنمية الفالحية مع بداية اسألفية الثالثة بسبب حتسن  خنفاضاالالنسبة يف 

(، 2013-2011خالل الفرتة ) %2.4، ووصلت إىل 2005والريفي بداية من  وبرتنامج التاديد الفالحي
، ويعود ذلك ضعف املستوى املعيشي الغذائي الناتج %4.6( إىل 2017-2014لرتتفع جمددا خالل الفرتة )

وباملقارتنة مع املغرب تنالحظ .2014حية بسبب تراجع اسعار احملروقات بداية من ات الفالاالستثمار  اخنفاضلن 
، إال أهنا بدأت يف الرتاجع لتصل إىل %7.1( قدرت بـــ1992-1990أن تنسبة تناقصي التغذية خالل الفرتة )

( وهي أقل مقارتنة 2017-2014متوس  الفرتة ) %3.5( مث إىل 2013-2011متوس  الفرتة ) 5%
( وذلك سأن املستوى املعيشي الغذائي لرف حتسنا، وهذا بفضل االجنازات احملققة ملخط  %4.6) باجلزائر

  املغرب اسأخضر.
 مؤشر الجوع  -ثانيا

وتنسبة السكان تناقصي الوزن ، هو مؤشر مركب مت حتديد درجاته باستخدام ثالثة معايري هي تناقص التغذية
ست درجات تعرف مبستوى املؤشر من  ويتكون .اخلامسة وتنسبة وفيات اسأطفال دون سن، دون سن اخلامسة

، ( 20-29.9)مقلق ، (10-19.9)خطري ، ( 5-9.9) متوس ، و أقل(أ 4.9منخفض ): اجلوع وهي
 1.أو أكثر30 ومقلق للغاية
كل يف   5يأخذ القيمة اقل من ل أخذ يف الرتاجعو ، منخفض يف البلدين اجلوعمؤشر  خالل ماسبق فإنمن 
  (2014-1990مؤشر اجلوع يف اجلزائر واملغرب خالل الفرتة )واجلدول التايل يبني تطور واملغرب ، من اجلزائر

 (100-0) : الوحدة              (2014-1990تطور مؤشر الجوع في الجزائر والمغرب ): (46-04الجدول رقم )
 الفترة
 الدولة

1990 2010 2011 2012 2014 

 >5 >5 >5 >5 6.4 الجزائر
 >5 >5 >5 6 7.7 بالمغر 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر
 76ص، 2017، حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم، (FAO) منظمة اسأغذية والزرالة لألمم املتحدة -
 .2014، تقارير أوضاع اسأمن الغذائي العريب، نظمة العربية للتنمية الزراليةامل -

                                                           
 .2014مؤشر الجوع العالمي، املعهد الدويل لبحوث سياسات الغذاء،  1
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تنقطة  5سأقل من  1990تنقطة سنة 7.7يف املغرب لرف تراجعا من  من اجلدول تنالحظ أن مؤشر اجلوع
ويرجع ذلك لتحسن املستوى املعيشي ، تنقطة 5زائر هو اآلخر تراجع إىل أقل من ويف اجل، 2011ابتداء من 

 الغذائي يف البلدين.
لفرد من إن مقدار ماحيصل لليه ا: متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين -ثالثا

قدرا كبريا من قدرة الدولة للى حتقيق اسأمن الغذائي للسكان وبنولية  يعكس، الربوتنيالدهون و و  السعرات احلرارية
( سعرة حرارية 3000-2500مقدارها للى املعدل العام الذي يرتاوح يف اسأغلب بني ) ارتفعوكلما ، جيدة
السعرارات احلرارية والدهون والربوتني يف اجلزاءر واملغرب واجلدول التايل يبني متوس  تنصيب الفرد من ، 1/اليوم

  2014-2010خالل الفرتة 
 متوسط نصيب الفرد من الطاقة والدهون والبروتين في الجزائر والمغرب خالل الفترة: (47-04) الجدول رقم

(2010-2014) 
 

 السنوات
 المغرب الجزائر

السعرات الحرارية  
 كيلوكالوري/اليوم

الدهون 
 ام/اليومير 

البروتين 
 يرام/اليوم

السعرات الحرارية 
 كيلوكالوري/اليوم

الدهون 
 يرام/اليوم

البروتين 
 يرام/اليوم

2010 3270 73 84 3244 74 88 
2011 3362 75.9 86.5 3133.2 72.3 85.1 
2012 3276.6 71.2 8.6 3175.9 63 73.7 
2013 3270 60 79 3244 74 88 
2014 3296 76.6 92 3334 65.2 95.6 

 : الطالبة باالعتماد على اعدادمن : المصدر 
 خمتلفة الداد، أوضاع اسأمن الغذائي العريب، الزراليةاملنظمة العربية للتنمية -

 3133.2بني  من خالل اجلدول يرتاوح معدل السعرارات احلرارية اليت حيصل لليها الفرد يف اجلزائر واملغرب
سعرة حرارية/اليوم كحد أقصى يف اجلزائر سنة  3362و 2011 املغرب سنة سعرة حرارية /اليوم كحد أدىن يف

، وهي بذلك أللى من املعدل املشار إليه سابقا. وباملقارتنة بني اجلزائر واملغرب جند أن تنصيب الفرد من 2011
سعرة  3294.92السعرات احلرارية متقارب، حيث بلغ متوس  تنصيب الفرد من السعرات احلرارية يف اجلزائر 

(.وباالشارة إىل تنصيب 2011-2010سعرة حرارية/اليوم خالل الفرتة ) 3226.22املغرب  حرارية/اليوم، ويف
 الدادالفرد من الدهون والربوتني تبدو املستويات متقاربة يف البلدين. إال أن اسأمناط الغذائية والعادات السائدة يف 

فعادة خيتلف من  استهالك الغذاء يف املناطق عة اجملتمعات، وتناول الطعام تؤثر للى هذه املستويات وكذلك طبي

                                                           
، ص 2017، 10، جملة أوروك، العدد الثالث، اجمللد األمن الغذائي في مصر دراسة في الجغرافيا السياسيةمحيدة لبد احلسني حممد الظاملي،  1

453. 
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ي واالجتمالي والتعليمي وتنوع اسأغذية املتوفرة، االقتصاداحلضرية لنه يف املناطق الريفية لعدة لوامل كاملستوى 
غرايف كما حيدد املوقع اجل  .إىل التماد اجملتمعات الريفية للى الفالحة أو الرلي كمصدر أساس للدخل ضافةباال

للمنطقة من  استهالك الغذاء فيها، فالدول املطلة للى البحار غالبا ما يتناول سكاهنا املنتاات البحرية، يف حني 
 اليت ال تطل للى البحار للى املنتاات احليواتنية. املناطقتعتمد 
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 حلول المقترحةتحديات القطاع الفالحي في الجزائر والمغرب وال: المبحث الثالث
منها ماله صلة بالظروف الطبيعة وخاصة مها املناخية إذ يتميز ، العراقيلمن  يواجه القطاع الفالحي العديد

يف حني املناخ لصحراوي يشمل معظم التساقطات ، ادة املناخ املتوسطي يف الشمالاملناخ يف املغرب واجلزائر بسي
كما أهنا متيز بعدم االتنتظام ال يف الزمان وال يف املكان مما يؤثر سلبا ،  كلما اجتهنا حنو الشرق واجلنوباليت تتناقص  

 خاصة للى الفالحة البورية.
 تطوير التنمية الفالحية في الجزائر والمغرب عوائق: المطلب األول
، ية اسأخرىاالقتصادبني القطالات  القطاع الفالحي املكاتنة الالئقة اللطاءاملتخذة  االجراءاترغم 

ولدم تأهيليه وتنميته وجعله يساهم ، سرتاتيايااليتخب  فيها حالت دون النهوض هبذا القطاع  اكل اليتفاملش
 وتتمثل أهم مشاكل القطاع الفالحي فيما يلي وحتقيق اسأمن الغذائي. االقتصادبفاللية يف 

 مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد األرضية والطبيعية: الفرع األول
 وأصبحت لائقا أمام تطور يةتنتاجالاو  تنتا الال هلذين املوردين اتنعكس سلبا للى اسأمث االستغالللدم 
 : الفالحة
 وتتمثل يف التغريات اليت حتدث لألراضي الفالحية وتؤثر : مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد األرضية -أوال

، هكتار 43771755وايل حيث تقدر اسأراضي الصاحلة للفالحة يف اجلزائر حب .1لطائها ةاستدامللى قدراهتا و 
بينما يف املغرب تقدر ، من املساحة الفالحية الكلية %19.5ومتثل ، هكتار 8536468ـوال تستغل منها إال 

 %22هكتار أي حوايل 8700000هكتار وتقدر املساحة املستغلة 39265400اسأراضي الصاحلة للفالحة 
بطريقة لشوائية للى حساب اسأراضي ملختلف ومع توسع النشاط العمراين من املساحة الصاحلة للفالحة.

 2؛وتآكل اسأراضي الفالحية اسأغراض أدى إىل تراجع
وتشكل ، ناخيةهي املتضمنة أصال جمال العمل الفالحي وهي املعوقات امل: المعوقات الطبيعية البنائية -ثانيا

ويعد التصحر من  3اسأساسية للموارد اسأرضية. لقالدةالرتبة واملاء واملناخ والغطاء النبايت والطبوغرافيا واجليولوجيا ا
أخطر املشكالت اليت تواجه املوارد اسأرضية يف العا م وينشأ تنتياة لتناقص كميات اسأمطار يف السنوات اليت 

وفقر الغطاء النبايت الذي يقلل من التبخر وبالتايل يقلل من هطول اسأمطار كما أتنه يعرض ، يتعاقب فيها اجلفاف
واجنراف الرتبة وتعريتها وتآكلها بفعل الرياح والسيول وتنقلها من مواضعها ، ويقلل من خصوبتها االجنراف الرتبة إىل

كما أن الرياح احململة بالرمال كثريا ما ،  وزحف الكثبان الرملية وطمرها لألراضي املنتاة اجملاورة، إىل مواضع أخرى
                                                           

، الطبعة اسأوىل، مؤسسة لا م الرياضة للنشر، المتوقعة النضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي األثارفاتح حركايت،  1
 .197-195، ص ص2015االسكندرية، 

هورية السودان، ديسمرب، ، اخلرطوم، مج""دراسة مشاكل ومعوقات رفع كفاءة استخدام األراضي في الدول العربيةاملنظمة العربية للتنمية الزرالية،  2
 .45، ص2007

 163، ص 1998، 2، العدد 14دمشق، اجمللد  جامعة جملة "تطوره الغذائي وأفاق واقع األمنتناصر لبييد تناصر، "  3
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من ظاهرة  تعاين املوارد اسأرضيةكما  1.حة احليوان واإلتنسانكما تؤثر للى ص،  يرتتب لليها أضرار كبرية بالزرالات
وتنتياة ، لك إىل طبيعة املناخ احلار صيفااملروية ويرجع السبب يف ذ ملوحة الرتبة يف اسأراضي ارتفاعالتملح وهي 

وتقلص مردود وحدة املساحة  اخنفاضمما يؤدي إىل ، مستوى ماء اسأراضي وتركز اسأمالح يف سطح الرتبة رتفاعال
من املساحة الكلية  %90و %70ويغطي التصحر مساحة معتربة من أرض اجلزائر ما بني ، الرقعة الفالحية

املائي يف  االجنرافويهدد 2.من املساحة الكلية %70و%50ويف املغرب يغطي التصحر ما بني ، للبالد
 2000املنقولة حبوايل مليون هكتار من اسأراضي الفالحية واملرالي ويقدر حام الرتبة 12.5املغرب

كذلك املشاكل  3.ألف هكتار يف إقليم وزارات باملغرب 200كما اهتدد الكثبان الرملية حنو ، 2طن/سنويا/كم
التوسع العمراين ، التبوير، التعرية، الرلي اجلائر، الغطاء النبايت ازالةها منها )اليت يكون اإلتنسان املتسبب الرئيسي في

 ؛والصنالي(
ووضع ، ميكن أبدا معاجلة مشكلة اسأمن الغذائي يف أي بلد حيث ال: نظيم العقار الفالحيمشكل ت -ثالثا

أولوية للنهوض بالقطاع  يعتربمشكلة العقار الفالحي الذي  ظل وخمططات للتنمية الفالحية يفسياسات 
ا تسهيل لملية حيث يعترب غياب حقوق احليازة وامللكية مثبطا رئيسيا لإلستثمارات الفالحية وكذ، الفالحي
إشكالية والصعوبات وللى رأس هذه املشاكل يواجه حتقيق التنمية الفالحية يف اجلزائر مجلة من العوائق .التمويل

ي الذي يتميز بالتنوع تنظيم العقار الفالحي بالرغم من أن اجلزائر متلك إمكاتنيات كبرية من العقار الفالح
ومن بداية االستقالل إىل ، للازائر الفرتنسي االستعمار فرتة إىل جلزائرا يف العقاري املشكل جذور وترجعوالتموقع. 

 أمناط ثالثة لدينا أصبح املرحلة هذه بعدو ، العقار الفالحي لدة أمناط من املزارع املسرية ذاتيا يومنا هذا لرف
 ومبوجب .اخلاص اعوالقط، الزرالية الثورة وتعاوتنيات، الذايت التسيري تعاوتنيات :وهي الفالحي العقار لتسيري
 فالحية مستثمرات للى شكل احلكومي مت توزيع أراضي القطاع 8/12/1987يف  املؤرخ 19 -87 القاتنون
، االستقرار بعدم املتميزة املستغلني لوضعية تنتياة القاتنون هذا بأحكام كبريا اخالاللوحظ  ولكن وفردية. مجالية
 : منها، الفالحي االستثمار للى مثّ  ومن يالعقار الفالح للى أثرت اليت االخالالت هذه ومن

 فالحي؛ غري تنشاط إىل ُحوِّلت اليت أو املستغلة غري والبناءات املهملة اسأراضي
 كرائها؛ أو تقسيمها إىل أّدت واليت، املستثمرة ألضاء بني الداخلية املشاكل -
 للتعمري؛ القابلة اسأراضي صنف إىل اخلصبة اسأراضي حتويل  -

                                                           
، اخلرطوم، الثالثة" دراسات شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية خالل العقد األول من األلفيةاملنظمة العربية للتنمية الزرالية، " 1

 .117، ص 2009مجهورية السودان، ديسمرب، 
 ، جملة املستقبل العريب، مركز دراسات"-التصحر نموذجا -أثر التوجيه الجغرافي في خطط التنمية في الوطن العربيحممود مجيل اجلندي،  2

 .62، ص 2013، ديسمرب، 418الوحدة العربية، العدد 
دراسات شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية خالل العقد األول من األلفية الثالثة"، مرجع الزرالية، "املنظمة العربية للتنمية  3

 .118، ص سابق
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 أقدم اليت اإلجيارات اإلستفادة أو حق ابقاء أجل من احملاكم أمام القضايا وتراكم امليدان يف دارةاال غياب -
 منازلات وظهور، أجل تطوير اسأرض من أمواال ميلكون الذين اخلواص مع إبرامها للى ألضاء املستثمرة

أوت  15 املؤرخ يف 03/ 10مبوجب القاتنون رقم 87/19مت إلغاء القاتنون السابق التعويض. من أجل
حبيث يتم ، حيدد شروط وكيفيات إستغالل اسأراضي الفالحية التابعة لألمالك الدولة اخلاصة 2010

سنة  40ملدة  حتويل لقد حق االتنتفاع الدائم الذي كان معمول به يف القاتنون السابق إىل حق االمتياز
 1.قابلة للتاديد

أي املخصصة ، الصغرية ذات الزرالات اخلفيفة واملتنولةتوزيع احليازات يف اجلزائر يغلب لليه طابع احليازات 
ومبا ، مع ما يرافق ذلك من مشاكل تتعلق بصعوبة حصر احليازات وحتديدها، بالدرجة اسأوىل لالستهالك العائلي

العائلي للى اسأراضي واملياه من تعقيدات اجتمالية حتول دون التحول إىل الطاقات  االستغاللتفرضه حقوق 
كربى   يةاتنتاجومن جهتها تعاين املزارع اجلمالية والكبرية من قطاع الدولة واليت تشكل وحدات ، الواسعة ةيتنتاجالا

مما يؤدي إىل ضعف ، اليت تنقصها الكفاءة ويغلب لليها الطابع الروتيين والبريوقراطي دارةتبعات مشاكل اال
 2.يتها حىت وإن كاتنت تتوفر للى جتهيزات فنية وتقنية لاليةاتنتاج

 االستغاللوتتسم وضعية النظام العقار الفالحي يف املغرب بوجود بعض اسأتنظمة اليت تقف حار لثرة أمام 
 : لألراضي بشكل مكثف حيث تنقسم اسأراضي من حيث تنظامها العقاري إىل الفالحي

 هي يف أفراد هلم حق التصرف واالتنتفاع هبا؛، %75متثل : أراضي الملك الخاص -
ويوجد هذا النظام بكثرة يف املغرب ، 18% ملك اجلمالة أو القبلية ومتثل هي يف: أرضي الجموع -

أن يطور أو جيهز  فالفالح ال ميكن، هبذه املناطق االستثمارما يعيق ، الشرقي وحوض ملوية وغرب الريف
 أرضا ليست يف ملكه اخلاص؛

ي املسرتجعة بعد تتكون يف الغالب من الغابات واسأراض، هي أرضي ال مالك هلا: أرضي الدولة -
زء بينما يتم تسيري اجل، وقد قامت الدولة بتوزيع جزء منها للى صغار الفالحني، %3ومتثل، االستغالل

 املتبقي من طرف شركات لمومية؛
 ؛تنازلت لنها الدول لبعض القبائل مقابل اخلدمة العسكريةأرضي الكيش  -
ائدة بعض اسألمال اخلريية أو هي أراضي مت منحها من طرف بعض اسأشخاص لف: أرضي األحباس -

جد اسأتنظمة املعرقلة لالستغالل وتوا، العادل لألراضي املتسمة بالتوزيع غريإن املعيقات العقارية . الدينية

                                                           
، جملة أحباث إقتصادية وجتارية، العدد العاشر، جامعة إشكالية تنظيم العقار الفالحي الجزائر وأهم الخيارات الممكنة لتطويرهزهري لماري،  1

 .150-146، ص ص 2013ف، اجلزائر، سطي
 .195، ص مرجع سابقفاتح حركايت،  2
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تنتج لنها زيادة لدد الفالحني الصغار الذين ، ياتاالستغاللغلبية الساحقة من ام الصغري لألاحلو 
 حاجيااهتم فق . ما يسد بعض تنتا اليعلمون يف ظروف قاسية 

 مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد المائية: الفرع الثاني
حيث تعاين كل منها من ، الطبيعية اليت تواجه الفالحة يف اجلزائر واملغرب املعوقاتيعترب اجلفاف من أهم 

تسم كفاءة وت، بسبب تأثريات املناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة سأخرى، حمدودية املوارد املائية
 ارتفاعوهذا راجع إىل ، يف استغالل املياه السطحية واجلوفية وضعف تثمينها واالفراط، خنفاضاالاستخدامها ب

لرض املوارد املائية دون  ادارةوقد ركزت السياسات للى ، تنسبة املياه املستهلكة للى حساب اسأجيال القادمة
ترشيد  امهالوتنتج لن ، يف كفاءة استخدام املياه اخنفاضلنه مما تنتج ، توجيه إهتمام مماثل جلاتنب الطلب لليها

وبالطبع سيكون لندرة املياه إىل  1.العرض إىل املوارد املائية ادارةجزء كبري مما أضافته سياسة  اهدارالطلب إىل 
 للى التنمية الفالحية املستدامة؛ اتنعكاسات سلبية جاتنب التسيري املنعدم الفعالية

 : تتعلق بـ: واكل ومعوقات تكنولوجيةمش: الفرع الثالث
ومدى توفرها بكميااهتا املطلوبة ويف مواقيتها املناسبة ومبواصفااهتا النولية اجليدة وتتمثل  تنتا الامستلزمات  -

  ؛....اخل.البذور احملسنة واسأمسدة واملبيداتو  يف املعدات الالزمة من العتاد الفالحي
الفالحي مبثابة حلقة الوصل بني مراكز البحوث  االرشاديعترب : والبحث الفالحي االرشادمشاكل  -

للى لاتقها مسؤولية  االرشادفتتخذ مؤسسات ، الزرالية املصادر التقنية اسأخرى واملنتاني الزرالني
تدريب املزارلني وحتديد املشاكل اليت تواجه املنتاني الزراليني وتنقلها إىل مراكز البحوث الزرالية لدراستها 

  2: والبحث الفالحي فيمايلي االرشادمشاكل  وتتعلق أهم، ساليب الالزمة للتعامل معهاوحتديد اسأ
 البحوث الزرالية ؛و  االرشادها بني مؤسسات اتنعدامضعف حلقات الرب  أو  -
وأجهزة البحث العلمي سواء يف وزارة الفالحة أومعاهد ومراكز  الفالحي االرشادغياب الرب  بني  -

 ؛الفالحة من تناحية أخرى
حيث أن لدد الباحثني يف القطاع الفالحي قليل جدا مقارتنة بالتعداد ، تدين مستوى البحث الفالحي -

املعهد الوطين للبحث الزرالي تعد من  دارةال االستقرارلدم يف اجلزائر وتنسبة متويله ضئيلة.  العام للباحثني
ي يلعب دور احملفز للتنمية أهم اسأسباب يف تفسري غياب سياسة واضحة للبحث املستقر واملستمر الذ

  .الفالحية املستدامة
 

                                                           
، دراسات شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية خالل العقد األول من األلفية الثالثة"، مرجع سابقاملنظمة العربية للتنمية الزرالية، "1

 .20ص 
 .202، صمرجع سابقفاتح حركايت،  2
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 : تتمثل يف: مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد البشرية والمادية والتنظيمية: الفرع الرابع
حيث ترتاوح العمالة الفالحية ، والدخل يةتنتاجالا اخنفاضاحلوافز و  اتنعدامضعف العمالة الفالحية بسبب  -

فهي ، ية العامل الفالحي فيما بني الدول العربيةتنتاجالبالنسبة ، ريف اجلزائ %10.1يف املغرب و 38%
 1.دوالر 7141و دوالر 3077ما بني ، منخفضة يف معظمها إذ ترتاوح يف كل من املغرب واجلزائر

معدالته تنظرا  اخنفاضو  تنتا الاويرجع السبب يف ذلك إىل هيمنة الفالحة املطرية حيث تذبذب كميات 
 تنتا الاووفرة مدخالت ، يةاالستثمار للسياسات الفالحية  اضافة، اخية يف ذلكلتحكم العوامل املن

 الفالحي احلديث يف أوساط الفالحني؛
 ؛استثماريأولويات سأي مشروع  احدىتنقص العمالة الفالحية املدربة اليت لادة ماتكون  -
السكان ينتقلون إىل  املستوى املعيشي يف الفالحة والريف وهذا ماجيعل اخنفاضاهلارة الريفية بسبب  -

 إىل اختالل التوازن التنموي بني املناطق احلضرية والريفية ضافةباال املدينة هربا من قساوة احلياة يف الريف
ات املتكوتنة سأن غالبا ماتكون غري معدة طار ضعف الربامج التدريبية اليت التوفر التكوين الالزم بالنسبة لال -

 واقعيا؛املشاكل العملية املعاشة ملعاجلة 
  مشاكل التسويق

يعاين التسويق من تدين تنولية املنتاات املعروضة يف اسأسواق ولدم توافر احلد اسأدىن يف الشروط الفنية  -
 تنتا الا تنمية جهود بني واضح خلل هناك، خاصة يف اجلزائر وتنقص كبري يف اخلدمات التسويقية

بتنمية  االهتمام مت اذ، آخر جاتنب من  تنتا الا هذا تسويق خدمات تنمية وجهود، جاتنب من الفالحي
 مما ينطوي، تنتا الا هذا وتصنيع تسويق لتطوير مالئمة استثمارات ضخ ذلك يصاحب أن دون تنتا الا

القطاع  هذا يف الستثمارات التنموي اسأثر تقليص وبالتايل، الفالحي تنتا الا من كبري جزء اهدارللى 
 2ي.تنتاجالا

واالفتقاد إىل ، للتصدير لدادائر بعيدة لن املستوى الفين املطلوب يف االمازالت اجلز : املشاكل الفنية -
يف حني جند أن املغرب لرفت تطورا ملحوظا يف جمال ، أصول التقييد باملواصفات اخلاصة بالتصدير

 التصدير؛
 واإللالم واملعلومات االتصاالتإن اخلدمات التاارية كالنقل والتخزين و : مشاكل اخلدمات التاارية -

 ا واسأسعار؛احتياجااهتى اسأسواق و التاارية لل
 ؛ضعف التسيري اإلداري للفالحة -

                                                           
 .58، ص 2017، قطاع الزراعة والمياه"تصادي العريب املوحد، "التقرير االق 1
املنظمة من األلفية الثالثة،  األول العقد خالل العربية الزراعية السياسات توثيق حول الشاملة القومية الدراسةحسن،  رضا صيام، حممد مجال 2

  2012العربية للتنمية، اخلرطوم، 
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ة التمولية املتاحة االستثماريتندرة رؤوس اسأموال احمللية واسأجنية لتمويل الفالحة بسبب قلة املخصصات  -
 واسأجنيب؛ الفالحي اخلاص االستثمارللقطاع الفالحي وضعف 

  ؛التكامل الزرالي والصناليضعف الصنالات الغذائية بسبب غياب  -
يتميز القطاع بتنظيم معقد مع غياب شبه تام للتنظيمات اليت جتمع املنتج : ضعف التنظيم والتأطري -

كما أن استغالل ،  كما تنلمس ضعف مسامهة اسأبناك يف متثيل املشاريع الفالحية،  واملصنع واملسوق
  1.للتأطرياسأراضي يتم بشكل تقليدي مع التماد أتنظمة غري مالئمة 

 مشاكل ومعوقات سياسية وإقتصادية: الخامسالفرع 
فقد أثرت ، تهااستداميعترب املناخ السياسي السائد ذو تأثري مباشر وقوي للى ترقية التنمية الفالحية و 

ترتب كما ،  اسأوضاع اسأمنية اليت لرفتها اجلزائر يف التسعينات وبداية اسألفية للى اسأداء العام للسياسات الفالحية
ي الذي كان سائد منذ االستقالل بروز مشاكل بعضها تنظيمية االقتصادلن التحول اجلذري يف طبيعة النظام 

 ي. االقتصادوبعضها تسيريية مست تكلفة السلع واملواد ومستلزمات القطاع تنتياة للتحرر 
 الجزائر والمغرب  ية المتكاملة للنهوض بالقطاع الفالحي فياالقتصاد ةستراتيجياال: المطلب الثاني

 يهدد أصبح الذي االسترياد للى االلتمادب ال ميكن أن حتل البلدان النامية يف الغذائي العاز مشكلة إن
 بوضع إال ذلك وال يكون، وحتديها املشكلة ملواجهة اسأوان آن فلقد، الذات للى االلتماد وإمنا،2 السيادة الوطنية

 : ئها للىحمكمة ترتكز يف بنا ةاسرتاتياي وتنفيذ
 الموارد البشرية  الفرع األول:

وهي يف ذات الوقت غاية التنمية وهدفها ، تعترب املوارد البشرية العنصر احلاكم والفالل يف لملية التنمية
وإمنا تتااوزه إىل أبعاد خمتلفة تتمثل يف ، فإن أمهية املوارد البشرية ال تتمثل يف كمها العددي، مثالنهائي ومن 
للى الرغم من كثرة 3.تنتا الاومدى استقرارها وقدراهتا للى ، ية واالجتمالية والثقافيةاالقتصادااهتا خصائصها ومس

فإن املوارد البشرية اليت تتمثل يف اإلتنسان ، اليت تفرض قيودا وحدودا لليه(و ) الفالحي تنتا لالالضواب  الطبيعية 
فكما يقوم االتنسان بتشكيل مجيع .الفالحي تا تنالامتثل مقوما آخرا  هاما من مقومات  ذاته كمنتج ومستهلك
ل أمهية فإتنه قد يقوم أيضا بتدمريها أو ختريبها لندما يستغلها بطريقة غري رشيدة. وال تتمث، املوارد واالتنتفاع هبا

ا أيضا حبام ما ينتاه من طيبات احلياة وما يستهلكه من موارد ، العامل البشري يف بلد ما بكثرة لدده فق  وإمنم
 بالنسبة للتقدم العلمي والتقين. املهارات ومكاتنته اكتساببقدرته للى و 

                                                           
 .209-204فاتح حركايت، مرجع سابق، ص ص  1
، اجمللد 33، جملة احلقوق والعلوم اإلتنساتنية، العدد نحو استراتيجية اقتصادية متكاملة لألمن الغذائي في الجزائرمزلف سعاد، شليحي الطاهر،  2
 .10، ص 2018، جامعة زيان لاشور، اجللفة، جاتنفي 2
 .1، ص 2016، أوضاع األمن الغذائي العربياملنظمة العربية للتنمية الزرالية،  3
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 1الغذائي األمن تحقيق في العلمي البحث دور :الفرع الثاني
 املالية املوارد توفري خالل من وتشايعها امليدان الفالحي يف والبحث للتكوين مالئمة سياسة وضع ضرورة

 باسأمهية حيضى ال هذا امليدان أن يبني النامية الدول من غريها يف ماك اجلزائر واملغرب يف أن الواقع ذلك هلا.
 تنفق دوالر مليار 5 يقارب ما أن تنالحظ فبينما، الفالحي القطاع تنمية وتطوير يف أمهية من ماله رغم الالزمة
 يعترب، دوالر مليار 1,3 يتااوز ال منها النامية الدول أن تنصيب جند العا م مستوى للى الفالحية اسأحباث للى

 2: بـ والكفيلة الفعالة الطرق جيادال، لليها يعتمد أساسية ركيزة العلمي البحث
 مستدام؛ حنو للى الغذائي تنتا الا زيادة -
 معقولة؛ وبأسعار متاحة، مغذية، صحية بأغذية مداداال ضمان -
 الت؛املدخ من وغريها الطاقة، للمياه أقل وباستعمال املساحات أقل للى الغذاء اتنتا  -
 .البيئة للى ممكن ضرر بأقل تنتا الا -

  :التالية الرئيسية اجملاالت يف العلمي البحث إسهامات وتتمثل :العلمي البحث إسهامات- أوال 
، الضارة واسألشاب، واسأمراض، اآلفات مكافحة، يةتنتاجالابتعزيز  وذلك: النباتي نتاجالا تحسين -1

 واحلد من وغريها وملوحة جفاف من اجملهدة البيئية عواملال ومقاومة للمبيدات الفعال االستخدام ودلم
املناخية  التغريات ضوء للى املستقبلية البيئات مع تتكيف حماصيل وتطوير، احلصاد بعد ماخسائر 
 املرتقبة؛

تعاين الثروة احليواتنية من لدة مشاكل حتول دون زيادة : األسماك انتاجو  الحيوانية الثروة تحسين -2
تنقص التغذية الكافية واملستدمية للى مدار السنة والرتبية للى أسس للمية واقتصادية ومنها  تنتا الا

وميكن احلد من هذه ، إىل حمدودية الرلاية الصحية وتنقص الكوادر الفنيية الالزمة ضافةباال، مدروسة
 اسأمراض ومكافحة، للسالالت الوراثي والتحسني احليواتنية الصحة حول البحوث املشاكل بتعزيز

  ؛واسأمساك املستزرلة احليواتنات لتغذية مستدامة مصادر تطوير وكذا، املتوطنة
 مبا، املدخالت من والتقليل الرتبة وخصوبة بنية للى احلفاظ أساسا وتشمل: الفالحية الطرق تطوير -3

 إخل؛..واملياه واسأمسدة الطاقة ذلك
 طرق وكذا املمرضة العوامل من وخلوها اسأغذية تنولية بتحسني وذلك: وسالمتها األيذية جودة -4

 .الطاقة من أقل قدر باستخدام والتخزين والتعبئة، التصنيع

                                                           

13-12، ص صمرجع سابقللة مراد،   1  
 .13تنفس املرجع، ص 2
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 باسأمن الصلة ذات البحث جمال يف تبنيها ميكن اليت اسأولويات لن أما 1: العلمي البحث أولويات -ثانيا 
  :يف فتتمثل الغذائي
لن كل  ممثلني بإشراك وذلك، ائيالغذ اسأمن جمال يف العلمي للبحث وطنية برامج اتنشاء للى العمل -

وكذا  واحلكومة، الصنالية والقطالات البحوث ومعاهد اجلامعات يف والعاملني، الصلة ذات الفئات
 حتقيقها؛  وآجال سبل وكذا، اسأولوية ذات البحوث وحتديد، العامة أو اخلاصة سواء املمولة املؤسسات

 ؛إخل..وبنوك اجلينات حبث مراكز من الضرورية رافقامل وجتهيز اتنشاء خالل الوطنية من القدرة تعزيز -
 ؛الغذائي باسأمن الصلة ذات املتخصصة البحثية اخلربة جماالت يف الكفاءات تنقص مشكلة معاجلة -
 ؛الغذائي باسأمن الصلة ذات للبحوث املشرتك والتمويل ودولية إقليمية شراكات بناء -
اسأكادميي  البحث توجيه وكذا العملي الواقع إىل وتوجهااهتا البحوث تنتائج لتثمني السبل أجنع تبين -

  .املستخدمني احتياجات مع ليتماشى
 التنمية الفالحية المستدامة ةاستراتيجيتبني  الفرع الثالث:

املستدامة  الفالحية التنمية من تتخذ وأن بد ال الغذائي العاز مشكلة من تنموية للتخلص ةاسرتاتياي أي إن
وراء املشاكل اليت يتخب  فيها القطاع  الكامنة احلقيقية اسأسباب معرفة ينطلق من لغايةا هذه وحتديد، هلا غاية

 .هلا ودائم جذر ٕواجياد حل، الفالحي
تفاقم  من زادت لوامل، الفالحية وغريها الطبيعية املوارد استخدام وسوء السكان لعدد املتزايد رتفاعاال إن
 اسأزمة يستوجب حتقيق هذه من للخرو  سرتاتياياالاخليارا  جيعل ام هذا، البلدين يف الغذائية املشكلة وحدة
 : التالية اسأهداف بتحقيق إال حتدث أن ال ميكن اسأخرية وهذه .زرالية مستدامة تنمية
 املواد الغذائية؛ من االستهالك االستاابة ملقتضيات يستطيع حىت وکيفا الفالحي كما تنتا الا زيادة -
 للموارد اسأمثل االستغالل طريق لن الفالحية يةتنتاجالا ورفع الفالحي اعالقط وفعالية أداء حتسني -

 سياسة إتباع للى والعمل، الفالحية التقنية االبتكارات واالخرتالات ملختلف املتزايد واإلدخال يةتنتاجالا
 سأن ،وغريها الفالحية الكيماوية واملعدات واسأمسدة احملسنة كالبذورالفالحي   تنتا الا مستلزمات دلم
 زيادة يف سيساهم وهذا أسعارها يف رفع سبب سيكون لنها الدلم ورفع املستلزمات هذه أسعار حترير
 للتوسع الضرورية املواد من الكافية شراء الكميات للى قدراهتم لدم وبالتايل الفالحني للى املالية اسألباء
 الفالحي ؛ تنتا الا يف

 احملاصيل واملنتاات للى وضرائب رسوم فرض خالل من حمليا املنتاه احملاصيل محاية سياسة إتباع -
 الوطين من تنتا الا ومتکني، اجلزائرية واملغربية للفالحة التنافسية القدرة وذلك لتعزيز، املستوردة الغذائية
 ؛التااري امليزان تنهك الفالحية اليت الواردات حمل االحالل

                                                           

.13صمرجع سابق، للة مراد،   1  
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 هذا حتقيق نّ  وأ، العريب الوطن يف الغذائي اسأمن حقيقلت أساسيا مطلبا تعد املستدامة الفالحية التنمية إن -
، الفالحي حمفز لالستثمار مناخ وخلق، العريب الفالحي ياالقتصاد التکامل حتقيق يستدلي املطلب
 وما التااري احملددة للتبادل العوامل يف والتحکم الفالحية التکنولوجيا للى االستحواذ من والتمکن
  1.العربية الفالحية راتللصاد تنمية من لنه ينار
 المائية للموارد المستدامة التنمية الفرع الرابع:
 االستخدام وحتقيق املياه موارد يف مستمرة زيادة يتطلب، املائي واسأمن الغذائي اسأمن بني املواءمة حتقيق
 ملوارد املستدامة التنمية وترتكز، الفالحة رأسها وللى اجملاالت كافة يف املياه استخدام وترشيد، هلا واسأمثل الكفء
 : هي أسس لدة للى املياه

 واخلزاتنات؛ السدود اقامة يف بالتوسع ذلك ويتم :األمطار مياه من القصوى االستفادة تحقيق -أوال
  ذلك ويتضمن :اآلبار وحفر فيها االستثمار وتطوير الجوفية المياه مصادر استخدام ترشيد -ثانيا

  للمياه احلاملة الطبقات وتغذية التلوث من لليها واحملافظة، استنزاف دون الحةالف يف هلا اسأمثل االستغالل
 اآلبار؛ يف املياه مستوى ورفع اجلوفية

  من مصدر ا تعترب وهي :والصناعي والفالحي الصحي الصرف مياه وتنقية معالجة في لتوسعا -ثالثا
 ها؛وغري  النظافة ويف والصنالية الفالحية لألغراض املياه مصادر

 ملواجهة املياه من الكايف العرض تأمني يتطلب املائي فاسأمن: التحلية لمياه يةنتاجالا الطاقة زيادة -رابعا
 ؛منها االستهالك احتياجات

 كفاءة رفع للى ذلك ويعتمد: التوزيع عمليات خالل تسربها ومنع المياه من الفاقد تقليل -خامسا
 دائم؛ بشكل وجتديدها تنتهاوصيا وتطويرها املياه وتوزيع تنقل شبكات
 العرض بني املائية الفاوة فمعاجلة: األخرى والمجاالت الفالحة في المياه استهالك ترشيد -سادسا
 ومن، االستهالك ترشيد خالل من أيضا وإمنا، املياه ومصادر العرض زيادة خالل من فق  يتم ال والطلب
 خالل من يتم وهذا، للمياه استهالكا أكثر القطالات وهو الفالحة قطاع يف املياه استهالك ترشيد الضروري
 اتنتا  للى بالرتكيز الفالحي تنتا الا هيكل وتطوير التقنيات أحدث واستخدام الري سأساليب الدائم التطوير
 من االستهالك يف ترشيد يفيد ومما .للمياه استهالكها معدل يقل اليت واحليواتنية النباتية واملنتاات احملاصيل
  2.اقتصادي ا مورد ا والتبارها للمياه مالئمة تسعرية وضع املياه

 

                                                           

5، ص.، مرجع سابقرزيقة غراب  1 
امللتقى الدويل التاسع حول إستدامة اسأمن العوامل المسببة لتفاقم العجز الغذائي في الدول العربية واألطر العملية لحلها، توايت بن للي فاطمة، 2

  12-11، ص ص2014ي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية، جامعة حسيبة بن بوللي، الشلف، الغذائ
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  العربي الفالحي ياالقتصاد كاملالت تعزيز ضرورةالخامس: الفرع
 الفالحية للموارد املتكافئ غري بالتوزيع يعرف ما العريب الغذائي اسأمن حتقيق دون حتول اليت العقبات أهم من
 حتظى بينما تنادرة للفالحة الصاحلة أراضيها أن إال مالية موارد للى تتوفر العربية الدول فبعض ،العربية واملالية
 اسأراضي. تلك باستغالل الكفيلة املالية املوارد للى تتوفر ال أهنا إال للفالحة الصاحلة اسأراضي بوفرة أخرى أقطار

وتعزيز التكامل  اجياد لتحقيق اسأمن الغذائي العريب أن تتحقق إال لن طريق ةسرتاتياياالال ميكن لألهداف 
 1: ي الفالحي العريب يف اجملاالت التاليةاالقتصاد

لن طريق التنسيق بني : المتاحة والمالية والبشرية والمائية الفالحية للموارد األمثل االستغالل -أوال
رتكة. إن ية وتنشي  العمل العريب املشرتك خاّصة يف امليدان الفالحي وخلق سوق لربية مشاالقتصادالسياسات 

  :تنشي  العمل العريب املشرتك يف امليدان الفالحي ميكن أن يتحقق من خالل
وضع وتنفيذ خط  وبرامج مشرتكة حلصر ومسح وتصنيف ورصد املوارد الطبيعية الفالحية للى املستوى  -

 القومي؛
بع حتديث خارطة موحدة لألراضي الفالحية للى املستوى القومي وتصنيفها وتتوضع وتطوير أو  -

 خصائصها؛
ومكاتنيا للى  شبكات متطورة لرصد املياه السطحية واجلوفية وتعزيز وتوفري املعلومات لنها زماتنيا اقامة -

 ؛املستويني القطري والقومي
والنظر ، الفالحيمشرولات مشرتكة للى املستوى القومي يف بعض جماالت البحث والتطوير التقين  اقامة -

 معهد لريب للتقاتنة احليوية وهندسة اجلينات؛ اتنشاءو  الفالحيةات بنك لريب للمعلوم اقامةمثال يف 
بني  تنتا الااملايل بوضع وتنفيذ وتطور اخلط  والسياسات لتسهيل حركة لوامل  والتعاون التكامل تفعيل -

اسأقطار العربية وكذلك تسهيل وتشايع اتنتقال العمالة وفق اسأسس مدروسة وتشايع واتنتقال واستثمار 
 س اسأموال العربية؛ومحاية رؤو 

 أو لتقوية واستكمال البىن التحتية اسأساسية الالزمة للتنمية الفالحية؛ قامةوضع وتنفيذ مشرولات ال -
لتخفيض  الزيوت، السكر، كاحلبوب ةسرتاتياياال الغذائية السلع من خاصة الذايت كتفاءاال  معدات رفع -

 املايل؛ الوضع وتعزيز االسترياد حام
 والبشرية؛ يةاالقتصاد املوارد هدر لتانب النسبية امليزة مبدأ حسب تنتا الا -
 ؛يةاالقتصاد للتنمية لائقا أصبحت واليت اخلارجية الديون ألباء تزايد مواجهة -
 واملعروف العربية للدول الرئيسي املورد هبالتبار  اسأوريب االحتاد وباسأخص الكربى التكتالت مواجهة -

 ؛اخل..الفالحية للسلع بالنسبة الصحية واملعايري باجلودة تتعلق مشددة ملواصفات بوضعه
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 العاز؛ دول إىل العاملة اسأيدي من الفائض الدول بني اهلارة بتشايع البطالة حدة من التخفيف -
 وتنتائج اخلربات والتاارب تبادل خالل من التكنولوجية القوة حتسنيو  احلديثة التقنيات وتوطني تنقل -

 العربية؛ الدول بني البحوث
 دخوهلم اخنفاض بسبب لألفراد املعيشي املستوى تدين إىل يؤدي الذي اسأسعار ارتفاعو  التضخم ةمواجه -

 ؛احلقيقية
 .اخلاص القطاع استثمارات استقطابو  الفالحي القطاع يف االستثمارو  التمويل تشايع -
دل التااري مع إن تطوير وتعميق التبا :الخارجي العالم مع التجاري التبادل عالقات وتعميق تطوير -ثانيا

العا م اخلارجي واالستاابة للتحديات اليت تفرضها منظمة التاارة العاملية يقتضي إحداث تغري كبري يف مجيع 
  :جواتنب الفالحة العربية وحتديثها وهو ما يتطلب الرتكيز للى اسأمور التالية

وهذا ما يتطلب التحكم يف كل ما  زيادة القدرة التنافسية للمنتاات الفالحية يف اسأسواق احمللية والعاملية -
الفالحي كالتحكم يف التكنولوجيا الفالحية وحتديث وتطوير  تنتا الامن شأتنه أن يزيد من فعالية وكفاية 

 املؤسسات اخلدمية ذات الصلة بالنشاط الفالحي؛
يف ضوء العريب واحملافظة للى مصاحل اسأقطار العربية  االقتصادتكتل اقتصادي لريب لالرتقاء ب اقامة -

التكتالت العاملية وهذا يتطلب تعزيز التكامل العريب وخلق سوق لربية مشرتكة وتفعيل املنطقة التاارية 
غياب الشفافية  العربية الكربى لن طريق تذليل العقبات اليت تعرتض سبيلها واملتاسدة أساسا يف

 االدارية االجراءاتلن كافة  صاحواالففالشفافية ، واملعلومات حول التعامل التااري بني الدول اسألضاء
وينتج لن لدم اإلفصاح ، املنطقة ية والتاارية يشكل لنصر أساسيا يف لملية تنفيذاالقتصادوالسياسية 

 جمرى التطبيق الفعلي للمنطقة؛ؤثر للى والتعريف هبذه السياسات اتنعكاسات سلبية ت االلالمأو 
 لي واملنتاات املستوردة من الدول العربية اسأخرى؛لتمييز يف املعاملة الضريبية بني املنتج احملاا -
والقيود  االداريةالقيود غري مجركية املطبقة يف العديد من الدول العربية كالقيود الفنية والقيود الكمية و  -

 النقدية.
 الغذاء من استراتيجي مخزون تكوين الفرع السادس:

 خاصة، اسأساسية الغذائية السلع من اسرتاتياي اسأمن الغذائي تكوين خمزون لتدليم اهلامة العوامل ومن
احلايل  من االستهالك حتياجاتاال تقدير ضوء يف املخزون ويتم تكوين هذا، القمح واسأرز رأسها وللى، احلبوب

 والقطاع الدولة بني وبالتعاون والتنسيق واالسترياد احمللي تنتا الا طريق لن يكون املخزون هذا وتكوين، واملستقبلي
 بأتنمه، الدويل التوجه هذا اقرارها لند FAOالفاو  منظمة أوصت وقد، املخزون هذا تكوين يف للمشاركة اخلاص
  1.اسأخذ بااللتبارات املنصوص لليها جيب
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 تفعيل دور التأمين الفالحي الفرع السابع:
اطر من خالل احلفاظ املخ ادارةيلعب التأمني الفالحي دورا رئيسيا يف التنمية الفالحية كوتنه أداة فعالة يف 

للفالحة بصفة لامة والفالح  االستقراروتوفري اسأمان و ، وضمان املالءة املالية للفالح للى املوارد الفالحية والريفية
ويرجع ذلك لنقص ، بصفة خاصة.إن تنسبة مسامهة التأمني الفالحي يف قطاع التأمني ضئيلة جدا يف البلدين

 االقبالزائري وغياب سياسة تسويقية للمنتاات التأمينية بغية تشايع الفالح للى الثقافة التأمينية لدى الفالح اجل
، وغياب املنافسة بني شركات التأمني فهو تقريبا حكرا للى شركات التأمني العمومي، للى هذا النوع من التأمني

توليفة من املنتاات التنمية الفالحية من خالل تقدمي  يف دفع لالةولليه وجب تفعيل دور التأمني الفالحي 
يف القطاع الفالحي من أجل حتقيق التنمية الفالحية وحتقيق  االستثمارالتأمينية للفالحني قصد تشايعهم للى 

 الذايت وكذا زيادة الدخل وحتسني معيشتهم.  كتفاءاال 
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 : خالصة الفصل 
الفالحي ورغم  تعمارية اليت إجنر لنها تشويه القطاعتعود اسأزمة الفالحية يف اجلزائر واملغرب اىل فرتة االس

ضعف مسامهة إىل  ضافةباال، هذا القطاع إال أهنا  م حتقق تنتائج املرجوة التنعاشاحملاوالت والسياسات املتبعة 
 رى.ية مقارتنة بالقطالات اسأخاالقتصادالقطاع الفالحي يف التنمية 
إىل جاتنب تظافر جهود مجيع أفراد ، امل يف اجلزائر واملغربية مبفهومها الشاالقتصاديتطلب حتقيق التنمية 

، إىل املوارد الطبيعية الكافية اضافة، املادية والتكنولوجية، املالية، ية املتاحةاالقتصادتعبئة كاملة للموارد ، اجملتمع
 .الرشيد والفعال هلا االستغاللو 

لطبيعية والبشرية مما جيعل للقطاع الفالحي دورا  ا االمكاتنياتميلك القطاع الفالحي يف اجلزائر واملغرب من 
الوطين لكل منهما وتنميته سامهت السياسات الفالحية اليت اتبعتها اجلزائر واملغرب بداية  االقتصادكبريا يف تطوير 

حيث سال الناتج ، تنتا الاات وزيادة حام االستثمار زيادة حام ، يف تطوير اسأتنشطة الفالحية 2000من سنة 
، ضئيلة يف البلدين مجايلا يف السنوات اسأخرية ومع ذلك تعد مسامهته يف الناتج احمللي االارتفالالفالحي  احمللي

يف منو الناتج  القطاع الفالحي إال أن هناك حمدودية يف املسامهة، الفالحيرغم املدخالت املادية املعتربة للقطاع 
حات املقدمة يف إصال باملخصصات املاليةقى ضعيفة مقارتنة ة لكنها تباجيابيأي توجد استاابة ، مجايلالوطين اال

كما متثل اجلهود املالية اليت بذلتها اجلزائر واملغرب مؤشرات دالة للى اإلرادة السياسية ،  القطاع الفالحي يف البلدين
اءه التنموي إال أن أد، ات اهلامة يف البلديناالستثمار وجتلى ذلك بتاسيد العديد من ، للنهوض بالقطاع الفالحي

 جممولةبسب ، وهو مايتضح من خالل العاز الكبري يف امليزان التااري الفالحي والتااري الغذائي، مازال حمدود
وحساسية ، من مساحة اسأراضي الفالحية %80من املعوقات ويف مقدمتها سيادة الفالحة املطرية يف أكثر من 

املغرب للطبيعة املتصحرة و  يف اجلزائر طور املوارد الفالحيةوتعود أهم أسباب ضعف ت. القطاع للتغريات املناخية
وكذلك إىل الزحف ، تدهور واحنسار الغطاء النبايت الطبيعي وتلوث ومتلح اسأراضي املرويةو ، سأغلب اسأراضي

 .كما تعاين املرالي الطبيعية من التدهور بسبب غياب برامج جادة لتطويرها،  العمراين
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لذلك فإن . االقتصاديةلدورها يف التنمية نظرا ، الناميةيف معظم الدول  اتالقطاعمن أهم الفالحة  تعترب
جيات السكان وحتقيق مسامهة وجب حتقيق فائض فالحي يكفي لسد حاعملية التنمية يف مثل هذه الدول تست

يف أي بلد يف توفري الغذاء  للفالحةالرئيسة  املهمة تتمثلو . االقتصاديةفعالة يف التكوين الرأمسايل ألغراض التنمية 
من العناصر الرئيسية لتحقيق األمن الغذائي الذي توفري الغذاء واستقراره  . كما أنحمرك االنسان ي هوالذ للسكان

مسألة األمن الغذائي مرتبطة باألمن  مبا أنو . الغذائية األساسية ملواطنيه حتياجاتهو قدرة اجملتمع على توفري اال
لتنمية إن اففيه مما الشك و أصبح ضمن أهم السياسات التنموية.  النهوض بالتنمية الفالحيةالهتمام و فإن القومي ا

القطاع  يعدإذ . واالجتماعية والبيئية االقتصاديةبأبعادها  االقتصاديةالزاوية يف التنمية  الفالحية تشكل حجر
وذلك عن طريق إعطاء دفع  االقتصاديةتنمية للفع األول والدا عليها الدولة ترتكزاألقطاب اليت أحد  الفالحي

أحد كونه  يعترب أيضا حسب خرباء االقتصاد من بني أهم القطاعاتو . األخرى االقتصاديةالقطاعات قوي لبقية 
وتغطية ، السكان من الغذاء وتوظيف اليد العاملة احتياجات املوارد اهلامة للدخل الوطين ويساهم يف توفري

فضال عن مسامهته يف . الفالحيةالتنمية احمللية اليت تعتمد يف مدخالهتا األساسية على املنتجات  احتياجات
 .قتصاديات الناميةيت أصبحت تشكل عبئا ثقيال على االتقليص الفاتورة الغذائية ال

من بينها اجلزائر ، فالحيهبدف ترقية القطاع ال جديدةوبرامج  سياسات الدولعتمدت معظم ا لقد
بوضوح  اوأعربتا تركيز جهودمهيف كل من اجلزائر واملغرب   شرعتبداية األلفية الثالثة ومنذ حيث غرب. وامل
هتدف إىل  اصالحات بإجراء االقتصاديةالفالحي لتحقيق التنمية دور كبري للقطاع  إلعطاءا مرادهتا عن

مت اختاذ جمموعة من ، على ذلك اءوبن. املوارد الفالحية ادارةوحتسني ، الفالحية االنتاجيةو  نتا زيادة اال
تأهيل القطاع الفالحي  2000منذ سنة  على مدار عدة سنوات. فاجلزائر تبنت االقتصادية صالحاتاال

جديدة  اسرتاتيجيةاجلزائر  اختذت 2008اية سنة هن ويف، من خالل املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية
 ركزت فيها على ثالثة حماور أساسية، ديد الفالحي والريفيمتثلت يف سياسة التج لالستثمار الفالحي

 التقنية.  وبرنامج تقوية القدرات البشرية واملساعدة، التجديد الريفي، تعلقت بالتجديد الفالحي
التنمية ونفذهتا وكالة  2008ركزت اخلطة اخلضراء يف املغرب اليت مت اعتمادها يف سنة  ومن جهة أخرى
لتعزيز األمن الغذائي  واليت جاءت أهدافها أساسا، واخلاص مة بني القطاعني العاالفالحية على الشراك

الفالحني يف املناطق  كيز على الفالحة ذات األداء اجليد والقيمة املضافة العالية والدعم التضامين لصغاررت بال
  (.ةاملناطق شبه القاحل، اهلضاب، السهول، الواحات، الريفية املهمشة )املناطق اجلبلية

  نتائج الدراسة أهم 
حتوالت عميقة على القطاع الفالحي من أجل  اجراءعلى  واملغرب خالل العشرية األخريةاعتمدت اجلزائر 

إىل  به ومواكبة التغريات الدولية والتقليل من االعتماد على قطاع احملروقات. من خالل دراستنا توصلنا النهوض
 :النتائج التالية
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  وهذا للدور الذي  .العامل يف اهليكل االقتصادي ملعظم دول االقتصاديةبزر القطاعات من أ الفالحيالقطاع
األموال الضرورية  إذ ميكن له أن يصبح موردا لرؤوس، واالجتماعية الشاملة االقتصاديةيلعبه يف حتقيق التنمية 

وهي ، رتبطة بالفالحةيا للصناعات املعد حمفزا أساسيكما .وضمان األمن الغذائي لتحقيق النمو االقتصادي
 ب الرزق وتوفري الرفاه االجتماعي؛فهي أداة لكس، ية الفقراء يف املناطق الريفيةمصدر مهم للدخل لغالب

  يفيد  ألنه، االقتصادي يف دفع عجلة النمو دورهأكرب من الفالحي يف احلد من الفقر القطاع منو دور
 ؛الفالحةخاصة يف الدول القائمة على غري الفالحية الفقراء أكثر من النمو يف القطاعات 

  ورغم  الفالحي عنها تشويه القطاع اجنرواملغرب اىل فرتة االستعمارية اليت  الفالحية يف اجلزائر األزمةتعود
 ة؛املرجو  ئجامل حتقق نت أهنا إالهذا القطاع ش نعااحملاوالت والسياسات املتبعة إل

  إىل جانب تظافر جهود مجيع أفراد ، واملغرب لشامل يف اجلزائرمبفهومها ا االقتصاديةيتطلب حتقيق التنمية
إضافة إىل املوارد الطبيعية ، املادية والتكنولوجية، املالية، املتاحة االقتصاديةتعبئة كاملة للموارد ، اجملتمع
 ؛واالستغالل الرشيد والفعال هلا، الكافية

  فهو يكفل جتسيد أعلى، بلدينالغذائي بالاملتطور واملنتج أساس حتقيق األمن  الفالحييعد القطاع 
رئيس لنمو  وهو دافع، (له ممثلة يف توفري الغذاء لألفراد وطنيا )حتقيق االكتفاء الذايت مستويات الركيزة األوىل

 ؛القطاعات األخرى
  قطاع خاصةو ، يف اجلزائر مقارنة بالقطاعات األخرى االقتصاديةضعف مسامهة القطاع الفالحي يف التنمية 

منحــى تصاعديــا فالتعبئــة النشــيطة عرف تطـور الناتـج الداخلـي الفالحــي اخلــام فقد يف املغرب . أما احملروقات
أعادت متوضـع القطاع الفالحــي فــي قلــب االقتصــاد  ، خمطط املغرب األخضـر اسرتاتيجية حول نيلــكل الفاعل

  ؛كمحــرك للنمـو
  ت اجلزائر واملغربعرفو ، النبايت نتا ىل مغاربيا والثانية يف مشال إفريقيا بعد مصر يف االحتتل املغرب املرتبة األو 

خاصة خالل الفرتة ، االكتفاء الذايت يف بعض السلع الغذائية، النبايت واحليواين نتا اال تطورا يف خمتلف أنواع
 ؛( بعد أزمة الغذاء العاملية2009-2017)
 أن وضع امليزان التجاري الفالحي يف اجلزائر جد متأزم حيث مل  جند، ائيبالنسبة للميزان التجاري الغذ

وباملقارنة  .(2017-2000كمتوسط للفرتة ) %2.9تتجاوز نسبة تغطية صادراهتا الغذائية لواردهتا 
يف ـ %112.16بـ  قدرت، املغرب أين سجلت الصادرات الغذائية نسب تغطية عالية فاقت وارداهتاب

يتمتع التفوق الكبري للصادرات الغذائية يف املغرب ألنه  يعودو  (.2017-2000)املتوسط الفرتة 
وتقييمـه وتوحيـده.  نتا بفضـل اجلهـود املبذولـة لتحسـن جـودة اال والتصدير نتا لإلمؤكدة  بإمكانيات
، املغربية الغذائيةإىل اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األوريب اليت فتحت اجملال لتسويق املنتجات  باإلضافة
روسـيا. ومع ذلك لوحظـت جهـود التنويع حنـو أمريكا الشـمالية وكذلـك إفريقيـا فـي السـنوات إىل  باإلضافة
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حبكم تنوع املنتو  وتعدد  األسواق الدولية غرب يفامل عالمةكما استطاع كذلك من فرض . األخيـرة
 ردين؛املستوردين واالعرتاف مبيزات الذوق من طرف املستو 

 .حيث حتتل املرتبة األوىل من حيث  نسبة مسامهة اجلزائر يف الفجوة الغذائية مغاربيا وعربيا مرتفعة جدا
بسب النمو ، من سنة إىل أخرى ارتفاعوهي يف ، املسامهة يف الفجوة الغذائية على املستويني املغاريب والعريب

كنسبة مسامهة يف الفجوة  %18.88وسجلت ، احمللي على تغطية الطلب نتا اال وعجزالسكاين املتزايد 
بينما نالحظ أن نسبة مسامهة املغرب . 2017يف الفجوة الغذائية املغربية لسنة  %82.13الغذائية العربية و

يف  %0.79حيث تساهم املغرب بنسبة  .ربية منخفضة مقارنة باجلزائرايف الفجوة الغذائية العربية واملغ
 .ربيةايف الفجوة الغذائية املغ %3.45الفجوة الغذائية العربية و

 الفرضيات فيمكن اجيازها فيما يلي: اختبارأما عن نتائج 
 تطوير األنشطة الفالحيةيف  2000بداية من سنة  واملغرب سامهت السياسات الفالحية اليت اتبعتها اجلزائر ،

ا يف السنوات ارتفاع يالفالحسجل الناتج احمللي حيث . نتا زيادة حجم االستثمارات وزيادة حجم اال
)وهو ما يثبت صحة الفرضية . يف البلدينضئيلة  االمجايل األخرية ومع ذلك تعد مسامهته يف الناتج احمللي

 (؛األولى
 القطاع الفالحي  إال أن هناك حمدودية يف املسامهة، رغم املدخالت املادية املعتربة للقطاع الفالحي يف البلدين

 باملخصصات املاليةأي توجد استجابة إجيابية لكنها تبقى ضعيفة مقارنة ، ايلاالمجيف منو الناتج الوطين 
كما متثل اجلهود املالية اليت بذلتها اجلزائر واملغرب ،  البلدين القطاع الفالحي يف اصالحاتاملقدمة يف 

يد من وجتلى ذلك بتجسيد العد، السياسية للبلدين للنهوض بالقطاع الفالحي االدارةمؤشرات دالة على 
 ؛(انيةصحة الفرضية الث ثبتي ما و) وه .االستثمارات اهلامة يف البلدين

 يتضح من  وهو ما، نسبية للقطاع الفالحي يف البلدين إال أن أداءه التنموي مازال حمدودبالرغم من األمهية ال
ت ويف مقدمتها بسب جموعة من املعوقا، خالل العجز الكبري يف امليزان التجاري الفالحي والتجاري الغذائي

وحساسية القطاع للتغريات ، من مساحة األراضي الفالحية %80حة املطرية يف أكثر من سيادة الفال
الفالحي يف  نتا مما جعل اال، على األمطار اليت تتسم مبحدوديتها وعدم انتظام توزيعها العتمادهاملناخية 

حيث ،  توفري املياه السطحية واجلوفيةقها من اخنفاض يفيراف وما، البلدين ميتاز بالتقلب وحمدودية املوارد املائية
، ميثل خطرا على مستقبل الفالحة النشاط الفالحي يف البلدين وهذا ما، يعترب التساقط من أهم مصادر الري

وضعف ، تعتمد على األساليب احلديثة والتطور التقين إىل كون الفالحة املطرية فالحة تقليدية ال باإلضافة
اليت دفعت إىل تراجع عدد العمال ، سية واملرافق واخلدمات املساندة يف املناطق الفالحية والريفيةالبىن األسا
 (؛ثالثةيثبت صحة الفرضية ال )وهو ماالفالح للنشاط الفالحي  امهالالفالحني و 
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 االقتراحات:  
وضمان األمن ، قتصاديةاالمية تحتقيق التيف لتنمية الفالحية إىل الدور الفعال الذي تلعبه االوصول  جلأمن 

 :ات التاليةجراءنقرتح اال، واملغرب الغذائي يف اجلزائر
  األراضي  يف البلدين السيما استغالل الفالحيةهتدف إىل استغالل املقومات  اسرتاتيجيةالعمل على تبين

 ؛الوفرة املائية واليد العملة، للفالحةالصاحلة 
 ؛يق األهداف املرجوةمتابعة وتقييم املخططات التنموية ومدى حتق  
 ؛التنموية وضع القطاع الفالحي ضمن األولويات 
 وضرورة الغذاء انتا  معدل يف التحكمو ، اسرتاتيجي وخمزون للطوارئ خمزون وبناء الغذاء استهالك ترشيد 

 ؛السكاين النمو معدل مع توافقه
 األساسية اهلياكل جمال يف صةخا وبصفة، الفالحية االستثمارات وتشجيع الفالحية التحتية البنية تطوير 

 الفالحي؛ القطاع ىف االستثمار بيئة حتسني، واالبتكار والتطوير والبحث، الريفية
  الفالحية؛ الطبيعية ملواردا ادارةاحلوكمة يف 
  تكوين يد عاملة مؤهلة للعمل يف القطاع الفالحي ومتحكمة يف الفالحي و تشجيع البحث العلمي

 التكنولوجيا احلديثة؛
 بسياسة االهتمامو  مالئمة أسعار سياسة وتنفيذ الوطين املستوى على الفالحية املنتجات ىف التجارة يمتنظ 

 حبيث العاملية يقارب األسعار ما إىل السعر هذا ورفع املنتج سعر دعم سياسة انتا و ، الفالحية األسعار
 ؛االنتاجيةزيادة و  الفالحيةالعملية  يف لالستمرار الفالحي للمنتج مشجعه مبستويات تكون

  احملسنة كالبذور الفالحي نتا اال مستلزمات دعم سياسة انتا  على العملو ، الفالحيعصرنة القطاع 
 سيكون عنها الدعم ورفع املستلزمات هذه أسعار حترير الن، وغريها الفالحية الكيماوية واملعدات واألمسدة
شراء  على قدرهتم عدم وبالتايل الفالحني على اليةامل األعباء زيادة يف سيساهم وهذا أسعارها يف رفع سبب

 الفالحي؛ نتا اال يف للتوسع الضرورية املواد من الكافية الكميات
  الغذائية احملاصيل واملنتجات على وضرائب رسوم فرض خالل من حمليا املنتجه احملاصيل محاية سياسة انتا 

  ؛املستوردة
 يف غاريبامل والتكامل التعاون تنميةو  ؛الغذائية الفجوات لسد تكاملةم مغاربية اسرتاتيجية وتبين إعداد ضرورة 

 التعاون تعميق أجل من الفالحية للمنتجات تسويقية بأنشطة القيام ميكن حيث الذايت االكتفاء جمال
 .الغذاء جتارة جمال يف العريب
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 :آفاق البحث 
وهو ما يفتح ، جزء يسري ال خيلو من النقائصإال أن هذه الدراسة ، بأهم جوانب املوضوع لإلملامرغم سعينا 

 :أمامنا آفاقا جديدة ميكن أن تكون مستقبال إشكاليات لبحوث أخرى
 دور القطاع اخلاص يف تطوير القطاع الفالحي )دراسة حالة(؛ 
  ؛-مناذ  خمتارة-اسهامات البحث العلمي يف حتقيق األمن الغذائي 
  يف حتقيق األمن الغذائي؛أمهية التكامل االقتصادي الفالحي العريب 
  ؛التنمية الفالحية يف دفع عجلةتفعيل دور التأمني الفالحي 
 دراسة حالة -اسرتاتيجيات رفع قدرات املوارد املائية لضمان األمن الغذائي-. 

 

 



 عــراجــة المــمــائــق
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 .2010، فلسطني، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ه والتشريعختصص الفق

دراسة تحليلية  -انعكاسات األزمة المالية العالمية على األمن الغذائي في الوطن العربي، دبار محزة .12
كلية العلوم ،  قسم العلوم االقتصادية، ختصص إقتصاد دويل، رسالة ماجستري، -( (SWOTوفق نموذج 

 .2012/2013، اجلزائر، بسكرة، جامعة حممد خيضر، وعلوم التسري االقتصادية والتجارية
كلية العلوم ،  الدعم وتنمية القطاع الفالحي في الجزائر )مقاربة كمية ( -التمويل البنكي ، زاوي بومدين .13

، جامعة مصطفى إسطمبويل، ختصص: إقتصاد وتسيري عمومي، االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 .2016/ 2015، معسكر

كلية العلوم ،  رسالة ماجستري، -دراسة تقيييمية  –إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر ، زرنوح يامسينة .14
 .2005/2006، جامعة اجلزائر، فرع التخطيط، قسم العلوم االقتصادية، االقتصادية وعلوم التسيري

معهد العلوم ، رسالة ماجستري، ئر (إشكالية التشغيل في الزراعة )دراسة حالة الجزا، زويرت الطاهر .15
 .1996/1997، جامعة اجلزائر، اخلروبة، االقتصادية

، ماجستري رسالة، تأهيل القطاع الزراعي الجزائري في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية، سايح بوزيد .16
، اجلزائر، تلمسان، كر بلقايدجامعة أبو ب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  قسم العلوم االقتصادية

2006  /2007. 
إلى  1995 دراسة الفترة -عالقة األمن المائي وعالقته بالتنمية الزراعية في الجزائر، سباش ليندة .17

فرع: تنظيم سياحي ، قسم العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية،  أطروحة دكتوراه، -2111
 .2015، جامعة اجلزائر، وإداري

رسالة ، -دراسة قياسية لحالة الجزائر –النمو االقتصادي وتكوين رأس المال البشري، سبكي وفاء .18
جامعة ، ختصص إقتصاد كمي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ماجستري

  .2014، 2013، اجلزائر، تلمسان، أيب بكر بالقايد
، ترقية القطاع الفالحي كمدحل لتحقيق التنمية المستدامة ) دراسة حالة والية قالمة ( ،سفيان عمراين .19

ختصص: جتارة دولية ، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  أطروحة دكتوراه
 .2015/ 2014، اجلزائر، قاملة، 1945ماي 8جامعة ، وتنمية مستدامة

االستثمار الفالحي وأثره على حركة التجارة الخارجية للمواد الغذائية األساسية في ، سهيلة مصطفى .21
، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  أطروحة دكتوراه، دول شمال إفريقيا

 .2016/2017، اجلزائر، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، إدارة األعمال والتجارة الدولية ختصص
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رسالة ، دراسة حالة والية البليدة-دراسة تقويمية لنظام المستثمرات الفالحية الجماعية، صدوقي زروق .21
/  2006، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  قسم علوم التسيري، ماجستري
2007.  

مية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية دراسة تحليلية ألثر إستراتيجية التن، طاليب رياض .22
كلية العلوم ،  قسم العلوم االقتصادية، ختصص علوم اقتصادية، أطروحة دكتوراه، الكلية ) دراية حالة الجزائر (

  .2016/2017، اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
، -دراسة حالة الجزائر-ارد المائية في القطاع الزراعي بالوطن العربي اقتصاديات المو ، ل كدودةعاد .23

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  قسم العلوم االقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي، أطروحة دكتوراه
 .2017/2018، ، اجلزائر، بسكرة، حممد خيضر، جامعة، التسيري

دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل  –على النمو االقتصادي أثر تطور الجهاز المصرفي ، عادل زقرير .24
قسم العلوم ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  أطروحة دكتوراه، (2112-1998الفترة ) 
 .2015/ 2014، بسكرة، جامعة حممد خيضر، االقتصادية

دات الجزائرية من المواد سياسات اإلصالحات الزراعية وتطور حجم الوار ، عامر منصور أمحد .25
قسم العلوم ، ختصص اقتصاد كمي، رسالة ماجستري، 2112-1991االستهالكية األساسية خالل الفترة 

/  2015، اجلزائر، بومرداس، جامعة احممد بوقرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  االقتصادية
2016.  

أي  –زراعية في ضوء المنظومة الدولية لتحارة السلع الزراعية تطور المنظومة ال، عز الدين بن تركي .26
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  قسم العلوم االقتصادية، أطروحة دكتوراه، -سياسة زراعية في الجزائر

 .2006/2007، اجلزائر، باتنة، جامعة احلاج خلضر، التسيري
، مذكرة ماجستري، ن على التنمية الفالحية في الجزائرإنعكاسات مسح ديون الفالحي، عز الدين مسري .27

جامعة اجلزائر ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  قسم العلوم االقتصادية، ختصص حتليل إقتصادي
 .2011/2012، اجلزائر، 3

كلية العلوم ،  توراهأطروحة دك، حالة الدول األقل نموا -تمويل التنمية في الدول االسالمية، عالم عثمان .28
 2013، 3جامعة اجلزائر ، ختصص حتليل اقتصادي، قسم العلوم االقتصادية، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 /2014. 
اتجاهات الشباب نحو العمل الفالحي في المجتمع القروي )دراسة ميدانية لعينة من ، بن ناصر عيسى .29

،  قسم العلوم االجتماعية، ختصص تغرير اجتماعي، لة ماجستريرسا، شباب قرية فالحيه بالجنوب الجزائري(
 .2008/2009، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،  أطروحة دكتوراه، مشكلة الغذاء في الجزائر، عيسى بن ناصر .31
 .2005، قسنطينة، جامعة منتوري، وعلوم التسري

القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إلى المنظمة ، دي حممدغر  .31
كلية العلوم اإلقتصادية ،  قسم العلوم االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، دكتوراه أطروحة، العالمية للتجارة

 .2011/2012، اجلزائر، -3-جامعة اجلزائر، والعلوم التجارية وعلوم التسيري
 -1962السياسات الزراعية ودورها في تحقيق األمن الغذائي في الجزائر من ، فضيل ابراهيم مزاري .32

 ختصص، قسم التنظيم السياسي واإلداري، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية،  أطروحة دكتوراه، 2116
 .2017/2018، 3جامعة اجلزائر ، تنظيمات سياسية وإدارية

كلية العلوم االقتصادية وعلوم ،  أطروحة دكتوراه دولة، التبعيةو  اعة الجزائرية بين االكتفاءالزر ، فوزية غريب .33
  .2007/2008، قسنطينة، جامعة منتوري، العلوم االقتصادية فرع، التسيري

ختصص تسيري ، أطروحة دكتوراه، الشراكة العمومية الخاصة والتنمية االقتصادية في الجزائر، قنادزة مجيلة .34
، جامعة أيب بكر بالقائد، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  قسم العلوم االقتصادية، ية العامةاملال

 .2017/2018، تلمسان
( في والية قسنطينة تقييم 2115-2111تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية )، كتفي سلطانة .35

، جامعة منتوري، قسم التهيئة العمرانية، يا والتهيئة العمرانيةكلية علوم األرض اجلغراف،  رسالة ماجستيري، ونتائج
 .2006/ 2005، اجلزائر، قسنطينة

أطروحة ، دراسة قياسية -أثرتقلبات أسعار البترول على التنمية االقتصادية في الجزائر، موري مسية .36
، ختصص مالية دولية، االقتصاديةقسم العلوم ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  دكتوراه

 .2015/ 2014، تلمسان، جامعة أبوبكر بالقايد
كلية العلوم ،  أطروحة دكتوراه، الدعم والنمو االقتصادي في الجزائر، الفالحة، موالي علي هواري .37

، معسكر، جامعة مصطفى اسطنبويل، ختصص: إقتصاد وتسيري عمومي، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 .2015/2016، زائراجل

رسالة ، دور األمن الغذائي في تحقيق التنمية االقتصادية )دراسة حالة الوطن العربي(، عامة مباركةن .38
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  قسم العلوم االقتصادية، ختصص نقود مالية وبنوك، ماجستري

 .2011، اجلزائر، البليدة، جامعة سعد دحلب
أطروحة ، دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي العربي)الجزائر أنموذجا (، مباركة مةنعا .39

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ،  قسم العلوم االقتصادية، ختصص:نقود مالية وبنوك، دكتوراه
 .2017/  2016، اجلزائر، جامعة املدية، التسيري
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 2116 – 2111نامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر) الفترة تقييم بر ، هامشي الطيب .41
كلية العلوم االقتصادية ،  ختصص اقتصاد التنمية، رسالة ماجستري، ( نموذج تطبيقي للمخطط بوالية سعيدة

 .2006/2007، اجلزائر، تلمسان، جامعة أبوبكر قائد، والتجارية وعلوم التسيري
مساهمة قطاع الزراعة الجزائري في االقتصاد الوطني من خالل دراسة سلوك  مدىهيشر أمحد التيجاين: .41

ختصص اقتصاد  ، أطروحة دكتوراه، 2112 -1974متغيرات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفترة 
 ،جامعة أبو بكر القائد، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  قسم العلوم االقتصادية، كمي

 . 2016/ 2015، تلمسان
 –أهمية الثروة النفطية في االقتصاد الدولي واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات، وحيد خري الدين

كلية العلوم االقتصادية ،  قسم العلوم االقتصادية، ختصص:إقتصاد دويل، رسالة ماجستري، -دراسة حالة الجزائر
 2012/2013، اجلزائر، بسكرة، جامعة حممد خيضر، قتصاديةقسم العلوم اال، والتجارية وعلوم التسيري

 
III. :المجالت والدوريات 

، 27العدد ، 3اجمللد ، جملة دمشق، أهمية اإلستمارات في األمن الغذائي العربي، إبراهيم أمحد سعيد .1
 .2011، سوريا

رتاتيجية واألمن جملة اإلس، ضرورة تحقيق األمن الغذائيو  الفجوة الغذائية، أبو بكر عبد اهلل سليمان .2
 .2009ماي ، العراق، 03العدد ، الوطين

جملة جامعة ، الزراعة والتنمية في الوطن العربي، إدارة األمن الغذائي واملشروعات جبامعة الدول العربية .3
 .2009، القاهرة، العددان األول والثاين، الدول العربية

جامعة ، جملة دفاتر السياسة والقانون، يد الفالحيمدى فعالية الدعم في إطار سياسة التجد، إميان شعـــابنة .4
 .2017جانفي ، 16العدد ، اجلزائر، ورقلة

 .2003، 02العدد ، جملة الباحث، القطاع الفالحي بين الواقع ومتطلبات اإلصالح، باشي أمحد .5
جملة ، رالتنمية الزراعية والريفية المستدامة ودورها في تحقيق األمن الغذائي في الجزائ، بكدي فاطمة .6

 .2013جوان ، 13العدد، أحباث إقتصادية وإدارية
جملة ، التنمية الزراعية والريفية المستدامة ودورها في تحقيق األمن الغذائي في الجزائر، بكدي فاطمة .7

، 13العدد ، يسكرة، جامعة حممد خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  أحباث اقتصادية إدارية
 .2013 جوان

جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم ، إشكالية األمن الغذائي المستدام ) واقع وآفاق (، رزيقة غراب .8
 .2015، 13العدد ، التجارية
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، دراسة تقويمية إلمكانياته الطبيعية:القطاع الفالحي في الجزائر، معقال نسيبة، طوجييين زين العابدين .9
 .2017، جلزائرا، املركز اجلامعي تندوف، 04العدد ، جملة جماميع املعرفة قتصادي.وألدائه اال، التقنية والبحثية

جملة أحباث ، إشكالية تنظيم العقار الفالحي الجزائر وأهم الخيارات الممكنة لتطويره، زهري عماري .11
 2013،.اجلزائر، جامعة سطيف، العدد العاشر، إقتصادية وجتارية

جملة علوم ، قياسها ومؤشرات الجزائر في الزراعية التنمية اقعو ، صاحلي سلمى، طاليب بدر الدين .11
 .2015، 31العدد ، جامعة اجلزائر، االقتصاد والتسيري والتجارة

، جامعة قاصدي مرباح، 09العدد ، جملة الباحث، األمن الغذائي في المغرب العربي، الطاهر مربوكي .12
 .2011، اجلزائر، ورقلة
اجلمعية املصرية ، جملة املؤمتر العاشر لإلقتصادين الزراعني، ي العربياألمن الغذائ، عزت ملوك قناوي .13

 .2002سبتمرب  26و 25يومي ، القاهرة، لإلقتصاد الزراعي
واقع الصناعات الزراعية الغذائية في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق األمن ، لطرش ذهبية .14

 .2015، 15العدد ، سطيف جامعة، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، المستدام
جملة جامعة القدس ، مكافحة المجاعةو  منهج اإلسالم في تحقيق األمن الغذائي، حممد حممد الشلش .15

 .2010، 19العدد ، الدراساتو  املفتوحة لألحباث
سلسلة دورية ، جسر التنمية، التنمية في القطاع الزراعي واألمن الغذائي العربي، املعهد العريب للتخطيط .16

 .2015جانفي ، الكويت، 121العدد ، بقضايا التمية يف الدول العريبتعىن 
، جملة أوروك، األمن الغذائي في مصر دراسة في الجغرافيا السياسية، محيدة عبد احلسني حممد الظاملي .17

 .2017، 10اجمللد ، العدد الثالث
ي مجال إنتاج الحبوب تحليل مؤشرات األمن الغذائي في الدول اإلسالمية ف، آخرونو  جمذاب بدر عناد .18

 .2011، 06العدد ، (03اجمللد ) ، جملة األندلس العلمية، واللحوم
، "-التصحر نموذجا–أثر التوجيه الجغرافي في خطط التنمية في الوطن العربي ، حممود مجيل اجلندي .19

 .2013، ديسمرب، 418العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية، جملة املستقبل العريب
جملة ، نحو استراتيجية اقتصادية متكاملة لألمن الغذائي في الجزائر، شليحي الطاهر، مزلف سعاد .21

 .2018جانفي ، اجللفة، جامعة زيان عاشور، 2اجمللد ، 33العدد ، احلقوق والعلوم اإلنسانية
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IV.  العلمية الندواتالمؤتمرات و الملتقيات و 
لغذائي في الجزائر..الواقع والمأمول " الصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق االمن ا "، أمحد مصنوعة .1

امللتقى التاسع حول "استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية ، ورقة حبثية
 .2014نوفمرب  24و 23يومي ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري جامعة الشلف،  والدولية"

 األمن المائي في الجزائر كأحد متطلبات تحقيق األمن الغذائي في، ة بوقنششوسيل، بركان يوسف .2
معهد العلوم ، امللتقى الوطين األول حول حكومة املياه يف اجلزائر كمدخل لتحقيق األمن املائي، الجزائر

 .2013، ماي 28و 27يومي ، املركز اجلامعي مليلة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
) دراسة قياسية أثر النمو السكاني على فجوة األمن الغذائي في الجزائر، قومية سفيانو  بلعزوز بن علي .3
كلية ، ،  متطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربيةو  امللتقى العلمي الدويل الثالث حول: القطاع الفالحي، (

 .2014أكتوبر  29و 28يومي ، املدية، ي فارسجامعة حي، العلوم التجارية وعلوم التسيريو  العلوم االقتصادية
 ظل المستجدات في العربية للدول الغذائي األمن مشكلة وأبعاد الغذائية الفجوة، بلقلة ابراهيم .4

 امللتقى الدوىل التاسع حول استدامة االمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات، الدولية االقتصادية
 23يومي ، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري جامعة الشلف،  يةالتحديات االقتصادية الدولو 
 .2014نوفمرب  24و
القطاع الفالحي كبديل استراتيجي لدعم االقتصاد الجزائري في ظل ، محيداتو صاحل، بن خليفة أمحد .5

الجزائري في ظل األوضاع  رهانات االقتصاد مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول "، التحديات الراهنة
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، المحلية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج االقتصادي الجديد ؟ "

 23و 22يومي ، قسنطينة، جامعة عبد احلميد مهري، التسيري بالتعاون مع خمرب املغرب الكبري االقتصاد واجملتمع
 .2017أكتوبر 

 ي الرأس المال البشري كأحد شروط ترقية القطاع السياحي بالجزائرفية االستثمار أهم، بودالل علي .6
أيام ، اجلزائر، بسكرة، جامعة حممد خيضر، ملتقى دويل حول: إقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة

 . 2010مارس  09-10
ورقة ، 2121ئية في الجزائر آفاق النمذجة القياسية واإلتجاهات المستقبلية للفجوة الغذا، ترقو حممد .7

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  امللتقى الدويل حول: استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب، حبثية
 .2014، نوفمرب23- 24، اجلزائر، جامعة الشلف، التسيري

، ربية واألطر العملية لحلهاالعوامل المسببة لتفاقم العجز الغذائي في الدول الع، توايت بن علي فاطمة .8
مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول إستدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات 

 .2014، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، االقتصادية الدولية
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مة ضمن امللتقى العلمي مداخلة مقد، واقع الفالحة في المجتمع الجزائري، بركان أمينة، جليد نور الدين .9
، مارس 29/  28يومي ، الدويل الثالث حول" القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية "

 .اجلزائر، جامعة املدية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  2014
الجزائر وأثرها على الناتج الزراعي  مبادرات إصالح القطاع الزراعي في، العجال عدالة، مجال جعفري .11

العدد ، 10اجمللد ، مقال مقدم مبجلة دفاتر إقتصادية، ( 2115 -2111دراسة تحليلية وقياسية للفترة ) 
02 ،12/12  /2018. 
مداخلة مقدمة ، 2112 – 1962قراءة في السياسات الزراعية للجزائر ما بين ، محداش عبد اجمليد .11

، يل الثالث حول" القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية "ضمن امللتقى العلمي الدو 
، املدية، جامعة حيي فارس، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  2014، مارس 29/  28يومي 
 اجلزائر.

امللتقى ، في الجزائر القطاع الفالحي كخيار استراتيجي للتنمية االقتصادية، منصر جناح، داودي الطيب .12
كلية العلوم االقتصادية ،  العلمي الدويل حول القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية

 .2014أكتوبر  29و 28يومي ، اجلزائر، املدية، جامعة حيي فارس، والتجارية وعلوم التسيري
امللتقى الدويل ، االستثمار في رأس المال البشريماهية رأس المال الفكري و ، حنان بن عوايل، رابح عرابة .13

جامعة حسيبة بن ، اخلامس حول: رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة
 .2011، ديسمرب 14-13أيام ، اجلزائر، الشلف، بوعلي

األمن الغذائي المستدام  سياسة التجديد الفالحي والريفي كاستراتيجية لكسب رهان، سفيان عمراين .14
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  امللتقى الدويل حول: استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب .بالجزائر
 .2014، نوفمرب23- 24، اجلزائر، جامعة الشلف، التسيري

مداخلة مقدمة يف ، يةنحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصاد، هند مجعوين، صليحة مقاوسي .15
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  " االقتصاد الجزائري: قراءات حديثة في التنمية "امللتقى الوطين حول
 .2010/  2009، باتنة، جامعة اجلاج خلضر

 امللتقى الدويل، مستقبله مؤشرات كمية دالةو  األمن الغذائي في الجزائر واقعه، طوجييين زين العابدين .16
كلية العلوم ،  التاسع حول: إستدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية

 .2014، نوفمرب 24و 23يومي ، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
، امللتقى الدويل الرابع، ة عن حالتهاألمن الغذائي:إشكالية تقويمه ومؤشرات دال، طوجييين زين العابدين  .17

"القطاع الفالحي كمحرك للتنمية االقتصادية يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط.كلية العلوم االقتصادية 
 .2017، ماي 25و24يومي، 3جامعة اجلزائر، والتجارية وعلوم التسيري
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ق األمن الغذائي الوطني:دراسة قياسية الندرة المائية ومساعي تحقي، نسيبة معقال، طوجييين زين العابدين .18
-2117الحتياجات الجزائر من الموارد المائية الوطنية إلنتاج السلع الغذائية الرئيسية خالل الفترة)

امللتقى الدويل السابع حول"إقتصاديات اإلنتاج الزراعي يف ظل خصوصيات املناطق الزراعية يف اجلزائر ، (2117
 .2019، مارس 15و14، واديجامعة ال، ، والدول العربية

التاسع  مداخلة مقدمة يف امللتقى، مقومات تحقيق األمن الغذائي في المنهج اإلسالمي، عبد الواحد غرده .19
كلية ، استدامة األمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية والدولية"حول "

 .2014نوفمرب  24و 23يومي ، جامعة الشلف العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري
انطالق التنمية بين النظريات الوضعية ومنهج االقتصاد "، بن سانية عبد الرمحان، عبد اللطيف مصيطفي  .21

املركز ، 24/02/2011، 23امللتقى الدويل األول حول االقتصاد اإلسالمي ورهانات املستقبل ، اإلسالمي"
 .اجلامعي غرداية

كالية األمن الغذائي في الجزائر:قراءة تقييمية في السياسات الوطنية للتنمية الفالحية إش، علة مراد  .21
استدامة األمن الغذائي في التاسع حول " مداخلة مقدمة يف امللتقى، وسبل تفعيل التكامل الغذائي العربي

تصادية والتجارية وعلوم كلية العلوم االق، الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية والدولية"
 .2014نوفمرب  24و 23يومي ، التسري جامعة الشلف

التأمين الفالحي كمحرك لعجلة التنمية الزراعية ) دراسة تحليلية ، محودة أم اخلري، عماري تقي الدين  .22
زيز األمن امللتقى العلمي الوطين حول " دور التنمية الزراعية املستدامة يف تع، لحالة الجزائر خالل الفترة (

 10يوم ، اجلزائر، املدية، جامعة حيي فارس، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  الغذائي الوطين"
 .2018، مارس
واقع األمن الغذائي مؤشراته وأبعاده في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية " دراسة ، عميش عائشة .23

كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،  تدامة األمن الغذائي يف الوطن العريبامللتقى الدويل حول: اس، حالة الجزائر "
 .2014، نوفمرب23- 24، اجلزائر، جامعة الشلف، وعلوم التسيري

امللتقى العلمي ، التنمية الزراعية المستدامة استراتيجية لتحقيق األمن الغذائي، لبوخ مرمي، لبوخ فاطمة .24
كلية العلوم االقتصادية والعلوم ،  ية املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين "الوطين حول " دور التنمية الزراع

 .2018مارس  10يوم ، املدية، جامعة حيي فارس، التجارية وعلوم التسري
اإلستثمار في القطاع الفالحي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة)دراسة ، مرمي بودودة، مراد كواشي .25

كلية ،  التنمية البديلة لقطاع احملروقات يف اجلزائر:حول الثاين الوطين امللتقى مقدمة يفمداخلة ، حالة الجزائر(
مارس  08و 07يومي ، اجلزائر، بوعريريج برج، اإلبراهيمي البشري حممد جامعة، العلوم االجتماعية واالنسانية

2016. 
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 17- 13، إيطاليا، روما، مي "إعالن روما بشأن األمن الغذائي العال "، مؤمتر القمة العاملي لألغذية .26
 .1996، نوفمرب

تنمية شاملة خارج قطاع  لتحقيق الريفية التنمية برامج، حممد ملني بن الطاهر، نور الدين قدوري .27
 جامعة، التنمية البديلة لقطاع احملروقات يف اجلزائر حول الثاين الوطين امللتقى مداخلة مقدمة يف، المحروقات

 .2016مارس  08و 07يومي ، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية،  بوعريريج برج إلبراهيميا البشري حممد
يف  مداخلة مقدمة، التمويل الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية الزراعية، جللط إبراهيم، نور الدين كروش .28

كلية العلوم ، " دور التنمية الزراعية المستدامة في تعزيز األمن الغذائي الوطني "امللتقى العلمي الوطين حول 
 .2018، مارس 10يوم ، اجلزائر، املدية، جامعة حيي فارس، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

بين ، 2113 – 2116القطاع الزراعي في الجزائر في ظل الوفرة المالية للفترة ، هامشي الطيب .29
ن الغذائي في الوطن العربي في استدامة األمالتاسع حول " املداخلة مقدمة يف امللتقى، اإلنجازات والعقبات

والتجارية وعلوم التسري جامعة  كلية العلوم االقتصادية، ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية والدولية"
 .2014نوفمرب  24و 23يومي ، الشلف

مداخلة مقدمة ، على القطاع الفالحي في الجزائر ابرامج اإلنعاش االقتصادي وانعكاساته، يوسفي حممد .31
، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، ،  حول:التنمية البديلة لقطاع احملروقات يف اجلزائر الثاين الوطين لتقىامل يف

 .2016مارس  08و 07يومي ، بوعريريج برج اإلبراهيمي البشري حممد جامعة
لألمن  التنمية الزراعية المستدامة كإستراتيجية لتحقيق، شاليل الطاهر حسام الدين، صيلع عبد اهلل .31

امللتقى العلمي الوطين حول " دور التنمية الزراعية املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين ، الغذائي في الجزائر
 .2019مارس  10يوم ، املدية، جامعة حيي فارس، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسري،  "

دراسة تحليلية مقارنة لحالة ، في تحقيق األمن الغذائيواقع ومساهمات القطاع الزراعي ، خللف عثمان .32
مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول إستدامة ، (2112-2115تونس والمغرب خالل الفترة )، الجزائر

، جامعة حسيبة بن بوعلي، األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية
 .2014، الشلف

 
V. لنصوص التشريعية والتنظيمية:ا 

، الجريدة الرسمية، يتضمن التسيري الذايت يف الفالحة 1968سبتمرب30املؤرخ يف  653-68، األمر رقم .1
 .1969فرباير 15الصادر يف 15العدد 

، 97العدد ، اجلريدة الرمسية، املتعلق بالثورة الزراعية 1971نوفمرب  08املؤرخ يف  73-71األمر رقم  .2
1971. 
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 .القانون األساسي للتعاونياتاملتضمن ، 23 – 72ر رقم األم .3
 املتضمن قانون الرعي. 1957جوان  17املؤرخ يف  45 – 75األمر  .4
 08املوافق لـ  1408ربيع الثاين 17املؤرخ يف  87-19قانون رقم ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .5

 .( 1987)  50اجلريدة الرمسية رقم  .قانون املستثمرات الفالحيةاملتضمن . 1987، ديسمرب
املوافق لـ  1411مجادى األول  01املؤرخ يف  90-25قانون رقم ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .6

 .( 1990)  49 اجلريدة الرمسية رقم .قانون التوجيه العقارياملتضمن  .1990، نوفمرب18
أوت 03املوافق لـ  1429شعبان 01املؤرخ يف  08-16نون رقم قا، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .7

 .( 2008)  46اجلريدة الرمسية رقم  .قانون التوجيه الفالحياملتضمن  .2008
 24املوافق لـ  1429رجب  21املؤرخ يف  08-02قانون رقم ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .8

 .( 2008)  42اجلريدة الرمسية رقم ، 2008كميلي لسنة قانون املالية التاملتضمن  .2008، جويلية
 .2017إىل  2000قوانني املالية السنوية والتكميلية من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  .9

 .2017-2001القوانني املتعلقة بتصفية امليزانية عرب السنوات من ، اململكة املغربية .11
 15/11/1981وكان التطبيق الرمسي هلا يف  17/13/1981ي المؤرخة ف 14التعليمة الرئاسية رقم  .11

 .707حسب املنشور الوزاري رقم 
 التجهيز بنفقات المتعلق 227- 98رقم التنفيذي المرسوم، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية .12

 .(04 )رقم املادة، 1998 جويلية 15 يف املؤرخ ( 51) رقم الرمسية اجلريدة، للدولة
 25املوافق لـ  1421ربيع األول  22املؤرخ يف  قرار وزاري مشترك، ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهور  .13

 53 اجلريدة الرمسية رقم، 071-302إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص يتضمن  2000جوان 
(2000). 

أفريل 15املوافق لـ  1424صفر 13مؤرخ يف مشترك  قرار وزاري، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .14
)  36اجلريدة الرمسية رقم ، 111-302إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص يتضمن  2003
2003). 

املوافق لـ  1426مجادى الثاين 18مؤرخ يف مشترك  قرار وزاري، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .15
 اجلريدة الرمسية رقم، 067-302الخاص إيرادات ونفقات حساب التخصيص يتضمن  2005، جويلية25
52  (2005).  
املوافق لـ  1426مجادى الثاين 18مؤرخ يف مشترك  قرار وزاري، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .16
 اجلريدة الرمسية رقم، 312-121إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص يتضمن  2005، جويلية25
52  (2005 ).  
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املوافق لـ 1435مجادى الثانية  02مؤرخ يف مشترك  قرار وزاري، زائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجل .17
 30، اجلريدة الرمسية رقم 139-302 إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاصيتضمن  2014، أفريل2
(2014 ).  

يناير  16)  1434ألول ربيع ا 4املؤرخ يف  58.12القانون  6126اململكة املغربية اجلريدة الرمسية العدد  .18
2013 .) 
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 وزيع العمال في القطاع المسير ذاتياــــت(:01الملحق رقم)
 الموسم
 عدد العمال

64  /65 67  /68 68  /69 69  /70 

 173770 132950 114620 134430 العمال الدائمون
 102209 123510 119730 100000 العمال الموسميين
 _ _ _ 13390 18210 _  _ _ آخرون غير محدد

 275979 269850 252560 234430 المجموع
، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  القطاع الفالحي في الجزائر ومشاكله الماليةبويهي حممد ، :  المصدر

 56ص ، 2003/2004االقتصادية وعلوم التسيري ، قسم التسيري ، جامعة اجلزائر ، 

 برنامج التجديد الفالحي (:02الملحق رقم )

 2ص ،فية، التجديد الفالحي والريفيالمصدر :وزارة الفالحة والتنمية الري
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 (: برنامج التجديد الريفي03الملحق رقم )

 

 2المصدر :وزارة الفالحة والتنمية الريفية، التجديد الفالحي والريفي ص 
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 تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية(: برنامج 04الملحق رقم )

 

 3،صالتجديد الفالحي والريفي المصدر :وزارة الفالحة والتنمية الريفية،
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 ديد الفالحي والريفي)مليار سنتيم(الميزانية المخصصة للبرنامج التج(: 05الملحق رقم )

 

،أسس التجديد الفالحي والريفيالمصدر :وزارة الفالحة والتنمية الريفية، التجديد الفالحي 
 28والريفي،الجزائر،ص
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 2009 – 2000المخصصات المالية لصناديق الدعم الفالحي ( 06الملحق رقم )
 الوحدة:مليون دج

 
، 2018/  2000دراسة تحليلية قياسية للفترة –أثر الدعم الفالحي على سوق العمل في الجزائر : جريف زكريا،  المصدر

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ،  تطبيقي، قسم العلوم االقتصاديةأطروحة دكتوراه، ختصص إقتصاد مايل 
 .93ص ،2019/2020يضر، بسكرة، اجلزائر، حممد خ

 ( 2013-2009مجموع المخصصات المالية الموجهة لصناديق الدعم )  (:07الملحق رقم)

 
، أطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية ألثر استراتيجية التنمية الريفية المستدامة على المتغيرات االقتصادية في الجزائررياض طاليب، : المصدر   

 .152ص، 2016/2017ر، جلزائ، 1سطيففرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة ،  اقتصاديةختصص علوم
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(: مساهمة القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي في  08الملحق رقم )
 %/الوحدة: مليون دج                                     (                  2017-2000) الجزائر

 باالعتماد على: صندوق النقد العربي: بةالمصدر:من إعداد الطال
- https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات الفالحة والصيد البحري المحروقات الصناعة ناء واألشغال العموميةالب الخدمات
 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة 

38,4 1582594 7,1 292046 5,8 238459 40,4 1664240 8,4 346171 2000 

41,9 1785510 8,4 358895 6,0 256245 34,0 1448040 9,7 412120 2001 

51,7 2338897,6 0,1 3608,4 5,3 240529 33,7 1522510 9,2 417225 2002 

48,2 2530350,3 0,6 33331,7 4,8 254646 36,5 1918710 9,8 515282 2003 

46,8 2880371,7 0,7 41711,3 4,4 273061 38,6 2374750 9,4 580506 2004 

36,0 2719579 7,5 564416 4,5 337169 44,4 3359200 7,7 581616 2005 

34,5 2936869 7,9 674336 4,2 358340 45,8 3890810 7,5 641285 2006 

35,7 3338323 8,8 825090 4,1 381475 43,8 4099930 7,6 708072 2007 

35,6 3936103 8,7 956708 3,7 408866 45,4 5014610 6,6 727413 2008 

43,7 4353314 11,0 1094820 4,7 466407 31,3 3122130 9,3 931349 2009 

41,9 5019773 10,5 1257430 4,2 500577 35,0 4198560 8,5 1015260 2010 

42,8 6208062 9,2 1333270 3,7 533608 36,2 5261640 8,1 1183220 2011 

45,0 7127359 9,3 1479440 3,7 583311 33,0 5231200 9,0 1421690 2012 

46,5 7696715 9,8 1627450 3,7 617175 30,1 4987950 9,9 1640010 2013 

48,2 8286027 10,4 1793990 3,9 672033 27,2 4680850 10,3 1772200 2014 

57,5 10504056 10,5 1917170 4,0 738604 17,3 3160560 10,6 1935110 2015 

53,8 9366548 11,9 2072900 4,4 773032 17,5 3054020 12,3 2140300 2016 

52,5 9921446 11,7 2202810 4,3 814154 19,5 3686340 12,1 2281850 2017 
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مساهمة القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي في  (: 09الملحق رقم )
 %الوحدة: مليون درهم /                          (                              2017-2000المغرب )

 صندوق النقد العربي:بة باالعتماد على:المصدر:من إعداد الطال
- https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات الفالحة والصيد البحري المحروقات الصناعة البناء واألشغال العمومية الخدمات
 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة 

63,7 250763 4,5 17830 16,3 64063 2,2 8484 13,3 52241 2000 
63,4 270517 4,9 20875 14,9 63360 2,1 8973 14,7 62677 2001 
63,6 283511 4,9 21681 14,9 66276 1,9 8501 14,7 65457 2002 
62,2 296861 5,1 24379 15,5 74026 1,6 7822 15,5 73933 2003 
62,2 314361 5,7 28822 15,8 79585 1,6 8116 14,7 74131 2004 
64,2 338948 6,0 31522 14,9 78650 1,7 8994 13,2 69565 2005 
63,0 363918 5,7 32912 14,3 82498 1,8 10534 15,2 87482 2006 
66,2 408023 6,0 37233 13,5 82915 2,1 13155 12,2 74928 2007 
61,9 426410 5,6 38663 12,8 87959 6,6 45121 13,2 90690 2008 
62,5 457610 6,2 45776 14,3 105088 2,3 16925 14,6 107050 2009 
62,0 473783 6,2 47085 14,1 108049 3,9 29579 13,8 105534 2010 
60,1 482147 6,0 47941 14,5 116298 5,2 41355 14,3 114866 2011 
60,9 504766 6,0 50099 14,8 122386 4,9 40343 13,4 110575 2012 
61,7 546758 5,7 50381 15,7 139296 3,4 30027 13,6 120228 2013 
62,8 567751 5,9 53576 16,9 152599 2,5 22691 11,9 107905 2014 
62,5 603665 5,7 54584 16,5 159425 2,4 22692 12,9 124759 2015 
64,4 650198 5,7 57893 15,8 159864 2,0 20639 12,0 121556 2016 
63,9 677723 5,6 59130 15,8 167330 2,3 24324 12,4 131623 2017 


