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 متهيد:
 والدخل اإلنتاج على أتثري جوهري من له ملا ،القومي للدخل الرئيسية املكوانت أهم من االستثمار يعترب
 على الطلب يف التقلبات على كبرية بدرجه القومي تتوقف الدخل يف التغريات أن كما ،التشغيل ومستوى

 ليس فقط االقتصادية النظرية يف ابرزة مكانه ستثمارلال، و يالكل الطلب من جزءًا كبريا ميثل والذي االستثمارات
 .االقتصاد يف املخزون الرأمسايل حمددات أهم من ألنه أيضا ولكن ،اإلمجايل الطلب مكوانت حدأ ألنه

توقف عليه ت إذ ،حملددات الرئيسية لعملية التنمية الزراعيةامن يعد واالستثمار املوظف يف قطاع الزراعة 
أن تطوير قطاع الزراعة وحتديثه  إال ها،وحتديد مستوى التكنولوجيا املستخدمة في اإلنتاج أساليبتطوير  إمكانيات

كما الذي يشهده االقتصاد العاملي،   صة يف ظل سياسة التحرر االقتصاديخا ،مصادر متويل مناسبة إىلحيتاج 
نمية االقتصادية بسبب يشكل االستثمار يف الزراعة  الدعامة األساسية لبقية القطاعات ملا له من دور فعال يف الت

وتنبع أمهيته من  ،أمهية ابلغة يف اقتصادايت العديد من دول العاملله ارتباطاته ابلقطاعات األخرى، فهذا األخري 
خالل مسامهته يف توفري االحتياجات الغذائية ألفراد اجملتمع وكذا توفري املوارد املالية للعاملني يف القطاع سواء يف 

اعي بشكل مباشر كاملزارعني أو الذين حيققون دخال من العمل غري املباشر كالعاملني يف عملية اإلنتاج الزر 
التسويق، ابإلضافة إىل أنه يساهم  يف توفري العمالت الصعبة كما أنه يوفر العديد من املواد اخلام اليت ميكن 

 استخدامها لإلنتاج يف القطاع الصناعي.
د أن الدول النامية تسعى جاهدة للمحافظة عليه والنهوض به، ولكنه ليزال ونظرا لألمهية البالغة هلذا القطاع جن

ما ترتب عنه نشوء أزمة غذائية يف معظم تلك الدول واليت ازدادت اتساعا  التخلف مقارنة ابلدول املتقدمةيعيش 
واجه معظم مبرور الزمن نتيجة تضاعف عدد السكان حبيث أصبحت مشكلة الغذاء هي املشكلة الرئيسية اليت ت

 الدول النامية.
فال ميكن للمجتمع أن حيافظ على نسيجه االجتماعي يف ظل انعدام األمن الغذائي، حيث يؤدي ذلك إىل 
تفسخ اجملتمع عن طريق اتساع اهلوة يف تفاوت القدرة االقتصادية لألفراد والشرائح االجتماعية، كما أن الغاية 

ناية ابإلنسان عن طريق غذائه للحفاظ عليه كعنصر إنتاج تستحيل حياة االقتصادية لألمن الغذائي ترمي إىل الع
اجملتمع بدونه، ولكي تؤهله بذلك ملمارسة دوره كمنتج ومستهلك يف آن واحد متهيدا لتعامله العقالين مع املوارد 

 االقتصادية املتاحة إضافة إىل صيانة االستقالل االقتصادي للمجتمع.
غري فعالة على النامية قد تعرضت ألزمات غذائية خانقة نتيجة لسياسات اقتصادية وملا كانت كثري من الدول 

فإهنا فقدت وابلتدريج قدرهتا على توفري الغذاء ملواطنيها وتطورت إىل تبعية مزمنة لألسواق اخلارجية  أرض الواقع
لتقليدي، فلم تعد حباجة األمر الذي قدم للدول القوية أداة ضغط جديدة على الدول الفقرية كبديل لألسلوب ا
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إىل استخدام جيوشها أو أساطيلها البحرية أو اجلوية كما كانت تفعل يف املاضي  والتفتت إىل الغذاء كسالح 
سياسي جديد ومسكت هذه الدول بصمام الغذاء، وهكذا أصبح هذا السالح أكثر فتكا بفقراء العامل من أي 

ل ضغطا هائال على ميزان املدفوعات وامليزان التجاري للدول سالح تقليدي آخر، وأصبحت تكاليف الغذاء تشك
 .النامية وهبذا استنزفت صفقات الغذاء احتياطي الدول الفقرية من العمالت الصعبة

ويف اجلزائر كغريها من الدول النامية، عرف القطاع الزراعي هلا عدة تغريات وجتارب يف جمال التنمية الزراعية 
 التوازن إدخال منها اهلدف املختلفة، القانونية والتنظيمات األخري هذا عرفها اليت تاإلصالحا خالل من وذلك
 االستقالل فبعد الغذائية؛ املنتجات ادري است ميدان يف للخارج التبعية منقليل الت وحماولة الصادرات هيكلة على

 هذه لكن الزراعية الثورة قانون مث ية،الفالح للمستثمرات الذايت التسيري من بدءا التوجه االشرتاكيانتهجت اجلزائر 
 .عمومية اشرتاكية مزارع بتكوين الفالحي القطاع هيكلة إعادة إىل ابلدولة أدى مما عديدة مشاكل عرفت الربامج

 هذه العادية، غري الضرائب من الدولة إيرادات يف اخنفاض من عنها ترتب وما 1986 البرتول أزمة بعد لكن
 الفجوة وتوسع اإلنتاجي، اهليكل اختالالت خالل من املدعمة الزراعية سياسةالسلبية للاالاثر  أظهرت األخرية
 الغذائي، التجاري امليزان عجز حدة من زادت اليت الصادرات طرف من الواردات تغطية نسبة واخنفاض الغذائية
 من الوطنية املدخرات افاستنز  وابلتايل ،بدرجة كبرية الغذائية املواد من اجلزائر واردات قيمة ارتفعت حيث

 على أثر ما وهو احلبوب، جتاه الواردات فاتورة ثقل نتيجة خاصة املديونية حجم على أثر مما الصعبة، العمالت
 متطلبات مسايرة على قادرة غري اجلزائرية زراعةال وجعل اإلنتاج، لزايدة الالزمة ابلوسائل الفالحية املستثمرات متويل

 مبتخذي دفع ديرت امل الوضع هذا .الغذائية احلاجيات تلبية من الوطين االقتصاد إليها يهدف كان اليت املرحلة
 عن بتخليهامتثلت يف إعادة تنظيم اهليكل اإلنتاجي الزراعي  ،إىل تطبيق إصالحات يف اجملال الزراعي القرارات

 القانون مبوجب وفردية مجاعية حيةفال مزارع وإنشاء االشرتاكية الفالحية املزارع ةصخصخب وذلك ،االشرتاكي النظام
 قامت حيث زراعيال القطاع يف طبقت اليت التدابري أول يعترب وهو الفالحية، ابملستثمرات املتعلق 87/19

 استغالل حبقوق تتمتع وفردية، مجاعية استغالالت إىل كبرية حكومية مزرعة 3500 من يقرب ما بتقسيم احلكومة
 اهذ أحكام إلغاء مت التطبيق من سنة عشرين من أكثر مرور وبعد اهليكل؛ يف اإلصالح وتالها األجل، طويلة

 األراضي استغاللطرق و  شروط ليحدد 2010أوت  15املؤرخ يف  10/03 رقم بقانون واستبدل القانون
 حاالت ظهور بعد خاصة القطاع تنظيم إعادة يف أمهيته إىل ابلنظر للدولة، اخلاصة لألمالك التابعة الفالحية

   2008 عام الصادر التوجيهي الفالحي القانون ليتم القانون هذا وأييت وجهتها، عن الفالحية األراضي تحويلل
 .االستقالل منذ مرة ألول
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 استخدام يف التقليدي النمط يتبع زال ما زراعيال القطاع أن إال األخري، هذا عرفها اليت اإلصالحات كل ورغم
 املسطرة األهداف إىل يرق مل أنه حبيث صعبا وضعا يعيش أصبح فقد والتسويق، زيعالتو ، التخزين، اإلنتاج، املوارد

 لسد ادري االست على تعتمد اليت الغذائي العجز مناطق ضمن اجلزائر صنف ما وهو للسكان، الغذائي األمن وحتقيق
 املتزايد الطلب بني توازنال اختالل نأ حيث األساسية، الغذائية السلع من االستهالكية املتطلبات تلبية يف النقص
 ترصد اجلزائر أن اإلحصائيات وتفيد للخارج الغذائية تهاتبعي فجوة توسع إىل أدى القليل والعرض الغذائية للمواد

 أجل من وذلك غذائية واردات دوالر مليار7.9 حوايل منها الزراعي لالسترياد دوالر مليار 9حوايل  يقارب ما
 للتنمية العربية املنظمة إحصائيات حسب زراعيال اإلنتاجي اجلهاز ضعف بسب الغذائية، االحتياجات تغطية

 التنموية املخططات مع ابلتزامن قصيتنا الفالحي الناتج منو معدل أن املفارقات ومن ،2016 لسنة الزراعية
 اإلنعاش برانمج تنفيذ مرحلة خالل %14.2 إىل اتيالتسعين فرتة خالل % 20.5 من اخنفض حيث
 ما وهو( 2009-2005) النمو دعم برانمج تنفيذ مرحلة خالل % 10.3 إىل( 2004-2001) ادياالقتص
إذن ميكن القول أبن قطاع الزراعة بقي بعيدا عن املستوى املطلوب وعن أداء دوره  ؛املرصودة املالية واملبالغ يتناقض

ية ما فتئت تتزايد ابستمرار ولزالت أسعار أهم يف حتقيق األمن الغذائي للجزائر إذ أن فاتورة االسترياد للمواد الغذائ
 املنتجات الزراعية األساسية السنوية فوق القدرة الشرائية للمواطن اجلزائري.

 بقلة تتصل اليت تلك الغذائي مسارات األمن وتواجهزراعة اجلزائرية ال أداء تعيق اليت املشاكل أبرز ولعل
 قصور إىل أدى مما ،واخلاص العام املستويني على لقطاع الزراعي،ل املتاحة والتمويلية االستثمارية املخصصات

 التسويقية واألنظمة اهلياكل وختلف الغذاء على الطلب يف املتزايدة الوفاء ابالحتياجات عن اإلنتاجية الطاقات
 زراعي،العلمي ال والبحث التكنولوجيا من االستفادة وعدم اجملال، هذا يف للعاملني التأهيلية وضعف اجلوانب

 اإلقليمية املستوايت على االقتصادية والبيئية املتغريات ظل يف وطأهتا وختفيف صعوابتال تلك إزالة أمهية وتزداد
 وتسويقية إنتاجية نقلة إلحداث وغريها يئالبي والتعاون آليات التنسيق من املزيد إحداث يتطلب مما والدولية،

يف  عمال املوارد؛ واستدامة الغذائي األمن إمكاانت يعزز ومبا التنافسية، اايواملز  فعاليةمرتكزات ال فيها تراعى وجتارية
 .املستدامة الزراعية التنمية وفلسفة مببادئ ذلك

 األخرية العقود خالل يف التدهور أخذت أهنا إال ابلتنوع، تتسم طبيعية بثروات تزخر اجلزائر فإن معلوم هو وكما
 للزراعة صاحلة أراضي يف بناءات )من الرشيدة لالستخدامات غري كنتيجة ة،واملائي األرضية املوارد منها خاصة
وكلها  البشرية واملادية وغريها. املوارد إىل ابإلضافة ،األمطار وتوزيع وانتظام كميات على ( أثرت... للمياه وتبذير
  .اإلنتاجية قدراهتا من للرفع خاصة عناية إىل حتتاج
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 أمهية الدراسة:
 :هاأمه جوانب عدة لالخ من وضوعملا هذا راسةد يةمهأ تظهر

 إبراز األمهية االقتصادية واإلسرتاتيجية للقطاع الزراعي؛ -
يعترب موضوع األمن الغذائي موضوع الساعة على الساحة العاملية وحمور اهتمام اجلميع بصفة عامة واجلزائر  -

 بصفة خاصة؛
 االستثمار الزراعي؛دور استثمار الدولة يف ختفيض تكاليف اإلنتاج وحتفيز  -
 ضرورة حتقيق األمن الغذائي كهدف اسرتاتيجي ضمن املخططات التنموية يف اجلزائر؛ -
االجتماعي واالقتصادي للدول ات ابلغة على االستقرار السياسي، خطورة ملف األمن الغذائي وما له من أتثري  -

 النامية بشكل عام وعلى اجلزائر بشكل خاص؛
تعترب هذه الدراسة مسامهة مكملة لألحباث اليت أجريت يف جمال تقييم االستثمار أما من الناحية العلمية ف -

الزراعي ومدى مسامهته يف حتقيق األمن الغذائي للجزائر، خاصة أمام قلة األعمال األكادميية اليت تعرضت هلذا 
 املوضوع من الناحية الكمية.

 اإلشكالية:
 يف الشمال أراضي صاحلة للزراعةيها اجلزائر ميكن القول أهنا متلك ابلنظر إىل املعطيات املوردية اليت تتوفر عل

ابلقطاع الزراعي  أخرى غري مستغلة مع القدرة على التوسع يف أراضي اجلنوب جتعل إمكانية النهوضإمكانيات وا
ه الوحيد متيسرة يف حالة وضع سياسة استثمارية انجحة تتضمن األولوايت وفرص االستثمار املمكنة واملتاحة لكون

الذي حبوزته القدرة على حتقيق األمن الغذائي، ويف هذا السياق جاءت دراستنا لتشخيص واقع االستثمار الزراعي 
قياسي لإلجابة على   ودوره يف حتقيق األمن الغذائي أمرا ملحا يستدعي التقصي والبحث وحماولة بناء منوذج

إىل أي مدى ميكن اعتبار : السؤال الرئيسي لإلشكالية ذلك، ومن هذا املنطلق وعلى ضوء ما تقدمنا به نطرح
أسئلة  ثالثةالسؤال  ومن هنا يتفرع عن هذااالستثمار الزراعي كمدخل لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر ؟ 

 ميكن صياغتها كما يلي:
 ما مدى أتثري رأس املال الزراعي يف العملية االنتاجية الزراعية؟  -
 م يف حجم الفجوة الغذائية يف اجلزائر؟ما هي العوامل اليت تتحك -
 هل توجد عالقة بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية يف اجلزائر؟  -
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 الفرضيات:
 وكاجابة أولية سنطرح الفرضيات التالية:  

 يؤثر رأس املال الزراعي على الناتج الزراعي ابجلزائر أكثر مما تؤثر عليه اليد العاملة الزراعية. -
 ات الغذائية العامل األساسي الذي يتوقف عليه حجم الفجوة الغذائية يف اجلزائر.تعترب الوارد -
 توجد عالقة طويلة املدى بني خمرجات االستثمار الزراعي  والفجوة الغذائية يف الواقع االقتصادي للجزائر. -

 أهداف الدراسة:
 من خالل هذه الدراسة نسعى إىل:

 يف اجلزائر وكذا حتديد مقومات االستثمار يف هذا القطاع؛ تسليط الضوء على مقومات القطاع الزراعي -
 إبراز التحدايت والصعوابت اليت تواجه القطاع الزراعي اجلزائري؛ -
 حتليل هيكل االستثمارات الزراعية وأتثريها على األمن الغذائي يف اجلزائر؛ -
 حقيقه واملستغلة منها حاليا؛التعرف على واقع األمن الغذائي يف اجلزائر وحتديد اإلمكانيات املتاحة لت -
 حتليل وضعية القطاع الزراعي يف اجلزائر ومدى مسامهته يف االقتصاد الوطين؛ -
 تشخيص أتثري رأس املال الزراعي على الناتج الزراعي يف اجلزائر؛ -
 التعرف على مدى أتثري الناتج الزراعي على الفجوة الغذائية يف اجلزائر. -
 س مدى أتثر األمن الغذائي ابالستثمار الزراعي يف اجلزائر.بناء منوذج اقتصادي قياسي يعك -

 الدراسة: نطاقحتديد 
من أجل معاجلة اإلشكالية مت حتديد إطارين زماين ومكاين، فاإلطار الزماين يتجلى يف فرتة الدراسة اليت حددت 

إىل غاية  قطاع اخلاصوفسح اجملال لل برتاجع تدخل الدولة يف األنشطة االقتصادية اتسمت اليت 1980من سنة 
زراعي واألمن ال القطاع االستثمار يف على السياسات االقتصادية أثر إبراز لنا يتسىن حىت وهذا، 2016سنة 

 أما اإلطار املكاين فيتمثل يف دراسة اإلقليم اجلزائري. .اجلزائر يف الغذائي
 منهج الدراسة:

ج التحليلي ابالضافة اىل املنهج االستقرائي، ابلتطرق اعتمدان يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي وعلى املنه
إىل خمتلف احلقائق املتعلقة ابلسياسات االقتصادية لالستثمار الزراعي وواقعه يف اجلزائر ومدى ارتباطه وإمكانية 

ر، كما فيها، مث الدراسة القياسية لتأثري االستثمار الزراعي على األمن الغذائي يف اجلزائ حتقيقه لألمن الغذائي
 .قتصادياالو  حصائياإل التحليل يف Excel ، Eviews 8استخدمنا برانمج 
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 دراسات سابقة:

ابلرغم من أمهية القطاع الزراعي يف النشاط االقتصادي اجلزائري وخاصة من انحية حتقيقه لألمن الغذائي، إال 
ا أنه هناك قلة يف تلك الدراسات أنه عند مراجعة أو البحث يف الدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع الحظن

 املتعلقة ابجلانب القياسي يف اجلزائر، وأهم هذه الدراسات نذكر منها:

وهي أطروحة دكتوراه دولة يف االقتصاد من إعداد الباحثة فوزية غريب  الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية: •
وقد انطلقت  2008-2007السنة اجلامعية حتت إشراف الدكتور عبد هللا بعطوش جامعة منتوري قسنطينة 

يف املواد  -النسيب–هذه الدراسة من اإلشكالية التالية: هل الزراعة اجلزائرية قادرة على حتقيق االكتفاء الذايت 
 يفوقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج اخلاصة  ذات االستهالك الواسع مبا يضمن هلا استقالال اقتصاداي؟

 ذاتيا اكتفاءا حتقق أن اجلزائرية للزراعة ميكن: أنه أمهها ابختصار نذكر عامة ونتائج املستدامة التنمية سياق
 الزراعة أن تبني فقد كايف، غري اإلنتاج واقع أن غري ، موردية، خصائص من به تتمتع ما على بناءا نسبيا،

 إىل غالبا السبب يعود حيث ب،املطلو  املعدل عن وبعيدة متذبذبة وضعية تعرف الغذاء جمال يف اجلزائرية
تبعية اجلزائر يف جمال الغذاء   كما أن اإلنتاج؛ تدهور يف مباشرة تؤثر اليت اخلاطئة واملمارسات املناخية الظروف

 ضوء يف مستقبال أكثر الوضع ابستفحال تنذر وهيكبرية ، وقد هتدد استقاللية القرار االقتصادي للدولة، 
 خالل فمن كافية، وبشرية ومالية طبيعية موارد من الالزمة اإلمكانيات على جلزائرا تتوفر؛ املتوفرة املعطيات

اإلمكانيات يف سياقاهتا املختلفة، سواًء داخلًيا، عربًيا، إقليميا أو دوليا،  تراعي مستدامة، زراعية سياسة إتباع
 ورمبا ممكنا ذلك فإن ؛ املستقبلية األجيال نصيب االعتبار يف واضعة البيئة، على ذلك معمع احملافظة ابملوازاة 

؛ وتصنف اجملموعات السلعية الغذائية تبعا لوترية اإلنتاج التبعية حالة من البالد ينقذ الذي املخرج مبثابة يصبح
 الكروم يف وتتمثل اإلنتاج متناقصة جمموعات يف تتمثلومعدالت االكتفاء الذايت إىل أربع جمموعات أساسية 

 يف وتتمثل اإلنتاج متزايدة وجمموعات والبيض، البيضاء اللحوم يف وتتمثل اإلنتاج قرةمست وجمموعات حتديدا
 تعترب واليت واحلليب والبقول احلبوب مقدمتها يف وأتيت اإلنتاج متذبذبة سلعية وجمموعات والتمور، احلمضيات

 اخلارج إىل اللجوء يتم ثحي الغذائية للفجوة أساسيا مصدرا تعتربو  اجلزائري املستهلك لدى إسرتاتيجية سلع
 الدول مع األحيان من كثري يف تتقاطع واليت واملعوقات املشاكل من العديد إىل يعود والسبب الفجوة، لسد

العقالين والرشيد يف اجملال الزراعي؛  العمل أسلوب وسيادة والعلمي االقتصادي التقدم مبستوى وتتعلق العربية
 . الزراعية لبنيةاب علقةاملت شاكلامل استفحالابالضافة اىل 



 العامةقدمة مال

 ز 

 

-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي خالل فرتة ) •
وهي أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية من إعداد الباحث زهري عماري جبامعة حممد  (:2009

 املواردطبيعة العالقة التآلفية بني  ، فكان اإلشكال حول2014-2013خيضر بسكرة للسنة اجلامعية 
ر، وقد توصل البحث إىل اجلزائ يف استخدامها كفاءة ومدى الناتج على أتثريها درجة عن والبحث الزراعية

 االقتصاد يف الفالحي القطاع مكانة تراجعجمموعة من النتائج يف جانبيه النظري والتطبيقي نوجزها فما يلي: 
 يف واملتمثل املميز لطابعه نظرا اخلام الداخلي اإلنتاج يف مسامهته حيث من ةاألخري  السنوات خالل الوطين
فقد سجل  العاملة لليد استيعابه حيث من أما، النهائي املردود بذلك ليتأثر اإلنتاج يف املتبع التقليدي النمط

 نتيجة األخرى عاتالقطا إىل الفالحي القطاع من العمل قوى هجرة إىل املطرد الرتاجع هذا ويعوداخنفاضا 
 اهلجرة على ساعد مما للفالح املادية اإلمكانيات توفر عدم وكذلك املداخيل مستوى يف املوجودة الفوارق

 متيزت إصالحات عدة األخرية سنة الثالثني خاللقد شهد  الفالحي القطاع الريفية حنو املدن؛ وأن
 اجلزائر متتلك؛ وأن احلساس القطاع هذا تسيري يف ياجلزائر  املسؤول لدى الرؤية وضح بعدم ينبأ مما ابلتذبذب،

 ومعظم الزراعية املكننة) والرأمسالية (الزراعيني العمال) والبشرية (الزراعية واألراضي املياه)الطبيعية اإلمكاانت من
 من ؛ كما تبنيالغذائي أمنها على واحملافظة نسيب ذايت اكتفاء معدالت لتحقيق يؤهلها ما ،(..الناتج مدخالت

 العامل لطبيعة ختضع منها مشاكل مشاكل عدة من تعاين أهنا الفالحي الناتج عوامل خلصائص ةدراسال خالل
وتبخر مياه السدود واألهنار نتيجة ارتفاع دراجات  املائي االفتقار أمهها فيه التحكم يصعب حبيث اإلنتاجي

 خيص فيما غموض يوجد حيث العقارية ملسألةكا  البشري ابجلانب مرتبطة ومشاكلاحلرارة يف فصل الصيف 
 من كبري عدد لدى التعليمي املستوى اخنفاض ابالضافة اىل خيدمها، ومن األرض بني القانونية العالقة

ومن جهة أخرى فقد توصل الباحث  الوطنية؛ للحظرية التجديد معامل ضعف وكذا اإلرشاد وضعف الفالحني
 الدراسة خالل من. و  نصيب إىل ابلنظر كايف غري لكنه حتسنا، هدش بنوعيه الفالحي الناتج منو معدلاىل أن 
 عليها وبناءا اجلزائري، الفالحي اإلنتاج دالة تقدير يف األنسب هي دوغالس – كوب دالة نأب تبني القياسية
ذات   ن كوهنا، أكثر مالرأمسالية ابلكثافة تتسم اجلزائرية الزراعة أن أمهها النتائج من مجلة إىلالباحث  توصل

 بعوائد تتسم اجلزائرية الفالحة أن للحجم احلدية العوائد حيث من الدالة أظهرت كما،  كثافة للعمل الزراعي
سبب كما يرجع ال   .اإلنتاجية للمدخالت النسبية الوفرة حجم على كامال اعتمادا وتعتمد املتزايدة احلجم
 يف املتحقق التقين األثر من قلل حيث املدخل خداماست يف اإلفراطاىل  التكنولوجي التطور ملعدل النسيب التدين
 اإلنتاج عوامل ظهور أتكيد إىل وتوصلنا واحليواين النبايت الناتج داليت بتقدير ؛ كما قامالفالحي النمو مسار

 إال الزراعي، املال رأس من جزء متثل اليت الزراعية واملكننة العمل يف واملتمثلة النبايت اإلنتاج دالة ضمن الفالحي
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 عكس الزراعية للمكننة كثافة ذات كونه من أكثر العمالية ابلكثافة يتسم اجلزائرية الفالحة يف النبايت الناتج أن
 اإلنتاج دالة نطاق عن خترج مل كذلك فهي احليواين اإلنتاج دالة؛ وأبن الكلية الفالحي اإلنتاج دالة به تتسم ما

 العمل يف واملتمثلة احليواين اإلنتاج دالة ضمن الفالحي اإلنتاج عوامل ظهور أتكيد تبني حيث الكلية، الفالحي
 ابلكثافة يتسم اجلزائرية الزراعة يف احليواين اإلنتاج أن إال الزراعي، املال رأس من جزء متثل اليت احليوانية والثروة

م أكثر ابلقطاع . وختم الباحث دراسته جبملة من التوصيات اليت تدعو اىل االهتماأكثر هو كذلك العمالية
 الزراعي على خمتلف األصعدة.

وهي عبارة عن مقالة منشورة للدكتور بالسم  أمهية االستثمار الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي يف العراق: •
 تتمحور، جامعة بغداد، 2015مجيل خلف جملة كلية بغداد، العدد اخلاص ابملؤمتر العلمي اخلامس سنة 

 سلبا مما انعكس قراالع يف واخلاصة احلكومية عيةار الز  تار ااالستثم بضعف ثلةمتم حقيقة حول البحث مشكلة
وتوصلت ، االقتصادي واالجتماعي للنشاط حمرك هو االستثمار أن ابعتبار عيةاالزر  التنمية عملية جممل على

 األرض كلمبشا  متمثلة العراق يف عيةزراال التحدايت من حزمة وجود إىل مجلة من االستنتاجات منها: اتضح
 فاعلية وضعف التحتية والبىن التكنولوجية احلزمة ومشاكلرات االستثما والتصحر وتدين واملياه ئييالب والتلوث

 لالستثمار طاردة العراقية الزراعية االستثمارية البيئة والتجارية، تعد والنقدية الكلية املالية االقتصادية السياسات
 التقانة احلزمة عناصر يف كبري نقص هناك .األمين عن الوضع فضال ، وتشريعية وقانونية اقتصادية ألسباب
 من الزراعي اإلنتاج لتدهور نتيجة ابالتساع أخذت غذائية فجوة من يعاين العراق ابن البحث ، أوضحالزراعية

 ،أخرى جهة من الشرائية القوة وارتفاع االستهالكي النمط وتغري السكان زايدة بسبب الطلب ، وزايدة جهة
 .العراق يف الغذائي األمن خماطر كشفت عن مما
هي عبارة عن مقال منشور التنمية الزراعية والريفية املستدامة ودورها يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر:  •

، جبامعة مخيس مليانة، 2013يف جوان  13بكدي يف جملة أحباث اقتصادية وإدارية العدد فاطمة من الباحثة 
راسة من اإلشكالية التالية: إىل أي مدى ميكن اعتبار التنمية الزراعية والريفية املستدامة  حيث انطلقت الد

الدراسة إىل إظهار العالقة اليت تربط بني التنمية الريفية  كمدخل لتحقيق األمن الغذائي؟ حيث كانت هتدف
داية على حتقيق التقدم للمزارع والتنمية املستدامة واألمن الغذائي، وتوصلت إىل أن التنمية الريفية تعتمد ب

الصغري، فإهنا تشمل على ما هو أبعد من ذلك، فهي تتضمن كافة اجلهود املبذولة لزايدة الدخل احلقيقي يف 
الريف سواء كان مصدره األنشطة الزراعية أو غري الزراعية من خالل تصنيع الريف، نشر التعليم واخلدمات 

املدينة إىل جانب السعي حنو حتقيق املساواة يف توزيع الثروة، وإدراكا من الصحية وتقليل التفاوت بني الريف و 
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السلطات احمللية اجلزائرية أبن التنمية الريفية متثل مدخل من مداخل حتقيق التنمية الشاملة، فقد سعت إىل بذل 
 مطلوب. جهود معتربة من أجل النهوض ابجملتمع الريفي، إال أن هذه اجلهود تبقى متواضعة مع ما هو

السياسات العامة ودورها يف التنمية املستدامة )دراسة منوذج االستثمار يف القطاع الفالحي ابجلزائر(:  •
عبارة عن مقال جملموعة من الباحثني )صوار يوسف، جلويل حممد، ادرسي خمتار( منشور يف جملة ملفات 

انت االشكالية تتمحور حول ما هو دور ، وك2015األحباث يف االقتصاد والتسيري، العدد الرابع يف سبتمرب 
اليات االستثمار الفالحي يف اجلزائر لتحقيق التنمية املستدامة، وقد تطرق الباحث اىل أمهية الفالحة يف حتقيق 
التنمية االقتصادية وواقع القطاع يف اجلزائر ومن مث القيام بنمذجة القياسية اليت مشلت وضعية االستثمارات 

ائر مع األخذ بعني االعتبار معايري التنمية املستدامة، املعيار االقتصادي، معيار املوراد الفالحية يف اجلز 
الفالحية، معيار السكان واملعيار البيئي. وهذا بربط متغري االستثمار الفالحي مع بعض املتغريات االقتصادية 

د الغذائية يتبع املتغريات التالية حيث مت تقدير منوذجني قياسيني، األول  كان ابفرتاض أن مؤشر انتاج املوا
)القيمة املضافة لقطاع الفالحة، متغري الواردات الفالحية( وقد خلص النموذج اىل أن هناك أتثري للقيمة 
املضافة للقطاع الفالحي والواردات الفالحية على انتاج املواد الغذائية واليت تعرب على أثر االستثمار الفالحي 

ئي والة وجود أثر سليب للواردات الزراعية على انتاج املواد الغذائية، وخبصوص النموذج يف حتقيق األمن الغذا
الثاين فت افرتاض تبعية معدل سوء التغذية )كمؤشر اقتصادي واجتماعي( ملتغري انتاج احملاصيل الزراعية ومتغري 

ت التنمية املستدامة وخلص مؤشر االنتاج الغذائي واليت تعرب عن أثر االستثمار الفالحي على أحد متغريا
النموذج اىل وجود العالقة االجيابية بني متغري االنتاج الفالحي ومؤشر االنتاج الغذائي  وعالقتهاما مبؤشر سوء 
التغذية، مث قام الباحث بدراسة السببية بني متغري االستثمار الفالحي وبعض املتغريات اليت تدخل ضمن 

صت الدراسة ككل اىل أنه كان هناك أتثري لالستثمارات الفالحية على مؤشرات التنمية املستدامة حيث خل
بعض متغريات التنمية املستدامة األمر الذي يستدعي تطويرها واحملافظة عليها وعلى أنه يوجد عدة حتدايت 

بيق ختص هذه االستثمارات يف اجلزائر ألجل حتقيق أبعاد التنمية املستدامة واليت جيب ايالؤها أمهية عند تط
 السياسات العمومية يف أتهيل القطاع الفالحي.

عبارة عن مقال من اعداد (: 2015-1995حتدي األمن الغذائي يف اجلزائر )دراسة قياسية خالل الفرتة  •
،  العدد 14بريي منشور يف جملة اقتصادايت مشال افريقيا، اجمللد كفتيحة  و بن عيسى كمال الدين الباحثني  

يهدف البحث اىل دراسة العوامل اليت تؤثر يف دالة االنتاج الزراعي واملسببة  . حيث كان2018، سنة 19
للفجوة الغذائية والتنبؤ مبسار هذه األخرية يف املستقبل، وقد متحورت االشكالية حول املسببات اليت تتحكم يف 

املفاهيم املتعلقة  . تناول البحث خمتلف2015-1995منط واجتاهات الفجوة الغذائية يف اجلزائر خالل الفرتة 
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ابألمن الغذائي مع حتليل لبعض مؤشرات القطاع الزراعي ومن مث بناء منوذج قياسي يدرس العوامل املؤثرة يف 
الناتج الزراعي وذلك من خالل ثالث خطوات، أوال تقدير دالة الناتج الزراعي والعوامل املؤثرة فيها بطريقة 

تائج التالية: هناك عالقة عكسية بني العتاد واملكننة والناتج الزراعي  االحندار اخلطي املتعدد حيث خلص اىل الن
مما يدل على االستعمال غري العقالين للعتاد يف القطاع الزراعي اجلزائري اما العالقة اخلطية البسيطة فتوضح 

قة عكسية بني اليد العالقة املوجبة بينهما؛ العالقة املوجبة بني املساحات املزروعة والناتج الزراعي؛ وجود عال
العاملة والناتج الزراعي بسبب قلة اليد العاملة الزراعة وقلة خربهتا ونزوحها حنو احلضر وقلة انتاجيتها؛ والتأثري 
العكسي النتاج األمسدة على الناتج الزراعي نظرا لعدم استعماهلا ابلقدر واملعايري الالزمة وارتفاع أسعارها. 

اص بدالة الفجوة الغذائية فخلص اىل أتثري كل من الصادرات والواردات الزراعية، وخبصوص النموذج الثاين اخل
املساحات املزروعة واليد العاملة على الفجوة الغذائية وكخطوة أخرية قام الباحثني بدراسة العالقة السببية بني 

ابلناتج الزراعي يف اجلزائر.  الناتج الزراعي والفجوة الغذائية اليت تبني من خالهلا مدى أتثر الفجوة الغذائية
وخلصت الدراسة اىل جمموعة من املقرتحات تدعو يف جمملها اىل التخلي عن الدعم القبلي للفالحني واحالهلا 
بسياسة الدعم البعدي لسحب أشباه الفالحني وحتفيز املنتجني، توفري التمويل الالزم واملرافقة للمشاريع ذات 

 االنتاج الزراعي االسرتاتيجي.
  تقدمي اخلطة:

 .من خالل جانب نظري وجانب تطبيقي سوف نعاجل هذا املوضوع
مكانة القطاع الزراعي يف التنمية  اىل حيتوي اجلانب النظري على ثالثة فصول. تطرقنا يف الفصل األول

ث كان بينما الفصل الثالاألمن الغذائي يف اجلزائر.  أما الفصل الثاين خصصناه لدراسة إشكالية االقتصادية
 .السياسات االقتصادية لالستثمار الزراعي يف اجلزائرموضوع حول 

  يف اجلانب التطبيقي حناول بناء منوذج قياسي يعكس أتثري االستثمار الزراعي على األمن الغذائي يف اجلزائر.
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 د متهي
إن للتنمية االقتصادية يف وقتنا احلايل أمهية كبرية لدى دول العامل وابألخص النامية منها، واليت تسعى إليها 
مبختلف مداخلها ومن بينها التنمية الزراعية، حيث يعد القطاع الزراعي  أحد أهم القطاعات األساسية يف البنيان 

اد الوطين. إن الدول اليت عرفت كيف تستغل هذا القطاع االقتصادي فهو يؤثر ويتأثر بباقي قطاعات االقتص
أحسن استغالل مبواردها املتاحة حققت حتسنا يف ظروف جمتمعاهتا، والتنمية االقتصادية، واليت تتمثل يف الدول 

امية وعلى اعتبار أن اجلزائر من بني الدول الناملتقدمة، بينما جند الدول األخرى مل حتقق ذلك وهي الدول النامية، 
واليت تسعى إىل تنمية قطاعها الزراعي سنتطرق إليها الحقا لتحليل السياسات االقتصادية املطبقة يف هذا القطاع 

 احلساس واملهم للنهوض به.
  من خالل املباحث التالية: الفصلسنعاجل هذا 

 املبحث األول: عموميات حول التنمية االقتصادية.
 لتنمية االقتصادية.مكانة الزراعة يف ا املبحث الثاين:

 املبحث الثالث: القطاع الزراعي يف الدول النامية.
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 التنمية االقتصاديةعموميات حول املبحث األول: 
حتظى التنمية االقتصادية أبمهية ابلغة يف نشاط االقتصاديني يف مجيع أحناء العامل وابألخص يف الدول النامية 

 قتصاد، ومن هنا أتيت ضرورة حتديد أهم املفاهيم املتعلقة هبا.ابعتبارها احملرك األساسي يف اال
 وعناصرها املطلب األول: مفهوم التنمية االقتصادية

 تعريف التنمية االقتصاديةالفرع األول: 
واقتصاداي تعرف  2،وتعين التغيري املرتبط ابلزايدة يف شيء ما يف وقت معني 1التنمية لغة تعين النماء والزايدة،

ا " عملية تغيري يف هيكل اإلنتاج وهيكل االستخدام، وتتضمن تسارعا يف النمو االقتصادي وتقليال يف على أهن
 3التفاوت يف توزيع الدخل والقضاء على الفقر".

ويعرفها موريس غرينري العضو املؤسس لنادي روما االقتصادي أبهنا " والدة اثنية للحضارات الكربى يف عصر 
  4قوق وواجبات اإلنسان العاملية".التقدم التقين وعصر ح

كما وجب الوقوف عند مصطلح النمو االقتصادي إليضاح الفرق بينهما، حيث حيدث الكثري من اخللط بني 
 املفهومني ففي بعض التعريفات اليت يضعها االقتصاديون، وعليه: 

 رور الوقت"النمو االقتصادي "هو زايدة حصة الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي مع م
االمجايل إذن ميكن القول أن النمو االقتصادي يقوم على عنصرين أساسيني ومها الزايدة املستمرة يف الدخل 

 أما 5.والفردي واليت يصاحبها حتسني يف مستوى معيشة الفرد دون التطرق إىل اجلوانب األخرى كاالجتماعية مثال
 فلها عدة تعاريف نذكر منها: التنمية االقتصادية

، من حالة التخلف إىل حالة التقدم االنتقالوجبها يتم العملية اليت مب التعريف األول: التنمية االقتصادية هي
 6.ية يف اهليكل االقتصاديلعديد من التغيريات اجلوهر القيام ابهذا االنتقال يقتضي وأن 

 وحىت التغرياتاقتصادية معينة بل  على تغيريات ال تتضمنن التنمية االقتصادية التعريف الثاين: ميكن القول أب
وتنظيم  ،على احلصول على دخل تهدر وق تهكفاءالعامل و تحسني كل من مهارة ، كالجتماعية واهليكلية و التنظيميةا

                                                 
 .23ص  ،2009، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، سنة مدخل إىل علم التنميةمجال حالوة وعلي صاحل،  1
، 2011-2010نة الدراسية ، الس03، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر متويل التنمية احمللية يف اجلزائر واقع وآفاق، خنفريخيضر  2

 .06ص 
شر، جامعة مخيس مليانة، جوان ، "التنمية الزراعية والريفية املستدامة ودورها يف حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر"، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد الثالث عفاطمة بكدي 3

 .183، ص 2013
 .16، ص 2009منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األويل، لبنان، سنة  ،وازنة"دراسة مقارنة"إشكاليات التنمية االقتصادية املتحممد حسن دخيل،  4
، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص تسيري املنظمات، جامعة بومرداس، آاثر التغريات املناخية على التنمية املستدامة يف اجلزائر "دراسة استشرافية"تسعديت بوسبعني ،  5

 .33، ص 2015-2014معية السنة اجلا
 . 56، ص2000، الناشر قسم االقتصاد، مصر، سنة دراسات نظرية وتطبيقية""التنمية االقتصادية حممد عبد العزيز عجمية وإميان عطية انصف،  6
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مع وحتسن مستوايت وزايدة معدل التحضر يف اجملت ،وتطوير وسائل النقل واملواصالت ،اإلنتاج بطريقة أفضل
 1.الصحة والتعليم

املوجهة لتعديل هيكل االقتصاد القومي لدولة ما  جمموعة اإلجراءات هيالتنمية االقتصادية الثالث: التعريف 
األفراد عرب فرتة زمنية معينة، وركز غريهم على أن التنمية االقتصادية عبارة عن عملية حتول يف  دخولهبدف زايدة 

 2ىل أوضاع أفضل.األوضاع االقتصادية واالجتماعية القائمة وغري املرغوب فيها إ
وهكذا جند أن التنمية االقتصادية تشمل النمو االقتصادي من حيث ضرورة زايدة الطاقة اإلنتاجية سواء املادية 
أو البشرية القادرة على رفع متوسط إنتاجية الفرد وزايدة كفاءة موارد اجملتمع هبدف حتقيق زايدة حقيقية يف متوسط 

ا يتطلبه من إجراء تغيريات جوهرية يف تنظيم طرق اإلنتاج وهيكلها ويف توزيع نصيب الفرد من الدخل القومي مع م
 3عناصر اإلنتاج بني قطاعات االقتصاد املختلفة.

 4أن التنمية االقتصادية هي أسلوب للتوصل إىل النمو االقتصادي. اعتبارميكن ابختصار 
 عناصر عملية التنمية االقتصادية:الفرع الثاين: 

تطور، متخلف إىل آخر م النتقال من وضع اقتصادي واجتماعيهي العملية اليت تسمح ابمية عملية التن إن
يف البناء االجتماعي والسياسي والثقايف  ااملستخدمة، وكذ اإلنتاجوهذا يقتضي تغيريا جوهراي يف أساليب 

 وهي: إليها إلشارةار التنمية هناك بعض املالحظات األساسية اليت جتدر صعنا التطرق إىل للمجتمع، وقبل 
متعددة منها اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وسياسية، فان عملية التنمية تعين تغيري مبا أن للتخلف أبعاد  -

هذه األبعاد كلها وليس بعدا واحدا فقط، فإذا كان لدينا زايدة يف مداخيل األفراد نتيجة اكتشاف ثروة طبيعية 
 االقتصادية واالجتماعية ...، فال تعد تنمية؛بدون أن يكون تغيري يف األوضاع 

حىت تكون هناك تنمية اقتصادية يف جمتمع ما، أن تكون هذه التنمية هي حمور اهتمام مجيع أفراده وهدفها النمو  -
 الذايت املستمر؛

 طريقة فاألول يعين إحداث تغيري جذري يف ،ضرورة عدم اخللط بني مفهوم التنمية االقتصادية والتحضر الغريب -
تباع منط احلياة الغربية دون املساس بطريقة اإلنتاج أي أن إلاإلنتاج مبختلف األبعاد أما الثاين فمعناه السعي 

يتحول اجملتمع إىل جمتمع مستهلك للسلع واخلدمات فقط فمثال دولة كوراي حققت التنمية االقتصادية أما دولة  
 فهي متارس نوعا من التحضر الغريب؛السعودية ك

                                                 
 . 20، ص 2003للطبع ونشر وتوزيع، مصر، سنة الدار اجلامعية مفهومها ونظرايهتا وسياساهتا"،"التنمية االقتصادية حممد عبد العزيز عجمية وحممد علي الليثي،  1
 .340، ص 2012، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، سنة مبادئ االقتصاد الزراعيعلي جدوع الشرفات،  2
، دار التعليم لفقر، التلوث البيئي، التنمية املستدميةالتنمية االقتصادية ومشكالهتا "مشاكل اعلي عبد الوهاب جنا وسحر عبد الرؤوف القفاش وحممد عبد العزيز عجمية،  3

 .89، ص 2013اجلامعي للطباعة والنشر والتوريع، مصر، سنة 
 .17 ، ص2007-2006، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة اجلامعية تقييم مناخ االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرحيي سعيدي ،  4
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إن توفري االستثمار وجتميع رأس املال أمر البد منه لكنه ليس ابلكايف فالبد أن يصاحبه تغيري يف أساليب  -
اإلنتاج مبختلف األبعاد أي زايدة مستوايت اإلنتاجية، إذن ميكن القول أبن عملية التصنيع هي أساس عملية 

 ية وهذا حىت تدفع هبا حنو النمو والنجاح؛التنمية فهي تكمن فيها إمكانية القضاء على االختالالت اهليكل
جيب أن تتحقق مجيع عناصر التنمية يف الوقت نفسه حبيث يكون التغيري يف كافة اجلوانب االجتماعية والعلمية  -

واالقتصادية والسياسية والثقافية، وهذا نظرا لتميز الظواهر )االقتصادية واالجتماعية( ابرتباطها واعتمادها على 
بعض فمثال التغريات االجتماعية والعلمية تدعم التصنيع، وهذه األخرية بدورها تدعم البحث العلمي بعضها ال

 وتؤثر يف البنيان االجتماعي.

 ما يلي: فياالقتصادية هذه املالحظات فان معظم االقتصاديني حيصرون عناصر عملية التنمية ذكر  بعد
 االقتصادية؛ لعملية التنمية الئمامل اإلطاروضع  -
 الرأمسايل؛ مستوى الرتاكم زايدةاالستثمارات الكافية ل فريتو  -
 ؛التصنيع بواسطةاالختالالت اهليكلية الربامج و أو تصحيح  /القضاء على -
 1االقتصادية؛ لتحقيق التنمية أو الطريقة األنسباختيار األسلوب  -
ناصر اإلنتاج، فالتخطيط يف ضرورة وجود قدرات وكفاءات لدى األفراد تكون لديها قابلية لالستخدام ضمن ع -

 2هذا اإلطار يعمل على ضمان حتقيق توازن بني عرض العمل والطلب عليه.

 هامتويلاملطلب الثاين: أبعاد التنمية االقتصادية وطرق 
 أبعاد التنمية االقتصاديةالفرع األول: 

 ة وخمتلفة، تشمل ما يلي:يتضح لنا من خالل املفاهيم السابقة الذكر أبن للتنمية االقتصادية أبعاد متعدد
 البعد االقتصادي:.1

يتمثل البعد االقتصادي للتنمية يف أنه يقوم إبحداث تغريات يف اهلياكل االقتصادية للبلد ما ينتج عنها الزايدة 
يف اإلنتاج واإلنتاجية يف خمتلف قطاعات االقتصاد، وما يؤدي إىل حتقيق سيادة اإلنتاج السلعي وتوفري سوق حملية 

 . خارجيةوحىت

                                                 
 . 172مجال حالوة وعلي صاحل، مرجع سابق، ص  1
 .115، ص 2008، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، سنة التخطيط والتطوير االقتصادي "دراسة التطورات االقتصادية يف الدول العربية"، الوليد بشار يزيد 2
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 البعد االجتماعي:.2

يتعلق البعد االجتماعي للتنمية بتلك التغريات اليت حتدث يف اهلياكل االجتماعية واملؤسسات الوطنية لتخفيف 
من الفوارق يف املداخيل، وكذا التقليل من معدالت الفقر ونسب البطالة، ابإلضافة إىل الرفع من اخلدمات 

ت السكان، وهبذا أصبح للتنمية مفهوم خاص بتلبية احلاجات اإلنسانية عوضا االجتماعية وتكييفها وفق حاجا
 عن املفهوم املستند على النمو. 

 البعد السياسي:.3
، إال أهنا تشرتط التحرر واالستقالل لتنمية االقتصادية هدفا تسعى إليه شعوب الدول الناميةالقد أصبحت 

ية وحىت االستعمارية، وإذا ما فرض عليها االعتماد على مصادر االقتصادي، فوجب التحرر من التبعية االقتصاد
 1خارجية فوجب أن تكون هذه املصادر مكملة للموارد احمللية الذاتية فال تقود إىل السيطرة على اقتصادايهتا.

  البعد الدويل:.4
اجملال كالبنك لقد أضحت فكرة التعاون الدويل ألجل التنمية ضرورة، خاصة مع ظهور هيئات تعمل يف هذا 

العاملي وصندوق النقد الدويل وغريها، واليت تسعى اىل حتقيق مبدأ التكافؤ بني الدول وزايدة معدالت النمو 
االقتصادي، اال أهنا مل تفلح يف حتقيق ذلك ابلنسبة للدول النامية لذا نالحظ وجود فجوة يف املداخيل بني الدول 

 2.املتقدمة والنامية
 البعد احلضاري:.5

إن املفهوم الواسع للتنمية كما سبق أن أشران إليه ميس خمتلف اجلوانب ) االقتصادية، االجتماعية....( وأهنا 
هتدف إىل النهوض حبضارة اجملتمعات حيث يعترب البعض أن التنمية مبثابة مشروع هنضة حضارية تثبت فيه 

 3اجملتمعات هويتها وشخصيتها. 
 قتصاديةمتويل التنمية االالفرع الثاين: 

يقصد بتمويل التنمية "توفري األموال )السيولة النقدية( من أجل إنفاقها على االستثمارات وتكوين رأس مال 
واليت ،اسي يف عملية التنمية االقتصاديةيعترب التمويل العامل األسو  4اثبت هبدف زايدة اإلنتاج واالستهالك"،

وهو ما يشكل عقبة يف طريق التنمية يف  ،حقيقية ادخارات فروهذا األخري حيتاج إىل تو  ،يشكل االستثمار جوهرها
                                                 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع حتليل اقتصادي، ستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةالقطاع الزراعي اجلزائري وإشكالية الدعم واال، حممد غردي 1
 .  04، ص 2012-2011، السنة اجلامعية 3جامعة اجلزائر

حة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية ونقود، جامعة حسيبة بن ، أطرو دور التنمية الزراعية املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي " حالة دول مشال افريقيا"مراد جبارة،  2
 .38، ص 2015-2014بوعلي، الشلف، السنة اجلامعية 

 .134، ص 2007، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، األردن، سنة التنمية االقتصادية " نظرايت وسياسات وموضوعات"مدحت القريشي،  3
 .293، ص 2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، سنة قتصاد التنمية " نظرايت، مناذج، اسرتاتيجيات"اامساعيل حممد بن قانة،  4
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،والتمويل يعتمد أساسا على املدخرات الدول النامية حبيث تعاين من قصور يف املوارد احلقيقية لرتاكم رؤوس األموال
 .املدخرات األجنبية و الوطنية 
 داخلية اللتمويل امصادر أوال: 

ة على مواردها احمللية لتمويل التنمية االقتصادية، وتتكون مصادر البد على الدول االعتماد وبصفة أساسي
 التمويل احمللية فيما يلي:

 االدخار االختياري:.1
، حيث ال ينفق هذا اجلزء املقتطع على يقصد به اقتطاع األفراد واملؤسسات مبالغ من مداخيلهم بصفة اختيارية

 : مهاوهناك نوعان من املدخرات االختيارية  االستهالك وال يكتنز إمنا يساهم يف تنمية الدولة،
 مدخرات القطاع العائلي:  .أ

وبني اإلنفاق على  الفرق بني الدخل املتاح أي الدخل بعد تسديد الضرائبيف تتمثل مدخرات القطاع العائلي 
ابملقارنة مع  ذلكأوجه االستهالك املختلفة،وتعترب مدخرات القطاع العائلي أهم مصادر االدخار يف الدول النامية و 

 وتتمثل مصادر االدخار يف القطاع العائلي يف:، الدول املتقدمة
على احلياة أو التأمينات االجتماعية وغريها واليت تشرتك يف طبيعتها التأمني  مثل عقوداملدخرات التعاقدية  -

 ؛امية واتصافها بقدر من االستقراراإللز 
 يفأو عدة أشكال إما نقود أو جموهرات لذين حيتفظون هبا يف الزايدة يف األصول النقدية اخلاصة ابألفراد وا -

 .كات أو األسواق املالية املختلفةشكل ودائع يف صناديق التوفري أو شراء األوراق املالية من الشر 
يعترب يث بكثرة يف وسط األرايف حباالستثمار املباشر يف اقتناء األراضي واملزارع واملتاجر واملساكن واليت تنتشر  -

 ؛ملدخر هو نفسه املستثمرا
 1.سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة -
 مدخرات قطاع األعمال: .ب

 ن لألعمال، قطاع األعمال العام وقطاع األعمال اخلاص.ايوجد قطاع
للدولة ومدخرات هذا  تعود ملكيتهاالقطاع العام يف املؤسسات اليت  يتمثل األعمال العام: مدخرات قطاع -

ن حجم ات كما أ،واليت متثل مصدرا لتميل االستثمار ول للدولة من أرابح هذه املؤسساتالقطاع هي كل ما يؤ 

                                                 
، ص 1999ر، سنة ، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مصالتنمية االقتصادية واالجتماعية ومشكالهتاحممد عبد العزيز عجمية وعبد الرمحان يسرى أمحد،  1

187 . 
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، فكلما كان القطاع كبريا ازداد حجم همدخرات هذا القطاع يف أي بلد يتناسب بطبيعة احلال مع حجم
 املدخرات والعكس صحيح . 

مملوكة لألفراد كاحملالت القطاع اخلاص يشمل املؤسسات اليت تكون  مدخرات قطاع األعمال اخلاص: -
واملؤسسات التجارية واملصانع الصغرية واملتوسطة، ابإلضافة إىل املؤسسات الصناعية والتجارية الكبرية، 
ومدخرات قطاع األعمال اخلاص هي عبارة عن ذلك اجلزء غري املوزع من األرابح اليت حتققها مؤسسات هذا 

 القطاع .
ى مدخرات قطاع األعمال اخلاص، هو ارتفاع عبء الضرائب املفروضة على واألمر الذي يؤثر أتثريا كبريا عل

أرابح املؤسسات اإلنتاجية، مما يؤدي إىل التقليل من األرابح غري املوزعة اليت تعترب كمدخرات إلعادة 
ية لح االحتياطات، وهذه األخرية تلعب دور كبري ومهم جدا يف عملية التنمطاستثمارها، واليت يطلق عليها مص

 االقتصادية.
يتحقق االدخار احلكومي ابلفرق بني اإليرادات احلكومية اجلارية واإلنفاق اجلاري  االدخار احلكومي: -

احلكومي، فإذا كان هناك فائضا يوجه إىل متويل االستثمارات وتسديد أقساط الديون يف حالة مديونية 
راداهتا، أي حالة وجود عجز، ما يضطرها إىل احلكومة، لكن من املعتاد أن تكون نفقات احلكومة أكرب من إي

اللجوء ملدخرات قطاع األعمال أو عن طريق طبع نقود جديدة، لذا تعمل احلكومات دائما على تنمية مواردها 
 وضغط نفقاهتا بغية حتقيق فائض توجهه إىل االستثمارات والتنمية املستهدفة. 

 ادخار إجباري:.2
يارية لتمويل التنمية االقتصادية، فإن دور االدخار اإلجباري يصبح أساسيا يف نظرا لعدم كفاية املدخرات االخت

ل األفراد بطريقة إلزامية، ومن أهم مصادر االدخار مداخيابالدخار اإلجباري كل ما يقتطع من  يقصدو ، تمويلال
 اإلجباري ما يلي: 

 الضرائب:أ.

ل األفراد والشركات اىل اخلزينة العمومية ألجل تعد الضرائب وسيلة مهمة يتم مبوجبها حتويل جزء من مداخي
االنفاق، اما االستهالكي أو االستثماري فبالنسبة هلذا األخري فهو يساهم يف النمو االقتصادي وتراكم رأس املال 

 1وابلتايل الوصول اىل التنمية االقتصادية .

                                                 
 . 192 مدحت القريشي، مرجع سابق، ص 1
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 اإلصدار النقدي اجلديد: .ب
ما هو قوة شرائية مقابل  اعلى مؤسسات التنمية دون أن يكون هلإصدار نقود جديدة توجه حنو اإلنفاق  ويعين

شبه إمجاع بني االقتصاديني على عدم فاعلية مثل هذه الوسيلة ابلنسبة  ولكن يوجدموجود من سلع وخدمات. 
 1أكثر من نفعها.ضررها  ينصح بعدم تطبيقها وأنالبعض  للدول املتخلفة، بل أن

 ةمصادر التمويل اخلارجياثنيا: 
إن البلدان اليت ال تستطيع تدبري االدخارات احمللية الكافية لدفع عملية التنمية االقتصادية حنو األمام تقوم 

 ابللجوء إىل مصادر خارجية للتمويل، وميكن تقسيمها إىل قسمني مها: 
 االستثمارات األجنبية اخلاصة.1

 وتنقسم بدورها إىل نوعني:
وهي االستثمارات من قبل جهات غري مقيمة ابلبلد يف منشئات اقتصادية تقع  :االستثمارات األجنبية املباشرةأ.

الكبرية واليت توجد مراكزها  اتشركات متعددة اجلنسيداخل البلد املضيف لالستثمار وغالبا تكون يف صورة 
 2؛الرئيسية يف الدول املتقدمة

القروض اليت تقدمها هيئات أو أفراد أو  وتشمل القروض اخلاصة مبعىن :غري املباشرةاألجنبية االستثمارات ب.
 كمثال على ذلك االكتتابجل تقدمي تسهيالت لتمويل العجز يف حصيلة النقد األجنيب،  ألبنوك خاصة أجنبية 

 3سندات تصدرها الدولة املقرتضة، بشرط أن ال ميكن للمستثمرين احلق يف إدارة املؤسسة. وأيف أسهم 
  :القروض اخلارجية. 2
وهي القروض اليت تعقد بني حكومات الدول املاحنة للقروض وحكومات الدول  كومية الثنائية:القروض احل (1

 :   وتسمى ابلقروض العامة وتنقسم إىلالنامية، أو أحد أشخاصها العامة أو اخلاصة املتلقية للقروض، 
البلدان املستلمة هلا  حيث ال يشرتط علىفقد أيخذ القرض العام شكل مبلغ معني من العملة القابلة للتحويل،  .أ

 أي التزامات، فهي متثل انتقال رؤوس األموال األجنبية من البلدان النامية؛
وقد تشرتط الدولة املقرضة ضرورة إنفاق مبلغ القرض املمنوح يف احلصول على مستلزمات اإلنتاج من  .ب

ح للدولة املقرتضة بشرائها  يكن بعض هذه املستلزمات غري متوفر لديها، ففي هذه احلالة يسممل أسواقها، ما
  ؛من أسواق الدول األخرى

                                                 
 . 95، ص 1998دار النهضة العربية، مصر، سنة  التنمية االقتصادية،كمال بكري،   1
 . 656، ص 2006، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، سنة التنمية االقتصاديةميشيل تودارو،  2
 . 206ص ، سابقمدحت القريشي، مرجع  3



 الفصل األول: مكانة القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية

 

29 

 

القروض املقيدة أو املخصصة لتنفيذ مشروعات معينة، حيث تتخذ شكل تزويد الدولة املقرضة مبعدات  .ج
 املشروع املطلوب إقامته مع اخلرباء والفنيني الالزمني إلنشائه وتشغيله.

سية لتدفق املساعدات متعددة األطراف أو املنظمات تتمثل املصادر الرئيقروض مؤسسات التمويل الدولية:  (2
 (IDA) التنمية الدوليةووكالة  (IBRD)االقتصادية ذات الصفة الدولية يف البنك الدويل لالعمار والتنمية 

 (.FMI) وكذا صندوق النقد الدويل (IFC)واملؤسسة املالية الدولية 
1  

 املطلب الثالث: دعائم وعقبات التنمية االقتصادية

للتنمية االقتصادية عدة دعائم جتعلها قائمة بذاهتا وابلتنمية عموما، كما أهنا تواجه عدة عقبات حتول دون 
 حتققها لألهداف املرجوة منها

 دعائم التنمية االقتصاديةالفرع األول: 
 تتمثل دعائم التنمية االقتصادية فيما يلي:

ية خاصة من انحية التنظيم ويتمثل ذلك يف تشييد املؤسسات تلعب الدولة دورا أساسيا يف عملية التنم الدولة:.1
وتطوير البىن التحتية وتوفري األمن، لكن قد يكون تدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية غري جيد كمنتج إذ أن 
الضغوط السياسية واالجتماعية قد تدفع احلكومة يف بعض األحيان إىل إتباع سياسات اجتماعية ال تتوافق مع 

طق االقتصادي، إذا فالدعوة لتدخل الدولة ال يعين إلغاء دور القطاع اخلاص بل يعين أن يكون دور الدولة املن
 مساعد ومدعم ومصحح للقطاع اخلاص يف إطار اقتصاد السوق؛

أي توفري حد أدىن من املوارد االستثمارية اليت توجه لعملية التنمية مبا يساعد  :رفع مستوى الرتاكم الرأمسايل.2
على دفع االقتصاد القومي حنو النمو الذايت، وينجر عنه رفع مستوى الرتاكم الرأس مايل حتقيق معدل منو للدخل 
القومي أعلى من معدل السكان، وابلتايل رفع معدل منو دخل الفرد بدرجة تسمح بزايدة املدخرات 

 2واالستثمارات، ومنه حدوث زايدة مستمرة للطاقة اإلنتاجية للمجتمع؛
يعترب التصنيع  3يعرف التصنيع على أنه عملية ينتج عنها تغري يف تركيب اهليكل االقتصادي للدول، لتصنيع:ا.3

تصحيح االختالالت اهليكلية املتعلقة بظاهرة التخلف،  حجر األساس يف عملية التنمية االقتصادية إذ يتوقف عليه
القطاع الصناعي، ما يؤدي ارتفاع معدالت منو وحيتاج التصنيع إىل حجم كبري من االستثمارات املوجهة إىل 

                                                 
 . 307، ص 1997، دار النهضة العربية، مصر، سنة ، حماضرات يف التجارة الدولية والتنمية االقتصاديةعوض هللا صفوت1 
 .85، ص 2014مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األوىل، سنة معاصرة يف التنمية االقتصادية، سحر عبد الرؤوف سليم وعبري شعبان عبده، قضااي  2
"، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد التنمية،  جتربة القطاع الصناعي اخلاص ودوره يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر" دراسة حالة والية غردايةزي، حممد زو  3

 .14، ص 2010-2009السنة اجلامعية 
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الدخل القومي، لكن هذا االهتمام ابلصناعة ال يكون على حساب الزراعية فهي بدورها ضرورية للتنمية الصناعية 
 ملا توفره الزراعة من مواد أولية هلا ويد عاملة وغريها؛

ع ظروف البلد النامي، فمثال إتباع تكنولوجيا مبعىن اختيار التكنولوجيا اليت تتناسب م :التقدم التكنولوجي.4
 معقدة ال تناسب مستوى وخربات العمال احملليني سوف خيلق تبعية هلا.

 1وتكمن أمهية التقدم التكنولوجي مبسامهته يف حتسني اإلنتاج واإلنتاجية وهذا ما يدعم التنمية االقتصادية.

 عقبات التنمية االقتصاديةالفرع الثاين: 
 عقبات تتعرض هلا التنمية االقتصادية وخاصة يف الدول النامية، نوجزها يف ما يلي:هناك عدة 

 استمرار احللقات املفرغة:.1

إن الدول النامية تواجه عقبات تتأثر وتؤثر ببعضها البعض، وما يزيد من حدهتا هو النمو السكاين املتزايد 
واالجتماعي للسكان، وميكن متثيل هذه احللقة املفرغة  الذي من شأنه اإلبقاء على حالة تدين املستوى االقتصادي 

 2كما يلي:
احللقات املفرغة(: 1-1الشكل رقم )   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

التخطيط والتطوير االقتصادي "دراسة التطورات االقتصادية يف الدول العربية"، دار ، الوليد بشار يزيد املصدر:
 .118، ص 2008، سنة الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

                                                 
 .86، ص ليم وعبري شعبان عبده، مرجع سابقسحر عبد الرؤوف س 1
  .118الوليد، مرجع سابق، ص بشار يزيد  2

 نواقص السوق

 ختلف املوارد البشرية

 شحة رأس املال

 اخنفاض اإلنتاجية اخنفاض االستثمار

 اخنفاض االدخار خل احلقيقياخنفاض الد



 الفصل األول: مكانة القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية

 

31 

 

ومن أجل كسر هذه احللقة املفرغة وجب على البلدان النامية أن تعمل على إجياد مدخرات أكثر حمليا أو من 
 1خارج بلداهنا، فهناك فئات رغم قلتها غنية ميكن أن تدخر وتستثمر، فتساعد على كسر هذه احللقة. 

 العقبات االقتصادية:.2
 ليت تواجه عملية التنمية يف البلدان النامية هي:من أهم العقبات االقتصادية ا

 وابلتايل تدين املستوى املعيشي )خاصة التغذية(؛اخنفاض مستوى دخل األفراد  -
 قلة رؤوس األموال ومنه صعوبة حتقيق معدل مرتفع للتكوين الرأمسايل الالزم لعملية التنمية االقتصادية؛ -
سكرية اليت حتول دون تطور الدول النامية حبيث تبقى سوقا مفتوحة العقبات السياسية والثقافية وحىت الع -

 للمنتجات اخلارجية، وحىت يف اختاذ القرارات السياسية توجهها قوى خارجية.
 العقبات التكنولوجية والتنظيمية: .3

لكفاءات تعترب العقبات اإلدارية من العقبات اليت تواجه عملية التنمية االقتصادية واليت تتمثل يف نقص ا
اإلدارية والفنية املتخصصة فالبد من تطويرها يف شىت اجملاالت ونقل التكنولوجيا هلا والقيام بدورات تدريبية، 
ابإلضافة إىل التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف خمتلف املشاريع االقتصادية وهذا لدفع عجلة التنمية حنو 

 2التقدم. 
 التنمية االقتصادية فوأهدا :اسرتاتيجياترابعاملطلب ال

إسرتاتيجية التنمية االقتصادية هي احملدد األساسي الذي يوضح مسار التنمية ككل واالقتصادية منها اليت إن 
   . عليها تتبعه ألجل الوصول إىل األهداف املسطرة

 اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية الفرع األول: 
ية يتمثل يف ضرورة جتميع املدخرات من أجل احلصول على  من بني العوامل األساسية إلحداث عملية التنم

وتعرف اسرتاتيجيات التنمية أبهنا  3كميات كبرية من االستثمارات اإلنتاجية للرفع من معدل النمو االقتصادي،
جمموعة من العناصر واألسس اليت توضح معامل الطريق لتحقيق األهداف املرغوب فيها واألسلوب الذي حيدد  

ألجل اإلسرتاتيجية املالئمة للتنمية إتباع من أجل حتقيق تنمية اقتصادية يتعني  4ري يف هذا الطريق،كيفية الس
 ما يلي:  ومن بني هذه االسرتاتيجيات الوصول إىل األهداف املرجوة

                                                 
 .152مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  1
 .119الوليد بشار يزيد ، مرجع سابق، ص  2
 .157، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، مصر، صمعامل اإلسرتاتيجية للتنمية االقتصادية والقومية يف البلدان الناميةهشام حممود االقداحي،  3
 ضوع نفسهما.الوليد بشار يزيد ، مرجع ومو  4
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  :الرتكيز على تكوين رأس املال املادي.1

طردية هي عالقة  دي ومعدل منو الناتج القوميمعدل تراكم رأس املال املااليت تربط عالقة مما ال شك فيه أن ال
 .اإلنفاق االستثماري الضخم هوسرتاتيجي املهيمن يف التنمية فأهم عنصر اقوية، و 
 : (أو تطبيق ما يعرف مببدأ الدفعة القوية)ضرورة تكوين رأس املال على نطاق كبري .2

قتصاديون بضرورة القيام بدفعة قوية أي تعترب التنمية االقتصادية سلسلة من الدفعات املتقطعة، ويوصي اال
ضرورة البدء بتنفيذ حجم كبري من االستثمارات حبيث جيب أن ال تنخفض هذه االستثمارات عن حد معني وال 

 .فلن تنجح التنمية والبد من التنمية بدفعات أي برأس مال كبري
 :اسرتاتيجيات النمو.3

إعطاء األمهية الكربى حقيق منو اقتصادي متوازن بني القطاعات، ويتم تالسعي لنعين ت: و إسرتاتيجية النمو املتوازن-
 حاجات السوق احمللية. تلبيةل ضروريةالسلع االستهالكية الإلنتاج 

ة منطق ة يفدها اإلمنائيو أن تركيز جه دولة: تتمثل هذه اإلسرتاتيجية يف أنه على الإسرتاتيجية النمو غري املتوازن-
، وأن أفضل أي ذات ميزة نسبية وارد طبيعية أو املوقع اجلغرايفمبتتميز ى حبكم أهنا على حساب املناطق األخر 

 1تها ستؤدي إىل تنمية ابقي املناطق، ومبرور الوقت ستنتشر التنمية يف االقتصاد الوطين ككل. تنمي
 أهداف التنمية االقتصاديةالفرع الثاين:  

ل حتسني مستوى معيشة السكان، وأهداف التنمية للتنمية االقتصادية أهداف عديدة تتمحور كلها حو 
االقتصادية لبلد ما تعرب بشكل أو آبخر عن طبيعة الوضعية االقتصادية اليت مير هبا هذا البلد، وهذه األهداف 
تتباين من بلد إىل آخر حسب البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لكل بلد ورغم ذلك فان هناك أهداف 

 تسعى إليها مجيع الدول النامية، ومن أمهها ما يلي: أساسية مشرتكة
 : زايدة الدخل القومي.1

وهذا لتفادي عدة زايدة يف الدخل القومي، هو السعي لتحقيق ما هتتم به عملية التنمية االقتصادية  همإن أ
ايف واإلمكانيات وزايدة الدخل القومي ألي بلد تتحكم فيه عدة عوامل كالنمو الدميوغر ، مشاكل من بينها الفقر
  املادية والفنية لكل بلد.

                                                 
   .153حممد عبد العزيز عجمية وإميان عطية انصف، مرجع سابق، ص  1
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 : رفع مستوى املعيشة.2

يعد رفع مستوى معيشة األفراد من بني األهداف األساسية اليت تسعى إليها الدول النامية، وزايدة مستوى 
مقياس  فضلوأاملعيشة يكون نتيجة الرتفاع الدخل القومي ويكون ابلتوازي مع استقرار نسيب يف النمو الدميوغرايف، 

على  كانفكلما كان مرتفعا كلما   ،الدخلنصيب الفرد من هو متوسط  لألفراد يعيشاملستوى املللداللة على 
 أحسن. األفراد مستوى معيشة

 : ل والثرواتداخيتقليل التفاوت يف امل.3
للتنمية االقتصادية،  هدفا من األهداف االجتماعية بني األفرادوالثروات ل داخيتقليل التفاوت يف توزيع امل يعترب

فمعظم الدول النامية تعاين من اخنفاض يف متوسط نصيب الفرد ما نتج عنه حدوث اختالالت يف توزيع الدخول 
والثروات فتنتشر الفوارق الطبقية ما يؤدي إىل اضطراابت شديدة، فقد تستحوذ فئة صغرية من السكان على جزء  

ن من الفقر واخنفاض مستوى دخوهلم ما ينجر عنه تدين املستوى التعليمي كبري من الثروة بينما تعاين غالبية السكا
 والصحي، وتزداد الظاهرة حدة كلما ازداد حجم السكان.

 :تعديل الرتكيب اهليكلي لالقتصاد القومي.4
 ابإلضافة إىل األهداف السالفة يعد تعديل الرتكيب اهليكلي لالقتصاد القومي من أهداف التنمية االقتصادية،

ففي البلدان النامية اليت يغلب عليها الطابع الزراعي ، حيث تعمل على عصرنة االقتصاد وتغيري الطابع التقليدي له
يف بنياهنا االقتصادي جندها جماال لإلنتاج ومصدرا للعيش، لكنها معرضة لكثري من التقلبات االقتصادية نتيجة 

 للتقلبات يف األسعار واإلنتاج. 
التنمية االقتصادية إىل توسيع قاعدة اهليكل اإلنتاجي، فال تقتصر التنمية االقتصادية على كما جيب أن تسعى 

جمرد زايدة متوسط نصيب الفرد بل التوسع يف بعض القطاعات اهلامة من الناحية االقتصادية كقطاع الصناعة وهذا 
املشاكل العديدة اليت تثريها إبنشاء صناعات جديدة أو التوسع يف الصناعات األخرى حىت تضمن القضاء على 

 1.سيطرة الزراعة على البنيان االقتصادي

                                                 
     .73كمال بكري، مرجع سابق، ص  1
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 الزراعة يف التنمية االقتصاديةدور املبحث الثاين: 

يعترب القطاع الزراعي من القطاعات اإلسرتاتيجية واحلساسة اليت تساهم بفعالية كبرية يف عملية التنمية 
 اء ابإلضافة إىل ارتباطه بباقي القطاعات األخرىاالقتصادية، فهي املصدر الوحيد والرئيسي للغذ

 وأنواعها، خصائصها املطلب األول: مفهوم الزراعة
الزراعة أسلوب معيشي مارسه اإلنسان منذ القدم حيث تعد الزراعة من أكثر أشكال تنمية املصادر األكثر 

 ا على النحو التايل: انتشارا واألكثر جناحا يف اقتصادايت الدول، وسنتطرق إىل مفهومها وأنواعه
 تعريف الزراعةالفرع األول: 

( وتعين العناية، ومن Culture( ومعناه احلقل أو الرتبة والثانية )Agerكلمة الزراعة مشتقة من كلمتني، األوىل )
زارع واسع فتعين مجيع الفعاليات اليت يقوم هبا امل مو ههذا فان الزراعة هي العناية ابألرض ابملفهوم الضيق أما مبف

 1وهي متعددة أمها رعاية احليوان وتربيته والعناية ابألشجار والغاابت وأعمال أخرى مثل تربية األمساك والصيد...
إن الزراعة هي جمموعة من األنشطة االقتصادية اليت تقوم أساسا على زراعة األراضي،على حنو عام يف مجيع أعمال 

  2.إلنسانلدة حتويل اجلانب الطبيعي إلنتاج النبااتت املفي
تعريف مجعية االقتصاد الزراعي الفرنسي: ويعرف الزراعة أبهنا "عبارة عن عمل أو نشاط غرضه قيام اإلنسان 
ابستخدام قوي للطبيعة من أجل إنتاج حماصيل نباتية وحيوانية تسد احتياجات اإلنسان"، من خالل هذا التعريف 

عة االكتفاء الذايت وزراعة التخصص والزراعة الكثيفة وغريها وأبهنا يتضح لنا وجود أنواع كثرية من الزراعة مثل زرا
 تشمل نشاطات متعددة كزراعة األرض وتربية احليوان والرعي والصيد...

التعريف الفين للزراعة: وتعرف الزراعة فنيا أبهنا عبارة عن "االستعانة مبجموعة من العمليات إلجياد بيئة مناسبة 
احليواانت"، وتتميز هذه العمليات أبهنا تساهم يف إعداد البيئة املناسبة لزراعة األرض وتربية لنمو النبااتت وتربية 

احليواانت، كما أهنا تشمل عمليات الري والصرف هبدف التحكم يف نسبة رطوبة األرض ابإلضافة إىل عمليات 
  3 منعه من االجنراف.اإلضاءة الصناعية وتسوية األرض وتدرجيها بغية حتسني الرتبة ومتهيد سطحها و 

                                                 
 .143، ص 2011عرفات إبراهيم فياض، االقتصاد السكاين، دار البداية انشرون وموزعون، الطبعة األوىل، األردن، سنة 1

2
 CH. BOURI, les politiques de développement agricole : cas de l’Algérie «  impact du PNDA/PNDAR sur 

le développement économique », thèse de doctorat en sciences commerciales, université d’Oran, année 

universitaire 2010-2011, p 30.    
 .105، ص 2011مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، مصر، سنة  بيئية"، املوارد االقتصادية "طبيعية، بشرية، غذائية،حممد أمحد السرييت،  3
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أن الزراعة علم وفن ومهنة ومهارة الستثمار املوارد األرضية والبشرية ووسيلة من وسائل احلصول ميكن القول 
 1على الدخل من أجل احلياة.

ومما سبق ميكن القول أن مفهوم الزراعة يشمل مجيع األعمال اليت يتضمنها النشاط الزراعي من زراعة األرض 
تجات وتربية احليواانت، من أجل املساعدة يف النشاط الزراعي وإنتاج احلليب واللحوم واجللود وتربية وحتصيل املن

 الدواجن والنحل... وغريها، واختيار أحسن الطرق إليصال هذه املنتجات إىل األسواق.
ف املدارس وعن مكانة الزراعة يف الفكر االقتصادي فقد احتلت مكانة كبرية فيه واختلفت على حسب اختال

 االقتصادية واختالف رواد االقتصاد، نذكر منها:
 الفالحة عند ابن خلدون: . 1

خصص ابن خلدون فصال كامال يشرح فيه أن الفالحة نشاط ومرجع ومعاش املستضعفني، كما يؤكد على أن 
حية البساطة النشاط الفالحي هو أقدم األنشطة االقتصادية على اإلطالق وأكثرها اتفاقا مع الطبيعة من ان

واحتياجها ملهارات فطرية مث أتيت بعدها الصناعة،ومن مث التجارة، حيث الرتتيب التارخيي، كما أكد أن الفالحة 
مسألة سهلة وميسرة لكل من يريد مزاولتها ابعتبارها ال حتتاج إىل مهارات عالية خاصة أو تعليمية. وان اهلدف 

ساسية كما أمساها ابن خلدون أو ما يدعى عليها حاليا السلع األساسي منها هو احلصول على األقوات األ
الغذائية الضرورية كما أكد أن كل من خيتار هذا النشاط يف الظروف السائدة أان ذاك فهو يضع نفسه يف فئة 

 أصحاب الدخل الضعيف وهذا راجع إىل اخنفاض أسعار السلع الفالحية يف جمتمعات عرفت ابلثراء.
 تجاريني: الفالحة عند ال.2

إن مصدر قوة الدولة ابلنسبة للتجاريني ما متلكه الدولة من معادن نفيسة )ذهب وفضة( املتحصل عليها عن 
طريق استخراجها أو عن طريق تشجيع الصناعات التحويلية وتصدير منتجاهتا، ويرى رواد هذه املدرسة أن دور 

ا اهتم التجاريون نوعا ما ابلقطاع الفالحي على الرغم الفالحة يكمن يف خدمة الصناعة من أجل حتقيق الثروة، هبذ
من أهنم قدموا كل من التجارة والصناعة على الزراعة اليت اعتربوها مصدرا مهما للمواد األولية املستخدمة يف 

 الصناعة التحويلية وخاصة الغذائية منها.

                                                 
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،  (،2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،  1

 .48، ص2014-2013ي، جامعة حممد خيضر، بسكرة، السنة اجلامعية ختصص اقتصاد تطبيق
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 الفالحة عند الطبيعيني: .3

حيدة من النشاطات اليت تقدم لنا اإلنتاج وابملقابل اعترب الصناعة يرى )فرانسوا كيتاي( أن الفالحة هي الو 
عنصر لتحويل الثروة من شكل آلخر والتجارة كناقل للثروة من مكان آلخر، وعليه فان الفالحة هي القطاع املنتج 

الث والباقي قطاعات عقيمة، كما قام الطبيعيون إبعداد ونشر اجلدول االقتصادي الذي قسم اجملتمع إىل ث
 طبقات:

 الطبقة األوىل: تضم العاملني يف الصناعة والتجارة، متثل الطبقة العقيمة ألهنا ال تساهم يف خلق الثروة؛ -
 الطبقة الثانية: تتكون من الفالحني والعاملني يف األراضي وهي الطبقة املنتجة يف اجملتمع؛ -
 وكذا رجال الدين. الطبقة الثالثة: وهي املالكة وتشمل مالك األراضي وحاشيتم -

ومن بني ما ركزت عليه أفكار الطبيعيني: أن كل من األرض واملوارد الطبيعية املتجددة جعلت الفالحة مصدرا 
رئيسيا للثروة، تطبيق مبدأ امللكية لألراضي الفالحية، البحث عن املساحات الزراعية اجلديدة هذا ما دفع العديد 

صوبة أراضيها، تطوير أساليب وطرق الفالحة وضرورة تدخل الدولة يف هذا من الدول إىل استعمار أخرى متتاز خب
 القطاع بغية محايته ودعمه، إذن اعترب الطبيعيون الفالحة حمرك أساسي لباقي القطاعات.

 الفالحة عند الكالسيكيني: .4

دافهم، حيث رأى لقد انتقدت املدرسة الكالسيكية أفكار كل من التجاريني والطبيعيني لفشلهم يف حتقيق أه
ادم مسيث وعلى عكس الطبيعيني أن العمل املنتج هو ذلك العمل الناتج عن النشاط الصناعي والفالحي مع 
اعتبار أن قطاع اخلدمات هو قطاع غري إنتاجي، ومن هذا املنطلق قام بتقسيم اجملتمع إىل ثالث أقسام وهي؛ 

قطاع الصناعي والفالحي. حيث أعطى أمهية للفالحة أصحاب رؤوس األموال،  مالك األراضي والعمال داخل ال
لكوهنا توفر الغذاء ودعا إىل تنمية هذا القطاع ومن جهة أخرى فقد توصل دافيد ريكاردو من خالل نظريته حول 
الريع العقاري وقانون الغلة املتناقصة إىل أن أسعار املنتجات الفالحية تتحدد من إنتاجية األراضي األقل خصوبة 

كلفة إنتاج كبرية، كما يرى أنه ال فائدة من تكثيف اإلنتاج يف مناطق معينة بل جيب البحث عن أراضي ذات ت
 1 واستصالحها. وابلتايل ميكننا القول أن للفالحة دور مميز لدى الكالسكيني.

                                                 
، أطروحة دكتوراه ختصص اقتصاد وتسيري عمومي، جامعة مصطفى اسطمبويل، معسكر، ، التمويل البنكي، الدعم وتنمية القطاع الفالحي يف اجلزائر )مقاربة كمية(بومدين زاوي  1

  . 20، ص 2016-2015السنة اجلامعية 
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 الفالحة عند النيو كالسيكيني: .5

ل اجلزئي بدال من التحليل الكلي، هلذا جند عدم اهتم النيو كالسيكيون يف دراستهم للظواهر االقتصادية ابلتحلي
اهتمامهم ابلقطاع الفالحي ابعتبارها تتعلق ابملوضوعات الكلية، وجند أن أسعار املنتجات الفالحية انلت أكرب 
جزء من الدراسة والتحليل حيث يرجع السبب يف هذا إىل كل من الريع وتكاليف نقل هذه املنتجات وهلذا دعا 

 رورة تواجد أسواق قريبة من األراضي الفالحية.روادها إىل ض
 الفالحة عند الفكر االقتصادي احلديث: .6

يعترب أصحاب هذا الفكر أن األرض وسيلة إنتاج ومصدرا لرأس املال وأنه يتم حتديد عوائد الربح )الربح 
ى قدرهتا اإلنتاجية التفضيلي( من خالل تفضيل إنتاجية منطقة على أخرى وهذا راجع إىل طبيعة املنطقة ومد

 1وعلى قرهبا من األسواق ألجل التخفيف من أعباء اإلنتاج يف هذا القطاع.
 خصائص الزراعةالفرع الثاين: 

يتميز النشاط الزراعي عن ابقي األنشطة االقتصادية العتباره خيتلف ويتنوع حسب البيئة اليت ميارس فيها 
 أهم اخلصائص:وحسب املوارد واإلمكانيات املتوفرة، فيما يلي 

 صعوبة حتديد كمية اإلنتاج يف الزراعة: .1

من املميزات املتأصلة يف اإلنتاج الزراعي هي تقلب كمية اإلنتاج من سنة ألخرى أو من موسم آلخر، ويعود 
 هذا إىل العوامل املناخية غري املستقرة واليت تصعب من عملية التنبؤ ابحملصول السنوي من اإلنتاج؛

 كاين: التخصيص امل.2

حيتاج النبات واحليوان إىل بيئة طبيعية حمددة من حيث الرتبة واملياه وحىت الظروف املناخية، وهلذا فاإلنتاج 
الزراعي حيتاج إىل مناطق معينة ملزاولته وإذا ما كانت مناطق اإلنتاج بعيدة عن مناطق االستهالك فاألمر حيتاج إىل 

، مما يطيل قنوات التسويق ويزيد من أعباء وصول املنتجات إىل خدمات إضافية مثل النقل والتخزين وغريها
املستهلكني؛

                                                 
 موضوع نفسهما.مرجع و  1
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 تعرض الزراعة ملخاطر كثرية: .3
إن الزراعة أكثر عرضة من ابقي النشاطات االقتصادية األخرى للمخاطر النامجة عن اجلفاف والفيضاانت 

عات ميكنها لدرجة كبرية محاية نفسها من واحلشرات واألوبئة واألمراض احليوانية والنباتية، يف حني أن الصنا
 التقلبات اجلوية وعدم تعرضها لألوبئة؛

 تعدد وصغر الوحدات اإلنتاجية يف الزراعة: .4

يتكون النشاط الزراعي بصفة عامة من عدد كبري من الوحدات اإلنتاجية الصغرية، ومعظمها يسريها أفراد 
الوحدات اإلنتاجية الكبرية اليت متتلكها الشركات أو اجلمعيات يشتغلون مبساعدة أعضاء أسرهم وقد يوجد قلة من 

التعاونية، وبسبب التنظيم الصغري يف الزراعة أصبح عدد املنتجني فيها كبريا جدا مقارنة ابلصناعة والتجارة، إذ أن 
سعار، يف ظل تعدد املنتجني الزراعيني وانتشارهم يف مساحات  واسعة يصعب عليهم التحكم يف كمية اإلنتاج واأل

 استحالة اجتماع الفالحني كلهم يف اإلقليم واتفاقهم على سياسة موحدة؛
 صعوبة التمويل الزراعي: .5

إن متويل املزارعني ابلقروض الالزمة يعد أمر صعب نظرا للمخاطر اليت تتعرض هلا الزراعة يف إنتاجها، ويرجع 
 ذلك لسببني أساسيني:

هو اإلنتاج النبايت أو احليواين، وهذا اإلنتاج يتكون من حماصيل بيولوجية  أوال: الضمان األول لسداد القروض -
 قد تتعرض للتلف يف مراحل منوها وحتضريها وختزينها ونقلها؛

اثنيا: أسعار احملاصيل الزراعية تتميز بعدم االستقرار على حالة واحدة ملدة طويلة األمر الذي ال يبعث على  -
 د أجلها.االطمئنان يف توفري السلعة عن

 تباين خمرجات الزراعة بني الدول: .6

متتاز املخرجات الزراعية يف الدول املتقدمة ابلزايدة املنتظمة من سنة ألخرى وبنسب تفوق الزايدة السكانية، أما 
الدول النامية والفقرية، فنجد أن إنتاجها ال يتزايد بنسب تعادل منوها السكاين، وميكن إرجاع السبب إىل أن 

املتقدمة تستخدم تكنولوجيا زراعية متطورة ابستمرار، يف حني أن الدول النامية ال ميكنها تطويرها للحد  الدول
 1الذي يعادل النمو السكاين الكبري الذي تشهده؛

                                                 
أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص جتارة دولية وتنمية مستدامة،  ،، ترقية القطاع الفالحي كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة )دراسة حالة والية قاملة(سفيان عمراين 1

 .58، ص 2015-2014السنة اجلامعية  ، قاملة،1945ماي  8جامعة 
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 مومسية اإلنتاج الزراعي: .7

ىل مساحات شاسعة تتميز العديد من املنتجات الزراعية بطبيعتها على املومسية يف إنتاجها، خاصة اليت حتتاج إ
  من إمجايل املنتجات الزراعية؛ % 90يف الزراعة كالقمح، وتصل نسبة املنتجات الزراعية املومسية إىل حدود 

 التنوع: .8

تتميز املنتجات الزراعية بتنوع كبري جدا يفوق تلك املنتجة يف القطاع الصناعي، فكثري من املنتجات املوجودة 
 ة.على سطح األرض ال زالت جمهول

 التلف: .9

تعد املنتجات الزراعية بطبيعتها سريعة التلف وخباصة إن مل تتوفر هلا الشروط املناسبة يف عملية التخزين 
 واحلفظ، إال أن التكونوجليا احلديثة أاتحت للمستهلك فرصة إطالة عمر صالحية املنتج الزراعي؛

 التطور ابإلنتاج: .10

كال نتيجة لتطويرها جينيا وعرب العمليات املخربية املختلفة وابلتايل لقد أصبحت املنتجات الزراعية بعدة أش
أصبحت هناك سالالت جديدة من املنتجات الزراعية قد ختتلف عما كانت عليه يف الشكل واللون وحىت 

 1املذاق.
 أنواع الزراعة  الفرع الثالث:

 اسات الزراعية.ختتلف أنواع الزراعة على حسب إما حجم األراضي الصاحلة أو حسب السي
  من حيث املساحة:.1

 يف هذه احلالة جند نوعني رئيسيني:
الزراعة الكثيفة: وتتميز هبا الدول ذات النمو الدميوغرايف الكبري وقلة األراضي الصاحلة للزراعة فوجب الرفع من أ. 

 وتتميز ابخلصائص التالية:إنتاجية الوحدة الزراعية بتكثيف الزراعة على مدار السنة جلين أكرب قدر من احملصول، 
عدم التوسع يف استغالل اآلالت: على الدول ذات الكثافة السكانية العالية استغالل األيدي العاملة احمللية  -

فمثال وفرة اليد العاملة الرخيصة مع قلة رؤوس األموال يف دول كاهلند والصني تقضي بعدم التوسع  ،وليس اآلالت
الدول الصناعية مثل بلجيكا واجنلرتا ذات الكثافة السكانية وقلة األراضي مع يف استعمال اآلالت على عكس 

 فنجدها تستعمل اآلالت وتتبع الزراعة الكثيفة للحصول على أكرب حمصول ممكن؛ ،وفرة رؤوس األموال
                                                 

النسانية، قسم العلوم تسويق احلبوب وأثرمها على حتقيق استدامة األمن الغذائي )دراسة وصفية حملصول القمح يف العراق("، األكادميية للدراسات االجتماعية وااتمر البكري، "انتاج و  1
 .04، ص 2015، جوان 14االقتصادية والقانونية، العدد 
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ألنه يتم العناية  تتميز هذه املناطق ابرتفاع إنتاجية الوحدة الزراعية مقارنة ابملناطق اليت متارس الزراعة الواسعة -
 بوحدة األرض؛

اخنفاض إنتاجية األفراد ويعود هذا إىل أن كثرهتم يف وحدة األرض ابإلضافة إىل عدم استعانتهم ابآلالت كما  -
 1جند أن عدد العمال الزراعيني يفوق العدد املطلوب؛

الزراعية مع قلة السكان ومع توفر الزراعة الواسعة: تنتشر هذه الزراعة يف املناطق اليت تتوافر فيها األراضي ب. 
ويوجد هذا النوع من  2هبا، وهلذا يقوم املزارع بزراعة مساحات كبرية من األراضي،اآلالت ووفرة األراضي الزراعية 

 الزراعة يف الدول اليت تتمتع ابمليزات التالية:
 وفرة املناطق الصاحلة للزراعة؛ -
 توفر رؤوس األموال الالزمة للحصول اآلالت؛ -
 يز املزارعني ابخلربة الفنية والكفاءة.مت -

جند يف مثل هذه املناطق أن معدالت إنتاج وحدة األرض وهي العنصر املتوفر يف اإلنتاج منخفضة أما معدالت 
 إنتاج عنصر العمل مرتفعة وهي العنصر النادر.

  من حيث االستقرار:.2

 ويوجد نوعان؛ الزراعة الثابتة والزراعة املتنقلة:
اعة الثابتة: من املفروض أن تستمر رقعة األرض يف اإلنتاج الزراعي ملدة طويلة طاملا أن املزارع يقوم بزراعة الزر أ. 

احملاصيل املناسبة وابلطرق العلمية املناسبة، ويتصف هذا النوع من الزراعة ابالستقرار واالستمرار وهذا ما يسمى 
 3ابلزراعة الثابتة. 

هذا النوع إذا ما مت استنزاف خصوبة األرض يقوم املزارعون هبجرهتا واالنتقال إىل أرض  الزراعة املتنقلة: أما يفب. 
 4جديدة فال يقومون بتجديد خصوبة األرض بسبب نقص ثقافتهم الزراعية.

 الزراعية:من حيث السياسات .3

 وميكن التمييز بني ثالث أنواع:
 نتاج كل أو معظم حاجياهتا من املنتجات الزراعية حمليا؛زراعة االكتفاء الذايت: ويقصد هبا أن تقوم الدولة إب.أ

                                                 
  .146عرفات ابراهيم فياض، مرجع سابق، ص  1
 .93، ص 2010، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، سنة قتصاد الزراعياالجواد سعد عارف،  2
 .147مرجع نفسه، ص ، عرفات ابراهيم فياض 3
 .45مرجع سابق، ص  (،2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،  4
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زراعة التخصيص: وهي أن يقوم املنتج أو الدولة ابلتخصص يف إنتاج سلعة معينة أو عدد قليل من السلع ب.
للحصول على إيرادات نقدية، ولكن أي اخنفاض يف أمثاهنا يؤدي إىل اخنفاض الدخول وتدين حصيلة الصادرات 

 ولة إىل احملافظة على أسعارها؛لذا تسعى الد
 الزراعة املتنوعة: أي ال يقوم املزارع إبنتاج حمصول رئيسي واحد بل ينتج ما حيتاج إليه ومنتجات أخرى.ج.

وابلتايل فان أمهية اإليرادات املالية للمنتجات الزراعية يف الزراعة املتنوعة أقل منها يف حالة الزراعة املتخصصة 
 1زراعة االكتفاء الذايت. وأكثر منها يف حالة

 املطلب الثاين: السياسات الزراعية
إن السياسات الزراعية ألي بلد تتبع سياساته العامة وسياسة الشركات الناشطة فيه، ولسياسات الزراعية أتثري  

، كما أن كبري على رغبة وقدرة املزارعني يف االستثمار ألهنا حتدد نظام اإلنتاج والتسويق لدى املنتجات الزراعية
للسياسات الزراعية عدة أهداف تنصب كلها يف زايدة مستوايت الدعم واإلنتاجية والقدرة التنافسية وعرض الغذاء 

 2ابلكمية والنوعية املطلوبة ويف الوقت واملكان املناسبني.
 مفهوم السياسة الزراعيةالفرع األول: 

ألهداف معينة وأدوات حمددة لتحقيقها، يصعب حتديد مفهوم دقيق للسياسة الزراعية من حيث تضمنها 
ويستدل على أهداف وأدوات تنفيذ السياسات الزراعية من املؤشرات االقتصادية املتعلقة ابلنشاط الزراعي، ومن 
خالل هذا ميكن تعريف السياسة الزراعية أبهنا "أحد أشكال السياسة االقتصادية اليت تنصرف إىل القطاع الزراعي 

 3قومي أو هدف قطاعي".  من أجل حتقيق هدف
" جمموعة من القواعد واألساليب واإلجراءات اليت يتحقق خالهلا تنفيذ تعرف السياسة الزراعية على أهنا كما 

أهداف حمددة، إذ تعمل على إحداث تغريات نوعية يف بنية القطاع الزراعي من خالل تغريات تتخصص يف 
والفن اإلنتاجي وهيكل الصادرات اإلنتاجية وغريها، وهي بذلك تعمل  الرتكيب احملصويل والبنية احليازية املزرعية

 4على إحداث تغريات نوعية يف البنية االقتصادية الزراعية.

                                                 
 .152عرفات إبراهيم فياض، مرجع سابق، ص  1

  .37ص  بومدين زاوي ، مرجع سابق، 2
 .147حممد أمحد السرييت، مرجع سابق، ص  3
 .67مراد جبارة، مرجع سابق، ص  4
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كما ميكن تعريفها أبهنا " فرع من فروع السياسة االقتصادية العامة، يتم وضعها وإعدادها وتطبيقها غي القطاع 
ا وبني غريها من السياسات االقتصادية األخرى لتحقيق أهدافها املسطرة، الزراعي، ويتم التنسيق والتكامل بينهم

 1وهتدف السياسة الزراعية إىل إشباع مستهلكي السلع الزراعية وتعظيم الربح للمنتجني الزراعيني.
وخيتلف مضمون السياسات الزراعية من بلد آلخر، مما يؤدي إىل اختالف أداء القطاع الزراعي، ونظرا لغياب 

تفاصيل التشريعية للخطط القطرية يف الكثري من البلدان فانه يصعب حتديد مفهوم السياسة الزراعية من حيث ال
احتوائها على أهداف ووسائل حمددة لتحقيقها، ألنه يف أحيان كثرية يستدل على األهداف والوسائل التنفيذية 

 2لزراعي.للسياسات الزراعية من املؤشرات االقتصادية املتعقلة ابلنشاط ا
 أنواع السياسات الزراعيةالفرع الثاين: 

تضع احلكومات الربامج والسياسات الزراعية اليت تقوم بتنفيذها بواسطة خمتلف أجهزهتا التنفيذية وتتعدد هذه 
الربامج والسياسات من دولة إىل أخرى نتيجة الختالف نظمها السياسية وخططها االقتصادية وتتلخص صور 

 يف النظم الرأمسالية وبعض األنظمة االشرتاكية فيما يلي: التدخل الرئيسية
 تقييد االسترياد.1

إىل  (1932-1929لقد أدى اخنفاض أسعار السلع الزراعية خالل الكساد الذي ساد شهده العامل يف فرتة )
يف حدوث صعوابت ومشاكل اقتصادية عديدة منها اخنفاض الدخول وتراكم اإلنتاج وغريها ما نتج عنه نقص 

ما أدى إىل هذه الدول خاصة الزراعية منها إىل إتباع سياسات  التجاريالصادرات ومنه حدوث عجز يف امليزان 
وأساليب ختتلف حسب أنظمتها االقتصادية ومن بني هذه الوسائل وضع قيود على االسترياد حىت حتد من الطلب 

 نفيذها تلجأ الدول إىل طريقتني:على السلع األجنبية وتبعية الطلب على العمالت األجنبية، ولت
أوال: فرض رسوم مجركية على السلع املراد تقييدها واحلد من استريادها ما يؤدي إىل رفع أسعار السلع األجنبية 

 فيقل الطلب عليها.
اثنيا: قيام الدولة بتحديد الكميات املستوردة أي إتباع ما يعرف بنظام احلصص فيؤدي إىل احلد من السلع 

 ة ابلقدر املطلوب.األجنبي

 لكن يوجه إىل هذه السياسة جمموعة من االنتقادات تتمثل فيما يلي:
أهنا تؤدي إىل رفع أسعار سلع املواد الغذائية، فتمثل عبء كبري على أصحاب املداخيل الثابتة واملنخفضة  -

 ويستفيد من نظام احلصص فئيت املصدرين واملستوردين؛

                                                 
 .06، ص 2013، جويلية، سنة 09، اجمللد 33دية، العددعز الدين نزغي ، "السياسات الزراعية يف اجلزائر وسيلة لتحقيق األمن الغذائي"، جملة العلوم االقتصاو الطيب هامشي  1
 .117سفيان عمراين، مرجع سابق، ص  2
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احلماية أبنواعها إىل إتباع نفس األسلوب بتقييد وارداهتا كرد فعل لسياسة تضطر الدول اليت ال تطبق سياسة  -
 التقييد اليت تتبعها الدول األخرى ما يرتتب عنه نقص التبادل اخلارجي ما يؤثر على املستوى املعيشي لألفراد.

 سياسة تثبيت األسعار.2
ر بعض السلع وإذا اخنفض هذا السعر تلجأ العديد من الدول يف كثري من احلاالت إىل وضع حد أدىن ألسعا

وهذا ألجل التوازن بني قدرة املستهلك على شراء  1فتقوم احلكومة بشراء ما يعرض عليها ابألسعار اليت حددهتا،
وتسعى هذه السياسة إىل حتقيق بعض األهداف من  2حاجياته الغذائية ولضمان حصول املزارع على دخل كايف،

 أمهها: 
 لة التنافس بني احملاصيل املتنافسة نظرا حملدودية املساحة الزراعية؛السعي إىل حل مشك -
 حتقيق االستقرار يف األسعار واملداخيل الزراعية؛ -
 3حتقيق فائض إنتاجي للتصدير لبعض املنتجات وابلتايل زايدة مداخيل الدولة من العمالت األجنبية؛ -
 عية؛إنعاش حركة وحجم امليزان التجاري للمنتجات الزرا -
 4حتقيق العدالة يف توزيع الدخل الوطين بني األفراد يف الوسط الريفي ومع ابقي القطاعات االقتصادية. -

ولكن االنتقاد الرئيسي الذي يوجه إىل هذه السياسة هو صعوبة حتديد سعر احلد األدىن ويوجد عدة اعتبارات 
 يستدل هبا يف حتديد األسعار وأمهها:

س التكلفة احلقيقية لإلنتاج لكن ابإلضافة إىل صعوبة معرفة التكلفة احلقيقية قد حيدد السعر على أسا -
للمنتجات الزراعية فان تكاليف اإلنتاج ختتلف من منتج إىل آخر ويعاب على هذه الطريقة أهنا هتتم جبانب 

 العرض إذ أهنا حتدد السعر على أساس تكاليف املنتج وليس وضع املستهلك أو منفعته؛
ومة سعرا معينا ابلزايدة أو النقصان تبعا للتغريات اليت ترى جيب إدخاهلا يف حجم احملصول، فان حتدد احلك -

 أرادت تشجيع اإلنتاج فإهنا ترفع السعر فيزيد املزارعون يف اإلنتاج والعكس صحيح؛
ل الزراعيني حتدد احلكومة سعرا جمزاي للمنتجني يعود عليهم ابلربح وبذلك حيققون دخال مناسبا للمالك والعما -

وعائدا كافيا لرأس املال املستثمر يف الزراعة، كما جيب أن يكون عادال من جهة املستهلكني وتكمن صعوبة 
 يق سعر جمز للمنتج واملستهلك معا.هذه الطريقة يف كيفية حتق

                                                 
 .177عرفات إبراهيم فياض، مرجع سابق، ص  1
  .38بومدين زاوي ، مرجع سابق، ص  2

 .152حممد أمحد السرييت، مرجع سابق، ص  3
  بومدين زاوي ، مرجع وموضوع نفسهما. 4
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 التأثري على اإلنتاج أو حتديد العرض.3
م املطلوب إنتاجه من سلعة معينة ال أييت إال حيث يعتقد مؤيدي هذه السياسة أن أفضل طريقة لتحديد احلج

عن طريق ترك األسعار حرة فإذا كان العرض يفوق الطلب فان األسعار تنخفض مما ينجم عليه أوال حماولة املزارع 
زايدة إنتاجه حىت يصل يف النهاية على نفس الدخل الذي كان حيصل عليه قبل اخنفاض الثمن فيؤدي ذلك مرة 

أكرب يف األمثان ما يؤدي إىل التحول إىل إنتاج سلع أخرى ألن األسعار مل تعد مفيدة، وختتلف  أخرى إىل اخنفاض
السياسات اخلاصة بتحديد اإلنتاج مثل إصدار قوانني حتدد املساحات املزروعة من سلعة معينة ومنه يتحدد 

 نوع معني.العرض وبواسطته يتأثر السعر وقد تصل بعض التشريعات إىل حظر زراعة أو إنتاج 
أما السياسات الزراعية اهلادفة إىل زايدة اإلنتاجية فمنها منح املنتجني إعاانت نقدية هبدف التشجيع على 

 اإلنتاج أو التوسع يف منتوج معني، اال أنه يعاب عليها: 
 إذا ما كانت اإلعانة دائمة أو مؤقتة وما هي وسيلة متويلها؟ -
نتجني حبد ذاهتم، فقد جند أحياان املالك هم أكثر املستفدين ويعود حقيقة ما إذا كانت اإلعانة تصل إىل امل -

ذلك إىل أن هذه اإلعاانت تؤدي إىل زايدة دخل املزارع مما يدفع طبقة املالك ابملطالبة إىل زايدة ريع األراضي  
 كما تؤدي إىل زايد اإلنفاق مما يدفعهم إىل زايدة االقرتاض وقبول دفع فوائد مرتفعة؛

 ساس تقيم اإلعانة؟ فمن املفروض أن ختتلف اإلعانة من مزرعة إىل أخرى ومن منتج إىل آخر؛على أي أ -
اإلعانة ملنتج معني تؤدي إىل ضرورة منح إعانة أو إعاانت ملنتجات أخرى وانتشار مبدأ اإلعاانت يزيد من  -

 أعباء الدولة ويؤدي إىل سياسة التواكل لدى املنتجني؛

لتأثري على العرض فقد يكون اهلدف منها ختفيض اإلنتاج وابلتايل حتديد العرض وختتلف السياسات اخلاصة اب
 وكما قد يكون اهلدف منها زايدة اإلنتاج وابلتايل زايدة العرض.

 التوسع يف الطلب.4
 :1قد تقوم الدولة يف التأثري على الطلب على املنتجات ويتم ذلك وفق إتباع األساليب التالية

 د والسعي واحلث على إنفاق الزايدات على السلع املرغوب استهالكها ؛زايدة دخول األفرا -
أن متنح الدولة بطاقات لألس الفقرية تسمح هلم ابحلصول على كميات معينة من بعض السلع جماان أو أبسعار  -

 منخفضة؛
لسوق احمللية حبالتها أو كما قد تقوم الدولة بشراء بعض املنتجات احمللية أو األجنبية مث تقوم إبعادة بيعها يف ا -

 بعد إجراء تعديالت عليها أبسعار مناسبة وممكن أن تقل عن سعرها احلقيقي وهو ما يعرف ابلدعم.
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ابإلضافة إىل السياسات السابقة، يوجد أنواع أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها، فسياسة البحث العلمي 
واحلفاظ على املوارد الطبيعية، وكذا دراسة دور الدولة  والتكنولوجي ضرورية لضمان استدامة طويلة املدى للزراعة

يف وضع إجراءات تساعد املزارع على التأقلم مع التغريات املناخية وأثرها على اإلنتاج الزراعي ودور املزراع يف 
ومحاية  احملافظة على البيئة. يتم هذا، من خالل إتباع سياسة زراعية بيئية كاليت تعتمد على حتسني إدارة املراعي

الرتبة واستصالح األراضي والتشجري ومكافحة الفيضاانت واجلفاف واحلفاظ على التنوع البيولوجي هذا ما جيب 
 1على السياسات الزراعية املستقبلية االهتمام به.

 املطلب الثالث: التنمية الزراعية وشروطها
الدول ابعتبارها املصدر األساسي للغذاء  حتتل التنمية الزراعية مكانه مهمة يف السياسات االقتصادية ملختلف

 ابإلضافة لدورها يف االقتصاد ككل.
 ماهية التنمية الزراعيةالفرع األول: 

تطرقنا يف املبحث السابق إىل إيضاح مفهوم التنمية االقتصادية حيث رأينا أهنا تعين إحداث تغريات اقتصادية 
نصيب الفرد من الدخل وحتسني مستواه املعيشي وهذا املفهوم واجتماعية وهيكلية وتنظيمية وغريها من أجل زايدة 

 ينطبق على التنمية الزراعية كما أوضحه العديد من املفكرين االقتصاديني:
التعريف األول: التنمية الزراعية هي جمموعة سياسات وإجراءات متبعة لتغيري بنيان وهيكل القطاع الزراعي مبا 

وارد الزراعية املتوفرة وحتقيق االرتفاع يف اإلنتاجية وزايدة يف اإلنتاج الزراعي يؤدي إىل أحسن استعمال ممكن للم
 هبدف رفع معدل الزايدة يف الدخل الوطين وحتقيق مستوى معيشي مرتفع ألفراد اجملتمع. 

التعريف الثاين: التنمية الزراعية هي عملية إدارة معدالت النمو، حيث هتدف إىل زايدة متوسط دخل الفرد 
حلقيقي على املدى الطويل يف املناطق الريفية، إما من خالل زايدة رقعة األراضي الزراعية ابستصالح وزراعة ا

األراضي القابلة للزراعة، بقيام احلكومة بتزويدها ابلبنية األساسية الالزمة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار 
خالل تكثيف رأس املال وإدخال األساليب التكنولوجية احلديثة  فيها، وهو ما ميثل التنمية الزراعية األفقية، أو من

يف العمليات الزراعية واالستفادة من البحوث العلمية يف اجملال الزراعي هبدف االستغالل األمثل لألراضي املزروعة 
 2ة الرأسية. واحملافظة على الرتبة وترشيد استغالل مياه الري وزايدة اإلنتاجية، وهي ما متثل التنمية الزراعي

التعريف الثالث: عرفت منظمة األغذية والزراعة الدولية التنمية الزراعية أبهنا إدارة وصيانة املوارد الطبيعية 
األساسية، حبيث تضمن املؤسسات والتقنيات واملتطلبات اإلنسانية احلالية واملستقبلية، وأن مثل إسرتاتيجية كهذه 
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واملياه واملواد الوراثية النباتية واحليوانية، كما جيب أن تكون مقبولة تقنيا  جيب أن تعمل على صيانة موارد األرض
 1واقتصاداي يف اجملتمع. 

التعريف الرابع: عرفت التنمية الزراعية أبهنا العملية اليت يتم مبوجبها إحداث تغيريات هيكلية ووظيفية يف البنيان 
 االقتصادي الزراعي وابلتايل يف اجملتمع الزراعي.

ومن خالل ما تقدم من تعاريف ميكن اختصار مفهوم التنمية الزراعية كما يلي: " التنمية الزراعية هي زايدة 
 2معدالت الرخاء االقتصادي للسكان الزراعيني". 

 شروط التنمية الزراعيةالفرع الثاين: 
ية التنمية الزراعية، بل إن حتقق عناصر اإلنتاج الزراعي من أرض ورأس مال وعمل وتنظيم ال يكفي إلجناز عمل

جيب توفر شروط أخرى ميكن من خالهلا استغالل هذه العناصر للوصول إىل أهداف التنمية الزراعية ومن أمهها ما 
 يلي:

العالقات اإلنتاجية الزراعية: بتجنب صفة النفوذ اإلقطاعي يف أي نشاط زراعي، فهذه الصفة تؤدي إىل وجود  -
رعني ما ينجر عنه مشاكل قد تقف دون حتقيق منو زراعي مرغوب، وهذا النفوذ عالقات استغاللية بني املزا

 اإلقطاعي يعزز انتشار الطبقية يف وسط اجملتمع؛
الوضع السياسي: التغريات السياسية السريعة حتول دون حتقيق التنمية الزراعية املطلوبة حبيث أن هذه التغريات  -

 ؤخذ بعني االعتبار يف ختطيط ووضع برامج التنمية الزراعية؛السياسية تكون ذات تبعية اقتصادية ال ت
فعالية اإلنتاجية: وتعين استغالل عناصر اإلنتاج بطريقة جيدة تعمل على حتقيق أكرب انتج زراعي ممكن مقارنة  -

 مع كمية عناصر اإلنتاج املستخدمة يف العملية اإلنتاجية؛
تجات الزراعية وتوفر التسهيالت الالزمة لضمان كفاءة هذا النظام وجود نظام تسويقي مثايل لتوزيع وتسويق املن -

 من مواصالت وخمازن مناسبة وغريها من التسهيالت؛
وجود مستوى معني من اخلدمات التكميلية لألنشطة اإلنتاجية الزراعية كتوفر املؤسسات التمويلية والتسويقية  -

 3وغريها. 

 ما يلي:وتتمثل أهم مقومات التنمية الزراعية في

                                                 
  .50، ص2007، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، لبنان، سنة التنمية الزراعية املستدامة "العوامل الفاعلة"حممود األشرم،  1
 .24، ص 2011سسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األوىل، سنة ، مؤ االقتصاد الزراعيعادل يوسف عوض ومدحت مصطفى،  2
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األراضي الزراعية: تعترب األرض الزراعية أساس اإلنتاج الزراعي وثروة إسرتاتيجية وجب العمل على محايتها  -
 وتنميتها ابلوسائل املتوفرة وحتسينها بتزويدها ابحملسنات العضوية؛

واخنفاض كفاءة استخدامها املوارد املائية: تعد املوارد املائية عامل رئيسي للتنمية الزراعية وذلك حبكم حمدوديتها  -
 يف الدول النامية، وكذا الضغوطات املطبقة عند استخدامها؛

الثروة النباتية واحليوانية: تعد الثروة النباتية واحليوانية من املقومات الرئيسية للتنمية الزراعية ابعتبار أن اهلدف  -
الرتقاء بكفاءة استثمار هذه املوارد الرئيسي ألي نظام اقتصادي هو حتقيق الرفاهية االقتصادية من خالل ا

 1وصيانتها لضمان استمراريتها وعطاءها.

 وحتدايهتااملطلب الرابع: أمهية التنمية الزراعية، أهدافها 
تعترب التنمية الزراعية أداة مهمة لتحقيق التنمية االقتصادية وهي ختتلف يف أسلوهبا التنموي من بلد ألخر على 

 دول عليها كمصدر للتنميةحسب كيفية اعتماد هذه ال
 أمهية التنمية الزراعيةالفرع األول: 

إن فكرة التنمية الزراعية والريفية املستدامة هي إحدى األفكار اليت تبلورت يف الثمانينات وذلك استجابة إىل 
من املسائل املالحظة املتنامية أبن السياسات والربامج الزراعية القطرية والدولية ينبغي أن تشتمل على جمموعة 

االقتصادية، االجتماعية والبيئية. فهي أوسع نطاقا من اجملاالت التقليدية لإلنتاج واإلنتاجية الزراعية واألمن 
الغذائي، وقد اتضحت فكرة التنمية الزراعية والريفية املستدامة ومت التأكيد عليها يف مؤمتر قمة األرض الذي عقد 

 1992.2يف مدينة "ريو" سنة 
ية الزراعية تتقدم برامج التنمية واإلصالح يف كثري من الدول وتنبع أمهيتها من خالل ما تقدمه للحياة إن التنم

 االقتصادية واالجتماعية وحىت يف اجلانب البيئي وفيما يلي أهم هذه املسامهات:
ية يف احلد من الفقر تقليص معدالت الفقر: ان االستثمار يف الزراعة عبارة عن االسرتاتيجية األكثر أمهية وفعال.1

فبتحقق النمو الزراعي تتحسن وضعية السكان خاصة يف  3يف املناطق الريفية أين يرتكز غالبية الفقراء يف العام،
أكثر االقتصادايت املعتمدة على الزراعة، فمن خالل التقديرات املشرتكة بني خمتلف البلدان أن لنمو الناتج احمللي 

                                                 
حي بوالية بسكرة("، جملة نور للدراسات حممد ملني علون وحليمة عطية، "قراءة يف مدى مسامهة القطاع الفالحي يف تنمية وتطوير االقتصاد اجلزائري )دراسة حالة القطاع الفال 1

 135، ص 2016، سنة 03االقتصادية، العدد 

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،  (،2014-1990التقدم التكنولوجي وأتثريه يف تطوير الناتج الزراعي يف اجلزائر )دراسة قياسية حتليلية خالل الفرتة جعفري مجال،  2

 .14ص   ،2018-2017ري حممد، بشار، السنة اجلامعية ختصص اقتصاد، جامعة طاه
3 Fao, impacts des investissements étrangers dans l’agriculture des pays en développement “resultants d’études 

de cas”, document de travail de la fao sur les politiques commerciales et les produits de base, numéro 47, rome, 

2015, P02. 
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ة يف تقليص ظاهرة الفقر تعادل على األقل ثلثي فعالية النمو الناتج عن ابقي الناتج عن الزراعة ذو فعالي
بسبب الزراعة  %01القطاعات، ومثال على ذلك أن احدى الدراسات تبني أن منو الناتج احمللي االمجايل بنسبة 

القتصاد، كما مرة مقارنة ابلنمو الذي حتققه سائر قطاعات ا 2.5من الفقراء ما ال يقل عن  %30يزيد نفقات 
مرة  3.2تبني يف دراسة أخرى أنه بفضل النمو الزراعي نقص عدد الفقراء الذين يعيشون على دوالر واحد يوميا 

من سكان  %86حيث تعترب الزراعة مصدر رزق حلوايل  1مقارنة ابلنمو الذي حتققه القطاعات غري الزراعية،
ن من أصحاب احليازات الصغرية والعاملني من غري مالكي بليو  1.3املناطق الريفية فهي توفر فرص عمل حلوايل 

 2األراضي كما تتيح الرفاهية االجتماعية اليت متوهلا الزراعة؛
املسامهة يف حتقيق التوازن التنموي بني الريف واحلضر: تتميز خمتلف الدول أبن النصيب األوفر من مشاريع .2

لدول املتخلفة والنامية وهذا ما نتج عنه تباين واضح بني التنمية تتمركز يف املناطق احلضرية وابألخص يف ا
مستوايت التنمية يف الدن واألرايف، وهلذا البد من جتسيد مشاريع تنموية خاصة يف اجملال الزراعي لدى سكان 

 الريف مبا يساعد على التقليل من هذا التباين وحتقيق التوازن التنموي بني الريف واحلضر؛
ساسية يف الريف: ان تطوير النشاط الزراعي يف القرى ابستحداث مشاريع وتوفري اخلدمات توفري اخلدمات األ.3

الضرورية أو حتسني للخدمات القائمة كاخلدمات الصحية، التعليمة، خدمات الطرق، الكهرابء، شبكات االتصال 
وبة يف الريف من شأهنا الرفع يف وتوفري للمياه وغريها من اخلدمات الضرورية ألجل التنمية الزراعية والريفية املطل

 ؛نصيب السكان الزراعيون من  التنمية
احلفاظ على العادات والتقاليد القروية: تتميز اجملتمعات الريفية بسمات معينة من أمهها التمسك ابلعادات .4

تشجعهم على االستقرار والتقاليد احلميدة خاصة منها الدينية واالجتماعية، ويربز دور التنمية الزراعية هنا يف كوهنا 
 3بقراهم وتزيد من ارتباطهم ابألرض الزراعية والعمل الزراعي وكذا احلفاظ على هوية اجملتمع الثقافية والدينية؛

توفري االحتياجات الغذائية ألفراد اجملتمع: إن معظم الدول النامية تعتمد على قطاعاهتا الزراعية اخلاصة يف إنتاج .5
حيث يتم اختبار الزراعة وحتليلها من وجهة نظر قدرهتا على حتسني األمن  4،سكاهناالغذاء الذي يستهلكه 

حبيث يساهم القطاع الزراعي يف توفري العديد من املواد الغذائية اليت تستهلك من قبل أفراد اجملتمع من  5الغذائي،

                                                 
 . 48مرجع سابق، ص  (،2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة يف قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،   1
 .04، ص 2007واشنطن، سنة  التنمية"، "الزراعة من أجل 2008البنك الدويل لالنشاء والتعمري، تقرير عن التنمية يف العامل   2

 .49(، مرجع سابق، ص 2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة يف قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،   3
4M. GILLIS et M. ROENER, Economie du Développement, 2 édition, de Boeck, Belgique, 2004, traduction de 

4 édition Américaine, Bruno Baron-Renault, p 552. 
5 P. ZIDOUEMBA et F. GERARD," investissement public et  sécurité alimentaire au Burkina Faso : une analyse 

en équilibre général calculable dynamique", revue d’études en agriculture et environnement, 96-3, 2015, p 425. 
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طاع الزراعي من حيث زايدة كما أن التوسع يف الق   1،منتجات نباتية كاحلبوب ومنتجات حيوانية كاللحوم... 
عدد العمال املزارعني واحلصول على مداخيل يؤدي إىل زايدة الطلب على املواد الغذائية والتوسع يف اإلنتاج 
الزراعي جيب أن يواجه الزايدة احلاصلة يف السكان وكذا الزايدة احلاصلة يف الدخول النامجة عن التنمية االقتصادية 

 2؛خاصة عموما والتنمية الزراعية
مد الصناعات التحويلية ابملواد اخلام: فتعد الزراعة املصدر األساسي للعديد من الصناعات التحويلية  .6

كالصناعات الصوفية والنسيج والصناعات اجللدية والصناعات الغذائية والدوائية، وعليه ميكن القول أن التنمية 
صناعي خاصة منها الصناعات التحويلية وهذا يغين أو الزراعية تساهم بشكل أساسي وفعال يف تنمية القطاع ال

 3يقلل من االسترياد؛
توفري املوارد املالية: إن القطاع الزراعي يعترب مصدرا رئيسيا للدخل للعديد من األفراد العاملني يف هذا القطاع، .7

ذين يعملون فيه بطريقة غري سواء العاملني يف عملية اإلنتاج بشكل مباشر كاملزارعني أو منتجي األدوية...، أوال
كما أن هذا القطاع ذو دور هام يف توفري املوارد النقدية من    4مباشرة كالعاملني يف تسويق وبيع املنتجات الزراعية،

 5خالل التوسع يف إنتاج احملاصيل التصديرية؛
الشرائية لألفراد  العمل على توسيع نطاق السوق: إن التوسع يف القطاع الزراعي يؤدي إىل زايدة القدرة.8

الزراعيني، وهذا ما يساعد على الطلب على املنتجات املصنعة اليت يستهلكها السكان وابلتايل توسيع حجم 
السوق احمللية للسلع املذكورة مما يشجع القطاع الصناعي على توفري مجيع املستلزمات اليت حيتاجها القطاع الزراعي 

راعية ويساهم هذا بدوره يف توسيع ومنو القطاع الصناعي حبد ذاته، ابإلضافة مثل األمسدة واملبيدات واجلرارات الز 
 6إىل نقل اإلنتاج الزراعي إىل خمتلف مناطق التسويق؛

تعترب الزراعة املصدر األساسي للقوى العاملة يف القطاعات األخرى: يوجد عالقة قوية بني التقدم االقتصادي .9
إىل ابقي قطاعات االقتصاد الوطين، فعندما حيصل استثمار أو تطور يف قطاع  وانتقال األيدي العاملة من الزراعة

ويتم ذلك لسببني مها: إما بسبب وجود بطالة  7ما ستجد الزراعة املصدر اهلام متده ابحتياجاته من القوى العاملة،
دون أن تؤثر على  مومسية أو مقنعة يف القطاع الزراعي تؤدي إىل خروج حجم معني من العمالة من هذا القطاع

                                                 
 .280، ص 2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، سنة التسويق الزراعيعنرب إبراهيم شالش،  1

 .166مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  2
 .99، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، سنة اقتصادايت املوارد والبيئةإميان عطية انصف،  3

 .281، ص سابقعنرب إبراهيم شالش، مرجع  4
  . 12مرجع سابق، ص ، حممد غردي 5
 .221، ص 2014، دار جليس الزمان، الطبعة األوىل، األردن، سنة التنمية االقتصادية يف العامل العريب" واقع، عوائق، سبل النهوض"علي جدوع الشرفات،  6
 .100إميان عطية انصف، مرجع سابق، ص  7
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إمجايل الناتج الزراعي أما السبب الثاين فهو تبين الطرق التكنولوجية احلديثة يف عملية اإلنتاج الزراعي مما يساهم يف 
 1االستغناء عن جزء من العمالة الزراعية؛

عدد من البلدان  املسامهة يف وفرة النقد األجنيب: إن املنتجات الزراعية متثل اجلزء األكرب من الصادرات يف.10
تساهم الزراعة يف احلفاظ واحلصول على  2النامية يف املراحل األوىل من تنمية الواردات وتوفري العمالت األجنبية،

النقد األجنيب وهذا من خالل احلد أو التقليل من صرفه عن الواردات األجنبية إذا ما وضعنا الزراعة احمللية 
 3بدائلها.

يساهم النشاط الزراعي كغريه من األنشطة األخرى يف خلق القيمة املضافة الكلية يف  تكوين الناتج احمللي:.11
االقتصاد احمللي، وميكن قياس مدى مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل الناتج احمللي طبقا ملؤشر نسبة القيمة املضافة 

تصاد القومي وزادت اإلنتاجية يف املتولدة يف هذا النشاط، وعادة ما تقل عن هذه النسبة كلما زاد تطور االق
القطاعات األخرى كالقطاع الصناعي وقطاع اخلدمات، وهذا ما حيدث يف الدول الصناعية املتقدمة، وقد ختتلف 

 4يف نفس الدولة من مرحلة تطور معينة لالقتصاد القومي إىل أخرى.
ع الزراعي مثل اجلرارات، ت يف القطا استخدام املنتجات الصناعية: يتم استخدام املنتجات الصناعية كمدخال.12

املبيدات واألمسدة وغريها، وهلذا فان تنمية القطاع الزراعي ينتج عنها تنمية يف معظم الصناعات  اآلالت،
 5الزراعية.

البيئة والزراعة: تعترب احملافظة على البيئة من أهم التحدايت اليت تواجه الدول، وللزراعة الدول البارز يف هذا .13
ن فهي مصدر للخدمات البيئية يف إطار استخدامها للموارد الطبيعية، فمن جهة ميكن أن ختلف نواتج بيئية الشأ

جدية ومن جهة أخرى قد تكون سيئة،  فالزراعة أكرب مستخدم للمياه وبذلك تساهم يف التقليل من املياه من 
جهاد الرتبة وتغري للمناخ على الصعيد العاملي فهي حيث استنفاذ املياه اجلوفية وتلوث املياه ابلكيماوايت الزراعية وإ

من االنباعااثت الغازية املسببة لالحتباس احلراري، إال أهنا أيضا من العوامل الرئيسية يف  %30تسبب بنسبة 
إاتحة اخلدمات البيئية منها: امتصاص غازات الكربون، إدارة شؤون مستجمعات املياه، احلفاظ على التنوع 

هذا حسب ما أقر به البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، وكذا من خالل التقليل من التلوث من خالل البيولوجي و 
الغطاء النبايت أو الرتبية اليت متلك قدرة قصوى للتخزين ملادة الكربون اليت تكون على شكل مواد عضوية متأتية من 

                                                 
 .28، مرجع سابق، ص مبادئ االقتصاد الزراعيع الشرفات، علي جدو  1

2 M. BALATTAF, Economie de développement, office des publications universitaires, Alger, année 2001, p 

121.    
 .101إميان عطية انصف، مرجع سابق، ص  3

 .94سفيان عمراين، مرجع سابق، ص  4
 .200، ص 2012، سنة 26جية التنمية االقتصادية الزراعية والتنمية الزراعية املستدامة"، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، العدد حممد بويهي، "اسرتاتي  5
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ن املناطق املعرضة لذلك والتقليل من متلح فضالت احملاصيل والسماد الطبيعي واحلد من التصحر بغرس األشجار م
األراضي، وهبذا كان البد من أن تكون هناك صلة بني الزراعة ومحاية املوارد الطبيعية والبيئية جزء من مسألة 

 1استخدام الزراعة من أجل التنمية ككل.

 أهداف التنمية الزراعية الفرع الثاين:
 ب أخذ بعض األمور بعني االعتبار:قبل التطرق إىل أهداف التنمية الزراعية وج

 جيب  أن توضع األهداف حسب أولوايت متطلبات التنمية الزراعية وتنفذ حسب ذلك؛ -
جيب أبن حتدد األهداف ابلطريقة اليت تعمل على استغالل كافة عناصر اإلنتاج ما أمكن خالل العملية  -

 اإلنتاجية؛
املطلوب من الطاقات البشرية واإلدارية وغريها من  جيب أن تصاغ هذه األهداف ابلشكل الذي حيدد املستوى -

 الطاقات إلجناز أغراض التنمية الزراعية؛
 جيب أن تساعد هذه األهداف على إبراز مدى التقدم الذي حتققه برامج التنمية الزراعية. -

 على ضوء ما تقدم ميكن توضيح أهداف التنمية الزراعية ابختصار كما يلي:
بة لتنمية القطاع الزراعي ويشمل ذلك توفري نوع من االستقرار والطمأنينة لتشجيع توفري الظروف املناس -

 االستثمار يف امليادين الزراعية؛
إتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة واليت حتول دون إحداث حاالت اقتصادية غري مرغوبة كالركود والتضخم يف  -

 القطاع الزراعي؛
 د من التباين يف توزيع املداخيل يف القطاع الزراعي؛حتقيق العدالة االجتماعية واحل -
توسيع برامج التدريب يف األنشطة الزراعية لتحسني مهارات العمال الزراعيني ما يؤهلهم للمساهم الفاعلة يف  -

 برامج التنمية الزراعية؛
 حصر إمكانيات التنمية الزراعية وحصر العوائد املتوقعة من استخدام هذه اإلمكانيات؛ -
 تنفيذ برامج استثمارية طموحة يف خمتلف جماالت القطاع الزراعي؛ -
السعي يف توفري األساليب الفعالة وإتباعها يف تسريع أنشطة القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية ومنه التنمية  -

 االقتصادية الشاملة؛

                                                 
 .17جعفري مجال، مرجع سابق، ص   1
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وى معيشة األفراد وغريها من أهداف حتقيق األهداف االقتصادية القومية كزايدة الدخل القومي ورفع مست -
 1التنمية االقتصادية الشاملة؛

حتقيق االكتفاء الذايت من الغذاء: حيث تسعى العديد من دول العامل إىل حماولة حتقيق االكتفاء الذايت من  -
 2املنتجات الزراعية عامة واملنتجات الغذائية خاصة، السيما يف حالة احلروب ويف األزمات السياسية؛

التوسع يف اهليكل اإلنتاجي: وذلك إبنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو تطوير الوحدات املوجودة سواء يف  -
اجلانب النبايت أو احليواين مع توفري املدخالت املناسبة يف اإلنتاج من آالت وبذور وسالالت حيوانية ومتابعتها عن 

 3طريق اإلرشاد الزراعي؛ 
صب شغل وابلتايل حتسني املستوى املعيشي خاصة يف املناطق الريفية اليت تعتمد التقليل من البطالة خبلق منا -

 على الزراعة؛
 املسامهة يف ترقية الصادرات واحلد من الواردات بفعل زايدة اإلنتاجية الزراعية للنهوض ابالقتصاد احمللي، -
صناعة الوطنية والنهوض ابالقتصاد استعمال املوارد احمللية كمدخالت يف العملية اإلنتاجية من أجل دعم ال -

 4الوطين؛
 تطوير أساليب العمل واإلنتاج لرفع القدرة التنافسية واالنفتاح على األسواق اخلارجية؛ -
 املسامهة يف تطوير الصناعات الغذائية؛ -
خلدماتية حتسني الظروف املعيشية لسكان األرايف، وال يتحقق ذلك إال بتحسني األوضاع الصحية والتعليمية وا -

 هلم؛
رفع مداخيل املزارعني ألجل ضمان استدامة نشاطهم الزراعي وتثبيت أسرهم يف األرايف للحد من ظاهرة  -

 اهلجرة اجتاه املناطق احلضرية؛
 دعم البحث والتكوين يف اجملال الزراعي لتقوية املؤهالت لدى املزارعني وادخال مفهوم االحرتافية لديهم؛ -
دامة التنمية يف ظل ظروف تشهد الكثري من الضغط على املوارد الطبيعية من أراضي وغاابت احملافظة على است -

 وموارد مائية وثروة حيوانية واليت متثل أحد أهم العناصر األساسية للتنمية؛

                                                 
 .343علي جدوع الشرفات، مرجع سابق، ص  1
 .142حممد أمحد السرييت، مرجع سابق، ص  2
، مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن 2013-2002تأمني يف دعم التنمية الزراعية "دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة عامر أسامة، دور ال 3

 .07،  جامعة الشلف، ص 2014نوفمرب  24و 23العريب، يف ضوء املتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية، يوما 

 .2014، ص 2015، سنة 31، "واقع التنمية الزراعية يف اجلزائر ومؤشرات قياسها"، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، العدد سلمى صاحليو  بدر الدين طاليب 4



 الفصل األول: مكانة القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية

 

53 

 

احلفاظ على الثروة الغابية واستصالح أكرب قدر ممكن من األراضي لزايدة املساحة املزروعة ومحايتها من  -
 1لبات املناخية.التق

 حتدايت التنمية الزراعيةالفرع الثالث: 
يعد القطاع الزراعي، قطاعا حساسا وأكثر تعرضا إىل املشاكل بسبب اعتماده أساسا على عوامل يصعب 
التحكم فيها، أمهها؛ األرض، املناخ، اىل قلة التكوين والضعف الذي يعاين منه، ميكن اختصار أهم العوامل اليت 

 و الزراعي فيما يلي:تعيق النم
 ضعف اإلنفاق العام واخلاص، خاصة اإلنفاق على القطاع الزراعي؛ -
اخنفاض اإلنتاجية الزراعية كما ونوعا واملتمثلة خاصة يف ضعف إنتاجية العامل الزراعي، والعمل على رفعها  -

التحتية وتنظيمات املنتجني  يتطلب توفر عناصر كثرية تتفاعل مع بعضها كالتقنيات واخلدمات واملدخالت والبىن
 والسياسات واملؤسسات اليت ختص الزراعة وغريها؛

ضعف املقدرة التنافسية من حيث ارتفاع تكاليف اإلنتاج واخنفاض نوعيته وسالمته وضعف الكفاءة الذاتية  -
 للمنتجني؛

 تدهور املوارد الزراعية بفعل الظروف املناخية كظاهرة اجلفاف وتعاقب دوراته؛ -
عراقيل متعلقة ابلتسويق على املستوى الداخلي واخلارجي وضعف التكيف مع متطلبات العوملة من حيث التقيد  -

 مبواصفات ومقاييس اجلودة؛
 ضعف الصناعات التحويلية وتدين قدراهتا التنافسية؛ -
 ضعف االستثمار الزراعي يف البىن التحتية املساعدة للزراعة؛ -
 مية والفقر واجلهل واملرض؛املشاكل االجتماعية كاأل -
 2ضعف هيكلة القطاع الزراعي مما يتطلب اإلصالح املؤسسي وعالقات اإلنتاج؛ -
اهلجرة من املناطق الريفية إىل احلضرية والتوسع العمراين والصناعي، إضافة إىل هجرة اليد العاملة من الزراعة إىل  -

 الصناعة بسبب أفضليته؛
 

                                                 
 .23، مرجع سابق، ص بومدين زاوي 1

، السودان، سنة 4عربية لالستثمار واإلمناء الزراعي، جملة االستثمار الزراعي، العددعبد هللا أمحد عبد هللا، التنمية الزراعية يف السودان " الواقع ، التحدايت، الفرص"، اهليئة ال 2
 .41، ص 2006
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عدم تربط بني حجم الغذاء وعدد السكان و االقتصاد الزراعي: من خالل العالقة اليت  سوء التنظيم والتنسيق يف -
 1استقرار أسعار السلع.

 املبحث الثالث: القطاع الزراعي يف الدول النامية

الدول النامية، إال أنه يعاين من عدة  ميثل القطاع الزراعي حجر األساس يف اقتصادايت دول العامل وابألخص
 يل جعلته ال يرقى إىل املستوى املطلوب يف هذه الدول.نقائص وعراق

 املطلب األول: اخلصائص االقتصادية للدول النامية
يقصد مبصطلح الدول النامية تلك املناطق والشعوب اليت مل تشارك بشكل اجيايب يف عملية النمو االقتصادي 

وهي الدول  2ة حىت احلرب العاملية الثانيةواالجتماعي اليت حققتها بعض الشعوب خالل فرتة من الثورة الصناعي
اليت تتميز ابخنفاض املستوى املعيشي وتشرتك مع بعضها يف عدة صفات نذكر منها اخلصائص االقتصادية واليت 

 تشمل ما يلي:
ارتفاع نسبة السكان والعاملني ابلزراعة: حيث تعتمد الدول النامية بصفة كبرية على النشاط الزراعي ويف  .1

جزء كبري من العمالة، فيحتل قطاع الزراعة املرتبة من حيث اليد العاملة يف البلدان النامية مث أييت استيعاب 
 3بعده قطاع اخلدمات مث القطاع الصناعي؛

وجود البطالة املقنعة يف قطاع الزراعة: وتسود هذه البطالة بسبب سيادة نظام العائلة املمتدة يف الريف والذي  .2
ط اإلنتاجية لألفراد الزراعيني، كما ميكن نقل عدد من الزراعيني إىل ابقي القطاعات يؤدي إىل اخنفاض متوس

 األخرى دون أن يضر ذلك الناتج الزراعي؛
اخنفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي ومعدل منوه: ويعود سبب اخنفاض الدخل القومي  .3

تاجي وعدم كفاءته يف هذه الدول واىل وجود ثروات احلقيقي ومتوسط نصيب الفرد منه إىل ضعف اجلهاز اإلن
غري مستغلة استغالال أمثل، ويتم احلصول على متوسط دخل الفرد بقسمة الدخل القومي احلقيقي على عدد 
السكان "قد يكون هذا املقياس مضلل ألنه ال يبني مدى التشتت يف توزيع الدخل بني فئات اجملتمع، فالدخل 

اجملتمع، فقد تكون فئة من اجملتمع تستحوذ على نسبة كبرية من الدخل وتعيش يف  ال يتوزع ابلتساوي يف
 4مستوى الرفاهية"؛

                                                 
 . 29زاوي بومدين، مرجع سابق، ص  1

  .09، ص 2011، دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، مصر، سنة علم اجتماع التنميةإحسان حفظي،  2
 .23، ص 2014، دار البداية انشرون وموزعون، الطبعة األوىل، األردن، سنة والتخطيط االقتصادي "مفاهيم وجتارب" التنميةحممد حريب عيسى عريقات،  3
تعليم ، دار الالتنمية االقتصادية ومشكالهتا "مشاكل الفقر، التلوث البيئي، التنمية املستدمية"حممد عبد العزيز عجمية وعلي عبد الوهاب جنا وسحر عبد الرؤوف القفاش،  4

 .18، ص 2013اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، سنة 



 الفصل األول: مكانة القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية

 

55 

 

 سيادة القطاع األويل وضعف التصنيع: ويقسم القطاع احمللي إىل ثالث قطاعات: .4
 القطاع األويل: ويتكون من النشاط الزراعي والنشاط االستخراجي ومشابه؛ -
 من األنشطة الصناعية اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة؛ القطاع الصناعي: ويتكون -
 قطاع اخلدمات: ويتكون من البنوك وشركات التأمني والفنادق واملطاعم. -

سيادة القطاع األويل: تتميز الدول النامية هبيمنة األنشطة األولية كمصدر للدخل القومي سواء زراعيا أو 
 1.لسيادة ال تعين تقدم هذا القطاع عن الدول املتقدمةاستخراجيا واالعتماد عليه بصفة كبرية وهذه ا

تكون معظم املواد الغذائية واملواد األولية معظم الصادرات: تعتمد معظم اقتصادايت الدول النامية أساسيا على  .5
منتج واحد أو اثنني أي املواد األولية واملواد الغذائية وميثل هذا املنتج أو املنتجني جزء كبري من جمموع 

لصادرات ملعظم الدول النامية، وعدم التنويع يف صادراهتا املرتكزة على املنتجات األساسية واملستوردة للسلع ا
اتمة الصنع جعل اقتصادايهتا حتت تبعية تقلبات االقتصاد العاملي من حيث الكساد والرواج وابألخص تقلبات 

دولة ما من بني الدول النامية تتمثل يف منتج أو  األسعار العاملية للمواد األولية، ابإلضافة إىل أنه صادرات
من املنتجات الزراعية قد تتأثر كذلك بظروف خارجة عن إرادة اإلنسان وهي تقلبات الظروف املناخية منتجني 

 وأتثريها القوي على اإلنتاج الزراعي؛
اسة املالية إبمكانية سوء أجهزة االئتمان وضعف إمكانيات التسويق: تقاس فعالية السياسة النقدية والسي .6

استخدامها ومدى حتقيقها لألهداف املسطرة ال بكيفية استخدام أدواهتا، لكن يف البلدان النامية تبقى هذه 
 الفعالية متواضعة ويعود هذا لعدة أسباب منها:

 قلة األسواق املالية والنقدية املتطورة؛ -
 ختلف األساليب املصرفية للمجتمع؛ -
 يف نشأة األجهزة واملصارف املالية؛احلداثة النسبية  -
 ضعف اإلنتاج القومي بسبب ضعف االدخار احمللي؛ -
 كثرة حاالت العجز يف املوازنة العامة للدول النامية. -
نقص االدخار لدى أغلبية السكان: تعاين أغلب الدول النامية من نقص االدخار لدى معظم سكاهنا وهذا  -

 ضافة إىل عدم التسيري العقالين للمتاحة منها لقلة التمويل يف هذه البلدان؛راجع إىل حمدودية املوارد ابإل

                                                 
، سابقمرجع ، التنمية االقتصادية ومشكالهتا "مشاكل الفقر، التلوث البيئي، التنمية املستدمية"حممد عبد العزيز عجمية وعلي عبد الوهاب جنا وسحر عبد الرؤوف القفاش،  1
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الوضعية السيئة للسكنات: تعاين الدول النامية وخاصة يف دول آسيا وإفريقيا من الوضعية املتدهورة للمنازل  .7
 1اليت تتناسب مع متطلبات احلياة من حيث نوعية املساكن ومساحتها ووجود التهوية الصحية؛

: تتميز عدد من الدول النامية ابخنفاض مستوى إنتاجية العمل بسبب ندرة خنفاض إنتاجية القطاعات اخلاصةا .8
املوارد الرأمسالية املكملة لعناصر اإلنتاج كالعمل واألرض، وعلى هذا يربز لنا مبدأ تناقص اإلنتاجية احلدية يف 

 2األنشطة اإلنتاجية خاصة منها الزراعية؛
زداد حدة الفقر تبعا ملستويني األول الدخل القومي فكلما زادت حدة التفاوت يف توزيع الدخل انتشار الفقر: ت .9

زادت حدة الفقر أما الثاين فهو التفاوت يف توزيع الدخل القومي فتزداد حدة الفقر عند أي مستوى معني من 
زالت آخذة ابالزدايد وذلك منط التوزيع كلما اخنفض مستوى الدخل، إن حالة الفقر يف البلدان النامية ما 

لعدة أسباب أتيت يف مقدمتها فشل السياسات االقتصادية يف معظم هذه البلدان يف معاجلة قضااي هذه التنمية 
 3امللحة واستمرار ارتفاع معدالت منو السكان.

 التبعية االقتصادية لدي الدول الناميةاملطلب الثاين: 
لسيطرة ويقصد هبا تبعية االقتصاد القومي إىل اخلارج والتبعية االقتصادية أحدث أنواع ا تعترب التبعية االقتصادية

للدول النامية هلا أصول اترخيية متعلقة ابالستعمار اليت تعرضت هلا واستغالهلا يف االستثمار خالل القرن التاسع 
 ىل قطاعني:عشر وهذا ما أدى إىل ظهور الثنائية االقتصادية واليت تعين انقسام االقتصاد القومي إ

األول: يتميز أبنه كبري نسبيا وشديد التخلف ويكون عادة نشاط زراعي مرتبط ابلسوق احمللية كما أنه يتميز 
 ابخنفاض الفاعلية اإلنتاجية ومستوايت األجور.

لى الثاين: صغري نسبيا ومتقدم ويكون عادة صناعيا أو تعدينيا أو زراعيا حديثا، ويرتبط عادة ابملستعمر ويعتمد ع
 رؤوس األموال األجنبية كما يتميز ابرتفاع الكفاءة الفنية ومستوايت األجور  ومها منفصالن عن بعضيهما.

 أشكال التبعية االقتصادية:الفرع األول: 

 وتتخذ عدة أشكال نذكر منها:
حبيث تكون  الدول النامية يف التخصص يف عدد حمدود من املنتجات األولية متتمثل يف قيا التبعية التجارية:.1

خارجية التوجه، وأن التجارة تشكل نسبة عالية من الناتج احمللي اإلمجايل، ويعود ذلك إىل أمرين ارتباط قطاعات 

                                                 
  .25، ص حممد حريب موسى عريقات، مرجع سابق1

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، السنة اجلامعية دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامة ابلدول العربية "حالة اجلزائر"، بوزيد سايح 2
 .15، ص 2012-2013

، دار حافظ للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية، املقرتحة مع إشارة إىل البلدان العربية" التنمية االقتصادية "املشكالت والسياساتعبد الوهاب األمني،  3
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االقتصاد القومي للدول النامية مع قطاعات االقتصاد يف الدول الرأمسالية، أما األمر الثاين اعتماد صادرات الدول 
 اخلام؛ النامية علال املواد األولية والنفط

حيث تعتمد معظم الدول النامية اعتمادا كبريا على العامل اخلارجي )ونقصد به الدول الرأمسالية  التبعية الغذائية:.2
وتعترب هذه الظاهرة من  1املتقدمة( يف احلصول على حاجاهتا من املواد الغذائية األساسية خاصة كاحلبوب وغريها،

ول النامية وما يزيد من خطورهتا عدم الشروع يف مواجهتها جبدية حلد اآلن أخطر األزمات الراهنة اليت تواجه الد
 وملواجهتها البد من إتباع ما يلي:

 توعية املواطنني أببعاد املشكلة وأخطارها مما يفتح هلم اجملال للمشاركة يف مواجهتها؛ -
 تصالحها؛املواجهة اجلازمة لعوامل استنزاف األراضي الزراعية والعمل على زايدة اس -
 إعطاء أمهية كبرية لزراعة احملاصيل الرئيسية اليت هي أساس التغذية وعدم االهتمام أكثر ابلكماليات الغذائية؛ -
 ترشيد استخدام املياه الصاحلة وتكثيف اإلنتاج الزراعي ابستعمال الطرق احلديثة؛ -
األساسية مع استخدام سياسات تسعريية  وضع أولوايت جماالت اإلنتاج الزراعي تنطلق من احملاصيل الغذائية -

 وتسويقية مناسبة؛
 2تشجيع التعاون يف جمال الغذاء بني الدول النامية للحد من خماطر التبعية للقوى العاملة املرتبصة هبا؛ -

كما أن االعتماد على االسترياد لتلبية احلاجيات الغذائية األساسية من شأنه أن يزرع لدى املواطن منطا 
 3كيا غربيا جيعله أكثر والء وثقة يف السلع اخلارجية منه يف السلع احمللية.استهال 

تعترب أغلب الدول النامية مستوردة رأس املال حيث تعاين من النقص الشديد يف العملة األجنبية  التبعية املالية:.3
لقروض اخلارجية اليت زادت من الالزمة لتمويل إنفاقها االستهالكي واالستثماري، وهو ما يدفعها إىل اللجوء إىل ا

أعباءها االقتصادية وزادت من تبعيتها للدول املتقدمة الدائنة وهذا ليس ابلقاعدة املطلقة فهناك بعض الدول 
النامية اليت تتمتع بفائض مايل وهي الدول املصدرة للبرتول وجند أن هذه الفوائض توجه حنو االقتصادايت الرأمسالية 

ماجها مما أدى كذلك إىل تبعية اقتصادية متثلت يف االستعانة برؤوس األموال األجنبية مبختلف املتقدمة ما زاد اند
 أشكاهلا )رأس مال نقدي، خربة فنية....(.

                                                 
مرجع سابق، ، املستدمية" التنمية االقتصادية ومشكالهتا "مشاكل الفقر، التلوث البيئي، التنمية، وعلي عبد الوهاب جنا وسحر عبد الرؤوف القفاشحممد عبد العزيز عجمية  1
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 خماطر التبعية االقتصادية: الفرع الثاين: 

 وتتمثل فيما يلي:
 تسخري موارد البلد التابع خلدمة الدول املتقدمة الرأمسالية؛ -
 دون قيام هيكل إنتاج متكامل داخليا من جهة ومتوافق مع هيكل االستهالك احمللي من جهة أخرى.احليلولة  -
استنزاف موارد البلد التابع )البرتول، ثروات معدنية...( يف شكل أرابح لصاحل الشركات متعددة اجلنسيات أو  -

 مقابل اسرتاد السالح والتكنولوجيا أو يف شكل فوائد عن الديون؛
 لتبعية التكنولوجية للدول املتقدمة تقنيا واقتصاداي وهذا ما يؤدي إىل استنزاف العقول وتسهيل هجرهتا.فرض ا -

 آليات التبعية االقتصادية يف الدول النامية:الفرع الثالث: 
 يوجد عدة آليات نذكر منها:

دول النامية وفرض سيطرة استخدام وسائل اإلعالم والتسويق املعاصرة الستحداث مناذج استهالك جديدة يف ال -
 الثقافة الرأمسالية االستهالكية؛

 االستثمار املباشر يف جمال املواد األولية املوجهة للتصدير خاصة يف البرتول والثروات املعدنية؛ -
 استخدام القروض واملساعدات الدولية كوسيلة لتوجيه السياسات يف الدول النامية؛ -
الدولية )البنك العاملي، صندوق النقد الدويل...( كوسيلة للتحكم يف استخدام املؤسسات االقتصادية  -

 1السياسات االقتصادية وإحكام السيطرة على الدول النامية وحتديد توجهاهتا التنموية. 

 : خصائص الزراعة يف الدول الناميةلثاملطلب الثا
 ميكن تقسيم الدول النامية اىل ثالث فئات وهي:

ليت مل تبدأ بعد بتطبيق إصالحات بنيوية، وهي دول تتمتع مبعدالت منو مرتفعة مبا فيه الفئة األوىل: الدول ا -
 الكفاية أبن تقاوم الضغط الدويل على اقتصادايهتا والسيما يف الدول األسيوية؛

الفئة الثانية: الدول اليت تقوم يف الوقت احلايل بتطبيق اجليل األول من اإلصالحات واملتمثلة يف ختفيض أو  -
لغاء الضرائب على الزراعة مع القيام ابصالحات بنيوية، حيث يتمثل اهلدف األول هلذا اجليل خبلق توافق بني إ

أسعار القطاعات وبني األسعار العاملية؛ وتقع معظم هذه الدول يف صحراء افريقيا وأمريكا الالتينية وشرعت 
 من االصالحات البنيوية؛هذه الدول يف ابصالح سياساهتا الزراعية ابلتوازي مع جمموعة 

                                                 
، مرجع سابق، التنمية االقتصادية ومشكالهتا "مشاكل الفقر، التلوث البيئي، التنمية املستدمية"، وعلي عبد الوهاب جنا وسحر عبد الرؤوف القفاشحممد عبد العزيز عجمية  1

 .26ص 



 الفصل األول: مكانة القطاع الزراعي في التنمية االقتصادية

 

59 

 

الفئة الثالثة: الدول اليت مل تنتقل من اجليل األول عن اجليل الثاين من االصالحات، حيث يتميز اجليل الثاين  -
من هذه االصالحات عن األلو يف أن هدفه حمدد وهو احلد من الفقر، كما يعترب النمو الناتج عن اقتصاد 

ق هذا اهلدف. كما ميكن للحكومات أن تلعب دورا اجيابيا يف السوق شرطا ضروراي لكنه غري كاف لتحقي
تسهيل عملية النمو ويف حتسني ظروف الطبقات الفقرية وذلك من خالل: تطوير شبكة اخلدمات الصحية 
والتعليمة والضمان االجتماعي يف املناطق الريفية الفقرية؛ تقدمي اخلدمات الفنية والبىن التحتية االقتصادية اليت 

ت يف السابق وابخلصوص صغار املالكني وكذا دعم تطوير املؤسسات التسويقية حبيث تعد معظم هذه أمهل
هذه الفئة بقية الدول االفريقية اليت بدأت بتطبيق اصالحات اجليل األول  لوتشم االصالحات مؤسساتية.

ؤسساتية شاملة يف على سياساهتا الزراعية مع االصالحات البنيوية واجتهت لذلك اىل تطبيق اصالحات م
 1القطاع الزراعي.

 تتميز الزراعة يف الدول النامية بعدة خصائص ومن أمهها ما يلي:
 كثرة األيدي العاملة:  .1

تتميز الدول النامية ابرتفاع نسبة العاملني يف القطاع الزراعي من السكان ويعود ذلك إىل صغر القاعدة 
إىل أيدي عاملة كبرية، وابلتايل يلجأ أغلب السكان إىل القطاع  الصناعية وإتباعها للنمط احلديث الذي ال حيتاج

الزراعي وهذا ما ينتج عنه اخنفاض نصيب الفرد من اإلنتاج وقلة الفائض من اإلنتاج الزراعي الواجب توفريه 
 الحتياجات اجملتمع والقطاعات األخرى ابإلضافة إىل احتياجات التصدير إىل األسواق اخلارجية؛

 ئل الزراعة البدائية: األخذ بوسا .2

يغلب على أساليب الزراعة يف البلدان النامية النمط التقليدي وإذا كانت بعض الدول اليت حققت ولو جزءا 
من التنمية االقتصادية استعملت بعض الوسائل احلديثة فيقتصر ذلك على استخدام األمسدة الكيماوية أو البذور 

 اجليدة؛
 ندرة استخدام اآلالت:  .3

عمال اآلالت الزراعية يتطلب توفري موارد مالية لدى املزارعني أو وجود مؤسسات تعاونية فعالة قادرة إن است
على أتجري اآلالت الزراعية للمزارعني أبسعار معقولة، ويؤدي عدم توفر ذلك إىل ندرة اآلالت يف الزراعة ومن 

 أمثلتها: معدات احلرث وضخ املياه وجين احملاصيل؛
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 األرض: كثافة استخدام  .4

ويعين استخدام األراضي الزراعية بشكل كثيف وذلك بزراعة األرض مرتني أو ثالث مرات يف السنة الواحدة 
ويرجع ذلك لندرة األراضي الزراعية، كما أنه ال يوجد ضرر من استخدام األراضي الزراعية بكثافة بشرط احملافظة 

سبة والتوسع يف استخدام األمسدة الكيماوية واملبيدات على خصوبة األرض وذلك عن طريق إتباع دورة زراعية منا
 احلشرية؛

 صغر حجم املزرعة:  .5

تنتشر املزارع الصغرية بكثرة يف الدول النامية، ويعود السبب يف ذلك إىل قلة األراضي الزراعية مع وجود عدد  
ابإلمكانيات القليلة واملتواضعة   كبري من السكان، ويؤدي صغر حجم املزرعة إىل انتشار املزارع الصغرية واليت تتميز
 كما أنه أحياان ال ميكن استخدام اآلالت الزراعية يف حيز ضيق من األرض الزراعية؛

 : اخنفاض اإلنتاجية .6

من املالحظ أن إنتاجية األرض منخفضة يف الدول النامية بشكل واضح عن اإلنتاجية يف الدول املتقدمة وهذا 
لعدة مرات من شأنه زايدة التكاليف على املزارع وكذا إجهاد األرض، كما أنه  فضال عن أن القيام بزراعة األرض

تنخفض إنتاجية العامل الزراعي يف الدول النامية مقارنة مع إنتاجية نظريه يف الدول املتقدمة ويعود هذا لكثرة اليد 
 العاملة الزراعية مع اخنفاض كمية اإلنتاج الذي تنتجه األرض؛

 قلة رأس املال:  .7

ن خالل ما سبق ذكره يظهر لنا أن املزارع يف الدول النامية يستثمر كمية قليلة من رأس املال وينعكس ذلك م
من خالل بدائية األدوات املستعملة واحنطاط املباين القائمة فضال عن عدم توافر اإلمكانيات الالزمة لشراء 

ال فقر حكومات الدول النامية وانتشار مظاهر املبيدات واألمسدة ويعود ذلك إىل فقر الفالح واخنفاض وعيه فض
 التخلف يف كل نواحي احلياة؛

 ظاهرة احملصول التصديري الواحد:  .8

يقوم االقتصاد الزراعي يف الدول النامية على أساس وجود حمصول واحد تتخصص الدولة يف إنتاجه وتصديره، 
اعية األخرى اليت تستغل زراعتها ملواجهة وهذا ال يعين عدم وجود حماصيل أخرى بل هناك بعض احملاصيل الزر 

 1احتياجات املزارع الغذائية؛
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 عدم فعالية أنظمة التسويق الزراعي: .9
تعاين الكثري من الدول النامية من عدم فعالية أنظمة التسويق للمنتوجات الزراعية وعدم وجود تسهيالت 

أن عدم وجود وسائل النقل املربدة أحياان يشكل  وإعاانت ختزينية للمنتوجات الزراعية مما يساهم يف عطبها كما
 1عائقا أمام نقل املنتوجات دون عطب؛

  تدهور الرتبة:.10

يعترب تدهور الرتبة من املشكالت البيئية الصعبة اليت تعاين من كثرة احلرائق، كما متثل تعرية الرتبة مشكلة خطرية 
إىل استنزاف مغذايت الرتبة من النرتوجني والفوسفور  يف عدة مناطق وفقدان الرتبة ملكوانهتا الطبيعية يؤدي

والبواتسيوم مما يضطر املزارعني لتعويضها ابألمسدة الكيماوية اليت تتسبب بدورها يف تلويث اهلواء واملياه اجلوفية 
 والسطحية؛

 انتشار األمية واخنفاض مستوى التعليم: .11
ة بني سكاهنا، وتنتشر هذه الظاهرة أكثر يف الريف بني تعاين معظم الدول النامية من ارتفاع مستوى األمي

الفالحني والعاملني يف القطاع الزراعي، وان حدث ووجد املتعلمني يف هذا اجملال فهم بنسبة قليلة وليسوا مبستوى 
 عال بل أغلبيتهم ال يواصلون دراساهتم والقلة القليلة اليت تواصل دراستها من سكان الريف هتاجر فال يستفيد
سكان الريف من علمها، وال يقتصر األمر على هذا املشكل بل يكون هناك شبه انعدام من التكوين والتأهيل 
املهنيني، وهذه الوضعية جتعل املزارع أكثر متسكا أبساليبه وممارساته الزراعية املتوارثة ويصر على تلقينها لغريه رافضا 

 2أي جتديد. 
 الثروة احليوانية والنباتية: .12

تميز القطاع الزراعي يف الدول النامية بتنوع الثروة احليوانية والنباتية اليت تعترب أساس التنمية الزراعية، إال أهنا مل ي
ترتق بكفاءة االستثمار فيها لضمان استمراريتها ومقدرهتا على العطاء مبا يتوافق مع التنمية الزراعية، األمر الذي 

مارات من منتجات زراعية وغذائية ابملستوى النوعي والكمي الذي يفي يستلزم أن تكون خمرجات هذه االستث
متطلبات السوق احمللية واخلارجية وكذا خلق مناصب شغل. رغم هذه األمية اال أنه يف الدول النامية جند انقراض 

ة الظروف املناخية للكثري من السالالت احليوانية أو حىت النباتية نتيجة عدم احلفاظ عليها ابالضافة اىل عدم مالئم
 3هلا.
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 وسبل تطويره: مشاكل القطاع الزراعي يف الدول النامية رابعاملطلب ال
على الرغم من أن الدول النامية هي أكثر الدول متتعا مبقومات التنمية الزراعية اال أهنا أكثرها تبعية يف الغذاء 

 لتخفيف أو احلد منها. وهذا نظرا جلملة من املشاكل وهلذا كان البد من ذكر سبل أو حلول
 مشاكل القطاع الزراعي يف الدول الناميةالفرع األول: 

يواجه القطاع الزراعي يف الدول النامية عدة مشاكل وصعوابت حتول دون تنميته واليت نقوم ابإلشارة إليها كما 
 يلي:

  مشكلة تزايد عدد السكان:.1

ميكن أن نقول كل دول العامل ولكن ما يزيد من حدهتا  إن هذه املشكلة ال تعاين منها فقط الدول النامية بل
هو حمدودية األرض الزراعية يف الدول النامية خاصة، إذ أن تزايد معدالت النمو فيها وتناقص املساحة الزراعية 
بسبب اجلفاف وقلة املياه أو متلح الرتبة أو تصخرها يؤدي ابلضرورة إىل اخنفاض مستوى اإلنتاجية احلدية إىل 

كما أن الدول النامية املكتظة ابلسكان جند أن التقدم الزراعي ال ميكن حتقيقه إال   1دون مستوى األجر السائد، ما
يف ظل نقل نسبة كبرية من قوة العمل إىل خارج القطاع، فنقل العمالة الفائضة من قطاع الزراعة سيؤدي إىل زايدة 

رأس املال، وابلنظر إىل واقع الدول النامية حاليا جند احلقائق القيمة احلدية إلنتاج العامل مما يساعد على تكوين 
التالية: اخنفاض إنتاجية العامل، هجرة عنصر العمل من الريف إىل املدن للعديد من األسباب الثقافية 

 2واالجتماعية، ندرة فرص العمل خارج الزراعة؛
  الندرة النسبية رأس املال:.2

طاعاهتا الوطنية وعلى وجه اخلصوص  القطاع الزراعي نقص يف األموال تعاين الدول النامية يف خمتلف ق
 الضرورية للتنمية األمر الذي يؤثر سلبا على معدل االستثمار الزراعي وختلف مراكز البحوث الزراعية؛

 نوعية احليازات الزراعية: .3

ى ابلسعة الزراعية املثلى، فهي إما إن حجم احليازات الزراعية يف الدول النامية تتميز ابلقلة وبعدها عن ما يسم
أن تكون صغرية أثرت عليها قوانني اإلصالح الزراعي اليت شرعتها العديد من الدول النامية بعد االستقالل 

 ابلسلب؛
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  ضعف النجاعة اإلنتاجية:.4

قدمة وهذا نظرا ملا يتسم القطاع الزراعي يف الدول النامية بضعف النجاعة اإلنتاجية مقارنة مبثيلتها يف الدول املت
 1تستخدمه هذه األخرية من تقنيات جديدة وحبوث متقدمة؛

 : حمدودية املوارد املائية.5

واليت تعد من أصعب املشاكل اليت تواجه الدول النامية ومن أصعب حتدايت املستقبل وحىت تتمكن هذه 
ائية ابإلضافة إىل ضرورة تطوير منتجاهتا الدول من تدارك هذه احلالة وجب عليها االستغالل العقالين ملواردها امل

 2وبناء قدراهتا التنافسية حىت تتمكن من زايدة صادراهتا وتوفري العملة الصعبة الستكمال احتياجاهتا من الغذاء. 
 سبل تطوير القطاع الزراعي يف الدول الناميةالفرع الثاين: 

لغة يف حتقيق التنمية املستدامة وثروة دائمة على الرغم من أن الزراعة نشاط تقليدي إال أنه ذو أمهية اب
ومتجددة، فالنهوض ابلقطاع الزراعي ينتج عنه تطور يف النمو االقتصادي وابلتايل حتسن الوضع االقتصادي للدول 
واستمرارية له. فنجد أن الدول النامية يف أغلبها تتمتع مبقومات تسمح هلا بذلك وهذا يف إطار سياسة وتسيري 

 ح وفعال. وحىت يتسىن للزراعة القيام مبهامها التنموية يف الدول النامية كان البد من العمال على:عقالين واض
 احملافظة على اإلمكانيات واملوارد الطبيعية اليت تتمتع هبا هذه الدول؛ -
 القطاع؛توفري خمتلف خدمات التنمية الضرورية من بىن حتتية ووسائل للنقل والتخزين والتوزيع والتسويق يف  -
 استعمال الوسائل التكنولوجية احلديثة يف العملية الزراعية )طرق الري، اآلالت، األمسدة واملبيدات وغريها(؛ -
 تدريب اليد العاملة الزراعية إلعطاءها اخلربة الالزمة يف تسيري املشاريع التنموية للقطاع؛ -
 العمل على تشجيع التكامل بني فروع النشاط الزراعي؛ -
 ثيف أنشطة البحث واإلرشاد الزراعي؛تك -
ترشيد استخدام مدخالت العملية اإلنتاجية مع مراعاة استعمال وسائل مكافحة اآلفات لتكون أكثر أماان  -

 للبيئة وصحة اإلنسان؛
 3تشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي وتقدمي الدعم املايل الالزم لنشاط املزارعني. -

فر إرادة قوية لدى هذه الدول حىت خترج من تبعيتها االقتصادية والغذائية على وجه ابإلضافة لذلك البد من تو 
 اخلصوص اليت ال تزال تسعى لتحقيق األمن الغذائي لشعوهبا.
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 خالصة :
تعرب التنمية االقتصادية عن التغريات االقتصادية واالجتماعية واهليكلية والتنظيمية وهي تعين الزايدة يف الدخل 

 نه حتسني املستوى املعيشي لألفراد. الوطين، وم
إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات اليت تساهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية فهي أول األنشطة اليت 
مارسها اإلنسان منذ القدم واليت بدوهنا ال تقوم احلياة، وهلذا أصبح االهتمام هبذا القطاع ضرورة ليس فقط لكوهنا 

اء بل حىت إمداد ابقي قطاعات االقتصاد مبواد إنتاجية )موارد مالية، بشرية ومواد خام(، لكن، مصدرا أساسيا للغذ
رغم أمهيته إال أنه مل حيظ ابالهتمام الكايف يف الدول النامية اليت لتزال تشهد ختلفه نسبيا وعدم فعاليته يف النهوض 

  بوضعها االقتصادي.
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 متهيد:
يعترب األمن الغذائي من القضااي اإلسرتاتيجية واحليوية اليت تويل هلا مجيع دول العامل اهتماما ابلغا ملا هلا من 
أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، كما يعد انعدام األمن الغذائي مشكلة اقتصادية مستعصية تعاين منها غالبية 

النامية منها واليت يتزايد اعتمادها على العامل اخلارجي يف سد اجلزء الكبري من الدول ومبستوايت متباينة، السيما 
 احتياجاهتا الغذائية األساسية.

واجلزائر كغريها من الدول النامية تسعى لتحقيق أمنها الغذائي حبيث تبنته حتت مفهوم االكتفاء الذايت بعد 
 استقالهلا الذي يعد أكثر حتررا من األمن الغذائي.

 من خالل املباحث اآلتية: الفصلف نعاجل هذا سو 
 ألمن الغذائي.ل اإلطار النظرياملبحث األول: 

 .العرض والطلب على املواد الغذائيةاملبحث الثاين: حمددات 
 يف اجلزائر ومشاكله. ئيالغذااألمن املبحث الثالث: وضعية 
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 املبحث األول: اإلطار النظري لألمن الغذائي
رب األمن الغذائي من املفاهيم اليت مت طرحها قدميا وحىت يف الوقت احلايل يف الربامج التنموية للدول خاصة تيع

 .منها النامية، وللفهم اجليد لألمن الغذائي البد من توضيح مفاهيمه األساسية
 همفهوم األمن الغذائي وأبعاداألول:  طلبامل

ع استخدامه يف فرتة السبعينات من القرن املاضي، حبيث شهد إن مصطلح األمن الغذائي تعبري حديث وشا 
 ملخزون من الغذاء.العامل نقصا كبريا يف اإلنتاج وا

 تعريف األمن الغذائيالفرع األول: 
هو مفهوم طرحته املنظمات واهليئات الدولية وتبنته احلكومات ليكون مرافقا ملفاهيم أخرى  األمن الغذائي 

السرتاتيجي واألمن االجتماعي وغريها من املفاهيم اليت أريد بطرحها التنبيه على ضرورة كاألمن الوطين واألمن ا
 1مواجهة أخطار هتدد اجملتمع، ألجل اختاذ التدابري الالزمة لتخفيف من آاثرها وإزالة مجيع األضرار النامجة منها.

ألمن ضد اخلوف ومن مث الغذاء وهو كل األمن الغذائي لغواي هو من ابب الفهم والسلم وهو من األمن واألمان، وا
ولقد تعددت مفاهيم األمن الغذائي وهذا حسب تعدد أبعاده، ومن أكثر  2،ما ينمو به اجلسم من طعام وشراب

 التعاريف تداوال نذكر ما يلي:
 الدويل:ستوى على امل.1

كومات املشاركة وهو أن والذي اتفقت عليه احل 1996عرف األمن الغذائي يف مؤمتر قمة الغذاء العاملي سنة 
"األمن الغذائي يتوفر عندما يتمكن اجلميع يف مجيع األوقات ابلقدرة املادية واالقتصادية من احلصول على كميات  

كما    3كافية من الغذاء السليم واملغذي لتغطية احتياجاهتم وحيقق تفضيالهتم الغذائية ليعيشوا حياة فعالة وصحية"،
( أبنه "ذلك الوضع الذي يتاح فيه جلميع الناس يف  FAOمنظمة األغذية والزراعة ) يعرف األمن الغذائي حسب

كل األوقات القدرة املادية، االجتماعية واالقتصادية للحصول على كميات كافية من الطعام اآلمن واملغذي وحتقق 
 4هلم حياة نشطة وصحية"؛

                                                 
 .18ص  ،2016، أفريل 08حممد يسلم ولد سكان، "الزراعة يف موريتانيا"، اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واإلدارة، العدد 1
 .09، ص 2012، دار آمنه للنشر والتوزيع، األردن، سنة األمن الغذائي "مفهومه، قياسه ومتطلباته"عبد الغفور إبراهيم أمحد،  2
، ص 2011، جامعة ورقلة، سنة 09تسويق الزراعي يف حتسني األمن الغذائي )مع إشارة إىل حالة الصناعات الغذائية اجلزائرية("، جملة الباحث، العدد ، "دور العبد احلق بن تفات 3

182.  
  .38، ص2015لنشر، الطبعة األوىل، بريوت، سنة ، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات لاألمن الغذائي العريب "ثنائية الغذاء والنفط"عبد اخلالق جودة وكرمية كرمي،  4
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 العريب:ستوى على امل.2

اعية فيتمثل مفهوم األمن الغذائي يف "توفري الغذاء ابلكمية والنوعية الالزمتني حسب املنظمة العربية للتنمية الزر 
للنشاط والصحة وبصورة مستمرة لكل أفراد األمة العربية اعتمادا على اإلنتاج احمللي أوال وعلى أساس امليزة النسبية 

 اسب مع دخوهلم وإمكانياهتم املادية"؛إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر وإاتحته للمواطنني العرب ابألسعار اليت تتن
 الدولة:  مستوىعلى .3

األمن الغذائي يتحقق عندما يكون إنتاج وتسويق وتنظيم تلك الدولة قادرا على إمداد كل املواطنني ابلغذاء 
 الكايف يف كل األوقات حىت يف أوقات األزمات ويف أوقات تردي اإلنتاج احمللي وظروف السوق الدولية، ومن هنا

 1ميكن اعتبار األمن الغذائي من أهم وظائف الدولة األساسية؛
 اجملتمع:مستوى على .4

يقصد ابألمن الغذائي "قدرة اجملتمع على توفري احتياجات التغذية األساسية ألفراد اجملتمع وضمان حد أدىن 
ة حمليا أو بتوفري حصيلة كافية من تلك االحتياجات ابنتظام، ويتم توفري احتياجات الغذاء إما إبنتاج السلع الغذائي

 2من عائد الصادرات ميكن استخدامه يف اسرتاد ما يلزم لسد النقص يف اإلنتاج احمللي من هذه االحتياجات"؛
 على مستوى الفرد:.5

ميكن القول أن الفرد يف مأمن غذائي عندما يستطيع أن حيصل على الغذاء الكايف ملعيشته اليومية على طول 
ى األمن الغائي عنده يتوقف على مقدرته على اقتناء تلك الكمية وهذه األخرية ترتبط يف األساس السنة، فمستو 

ابملداخيل واألسعار، فاألسرة اليت هلا أمن غذائي هي اليت تزرع وجتمع غذائها أو حتصل عليه من مداخيلها الكافية 
 3لشراء الغذاء وال تتعرض لفقدان هذه اإلمكانية.

يف األمن الغذائي ابختصار "أبنه قدرة الدولة على ضمان توفري املواد الغذائية ملواطنيها مما سبق ميكن تعر 
 4وبشكل منتظم".

كانت النسبة األكرب من احتياجات اجملتمع الغذائية منتجة حمليا كلما كان ذلك أدعى للمحافظة على كلما  
لشعوهبا من إنتاجها احمللي ميكن أن تصبح عاجزة استدامة األمن الغذائي، وأن الدول اليت ال تستطيع توفري الغذاء 

                                                 
 .12عبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع سابق، ص  1
 .192 ، ص2007، الدار اجلامعية للنشر، مصر، سنة اقتصادايت املوارد والبيئةحممد أمحد السرييت وإبراهيم مصطفى وأمحد رمضان نعمة هللا،  2
 .14 ، صسابقعبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع  3
 .51، ص 2015، جامعة سطيف، سنة 13 رزيقة غراب، "إشكالية األمن الغذائي املستدام يف اجلزائر )واقع وأفاق("، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد 4
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أمام الضغوط اليت تواجهها، مما قد يعرض أمنها للخطر واستقالهلا لالنتقاص ما يؤدي هبا للتبعية االقتصادية 
 1والسياسية، خاصة يف الوقت احلال الذي تسوده عالقات سياسية واقتصادية معقدة ومتوترة.

هو أيضا مسالة احلصول على الغذاء ومكافحة , ط مشكلة اإلنتاج الزراعيالغذائي ليس فق وانعدام األمن
 2.وال ميكننا أن نضمنه دون التعاون الوثيق بني مجيع أصحاب املصلحة, الغذائي يعد حتداي شامال األمن. الفقر

 أن الدول تقسم إىل عدة أنواع من حيث أمنها الغذائي حبسب التصنيف التايل:وجتدر اإلشارة إىل 
ولة متتلك املوارد الطبيعية الزراعية وتتوفر على املوارد املالية الضرورية الستغالهلا وابلتايل تعد من البلدان اليت د -

تتمتع ابألمن الغذائي املستدام، حبيث تنتج حمليا كل احتياجاهتا الغذائية وال يوجد أي خطر على أمنها 
 الغذائي؛

ولكنها متتلك املوارد االقتصادية وابلتايل فهي هلا إمكانية استرياد  دولة ال متتلك املوارد الطبيعية الزراعية -
 احتياجاهتا الغذائية من اخلارج؛

 دولة متتلك املوارد الطبيعية الزراعية ولكنها ال تتوفر على املوارد االقتصادية الالزمة الستغالهلا؛ -
الية اليت متكنها من استرياد االحتياجات الغذائية، دولة ال متلك املوارد الطبيعية وتفتقر إىل املوارد االقتصادية وامل -

 3وهذا النوع يعاين من مشاكل حقيقية عاجال أو آجال.

 أبعاد األمن الغذائي الفرع الثاين:
 على ضوء التعاريف املذكورة سابقا نستخلص أن لألمن الغذائي عدة أبعاد، وهي كالتايل: 

 البعد الدميوغرايف: .1

 يف قضية األمن الغذائي من ثالث أقطاب: يشارك العنصر البشري 
أن التأمني الغذائي أوجده هو ألجله ذاته وبقائه، لذا فقد سعى إىل تعداد األساليب والطرق منذ وجوده  -

 االجتماعي وطورها تبعا للظروف اليت يعيشها واليت يتوقع حدوثها؛
من الغذائي ابعتبارمها العمليتان األساسيتان أن اإلنسان هو املنشط حليثيات اإلنتاج والتسيري الدالة عن األ -

 لتجسيد األمن الغذائي الذايت بكفاءة عالية؛

                                                 
، مركز الدراسات والبحوث، قسم الندوات واللقاءات "دنية يف املناهج التعليمية األمنية(صديق الطيب منري، "املفاهيم األمنية يف جمال األمن الغذائي، الندوة العلمية )قيم احلماية امل 1

 .07، ص 2008العلمية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، سنة 
2
 Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, ministère des affaires étrangères 

et européennes, le partenariat mondial pour la sécurité alimentaire, MAE, sécurité alimentaire-v2.indd 1, 

17/11/2010, p 02. 
 .07، ص 2009اجمللد ب، جوان ، 31فوزية غريب، "التنمية الزراعية املستدامة وإشكالية األمن الغذائي ابجلزائر"، جملة العلوم اإلنسانية حبوث اقتصادية، العدد  3
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أن الكائن البشري يعترب مقياسا للكفاية الغذائية ألنه احملدث لألزمة الغذائية اليت تستدعي التأمني هلا، كما أن  -
ريف واحلضر، حيث أدت اهلجرة الريفية إىل التزايد الكمي للسكان رافقه تغيري جوهري يف توزيع السكان بني ال

 1املدن إىل تزايد سكاهنا وحرمان الريف من اليد العاملة الزراعية.
 البعد االقتصادي: .2

ويعين هذا البعد عدم قدرة الشعوب على توفري احتياجات سكاهنا من الغذاء لكون الطلب عليه أكرب من 
وهذا ما يؤثر على األسعار واستقرار األسواق الغذائية ومع تزايد  املعروض منه وابلتايل اتساع الفجوة الغذائية

السكان واستنفاذ الثروات الطبيعية طاملا شكل عبئا اقتصاداي كبريا على الدولة، وهذا ما يضطر الدولة إىل تغطيتها 
على التنمية  اعتمادا على االسترياد من اخلارج والذي بدوره سيؤثر سلبا على اجلانب املايل للبلد وابلتايل

حيث توجد عالقة طردية بني الغذاء اجليد والصحة وعملية التنمية االقتصادية وذلك من خالل  2االقتصادية،
توفري املتطلبات الضرورية من الغذاء اليت متكن األفراد )كعناصر إنتاجية( من مزاولة نشاطاهتم الداعمة أو الضرورية 

وى التغذية يؤثر على احلالة الصحية للعنصر البشري فال تكون له إمكانية لتحقيق التنمية االقتصادية، وتدهور مست
الدخول يف سوق العمل ومن هنا يظهر دور العنصر البشري يف االستثمار خاصة وأنه أهم عناصر اإلنتاج املتوفرة 

تدرس جانيب العرض يف البلدان النامية،كما يدرس هذا البعد العالقة بني األمن الغذائي والفجوة الغذائية واليت 
والطلب على الغذاء ملعرفة حجم الفجوة الغذائية، كما يشري مفهوم األمن الغذائي إىل أمهية توفري الغذاء سواء من 

والتنمية االقتصادية تساهم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف رفع مستوى األمن الغذائي  3مصادر حملية أو خارجية،
 منها: من خالل عدد من العوامل نذكر 

ارتفاع مستوى الدخل القومي احلقيقي: تعين التنمية االقتصادية إحداث زايدة سريعة ومستمرة يف متوسط  -
نصيب الفرد من الدخل القومي احلقيقي عرب الزمن ومنه قدرة الدولة على تغطية احتياجاهتا الغذائية من خالل 

 ؛زايدة موارد النقد األجنيب اليت متتلكها الدولة
لعمل على اما اب  موارد النقد األجنيب: وتساهم عملية التنمية االقتصادية يف توفري النقد األجنيب بطريقتني:توفري -

ارجية زايدة الصادرات وذلك إبنتاج السلع اليت تتمتع فيها الدولة مبيزة نسبية ومن مث تصديرها إىل السوق اخل
 .ل الواردات ومنع استنزاف موارد النقد األجنيبإحالل اإلنتاج احمللي حم للحصول على النقد األجنيب، أو

                                                 
 ،2009عة بسكرة، جوان عرعور مليكة، "معاجلة تصويرية ملفهوم األمن الغذائي وأبعاده"، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد اخلامس، جامو  بلقاسم سالطنية 1

 .11ص 
 .30عبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع سابق، ص  2
 . 248رييت وإبراهيم مصطفى وأمحد رمضان نعمة هللا، مرجع سابق، ص حممد أمحد الس 3



 الفصل الثاني: إشكالية األمن الغذائي في الجزائر

 

72 

 

توفري الغذاء الضروري لقطاعات االقتصاد الوطين ابلكميات والنوعيات املناسبة مبا حيد من الواردات الذاتية  -
يد وعليه فان عملية التنمية االقتصادية تز ومن مث توفري النقد األجنيب وعدم استنزافها يف اسرتاد الغذاء من اخلارج؛ 

من حجم اإلنتاج يف خمتلف املنتجات فيوجه جزء لالستهالك احمللي والباقي للتصدير واحلصول على املوارد 
 لدولة على تغطية الفجوة الغذائية؛األجنبية وهذا ما يساعد ا

 تقدم الصناعات الغذائية: إن حتقيق التنمية االقتصادية يتضمن تقدم قطاع الصناعات الوطنية ومنه الصناعات -
كما يتم استغالل الفائض من اإلنتاج الغذائي يف مواسم الوفرة خالل نتاج الغذائي  الغذائية مما يرفع من مستوى اإل

مواسم القلة لضمان استمرار توفري الغذاء للمواطنني واحلفاظ على مستوى مستقر لألسعار وأتمني األمن الغذائي 
 على مدار السنة؛

ج عن التقدم يف عملية التنمية االقتصادية حدوث ابتكارات واكتشافات جديدة زايدة اإلنتاجية الزراعية: ينت -
ومن مث ارتفاع مستوى التقدم التكنولوجي وخنص ابلذكر اجملال الزراعي وذلك ابستخدام أحدث أساليب اإلنتاج 

إنتاجية القطاع الزراعي  الزراعية كاستخدام املكننة الزراعية والسالالت الزراعية احلديثة وغريها، ما يساهم يف زايدة
 وابلتايل ارتفاع متوسط نصيب الفرد وزايدة مستوى األمن الغذائي؛

ارتفاع مستوى التعليم: إن التقدم االقتصادي ألي دولة يرتتب عنه حتسني مستوى التعليم األمر الذي يعين  -
م االستهالكية واقرتاهبا من النمط ارتفاع مستوى ثقافة أفراد اجملتمع وزايدة وعيهم مما ينعكس على حتسني أمناطه

الغذائي السليم ما يساهم يف ترشيد االستهالك الغذائي على املستوى القومي ومن مث تقليل حجم الفجوة الغذائية 
أو القضاء عليها هنائيا، فكلما زاد مستوى تعليم وثقافة أفراد اجملتمع أمكن توعيتهم وحثهم على ترشيد االستهالك 

جهزة اإلعالم واالتصال، وكذلك يساعد ارتفاع مستوى التعليم لدى املزارعني على استخدام بواسطة خمتلف أ
أحدث أساليب اإلنتاج بكفاية اتمة وميكنهم من تنمية املساحات الزراعية احملصولية وابلتايل زايدة حجم اإلنتاج 

 الغذائي وارتفاع مستوى األمن الغذائي؛
تنمية االقتصادية تتضمن حدوث حتسن يف مستوى القطاع الصحي ارتفاع مستوى الصحة: إن عملية ال -

وختفيض معدل الوفيات وزايدة القوى العاملة ابلقطاع الذي يساهم يف زايدة إنتاج الغذاء وكذا حتسن مستوى 
الصحة لدى األفراد العاملني ابلقطاع الزراعي وزايدة مستوى إنتاجيتهم ما يساعد يف ارتفاع مستوى األمن 

 1ي.الغذائ

                                                 
 .45، ص 2014، دار آمنة للنشر والتوزيع، األردن، سنة حتدايت األمن الغذائي يف الوطن العريب وآفاقه املستقبليةعبد اجلبار حمسن ذايب الكبيسي،  1
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 البعد السياسي:.3

يعد األمن الغذائي أحد العناصر األساسية لألمن االسرتاتيجي، فقد أصبحت الدول املتقدمة تستعمل الغذاء  
ومع ارتفاع كميات  1كأداة للضغط على الدول النامية للتأثري على قراراهتا السياسية ألهنا حتت التبعية الغذائية هلا،

ول النامية ترتفع أرقام الدعم ما جيعلها تتحمل كل سنة مزيدا من الديون اخلارجية ما وقيمة الواردات الغذائية للد
يضطرها إىل جدولتها وابلتايل تراكم الفوائد وزايدهتا وتصبح الدولة يف النهاية عاجزة عن سداد فوائد القروض 

قاسية تؤدي غالبا اىل رفع فتلجأ اىل صندوق النقد الدويل طالبة منه قروض ميسرة وهذا ما خيضعها اىل شروط 
الدعم عن السلع الغذائية ما يؤدي اىل ارتفاع أسعارها بشكل حاد يؤثر على أفراد الشعب ذوي املداخيل 

، والزالت عدة دول  يهم يؤثر يف أمن واستقرار البالداملنخفضة وهم ميثلون أغلبية اجملتمع ما ينجر عنه استياء لد
 2مة ألغراضها السياسية.كربى تستخدم اإلعاانت الغذائية خد

 البعد االجتماعي: .4

يتمثل هذا البعد يف اعتبار الغذاء من بني حقوق اإلنسان، وتوافر مستوى الكفاف منه يف اجملتمع وعدالة 
وللخروج من التخلف االجتماعي  3توزيعه بني األفراد يساهم يف حتقيق االستقرار االجتماعي داخل البلد،

اعي واحلد من مشكلة الغذاء والتقليل من الفوارق بني الريف واحلضر البد من جهود واالقتصادي للقطاع الزر 
وسياسات لذلك، فهذا األمر ينتج عنه عدة مشاكل يف مقدمتها اهلجرة من الريف إىل املدينة وما ينجر عنها من 

اعية اخلطرية حبيث مشاكل اجتماعية واقتصادية فضال عن ذلك، وترتك مشكلة الغذاء العديد من اآلاثر االجتم
يؤدي قصور اإلنتاج الزراعي وعدم استقراره إىل خلق إضرار ابملستوى املعيشي واالجتماعي للمزارعني فتؤثر عليهم 
ابخنفاض مداخيلهم وقدرهتم الشرائية فتظهر الطبقية يف اجملتمع ما يزيد اهلجرة من الريف إىل املدينة وانتشار البطالة 

 4ريف بل حىت املدينة اليت ال تكون مهيأة اقتصاداي واجتماعيا الستقباهلم.وهذا ال يؤثر فقط على ال
 البعد البيئي: .5

توجد عالقة وطيدة بني انعدام األمن الغذائي والتدهور البيئي، فاجملتمع الذي يعاين من ذلك يلجأ مواطنوه 
غاابت، مراعي، أراضي زراعية...( راعية )هور املوارد الطبيعية الز عادة إىل القيام أبنشطة تضر البيئة وتؤدي إىل تد

                                                 
 .32، ص 2015، مؤسسة عامل الرايضة للنشر ودار الوفاء لدنيا الطباعة، الطبعة األوىل، مصر، سنة ديدة يف اجلزائراالكتفاء الذايت يف ظل السياسة التنموية اجلفاتح حركايت،  1
 .49عبد اجلبار حمسن ذايب الكبيسي، مرجع سابق، ص  2
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جامعة حسيبة بن الدوليةاالندماج االقتصادي واسرتاتيجيات األمن الغذائي العريب يف ظل التحدايت اإلقليمية و فاطمة توايت بن على ،  3

  .162، ص 2014-2013بوعلي، الشلف، سنة 
 .50، ص سابقاحملسن ذايب الكبيسي، مرجع  عبد اجلبار 4



 الفصل الثاني: إشكالية األمن الغذائي في الجزائر

 

74 

 

وابلتايل يدخلون يف حلقة مفرغة من نقص الغذاء ومواجهة التأثريات البيئية اليت تقف دون حتقيق األمن الغذائي، 
 لذا البد من:

 إدخال البعد البيئي يف دراسات اجلدوى االقتصادية والفنية للمشروعات الزراعية. -
 1نوع البيئي وعلى األصناف والسالالت النادرة.وضع ضوابط للمحافظة على الت -
 ختطيط معدالت التوسع األفقي والتكثيف الزراعي مبا أيخذ يف احلسبان قدرة التجدد الطبيعي للموارد. -
 2تفعيل دور املنظمات التعاونية يف نشر الوعي البيئي. -
 3تنظيم مسألة امللكية العامة للموارد الطبيعية مثل املراعي. -
 ركي: البعد احل.6

يف أن األمن الغذائي خيتلف يف احلاضر عنه يف املاضي وذلك لتطور احلاجات اإلنسانية يف  ويتمثل هذا البعد
جمال الغذاء، الفطرية منها واملكتسبة وكذا التطورات احلاصلة يف حجم املوارد االقتصادية اليت تصلح إلشباع هذه 

نتاجها، ابإلضافة إىل األوضاع الداخلية السائدة واليت حتدد مدى احلاجات الغذائية والطرق الفنية املستعملة يف إ
قدرة اإلنسان على توفري املواد الغذائية يف ظل عامل يتميز بظاهرة الندرة، وبناءا على ذلك فان مفهوم األمن 

يف أي حالة الغذائي البد أن يكون مفهوما حركيا يتكيف مع مجيع الظروف اليت متر هبا الدولة يف أي فرتة زمنية و 
 4اقتصادية.

 البعد الصحي: .7

يركز هذا اجلانب على املستوى الصحي للفرد وما حيتاجه من غذاء كاف وصحي لتعزيز قدرته على العمل 
 5واإلنتاج، وليواصل اإلنسان نشاطاته فهو حباجة إىل كم ونوع من العناصر الغذائية حبسب مراحل حياته.

 البعد الثقايف: .8

ثقايف عن ابقي األبعاد ابعتباره ال يتعلق بقرار سياسي أو أمر واجب التنفيذ أو برأس املال فهو يتميز البعد ال
يرتبط بصفة كبرية مبعتقدات األفراد ودالالت تلك املعتقدات وأتثريها على األرض الزراعية وقيمة العمل الفالحي 

                                                 
 .33فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  1
، مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول "استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات ، "دور الصناعات الغذائية يف حتقيق األمن الغذائي )حالة اجلزائر("خالد بوشارب 2

  .05، ص 2014نوفمرب  24-23والتحدايت االقتصادية الدولية"، جامعة الشلف، يوما 
 فاتح حركايت، مرجع وموضوع نفسهما. 3
 .204مرجع سابق، ص  إبراهيم مصطفى وأمحد رمضان نعمة هللا وحممد السرييت، 4
 .33عبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع سابق، ص  5
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ية األمن الغذائي املعتمد من طرف الدولة واليت فيها ومن هنا تنبع أمهية البعد الثقايف للشعوب يف تعزيز إسرتاتيج
 1وجب على الشعب املشاركة فيها.

وفرص احلصول على هذا  توافر الغذاء،: يشمل ثالثة أبعاد واليت جيب معاجلتها على حدة واألمن الغذائي
 2.الغذاء واالستخدام املتوازن من األغذية

 املطلب الثاين: مؤشرات ومستوايت األمن الغذائي
 مؤشرات األمن الغذائيفرع األول: ال

ملعرفة الوضع الغذائي ألي بلد يتم استخدام جمموعة من املؤشرات اخلاصة لقياسه وابالعتماد على البياانت 
 املتوفرة لذلك، وفيما يلي مؤشرات األمن الغذائي:

واجهة متطلبات االستهالك يعرب هذا املؤشر عن مدى كفاية اإلنتاج احمللي من الغذاء ملمؤشر الفجوة الغذائية: .1
ومتثل الفجوة الغذائية "مقدار الفرق بني ما تنتجه الدولة ذاتيا وما حتتاجه إىل االستهالك  3على املستوى احمللي،

وكلما زادت نسبة الفرق دل ذلك على عدم قدرة االقتصاد على مواجهة االحتياجات احمللية من  4من الغذاء"،
سترياد لسد هذه الفجوة، ونلفت االنتباه إىل الفرق بني مفهوم الفجوة الغذائية الظاهرية الغذاء فتلجأ الدولة إىل اال

والفجوة الغذائية احلقيقة فاألوىل تعرب عن مدى كفاية اإلنتاج احمللي من الغذاء ملواجهة متطلبات االستهالك على 
من حيث الكميات والنوعيات الغذائية  املستوى القومي يف حني تعرب الفجوة احلقيقة عن مدى كفاية الغذاء للفرد

وحجم الفجوة الغذائية يتغري من سنة ألخرى اعتمادا على الكميات املنتجة حمليا واملطلوبة فضال عن  5املختلفة،
تغري األسعار، وميكن القول أنه كلما اتسع حجم الفجوة الغذائية كلما تعرض األمن الغذائي خلطر النقص أو 

 ميكن توضيح مؤشرين لوضع الفجوة الغذائية ومها: ومما تقدم 6االنعدام،
الفجوة الغذائية الظاهرية: وهي القيمة الصافية اليت يتم استريادها من مصادر خارجية الستكمال احتياطات بلد أ.

 ما من الغذاء وحتدد هذه الفجوة أساسا مبقدار املوارد اليت ميكن ختصيصها السترياد االحتياجات الغذائية.

 

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السنة اجلامعية الصناعة الغذائية كمدخل لتحقيق األمن الغذائي "حالة اجلزائر"هاجر بوزاين الرمحاين،  1

 .19،ص 2013-2014
2 M. BANOIN & J.GUENGANT, les systèmes agraires traditionnels nigériens dans l'impasse face à la 

démographie, Atelier Jachère et systèmes agraires, Niamey, 30 septembre-2octobre 1998, p 06. 
 .52عبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع سابق، ص  3
، جامعة موالي طاهر، سعيدة، أوت 09، اجمللد33اسات الزراعية يف اجلزائر وسيلة لتحقيق األمن الغذائي"، جملة العلوم االقتصادية، العددالطيب هامشي ، "السيو عزالدين نزعي  4

 .05، ص2013
 عبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع وموضوع نفسهما. 5
 .24هاجر بوزاين الرمحاين، مرجع نفسه، ص  6

 االستهالك - اإلنتاجالفجوة الغذائية الظاهرية = 



 الفصل الثاني: إشكالية األمن الغذائي في الجزائر

 

76 

 

 الصادرات.–الواردات  –الفرق يف املخزون ( ±)االستهالك الكلي = اإلنتاج الفعلي  ومنه:
( االستخدامات غري املباشرة )كالبذور...( + -املتاح لالستهالك البشري = االستهالك الكلي )      

 التالف.
وألن حاجة الفرد احلقيقية  الفجوة الغذائية احلقيقة )املعيارية(: تعرب عن مدى كفاية الغذاء للفرد كما ونوعاب.

ختتلف من مرحلة إىل أخرى ومن مكان آلخر، وميكن أخذ املعايري واألسس املتفق عليها يف بعض املؤسسات 
 الدولية مثل )الفاو ومنظمة الصحة العاملية...( سواء الدول الفقرية أو الغنية وهي:

 الفاو ومنظمة الصحة العاملية. احلد األدىن: مستوى احلد األدىن من الغذاء املوصى به من قبل -
 احلد املتوسط: مستوى االستهالك العاملي للفرد سنواي. -
 احلد األمثل: مستوى استهالك الفرد يف البلدان الرأمسالية. -

 لذا فمشكلة الفجوة الغذائية هنا تتمثل يف سوء التغذية الناتج عن نقص مقدار ونسبة السعرات والربوتني.
 

 ومنه فان: 
 
 

لقول أن وجود الفجوة الغذائية الظاهرية ال يعين ابلضرورة فجوة أمن غذائي حقيقي حبيث ميكن تغطية ميكن ا
الفجوة الغذائية الظاهرية ابلكامل عن طريق املوارد املالية الذاتية ومن مث ختتفي فجوة األمن الغذائي، وعلى العكس 

 جوة أمن غذائي حقيقي مساوية هلا.من ذلك فان وجود فجوة غذائية حقيقية يعين ابلضرورة وجود ف
االكتفاء الذايت الغذائي أبنه "قدرة اجملتمع على حتقيق االعتماد  يعرفمؤشر نسبة االكتفاء الذايت الغذائي: .2

أما مؤشر نسبة  1،الكامل على النفس، وعلى املوارد واإلمكانيات الذاتية يف إنتاج كل احتياجاته الغذائية حمليا"
فهو يقيس  2فهو يعرب عن نسبة اإلنتاج احمللي من السلع الغذائية إىل مجلة االستهالك الغذائي، االكتفاء الذايت

نقول أنه حتقق االكتفاء الذايت وحيدث عندما يتساوى  %100درجة االعتماد على الذات وعندما تساوي النسبة 
 وحيسب وفق العالقة التالية: 3اإلنتاج احمللي مع املتاح لالستهالك، 

 

                                                 
 .51. ص 2010الطبعة األوىل، سنة  مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، حتدايت األمن الغذائي "حالة اجلزائر"،الزراعة العربية و فوزية غريب،  1
 .25هاجر بوزاين الرمحاين، مرجع سابق، ص  2
   .55، ص 2007ة، سنة ، جامعة ورقل05الطاهر مربوكي ، "دور القطاع الفالحي يف حتقيق األمن الغذائي يف الوطن العريب"، جملة الباحث، العدد  3

السعرات  –لفجوة الغذائية احلقيقة = املتطلبات األساسية من السعرات احلرارية ا
 احلرارية الفعلية

 احلاجة الفيزيولوجية –الفجوة الغذائية احلقيقية = االستهالك 

 100/ االستهالك ( * اإلنتاجاالكتفاء الذايت = ) 
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كما   1عد هذا املؤشر من املؤشرات املهمة يف تبيان مدى كفاية اإلنتاج احمللي حلاجة االستهالك لبلد معني،وي
تتعلق أمهية نسبة االكتفاء الذايت لألمن الغذائي مبكانة السلعة ومدى ضرورهتا يف االستهالك الغذائي اليومي للفرد، 

غذائية فهو ميثل أكرب نسبة من املواد املستهلكة يوميا من  أنخذ على سبيل املثال القمح ومشتقاته فهو أهم سلعة
 2قبل األفراد يف الدول النامية على األقل. 

يعد من املؤشرات اليت تبني لنا حجم الفجوة  مؤشرات االعتماد على اخلارج يف احلصول على الغذاء:.3
 املعادلة التالية:الغذائية وهو ميثل معكوس نسبة االكتفاء الذايت من الغذاء وحيسب وفق 

 
 

ان تزايد حجم الواردات الغذائية لدولة ما وارتفاع تكاليفها الناجتة عن ارتفاع أسعارها يف األسواق الدولية ينجر 
 3عنه تعطيل برامج التنمية يف هذه الدولة.

قوم جسمه ويتعلق هذا املؤشر مبا حيصل عليه الفرد يف البلد من الغذاء ليمؤشر املستوى الغذائي للفرد: .4
بوظائفه العضلية والعقيلة، أي أنه ميثل متوسط السعرات احلرارية اليت توصي هبا املعايري الدولية، وميكن قياسها وفق 

 املعادلة التالية:

 
 

 ومنه:
 
 

 

مع األخذ بعني االعتبار تنوع مصادر الطاقة فإذا كان متوسط السعرات احلرارية املتوفرة لدى الفرد يف اليوم 
أو تساوي متوسط املتطلبات األساسية من السعرات احلرارية فان اجملتمع ال يعاين من وجود فجوة غذائية أكرب 

 وميكن حساب متوسط استهالك الفرد من الغذاء كما يلي:  4حقيقية والعكس صحيح،

                                                 
 .55عبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع سابق، ص  1
 .55هاجر بوزاين الرمحاين، مرجع سابق، ص  2
 .233، ص 1990، الدار اجلامعية للنشر، مصر، سنة اقتصادايت املوارد الطبيعية والبشريةأمحد مندور وأمحد رمضان،  3
 .62، ص سابقعبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع  4

نسبة االعتماد على الغري يف احلصول على الغذاء =)الكميات املستوردة / الكميات املتاحة لالستهالك( * 
100 

  ويالطاقاالستهالك  –ة للطاقة كسعرات حراري الفيزيولوجيةاملستوى الغذائي للفرد = املتطلبات األساسية 
 الفعلي كسعرات حرارية 

الفعلي للفرد/ متوسط املتطلبات األساسية  ويالطاقنسبة املستوى الغذائي للفرد = ) متوسط االستهالك 
 100للطاقة للفرد( *  الفيزيولوجية
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 1وحيسب دون مراعاة اخنفاض أو زايدة االستهالك الكلي من الغذاء ودون مراعاة الدخل الفردي. 
يساعد هذا املؤشر يف قياس مدى قدرة مؤشر نسبة قيمة الواردات الغذائية إىل قيمة الصادرات الكلية:.5

الدولة يف دفع مثن وارداهتا الغذائية من حصيلة صادراهتا، حبيث كلما زادت إمكانية الدولة على دفع مثن وارداهتا 
ن الواردات الغذائية إىل حصيلة الصادرات كان الغذائية من جمموع صادراهتا كلما اخنفضت نسبة املدفوعات ع

 موقفها أقل حرجا والعكس صحيح.
ويوضح هذا املؤشر مدى اعتماد الدولة املعنية على مؤشر مدى الرتكيز اجلغرايف ملصادر الغذاء املستورد: .6

ث يتم مقارنة نسبة دولة واحدة أو جمموعة حمددة من الدول يف احلصول على نسبة كبرية من وارداهتا الغذائية، حي
الدولة أو غريها، وهذى يعكس املعنية على تلك االسترياد بني املناطق املختلفة إليضاح اجتاهات اعتماد الدولة 

 سياسة الدولة ومدى انكشافها االقتصادي.
مؤشر قدرة الدولة على مواجهة توقف الواردات الغذائية ألسباب سياسية أو عسكرية بداللة نسبة .7

مدى االستقالل الذايت ويبني هذا املؤشر االسرتاتيجي من السلع الغذائية إىل مجلة احلاجات الغذائية: املخزون 
وقدرة الدولة يف مواجهة االنكشاف الغذائي للتقلبات يف السوق العاملية النامجة عن الضغوط السياسية والعسكرية 

 وحيسب وفق املعادلة التالية:

 
 

كلغ )وهي احلدود املوصى هبا للفرد سنواي حسب   140ذائية = عدد السكان * مع العلم: مجلة احلاجات الغ
 منظمة الفاو( 

ويفيد  مدى االعتماد على القروض واملنح األجنبية )املعونة الغذائية( يف متويل الواردات الغذائية للدولة:.8
ية احلاجات الغذائية لسكانه ويتم حسابه هذا املؤشر يف بيان مدى حاجة بلد ما إىل املعونة الغذائية األجنبية يف تلب

 وفق املعادلة التالية مث إجراء مقارنة بني سنة وأخرى:

 
 

                                                 
ول استدامة األمن الغذائي يف الوطن ، "واقع األمن الغذائي ومؤشراته وأبعاده يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية )حالة اجلزائر("، مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حعائشة عميش 1

  .191، ص 2014 نوفمرب 24-23العريب يف ضوء املتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية"، جامعة الشلف، يوما 

 100 املؤشر = )املخزون االسرتاتيجي من املادة أو املواد الغذائية / احلاجات الغذائية( *

مدى االعتماد على القروض واملنح األجنبية يف متويل الواردات الغذائية = )كمية املعونة الغذائية / مجلة 
 100احلاجات الغذائية( * 

 االستهالك = االستهالك الكلي من الغذاء / عدد السكان متوسط نصيب الفرد من



 الفصل الثاني: إشكالية األمن الغذائي في الجزائر

 

79 

 

مؤشر نسبة القروض واملنح األجنبية املخصصة السترياد الغذاء إىل مجلة القروض واملنح األجنبية اليت .9
أجنبية لتلبية احلاجات الغذائية  ويوضح هذا املؤشر مدى حاجة بلد ما إىل معونة غذائيةحتصل عليها الدولة: 

 لسكانه ومدى االعتماد على القروض واملنح األجنبية يف متويل الواردات الغذائية للدولة.
وتستعمل بياانت هذا املؤشر لقياس فجوة األمن الغذائي الفعلية من الناحية  رصيد امليزان التجاري الغذائي:.10

الغذائية الفعلية من الناحية املطلقة ابلفرق بني الصادرات الغذائية وقيمة  املطلقة والنسبية ويتم قياس حجم الفجوة
الواردات الغذائية )رصيد امليزان التجاري الغذائي( فإذا كان الرصيد موجبا أو معدوما فهذا يعين عدم وجود فجوة 

لنسيب لفجوة األمن الغذائي األمن الغذائي ويظهر وجود الفجوة الغذائية إذا ما كان الرصيد سالبا وحيسب الرصيد ا
 الفعلية وفق العالقة التالية:

 
وتستعمل بياانت  مؤشر نسبة تغطية املوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء للواردات الغذائية:.11

س فجوة هذا املؤشر لقياس احلجم املطلق والنسيب ملقدار فجوة األمن الغذائي الفعلية فمن الناحية املطلقة يتم قيا
األمن الغذائي الفعلية ابلفرق بني قيمة الواردات الغذائية واملوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء وإذا ما  
كانت القيمة موجبة تدل على وجود فجوة أمن غذائي فعلية أي أن املوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء 

ائية والعكس صحيح إذا ما كانت القيمة سالبة، أما من الناحية النسبية فهي غري كافية لتمويل الواردات الغذ
  1 حتسب:

 

 

 املختلفة، الغذائية كافية املواد  احتياطات أتمني على يبني هذا املؤشر القدرة :التسويق نظام تطور مدى.12
 2.املناسبني لزمانوا املكان املناسبة، ويف والنوعيات ابلكميات ،بطريقة منتظمة هبا السوق وإمداد

لتحليل العوامل احملددة إلنتاج الغذاء  قياس األمن الغذائي من منظور النظرية االقتصادية اجلزئية:.13
واستهالكه وتطورات الفجوة وغريها وتصورات املستقبل من منظور النظرية االقتصادية اجلزئية للتعرف على أتثري  

التوقعات املستقبلية، وهذا اجلانب التطبيقي من الدراسات كل عامل على معدل النمو وكذلك التعرف على 

                                                 
، جامعة سكيكدة، ديسمرب 10، العدد 6"، جملة الباحث االقتصادي، اجمللد 2022العجال عدالة ، "منذجة التنبؤ بقيمة الواردات الغذائية اجلزائرية...آفاق و سهيلة شيخاوي  1

 . 86، ص 2018
 .122، ص 2014ة رؤى اقتصادية، العدد السابع، ديسمرب العجال عدالة ووليد شرارة، "دراسة واقع األمن الغذائي يف اجلزائر"، جمل 2

 ائية / الواردات الغذائية احلجم النسيب لفجوة األمن الغذائي = الصادرات الغذ

 )املوارد املالية الذاتية املخصصة السترياد الغذاء / الواردات الغذائية( – 1احلجم النسيب لفجوة األمن الغذائي = 



 الفصل الثاني: إشكالية األمن الغذائي في الجزائر

 

80 

 

يستعني ببياانت لبناء منوذج رايضي اقتصادي وتوجد عدة طرق لقياس العالقة من خالل النماذج وتقدير معامل 
 ومن أمثلتها: 1النموذج وحتديد معادالته ومتغرياته األساسية،

عام أو على سلعة معينة ومت استخالص أهم املتغريات  معادلة الطلب على الغذاء: فهي تتناول الطلب بوجه -
املؤثرة فيه من خالل عدة دراسات نذكر منها الدخل احلقيقي وعدد السكان والسعر النسيب للغذاء وأسعار 

 البديلة والدعم الغذائي احلقيقي؛ السلع األخرى
املستخدم يف النشاط الزراعي واملساحة  معادلة إنتاج الغذاء: ومن أبرز املتغريات اليت تؤثر فيها هي رأس املال -

املزروعة والعمالة الزراعية واملساحة احملصولية ومستوى التقدم التكنولوجي واألسعار النسبية واألحوال املناخية 
 االقتصادي واملعوانت الغذائية؛ وكمية املياه املتوفرة والعادات اإلنتاجية وسياسة اإلصالح

تؤثر يف واردات الغذاء هي متوسط  يتذاء: حبيث أهم العوامل أو املتغريات المعادلة الطلب على واردات الغ -
الدخل احلقيقي وسعر االسترياد احلقيقي وسعر صرف الدوالر وسياسة اإلصالح االقتصادي ومنط التقليد 

النفتاح حمللي وسياسة اواحملاكاة وحجم الفجوة الغذائية واإلنتاج احمللي من الغذاء والسعر النسيب للغذاء ا
 االقتصادي؛

معادلة الفجوة الغذائية: ويوجد تفاعل قوي بني الطلب والعرض اليت تضمنتها املعادالت الثالث السابقة تبني  -
 أتثرياهتا على الفجوة الغذائية.

بناء على ما سبق فانه ميكن تشكيل العديد من املعادالت والنماذج اليت ميكن القيام هبا يف جمال االقتصاد 
لغرض احلصول على نتائج نستطيع من خالهلا تفسري املعلمات املقدرة للنموذج والتنبؤ بسلوك متغرياته  الرايضي

 2وإعطاء صورة عن وضع األمن الغذائي للبلد حمل الدراسة.
 نسبة االكتفاء الذايت من السلع اإلسرتاتيجية )ذات النمط الغذائي االستهالكي السائد يف اجملتمع(؛.14
 اإلنتاج الزراعي إىل الناتج الزراعي املستورد؛نسبة قيمة .15
 نسبة قيمة الواردات الزراعية إلمجايل الصادرات؛.16
 نسبة اإلنفاق على الغذاء إىل إمجايل الدخل القومي؛.17
 التقلبات السنوية يف اإلنتاج الزراعي؛.18
 نسبة مسامهة الناتج الزراعي يف إمجايل الناتج احمللي؛.19
 فرد من قيمة اإلنتاج الزراعي؛متوسط حصة ال.20

                                                 
 .87العجال عدالة ، مرجع سابق، صو سهيلة شيخاوي  1
 .62عبد الغفور إبراهيم أمحد، مرجع سابق، ص  2
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 نسبة صايف الواردات الزراعية إىل إمجايل الناتج احمللي؛.21
 1نسبة املخزون الغذائي إىل االستهالك السنوي..22

كما أنه توجد عدة عوامل تؤثر على وضعية األمن الغذائي يف اجملتمع وقد حددها أغلب املفكرين االقتصاديني 
حلديثة املستعملة يف حتسني الرتبة الزراعية والنبااتت واحليواانت وغريها، ابإلضافة إىل ومن أمهها تلك األساليب ا

الزايدة السكانية اليت تتطلب الزايدة يف أتمني الغذاء، كما أن للتغري املناخي أتثري ابرز على األمن الغذائي فهي 
وسع يف إنتاج الوقود احليوي من احملاصيل تؤثر بشكل كبري على اإلنتاج الزراعي، وجند كذلك الوقود احليوي فالت

الزراعية يسبب تقلص عرض املنتجات الغذائية يف السوق وكذا املوارد املالية اليت تشجع االستثمار الزراعي وابلتايل 
 2األمن الغذائي.
 مستوايت األمن الغذائيالفرع الثاين: 

وابلتدرج من مستوى الكفاف كحد أدىن إىل نظرا الختالف أبعاد األمن الغذائي فان مستوايته ختتلف أيضا 
املستوى احملتمل كحد أقصى، ونقصد ابملستوى احملتمل مدى قدرة اجملتمع على رفع مستوى الغذاء ألفراده إىل 

 ومستوايت األمن الغذائي هي: 3املستوى الذي ميكنهم من القيام بنشاطاهتم اإلنتاجية على أكمل وجه،
 مستوى الكفاف: .1

قدرة الدولة على توفري احلد األدىن من االحتياجات الغذائية إلبقاء الفرد على قيد احلياة أي احلد ويتمثل يف 
األدىن من السعرات احلرارية لكل فرد من أفراد اجملتمع يف املتوسط حسب ما توصي هبا املعايري الدولية، إذن هذا 

ى يتوافق مع مفهوم حد الفقر وهذا إذا ما اعتربان املستوى يعرب عن البعد االستهالكي لألمن الغذائي وهذا املستو 
 4أن توفر الدخل يسمح ابحلصول على احلد األدىن من الغذاء الضروري للحياة.

 املستوايت الوسطى: .2

ابلضرورة أن يكون فوق مستوى الكفاف وميس هذا املستوى ظاهرة سوء التغذية واليت تعين نقص مكوانت 
 5الالزمة جلسم اإلنسان فال يعين سوء التغذية ابلضرورة نقص الغذاء.الغذاء من العناصر األساسية 

                                                 
 .10، مرجع سابق، ص صديق الطيب منري 1
شكلة الثنائية الغذائية )األمن الغذائي، الفجوة الغذائية( وحتدايت النظام التجاري املتعدد األطراف"، ، "برامج التنمية الفالحية يف دول املغرب العريب بني واقع معاجلة املالطيب مزوري 2

 .  237، ص 2014، ،املركز اجلامعي متنراست، جوان 06جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، العدد 
  .17هاجر بوزاين الرمحاين، مرجع سابق، ص  3
 .217د وعفاف عبد العزيز عابد والسيد حممد أمحد السرييت، مرجع سابق، ص رمضان حممد مقل 4

دامة األمن الغذائي يف الوطن ، "دور الشركات املسؤولة اجتماعيا يف دعم األمن الغذائي )شركة أراسكو السعودية منوذجا("، مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول استحممد فالق 5
 . 71، ص2014نوفمرب  24-23والتحدايت االقتصادية الدولية، جامعة الشلف، يوما العريب يف ضوء املتغريات 
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 املستوى احملتمل: .3

وميس  1أي كفالة احلد املرغوب فيه من السعرات احلرارية على حسب ما يوصى به من طرق املعايري الدولية،
 هذا املستوى معادليت الغذاء )الطلب والعرض(: 

 أو التخزين أو التجارة. عرض الغذاء سواء من خالل اإلنتاج -
الطلب على الغذاء وسبل احلصول عليه سواء من خالل إنتاجه يف البيت أو شرائه من السوق أو من حتويالت  -

 الغذاء بصورها املتعددة.

وكلما زاد مستوى دخل الفرد املتاح زاد معه املستوى احملتمل من الغذاء ومنه زايدة القدرة اإلنتاجية والكفاءة مما 
 2ابلضرورة رفع مستوى الناتج القومي والتنمية االقتصادية.يعين 

ومما سبق يتبني لنا أبن املستوى الغذائي الفعلي لبلد ما يتوقف على عدة عوامل داخلية وخارجية وحسب 
 الظروف االقتصادية للبلد ونوجز هذه العوامل فيما يلي:

  العوامل الداخلية:.1

 رة ابلظروف الداخلية للبلد وهي:قصد هبا تلك العوامل املرتبطة مباشي
التوزيع اجلغرايف: فهو يؤشر على مستوى معيشة األفراد بسبب قلة املوارد املتاحة هلم نظرا لسوء التوزيع اجلغرايف  -

ول دون مزاولتهم لنشاطاهتم والقيام ابإلضافة إىل الدول اليت تعاين من احلروب فتؤثر على مستوى معيشة األفراد وحت
 3رات.ابالستثما

حجم السكان ومستوى احتياجاهتم وما يوافقه من إمكانيات اإلنتاج الغذائي الداخلية واليت تتميز ابلضعف يف  -
اجلزائر مما ال يتيح لألفراد توفري متطلباهتم الغذائية اليت حيتاجوهنا مما جعلها تقع يف تبعية غذائية كبرية ومتزايدة 

 للخارج.
حبيث  4طرق توزيعه بني السكان مبا يتيح هلم احلصول على احتياجاهتم األساسية،الدخل احلقيقي يف اجملتمع و  -

أن إتباع سياسات معينة يف بعض اجملتمعات تتسم ابلتهميش واإلجحاف والطبقية تكون سبب يف انعدام األمن 
ى االستغالل غري الغذائي وامتالك بعض األفراد السلطة على معظم الثروات دون غريهم من أفراد اجملتمع، فضال عل

                                                 
 .18سابق، ص هاجر بوزاين الرمحاين، مرجع  1
 .164، ص 2002، قسم اجلغرافيا، اجلامعة األردنية، الطبعة األوىل، عمان، سنة املوارد وتنميتها "أسس وتطبيقات على الوطن العريب"حسن عبد القادر صاحل، 2
 .36، ص 2012حممد قرينات، "التنمية الزراعية يف اجلزائر واألمن الغذائي"، جملة اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، سنة  3

  .165، مرجع سابق، ص بن علي فاطمة توايت 4
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العقالين للموارد الطبيعية املتاحة ما يؤثر على معدل استهالك األفراد أكثر من اإلنتاج وابلتايل إمهال إنشاء أنشطة 
 جديدة داخل اجملتمع لزايدة دخل اجملتمع وأفراده وحتسن املستوى املعيشي.

 العوامل اخلارجية:.2

 لدولة وتتمثل يف:وختص الظروف اخلارجية االقتصادية احمليطة اب
سياسة اقتصاد السوق واليت جعلت غالبية الدول النامية واالشرتاكية حتت ضغط جهات أجنبية )املؤسسات  -

املالية الدولية....( واليت تتسم بتحرير املبادالت التجارية وأسعار السلع وخمتلف اخلدمات مما يؤدي إىل إلغاء محاية 
 1بعض املواد الغذائية مما يؤدي اىل تفاقم وضع األمن الغذائي يف الدول النامية.اإلنتاج الوطين وإلغاء الدعم على 

 موارد النقد األجنيب اليت حتققت عن طريق فائض الصادرات. -
 سوق الغذاء العاملية ومدى توافره ودرجة استقرار األسعار فيها. -
منوحة من طرف اهليئات الدولية ومدى الفائض من املعروض العاملي من الغذاء كاملؤوانت والتسهيالت امل -

 2استقراره.

 املطلب الثالث: مداخل األمن الغذائي ووسائل حتقيقه
 مداخل األمن الغذائيالفرع األول: 

لفهم األمن الغذائي البد من الوقوف على عناصره األساسية بدراسة املدخل الفردي واحمللي والوطين والدويل 
 له.
 املدخل الفردي: .1

رد يف هذا املدخل أبسط الوحدات االستهالكية حبيث يتم رصد استهالك الفرد الواحد من العناصر ميثل الف
والطاقة الغذائية ومقارنتها ابملتطلبات واالحتياجات الغذائية، فإذا كان االستهالك مساواي أو قريبا من املتطلبات 

ابتعد الواقع االستهالكي عن هذه املتطلبات  الغذائية كان الوضع الغذائي مرضيا مقبوال عند هذا املستوى وكلما
قرب األمن الغذائي من املستوى احلرج، ويتم التعامل مع االستهالك ابألرقام املتوسطة جملموعات املستهلكني 
املصنفني حسب ما يلي: العمر، اجلنس، الدخل، العمل، املواصفات البدنية، املتغريات االجتماعية، وتشمل هذه 

إحصائية طبقية عشوائية متثل اجملتمع اإلحصائي مبواقعه اجلغرافية املختلفة وأن جترى مثل هذه  اجملموعات عينة
املسوحات يف مواسم خمتلفة من السنة ومن خالل هذه املسوحات ميكن معرفة: األمناط الغذائية السائدة، مكوانت 
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ابلنمط الغذائي ألصحاب الدخل احملدود يف  العناصر الغذائية هلذه األمناط، عالقة السلوكيات واملستوايت الغذائية
 اجملتمع حيث متثل هذه الطبقة االجتماعية الشرحية املهددة بسوء التغذية وتشكل اجلزء األكرب من اجملتمع إضافة

األخذ ابلنمط الغذائي للفقراء كقاعدة حسابية الحتساب حجم الغذاء املطلوب حسب متطلبات األمن  إىل
كانيات الدولة االقتصادية بتوفريها إضافة على أن تغطي احلد األدىن من املتطلبات الغذائي اليت تسمح إم

 1الغذائية.
 املدخل احمللي: .2

يدرس هذا املدخل العوامل السكانية واالقتصادية والتكنولوجية يف الوحدات اإلدارية احمللية، وعليه وجب حتديد 
األهداف؛ معرفة املوارد املتاحة؛حتديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الوضع الغذائي القائم؛ حتديد  املتغريات التالية:

األمن الغذائي، وعند توفر البياانت املطلوبة عن هذه الوحدات يتم التنسيق والربط بينها لتشكل خطة حملية 
 شاملة، ولدراسة هذا املستوى )احمللي( جيب دراسة العوامل التالية:

من عدد السكان والبنية السكانية من حيث العمر واجلنس والتوزيع اجلغرايف العوامل الدميوغرافية: وتشمل كل أ. 
 والعوامل الثقافية للمجتمع والعمالة والعادات والسلوكيات الغذائية.

 العوامل اجلغرافية: وتشمل كل من:ب. 
وتوزيعها الزمين  الظروف املناخية: واليت تؤثر بشكل مباشر على اإلنتاج الزراعي والغذائي مثل كميات األمطار -

 ودرجات احلرارة وحركة الرايح وغريها.
طوبوغرافية األرض: واليت حتدد النمط الزراعي الذي حيدد بدوره طبيعة اإلنتاج الزراعي الذي يشكل القاعدة  -

 اوية. األساسية إلنتاج الغذاء حيث يتأثر اإلنتاج ابلطبيعة الطوبوغرافية لألرض الزراعية ما بني جبلية وسهلية وصحر 
البيئة: وهي مجلة العناصر اليت تشكل احمليط الطبيعي حلياة اإلنسان من أرض وهواء وماء ونشاط إنساين يؤثر  -

على القدرة اإلنتاجية للموارد الزراعية مما يقتضي التعامل معها بعقالنية واستثمارها أبحسن الطرق للمحافظة عليها 
 وتنميتها مبا يسمح بتجديدها ودميومتها.

العوامل االقتصادية: وهي تعكس القوة االقتصادية للسكان وقدرهتم الشرائية للغذاء ما حيدد مستواهم الغذائي، .ج
 ويكون بدراسة العوامل التالية:

 مستوى دخل الفرد أو األسرة وعالقته مبستوى املعيشة تكاليف الغذاء؛ -
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وى الدخل مرتفعة إحصائيا فيكاد ينحصر من توزيع الدخل بني خمتلف شرائح اجملتمع، فإذا كانت قيمة مست -
 الناحية العلمية ضمن فئة اقتصادية اجتماعية معينة مع وجود فئات أخرى معدومة من ذلك الدخل؛

املوارد االقتصادية: فيتم حتديد املوارد االقتصادية احمللية اليت يعتمد عليها السكان يف حياهتم اليومية سواء زراعية  -
ة أو سياحة أو غريها، ومعرفة طاقتها اإلنتاجية ومشاركتها، بزايدة الدخل والعمالة ومدى قدرة أو معادن أو جتار 

هذه املوارد بفتح فرص عمل ومعرفة تركيبها من حيث إذا ما كانت عمالة حملية أو وافدة وتركيبها العمري واجلنسي 
 ومؤهالهتا.

 ودعم التنمية االقتصادية. البنية التحتية: فهي ضرورية الستثمار املوارد املتاحة -

 ومن هنا البد من دراسة العناصر التالية الرامية لتحقيق األمن الغذائي:
نظام املواصالت واالتصاالت: إن وجود طرق ووسائل نقل خمتلفة أمر ضروري لنجاح العملية الزراعية فالبد من  -

اإلنتاج إىل مراكز االستهالك يف املناطق الزراعية  توفر وسائل املواصالت املطلوبة لنقل املدخالت الزراعية من مواقع
من جهة ونقل اإلنتاج الزراعي من مواقع اإلنتاج إىل مواقع االستهالك يف املدن من جهة أخرى وكما جيب توفر 

 شبكة اتصال عالية الكفاءة لتبادل املعلومات الضرورية عن الطلب والعرض والسعر واألسواق وغريها.
اد: فالتعليم يعد وسيلة تؤهل املنتج لتحقيق أفضل إنتاج وتسهل على املستهلك القرار السليم التعليم واإلرش -

وحتقيق أفضل مستوى من املنفعة، لذا فان التعليم واإلرشاد الزراعي ضروراين لكل من املنتج واملستهلك على حد 
 سواء لتحقيق األمن الغذائي.

ألفراد اجملتمع البد منها على اعتبار أن اإلنسان عنصر أساسي اخلدمات الصحية: إن حتسن األوضاع الصحية  -
لإلنتاج فال ميكنه العمل بكفاءة إال يف ظروف صحية مناسبة، وان مل يكن املستهلك يف وضع صحي سليم فانه 
ا يعترب من أشكال هدر املوارد ولذلك فان توفري اخلدمات الصحية واحملافظة على اإلنسان سليما يعد عنصرا أساسي

 يف جهود األمن الغذائي.
املرافق الزراعية: إن العملية الزراعية الناجحة ال تتم مبعزل عن جمموعة من العمليات واإلجراءات املساندة  -

فباإلضافة إىل توفري املوارد الزراعية اإلنتاجية )أرض، مياه، رأس مال، عمل..( هناك نشاطات مدعمة للقطاع 
ي يوجه املزارعني يف كيفية وزمن ومكان تسويق إنتاجهم وكذا خدمات النقل الزراعي كاإلرشاد الزراعي الذ

 1والتسويق والتخزين واخلدمات املصرفية املناسبة لشراء املدخالت الضرورية.
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 املدخل الوطين: .3

ميثل املستوى الوطين اجملال الذي يشمل كل املعطيات اخلاصة ابألمن الغذائي، ويضم كل من املستويني 
قني )احمللي والفردي( فيما خيص تنسيق اخلربات والتشريع واختاذ القرارات والتنفيذ، وتطوير برانمج األمن الساب

 الغذائي حيتاج إىل:
 حتديد حجم العرض والطلب على الغذاء. -
 حتديد النفوذ والقوانني الغذائية اخلاصة حبركة التجارة اخلارجية من تصدير واسترياد. -
خاصة بتوزيع السكان ما بني الريف واحلضر لتأمني وتنمية املوارد اإلنتاجية وضمان تدفق  رسم سياسات فعالة -

 الغذاء من الريف إىل احلضر.
العمل على حتقيق التنمية االقتصادية بتشجيع االستثمار الذي يوفر فرص عمل لألفراد ما جيعلهم حيصلون على  -

ولضمان جناح اخلطط الغذائية على املستوى الوطين البد من دخل يؤهلهم كمستهلكني مبا يضمن أمنهم الغذائي، 
 1اعتماد سياسات سعرية وتسويقية ومصرفية وتوجيهية متنح أفضل فرص من اإلنتاج واالستهالك.

 املدخل اإلقليمي والدويل: .4

ئية من كما سبق الذكر فان التجارة اخلارجية صمام أمان لألمن الغذائي الوطين فهي تؤمن اإلمدادات الغذا
 خارج احلدود الوطنية ويكون هذا ضمن التعاون والتكامل الدوليني،هذا ما يسمح بتحقيق األمن الغذائي للدولة.

وقد شهدت دول العامل الثالث عدة أزمات غذائية مؤخرا واليت مل يكن إبمكاهنا جتاوزها أو جتاوز تبعاهتا لوال 
ن طريق التعاون اإلقليمي أو الدويل، وبدون التنسيق والتعاون تضافر اجلهود الرامية إىل صيانة األمن الغذائي ع

 اإلقليمي والدويل فانه ال حيتمل حتقيق األمن الغذائي للدول اليت تعاين من العجز فيه.
ويف ظل غياب التعاون والتنسيق اإلقليمي بني الدول الفقرية وللتصدي لألزمات الغذائية الطارئة والدائمة منها 

العامل وما نتج عنها من آاثر سلبية قام اجملتمع الدويل إبنشاء جمموعة من املنظمات الدولية  يف خمتلف ربوع
 نذكر منها:  2واإلقليمية،

 (:FAOمنظمة الغذاء والزراعة الدولية )(1
من أكرب املؤسسات الدولية املتخصصة يف الغذاء والزراعة على املستوى الدويل، فهي وكالة  "الفاو"تعد منظمة

ة يف اهتمامها مبجال الزراعة النباتية واحليوانية والثروة البحرية والتنمية الريفية ، إضافة إىل القضااي ذات العالقة رائد
 أهدافها:تتمثل و ، 1945مبوارد الغذاء كاألراضي واملياه وهي منظمة اتبعة لألمم املتحدة وأتسست سنة 
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 ؛حتسني مستوايت التغذية وحتسني اإلنتاجية الزراعية
حتسني ظروف السكان الريفيني للتخفيف من معدالت الفقر واجملاعة من خالل تشجيع الزراعة املستدامة  -

 والتنمية الريفية ؛
إجياد اسرتاتيجيات طويلة املدى لتحقيق األمن الغذائي العاملي مع احلفاظ االستغالل األمثل للموارد الغذائية  -

 1وإدارهتا بشكل مستدام؛
 وتطوير اإلنتاج الزراعي يف الدول النامية؛وحتسني  دعم اإلنتاج -
 مكافحة سوء التغذية واجلوع وتوفري الغذاء املناسب كما ونوعا؛   -
 مكافحة هدر احملاصيل؛ -
 2زايدة خمزون العملة الصعبة للدول النامية؛العاملة لتنمية املناطق الريفية، و  تعبئة القوى -
 كومية؛توثيق الصالت مع القطاع اخلاص واملنظمات غري احل -
 3التوسع يف استخدام اخلرباء من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة حتول. -

 ومن مجلة اآلليات اليت أحدثتها املنظمة سعيا خلدمة األمن الغذائي نذكر:
اإلسرتاتيجية الرئيسية يف معزل عن احتياطي احلبوب  ضرورة اقتناء الدول ملخزون غذائي ميثل القمح مادته -

 ض التجارية؛لألغرا
 تقدمي مساعدة لكل من شأنه تدعيم االكتفاء الذايت يف الدول احملتاجة؛ -
يف حال عجز الدول الفقرية عن توفري احتياطي غذائي و  الدعم الغذائي لألقطار اليت تعاين من أزمات غذائية؛ -

 4تقدم املنظمة مساعدات هلم.
  منظمة الصحة العاملية:.(2

الغذائية اليومية وعالقة الغذاء ابلصحة والعمل على توفري إنتاج غذائي صحي ختتص يف البحث عن املقررات 
 ونشر الوعي الصحي الغذائي.

                                                 
، 42ر املنظمات الدولية والسياسات احلكومية يف األمن الغذائي العريب"، جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد حممد أمحد املقداد وعاهد مسلم أبو ذويب، "أثر دو  1
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  (:WFPبرانمج الغذاء العاملي ) (3

ويهدف إىل تشجيع اإلنتاج الزراعي واستعمال الفائض  1962وهو اتبع هليئة األمم املتحدة انطلق عمله سنة 
 1سني الوضع الغذائي جملتمعاهتا ومنع انتشار أمراض سوء التغذية.منه ملساعدة الدول الفقرية وحت

  (:WFCجملس الغذاء العاملي ) (4

هو ميثل وجهة نظر قائلة بعدم أخذ مبدأ االكتفاء الذايت للدول النامية فحسب بل تقدمي مساعدات غذائية هلا 
امج التنمية الوطنية للدول املعنية وعل خاصة يف احلاالت الطارئة واندى بضرورة إقامة احتياطي غذائي ضمن بر 

 هذه األخرية أن تكون قادرة على إدارة هذا املخزون بشكل جيد وتقدمي مساعدات التنمية لتطوير اإلنتاج الزراعي.
 جامعة الدول العربية:(5

اص عرضت جامعة الدول العربية برانجمها التحضريي اخل، 1980يف القمة العربية اليت عقدت ابألردن سنة 
ابألمن الغذائي ومت إقرار برانمج التنمية املتكاملة لألمن الغذائي وفق إسرتاتيجية مؤلفة من الربامج الرئيسية التالية: 

إىل برانمج قومي للمخزون االحتياطي  احلبوب، البذور الزيتية، السكر، اإلنتاج احليواين، اإلنتاج السمكي إضافة
 ية للتنمية الزراعية واألمانة العامة جلامعة الدول العربية بتنفيذ هذه الربامج.وقد كفلت القمة كال من املنظمة العرب

  املنظمة العربية للتنمية الزراعية:(6

قد قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بتشكيل جلنة فنية مشرتكة برائسة املنظمة وعضوية كل من األمانة 
 لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة والبنك اإلسالمي للتنمية العامة جبامعة الدول العربية واملركز العريب

واهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي حيث مت إعداد تقرير حول التنمية املستدامة واألمن الغذائي يف الوطن 
 العريب، ومن متطلباته ما يلي:

 ؛يف جمال احلبوب يف الدول العربيةتشجيع االستثمار يف مشروعات إنتاج السلع الغذائية خاصة  -
تطوير السياسات الزراعية والغذائية لألقطار العربية والتنسيق بينهما مبا يعزز التنمية الزراعية والتكامل  -

 ؛االقتصادي العريب
 تعزيز البحوث الزراعية واهلندسية واحليوية للحصول على نوعية وكمية وفرية من احملاصيل وتوفري املوارد الالزمة -

 ؛لذلك
 1توثيق الصلة بني مؤسسات البحوث العربية وربطها ابملؤسسات البحثية العاملية. -
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 وسائل حتقيق األمن الغذائيالفرع الثاين: 
تعمل الدول وعلى كافة املستوايت على رسم سياسات واختاذ قرارات وإجراءات للتقليل من حدة الفجوة 

من املواد الغذائية كما ونوعا ملواطنيها والعمل على تقليص التبعية  الغذائية وحتقيق األمن الغذائي بتوفري الكفاية
 الغذائية وكل هذا ابالعتماد على اإلمكانيات احمللية وميكن تسليط الضوء على أهم هذه الوسائل:

  إتباع الوسائل العلمية يف رفع اإلنتاجية:.1

يف التحول إىل مرحلة اإلنتاج الوفري  شهد جمال الزراعة ثورة علمية وتكنولوجية حبيث سامهت بدور كبري
ابستخدام اآلالت الزراعية وتقنيات اهلندسة الوراثية واستخدام األمسدة واملبيدات وغريها، فأصبح القطاع الزراعي 
معتمدا على كثافة استخدام التكنولوجيا ورأس املال، وجيدر اإلشارة هنا إىل أن نتائج هذا التقدم التكنولوجي 

من التكنولوجيا العاملية األمر الذي  %05يف حني متلك الدول النامية سوى  %95املتقدمة منه متتلك الدول 
يتطلب جهود كبرية لنقل هذه التكنولوجيا إليها والكتساب هذه التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة حتتاج إىل 

 مراحل:
 ؛عرفة املتاحة والقدرات املالية املتيسرةالتطوير املتدرج ملا هو متاح يف اآلالت واملدخالت يف إطار امل -
نقل واسرتاد أحدث املعدات واخلربات والسالالت احملسنة من األقطار األخرى واألساليب الفنية املرتبطة هبا مع  -

األخذ بعني االعتبار أنه قد ال تتطابق هذه املدخالت مع خصائص الدول املستوردة مما يقلل من النتائج 
 ؛املتوقعة

لبحث العلمي واليت تعد املرحلة اليت تفتح آفاق كبرية لتطوير التقنيات اليت تتسق مع الظروف احمللية مرحلة ا -
ولذا أوجب على البحث العلمي استيعاب كافة جوانب العنصر املراد تطويره وأن يواكب خمتلف املعامالت 

نتجات، التسويق ومقاومة سواء ابلنسبة للري، الصرف، معدل تساقط األمطار، ختصيب الرتبة، تصنيع امل
 2اآلفات واألمراض وغريها.

  املنتجات الزراعية:ج الزراعي وفائض تصنيع وسائل اإلنتا .2

إن تصنيع وسائل اإلنتاج الزراعي من آالت ومعدات من العناصر املهمة يف عملية تطوير اإلنتاج الزراعي 
احملاصيل الزراعية يتطلب التوسع يف تصنيع فتخلصه من مشكلة االعتماد على اخلارج كما أن تلف أجزاء من 

الفائض الزراعي إبنشاء مصانع حسب احلاجات وعدم االستهانة ابخلربات العلمية احمللية واالعتماد عليها، كما أن 
واإلنتاجية الزراعية ورفع  توفري وسائل اإلنتاج املصنعة حمليا يتيح استخداما واسعا هلا مبا يساهم يف زايدة اإلنتاج
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ردود االقتصادي للمحاصيل الزراعية وختفيض تكاليف اإلنتاج ما يشجع تطوير الصناعات الغذائية اليت تعد من امل
 سياسات األمن الغذائي املهمة.

  احلفاظ على مصادر املياه وتقنني استخدامها:.3

ار خاصة إذا كانت هذه إن حتقيق األمن الغذائي مرتبط ابألمن املائي فالبد من محاية املوارد املائية من األخط
األخطار هتدد تدفق املياه عرب احلدود مبا يضمن حقوق الشعوب املكتسبة يف هذه املياه وحيقق املصاحل املتوازنة بني 
األقطار اجملاورة فضال عن ترشيد استخدام املوارد املائية كعامل مهم يف زايدة اإلنتاج الزراعي وإقامة السدود وختزين 

ود لتخفيض املوارد املائية املهدورة واحملافظة على البيئة األساسية للري ابختاذ التدابري لصيانة الرتبة املياه وبذل اجله
للحد من الظمأ واستعمال أساليب جديدة تتماشى مع التغريات املومسية لزايدة كفاءهتا وختفيض التكاليف وإزالة 

 1جلوفية.العقبات الفنية اليت حتول دون استخدام املياه السطحية وا
  التعامل مع اخلارج وسياسات التجارة اخلارجية:.4

إن سياسة االكتفاء الذايت ال يعين املقاطعة االقتصادية للعامل اخلارجي فالبد من االنفتاح على اخلارج حيث أن 
دل أو األمن الغذائي يعين أن يكون اإلنتاج القومي متوفرا أكثر من اخلارجي وهذا ال يعين االستغناء عن التبا

االسترياد، وجيب أن تكون سياسة االسترياد وقتية حتل حملها اجلهود املبذولة لتحقيق االكتفاء الذايت للمنتجات 
 الغذائية األساسية خاصة أن سياسة االسترياد ختضع لضغوط سياسية )وغريها من التأثريات السلبية(.

ديد سياسة االستهالك واإلنتاج وعليها ميكن حتديد وأخريا فان حتديد سياسة االستهالك استرياد سليمة تتطلب حت
سياسات االسترياد فباستمرار اسرتاد اخلضر والفواكه مثال يف حاالت وفرة اإلنتاج احمللي سيؤثر سلبا على اإلنتاج 

 احمللي للمواسم املقبلة.
 : تعديل األمناط االستهالكية وتنمية البدائل السلعية.5

ية يكون من خالل توعية أفراد اجملتمع حول أمهية حتسني املعارف اخلاصة ابختبار إن تعديل األمناط االستهالك
النظام الغذائي املناسب من الناحية التغذوية وبتقنيات إنتاج األغذية وجتهيزها وختزينها على مجيع املستوايت خاصة 

الغذائي السليم واحلياة  على املستوى األسري، كما يتم التشديد على دور وسائل اإلعالم يف ذلك، والنظام
الصحية البد أن تكون متابعة من طرف احلكومات واليت جيب عليها تقييم العرض الغذائي والوضع التغذوي لدى 

إىل تقييم العالقة بني نوعية النظام الغذائي واألمراض يف إطار الظروف اخلاصة ابلبلد، ووضع برامج  األفراد، إضافة

                                                 
 .58عبد اجلبار حمسن ذايب الكبيسي، مرجع سابق، ص  1



 الفصل الثاني: إشكالية األمن الغذائي في الجزائر

 

91 

 

ات األغذية والتغذية مع تكيفها مبا يتفق مع الظروف احمللية للبلد، فاألمن الغذائي شاملة لتحسني مستوايت إمداد
 1يستدعي توجيه االستهالك حنو السلع الغذائية األكثر واألسهل توافرا سواء ابإلنتاج احمللي أو املستورد.

 : إعطاء االهتمام واألولوية ملوضوع التخزين االسرتاتيجي ملواجهة حالة الطوارئ.6

عرف املخزون االسرتاتيجي من سلعة ما أبنه الكميات اليت حتتفظ هبا احلكومة أو القطاع اخلاص من سلعة ي
إسرتاتيجية ملواجهة الطلب احمللي عليها خالل فرتة زمنية مستقبلية أو مبفهوم آخر املخزون االسرتاتيجي من الغذاء 

دي أي أزمات عشوائية هتدد األمن الغذائي، واملخزون ما يلزم ختزينه من الغذاء املنتج حمليا أو املستورد لتفا
االسرتاتيجي قد يكون إما موجه لالحتياجات الغذائية للسكان أو تغذية احليواانت أو لالستخدامات الصناعية، 

 واجلدير ابلذكر أن الحتياطي الغذاء ثالث مكوانت مهمة وهي:
 احتياطي الغذاء الوطين الرمسي؛ -
روتينية املتعلقة ابلشراء هبا منظمة أو دوائر تسويق الغذاء الرمسية ألغراض أنشطتها الاملخزوانت اليت حتتفظ  -

 والبيع؛
املخزوانت اليت حيتفظ هبا القطاع اخلاص )خنص ابلذكر الفالحني( وفيما عدا الفرتة اليت تسبق احلصاد مباشرة  -

 ىل املخزوانت احلكومية.إابإلضافة فان خمزوانت هذا القطاع سوف تفوق املخزوانت األخرى عموما 

 وتتمثل األهداف الرئيسية للتخزين الغذائي يف: 
 ؛تثبيت أسعار السلع واملنتجات الزراعية الغذائية ابلتحكم يف املعروض يف السوق وحسب الطلب -
وجود نظام ختزين سليم يشجع املزارعني على حتسني إنتاجهم من دون ختوف من التغريات السريعة اليت تؤثر  -

 ؛ب يف مدخالهتم الزراعيةابلسل
رغبات  إلشباعيتميز اإلنتاج الزراعي مبومسيته واالستهالك البشري الدائم له، ومن هنا البد من التخزين  -

 ؛وحاجات املستهلكني على دار السنة
 إن وجود املخزون االحتياطي للمنتجات الغذائية األساسية ميثل أداة يف يد الدولة لكسر حدة االحتكارات. -

ألخري ميكن اعتبار التخزين الزراعي من الوسائل الفعالة لعالج مشاكل الغذاء اليت تعاين منها معظم الدول ويف ا
 2النامية وميثل عنصرا أساسيا من عناصر التخطيط االسرتاتيجي.

  تصحيح توزيع الناتج القومي لصاحل الفالحني:.7
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ن أكرب احلصص من الناتج القومي مقارنة ابلقطاع من املالحظ يف االقتصاد أن قطاعي الصناعة والتجارة أيخذا
الزراعي السلعي واملشكل هنا يف البنية االقتصادية اليت البد من تصحيحها مبا يسمح للقطاع الزراعي أبخذ حصته 
من الناتج القومي وابستخدام سياسة زراعية كفأه تلعب دورا مهما يف تنمية القطاع الزراعي، فالسياسة السعرية 

أداة مهمة جيب أن حتظى أبولوية ضمن إسرتاتيجية التنمية االقتصادية حبيث تشكل ضماان لألمن الغذائي تعترب 
خصوصا ابلنسبة للسلع ذات االستهالك الواسع املدعومة، وحتسني اخلدمات اإلنتاجية ومراجعة سياسات حتديد 

ني كفاءة السوق واحلد من االحتكار ومحاية األسعار واحلد من التغريات املومسية احلادة يف األسعار احمللية بتحس
السياسات املالية والنقدية واالئتمانية كخفض الضرائب  إىل املنتجني من تقلبات األسعار يف السوق العاملية، إضافة

والرسوم اجلمركية على مدخالت اإلنتاج الزراعي وحماربة التضخم وتطوير اجلهاز املصريف بتقدمي أحسن اخلدمات 
 ت التسويقية وهكذا ابلنسبة لبقية السياسات اليت تعزز مكانة القطاع الزراعي يف االقتصاد القومي.والسياسا

  طرق ووسائل النقل:.8

إن التقدم الذي يشهده القطاع الزراعي وزايدة الفائض يف اإلنتاج يستوجب نقله إىل أسواقا تكون يف الغالب 
الت الزراعية كاألمسدة وغريها واليت يتطلب إحضارها من مناطق إىل احلاجة إىل املدخ بعيدة عن املزارع، إضافة

إنتاجها البعيدة عن املزارع أيضا، وكذا التبادل القائم بني فروع اإلنتاج الزراعي ومن هنا وجب توفري شبكة من 
 1الطرق ووسائل النقل من أجل التنمية الزراعية.

  صياغة إسرتاتيجية لألمن الغذائي:.9

د انه من الضروري صياغة إسرتاتيجية لألمن الغذائي على مستوى البلد واضحة وحمددة بناءا مما سبق ذكره جن
على دراسة موضوعية لإلمكانيات املتاحة والظروف احمليطة واالحتماالت املستقبلية، وهي تصور ملا ينبغي أن 

 رتاتيجية األمن الغذائي نذكر:تكون وضعية األمن الغذائي مستقبال ومن أهم العوامل واملتغريات اليت تعاجل إس
 ؛وضع تصور مستقبلي للموارد بصفة عامة واملوارد الطبيعية على وجه اخلصوص -
تصور مستقبلي الحتياجات السكان من السلع الغذائية املختلفة )على ضوء النمو الدميوغرايف والنزوح الريفي  -

 ؛والتغريات يف مستوى املداخيل...(
 ؛نتاج الكلي من السلع الغذائية املختلفةتصور مستقبلي الحتماالت اإل -
تصور مستقبلي الحتماالت التقدم التكنولوجي وإمكانيات استثماره وتطور السوق العاملي وأتثرياته على  -

 الزراعة؛
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 ؛الوفاء ابحتياجات السكان اعتمادا على الزراعة الوطنية أو االسترياد إلمكانياتتصور مستقبلي  -
 لية واليت من املمكن أن تنشأ مستقبال وآاثرها؛تصور مستقبلي للمشاكل احلا -
 ستوى املعيشي للسكان الريفيني. تصور مستقبلي ألاثر التطورات السالفة الذكر يف الزراعة وإمكانية حتسني امل -

ويف األخري ميكن التأكد أبن الوسائل واإلجراءات لتحقيق األمن الغذائي هي كثرية ومتعددة ختتلف على 
يات كل بلدن فال ميكن حتقيق تنمية اقتصادية مستدامة وبوترية جيدة دون تطوير القطاع حسب ظروف وإمكان

 1الزراعي وحل مشكلة األمن الغذائي أبسرع الطرق وأفضلها.
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  املبحث الثاين: حمددات العرض والطلب على املواد الغذائية

ر الغذاء واليت هلا عدة أسباب ولعل يعد حتقيق األمن الغذائي العاملي مشكلة صعبة خاصة يف ظل ارتفاع أسعا
 من أمهها اتساع اهلوة بني ما هو معروض وما هو مطلوب من الغذاء.

 الطلب على الغذاءحمددات املطلب األول: 
 إن الطلب على الغذاء يتأثر بعدة عوامل منها التقليدية ومنها احلديثة، وفيما يلي عرض ألهم هذه العوامل:

 العوامل الدميوغرافية .1
يعترب النمو الدميوغرايف من احملددات األساسية للطلب العاملي على الغذاء، حيث أن تزايد عدد السكان بنسب 
تفوق متوسط معدالت منو اإلنتاج الزراعي خالل نفس الفرتة الزمنية يؤدي االختالالت على مستوى سوق الغذاء 

وعدد السكان عالقة طردية أي أنه كلما زاد معدل وكما هو معروف فان العالقة بني الطلب على الغذاء  1العاملي،
 النمو السكاين زادت الكمية املطلوبة من الغذاء رغم ثبات أسعار الغذاء والعوامل األخرى.

تشري خمتلف الدراسات إىل أن عدد السكان ومعدل النمو السكاين يعد من أهم العوامل الرئيسية احملددة حيث 
امية يف األجل الطويل نظرا للزايدة البطيئة يف مستوى الدخل الفردي احلقيقي، للطلب على الغذاء يف الدول الن

ابإلضافة إىل أتثري نوعية السكان من حيث مستوى التعليم والكفاءة اإلنتاجية على الطلب على الغذاء وكذا 
حلضر نتيجة للهجرة التوزيع اجلغرايف للزايدة السكانية فيالحظ أن الزايدة السكانية مصحوبة بزايدة حجم سكان ا

الداخلية من الريف إىل املدينة حبثا عن فرص عمل أفضل من القطاع الزراعي يف قطاعات الصناعة واخلدمات 
وهذا ما ينعكس على نقص العرض الكلي من الغذاء فضال عن عدم وجود فائض غذائي يف الريف يليب 

تغري يف أمناط استهالك العمال النازحني من احتياجات االستهالك الغذائي يف املناطق احلضرية وكذا حدوث 
الريف إىل املدينة مما أدى إىل ارتفاع الطلب على الغذاء، كما يؤثر التوزيع اجلغرايف على اخنفاض نسبة سكان 
الريف وحتول منط استهالكهم من االستهالك الذايت إىل االستهالك عن طريق السوق، ومن انحية أخرى فان عدم 

ل النمو السكاين ومعدل منو الطلب على الغذاء يؤدي إىل عدم احملافظة على املستوى املعيشي التوازن بني معد
 2لألفراد ومنه ضعف مستوى غذائهم.

 الغذائيأتثري الدخل والدخل احلقيقي ومعدل منوه على الطلب .2
لدخل هو احملدد الرئيسي من املعروف يف النظرية االقتصادية أن الطلب على املواد الغذائية يتأثر ابلدخل وأبن ا

لالستهالك، إذن هناك عالقة وطيدة وواضحة بني الدخل واالستهالك بغض النظر عن نوع هذا الدخل وأي تغري 
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يف الدخل يؤدي إىل تغري االستهالك واالنتقال من نقطة إىل أخرى على دالة االستهالك واجلدير ابلذكر هنا أن 
ليس اثبتا إذ يوجه النصيب األكرب من الدخل إىل االستهالك بينما االرتباط بني االستهالك ومستوى الدخل 

وتشري إحدى الدراسات إىل أن الدخل احلقيقي ومعدل  1تنخفض احلصة املوجهة لالستهالك من الدخل املرتفع،
ذاء منوه من العوامل املهمة اليت حتدد الطلب على الغذاء يف الدول النامية حبيث مرونة الطلب الدخلية على الغ

 تتوقف على مستوى الدخل احلقيقي ومعدل منوه، وللتوضيح أكثر:
 الدخل القومي احلقيقي ومعدل منوه: يؤثران على الطلب على الغذاء من خالل جانبني: (أ

اجلانب الكمي: وهو أتثري ارتفاع الدخل القومي احلقيقي على الطلب على الغذاء فمن احملتمل )حسب النظرية  -
زاد مستوى الدخل القومي يزداد الطلب على الغذاء كما هو احلال ابلنسبة لدول مشال  االقتصادية( أنه كلما

إفريقيا والشرق األوسط حيث أدت زايدة الدخل القومي هلا إىل زايدة الطلب على الغذاء خاصة منتجات 
 اللحوم.

، وميكن القول أنه يوجد اجلانب التوزيعي: ونعين بذلك التفاوت يف مستوايت الدخول الفردية يف الدول النامية -
 عالقة بني اخنفاض مستوى الدخل الفردي احلقيقي للطبقات الدنيا بتغري منط استهالكها من الغذاء.

الدخل الفردي احلقيقي ومعدل منوه: يؤثر الدخل الفردي احلقيقي ومعدل منوه يف الطلب على الغذاء   (ب
قوة الشرائية لألفراد مبا ميكنهم من زايدة طلبهم عن طريق زايدة متوسط دخل الفرد الذي يؤدي إىل حتسني ال

على مجيع السلع االستهالكية مبا فيها الغذاء، واجلدير ابلذكر هنا أن النسبة املنفقة على الغذاء من الدخل 
تكون يف البداية متزايدة مع ارتفاع الدخل )إذا كان مستوى الدخل الفردي شديد االخنفاض( مث بعد ذلك تقل 

جييا كلما زاد مستوى الدخل الفردي وهذا حسب قانون اجنل الذي يقرر "أنه مع منو الدخل الفردي النسبة تدر 
فوق حد معني تتناقص النسبة املنفقة على الغذاء من الدخل وهذا على الرغم من زايدة احلجم املطلق للطلب 

 2على الغذاء.

 األسعار.3
 ابخنفاض األسعار وينخفض ابرتفاعها.ابختصار حسب قانون العرض والطلب، فان الطلب يزداد 

 الذوق.4
يقوم املستهلك بشراء ما ينسجم مع نظام ذوقه وموقفه من السلع وهذا األمر يصعب قياسه ألنه خيضع ملتغري 

 شخصي وخيتلف من فرد آلخر وحسب املواقف الذاتية.

                                                 
 . 218اد جبارة، مرجع سابق، ص مر  1
 .308إبراهيم مصطفى وأمحد رمضان نعمة هللا وحممد أمحد السرييت، مرجع سابق، ص  2
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 :التوقعات .5
ة ملادة ما فنالحظ إقباهلم على شرائها حىت لو مل إذا ما توقع املستهلكون أبن األسعار سرتتفع يف الفرتة القادم

 يكن هناك داع لذلك، وعلى العكس إن توقعوا اخنفاض أسعارها فان إقباهلم على شرائها سيرتاجع.
 :أسعار املواد البديلة .6

 1وهي السلع اليت حتل إحدامها حمل األخرى كليا أو جزئيا واليت تعطي نفس مستوى اإلشباع لدى املستهلك.
سعرها وسعر املواد األخرى أيضا ويتعلق األمر فيما ذا كانت تربطهما عالقة  (x)يتأثر الطلب على سلعة معينة و 

يف  (x)واليت ميكن أن حتل حمل املنتوج  (y)منافسة أو عالقة تكميلية، فعلى سبيل املثال إذا ارتفع سعر املادة 
ويف حالة اخنفاض سعر  (x)زداد اإلقبال على املنتوج وسي (y)االستهالك، فإهنم سيقللون من استهالك املنتوج 

، أما إذا كان املنتوجني تربطهما عالقة تكميلية فان ارتفاع سعر (x)فان الطلب سيتحول حنو املنتوج  (y)املنتوج 
 2أحدامها يؤدي إىل اخنفاض الطلب على السلعتني يف نفس الوقت والعكس صحيح.

 صناعة الوقود احليوي .7
معدل النمو الدميوغرايف وحتسني مداخيلهم أهم العوامل التقليدية املعروفة اليت تؤدي إىل زايدة الطلب  إن ارتفاع

على الغذاء، لكن هناك عوامل مل تكن تتضمنها معادالت الطلب على الغذاء العتبارها ال متثل طلبا قواي على 
مطلع القرن احلادي والعشرين أدى إىل زايدة  السلع الزراعية ومع االرتفاع املتواصل ألسعار الطاقة السيما يف

الطلب على احملاصيل املستعملة كمواد أولية يف إنتاج الوقود احليوي* ) القمح، الذرة، البذور الزيتية..( وكنتيجة 
لذلك قامت العديد من دول العامل خاصة منها املنتجة للحبوب )قمح وذرة( الستخدامها يف إنتاج الوقود احليوي، 

تزايد االهتمام الذي توليه العديد من دول العامل املتقدم والنامي ابلوقود احليوي خالل السنوات القليلة ولقد 
، كما سيتحول إنتاج القمح الصاحل 2018بليون لرت سنة  160املاضية، حيث مت توقع أن يصل إنتاج االيثانول إىل

ينعكس سلبا على الدول املستوردة للغذاء منها للخبز إىل قمح عايل النشاء الستخراج الوقود احليوي وهو ما 
من السكر،  %68.2من الزيوت النباتية و %74.2العربية خاصة ابعتبارها تستورد نصف احتياجاهتا من احلبوب و

وهو يشهد تزايد كل سنة وهذا ما يؤكد لنا أن إنتاج الوقود احليوي أصبح يزاحم الطلب االستهالكي للبشرية يف 
خزان سيارة  مللءالغذائية خاصة القمح والذرة والبذور الزيتية، وتشري الدراسات أن احلبوب الالزمة استخدام السلع 

كلغ من الذرة تكفي إلنتاج   240رابعية الدفع ابإليثانول ميكن أن تكفي لتغذية شخص واحد ملدة سنة إذ أن 
لع الغذائية الرئيسية يف العامل تضاف إىل لرت من االيثانول لذا فان صناعة الوقود متثل طلبا حقيقيا على الس 100

                                                 
 .16، ص 2002، سنة التسويق الزراعي "مفاهيم وأسس"أيب سعيد الديوجي ودوخي عبد الرمحان احلنيطي،  1
 .46حممد رفيق أمني محدان، مرجع سابق، ص  2
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العوامل السابقة الذكر، لذا فان أي حماولة للتنبؤ ووضع اسرتاتيجيات للطلب على الغذاء البد من األخذ بعني 
االعتبار الطلب على السلع الغذائية إلنتاج الوقود احليوي إضافة إىل ابقي العوامل يف تقدير احلجم احلقيقي للطلب 

 1اء.على الغذ
 املطلب الثاين: حمددات عرض الغذاء 

ان حمددات عرض الغذاء تتميز ابلثبات النسيب أو التناقص خاصة املوارد الطبيعية منها األراضي الزراعية واملياه 
 وبعض العوامل األخرى.

 املوارد الطبيعية .1
والعنصر البشري( وحسب تقديرات تعترب األرض املورد األساسي لعملية اإلنتاجية الزراعية )إضافة إىل املياه 

منظمة الزراعة والتغذية لألمم املتحدة فان مساحة األرض واخلاصة إبنتاج احملاصيل الزراعية وبشكل مستمر تقدر 
 601و %57.5مليون هكتار يف الدول النامية بنسبة  800منها  2002مليون هكتار سنة  1404بنحو 

، كما أن هناك تباين بني األقاليم يف كل من املساحة الكلية %42.5 مليون هكتار يف الدول املتطورة أي بنسبة
واملساحة الزراعية والرقعة املستدامة والرقعة املروية، ورغم األمهية البالغة لألراضي الزراعية إال أهنا تشهد تراجع يف 

إىل تدهورها مثل  مساحتها ابألخص يف الدول النامية وهذا راجع لعدة أسباب إما بشرية أو طبيعية ما أدى
االجنراف املائي للرتبة، والتدهور الكيميائي )متلح الرتبة، احلموضة..(، أما عن املياه فتعترب ندرهتا وسوء استغالهلا 

الصناعية تعتمد كلها على عنصر املاء  هتديدا على التنمية فصحة اإلنسان ورفاهيته وأمنه الغذائي إضافة إىل التنمية
 إذا مل يتم تسيري املوارد املائية يف الوقت احلايل وما بعده بفعالية أكثر. ومجيعها معرضة للخطر

كما تشري الدراسات إىل أن عدد سكان العامل تضاعف يف القرن العشرين ثالث مرات يف حني ازداد استهالك 
ياه وسيستمر هذا املياه ستة مرات ما أوقع العامل يف مشكلة العجز املائي حبيث اخنفضت حصة الفرد السنوية من امل

االخنفاض بفعل تزايد النمو السكاين العاملي وكذا التقدم التكنولوجي الذي يشهده العامل والذي أثر بشكل سليب 
 2على وضع املياه كما ساهم يف تلوث غالبية املوارد املائية.

 توفر مدخالت اإلنتاج .2
لالزمة إلنتاج هذا املنتوج فعملية اإلنتاج يعتمد حجم العرض ملنتوج معني على مدى توفر عناصر اإلنتاج ا

الزراعي تعتمد على األرض واملاء ورأس املال واأليدي العاملة والتكنولوجيا فإذا ما توفرت هذه العناصر بقدر معني 
                                                 

 .220جع سابق، ص مراد جبارة، مر  1
رة زيوت أو شحوم حيوانية مثل زيت فول *الوقود احليوي: وقود نظيف يعتمد إنتاجه يف األساس على حتويل الكتلة احليوية سواء كانت حبوب أو حماصيل زراعية مثل الذرة، أو يف صو 

ري املركبات وغريها وكذا يتم احلصول على الوقود احليوي من التحليل الصناعي لباقي الصواي وزيت النخيل إىل إيثانول كحويل أو ديزل عضوي يسمح ابستخدامها يف اإلانرة وس
 احملاصيل الزراعية وبقااي احليواانت اليت ميكن إعادة استعماهلا. 

 .222، ص سابقمراد جبارة، مرجع  2
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فان حجم اإلنتاج يزداد وابلتايل حجم العرض على املنتوج يتحدد مبدى إاتحة هذه العناصر طرداي، وميتاز اإلنتاج 
اعي عادة وخالل فرتة زمنية ومكان حمددين بضعف املرونة ويف حالة تغري حجم املدخالت الزراعية يستجيب الزر 

اإلنتاج ببطء هلذا التغري ألن العملية الزراعية حباجة إىل وقت حمدد ال سلطة لإلنسان عليه، فإذا تغريت الظروف 
العنب فيجب أن مير على ذلك موسم زراعي واحد  اإلنتاجية العامة مبا يشجع التوسع يف إنتاج منتوج معني مثل

 1على األقل حىت يستجيب السوق هلذا املتغريات.
 احملددات التكنولوجية .3

يساهم التقدم التكنولوجي يف زايدة حجم اإلنتاج الغذائي سواء عن طريق التوسع األفقي أو العمودي ويؤدي 
أو احلصول على نفس كمية الناتج ابستخدام كمية أقل  إىل احلصول على كمية أكرب من الناتج بنفس املدخالت

زاد إنتاج  1979-1945من املدخالت وقد أوضحت دراسة عن االقتصاد األمريكي أنه خالل الفرتة من 
بدون أي زايدة يف املدخالت وهذا راجع للتقدم التكنولوجي الذي تشهده ويف دراسة  %85احملاصيل بنسبة 

سنة يف األرجنتني تبني أن الزايدة الفعلية يف اإلنتاج  25همة يف منو الزراعة خالل أخرى عن حتديد العناصر امل
 %2سنواي، وسامهت عناصر اإلنتاج املختلفة )األرض والعمل ورأس املال( بزايدة قدرها %3الزراعي كانت حوايل 

راعي، وعلى العموم يتخذ سنواي يف الناتج الز  %1سنواي يف حني ساهم التقدم التكنولوجي إبحداث زايدة قدرها 
التقدم التكنولوجي يف جمال الزراعة شكلني إما مباشرا أو غري مباشر ويقصد التقدم التكنولوجي املباشر تلك 
الوسائل اليت تستخدم لتنشيط اإلنتاج النبايت واحليواين واليت تتمثل يف مدخالت اإلنتاج احملسنة مثل البذور 

التكنولوجي غري املباشر فهو خيتص ابلتعليم والتدريب واإلرشاد الزراعي وإنشاء  واألمسدة واآلالت...، أما التقدم
كما يعتمد حجم العرض من سلعة معينة على املستوى    2الطرق واالتصال الذي يؤثر على النشاط الزراعي،

هذه السلعة ففي التكنولوجي املطبق يف اإلنتاج والذي حيدد اإلنتاجية وكمية اإلنتاج وابلتايل حجم املعروض من 
حالة استخدام أساليب تكنولوجية تقليدية فان حجم اإلنتاج واإلنتاجية يكون يف أدىن مستوايته يف حني يرتفع 

وتظهر مالمح التخلف التكنولوجي يف  3اإلنتاج واإلنتاجية يف حال تطبيق األساليب الفنية املتقدمة يف اإلنتاج،
واليت تشمل املشاكل التكنولوجية ومستلزمات اإلنتاج التكنولوجي  مستوى اإلنتاج واإلنتاجية للدول النامية

تخدام مستلزمات اإلنتاج الزراعي الغذائي كما ونوعا من أهم والعمليات الزراعية يف حد ذاهتا حبيث ضعف اس

                                                 
 .40حممد رفيق أمني محدان، مرجع سابق، ص  1
 .330د أمحد السرييت، مرجع سابق، ص إبراهيم مصطفى وأمحد رمضان نعمة هللا وحمم 2
 .44، ص سابقحممد رفيق أمني محدان، مرجع  3
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احملسنة العوامل اليت أدت إىل ضعف اإلنتاجية الزراعية وقصور اإلنتاج الزراعي فيها )وتشمل أساسا كل من البذور 
 1واألمسدة واآلالت الزراعية...( وكذا ضعف املستوى الفين.

 رأس املال .4
حسب النظرية االقتصادية فان عنصر رأس املال من عوامل اإلنتاج اليت تفسر التغريات يف حجم اإلنتاج، حيث 

مع ثبات العوامل  توجد عالقة طردية بني حجم الناتج الغذائي وقيمة رأس املال املستخدم يف القطار الزراعي
األخرى، ويتوقف معدل الزايدة يف رأس املال املستخدم يف الزراعة على حجم االستثمارات الزراعيةـ حيث يعد 
االستثمار الزراعي أهم العوامل األساسية الالزمة لتحقيق التنمية الزراعية مبا يوفره من استثمارات زراعية متاحة 

 2املكننة الزراعية.والكفاءة يف استخدامها والتوسع يف 
 السعر .5

يساعد السعر املنتجني يف ختطيط مشاريعهم الزراعية للموسم القادم فإذا ارتفعت أسعار سلعة معينة فيتضح 
للمزارع بعد ذلك أبن هذه األسعار ستكون أيضا أسعار املستقبل ويبقى هذا احتمال من قبل املنتج جمرد توقع 

 توقعاته.وعندما يقوم املزارع يف وضع خططه اإلنتاجية بناء على وليس ابلضرورة أن يكون ذلك صحيحا 

 أسعار السلع األخرى .6
 (y)فإذا ارتفع سعر السلعة  (x)يؤثر تطور أسعار السلع اليت ميكن للمنتج أن ينتجها على العرض من املادة 
 .(x)ر السلعة فان املنتج يتوجه إىل إنتاج السلعة اليت ارتفع سعرها والعكس صحيح إذا ارتفع سع

 احملددات االقتصادية .7
لقد أتثرت مناذج التنمية االقتصادية الزراعية وبرامج إنتاج الغذاء يف العصر احلديث أبكثر من فلسفة اقتصادية، 
حيث انقسمت جغرافية العامل ما بعد احلرب العاملية األوىل إىل ثالث أمناط خمتلفة اإليديولوجية اعتمدت األوىل 

كالسيكية ومتضمنات السوق يف النشاط االقتصادي أما الثانية أن التحكم يف توزيع املوارد وفقا النظرية ال
للتخطيط املركزي أكثر عدالة يف توزيع عوائد عناصر اإلنتاج )خاصة بني العمل ورأس املال( يف حني اعتمدت 

 السابقني.اجملموعة الثالثة )البلدان النامية( مسارات خمتلفة تباينت بني النموذجني 

                                                 
 .228مراد جبارة، مرجع سابق، ص  1
  .329إبراهيم مصطفى وأمحد رمضان نعمة هللا وحممد أمحد السرييت، مرجع سابق، ص  2
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 اإلنتاج تكاليف.8
إىل إنتاج السلعة ذات التكلفة الدنيا وكلما ارتفعت تكاليف اإلنتاج وانعكس ذلك سلبا على كمية مييل املنتج 

اإلنتاج ألن ذلك يؤدي إىل ارتفاع األسعار مما يسبب تقلص الطلب على هذه السلع والذي قد يعين اخلسارة 
 1ابلنسبة للمنتج.

                                                 
 .42حممد رفيق محدان، مرجع سابق، ص  1
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 يف اجلزائر ومشاكله ئيالغذااألمن : وضعية املبحث الثالث
متتلك اجلزائر العديد من اإلمكانيات لتشجيع اإلنتاج الزراعي الغذائي الذي حتتاجه، إال أهنا لتزال تعاين من     

 .مشكلة غذائية وتعتمد بكثرة على الواردات لتأمني الغذاء لسكاهنا
 املطلب األول: وضعية األمن الغذائي يف اجلزائر

طرق إىل اإلنتاج النبايت واحليواين ومعدالت االكتفاء اخلاصة تلدراسة وضعية األمن الغذائي يف اجلزائر البد من ال 
 هبما.

 اإلنتاج النبايت:  الفرع األول: 
يتطلب ارتفاع الطلب الغذائي عادة ارتفاعا أكرب يف اإلنتاج النبايت لكن جند أن اجلزائر تعاين من تغريات يف   

، وألجل حتليل تطور يف طريق القطاع الزراعي وتنميته األمطار يف أجزاء كبرية من الوطن مما شكل عقبةهطول 
 اإلنتاج الغذائي النبايت يف اجلزائر نستعني ابجلدول التايل:

 (   الوحدة: ألف طن2014-2001تطور اإلنتاج الغذائي النبايت يف اجلزائر )(: 1-2اجلدول رقم ) 
اجملموعات 

 ةالسلعي
2001-
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 20011 2012 2013 2014 

 3435.23 4912.23 5137.25 3727.99 4558.57 5253.15 1702.05 3601.91 4017.75 3287.66 احلبوب

 4673.52 4928.03 4219.5 3862.19 3300.31 2636.06 2171.06 1506.86 2180.96 1646.67 البطاطا

 93.70 95.83 84.30 78.82 72.32 64.29 40.16 50.08 44.07 51.18 البقوليات

 12297.73 11866.41 10402.3 9569.24 8640.42 7291.29 6068.13 5524.28 3995.41 3631.11 اخلضر

 4205.10 4231.63 3856.74 3708.31 3350.13 3037.01 2653.51 2216.12 2216.12 2365.26 الفواكه

على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات  مادامن إعداد الطالبة اعت: املصدر
 (، اخلرطوم.35-26الزراعية، أعداد خمتلفة )

حيتل اإلنتاج النبايت مكانة مهمة يف الزراعة عموما ألنه املصدر األساسي للغذاء وهو يضم جمموعة كبرية من  
كما يوضح اجلدول أعاله فان اإلنتاج و بوب والبقوليات واخلضر والفواكه، ولعل من أبرزها احل 1الرتاكيب احملصولية،

النبايت يف اجلزائر من اجملموعات السلعية الغذائية النباتية تشهد على العموم ارتفاعا من سنة إىل أخرى خالل الفرتة 
 ( ومبعدالت متفاوتة. 2001-2014)

                                                 
 .81فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  1
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فقد  2ملا هلا من أمهية غذائية يف حياة املواطن اجلزائري، 1لوطين،تعد احلبوب عنصرا أساسيا يف األمن الغذائي ا     
عرفت تذبذاب واضحا بني الزايدة والنقصان يف حجم إنتاجها ما جعل حجم اإلنتاج النبايت غري منتظم خالل هذه 

الفرتة  مليون طن خالل3.28 بـالفرتة، فمن خالل استقرائنا ألرقام اجلدول أعاله نالحظ أن إنتاج احلبوب قدر 
ارتفع اإلنتاج بنسبة جيدة ولكن  أي ،مليون طن 4.01حوايل  2006( يف حني بلغ سنة 2001-2005)

فرتة الدراسة إذ بلغ خالل  2008حقق أدىن مستوى له سنة  حيث 2008و 2007نالحظ أنه اخنفض سنيت 
سبة وخاصة منها عدم انتظام وهذا راجع لعدة أسباب تتعلق أساسا ابلظروف املناخية غري املنا ،مليون طن 1.70

 2009ليعود إىل االرتفاع سنة  .إضافة إىل عدم اإلعداد اجليد للرتبة ،تساقط كمية األمطار على مدار السنة
وهذا نتيجة حتسن الظروف املناخية ابألخص هطول األمطار، لكنه بدأ يف الرتاجع  ،مليون طن 5.2حيث بلغ 

مقارنة بسنة  %29طن على التوايل وبذلك اخنفض بنسبة  مليون3.7و 4.5مبقدار  2011و 2010سنيت 
مليون طن، وما فتأ أن تراجع  5.1فقد حتسن اإلنتاج وعاد إىل االرتفاع بقيمة  2012، أما خالل سنة 2009
وكذلك بسبب الظروف املناخية إضافة إىل ظروف أخرى )سوء تنفيذ عملية احلصاد  2014و 2013سنيت 

 ة اخلضر وتربية املواشي والدواجن دون احلبوب الرتفاع عائدها(.وتوجه الفالحني حنو زراع
لريتفع بشكل متواصل  2008 إىل 2001أما خبصوص البقول اجلافة فهي عرفت تذبذاب خالل الفرتة من       

وهذا راجع إىل زايدة املساحة املزروعة ابألخص  ،ألف طن 93.70 حيث بلغ اإلنتاج 2014إىل غاية سنة 
وأما جمموعة اخلضر وأبرزها البطاطا ابعتبار اجملتمع اجلزائري يستهلكها على نطاق  ،عة احلمص والبازالءزايدة زرا

ألف طن خالل  1646.67واسع أنخذها كعينة، فقد شهدت ارتفاعا خالل هذه الفرتة فانتقل اإلنتاج من 
ويعود هذا االرتفاع  فاختذت اجتاها تصاعداي ،2014ألف طن سنة  4673.52 ( إىل2005-2001الفرتة )

ونفس الشيء ابلنسبة لباقي اخلضر وحىت الفواكه شهدت  ،إىل زايدة املساحة املزروعة وارتفاع إنتاجية اهلكتار
وترجع األسباب كذلك إىل زايدة املساحة املزروعة وارتفاع إنتاجية اهلكتار  ،ارتفاعا يف اإلنتاج خالل نفس الفرتة

 منه يف جمال تشجيع غرس األشجار املثمرة.وهذا بفعل الدعم الذي استفادت 

                                                 
  .57، ص 2016اخلامس، ديسمرب ار فوفو وحويشييت رشيد، "ضرورة رفع اإلنتاجية الزراعية يف اجلزائر من أجل دعم األمن الغذائي"، جملة أحباث ودراسات التنمية، العدد عم 1
 .15، ص 2014قتصادية، العدد اخلاص ابملؤمتر العلمي اخلامس، سنة بالسم مجيل خلف، "أمهية االستثمار الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي يف العراق"، جملة كلية بغداد للعلوم اال 2
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 : اإلنتاج احليواين والسمكيالفرع الثاين: 
اإلنتاج احليواين جزءا مهما من اإلنتاج الزراعي حيث يساهم يف تغطية االحتياجات االستهالكية  يعترب 

 . تطور اإلنتاج احليواين والسمكي يف اجلزائرللسكان، واجلدول التايل يوضح 
 (    الوحدة: ألف طن2014-2001تطور اإلنتاج احليواين والسمكي يف اجلزائر للفرتة )(: 2-2اجلدول )

اجملموعات 
 السلعية

2001-

2005 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

حلوم 
 محراء

256.38 209.14 229.57 235.93 271.59 263.26 267.41 240.9 242.20 252.64 

حلوم 
 بيضاء

165.17 131.75 142.59 142.08 190.83 296.40 330.33 365.4 418.40 463.18 

ألبان 
 ومنتجاهتا

1634.64 1773.54 1851.18 1878.52 2377.64 2854.08 3165.66 3063.8 3400.67 3648.55 

 303.03 299.35 266.3 229.10 224.53 193.56 184.39 195.69 178.49 157.53 بيض

 99.17 101.80 105.56 101.76 130.12 132.27 142.04 148.84 157.02 117.48 أمساك

: من إعداد الطالبة اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات املصدر
 (، اخلرطوم.35-26الزراعية، أعداد خمتلفة )

خالل فرتة الدراسة، فبالنسبة إلنتاج اللحوم يتنب لنا من اجلدول أعاله أن اإلنتاج احليواين عرف تذبذاب  
 وقد اخنفضت القيمة إىل ،(2005-2001ألف طن يف متوسط الفرتة ) 256.38احلمراء قد بلغت 

وترجع أسباب ذلك إىل أتجيل االستهالك  ،اليت شهدت أدىن مستوى له 2006ألف طن سنة  209.14
لريتفع اإلنتاج خالل سنيت  1تكن يف متناول املستهلكني، اللحوم احلمراء املستوردة )اجملمدة( ألن أسعارها مل

 بـزايدة قدر  لألف طن مبعد 271.59بقيمة  2009بنسبة قليلة وقد حقق أكرب إنتاج سنة  2008و 2007
 ألف طن إىل 240ليعرف تراجعا يف السنة املوالية  مث استقر بعد ذلك يف حدود  2006مقارنة بسنة  29%

، وترجع األسباب يف تباين هذا اإلنتاج إىل تذبذب عدد رؤوس األبقار 2014 ألف طن لغاية سنة 252
أما خبصوص اللحوم البيضاء فقد سجلت ارتفاعا  2واألغنام أما املاعز واإلبل فقد عرفت استقرارا يف معدل منوها،

 463.18ألف طن لتصل إىل 165.17( بلغت 2005-2001يف اإلنتاج خالل فرتة الدراسة، ففي الفرتة )
الزايدة االجيابية يرجع إىل الدعم الذي قدمته الدولة لصاحل املربني لالستثمار يف  هومرد هذ 2014ألف طن سنة 

                                                 
1Ministère de l’agriculture et du développement rural, rapport sur la situation du secteur agricole, année 2005, p 

29. 
 .365مراد جبارة،  مرجع سابق، ص  2
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يف حني سجل إنتاج األلبان هو اآلخر ارتفاعا كبريا  1وكذا حسب الظروف املناخية، 1995هذا اجملال منذ سنة 
لكن بقي  .(2012خنفاض الطفيف سنة )رغم اال 2014ألف طن سنة  3648.55أو طفرة معتربة بلغت 

اإلنتاج احمللي غري قادر على حتقيق االكتفاء الذايت وذلك راجع إىل ضعف مردود األبقار، أما من انحية إنتاج 
البيض فقد انتشرت صناعة إنتاج البيض يف اجلزائر بصورة مقبولة حيث يظهر لنا من خالل اجلدول أعاله أن وترية 

حا تصاعداي خالل فرتة الدراسة وابملقابل عرف إنتاج األمساك هو اآلخر تباينا حيث شهد إنتاج البيض أخذت من
ليبدأ يف االخنفاض بعد ذلك ويستقر على هذا احلال حىت سنة ، 2007إىل 2001زايدة معتربة من الفرتة 

 ألف طن وهذا 157.02 بـاليت شهدت إنتاج قدر  2006ألف طن مقارنة بسنة  99.17إذ بلغ  2014
العمل على رفع القدرات  الدولةلذا البد على  2نتيجة الصيد اجلائر وطرق الصيد غري املستدمية والظروف املناخية،

 اإلنتاجية هلذا القطاع وخصوصا أن السمك يعترب غذاء صحيا جيدا.
 معدالت االكتفاء الذايت:الفرع الثالث: 

سنقوم بتحليل  وللتوضيح 3،واردات الغذاء من اخلارجاإلحصائيات تبني أن اجلزائر تعتمد كثريا على  حسب    
 وضعية االكتفاء الذايت من خالل اجلدول التايل:

                                                 
 .180، مرجع سابق، ص اء والتبعيةالزراعة اجلزائرية بني االكتففوزية غريب،  1

 .366مراد جبارة، مرجع سابق، ص  2
 .231، ص 2007، ماي 11العدد كمال رواينية، "حترير التجارة الزراعية وأثره على التنمية الزراعية يف اجلزائر"، جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،   3
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معدالت االكتفاء الذايت من اجملموعات السلعية الغذائية الرئيسية يف اجلزائر للفرتة (: 3-2اجلدول رقم )
(2001-2014( )%) 

اجملموعات 
 السلعية

2001-
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 20011 2012 2013 2014 

 21.65 39.57 34.2 31.96 36.48 39.88 16.02 33.83 35.62 30.46 احلبوب

 97.44 98.52 96.4 97.15 96.68 95.48 96.93 88.22 95.94 93.74 البطاطا

 32.78 34.02 32.3 27.68 25.99 26.86 17.69 20.79 21.39 23.17 البقوليات

 99.80 99.74 99.6 99.73 99.70 99.65 99.72 99.72 99.26 99.60 اخلضر

 89.97 93.03 91.8 91.47 90.65 89.78 90.70 90.70 92.07 91.34 الفواكه

الزيوت 
 والشحوم

8.05 7.07 6.21 6.21 12.12 6.15 13.30 8.0 14.03 8.03 

 90.13 93.05 90.6 90.50 89.92 88.13 86.71 86.71 83.15 89.38 اللحوم

 71.35 81.67 79.6 77.47 84.51 83.53 90.40 90.40 89.13 88.99 األمساك

 100 99.9 99.8 99.80 99.80 99.74 99.91 99.91 98.98 98.51 البيض

األلبان 
 ومنتجاهتا

43.87 40.44 42.64 42.64 46.50 51.06 52.90 51.6 63.17 50.48 

ة للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات : من إعداد الطالبة اعتمادا على بياانت املنظمة العربياملصدر
 (، اخلرطوم.35-26الزراعية، أعداد خمتلفة )

 نالحظ من خالل اجلدول أن اجلزائر تعرف ثالثة جمموعات حسب درجة االكتفاء الذايت للسلع الغذائية: 
ل نسبة االكتفاء جمموعات غذائية ذات معدالت اكتفاء ذايت منخفضة واليت تعرف نسب استرياد عالية وتق .1

وتضم كل من احلبوب ومجلة الزيوت والشحوم والبقوليات، حيث نالحظ من خالل  %50الذايت فيها عن 
اجلدول أعاله أن جمموعة احلبوب تعاين من نقص يف االكتفاء الذايت رغم أهنا مادة أساسية للغذاء وذات منط 

بـ  2013و 2009لت أكرب نسبة سنيت استهالكي واسع حيث تشهد تذبذاب طول فرتة الدراسة فقد سج
، ويعود سبب هذا االخنفاض %16.02 بـقدرت  2008على التوايل وأدانها يف سنة  %39.57و 39.88%

إىل تراجع الكميات املنتجة واستمرار ارتفاع قيمة العجز التجاري وأن اجلزائر تستورد احلبوب بكميات كبرية نظرا 
الطلب احمللي، أما عن البقول اجلافة فقد أخذت معدالت االكتفاء الذايت هبا لقصور الزراعة اجلزائرية عن تلبية 

، لرتتفع يف السنوات اليت تليها حىت بلغت 2007سنة  %20.79منحا تصاعداي نسبيا حيث بلغت النسبة 
وهذا راجع إىل مالئمة الظروف املناخية إال أهنا تبقى  %57.67أي مبعدل منو قدره  2014 سنة 32.78%

ة قليلة مل تغنها عن االسترياد نظرا لفتح اجملال لالسترياد أمام اخلواص وأيضا لالستهالك الواسع هلا، أما عن نسب
جمموعة الزيوت والشحوم فاجلزائر تشهد عجزا يف هذه املواد وتوضح النسب يف اجلدول مدى تبعية اجلزائر للخارج 
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دىن ومشال إفريقيا ككل يعد أكرب مستورد صايف للحبوب يف وليس اجلزائر فقط بل إقليم الشرق األ 1يف هذه املواد،
العامل  وعلى الرغم من أنه يتم تسديد تكاليف استرياد الغذاء بشكل جزئي من خالل زايدة اثبتة يف صادرات 
الفواكه واخلضروات، إال أنه من األرجح أن يزداد العمل على الصادرات أكثر فأكثر مع ازدايد استهالك الغذاء 

ل عام من قبل السكان الذين يتجهون للمدن ويزدادون ثراء واستهالكا للمواد الغذائية رفيعة املستوى ومرتفعة بشك
 2السعر بشكل خاص حسب ما يشر تقرير منظمة الفاو.

وتشمل هذه السلع احلليب  %80و %50جمموعات غذائية ذات معدالت اكتفاء ذايت متوسطة وترتاوح بني  .2
املالحظ أن جمموعة األلبان ومنتجاهتا شهدت تذبذاب طفيفا يف نسبة االكتفاء الذايت حيث ومشتقاته واألمساك، و 
ومن مث بدأت النسبة يف االرتفاع إىل أن بلغت أعلى مستوى هلا  2006سنة  %40.44بلغت أدىن نسبة سنة 

)منح قروض، ودعم نظرا لالهتمام الذي أولته الدولة بفرع احلليب بدعم املزارعني  %63.17بنسبة  2013سنة 
إال أهنا مل تتمكن من حتقيق نسب كافية تغنيها عن االسترياد، وابلنسبة لألمساك فقد  3وحدات اإلنتاج اخلاصة..(،

 حيث وصل هبا املعدل إىل 2008 إىل 2001سجلت معدالت اكتفاء ذايت مرتفعة خالل الفرتة من 
 .%21.07بنسبة  2014لتعود ابالخنفاض تدرجييا حىت سنة  90.40%

جمموعات غذائية ذات معدالت اكتفاء ذايت مرتفعة وتضم جمموعة سلع اخلضر والفواكه ومجلة اللحوم والبيض،  .3
وبقيت مستقرة خالل طول فرتة  %99بـ ويتبني لنا من اجلدول أن مجلة اخلضر سجلت نسب اكتفاء ذايت 

الفواكه فقد تراوحت معدالت االكتفاء الذايت  الدراسة، وهذا راجع إىل الزايدة الكبرية يف اإلنتاج، أما فيما خيص
أي بنسب مرتفعة نسبيا، ومرد هذا إىل الربانمج الوطين للتشجري  %93و %89خالل سنوات الدراسة بني 

املدعم من الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية الذي ركز على تشجيع التشجري ما أدى إىل حتسني 
م وابألخص البيضاء وكذلك منتوج البيض فيمكن القول أن اجلزائر مكتفية ذاتيا أما عن مجلة اللحو  4اإلنتاجية،

 وأهنا قادرة على رفع اإلنتاج واستغالله يف فروع أخرى أو تصديره إن أرادت واتبعت إسرتاتيجية فعالة لذلك.
ىل حتقيق أمن غذائي حقيقي ميكن القول أبن اإلنتاج النبايت واإلنتاج احليواين يف تطور لكن إال أنه تطور ال يرقى إ

الن اجلزائر ال تزال تعاين من تذبذب يف إنتاجها الزراعي السنوي وتفتقد إلسرتاتيجية حمكمة لتنظيم سياسة 
 5االستثمار الزراعي.

                                                 
 .233مرجع سابق، ص  كتفاء والتبعية،الزراعة اجلزائرية بني اال فوزية غريب،  1
 .02، ص2015منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، "رؤية إقليمية عامة حول انعدام األمن الغذائي )الشرق األدىن ومشال افريقيا("، سنة  2
 .191مرجع سابق، ص  (،20109-1980ري خالل الفرتة )حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائ ،زهري عماري 3
 .177ص ، مرجع سابق (،20109-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة ) ،زهري عماري 4
 .319، ص 2016، جانفي 16تر السياسة والقانون، العدد إميان شعابنة ، "مدى فعالية الدعم يف إطار سياسة التجديد الفالحي"، دفا 5
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 املشكلة الغذائية يف اجلزائر وضعيةاملطلب الثاين: 
بة األوىل يف الربامج التنموية لدول العامل، لكنه مسألة األمن الغذائي من القضااي الرئيسية اليت حتتل املرت تعترب 

 أصبح يواجه يف الوقت احلايل أزمة حادة تتعلق بعدم كفاية الغذاء لعدد كبري من السكان.
 مفهوم املشكلة الغذائية وخصائصهاالفرع األول: 

 تعريف املشكلة الغذائية:.1

للذين ال تتوافر لديهم التغذية الكاملة واليت متد إن املشكلة الغذائية تدل على توافر عدد كبري من اجلوعى ا 
اجلسم بكل الطاقة اليت حيتاجها، ولكل املقادير املتنوعة حلفظ توازنه، مبعىن أهنا تتمثل يف عدم كفاية الغذاء املتوفر 

 1الحتياجات األفراد الغذائية أي حمدودية الغذاء )كما ونوعا( مقابل االحتياجات الغذائية.
ملشكلة الغذائية )مشكلة األمن الغذائي( بعدم قدرة أو كفاية اإلنتاج الغذائي احمللي تلبية الطلب كما تعرف ا 

احمللي على الغذاء وابألخص املواد الغذائية األساسية ألي بلد كان. كما أهنا تدل على العجز الغذائي الذي يتمثل 
 السعرات احلرارية والربوتينات الضرورية لنمو جسم إما بنقص التغذية أي عدم توافر الطعام ابلكمية الكافية لتأمني

 2اإلنسان وإما بسوء التغذية أي عدم توافر الغذاء من حيث النوعية.
 خصائص املشكلة الغذائية:.2

 تتميز املشكلة الغذائية جبملة من اخلصائص نذكر منها:
وأهم تلك الدول الوالايت املتحدة سيطرة الدول الكربى يف الفائض العاملي من احلبوب واللحوم واملعلبات  -

إىل دول االحتاد األوريب اليت تتحكم يف فائض احلليب ومشتقاته، حبيث تتبع هذه  األمريكية وكندا واسرتاليا، إضافة
 الدول سياسات من شأهنا أن حترم العامل من االستفادة من وفرة ثرواهتا لتحتكر لنفسها هذه االستفادة.

ويل من التوصل إىل نظام عاملي لألمن الغذائي وال يوجد اتفاق حقيقي للتوصل إىل حجم عدم قدرة اجملتمع الد -
 االحتياطي العاملي الذي توجب احملافظة عليه.

تتوقع وتتفق أغلب الدراسات على أن مشكلة الغذاء سوف تعرف تفاقما ابلنسبة للدول النامية، وذلك راجع  -
لتخزين والنمو الدميوغرايف واستمرار اهلجرة من الريف إىل املدينة، وأثر لعدة أسباب منها ختلف وسائل اإلنتاج وا

 3التحوالت االجتماعية يف تغيري منط االستهالك يف البلدان النامية.

                                                 
  .40فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  1
، ص 2005أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع اقتصاد، جامعة منتوري، قسنطينة، سنة  مشكلة الغذاء يف اجلزائر "دراسة حتليلية وسياسات عالجها"،عيسى بن انصر ،  2

12.  

 .62ن الرمحاين، مرجع سابق، ص هاجر بوزاي 3
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 املشكلة الغذائية يف اجلزائر الفرع الثاين:
يف ر نسمة مليا 9.7( فان عدد سكان العامل سيصل إىل FAOحسب املنظمة العاملية لألغذية والزراعة )

مليار اليوم مع احرتام البيئة  6.5وابلتايل فان على الزراعة ضمان توفري الغذاء هلم بدال من  2050،1سنة  حدود
من خالل محاية املوارد الطبيعية، هذه التحدايت جتعل القضية مهمة ومعقدة وتشمل العديد من اجلهات الفاعلة 

جتماعي والثقايف وحىت السياسي. مما سبق، هل ميكننا مواجهة حتدي ذات الطابع الزراعي والبيئي واالقتصادي واال
 الغذاء يف سياق التنمية املستدامة؟

البد من إحداث تناسق بني جمموعة من العناصر اإلسرتاتيجية كبناء قاعدة زراعية وتطوير اإلنتاجية الفالحية 
ولوايهتا احلفاظ على املوارد الزراعية مع وحسني مستوى األسعار وغريه، وتبين سياسة اقتصادية تكون من بني أ

حتقيق االكتفاء من االستهالك الزراعي، هذا ما جيعل ضرورة ارتباط األمن الغذائي بعنصرين أساسيني أوهلما املوارد 
الطبيعية والبشرية أما الثانية فهي املوارد املالية، ففي حالة امتالكهما  ميكن العمل على حتقيق هذا العنصر دون 

وف من الفشل ولكن يف حالة حمدودية هذين املوردين أو تذبذب يف إحدامها فان هذا يؤدي إىل حدوث عجز اخل
 2يف حتقيق األمن الغذائي.

ميكن إرجاع املشكلة الغذائية لعدة أسباب جتعل الطلب على الغذاء أكرب من املعروض منه يف العامل بصفة 
أسباب مشكل الغذاء يف اجلزائر البد من التطرق اىل أسباب  عامة ويف اجلزائر على وجه اخلصوص، وقبل ذكر

 مشكل الغذاء يف العامل وهي:
ابعتبار السكان هم املستهلكون األساسيني للغذاء واملزارعون هم الذين يستثمرون املوارد  النمو السكاين:.1

غذاء أبنه ينمو بوترية متسارعة أكرب من الطبيعية الزراعية يف حتقيق اإلنتاج الزراعي، ويؤثر العامل الدميوغرايف يف ال
فينجر عن  3معدل منو الغذاء وهذا ما جيعل العدد الكبري من البشر ال حيصلون على ما يكفيهم من الغذاء،

فنجد أن الدول النامية تشهد أكثر  4مشكلة العجز الغذائي والنمو الدميوغرايف املتواصل للسكان ظاهرة الفقر،
كاين إىل احلد الذي أصبحت توصف فيه هذه البالد أبهنا تواجه انفجارا سكانيا ويف نفس زايدة سريعة للنمو الس

وقد تولد عن هذا االنفجار الدميوغرايف  5الوقت تواجه الدول الصناعية املتقدمة زايدة قليلة يف عدد السكان،

                                                 
1 Fao, l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture “tendances et défis , 2017,  P 09. 

  .65بومدين زاوي ، مرجع سابق ، ص  2
رع اقتصاد التنمية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، السنة اجلامعية، ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فالتوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائر، الطيب هامشي 3

  .100، ص 2013-2014
، العدد 88ة الدخل("، جملة تنمية الرافدين سامل توفيق النجفي وآمنه عبد اإلله احلسون، "أوضاع األمن الغذائي يف البلدان النامية )دراسة اقتصادية مقارنة لبلدان متوسطة ومنخفض 4

 .03، ص 2007لية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، جانفي ، ك29
 .233، ص 1983، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، سنة املوارد االقتصاديةحممد عبد العزيز عجمية،  5
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ب املتزايد عن املواد ضغط على النشاط الفالحي، أصبح مبوجبه عرض اإلنتاج الغذائي عاجزا عن تلبية الطل
 الغذائية.

وعموما فان التفاوت بني نسق النمو السنوي للسكان ووترية منو اإلنتاج الغذائي الذي تزيد من حدته منافسة 
خمتلف األنشطة للقطاع الفالحي يف استعمال املياه وكذا التوسع العمراين على حساب األراضي الصاحلة للزراعة  

كما أدت اهلجرة الريفية إىل املدن إىل تزايد كبري لسكان املدن وحرمان   1لة الغذائية،كلها عوامل تسبب لنا املشك
ووفقا ألرقام منظمة "الفاو" جيب أن يتضاعف اإلنتاج العاملي  2القطاع الزراعي من اليد العاملة يف املناطق الريفية،

 2025.3مليار حبلول سنة  8.7عددهم من الغذاء لتوفري األمن الغذائي لسكان العامل املتوقع أن يصل 
: تشكل الزايدة يف دخل الفرد عامال آخر هاما يؤثر على الزايدة يف زايدة املداخيل وارتفاع مستوى املعيشة.2

الطلب على الغذاء. فهناك زايدة سنوية حتدث يف مداخيل األفراد وتصبح ملموسة يف حالة الدول اليت أتخذ 
ارتفاع القدرة الشرائية تبني أهنا تؤدي إىل زايدة االستهالك كما ونوعا وهذا  ما ينتج عنه 4بربامج تنموية طموحة،

 5يعترب سببا آخر يؤدي إىل زايدة الطلب على الغذاء ما ينجر عنها حالة نقص الغذاء.
: تعترب االحتياطات الغذائية عامال مهما يف تغذية السكان، سواء خالل اخنفاض املخزون العاملي من الغذاء.3
ت تغري الدخل أو عندما ينخفض االنتاج الزراعي بشكل كبري، خاصة ابلنسبة لألسر اليت تعيش يف املناطق فرتا

إن وجود خمزون عاملي كبري من الغذاء عامة واحلبوب خاصة من شأنه أن جيتنب العامل ارتفاع أسعار هذه  6،الريفية
ل اجلوية، فنجد أن املخزون العاملي يشهد اخنفاضا  املواد يف السنوات اليت ينخفض فيها اإلنتاج بسبب سوء األحوا

 كبريا إىل احلد الذي أصبح فيه استهالك العامل يعتمد أساسا على اإلنتاج الغذائي لسنة واحدة.
: إن املؤوانت الغذائية اليت كانت تقدمها الدول الغنية وخاصة الوالايت املتحدة اخنفاض املؤوانت الغذائية.4

نسبة كبرية من واردات الدول النامية من الغذاء وما ساعد على ذلك توافر خمزون كبري من  األمريكية كانت تشكل
السلع الغذائية لدى الوالايت املتحدة األمريكية عامال هاما يف منح هذه اإلعاانت، ولكن بعد تضاؤل املخزون 

 7جند أنه اخنفضت معوانهتا الغذائية بشكل كبري.

                                                 
 .85، ص 1999ن اإلسالمية، الطبعة األوىل، قطر، سنة ، وزارة األوقاف والشؤو أضواء على مشكلة الغذاء "ابملنطقة العربية اإلسالمية"عبد القادر الطرابلسي،  1
 .245، ص 2017، جامعة الوادي، سنة 03، اجلزء 10فهيمة خلف هللا ، "الزراعة العربية وحتدايت األمن الغذائي"، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، العدد  2
   ، مرجع وموضوع نفسهما.ئرالتوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزاالطيب هامشي ،  3
 . 235، ص سابقحممد عبد العزيز عجمية، مرجع  4
  .101، ص سابق، مرجع التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائرالطيب هامشي ،  5

6K. RENE YABILE, « determinants de la sous-alimentation des ménages en cote d’ivoire: ca des regions ccentre 

et centre-est », eueropean scientific journal, vol 09, numéro 14, Mai 2013,  P 211. 
 .240حممد عبد العزيز عجمية، مرجع سابق، ص  7
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ارتفاع أسعار النفط على أسعار السلع الغذائية يف اجتاهني، أوهلما يتمثل يف ارتفاع يؤثر  ارتفاع أسعار النفط:.5
تكاليف إنتاج املواد الغذائية فقد أصبحت تتطلب أساليب الزراعة احلديثة وعمليات إنتاج الغذاء واستهالك جزء  

 1و إنتاج الوقود احليوي.كبري من الطاقة أثناء احلصاد والنقل والتخزين والتصنيع، أما الثانية فالتوجه حن
 8رغم كرب مساحة اجلزائر إال أن مساحة األرض الصاحلة للزراعة حمدودة، تبلغ حوايل  العوامل الطبيعية:.6

من املساحة الكلية(، من أجل مساحة خمصصة للزراعة تقدر أبكثر  % 3.3ماليني هكتار صاحلة للزراعة )أي 
 وتتمثل يف: سببة يف تفاقم املشكلة الغذائيةومن بني العوامل امل 2مليون هكتار، 40من 

 زراعة مقارنة مع املساحات الكلية؛اخنفاض نسبة األراضي الصاحلة لل -
 أخرى؛ اعتماد أغلب الزراعات على العوامل املناخية اليت تتميز ابلتذبذب من سنة إىل -
 طرية إىل الزراعة املروية.عدم كفاية مصادر املياه وسوء استغالهلا وامليل حنو االنتقال من الزراعة امل -
 3التصحر والتعرية ودور اإلنسان يف االستنزاف الالعقالين للخريات للطبيعة وتدمري البيئة.-

أما عن مشكلة الغذاء يف اجلزائر فتعود أساسا إىل قصور اإلنتاج الزراعي احمللي عن مواجهة الطلب الغذائي  
 إىل عدة أساب أخرى: ملواطنيها، إضافة

 باب الدميوغرافية: األس .1

يعترب ارتفاع عدد السكان ومعدل النمو السكاين وحتسن مستوى الدخل ومنط احلياة من األسباب األساسية يف  
ارتفاع حجم الطلب على املواد الغذائية كما سبق وأن ذكران، واجلزائر على غرار بلدان العامل النامية تعاين من هذه 

ن ووترية منوه وهيكله وتوزيعه اجلغرايف من العناصر األساسية يف ختصيص املوارد األسباب، وتعترب معرفة حجم السكا
 40836000وجتدر اإلشارة هنا أنه بلغ عدد سكان اجلزائر 4والثروات الوطنية والتكفل ابحتياجات السكان،

إىل حوايل  وتشري التوقعات أنه سريتفع عدد السكان 5،% 2,17 بـبنسبة منو دميوغرايف قدر  2016نسمة سنة 
، وسترتتب عن 2050مليون نسمة يف آفاق سنة  52واىل أكثر من  2030مليون نسمة سنة  44أكثر من 

هذه الزايدة املعتربة زايدة يف الطلب على الغذاء وهو ما ميثل حتداي كبريا للجزائر يف توفري الغذاء ابلكميات املطلوبة 
ة يف انكماش مستمر منذ االستقالل نظرا لكثافة العمران وبشكل مستدام، خاصة وأن مساحات األراضي الزراعي

                                                 
 .51فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  1
، ص 2003ديسمرب –، أكتوبر 04، اجمللد 22("، جملة إنسانيات، العدد 2200-1963عمر ابلسعود، "الفالحة يف اجلزائر من الثورات الزراعية إىل اإلصالحات الليربالية )  2

12. 
استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف  أمحد مصنوعة، "الصناعات الغذائية كمدخل لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر )الواقع واملأمول("، مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول 3

 .06، ص 2014نوفمرب  24-23دايت االقتصادية الدولية"، جامعة الشلف، يوما ضوء املتغريات والتح

   .199، مرجع سابق، ص عيسى بن انصر 4
5www.ons.dz  consulté le 25/10/2017 

http://www.ons.dz/
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إضافة إىل ارتفاع نسبة احلضر عن الريف مما أدى إىل تزايد حجم الطلب 1الذي أتى على األراضي الزراعية اخلصبة،
اليد  على املواد الغذائية بفعل حتسن منط احلياة يف املدن مقارنة ابلريف واىل ضعف واخنفاض اإلنتاج الزراعي لقلة

 2العاملة وخاصة املؤهلة والشابة منها بسبب هذه  اهلجرة.
  السياسة االجتماعية:.2

بسياسة دعم األسعار منها املاء والطاقة واخلدمات عموما ودعم  1990إىل  1987لقد متيزت الفرتة من     
.( مما مسح للمستهلك اجلزائري أسعار املواد الغذائية خصوصا )الدقيق، اخلضر اجلافة، احلليب ومشتقاته، الزيوت..

ابلوصول إىل مستوايت استهالك ومحاية اجتماعية مقبولة وحتسن كمي ونوعي للوجبة الغذائية خالل هذه الفرتة، 
أما يف فرتة ما بعد التسعينات وجد أن سياسة الدعم مكنت السكان من احلصول على وجبات غذائية مقبولة 

اخيل املرتفعة من استهالك السلع املدعمة بقدر أعلى ومحلت ميزانية الدولة ولكن ابملقابل مكنت األسر ذات املد
مبالغ معتربة، ومع اتساع اجملال الذي تغطيه اخلدمات العمومية وتعرض الدولة ألزمة مالية بفعل اخنفاض عائدات 

التكييف والتعديل اهليكلي الصادرات يف أوائل التسعينات وتراكم املديونية اخلارجية دفع الدولة إىل تطبيق برانجمي 
فقامت بتحرير األسعار وإلغاء الدعم املايل ملعظم السلع واخلدمات، وقد أدت هذه اإلصالحات إىل اخنفاض 

 القدرة الشرائية لدى املواطن وانتشار الفقر والبطالة .
  األسباب التنظيمية:.3

ابلعمل على تطوير اجلوانب االقتصادية  لطاملا سعت اجلزائر إىل حتقيق التنمية الشاملة واملستقلة وذلك 
واالجتماعية والثقافية وحتسني مستوى دخل األفراد ورفع مستوى التشغيل ولتحقيق ذلك اعتمدت أو ركزت 
اهتمامها على الصناعات املنتجة ابلدرجة األوىل على اعتبار أن التنمية الصناعية ستؤدي إىل حتديث القطاع 

وثقايف غري أهنا مل توفق يف تطوير القطاع الزراعي نظرا الخنفاض مستوى اإلنتاج  الفالحي وإحداث تطور اجتماعي
الزراعي بشقيه النبايت واحليواين وازدايد التبعية اجتاه اخلارج وخاصة يف املواد الغذائية األساسية، ومتس اجلوانب 

 إدارة االستغالليات الزراعية. التنظيمية يف ضعف اإلنتاج الزراعي أساسا يف بنية امللكية الزراعية وأساليب

                                                 
ا )اجلزائر منوذجا("، مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن ، "تعثر برامج التنمية الزراعية لتحقيق األمن الغذائي العريب وسبل تفعيلهنذير طروبيه 1

 .11، ص 2014نوفمرب  24-23العريب يف ضوء املتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية"، جامعة الشلف، يومي 
  .200، مرجع نفسه، ص عيسى بن انصر 2
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  العوامل الطبيعية:.4

وتشمل األراضي الزراعية والظروف املناخية واملوارد املائية، حيث تعترب األراضي الصاحلة للزراعة واملسقية منها  
إذ بلغت مساحة األراضي الصاحلة للزراعة  1حمدودة مقارنة ابملساحة اإلمجالية وعدد السكان يف اجلزائر،

من األراضي الزراعية املروية من  %62.2من املساحة الكلية ونسبة  %39.17أي بنسبة  2كلم  4.143164
أما عن الظروف املناخية فينقسم اإلنتاج الفالحي من حيث أتثره ابلعوامل  2013،2إمجايل األراضي الزراعية سنة 

 املناخية إىل ثالثة فئات:
يف مأمن عن التقلبات املناخية خاصة كمية األمطار املتساقطة سنواي  الفئة األوىل: املنتوجات اليت هي تقريبا -

 وتشمل الفواكه واخلضر )خاصة املسقية( واللحوم البيضاء والبيض؛
الفئة الثانية: املنتوجات اليت ال تتأثر كثريا وبشكل متأخر يف حالة استمرار اجلفاف تتمثل يف احلليب واللحوم  -

 احلمراء واملزروعات الصناعية؛
 الفئة الثالثة: املنتوجات اليت تتأثر كثريا ابلظروف املناخية وتشمل احلبوب الشتوية والبقول اجلافة واألعالف. -

وبصفة عامة يعترب سقوط األمطار ابلكميات الكافية ويف املوعد املناسب عامال حمددا لإلنتاج الزراعي الغذائي،  
جة كبرية حيث أن سقوط األمطار ابلكمية الكافية ليس كاف وهي تتحكم يف إنتاج املواد األساسية كاحلبوب بدر 

للحصول على إنتاج كمي ومردودية جيدة من احلبوب إذا مل تتوزع كميات األمطار املتساقطة بشكل مناسب عرب 
 املوسم الزراعي.

  العوامل البشرية:.5

واليد العاملة الزراعية املؤهلة مما أثر  عاىن وليزال يعاين القطاع الزراعي يف اجلزائر من نقص يف اإلطارات الفنية 
سلبا على تطور اإلنتاج الزراعي، ويعود سبب ذلك إىل ضعف التكوين وخاصة يف بعض التخصصات مثل التهيئة 
الريفية واملكننة الفالحية وقلة أو عدم توفري الظروف االجتماعية واملادية واملعنوية املناسبة الستقرارهم حيث بلغت 

حسب إحصائيات البنك  2013من إمجايل املشتغلني يف اجلزائر سنة  %10.8ني يف قطاع الزراعة نسبة العامل
العاملي ويرجع هذا النقص إىل توجه اليد العاملة حنو ابقي القطاعات )الصناعة، البناء واألشغال العمومية 

ئلية والضمان االجتماعي واخلدمات..( ملا تقدمه من مداخيل جيدة وامتيازات اجتماعية وصحية كاملنح العا
 والتقاعد إضافة إىل اهلجرة الداخلية.

                                                 
 .235، مرجع سابق، ص عيسى بن انصر 1

2www.worldbank.dz consulté le 25/10/2017 

http://www.worldbank.dz/
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  األسباب التكنولوجية:.6

تتمثل يف قصور اإلنتاج الزراعي ونقص استخدام مستلزمات اإلنتاج الزراعي وختلف أساليب العمليات الزراعية  
 1وضعف البحث العلمي واإلرشاد الزراعي.

ذائية اليت تعاين منها اجلزائر ال ترجع فقط إىل الفشل يف استغالل املوارد لكن ميكن القول أن حقيقة املشكلة الغ 
الطبيعية املتاحة استغالال امثال وعقالنيا وحىت سوء اإلدارة والتسيري والتوزيع السيء للمنتجات الغذائية، بل حىت 

 2النمط االستهالكي للفرد اجلزائري الذي يتصف ابلتبذير أحياان.
 اسات حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائراملطلب الثالث: سي

إن الوضع الغذائي احلايل يف اجلزائر يتطلب إعادة النظر يف السياسة الزراعية بصفة عامة والسياسة الغذائية  
بصفة خاصة للحد من الفجوة الغذائية، ما يعين الرتكيز على زايدة اإلنتاج الزراعي خاصة من املواد الغذائية 

الواردات منه، حيث قامت اجلزائر بوضع عدة سياسات سعيا منها لتحقيق األمن الغذائي متثلت األساسية وترشيد 
 يف:
 وذلك عرب عدة برامج وخمططات وسنتطرق إىل ذلك الحقا ابلتفصيل.السياسات املتعلقة ابإلنتاج الزراعي:  .1
على جانب االستهالك ملواجهة املشكلة الغذائية البد من السيطرة  سياسات خاصة ابالستهالك الغذائي: .2

الغذائي )كما ونوعا( ومع حتسني النوعية الغذائية للمواطن يف نفس الوقت وخاصة ذوي الدخل احملدود واحملرومني 
 وذلك عن طريق:

تعميم تقدمي الوجبات الغذائية على مجيع املؤسسات الرتبوية بشرط الرتكيز على األحياء الفقرية يف املدن  -
 واألرايف؛

ضامن )اخلاصة ابلدعم الغذائي( إىل املستوى الذي يغطي االحتياجات الضرورية من الغذاء لذوي رفع منحة الت -
 الدخل احملدود؛

 تقدمي الدعم الكامل إلقامة وحدات اقتصادية واجتماعية لصاحل الفئات احملرومة تتكفل خبدمتهم. -
ظاهرة ما إىل السلوك السوي يقصد مبصطلح الرتشيد بصفة عامة إخضاع  سياسة ترشيد االستهالك الغذائي: .3

أو املعتدل وأما ترشيد االستهالك الغذائي فهو ضبط مستوايت االستهالك حبيث تتماشى مع اإلمكانيات 
اإلنتاجية املتاحة ومع االحتياطات الغذائية الصحية املناسبة لظروف اجملتمع، ومن أهم معامل سياسات ترشيد 

                                                 
 .241، مرجع سابق، ص عيسى بن انصر 1
ة، السنة اجلامعية أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر، ابتن انضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العاملية وانعكاساهتا على مشكلة التغذية،، علي بوخالفة 2
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قود أو التالف من املواد الغذائية، سياسة الدعاية واإلعالن، سياسة توزيع االستهالك الغذائي يف اجلزائر: خفض املف
 الدخل وتعديل األمناط االستهالكية. 

مبا أن اجلزائر تعتمد أساسا على السوق العاملية يف تغطية  تكوين خمزون اسرتاتيجي من املواد الغذائية: .4
ستقبل القريب أو املتوسط، فالبد عليها من االحتفاظ احتياجاهتا الغذائية الرئيسية ويتوقع أن تبقى كذلك يف امل

مبخزون للطوارئ من املواد الغذائية األساسية )كاحلبوب( يغطي احتياجاهتا ستة أشهر على األقل، نظرا لضرورة 
هذا املخزون يف تنظيم واستقرار املتاح لالستهالك، كما أنه يساعد على تفادي التقلبات يف األسواق العاملية مع 

 مكانية حدوث اخنفاض يف العرض العاملي إ
دون أن ننسى جهود العمل االقتصادي العريب املشرتك يف جمال الزراعة يف ايطار املنظمات اإلقليمية  

واالتفاقيات العربية، لكنها ظلت تلك اجلهود حمصورة على أرض الواقع يف نطاق ضيق وحمدود وال يتناسب مع 
 1التطورات العاملية اإلقليمية. الظروف اليت تعيشها خاصة يف ظل

خالصة القول أن الوقاية من انعدام األمن الغذائي بصورة رئيسية يكون عن طريق االستقرار األمثل لإلمدادات  
ويعين أن تنتج الدولة أكرب قدر مما  2الغذائية ما يؤكل منها وغريها من السلع األساسية الضرورية إلعداد الغذاء،

ئية وبكمية متوازنة وبطريقة اقتصادية أتخذ يف احلسبان امليزة النسبية للدولة وتكون قادرة على حتتاجه من مواد غذا
 3املنافسة اخلارجية.

                                                 
  .291، مرجع سابق، ص عيسى بن انصر 1

2
 J. CHIARADIA-BOUSQUET  et L. MOREL-CHIVILLET, cadre juridique de la sécurité alimentaires, étude 

« FAO » légistalive, Rome, 1996, p 02. 
 .05، ص 2016("، جملة العلوم االقتصادية،سنة 2014-2001القمح يف السودان خالل الفرتة من ) اهلادي أمحد الدوام ادم، "األمن الغذائي لسلعة 3
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 خالصة:

يعد األمن الغذائي من التحدايت الرئيسية اليت تواجه دول العامل خاصة منها النامية، واجلزائر كبقية الدول 
ى أمنها الغذائي ولكن رغم ذلك بقيت مهددة فيه نظرا لضعف إنتاجها النامية تبذل جمهودات يف سبيل رفع مستو 

 الغذائي وعدم وصوله لالستجابة للطلب احمللي املتزايد ما أثر يف حجم وارداهتا الغذائية.
ترتكز املشكلة الغذائية يف اجلزائر أساسا يف أن معظم السلع الغذائية الرئيسية واإلسرتاتيجية تعاين من عدم 

الذايت بسبب عدم قدرة اإلنتاج الزراعي الغذائي على تلبية احتياجات السكان، رغم أن اجلزائر تتوافر  االكتفاء
على مقومات زراعية معتربة من حيث األراضي خاصة، إال أن غياب السياسات الناجعة والفعالة جعلها تعتمد 

  توفري الغذاء ملواطنيها.بكثرة على الواردات يف 
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 متهيد:
تظهر األمهية االقتصادية لعنصر االستثمار ابعتباره كمتغري اقتصادي يؤثر يف تطور الدول ومنوها، فقد كان 
وليزال العامل الرئيسي للتنمية والنمو االقتصادي، حيث سامهت االستثمارات يف الوصول اىل مستوايت معيشية 

دول املتقدمة وحىت يف بعض الدول النامية وتسعى املتبقية منها لتطويرها ومن بينها اجلزائر، فهي تتمتع مرتفعة ابل
 استثماري متميز يؤهلها لذلك وهذا ما تعمل جاهدة عليه.  مبناخ

فقد وضعت اجلزائر سياسات اقتصادية مست خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين، ونذكر على وجه اخلصوص 
الذي حظي ابهتمام الدولة يف وضع قوانني، تدابري وبتخصيص مبالغ مالية معتربة يف كل الربامج  قطاع الزراعة

التنموية اليت انتهجتها منذ االستقالل، وهذا ال ينفي وجود بعض املشاكل اليت حالت دون وصوله اىل األهداف 
 املسطرة واليت أمهها األمن الغذائي.

 ث:وعليه؛ ينقسم الفصل إىل ثالثة مباح
 عموميات حول االستثمار؛املبحث األول: 
 طاع الزراعي يف الربامج التنموية،مكانة القاملبحث الثاين: 

 وضعية االستثمار الزراعي يف اجلزائر.املبحث الثالث: 
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 املبحث األول: عموميات حول االستثمار
سي لتحقيق التنمية االقتصادية، وابلتايل التنمية يعد االستثمار من أهم املتغريات االقتصادية الكلية وعنصر أسا

بزايدة الطاقة اإلنتاجية واستغالل املوارد البشرية، واستنادا إىل ذلك سنتطرق يف هذا املبحث  االجتماعية.فهو يقوم
  أهم املفاهيم املتعلقة به. إىل

 املطلب األول: مفهوم االستثمار وأنواعه 
 تعريف االستثمار الفرع األول: 

الستثمار لغة من "تثمري أو توظيف مال"؛ ولالستثمار عدة مفاهيم سنهتم ابملفهوم االقتصادي الذي يتماشى ا
مع دراستنا هذه، حيث يعين يف لغة االقتصاد "استخدام األموال يف اإلنتاج أو استخدامها لزايدة الدخل كما 

 حيدث يف اقتناء األسهم والسندات ...
الستثمار هو ارتباط مايل هبدف حتقيق مكاسب يتوقع احلصول عليها يف ويرى بعض االقتصاديني أن ا

 2اقتصادية جذرية. ةومفهوم االستثمار هو تعبري عن دينامكي 1،املستقبل
كما يعرف االستثمار أبنه "التضحية ابملوارد احلالية ألجل احلصول مستقبال على إيرادات خالل فرتة زمنية 

يل أكرب من نفقاهتا األولية، ومن هذا التعريف نستنتج أن االستثمار يتمحور معينة، حيث يكون عائدها اإلمجا
 3حول مدة حياة االستثمار واملردودية وفعالية العملية االستثمارية واخلطر املرتبط مبستقبل االستثمار.

واملتعلق بتطوير  2001الصادر سنة  03-01ويعرف االستثمار يف التشريع اجلزائري حسب األمر رقم 
 االستثمار يف مادته الثانية كما يلي:

 يقصد ابالستثمار يف مفهوم هذا األمر ما أييت:
اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة أو تستطيع قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة  -

 اهليكلة؛
 ة يف شكل مسامهات نقدية أو عينيةاملسامهة يف رأس املال مؤسس -
 4اطات يف إطار خوصصة جزئية أو كلية.استعادة النش -

                                                 
 .15، ص 2010، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، سنة االستثمار واألزمة املالية العاملية "دراسة حتليلية ومقارنة تطبيقية"، حميحممد سعد   1

2 A. TOUITEN, L’ INVESTISSEMENT EN DROIT ALGERIEN, thèse de doctorat en sciences, spécialité 

droit public, option droit de l’entreprise, université des frères mentouri, Constantine, 2014-2015, P50. 
 .15، ص 1020، ديوان املطبوعات اجلامعية، وهران، اجلزائر، سنة دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات، ابابعبد القادر  3
 (.2001، 47)اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  2001سنة  01/03األمر  4
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ابإلمكان تلخيص املفهوم االقتصادي لالستثمار كما يلي " االستثمار هو كل نشاط اقتصادي مرخص به 
قانوان ينجر عنه زايدة يف الطاقة اإلنتاجية سواء كانت سلعا استهالكية أو رأمسالية أو خدمات، والطاقة اإلنتاجية 

مللموس املتمثل يف التجهيزات الصناعية والبىن التحتية )طرقات، موانئ...( واجلانب غري هنا تشمل اجلانب املادي ا
 1امللموس املتمثل يف التعليم والتكوين )االستثمار يف املوارد البشرية( والبحث والتطوير.

جديد ورفع أو مبعىن آخر توظيف األموال يف مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ألجل حتقيق تراكم رأس مال 
كما ميكن القول أن عملية االستثمار هي أتجيل   2القدرة اإلنتاجية أو جتديد وتعويض رأس املال القدمي.

وتتمثل أهم العوامل احملددة  3االستهالك لفرتة مستقبلية مث توجيه هذه األموال إىل االستثمار وليس االكتناز.
 لالستثمار فيما يلي:

 ية مع االستثمار طبقا للمفهوم االقتصادي لالستثمار(؛سعر الفائدة )وتربطه علقة عكس -
 الكفاية احلدية لرأس املال )اإلنتاجية احلدية لرأمسال املستثمر أو العائد على رأس املال املستثمر(؛ -
 التقدم العلمي والتكنولوجي؛ -
 مدى توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واملناخ االستثماري؛ -
 4فر الوعي االدخاري واالستثماري وكذا مدى توافر السوق املالية الفعالة.كما توجد عوامل أخرى كتوا -

 أنواع االستثمارالفرع الثاين: 
 يوجد عدة أنواع وأشكال لالستثمار مصنفة وفق املعايري التالية:

 من حيث طبيعة االستثمار )أداة االستثمار(:.1
حقيقيا  عمال أو يف املشروعات، ويعد االستثماراالستثمار احلقيقي )املادي(: ويسمى أيضا ابستثمارات األ -

عندما يوفر للمستثمر احلق يف حيازة أصل حقيقي كالعقار والسلع وغريها، واألصل احلقيقي هو الذي يتمتع بقيمة 
ومن أمثلته  5اقتصادية حبد ذاته وينجر عن استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر يف شكل سلعة أو خدمة،

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالية، جامعة "2005-1996االستثمار األجنيب املباشر وأاثره على االقتصاد اجلزائري خالل فرتة "عبد الكرمي بعداش،  1

 .34، ص 2008-2007لسنة اجلامعية اجلزائر، ا
 .29، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، سنة إدارة االستثمار "بني النظرية والتطبيق"قاسم انيف علوان،  2
 .17، ص 2004والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، األردن، سنة ، دار املسرية للنشر االستثمار ابألوراق املالية "حتليل وإدارة"أشرف فؤاد التميمي وأسامة عزمي سالم،  3
اطروحة دكتوراه علوم يف العلوم  (،2011-1990النمذجة القياسية ملصادر متويل املشروعات االستثمارية العمومية )دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة هارون العشي،   4

 .13، ص 2015-2014ضر ابتنة، السنة اجلامعية االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة احلاج خل
، 2016، جوان، 19صادية وإدارية، العدد أمساء حدانة، "دور االستثمار الزراعي يف حتقيق التنمية املستدامة من جانب البعد البيئي )دراسة حالة والية بسكرة("، جملة أحباث اقت 5

 .180ص 
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اين واآلالت واملعدات وقد يكون استثمارا تعويضا )جتديد املعدات القدمية أو غري املستعملة( أو األراضي واملب
 1استثمارا توسعيا )التوسع يف النشاط( أو استثمارا تنوعيا )االستثمار يف قطاعات جديدة(؛

بني األفراد واملؤسسات  االستثمار املايل: تتمثل االستثمارات املالية يف احلقوق اليت تنشأ عن معامالت مالية -
ويعرب عنها بواثئق أو مستندات تسمى األصول املالية واليت ختول لصاحبها احلق يف مطالبة اجلهة اليت أصدرهتا 

 2بقيمتها وعوائدها، وتتمثل يف األسهم والسندات وأذوانت اخلزينة؛
كإجناز أعمال حبثية علمية أو   االستثمار املعنوي: أو األصول الفكرية ويقصد به امتالك أو كسب املعارف -

 تكون العمال وغريها؛

 3االستثمارات احلقيقية أو املادية أو العينية هي موضوع حبثنا وهلا كيان مادي ملموس ذو صلة ابلبيئة والطبيعة.
فقد يكون املستثمر شخص طبيعي كاألفراد أو شخص معنوي كاملؤسسات  من حيث القائم ابالستثمار:.2

 4ت اخلاصة.العامة والشركا
 وينقسم إىل ما يلي: حسب وسائل االستثمار:.3
 استثمار مباشر: هو االستثمار يف املشاريع اإلنتاجية واخلدمية اليت هتدف إىل إنتاج السلع واخلدمات. -
استثمار غري مباشر: وهو خاص ابالستثمار يف األوراق املالية مبختلف أشكاهلا وهتدف إىل الربح عن طريق  -

 البيع.
 وينقسم إىل: حسب أطراف االستثمار:.4
االستثمار العام )احلكومي(: وهو االستثمار الذي تقوم به احلكومة لتنفيذ سياستها االقتصادية واالجتماعية  -

والثقافية لتحقيق املصلحة العامة ويكون متويل هذا االستثمار إما من إيرادات الدولة أو القروض سواء احمللية أو 
 األجنبية.

ستثمار اخلاص: وهو الذي يقوم به فرد أو جمموعة من األفراد بنشاط حمدد تتمثل يف شركات مسامهة أو اال -
 5فردية أو من مستثمرين ميثلون شرائح خمتلفة من اجملتمع.

                                                 
 .36عبد الكرمي بعداش، مرجع سابق، ص  1
 .66، مرجع سابق، ص ابابالقادر عبد  2
 عبد الكرمي بعداش، مرجع وموضوع نفسهما. 3
 . 36، ص 2008، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، سنة االستثمار يف بورصة األوراق املالية " األسس النظرية والعلمية"فيصل حممود الشواورة،  4
 .37قاسم انيف علوان، مرجع سابق، ص  5
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االستثمار املختلط: ويكون ابلشراكة بني القطاعني العام واخلاص إلقامة املشاريع الكربى اليت تتطلب رؤوس  -
 مة وهلا أمهية ابلغة يف إنعاش االقتصاد الوطين.أموال ضخ

 ويصنف إىل ثالث أنواع: االستثمار حسب املدة الزمنية :.5
االستثمار قصري األجل: هو االستثمار الذي ال تتعدى مدة اجنازه السنتني وتكون نتائجه هناية الدورة وهو  -

 يتعلق بدورة االستغالل.
ترتاوح مدة اجنازه ما بني السنتني واخلمس سنوات وهو الذي ميكن  االستثمار متوسط األجل: وهو الذي -

 للمؤسسة أو الدولة من اجناز أهدافها اإلسرتاتيجية احملددة مسبقا.
االستثمار طويل األجل: وهو استثمار يتطلب رؤوس أموال ضخمة وتتعدى مدة اجنازه مخس سنوات ويكون  -

 لق عليه االستثمار الرأمسايل.يف غالب األحيان عبارة عن أسهم وسندات ويط
 وتصنف إىل نوعني:  االستثمار حسب املوطن:.6
االستثمار احمللي:وهو الذي يكون داخل حدود الدولة من طرف مستثمرين حيملون جنسية البلد املقام به  -

 1االستثمار.
ال االستثمارية بني خمتلف االستثمار األجنيب: هو استثمار خارجي ينشأ عرب احلدود ونتيجة انتقال رؤوس األمو  -

 2الدول هبدف احلصول على األرابح وتعظيم املنافع.
 ويصنف إىل ما يلي:  االستثمار حسب النشاط:.7
االستثمار االقتصادي: وهي االستثمارات اليت تقوم على أساس إنتاج سلع وخدمات توجه لالستهالك أو أ.

لصناعية والنقل واخلدمات وغريها( ويستوجب على املستثمر أن االستثمار مثل )االستثمارات السياحية، العقارية، ا
 أيخذ بعني االعتبار ما يلي:

 حجم املوارد أو األموال الالزمة لالستثمار؛ -
 مدى أتثر كل جمال ابلظروف السياسية واالجتماعية وابقي املتغريات اليت يصعب التحكم هبا؛ -
 رأس املال؛الفرتة الزمنية اخلاصة ابالستثمار وفرتة اسرتداد  -
 مدى قابلية حتويل االستثمارات إىل أصلها النقدي؛ -

                                                 
 .55، مرجع سابق، ص حممد غردي 1
أطروحة دكتوراه  ،2010-1992يف مستقبل االستثمار احمللي العريب دراسة حتليلية قياسية لبعض دول اخلليج العريب للمدة  FDIأثر االستثمار األجنيب نورية عبد حممد،  2

 .31، ص 2012يف حبوث العمليات، جامعة سانت كليمنتس، العراق، سنة 
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أتثري التطور التكنولوجي السريع عل جماالت االستثمار وكذا ابلدورات االقتصادية وغريها من الظروف اليت  -
 تساعد املستثمر يف اختاذ قرار املفاضلة بني جماالت االستثمار.

 1. تسعى إىل تطوير املرافق اإلدارية اليت تنظم اجملتمع وأدائهاالستثمار اإلداري: وهو االستثمارات اليتب.
االستثمار االجتماعي: وهو استثمار ال يؤدي إىل رفع القدرة اإلنتاجية مثل األنشطة الرايضية والرتفيهية، ولكن .ج

مستواهم  ميكن القول أنه يؤثر بطريقة غري مباشرة على قدرة اجملتمع يف اإلنتاج مثل تكوين العمال وحتسني
 املعيشي.

االستثمار يف املوارد البشرية: يعد رأس ملال البشري من بني عوامل اإلنتاج واالستثمار يف هذا اجملال هو العمل .د
 على تنمية كفاءة وقدرات العمال بتكوينهم وتدريبهم وهذا ما يساهم يف رفع وحتسني إنتاجية املؤسسة وأرابحها.

فع نفقات ألجل اإلشهار والدعاية وتصريف السلع وهي استثمارات قائمة االستثمار التجاري: ويكون بد.ه
 2بذاهتا.

االستثمار يف البحث والتطوير: وهو ذو أمهية ابلغة خاصة لدى الدول املتقدمة وختصص له مبالغ كبرية ألنه .و
ابستعمال آالت يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات يف السوق العاملية وإجياد طرق جديدة لإلنتاج ويكون 

 3وجتهيزات متطورة تقنيا.

 املطلب الثاين: أدوات االستثمار
أداة االستثمار هي األصل احلقيقي أو األصل املايل يتحصل عليه املستثمر مقابل األموال اليت يستثمرها، 

 ويوجد عدة أدوات متوفرة يف اجملاالت االستثمارية وهي:
ن أهم األدوات اليت يستعان هبا يف االستثمار، وتتنوع وختتلف وفق معايري تعد األوراق املالية م: األوراق املالية .1

 4حمددة:
 أبنواعها: *حسب معيار احلقوق اليت تعود حلاملها ومنها األسهم.أ

األسهم العادية: يعترب السهم العادي مستند ملكية له قيمة امسية )هي القيمة املدونة عل قيمة السهم( والقيمة  -
يف حقوق امللكية اليت ال تتضمن األسهم املمتازة بل االحتياطات واألرابح احملتجزة( والقيمة  ثلالدفرتية )تتم

                                                 
 .55سابق، ص ، مرجع يحممد غرد 1
  .69، مرجع سابق، ص عبد القادر اباب 2
 .119، ص2010، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، سنة أساسيات التمويل واالستثمار يف الصناعة السياحيةموفق عدانن عبد اجلبار احلمريي،  3
  .71، ص سابق، مرجع عبد القادر اباب 4
 ة تسلم لشخص ميتلك حصة من رأس مال الشركة ختوله احلقوق املعطاة لكل شريك.السهم: وثيق* 
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السوقية )وهي القيمة اليت يباع هبا السهم يف سوق رأس املال(، ويستفيد مالكه من حصته من األرابح اليت توزعها 
 املؤسسة ويتمتع حبق التصويت يف اجلمعية العامة للمؤسسة.

املمتازة: السهم املمتاز خيول ملالكه حقوقا خاصة كأولوية احلصول على األرابح والزايدة يف الربح الناتج  األسهم -
عن الصفية ويتمتع أيضا بثالثة قيم االمسية، الدفرتية والسوقية مثل السهم العادي غري أن القيمة الدفرتية لألسهم 

 املمتازة ال تتضمن االحتياطات واألرابح احملتجزة.
السندات: وهي أدوات دين ويعرف السند أبنه وثيقة متتع صاحبها حبق معني سواء يف ملكية شيء أو يف  -

 1إمكانية متتعه خبدمات معينة وأبن يكون له دين على الشخص الطبيعي أو املعنوي؛
األسهم من حيث معيار الدخل املتوقع من كل ورقة مالية: يوجد بعض األوراق املالية متغرية الدخل مثل .ب

 وأخرى اثبتة الدخل أي حمددة بنسبة اثبتة كالسندات؛
من حيث درجة األمان: فالسهم املمتاز يوم أعلى درجة أمان من السهم العادي والسند املضمون بعقار مينح .ج

 2صاحبه درجة أمان أكثر أي حيازة األصل احلقيقي؛
 املالية، ويكون االستثمار فيها، إما: حتتل املتاجرة ابلعقارات مكانة مهمة بعد األوراق العقارات: .2
 مباشرة: بشراء عقار حقيقي ألجل االستثمار كاألراضي واملباين..أ

غري مباشرة: وذلك ابلقيام بشراء سند عقاري صادر عن بنك استثماري يف جمال العقارات أو ابملشاركة يف .ب
 حمفظة مالية إلحدى املؤسسات املالية متخصصة ابلعقارات؛

وتعترب املشروعات االقتصادية أكثر وأشهر أدوات االستثمار املادي انتشارا ومنها ما  ت االقتصادية:املشروعا .3
 3هو فالحي وصناعي وجتاري وهي تنتج سلعا وخدمات إلشباع حاجات األفراد واجملتمع؛

املال العاملية تعد العمالت األجنبية يف وقتنا احلايل من أهم أدوات االستثمار يف أسواق  العمالت األجنبية: .4
وأتخذ مكانة كبرية يف البورصة، وما مييز هذه األسواق أتثرها ابلعوامل السياسية واالقتصادية )ميزان 

 املدفوعات، القروض الدولية، سعر الفائدة، التضخم، العرض والطلب العامليني، األحداث السياسية..(؛
النفيسة اليت يستعان هبا يف االستثمار كما هلا أسواق  إن الذهب والفضة والبالتني من املعادن املعادن النفيسة: .5

 خاصة هبا يف التعامل وإيداعها يف البنوك للحصول على أرابح أو تتم على شكل مقايضة؛

                                                 
 .41عبد الكرمي بعداش، مرجع سابق، ص  1
 .72، مرجع سابق، ص عبد القادر اباب 2
 عبد الكرمي بعداش، مرجع وموضوع نفسهما. 3
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وهي األدوات املالية لالستثمار تكوهنا مؤسسة مالية متخصصة كالبنوك أو شركة استثمار  صناديق االستثمار: .6
تثمارات وذلك ألجل جتميع مدخرات األفراد الستعماهلا يف جماالت االستثمار هلا خربة يف جمال تسيري االس

 املختلفة حتقق للمشاركني يف هذا الصندوق إيرادا ويف حدود معقولة من املخاطرة.

ويف هذا السياق ميكن اعتبار صندوق االستثمار أداة استثمار مركبة حسب تنوع األصول اليت تستثمر فيها 
رسون املتاجرة ابألوراق املالية بيعا وشراء أو املتاجرة ابلعقارات والسلع وغريها من أدوات االستثمار،  فاملسريين له ميا

كما أنه يساعد الذين ميلكون مدخرات وال يتمتعون خبربة يف االستثمارات ابستثمار أمواهلم مقابل احلصول على 
 1عمولة معينة من طرف اخلرباء الذين يتولون إدارة الصناديق.

 املطلب الثالث: أهداف االستثمار
وعلى العموم تتلخص أهداف املشروع  2لالستثمار عدة أهداف ختتلف حبسب اجلهة اليت تقوم به،

 االستثماري فيما يلي: 
 تتمثل األهداف االقتصادية لالستثمار يف: األهداف االقتصادية: .1
 فضال عن زايدة الدخل الوطين؛ زايدة اإلنتاج سواء كان سلعي أو خدمي ومنه حتقيق دخول مناسبة -
زايدة إمكانية االقتصادي الوطين على تشغيل عوامل اإلنتاج )العمال، رأس املال، األرض، اإلدارة( وابلتايل  -

 3القضاء على مشكلة البطالة مبختلف أشكاهلا؛
 ر يف مشروعه؛العمل على زايدة العائد أو األرابح من املشروع وتنميته ويساعد املستثمر على االستمرا -
 احملافظة على قيمة األصول احلقيقية أي على قيمة رأس املال املستثمر؛ -
 4ويكون ابختيار البديل االستثماري األكثر رحبا واألقل تكلفة؛ -
 الرفع من فعالية عوامل اإلنتاج وذلك إبتباع الطرق التشغيلية والتكنولوجية املتطورة؛ -
 رد الطبيعية اليت تتوفر عليها الدولة؛إبراز القيمة االقتصادية للموا -
توفري السلع واخلدمات للسوق احمللي إلشباع مستهلكيه وكذا التقليل من الواردات وحىت التصدير للخارج  -

والعمل على حتسني وضعية ميزان املدفوعات، وحتدث الزايدة الكمية والنوعية بني السلع واخلدمات ابستغالل 
 ة وغري املستغلة أو خلق طاقات إنتاجية جديدة عن طريق هذه املشاريع االستثمارية؛املوارد اإلنتاجية املتاح

                                                 
  .74، مرجع سابق، ص عبد القادر اباب 1
 .35قاسم انيف علوان، مرجع سابق، ص  2
 .43منصوري الزين، مرجع سابق، ص  3
 قاسم انيف علوان، مرجع وموضوع نفسهما. 4
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 1تشجيع الصناعات احمللية وزايدة قيمتها املضافة ومردودها االقتصادي؛ -
 2أتمني احلاجات احملتملة والعمل على توفري تلك احلاجات وابلتايل حتقيق الدخل املستقبلي؛ -
 3األموال للحصول على العائد أبنواعه املختلفة )املايل، االقتصادي، االجتماعي..(.وتوظيف زايدة الرفاهية  -
 ونذكر منها:األهداف التكنولوجية:  .2
 تطوير تكنولوجيا وطرق اإلنتاج احمللية لتصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات الدولة واملواطنني؛ -
 روف احمللية؛جعل أساليب وتكنولوجيا اإلنتاج املستوردة مالئمة للظ -
 تقدمي منوذج تكنولوجي أمثل أو أكثر مالئمة للمشاريع املماثلة واملنافسة؛ -
 اختيار األساليب التقنية اجلديدة املناسبة لعملية النمو والتنمية يف الدولة. -
 وتتمثل يف: األهداف االجتماعية: .3
 اجملتمع من سلع وخدمات ضرورية؛ العمل على حتقيق االستقرار االجتماعي وذلك بتوفري احتياجات أفراد -
 حقيق مبدأ العدالة يف توزيع الثروة وانتج تشغيلها على أصحاب عوامل اإلنتاج؛ -
 التقليل من البطالة وخملفاهتا االجتماعية؛ -
 تطوير القيم والعادات ابلشكل الذي يتوافق مع متطلبات التنمية االجتماعية وحماربة السلوكيات السيئة؛ -
 لتنمية االجتماعية املتوازنة بني خمتلف مناطق الدولة؛حتقيق ا -
 إرساء روح التعاون والعمل اجلماعي بني العاملني يف املشروع االستثماري. -
 األهداف السياسية:  .4
 تعزيز وحتسني القدرة على التفاوض للدولة مع الدول األخرى أو املنظمات؛ -
 ظمات ومشروعات جتعلهم قوة فاعلة يف اجملتمع تؤكد أمن البالد؛تغيري أمناط وسلوكيات البشر وانتظامهم يف من -
زايدة القوة األمنية أداء النظام السياسي وهذا بفعل توفري قاعدة اقتصادية قوية تعزز مكانتها سياسيا يف اجملتمع  -

 الدويل؛
 4توفري أساس اقتصادي يعمل على تعميق االستقالل الوطين من جانبه االقتصادي. -

                                                 
 .44مرجع سابق، ص  عبد الكرمي بعداش، 1
 .16، ص 2009، دار املستقبل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، سنة أساسيات االستثمارطاهر حيدر حردان،  2
 .25، ص 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، سنة االستثمارياالستثمار والتحليل دريد كامل آل شبيب،  3
 .44منصوري الزين، مرجع سابق، ص 4
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 السياسات االقتصادية للجزائرث الثاين: مكانة القطاع الزراعي يف املبح
تعترب تنمية القطاع الزراعي من أولوايت السياسة االقتصادية ألي دولة نظرا ألمهية هذا القطاع يف تطوير 
االقتصاد، وقد اهتمت اجلزائر بذلك منذ االستقالل فقد كان الوضع االقتصادي الزراعي سيء آنذاك ما جعل 
احلكومة تعمل جاهدة على إصالحه، حيث وضعت جمموعة من السياسات والقوانني يف ظل برامج تنموية عديدة 

 اخذ منها القطاع الزراعي نصيبه، وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث.
 املطلب األول: السياسة االقتصادية وأنواعها

 مفهوم السياسة االقتصاديةالفرع األول: 
 قتصادية أهنا جمموعة مبادئ وقواعد إدارة اجملتمع كما يصطلح عليه بعلم إدارة الدول. يقصد ابلسياسة اال

وتعرف السياسة االقتصادية عامة كل ما يرتبط ابختاذ القرارات اخلاصة ابالختيار بني الوسائل املختلفة اليت 
ويعرفها البعض األخر أبهنا  ميلكها اجملتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة وأبمثل أو أحسن الطرق

"جمموعة اإلجراءات اليت تقوم هبا احلكومة واليت حتدد من خالهلا معامل البيئة االقتصادية اليت تعمل ضمنها 
 1الوحدات االقتصادية.

وميكن تعريفها أبهنا "تصرف عام للسلطات العمومية واع ومتناسق ويكون له أهداف حمددة ويتم القيام به يف 
السياسة االقتصادية على مستوى  2القتصادي )إنتاج واستهالك السلع واخلدمات وتكوين رأس املال..(.اجملال ا

املشروع تعرب عن جمموعة القواعد واألساليب واإلجراءات والتدابري اليت حتكم وتوجه عملية اختاذ القرار اليت تقوم هبا 
 شروع إىل حتقيقها خالل فرتة أو فرتات زمنية معينة.إدارة املشروع وهي تعكس جمموعة من األهداف اليت يسعى امل

 
ويدخل ضمن مفهوم السياسة االقتصادية كل ما هو مرتبط ابختاذ القرارات اخلاصة ابالختيار بني الوسائل 

 3املختلفة للوصول ألهداف املشروع االقتصادية.
لنظام االقتصادي حيدد األهداف ختتلف السياسات االقتصادية الكلية تبعا النظم االقتصادية ابعتبار أن ا

األساسية للسياسات االقتصادية وآاثرها وحدودها، وابلتفصيل أكثر يظهر لنا االختالف واضح بني السياسات 
االقتصادية الكلية على مستوى كل نظام، فكل نظام وجمتمع له خصائصه اليت متيزه عن اآلخر وكل له أهدافه 

                                                 
 .73، ص 2010، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، لبنان سنة اآلاثر االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق احلكوميوليد عبد احلميد عايب،  1
 .29، ص 2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، سنة السياسات االقتصادية الكلية "دراسة حتليلية تقييمية"عبد اجمليد قدي،  2
 .16، ص2003، مصر، سنة ، جمموعة النيل العربية للنشر، الطبعة األولالسياسات االقتصادية على مستوى املشروع "حتليل جزئي"عبد املطلب عبد احلميد،  3

 السياسة االقتصادية= أهداف + أدوات + زمن
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ت السياسة االقتصادية تتصف ابلكفاءة والفعالية كلما أمكن حتقيق معدالت منو وكلما كان 1والياته اليت يعمل هبا.
 2عالية.

 السياسة االقتصادية كأداة لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي تتضمن ما يلي:
حتديد األهداف: تسعى السلطات العامة إىل حتقيق جمموعة من األهداف من بينها النمو االقتصادي، التشغيل  -

 توازن ميزان املدفوعات، استقرار األسعار وغريها؛ الكامل،
وضع تدرج بني األهداف: حيث ميكن أن تكون بعض األهداف غري متناسقة مع بعضها فمثال خفض معدل  -

الربح ميكن أن يساعد يف التقليل من الفوارق ولكنه ميكن أن يؤدي إىل إحداث أزمة يف نظام يكون فيه الربح 
 3قد يؤثر سلبا على منو املداخيل والتشغيل؛هو أساس االستثمار مبا 

حتليل االرتباط بني األهداف: البد من وضع منوذج اقتصادي عند وضع التدرج بني األطراف فهو يوضح  -
العالقات بني املتغريات االقتصادية الرئيسية، فعلى سبيل املثال فان رفع معدل الربح يكبح الكتلة األجرية 

 ار ألن ضعف الطلب يقلل من زايدة االستثمار؛وميكن إن يؤثر على االستثم
فمن األفضل  4اختيار الوسائل: حيث ترتبط الوسيلة املختارة ابألهداف املسطرة ألجل حتقيق أفضل وضعية، -

حتديد أكثر من سياسة ويتم استعمال واحدة أو أكثر يف حالة التضخم فمثال ميكن أن تستخدم عدة أدوات 
ريبة معينة المتصاص الفائض من النقد أو خفض اإلنفاق احلكومي أو خفض للسياسة املالية منها فرض ض

 5العروض النقدية كأداة من أدوات السياسة النقدية.

 أنواع السياسة االقتصاديةالفرع الثاين: 
 ميكن التمييز بني أنواع السياسة االقتصادية من خالل األجل وتتمثل يف:

  اسرتجاع التوازانت االقتصادية الكلية يف األجل القصري ونذكر منها:السياسة االقتصادية الظرفية: تسعى إىل.1

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم (2015-1990قياسية ملؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي يف اجلزائر يف ضوء اإلصالحات االقتصادية للفرتة بني ) دراسة ،مسعود ميهوب 1

 .03ص ، 2017-2016االقتصادية، ختصص علوم جتارية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، السنة اجلامعية 
، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص قياس اقتصادي، جامعة اجلزائر قياس العالقة بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي "حالة اجلزائر"جاب هللا مصطفى،  2

  .16، ص 2015-2014، السنة الدراسية 03
 .30عبد اجمليد قدي، مرجع سابق، ص  3
 .30ايب، مرجع سابق، ص وليد عبد احلميد ع 4
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، السنة "2004اىل 1990السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي "حالة اجلزائر من ، مسعود دراوسي 5

  .45، ص 2006-2005اجلامعية 
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  سياسة االستقرار:.أ

وهتدف هذه السياسة إىل كبح النشاط االقتصادي وابلتايل مستوى األجور واألسعار ابستعمال سياسة مالية 
أوسع فتعين جمموعة ونقدية انكماشية وترتكز سياسات االستقرار على حماربة التضخم وختفيضه ومبفهوم 

 اإلجراءات اهلادفة إىل احملافظة على النظام االقتصادي يف وضعه الطبيعي )تقليص الضغوط االجتماعية...(.
  سياسة اإلنعاش:.ب

إنعاش النشاط االقتصادي ويكون ذلك بزايدة التشغيل واإلنتاج وبدعم الطلب اخلاص للعائالت وتلجأ الدولة 
 والشكل التايل يوضح ذلك: 1نعاش عن طريق االستهالك واإلنعاش عن طريق االستثمار،أحياان إىل التمييز بني اإل

 خمطط توضيحي لسياسة اإلنعاش(: 1-3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 
 

االاثر االقتصادية الكلية لسياسة االنفاق احلكومي، مكتبة حسن العصرية وليد عبد احلميد عايب،  املصدر:
 .79، ص 2010لنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، لبنان، سنة للطباعة وا

  سياسة االنكماش:.ج

تسعى هذه السياسة إىل التقليص من ارتفاع األسعار ابالستعانة بوسائل تقليدية كاالقتطاعات اإلجبارية على 
 2الدخل وجتميد األجور وغريها، وينتج عن هذه السياسة عادة تقليص النشاط االقتصادي.

                                                 
 .79وليد عبد احلميد عايب، مرجع سابق، ص  1
 .32يد قدي، مرجع وموضوع سابقان، ص عبد اجمل 2

 اإلنعاش

 تخفيض سعر الفائدة

 زيادة الطلب

 زيادة النمو

 زيادة التشغيل

 رفع األجور زيادة اإلنفاق الحكومي
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 : ة التوقف مث الذهابسياس.د
قد مت انتهاجها من قبل بريطانيا وتقوم على أساس التناول املتسلسل لسياسة اإلنعاش مث االنكماش حسب 

 والشكل أدانه يوضح ذلك: 1آلية كالسيكية،
 مسار سياسة التوقف مث الذهاب(: 2-3الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

اسات االقتصادية الكلية "دراسة حتليليلة تقييمية"، ديوان املطبوعات اجلامعية، السي: عبد اجمليد قدي، املصدر
 .33، ص 2005طبعة الثانية، اجلزائر، سنة ال

  السياسة االقتصادية اهليكلية:.2

وهي سياسة اقتصادية هتدف إىل تكييف االقتصاد الوطين مع تغريات االقتصاد العاملي ومتس كل القطاعات 
كون تدخل الدولة من خالل أتطري آلية السوق، اخلوصصة، سيادة قانون املنافسة أو من خالل االقتصادية، وي

دعم البحوث والتكوين وهذا يف الدول املتقدمة، أما يف الدول النامية واليت اتبعت برامج إصالح اقتصادي استنادا 
إىل سياسات التثبيت وسياسات  على املؤسسات املالية والنقدية الدولية، فان سياستها االقتصادية انقسمت

التصحيح اهليكلي وهي تتعارض مع سياسات اإلنعاش اليت تقوم على أساس التدخل الواسع للدولة يف النشاط 
 2االقتصادي وزايدة اإلنفاق احلكومي.

                                                 
 .80وليد عبد احلميد عايب، مرجع سابق، ص  1
 مرجع نفسه. 2

 ارتفاع اإلنتاج سياسة اإلنعاش  GO ارتفاع البطالة

حفز الواردات )مرونة 

مرتفعة للواردات 

 ("اإلنتاج"

 تهديد العملة  عجز تجاري

STOP سياسة استقرار 

 تقليص النشاط االقتصادي 
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 املطلب الثاين: مكانة القطاع الزراعي يف الربامج التنموية 
ت تنموية منذ االستقالل بدأت مبرحلة التسيري الذايت خالل لقد عرف قطاع الزراعة يف اجلزائر عدة سياسا

وكانت اجلزائر يف بداية هذه املرحلة تواجه عدة مشاكل يف هذا القطاع  1980إىل  1962الفرتة املمتدة من 
خلفها االستعمار، فوضعت مراسيم لتنظيم األراضي الزراعية وكيفية استغالهلا وإعطاءها الطابع القانوين، لتليها 

هبدف التوزيع العادل للثروة  1972وبدأت يف تطبيقه سنة  17/07/1971مرحلة الثورة الزراعية مبيثاق يف 
 إال أهنا مل حتقق ما كانت تطمح إليه الدولة. 1وإشراك املواطنني يف التنمية االقتصادية الزراعية وحتسني اإلنتاج،

 (1989-1980خالل الفرتة ما بني )الفرع األول: 
صاد الوطين خالل املرحلة السابقة عدة اختالالت ومشاكل أدت إىل اخنفاض األداء االقتصادي شهد االقت

والتحول يف البنية االجتماعية، ما حتم على اجلزائر اختاذ إسرتاتيجية أخرى مبنية على فكرة التقليل من نقائص 
الفرتة اجناز خمططني تنمويني اخلطة السابقة قبل الشروع يف تنفيذ أية خطة تنموية جديدة، أين شهدت هذه 

 .2مخاسيني ميتدان خالل هذه الفرتة
  (:1984-1980املخطط اخلماسي األول ).1

قد أدى هذا الربانمج إىل حتقيق نتائج اقتصادية واجتماعية جيدة، حيث بلغ معدل منو الناتج النحلي اإلمجايل 
مليون دج يف سنة  4281.8 بـري قدر خالل هذه الفرتة إضافة إىل تسجيل فائض يف امليزان التجا 12%

منصب  710000مليار دج ن االستثمارات واستحداث حوايل  345كما شهدت اجناز ما قيمته   1985
أما  1980،4سنة  % 250نتيجة العائدات احملصل عليها من احملروقات حيث ارتفع سعر الربميل بنسبة  3عمل،

املؤممة إىل أصحاهبا الذين يفلحوهنا وشجعت الدولة الفالحني  فيم خيص اجملال الزراعي فقد أعيدت بعض األراضي
على استصالح األراضي خصوصا يف اجلنوب بتقدمي قروض للفالحني فقد أنشأت البنك الفالحي للتنمية الريفية 

، كما قامت إبعادة هيكلة مزارع الدولة والتعاونيات يف شكل وحدات صغرية واسترياد 1982الزراعية سنة 
الزراعية وتوزعها بشروط ميسرة وتشجيع االستثمار يف املوارد املائية حبفر اآلابر وإقامة السدود، وقد كانت اآلالت 

                                                 
 .147فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  1
، أطروحة دكتوراه يف (2014-0198إشكالية التوازن االقتصادي الكلي يف اجلزائر ما بني امليزانية العامة للدولة وامليزان التجاري دراسة حالة للفرتة )عبد احلفيظ حيياوي ،  2

  .177، ص 2016-2015، السنة اجلامعية 3العلوم التجارية، ختصص جتارة دولية، جامعة اجلزائر 
ختصص اقتصاد التنمية، جامعة ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جتارب التنمية يف الدول املغاربية واالسرتاتيجيات البديلة "دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب"مجيلة معلم،  3

 .137، ص 2017-2016، السنة اجلامعية 01ابتنة 
-2013، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائر، الطيب هامشي 4

  .160، ص 2014
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وقد بلغت التكاليف االستثمارية  1هتدف هذه السياسة اجلديدة إىل حتقيق االكتفاء الذايت من اإلنتاج الزراعي،
دى تقوم على أساس حتسني الظروف العامة لتسيري مليار دج، وكانت أهدافها طويلة امل 59.4خالل هذه الفرتة 

أكثر مرونة لالقتصاد الزراعي على مستوى جهاز اإلنتاج ودعمه والسعي لتخفيض التبعية الغذائية بتوفري شروط 
وقد صدر قانون  2تكثيف اإلنتاج وحتسني التقنيات املستعملة لذلك وحىت الظروف املعيشية يف اجملتمع الفالحي،

مبوجبه تصبح األرض ملك للفالح الذي استصلحها، وحيازة امللكية  1983أوت  13راضي يف استصالح األ
 3مزرعة فالحية اشرتاكية. 3400الزراعية خاصة يف اجلنوب حيث أعيدت هيكلة أموال الدولة إبنشاء 

  (:1989-1985املخطط اخلماسي الثاين ).2

مليار دج لقطاع الفالحة  115.42ليار دج منه م 828.38 بـلقد خصص هلذا الربانمج غالفا ماليا قدر 
وكذا سعى إىل تقليل االعتماد على اخلارج وتنظيم االقتصاد واالعتناء ابلزراعة وإحداث التكامل بني قطاعات 

وإعطاء دفع قوي لسياسة التهيئة اإلقليمية وتوسيع ودعم قاعدة التنمية وتوفري املناخ املناسب  4االقتصاد الوطين،
ا استصالح أراضي جديدة، وتطوير أنشطة مدجمة يف املناطق الريفية وحتسني مداخيل الفالحني ووضع هلا، وكذ

 5سياسة أسعار حتفز على إنتاج املنتجات األساسية وتقليل االعتماد على اخلارج.
ات على ولكن رغم اجملهودات اليت بذلتها الدولة إال أن اقتصادها يبقى حمدودا ومل تكن النتائج حبجم التطلع

مستوى السياسة االقتصادية ككل، أما يف اجملال الزراعي فقد وجدت اجلزائر نفسها ال تتوفر بعد على قاعدة 
زراعية تساعدها على اخلروج من التبعية كما أهنا أصبحت مهمشة مقارنة بقطاع الصناعة )ولكن حىت هو اآلخر مل 

 الزراعية خالل هذه الفرتة فيما يلي: حيقق التنمية املرغوبة( وتتمثل مظاهر الفشل  للسياسة
السياسة االستثمارية: فقد كان التحيز الكبري للقطاع الصناعي خاصة وابقي القطاعات واضحا على حساب  -

 القطاع الزراعي )بشكل نسيب(؛
السياسة السعرية: وهي األخرى عرفت نفس توجه للسياسة االستثمارية فمثال سعر القمح خيضع للتسعري  -

الذي ال يراعي التكلفة احلقيقية وللعائد، مما أدى إىل إجحاف يف حق املزارعني مما يؤثر سلبا على اإلداري 
 إنتاجيتهم؛

                                                 
 .99، مرجع سابق، صزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعيةالفوزية غريب،  1
 .177فاتح حركايت، مرجع سابق. ص 2
 .04، ص 2010جوان  03عبد الرزاق خلف حممد الطائي، حتوالت قطاع الزراعة اجلزائري يف عهد االستقالل، دنيا الوطن،  3
 .178حيياوي عبد احلفيظ، مرجع وموضوع سابقان، ص  4
 .147، ص سابق، مرجع فاتح حركايت 5



 الفصل الثالث: السياسات االقتصادية لإلستثمارالزراعي في الجزائر

 

131 

 

السياسة التسويقية: فقد مت تقييد الكثري من املنتجني إبتباع مراحل معينة لتسويق منتجاته، كأن يتم تسليم  -
أسعار حمددة مسبقا وتكون يف غالب األحيان ال حصيلة اإلنتاج إىل تعاونيات مت إنشاؤها هلذا الغرض وفق 

تتماشى مع تكاليف اإلنتاج ويعود اخللل األساسي يف ذلك إىل عدم تركيز السياسات الزراعية ابلقدر الكايف 
على هذا القطاع احليوي فقد متيزت بداية الثمانينات ابالسترياد املكثف لسلع االستهالك النهائي يف ايطار 

على  1982مليارات دوالر سنة  10ترياد مسي "برانمج ضد الندرة" خصص له ما قدره برانمج واسع لالس
 1حساب االستثمار والتشغيل؛

كما أن القرارات التنموية كانت مركزية ومل يكن الدور الفعال للفالحني فيها، وقد كانت هذه السياسات عن  -
ي املعتمد ابلدرجة األوىل على تشجيع املليكة طريق الثورة والتغيري اجلذري الشامل بدال من اإلصالح التدرجي

عن طريق توزيع األراضي إضافة إىل العجز يف اإلنتاج الفالحي واالرتفاع املستمر يف الواردات الزراعية 
واجلدول التايل يوضح  1986،3ولعل القطرة اليت أفاضت الكأس هي اخنفاض أسعار البرتول سنة  2الغذائية،

 (:1989-1980ي ضمن املخططات التنموية للفرتة )مكانة االستثمار الفالح

( 1989-1980توزيع االستثمارات بني القطاعات االقتصادية يف اجلزائر خالل الفرتة )(: 1-3اجلدول رقم )
 ابملليار دج

هياكل أساسية وقطاعات  الفالحة الصناعة ما عدا احملروقات قطاع احملروقات املخططات
 أخرى

 حجم االستثمارات

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة مةالقي
املخطط 
اخلماسي 
األول 

(80-89) 

63 15.7 94.5 22.8 47.1 11.7 199 49.8 400.6 100 

املخطط 
اخلماسي 
الثاين 

(85-89) 

39.8 7.2 134.4 24.4 79 14.4 297 54 550 100 

Source : Algérien, Ministère de la planification et d’aménagement du territoire (M.P.Z.T), 

rapport général du plan 1985-1989, Alger, 1985,p135 

                                                 
 .134، مرجع سابق، ص الزراعة العربية وحتدايت األمن الغذائي "حالة اجلزائر"فوزية غريب،  1
استدامة األمن  ( بني االجنازات والعقبات"، مداخلة يف امللتقى الدويل التاسع حول2013-2006، "القطاع الزراعي يف اجلزائر يف ظل الوفرة املالية للفرتة ما بني )الطيب هامشي 2

  .142، ص2016نوفمرب  24-23الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحدايت االقتصادية الدولية، جامعة الشلف، يومي 
 .214وليد عبد احلميد عايب، مرجع سابق، ص  3
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 (1999-1990)مرحلة اقتصاد السوق خالل الفرتة الفرع الثاين: 
شهدت  1ميكن اعتبارها مرحلة عبور حيث تفكك فيها االقتصاد الوطين بسبب إعادة هيكلة كل قطاعاته،

الفرتة الكثري من التطورات املهمة، فعلى الصعيد العاملي قد شهد العامل هيمنة االجتاه الليربايل )بعد اهنيار  هذه
حبيث كانت حتتل الصدارة يف قائمة الدول العربية  1986االشرتاكية( وتفاقم الديون اخلارجية جراء أزمة سنة 

جلزائر مرحلة جديدة على خمتلف األصعدة دخلت ا 1989ابلنسبة حلجم الديون، ومع صدور دستور سنة 
)سياسية، اقتصادية، اجتماعية..( غري أن هذا التحول مل يكن سهال بل متيز أبزمة عميقة وشاملة أدت إىل غياب 

وقد تضمنت برامج  2شبه كلي للمرافق اخلدمية يف األرايف والعديد من املدن وحركة واسعة يف النزوح الريفي،
التكييف اهليكلي توجهات قليلة حنو تقليص التدخل املباشر للدولة يف ممارسة العديد من اإلصالح االقتصادي و 

األنشطة اإلنتاجية واخلدمية وإعطاء فرصة أكرب للقطاع اخلاص لتفعيل دوره يف خمتلف جماالت التنمية للقطاعات 
ت واملستجدات اليت تفرضها العوملة االقتصادية الوطنية ويف مقدمتها القطاع الزراعي مبا يسمح له مبواكبة التحوال

وتتضمن برامج التكيف اهليكلي السياسات  3ومتطلباهتا )اليت تؤثر كثريا أبي اقتصاد بلد سواء اجيابيا أو سلبيا(،
إنشاء و  ؛ حترير التجارة؛ حترير األسعار؛ تشجيع القطاع اخلاصالتالية: نقل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص

 4الصناديق االجتماعية.شبكات األمان أو 
ومن أهم الدوافع اليت جعلت اجلزائر تتجه حنو اقتصاد السوق: فشل النظام االشرتاكي يف حتقيق التنمية 
االقتصادية، ارتفاع املديونية اخلارجية وأعبائها، عجز املوازنة العامة، ارتفاع نسبة التضخم، تدهور أسعار صرف 

 5 املشاريع، اختالل القطاع املصريف وضعف النظام الضرييب.العملة الوطنية، اخنفاض اإلنتاجية يف
وتتمثل أهم مرتكزات اسرتاتيجية التنمية الزراعية خالل فرتة التسعينات يف اسرتجاع األراضي املؤممة واستصالح 

ج وخوصصة كاملة وحرية يف اإلنتا  6األراضي الصحراوية ودعم االستثمارات الزراعية لتطوير اجلهاز اإلنتاجي،
 ومن جمموع ما هدفت إليه السياسة االقتصادية للقطاع الزراعي ما يلي: 7والتسويق،

                                                 
طويل بني متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل لقطاع الزراعة يف اجلزائر )أسلوب عثماين اهلادي وهيشر أمحد التيجاين وبن الطيب عبد هللا، "اختبار االرتباط يف املدى ال 1

 .62، ص 2015، سنة 01("، جملة الدراسات االقتصادية الكمية، العدد 2012-1974التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ خالل الفرتة 
 .64مرجع سابق، ص  (،2009-1980قيمة الناتج احمللي الفالحي خالل الفرتة )حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على  ،زهري عماري 2
 .137"، مرجع سابق، ص الزراعة العربية وحتدايت األمن الغذائي "حالة اجلزائرفوزية غريب،  3
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد رب(، اإلصالحات االقتصادية وإشكالية النمو االقتصادي يف دول املغرب العريب )اجلزائر، تونس واملغفطيمة حفيظ،  4

 .90، ص 2011-2010التنمية، جامعة احلاج خلضب، ابتنة، السنة اجلامعية 
اجلزائرية لالقتصاد واإلدارة، العدد ، اجمللة سنوسي بن عومر ومراد بودية حممد مجيل، "واقع االستثمار األجنيب املباشر يف ظل اإلصالحات يف اجلزائر وأثره على التنمية االقتصادية" 5

 .30، ص 2014، أفريل 05
 .138"، مرجع سابق، ص الزراعة العربية وحتدايت األمن الغذائي "حالة اجلزائرفوزية غريب،  6
 .206مجيلة معلم، مرجع سابق، ص  7
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 االستغالل العقالين لإلمكانيات املتاحة والثروات؛ -
 وضع خطط تنموية شاملة ومتكاملة يف خمتلف املناطق؛و  ترقية املنتجات ذات النوعية اجليدة -
 عمل على وقف تدهور القطاع الزراعي؛الو  ترقية سياسة املشاركة بني املسؤولني واملنتجي -
 مواصلة دعم بعض املنتجات الزراعية؛على مصاحل املزارعني واملستهلكني و السعي للحفاظ  -
 رفع اإلنتاجية الزراعية وتكثيف اإلنتاج من أجل مضاعفة اإلنتاج؛ -
 تشجيع ودعم استصالح األراضي )تقدمي قروض، إعفاءات ضريبية...(. -

 كومية خالل فرتة التسعينات:ومن أبرز اإلصالحات احل
متثلت يف تقدمي تعويضات مالية هلم وإعفاءات جبائية  1990منح مساعدات للفالحني املتضررين خالل سنة  -

وإعادة جدولة تسديد ديوهنم وتعترب هذه اإلعاانت األوىل من نوعها منذ االستقالل الهتمامها ابملزارعني 
 اخلواص؛

ألف هكتار من األراضي لسقيها من هذه  33.5السنة واستصالح  وضع خطة لبناء ستة سدود يف نفس -
 ألف هكتار؛ 60سد لغرس  20السدود فضال عن إجراء دراسة إلجناز

مليار  17 بـوضع منوذج لتطوير مصائد األمساك احلرفية لفائدة صغار صيادي األمساك وقدرت تكلفنه اإلمجالية  -
 دوالر؛

نتاج احليواين ألصحاب املزارع الصغرية يف والية تيارت واملشروع النموذجي اجناز مشروع تنمية إنتاج احلبوب واإل -
 املشرتك بني اجلزائر وتونس حتت إشراف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛

اسرتجاع األراضي املؤممة واستصالح األراضي الصحراوية ودعم استثمارات تطوير أجهزة اإلنتاج واالستعمال  -
 املتاحة والثروات؛العقالين لإلمكانيات 

 ترقية املنتجات ذات النوعية االجيابية احلقيقية وسياسة املشاركة بني املسؤولني واملنتجني؛ -
حل دواوين و  إنشاء صندوق لتعويض الفالحني عن األضرار الطبيعية وإنشاء القرض التعاضدي الفالحي -

 ؛التموين وإنشاء الغرف الفالحية والشروع يف برانمج التشغيل الريفي
( والصندوق الوطين للتنمية الفالحية ONTA) 1995إنشاء الديوان الوطين لألراضي الزراعية يف نوفمرب  -

(FNDA.)1 

                                                 
  .173، مرجع سابق، ص التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية، الطيب هامشي1
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( والذي يضم مكونني أساسيني مها سياسات التثبيت 1998-1995أما عن برانمج التكييف اهليكلي )
ن خالل سياسات مالية ونقدية وخيتص هبا صندوق النقد الدويل وهي تركز على إدارة جانب الطلب الكلي م

ويقصد ابلتكييف اهليكلي هو تكييف مع الصدمات والتغريات  1انكماشية وعلى سياسات التكييف اهليكلي،
وخيتص هبا  2الداخلية واخلارجية اليت تعرفها البلدان النامية هبدف القضاء على االختالالت وحتقيق أهداف التنمية،

اهليكل اإلنتاجي وإدارة جانب العرض الكلي، ميكن القول أن هذه السياسة البنك العاملي وتركز على تصحيح 
حصيلة تعاون بني صندوق النقد الدويل والبنك العاملي وجاءت هذه السياسة ترسيخا ملبادئ اقتصاد السوق 

بني املنظمات ومضموهنا يشمل كافة اجملاالت السياسية االقتصادية الداخلية منها واخلارجية ومبجرد أن يتم االتفاق 
الدولية واحلكومية على برانمج ما يكون بتدابري على الدولة أن تلتزم بتنفيذها واليت تعترب شرطا لتسريح أقساط 

 3القرض املمنوح.
يسعى برانمج التثبيت والتكييف اهليكلي إىل استعادة التوازن املايل الداخلي واخلارجي وحتقيق النمو االقتصادي 

-1995التمويل املوسع املدعوم من صندوق النقد الدويل يف اجلزائر خالل الفرتة ما بني ) وتسهيل 4واالجتماعي،
 ( فيما يلي:1998

من الناتج احمللي خارج احملروقات طوال فرتة الربانمج الستيعاب الزايدة يف النمو  % 50حتقق معدل منو سنوي  -
 الدميوغرايف؛

 يف الدول الشريكة للجزائر؛مقاربة معدل التضخم إىل املستوى املوجود عليه  -
-94/95من الناتج احمللي اخلام بني الفرتة ) % 9.6بـ خفض العجز يف احلساب اخلارجي اجلزائري  -

مليار دوالر مقدمة من طرف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل  6.2ختصيص مبلغ كما ومت قد   (؛97/98
ة وهذا هبدف إرجاع التوازانت املالية الداخلية ألجل االستقرار االقتصادي الكلي مقابل تطبيق املشروطي

واخلارجية وابلتايل ميكن القول أن اهلدف الرئيسي هو ختفيض معدالت التضخم وإرجاع التوازن مليزان 
 5املدفوعات.

                                                 
 . 222احلميد عايب، مرجع سابق، ص  وليد عبد 1
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، جتربة القطاع الصناعي اخلاص ودوره يف التنمية االقتصادية يف اجلزائرحممد زوزي،  2

 .70، ص 2010-2009السنة اجلامعية 
 .223، ص سابقع ، مرجوليد عبد احلميد عايب 3
 . 08، ص2005، جانفي 08كرابيل بغداد، "نظرة عامة على التحوالت االقتصادية يف اجلزائر"، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد   4
 .224، ص سابق، مرجع وليد عبد احلميد عايب 5
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ميكن القول أن هذه اإلجراءات مل تستطع حتقيق ما سعت إليه، حيث تراجعت الكثري من مرتكزات هذه 
رغم األموال اليت رصدت  1ال لغريها من االعتبارات مما ساهم يف تعثر القطاع الزراعي اجلزائري،السياسة لترتك اجمل

 2له فلم حتقق االكتفاء الذايت وحتسني مستوى معيشة الفالحني.
 (2014-2000برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي خالل الفرتة )الفرع الثالث: 

شرعت اجلزائر يف تطبيق سياسة تنموية هامة  1999نة بعد عودة االستقرار السياسي واألمين نسبيا س
فكانت هذه السياسة خمتلفة عن اليت تبنتها من قبل جتلت معاملها  3ملواجهة الصعوابت واملشاكل اليت وقعت فيها،

ى جدية الربامج احلكومية وذلك لتحقيق أهداف التنمية والنهوض ابلقطاع الزراعي والريف، حيث من خالل مد
إىل تعزيز ميزانية الدولة ويف بعث النشاط االقتصادي بوادر انفراج أزمة  1999اع أسعار البرتول سنة ساهم ارتف

برانمج اإلنعاش و الذي يقوم على  2001فاعتمدت اجلزائر ابتداء من سنة  4الركود االقتصادي اليت عانت منها،
ع القاعدية والداعمة للعمليات اإلنتاجية أساس زايدة حجم اإلنفاق العمومي االستثماري والرتكيز على املشاري

 5واخلدماتية.
 (:2004-2001برانمج اإلنعاش االقتصادي ).1

تعترب سياسة اإلنعاش االقتصادي من أهم سياسات اليت تستخدمها الدولة للتأثري على الوضع االقتصادي يف 
نفاق لتحفيز اإلنتاج وابلتايل دعم املدى القريب، تقوم على أساس تنشيط الطلب الكلي عن طريق الزايدة يف اإل

النمو االقتصادي كما ميكن اعتبار سياسة العرض مبثابة سياسة إنعاش مدام الغرض منها دعم النشاط االقتصادي 
 6بطابع.

مليار دج ووجه أساسا للعمليات واملشاريع اخلاصة بدعم  525وقد خصص هلذا الربانمج ملغ مايل قدره 
اجية الفالحية وتعزيز اخلدمات العمومية يف جمال اهلياكل القاعدية كالري والنقل املؤسسات والنشاطات اإلنت

  7وحتسني الظروف املعيشية للسكان ودعم التنمية احمللية وتنمية املوارد البشرية ودعم املؤسسات اإلنتاجية الوطنية.

                                                 
 .141، مرجع سابق، زائرالزراعة العربية وحتدايت األمن الغذائي حالة اجلفوزية غريب،  1
 .174، مرجع سابق، ص  التوجه اجلديد لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائر، الطيب هامشي 2

  .66مرجع سابق، ص (، 2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتو )زهري عماري،  3
  .249مرجع سابق، ص ، داينسيد أمحد كب 4
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية  (،2011-2001أثر اإلنفاق العمومي على النمو االقتصادي "دراسة قياسية على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة )إميان بوعكاز،  5

 .150، ص 2016-2015ختصص اقتصاد مايل، جامعة ابتنة، السنة اجلامعية 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية دولية، جامعة أبو بكر بلقايد، ثر تقلبات أسعار البرتول على التنمية االقتصادية يف اجلزائر "دراسة قياسية"أ، مسية موري 6

  .154، ص 2015-2014تلمسان، السنة اجلامعية 
 .150فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  7
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األجرية بسبب ضعف القدرة  كما أن ما مييز هذه الفرتة الزايدة يف األجور فقد قامت السلطات برفع الكتلة
 1الشرائية لدى املواطنني.

 خصائص وأهداف برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي:.أ

 تتعدد وتتنوع خصائص هذا الربانمج وفق ألهدافه املسطرة
 من أبرز خصائص برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي ما يلي: اخلصائص: (1
ية يتم تنفيذها على أساس مشاريع قطاعية مركزية من يعترب الربانمج جمموعة واسعة من االستثمارات العموم -

خالل هيئات وزارية وهيئات اجملتمع احمللي، كما أن هذا الربانمج خمتلف عن املخططات السابقة اليت كانت 
 تسري وفق االقتصاد املوجه، بل هو لصاحل اقتصاد السوق وابلتايل فانه يتناىف مع فكرة التخطيط املركزي؛

 للمشاريع الكربى ذات العمالة املرتفعة يف نوع االستثمارات املخطط هلا؛ إعطاء األولوية -
 تكييف الربانمج وفق الظروف االقتصادية السائدة )القدرات التمويلية للجزائر(. -
 تكمن أهم أهداف الربانمج يف:  األهداف: (2
 تفعيل الطلب الكلي؛ -
 اصب شغل؛دعم النشاطات املنتجة للثروة والقيمة املضافة واملوفرة ملن -
 دعم اخلدمات العمومية يف جمال الري والنقل واملنشآت القاعدية وحتقيق التنمية؛ -
 ختفيف تكلفة اإلصالحات املنجزة؛ -
 2إعطاء دفعة قوية وجديدة لالقتصاد واستدامة النتائج على مستوى التوازانت الكلية؛ -
 حتسني املستوى املعيشي للسكان وفك العزلة عن املناطق النائية؛ -
 ح وتوسيع شبكة تزويد املياه الصاحلة للشرب؛إصال -
 توسيع شبكات االتصال السلكية والالسلكية واخلدمات الربيدية؛ -
 3ختفيض أزمة السكن وتطوير القطاع الزراعي ألجل ختفيض التبعية الغذائية؛ -
ك معه زايدة مداخيل األفراد وذلك بتخفيض الضرائب وإلغاء بعض الرسوم مما حيفز االستهالك الذي حير  -

 العرض؛

                                                 
، السنة اجلامعية 3، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر اش االقتصادي يف اجلزائر "دراسة حتليلية قياسية"اإلصالحات واإلنعمراد جنيدي،  1

 .150، ص 2014-2015

  .345، مرجع سابق، ص بوزيد سايح 2
  .231، مرجع سابق، ص عبد احلفيظ حيياوي 3
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 1تشجيع االستثمار اخلاص بتخفيض العبء الضرييب على املؤسسات املنتجة؛ -
أما على الصعيد اخلارجي فان اجلزائر ترتبط إبسرتاتيجية تعاون مع البنك الدويل تركز على ثالث جماالت وهي  -

األعمال واالستثمار حتقيق االستقرار املايل للموازنة من خالل تسيري جديد لعائدات النفط وحتسني مناخ 
ومشاركة القطاع اخلاص وحتسني استفادة السكان من اخلدمات مبا ميكن من املشاركة يف اقتصاد السوق 

 2العاملي.
 مضمون برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي:.ب

 ميكن توضيح مضمون الربانمج من خالل اجلدول التايل الذي يوضح توزيع خمصصاته:
 (2004-2001برانمج اإلنعاش االقتصادي )خمصصات (: 2-3رقم )اجلدول 

 
 القطاعات

جمموع  رخص الربانمج ابملليار دج
 املبالغ

جمموع 
 2004 2003 2002 2001 النسب

 النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ

أشغال كربى 
 وهياكل قاعدية

100.7 19.18 70.2 13.37 37.6 7.16 2.00 0.38 210.5 40.09 

 38.88 204.2 1.24 6.5 10.11 53.1 13.86 72.8 13.68 71.8 تنمية حملية وبشرية

دعم قطاع الفالحة 
 والصيد البحري

10.6 2.02 20.3 3.87 22.5 4.29 12.0 2.28 65.4 12.46 

 8.57 45.0 - - - - 2.86 15.0 5.71 30.0 دعم اإلصالحات

 100 525.0 3.90 20.5 21.56 113.2 33.96 178.3 40.59 213.1 اجملموع

اشكالية التوازن االقتصادي الكلي يف اجلزائر ما بني امليزانية العامة للدولة وامليزان حيياوي عبد احلفيظ،  املصدر:
أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص جتارة دولية،  "،2014-1980التجاري "دراسة حالة للفرتة ما بني 

 .232ص  ،2016-2015نة اجلامعية ، الس3جامعة اجلزائر 
 يتضح لنا من خالل اجلدول أن: 

قطاع األشغال العمومية واهلياكل القاعدية: جند أن هذا القطاع استحوذ على أكرب غالف مايل من خمصصات  -
من جمموع املخصصات وهذا يدل على  % 40.09مليار دج ما يعادل  210.5الربانمج حيث استفاد من 

                                                 
  .250، مرجع سابق، ص سيد أمحد كبداين 1

  .346، مرجع سابق، بوزيد سايح 2
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تدارك العجز احلاصل يف هذا القطاع بسبب أتثريات األزمة االقتصادية واألمنية منذ أواخر  إرادة احلكومة يف
 وملا له من دور أساسي يف إنعاش وحتفيز النمو والتنمية الشاملة؛ 1الثمانينات،

  مليار دج أي بنسبة 204.2قطاع التنمية احمللية والبشرية: لقد حظيت التنمية احمللية والبشرية مبا يقارب  -
من إمجايل االعتمادات الكلية مبا يضمن اجناز املخططات املوجهة للتنمية والتوزيع املتوازن  % 38.8

 2للتجهيزات واألنشطة على خمتلف مناطق الرتاب الوطين؛
من إمجايل املبلغ املخصص للربانمج ألجل  % 8.6مليار دج أي بنسبة  45دعم اإلصالحات: قد وجه له  -

ياسات التابعة هلذا الربانمج اليت هتدف إىل دعم وترقية تنافسية املؤسسات الوطنية العامة متويل اإلجراءات والس
 3واخلاصة؛

 65.4أي بقيمة  % 12.4قطاع الفالحة: مت إعطاء أمهية للقطاع الفالحي فنجد أنه خصص له ما قدره  -
 4(.PNDAة )مليار دج من االستثمارات مت جتسيدها من خالل املخطط الوطين للتنمية الفالحي

 املخطط الوطين للتنمية الفالحية:.ج

عبارة عن آلية هتدف إىل ترقية التكوين التقين والدعم املايل والنظامي، للوصل إىل بناء فالحة عصرية ذات 
ويعرب هذا املخطط عن إرادة قوية ومؤكدة لرتسيخ  5فعالية من خالل احملافظة واالستغالل العقالين للموارد الطبيعية،

حتديث القطاع الفالحي وحيث على إتباع طرق جديدة للتنمية الفالحية قائمة على مشاركة فعالة للفالحني قيم 
واالستعمال اجليد والعقالين للدعم املقدم من طرف الدولة وتشجيع االستثمار بغرض اإلنعاش الفعلي للقطاع 

دة فعالية القطاع الفالحي، وهو مبين على ويعترب اسرتاتيجية كلية هتدف إىل تطوير وزاي 6الفالحي يف اجلزائر.
سياسة الربامج املتخصصة واملكيفة مع املناخ الفالحي اجلزائري وجاء تكميال ملسار اإلصالحات والربامج التنموية 

 ويهدف إىل حتقيق العناصر االسرتاتيجية التالية: 7اليت بدا العمل هبا يف التسعينات.
 إضافة إىل الوسائل األخرى )املالية والبشرية(؛ 8عية وتثمينها )الرتبة، املياه..(،االستغالل العقالين للموارد الطبي -

                                                 
 .218إميان بوعكاز، مرجع سابق، ص  1
  .232عبد احلفيظ حيياوي ، مرجع سابق، ص  2

 مرجع وموضوع نفسهما. ،إميان بوعكاز 3
 .66مرجع سابق، ص  (،2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،  4
 .165ص ، 2014سنة ، assiut j. agric.sci. (45) no(4)زهري صيفي، املخطط الوطين للتنمية الفالحية ودوره يف التنمية احمللية يف اجلزائر حالة والية الربج،  5
   .259عيسى بن انصر ، مرجع سابق، ص  6
 .310، ص 2017، جانفي 16سياسة التجديد الفالحي"، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد  إميان شعابنة ، "مدى فعالية الدعم يف إطار 7
، 24للمخطط("، جملة احلقيقة، العدد شعيب بغداد وهامشي الطيب، "واقع التنمية الفالحية يف اجلزائر من خالل برانمج املخطط الوطين للتنمية الفالحية )والية سعيدة كنموذج  8

 .200ص  جامعة أدرار،
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 تكثيف اإلنتاج الفالحي يف ملناطق اخلصبة وتنويع منتجاهتا سعيا لتحقيق األمن الغذائي؛ -
 احملافظة على املوارد الطبيعية ألجل تنمية مستدامة؛ -
وشبه اجلافة واملهددة ابجلفاف بتحويلها لصاحل زراعة  تكييف أنظمة استغالل األراضي يف املناطق اجلافة -

 األشجار املثمرة وتربية املواشي.
 تسطري برانمج إنتاجي أيخذ بعني االعتبار خمتلف املناطق مع التنويع املناخي؛ -
 العمل على ترقية املنتجات الفالحية ذات املزااي النسبية ورفع صادرات املواد الفالحية؛  -
دة القدرة التنافسية لألنشطة  واملنتجات الفالحية وهتيئة الفضاءات الفالحية لتصبح أكثر توفري الشروط لزاي -

 1جاذبية لالستثمارات املباشرة وإنشاء ومؤسسات فالحية وأخرى للصناعات الغذائية؛
 2مكافحة الفقر والتهميش عن طريق مشاريع جتريبية للتنمية اجلماعية ومعاجلة ديون الفالحني؛ -
اع الفالحني وتطوير مستوايت دخوهلم ودعم استقرار السكان احملليني بتوفري مناصب عمل دائمة حتسني أوض -

 وإعادة االعتبار للريف ومحاية النظام البيئي الرعوي؛
رفع مستوى اإلنتاج واإلنتاجية للمزارعني من خالل تنمية قدرات اإلنتاج للمدخالت الزراعية والعمل على  -

 .ة والنباتية مع تطوير أساليب اإلنتاجالسالالت احليواني حتسني

يتضمن هذا الربانمج جمموعة من احملاور املرتابطة فيما بينها تسعى إىل حتقيق األهداف املسطرة، وهذا من 
 خالل القيام بعمليات الدعم والتحفيز والتأطري هلذه احملاور أو املشاريع املتمثلة فيما يلي:

  دعم تكييف أنظمة اإلنتاج: (1

عتماد على نظام دعم خاص ومناسب ومبشاركة الفالحني ابعتبارهم املتعاملني األساسيني ألجل تنفيذ يتم اال
هذا الربانمج، فيقدم هلم إعانة مباشرة حىت يسمح بتأمني مداخيل الفالحني يف الفرتة اآلنية أو على املدى 

ا دون جتزئتها خالفا لربانمج تطوير املتوسط، حيث أيخذ بعني االعتبار املستثمرة الفالحية يف جمملها ووحداهت
 الفروع؛

                                                 
  .136، مرجع سابق، ص حممد غردي 1
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 : دعم تطوير اإلنتاج الوطين واإلنتاجية يف خمتلف الفروع (2

لقد خصص الربانمج مزارع منوذجية تعمل على تكثيف املدخالت الفالحية )بذور، شتالت، فصائل 
يات وإعطاء عناية خاصة حيوانية...( للمحافظة على املوارد الوراثية، أو استخدامها للتجارب ونشر التقن

للمنتجات ذات املزااي التفضيلية اليت قد تكون حمل تصدير وهذا يف ايطار دعم اإلنتاج واإلنتاجية يف خمتلف فروع 
القطاع، كما أعطى بعدا اسرتاتيجيا للتنمية الفالحية من خالل تكييف أنظمة اإلنتاج بتوجيه الزراعات حسب 

 ل منتوج؛املناطق وحبسب املناخ املالئم لك
 : استصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز (3

يهدف هذا الربانمج إىل زايدة املساحة الفالحية الصاحلة للزراعة مبنح امتياز وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 
اخلاص بتحديد كيفية منح قطع أراضي من األمالك الوطنية  1997سبتمرب  16املؤرخ يف  97/483

لصحراوية، السهبية واجلبلية إلعادة االعتبار هلذه املناطق والعمل على وقف جفافها واجنراف لالستصالح ابملناطق ا
الرتبة والتوازن البيئي، كما يسعى إىل حتسني املستوى املعيشي لسكان هذه املناطق وحماربة ظاهرة النزوح الريفي، 

 خالل ثالث سنوات؛ألف منصب عمل  500ألف هكتار وإنشاء  600وقد استصلحت احلكومة حوايل 
 : الربانمج الوطين للتشجري (4

مت توجيه هذا الربانمج إبعطاء أولوية للتشجري املفيد واالقتصادي بغرس أصناف األشجار املثمرة )زيتون، تني،  
كرز...( ألجل محاية متجانسة للرتبة وتوفري مداخيل دائمة للفالحني من خالل استغالل املناطق الغابية، ويف هذا 

هكتار لزراعة  350هكتار لغرس أشجار الفواكه و 10000هكتار إلعادة تشجريها و 800 ختصيص الصدد مت
هكتار  18000كلم لتصحيح التدفقات املائية و  30000كلم لفتح املسالك وهتيئتها و  156أشجار الكروم و

 1هكتار للتحسني العقاري؛ 1500للعناية ابألشجار و
 : استصالح األراضي ابجلنوب (5

برانمج استصالح أراضي اجلنوب ألجل استغالل املناطق الصحراوية خاصة حول الواحات يف ايطار لقد جاء 
 2برانمج االمتيازات الفالحية بوضع الشروط والكيفيات الالزمة هلذا؛

                                                 
  .137، مرجع سابق، ص حممد غردي 1
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  التنمية الريفية: (6

نتاج الزراعي عن العتبار أن املناطق الريفية تعاين من احلرمان والفقر وتدهور مداخيل الفالحني وعدم كفاية اإل
سد حاجياهتم، إضافة إىل تدهور حالة املستثمرات الفالحية بعد خوصصة القطاع الفالحي، حيث البد من 
إشراك سكان الريف يف حتقيق التنمية عن طري تشجيع االستثمارات فيه ومتكني سكانه من االستفادة من دعم 

هم من االستقرار يف األرايف واالهتمام ابلنشاطات الدولة ومحاية مداخيلهم وحتسني ظروفهم املعيشية لتمكين
 1الفالحية بتوفري احلماية االجتماعية هلم.

ألجل تنفيذ خمتلف برامج التنمية الفالحية مت استخدام أجهزة لذلك،  جهاز الدعم والتأطري لتنفيذ الربانمج:.د
 متثلت فيما يلي:

إنشاء هذا الصندوق مبوجب قانون املالية لسنة  مت (:FNRDAالصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية ) (1
، ويهدف إىل تقدمي الدعم املباشر لتنمية قطاع الزراعة ومحاية وحتسني مداخيل الفالحني عن طريق 2000

متويل األنشطة ذات األولوية ومت توسيعه ليشمل األنشطة اخلاصة ابإلنعاش الفالحي وأتهيل القطاع وجعله 
اجية ملواجهة التطورات االقتصادية العاملية والشراكة مع االحتاد األورويب واالنضمام إىل فعاال يف العملية اإلنت

 املنظمة العاملية للتجارة وقد مت حتديد قائمة مصادره ونفقاته كما يلي:

                                                 
ع الفالحي بوالية بسكرة("، جملة نور للدراسات حممد ملني علون وحليمة عطية، "قراءة يف مدى مسامهة القطاع الفالحي يف تنمية وتطوير االقتصاد اجلزائري )دراسة حالة القطا  1

 .138، ص 2016، سنة 03االقتصادية، العدد 



 الفصل الثالث: السياسات االقتصادية لإلستثمارالزراعي في الجزائر

 

142 

 

 (FNRDAمصادر ونفقات الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية )(: 3-3جدول رقم )
 دوقنفقات الصن إيرادات الصندوق

 خمصصات ميزانية الدولة. -
 املوارد شبه الضريبية. -
 موارد التوظيف. -
 هبات ووصااي. -
 موارد أخرى ومسامهات حمددة عن طريق التشريع. -

اإلعاانت اليت تضمن مسامهة الدولة يف تنمية اإلنتاج  -
 واملردودية الفالحية.

اإلعاانت اليت تضمن املسامهة يف عمليات التنمية يف الري  -
 حملافظة على تنمية الثروة الوراثية احليوانية والنباتية.الفالحي وا

 اإلعاانت بعنوان متويل خمازن األمن الغذائي. -
اإلعاانت بعنوان محاية مداخيل الفالحني للتكفل ابملصاريف  -

الناجتة على األسعار املرجعية احملددة وإعاانت تدعيم األسعار 
 للمنتجات الطاقوية املستعملة يف الفالحة.

 ض فوائد القروض الفالحية والصناعات الغذائية.ختفي -
ختزين اإلنتاج وتكييفه وتسويقه وحىت التصدير والتكفل  -

 ابملصاريف اخلاصة ابلدراسات والتكوين واإلرشاد الفالحي.

: من إعداد الطالبة ابالعتماد على أطروحة: القطاع الزراعي وإشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام املصدر
ص ، 2012-2011، السنة اجلامعية 3، فرع حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائراملنظمة العاملية للتجارة لغردي حممد إىل

150. 
 99/11: مت إنشاؤه مبقتضى القانون رقم صندوق مكافحة التصحر وتنمية النشاطات الرعوية السهبية (2

وفتح له  2002العمل به سنة  وشرع 2000املتضمن لقانون املالية لسنة  1999ديسمرب  23املؤرخ يف 
الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية  302-109حساب التخصيص اخلاص ابمليزانية رقم 

 االقتصاد الرعوي والسهوب، ويقوم بتقدمي دعم للنشاطات التالية:
 إعاانت موجهة ملكافحة التصحر؛ -
 1اعة الرعوية؛إعاانت لتنمية املنتوجات احليوانية يف املناطق السهبية والزر  -
 إعاانت موجهة لتثمني منتجات تربية احليواانت؛ -
 إعاانت اقتناء جتهيزات متخصصة جلمع احلليب وإنشاء وحدات حتويله إىل جنب؛ -
 إعاانت موجهة حلماية مداخيل الربني الزراعيني؛ -

                                                 
 . 150مرجع سابق، ص  ،غردي حممد 1
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 إعاانت لتنظيم االقتصاد الرعوي واحلفاظ على املراعي؛ -
 1إمكانية االجناز والتكوين املهين للمربني.تقدمي اإلعاانت املتعلقة بدراسات  -
 1998: أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز (3

ويهدف  2002هبدف دعم استصالح األراضي عن طريق االمتياز وقد استعمل بصفة انتقالية حىت هناية سنة 
 ة.أساسا إىل حتقيق التنمية الريفي

: ويعد هيئة لإلقراض والتأمني االقتصادي وحماسب للصناديق العمومية الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي (4
ويقوم الصندوق اجلهوي للتعاضد الفالحي املختص إقليميا بدفع النفقات اليت يتكفل هبا الصندوق الوطين 

 2احل الفالحية.للضبط والتنمية الفالحية بعد اخلدمة اليت يثبتها قانونيا مدير املص
كما قد مت    3؛2003: بصفته جزء هاما من سياسة محاية املوارد سنة املخطط الوطين إلعادة التشجري (5

الربانمج الوطين للتنمية الفالحية "إلدماج عامل الريف وبذلك أصبح يسمى  2002توسيع نطاق الربانمج سنة 
كان الريفيني األكثر فقرا قصد حتسني وضعهم ، حيث تضمن حتسني املناطق الريفية وكذا دعم الس"والريفية

املعيشي، فقد مت إعطاء أمهية خاصة إىل دعم االستثمار لصاحل املبادرات اخلاصة ابعتبار املستثمرة الفالحية  
كهدف مفضل ابعتبارها وحدة منشئة للثروة، وكذا لفائدة املناطق الداخلية )اجلنوب، اهلضاب العليا واجلبال(، 

شاطات واملبادرات املتخذة يف هذا اإلطار لكي تكون منسجمة مع مفهوم التنمية املستدامة، أي ومت تصوير الن
 4جيب أن تكون انجعة اقتصاداي ومقبولة اجتماعيا ومستدامة بيئيا.

 (:2009-2005الربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ).2

دة املسجلة يف مداخيل احملروقات حيث يطلق عليه أيضا "املخطط اخلماسي األول" وكان انتج عن الزاي
 43.1ما أدى إىل ارتفاع تراكم احتياطي الصرف إىل  2004دوالر سنة  39ارتفعت أسعار النفط إىل حدود 

مليار دينار يف نفس السنة، فكانت لدى السلطات اجلزائرية نظرة تفاؤلية خبصوص الوضعية املالية املستقبلية 
رصدت له  5ا استثماراي ضخما متثل يف الربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي،فأطلقت برانجما فأطلقت برانجم

مليار دوالر أمريكي( مث أضيف له برانجمني أحدمها خاص مبنطقة  55مليار دج ) 4203ميزانية وصلت إىل 
املالية املتبقية مليار دج على التوايل إضافة إىل املوارد  668و 432اجلنوب والثاين خاص ابهلضاب العليا بقيمة 

                                                 
 مرجع نفسه.  1
 .263عيسى بن انصر، مرجع سابق، ص  2
  .116سياسية، العدد الثالث، ص اندية عمراين ، "سياسات اجلزائر يف حتقيق األمن الغذائي"، جملة البحوث والدراسات القانونية وال 3

 .04، ص 2012وزارة الفالحة والتنمية الريفية، "مسار التجديد الفالحي والريفي )عرض وآفاق("، ماي  4
 . 219إميان بوعكاز، مرجع سابق، ص  5
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مليار دج ليصبح املبلغ  1191دج واملبالغ اخلاصة ابلصناديق اإلضافية بقيمة  1071من الربانمج السابق بقيمة 
 1مليار دج للمخطط اخلماسي األول. 8705الكلي 

 تتمثل أهداف الربانمج التكميلي يف مايلي:أهداف الربانمج التكميلي: .أ
 حتديث وتوسيع اخلدمة العمومية؛و  ، األمين والتعليمي للسكانحتسني املستوى املعيشي، الصحي -
ترقية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال و  تطوير املوارد البشرية واملنشآت األساسية وابلتايل تطوير النشاط االقتصادي -

 احلديثة؛
 2العمل على حتقيق التوازن اجلهوي يف األقاليم الوطنية خاصة الريفية منها. -

                                                 
  .255سيد أمحد كبداين ، مرجع سابق، ص  1
 .67زهري عماري، مرجع سابق، ص  2
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 انمج التكميلي:مضمون الرب .ب

ابملليار     (2009-2005التوزيع القطاعي للربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي )(: 4-3اجلدول رقم )
 دج

 النسبة من إمجايل الربانمج املبالغ املخصصة احملور
 1908.5 حتسني ظروف معيشة السكان -1

45.5 

 السكن -
 الرتبية، التعليم العايل والتكوين املهين. -

 البلدية للتنمية. الربامج -
 تنمية مناطق اهلضاب العليا واملناطق اجلنوبية. -

 تزويد السكان ابلكهرابء والغاز واملاء. -
 ابقي القطاعات. -

555 
399.5 
200 
250 

192.5 
311.5 

 1703.1 تطوير اهلياكل القاعدية -2

 قطاع األشغال العمومية والنقل. - 40.5
 قطاع املياه. -

 قطاع التهيئة املصرفية -

1300 
393 

10.15 
 337.2 دعم التنمية االقتصادية -3

 الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري. - 8
 الصناعة وترقية االستثمار. -

 السياحة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية. -

312 
18 
7.2 

 203.9 تطوير اخلدمة العمومية -4

 العدالة والداخلية. - 4.8
 ارات العمومية.املالية والتجارة وبقية اإلد -

 الربيد والتكنولوجيا احلديثة لالتصال. -

99 
88.2 
16.3 

 1.2 50 تطوير التكنولوجيا احلديثة لإلعالم واالتصال -5

اإلنفاق العمومي على النمو االقتصادي "دراسة قياسية على االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  أثرإميان بوعكاز، : املصدر
-2015يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد مايل، جامعة ابتنة، السنة اجلامعية (، أطروحة دكتوراه 2001-2011)

 .222ص ، 2016

نالحظ من خالل اجلدول أن احملور األول اخلاص بتحسني الظروف املعيشية للسكان حيتل أكرب نسبة 
واطنني، مث يف الربانمج وهذا يعكس مدى رغبة السلطات العمومية يف حتسني الظروف املعيشية للم % 45.5

نظرا ألمهية البىن التحتية يف دعم االستثمار واإلنتاج مث دعم  % 40.5 بـيليها حمور تطوير املنشآت األساسية 
مليار دج ويليها حمور تطوير اخلدمات العمومية  337.2التنمية االقتصادية  مبختلف قطاعاهتا مببلغ كلي قدره 

وقد خصص لقطاع الفالحة اعتمادا ماليا  1على التوايل. % 1.2و % 4.8وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بنسبة 
مليار دج يف ظل هذا الربانمج ويشمل كل من التجهيزات املعلوماتية وترقية الصادرات الفالحية  300 بـقدر 

                                                 
 .223ص إميان بوعكاز، مرجع سابق،  1
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وتعزيز استحداث مناصب عمل يف القطاع الفالحي وتطوير وسائل مكافحة اآلفات الزراعية )اجلراد والطفيليات 
وحتسني نتائج املستثمرات من خالل هيكلة الفروع وتعميم التكوين وتنمية تربية املواشي  1ها( والوقاية منها،ري وغ

وكان هذا يف ايطار تنفيذ الشطر الثاين من املخطط الوطين للتنمية  2والدواجن وحتسني حميط املستثمرات الفالحية،
ع األساس السياسي إلعادة مركزية سياسة التنمية الفالحية الفالحية ويعتمد هذا الربانمج يف إسرتاتيجيته على وض

الذي ينب  2008والريفية )برانمج التجديد الفالحي والريفي( اليت قد مت إدراجها يف قانون التوجيه الفالحي لسنة 
حيث يقوم برانمج التجديد الفالحي والريفي على  3 (،2013-2009اإلطار القانوين للسنوات اخلمس املقبلة )

حتقيق توافق وطين حول مسألة األمن الغذائي لضمان السياسة الوطنية والتماسك االجتماعي وحترير املبادرات 
وعصرنة اجلهاز االنتاجي، كما تبحث هذه السياسة يف التغريات واالاثر املهمة يف البىن التحتية اليت تشجع 

 يف التنمية وألجل حوكمة جديدة للقطاع الزراعي الشراكة بني القطاعني العام واخلاص للتأثري يف خمتلف الفاعلني
ويرتكز الربانمج على: تكثيف إنتاج املواد الغذائية األساسية )حبوب، بقول جافة، حليب..(،  4واألقاليم الريفية،

ج محاية مداخيل الفالحني، تعزيز التشاور مع األطراف الفاعلة يف اجملال الزراعي والزراعة الصناعية ومينح الربانم
سياسة وحيدة الستغالل األراضي التابعة للدولة عن طريق االمتياز بطريقة تعاقدية طويلة املدى ومت التوقيع على 

على أساس النتائج احملققة وخصوصية كل منطقة وقسمت العقود  2009عقود النجاعة مع كل الوالايت سنة 
 على نوعني: 

ويقوم بدعم النشاطات الفالحية املباشرة، منح قروض ميسرة عقود مرتبطة بربانمج جتديد االقتصاد الزراعي: (1
حيث يركز يف  5ومسح الديون، دعم استخدام تقنيات الري التكميلي واقتصاد املياه، توفري البذور واألمسدة،

 مضمونه على زايدة اإلنتاج الزراعي احمللي من خالل برامج التكثيف مع إعطاء أولوية للمنتجات الغذائية األساسية
  6)احلبوب، البقول اجلافة ...( واستصالح األراضي والتقليل من املساحات البور.

وفيما خيص االقراض الزراعي فقد تكفل بنك الفالحة والتنمية الريفية اباللتزام لدعم هذه السياسة عرب حمورين 
 اسرتاتيجيني ومها:

                                                 
 .164فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  1
 .70هيشر أمحد التيجاين، مرجع سابق، ص  2
  .172حممد غردي ، مرجع سابق، ص  3
 .96، ص 2018، جامعة سكيكدة، جوان 1، العدد 6بالل بومجعة، مسامهة برانمج التجديد الفالحي والريفي يف انتاج التمور بوالية أدرار، جمل الباحث االقتصادي، اجمللد   4
  حممد غردي ، مرجع وموضع نفسهما.  5
ات التنمية، العدد اخلامس، رشيد حويشييت ، "ضرورة رفع اإلنتاجية الزراعية يف اجلزائر من أجل دعم األمن الغذائي وضمان االستقرار االجتماعي"، جملة أحباث ودراسو عمار فوفو  6

 .59، ص 2016ديسمرب 
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للمزارعني واملربني ضمن النظام التمويلي القانوين ويتكفل ابلعمليات املالية واملسامهة يف الدمج املتدرج  :املنبع -
 والذي وفق حاجياهتم؛ 

خيص توحيد جهود خمتلف األعوان حول املؤسسات التحويلية واملتخصصة يف تعبئة املنتجات الغذائية  :املصب -
  وأتمني احتياجاهتم املالية.

ان حتقيق األهداف املسطرة، حيث وألجل ذلك فقد مت عقد ثالث اتفاقيات بني البنك ووزراة الفالحة لضم
 أعطت األولوية للشعب األكثر ارتباطا ابألمن الغذائي ويف مقدمتها القمح. وقد اعتمدت على كل من: 

ثالثي التمويل )القرض البنكي، دعم الصندوق واملسامهة الشخصية( وخصص لنحو  وهو :القرض املندمج -
بنسبة  ومن أهم مشاريعه جند: مشاريع الري دج، 271468000ألف مشروع مببلغ امجايل قدره  800

، وتربية األبقار 09 %بنسبة  تربية النحل، 27 %بنسبة  زراعة النخيل ،%10 بنسبة  ، زراعة الزيتون12%
 وغريها.  %13بنسبة  

، ويشمل: شراء البذور، األمسدة،  %5.5 بفائدة 2008قرض الرفيق: وهو قرض حمسن مت بعثه سنة  -
البيطرية اخلاصة ابالنتاج احليواين، ابالضافة اىل حتصيل املنتجات الفالحية ألجل ختزينها يف األعالف واملواد 

اطار منظومة ضبط املنتجات الزراعية املوجهة لالستهالك الواسع ومدته عامني ويغطي جمموع تكايل الفوائد 
 وهي على عاتق الوزارة من خالل صندوق الدعم؛

 يشمل خمتلف املتعاملني االقتصاديني من مؤسسات وتعاونيات وغريها؛ القرض التعاوين: وهو قرض مومسي -
قرض التحدي: هو قرض ألجل االستثمار الزراعي موجه ألصحاب املشاريع االستثمارية الزراعية اجلديدة، وهو  -

سنوات وال يتجازو حدود املليون دج للهكتار الواحد، أما أصحاب االمتياز  7قرض مدعوم مدته 
مليون دج. وخيتص القرض  100 بـاألكرب مساحة فبامكاهنم احلصول على حمسن مسقف للمستثمرات 

بتجهيز وعصرنة املستثمرات الزراعية ابلعتاد والوسائل وحتيل صيغة هذا القرض حتمل تكلفة الفائدة على الوزارة 
فية يف حال مل تزد مدة الوصية وفق احلاالت التالية: حتمل جممل الفوائد من طرف وزارة الفالحة والتنمية الري

 5و 3من الفائدة اذا كانت الفرتة ما بني   %01سنوات؛ حتمل املستفيد نسبة  3تسديد القرض عن 
سنوات. كما أن كل مستفيد قام بتسديد  7و 5اذا كانت الفرتة بني   %03سنوات؛ ترتفع هذه النسبة اىل 

 1مع اعتبار عقد االمتياز هو وثيقة الضمان.أقساطه يف مواعديها احملددة ابمكانه احلصول على قرض اخر 

                                                 
 courrier duش صالح الدين ورمحاين موسى، "سياسة التجديد الزراعي يف اجلزائر )من أجل أتمني الغذاء يف ظل تنمية زراعية مستدامة("، جملة حممد مصطفى سالت وبن زيو   1

savoir 144ص   ،2016، جامعة حممد خيضر، بسكرة، نوفمرب 21، العدد. 
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عقود مرتبطة بربامج التجديد الريفي: ويقوم بدعم وتشجيع سكان الريف على تطوير مناطقهم وإنشاء ما أطلق (2
عليه "املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة وتوظيف جيد للثروات اخلاصة والعامة املتوفرة بتلك املناطق والتسيري 

عقالين هلا وتثمني الثروة الغابية وبناء وحدات سكنية وقاعات عالج وتوفري أكثر للكهرابء واملاء الصاحل ال
وتركز سياسة التجديد الريفي على األمن الغذائي لألسر الريفية واستعادة التوازن البيئى، وحتسني ظروف  1للشرب،

وتسعى إىل حتقيق  2ذات االولوية يف جماالت لتنمية الريفية،معيشة السكان يف املناطق الريفية،اليت تعترب من احملاور 
 جمموعة من األهداف أمهها:

القيام بعملية التكثيف والتحديث اليت تسعى إىل زايدة اإلنتاج واإلنتاجية مع استهداف بعض املنتجات  -
 ات الفاعلة؛األساسية ) احلبوب، احلليب، اللحوم والزيوت...( وتعزيز القدرات اإلدارية ملختلف اجله

( والذي يهدف إىل ضمان األمن واستقرار عرض املنتجات خصوصا ذات SYRPALACإنشاء نظام مراقبة ) -
 االستهالك الواسع وكذا محاية دخل الفالح واحلفاظ على مصاحله؛

( وفتح اجملال حنو تعزيز RFIGخلق بيئة مناسبة وآمنة وذلك إبطالق نوع جديد من أنواع االئتمان البنكي ) -
 3الئتمان ضد خمتلف املخاطر عن طريق االستئجار لشراء املعدات الفالحية.ا

 (2014-2010برانمج توطيد النمو االقتصادي ).3

ويسعى ابلدرجة األوىل إىل الوصول إىل استدامة األمن الغذائي  ويطلق عليه أيضا "املخطط اخلماسي الثاين"
 4ج.مليار د  21214 بـالوطين وخصص له غالفا ماليا قدر 

 أهداف الربانمج:.أ
 دعم التنمية البشرية وحتسني الظروف املعيشية للسكان )صحة، تعليم، سكن...(؛ -
دعم اجلماعات احمللية و  مواصلة تطوير قطاع األشغال العمومية والبىن التحتية وفك العزلة عن املناطق النائية؛ -

سات العمومية وتطوير الصناعة البرتوكيميائية دعم التنمية الصناعية بتحديث املؤسو  وحتسني اخلدمات العمومية؛
 مع إنشاء مناطق صناعية؛

توفري مناصب عمل مبرافقة اإلدماج املهين خلرجيي اجلامعات ومراكز التكوين ودعم إنشاء املؤسسات املصغرة  -
 ال(.تطوير اقتصاد املعرفة )البحث العلمي، تكنولوجيا اإلعالم واالتصو  وترقية الصغرية واملتوسطة منها؛

                                                 
  .173، مرجع سابق، ص حممد غردي 1

2
 H. RAHAL-BOUZIANE, l’orge en algérie : passé, présent et importance pour la sécurité alimentaire, face aux 

nouveaux défis, Institut National de la Recherche Agronomique d’Algérie, n 27, 2015 p 19. 
  .171، مرجع سابق، ص بومدين زاوي 3
 . 164فاتح حركايت، مرجع سابق، ص  4
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 مضمون الربانمج:ب.

 (2014-2010التوزيع القطاعي للربانمج اخلماسي الثاين )(: 5-3اجلدول رقم )
 النسبة املبالغ )مليار دج( القطاع

 45.42 9903 برانمج حتسني ظروف معيشة السكان -1

 السكن -
 الرتبية، التعليم العايل والتكوين املهين -

 الصحة -
 يةحتسني وسائل وخدمات اإلدارة العموم -

 ابقي القطاعات )الرايضة والشباب، الثقافة وتطوير وسائل اإلعالم( -

3700 
1898 
619 
1800 
1886 

16.97 
8.70 
2.84 
8.26 
8.65 

 38.52 8400 تطوير اهلياكل القاعدية -2

 قطاع األشغال العمومية والنقل -
 قطاع املياه -

 قطاع التهيئة العمرانية -

5900 
2000 
500 

27.06 
9.17 
2.29 

 16.05 3500 ة االقتصاديةدعم التنمي -3

 الفالحة والتنمية الريفية -
 دعم القطاع الصناعي العمومي -

 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتشغيل -

1000 
2000 
500 
 

4.59 
9.17 
2.29 

ن اشكالية التوازن االقتصادي الكلي يف اجلزائر ما بني امليزانية العامة للدولة وامليزا: حيياوي عبد احلفيظ، املصدر
أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص جتارة دولية،  "،2014-1980التجاري "دراسة حالة للفرتة ما بني 

 .238، ص 2016-2015، السنة اجلامعية 3جامعة اجلزائر 
نالحظ من خالل اجلدول أن الربانمج سار على نفس وترية الربانجمني السابقني وهذا ما يعكس مدى إرادة 

مليار دج  1000مومية يف تطوير االقتصاد الوطين، أما عن قطاع الفالحة فنجد أنه خصص له السلطات الع
 1.ملواصلة تنمية هذا القطاع إال أهنا تبقى قليلة نوعا ما مقارنة بباقي القطاعات

يف ظل خمتلف هذه الربامج جند أن الدولة قد أعطت مكانة للقطاع الزراعي وأحدث قفزة نوعية فيه بتمويل 
 2عم االستثمارات االقتصادية ذات الطابع الزراعي، إال أن هلذه الربامج الكثري من النقائص.ود
 (2015منوذج النمو االقتصادي ).4

منوذج جديد للنمو االقتصادي، وهو مبثابة خيار لرؤية مستقبلية طويلة املدى  2015تبنت اجلزائر خالل سنة 
 مراحل وهي: املقبل حيث مت حتديد ثالث بغرض أن تصبح اجلزائر قوة انشئة خالل العقد

                                                 
  .239مرجع سابق، ص ، عبد احلفيظ حيياوي 1
، ص 2016، سبتمرب 06("، جملة دفاتر بوادكس، العدد رقم 2015-2000، "واقع قطاع الفالحة يف اجلزائر ودوره يف التنمية االقتصادية )دراسة حتليلية للفرتة محيد ابشوش 2

19.  
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ينتظر من هذه املرحلة حدوث تغيري يف حصة القطاعات املختلفة من  (:2019-2015مرحلة اإلقالع ).أ
وخبصوص قطاع الزراعة فقد وضع له خمطط عمل خاص مسي مبخطط  1القيمة املضافة للمستوايت املستهدفة،

 عمل الفالحة،وتتمثل سياسته فيما يلي: 
 زراعة والثروة احليوانية؛ال -
 الغاابت واألحواض املائية؛ -
 واألحياء املائية.الصيد  -

تقوم الركيزة األوىل اخلاصة ابلزراعة والثروة احليوانية على: تعديل وحتديث وتنمية هيكل القطاع الفالحي، 
أما الركيزة الثانية  تشجيع الكفاءات يف هذا القطاع، دعم ومتابعة أصحاب املشاريع الفالحية وحتديث املزارع،

واخلاصة ابلغاابت واألحواض املائية فتقوم على: تطوير وتكثيف اجلهود حلماية وتطوير اإلنتاج الغايب، يف حني 
ودعم برامج  تقوم الركيزة الثالثة اخلاصة ابلصيد واألحياء املائية على: تعزيز ومحاية وحفظ املوارد السمكية،  مرافقة

 .د وتربية املائيات، زايدة تطوير صادرات السمكاالستثمار يف قطاع الصي
متوسط منو يف القطاع حتقيق:  حيث يهدف خمطط عمل الفالحة فيما خيص الركائز املذكورة أعاله إىل

ختفيض قيمة  ؛13مليار دينار جزائري؛بيئة التشجري بـ  4300قيمة اإلنتاج تقدر بـ  ؛05الفالحي بـ 
حيث  منصب شغل؛ 1500000الوصول إىل  مليار دوالر؛ 1,1لصادرات بـ ا مليار دوالر؛ 02الواردات بـ 

رفع اإلنتاج إىل فتسعى إىل: فيما خيص قطاع الصيد واألحياء املائيةو  2020 يف آفاقحتقيق النتائج التالية يتوقع 
الوصول إىل رقم  ألف منصب شغل؛ 40خلق  ألف منصب شغل؛ 80االحتفاظ بـ  ألف طن؛ 200حوايل 
 2مليون دينار لالستثمار اإلنتاجي. 100تعبئة  مليار دينار جزائري؛ 110قدر بـ أعمال ي

وهي عبارة عن مرحلة انتقالية تسمح بتحقيق إمكانيات تطوير  (:2025-2020املرحلة االنتقالية ).ب
 االقتصاد؛

اته خالل هذه املرحلة يكون االقتصاد استنفذ قدر : (2030-2026مرحلة االستقرار أو التقارب ).ج
و إطار إسرتاتيجية التنويع حيدد الربانمج احملاور  3االستدراكية، عندها تلتقي خمتلف متغرياته عند نقطة التوازن؛

                                                 
، جامعة 8، العدد 7جملة االبداع، اجمللد "، 2017-2000ألمن الغذائي يف اجلزائر  خالل الفرتة منرية سعيج وحمفوظ مراد، "الربامج التنموية والسياسات الزراعية وأتثريها على ا 1

 .157ص .02البليدة 
2 Ministère de l’agriculture, du développement rurale et de la pèche, Plan d’action felaha 2019 ; réunion 

sectorielle ; 02/06/2016 ; p03.    
ور التنمية الزراعية ، "الوضع احلايل والتحدايت املستقبلية لتكامل السياسات الزراعية واألمن الغذائي املستدام يف اجلزائر"، مداخلة يف ملتقى وطين حول دحسن ششويو يل ميلود وع 3

 .13، جامعة حيي فارس، املدية، ص 2018مارس  10املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين، يوم 
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التالية: ديناميكية القطاعات املطلوبة، تعزيز نظام االستثمار بواسطة حتفيز خلق املؤسسات الفالحية والصناعات 
تجهيزات الفالحية العمومية وتسعري الشركات الفالحية يف البورصة الغذائية، أتسيس نظام وطين لالستثمار يف ال

وحوكمة األمن الطاقوي واملوارد الطاقوية، إضافة إىل التأكيد على االندماج اإلفريقي كأداة لتنويع الصادرات، كما 
 .1 6.5 بـأنه من املرتقب أن تتم عصرنة هذا القطاع وتوقع  زايدة نسبة منوه 

الربامج جند أن الدولة قد أعطت مكانة للقطاع الزراعي وأحدث قفزة نوعية فيه بتمويل  يف ظل خمتلف هذه
 2ودعم االستثمارات االقتصادية ذات الطابع الزراعي، إال أن هذه الربامج تعاين الكثري من النقائص.

 الزراعي يف االقتصاد الوطين املطلب الثالث: أمهية القطاع
مهية يف اجلزائر هذه األتتجلى أمهية كبرية يف تطوير االقتصاد الوطين، و   واحليواين()بشقيه النبايتللقطاع الزراعي 

 من خالل مسامهته يف:
 الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل ونصيب الفرد منه  مسامهةالفرع األول: 

 .تساهم الزراعة بشكل فعال يف الناتج احمللي اخلام ونصيب الفرد منه
 الناتج احمللي االمجايل مسامهة الزراعية يف.1

تتباين نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل من دولة إىل أخرى على حسب طبيعة اقتصاد  
 واجلدول التايل يوضح ذلك يف اجلزائر.كل دولة ومدى األمهية اليت توليها له، 

                                                 
("، 2030بات واآلفاق املتوقعة حبلول عيد سعيداين وأمحد بكاي، "دور االستثمار الفالحي يف حتقيق األمن الغذائي املستدام ابجلزائر )قراءة قياسية تقييميه لالجنازات والعقحممد الس 1

 .21، جامعة حيي فارس، املدية، ص 2018رس ما 10مداخلة يف ملتقى وطين حول دور التنمية الزراعية املستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين، يوم 

  .19، مرجع سابق، ص محيد ابشوش 2
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( 2015-2000مجايل خالل الفرتة )تطور مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اال (:6-3اجلدول )
 الوحدة: مليون دوالر 

 السنوات (%) Aمن  Bنسبة (Bاإلمجايل )الناتج الزراعي  (Aاإلمجايل )الناتج احمللي 
54178 4328 7,98 2000 
54848 5324 9,7 2001 
56941 5239 9,2 2002 
68007 6589 9,68 2003 
85003 8032 9,44 2004 

102835 7866 7,64 2005 
116461 8804 7,55 2006 
134143 10105 7,53 2007 
171756 11195 6,51 2008 

137746,7 12820,26 9,3 2009 
161734,4 13644,41 8,43 2010 
198769,1 16110,62 8,1 2011 

207821,72 18334,02 8,82 2012 
209415,56 20573,39 9,82 2013 

213343 21966,6 10,29 2014 
166894 19718 11,81 2015 

اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات طالبة من إعداد الاملصدر: 
 (، اخلرطوم. 36 -22الزراعية، أعداد خمتلفة )

-2000خالل الفرتة ما بني )ملحوظا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن الناتج الزراعي قد عرف تطورا 
 4328لقيم اليت هي يف تزايد سنة بعد أخرى، حيث انتقلت قيمة الناتج الزراعي من ( هذا ما تعكسه ا2015

 بـأي بنسبة زايدة تقدر  2014مليون دوالر خالل سنة  21966.6إىل  2000مليون دوالر يف سنة 
مجلة االصالحات اليت عرفها القطاع حيث بلغ ذروته، وهذا راجع إىل حتسن الظروف املناخية و  % 80.29

سياسة التجديد الفالحي والريفي وزايدة  1خالل هذه الفرتة خاصة املخطط الوطين للتنمية الفالحية، تهاليفعاو 
وهذا  % 11.40حجم االستثمارات يف القطاع مبختلف فروعه. اال أن النسبة اخنفضت يف السنة املوالية بنسبة 

القطاع يف الناتج احمللي االمجايل فقد عرف راجع اىل الظروف املناخية غري املواتية. وفيما خيص نسبة مسامهة 
فهي وهذا حسب تطور الناتج الزراعي االمجايل من جهة واىل تطور الناتج احمللي االمجايل من جهة أخرى، تذبذاب 

وهذا نظرا لألزمة املالية اليت  2008سنة  % 06حيث سجلت ادىن نسبة أي  % 12و % 06ترتاوح ما بني 
ميكن القول أبهنا نسب ضعيفة مقارنة بباقي لف الدول لتعود لالرتفاع بعدها، ولكن أثرت على اقتصادايت خمت

وميكن ارجاع السبب إىل قلة وابلنظر اىل أمهيته يف اقتصاد اجلزائر واىل ما تتوفر عليه من امكانيات، القطاعات 
                                                 

1  Y. ACHOUR TANI, l’analyse de la croissance économique en Algérie, thèse de doctorat en finances 

publiques, université Abou BekrBelkaid, Tlemcen, P38. 
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ابملوازاة وهذا ذا الظروف املناخية التكنولوجيا فيه وارتفاع أسعار املدخالت الزراعية وعدم استقرار اليد العاملة وك
 مع التطور احلاصل يف القطاعات األخرى.

 زراعي نصيب الفرد من الناتج احمللي ال.2
مرتبط بتطور عدد السكان ابلدرجة األوىل وابلناتج الزراعي، ان تغري نصيب الفرد من الناتج احمللي الزراعي 
 ني ابجلدول التايل:ولتوضيح تطور نصيب الفرد من الناتج الزراعي نستع

متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الزراعي يف اجلزائر خالل الفرتة ما بني (: 7-3اجلدول رقم )
 ( الوحدة: دوالر أمريكي2000-2015)

 املتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 السنوات
نصيب الفرد من 
 الناتج الزراعي 

140.41 242.25 382.61 442.43 433.28 537.21 561.60 493.41 404.15 

من اعداد الطالبة ابالعتماد على املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات املصدر: 
 الزراعية، أعداد خمتلفة.

ن نصيب الفرد من الناتج الزراعي قد سجل ارتفاعا من سنة اىل أخرى، عدا نالحظ من خالل اجلدوأل
دوالر سنة  493.41اىل  2000دوالر سنة  140.41، حيث انتقل من 2015ض الطفيف سنة االخنفا

، وهذا راجع اىل الزايدة يف كمية االنتاج الزراعي من جهة واىل ارتفاع أسعار املنتجات الزراعية نتيجة 2015
قطاع، ولكن هذه لتحرير األسعار والتقليل من الواردات، وهذا يف ظل االصالحات االقتصادية اليت مست ال

 الزايدة يف نصيب الفرد من الناتج الزراعي ال تعكس الوضع الغذائي للجزائر بصورة حقيقية. 
 مسامهة الزراعة يف التقليل من البطالةالفرع الثاين: 

يف اجلزائر، يشكو القطاع الزراعي من نقص يف اليد العاملة خاصة الشابة واملؤهلة، حيث بني الدراسة اليت 
 35-18ا وزارة الفالحة والتنمية الريفية قد بلغت نسبة العمال الزراعيني الذين ترتاوح أعمارهم ما بني قامت هب

، يف حني %30سنة م يعادل  50-36، وبلغت نسبة العمال الذين ترتاوح أعمارهم بيم %16سنة ما يعادل 
، أما فئة العمال %28هم سنة فقد بلغت نسبت 65-51بلغت نسبة العمال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

 1.%26سنة فبلغت نسبتهم  65األكثر من 
حيث يعترب للقطاع الزراعي دور مهم يف توفري مناصب شغل والتقليص من البطالة خاصة يف املناطق الريفية، 

 البعض أن النشاط الزراعي من أبسط النشاطات االقتصادية فهو ال يستدعي كفاءات مهنية عالية.

                                                 
  .45مجال جعفري، مرجع سابق، ص   1
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ل التشغيل يف اجلزائر حسب قطاعات النشاط االقتصادي  جند أن هناك تفاوت يف مسامهة ابلنظر إىل هيك
 القطاعات االقتصادية الستيعاب العمالة، وعلى العموم فان العمالة الزراعية يف الدول النامية جند أن حوايل 

40  64.7منها مل تتلقى تعليما أو تكوينا، كما تشري االحصائيات اىل أن حوايل ن مسؤويل املستثمرات م
 1بدون كفاءة مهنية، 95الزراعية يف اجلزائر من إمجايل العمالة يف القطاع الزراعي بدون مستوى ثقايف و

 (.2015-2010واجلدول التايل يبني تطور نسب التشغيل يف القطاعات االقتصادية خالل الفرتة ما بني )
 (2015-2010القتصادية خالل الفرتة )تطور نسب التشغيل حسب القطاعات ا (:8-3جدول رقم )

 متوسط الفرتة 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 9.93 8.7 8.8 10.6 9.0 10.8 11.7 الزراعة
 13.26 13.0 12.6 13.0 13.1 14.2 13.7 الصناعة

 17.3 16.8 17.8 16.6 16.6 16.6 19.4 بناء وأشغال عمومية
 59.56 61.6 60.8 59.8 61.6 58.4 55.2 جتارة وخدمات

 من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات املصدر:
يظهر لنا من خالل اجلدول أن قطاع التجارة واخلدمات استحوذ على أعلى نسبة من حيث العمالة مبتوسط 

 17.3العمومية بنسبة مث يليه قطاع البناء واألشغال  2015-2010خالل الفرتة ما بني   59.56قدره 

، حيث شهد هذا االخري اخنفاضا %9.93ويف األخري قطاع الزراعة بنسبة  13.26مث قطاع الصناعة بنسبة 
على الرتتيب،  2015و 2010يف سنيت  8.7اىل  11.7يف نسبة املسامهة حيث انتقلت النسبة من 

اع الزراعي واقباهلم على ابقي القطاعات خاصة ويعود السبب يف ذلك اىل عزوف طاليب العمل عن العملي يف القط
قطاع اخلدمات والتجارة اليت تتوفر على اجور وفرص افضل من الزراعة وكذا اهلجرة الريفية حنو املدينة ابإلضافة اىل 

 احالل املكننة الزراعية حمل العمل اليدوي.
 مسامهة الزراعة يف الصناعات الغذائيةالفرع الثالث: 

دورا مهما يف تنمية القطاعات االقتصادية األخرى وخاصة القطاع الصناعي، وتنبع أمهيته يف  للقطاع الزراعي
أنه يوفر املواد األولية الالزمة لقطاع الصناعة من جهة، وحاجة الزراعة إىل العديد من املنتجات الصناعية كاألمسدة 

لزراعي يعد من أهم شروط جناح التصنيع ومستلزمات اإلنتاج الزراعي من جهة أخرى، وزايدة اإلنتاج السلعي ا
ألجل توفري املواد الغذائية. لقد ساهم القطاع الزراعي بشقيه النبايت واحليواين يف اجلزائر بشكل واضح يف تنمية 

 القطاع الصناعي من خالل قيام الصناعات الغذائية، من بينها: 
 وحدات صناعة املصربات النباتية ) طماطم، محص، زيتون...( -

                                                 
، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد  2012-1998حتليل دالة االنتاج يف القطاع الزراعي دراسة اقتصادية قياسية حلالة اجلزائر يف الفرتة ، رابح بوعراب 1

 .20،  ص 2016-2015، السنة اجلامعية 3زائركمي، جامعة اجل
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 دات صناعة مصربات حيوانية؛وح -
 وحدات صناعة العجائن الغذائية املختلفة ومطاحن احلبوب؛ -
 1.وحدات جتميع وحتويل وتعليب احلليب -

من القيمة   50اىل  45من الناتج احمللي اخلام الصناعي وحبوايل  50فنجد أنه يساهم أبكثر من 
هدت عدد املؤسسات اليت تنشط يف . وقد شمنصب عمل 145000املضافة الصناعية ويوفر أكثر من 

الصناعات الغذائية خاصة منها التابعة للقطاع اخلاص تطورا ملحوظا وهو ما جعله تسيطر عليه املؤسسات اخلاصة  
 كما يوضحه اجلدول التايل: 

تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة الناشطة يف قطاع الصناعة الغذائية يف  (:9-3جدول )
 2015-2009خالل الفرتة ما بني اجلزائر 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 24746 23075 21624 20198 19172 18394 17679 العدد

حاجي أمساء وبوعزيز انصر، الصناعات الغذائية يف اجلزائر وطرق النهوض هبا لتحقيق األمن  :املصدر
 .103ص  ،2017، سنة 18لوم التجارية، العدد الغذائي، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والع

 تالصناعات الغذائية يف تطور مستمر حيث انتقلاملؤسسات الناشطة يف نالحظ من خالل اجلدول أن عدد 
وهذا راجع إىل التوسع يف استحداث  2015مؤسسة سنة  24746إىل  2009مؤسسة سنة  17679من 

 يزات املقدمة للقطاع اخلاص من طرف الدولة.املشاريع االستثمارية يف القطاع، وبفضل التحف
مؤسسة  942فقد انتهجت اجلزائر منذ سنوات سياسة خصخصة املؤسسات العمومية، حيث مت خصخصة 

مؤسسة صناعات غذائية وقد كانت هتدف  268مؤسسة يف مجيع القطاعات منها  1280عمومية من امجايل 
 2مومية سابقا واليت لطاملا عانت من مشاكل كثرية.اىل اعادة أتهيل مؤسسات الصناعات الغذائية الع

 يف التجارة اخلارجية مسامهة الزراعةالفرع الرابع: 
ميكن توضيح مدى مسامهة الزراعة يف التجارة اخلارجية من خالل عدة مؤشرات، من أمهها معدالت منو 

زراعية ومسامهة كل من الصادرات الصادرات والواردات الزراعية، نسبة تغطية الواردات الزراعية ابلصادرات ال

                                                 
  .40، مرجع سابق،ص حممد غردي 1
، 2017، سنة 18الصناعات الغذائية يف اجلزائر وطرق النهوض هبا لتحقيق األمن الغذائي"، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد انصر بوعزيز ، "و أمساء حاجي  2

 .104ص
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والواردات الزراعية يف الصادرات والواردات الكلية، نسبة الصادرات الزراعية إىل الصادرات الكلية ابإلضافة إىل 
 1.نسبة الواردات الزراعية إىل الواردات الكلية وكذا مسامهة التجارة الزراعية يف التجارة اخلارجية الكلية

زائري انفتاحا على العامل اخلارجي كغريها من الدول النامية، وقد متيزت التجارة اخلارجية لقد شهد االقتصاد اجل
وفيما يلي استعراض  2ابلتخصص يف انتاج وتصدير املواد األولية مقابل اسرتاد الغذاء واملنتجات املصنعة النهائية،

 ذلك:واجلدول التايل يوضح ذاء، ملختلف التطورات اليت شهدهتا التجارة اخلارجية يف جمال الزراعة والغ
  (       2015-2000تطور التجارة اخلارجية الزراعية يف اجلزائر خالل الفرتة ) (:10-3جدول )

 الوحدة: مليون دوالر
(إىل Bنسبة )
(D) 

(إىل Aنسبة )
(C) (الواردات الكليةD) 

الصادرات الكلية 
(C) العجز 

واردات زراعية 
(B) 

صادرات زراعية 
(A) تالسنوا 

30,32 0,5 9173 22031 2670,25 2781,61 111,36 2000 
30,34 0,79 9940 19132 2865,05 3016,52 151,47 2001 
25,56 0,67 12009 18825 2823,61 2950,51 126,9 2002 
26,3 0,54 13534 24612 3425,87 3560,56 134,69 2003 

26,22 0,48 18199 31713 4619,27 4773,2 153,93 2004 
22,29 0,31 20357 46001 4396,94 4539,04 142,1 2005 
21,79 0,3 21456 54613 4512,48 4676,99 164,51 2006 
21,99 0,3 27631 60163 5896,35 6077,2 180,85 2007 
23,64 0,39 39093,35 76825,75 8939,62 9242,16 302,54 2008 
18,45 0,46 39297,54 45189,34 7043,56 7252,07 208,51 2009 
19,46 0,36 40210 57159 7618,2 7826,71 208,51 2010 
16,54 0,28 47300 73493 7618,2 7826,71 208,51 2011 
22,32 1,16 50376 71852 10404,46 11244,49 840,03 2012 
21,75 0,86 54846 65917 11365,07 11933,58 568,51 2013 
33,3 1,22 58274,09 62884,29 18636,84 19409,38 772,54 2014 

22,79 2,09 51733,01 37951,39 10995,14 11790,68 795,54 2015 

اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات  طالبةمن إعداد الاملصدر: 
 (، اخلرطوم. 35 -30الزراعية، أعداد خمتلفة )

اجلدول أعاله إىل التطور امللحوظ يف قيمة الصادرات الزراعية خالل الفرتة تشري النتائج املوضحة يف 
مليون دوالر لكنه كان متذبذاب، وهذا يرجع ابألساس إىل  795.54إىل  111.36( من 2000-2015)

 % 0.66الصادرات الغذائية، إال أن نسبة الصادرات الزراعية من الصادرات الكلية تبقى ضئيلة ومبتوسط قدره 

                                                 
  .21ص ، مرجع سابق ،رابح بوعراب 1
، ديسمرب 11)حتليل منجه تصحيح اخلطأ("، جملة االقتصاد الصناعي، العدد 2011-1990للفرتة  صالح بوقروة ومراد خرويب، "حمددات الطلب على الواردات اجلزائرية  2

  .290، ص 2016
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ذا نظرا للتغريات احلاصلة يف الناتج الزراعي فهي تتماشى طرداي معه ما يدل على أن الزراعة اجلزائرية مل ترتق إىل وه
 املستوى املطلوب من حيث مسامهتها يف جمال التصدير.

 2781.61ويف املقابل نالحظ أن واردات القطاع الزراعي يف تزايد مستمر خالل الفرتة حبيث انتقلت من 
مليون دوالر حبيث تضاعفت القيمة، وهذا راجع إىل تزايد الطلب احمللي على املنتجات  11790.68إىل 

الزراعية متاشيا مع الزايدة السكانية وارتفاع أسعارها يف األسواق العاملية، هذا ما يدل على تبعية اجلزائر يف اجملال 
 %33و %16ات اإلمجالية متذبذبة ترتاوح ما بني الزراعي، بينما نسبة قيمة الواردات الزراعية  ضمن قيمة الوارد

حبسب الكمية الغذائية املستوردة، غري أهنا تبقى نسب عالية تعرقل مسار النمو والتنمية االقتصادية للبالد، كما 
 عية عن تغطية الواردات الزراعية.نالحظ ارتفاع مستمر يف عجز الصادرات الزرا

تاج الزراعي يف ترقية الصادرات خارج احملروقات والتقليل من الواردات يف االخري ميكن القول أن مسامهة االن
يبقى ضعيفا، وهذا نظرا لضعف االنتاج الزراعي مقابل زايدة الطلب احمللي على هذه السلع ما أحدث عجزا يف 

 .2015مليون دوالر سنة  10995.14امليزان التجاري الزراعي الذي وصل اىل 
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 ستثمار الزراعي يف اجلزائراملبحث الثالث: وضعية اال
تتميز اجلزائر مبناخ سياسي واقتصادي واجتماعي وثقايف يسمح هلا جبذب االستثمارات مبختلق أنواعها 
وابألخص الزراعية منها. وألجل ذلك، فقد تبنت الدولة اجلزائرية عدة إجراءات لتحسني مناخ االستثمار يف اجملال 

مزااي للمستثمرين الزراعيني، إال أن هذا ال مينع من وجود مشاكل حتول أو  الزراعي وتشجيعه بوضع قوانني تتضمن
 تقلل من خلق القيمة املضافة يف الزراعة، وهذا ما سنحاول عرضه من خالل هذا املبحث.

 املطلب األول: مناخ االستثمار ومقوماته يف اجلزائر
 تعريف مناخ االستثمار الفرع األول: 

 ناخ االستثماري ميكن اإلشارة إىل جمموعة منه:هناك أكثر من  تعريف للم
يشر مصطلح مناخ االستثمار إىل "جمموعة العوامل اخلاصة مبوقع حمدد واليت حتدد الفرص  :التعريف األول

 1واحلوافز اليت متكن الشركات من االستثمار على حنو منتج وتوفري فرص عمل وتوسيع نطاق أعماهلا".
االستثمار "جممل األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية املؤثرة على توجهات  يقصد مبناخ :التعريف الثاين

حركة رؤوس األموال، ذلك ألن رأس املال عادة ما يتسم ابجلنب ويتحرك من األوضاع السيئة إىل األوضاع األحسن 
 حاال".

ه تدفق رأس املال وتوظيفه، مناخ االستثمار هو "جممل األوضاع والظروف املؤثرة يف اجتا :التعريف الثالث
وتشمل هذه الظروف األبعاد السياسية واالقتصادية وكفاءة وفعالية التنظيمات اإلدارية اليت جيب أن تكون مناسبة 

 2جلذب وتشجيع االستثمارات سواء احمللية أو األجنبية".
 عن جممل األوضاع القانونية حسب املنظمة العربية لضمان االستثمار "املناخ االستثماري يعرب :التعريف الرابع

واالقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت تكون البيئة اليت يتم فيها االستثمار، وتكون مكوانت هذه البيئة متغرية 
 3ومتداخلة".

 مكوانت مناخ االستثمارالفرع الثاين: 
 تتمثل أهم مكوانت املناخ االستثماري فيما يلي:

 

                                                 
 .55، ص 2007-2006، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة اجلامعية دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائرانجي بن حسني،  1
 .91الزين، مرجع سابق، ص  منصوري 2
 انجي بن حسني، مرجع وموضع نفسهما. 3
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بد من توفر االستقرار السياسي كأحد مقومات املناخ االستثماري فالدول اليت ال املناخ السياسي واألمين:.1
وميثل االستقرار  1تسودها أوضاع سياسية غري دميقراطية وغري مستقرة ال ميكنها أن توفر املناخ املناسب لالستثمار،

من بلدان العامل ففي حالة غياب  السياسي أبرز العوامل الرئيسية املؤثرة على قرار االستثمار خاصة األجنبية يف بلد
 االستقرار السياسي واألمن تنجر عنه أضرار، ويتأثر املناخ السياسي واألمين جبملة من العوامل نوجزها فيما يلي:

 منط السياسة املتبع يف الدولة إذا ما كان دميقراطيا أو دكتاتوراي؛ -
 موقف األحزاب السياسية من االستثمارات األجنبية؛ -
ي السياسي من حيث قبول االستثمارات األجنبية يف املشاركة يف عملية التنمية االقتصادية درجة الوع -

 واالجتماعية؛
 2دور املؤسسات العسكرية ومدى وعيها السياسي يف إدارة شؤون البلد املضيف لالستثمار. -
ت، حبيث جيب أن تكون يعكس املناخ القانوين السياسات االقتصادية يف شكل قواعد وإجراءا املناخ القانوين:.2

القوانني واضحة ومعروفة تسعى حلماية امللكية والعقود، وتوفر فضاء عادل وحاسم للمنازعات يف أقل وقت ممكن، 
 وحىت تكون قوانني االستثمار حمفزة له جيب توفر ما يلي:

 متيزها ابلوضوح واملرونة وعدم التضارب بينها؛ -
 مصادرة األموال وحرية نقلها للخارج(. توفرها على ضماانت كافية لالستثمار )عدم -
 متتعها مبجموعة حتفيزات ومزااي وإعفاءات؛ -
 ضمان متتع املستثمر حبقوقه املكتسبة يف ظل استثماره؛ -
حترير االستثمار يف املناطق احلرة من القيود وتسهيل إدارة تلك املناطق وتوفري املناخ املناسب لربطها ابألسواق  -

 جذب االستثمار؛ العاملية مما يساعد على
 3أن ال تكون عرضة للتغيري يف وقت دون ضرورة. -
 ويضم جمموعة من العوامل املؤثرة يف نشاط املشروع االستثماري، نذكر منها:: املناخ الثقايف واالجتماعي.3
 دور السياسة التعليمية والتدريبية والتكوينية املعتمدة؛ -
 درجة الوعي مبقومات التقدم االقتصادي؛ -

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد جدوى االستثمارات األجنبية املباشرة يف حتقيق النمو االقتصادي "دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب"مجال بلخباط،  1

 .57، ص 2015-2014سنة اجلامعية التنمية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، ال
 .92منصوري الزين، مرجع سابق، ص  2
 .58، ص سابقمرجع ، مجال بلخباط 3
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 معيات والنقاابت العمالية يف تنظيم وحتسني اليد العاملة؛دور اجل -
 1درجة الوعي الصحي والتأمينات االجتماعية املتبعة؛ -
 ويتمثل يف مجلة العوامل املؤثرة على املستثمر واملشروع االستثماري وهي:: املناخ االقتصادي.4
 مقدار املوارد الطبيعية املتاحة داخل البلد؛ -
 الحيتها؛البىن التحتية ومدى ص -
 2درجة املنافسة املتاحة داخل البلد ومدى القدرة على مواجهة املنافسة اخلارجية؛ -
 توفر العمالة املدربة ووسائل الدعاية واإلعالن عن املنتوجات؛ -
 مدى مرونة السياسات املالية والنقدية وما حتويه من حتفيزات لالستثمار؛ -
املعلومات للمستثمر ومعدالت الفائدة على التسهيالت مدى كفاءة البنوك وقدرهتا على توفري التمويل و  -

 االئتمانية ومدى كفاءة سوق املال داخل الدولة؛
 مدى استقرار السياسات السعرية ومعدالت التضخم؛ -
 3درجة احلماية املتبعة داخل الدولة من حيث ضمان حقوق املستثمرين يف حتويل رأس املال واألرابح. -
التقدم العلمي والتكنولوجي دورا هاما يف حتديد مستوى وحجم االستثمارات يلعب  املناخ التكنولوجي:.5

احملتملة خاصة ابلنسبة لألجنبية منها، حيث أصبح العامل يسعى لثروة معرفية وتكنولوجية غري مسبوقة يف خمتلف 
 4ميادين فاملناخ التكنولوجي من حمددات قدرة أي بلد تدفق االستثمار.

 مناخ االستثمار يف اجلزائرمقومات الفرع الثالث: 
للمناخ االستثماري يف اجلزائر جمموعة من املقومات السياسية واالقتصادية والقانونية والتشريعية، سعت اجلزائر 

 إىل تعزيزها حيث شهدت عدة إصالحات، تتمثل يف:
على املناخ االستثماري  إن االستقرار السياسي واألمين من أبرز العوامل املؤثرة املقومات السياسية واألمنية:.1

، الذي تضمن 1989وألجل ذلك قامت اجلزائر يف هناية الثمانينات ابنتهاج التعددية احلزبية استنادا إىل دستور 
حق املمارسة الكاملة للحرايت الفردية واجلماعية وكذا فصل السلطات فأصبحت السلطة التشريعية، التنفيذي 

                                                 
 .93منصوري الزين، مرجع سابق، ص  1
علوم االقتصادية، ختصص مالية دولية، جامعة ، أطروحة دكتوراه يف الدور االستثمار األجنيب املباشر يف متويل التنمية االقتصادية يف البلدان النامية "حالة اجلزائر"، نفيسة انصري 2

 .161، ص 2014-2013أبو بكر بلقايد، جامعة تلمسان، السنة اجلامعية 
دارة أعمال ، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص إاالستثمار الفالحي وأثره على حركة التجارة اخلارجية للمواد الغذائية األساسية يف دول مشال إفريقياسهيلة مصطفى،  3

 .14، ص 2017-2016وجتارة دولية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السنة اجلامعية 
  .78نزار ذايب عساف وسامي محيد عباس، مرجع سابق، ص  4
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 ىل من خالل نظام مؤسسايت حتكمه نصوص الدستور والقوانني. أما علوالسلطة القضائية وسلطات مستقلة تعم
الصعيد األمين فقد شهدت فرتة التسعينات مشاكل كما سبق وذكران، األمر الذي أثر على الوضع االقتصادي، 

 1إال أن بداية األلفيات عرفت استقرار مما مسح ابسرتجاع ثقة املستثمرين )احملليني واألجانب(.
انتهجت اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادية سياسات متعددة ألجل التنمية  القانونية: املقومات.2

االقتصادية، ففي جمال االستثمار عملت على تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب وابلتايل قامت بتطبيق إجراءات 
مت إبصدار عدة تشريعات تضمنت وسن قوانني إما تكون يف قانون املالية أو يف قوانني االستثمار املتعاقبة. فقا

 2العديد من احلوافز واملزااي للمستثمرين، سنتطرق إليها الحقا.
 ميكن حصر املقومات االقتصادية للجزائر فيما يلي: املقومات االقتصادية:.3
 املوقع اجلغرايف املميز املتوسط لبلدان املغرب العريب وبوابة إفريقيا؛ -
 ءات؛موارد بشرية أغلبها شباب ذو كفا -
 متلك قاعدة صناعية مت إنشاؤها منذ عقود واليت يف حاجة إىل املزيد من االستثمارات لزايدة اإلنتاج؛ -
 تزخر اجلزائر مبوارد طبيعية متنوعة أمهها البرتول والغاز واملعادن إضافة إىل أراضي زراعية ورعوية وموارد مائية؛ -
ك الكبري للمنتجات الزراعية واملواد املصنعة ومواد تعداد سكان كبري ما زاد من حجم السوق نظرا لالستهال -

 التجهيز؛
 120متلك اجلزائر بنية حتتية متطورة نسبيا ما يساعد على جذب االستثمار منها شبكة طرقات طوهلا حوايل  -

كلم، وكذا السكك احلديدية   2000ألف كيلومرت، إضافة إىل الطريق السيار شرق غرب الذي يغطي مسافة 
 خمتلف اخلدمات وتستقبل مجيع أنواع السلع إضافة إىل مطارات للمالحة اجلوية. وموانئ تقدم

تسعى اجلزائر دائما ملواكبة التطورات التكنولوجية يف العامل من اتصاالت حديثة ومعلوماتية متطورة حبيث تبلغ 
غاء االحتكار من السكان، وعرف قطاع االتصاالت تطورا ملحوظا خاصة بعد إل %70نسبة املتعلمني حوايل 

 3ما مسح ملتعاملني خواص وأجانب ابالستثمار فيه. 2000احلكومي  هلذا اجملال بفضل قانون سنة 

                                                 
 .74، مرجع سابق، ص غرديحممد  1
 .94منصوري الزين، مرجع سابق، ص  2
 .88، ص سابق، مرجع غرديحممد  3



 الفصل الثالث: السياسات االقتصادية لإلستثمارالزراعي في الجزائر

 

162 

 

 املطلب الثاين: اإلطار النظري لالستثمار الزراعي
 مفهوم االستثمار الزراعيالفرع األول: 

اد، ويعرف على أنه دمج عوامل يعد االستثمار الزراعي نوع من أنواع االستثمارات احلقيقة املهمة يف االقتص
اإلنتاج املتوافرة يف الزراعة )األرض، العمل، رأس املال( وتشغيلها ألجل إنتاج مواد زراعية لسد حاجيات 
املستهلكني، وللحصول على أفضل النتائج املمكنة وختتلف هذه النتائج حبسب نوع النظام السائد ففي النظام 

الزراعي أفضل عائد اقتصادي واجتماعي يف نفس الوقت، أما يف النظام االشرتاكي جيب أن حيقق االستثمار 
الرأمسايل فيجب أن حيقق أكرب ربح ممكن، واالستثمار الزراعي حيتاج إىل بيئة استثمارية متطور ومتكاملة حىت 

لضمان  تنخفض درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا االستثمار الزراعي مقارنة مع االستثمار يف قطاعات أخرى وهذا
 1استمراريته ومنوه.

يعد االستثمار الزراعي من بني االستثمارات املنتجة وله نفس مفهوم االستثمار على مستوى االقتصاد الكلي 
والذي يتمثل يف ختلي املستثمر عن رأس املال بشكله النقدي واستبداله أبصول وسلع إنتاجية مع حتمل املخاطر، 

ر حساسية من ابقي القطاعات فهو ابإلضافة إىل احتمال الفشل يتأثر ابلظروف إال أن االستثمار يف الزراعة أكث
 2املناخية.

أما عن االستثمار الزراعي يف الفكر االقتصادي ونظرايت التنمية فنجد نظرية أقطاب النمو للفرنسي فرنسوا 
الذي   croissance " "note sur la nation de pole deيف مؤلفه  1955 سنة" Growth polestheory"بريو

 industries motrices" يف حني يعترب أ.هريمشان ،اعترب االستثمار الزراعي قطبا تنمواي ال ميكن االستغناء عنه

theory  " املسؤول عن توليد فرص االستثمار يف  واخللفي االستثمارات الزراعية أولوية قصوى للدفع األماميأن
قدرة القطاع  على" les industries industrialisées"د جريار دو برنيس األنشطة/ املناطق احلرة، ومن جهته يؤك

-1916)  الزراعي يف إقامة الصناعات الثقيلة وتزويدها ابملتطلبات األولية، أما األمريكي والت ويتمان روستو

ىل شروط أو  1956سنة " the stages of economic growth"يف نظريته مراحل النمو املنشورة يف كتابه  (2003
التنمية "وصرح ارثر وليام لويس نظريته )نظرية العرض غري احملدود للعمل( يف مقاله ، ومراحل االقالع التنموي

أن سبب فشل التنمية الزراعية ترجع أساسا إىل اخنفاض  1964لسنة  "االقتصادية يف ظل عرض غري حمدود للعمل
العام واخلاص مع تضخم العمالة الزراعية اليت تشتغل بسعر  معدل االدخار والذي مرده إىل ضعف القطاع الرأمسايل

أجري أقل من أجر الكفاف، واقرتح زايدة التحويل الصناعي واإلدماج التكنولوجي لزايدة اإلنتاجية احلدية للعمالة 
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نامية خالل من دراسات جتريبية حول الدول ال الزراعية، ويف نظرية الفجوة اليت تعترب حمصلة ملا مجعه هوليستشينريي
وتوصل إىل وجود عالقة مباشرة بني متوسط دخل الفرد والتحوالت اهليكلية خلصها يف  (1973-1950)الفرتة 

 :ثالثة مراحل: أوال مرحلة التنمية األولية أين حيتل القطاع الزراعي املركز الرئيسي يف توليد الدخل القومي؛ اثنيا
يؤكد على قدرة القطاع الزراعي  فاه، ويف نظرية التنمية املستقلة ل بول ابران مرحلة القفزة االنتقالية؛ اثلثا: مرحلة الر 

 1يف توليد الفائض االقتصادي.
 عناصر االستثمار الزراعيالفرع الثاين: 

يتم تصنيف عوامل االنتاج يف االستثمار الزراعي اىل أربعة عوامل أساسية وهي، األرض، العمل، رأل املال 
 والتنظيم االداري. 

: ويقصد ابألرض يف االستثمار الزراعي الرتبة الزراعية مع العوامل األخرى املوجودة فيها أو احمليطة هبا  األرض.1
كاملاء، الضوء، احلرارة واألمالح املعدنية، وهي تشكل أهم مورد طبيعي. فالرتبة الغنية ابملواد املغذية للنبااتت تكون 

تقر للمواد املغذية، اال أنه يف الوقت احلايل مين التغلب على املشكل انتاجيتها كبرية على عكس الرتبة اليت تف
 ابستعمال األمسدة ووسائل املعاجلة للرتبة.

 وما مييز األرض كوسيلة فريدة لإلنتاج الزراعي هو:
أن األرض الزراعية مادة وأداة للعمل يف الوقت نفسه، فاألرض الزراعية بصفتها مادة للعمل ميارس االنسان  -

ها أتثريه مستخدما خمتلف الوسائل، أما العتبارها  أداة للعمل يستخدمها االنسان للتأثري على النبااتت علي
 مستعمال الوسائل املختلفة إلعدادها وابلتايل فهي عرضة لالهرتاء؛ 

 األرض ال تفىن وال ميكن استبداهلا على نطاق واسع يف الزراعة كباقي أدوات العمل األخرى؛ -
ل االنتاج اليت يصنعها االنسان هلا قيمة يتم قياسها ابجلهد االجتماعي املبذول يف انتاجها، أما أن مجيع عوام -

 األرض فهي نتاج الطبيعة فليس هلا قيمة بذاهتا؛
عدم حمدودية انتاجية األرض الزراعية نظراي، فقط يكفي معرفة كيفية احلفاظ عليها وجتديد خصوبتها مع  -

 اختيار الزراعات املناسبة؛
 عدم امكانية نقل األرض الزراعية من مكان آلخر، بل تتحرك عليها ابقي الوسائل االنتاجية الزراعية؛ -
األرض الزراعية خبالف ابقي وسائل االنتاج هي وسيلة انتاج عامة، أي أهنا تستخدم يف زراعة خمتلف أنواع  -

شأنه التقليل من خصوبة الرتبة احملاصيل وان تكرار زراعة احملصول ذاته يف نفس املكان لعدة سنوات من 
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وابلتايل يقلل من انتاجيتها. ويف هذا السياق؛ ميكن التمييز بني ثالث أنواع من اخلصوبة: اخلصوبة الطبيعية 
هي اليت تتكون نتيجة تفاعل العوامل الطبيعية مع مرور الوقت دون تدخل يد البشر فيها، اخلصوبة 

نسان حىت تكتسب الرتبة الزراعية خصوبة ويتم هذا بناء على االصطناعية وهي اليت تكون بتدخل يد اال
اخلصوبة الطبيعية واخلصوبة االقتصادية واليت ميكن تقديرها من خالل اخلصوبة الصناعية اليت هي حتويل 
للخصوبة الطبيعية، وهذا النوع يستهدفه االنسان يف نشاطه الزراعي ألهنا تعرب عن نفسها بكمية املنتوجات 

 اليت ميكن احلصول عليها ونوعيتها.  الزراعية
يعترب العمل الزراعي من أهم عوامل االنتاج، ألنه مهما بلغت ابقي وسائل االنتاج من أمهية فإهنا تبقى العمل: .2

ويتضمن  دون أمهية وفعالية اذا مل تستخدم اليد العاملة لتحريكها وتوجيهها ألن عناصر االنتاج االخرى جامدة.
كل انساين سواء كان عضلي، ذهين أو أي نوع من العمل يستخدم يف انتاج السلع الزراعية، ويعترب العمل الزراعي  

الفالحون املصدر األساسي للعمل الزراعي وهو الفئة اليت تعتمد على الزراعة يف كسب قوهتا. ومن املالحظ أنه 
أن جمموع االستخدام يف الزراعة يتناقص ما يؤثر سواء يف الدول املتقدة أو النامية ابلرغم من تزايد القوى العاملة اال 

سلبا على االنتاج النبايت واحليواين. يف هذا السياق البد من التطرق اىل بنية القوى العاملة الزراعية، فرتكيب القوى 
العاملة يعكس املستوى التكنولوجي واالقتصادي الذي وصل اليه االقتصاد ولذلك البد من توضيح املفاهيم 

 ية:التال
سنة، أما القوة  65و 15القوى البشرية: وتشري اىل فئة السكان النشطني والذين ترتاوح أعمارهم بني سن  -

 سنة؛ 65و 15البشرية الزراعية فيقصد هبا السكان الزراعيون القادرون على العمل والذي ترتاوح أعمارهم بني 
عال سواء كان العمل فكراي أو يدواي ويطلق قوة العمل: يشر هذا املفهوم اىل مجيع السكان الذين يعملون ف -

عليهم اسم املشتغلون، اضافة اىل الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه وال جيدونه ويسمى 
 هؤالء ابسم العاطلون؛

خارج قوة العمل: ويشمل املفهوم مجيع األفراد الذين يقدرون على العمل لكنهم ال يرغبون فيه وال يبحثون  -
 1 ، مثل رابت البيوت واملتقاعدون الذي لديهم القدرة على العمل.عنه

 يصنف العمل الزراعي وفقا ملعيارين أساسيني، ومها:
من وجهة نظر التكاليف: فان العمل الزراعي العائلي حسب هذا املعيار يعد تكاليفا اثبتة يف حساابت  .أ

عائلي بصفة رئيسية، ويضم كل من الرجال والنساء املزرعة، كما أن معظم املزارع الصغرية تعتمد على العمل ال
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واألطفال القادرين على العمل. أما النوع الثاين فهو العمل الزراعي الذي حيتسب تكاليف جاريةوهو العمل 
الزراعي املستأجر، حيث أن معظم العمليات الزراعية هي مومسية ويتطلب اجنازها فرتة معينة من الزمن مثل 

 1ها.وغري  احلرث واجلين
من حيث املهارة: بعض العمليات الزراعية تتطلب عمال ماهرا مثل تلقيح شجر النخيل وانتاج الفسائل  .ب

 اليت تتطلب عناية كبرية، بينما هناك أعمال زراعية ال تتطلب مهارة مثل احلرث والنقل.

ئد الزراعي ما يقيد رغبة وال خيفى أن القوى العاملة الزراعية تعاين من مشاكل اخنفاض األجور نتيجة تدين العا
العامل يف تطوير مستواه، ما ينعكس سلبا على كفاءة العمل يف اجملال الزراعي، ويف هذا السياق جند أن تقدير القوة 
البشرية العاملة يف الزراعة خيتلف من بلد آلخر ابختالف حجم وبنية وتركيب القوى العاملة، اال أهنا ال تعطينا 

فية استخدام هذه العمالة ابلعالقة مع وقت العمل، فهناك من املزارعني ما يقضي كل صورة دقيقة عن مدى وكي
وقته يف املزرعة لفرتات تتجاوز اثنا عشر ساعة وهناك من يقضي فقط بعض وقته فيها، فضال عن وجود بعض 

 األنشطة الزراعية اليت تتطلب العمل واحلرص ليل هنار.
اي أو لعدة سنوات لتبيان التطور العام هلا عرب الزمن وعالقة ذلك ابلتغريات يتم اعداد موازين القوى العاملة سنو 

اليت تطرأ على االقتصاد الوطين، وميكن اعدادها على خمتلف املستوايت ابتداء من الوحدة االنتاجية وحىت على 
را للتأثري املباشر للعوامل مستوى املنطقة. البد من األخذ بعني االعتبار أن الزراعة تتميز بعد انتظام وقت العمل نظ

املناخية وما تسببه أحياان من ضياع وقت العمل، ونظرا ألن نقطة االنطالق يف اعداد موازين القوى العاملة هي 
ميزان القوى العاملة على مستوى املشروع الزراعي لذلك وجب أن يكون مفصال حبسب احملاصيل الزراعية النباتية 

العلمي والفين واالداري وأن ترتبط التغريات فيه ابخلطط االنتاجية للمزرعة واحتماالت  أو احليوانية وحبسب التأهيل
التطور التكنولوجي ...اخل. أما ميزان العمل فيمكن اعداده على خمتلف املستوايت ابتداء من الوحدة االقتصادية 

بصورة ديناميكية هو تبيان  أو املشروع وصوال اىل مستوى املنطقة أو الفرع االقتصادي، واهلدف من اعداده
التغريات اليت تطرأ على وقت العمل ابملقارنة مع التغريات احلاصلة يف بنية االقتصاد الوطين. وتقاس عادة مؤشرات 

)شخص/اليوم(، مقياس وقت العمل الرمسي )عدد أايم  طة مقياس وقت العمل التقومييميزان وقت العمل بواس
 ت العمل الفعلي )ساعة/العمل(.وق العمل املتاحة سنواي( ومقياس
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تعترب هذه املؤشرات مهمة إلعداد موازين العمل، ليس فقط ألهنا تبني مدى االستفادة من الوقت املتاح للعمل 
سنواي ويف كل فصل، بل حىت يف حساب العديد من املؤشرات االقتصادية كإنتاجية العمل، حساب األجور 

 واملداخيل...اخل.
يتطلب أي نشاط انتاجي استثمار رؤوس أموال، ويقصد برأس املال كل ما يعده االنسان : رأس املال الزراعي.3

ليستخدم يف انتاج مواد أخرى أو يف احلصول على عائد، ورأس املال الزراعي مبفهومه االنتاجي يعرب عن أدوات 
ميكن تعريفه أبنه مجيع األموال العمل ومواد االنتاج ابتداء من الفأس والسماد وانتهاء ابجلرارات واحلاصدات. كما 

 1 والسلع املنتجة اليت تستعمل يف انتاج السلع الزراعية.

ويتكون رأس املال الزراعي من كل األصول امللموسة وغري امللموسة، وتنظر منظمة األغذية والزراعة العاملية 
 لرأس املال الزراعي من منظور الفئات التالية:

حلصول عليه عن طريق التعليم ، التدريب وخدمات االرشاد الزراعي اليت تسمح رأس املال البشري: الذي يتم ا -
 بتطوير مهارات العامل الزراعي؛

 مثل املاكينات، اآلالت، املباين املوجودة يف املزرعة والبىن التحية املوجودة خارج املزرعة؛ :رأس املال املادي -
 حث والتطوير يف جمال التكنولوجيا الزراعية؛رأس املال الفكري: الذي يتم احلصول عليه عن طريق الب -
 رأس املال الطبيعي: كاألرض واملوارد الطبيعية األخرى اليت تلزم االنتاج الزراعي؛ -
 2صول على أنواع أخرى من رأس املال.رأس املال املايل: ويشمل املدخرات اخلاصة، وهو وسيلة للح -

ول حبسب اختالف نوع وطبيعة النشاط االقتصادي، وهذا وختتلف عناصر رأس املال  الثابت ورأس املال املتدا
االختالف يف رأس املال هو ما مييز األنشطة االقتصادية عن بعضها، فنجد الزراعة تتسم بضخامة نسبة رأس املال 

من امجايل رأس  %75 بـالثابت اىل رأس املال املتداول، ويقدر البعض نسبة قيمة رأس املال الثابت يف الزراعة 
 ال املستثمر يف الزراعة. وتصنف وسائل االنتاج اىل اثبتة وأخرى متنقلة وفق ما يلي:امل
وسائل االنتاج الثابتة: متثل وسائل االنتاج الثابتة اجلزء األكرب من عوامل االنتاج الزراعي، حيث تتعدد وختتلف  .أ

ن تقسيمها اىل اجملموعات هذه الوسائل من حيث طبيعتها ودورها يف العملية االنتاجية، وعلى العموم ميك
 التالية:
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اجملموعة األوىل: تشمل هذه اجملموعة وسائل االنتاج الثابتة ذات الطبيعة امليكانيكية كاآلالت الزراعية، 
اجلرارات، السيارات الزراعية واحملركات ...اخل، حيث تعمل هذه الوسائل أساسا على حتويل الطاقة الكهرابئية أو 

كانيكية، وتستعمل هذه الوسائل كقوة جر أثناء القيام ابلعمليات الزراعية كاحلرث، احلصاد، احلرارية اىل حركة مي
 البذر والنقل...اخل؛

اجملموعة الثانية: وتشمل هذه الوسائل االنتاجية الثابتة ذات الطبيعة البيولوجية كاحليواانت، الطيور األهلية، 
فيها هي كوهنا كائنات حية، تنمو، تتكاثر وتنتج وفق القوانني  األشجار املثمرة واخلشبية...اخل. والصفة املميزة

البيولوجية، وتشكل هذه العناصر نسبة مهمة من وسائل االنتاج الزراعي ومن جمموع رأس املال الزراعي، وهلا عدة 
 مميزات نذكر منها:

هذه القوانني، أما عن دورها يف حتكمها القوانني البيولوجية اثناء قيامها بوظيفتها فهي تنمو وتتكاثر وتنتج وفق  -
 العملية االنتاجية فيختلف حبسب اختالف مرحلة حياهتا اليت متر هبا؛

تتميز بطبيعتها املزدوجة فهي من أدوات العمل ألن االنسان يستخدمها لتحويل العديد من املنتجات الزراعية  -
غذائه، مثال أبقار احلليب حتول  اليت ال تصلح لالستهالك املباشر من قبله اىل منتوجات أخرى مهمة يف

األعشاب الرعوية اىل حليب، أما حيواانت التسمني فتحول األعالف املختلفة اىل حلوم...اخل. كما أهنا يف 
العادة ال متر يف دائرة التوزيع والتبادل بل تنتقل مباشرة من دائرة االنتاج اىل دائرة االستهالك وابلتايل ال تتعرض 

 الشراء ونفقات االنتاج النهائية...اخل.اىل النقل، البع و 
العناصر احليوانية هلذه اجملموعة ال تقبل االصالح اجلزئي، فال ميكن مثال تغيري عضو من أعضاء احليوان بغريه  -

دون أن تتأثر طاقته االنتاجية، ولكن هذا ال يطبق على النبااتت واألشجار املثمرة ألنه ميكن عن طريق التطعيم 
 أجزاء من النبااتت أبخرى أكثر انتاجية. تغيري جزء أو

اجملموعة الثالثة: وتضم مجيع الشروط االنتاجية من منشات مدنية، أبنية، طرق وهياكل قاعدية...اخل؛ واجملموعة 
الرابعة: وتضم األراضي الزراعية فقط، أما اجملموعة اخلامسة: وتضم العديد من األدوات الزراعية ذات القيمة 

لفؤوس، املناجل وأدوات التقليم والتطعيم...اخل. ورغم قلة قيمة هذه األدوات اال أهنا تبقى ذات القليلة مثل ا
 1أمهية يف جمال االنتاج الزراعي، بل العديد من العمليات الزراعية ال ميكن اجراؤها بدوهنا.

عناصر االنتاجية املادية تتضمن الوسائل االنتاجية املتحولة جمموعة كبرية من ال الوسائل االنتاجية املتحولة: .ب
من سلع جاهزة وحساابت مالية اىل جانب املواد املستخدمة يف االنتاج، وتقسم الوسائل االنتاجية املتحولة اىل 
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قسمني، قسم يشارك يف االنتاج مباشرة ويشمل أهم الوسائل املتحولة وهي متنوعة وهلا دور مهم يف االنتاج 
تصور الزراعة بدوهنا، األمسدة واالنتاج غري املنتهي؛ أما القسم الثاين فيضم الزراعي مثل البذور واليت ال ميكن 

 1تلك الوسائل غري املتحولة املوجودة يف دائرة التداول مثل البضاعة اجلاهزة واحلساابت املالية اجلارية.
ل الثابتة، وتتكون مزارع ما من جمموعة حمددة من األصو  ميتلكهرأس املال السهمي: ميثل القيمة االمجالية ملا  -

هذه األخرية من أصول منظورة وأخرى غري منظورة، تستخدم بشكل متكرر أو مستمر يف عمليات االنتاج 
األخرى خالل فرتات يبلغ طول الفرتة منها عاما أو أكثر. ويضم األصول املادية تنمية األرض، الثروة احليوانية، 

 2وم وحظائر املاشية.اآلالت واملعدات وحماصيل املزارع من أشحار، كر 
من املعروف أن العملية االنتاجية يف القطاع الزراعي تتطلب حمددات تعرف بعناصر االنتاج  االدارة والتخطيط:.4

)األرض، العمل ورأس املال( وان ارتباط هذه العناصر فيما بينها ال يتم بشكل صحيح ما مل يكن هناك تنظيم 
كرب كمية ممكنة من املنتجات وأبقل تكلفة، وعنصر االدارة هو من يتوىل دقيق يتوىل مزجها للوصول اىل انتاج أ

اجياد العالقة التنظيمية واالنتاجية املثلى، اليت تساعد على الوصول اىل اهلدف املسطر، حبيث يتم اتباع طرق 
 وقوانني حمددة.

صل بينهما، وجناح االستثمار مفهوم ادارة املزرعة: يتداخل مفهوم االدارة مع مفهم التنظيم فال ميكن وضع فا .أ
يف القطاع الزراعي يتوقف على مدى التنسيق بني االدارة والتنظيم، ومن هنا البد من االشارة اىل الفرق بني 
االدارة والتنظيم، حيث أن العملية االدارية تتمثل أساسا يف اختاذ القرارات من قبل املدير وهو ما يطلق عليه 

وم على املراحل التالية وهي التخطيط، التنظيم، التوجيه، التنسيق والرقابة. أما التنظيم ابلوظائف االدارية واليت تق
فهو أداة من أدوات االدارة، وابلتايل ميكن تقدمي مفهوم ادارة املزرعة أبنه "ذلك النشاط الذي يهتم بتنظيم 

املزرعة هبدف احلصول على  مجيع عمليات االنتاج الزراعي واستثمار كافة عناصر االنتاج بكفاءة ضمن حدود
اختيار الطرق املناسبة  أعلى ربح ممكن وأبقل التكاليف". ميكن تلخيص وظائف ادارة املزرعة فيما يلي:

الستعمال عناصر االنتاج حبيث يتم استعمال وتوجيه هذه العناصر بكفاءة يف املزرعة، وهي تتضمن كل من: 
ل واملتمثل يف اآلالت الزراعية، األمسدة، البذور وغريها من ادارة العمل املزرعي بكفاءة؛ ادارة رأس املا

التجهيزات الزراعية بكفاءة؛ ادارة األرض اقتصاداي وزراعيا وذلك ابستعمال طرق احملافظة على خصوبتها، 
وطرق تقدير قيمتها يف العملية االنتاجية وقيمة ما يوجد عليها من مباين ومنشات وقنوات ري وغريها؛ اختيار 

شاريع االنتاجية املناسبة  واملنهاج الزراعي املناسب للمحاصيل الزراعية؛ ضبط وتوجيه استعمال خمتلف أنواع امل
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عناصر االنتاج ابلتفصيل خالل سنة، اجراء التعديالت املناسبة اليومية واألسبوعية اليت جيب القيان هبا نتيجة 
ادخال أساليب وطرق جديدة يف العمل املزرعي لتغريات مفاجئة قد تطرأ على أسعار أو تكاليف االنتاج؛ 

ومسك السجالت احلسابية املزرعية واالحتفاظ هبذه السجالت ومراجعتها لالستفادة منها يف حتقيق االدارة 
 املزرعية.

التخطيط الزراعي: تعرف عملية التخطيط يف املزرعة أبهنا تنسيق استغالل املوارد املتاحة لإلنتاج الزراعي  .ب
خيتلف و  مبا حيقق االستغالل األمثل هلا والوصول اىل أعلى انتاج ممكن وأبقل التكاليف املمكنة. يف املزرعة

التخطيط يف املزارع من مزرعة اىل أخر حبسب نوع امللكية )ملكية خاصة، مزارع تعاونية ومزارع حكومية( 
دارة واهلدف الذي ولكل واحدة منها أسلوب يف عملية التخطيط خمتلف عن األخرى تبعا الختالف اال

 أنشئت ألجله املزرعة. وجند جمموعة من املعايري املعتمدة أثناء عملية التخطيط لالستثمار الزراعي، نذكر منها:
معيار فرتة االسرتداد: أي تقدير الفرتة الزمنية الالحقة لالستثمار واليت مع انقضاءها يتم اسرتداد مبلغ  -

نتيجة هلذا االستثمار، اال أن املعيار بسيط وليس دقيق ألسباب عدة  االستثمار من صايف العوائد اليت ستحقق
منها: أنه ال أيخذ بعني االعتبار العوائد  اليت ستحقق بعد انتهاء فرتة االسرتداد، كما أن االستثمارات ذات 

فعة قياسا اىل املردود يف املدى الطول تستلزم فرتة طويلة نسبيا، وهذا يقلل من شأهنا مهما كانت مردوديتها مرت
فرص استثمار أخرى يكون مردودها سريعا ولكن منخفضا يف البعيد، وهلذا فان هذا املعيار مل يعد من املعايري 

 ذات األمهية يف حساب رحبية االستثمارات وتفضيل فرص االستثمار بعضها عن االخر؛ 
احتساب املعدل السنوي لصايف  معدل العائد السنوي البسيط على االستثمار: يقوم هذا املعيار على أساس -

العوائد اليت سيحققها االستثمار وينسب هذا املعدل اىل حجم االستثمار، ومن سلبيات هذا املعيار أنه ال 
 أيخذ بعن االعتبار مدة هذه الفرتة اليت سيستمر فيها تدفق هذه العوائد، ويعترب كذلك بسيطا؛

 معايري التفضيل الزمين: ونلخصها فيما يلي: -
ار صايف القيمة احلالية: يهدف هذا املعيار اىل التعرف على ما اذا كان العائد السنوي املركب املتوقع أن معي •

حيققه املشروع على االستثمارات الالزمة لتنفيذه سنواي أن يزيد أو يقل عن املعدل السائد الذي حتققه 
الية منظمة فان أسعار الفائدة على االستثمارات القائمة خارج املنشأة أو املزرعة يف حالة وجود سوق م

القروض تعترب مؤشرا مناسبا ملعدل العائد على االستثمارات القائمة، وابلتايل ميكن ملتخذي القرارات أخذ هذا 
 1املعدل كأساس للمقارنة؛
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لبدائل معيار نسبة العوائد اىل التكاليف املخصومة: ان معيار صايف القيمة احلالية يفسح اجملال للمفاضلة بني ا •
املقرتحة وذلك ابالعتماد على صايف القيمة احلالية املطلقة دون أن مييز بني البدائل من حيث كفاءة االستثمار 
بشكل دقيق، ومن أجل حساب هذا املعيار نقوم بقسمة القيمة احلالية للعوائد على القيمة احلالية للتكاليف 

وهي احلالة اليت يكون فيها صايف القيمة احلالية وبذلك حنصل على نسبة تكوين أكرب من الواحد الصحيح 
للمشروع موجبا أو مساواي للواحد الصحيح، وهي احلالة اليت تكون فيها القيمة احلالية للعوائد مساوية للقيم  

وعندما تكون القيمة احلالية للمشروع أقل من الواحد الصحيح فالقيمة احلالية للتكاليف  احلالية للتكاليف،
 مة احلالية للعوائد؛تفوق القي

معيار معدل العائد الداخلي: ويكون بتطبيق املعيارين السابقني مث االرتكاز على حتديد سعر خصم حمدد  •
 للوصول اىل صايف القيمة احلالية ونسبة العوائد اىل التكاليف املخصومة.

ضحة تكون مبشاركة فعالة يف األخري ميكن القول أبن التخطيط االستثماري الفعال للزراعة يتطلب أهدافا وا
 1ألصحاب االستثمارات الزراعية وأصحاب املصلحة اىل جانب املسؤولني، وحتديدا لكيفية ارتباط السياسات.

 كما حيتاج االستثمار الزراعي إىل متطلبات نوعية وكمية، نذكر منها:
ر الزراعي وحىت تكون هناك وتكون بتوفر البىن التحتية الالزمة لالستثما اختيار موقع املشاريع الزراعية: -

 جاذبية أكثر للمستثمرين سواء حمليني أو أجانب؛
إن من أهم متطلبات االستثمار يف القطاع الزراعي، ويكون ذلك حبسب  حتديد نوعية اإلنتاج الزراعي: -

توجهات كل دولة وحسب خططها التنموية اليت تسعى من خالهلا إىل زايدة اإلنتاج الغذائي ابعتباره أساس 
حتقيق األمن الغذائي كاحلبوب واللحوم ومنتجات األلبان واخلضر والفواكه، وهي حتتاج إىل بيئات مناخية 

 متنوعة مما جيعل حتديد نوعية اإلنتاج مرتبطة بتحديد نوع املشروع االستثماري الزراعي املناسب؛
ناسبة لإلنتاج الزراعي ضرورية تعترب عملية استخدام التقنية امل حتديد التقنية املناسبة لإلنتاج الزراعي: -

لالستثمار الزراعي وعب متجددة عرب الزمن حسب تغري احمليط االقتصادي واالجتماعي وحىت املناخ، وملواكبته 
التطور العاملي، ويتضمن مفهوم التقنية مدخالت العملية اإلنتاجية من بذور وخمصبات لألرض ومبيدات 

 التقنية من بلد آلخر حبسب قدراهتا وظروفها؛ احلشرات واآلالت واملعدات وختتلف هذه
وهو أهم عنصر يعيق االستثمار يف اجملال الزراعي خاصة ابلنسبة لصغار املزارعني واجلدد يف : التمويل الزراعي.5

 اجملال، حيث يوجد عدة عوامل تؤدي إىل عدم توفري التمويل الالزم يف الوقت املناسب، نذكر منها:
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الزراعي مرتفعة نسبيا مقارنة ابلقطاعات األخرى خاصة أنه يتأثر ابلدرجة األول ابلظروف املخاطرة يف القطاع  -
 املناخية، هذا ما يؤدي ابملؤسسات إىل إحجامها عن متويل هذا القطاع حفاظا على مركزها املايل؛

، إال أن حتتاج مؤسسات التمويل إىل ضماانت عينية حىت توفر التمويل الالزم )عقارات أو أصول منقولة( -
 املزارعني يفضلون اإلنتاج كضمان فبالتايل ال يكون هناك توافق؛

قلة املوارد املالية لدى البنوك الزراعية وغالبا ما تكون حكومية عن طريق حكومية عن طريق امليزانية العامة إال  -
الستثمار أنه يف ظل االقتصاد واخلوصصة ما تسبب يف عجز هذه املؤسسات على تلبية خمتلف متطلبات ا

 الزراعي من موارد مالية؛
يتطلب القطاع الزراعي متويل مرحلي من بداية إعداد الرتبة إىل احلصاد إىل النقل فالتسويق، وعليه فان التمويل  -

يف املراحل األوىل مث انقطاعه أو تدنيه يف املراحل الالحقة يؤدي ذلك إىل فشل املوسم الزراعي وابلتايل ارتفاع 
األمر الذي يؤدي ابملزارعني إىل التمويل الذايت احملدود ما يقلل من املساحة املزروعة وتنوع  درجة املخاطرة،

 1احملاصيل وزايدة اإلنتاج؛
ذلك النظام املرن اهلادف اىل تسهيل تدفقات السلع الزراعية عرف التسويق الزراعي أبنه ي التسويق الزراعي:.6

ىل أماكن استهالكها ابألوضاع واألسعار والنوعية املناسبة واملقبولة ومن  واخلدمات املرتبطة هبا من أماكن انتاجها ا
من خالل هذا التعريف يتبني لنا أن للتسويق الزراعي دور مهم يف االستثمار كافة أطراف العملية الزراعية". 

اإلنتاج إىل  أي من مراكز2الزراعي حيث يساهم يف تسهيل عملية تدفق السلع الزراعية واخلدمات املتعلقة هبا،
مراكز االستهالك وكذا املوازنة بني العرض والطلب فاإلنتاج الزراعي ال ينتج وفقا لطلب املستهلكني وذوقهم فهو 

 3يتأثر بعوامل أخرى منها الطبيعية وطبيعة املنتوج الزراعي من حيث مثال مومسية إنتاجه؛
عملية اإلنتاج الزراعي ما يضمن له تصريف  إن وجود إمكانيات للتصنيع الزراعي يشجع: التصنيع الزراعي.7

نسبة من إنتاجه السنوي أبسعار شبه معلومة، مما يدفعه إىل اإلنتاج أكثر للمحاصيل استجابة إىل الصناعة فهي 
مرتابطة ومتكاملة مع الصناعة سواء مواد غذائية أو غري غذائية كالقطن وهذا ما يساعد على التوسع أكثر يف 

 ي؛االستثمار الزراع

                                                 
 .90، مرجع سابق، ص حممد غردي 1
 .184، مرجع سابق، ص عبد احلق بن تفات 2
  .171مرجع سابق، ص  ،سليمان دحو 3
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إن توفري اخلدمات يف القطاع الزراعي كاإلرشاد والتوجيه الزراعي : اخلدمات املساندة يف القطاع الزراعي.8
والبحوث والنقل واحلماية وغريها وضعفها يؤدي ارتفاع تكاليفها لدى املزارعني ما يؤثر سلبا على اإلنتاج 

 1الزراعي.

 جماالت االستثمار الزراعيالفرع الثالث: 
االت االستثمار الزراعي خمتلف التخصصات اليت تسمح ابلتوسع يف القاعدة اإلنتاجية الزراعية، نذكر متثل جم

 منها:
 ويعتمد على األنشطة التالية:: مدخل نوعية النشاط.1
 اإلنتاج النبايت: ويرتبط بكل ما خيص البذر واحلرث والتشجري؛ -
 لود واأللبان والصوف؛اإلنتاج احليواين: هو النشاط اخلاص إبنتاج اللحوم واجل -
 اإلنتاج الداجين: خيص اللحوم البيضاء والبيض؛ -
 اإلنتاج السمكي: يرتبط إبنتاج األمساك أبنواعها أو ما يسمى "اللحوم الزرقاء". -
 ويكون حبسب املراحل اليت مير هبا املنتج، ومنيز فيه دائرتني مها: مدخل دورة حياة املنتج:.2
 عمليات اليت تسبق اإلنتاج إىل غاية الوصول للشكل النهائي للمنتج.دائرة اإلنتاج تشمل خمتلف ال -
دائرة التسويق: وهي مرحلة تداول السلعة وهو من أهم أبواب االستثمار يف الدول املتقدمة خاصة، وعدم  -

القدرة على السيطرة على حركة السوق الداخلية واخلارجية من حيث األجهزة القائمة على عمليات التسويق 
 2اعي يساهم يف تدين مستوايته.الزر 

 املطلب الثالث: االستثمار الزراعي يف اجلزائر ومشاكله
 اإلطار التشريعي لالستثمار الزراعي يف اجلزائرالفرع األول: 

إن من أهم أسباب تقدم الزراعة يف الدول املتقدمة هو تشجيعها لالستثمار فيه إبقامة مستثمرات من احلجم 
ئر مسألة االستثمارات منذ استقالهلا بوضع جمموعة من القوانني املتتالية حيث أصدرت عدة عاجلت اجلزا 3الكبري،

وعن االستثمار يف القطاع الزراعي فقد عرف تطورا ملحوظا متاشيا  4تشريعات تضمنت حوافز ومزااي للمستثمر،

                                                 
 .90سابقان، ص ، مرجع وموضوع غرديحممد  1
 .63سهيلة مصطفى، مرجع سابق، ص  2
 .93، ص 2012، ديسمرب 07سليمان انصر،" تسيري العقار الفالحي يف اجلزائر )األزمة واحللول("، جملة جديد االقتصاد، العدد  3
 .95منصوري الزين، مرجع سابق، ص  4



 الفصل الثالث: السياسات االقتصادية لإلستثمارالزراعي في الجزائر

 

173 

 

اذ تدابري لتجنب أاثر ذلك فتقرر اخت 1986خاصة بعد األزمة البرتولية سنة  1حبسب املناخ االستثماري للبلد،
 فقامت  مبجموعة من القوانني، متثلت يف:

  قانون املستثمرات الفالحية:.1

ظهر هذا القانون من خالل إعادة هيكلة القطاع الزراعي نتيجة التوجه اجلديد لالقتصاد اجلزائري حنو منح 
 عن هذا املشروع من خالل القانون االستقاللية للمؤسسات العمومية واليت مست كل القطاعات، حيث مت التعبري

الذي تنص املادة السادسة منه "متنح الدولة املنتجني الفالحني املعنيني هبذا القانون حق   2(،87/19رقم )
االنتفاع الدائم مبجمل األراضي اليت تتألف منها املستثمرة، ومينح حق االنتفاع الدائم مقابل دفع إاتوة من طرف 

 3ؤها وكيفيات حتصيلها يف قوانني املالية".املستفيدين حيدد وعا
وجاء بسبب الوضع املايل السيء الذي كانت تعانيه الزراعة اجلزائرية ولضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية 

 التابعة لألمالك الوطنية وحقوق املنتجني وواجباهتم، ويستهدف القانون ما يلي:
 مثال؛ضمان استغالل األراضي الفالحية استغالال أ -
 رفع اإلنتاج واإلنتاجية لتلبية احتياجات السكان الغذائية واالقتصاد الوطين؛ -
 متكني املنتجني من ممارسة مسؤولياهتم يف استغالل األراضي؛ -
 ضمان االستقاللية الفعلية للمستثمرات الفالحية؛ -
 إقامة صلة خاصة بني دخل املنتجني وحاصل اإلنتاج. -

الحية هلا نفس الطبيعة القانونية لشركة أشخاص مدنية، وهلا أمهلية يف العاقد ميكن القول أن للمستثمرات الف
 وااللتزام.

يتضح من خالل الطبيعة القانونية أو إعادة تنظيم املستثمرات الفالحية هي خوصصة غري معلنة للقطاع 
مزرعة فالحية  3264الفالحي فوسائل اإلنتاج )عدا األرض( ملك للفالحني، وترتب عن هذا القانون حتويل 

ألف عامل مومسي إىل  200ألف عامل دائم و 138كانت تشغل حوايل   1987اشرتاكية مع هناية سنة 
 4هكتار، 56000مستثمرة فردية على مساحة  5677مليون هكتار و 2.2مستثمرة مجاعية مبساحة  22356

 عديالت، أظهرت االحصائيات أنهوبعد مرور حوايل عشرين سنة من تنفيذ العملية اليت ختللتها العديد من الت
                                                 

  .97، مرجع سابق، ص حممد غردي 1

  .164، مرجع سابق، ص بومدين زاوي 2
 .(50)اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 1987يسمرب د 8املؤرخ يف  19-87، القانون رقم  6م  3
 .74مرجع سابق، ص ، (2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم لعوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،  4
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 29ألف مستثمرة فردية و 50من  مستفيد منها أكثر 340451ألف مستثمرة حلوايل  80يوجد تقريبا أكثر من 
 1.ألف مستثمرة مجاعية

وقد نتج عن القانون عدة اجيابيات منها االستغالل اجليد لألراضي نظرا لصغر املساحة واملسؤولية املباشرة 
 ء على العمالة اإلضافية، إال أنه واجه عدة مشاكل خاصة يف جمال العقارات الفالحية، نذكر منها:للعمال والقضا

أمهل القانون األراضي املؤممة لصاحل الثورة الزراعية اليت وزعت يف بداية اإلصالح على املستثمرين يف شكل  .1
 يهم املؤممة؛مستثمرات مجاعية وفردية ما دفع أصحاب األراضي املطالبة ابسرتجاع أراض

 مشاكل التأخر يف إعداد وتقدمي العقود اإلدارية اليت متكن الفالحني من االستفادة من التمويل املصريف؛ .2
 ممارسة نشاطات غري فالحية على هذه املستثمرات؛ .3
 وجود مشاكل وعدم انسجام بني جمموعات املستفيدين من املستثمرات اجلماعية؛ .4
كثري من املستثمرات الفالحية برتاكم الديون وانسحاب أو غياب أعضاء من سوء الوضعية املالية واهليكلية ل .5

 املستثمرات؛
غياب اإلدارة يف امليدان وتراكم القضااي أمام احملاكم من أجل إلغاء حق االستفادة أو اإلجيار اليت قام أعضاء  .6

وظهور منازعات بسبب املستثمرة على إبرامها مع اخلواص أصحاب األموال من أجل تطوير استغالل األرض 
 التعويضات؛

 2تضمن عدة مراسيم تطبيقية مل تشهد تطبيق إال ثالثة منها على أرض الواقع رغم مرور أكثر من عشرين سنة. .7
 3مزرعة فردية. 60000مزرعة مجاعية و 30000األراضي من خالل إنشاء  وضع أسلوب جديد يف إدارة .8
 قانون التوجيه العقاري:.2

املتضمن التوجيه العقاري لتدارك النقائص املسجلة يف القانون السابق ولتحديد  90-25 جاء القانون رقم
األمالك العقارية وقد كان له توجه غري معلن حنو خوصصة القطاع الزراعي، وحيدد القانون القوام التقين والنظام 

ذا حسب املادة األوىل من القانوين لألمالك العقارية وأدوات تدخل الدولة واجلماعات واهليئات العمومية وه
القانون. ففي القانون السابق قامت الدولة بتوزيع األراضي على املستفيدين دون معرفة الرتكيبة العضوية والوظيفية 

 لتلك األراضي، فتم زراعة أراضي ضعيفة املردودية ،كما تضمن حتديد تصنيف األراضي من حيث اخلصوبة.

                                                 
1 MADR, direction des statistiques Agricoles et des  système d’information, la main d’œuvre agricole au niveau 

des exploitation agricoles campagne 2008/2009, juin 2010, p39. 
  .75، ص 2009-1980حتليل اقتصادي قياسي ألهم لعوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )، ريزهري عما 2

3
Ministère de l'agriculture et du développement rural,direction des statistiques agricoles et des systèmes 

d'information, rapport général des résultats définitifs, recensement général de l'agriculture – 2001, juin 2003, p 

06. 
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الث من نفس القانون "تستبعد من الصندوق الوطين للثروة الزراعية من الباب الث 76وقد جاء يف املادة 
األراضي الفالحية أو األراضي ذات الوجهة الفالحية اليت حافظت على طابعها الفالحي وتبقى ملالكها األصليني 

  أي األشخاص الطبيعيني الذي هلم اجلنسية اجلزائرية...".
 ومتثلت أهداف القانون يف:

 مالك العقارية )العمومية واخلاصة( وضبط إجراءات استغالهلا؛حتديد وتصنيف األ -
 محاية املستثمرات الفالحية الواقعة يف أراضي خصبة من البناء فيها؛ -
الرتخيص بتحويل األراضي الفالحية الصنف األراضي القابلة للتعمري ووقف حتويل األراضي الزراعية عن  -

 طابعها؛
ستغالل وضمان االستثمار الفعلي واملباشر فيها نظرا ألمهية األرض وضع مجيع األراضي الزراعية حيز اال -

 ومكانتها يف االستثمار الزراعي؛
إعادة النظر فيما مت العمل به من خالل التنظيمات السابقة خاصة املتعلقة بتأميم أراضي اخلواص مبوجب قانون  -

 1الثورة الزراعية أو األراضي املتربع هبا للدولة.
 االستثمار:قانون ترقية .3

الذي وضع القواعد والتشريعات لتشجيع ودعم االستثمارات حيث مت  93/12 حسب املرسوم التنفيذي
إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير ودعم االستثمار مما يساعد على وضع أسس قانونية وتشريعية مناسبة لدخول القطاع 

وإعطاء دفع جديد لالستثمارات الزراعية وتزامنا مع  الزراعي يف االقتصاد احلر، وهذا بتغيري صيغ اإلنتاج ونظامه
 2برانمج إعادة اهليكلة اليت فرضت على االقتصاد الوطين من طرف صندوق النقد الدويل والبنك العاملي.

ويطبق على االستثمارات الوطنية اخلاصة واالستثمارات األجنبية اليت تنجز ضمن األنشطة االقتصادية اخلاصة 
و اخلدمات، وأن يكون االستثمار موضوع تصريح خاص ابالستثمارات لدى الوكالة الوطنية إبنتاج السلع أ

من القانون وهي: التصريح هبوية املستثمر، التصريح بطبيعة النشاط  04لالستثمار وفق شروط واردة يف املادة 
اصب الشغل املزمع إحداثها، املمارس، تصحيح هيكل االستثمار وجتهيزاته، التصريح برأس املال املستثمر، تعدد من

 3التصريح خبصائص األرض املطلوبة، التصريح ابلتكنولوجيا املستخدمة والتصريح مبكان إقامة املشروع...
 ( عدة قوانني لتشجيع االستثمار الزراعي، أمهها متثلت يف :2014-2000وقد عرفت الفرتة ما بني )

                                                 
 .161، ص 2007-2006أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية  ،إشكالية العقار الفالحي وحتقيق األمن الغذائي، كمال حوشني  1
   .97، مرجع سابق، ص حممد غردي 2
 .96منصوري الزين، مرجع سابق،  3
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: والذي كرس االمتياز كنمط حصري 2008ت أو  3املؤرخ يف  16-08قانون التوجيه الفالحي رقم  -
الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة؛ والذي يهدف أساسا إىل حتسني األمن الغذائي 
من أجل متكني اجلميع من الغذاء السليم والكايف وضمان تطور متحكم فيه لتنظيم القطاع الزراعي، واىل 

لفالحية واحملافظة عليها، حتسني أداء املستوى املعيشي للفالحني وسكان الريف ضمان استمرارية املستثمرات ا
 1عامة وحتسني التنظيم العقاري.

 15املؤرخ يف  03-10قانون استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة ابلدولة: حسب القانون رقم  -
ية التابعة ألمالك الدولة ونظرا اىل أمهته الذي حدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالح 2010،2أوت 

يف اعادة تنظيم القطاع الفالحي خاصة بعد ظهور حاالت لتحويل األراضي الزراعية عن وجهتها وعلى أساس 
وجوب ابقاء ملكية الدولة للعقار الفالحي انبع من ادراك الدولة ألمهية امللف، وقد تضمن القانون املسائل 

سنة قابلة للتجديد مقابل دفع ااتوة سنوية، مما يؤكد على  40نح االمتياز* ملدة اخلاصة بشروط وكيفيات م
 .19-87ابقاء األراضي املعنية ملك للدولة وابلتايل تلغى مجيع أحكام القانون 

يتضمن القانون ثالثة مسائل تتمحور حول شروط وكيفيات منح االمتياز والنظام القانوين للمستثمرة الفالحية 
يف حتسني احلصول  2011املستثمر صاحب االمتياز، وقد سامهت كذلك اإلجراءات املتخذة يف جوان  والتزامات

على ملكية العقارات الفالحية يف املناطق الصحراوية وتسوية األمور العالقة هبذا الشأن وكذا تقنني إجراءات 
كما شرع الديوان الوطين لألراضي الشراكة اخلاصة ابملستثمرات الفالحية النموذجية يف مارس من نفس السنة،  

 مصاحله. ألف ملف لدى 195واليت مت إيداع أكثر من  03-10الفالحية حيز العمل وفق القانون 
ميكننا القول مما سبق أن هذه التشريعات قد أعطت دفعا جديدا وقواي لالستثمارات الفالحية خاصة ابلنسبة 

املشروعات املسامهة يف تنمية القطاع كتوفري البىن التحتية للخواص، وبقيت الدولة متكفلة يف االستثمار يف 
 3وغريها.

                                                 
 .109، ص 06ية للبحوث والدراسات، العدد ، "السياسات الزراعية يف اجلزائر وما مدى فعاليتها يف حتقيق األمن الغذائي"، جملة اإلدارة والتنمابتسام حاوشني1
  .04، اجلزائر، ص 45اجلريدة الرمسية، العدد  2

" هو العقد الذي متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية حق استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة 03-10من القانون رقم  04*االمتياز "حسب املادة 
 ألمالك السطحية املتصلة هبا كاملباين ومنشات الري وغريها.للدولة وكذا ا

  .220سهيلة مصطفى، مرجع سابق، ص  3
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 حوافز وبرامج دعم االستثمار الزراعي يف اجلزائرالفرع الثاين: 
لقد اتبعت اجلزائر سياسة اقتصادية ال ميكن ألي استثمار زراعي أن حيقق أهدافه اال من خالل الدعم املايل،  و 

ار الزراعي من خالل توفري الشروط الالزمة لذلك، وهذا من خالل إجراءات قائمة على دعم وحتفيز االستثم
 .وتدابري، قبل التطرق إليها البد من تقدمي مفهوم الدعم الزراعي

 تعريف الدعم الزراعي:.1
يعرف الدعم يف االقتصاد أبنه "جمموعة النفقات النقدية أو العينية اليت تتحملها الدولة كجزء من مسؤولياهتا 

قتصادية والسياسية، تقدمها الدولة للمواطنني أو املنتجني من أجل حتسني املستوى املعيشي هلم وتطوير اال
 1القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية.

وفقد عرفته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أنه "القيمة املالية السنوية لكافة التحوالت اإلمجالية من دافعي 
اليت تنشأ من إجراءات السياسات احلكومية اليت تدعم الزراعة واليت تزيد من مداخيل الضرائب واملستهلكني، و 

املزارعني وختفض تكاليف إنتاجهم بغض النظر عن أهدافها أو أتثرياهتا على اإلنتاج ودخل املزرعة أو استهالك 
 املنتجات الزراعية.

 دابري الساعية لدعم االستثمار الزراعي يف:تتمثل أهم اإلجراءات والتإجراءات دعم االستثمار الزراعي:  .أ
املتضمن اكتساب امللكية  83-18يف ايطار القانون  1985بدأ العمل هبا سنة دعم عمليات اإلصالح:  -

العقارية عن طريق االستصالح من طرف البنك من موارد اخلزينة العامة، فوضعت حتت تصرف املستصلحني مبالغ 
سنوات منها سنتني  7سنوات معفاة ابلنسبة للقروض طويلة األجل، وملدة  5ها سنة من 17مالية ملدة أقصاها 

 2على التوايل؛ %3.50و %2.50معفاة ابلنسبة للقروض املتوسطة األجل ومبعدالت فائدة 
الذي  1993: شرع العمل هبذا اإلجراء مبوجب قانون املالية لسنة ختفيض نسبة الفوائد على القروض -

 %15.5مبليار دج لتجمل نسبة من الفوائد على القروض الفالحية إزاء البنك قدرها  خصص غالف مايل قدر
 %80للقروض متوسطة وطويلة األجل على أن يتحمل الفالح املستفيد  %17.5للقروض قصرية األجل و

يهم وحتمل جزء من الفوائد املستحقة ل 97و 94على التوايل، كما مت إعادة جدولة ديون الفالحني سنيت  %60و
 3للبنك؛

                                                 
، أطروحة دكتوراه فلسفة يف إدارة األعمال الزراعية، جامعة أثر الدعم واالستثمار يف أتهيل املشاريع الزراعية )صناعة الدواجن منوذجا(حممد جواد كاظم عبد املنعم اخلطاب،  1

 .19، ص 2012كليمنتس، بغداد، العراق، سنة   سانت
  .111، مرجع سابق، ص حممد غردي 2
 .06، ص 2004رابح زبريي، "حدود وفعالية دعم الدولة يف السياسة الزراعية اجلزائرية"، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، فيفري  3
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: مت إنشاء جمموعة من الصناديق يف خمتلف جماالت إنشاء صناديق متخصصة لدعم االستثمار الزراعي -
النشاطات الزراعية تعمل على ترقية االستثمار الزراعي تتلقى سنواي أغلفة مالية من ميزانية الدولة تقوم بتقدميها 

 للمستخدمني وتكون يف شكل:
 لدولة يف تنمية الري الفالحي واحملافظة على الثروة النباتية واحليوانية؛إعاانت بعنوان مسامهة ا -
 إعاانت بعنوان مسامهة الدولة يف متويل خمازن األمن الغذائي؛ -
 إعاانت بعنوان مسامهة الدولة يف محاية مداخيل الفالحني؛ -
 فالحة؛إعاانت بعنوان مسامهة الدولة يف دعم أسعار املنتجات الطاقوية املستعملة يف ال -
 إعاانت بعنوان مسامهة الدولة يف ختفيض القروض على الفالحني. -
قدمت الدولة إعاانت من حيث اإلعفاءات اجلبائية وشبه اجلبائية لتشجيع  اإلعفاءات اجلبائية وشبه اجلبائية: -

يف تربية الشباب على امتهان النشاط الزراعي، حيث تستفيد املؤسسات املصغرة والوحدات الفالحية املتخصصة 
املواشي والدواجن وغريها من تسهيالت جبائية وشبه جبائية خالل مرحليت تنفيذ واستغالل املشروع: ففي مرحلة 

لشراء املعدات اليت تدخل مباشرة يف  TVA التنفيذ يستفيد املستثمرين من اإلعفاء من  الرسم على القيمة املضافة
ابحلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة لتنفيذ املشروع واإلعفاء تنفيذ املشروع، تطبيق معدل منخفض فيما يتعلق 

من حقوق التسجيل على عقود أتسيس املؤسسات املصغرة، اإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات وإضافات 
 البناءات.

يالت سنوات من التسه 6إىل  3ابتداء من انطالقه ملدة من أما خالل مرحلة االستغالل: فيستفيد املشروع 
التالية وهذا حبسب طبيعة املشروع وموقعه: اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرابح الشركات والضريبة على الدخل 

الشرتاكات أصحاب  %70اإلمجايل والدفع اجلزايف والرسم على النشاط املهين واالستفادة من املعدل املنخفض 
 1صغرة.العمل فيما خيص املرتبات املدفوعة إلجراء املؤسسة امل

 مشاكل االستثمار الزراعي يف اجلزائرالفرع الثالث: 
هي نتيجة عدم التوافق بني السياسات الزراعية مع  مسرحا للتناقضات واملشاكل اليت طاملا كانت الزراعة اجلزائرية

 2الغذائي، كما  تواجه اليوم حتداي كبريا يتمثل يف ضمان األمن.  يف املناطق الريفية االقتصادي اهليكل االجتماعي

                                                 
  . 111، ص 2003، سنة 02ات اإلصالح"، جملة الباحث، العددأمحد ابشي ،" القطاع الفالحي بني الواقع ومتطلب 1

2A. AKERKAR, ETUDE DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN NATIONAL DEDEVELOPPEMENT 

AGRICOLE ET RURAL (PNDAR) : CAS DELA WIALYA DE BEJAIA , revue nouvelle économie, n°:12 –vol 

01-2015, p06. 
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ابلرغم من اإلطار التشريعي الذي وضعته الدولة واجملهودات اليت بذلتها هبدف تشجيع وتطوير االستثمار الزراعي، 
 إال أنه يعاين من عدة مشاكل حتول دون ذلك، ميكن حصرها فيما يلي:

صة بعد قانون عدم وضوح اإلطار القانوين للعقارات الفالحية من املشاكل اليت يعاين منها القطاع خا -
وكذا طول مدة احلصول عليه وضعف اخلدمات اإلدارية ويف حالة  1987،1املستثمرات الفالحية سنة 

 احلصول عليه ميكن أن يكون بعيدا عن البىن التحتية األساسية؛
ضعف اهلياكل القاعدية املدعمة لتسهيل اجناز األعمال الضرورية الستعمال األمالك العقارية املعنية  -

 تصالح عن طريق االمتياز؛ابالس
 ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج الزراعي ما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف االستثمار يف القطاع؛ -
 اخنفاض املستوى التكنولوجي املستخدم عادة، إما أن يكون بسيطا أو تقليداي؛ -
لب األحيان صعوبة احلصول على التمويل، خاصة ابلنسبة للمستثمرين اخلواص الذين ال ميلكون يف غا -

 الضماانت؛
 عدم استقرار السياسة االقتصادية الكلية للبالد؛ -
 2عدم وضوح السياسة الزراعية يف املدى الطويل ما ينجم عنه ختوف املستثمرين من املستقبل؛ -
ضعف الكفاءة االقتصادية يف تطبيق السياسات الزراعية حيث تنب املؤشرات االقتصادية أن اإلصالحات  -

وكذا  3تقدما ضعيفا خبصوص زايدة املساحات املزروعة مبقارنة مبستوى الطلب على الغذاء؛ الزراعية حققت 
 ضعف االستثمار يف البحوث الزراعية؛

عدم تكامل وإمتام مراحل االستصالح وسوء اختيار بعض مناطق االستصالح وعدم االلتزام ابلشروط الفنية  -
 للزراعة يف األراضي املستصلحة يف بعض األحيان؛

درة استخدام األساليب العلمية يف تربية احليواانت يف اجملتمعات الرعوية وغياب نظام متجدد لتحسني ن -
 4السالالت الوراثية؛

                                                 
  .112ص  ، مرجع سابق،أمحد ابشي 1
   .104، مرجع سابق، ص حممد غردي 2
، ص 2013، سنة 1، اجمللد 28، العدد كمال رزيق ومنصوري الزين، "االستثمار الفالحي والفجوة الغذائية يف اجلزائر الطموح والتحدي"، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة  3

75. 
 .90، ص 2012، ديسمرب 07زائر"، جملة جديد االقتصاد، العددامساعيل عرابجي، "الفالحة وبعض شروط جناحها يف اجل 4
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نتيجة لعوامل خمتلفة منها تغري املناخ  تدهور األراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة -
الصاحلة للزراعة ومن حيث طبيعة األرض الزراعية اليت أصبحت  وابلتايل تناقص املساحات 1واألنشطة البشرية

 تتناقص كما ونوعا، ووجود صعوابت ختص املوارد املائية بسبب التلوث وامللوحة ابلنسبة للثروة املائية؛
طبيعة احليازات للعقارات الفالحية اليت يطغى عليها طابع احليازات الصغرية ذات الزراعات اخلفيفة واملتنوعة  -

 أي خمصصة ابلدرجة األوىل لالستهالك العائلي أكثر مما هي للتسويق(؛)
الظروف املناخية وابألخص يف فرتة التسعينيات اليت شهدت حاالت جفاف، إضافة إىل األمطار والفيضاانت  -

 ودرجات احلرارة وكذا اآلفات الزراعية وغريها من العوامل اليت تؤثر على اإلنتاج النبايت؛
 انية واملتمثلة يف الرعي اجلائر، تعرية الرتبة، إزالة الغطاء النبايت والتوسع العمراين والصناعي؛العوامل اإلنس -
مشكلة عدم التوازن بني العرض والطلب يف سوق العمل الزراعية بفعل ضعف الربامج التدريبية وانتشار األمية  -

 واخنفاض املستوى التعليمي؛
 2التجارية والتسيري اإلداري للزراعة؛ مشاكل يف التسويق والتصدير ويف اخلدمات -
ضعف وقلة االتصال بني مؤسسات البحث واإلرشاد الزراعي احمللية وحميطها اخلارجي، ما جيعلها ال تستفيد  -

 3من اخلربات الدولية يف هذا اجملال احملققة وكذا املوارد املالية املخصصة لذلك.

لزراعة اجلزائرية يف صعوبة للحفاظ على الوضع العام كما أن اإلصالح املتتايل لألراضي الزراعية وضع ا
      4.واحلافظ على امن األراضي للخواص،

                                                 
1
H. RAHAL-BOUZIANE, op cit, p 15.  

 .250، مرجع سابق، ص الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعيةفوزية غريب،  2
 .113ابشي أمحد، مرجع سابق، ص  3

4
 H. MAACHOU et T. OTMANE, L’AGRICULTURE PERIURBAINE A ORAN (ALGERIE): 

DIVERSIFICATION ET STRATEGIES D’ADAPTATION, Cahier. Agricultures. 2016, 25, 2000, p 08.  
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 خالصة:
من خالل ما سبق تبني لنا أن االستثمار ما هو إال ختلي عن أموال متوفرة حاليا ألجل احلصول على تدفقات 

والسياسية تصب كلها ملصلحة تطوير مالية مستقبال، وأن له جمموعة من األهداف االقتصادية واالجتماعية 
االقتصاد الوطين وحتسني املستوى املعيشي، وألجل ذلك قامت اجلزائر بوضع سياسات اقتصادية متثلت يف برامج 
تنموية من خالل سن قوانني وتقدمي حتفيزات للمستثمرين لتوفري مناخ استثماري يشجع على جذب االستثمارات 

 احمللية واألجنبية.
تثمار الزراعي من أهم أنواع االستثمار الذي تعمل اجلزائر على تنميته بتوفري الوسائل املادية واملالية ويعد االس

وهذا بسبب  وبىن حتتية. غري أنه بقي هناك ضعف يف حجم االستثمارات الزراعية مقارنة بباقي القطاعات األخرى
عدم وضوح اإلطار القانوين للعقارات عمة، ضعف اهلياكل القاعدية الداعدة مشاكل يعاين منها، كان أبرزها 

 والظروف املناخية. مشكلة عدم التوازن بني العرض والطلب يف سوق العمل الزراعية، الفالحية
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 متهيد:
بيعية، البشرية وحىت املادية، ما جيعلها متتلك اجلزائر موارد وإمكانيات كبرية ومتعددة يف جمال الزراعة منها الط

قادرة على حتقيق أمنها الغذائي من خالل إنتاجها احمللي، إذا ما مت استغالهلا ابلشكل املناسب. وابلنظر اىل أمهية 
هذا القطاع ملختلف الدول وليس اجلزائر فحسب، فقد دفع األمر ابلباحثني االقتصاديني اىل البحث عن أساليب 

 ية متكنهم من اختاذ قرارات سليمة وفق أسس علمية ألجل النهوض ودعم هذا القطاع.وتقنيات كم
ويف هذا السياق سنقوم بتناول املوضوع من جانب قياسي لدراسة حمددات الناتج الزراعي واستنتاج مدى أتثري 

حتسني املخرجات العملية  االستثمار الزراعي )واملعرب عنه برأس املال الزراعي( ومعرفة أي املكوانت ذات فعالية يف
وأهم العوامل املتحكمة فيها، ومن مت  اإلنتاجية الزراعية، ودراسة دالة الفجوة الغذائية، كمؤشر لألمن الغذائي

جراجنر" بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية ابالعتماد على -دراسة العالقة السببية والتكامل املشرتك "اجنل
 البياانت املتوفرة.

 من خالل املباحث التالية: فصلمبعاجلة السنقوم 
 املبحث األول: موارد وإمكانيات االستثمار الزراعي يف اجلزائر؛

 املبحث الثاين: دالة اإلنتاج الزراعي وتطبيقاهتا؛
 املبحث الثالث: دراسة قياسية للناتج الزراعي والفجوة الغذائية يف اجلزائر.
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 مار الزراعي يف اجلزائراملبحث األول: موارد وامكانيات االستث
تعتمد قدرات الدول وامكانياهتا لإلنتاج الزراعي لتحقيق أمنها الغذائي على ما متتلكه من موارد زراعية ومدى  
كفاءة استغالهلا والتوليف اجليد فيما بينها، واجلزائر من بني الدول اليت تتمتع مبوقع جغرايف مميز، حيث تعد بوابة 

غاربية ولقرهبا من السوق األوروبية، ما جيعلها متلك فرص استثمارية تسمح هلا بتطوير افريقيا وحمور الدول امل
اقتصادها واحتالل مراتب متقدمة من حيث حتقيق أمنها الغذائي وحىت التصدير، وفيما يلي عرض هلذه املوارد 

 واالمكانيات:
  مائيةو املطلب األول: موارد أرضية 

د املائية عامالن مهمان يف النشاط الزراعي ألي دولة، واجلزائر ونظرا لشساعة تعترب األراضي الزراعية واملوار 
  .مساحتها وتعدد أقاليمها فهي تتمتع مبساحات زراعية ومبوارد مائية تسمح هلا ابالستثمار يف القطاع الزراعي

 موارد أرضية الفرع األول: 
شاط الزراعي، فمن خالهلا يتحدد حجم ونوعية املوارد األرضية الصاحلة للزراعة عنصرا أساسيا يف النتعد 

فاألرض الزراعة هبة من هللا ومورد ال ميكن اسرتاده أو تصديره ألنه عنصر انتاجي اثبت وطبيعي  1االنتاج الزراعي،
 ومتجدد اذا ما أحسن استغالله.

صد ابحليازة تصرف املستثمر وترتبط املوارد األرضية جبملة من املفاهيم كاحليازة وامللكية واالصالح الزراعي، فيق
ابألرض وممارسة سلطة فعلية عامة عليها منفردا وتنشأ عنها العديد من العالقات بني األفراد تتضمنها األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية، وتعد احليازة جمرد واقعة وليست حقا دائما فيمكن االنتفاع به وال حيق التصرف فيه 

اىل جمموعة احلقوق املرتبطة ابألرض الزراعية مبوجبها ميكن البيع والرهن والتأجري وهناك ابلبيع، بينما تشري امللكية 
امللكية الشخصية وهي ملكية اتمة فضال عن وجود ملكية عامة وهي جملموعة من األفراد بصفة خاصة أو اجملتمع 

 بصفة عامة.
اذ تلجأ معظمها حنو الرتكيز لدى فئة  وجند أن معظم الدول النامية تعاين من مشاكل يف الرتكيبة احليازية

احلائزين، بينما تستخدم فئة كبرية منهم جزء متواضع من احليازات ما يؤثر سلبا على حجم االنتاج الزراعي األمر 
الذي يستوجب املعاجلة بواسطة برامج االصالح الزراعي ابعتباره وسيلة مهمة لتطوير املوارد األرضية سواء من 

 2يع احليازي أو ما يرتتب عنه من اصالح لألراضي الزراعية.حيث اعادة التوز 
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مليون هكتار من جمموع املساحة الصاحلة  2.5ان األراضي التابعة ألمالك الدولة اجلزائرية تشكل حوايل 
للزراعة ما يعادل ثلث األراضي الصاحلة للزراعة وتعد هذه األراضي من أجود االراضي الزراعية يف اجلزائر وقد  

يف السابق تستغل من طرف املعمرين خالل فرتة االستعمار، وقد شهدت هذه األراضي منذ االستقالل اىل  كانت
حد االن عدة اجراءات تنظيمية لتحديد طريقة تسيريها، ابلنسبة للقطاع اخلاص وعلى الرغم من حيازته على ثلثي 

ة وخصوبة وتتميز تضاريسها ابلوعرة وكثرة امليالن املساحة الصاحلة للزراعة اال أهنا تقع جلها يف املناطق األقل جود
 1وترتكز غالبيتها ابملناطق الداخلية للبالد حيث يقل التساقط وينعدم انتظامه.

 التوزيع اجلغرايف للمساحة الصاحلة للزراعة يف اجلزائر.1
 توزع األراضي الزراعية يف اجلزائر جغرافيا اىل أربع مناطق، وهي:

من  %19.6مليون هكتار من األراضي الزراعية، وذلك بنسبة  1.65 بـوتقدر مساحتها  املنطقة الساحلية: -
والية من الطارف شرقا اىل تلمسان غرب، وجند كمية تساقط االمطار هبا  14امجايل املساحة الزراعية، وتشمل 

ا وتوفر املياه هبا؛ ملم، وتتميز سهوهلا املنخفضة خبصوبة أراضيه 900ملم و 400، ما بني %92معتربة تصل اىل 
ومن بني أهم هذه السهول جند سهل متيجة ووهران وعنابة، كما يوجد هبذه السهول كثري من الوداين والسدود، 

 وهي تشتهر بزراعة خمتلف أنواع اخلضر والفواكه والزراعات اليت تعتمد على الري.
والية داخلية  14ليون هكتار، وتشمل م 3.69 بـ: ترتبع على مساحة أراضي زراعية تقدر املنطقة الداخلية -

وهي: البليدة، البوية، املدية، قسنطينة، عني الدفلى، معسكر، غليزان، تيارت، تسمسيلت، ميلة، برج بوعريريج، 
سيدي بلعباس وسطيف. وتتميز سهوهلا اخلصبة اليت تشتهر بزراعة الكروم وبعض أنواع األشجار املثمرة واحلبوب، 

 جيعلها اقليما حيواي ومهما يف الزراعة والصناعات الغذائية خاصة لتميزه بكثافة سكانية. خاصة منها القمح. ما
مليون هكتار، تضم الوالايت التالية: ام البواقي، ابتنة،  2.85وتقد املساحة الزراعية هبا  املنطقة السهبية:.-

ة واألغواط. وتتميز هذه املنطقة بسكرة، اجللفة، املسيلة، البيض، خنشلة، سوق أهراس، تبسة، سعيدة، النعام
ملم، وهي كمية غري كافية للزراعة،  400و 200وأمطارها القليلة حيث يرتاوح متوسطها بني  القاريمبناخها 

 ولكنها مناسبة لنمو بعض األعشاب املختلفة لضمان ظروف الرعي لألغنام واالبل.
من امجايل األراضي  %2.6يون هكتار أي بنسبة مل 0.218 بـوتقدر مساحتها الزراعية املنطقة الصحراوية:  -

الصاحلة للزراعة، وتشمل الوالايت التالية: ورقلة، غرداية، الوادي، أدرار، بشار، متنراست، تندوف واليزي. يسودها 
ملم، وهي متتاز برتبة رملية فقرية، ونظرا لقسوة املناخ  200املناخ الصحراوي ويقل فيها متوسط األمطار عن 

                                                 
 .113مرجع سابق، ص  (،2009-1980ري خالل الفرتة )حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة يف قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائزهري عماري،  1

 * أسلوب ميارس أكثر يف زراعة احلبوب املطرية، حبيث تزرع األرض مومسا وترتك مومسا اخر جتنبا إلجهادها.
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ة فان الزراعة يف هذه املنطقة ال تظهر اال يف بعض الواحات حيث يوجد التجمعات السكانية، ومن أهم والطبيع
الزراعات فيها زراعة النخيل واخلضر والفواكه، وبفضل االصالحات الزراعية وادخال التقنيات الزراعية احلديثة 

ي احلديثة، واخلضر ابستعمال البيوت متكنت املنطقة من ادراج بعض الزراعات كالقمح ابستعمال تقنيات الر 
 1البالستيكية.

 يف اجلزائرات الزراعية حتليل تطور املساح.2
 وقبل التطرق اىل وضعية األراضي الزراعية يف اجلزائر البد من توضيح بعض املصطلحات األساسية وهي:

عي واىل تلك اليت تتوفر على اضافة اىل املرا وتشمل األراضي املستغلة فعال: (SAT)املساحة الزراعية الكلية  -
 مقومات الزراعة ولكنها تتطلب استصالح وهتيئة قبل أن تكون جاهزة لالستغالل؛

: وتشري اىل املساحة املستخدمة فعال واليت تنتقل داخلها (SAU)املساحة الصاحلة للزراعة )املستخدمة(  -
ين املساحة املزروعة من سنة اىل اخرى، ، والذي يؤدي اىل تبا*األراضي اليت تزرع كل سنة حسب نظام التبوير

 وتضم مساحة أراضي احملاصيل املومسية واملستدمية ومساحة األراضي املرتوكة )املسرتحية مؤقتا(؛
مساحة احملاصيل املومسية )نباتية(: ومتثل املساحة اليت تزرع يف سنة مضروبة يف عدد احملاصيل اليت تتعاقب عليها  -

للتناوب يف زراعتها سواء تعلق األمر ابألراضي ذات زراعة من النوع النبايت   خالل تلك السنة، حيث ختضع
املومسي مثل البقوليات أو أبراضي ذات زراعة سنوية مثل احلبوب، اخلضر اجلافة والزراعات الصناعية، أو 

 زراعات متعددة السنوات مثل زراعة العلف؛
حصول واحد يف السنة وبصفة دائمة كاألشجار املثمرة مساحة احملاصيل الدائمة: وهي املساحة اليت تزرع مب -

 واملروج الطبيعية؛
املساحة املرتوكة )املسرتحية(: وتتمثل يف مساحة األراضي الزراعية اليت ال يتم استغالهلا يف أي أحد أو بعض  -

ب أخرى، وذلك املواسم ويرجع ذلك اما اىل عدم كفاية املياه أو اراحتها الستعادة قدرهتا االنتاجية أو ألسبا
عندما ال تتجاوز مدة اسرتاحتها مخس سنوات، حيث أهنا تنتقل بعد ذلك من كوهنا مسرتحية اىل نوع من 

 أراضي املراعي؛
مساحة املراعي: وتضم كل املساحات اليت مل تستغل منذ مخس سنوات على األقل، وتتميز هذه األراضي  -

حالة اعادة تقييم هذه األراضي اذا ما استعملت يف  بصالحيتها للرعي، فهي تستعمل مراعي للمواشي، ويف
 الزراعة توضع ضمن قائمة األراضي الصاحلة للزراعة؛

                                                 
 .210جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص  1
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مساحة االستغالالت الفالحية غري املنتجة: وتشمل املزارع احملصودة والعمارات والساحات وبيادر الدرس  -
 1والطرق والقنوات والوداين واحملاجر....

 لة:األراضي الزراعية املستعمأ.

تعترب األراضي الزراعية القاعدة األساسية لإلنتاج الزراعي يف أي دولة، فنجد أن اجلزائر ترتبع على مساحة 
من  %18مليون هكتار مستغلة يف الزراعة أي بنسبة  43مليون هكتار، منها حوايل  238 بـامجالية تقدر 

 ور أنواع املساحات الزراعية يف اجلزائر:وفيما يلي حتليل لتط 2013،2املساحة الكلية، حسب احصائيات سنة 

                                                 
، كلية العلوم االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيري، 13طويره"، جملة احباث اقتصادية وادارية، العدد زهري عماري، "اشكالية تنظيم العقار الفالحي اجلزائري وأهم اخليارات املمكنة لت 1

 .137، ص 2013جامعة حممد خيضر، بسكرة، جوان 
  .109، مرجع سابق، ص رابح بوعراب 2



 في الجزائر األمن الغذائيالزراعي على ستثمارر اإلثأل دراسة قياسية الفصل الرابع:

 

189 

 

(                             2015-2000توزيع األراضي الزراعية يف اجلزائر للفرتة ) (:1-4اجلدول رقم )
 الوحدة: هكتار

 2015 2014 2013 2012 2010 2005 2000 البيان
املساحات الزراعية 

 (1الصاحلة )
8227440 8389640 8435028 8454630 8461880 8465040 8487854 

نسبة املساحة 
الزراعية الصاحلة من 
امجايل املساحة 

 الكلية

3.45% 3.52% 3.54% 3.55% 3.55% 3.55% 3.56% 

 32968513 32965976 32969435 32969435 32938300 32821550 31794320 (2مراعي وجماري )
أراضي االستغالالت 
الزراعية غري املنتجة 

(3 ) 

866340 1169440 1071022 1101110 1458095 1457539 1938887 

امجايل األراضي 
املستعملة للزراعة 

(1+2+3 ) 

40888100 42380630 42444350 42499430 42889410 42888555 43395254 

نسبة املساحة 
املستعملة للزراعة من 
امجايل املساحة 

 الكلية

17.17% 17.79% 17.82% 17.84% 18.00% 18.01% 18.22% 

 194778846 195285545 195284690 195674670 195729750 195793470 197286000 أراضي أخرى
امجايل املساحة 

 الكلية
238174100 238174100 238174100 238174100 238174100 238174100 238174100 

( ونشرة سنة 2015-2013.) 2016الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر ابألرقام، نشرة سنة  املصدر:
 .2005، ونشرة سنة 2000( ونشرة سنة 2010-2012) 2014

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن امجايل املساحة املزروعة متثل نسبة قليلة مقارنة ابملساحة الكلية للبالد، 
زراعة جد من املساحة االمجالية عبارة عن أراضي صحراوية، واليت تكون فيها ال %85واجلدير ابلذكر أن حوايل 

ضئيلة حبيث تقتصر على الزراعة يف الواحات وبعض املناطق اليت مت استصالحها يف اطار مبادرة الدولة يف تطوير 
، اضافة 2002-1988ألف هكتار خالل الفرتة ما بني  44الزراعة الصحراوية حيث مت استصالح أكثر من 

ع اىل أراضي صاحلة للزراعة وأراضي مسرتحية تتمثل يف اىل أن املساحة املخصصة للزراعة ال تستغل كلية كوهنا تتوز 
اجملاري، املراعي وأراضي االستغالالت الزراعية غري املنتجة. اال أنه جند أن مساحة األراضي املستعملة للزراعة يف 

 ألف 40888.1حيث انتقلت مساحتها من  2015اىل  2000اجلزائر عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة 
 42444.3، مث اىل%3.52أي بزايدة قدرها  2005ألف هكتار سنة  42380.6اىل  2000سنة  هكتار



 في الجزائر األمن الغذائيالزراعي على ستثمارر اإلثأل دراسة قياسية الفصل الرابع:

 

190 

 

ويرجع السبب يف ذلك اىل الزايدة اليت شهدهتا  % 00.15بنسبة  موجبة قدرها   2010ألف هكتار سنة 
ألف  8389.64اىل  2000ألف هكتار سنة  8227.44مساحة األراضي الصاحلة للزراعة اليت انتقلت من 

. وكذلك اىل الزايدة يف أراضي 2015هكتار سنة  8487854إىللتنتقل بعد ذلك  2005نة هكتار س
اىل  2000هكتار سنة  866340االستغالالت الزراعية غري املنتجة واليت انتقلت مساحتها من 

، ابإلضافة اىل 2016اىل  2000أي بنسبة زايدة كلية خالل الفرتة ما بني  2015هكتار سنة 1938887
من  32968513هكتار اىل  31794320ت اليت عرفتها األراضي الرعوية اليت انتقلت مساحتها من التطورا

وترجع هذه الزايدة اىل املخطط الوطين للتنمية الفالحية املطبق  ،% 03.56نفس الفرتة السابقة وذلك بنسبة 
صانع التحويلية للمنتجات الذي مت من خالله انشاء العديد من املباين اخلاصة ابلتربيد وامل 2000منذ سنة 

 الزراعية خاصة املطاحن، فتح الطرقات، توصيل قنوات الري واالهتمام بتنمية املراعي يف املناطق السهبية.
 توزيع األراضي الصاحلة للزراعة:.ب

و ومتثل تلك األراضي املخصصة لزراعة خمتلف احملاصيل الزراعية خالل املوسم الزراعي، منها الفصلية كالبقول أ
شتوية كاحلبوب أو متعددة السنوات كنبااتت الكالء واألشجار املثمرة واألراضي املسرتحية، املروج الطبيعية، 

وقد بلغت مساحة امجايل  1الكروم، الزراعة املثمرة واألراضي املسرتحية. أي أهنها املساحة القابلة للزراعة فعال،
من املساحة الكلية. وابلتايل  %18.22ومتثل  43395254حوايل  2015األراضي املستعملة للزراعة  سنة 

 ميكن القول أبن نسبة استغالل األراضي الزراعية يف اجلزائر ضئيلة.
 ولقد عرفت األراضي الصاحلة للزراعة يف اجلزائر تغريات ملحوظة يف توزيعها، كما يوضحه اجلدول التايل:

                                                 
 .112بوعراب رابح، مرجع وموضوع سابقان، ص  1
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 (    الوحدة: هكتار2015-2000ة خالل الفرتة )تطور توزيع األراضي الصاحلة للزراع (:2-4اجلدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2010 2005 2000 البيان

.األراضي 1
 القابلة للزراعة 

7662420 7511080 7501489 7506570 7496678 7469481 7462081 

مزروعات  1.1
 عشبية

4141130 3921190 4225784 4354242 4453225 4403937 4368417 

أراضي  2.1
 باتيةس

3521290 3589890 3275705 3152328 3043453 3065544 3093664 

.الزراعات 2
 الدائمة

565020 878560 933539 948060 965202 995559 1025773 

املروج  1.2
 الطبيعية

35230 26070 24750 24335 26626 25777 25468 

 70664 70852 73430 74338 80423 101710 59750 الكروم 2.2
قول ح 3.2

 أشجار الفواكه
470000 750780 828366 849387 865146 898930 929641 

جمموع املساحة 
 الزراعية الصاحلة

8227440 8389640 8435028 8454630 8461880 8465040 8487854 

ات اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيطالبة من إعداد الاملصدر: 
 (، اخلرطوم.36 -22الزراعية، أعداد خمتلفة )

نالحظ من خالل اجلدول أن املساحة الصاحلة للزراعة قد عرفت تطورا من سنة اىل اخرى خالل الفرتة املمتدة 
، وهذا نظرا لزايدة الرقعة اجلغرافية املخصصة للزراعة عن طريق اسرتاتيجية التنمية 2015اىل  2000من سنة 

هكتار سنة  8227440، مما أدى اىل انتقال مساحتها من PNDARو PNDAل برانجمي الفالحية من خال
، رغم أن الزايدة معتربة اال أهنا مقبولة، اال أن % 03.06بزايدة قدرها  2015سنة  8487854اىل  2000

موزعة اىل املساحة الصاحلة للزراعة ال تستغل كاملة فهي تتمثل يف األراضي املستعملة فعال يف الزراعة وهي 
مزروعات عشبية )تتمثل يف النبااتت الفصلية كزراعة البقول ومزروعات سنوية واملزروعات متعددة السنوات  

هكتار سنة  4368417اىل  2000هكتار سنة  4141130كنبااتت الكالء(، واليت انتقلت مساحتها من 
شرتط أن ال تتجاوز فرتة وأخرى غري مستغلة وهي أراضي بدون زرع ولكن ي % 05.20أي بنسبة  2015

من جمموع املساحة  % 58.54سنوات، وبعدها تصبح أراضي من نوع مراعي وجماري وهي متثل  5االسرتاحة 
الصاحلة للزراعة واليت أثبتت الدراسات امكانية استصالحها وميكن استغالهلا يف زايدة الزراعات النباتية وغرس 

ة وهي زراعات تدوم عدة سنوات يف نفس األرض وتشمل املروج األشجار املثمرة، كما أن الزراعات الدائم
اىل  2000سنة هكتار  565020الطبيعية، الكروم وحقول أشجار الفواكه واليت انتقلت امجايل مساحتها من 
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، ويعود السبب يف ذلك اىل االرتفاع الذي شهدته % 44.91مبا يقابل نسبة  2015سنة هكتار  1025773
وهذا بفضل املخطط الوطين للتنمية الفالحية الذي  % 90.62مرة واليت متثل ما نسبته مساحة األشجار املث

 أعطى اهتماما ابلغا لغرس األشجار املثمرة.
اال أن هذه األراضي الزراعية تعاين من مشاكل عدة، ولعل أبرزها تراجع الرقعة اجلغرافية كما وكيفا وكذا 

 جانب العالقة بني األرض واملوارد املائية، وهي عوامل جتعلها تقتصر على املشاكل املتعلقة ابمللكيات واحليازات اىل
 منط انتاجي حمدود مما يؤثر سلبا على االنتاج واالنتاجية.

 فبالنسبة لتناقص الرقعة الزراعية كما وكيفا فتتمثل أهم األسباب فيما يلي:
 اء يف املناطق الصاحلة للزراعة؛االنتقاص العمدي من جانب االنسان: بسبب التبوير، التجريف، البن -
الضائع من األراضي بسبب متطلبات الزراعة: حبيث تساهم الزراعة يف فقدان مساحات معتربة من األراضي  -

الزراعية نظرا لتفكك احليازات وامللكيات، وقنوات الري وحدود احليازات اليت توضع على حساب األراضي 
ل للمرافق الزراعية كاملخازن واحلظائر واليت تزداد مع زايدة تفتت الزراعية. عالوة على املساحات اليت تستغ

 احليازات الزراعية؛
فقدان خصائص األراضي الزراعية: حيث تفقد األرض الزراعية خصائصها بسبب عدة عوامل منها: تكثيف  -

املتأثرة برتاكم  احملاصيل، عدم الكفاءة يف استغالهلا أو تعويضها أبمسدة تعيد هلا حيويتها، انتشار األراضي
تعد امللوحة من أهم عوامل تدهور األراضي الزراعية اضافة اىل حيث  1.األمالح بعض املخلفات الضارة

الطريقة اليت تدار هبا املياه، فعدم كفاية الصرف تدين مستوايت كفاءة الري، استخدام املياه املاحلة أو قليلة 
كميائي الناتج عن استعمال األمسدة واملبيدات احلشرية اجلودة يف الري، سوء تسوية األراضي التلوث ال

 ومبيدات األعشاب كلهما عوامل من شأهنا املسامهة يف التملح التدرجيي للرتبة.
مشكل التوسع العمراين: ان اجلزائر تشهد اخنفاض يف سكان املناطق الريفية ويف مساحة األراضي الصاحلة  -

 ر احلال هكذا؛للزراعة وقد يزداد الوضع سوءا اذا استم
ظاهرة التصحر: جند أنه من أهم العوامل اليت أصبحت هتدد املساحات الصاحلة للزراعة هي ظاهرة التصحر،  -

اليت تدمر االمكانيات البيولوجية للرتبة. وما اجنر عنه من ندرة يف املياه، اخنفاض يف انتاجية األراضي، ضياع 
  2التنوع البيولوجي، تدهور جودة العيش.
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 املوارد املائيةالثاين:  الفرع
تعترب املوارد املائية من العناصر األساسية اليت تتحكم يف االنتاج الزراعي، فتطور هذا القطاع ومنوه يتوقف على 

 حجم املياه املوجهة له واليت تستغل يف الري الزراعي وتوسيع املساحة الزراعية املسقية.
بتوفر املناخ املناسب لزراعة العديد من احملاصيل وكذا شساعة واجلزائر حبكم موقعها اجلغرايف فقد مسح هلا 

مطرية، سطحية وجوفية(، وفيما يلي توضيح حلجم ملوارد املائية اىل ثالث موارد )املساحة اجلغرافية، حيث تنقسم ا
 ومصادر املياه يف اجلزائر واستخداماهتا يف الزراعة.

 حجم ومصادر املياه يف اجلزائر.1
احة اجلغرافية للجزائر وتنوع مناخها نتج عنه اختالف يف كبري يف مصادر وكمية املياه بني ان اتساع املس

 القسمني الشمايل واجلنويب.
 املوارد املائية يف الشمال.أ

توجد أغلب املوارد املائية للجزائر يف اجلزء الشمايل وهي تتميز مبناخ البحر األبيض املتوسط، وتنقسم املوارد 
 زء الشمايل اىل:املائية يف اجل

ويقصد هبا كميات األمطار املتساقطة خالل فصول السنة، وتعد أهم مصدر للمياه موارد مائية مطرية:  -
 1السطحية املتجددة، ويتميز هطول األمطار يف اجلزائر ابلتذبذب وعدم االنتظام يف املكان وحىت الزمان،

، ويتغري توزيعها جغرافيا بني املناطق  3ليار مم 100و 95ويرتاوح املتوسط السنوي لسقوط األمطار ما بني 
اىل  % 80منها يتعرض للتبخر، ما متثل نسبته  3مليار م 80الساحلية ومناطق مشال الصحراء، حبيث أن 

فقط تساهم يف تغذية الطبقات املائية  3مليار م 3.5، فيوزع اىل 3مليار م 16، والباقي املتمثل يف 84%
تتدفق  3مليار م 12.5امل االحندار الذي تتميز به أغلب مناطق اجلزء الشمايل، واجلوفية، وذلك راجع اىل ع

تتدفق مباشرة يف البحر  3مليار م 7.3يف السدود، و 3مليار م 5.2يف الوداين واألهنار ليحتفظ منها حبوايل 
  2والشطوط املاحلة.

 هلضاب العليا والصحراء واليت متثل حوايل واجلدير ابلذكر أن أغلبية مساحة األراضي يف اجلزائر تقع يف منطقة ا
فقط من الكميات املتساقطة وابلتايل تتلقى  % 80من املساحة الكلية للبالد وهي تستقبل حوايل  % 93
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 92فقط من املساحة الكلية ما يقارب  % 70املساحة املتبقية اليت تتوزع على الساحل اجلزائري واليت تبلغ 
 3.1مليار م 19.2طة واليت تقدر حبوايل من كميات األمطار املتساق %

ان توزيع معدالت التساقط السنوي لألمطار يف اجلزائر يتناقص يف اجتاهني من الشمال اىل اجلنوب ومن الشرق 
 اىل الغرب، وهي موزعة كما يلي:

، ملم سنواي 900و 400فاألطلس التلي يستقبل كمية من األمطار ترتاوح ما بني من الشمال اىل اجلنوب:  -
ملم فوق املرتفعات اجلبلية الشمالية، أما يف اهلضاب العليا واألطلس الصحراوي فيرتاوح  1000وقد تفوق 

 600و 400ملم، ما عدا بعض املرتفعات واليت تتلقى ما بني  400و 250املعدل السنوي لألمطار ما بني 
ملم  200س الصحراوي وهي تقل عن ملم بسبب عامل االرتفاع. مث تبدأ ابلتناقص من السفوح اجلنوبية لألطل

 يف السنة، أما الصحراء اجلنوبية فأمطارها ترتبط أبمطار املنطقة املدارية ولذلك فهي أمطار صيفية وقليلة.
تتناقص كمية التساقط من الشرق اىل الغرب اجلزائري ويعود ذلك اىل كون جبال من الشرق اىل الغرب:  -

طلس املتوسط يف املغرب وشبه اجلزيرة االبريية تعرتض الرايح احمليطية الريف واألطلس املتوسط يف الريف واأل
املمطرة، كما أن ارتفاع املنطقة الشرقية يفوق ارتفاع املنطقة الغربية للجزائر. فيصل متوسط سقوط األمطار يف 

نطقة ملم يف الشرق، أما يف م 900ملم يف الوسط واىل  700ملم يف الغرب و 400املنطقة الساحلية اىل 
 800ملم يف الوسط واىل ما بني  1000و 700ملم واىل ما بني  600األطلس التلي فتصل يف الغرب اىل 

ملم يف كلتا منطقيت الغرب والوسط  250ملم يف الشرق، أما يف مطقة السهول العليا فتصل اىل  1600و
 2000.2ملم يف الشرق هذا حبس احصائيات سنة  400واىل 

 املوارد السطحية: (2

 ثل مصادر املياه السطحية يف السدود، الوداين، األهنار واحملاجز املائية تتم
جمرى معظمها يف االقليم التلي وتصب يف  30يقدر عدد األودية واألهنار يف اجلزائر بنحو  الوداين واألهنار: -

، 3مليار م 12.4البحر األبيض املتوسط، وما مييزها هو أهنا منسوهبا غري منتظم كما تقدر طاقتها حبوايل 
، ووادي السيبوس، الصومام ووادي يسر 3امهها: وادي الشلف، الوادي الكبري واليت تنتج أكثر من ملياري م

أما وادي الداموس، الصفصاف، اخلميس، كراميس ووادي بودواو  سنواي، 3ومليار م 500اليت تنتج ما بني 
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وادي اتفنة واحلراش ومازافران اليت تنتج ما  يف السنة،  ابالضافة اىل 3مليون م 100و 30فهي تنتج ما بني 
 سنواي. 3مليون م 500و 100بني 

تعترب السدود املصدر الثاين للمياه يف اجلزائر، وهي من املنشات األساسية لتخزين املياه، ويقدر السدود: -
اىل زايدة عدد موقع، وقد سعت اجلزائر  250اخلرباء عدد املواقع املناسبة لبناء السدود يف اجلزائر حبوايل 

سد موزعة عرب خمتلف والايت 75  بـ 2014حيث بلغد عددها اىل غاية سنة  1السدود منذ االستقالل،
ألف بئر غري مستغلة بسبب نقص  420، اضافة اىل وجود 3مليار م 8.5 بـالوطن بطاقة ختزين تقدر 

املياه القابلة للتعبئة للقطاع  من 3مليار م 13.7التجهيزات وارتفاع تكاليفها، مما مسح بتوفر ما يقارب 
الفالحي، اال أن املشكل الذي يبقى مطروح هو مشكل التوزيع نظرا لتموقع معظم السدود يف املنطقة التلية 

واجلدول التايل  2منها يقع يف هذه املنطقة، مما يصعب عملية تزويد املناطق الزراعية ابملياه. % 94حيث أن 
 سعتها التخزينية وحصة الزراعة منها.يوضح أهم السدود يف اجلزائر و 

توزيع أهم السدود يف اجلزائر وطاقة التخزين والكميات املخزنة وحصة الزراعة        (: 3-4اجلدول رقم ) 
 3الوحدة: مليون م

نسبة االستغالل للزراعة  حصة الزراعة املخزون السنوي سعة التخزين اسم السد
(%) 

 22.64 180 795 960 بين هارون )ميلة(
 18.18 70 358 450 قرقر )غليزان(
 33.46 87 260 350 جرف )بشار(

 67.5 98 145.2 280 غريب )عني الدفلة(
 24.46 68 278 280 سيدي يعقوب )الشلف(

دراسة اقتصادية قياسية حلالة اجلزائر يف الفرتة من )حتليل دالة االنتاج يف القطاع الزراعي بوعراب رابح،  املصدر:
، السنة 3، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر (1998-2012

 .121، ص 2016-2015اجلامعية 
نالحظ من خالل اجلدول أن نصيب الزراعة من استغالل مياه السدود أهنا ضعيفة نسبيا، ويرجع عدة أسباب 

دولة اجلزائرية تعمل الدولة على توسيع استغالل املوارد املائية منها الطبيعية، الفنية وأخرى تتعلق ابلتسيري، اال أن ال
 يف السدود ابعداد برامج لتشييد قنوات حتويل مياه السدود عرب والايت الوطن ألجل الري الزراعي.
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، وهي تستغل أساسا  3وتسمى أيضا البحريات اجلبلية وقدرة التخزين فيها ال تتعدى مليون ماحملاجز املائية:  -
، يستغل  3مليون م 213حاجزا بطاقة استيعاب تبلغ  834سقي وتربية املواشي، ويبلغ عددها حوايل يف ال
 1غري مستغلة. % 20يف تربية املواشي و % 50يف القطاع الزراعي، و % 75منها 

وحوايل طبقة مائية  147ان حجم املوارد املائية اجلوفية املخزنة حتت األرض تقدر حبوايل موارد مائية جوفية:  -
بئر عميق. وقدرت كمية املياه اجلوفية املمكن استغالهلا حبوايل  23000ينبوع و 90000بئر صغري،  60000

يف السنة على التوايل، يستغل منها  3مليار م 5و 3مليار م 2 بـيف السنة، وتتوزع بني الشمال واجلنوب  3مليار م 7
ال، أما يف اجلزء اجلنويب فتتوفر املياه اجلوفية بكميات يف السنة ابلنسبة للشم  3مليار م 1.8ما يعادل  90%

بـ معتربة جدا خاصة يف الصحراء الوسطى وحتتوي على خزانني ومها املتداخل القاري واملركب النهائي مبساحة تقدر 
 2على التوايل. 2ألف كلم 300ألف و 600

 املوارد املائية يف اجلنوب:.ب

احة الكلية، وهو يدخل ضمن املناطق الشبه اجلافة واجلافة مما جيعل من املس % 85يغطي اجلنوب اجلزائري 
ملم/ السنة، وتتمثل املوارد املائية األساسية يف املياه اجلوفية اليت  100متوسط معدل تساقط األمطار يقل عن 

 ناطق اىلمنها، وهي مياه عميقة عن سطح األرض حيث يصل عمقها يف بعض امل 3مليار م 5ميكن استغالل 
مليون  505منها  3مليون م 725 بـم(، أما احلجم املستغل فيقدر 300م و200بني م، ما عدا أدرار )2000

مليون  415.85بئرا، كما يوجد أيضا ثالثة سدود كبرية بسعة  742تستغل يف السقي بواسطة أكثر من  3م
 3.3م

 حتلية مياه البحر: .ج
ويقصد  4اسية حتلية مياه البحر اال يف هناية التسعينات،كلم اال أهنا مل تتوجه حنو سي  1200بساحل طوله 

بتقنية حتلية املياه على أهنا ازالة نسبة األمالح املوجودة يف مياه البحر واحمليط وحتويلها اما مياه صاحلة للشرب واما 
ناعية املختلفة. للتخفيض من نسبة امللوحة الزائدة واستخدامها لري احملاصيل الزراعية، أو يف مياه العمليات الص

                                                 
  .22، مرجع سابق، ص حممد غردي 1
  .122، مرجع سابق، ص عرابرابح بو  2
  ، مرجع وموضوع نفسهماحممد غردي 3
  .35مرجع سابق، ص  ،بلقاسم براكتية 4
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وجتري عملية التحلية يف ثالث مناطق صناعية رئيسية وهي أرزيو، سكيكدة وعنابة. اال أهنا ال تسمح اال يف 
 1يف السنة. 3مليون م 18احلاالت القصوى بتجنيد 

 استخدام املياه يف الزراعة.2
من املساحة الزراعية تستغل  % 90يعتمد النشاط الزراعي يف اجلزائر أساسا على الزراعة املطرية، حيث أن 

اعتمادا على األمطار، اال أن تساقط األمطار ينحصر غالبا بني شهري نوفمرب ومارس، كما أهنا تتميز بعدم 
االنتظام يف خمتلف مناطق الوطن، األمر الذي يدفع ابملزارعني اىل اعتماد تقنية الري الزراعي، وقد كشفت 

مليون هكتار يف الشمال  1.5 بـمجالية القابلة للسقي ابملياه املعبئة تقدر الدراسات حول الرتبة أن املساحة اال
 وميكن تقسيم األراضي املروية يف اجلزائر اىل فئتني: 2ألف هكتار يف الصحراء، 300و
 500وهي األراضي اليت تفوق مساحتها  (:GPIاحمليطات الكربى املسقية عن طريق السدود الكربى ).أ

هكتار مسقية فعال،  150000ألف هكتار، منها  215 بـساحة امجالية جمهزة تقدر هكتار، وتشمل على 
هكتار،  105500  بـموزعة بني احمليطات القدمية  حيث يطبق عليها أساليب الري التقليدي على مساحة تقدر 

ساحة املتبقية ، أما امل95500 بـأما احمليطات احلديثة اليت يطبق عليها أساليب الري احلديث على مساحة تقدر 
هكتار جزء كبري منها يتواجد يف املناطق اليت تتميز بقلة املوارد املائية الناجتة عن وجزء منها معرض  65000

 للربامج احلضرية.
عن طريق السدود الصغرى واالابر وهي األراضي اليت تقل (: PMHاحمليطات املتوسطة والصغرية املسقية ).ب

 3تعتمد على املصادر الذاتية لعملية الري.هكتار، حبيث  500مساحتها عن 
 وللتوضيح أكثر نستعني ابجلدول التايل اخلاص بتطور املساحات الزراعية املسقية واملطرية يف اجلزائر.

                                                 
 .219جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص  1
 .22وموضوع سابقان، ص ، مرجع حممد غردي 2
 .108، مرجع سابق، ص (2009-1980، حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة  على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري 3
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 ألف هكتارالوحدة:   تطور املساحات الزراعية املطرية واملسقية يف اجلزائر  (:4-4اجلدول رقم ) 
 2015 2014 2013 2012 2010 2005 2000 البيان

 
 
 
 
 

املساحة 
الصاحلة 
 للزراعة

مساحة 
احملاصيل 
 املستدمية

 545.81 509.10 510.09 483.80 482.30 483.05 345.35 املطرية
 480.17 488.48 455.11 465.28 451.24 395 182.65 املسقية

مساحة 
احملاصيل 
 املومسية

 3664.98 3743.15 3818.84 4353.66 3691.80 3512.82 3870.00 املطرية
 703.83 660.79 634.38 577.63 533.98 408.37 306.00 املسقية

 3093.66 3065.54 3043.45 3152.33 3275.71 3589.8 3521.00 املساحة املرتوكة غري املزروعة
جمموع املساحة الصاحلة 

 للزراعة
8225 8389.04 8435.03 9032.7 8461.87 8467.06 8488.45 

ساحة املسقية اىل نسبة امل
املساحة الزراعية الصاحلة 

 %للزراعة 

5.94 9.57 11.68 11.54 12.87 13.57 13.94 

اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات  طالبةمن إعداد الاملصدر:
 (، اخلرطوم.36-35-32-26 -22عداد )األالزراعية، 

 جلدول نسبة امجايل املساحة الزراعية املسقية اىل امجايل األراضي الصاحلة للزراعة انتقلت من نالحظ من خالل ا
، كما أن مساحة األراضي املسقية انتقلت من 2015سنة  % 13.94اىل  2000سنة  % 05.94

، % 58.72 بـأي بنسبة تقدر  2015ألف هكتار سنة  1184اىل  2000ألف هكتار سنة  488.65
 306االرتفاع يف األساس اىل الزايدة احملققة يف املساحات املسقية للمحاصيل املومسية اليت انتقلت من  ويرجع هذا

مقارنة ابلزايدة احملققة يف املساحة املسقية للمحاصيل ، 2015ألف هكتار سنة  703.83ألف هكتار اىل 
 .2015سنة  ألف هكتار 480.17اىل  2000ألف هكتار سنة  182.65املستدمية اليت بلغت 

ويعود هذا التطور اىل الربامج الفالحية املطبقة خالل هذه الفرتة واليت دعمت الفالحني حبفر االابر وبناء 
( الذي 2015-2010األحواض املائية واستخدام وسائل الري احلديثة وخاصة يف اطار الربانمج اخلماسي )

ولوية للمحاصيل االسرتاتيجية يف ختصيص املوارد املائية ركزت فيه الدولة على األنظمة املقتصدة للمياه واعطاء األ
خاصة الري التكميلي للحبوب، اضافة اىل قيام الدولة ببناء السدود االشراف على توصيل املياه لشبكات من 

يف اجلزائر ال يعود اىل ندرة املياه بقدر ما يرجع اىل سوء ن نقص الزراعة املروية كما أ  1احمليطات الفالحية.
تغالهلا، حبث يتم استخدام تقنيات سقي غري اقتصادية تتطلب كميات كبرية من املياه من جهة واىل عدم اس

 2التحكم فيها من جهة أخرى.

                                                 
 .221جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص  1
 .273مراد جبارة، مرجع سابق، ص  2
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 املطلب الثاين: املوارد البشرية واملالية
هو تعترب املوارد البشرية واملايل من أهم عناصر االنتاج يف أي قطاع انتاجي خاصة الزراعي فالعنصر البشري 

الذي يقوم ابستغالل املوارد والطبيعية، اضافة اىل املوارد املالية اليت بفضلها ميكن اقتناء مدخالت العملية 
 .االنتاجية

 املوارد البشريةالفرع األول: 
يعترب العنصر البشري حمرك أساسي للتنمية وعنصر مهم يف أي نشاط اقتصادي، وابألخص يف القطاع الزراعي 

ستغالل املوارد واالمكانيات املتاحة، خاصة اذا العنصر البشري يتمتع مبؤهالت علمية وتقنية فمن خالله يتم ا
 متكنه من توفري شروط حتقيق الزايدة يف االنتاج الزراعي.

 اليد العاملة الزراعية تطور .1
ة، األمر الذي العقود الثالثة األخرية ومبعدالت عاليلقد عرفت اجلزائر تزايدا ملحوظا يف عدد السكان خالل 

أدى اىل اختالل التوازن بني السكان واملوارد من جهة، ومن جهة أخرى جند أن التوزيع السكاين على خمتلف 
مناطق الوطن يتميز بعدم االستقرار ويف تغري مستمر نتيجة لظاهرة النزوح الريفي حنو املدن، فنجد أن أغلب 

سلبية الناجتة عن هذه الظاهرة اخنفاض حجم اليد العاملة السكان يتمركزون يف املدن الكربى، ومن االاثر ال
الزراعية، واختالل التوازن بني العرض والطلب منها خاصة يف مواسم الزرع واحلصاد. نظرا لتزايد الطلب على اليد 

 1العاملة خالل هذه الفرتات.
تنجز يدواي، ويعود ذلك لقلة  تعتمد اجلزائر أساسا على العنصر البشري ألن معظم العمليات الزراعية ما تزال

وألجل التعرف على تطور املورد البشري يف القطاع الزراعي  2املعدات الالزمة أو لعدم التمكن من استعماهلا،
 نستعني ابجلدول التايل:

                                                 
  .125بق، ص ، مرجع سارابح بوعراب 1
 .221جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص  2
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 (    2015-2000تطور اليد العاملة الزراعية اىل امجايل القوى العاملة الكلية خالل الفرتة ) (:5-4اجلدول رقم )
 الوحدة: ألف نسمة

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 البيان
 6244 9493 14968 15285 15285 11964 11454 11931  (A) اليد العاملة الكلية

 1288 1381 2420 2442 2476 2528 2550 4959  (B)اليد العاملة الزراعية
 20.62 (%)   (A) من (B)نسبة

 
 

14.54 16.16 15.97 16.19 21.13 22.26 41.56 

اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات  طالبةمن إعداد الاملصدر: 
 (، اخلرطوم.36 -22الزراعية، أعداد خمتلفة )

إىل  2000( يتضح لنا أن اليد العاملة الكلية تشهد ارتفاعا خالل الفرتة من 5-4من خالل بياانت اجلدول )
ألف نسمة، وهذا راجع إىل وجود مشاريع  15285إىل  6244حيث انتقلت قيمة العمالة الكلية من  2012

ألف نسمة ويعود هذا إىل التزايد  11931استثمارية جديدة قامت هبا الدولة، إال أهنا سرعان ما اخنفضت إىل 
أما العمالة الزراعية فهي تشهد تذبذاب خالل السكاين الذي تشهده السنوات األخرية ما أثر على نسبة العمالة، 

ألف نسمة سنة  2420ألف نسمة اىل  1288هذه الفرتة، حيث جند أن حجم العمالة الزراعية قد انتقل من 
، وهذا راجع اىل عودة القوة العاملة الزراعية النشيطة يف الريف اىل العمل الزراعي % 46.77أي بنسبة  2010

 القطاعات األخرى وكذا الدول الذي قامت به الدول من خالل املخطط الوطين للتنمية بعد عدم اجيادها لعمل يف
الفالحية الذي مت خالل هذه الفرتة وحتسني مستوى اخلدمات يف الريف ودعم املشاريع املصغرة يف القطاع 

 % 20توظف ما نسبته  الزراعي. وخبصوص نسبة القوة العاملة الزراعية من القوة العاملة الكلية اليت بعدما كانت
فقط  % 16إىل  %15من القوة العاملة الكلية أصبح يوظف  2009إىل  2000خالل الفرتة من  % 30إىل 

لتعود لالرتفاع بعد ذلك، ويعود هذا التذبذب إىل كون العمل يف القطاع غري  2012إىل سنة  2010من سنة 
ة كما أن الدخل فيه غري مستقر هو االخر ومنخفض ما مستقر ومرتبط بشدة ابلظروف املناخية والتقلبات املومسي

يعمل على هجرة اليد العاملة إىل ابقي القطاعات لتحسني مستواهم املعيشي واجلدير ابلذكر أن جزء كبري منها 
 عبارة عن عمالة مؤقتة وهذا رغم أن اليد العاملة الزراعية يف تزايد حىت وان كان مبعدالت منخفضة.

 املة الزراعية ومستوى كفاءهتا تكوين اليد الع.2
جند أن القطاع الزراعي عاىن منذ االستقالل من ضعف اليد العاملة املؤهلة، نظرا النتشار األمية يف الوسط 

  1الريفي وصعوبة التعليم فيه.
                                                 

  .130، مرجع سابق، ص رابح بوعراب 1
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تكوين املزارعني واألشخاص الذي يعملون يف القطاع الزراعي من العناصر الضرورية لتنمية هذا القطاع  يعد
توجيهه لزايدة االنتاج واالنتاجية، ويكون ذلك مبعرفة كيفية استغالل الوسائل احلديثة يف الزراعة خاصة يف جمال و 

تربية احليواانت والدواجن، وهلذا عملت الدولة خالل تطبيقها للمخطط الوطين للتنمية الريفية اىل تشجيع هذا 
در يف خمتلف املستوايت، وفتح مراكز لألحباث  والقيام اجملال، من خالل تكوين واعادة تكوين العديد من الكوا

 ابلعديد من امللتقيات والندوات يف كل اجملاالت الزراعية، واجلدول التايل يوضح ذلك:
 2006-2001توزيع األفراد املكونني حسب التخصصات الفالحية خالل الفرتة  (:6-4اجلدول رقم )

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 التخصصات
 4043 3090 5451 5000 3995 4460 اعادة تدريب االطارات

 5626 7503 8944 9000 9056 9041 الفالحني
 277 588 1773 2800 8903 / الشباب املستثمرين

 416 164 487 / 484 499 التقنيني ومساعدو التقنيني
 10362 11345 16655 / 22438 / اجملموع

جلزائري واشكالية الدعم واالستثمار يف ظل االنضمام إىل املنظمة العاملية القطاع الزراعي اغردي حممد، املصدر:
-2011، السنة اجلامعية 3للتجارة، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر 

 .27، ص 2012
املستثمرين اجلدد، تعكس معطيات اجلدول مدى اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف تطوين االطارات، 

العمال، التقنيني ومساعدي التقنيني كل يف اختصاصه، حيث جند أن االطارات كان تكوينهم مرتبط بعملية التنمية 
الريفية، التسيري، االتصال وتقييم املشاريع، أما الفالحني فتكوينهم خاص بعملية زراعة احلبوب والبقوليات وغريها، 

ت. أما املستثمرين مشل تكوينهم جمال وحداهتم االنتاجية أو اخلدماتية كل حسب الري الفالحي، تربية احليواان
مشروعه، أما التقنيني ومساعدو التقنيني فكان التكوين يف جمال الزراعة اجلبلية، الصحراوية، االنتاج احليواين، 

رنة مع السنوات األوىل من استخدام املبيدات ومحاية الغاابت. ولكن من املالحظ أن عدد املتكونني تناقص ابملقا
 22438تطبيق برانمج املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية حبيث اخنفض امجايل األفراد املكونني من 

. وذلك بسبب جلوء الدولة اىل وسائل جديدة تتمثل يف 2006شخص سنة  10362اىل  2001سنة شخص 
ية وحتسيسية وتكوينات ميدانية من طرف اطارات تعميم الدعم التقين عن قرب من خالل تنظيم أايم اعالم

 ولتوضيح مدى كفاءة قوة العمل الزراعية يف اجلزائر نستعني ابجلدول التايل:  1متخصصة يف اجملال.

                                                 
  .26، مرجع سابق، ص رديحممد غ 1
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 (2015-2000الكفاءة الزراعية يف اجلزائر خالل الفرتة ) (:7-4اجلدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 البيان

ة الكفاءة نسب
 الزراعية *

0.59 0.45 0.40 
 

0.39 0.43 0.49 0.52 0.59 

 .أعداد خمتلفة ،التقرير العريب املوحداملصدر: 
( جند أن هناك تذبذب يف مؤشر الكفاءة الزراعية يف اجلزائر حبيث أن النسبة سنة 7-4من خالل اجلدول )

ومن  2010سنة  % 40إىل االرتفاع  لتعاود 2005سنة  % 45لتنخفض اىل  % 59 بـكانت تقدر   2000
، % 59، حيث بلغت النسبة 2005لتتواصل يف االرتفاع لغاية سنة  0.01مث تنخفض يف السنة املوالية مبقدار 

ويرجع هذا التذبذب اىل التفاوت يف نصيب املزارعني من األراضي الزراعية ومدى جودهتا ومدى كفاءة املزارع 
راعي ومن األحباث واالرشاد الزراعي هذا من جهة ومن جهة أخرى اىل الظروف ونصيبه من مدخالت االنتاج الز 

املناخية املتقلبة. اال أنه على العموم ميكن القول أبهنا كفاءة مقبولة نسبيا وتعكس جمهودات الدولة يف حتسني 
 الكفاءة القطاع الزراعي.

راعي هي مدى مالءمة السياسات الزراعية ومن بني العوامل اليت تؤثر أيضا على مستوى انتاجية العامل الز 
أبدواهتا املختلفة، ضعف مستوى التعليم، الرعاية الصحية واالجتماعية للمزارعني والتباين النسيب لالستثمار يف 

 قطاع الزراعة.
 املوارد املالية )القروض الزراعية(الفرع الثاين: 

لقطاع الزراعي من الناحية الكمية والنوعية له، وال ان متويل القطاع الزراعي يعترب عنصرا مهما يف النهوض اب
تقتصر مهمة التمويل على رفع العبء عن املزارع فحسب، بل يساهم يف تسهيل استخدام التكنولوجيا احلديثة 
وتنمية اجملتمع الريفي. وقد قامت اجلزائر إبنشاء مؤسسات االقراض الزراعي وذلك هبدف حتفيز املؤسسات واألفراد 

حيث جند أن بنك الفالحة والتنمية الريفية املمول 1يه جزء من مدخراهتم لتمويل األنشطة الزراعية.على توج
الرئيسي للقطاع الزراعي وجبميع أنواعها، وعلى غرار القروض املدعمة من طرف الدولة واليت يدخل بنك الفالحة 

ده اخلاصة يف عدة أشكال اما قصرية ، فيها كوسيط بني املستثمر والدولة، يقوم هو االخر مبنح قروض من موار 
 فيما يلي توضيح لوضعية متويل القطاع الزراعي من خالل القروض املمنوحة.  2متوسطة أو طويلة األجل،

                                                 
 .107عائشة بوثلجة، مرجع سابق، ص  1
 242.جمدولني دهينة، مرجع سابق، ص  2

 .مجايل/نسبة القوى العاملة الزراعية من القوى العاملة الكلية*نسبة الكفاءة االقتصادية الزراعية = نسبة الناتج الزراعي من الناتج احمللي اال
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الوحدة: مليون دوالر   (2015-2000توزيع القرض الزراعية يف اجلزائر خالل الفرتة )  (:8-4اجلدول رقم )
 امريكي

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ( 2008-2000متوسط الفرتة ) السنوات
 538,49 225.83 111.33 1015.97 1015.97 2693.4 القيمة

 
453,82 

 

حصائيات اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإل طالبةمن إعداد ال املصدر:
 ، اخلرطوم.الزراعية، أعداد خمتلفة

مليون دوالر كمتوسط للفرتة ما  2693.4ل أن التمويل الزراعي يف اجلزائر قد بلغ نالحظ من خالل اجلدو 
 100، حيث جتاوز سقف 2003وهذا راجع اىل ارتفاع أسعار البرتول ابتداء من سنة  2008-2000بني 

 ونفس القيمة يف السنة املوالية ليصل اىل 2010مليون دوالر يف سنة  1015.97دوالر لينخفض بعد ذلك اىل 
، 2015سنة  453.82، ليعود يف االرتفاع تدرجييا اىل أن وصل اىل 2012مليون دوالر يف سنة  111.33

وعلى العموم ميكن القول أبن القروض املالية املقدمة للمزارعني تبقى قليلة مقارنة ابحتياجاهتم املالية من جهة، واىل 
 واليت كان نصيب الزراعة منها حمدود.الوفرة املالية اليت متتعت هبا البالد خالل هذه الفرتة 

 التأثريات املناخية املوارد االقتصادية و املطلب الثالث: 
ان عنصر رأس املال من أهم مقومات التنمية االقتصادية، والتنمية الزراعية كجزء منها فهي االخرى تتطلب 

 لتغريات املناخية.رأس مال ألجل النهوض به، كما أن القطاع الزراعي من أشد القطاعات أتثرا اب
 رأس املال الزراعيالفرع األول: 

 لنجاح العملية االنتاجية الزراعية البد من توفر موارد اقتصادية تتمثل فيما يعرف برأس املال املادي أو العيين
ة، وهذا اضافة اىل املوارد السابقة الذكر، حيث تعترب املوارد االقتصادية مبثابة مدخالت تشمل املكننة الزراعي

األمسدة واملبيدات وغريها. ويصنف رأس املال الزراعي اىل رأس مال اثبت ورأس مال دائر، وفيما يلي حتليل 
 ملكوانت رأس املال الزراعي يف اجلزائر.

 لثابترأس املال الزراعي ا.1
يف جمال  يقصد برأس املال الزراعي جمموع اآلالت واألدوات ومستلزمات االنتاج االخرى الثابتة اليت تستخدم

ويف  1االنتاج الزراعي، حيث أن تكوين رأس املال يف الزراعة مرتبط ابلتقدم يف جمال االنتاج الزراعي ووسائله،

                                                 
  .136، مرجع سابق، ص رابح بوعراب 1
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الغالب يعتمد االستثمار يف الزراعة على النشاط العام ابعتبار أن االستثمار يف الزراعة كاستصالح األراضي وانشاء 
 السدود ذات عوائد على املدى املتوسط.

قاس رأس املال الزراعي من خالل استخدامه يف اقتصادايت االنتاج الزراعي بوحدات متساوية وغالبا ما يتم ي
، كما ميكن قياس رأس املال تقنينية تستخدم تغريات يف دوال االنتاج الزراعياستخدام الوحدات النقدية كإحدى امل

وحىت نتمكن من حتليل واقع تراكم  1ؤوس املاشية وغريها.يف العملية االنتاجية الزراعية كتعداد اآلالت الزراعية، ر 
رأس املال الثابت يف اجلزائر نعتمد على قيمة التكوين الرأمسايل الزراعي الثابت الصايف احملسوب من طرف منظمة 

حية، (، وقوامه كما يلي: الثروة احليوانية، األشجار املزروعة، املكننة والتجهيزات الفالFAOاألغذية والزراعة )
وعليه سنقوم بدراسة تطور بعض مكوانت  2نفقات حتسينات األراضي واهلياكل املستخدمة يف الناتج احليواين.

 رأس املال الزراعي كااليت: 
 العتاد الزراعي )املكننة الزراعية(: .أ

النتاج، التجارب يف خمتلف الدول خاصة منها املتقدمة أن مكننة القطاع الزراعي أمر ضروري لتطور ا اثبتت
فمن بني العوامل اليت أدت اىل الثورة الزراعية يف اورواب وأمريكا الشمالية هي ادخال املكننة الزراعية اليت أخذت 

وفيما يلي  3،% 30-20بـ حمل االنسان واحليوان، حبيث تقدر الزايدة يف انتاجية األرض نتيجة احالل اآلالت 
 زائر:حتليل لتطور حظرية املكننة الزراعية يف اجل

ان مؤشر استخدام املكننة الزراعية من جرارات وحاصدات يعكس الكفاءة التقنية لقطاع الزراعة، لتحليل 
 وضعية املكننة الزراعية يف اجلزائر لنتعني ابجلدول التايل:

 (  الوحدة: وحدة2015- 2000تطور حضرية العتاد الزراعي للفرتة ) (:9-4جدول رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 البيان

 108551 105789 103635 102055 100847 107456 99300 93300 جرارات
 9785 9713 9619 9521 9443 13146 12346 9250 حاصدات 

 118336 115502 113256 111576 110290 120602 111646 102550 اجملموع

عربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات اعتمادا على بياانت املنظمة ال طالبةمن إعداد الاملصدر:
 .الزراعية، أعداد خمتلفة

 

                                                 
 مرجع نفسه.  1
 .131، مرجع سابق، ص (2009-1980اقتصادي قياسي للناتج ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري، حتليل  2
 . 217، مرجع سابق، ص االصالحات يف قطاع الزراعة ابجلزائر وااثرها على تطورهابح زبريي، ر  3
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 عتاد اجلر واحلرث: (1

يعترب عتاد اجلر واحلرث من املستلزمات األساسية لعملية االنتاج الزراعي نظرا ألمهيته يف اعداد األرض وهتيئتها 
ا أبن حظرية العتاد الزراعيفي جمال اجلر واحلرث ( يتضح لن9-3، وابالعتماد على بياانت اجلدول رقم )للزراعة

فيتطور ملحوظ من حيث الكمية اال أن هذا التطور كان بوترية بطيئة، فقد قدر متوسط عدد اجلرارات خالل 
جرار سنة  93300جرار، حبيث جند أن عدد اجلرارات انتقل من  89734.75بـ ( 2015-2000الفرتة )
 .16.34أي مبعدل زايدة قدرها  2015جرار سنة  108551اىل  2000

على العموم ميكن القول أبن وضعية املكننة الزراعية يف جمال احلرث قد شهدت حتسنا وهذا نظرا التساع 
املساحة الزراعية احملروثة ابالالت وتراجع استخدام أدوات احلرث البدائية، اال أن هذا النمو الكمي ليس مؤشرا  

كننة الزراعية، ذلك ألن هناك عوامل أخرى وجب أخذها بعني االعتبار  أمهها كافيا لداللة على التقدم يف امل
العمر االنتاجي واحلالة الوظيفية للجرارات أي االهتالك السنوي هلا وجتديد احلضرية الذي يعترب غري كايف، فكان 

 1جرار كل سنة. 7000اىل  6000من املفروض لضمان التجديد أن يقتين القطاع من 
 حلصد والدرس: عتاد ا(2

تعد عملية احلصاد من أهم العمليات اليت يتم من خالهلا جين احملاصيل يف مواعيدها ما يستدعي توفري معدات 
واالت لذلك خاصة يف ظل الظروف املناخية للجزائر،فاذا ما مت أتخر احلصاد عن وقته ينتج عنه خسائر كبرية 

 ف(، وهلذا عملت الدولة توفري مستلزمات احلصاد والدرس.وابلتايل ضعف مردودية احملاصيل )احلبوب واألعال
( تذبذاب ولكن على العموم فقد 2015-2000فقد سجلت عدد احلاصدات يف اجلزائر خالل الفرتة )

لريتفع اىل  2000وحدة سنة  9250حبيث كان عدد احلاصدات  % 5.78بـ سجلت معد منو بسيط قدر 
حيث عملت الدولة على توفري مستلزمات  2010ىل غاية سنة ليحافظ على االرتفاع ا 2005سنة  12346

بسبب رفع الدعم عن  % 28.16 -أي بنسبة  9443احلصاد والدرس ليعاود االخنفاض يف السنة املوالية اىل 
وحدة للفرتة ما بني  9785وحدة و 9521أسعار مستلزمات االنتاج الزراعي لتبقى الكمية يف ترتاوح ما بني 

(2012-2015.) 
يرجع ذلك حبسب وزارة الفالحة اىل أن هذا النوع من العتاد يتعرض للعطب بشكل كبري نظرا لطبيعة و 

 2000املساحات الزراعية والنقص الكبري يف قطع الغيار اخلاصة هبا، حيث يشري نفس املصدر اىل أنه حوايل 

                                                 
 .134ص مرجع سابق،  (،2009-1980حتليل اقتصادي قياسي للناتج ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،  1
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ما يفسر النسبة السالبة  حاصدة تتعرض للعطب سنواي وهذا ما يؤثر على أتخر جين احملاصيل، وهذا 8000و
وطبعا أي تعطل يف حاصدة يلغي كليا أو جزئيا فائدهتا  1اليت تشري اىل تناقص عدد احلاصدات خالل تلك الفرتة.

 2االقتصادية ويؤدي اىل زايدة كبرية يف التكاليف ابعتبارها مومسية ومتخصصة يف وظيفتها.
حتسنا نظرا التساع املساحات احملروثة ابآلالت، وتراجع وعلى العموم ميكن القول أن املكننة الزراعية شهدت 

يف استعمال أدوات احلرث التقليدي اال يف بعض املناطق اليت يتعذر استخدام اجلرارات فيها كاملناطق اجلبلية الوعرة 
 .واملساحات الضيقة، اال أن هذا التطور كان مبعدالت ميكن القول أهنا ضعيفة

  الثروة احليوانية:.ب

 سم الثروة احليوانية اىل ما يلي:وتنق
 املواشي(1

تتمتع الثروة احليوانية أبمهية خاصة، فبها يتم استغالل املراعي الطبيعية املنتشرة كما أن املواشي تعترب من عوامل 
ي وتشمل الثروة احليوانية نوعني ومها املواش 3انتاج املواد الغذائية مبختلف أنواعها وهي مكملة لإلنتاج النبايت.

 والدواجن ولتوضيح تطورها نستعني ابجلدول التايل:
 (  الوحدة: ألف رأس2015-2000تطور الثروة احليوانية ابجلزائر خالل الفرتة ) (:10-4اجلدول رقم )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 البيان

 2149.55 2049.65 1909.46 1843.94 1790.00 1747.70 204.20 1100.00 األبقار

 28111.77 27807.73 26572.98 25194.00 23989.33 22668.80 18909.10 17748.00 األغنام

 5013.95 5129.84 4910.70 4595.00 4411.02 4287.30 3590.00 3086.00 املاعز

 362.27 354.47 344.02 340.00 318.76 313.99 268.60 262.00 االبل

 35637.54 35341.69 33737.16 31972.94 30509.11 29017.79 22971.9 22196 اجملموع

اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات  طالبةمن إعداد الاملصدر:
 .الزراعية، أعداد خمتلفة

 
 

                                                 
  .143 ، مرجع سابق، صرابح بوعراب 1
 . 136مرجع سابق، ص  (،2009-1980حتليل اقتصادي قياسي للناتج ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري،  2
  .42ص  ، مرجع سابق، بلقاسم براكتية3
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 س( الوحدة: ألف رأ2015-2000تطور الثروة احليوانية ابجلزائر خالل الفرتة )(: 1-4الشكل رقم )

 
 (10-3من اعداد الطالبة ابالعتماد على اجلدول رقم )املصدر: 

أن جمموع الثروة احليوانية ) األبقار، األغنام، املاعز واالبل( يف تطور ملحوظ ( 10-3من خالل اجلدول رقم )
اىل  2000ألف رأس سنة  22196من سنة اىل أخرى، ولكن بنسبة قليلة حبيث ارتفع عدد املواشي من 

( جند 1-4سنة، ومن الشكل رقم ) 15خالل  % 60.55أي بنسبة  2015ألف رأس سنة  35637.54
أن عدد االغنام ميثل النسبة األكرب من امجايل رؤوس املاشية يف اجلزائر مث تليها األغنام ومن مث األبقار فاالبل 

ية األغنام واملاعز وكذا االبقار يف اخريا، وهذا راجع اىل طبيعة الفرد اجلزائري الزراعي الرعوي الذي جنده يهتم برتب
حيث تتمركز الكثافة السكانية يف حني أن تربية االبل تقتصر على املناطق  ،املناطق السهبية أي مشال الوطن

وقد شهدت زايدة  ألف رأس 28111.77 بـ 2015الصحراوية، فنجد أن األغنام يقدر عددها اىل غاية سنة 
، كما أن عدد رؤوس املاعز شهدت هي 2015اىل سنة  2000سنة خالل الفرتة من  % 58.39 بـقدرت 

  أي بنسبة  2015سنة  5013.95اىل  2000سنة  3086.00األخرى ارتفاعا حبيث انتقل عددها من 
اىل  2000رأس سنة  1100، كما أن عدد رؤوس األبقار قد ارتفع حبوايل الضعف من % 62.44

اىل  2000ألف رأس سنة  22196س االبل قد انتقل من ، اضافة اىل أن عدد رؤو 2015سنة  2149.55
، ولكن على العموم ميكن القول أن عدد احليواانت الزراعية %60.55أي حبوايل  2015سنة  35637.54

سنة وعاجزة عن اللحاق بتطور عدد  15يف اجلزائر قد عرفت حتسنا من الناحية الكمية اال أهنا نسب قليلة خالل 
 م الغذائية رغم اجملهودات اليت بذلتها الدولة يف هذا االطار.السكان وتطور حاجياهت

ميكن ارجاع السبب الرئيسي يف ذلك اىل الظروف املناخية وخاصة اجلفاف  وقلة النبااتت الرعوية يف 
املساحات الصاحلة للرعي. وظاهرة الرعي اجلائر املمارسة من طرف السكان الريفيني ونزع األشجار وحرث 
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عوية الطبيعية ولذلك قامت الدولة مبد الرعاة من البدو الرحل خبالاي مشسية الستعماهلا يف الطهي، األراضي الر 
 1االانرة، التدفئة وحفر اابر للتقليل من هذه الظواهر.

 الدواجن(2
تعترب تربية الدواجن من ذات أمهية كبرية نظرا حملدودية متطلباهتا من مياه وأرض، حيث تتم تربيتها ضمن 

زات العائلية الصغرية اليت تنتشر بكثرة  وقد شهدت شعبة الدواجن يف اجلزائر توسعا وفق نظم االنتاج احلديثة احليا
خالل السنوات األخرية وحققت نتائج اقتصادية مهمة سامهت يف حتسني األمن الغذائي من املنتجات احليوانية، 

 ولتوضيح تطور عدد الدواجن نستعني ابجلدول التايل:
الوحدة:          2015-2000تطور عدد الدواجن يف اجلزائر خالل الفرتة ما بني (: 11-4رقم ) اجلدول 

 وحدة
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 السنوات

 1337617.13 1300000 1300000 1285000 1270000 1260000 1250000 1100000 عدد الدواجن

بياانت منظمة الفاو على املوقع:  ىمن اعداد الطالبة ابالعتماد علاملصدر:
http://www.fao.org/faostat/ar/#data/EK 

من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أن عدد الدواجن قد شهد تطورا ملحوظا حبيث انتقل عدد الدواجن من 
، هذا ما يعكس جمهودات الدولة يف تشجيع 2015رأس سنة  1337617.13رأس اىل  1100000

االستثمار يف هذا اجملال، اضافة اىل أن تربية الدواجن ال تتطلب امكانيات كبرية لكنها تعتمد على مستلزمات 
 االنتاج املستوردة كاألعالف واملواد البيطرية وابلتايل فهي عرضة للظروف اخلارجية.

 رأس املال الزراعي املتداول.2
رأس املال املتداول يف قيمة مستلزمات االنتاج الزراعي من أمسدة، بذور، مبيدات ومواد صحية وبيطرية  يتمثل

 وغريها.
تعاين املساحات الزراعية يف اجلزائر من نقص يف خصوبة الرتبة نظرا لفقدان هذه األخرية لعناصرها األمسدة: .أ

ا أصبح من الضروري التوسع يف استعمال األمسدة يف لذ الفوسفات واالزوتكالغذائية األساسية اليت حتتاجها  
جيدر التوضيح اىل أن هذه األمسدة تنقسم اىل نوعني أمسدة عضوية  حيثالزراعة للوصول اىل أفضل انتاجية، 

وأخرى كيماوية، فبخصوص األمسدة العضوية واليت تستخدم يف احملاصيل ذات القيمة العالية كاخلضروات وتكون 
أو حيواين حيث يتم مجعها من بقااي األعشاب والنبااتت وفضالت احليواانت ويتم زرعها يف من مصدر نبايت 

                                                 
  .45، مرجع سابق،  ص بلقاسم براكتية 1

http://www.fao.org/faostat/ar/#data/EK
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الرتبة، وابلتايل فان انتاج األمسدة العضوية يتوقف أساسا على اسرتجاع خملفات الثروة احليوانية فان استعماهلا يف 
ية املاشية والدواجن، بينما استعماهلا يف اجلزائر ضعيف وهو يقتصر على حماصيل زراعة اخلضر القريبة من مناطق ترب

ويف املقابل جند أن اجلزائر  1من العدد االمجايل ملزارع احلبوب. % 23.2زراعة احلبوب فهو ضئيل ويقدر حبوايل 
قد عملت جاهدة على تطوير تقنيات الزراعية اال انه يبقى مستوى استعمال األمسدة الزراعية ضئيل مقارنة مع 

أما خبصوص النوع الثاين فتمتلك اجلزائر موارد هامة من الفوسفات والغاز الطبيعي واليت هي  2.غريها من الدول
من مصادر انتاج األمسدة الكيماوية املوجهة لعملية االنتاج الزراعي وحىت التصدير، حيث أن اجلهة الوحيدة 

 3عمليات التجارة اخلارجية،( الذي يقوم بتجميعها وختزينها اضافة اىل ASMIDALاملخولة بذلك هي جممع )
 وفيما يلي حتليل لتطور انتاج األمسدة الكيماوية يف اجلزائر:

(  2015-2000تطور انتاج األمسدة الكيماوية يف اجلزائر خالل الفرتة ما بني )(: 12-4اجلدول رقم )
 ألف طن  :الوحدة

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 البيان
 900 900 900 900 900 900 825 67.3 أمسدة أزوتية

 800 800 800 800 800 800 800 200.7 أمسدة فوسفاتية
 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1625 268 اجملموع

اعتمادا على بياانت املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصائيات  طالبةمن إعداد الاملصدر:
 .  الزراعية، أعداد خمتلفة

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن انتاج األمسدة الكيماوي قد عرف تطورا وانتعاشا خالل الفرتة ما بني سنة 
نظرا إلعادة االعتبار هلا يف استعماهلا يف االنتاج الزراعي وهذا يف ظل عودة االستقرار يف  2010اىل سنة  2000

يع هلذه املواد، حيث انتقلت كمية انتاج األمسدة البالد خالل هذه الفرتة ما ساعد على اعادة النشاط والتوز 
لتبقى يف نفس املستوى ال غاية سنة  2010ألف طن سنة  900اىل  2000ألف طن سنة  67.3األزوتية من 

، كذلك األمر خبصوص األمسدة الفوسفاتية اليت شهدت هي األخرى زايدة ملحوظة يف كمية انتاجها 2015
لتحافظ على نفس الكمية  2005ألف طن سنة  800اىل  2000ة ألف طن سن 200.7حبث انتقلت من 

، واملالحظ أيضا أبن انتاج األمسدة االزوتية كان أكثر نسبيا من األمسدة 2015املنتجة سنواي اىل غاية سنة 
سعار الفوسفاتية وهذا ألن انتاج األمسدة االزوتية يعتمد أساسا على مشتقات البرتول والغاز املتوفر يف اجلزائر وأب

                                                 
  .72 ، صسابق، مرجع بلقاسم براكتية 1

2 FAO, utilisation des engrais par culture en Algérie, première édition, Rome, 2005, p 27. 
 . 148مرجع سابق، ص  (،2009-1980، حتليل اقتصادي قياسي للناتج ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )زهري عماري 3
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 2010- 2000أقل من ابقي املواد، على العموم فان امجايل انتاج األمسدة قد شهد تطورا خالل الفرتة ما بني 
 .2015-2010مليون طن يف الفرتة ما بني  1.7واستقرارا كمي يف حدود 

 الشكل التايل: أما عن استعمال األمسدة )االزوتية، الفوسفاتية والبواتسية( يف العملية الزراعية فهي موضحة يف
(      2015-1980تطور استهالك أنواع األمسدة الكيماوية يف اجلزائر خالل الفرتة )(: 2-4الشكل رقم )

 الوحدة: الطن املرتي 

 
من اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت منظمة الفاو عرب املوقع:  املصدر:

 http://www.fao.org/faostat/ar/#data/RFN :20/12/2018 اتريخ االطالع 
( أن استهالك األمسدة يف اجلزائر عموما قد عرف تذبذاب خالل فرتة 2-4نالحظ من خالل الشكل رقم )

ية االنتاجية الدراسة واملالحظ أيضا أن أكثر انواع األمسدة استهالكا هي األمسدة االزوتيةنظرا ألمهيتها يف العمل
طن اىل  44300طن مرتي وانتقلت كمية استعماله من  54049الزراعية حيث بلغ متوسط االستهالك حوايل 

وهذا راجع اىل الزايدة يف االنتاج خالل هذه الفرتة، أما عن األمسدة  2015طن سنة  100142.69
بلغ متوسط استهالكها  الفوسفاتية فهي تلي األمسدة االزوتية من حيث االستهالك واألمهية وقد

طن اىل  2000سنة  25000وانتقلت الكمية من  2015-2000طن خالل فرتة ما بني  37855.7894
وهذا راجع اىل الزايدة يف االنتاج حيث متتلك اجلزائر مناجم إلنتاج الفوسفات  2015طن سنة  47467

 لفائض. الطبيعي تسمح هلا بتلبية احتياجات الزراعة وحىت التصدير يف حالة ا
( اليت FERPHOSيتم انتاج الفوسفات الطبيعي يف اجلزائر من خالل الشركة الوطنية للحديد والفوسفات )

وخبصوص استهالك األمسدة البواتسية فهي تستعمل  1تزود جممع أمسيدال الذي يقوم النتاج األمسدة الفوسفاتية.
طن وهذا راجع اىل أن هذا  24835.095بكميات أقل من غريها من األمسدة حيث بلغ متوسط استهالكها 

                                                 
 .151مرجع سابق، ص  (،2009-1980حتليل اقتصادي قياسي للناتج ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة ) زهري عماري، 1

http://www.fao.org/faostat/ar/#data/RFN
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مليار  14كما جند أن الدولة اجلزائرية قررت ختصيص مبلغ النوع تستورده اجلزائر حيث يستخرج من البحر امليت.  
بطاقة  2020دوالر لالستثمار يف انتاج األمسدة من خالل اجناز ثالثة مصانع لألمسدة الكيماوية يف افاق عام 

 1ون طن سنواي.ملي 35بـ انتاج تقدر 

تعد البذور من العناصر األساسية للنشاط الزراعي فاستعمال بذور حمسنة وذات  البذور النباتية والشتائل:.ب
  .نوعية جيدة من شأنه الرفع من مستوايت انتاج احملاصيل الزراعية

ويتم تسويق  2.ويف اجلزائر تعتمد الزراعة بشكل أساسي على الواردات من البذور لتوفري متطلبات القطاع
واجلدول التايل يوضح  3فرع من الفروع الوالئية لتعاونية احلبوب والبقول اجلافة، 41وتوزيعها على املزارعني خالل 

تطور مبيعات بذور احلبوب)تشمل القمح الصلب، القمح اللني، الشعري، الشوفان والذرة( والبقول اجلافة )تشمل 
 .2012- 2000خالل الفرتة ما بني  والفول(  والبقول اجلافةالعدس، الفاصولياء، احلمص، البازالء 

    2012- 2000تطور مبيعات بذور احلبوب والبقول اجلافة خالل الفرتة ما بني (: 13-4اجلدول رقم )
 الوحدة: قنطار

 2012 2011 2010 2005 2000 البيان
 2028017 1886709 1702339 1400078 1317437 احلبوب
 41315 89998 79803 24134 18956 البقول

حتليل دالة االنتاج يف القطاع الزراعي دراسة اقتصادية قياسية حلالة اجلزائر يف الفرتة بوعراب رابح، املصدر:
، السنة اجلامعية 3، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر1998-2012

 .152، ص 2015-2016
نالحظ على العموم أن مبيعات البذور ابلكمية قد شهدت تطورا ملحوظا ( 13-4قم )من خالل اجلدول ر 

سنة  2028017اىل  2000قنطار سنة  1317437خالل فرتة الدراسة حيث انتقلت الكمية املباعة من 
خالل الفرتة ما بني   1666916، كما أن متوسط كمية بذور احلبوب املوزعة على املزارعني قد بلغ 2012

( وهذا راجع اىل التطور احلاصل يف املساحة املزروعة، وتشمل احلبوب كل من: القمح الصلب، 2000-2012)
 القمح اللني، الشعري، الشوفان والذرة.

تعد البقول اجلافة اثين أهم حمصول بعد احلبوب من حيث الطلب عليه يف اجلزائر، أما عن تطور توزيع بذور 
( قد شهدت تطورا هي األخرى على العموم،  مع 2012-2000فرتة ما بني )البقول اجلافة يف اجلزائر خالل ال

                                                 
  .148رابح بوعراب ، مرجع سابق، ص 1
 .152ص مرجع سابق، ، (2009-1980جلزائري خالل الفرتة )حي احتليل اقتصادي قياسي للناتج ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالزهري عماري،  2

3 J. RASTOIN et E. BENABDERRAZIK : « céréales et oléo protéagineux au maghreb pour un co-

développement de filières territorialisées », IPEMED, mai 2014, p 13. 
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تسجيل تراجع يف بعض املواسم على الرغم من ارتفاع أسعار هذا املنتجات يف السوق الدولية خاصة يف املوسم 
 ، وهذا راجع اىل سلوك املستهلك اجلزائري الذي يستهلكها بكثرة. 2008/2009

ان عملية حتسني االنتاجية الزراعية تتطلب توفر الظروف املناسبة لذلك، حليوانية: مواد الصحة النباتية وا.ج
ولكن رغم اتباع األساليب الزراعية السليمة اال أهنا معرضة للنقص بسبب اآلفات الزراعية )احلشرات واألمراض 

من الدول قد عملت على تطوير  النباتية( وهذا اىل جانب الظروف املناخية غري املواتية. واجلزائر على غرار كغريها
النتاج واستعمال املبيدات ومواد الصحة النباتية يف سبيل محاية احملاصيل الزراعية، وتصنف مواد الصحة النباتية اىل 
عدة أنواع حبسب الغرض من استعماهلا والصيغة الفزايئية هلا وتكون يف حالتني اما سائلة أو جامدة، وهي: 

والشكل التايل  1األعشاب الضارة، مبيدات الفطرايت، مبيدات الديدان وأنواع أخرى. مبيدات احلشرات، مبيدات
 يبني تطوراستخدام املبيدات يف اجلزائر.

 2015-2000تطور استخدام املبيدات يف الزراعة اجلزائرية خالل الفرتة ما بني (: 3-4الشكل رقم )
 الوحدة: طن مرتي

 
على بياانت منظمة الفاو يف املوقع:  من اعداد الطالبة ابالعتماداملصدر: 

http://www.fao.org/faostat/ar/#data/RP 21/12/2018: تاريخ االطالع 
نالحظ من خالل الشكل أعاله أن كمية استخدام املبيدات يف عملية الزراعة خالل فرتة الدراسة قد شهدت 

طن وعلى العموم قد انتقلت الكمية املستخدمة من  4449.37اب، حيث بلغ متوسط استخدامها حوايل تذبذ
، واملالحظ أن الكمية املستعملة من املبيدات 2015سنة طن 7048.69اىل  2000طن سنة  1677.15

 .2010قد شهدت ارتفاعا بعد سنة 

                                                 
 .157بوعراب رابح، مرجع سابق، ص  1
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يب اجلزائري والذي أتى على احملاصيل الزراعية هذا راجع اىل أسراب اجلراد الذي غزا سبعة والايت من الغر 
هكتار خالل  25191وخلف خسائر ابهظة مما حتم استعمال املبيدات الكيميائية للقضاء عليه، حيث مس 

 2010.1محلة 
 التأثريات املناخيةالفرع الثاين: 

ات املناخية )االحتباس احلراري(  تؤثر التغري  2يعترب تغري املناخ أحد التحدايت العاملية يف القرن احلادي والعشرين،
كالعواصف، الفيضاانت، ارتفاع مستوى البحر وغريها بشدة على خمتلف القطاعات االقتصادية، اال أن القطاع 

 الزراعي أكثر حساسية هلذه التغريات.
ىل العديد من وتعترب منطقة مشال افريقيا من املناطق األكثر ضعفا اجتاه هذه التغريات املناخية واليت قد تؤدي ا

األضرار، منها ضياع االنتاجية الزراعية وابلتايل اخنفاض االرادات الزراعية، اهلجرة واىل تدهور املوارد الطبيعية وكذا 
االنبعااثت الغازية الدفيئة اليت ما تزال مرتفعة والتغريات يف تساقط األمطار ويف درجات احلرارة. كلها تعترب حتدايت 

قة التصدي هلا، ولعل أكرب خطر هو ذاك الذي ميس األمن الغذائي نتيجة تراجع املوارد املائية ينبغي على دول املنط
ما يقلص من حجم االنتاج الزراعي، تدهور الغطاء النبايت وفقدان التنوع البيولوجي هذا من جهة، ومن جهة 

يف املناطق الساحلية، فضال عن أخرى فان التغري املناخي يشكل هتديدا لالستثمارات االقتصادية احليوية خاصة 
 التداعيات االجتماعية، الصحية واألمنية.

وعلى اعتبار أن منطقة مشال افريقيا تقع معظم أراضيها يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة فهي أكثر عرضة ملشكل 
وية، من مساحتها هي مناطق صحرا % 87عدم انتظام سقوط األمطار، واجلزائر من بني هذه الدول جند أن 
 وابلتايل جيعلها أكثر عرضة ملختلف التأثريات املناخية، نذكر منها: 

 قلة األراضي الصاحلة للزراعة: فأغلب األراضي اخلصبة موجودة يف الشمال؛ -
 ظاهرة االجهاد املائي: جل املناطق تعاين من قلة املوارد املائية؛ -
 ارتفاع ظاهرة تبخر املياه نظرا الرتفاع درجات احلرارة؛ -
 انتشار وتكاثر النبااتت واحلشرات الضارة ابحملاصيل الزراعية.ور أوبئة متس احملاصيل الزراعية و هظ -

 ومن املتوقع أن يكون هلذه التغريات املناخية أتثريات قوية على النشاط الزراعي وخاصة يف امليادين التالية:

                                                 
 .153مرجع سابق، ص (، 2009-1980حتليل اقتصادي قياسي للناتج ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اجلزائري خالل الفرتة )ري، زهري عما 1

2 L. FIKEU  YOLENE MIUMOSE, « changements climatiques, sécurité alimentaire en afrique subsaharienne : 

quels effets et quelles réponses?, 7 éme conférence africaine sur la population, johannesburg-afriqque du sud, 30 

novembre- 4 décembre 2015,  P02. 
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تغري اجراءات االدارة املزرعية واملدخالت و  تغري موعد زراعة احملاصيل وطول موسم النمو وتغري انتاجية احملاصيل -
 ؛)مبيدات، أمسدة...(

 تغريات يف مستوايت املياه املتوفرة للري الزراعي؛أتثريات على الزراعية املطرية و  -
 زايدة الضغط على مصادر املياه وزايدة انتشار اآلفات املضرة ابلنبااتت؛ -
 غريات يف االنتاج احليواين؛تتغري معدالت تدهور الرتبة الزراعية ابالضافة اىل  -
 1التأثريات السلبية على اجملتمعات الريفية.زايدة األخطار املتعلقة ابلكوارث الطبيعية و  -

ان املوقع اجلغرايف للجزائر يف مشال افريقيا وجنوب ارواب جيعلها حتت أتثري جوي أورويب ابرد ومناخ صحراوي 
وامتدادها الواسع له أتثري كبري يف املناخ وتنوعه على مدار  حار هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان كيب مساحتها

. األمر الذي يسمح ابعطاء مرونة كبرية يف حتديد املناخ واالمكانيات املتاحة للوسط البيئي الزراعي والذي به السنة
 حتدد أمناط االستثمار الزراعي.

خه ومتايز ظواهره اجلوية، اليت تتفاوت من للمناخ يف اجلزائر ميزات نسبية تعتمد على تعدد جهاته وتنوع منا
فصل الخر، مما ينتج اضطراابت يف االنتاجية الزراعية وابألخص الزراعات احلقلية. على العموم فان الظروف 
املناخية يف اجلزائر تتميز مبجموعة من اخلصائص تعم معظم أقاليمه، وهذا ما يعد عامال مؤثرا على االنتاج الزراعي، 

 هذه اخلصائص فيما يلي: وتتمثل أهم
 ؛ °م50ان معظم أشهر السنة تكون فيها درجة احلرارة مرتفعة، خاصة يف اجلنوب حيث تبلغ درجة احلرارة  -
عدم االنتظام يف مواعيد األمطار وكمياهتا، ابألخص اجلزء الشمايل للبالد، حيث تتفاوت كميات األمطار من  -

 منطقة اىل أخرى؛
من مساحة اجلزائر، فهو مناخ جاف وصحراوي نتيجة  % 95ى حوايل سيادة اجلفاف حيث يسيطر عل -

 2مؤثرات قارية وضعف املؤثرات البحرية.
 املطلب الرابع: البحث العلمي واالرشاد الزراعي

، فهو يساهم يف ادخال التنمية الزراعية لنجاح نيمهم ينعنصر واالرشاد الزراعيني يعترب البحث العلمي 
مبا يتناسب مع عوامل االنتاج الزراعي  ،طور واختيار افضلها وأنسبها للعملية االنتاجيةالتقنيات احلديثة واملت

 . وحسب الظروف املناخية واالقل جهدا وتكلفة

                                                 
 . 278مراد جبارة، مرجع سابق، ص  1
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 البحث العلميالفرع األول: 
 1ال ميكن لعملية النمو االقتصادي واالجتماعي التحقق من دون أن يدفع هبا البحث العلمي حنو االستمرارية،

حث العلمي أداة لتوفري املعلومات الفنية الالزمة لنشاط أجهزة االرشاد الزراعي، فالبحث العلمي يف جمال يعد الب
الزراعة يعترب من مداخل التنمية الزراعية نظرا ملا يفتحه من افاق واسعة لتطوير أساليب الزراعة كتحسني كفاءة 

ر احملسنة واختيار الرتكيب احملصويل  والدورة الزراعية استغالل األراضي الزراعية املتوفرة، حتسني استخدام البذو 
املناسبة، اضافة اىل التوسع يف استخدام املكننة الزراعية، وتبين أساليب الري احلديثة، الزراعة العضوية واملواد 

العلمية  الكيماوية. فتطوير االنتاج واالنتاجية الزراعية له صلة قوية ابلتقانة احلديثة اليت تتوقف على البحوث
 الزراعي.

ان ضعف البحوث الزراعية يف الدول النامية والعربية خصوصا يعد من أهم العوامل اليت أثرت سلبا على 
 االنتاجية الزراعية فيها، ويرجع ذلك اىل مجلة من العوامل، نذكر منها:

 ضعف التنسيق بني مراكز البحث وأنشطتها؛ -
 قلة مسامهة القطاع اخلاص يف هذه البحوث؛ -
 قص االطارات املؤهلة للقيام ابألحباث وخاصة منها التطبيقية؛ن -
 ضالة املوارد املخصصة هلذه البحوث من طرف احلكومات؛ -
 ضعف التجهيزات العلمية الفنية واملخابر املختصة؛ -
 عدم توافر بيئة علمية ومهنية حتافظ وتشجع الباحثني يف هذا امليدان. -

ستحقة من تشجيع يعترب عامال مهما لتشجيع االستثمار الزراعي وابلتايل ان اعطاء البحوث الزراعية األمهية امل
 حتقيق األمن الغذائي، وهذا ابلنظر اىل مقدرة هذه البحوث للقيام ابلوظائف التالية:

حتديد األهداف املتعلقة ابستخدام التكنولوجيا والنظم واالليات الزراعية بطريقة موضوعية وعقالنية لضمان  -
 مثل للموارد الزراعية؛االستغالل األ

التزويد املستمر ابلتكنولوجيا الضرورية واملناسبة لالحتياجات املتجددة واملتزايدة للمجتمع، خاصة ما يتعلق  -
 ابالنتاج، االدارة والتسويق الزراعي؛

                                                 
، 2011، العدد الثالث +الرابع، سنة 27ريب )االقتصاد الزراعي العريب واقعا طبيعيا وبشراي(، جملة جامعة دمشق، اجمللد ابراهيم أمحد سعيد، أمهية االستثمارات يف األمن الغذائي الع 1

 .553ص 



 في الجزائر األمن الغذائيالزراعي على ستثمارر اإلثأل دراسة قياسية الفصل الرابع:

 

216 

 

احداث تكامل للبحوث اليت تعاجل العمليات االنتاجية، األمر الذي يستدعي تظافر اجلهود بني الباحثني   -
 واملرشدين واملنتجني الزراعيني.

الزراعي يف اجلزائر ال يزال ضعيفا، فمنذ االستقالل ظل البحث العلمي عموما والزراعي ان البحث العلمي 
 ابألخص يف طور التكوين. حيث يتوقف هذا األخري على عنصرين هامني يتمثالن يف:

ن يتمتعون ابلقدر املطلوب من اخلربة العلمية والرغبة الباحثون العلميون: ان توفر العدد الكايف من الباحثني الذي (أ
 اجلادة يف العمل، فال ميكن ألجهزة ومنظمات البحث الزراعي أداء دورها الالزم بدوهنم؛

أجهزة البحث العلمي الزراعي: من خالل خمتلف االصالحات اليت قامت هبا الدولة يف جمال الزراعة  (ب
اسية التجديد الفالحي والريفي( تعدد مؤسسات البحث والتكوين يف )املخطط الوطين للتنمية الفالحية، سي

القطاع والتابعة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية أو تكون حتت وصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ومن 
   1 بني هذه املراكز نذكر ما يلي:

 املعهد الوطين اجلزائري للبحث الزراعي؛ -
 الحية متوسطة متخصصة؛معاهد تكنولوجية ف 7 -
 مراكز لتكوين األعوان التقنيني واملتخصصني يف الغاابت؛ 2 -
 معهد تكنولوجي للغاابت؛ 1 -
 مراكز لتكوين وارشاد الفالحني؛ 2 -
معاهد تقنية ) املعهد التقين للزراعات الواسعة، املعهد التقين للبقوليات والزراعات الصناعية، املعهد التقين  5 -

 لكروم، املعهد التقين لرتبية احليواانت واملعهد التقين لتطوير الزراعة الصحراوية(ألشجار الفواكه وا
معاهد وطنية )املعهد الوطين لألراضي املسقية وصرف املياه، املعهد الوطين للطب البيطري واملعهد الوطين  3 -

 حلماية النبااتت(؛
 شركة سباق اخليل والرهان املشرتك؛ 1 -
 حظائر وطنية؛ 9 -
 لمحافظة على تكاثر الصيد؛مناطق ل 4 -
 ديوان تربية اخليول واالبل )الديوان الوطين لتطوير تربية اخليل واالبل(؛ 1 -
 وكالة حفظ الطبيعة؛ 1 -

                                                 
 .295، مرجع سابق، ص مجال جعفري 1
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 3مراكز )املركز الوطين للتلقيح االصطناعي وحتسني السالالت، املركز الوطين ملراقبة البذور والشتائل وكذا  5 -
 مراكز للصيد(؛

كتب الوطين للدراسات اخلاصة ابلتنمية الريفية، املؤسسة الوطنية لالعتماد والرقابة مكتبني للدراسات )امل 2 -
 التقنية(؛

 املدرسة الوطنية العليا للزراعة ابجلزائر؛ -
 معاهد وطنية للتعليم العايل للزراعة؛ -
  املدرسة الوطنية العليا للري.املدرسة الوطنية العليا للبيطرة و  -

  عي االرشاد الزراالفرع الثاين: 
يعد البحث واالرشاد الزراعيوتوفري مدخالت العملية الزراعية وخدمات التسويق والتمويل من أهم العوامل اليت 
تتوقف عليها التنمية الزراعية، لالرشاد الزراعي دور مهم يف تعزيز االنتاجية يف القطاع الزراعي وهو يعترب أداة وصل 

للتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع األمر الذي يتطلب وجود بني املزراعني وخدمات البحث العلمي، نظرا 
 1خدمات االرشاد املرافقة تنقل ونشر التقنيات الزراعية احلديثة يف اجملال.

ان فائدة البحوث العلمية ال تكتمل اال عندما يتبناها املزراع يف نشاطه الزراعي، وأن ينعكس ذلك من خالل 
لدخل الزراعيني، اال أن املالحظ يف اجلزائر هو عدم فعالية عمليات االرشاد الزراعي زايدة ملموسة يف االنتاجية وا

 نظرا لعدة أسباب، نوجزها فيما يلي:
تعدد اهلياكل القائمة ابالرشاد الزراعي كهياكل االرشاد على مستوى وزارة الفالحة، معاهد البحث والتنمية  -

 الزراعية واملزارع النموذجية؛
 ت االرشاد الزراعي؛قلة كفاءة اطارا -
 قلة االمكانيات، فاالرشاد الزراعي حيتاج اىل امكانيات مادية وتنظيمية كوسائل النقل والتتطبيق امليداين؛ -
 ضعف العالقة بني املزارعني واملرشدين الزراعيني؛ -
 اعتماد االرشاد على وسائل بسيطة كالكتابة وامللصقات بدال من االحتكاك املباشر من املزارعني؛ -
 لة أو تناقض املعلومات اخلاصة ابلزراعة مما يؤثر سلبا على البحث العلمي.ق -

                                                 
، 12لزراعي يف األردن"، اجمللة األردنية يف العلوم الزراعية، اجمللد حسنية حيي النتشة وأمحد شكري الرمياوي، "دراسة حتليلية الجتاهات املواد الزراعية حنو تقدمي خدمات االرشاد ا  1
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ميكن القول أبن خدمات البحث واالرشاد ال تزال حمدودة، فنجد أن خمتلف بذور املزروعات يتم اسرتادها، 
يب املنتوجات وحىت سوء توزيع أحياان دون منهجية علمية وكذا األمراض اليت مل يتم القضاء عليها متاما واليت تص

 1 خاصة، كمرض البيوض الذي يصيب منتوج التمر والذي طاملا سبب خسائر كبرية يف املنتوج.

                                                 
  .255مرجع سابق، ص  مشكلة الغذاء يف اجلزائر "دراسة حتليلية وسياسات عالجها"،عيسى بن انصر ،   1
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 املبحث الثاين: دالة االنتاج الزراعي وتطبيقاهتا
تعترب دوال االنتاج من أهم الدوال اليت تعين بدراسة االنتاجية، ودالة االنتاج الزراعي يتم اعتمادها بكثرة يف 

التطبيقية ملا هلا من نتائج جيدة، حيث أتخذ هذه األخرية عدة أنواع ختتلف ابخنالف  مدخالت  الدراسات
 العملية االنتاجية الزراعية وقد مت التطرق اليها يف العديد من الدراسات يف خمتلف الدول.

 املطلب األول: مفهوم دالة االنتاج الزراعي وأنواعها
لعوامل كرأس املال واملوارد الطبيعية وغريها، فكلما كان هناك زايدة يف هذه تعترب دالة االنتاج دالة جلملة من ا

 العوامل نتج عنها زايدة يف االنتاج، كما أن هلذه الدالة عدة أشكال حبسب استخداماهتا.
 الزراعي  مفهوم دالة االنتاجالفرع األول: 

نقاط املهمة املتعلقة ابلعملية االنتاجية قبل ضبط مفهوم دالة االنتاج الزراعي، البد من التطرق اىل بعض ال
 والعوامل املؤثرة فيها:  

هو تعظيم األرابح )الفرق بني العائدات من بيع بصفة عامة يعترب اهلدف األساسي من النشاط االنتاجي  -
ك وأما يف النشاط الزراعي فنجد أن األهداف تتعدى ذلاحملاصيل الزراعية وتكاليف عوامل االنتاج املستعملة، 

اىل احلصول على أكرب مساجة زراعية ممكنة يف منطقة ما، أو قد يكون هدف امتالك أفضل االالت الزراعية، 
اال أن معظم  النماذج االقتصادية تقتصر على اهلدف األساسي وهو تعظيم االرابح حتت الظروف 

 واالمكانيات املتاحة؛
مية اليت جيب انتاجها بقدر ما تعمل على اختيار نوع يف االنتاج الزراعي ال يتم االعتماد فقط على حتديد الك -

احملاصيل الزراعية املنتجة، وما مدى توفر عناصر االنتاج هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تتدخل عوامل 
أخرى يف ذلك كالتدخل احلكومي أبن يفرض على املزارعني انتاج نوع معني من احملاصيل أو قد يفضل 

 ني دون اخر مع أن تكون األرض الزراعية مناسبة لذلك؛املزارعني انتاج حمصول مع
تتميز عملية االنتاج الزراعي ابلتخصيص يف مدخالهتا فال تكفي الكمية املتاحة من املوارد فكل حمصول  -

 يتطلب نوع من حمدد من املعدات، العمالة واألمسدة وغريها؛

تلك العالقة اليت تربط الناتج وعوامل االنتاج  مما سبق ميكننا تقدمي مفهوم لدالة االنتاج الزراعي وهو أهنا
وهي العالقة اليت حتدد مقدار املوارد اليت يلزم استخدامها لتحقيق الكفاءة  1،الداخلة يف العملية االنتاجية
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االقتصادية يف استخدام هذه املوارد وتعظيم األرابح، حيث توضح كيف أن االنتاج ذو عالقة طردية مع عوامل 
 يرتفع ابرتفاع الكميات املستعملة ومناه العكس صحيح. االنتاج فهو

 أتخذ دالة االنتاج يف صيغتها الرايضية شكل دالة لعدة متغريات وفق ما يلي:

 
 حيث أن:

 متثل كمية االنتاج )املخرجات(؛   -
 عامل انتاجي أي مدخالت(؛ متثل عوامل االنتاج )  -
متثل العالقة التناسبية بني كمية االنتاج  وكمية عوامل االنتاج وقد أتخذ أي شكل رايضي فقد تكون أسية   -

 1دوغالص(.-)كدالة كوب

ابلنظر اىل أمهية البياانت اليت متثلها، فبواسطتها يتم معرفة الناتج احلدي هلذا وتكمن أمهية دالة االنتاج الزراعي 
معني، حيث يعترب مؤشر هام يف حتديد استخدام املوارد وكذلك ميكننا من احلصول على  العنصر يف انتاج حمصول

املروانت االنتاجية املختلفة ملختلف العناصر االنتاجية يف انتاج حمصول معني، وميكن كذلك االعتماد عليها يف 
يطلق عليه مبعدل االستبدال التقين حتديد املرحلة اليت مير هبا االنتاج، اضافىة اىل امكانية احلصول على تقدير ما 

بني خمتلف العناصر االنتاجية يف انتاج كمية معينة من انتج زرع معني كزايدة استعمال األمسدة وتقليص املساحة 
 2املزروعة.

 االنتاج الزراعي دوالأنواع الفرع الثاين: 
ات العملية االنتاجية الزراعية، ومن تتميز دوال االنتاج الزراعي ابلتعدد يف تقدير العالقة بني مدخالت وخمرج

 بني أهم وأكثر دوال االنتاج استخداما جند:
 الدوال متعددة احلدود: .1

 تكون دوال من الدرجة األوىل، وأتخذ الصيغة الرايضية التالية:

 
 حيث أن:

 متثل االنتاج 
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 متثل معامل املتغري املستقل
  املستقل والذي ميكن أن يكون العمل أو رأس املال الزراعي املتغري

 وميكن للدالة أن أتخذ متغريين مستقلني لتصبح كما يلي:

 
 أما خبصوص دوال االنتاج من الدرجة الثانية وذات متغريين فتكون من الشكل:

 
 متثل ثوابت الدالة؛ C وB وAحبيث: 

 متثل مدخالت الدالة من عمل ورأس مال.
 وبلسنج" وأتخذ الشكل: -هذا النوع من دوال االنتاج الزراعي "بوندوفويف 

 
 حيث:  

 متثل الكمية املنتجة؛ 
 كمية عنصر النرتوجني املضاف اىل األرض؛  
 اثبت املعادلة او ما يدعى مبعامل نسبة التحديد. 

واحد ضمن دالة االنتاج الزراعي وأمهلت العوامل األخرى كالعمالة اال أن هذه الدالة اكتفت ابدراج عامل 
 1ورأس املال الزراعي.

 دالة سبيلمان:.2

حيث قام  وهي عبارة عن دالة هندسية ميكن استخدامها من خالل متغري واحد فقط أي مورد انتاجي واحد،
زراعي فقد نشرت أحباثه يف جملة اقتصاد الباحث االقتصادي "سبيلمان" بعدة جهود يف جمال تقدير دالة االنتاج ال

، ونشرت 1924و 1923املزرعة سابقا )أصبحت تسمى اجمللة األمريكية لالقتصاد الزراعي( يف مقالني له سنيت 
 .1982أعماله قبل الباحث "كوب دوغالس" سنة 
 تتمثل الصيغة الرايضية  لدالة "سبيلمان" يف:

 
 :حبيث
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 معلمات مقدرة. و ،  
 . 1و 0عادة تكوانن حمصوراتن بني املعلمتني 
 .1يف العادة يكون أقل أو يساوي  اجملموع 

 كما ميكن تفسريها كما يلي:
 االنتاج احملصويل. 

 موردي االنتاج احملصويل.

 . اخنفاض الناتج احلدي للموردين  متثالن نسبة
 1متثل أقصى انتاج ميكن احلصول عليه. 
 وتكون من الشكل الرايضي التايل:الدالة اجلزئية: .3

 
 حيث:

 متثل قيمة الناتج احملصويل 
 راعي؛متثالن املوردين االنتاجيني املستخدمني يف االنتاج الز 

 معلمات الدالة املطلوب تقديرها.  قيم 
 الدالة اللوغاريتمية املتسامية: .4

 وأتخذ الصيغة الرايضية التالية: 

 
 حبيث:

 متثل الناتج الزراعي  
 متثل رأس املال أو العمل
 متثل مستوى التكنولوجيا

 معدل سهم املدخل يف التكلفةمتثل 
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 معدل التغري التكنولوجي  متثل
 متثل تتحيز التغري التكنولوجي  
 مرونة السهم ابلنسبة للمدخل. 
 1تباطؤ التغري التكنولوجي. 

 دالة االنتاج لكنت وكسل.5

 دالة لالنتاج الزراعي وكانت يف الشكل الرايضي التايل:لقد وضع الباحث االقتصادي "كنت وكسل" 

 
 حيث:

 احملصول 
 عنصر املاء 
 عنصر األرض 
 عنصر رأس املال 

عناصر ميكن القول أبن هذه الدالة مت تقييدها بفرضية أن الدالة متجانسة من الدرجة األوىل أي أنه كلما زادت 
 (  فان االنتاج سوف يزيد بنفس النسبة أي:tاالنتاج السابق ذكرها  بنسبة )

 
ويعترب هذا النموذج من أحسن النماذج اليت اذا ما مت مقارنتها ابلنماذج السابقة، حيث جند أن النموذج حيتوي 

تؤثر يف االنتاج الزراعي، اال أن  على العناصر التالية: املاء، األرض ورأس املال واليت تعترب من أهم العوامل اليت
االنتقاد املوجه اليها هو أهنا ال أتخذ اليد العاملة الزراعية واستعمال األمسدة الطبيعية منها والعضوية واليت تساعد 

 2يف عملية تكثيف املنتوج الزراعي.
 دالة كوب دوغالس.6

العالقة بني مدخالت وخمرجات العملية تعترب هذه الدالة من أهم وأكثر دوال االنتاج الزراعي يف تقدير 
 االنتاجية، حيث أتخذ الصيغة التالية:
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 وبعد ادخال اللوغاريتم عليها تصبح من الشكل التايل:

 
 حيث:

 متثل قيمة االنتاج الزراعي
 متثل عدد عمال القطاع الزراعي

 رأس املال الزراعي
 أبن معامالت االحندار يف الدراسة القياسية هي نفسها املروانت االنتاجية.وتتميز الدالة 

ميكن القول أبن دوال االنتاج الزراعي ختتلف يف بينها من حيث مدخالت العملية االنتاجية من عمل، ارض 
أكثر، كما زراعية، رأس مال وغريها، فنجد بعضها تكتفي مبوردا واحد والبعض االخر مبوردين أو ثالث موارد ال 

أنه من أهم املشاكل اليت تواجه الباحثني هو عدم جتانس وحدات أي عنصر من عناصر االنتاج فنجد مثال أن 
عنصر العمل فيه نوعان، فهناك عمال ذو كفاءة كما يوجد عمال غري ذلك وابلتايل فان ال استخدام عدد العمال 

يف نوعية العمل، أما فيما خيص عنصر رأس املال أو عدد ساعات العمل لقياس هذا العنصر جتاهل االختالف 
الزراعي فان هذا األخري حيتوي على كثري من املكوانت غري املتجانسة كاالالت واملباين وغريها، وهي ليست من 

 1نفس الفئة العمرية فمنها احلديثة ومنها القدمية.
 املطلب الثاين: استخدامات دوال االنتاج الزراعي

استخدامها يف لدى خمتلف الباحثني االقتصاديني وتناولتها الدراسات السابقة هي دالة  لعل أبرز دالة شاع
 .1928، اليت طورها الباحثان كوب ودوغالس سنة "كوب دوغالس" الشهرية

قد استعملت الدالة يف جمال قياس وحتليل االنتاج عموما والزراعي ابخلصوص يف خمتلف الدول، حيث بدأ 
 tintner، وتطبيق "1944سنة  "tintnerدوال االنتاج يف الورقة املنهجية للباحث "العمل التجرييب على 

brownlee-"  وكانت أوراق حبثية يف جملة االقتصاد الزراعي مث دراسة "1944سنة ،heady 1946" سنة ،
 وكانت نتيجة للتأثر بعمل "كوب دوغالس" واعتماده يف االقتصاد الزراعي التطبيقي، ونذكر منها:

 : kamiyaدراسة .1

جبامعة طوكيو وكانت من أوىل تطبيقات دالة   1941سنة " kamiya وهي دراسة قام هبا الباحث الياابين "
كوب دوغالس يف الزراعة، فقد قام الباحث بتقدير دالة االنتاج من هذه الشكل حملصول األرز يف منطقيت 
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ع األرز، وقد توصل الباحث بعد تقدير الدالة "كوهوكو" و"سينان" ابستعمال معطيات املسح على ادارة مزار 
 مبتغرييت األرض والعمل بطريقة املربعات الصغرى اىل التقدير التايل:

 منطقة "طوهوكو" :  -

 
 منطقة سينان: -

 
 :حيث

 (متثل قيمة االنتاج من حمصول األرز بعد خصم نفقات البذور واألمسدة وغريها من املواد )ابلني اليباين  
 املساحة املزروعة )ابهلكتار( 
 العمل الزراعي )عدد ساعات العمل( 

وقد أشار الباحث من خالل النتائج اليت توصل اليها أبن الناتج احلدي للعمل سالبة مبعىن ارتفاع عدد ساعات 
ايم العمل من أجل احلصول على العمل يؤدي اىل اخنفاض االنتاج وفسر الباحث ذلك أبنه جيب ختفيض عدد أ

عائد أكرب من احملصول نظرا لكثرة استخدام اليد العاملة وأبن املزارع العائلية ذات الطابع الفردي تتميز بثبات 
العمل ما جعل التباين يف أايم العمل فيها أقل من املناطق الزراعية، ابالضافة اىل أن الناتج احلدي للعمل تنخفض  

عمال يف  3عمال يف اهلكتار الواحد يف منطقة "كوهوكو"، بينما تنخفض كلما زاد عن  4 كلما زاد العمل عن
 1 اهلكتار من منطقة سينان. غري أن الدراسة مل أتخذ بعني االعتبار ابقي العوامل كاملياه واالالت الزراعية وغريها.

 :Tintner, G , and O,H.Brownleeدراسة .2

بدراسة ختص دوال االنتاج الزراعي، وقد  1945سنة  "Tintner, G , and O,H.Brownlee"قام الباحثان 
استعمال االحصائيات اخلاصة بعدة مزارع يف والية "ايوا"، حيث اعترب الباحثان األرابح الكلية كمؤشر للناتج 

مجايل ( العدد االB( )ابهلكتار(، العمل )Aالكلي وكمدخالت للعملية االنتاجية استخدم الباحثان عامل األرض)
(املواشي واألعالف والبذور D( )املباين واملوارد السائلة(، )Cلألشهر ابلنسبة للعمل املستأجر والعائلي، رأس املال)

 ( اصالح املعدات والوقود والزيت واألعالف املشرتاة.F( وحىت )Eواألمسدة وغريها، اضافة اىل االالت الزراعية )
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من التغري  %74متغريات مفسرة لالنتاج وكانت النتيجة أبن  6ات استعمال الباحثان دالة "كوب دوغالس" ذ
 احلاصل يف أرابح املزارعني راجع اىل التغري يف العوامل املستخدمة يف حتليل الدالة، وكانت نتائج تقدير الدالة:

 
من خالل معامل التحديد.  %73و %63وخلص الباحثان اىل أن القدرة التفسريية للنموذج تراوحت بني 

واجليد يف الدراسة أهنا أخذت عدة عوامل مؤثرة يف االنتاج الزراعي خبالف الدراسات السابقة ما ادى اىل نتائج 
 1جيدة. اال أنه ما يعيبها أهنا مل أتخذ بعني االعتبار عنصر الزمن فكانت املعطيات لسنة واحدة فقط.

 :Headyدراسة .3

استعملت دالة "كوب دوغالس" يف الزراعة، حبيث قام الباحث تعترب هذه الدراسة من بني أوىل الدراسات اليت 
، ومت 1939بدراسة ميدانية ومت استخدام عينة عشوائية من مزارع من والية "ايوا" بوالايت املتحدة االمريكية سنة 

ملتنوعة األخذ مبدخالت العملية االنتاجية التالية: األرض، العمل، املعدات، املاشية واألعالف ونفقات التشغيل ا
واملالحظ أنه اضاف االدراة كمدخل حيث أشار مت استبعاد انتاجية عامل االدارة نظرا لعدم توفر مؤشر مرض 

، االالت 0.03، وابلنسبة للعمل هي 0.23حوله، وكانت النتائج كما يلي: نسبة مرونة االنتاج لعنصر األرض 
، وكانت تقديرات 0.85 بـواجملموع قدر  0.03، نفقات املدخالت األخرى 0.48، املواشي واألعالف 0.08

أما  0.84، املاشية واألعالف 0.2، االالت 0.08، العمل 0.05الناتج احلدي للمدخالت كما يلي: األرض 
، مما يدل على أن انتاجية العمل واألرض ضعيفة ابملقارنة مع ابقي 0.39نفقات املدخالت األخرى فكانت 

 املدخالت. 
 :keizo Tsushima دراسة.4

 هذا الباحث الياابين ابستخدام "دالة كوب دوغالس" ذات الشكل متعدد املتغريات كما يلي:قام 

 
حيث قام بتحديد معدل التقدم التقين يف الزراعة الياابنية من خالل تقدير دالة االنتاج، حيث اختذ املتغري 

ة: متوسط درجات احلرارة لشهر أوت، عدد التابع يف الدراسة هو العائد من األرز مع املتغريات املفسرة التالي
ساعات النهار يف شهر سبتمرب تعبريا عن ضوء الشمس املتاح، عدد أايم العمل، عدد أايم استخدام املاشية 
ألغراض الزراعة، كمية األمسدة املستخدمة، كميات األمسدة الكميائية املستخدمة واملساحة املزروعة من احملصول، 
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، ويف منطقيت %0.8 بـ( قدر 1960-1922أن معدل التقدم التقين يف "طوهوكو" ) وقد توصل الباحث اىل
لكل منها، وتوصل الباحث اىل صيغة معدلة لدالة االنتاج  %0.2 بـ( 1963-1932"كينكي" و"كيوشو" )

بيقها الزراعي من الشكل "كوب دوغالس" مسحت بتحديد معدل التقدم التقين يف العملية االنتاجية، واليت قام بتط
  1 بعد ذلك على عدة دول.

                                                 
 بوعراب رابح، مرجع وموضوع نفسهما.  1



 في الجزائر األمن الغذائيالزراعي على ستثمارر اإلثأل دراسة قياسية الفصل الرابع:

 

228 

 

 والفجوة الغذائية يف اجلزائرالزراعي  للناتجالثالث: دراسة قياسية  املبحث
تحديد العالقة بني االستثمار الزراعي واألمن الغذائي لقياسية  دراسةسنحاول من خالل هذا املبحث القيام ب

 يف اجلزائر.
تتمثل أساسا يف   مستلزمات القطاع من األصول الثابتة واليتوابعتبار أن االستثمار الزراعي يتمثل يف توفري

وغريها من مستلزمات االنتاج  ، البذور، املبيدات والثروة احليوانيةاألمسدةاآلالت الزراعية، األراضي الزراعية، 
هذا  ، وعلى(FAO)حسب ما هو متعارف عليه يف االقتصاد وحسب ما عرفته املنظمة العاملية لألغذية والزراعة 

األساس سنقوم بدراسة أتثري هذه العوامل على الناتج الزراعي ومن مث أتثري هذا األخري على الفجوة الغذائية 
وأكثرها استعماال يف  ابعتبارها من بني أهم املؤشرات اليت يتم اعتمادها لدراسة األمن الغذائي يف أي بلد

واألمن  الزراعة الطار النظري الذي يفسر العالقة بني. معتمدين يف ذلك على االدراسات الكمية يف هذا اجملال
الغذائي، وكذا الدراسات السابقة يف هذا اجملال وذلك ابستخدام الطرق القياسية اليت تعترب وسيلة مهمة يف فهم 

 وحتليل الظواهر االقتصادية والعالقات السببية بني خمتلف املتغريات.
 الزراعي يف اجلزائر املطلب األول: حتليل قياسي لدالة الناتج

الزراعي )بشقيه النبايت واحليواين(، سنقوم يف هذه املرحلة مبحاولة بناء منوذج اقتصادي قياسي لدالة الناتج 
ألجل معرفة مدى أتثري االستثمار الزراعي )رأس املال الزراعي( والسياسات االقتصادية اليت اتبعتها اجلزائر لتشجيع 

الناتج الزراعي، حيث سنقوم ابلتقدير بطريقة املربعات الصغرى العادية واليت تعترب  االستثمار الزراعي على قيمة
 احسن طريقة من الناحية االقتصادية، االحصائية والقياسية ألهنا تقوم بتدنية جمموع مربعات األخطاء.

 الكليلدالة الناتج الزراعي  تقدير النموذج األولالفرع األول: 
 على مدى أتثري رأس املال الزراعي عليها ابلرتكيزقدير منوذج لدالة الناتج الزراعي يف هذه الدراسة سنحاول ت

 ابالضافة اىل اليد العاملة الزراعية.
 بناء النموذج وتقدير معلماته.1

البد أوال من حتويل العالقات االقتصادية اىل صيغة قياسية تتناسب مع الواقع صياغة النموذج القياسي ل
 ية االقتصادية.االقتصادي والنظر 
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 حتديد متغريات النموذج.أ
الكلي نستعني بدالة "كوب دوغالس" اليت عرفت استعماال  لدالة الناتج الزراعي لصياغة النموذج القياسي

واسعا يف الدراسات الكمية، حبيث حددت الدالة أهم متغريين يؤثران يف الناتج الزراعي ومها العامل البشري ورأس 
 مثل لالستثمار الزراعي(.املال الزراعي )امل

 أتخذ الدالة الشكل التايل:
Y = f (k, l) 

 حبيث ان:
Y متثل قيمة الناتج الزراعي ابملليون دينار جزائري )األسعار اجلارية للعملة احمللية(؛ 
L متثل اليد العاملة الزراعية )نسمة(؛ 
K  والذي يشمل وفق منظمة اجلارية للعملة احمللية( متثل رأس املال الزراعي الصايف ابملليون دينار جزائري )األسعار

األغذية والزراعة لألمم املتحدة املكوانت التالية: حتسينات األراضي، الثروة احليوانية، املاكينات واالالت، حماصيل 
 .املزراع، املنشات اخلاصة ابلثروة احليوانية(

 شكل دالة الناتج الزراعيحتديد .ب
السابقة الشكل األسي، لذا البد من حتويلها اىل الشكل اخلطي حىت ميكننا القيام أتخذ دالة الناتج الزراعي 

 اخلطي بعملية التقدير وفق طريقة املربعات العادية الصغرى، وبعد ادخال اللوغاريتم على الدالة تصبح من الشكل
 التايل:

 

 حيث تعترب املروانت االنتاجية نفسها معامالت االحندار.
 دراسةعينة الحتديد .ج

ما عينة أ t=2016-1995 أي 2016اىل  1995يتمثل االطار الزمين للدراسة يف الفرتة املمتدة من 
كوهنا تزامنت مع دخول اجلزائر مرحلة جديدة يف اقتصادها وقيامها بعدة اجراءات وقوانني   n=22 الدراسة فهي

أت فيها اجلزائر ابنتهاج سياسات واليت بد 2000خصت االستثمار الزراعي، وخنص ابلذكر فرتة ما بعد سنة 
اقتصادية أعطت األمهية للقطاع الزراعي ودعمت االستثمار فيه مبختلف األشكال، وكذا حبسب البياانت املتوفرة 

والزراعة، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الديوان الوطين  غذيةلدينا واليت مت جتميعها من املنظمة العاملية لأل
. وبياانت الدراسة موضحة يف امللحق رقم جمتمع الدراسة على االقليم اجلزائري تمثلدويل ويبنك اللإلحصائيات وال

(01.) 
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 تقدير معلمات النموذج.د
ة يف املوضح" حتصلنا على النتائج Eviews 08ابستخدام برانمج"  ادخال بياانت الدراسة وتقدير النموذج بعد

 :لنموذج يكتب من الشكل التايلمنه أن انستخلص والذي (، 04امللحق رقم )
LPRO = -0.244*LL + 1.160*LK + 6.904 

                                 (6.051)    (24.818)      (-2.686)  t  
 حتليل نتائج تقدير النموذج.2

 لتحليل نتائج النموذج املقدر البد من دراسته اقتصاداي وقياسيا
 التحليل االقتصادي.أ

 ائج املتوصل اليها نالحظ مايلي:من خالل النت
( واملمثلة للكفاءة االنتاجية الزراعية هي قيمة موجبة وتتوافق مع النظرية 6.904أن قيمة احلد الثابت ) -

االقتصادية واليت توضح وجود عالقة طردية بني الناتج الزراعي ومدخالت العملية االنتاجية من عمل ورأس 
 مال؛

( وهذا ما يناقض النظرية -0.24ليت متثل مرونة االنتاج للعمل هي سالبة )علمة املقدرة للعمل وااملأن  -
يتماشى جند أن النموذج ولكن والقائمة على أن الزايدة يف العمل تؤدي اىل الزايدة يف االنتاجية، االقتصادية 

فرتة الدراسة   ة طيلةالذي يشهد تذبذاب يف اليد العاملة الزراعييف اجلزائر  للقطاع الزراعي مع الواقع االقتصادي
 كما أهنا تعترب غري مؤهلة وال ترقى اىل املستوى الذي جيعلها ذات فعالية يف العملية االنتاجية؛

علمة املقدرة لرأس املال الزراعي واليت متثل مرونة االنتاج لرأس املال الزراعي فهي تشري اىل أن تغري العامل املأن  -
وحدة وهو ما يوضح مدى الدور  1.1603 بـدي اىل التغري يف االنتاج االنتاجي )رأس املال( بوحدة واحدة يؤ 

 الفعال لرأس املال الزراعي يف العملية االنتاجية خبالف اليد العاملة الزراعية.
وهي قيمة قريبة من الواحد الصحيح، ما يدل على أن غلة حجم  0.92أن جمموع املروانت والذي يساوي  -

يؤدي اىل زايدة االنتاج  %10 بـالزايدة يف الكميات املستخدمة من عوامل االنتاج االنتاج الزراعي متزايدة وأن 
 ميكن القول أبن النموذج يتماشى مع النظرية االقتصادية.عموما ، %92حبوايل 

 االحصائي والقياسي التحليل.ب
 استنادا على النتائج احملصل عليها من تقدير دالة الناتج الزراعي نالحظ ما يلي:
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توضح أبن للنموذج قدرة تفسريية عالية أي أن  230.97بة ملعامل التحديد الذي بلغت قيمته ابلنس -
من التغريات اليت تطرأ على الناتج الزراعي تفسرها عوامل االنتاج املتمثلة يف العمل ورأس املال،  97.23%

 والنسبة املتبقية تعود لعوامل تفسريية أخرى غري مدرجة يف النموذج؛
ذات معنوية احصائية  النموذج مات النموذج فهي توضح أبن لكل من معلماتنوية الفردية ملعلخبصوص املع -

( لكل من احلد الثابت، العمل ورأس t)، حيث أن القيمة االحتمالية الحصائية % 50عند مستوى معنوية 
يلة القائلة وابلتايل نقبل الفرضية البد 0.05وهي أقل من  0.01، 0.00، 0.00املال هي على التوايل: 

 مبعنوية معلمات النموذج فرداي.
اذن ميكن القول أبن  0.05أي أقل من  0.00 بـأما املعنوية الكلية للنموذج لفيشر فهي األخرى تقدر  -

 . %5النموذج ذو معنوية كلية عند مستوى معنوية 
ني واتسون"، حبيث نستعني ابحصائية "داربمن الدرجة األوىل للكشف على مشكل االرتباط الذايت لألخطاء  -

(DW=1.58 ولكشف عن ما اذا كان هناك مشكل ارتباط ذايت بني األخطاء نقوم مبقارنة القيمة احملسوبة )
 كما يلي:  dlو duفتحصلنا على قيم  k=2و  n=22مع " "داربن واتسن"مع القيمة املستخرجة  من جدول 

 dl= 1.15  وdu=1.54  4وابلتايل-dl=2.85 4و-du= 2.46. 
 ستعانة ابملخطط التايل: وابال

 للكشف عن مشكل االرتباط الذايت D.Wخمطط  (:4-4الشكل رقم )
 4       4-dl          4-du  2 du dl 0 

 موجب 1.15 شك      1.54   استقاللية 2.46 شك 2.85سالب                   
 =1.58 D.W 

 االحصائي لكاي تربيع من اعداد الطالبة ابالعتماد على اجلدولاملصدر: 
تقع ضمن منطقة عدم وجود ارتباط ذايت بني األخطاء احملسوبة  D.Wمن خالل الشكل نالحظ أن قيمة 

 وابلتايل النموذج املقدر ال يعاين من مشكل االرتباط الذايت لألخطاء.
 whiteوخبصوص الكشف عن مشكل عدم جتانس تباين األخطاء يوجد عدة اختبارات، نكتفي ابختبار  -

 (.05والذي توضح نتائجه يف امللحق رقم )
 جند أن: whiteمن خالل اختبار 
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 )عدد درجات احلرية(  k=5حيث 
عند مستوى  ومنه نقبل فرضية العدم أي تباين حد اخلطأ متجانس وابلتايل: القيمة اجملدولة أكرب من احملسوبة

 .% 5معنوية 
 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:  -
 ( نتخلص ما يلي:06د على شكل املدرج التكراري لبواقي النموذج األول واملوضحة يف امللحق رقم )ابالعتما 

ومنه   0.05prob (j.b)< 0.49=(، كما أن 1.40بريا )-أكرب من احصائية جاك  لدينا:
 .%5فاألخطاء تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية 

 تمد على مايلي:دراسة استقرارية النموذج: نع -
نالحظ  (07أوال: االستعانة بشكل دالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط الذايت اجلزئي واملوضحة يف امللحق رقم )

، ابالضافة اىل تقرمن خالل الشكل أن مجيع األعمدة تقع ضمن جمال الثقة وابلتايل ميكن القول أبن النموذج مس
اذن  0.05أكرب من  0.084( واليت تساوي Q-Statقيمة من العمود )اخر  احملسوبة Ljung-Boxأن احصائية 

 ميكن القول أبن البواقي عبارة عن تشويش أبيض.
الذي يقوم على أساس تقسيم فرتة الدراسة اىل فرتتني وهذا يف حالة وجود تغيري هيكلي أو  (chowاثنيا: اختبار )

الف يف سلوك متغريات الدراسة وهبذا ارأتينا تقيسم فرتة حدث مهم يف االقتصاد وهذا ملعرفة ما اذا كان هناك اخت
ابعتبار أن اجلزائر دخلت مرحلة جديدة يف  2000دراستنا اىل قسمني تكون الفرتة الفاصلة بينهما هي سنة 

وخنص ابلذكر الربانمج الوطين للتنمية  اقتصادها واليت أعطت أمهية فيها للقطاع الزراعي ودعم االستثمار فيه
، هذا من جهة ومن جهىة أخرى فهو يساعدان على معرفة استقرارية النموذج. وابالعتماد على هذا يةالفالح

 (.08االختبار حتصلنا على النتائج املوضحة يف امللحق رقم )
بدرجات حرية   % 5مع القيمة اجملدولة لفيشر عند مستوى معنوية  0.140مبقارنة القيمة احملسوبة واليت تساوي 

 cF >=3.24 tF 0.140= أن:جند  16و 3

  وابلتايل فان النموذج املختار مقبول وصاحل للتنبؤ. النموذج مستقرة. معلماتوابلتايل فان   
 اختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ.3

من خالل أتكدان من أن النموذج صاحل للتنبؤ البد من اختبار ذلك وهذا ابالعتماد على معيار عدم التساوي 
 (.09ا هو موضح يف امللحق رقم )لثايل، كم
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وهي قيمة قيمة قريبة  0.0046جند أن معامل اثيل يساوي  (09املوضح يف امللحق رقم )خالل الشكل من 
  جدا من الصفر، األمر الذي يشري اىل متتع النموذج مبقدرة على التنبؤ.

الزراعي ابجلزائر ذو كثافة رأمسالية  أبن الناتجالقائلة  األوىل الفرضيةة حسبق ميكننا االقرار بصما  من خالل
 .أكثر من كونه كثافة عمل

   :تقدير النموذج الثاين لدالة الناتج الزراعي الكليالفرع الثاين: 
 لتقدير النموذج الثاين لدالة الناتج الزراعي الكلي نتبع املراحل التالية:

 بناء النموذج وتقدير معلماته.1
 لماته نتبع املراحل التالية:للقيام ببناء النموذج وتقدير مع

 حتديد متغريات النموذج:أ.
 :التايلحسب املتغريات املتوفرة لدينا الشكل دالة الناتج الزراعي بعدة متغريات  أتخذ

Y = f ( lives, mach, sau, pg, eng, rp) 

 حيث:
 )ابلوحدة(  متثل الثروة احليوانية  

 وتضم جمموع احلاصدات واجلرارات )ابلوحدة(زراعية متثل املكننة ال  

 )ألف هكتار( متثل األراضي الزراعية املستعملة  
 متثل السياسات االقتصادية يف القطاع الزراعي 

 متثل كمية األمسدة املستعملة يف االرتبة الزراعية )كلغ( 
 ات احلشرية املستعملة يف الرتبة الزراعية )طن(متثل املبيد 
 :شكل دالة الناتج الزراعي.حتديد ب

أتخذ دالة الناتج الزراعي السابقة الشكل األسي، لذا البد من حتويلها اىل الشكل اخلطي حىت ميكننا القيام 
 اخلطي دالة تصبح من الشكلبعملية التقدير وفق طريقة املربعات العادية الصغرى، وبعد ادخال اللوغاريتم على ال

 التايل:
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 .حتديد عينة الدراسة:ج
-t=1990أي أن  ،2016اىل  1990يتمثل االطار الزمين للدراسة يف النموذج الثاين يف الفرتة املمتدة من 

حيث سنقوم يف هذه الدراسة برتكيز التحليل على رأس املال الزراعي بدراسة  n=27وعينة الدراسة هي  2016
كوانته على الناتج الزراعي الكلي لضبط أي من هذه املكوانت ذات فعالية يف زايدة الناتج الزراعي مع أتثري م

اضافة متغرية ومهية تتمثل يف السياسات أو االصالحات االقتصادية اخلاصة ابلقطاع الزراعي واليت شرعت فيها 
وبياانت الدراسة موضحة يف امللحق رقم  االقليم اجلزائري.يف ويتمثل جمتمع الدراسة ، 2000الدولة منذ سنة 

(02.) 
 وفق ما يلي:تكون قيم املتغرية الومهية  كما أن

 ؛0أتخذ املتغرية القيمة  1999حىت سنة  1990من سنة  -
 .1أتخذ املتغرية القيمة  2016اىل غاية سنة  2000من سنة  -

  دوغالس" بعدة متغريات. -وهذا ابستخدام دالة "كوب
 نموذج:تقدير معلمات ال.د

سنقوم أوال ابدخال مجيع املتغريات املفسرة هلذا النموذج دفعة واحدة مث نقوم ابلتقدير بطريقة املربعات الصغرى 
القياسية، مث نقوم ابعادة التقدير يف و االحصائية ، العادية، وبعدها نقوم مبعاينة النموذج املقدر للدراسة االقتصادية

القياسي، وهكذا حىت نصل اىل التقدير و االحصائي حليل االقتصادي، ت اليت يرفعها التحال حذف املتغريا
 الصحيح للنموذج.

املوضحة " حتصلنا على النتائج Eviews 08ابستخدام برانمج"  ادخال بياانت الدراسة وتقدير النموذج بعد 
 (.10) رقم يف امللحق

 :حتليل نتائج تقدير النموذج.2
 % 5ل املتغريات املفسرة ال تتمتع مبعنوية احصائية عند مستوى أبن ك نالحظ من خالل النتائج احملصل عليها

ما عدا متغرية األرض الزراعية املستعملة رغم أن أغلب قيم املروانت االقتصادية تتوافق مع النظرية االقتصادية ما 
 نموذج.ومنه ال ميكن االعتماد على هذا العدا تلك اخلاصة ابملكننة الزراعية واملبيدات احلشرية، 

سنقوم ابعادة التقدير هلذه الدالة حبذف املتغريات تدرجييا واعادة التقدير بنفس الطريقة، اىل غاية الوصول اىل 
 النموذج املناسب.
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 تقدير النموذج الثاين بعد التعديلالفرع الثالث: 
 م ابلتقدير من جديد.بعد حذف املتغريات اليت رفعتها الدراسة االقتصادية واالحصائية للنموذج السابق، نقو 

  معلماتهبناء النموذج وتقدير .1
 (.11مناسبا. وهو ما يوضحه امللحق رقم ) يعترب مبدئيابعد التقدير مت الوصول اىل النموذج التايل والذي 

 :أن النموذج يكتب من الشكل التايلنستخلص  (11امللحق رقم )من خالل     
LPRO = 26.399 * LSAU -2.843 * LMACH +3.839 * LLIVES -293.010 

 حتليل نتائج تقدير النموذج.2
  لتحليل نتائج النموذج املقدر البد من دراسته اقتصاداي وقياسيا

 التحليل االقتصادي:.أ
 من خالل النتائج املتوصل اليها نالحظ مايلي:

-293.01أن اشارة اجلزء الثابت وابلعودة اىل الشكل األسي للنموذج تساوي اىل ) -
EXPلتايل فهي قيمة ( واب

 موجبة صغرية جدا وهي تتوافق مع املنطق االقتصادي؛
( وهذا ما 26.399) موجبةهي هلا واليت متثل مرونة االنتاج  لألرض الزراعية املستعملةعلمة املقدرة املأن  -

نتاجية والناتج والقائمة على أن الزايدة يف األرض الزراعية تؤدي اىل الزايدة يف االالنظرية االقتصادية  يتوافق مع
وحدة وهذا  26.39الزراعي، ومنه فان زايدة وحدة من األرض الزراعية تؤدي اىل زايدة الناتج الزراعي مبقدار 

 ما يوضح مدي فعالية األرض الزراعية املستخدمة يف العملية االنتاجية؛
ألمر الذي يوافق النظرية االقتصادية هي موجبة اأن املعلمة املقدرة للثروة احليوانية واليت متثل مرونة االنتاج هلا  -

 3.839 قدارهي تشري اىل أن الزايدة يف بوحدة واحدة من الثروة احليوانية يؤدي اىل الزايدة يف الناتج  مبو 
  .وحدة

( -2.843واليت متثل مرونة االنتاج للمكننة الزراعية هي ذات اشارة سالبة ) املعلمة املقدرة للمكننة الزراعية أن -
لنظرية االقتصادية اال أهنا حتاكي الواقع االقتصادي يف اجلزائر حبيث أن استعمال االالت الزراعية يف مناقضة ل

العملية االنتاجية غري فعال ألن أغلب االالت املستخدمة )اجلرارات واحلاصدات( عمرها االنتاجي قد اهتلك 
سبني فأغلب املستثمرات الزراعية يف اجلزائر فهي قدمية وأن معظم املستثمرات ال حتوز عليها ابلكم والنوع املنا

هي مستثمرات فردية فال ميكن للمزراع احلصول عليها نظرا الرتفاع أسعارها مقابل تدين مدخول املزراع، كما 
أنه ال يتم استخدام وسائل متطورة وحديثة كتلك اليت تستعملها الدول املتقدمة واليت تقلص من التكلفة املادية 

 والزمنية.



 في الجزائر األمن الغذائيالزراعي على ستثمارر اإلثأل دراسة قياسية الفصل الرابع:

 

236 

 

 التحليل االحصائي القياسي:.ب
 استنادا على النتائج احملصل عليها من تقدير دالة الناتج الزراعي نالحظ ما يلي:

تفسريية عالية أي أن  توضح أبن للنموذج قدرة 0.9572الذي بلغت قيمته  النسبة ملعامل التحديد -
اج املتمثلة يف األرض الزراعية، من التغريات اليت تطرأ على الناتج الزراعي تفسرها عوامل االنت % 95.72

 الثروة احليوانية واملكننة الزراعية، والنسبة املتبقية تعود لعوامل تفسريية أخرى غري مدرجة يف النموذج؛
خبصوص املعنوية الفردية ملعلمات النموذج فهي توضح أبن كل املعامل ذات معنوية احصائية عند مستوى  -

( لكل من احلد الثابت، األرض الزراعية، املكننة t)ية الحصائية ، حيث أن القيمة االحتمال%5معنوية 
وهي أقل من  ،0.0024و 0.0330، 0.0009، 0.0001الزراعية والثروة احليوانية هي على التوايل: 

 وابلتايل نقبل الفرضية البديلة القائلة مبعنوية معلمات النموذج فرداي. 0.05
اذن ميكن القول أبن  0.05أي أقل من  0.00 بـاألخرى تقدر  أما املعنوية الكلية للنموذج لفيشر فهي -

 .  % 5النموذج ذو معنوية كلية عند مستوى معنوية 
( =1.54DWللكشف على مشكل االرتباط الذايت لألخطاء نستعني ابحصائية "داربني واتسون"، حبيث ) -

ة احملسوبة مع القيمة القيمولكشف عن ما اذا كان هناك مشكل ارتباط ذايت بني األخطاء نقوم مبقارنة 
   =1.24dlكما يلي:   dlو duفتحصلنا على قيم  k=3و =27nمع   "داربن واتسن"من جدول املستخرجة 

 .du=2.44- 4و  =dl-2.764وابلتايل  6du=1.5و 
 وابالستعانة ابملخطط التايل: 
 للكشف عن مشكل االرتباط الذايت  D.W (: خمطط5-4الشكل رقم )

 4       4-dl          4-du  2 du dl 0 
 موجب 1.24 شك      1.56   استقاللية 2.44 شك  2.76سالب               

 70=1.DW    1.54dw= 
 من اعداد الطالبة ابالعتماد على اجلدول االحصائي لكاي تربيع املصدر: 

 

وجد مشكل االرتباط الذايت تقع ضمن منطقة الشك أي ياحملسوبة  D.Wمن خالل الشكل نالحظ أن قيمة 
بني األخطاء، وابلتايل سنلجأ اىل ازالة املشكل عن طريق التقدير من جديد ابستخدام طريقة االحندار الذايت من 

 (.12، وكانت نتائج التقدير كما هي موضحة يف امللحق رقم )ar(1)الدرجة األوىل 
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تايل فهي تقع ضمن منطقة عدم وجود وابل( =1.70DW)نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها أبن 
 ارتباط ذايت بني األخطاء وابلتايل النموذج املقدر ال يعاين من مشكل االرتباط الذايت لألخطاء.

-ARCHوخبصوص الكشف عن مشكل عدم جتانس تباين األخطاء يوجد عدة اختبارات، نكتفي ابختبار  -

LM ( 13والذي يوضح نتائجه امللحق رقم.) 
 جند أن: ARCH-LMر من خالل اختبا

 

 ولدينا: 

 

 )عدد درجات احلرية(  =1kحيث 
عند مستوى  ومنه نقبل فرضية العدم أي تباين حد اخلطأ متجانس وابلتايل: القيمة اجملدولة أكرب من احملسوبة

 .% 5معنوية 
 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:  -
 (14ابالعتماد على الشكل الوضح يف امللحق رقم ) 

  .(3.828بريا )-أكرب من احصائية جاك  لدينا:
 .% 5اذن األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية  prob(j.b) =0.14>0.05اضافة اىل أن 

ابالعتماد على شكل دالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط الذايت اجلزئي واملوضحة يف دراسة استقرارية النموذج:   -
 (.15)امللحق رقم 

نالحظ من خالل الشكل أن مجيع األعمدة تقع ضمن جمال الثقة وابلتايل ميكن القول أبن النموذج مسقرت، 
أكرب من  0.341( واليت تساوي Q-Stat)اخر قيمة من العمود  احملسوبة Ljung-Boxابالضافة اىل أن احصائية 

 اذن ميكن القول أبن البواقي عبارة عن تشويش أبيض. 0.05
الذي يقوم على أساس تقسيم فرتة الدراسة اىل فرتتني وهبذا ارأتينا تقيسم فرتة دراستنا اىل  :(chow) اختبار .1

ابعتبار أن اجلزائر دخلت مرحلة جديدة يف اقتصادها  2000قسمني تكون الفرتة الفاصلة بينهما هي سنة 
، الربانمج الوطين للتنمية الفالحيةوخنص ابلذكر  واليت أعطت أمهية فيها للقطاع الزراعي ودعم االستثمار فيه

مبقارنة القيمة احملسوبة واليت (، و 16وابالتعماد على هذا االختبار حتصلنا على اجلدول املوضح يف امللحق رقم )
 جند أن: 16و 5بدرجات حرية  % 5مع القيمة اجملدولة لفيشر عند مستوى معنوية  1.54تساوي 

=1.54 cF=4.44 >  tF 
النموذج مستقرة. علماتموابلتايل فان    
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 من كل ما سبق نستنتج أن النموذج املختار مقبول وصاحل للتنبؤ.
 اختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ.3

بعد أتكدان من أن النموذج صاحل للتنبؤ البد من اختبار ذلك وهذا ابالعتماد على معيار عدم التساوي لثايل،  
 (.17كما هو موضح يف امللحق رقم )

وهي قيمة قريبة جدا من الصفر، األمر  0.0085جند أن معامل اثيل يساوي  (17امللحق رقم )ل خالمن 
 الذي يشري اىل متتع النموذج مبقدرة على التنبؤ.

  املطلب الثاين: دراسة قياسية لدالة الفجوة الغذائية يف اجلزائر
تفق تطرق هلا يف اجلانب النظري، اال أن املتتم دراسة األمن الغذائي يف أي بلد جبملة من املؤشرات واليت مت ال

دراسة الفجوة الغذائية خاصة لدى الدول النامية اليت تعتمد بشدة على الواردات عليه يف االقتصاد هو أفضلية 
الغذائية لتأمني االحتياجات الغذائية ملواطنيها، وملعرفة وضعية األمن الغذائي يف اجلزائر ارأتينا القيام ابلتحليل 

 تصادي القياسي ألهم العوامل املؤثرة يف الفجوة الغذائية.االق
 لدراسة وضعية الفجوة الغذائية من جانب كمي نتبع املراحل التالية:

 بناء النموذج وتقدير معلماته.1
البد من حتويل العالقات االقتصادية بن املتغريات اىل صيغة قياسية تتناسب مع صياغة النموذج القياسي ل

  ظري االقتصاديني ابالضافة اىل الدراسات السابقة.الواقع والتن
 حتديد متغريات النموذج:.أ

لدراسة دالة الفجوة الغذائية والعوامل املؤثرة فيها اعتمدان على النموذج القياسي الذي يتضمن املتغريات التالية: 
Faj متثل الفجوة الغذائية؛ 

Imp )متثل الواردات الغذائية )ألف دوالر 
Pop لتعداد السكاين )نسمة(متثل ا 
Prc  ؛(100=2010 أسعار الغذاء )اسعار قياسية للسلع االستهالكيةمتثل 
Pro )متثل الناتج الزراعي مقيم ابألسعار اجلارية للعملة احمللية )مليون دج 
Xp )متثل الصادرات الغذائية )ألف دوالر 

Cacr ابألسعار الثابتة للدوالر األمريكي يف )  الناتج احمللينصيب الفرد من امجايلواملعرب عنها ب القدرة الشرائية متثل
 (2010عام 
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 :شكل دالة الفجوة الغذائيةحتديد .ب
 أتخذ دالة الفجوة الغذائية الشكل التايل:

 
 عينة الدراسة:حتديد .ج

-t = 1990 أي ،2016اىل  1990يتمثل االطار الزمين للدراسة يف النموذج الثاين يف الفرتة املمتدة من 
، أما جمتمع الدراسة فيتمثل يف االقليم اجلزائري، وبياانت الدراسة موضحة n=27عينة الدراسة هي ، أما 2016

  (.3) امللحق رقميف 
 تقدير معلمات النموذج:.د

"، وبعد القيام بعدة حماوالت Eviews 08ابستخدام برانمج" ادخال بياانت الدراسة وتقدير النموذجبعد 
ذج يوافق املنطق االقتصادي والدراسة االحصائية القياسية، وبعد حذف املتغريات اليت مل للحصول على أحسن منو 

 (.18تثبت معنويتها يف النموذج، خلصنا اىل النموذج املوضح يف امللحق رقم )
 :أن النموذج يكتب من الشكل التايلنستخلص  النتائج احملصل عليها،من خالل 

Faj = -0.984 imp -0.021 pro +0.503 AR(1) +167245.1 

 حتليل نتائج تقدير النموذج.2
  لتحليل نتائج النموذج املقدر البد من دراسته اقتصاداي وقياسيا

 التحليل االقتصادي:.أ
 من خالل النتائج املتوصل اليها نالحظ مايلي:

لغذائية والفجوة أن اشارة معلمة الواردات الغذائية سالبة وهو ما يدل على وجود عالقة عكسية بني الواردات ا -
فان الفجوة  %01ارتفعت قيمة الواردات مبقدار الغذائية وهي تتفق مع النظرية االقتصادية، حبيث كلما 

  ، وهي نسبة كبرية جدا تعكس مدى التبعية الغذائية للجزائر؛% 98.44الغذائية تنخفض بنسبة 
سية بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية أن اشارة معلمة الناتج الزراعي سالبة مما يدل على وجود عالقة عك -

فان الفجوة الغذائية  %01مبقدار وهي تتوافق مع املنطق االقتصادي، حبيث كلما ارتفعت ارتفع الناتج الزراعي 
وهي نسبة قليلة جدا تعكس مدى ضعف االنتاج الزراعي احمللي يف التقليل  % 02.04تنخفض بنسبة 

  ع الزمن.الفجوة الغذائية اليت تتزايد م
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 التحليل االحصائي والقياسي:.ب
 استنادا على النتائج احملصل عليها من تقدير دالة الناتج الزراعي نالحظ ما يلي:

توضح أن النموذج املقدر ميثل الدراسة أحسن  0.9996أن قيمة معامل التحديد للنموذج املقدر  والبالغة  -
ى الفجوة الغذائية تفسرها التغريات احلاصلة يف املتغريات من التغريات اليت تطرأ عل % 99.96أي أن  متثيل،

 املستقلة، فرغم أن النسبة جد مرتفعة اال أهنا تعكس الواقع االقتصادي يف اجلزائر.
خبصوص املعنوية الفردية ملعلمات النموذج فهي توضح أبن كل من الناتج الزراعي والواردات الغذائية ذات  -

( لكل من احلد الثابت، t)، حيث أن القيمة االحتمالية الحصائية % 5نوية معنوية احصائية عند مستوى مع
وابلتايل نقبل الفرضية البديلة القائلة مبعنوية معلمات  0.05وهي أقل من  0.00العمل ورأس املال هي 

 النموذج فرداي.
كن القول أبن اذن مي 0.05أي أقل من  0.00 بـأما املعنوية الكلية للنموذج لفيشر فهي األخرى تقدر  -

 . %5النموذج ذو معنوية كلية عند مستوى معنوية 
( DW=0.89للكشف على مشكل االرتباط الذايت لألخطاء نستعني ابحصائية "داربني واتسون"، حبيث )

وهي تقع يف منطقة وجود ارتباط ذايت موجب بني األخطاء، وابلتايل سنلجأ اىل ازالة  2وهي قيمة بعيدة عن 
، وكانت نتائج ar(1)التقدير من جديد ابستخدام طريقة االحندار الذايت من الدرجة األوىل  املشكل عن طريق

  (.19هي يف امللحق رقم )التقدير كما 
 نستعني ابملخطط التايل للتأكد من ازالة مشكل االرتباط الذايت: 

 للكشف عن مشكل االرتباط الذايت D.Wخمطط  (:6-4الشكل رقم )
 4       4-dl          4-du  2 du dl 0 
موجب               1.22 شك      1.56   استقاللية 2.44 شك  2.78سالب               

                             82=1.DW 
 من اعداد الطالبة ابالعتماد على اجلدول االحصائي لكاي تربيع املصدر: 

 

وابلتايل فهي تقع ضمن منطقة عدم وجود ( =1.82DW)نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها أبن 
 ارتباط ذايت بني األخطاء وابلتايل النموذج املقدر ال يعاين من مشكل االرتباط الذايت لألخطاء.

وخبصوص الكشف عن مشكل عدم جتانس تباين األخطاء يوجد عدة اختبارات، نكتفي ابختبار      -
ARCH-LM (.20) والذي توضح نتائجه يف امللحق رقم 
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 جند أن: ARCH-LMمن خالل اختبار 
 

 ولدينا: 

 

 )عدد درجات احلرية(  =1kحيث 
عند مستوى  ومنه نقبل فرضية العدم أي تباين حد اخلطأ متجانس وابلتايل: القيمة اجملدولة أكرب من احملسوبة

 .% 5معنوية 
 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:  -

 (:21لحق رقم )ابالعتماد على الشكل املوضح يف امل
  .(1.837بريا )-أكرب من احصائية جاك لدينا: 

 .% 5اذن األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية  prob(j.b) =0.399>0.05اضافة اىل أن 
 دراسة استقرارية النموذج:    -

من جمال الثقة وابلتايل ميكن ( أن مجيع األعمدة تقع ض22نالحظ من خالل الشكل املوضح يف امللحق رقم )
( واليت Q-Stat)اخر قيمة من العمود  احملسوبة Ljung-Boxالقول أبن النموذج مسقرت، ابالضافة اىل أن احصائية 

 اذن ميكن القول أبن البواقي عبارة عن تشويش أبيض. 0.05أكرب من   0.936تساوي 
  (:CHOWاختبار ) -

 (23ى النتائج املوضحة يف امللحق رقم )ابالعتماد على هذا االختبار حتصلنا عل
 4بدرجات حرية   %5مع القيمة اجملدولة لفيشر عند مستوى معنوية  1.09مبقارنة القيمة احملسوبة واليت تساوي 

 cF=4.58 >  tF 1.09=جند أن:  18و
النموذج مستقرة. معلماتوابلتايل فان    

 النموذج املختار. كل ما سبق نستنتج أنمن  
 مدى مقدرة النموذج على التنبؤاختبار .3

بعد أتكدان من أن النموذج صاحل للتنبؤ البد من اختبار ذلك وهذا ابالعتماد على معيار عدم التساوي لثايل،  
 (.24كما هو موضح يف امللحق رقم )

وهي قيمة قريبة جدا من الصفر، األمر الذي يشري  0.0022جند أن معامل اثيل يساوي  الشكل خاللمن 
 التنبؤ. تع النموذج مبقدرة على اىل مت
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الواردات الغذائية تعترب احملدد الرئيسي للتغريات اليت تطرأ  أبنالفرضية الثانية القائلة  نميكننا يف األخري القول أب
 هي فرضية صحيحة. على الفجوة الغذائية يف اجلزائر

 يف اجلزائر والفجوة الغذائيةلزراعي الناتج ا عالقة السببية والتكامل املشرتك بني: دراسة لثاملطلب الثا
والقائم  جراجنر" للتكامل املشرتك–لدراسة العالقة بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية نستعني ابختبار "اجنل

 على الكشف عن وجود عالقة طويلة األجل بني متغريين.
 دراسة استقرارية السالسل الزمنيةالفرع األول: 

من دراسة استقرارية السالسل الزمنية املتوفرة لدينا واخلاصة ابلناتج الزراعي واملعرب أوال قبل تقدير النموذج البد  -
( والسلسلة اخلاصة مبؤشر األمن الغذائي والذي يعرب عنه ابلفجوة الغذائية املعرب عنها ابلرمز PROعنها ابلرمز )

 (FAJقد مت اختيار هذا املؤشر ابعتباره من أهم املؤشرات اليت يتم )  اعتمادها يف الدراسات الكمية واليت
 تعكس لنا وضعية األمن الغذائي ألي بلد، حيث مت احتساهبا وفق القانون التايل:

 
 

بريون" والقائمان -)ديكي فولور املطور( واختبار "فليبس ADF سنعتمد يف دراسة االستقرارية على اختبار
 الفرضيتني التاليتني: 

 حتتوي على جذر الوحدة أي السلسلة غري مستقرة الفرضية الصفرية: السلسلة 
 الفرضية البديلة: السلسلة ال حتتوي على جذر الوحدة أي السلسلة مستقرة 

 الصادرات -االستهالك= االنتاج + الواردات االستهالك    –= االنتاج الفجوة الغذائية 
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 :PROاختبار استقرارية السلسلة .أ
 proيف املستوى للسلسلة  PPو   ADFنتائج اختبار  (:14-4اجلدول رقم )

   ADFنتائج اختبار 
 القرار املقارنة  االحتمال  قيمة معامل النموذج النموذج
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.099 0.991 بدون الثابت واالجتاه العام األول

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.967 0.967 القاطع )الثابت( الثاين

 مستقرة
العدم أي السلسلة غري نقبل فرضية  0.05<0.489 0.489 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة
 PPنتائج اختبار 

 القرار املقارنة قيمة االحتمال معامل النموذج النموذج
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.998 0.998 بدون الثابت واالجتاه العام األول

 مستقرة
غري  نقبل فرضية العدم أي السلسلة 0.05<0.982 0.982 القاطع )الثابت( الثاين

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.524 0.524 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة

 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 غري مستقرة عند املستوى يف مجيع النماذج. PROمن خالل اجلدول أعاله نستنتج أن السلسلة 

 الة عدم االستقرارية نستخدم طريقة الفروقات من الدرجة األوىل وفق العالقة التالية:ألجل ازالة ح
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 (1بعد اجراء الفروقات من الدرجة ) PROعلى السلسلة  PPو ADFنتائج اختبار  (:15-4اجلدول رقم )
   ADFنتائج اختبار 

 القرار املقارنة قيمة االحتمال معامل النموذج النموذج
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 الثابت واالجتاه العامبدون  األول

 مستقرة 
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 الثابت الثاين

 مستقرة
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة
 PPنتائج اختبار 

 القرار املقارنة  قيمة االحتمال النموذجمعامل  النماذج
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 بدون الثابت واالجتاه العام األول

 مستقرة
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 الثابت الثاين

 مستقرة
أي السلسلة نرفض فرضية العدم  0.05>0.000 0.000 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة

 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
أصبحت مستقرة بعد اجراء الفروقات من الدرجة األوىل،  PROمن خالل اجلدول أعاله نستنتج أن السلسلة 
 وابلتايل فان السلسلة متكاملة من الدرجة األوىل.
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  (: FAJاختبار استقرارية السلسلة ).ب
 FAJيف املستوى للسلسلة  PPو   ADFنتائج اختبار  (:16-4اجلدول رقم )

   ADFنتائج اختبار 
 القرار املقارنة  قيمة االحتمال  معامل النموذج النموذج
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.437 0.437 بدون الثابت واالجتاه العام األول

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.311 0.311 القاطع )الثابت( الثاين

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.366 0.366 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة
 PPنتائج اختبار 

 القرار املقارنة قيمة االحتمال معامل النموذج النموذج
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.454 0.454 بدون الثابت واالجتاه العام األول

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.301 0.301 القاطع )الثابت( الثاين

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.394 0.394 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة

 Eviwes 8ت برانمج من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجااملصدر: 
 غري مستقرة عند املستوى يف مجيع النماذج. PROمن خالل اجلدول أعاله نستنتج أن السلسلة 

 ألجل ازالة حالة عدم االستقرارية نستخدم طريقة الفروقات من الدرجة األوىل وفق العالقة التالية:

 
 



 في الجزائر األمن الغذائيالزراعي على ستثمارر اإلثأل دراسة قياسية الفصل الرابع:

 

246 

 

د اجراء الفروقات من الدرجة بع FAJعلى السلسلة  PPو  ADFنتائج اختبار  (:17-4اجلدول رقم )
 األوىل

   ADFنتائج اختبار 
 القرار املقارنة قيمة االحتمال معامل النموذج النموذج
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 بدون الثابت واالجتاه العام األول

 مستقرة 
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 الثابت الثاين

 قرةمست
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة
 PPنتائج اختبار 

 القرار املقارنة  قيمة االحتمال معامل النموذج النماذج
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 بدون الثابت واالجتاه العام األول

 مستقرة
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 تالثاب الثاين

 مستقرة
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.000 0.000 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة

 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
عد اجراء الفروقات من الدرجة األوىل، أصبحت مستقرة ب FAJمن خالل اجلدول أعاله نستنتج أن السلسلة 

 وابلتايل فان السلسلة متكاملة من الدرجة األوىل.
ألهنا تستقران عند الفرق  I(1)متكاملتني من الدرجة األوىل  FAJو PROيف األخري نسنتنج أن السلسلتني 

 األول، وابلتايل ميكننا القيام ابختبار التكامل املشرتك. 
 لتكامل املشرتك اختبار االفرع الثاين: 

ترتكز فكرة التكامل املشرتك على املفهوم االقتصادي للخصائص االحصائية للسالسل الزمنية، حبيث ينص 
النموذج على أن املتغريات االقتصادية اليت تفرتض النظرية االقتصادية وجود عالقة توازنية بينها يف األجل الطويل 

التباعد عن التوازن بفعل قوى اقتصادية تعمل على اعادة هذه ال تتبعاد عن بعضها بشكل كبري، ويصحح هذا 
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املتغريات االقتصادية للتحرك حنو التوازن طويل األجل، ومن أهم املناهج القياسية املستعملة الختبار التكامل 
 املشرتك جند:

  .1987سنة "Engel and Grangerجراجنر "-منهجية اجنل -
.1990سنة ". Juselius Johansen and" جسليوس-منهجية جوهانسن -

1 
 جرجنر" –لاجن" .حتليل التكامل املشرتك بطريقة1

وترتكز  2الحتبار وجود عالقة تكامل خطي بني املتغريات، "جراجنر-اجنل"يتم تطبيق اختبار التكامل املشرتك 
وم بتحليل هذه الطريقة على احلاالت اليت تكون فيها متغريات السالسل الزمنية متكاملة من نفس الدرجة، سنق

–جراجنر". حبيث تستلزم منهجية "اجنل-التكامل املشرتك بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية وفق طريقة "اجنل
 جنر" القيام خبطوتني أساسيتني:اجر 
 األوىل: تقدير العالقة بطريقة املربعات الصغرى العادية واحلصول على البواقي من هذا التقدير؛ -
ون البواقي املتحصل عليها من اخلطوة األوىل، فاذا كانت البواقي مستقرة فيدل ذلك الثانية: اختبار مدى سك -

على وجود تكامل مشرتك بني املتغريات وأن النموذج املقدر صحيح وغري زائف، أما اذا كانت البواقي غري 
 3وذج املقدر زائف.مستقرة فانه يوجد ال توجد عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات وأن العالقة أو النم

جراجنر" وبعد تقدير العالقة يف املدى الطويل بني الفجوة الغذائية )املتغري التابع( والناتج -وبتطبيق طريقة "اجنل
حيث استخدمنا يف االحندار ، (25ى النتائج املوضحة يف امللحق رقم )الزراعي )املتغري املستقل( حتصلنا عل

 ت غري املستقرة.املتغريات يف املستوى أي املتغريا
 حبيث: %5معنوية احصائية عند  PROنالحظ من خالل اجلدول أعاله أبن ملعلمة املتغرية 

(prob = 0.0001<0.05)  وابلتايل ميكن القول أبن متغرية االنتاج الزراعي تفسر التغريات اليت تطرأ على
، مع وجود % 36.67عامل التحديد بلغت الفجوة الغذائية ولكن تفسره بنسبة قليلة حبيث أن القوة التفسريية مل

 (.prob = 0.0007<0.05حبيث  ) Fمعنوية كلية للنموذج من خالل احصائية 
 للتأكد من استقرارية البواقي تبني لنا مايلي: ppو ADFوبعد اجراء اختبار 

                                                 
"، جملة الغزي للعلوم االقتصادية واالدراية، 2010-1984غايل راهي، "حتليل وقياس العالقة بني التوسع املايل واملتغريات االقتصادية يف العراق للمدة  كامل كاظم عالوي وحممد  1

 .224ص السنة التاسعة، العدد التاسع والعشرون،  
2 F. BADOLO, chocs de prix, variabilité climatique et sécurité alimentaire dans les pays en développement, 

these de doctorat en sciences économiques, université d’auvergne Clermont ferrand 1, 24 juin 2013,  P38. 
 .365، ص 2013اخلامس عشر، اجمللد الثاين، سنة "، اجمللة اجلامعة، العدد 2005-1970بشري عبد هللا بلق،" العالقة بني االستثمار واالدخار يف االقتصاد اللييب للفرتة  3
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 FAJ على PROعلى سلسلة البواقي أتثري  PPو ADF نتائج اختبار (:18-4اجلدول رقم )
 ADFاختبار 

 القرار املقارنة  قيمة االحتمال معامل النموذج النموذج 
بدون الثابت واالجتاه  األول

 العام
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.0069 0.0069

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.078 0.0786 الثابت الثاين

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.249 0.249 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة
 PPاختبار 

 القرار املقارنة  قيمة االحتمال معامل النموذج النموذج
بدون الثابت واالجتاه  األول

 العام
نرفض فرضية العدم أي السلسلة  0.05>0.0069 0.0069

 مستقرة
لسلة غري نقبل فرضية العدم أي الس 0.05<0.078 0.786 الثابت الثاين

 مستقرة
نقبل فرضية العدم أي السلسلة غري  0.05<0.249 0.249 الثابت واالجتاه العام الثالث

 مستقرة
 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 ما يعين عدم وجود دليل على من خالل اجلدول أعاله يتضح لنا أبن سلسلة بواقي النموذج غري مستقرة.
جراجنر" وابلتايل االحندار السابق -عالقة تكامل مشرتك بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية حسب طريقة  "اجنل

 يعترب احندار زائف.
 بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية "جراجنر -الجنل"اختبار السببية .2

والذي تنص  "جراجنر–الجنل "ختبار السببية نستخدم ا FAJو  PROملعرفة اجتاه العالقة السببية بني املتغرييتني 
 فيه فرضية العدم على عدم وجود عالقة سببية بني املتغريات. وكانت النتائج كمايلي:



 في الجزائر األمن الغذائيالزراعي على ستثمارر اإلثأل دراسة قياسية الفصل الرابع:
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 "جراجنر-الجنل"نتائج اختبار السببية  (:19-4اجلدول رقم )
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/17/19   Time: 12:31 

Sample: 1980 2016  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     FAJ does not Granger Cause PRO  35  0.25560 0.7761 

 PRO does not Granger Cause FAJ  3.23080 0.0536 
    
    

 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
ال توجد عالقة سببية يف أي  2016-1980ا من خالل النتائج أعاله أبن وابلنسبة للفرتة ما بني يتضح لن

 من االجتاهني يف املدى الطويل، وهذا ما يتوافق مع النتائج احملصل عليها سابقا. 
 حتليل النتائج الفرع الثالث: 

جراجنر أبنه  -رتك واختبار السببية الجنلأظهرت النتائج اليت توصلنا اليها من خالل من اختبار التكامل واملش
ال توجد عالقة يف املدى الطويل بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية يف اجلزائر، رغم أن هذا ال يتوافق مع النظرية 
االقتصادية املقرة بوجود عالقة عكسية بني الناتج الزراعي الفجوة الغذائية، اال أن الوضع خيتلف يف الواقع 

ادي يف اجلزائر، حبيث أنه ميكن ارجاع السبب يف ذلك اىل أن االنتاج الزراعي والذي رغم تطوره ولو بنسب االقتص
قليلة اال أنه مل ميس املواد الواسعة االستهالك ونذكر منها احلبوب كالقمح، البقول واللحوم وغريها بل الزايدة كانت 

فبالتايل هذا التغري يف االنتاج الزراعي مل يغين اجلزائر عن  تشمل مواد غذائية اثنوية كاخلضر والفواكه واألمساك،
االسرتاد والتخفيف من الفجوة الغذائية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الفجوة الغذائية )واليت تعرب عن 

، مقدار الفرق بني ماهو منتج حمليا وماهو مطلوب لالستهالك( تتأثر مبقدار الواردات الغذائية ابلدرجة األوىل
حيث تتأثر هذه األخرية ابلناتج الداخلي اخلام، مستوى األسعار وكذا القدرة الشرائية للمواطن ابالضافة اىل معدل 
النمو السكاين الذي يشهد تزايد من سنة ألخرى. ميكن القول أبن األمن الغذائي يف اجلزائر ال يتوقف على حجم 

 االنتاج الزراعي فيها.
-2015ذية والزراعة لألمم املتحدة يف تقريرها حول )حالة أسواق السلع الزراعية وهذا ما تعززه منظمة األغ

"بدال من أن يقمع االنتاج جراء  1( حول العالقة السببية بني االنتاج والواردات، والذي جاء فيه ما يلي:2016
ج عن تزايد السكان توسع الواردات يبدو أن االنتاج والتجارة يتسعان مع الوقت بدفع من تنامي الطلب النات

واملداخيل، ويف حالة البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية ال تستطيع االختبارات رفض فرضية انعدام السببية 
 أي أن االنتاج ال يؤثر يف الواردات وال الواردات تنحي االنتاج". –يف أي من االجتاهني 

                                                 
،  ص 2015ية والصاحل العام("، روما، سنة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، "حالة أسواق السلع الزراعة )التجارة واألمن الغذائي: حتقيق توازن أفضل بني األولوايت الوطن 1

28. 
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النامية اليت تعتمد بكثرة على الواردات الغذائية لتحقيق أمنها وهو احلال ابلنسبة للجزائر ابعتبارها من البلدان 
نتاجه يف اجلانب النظري للدراسة وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثة القائلة بوجود عالقة الغذائي، وهو ما مت است

 سببية بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية ابجلزائر.



 في الجزائر األمن الغذائيعلى  الزراعيستثمارلتأثير اإل دراسة قياسية الفصل الرابع:
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  :الصةخ
لفصل اتضح لنا أبن اجلزائر تتمتع بفرص استثمارية متعددة يف الزراعة، ابلنظر اىل ما مت التطرق اليه يف هذا ا من

مساحتها وموقعها اجلغرايف الذي يشجع على ذلك، وعلى ما متتلكه من أراضي زراعية، موارد مائية، بشرية وموارد 
البحث العلمي واالرشاد الزراعي مالية متثلت يف خمتلف القروض الزراعية املوجهة لالستثمار الزراعي، ابالضافة اىل 

 الذي يسعى اىل توفري املناخ االستثماري للزراعة يف اجلزائر.
قد تبني لنا أن دالة االنتاج الزراعي هلا عدة أنواع واستخدامات، حيث جند أبن دالة االنتاج "كوب دوغالس" 

خالل دراستنا القياسية لدالة الناتج أكثرها استعماال يف الدراسات الكمية يف جمال الزراعة، كما وقد تبني من 
الزراعي اجلزائري أبهنا تعتمد ابألساس على مدى كفاءة ومالءمة املدخالت االنتاجية ويف مقدمتها العامل املادي 
املتمثل يف رأس املال الزراعي وابألخص مكوانته من أرض زراعية وثروة حيوانية، وأن اليد العاملة ال تؤثر فيها 

ب، ابالضافة اىل عدم فعالية السياسات االقتصادية على الناتج الزراعي واليت اتبعتها الدولة منذ ابلشكل املطلو 
تعتمد بصفة كبرية جدا على كما تبني لنا أبن الفجوة الغذائية يف اجلزائر لتشجيع االستثمار الزراعي.   2000سنة 

 الناتج الزراعي والفجوة الغذائية اىل عدم ، كما خلصت دراسة السببية والتكامل املشرتك بنيالواردات الغذائية
 بينهما. املدى طويلة وجود عالقة 
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من أهم القطاعات املنتجة واألساسية لتحقيق التنمية  يعدمن خالل هذه الدراسة تبني لنا أبن القطاع الزراعي 
الذي يوفر االحتياجات  األساسيفالزراعة هي املصدر  االقتصادية، فعالقاته األمامية واخللفية جعلته قطاعا هاما.

الدور األساسي للزراعة، كما  ما ميثلوهو اليت تشهد تزايدا مع ارتفاع معدالت النمو السكاين و الغذائية للمواطنني 
بحت أن هلا عدة مهام أخرى تتمثل يف تزويد القطاع الصناعي ابملواد األولية وابألخص الصناعات الغذائية اليت أص

، يوفر القطاع مناصب شغل سواء كانت مؤقتة أو دائمة خاصة لسكان األرايف، ابالضافة تشهد اهتماما وتطورا
ة الصعبة من خالل تصدير الفائض عملاىل مسامهتها يف املبادالت التجارية الداخلية منها واخلارجية، جلب ال

 الريف وابلتايل زايدة الطلب على خمتلف السلع االنتاجي، كما أهنا حتسن من املستوى املعيشي للسكان خاصة يف
 هم يف حتقيق التوازن البيئي.  املدور ال ابالضافة اىلاألمر الذي ينشط السوق 

على الرغم من هذه األمهية للزراعة، جند أن الدول النامية مل تعطها األمهية الكبرية كاليت أولتها للقطاع 
ال تزال حتت التبعية االقتصادية وابلضبط التبعية الغذائية. ويف  ناميةول الالصناعي، فنجد تلك الدول ومن بينها الد

 .دولال ذهذات السياق جند أن األمن الغذائي الذي يعترب ضرورة حتمية ألي بلد، كان وال يزال حتداي ابلنسبة هل
هلذا سعت اجلزائر  و  ،يعترب االستثمار الزراعي مدخال أساسيا لتحقيق األمن الغذائي الذي أصبح أمرا ملحاو 

كغريها من الدول اىل تشجيعه بغية حتقيق هذا املطلب، فقد أولته أمهية ووفرت له خمتلف أشكال الدعم والتشجيع 
حبيث خصصت للقطاع الزراعي يف اطار سياساهتا االقتصادية املنتهجة،  قامت بوضع عدة قوانني هبذا الشأنو 

)أي االستثمار الزراعي( يف الواقع االقتصادي للجزائر  ال أن هذا املدخلبراجمها التنموية. ا خمتلف مبالغ معتربة يف
بشرية  ،طبيعية :بقي دون فعالية يف حتقيق األمن الغذائي هلا على الرغم ان امتالك اجلزائر ملوارد وامكانيات عديدة

 لزراعي يف خمتلف فروعه.جيعلها قبلة استثمارية مميزة لالستثمار ا األمر الذي ،رأس مال ألجل النشاط الزراعيو 
 ومن خالل دراسة املوضوع متكنا من اختبار الفرضيات والوصول اىل ما يلي:

رأس املال الزرارعي على الناتج الزراعي ابجلزائر، حبيث يعترب الناتج الزراعي ذو كثافة رأس يؤثر الفرضية األوىل:  -
 الية أكثر من كونه كثافة عمل، وابلتايل نؤكد الفرضية؛م

تعترب الواردات الغذائية احملدد الرئيسي للتغريات اليت تطرأ على الفجوة الغذائية يف اجلزائر،  ضية الثانية:الفر  -
 وابلتايل نؤكد الفرضية.

يف الواقع الزراعي والفجوة الغذائية  خمرجات االستثماربني  طويلة املدىعالقة  وجدتالثالثة: ال الفرضية  -
 ي الفرضية.وابلتايل ننف ،االقتصادي للجزائر

 وقد خلصت الدراسة يف جانبها النظري اىل مجلة من النتائج ميكن حصرها فيما يلي:
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يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية، حيث تكمن أمهيته من خالل ما يوفره من اشباع  -
ة اىل انعاش التجارة للحاجات الغذائية، توفري ملناصب شغل، تقدميه للمواد األولية للقطاع الصناعي، ابالضاف

 اخلارجية وجلب العملة الصعبة؛ كما أن للزراعة بعد بيئي وهو مسامهتها يف التوازن البيئي والتنوع البيولوجي؛
تزايد السكاين، الفيما يلي: مشكلة أمهها تعاين الدول النامية من مشاكل عدة متس القطاع الزراعي وتتمثل  -

 يازات الزراعية، ضعف النجاعة االنتاجية وحمدودية املوارد املائية.املال، نوعية احل سأر النسبية ل ةالندر 
ترتبط السياسات الزراعية ابلسياسات االقتصادية للدولة، وتكمن مدى جناعتها يف تطوير القطاع الزراعي يف  -

 النتائج امللموسة يف الواقع من خالل االنتاج الزراعي وامتصاصه للطلب احمللي عليه؛
حتتية، موارد مالية،  هياكلتثمارات الزراعية تتوقف على مدى توفر مناخ مساعد على ذلك، ان فعالية االس -

 مرافقة وتوجيه للنشاط الزراعي؛
األمن الغذائي يعترب مسؤولية على عاتق الدول واجملتمع الدوىل، وحق مشروع لكل انسان، وهو ال يعين فقط  -

مغذي وصحي ويكون ذلك اىل أن يكون الغذاء كايف،  عدىاحلصول على الغذاء الكايف للسكان فقط، امنا يت
 مستقر ألجل اجليل احلايل واجليل املستقبلي؛

ان حتقيق األمن الغذائي يكون من خالل منطني: اما ابالنتاج احمللي أو من خالل الواردات، اال أنه يفضل  -
ا مل تكن تكلفة استغالل املوارد هذا اذ ،اخليار األول على الثاين، ألن ذلك أدوم لألمن الغذائي وعدم هتديده

 املتاحة ابهضة جدا؛
تعاين أغلب الدول النامية وخاصة الدول العربية من مشكلة غذائية حادة انجتة عن قصور منو االنتاج الزراعي  -

عن مواكبة الطلب الغذائي احمللي، وابلضبط يف املواد واسعة االستهالك، ومازاد من حدهتا هو تركز انتاج هذه 
د لدى الدول املتقدمة ذات النفوذ االقتصادي الكبري ما قد يؤثر على استقاللية القرارات االقتصادية هلذه املوا

 الدول؛
النمو السكاين، حتسن  :منها ،ميكن االقرار بوجود مشكلة غذائية وتغذوية يف اجلزائر، نتيجة عدة عوامل -

لعامل البشري والعوامل الطبيعية. واألمر الذي املستوى املعيشي، األسباب التنظيمية، أسباب  تكنولوجية، ا
يزيد من تفاقمها هو اعتمادها على الواردات الغذائية واليت تتأثر بشدة أبسعار البرتول يف السوق العاملية، 

 ؛لوارداهتاحيث تعترب صادرات البرتول املمول الرئيسي 
ض املنتجات )تضم جمموعة اخلضر والفواكه، حتقيق اجلزائر ملستوايت من االكتفاء الذايت مرتفعة نسبيا يف بع -

مجلة اللحوم خاصة البيضاء والبيض(، ونسب متوسطة يف بعض املنتجات )تضم احلليب ومشتقاته واألمساك( 
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اال أن ذلك ال يغنيها عن االسرتاد، حيث تسجل بعض املنتوجات معدالت منخفضة جتعلها تعتمد على 
 البقول والزيوت(. واسعة االستهالك )تضم مجلة احلبوب،االسرتاد وهي تشمل املواد األساسية ال

 تعترب اجلزائر دولة استهالكية ألن أكرب نسبة من دخلها يوجه حنو الغذاء؛ -
رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة اال أن القطاع الزراعي مل يصل اىل حتقيق االكتفاء الذايت يف املنتجات  -

استهالكا يتم اسرتادها، حيث تعترب مجلة احلبوب املصدر الرئيسي التساع فنجد أغلب أو أكثر املواد  ،الغذائية
 الفجوة الغذائية يف اجلزائر؛

تتمتع اجلزائر مبناخ استثماري جيعلها قبلة ملختلف أنواع االستثمار ويف خمتلف امليادين اال أن األمر يتطلب  -
 هلا؛ االهتمام والتسيري العقالين لتشجيع االستثمارات وجعلها مواتية

الدولة ألجل النهوض ابلقطاع الزراعي مل حتقق أهدافها املسطرة، على  تبنتهاأن السياسات االقتصادية اليت  -
خاصة يف خمتلف براجمها التنموية، اذ يساهم القطاع الزراعي بنسبة  ،الرغم من الدعم املايل الذي شهده القطاع

وسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الزراعي بلغ من امجايل الناتج احمللي اخلام، وأن مت %10يف حدود 
من اليد العاملة  %9.93كما يشغل القطاع نسبة   ،2015-2000دوالر خالل الفرتة ما بني  404.15

مليون دوالر سنة  10995الكلية، ابالضافة اىل تسجيل عجز يف امليزان التجاري الزراعي قدر حبوايل 
2015. 

دين لزراعي بسبب ظاهرة النزوح الريفي وهجرهتا اىل ابقي القطاعات بسبب تنقص اليد العاملة يف القطاع ا -
 هتا يف استخدام التقنيات احلديثة.االجتماعي للعاملني، ابالضافة اىل ضعف كفاءاملداخيل وعدم وجود التأمني 

للعقارات  تتمثل يف: عدم وضوح االطار القانوين ،يعاين االستثمار الزراعي يف اجلزائر مجلة من التحدايت -
الزراعية، ضعف اهلياكل املدعمة له، ارتفاع أسعار مدخالت االنتاج الزراعي، تدين املستوى التكنولوجي 
املستخدم يف العملية االنتاجية، عدم استقرار السياسات االقتصادية للبالد خاصة السياسات الزراعية وضعف 

روف ووجود صعوابت خبصوص املوارد املائية وكذا الظ الكفاءة االقتصادية يف تطبيقها، تدهور األراضي الزراعية
، طبيعة احليازات الزراعية واليت يطغى عليها طابع احليازات الصغرية، ابالضافة اىل الناخية غري املواتية أحياان

التدخل البشري من خالل ظاهرة الرعي اجلائر والتوسع العمراين، مشاكل ختص اخلدمات التجارية والتسيري 
، مشكلة عدم التوازن بني العرض والطلب يف سوق العمل وقلة االتصال بني مؤسسات البحث االدراي

 واالرشاد الزراعي احمللية وحميطها اخلارجي؛
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ظ من خالل دراستنا هو وجود حعلى الرغم من الدراية ابلوضعية السيئة لألمن الغذائي يف اجلزائر، اال أن املال -
األمر الذي يعكس ضعف ارادة الدولة من خالل سياساهتا  ،راعيعزوف عن  االستثمار يف القطاع الز 

 االقتصادية غري الفعالة؛
يعرب عن االستثمار الزراعي برأس املال الزراعي والذي يشمل خمتلف مستلزمات القطاع من أصول واليت تتمثل  -

 وغريها؛ أساسا يف االالت الزراعية، األراضي الزراعية، البذور، املبيدات والثروة احليوانية
لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر والتخفيف من الفجوة الغذائية  اأساسي يعد مدخال ان االستثمار الزراعي ال -

 اليت هي يف تزايد مستمر.
 كما خلصت الدراسة التطبيقية اىل جمموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:

جلزائر، تبني لنا أن القطاع الزراعي يتوفر على موارد من خالل حتليلنا لوضعية املوارد واالمكانيات الزراعية يف ا -
 طبيعية )أراضي زراعية وموراد مائية( هامة، وثروةحيوانية ميكن استغالهلا يف االنتاج الزراعي؛

من املساحة الكلية،  %18مليون هكتار، اال أهنا تقدر بنسبة  43تبلغ املساحة املستغلة يف الزراعية حبوايل  -
 مليون هكتار. 238نسبة ضئيلة ابلنظر اىل املساحة الكلية للبالد والبالغة  ميكن القول أبهنا

من األراضي الزراعية تستغل  %90يعتمد النشاط الزراعي يف اجلزائر اساسا على الزراعة املطرية، حيث  -
 ابالعتماد على تساقط األمطار، ويرجع نقص الزراعة املروية اىل سوء استغالل املياه ال اىل ندرهتا؛

وان البحث العلمي  أن القروض املالية اليت تقدم للمستثمرين الزراعيني غري كافية مقارنة ابحتياجاهتم املالية -
 الزراعي يف اجلزائر ال يزال طور التكوين؛

رغم أمهية رأس املال الزراعي )الثابت واملتداول( يف حتسني االنتاجية، اال أن استعماله يف اجلزائر ما زال دون  -
املطلوب مقارنة ابالحتياجات احلقيقية، وخنص ابلذكر األمسدة، املبيات، البذور احملسنة وحىت املكننة  املستوى
 الزراعية؛

دوغالس" هي األنسب واألحسن لتقدير دوال الناتج الزراعي عموما ودالة الناتج -تبني لنا أبن دالة "كوب -
 الزراعي يف اجلزائر خصوصا.

( تعكس العالقة الطردية بني الناتج الزراعي ومدخالت العملية 6.90يف اجلزائر ) أن الكفاءة االنتاجية الزراعية -
 االنتاجية، أي أن االنتاج يعتمد على حجم الوفرة النسبية للمدخالت االنتاجية؛

تتميز الزراعة اجلزائرية بكوهنا ذات كثافة رأس املال أكثر من كوهنا كثافة للعمل، وهذا ما ملسناه من خالل  -
( ذات اشارة سالبة ما -0.24ل القياسي لدالة الناتج الزراعي، حيث وجدان أن مرونة االنتاج للعمل )التحلي
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يدل على أن رأس املال البشري ال يرفع من مستوى االنتاجية، وهذا راجع اىل عدم كفاءهتا ونقص الطلب 
تكاليف املزرعية مقارنة على ال عبءاعلى العمل الزراعي من جهة، واىل ضعف املداخيل الزراعية ما شكل 

( كبرية وهو ما 116.03بباقي القطاعات من جهة أخرى. ويف مقابل ذلك جند أن مرونة رأس املال الزراعي )
 يشري اىل مدى دوره الفعال واهلام يف العملية االنتاجية؛

يؤدي اىل زايدة  %10ان دالة الناتج الزراعي ذات غلة حجم متزايدة، أي أن الزايدة يف عوامل االنتاج بنسبة  -
 ؛%92االنتاج بنسبة 

خمتلف مكوانت رأس املال و دوغالس" بعدة متغريات، واليت مشلت العمل -من خالل تقدير دالة "كوب -
الزراعي  )الثروة احليوانية، املكننة الزراعية، كمية األمسدة املستعملة واملبيدات احلشرية(، ابالضافة اىل ادخال 

كمتغرة ومهية، توصلنا اىل عدم معنوية هذه   2000اتبعتها الدولة بعد سنة السياسات االقتصادية واليت 
 املتغريات ما عدا األرض الزراعية، الثروة احليوانية واملكننة الزراعية.

 أكثر مكوانت رأس املال الزراعي أتثريا على الناتج الزراعي هي الثروة احليوانية واألرض الزراعية. -
ر هلا أتثري سليب على الناتج الزراعي هذا من خالل االشارة السالبة ملرونتها ما يدل أبن املكننة الزراعية يف اجلزائ -

استعمال االالت الزراعية يف العملية االنتاجية غري فعال ويرجع السبب يف ذلك اىل أن معظم املستثمرات ال 
اقتناؤها نظرا الرتفاع أسعارها مقابل متتلكها ابلكم والنوع املناسبني فأغلبها مهتلكة، وأما احلديثة منها ال ميكن 

 تندي مداخيل املزارعني؛
تعترب الفجوة الغذائية أحسن مؤشر يعتمد به لدراسة واقع األمن الغذائي ألي بلد، ويف اجلزائر تعترب الفجوة  -

ات الغذائية هي يف اتساع مستمر نظرا العتمادها على الورادات الغذائية، حبيث خلصنا اىل أن ارتقاع الوارد
األمر الذي يعكس مدى التبعية الغذائية  %98الغذائية بوحدة واحدة فان الفجوة الغذائية تنخفض بنسبة 

وهي نسبة قليلة جدا تعكس مدى  %02للجزائر، ويف املقابل جند أن الناتج الزراعي ال يساهم اال بنسبة 
 ضعف االنتاج الزراعي يف التقليل من الفجوة الغذائية؛

لتالية: عدد السكان، أسعار الغذاء، القدرة الشرائية، الصادرات الغذائية ليس هلا أتثري على  ان املتغريات ا -
الفجوة الغذائية هذا من خالل عدم معنويتها يف النموذج املقدر لدالة الفجوة الغذائية، ما يبني أنه مهما تغريت 

ة األوىل الواردات الغذائية، رغم أن هذا هذه العوامل فان الفجوة الغذائية ستظل يف اتساع ألهنا تتبع ابلدرج
 مناقض للفكر االقتصادي اال أنه يعكس الواقع االقتصادي للجزائر؛
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عدم وجود عالقة طويلة املدى بني الناتج الزراعي والفجوة الغذائية، فبالرغم من أن السلسلتني متكاملتني من  -
بواقي النموذج املقدر مل تكن مستقرة، ابالضافة  ( اال أهنما ال يوجد تكامل مشرتك بينهما ألن1نفس الدرجة )

جراجنر" الذي أكدت ذلك، وجتدر االشارة اىل أن خمتلف نتائج الدراسة القياسية -اىل اختبار السببية "اجنل
 تبقى رهينة صحة البياانت املتوفرة.

 ابالعتماد على النتائج املتوصل اليها ميكن وضع بعض االقرتاحات:
راعية والرتشيد العقالين يف استغالهلا ألجل حتسني االنتاجية الزراعية، وابلتايل حتسني األمن تنمية املوراد الز  -

 الغذائي من خالل االنتاج احمللي واخلروج من التبعية الغذائية؛
االهتمام ابلتنمية الريفية من خالل توفري املرافق الضرورية ألجل حتسني املستوى املعيشي للسكان الريفني  -

 ثلون اليد العاملة الزراعية؛والذين مي
توفري االحصائيات بصفة واضحة ومستمرة لكل متغريات القطاع الزراعي، ألجل مساعدة البحث العلمي يف  -

 حتليل وضعية القطاع حاليا ومستقبال مما يساعد على التخطيط؛
ري له يف ظل بيئة اقتصادية، اعادة االعتبار واعطاء األمهية البالغة لالستثمار الزراعي وتوفري املناخ االستثما -

 اجتماعية وسياسية مستقرة؛
توفري الضمان االجتماعي والصحي للمزارعني والضمان ضد الكوارث الطبيعية، وتسوية وضعية العقارات  -

 الزراعية؛
اعادة النظر يف السياسات االقتصادية عموما والسياسات الزراعية على وجه اخلصوص، منها سياسة دعم  -

 الغذائية الواسعة االستهالك للتقليل من الطلب املتزايد عليها؛أسعار السلع 
القيام ابلتوسع األفقي والعمودي لألراضي الزراعية وتوفري الشروط الالزمة لتكاثر ومنو الثروة احليوانية ألهنما أهم  -

 عاملني مؤثرين يف زايدة الناتج الزراعي؛
ثمارات احمللية واألجنبية، وحتسني املنافسة بني املنتجات السعي خللق تنافسية يف القطاع الزراعي جلذب االست -

 الزراعية يف السوق احمللية والسوق اخلارجية؛
توفري خمتلف مدخالت العملية االنتاجية الزراعية )االت، بذور، مبيدات وأمسدة وغريها( للمناطق ذات امليزة  -

 النسبية يف حماصيل معينة؛
مارات مشرتكة يف جمال الزراعة وبناء منوذج اقتصادي عريب زراعي مشرتك تعزيز التكامل العريب للقيام ابستث -

 ألجل حتقيق أمنها الغذائي. 
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 بناء على النتائج املتوصل اليها من خالل الدراسة، وكافاق للبحث ميكننا اقرتاح ما يلي: 
 دام مناذج "ابانل"؛توسيع موضوع دراستنا القياسية ليشمل جمموعة من الدول )النامية العربية( وذلك ابستخ -
 جلزائر؛ابدور االستثمار األجنيب واالستثمار اخلاص يف القطاع الزراعي كشركاء اقتصاديني يف التنمية الزراعية  -
 دراسة واستشراف وضعية الفجوة الغذائية ألهم احملاصيل الزراعية ذات االستهالك الواسع يف اجلزائر. -
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 للنموذج األول لدالة الناتج الزراعي  البياانت املستخدمة يف الدراسة القياسية(: 01امللحق رقم )
 K L PRO السنوات

1980 / / 2090778 

1981 / / 2147726 

1982 / / 1969818 

1983 / / 2069437 

1984 / / 2226071 

1985 / / 2729678 

1986 / / 2762877 

1987 / / 2773076 

1988 / / 2645776 

1989 / / 2927290 

1990 / 1391000 2844961 

1991 / 1417000 3540442 

1992 / 1444000 3813764 

1993 / 1080000 3683287 

1994 / 1110000 3367234 

1995 1881 1084000 3788400 

1996 2379 1154000 4476374 

1997 2164 1180000 3651021 

1998 2957 1200000 4081546 

1999 3162 1250000 4341993 

2000 3027 1288000 4065212 

2001 3561 1326000 4367037 

2002 3838 2100000 4568907 

2003 4479 2113000 5313813 

2004 5034 1617000 5854798 

2005 5022 1381000 6086825 

2006 5434 1609000 6546424 

2007 6354 2220000 5860791 

2008 7041 2244000 6171047 

2009 9464 2358000 7516264 

2010 9982 2420000 8020329 

2011 10278 2442000 8871547 

2012 11992 2476000 9294293 

2013 14270 2528000 10187215 

2014 16272 2550000 8790571 

2015 18901 4959000 9295223 

2016 21341 2545000 9333511 

 ، املنطمة العربية للتنمية الزراعية والبنك الدويل."FAOمن اعداد الطالبة ابالعتماد على: بياانت منطمة " املصدر:
 .ميثل الناتج الزراعي PROمتثل اليد العاملة الزراعية،  Lمتثل رأس املال الزراعي،  Kحيث: 



 

 

 للنموذج الثاين لدالة الناتج الزراعي بياانت املستخدمة يف الدراسة القياسيةال (:02امللحق رقم )
 PG MACH ENG SAU RP LIVES السنوات

1980 0 / / / / / 

1981 0 / / / / / 

1982 0 / / / / / 

1983 0 / / / / / 

1984 0 / / / / / 

1985 0 / / / / / 

1986 0 / / / / / 

1987 0 / / / / / 

1988 0 / / / / / 

1989 0 / / / / / 

1990 0 116777 15088952 38676 4689 4066620 

1991 0 119500 14672404 38622 6048 3936186 

1992 0 123000 15484418 38865 2820 4054833 

1993 0 106335 15909700 38862 2653 4133093 

1994 0 102381 16353715 39640 3002 4092287 

1995 0 98995 17175719 39649 5208 4195804 

1996 0 100902 15278821 39636 1137 3961355 

1997 0 101897 16046868 39690 770 4080837 

1998 0 100886 18864612 39826 441 4549013 

1999 0 101472 17823868 39731 1172 4560218 

2000 1 102550 18478653 40021 1678 4589704 

2001 1 119500 18949735 40109 2182 4590944 

2002 1 101182 19121718 39855 2688 4610454 

2003 1 106335 19702282 39906 3193 4747550 

2004 1 102377 20496439 41145 3699 4882412 

2005 1 111646 20416203 41211 2723 4934441 

2006 1 114781 20249738 41181 2416 5074783 

2007 1 116112 20321589 41252 3478 5130354 

2008 1 117179 20313442 41309 5623 5105198 

2009 1 118507 20746011 41380 3083 5308273 

2010 1 120602 21597724 41374 1786 5544759 

2011 1 110290 22140343 41388 7510 5714887 

2012 1 111576 22821289 41399 8872 5918598 

2013 1 113256 23679904 41432 8161 6147680 

2014 1 115502 24475882 41431 7049 6397740 

2015 1 118336 24977159 41456 7049 6518118 

2016 1 120094 25012513 41360 7049 6506441 

 ة والبنك الدويل.، املنطمة العربية للتنمية الزراعي"FAOمن اعداد الطالبة ابالعتماد على: بياانت منطمة " املصدر:
متثل األراضي  SAUمتثل السماد املستخدم،  ENGمتثل املكننة الزراعية،  MACHمتثل السياسات االقتصادية،  PGحيث: 

 متثل الثروة احليوانية. LIVESمتثل املبيدات احلشرية املستعملة،  RPالزراعية املستعملة، 



 

 

 لنموذج الفجوة الغذائية لقياسية البياانت املستخدمة يف الدراسة ا (:03امللحق رقم )
 CPN POP PRC CACR FAJ IMP EXP السنوات

1980     -5165539 5207651 42112 

1981     -6163534 6207944 44410 

1982     -4374735 4413501 38766 

1983     -4106375 4146125 39750 

1984     -3747178 3783280 36102 

1985     -3575038 3605687 30649 

1986     -3312917 3356634 43717 

1987     -3585027 3631010 45983 

1988     -3032616 3092893 60277 

1989     -3392379 3428275 35896 

1990 16 25912000 16 3550 -3665624 3782785 117161 

1991 19 26554000 19 3423 -3647166 3712540 65374 

1992 25 27181000 25 3404 -4056483 4165938 109455 

1993 31 27786000 31 3260 -3380089 3544102 164013 

1994 40 28362000 40 3161 -3797620 3996373 198753 

1995 52 28904000 52 3224 -4219006 4383127 164121 

1996 62 29411000 62 3298 -5117831 5315540 197709 

1997 66 29887000 66 3281 -3793145 3948183 155038 

1998 68 30336000 68 3397 -3781573 3936651 155078 

1999 70 307663000 70 3457 -2539337 2655435 116098 

2000 70 31184000 70 3541 -2658781 2762320 103539 

2001 73 31592000 73 3600 -2832555 2950452 117897 

2002 74 31995000 74 3755 -2595403 2714531 119128 

2003 77 32404000 77 3974 -3120165 3222282 102117 

2004 81 32831000 81 4091 -3968305 4049415 81110 

2005 82 33288000 82 4273 -3503229 3581165 77936 

2006 84 33288000 84 4282 -3902379 3983166 80787 

2007 87 33778000 87 4359 -5084514 5207432 122918 

2008 91 34300000 91 4390 -6934662 7075371 140709 

2009 96 34861000 96 4386 -5544710 5628406 83696 

2010 100 35466000 100 4463 -5368836 5459080 90244 

2011 105 36820000 105 4505 -6953738 7031728 77990 

2012 114 37566000 114 4564 -6899197 6962284 63087 

2013 116 38339000 116 4596 -6537435 6794991 57556 

2014 121 39113000 121 4676 -6513434 6571218 57784 

2015 127 39872000 127 4760 -5131444 5184452 53008 

2016 135 40607000 135 4828 -4700132 4758433 58301 

 ، املنطمة العربية للتنمية الزراعية والبنك الدويل. "FAOبياانت منطمة " من اعداد الطالبة ابالعتماد على: املصدر:
متثل القدرة  CACRمتثل أسعار الغذاء،  PRCمتثل التعداد السكاين،  POPمتثل االستهالك،  CPNحيث: 
 متثل الصادرات الغذائية. EXPمتثل الواردات الغذائية،  IMP: متثل الفجوة الغذائية، FAJ الشرائية.



 

 

 نتائج تقدير النموذج األول لدالة الناتج الزراعي الكلي (:04مللحق رقم )ا
Dependent Variable: LPRO   

Method: Least Squares   

Date: 02/08/19   Time: 15:36   

Sample: 1995 2016   

Included observations: 22   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LL -0.244400 0.090964 -2.686790 0.0146 

LK 1.160350 0.046753 24.81897 0.0000 

C 6.904467 1.140886 6.051846 0.0000 
     
     R-squared 0.975023     Mean dependent var 13.53043 

Adjusted R-squared 0.972394     S.D. dependent var 0.815257 

S.E. of regression 0.135456     Akaike info criterion -1.034221 

Sum squared resid 0.348617     Schwarz criterion -0.885442 

Log likelihood 14.37643     Hannan-Quinn criter. -0.999173 

F-statistic 370.8503     Durbin-Watson stat 1.582000 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Eveiws 8 من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  املصدر:    
 األولنموذج لل whiteنتائج اختبار  (:05قم )ر امللحق 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.005120     Prob. F(5,16) 0.1327 

Obs*R-squared 8.474856     Prob. Chi-Square(5) 0.1319 

Scaled explained SS 6.821714     Prob. Chi-Square(5) 0.2342 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/09/19   Time: 09:27   

Sample: 1995 2016   

Included observations: 22   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -13.74213 6.605453 -2.080423 0.0539 

LL^2 -0.005855 0.035675 -0.164118 0.8717 

LL*LK -0.123486 0.073543 -1.679111 0.1125 

LL 1.322834 0.786547 1.681825 0.1120 

LK^2 0.050553 0.021094 2.396538 0.0291 

LK 0.871047 0.750948 1.159930 0.2631 
     
     R-squared 0.385221     Mean dependent var 0.015846 

Adjusted R-squared 0.193102     S.D. dependent var 0.023828 

S.E. of regression 0.021404     Akaike info criterion -4.623449 

Sum squared resid 0.007330     Schwarz criterion -4.325892 

Log likelihood 56.85794     Hannan-Quinn criter. -4.553354 

F-statistic 2.005120     Durbin-Watson stat 2.873092 

Prob(F-statistic) 0.132650    

 Eveiws 8 لى خمرجات برانمجمن اعداد الطالبة ابالعتماد ع املصدر:
 



 

 

 املدرج التكراري لبواقي النموذج األول (:06امللحق رقم )
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Series: Residuals

Sample 1995 2016

Observations 22

Mean      -3.24e-15

Median  -0.019123

Maximum  0.329463

Minimum -0.218993

Std. Dev.   0.128844

Skewness   0.613918

Kurtosis   3.158387

Jarque-Bera  1.404944

Probability  0.495359

 
 Eveiws 8 من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:
 دالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط الذايت اجلزئي للنموذج األول (:07امللحق رقم )

 ا
 األوللنموذج ل لالستقرارية (chowنتائج اختبار ) (:08م )مللحق رق

Chow Breakpoint Test: 2000  

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1995 2016  
     
     F-statistic 0.140307  Prob. F(3,16) 0.9344 

Log likelihood ratio 0.571284  Prob. Chi-Square(3) 0.9030 

Wald Statistic 0.420921  Prob. Chi-Square(3) 0.9359 
     
     

  Eveiws 8 من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:
 



 

 

 نبؤاألول على التنموذج نتائج اختبار مقدرة ال (:09امللحق رقم )
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LPROF ± 2 S.E.

Forecast: LPROF

Actual: LPRO

Forecast sample: 1995 2016

Included observations: 22

Root Mean Squared Error 0.125882

Mean Absolute Error      0.101874

Mean Abs. Percent Error 0.749661

Theil Inequality Coefficient  0.004644

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.006323

     Covariance Proportion  0.993677

 
   Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 نتائج تقدير النموذج الثاين (:10امللحق رقم )
Dependent Variable: LPRO   

Method: Least Squares   

Date: 02/14/19   Time: 09:40   

Sample: 1990 2016   

Included observations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LL 0.395295 0.491159 0.804820 0.4309 

LLIVES 3.263595 4.023102 0.811214 0.4273 

LMACH -2.568089 1.676629 -1.531698 0.1421 

LENG 0.575828 4.116703 0.139876 0.8902 

LRP -0.227522 0.145304 -1.565841 0.1339 

LSAU 21.60614 8.749411 2.469439 0.0232 

PG 0.161058 0.408023 0.394728 0.6974 

C -250.1083 82.70240 -3.024196 0.0070 
     
     R-squared 0.920333     Mean dependent var 13.08775 

Adjusted R-squared 0.890981     S.D. dependent var 1.237978 

S.E. of regression 0.408755     Akaike info criterion 1.289794 

Sum squared resid 3.174535     Schwarz criterion 1.673746 

Log likelihood -9.412220     Hannan-Quinn criter. 1.403963 

F-statistic 31.35591     Durbin-Watson stat 1.692421 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

   Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 



 

 

 نتائج تقدير النموذج الثاين بعد التعديل (:11امللحق رقم )
Dependent Variable: LPRO   

Method: Least Squares   

Date: 02/14/19   Time: 10:13   

Sample: 1990 2016   

Included observations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LSAU 26.39987 6.927086 3.811107 0.0009 

LMACH -2.843563 1.253745 -2.268056 0.0330 

LLIVES 3.839365 1.127963 3.403803 0.0024 

C -293.0103 62.29665 -4.703469 0.0001 
     
     R-squared 0.905879     Mean dependent var 13.08775 

Adjusted R-squared 0.893602     S.D. dependent var 1.237978 

S.E. of regression 0.403812     Akaike info criterion 1.160219 

Sum squared resid 3.750475     Schwarz criterion 1.352195 

Log likelihood -11.66296     Hannan-Quinn criter. 1.217303 

F-statistic 73.78867     Durbin-Watson stat 1.542311 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

    Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 نتائج تقدير النموذج الثاين املعدل بعد تصحيح مشكل االرتباط الذايت لألخطاء (:12)امللحق رقم 

Dependent Variable: LPRO   

Method: Least Squares   

Date: 02/14/19   Time: 11:49   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  

Convergence achieved after 14 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LSAU 13.10095 5.871805 2.231163 0.0367 

LMACH -0.265646 0.991091 -0.268034 0.7913 

LLIVES 4.202526 0.823793 5.101436 0.0000 

C -187.3806 52.15667 -3.592650 0.0017 

AR(1) 0.310903 0.133875 2.322342 0.0303 
     
     R-squared 0.957245     Mean dependent var 13.21641 

Adjusted R-squared 0.949101     S.D. dependent var 1.062567 

S.E. of regression 0.239723     Akaike info criterion 0.152377 

Sum squared resid 1.206810     Schwarz criterion 0.394318 

Log likelihood 3.019102     Hannan-Quinn criter. 0.222047 

F-statistic 117.5429     Durbin-Watson stat 1.705080 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .31   
     
     

    Eviwes 8اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج  مناملصدر: 
 

 



 

 

 بعد التعديلللنموذج الثاين  ARCH-LMنتائج اختبار  (:13امللحق رقم )

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.043762     Prob. F(1,23) 0.8361 

Obs*R-squared 0.047477     Prob. Chi-Square(1) 0.8275 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/14/19   Time: 12:44   

Sample (adjusted): 1992 2016   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.049947 0.020260 2.465250 0.0216 

RESID^2(-1) -0.043689 0.208843 -0.209193 0.8361 
     
     R-squared 0.001899     Mean dependent var 0.047838 

Adjusted R-squared -0.041497     S.D. dependent var 0.086109 

S.E. of regression 0.087877     Akaike info criterion -1.949137 

Sum squared resid 0.177615     Schwarz criterion -1.851627 

Log likelihood 26.36421     Hannan-Quinn criter. -1.922092 

F-statistic 0.043762     Durbin-Watson stat 1.982318 

Prob(F-statistic) 0.836139    
     
     

    Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 املدرج التكراري لبواقي النموذج الثاين بعد التعديل (:14امللحق رقم )
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Series: Residuals

Sample 1991 2016

Observations 26

Mean      -2.04e-09

Median  -0.008785

Maximum  0.618016

Minimum -0.418906

Std. Dev.   0.219710

Skewness   0.723324

Kurtosis   4.200353

Jarque-Bera  3.828109

Probability  0.147481

 
    Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 



 

 

 الة االرتباط الذايت ودالة االرتباط الذايت اجلزئي للنموذج الثاين بعد التعديلد (:15امللحق رقم )

 
   Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 

 للنموذج الثاين املصحح بعد التعديل لالستقرارية (chowنتائج اختبار ) (:16امللحق رقم )
Chow Breakpoint Test: 2000   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

     

Equation Sample: 1991 2016  
     
     F-statistic 1.548695  Prob. F(5,16) 0.2306 

Log likelihood ratio 10.26270  Prob. Chi-Square(5) 0.0681 

Wald Statistic  13.05364  Prob. Chi-Square(5) 0.0229 
     
     

   Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 نتائج اختبار مقدرة النموذج الثاين بعد التعديل على التنبؤ (:17امللحق رقم )
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LPROF ± 2 S.E.

Forecast: LPROF

Actual: LPRO

Forecast sample: 1990 2016

Adjusted sample: 1991 2016

Included observations: 26

Root Mean Squared Error 0.227974

Mean Absolute Error      0.167227

Mean Abs. Percent Error 1.301873

Theil Inequality Coefficient  0.008599

     Bias Proportion         0.000020

     Variance Proportion  0.037027

     Covariance Proportion  0.962953

  
    Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 



 

 

 ائج تقدير منوذج دالة الفجوة الغذائيةنت (:18امللحق رقم )
Dependent Variable: FAJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/19/19   Time: 18:55   

Sample: 1990 2016   

Included observations: 27   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP -0.984430 0.005549 -177.4006 0.0000 

PRO -0.020498 0.003409 -6.013085 0.0000 

C 157140.6 18071.91 8.695298 0.0000 
     
     R-squared 0.999664     Mean dependent var -4460992. 

Adjusted R-squared 0.999636     S.D. dependent var 1405674. 

S.E. of regression 26833.53     Akaike info criterion 23.33713 

Sum squared resid 1.73E+10     Schwarz criterion 23.48111 

Log likelihood -312.0513     Hannan-Quinn criter. 23.37994 

F-statistic 35662.46     Durbin-Watson stat 0.894169 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

     Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 نتائج تقدير الفجوة الغذائية بعد تصحيح مشكل االرتباط الذايت (:19امللحق رقم )

Dependent Variable: FAJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/19/19   Time: 19:53   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  

Convergence achieved after 9 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP -0.984953 0.005690 -173.0917 0.0000 

PRO -0.021112 0.004409 -4.788397 0.0001 

C 167245.1 27977.99 5.977739 0.0000 

AR(1) 0.503586 0.174373 2.887984 0.0085 
     
     R-squared 0.999779     Mean dependent var -4491583. 

Adjusted R-squared 0.999749     S.D. dependent var 1424317. 

S.E. of regression 22546.68     Akaike info criterion 23.02520 

Sum squared resid 1.12E+10     Schwarz criterion 23.21875 

Log likelihood -295.3276     Hannan-Quinn criter. 23.08094 

F-statistic 33248.45     Durbin-Watson stat 1.829974 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .50   
     
     

     Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 



 

 

 لفجوة الغذائيةالنموذج  ARCH-LMنتائج اختبار (: 20امللحق رقم )
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.057699     Prob. F(1,23) 0.8123 

Obs*R-squared 0.062559     Prob. Chi-Square(1) 0.8025 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 02/19/19   Time: 20:35   

Sample (adjusted): 1992 2016   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.19E+08 1.08E+08 2.946768 0.0072 

RESID^2(-1) -0.029221 0.121650 -0.240206 0.8123 
     
     R-squared 0.002502     Mean dependent var 3.06E+08 

Adjusted R-squared -0.040867     S.D. dependent var 4.62E+08 

S.E. of regression 4.71E+08     Akaike info criterion 42.85697 

Sum squared resid 5.11E+18     Schwarz criterion 42.95448 

Log likelihood -533.7121     Hannan-Quinn criter. 42.88401 

F-statistic 0.057699     Durbin-Watson stat 1.664111 

Prob(F-statistic) 0.812299    
     
     

 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 املدرج التكراري لبواقي منوذج الفجوة الغذائية (:21امللحق رقم )
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Series: Residuals

Sample 1991 2016

Observations 26

Mean      -1.14e-05

Median  -1829.292

Maximum  41325.28

Minimum -59347.60

Std. Dev.   21150.66

Skewness  -0.322003

Kurtosis   4.131995

Jarque-Bera  1.837504

Probability  0.399017

 
 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 



 

 

 دالة االرتباط الذايت ودالة االرتباط الذايت اجلزئي لنموذج الفجوة الغذائية (:22امللحق رقم )

 
 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 لنموذج الفجوة الغذائية لالستقرارية (chowنتائج اختبار ) (:23امللحق رقم )

Chow Breakpoint Test: 2000   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

     

Equation Sample: 1991 2016  
     
     F-statistic 1.095658  Prob. F(4,18) 0.3886 

Log likelihood ratio 5.665752  Prob. Chi-Square(4) 0.2255 

Wald Statistic  4.564595  Prob. Chi-Square(4) 0.3350 
     
     

  Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 
 نتائج اختبار مقدرة منوذج دالة الفجوة الغذائية على التنبؤ (:24امللحق رقم )
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FAJF ± 2 S.E.

Forecast: FAJF

Actual: FAJ

Forecast sample: 1990 2016

Adjusted sample: 1991 2016

Included observations: 26

Root Mean Squared Error 21603.43

Mean Absolute Error      15625.59

Mean Abs. Percent Error 0.383316

Theil Inequality Coefficient  0.002297

     Bias Proportion         0.000889

     Variance Proportion  0.000442

     Covariance Proportion  0.998669

 
 Eviwes 8من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر: 



 

 

 لناتج الزراعي والفجوة الغذائيةنتائج تقدير منوذج ا (:25امللحق رقم )
Dependent Variable: FAJ   

Method: Least Squares   

Date: 02/16/19   Time: 16:37   

Sample: 1980 2016   

Included observations: 37   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PRO -0.319178 0.070898 -4.501918 0.0001 

C -2778047. 389295.8 -7.136083 0.0000 
     
     R-squared 0.366714     Mean dependent var -4348706. 

Adjusted R-squared 0.348620     S.D. dependent var 1301684. 

S.E. of regression 1050564.     Akaike info criterion 30.62009 

Sum squared resid 3.86E+13     Schwarz criterion 30.70717 

Log likelihood -564.4717     Hannan-Quinn criter. 30.65079 

F-statistic 20.26727     Durbin-Watson stat 0.601982 

Prob(F-statistic) 0.000071    
     
     

 Eviwes 8رجات برانمج من اعداد الطالبة ابالعتماد على خماملصدر: 
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