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  فھرس المحتویات
  الصفحة  الموضــــــــــــوع

 مقدمةال
  

  مشكلة األمن الغذائي في الدول النامیة: الباب األول 
  

  مظاھر مشكلة األمن الغذائي في الدول النامیة: الفصل األول 
 

  مفھوم وأسس األمن الغذائي:    المبحث األول
  مفھوم مشكلة األمن الغذائي: أوال 
  ساسیة في تحدید مفھوم األمن الغذائيالعناصر األ: ثانیا 

  الفجوة الغذائیة في الدول النامیة:    المبحث الثاني
نتاج وصافي التجارة الخارجیة من الحبوب ف ي  اإلتطور : أوال 

  العالم
كتفاء الذاتي م ن الس لع م ن الس لع الغذائی ة      تطور نسب اال: ثانیا 

  في الدول العربیة
  یة في الدول النامیةالفجوة التغذو:   المبحث الثالث

  عض المصطلحات المرتبطة بالغذاء والتغدیةبمفاھیم :  أوال
  حتیاجات الفرد من العناصر الغذائیةإ:  ثانیا
  الوضع التغذوي في البلدان النامیة:  ثالثا

  المعونات الغذائیة المقدمة للدول النامیة:  المبحث الرابع
 

  في الدول النامیةأسباب مشكلة األمن الغذائي : الفصل الثاني 
 

رتف  اع مع  دل الطل  ب عل  ى الغ  ذاء ف  ي االعوام  ل الم  ؤثرة ف  ي :   المبح  ث األول
  الدول النامیة

  زدیاد الطلب على الغذاءاتأثیر العامل الدیمغرافي في :  أوال
  تحسن مستوى الدخل الفردي في بعض الدول النامیة:  ثانیا

ج الزراع  ي ف  ي ال  دول  لعوام  ل الم  ؤثرة ف  ي قص  ور اإلنت  ا  ا:  المبح  ث الث  اني 
  النامیة

  العوامل الطبیعیة:  أوال  
  العوامل البشریة:    ثانیا
  تنظیمیةالعوامل ال:    ثالثا

  العوامل التكنولوجیة:   رابعا
  العوامل السیاسیة وسوء توزیع الدخل:  المبحث الثالث

  



 2
 

  العامل السیاسي: أوال 
  سوء توزیع الدخل: ثانیا 

.  

  الصفحة  الموضــــــــــــوع

  ستعمار القدیم والحدیثعامل اال:  المبحث الرابع
ستیطاني على بنیة اإلنتاج الزراعي ستعمار االثیر االأت:  أوال

  النامیة في الدول
تدھور حصیلة صادرات الدول النامیة واتجاه معدل :  ثانیا

  لغیر صالحھا التبادل التجاري
اج وتجارة المواد حتكار الشركات الغذائیة العالمیة إلنتا:  ثالثا

  الغذائیة 
  األساسیة في العالم       

نعكاسات المعونات الغذائیة على األمن الغذائي في ا:  رابعا
  الدول النامیة

إنعكاسات النظام العالمي الجدید للتجارة على األمن :  خامسا
  الغذائي في

  الدول النامیة           
  

  الجزائر أوضاع اإلنتاج الزراعي في: الباب الثاني 
  

إنتاج الحبوب والبقول الجافة والمحاصیل الصناعیة في : الفصل األول 
  الجزائر

  
  إنتاج الحبوب في الجزائر:  المبحث األول

  إنتاج البقول الجافة والمحاصیل الصناعیة في الجزائر:  المبحث الثاني
  إنتاج البقول الجافة في الجزائر: أوال 
  ة في الجزائرإنتاج المحاصیل الصناعی: ثانیا 

  
  إنتاج الخضر والفواكھ في الجزائر: الفصل الثاني 

  
  إنتاج الخضر في الجزائر :  المبحث األول

  اإلنتاج الكلي من الخضر في الجزائر: أوال 
  إنتاج البطاطس في الجزائر: ثانیا 
  إنتاج الطماطم في الجزائر: ثالثا 

  إنتاج البصل في الجزائر: رابعا 
  مام والبطیخ في الجزائرإنتاج الش: خامسا 
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  إنتاج الفواكھ في الجزائر:  المبحث الثاني
  إنتاج الموالح في الجزائر: أوال 
  إنتاج العنب في الجزائر: ثانیا 
  إنتاج التمور في الجزائر: ثالثا 

  في الجزائر نوتإنتاج الزی: رابعا 
  خامسا إنتاج التین في الجزائر 

  والنواة في الجزائر إنتاج الفواكھ ذات الحبیبات: سادسا 
.  

  الصفحة  الموضــــــــــــوع

  إنتاج اللحوم واألسماك والحلیب في الجزائر: الفصل الثالث 
  

  إنتاج اللحوم في الجزائر:  المبحث األول
  تطور عدد المواشي في الجزائر: أوال 
  إنتاج اللحوم الحمراء في الجزائر : ثانیا 
  الجزائرإنتاج اللحوم البیضاء في : ثالثا 

  إنتاج األسماك والحلیب والبیض في الجزائر:  المبحث الثاني
  إنتاج األسماك في الجزائر: أوال 
  إنتاج الحلیب في الجزائر : ثانیا 
  إنتاج البیض في الجزائر : ثالثا 

  
  في الجزائر الفجوة الغذائیة والتغذویة:  الباب الثالث

  
  الفجوة الغذائیة في الجزائر:  الفصل األول

  
  واردات المواد الغذائیة في الجزائر:  المبحث األول

  في الجزائر تطور الكمیات المستوردة من المواد الغذائیة : أوال
  في الجزائر تطور قیمة واردات المواد الغذائیة :  ثانیا

  صادرات المواد الغذائیة في الجزائر:  المبحث الثاني
ف  ي  تط  ور الكمی  ات المص  درة م  ن المنتج  ات الزراعی  ة  :   أوال

  الجزائر
  في الجزائر قیمة صادرات المنتجات الغذائیةتطور  :ثانیا 

  تحلیل الفجوة الغذائیة في الجزائر:  ثالثالمبحث ال
حتیاج ات الغذائی ة   ة الورادات الغذائی ة ف ي تغطی ة اال   حص : أوال

  الوطنیة
 للواردات من المواد الغذائیةنسبة تغطیة قیمة الصادرات  :ثانیا 

  والمشروبات والتبغ
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التوزی   ع الس   لعي والجغراف   ي لل   واردات والص   ادرات       :ثالث   ا 
  السلعیة

  
  یة في الجزائروغذتالفجوة ال:  ثانيالفصل ال

  
  النمط التغذوي في الجزائر:  المبحث األول

  مفھوم النمط التغذوي: أوال 
  طرق تقییم الوضع التغذوي للسكان: ثانیا 

  ـ میزانیات الوفورات الغذائیة 1
  ـ التحقیقات حول المیزانیات العائلیة 2
  ـ التحقیقیات حول االستھالك 3

.  

  الصفحة  الموضــــــــــــوع

  الوضع التغذوي في الجزائر: ثالثا 
  ـ طریقة میزانیات الوفورات الغذائیة  1
  ـ طریقة التحقیقات حول االستھالك 2

  في الجزائر الوضع التغذوي تحلیل:  المبحث الثاني
  دور الحبوب في النمط التغذوي في الجزائر: أوال 
  ستھالك الفردي من المواد الغذائیةتطور متوسط اال: ثانیا 

  
  في الجزائر أسباب المشكلة الغذائیة:  ثالثالفصل ال

  
   األسباب الدیمغرافیة واإلجتماعیة:  المبحث األول

  الوضعیة الدیمغرافیة: أوال 
  السیاسة اإلجتماعیة: یا ثان

  األسبــاب التنظیمیــة:  ثانيالمبحث ال
 بنیة الملكیة الزراعیة: أوال  

  ستثمار الفالحيسیاسة الدولة في مجال اال: انیا  ث
  أسلوب التسویق واألسعار: ثالثا  

  )طبیعیة وبشریة وتكنولوجیة (األسباب األخرى :  ثالثالمبحث ال
  العوامل الطبیعیة : أوال

  العوامل البشریة :  انیاث
  األسباب التكنولوجیة :ثالثا 

  
  سیاسات تحقیق األمن الغذائي في الجزائر:  لرابعالفصل ا

  



 5
 

  
  المخطط الوطني للتنمیة الفالحیةأسس ومناھج :  المبحث األول

  توجیھات المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة : أوال 
  أسس المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة : ثانیا  
  مناھج تنفیذ المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة: ثالثا  
  جھاز الدعم والتأطیر لتنفیذ البرامج : رابعا 

  السیاسات المتعلقة باإلنتاج الزراعي:  المبحث الثاني
  التوسع الزراعي األفقي : أوال 
  التوسع الزراعي الرأسي : ثانیا 

  ـ تحسین إنتاج محاصیل الحبوب 1
  إلنتاج الحیوانيـ تحسین وتكثیف ا 2

.  

  الصفحة  الموضــــــــــــوع

  توفیر المناخ المشجع لتحسین اإلنتاج الزراعي : ثالثا
  ـ تشجیع الدولة لإلستثمار الزراعي 1
  ستخدامھااـ تعبئة الموارد المائیة وترشید  2
  ـ نظام تسویق فعال 3
  ـ مؤسسات خدمیة دینامیكیة 4

  ستھالك الغذائية باالالسیاسات المتعلق:  المبحث الثالث
  السیاسة السكانیة : أوال
  سیاسة الدعم الغذائي :ثانیا 
  ستھالك  الغذائيسیاسة ترشید اال :ثالثا 

  ستھالكاقد من المواد الغذائیة أثناء االـ خفض الف 1
  ـ سیاسة الدعایة واإلعالن في الدولة 2
 ـ سیاسة توزیع الدخل 3
  مواد الغذائیةتكوین مخزون إستراتیجي من ال :رابعا 

  كامل الزراعي العربيتالسیاسات المتعلقة بالتعاون وال:  المبحث الرابع
  محاوالت التقارب والتعاون االقتصادي العربي : أوال 

  ـ محاوالت التقارب السیاسي 1
  ـ محاولة التقارب االقتصادي 2

أس   باب فش   ل مح   اوالت التع   اون والتكام   ل االقتص   ادي    : ثانی   ا
  العربي

  اب السیاسیةـ األسب 1
  قتصادیةـ األسباب اال 2
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  تفعیل مقومات التكامل الزراعي العربي: ثالثا 
لتعزیز العمل الزراعي العربي ساسیة عتبارات األـ اال 1

  المشترك
  ـ مبررات تعزیز التكامل الزراعي العربي 2
ـ القضایا الھامة واألساسیة في تعزیز التكامل الزراعي  3

  العربي
  

  الخاتمة
  لمراجعقائمة ا

  فھرس المحتویات
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أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة املوضوعات الرئيسية يف العامل، وذلك منذ األزمة 
ن الناس يف  منيات من القرن العشرين، واليت أدت إىل موت املالييالعاملية للغذاء يف أوائل السبعين

،  العامليف خنفاض إنتاج احلبوباآسيا، وإفريقيا، وأمريكا الالتينية بسبب ااعة من جراء  اتقار
يت والصني احتاد السوفيالالواليات املتحدة األمريكية، وا: وخاصة يف الدول املنتجة الرئيسية مثل

ويف أعقاب هذه األزمة . ا يف السوق العامليةرتفاع أسعارهااهلند بفعل عامل اجلفاف، وو الشعبية،
تفاق على ميكن اال: ها منعدة توصيات  1974أصدر املؤمتر العاملي لألغذية املنعقد يف روما عام 

من أجل الوصول إىل هدف طموح خالل عشر سنوات وهو أال ينام طفل طاويا اجلهود تضافر 
من اجلوع، وال ختشى أسرة أال جتد طعاما يف مقرها، وأال يصاب أي فرد يف صحته ويف طاقته 

حلل مشكلة الغذاء على  اهليئات الدولية حققتهاغري أن اإلجنازات احلقيقية اليت . بسبب سوء التغذية
الصعيد العاملي تعد متواضعة للغاية، خاصة يف ظل تزايد عدد اجلياع يف البلدان النامية بشكل مل 

  .ية يف اإلنتاج العاملي من الغذاءيسبق له مثيل من قبل، بالرغم من حتقيق أرقام قياس
تتمثل أساسا يف غذائية، من مشكلة مبا فيها اجلزائر يف الوقت الراهن  وتعاين الدول املتخلفة

حتياجات الغذائية األساسية، خلارجي يف سد اجلزء األكرب من االعتماد على العامل اتزايد اال
  .نقص الغذاء، وسوء التغذيةاجلوع ورتفاع نسبة السكان الذين يعانون من او

ج وميكن أن يزيد من حدة هذه املشكلة، حترير أسعار املنتجات الزراعية، وعناصر اإلنتا
الزراعي يف إطار منظمة التجارة العاملية، الذي سيترتب عنه حتمل الدول املتخلفة ألعباء أكرب من 

رتفاع أسعار املنتجات الغذائية األساسية، وخاصة احلبوب، واحلليب ومشتقاته بفعل خفض اجراء 
 نتاج الزراعي، وتأثر اإلللمنتجات الزراعية يف الدول املتقدمة املصدرة %40 الدعم الزراعي بنسبة

رتفاع أسعار عناصر ا، والنبايت يف الدول املتخلفة على املدى املتوسط، والبعيد من جراء احليواين
ويضاف إىل . اإلنتاج الزراعي املستوردة، مثل البذور واألمسدة، واألدوية، واملبيدات الكيماوية

مثل احلبوب،  ،ائية األساسيةستخدام الدول احملتكرة للفوائض الغذاحتماالت التعرض ملخاطر اذلك 
، وخصوصا الدول الناميةوخاصة الواليات املتحدة األمريكية كسالح لفرض هيمنتها على الدول 

  .ونشر قيم الدميقراطية ،العربية حبجة حقوق اإلنسان، وحماربة اإلرهاب
  
  

  البحث إشكالیة
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سترجاع امنذ  اهداعتمامقومات جناح الزراعة، و ن أن اجلزائر تتوفر علىعلى الرغم م
من الغذائي، غري ر القطاع الزراعي، وحتقيق األيستقالل الوطين سياسات زراعية، دف إىل تطواال

سفرت على نتائج سلبية، أبل  ة؛بثمارها املنتظر تقتصادية، والزراعية املطبقة مل تأأن السياسات اال
أساسا يف هذه املشكلة تتركز و. وأوقعت البلد يف مشكلة غذائية حادةأثرت على التنمية الزراعية، 

 ،هــــاجلافة، احلليب ومشتقات احلبوب، البقول ( ستراتيجيةن معظم السلع الغذائية االأ
بفعل عدم  حتياجات الكلية،واال نتاج الوطينن فجوة كبرية بني اإلتعاين م)  الزيوت، السكر

رتفاع نسبة السكان ا  ذلكويضاف إىل. مواكبة منو اإلنتاج الزراعي معدالت الطلب على الغذاء
قتصادية، وخاصة برناجمي وسوء التغذية بسبب اإلصالحات اال الذين يعانون من نقص الغذاء،

التعديل اهليكلي املقترحني من قبل صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء، والتكيف، 
، ومواد لغذائية األساسيةدعم عن املواد اذين ترتب عنهما حترير األسعار، ورفع الللاوالتعمري 

سياسية لوزاد من حدة املشكلة الغذائية تدهور األوضاع ا. إخل... ووسائل اإلنتاج الزراعي 
خالل التسعينيات الذي تسبب يف هجرة الفالحني وسكان القرى  الوطن واألمنية يف أغلب جهات

  .واألرياف حنو املدن
  :  ةالتالي تمما سبق ميكن أن نطرح التساؤال

  . ر ؟ــهي طبيعة املشكلة الغذائية يف اجلزائما 
  . وما هي أسباا ؟

  .وكيف ميكن معاجلتها ؟
  فرضیات البحث

  : على التساؤالت السابقة نصيغ الفرضيات التالية لإلجابة 
مهها أن الغذائية يف اجلزائر من خالل عدد من املؤشرات، أ تتحدد مالمح املشكلة ـ 1

ملواد احلبوب، البقول اجلافة، احلليب ومشتقاته، الزيوت وا( راتيجية ستمعظم املواد الغذائية اال
وكذلك . تعاين من وجود فجوة كبرية بني اإلنتاج، واالحتياجات الغذائية الكلية) الدمسة، السكر 

ذية، وخاصة منذ ارتفاع نسبة عدد السكان الذين يعانون من اجلوع ونقص الغذاء وسوء التغ
  .ار والتصحيح اهليكليستقرتطبيق برناجمي اال

  
تفاعلت جمموعة من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية يف نشوء واستفحال  ـ 2

أثرت سلبا اليت األسباب واملعوقات حصر  وميكن .مشكليت الفجوة الغذائية والتغذوية يف اجلزائر
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األسباب املناخية جلافة يف احلبوب والبقول اوخاصة  ،على اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين
عتمادات املالية املخصصة مللكية الزراعية، واخنفاض حجم االوالتنظيمية، مثل عدم استقرار نظام ا

يف يف ارتفاع الطلب على املنتجات الغذائية، وامل اليت سامهت عوتتحدد ال. للقطاع الزراعي
  .عدد السكان، وهجرة سكان األرياف حنو املدنارتفاع 

يتطلب توفري األمن الغذائي للسكان يف املستقبل لتجنيب البلد املخاطر االقتصادية  ـ 3
مكانات املادية اعية ناجعة متكن من االستغالل األمثل لإل، إعداد سياسة زرجتماعيةوالسياسية واال

ربية يف واملالية والبشرية املتوفرة على مستوى البلد، إضافة إىل تفعيل التعاون املشترك مع الدول الع
  .اال الغذائي

  بحثھدف ال

 تهار، وحتديد أسباا، وطريقة معاجليهدف هذا البحث إىل عرض مشكلة الغذاء يف اجلزائ
  . الباحث إقتراح حلول للمشكلة حسب وجهة نظرقصد 

  اإلطار الزمني للدراسة 

ربع وقد قسمت إىل أ .2002وحىت سنة  1970تشمل هذه الدراسة الفترة املمتدة من سنة 
بسبب تشابه السياسات الزراعية خالل ) بالنسبة إلحصائيات اإلنتاج الزراعي ( فئات زمنية 

  .سنوات كل فئة 
  ومصادر جمع البیانات منھج البحث

الوصفى الذي يعتمد على عرض بيانات إنتاج، التارخيي واألسلوب عتمدت الدراسة املنهج ا
عتمادا على البيانات اول، وحتليلها، وذلك ستهالك املواد الغذائية يف شكل جدااوجتارة، و

اإلحصائية اليت تصدرها وزارة الفالحة، والديوان الوطين لإلحصائيات، وبيانات املنظمة العربية 
عتمدت الدراسة على التقارير اكما . للتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

وكذلك البيانات املستمدة من الدراسات واألحباث والنشرات والدوريات احمللية واألجنبية، 
  .السابقة، باإلضافة إىل املعلومات اليت مت احلصول عليها بواسطة اإلنترنيت 

  
  

  أقسام الدراسة
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  :تنقسم الدراسة إىل ثالثة أبواب رئيسية هي
ة، من فهوم األمن الغذائي، والفجوة الغذائية والتغذية يف الدول الناميمتناول :  الباب األول

  :خالل الفصلني اآلتيني
  

  .عنوان مظاهر مشكلة األمن الغذائي يف الدول الناميةب:  الفصل األول
املرتبطة  مت التطرق يف هذا الفصل إىل كل من مفهوم األمن الغذائي،ومفاهيم املصطلحات

ات الدولية، ا من قبل املنظم ىيومية من العناصر الغذائية املوصحتياجات البالغذاء والتغذية، واال
  .ية يف الدول النامية، واملعونات الغذائية املقدمة هلاووالفجوة الغذائية، والتغذ

  .من الغذائي يف الدول الناميةعنوان أسباب مشكلة األب:  الفصل الثاين
رتفاع معدل الطلب على الغذاء، مع التركيز اتضمن هذا الفصل دراسة العوامل املؤثرة يف 

ور اإلنتاج الزراعي، والعوامل السياسية املؤثرة قصبة يف سيسكانية، والعوامل املتعلى عامل الزيادة ال
  .يف املشكلة الغذائية مبختلف جوانبها

  :اآلتيةالثالثة اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر، من خالل الفصول  تناول أوضاع:  الباب الثاين
  . يل الصناعية يف اجلزائرواحملاص ،والبقول اجلافة ،عنوان إنتاج احلبوبب :الفصل األول

تطور إنتاج وإنتاجية احلبوب، والبقول اجلافة، واحملاصيل إىل مت التعرض يف هذا الفصل   
الصناعية يف اجلزائر بصورة عامة، ومستوى إنتاج وإنتاجية هذه احملاصيل حسب الواليات، ومقارنة 

  .مستوى إنتاجية اجلزائر بإنتاجية بعض الدول العربية
     .عنوان إنتاج اخلضر، والفواكه يف اجلزائرب:    اينالفصل الث

تطرق هذا الفصل إىل دراسة تطور إنتاج، وإنتاجية اخلضر، والفواكه يف اجلزائر بصورة 
عامة، وحتديد الواليات الرئيسية من حيث اإلنتاج واإلنتاجية، ومقارنة مستوى اإلنتاجية ببعض 

  .الدول العربية وخاصة ااورة
  .عنوان إنتاج اللحوم، واألمساك واحلليب، يف اجلزائرب: ثالثالفصل ال

  .هتم هذا الفصل بتطور إنتاج اللحوم، واألمساك، واحلليب يف اجلزائر بصورة عامةا
تعرض إىل دراسة الفجوة الغذائية، والتغذوية يف اجلزائر من خالل الفصول :   الباب الثالث

  :األربعة اآلتية
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  .فجوة الغذائية يف اجلزائربعنوان ال : الفصل األول
هتم هذا الفصل بدراسة الفجوة الغذائية، حيث مت التعرض فيه إىل واردات وصادرات املواد ا

  .الغذائية، وحتليل الفجوة الغذائية يف اجلزائر
  

  .التغذوية يف اجلزائرالفجوة عنوان ب:   الفصل الثاين
رق تقيم الوضع التغذوي للسكان، مت التطرق يف هذا الفصل إىل مفهوم النمط التغذوي، وط

  .ستقصاءميزانية الوفر الغذائي، واال:  ستخدام طريقيتاوحتليل الوضع التغذوي يف اجلزائر ب
  .بعنوان أسباب الفجوة الغذائية، والتغذوية يف اجلزائر:   الفصل الثالث

بيعية، تعرض هذا الفصل إىل دراسة العوامل املؤثرة على العرض الغذائي، كاملعوقات الط
البشرية، والتكنولوجية، والتنظيمية، واملسببات اليت أدت إىل تزايد الطلب على الغذاء، واليت من و

  .أمهها العامل السكاين
  .حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر سياسات عنوان ب:    الفصل الرابع

ترشيد الغذائي، وسياسات  تطرق هذا الفصل إىل سياسات حتسني مستوي اإلنتاج الزراعي
ستهالك الغذائي للفئات السكانية احملرومة وحمدودة الدخل، تهالك الغذائي وحتسني مستوى االساال

  .الزراعي ال اوالتعاون العريب املشترك يف 
  الخاتمة

  .اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة وفيها مت عرض النتائج والتوصيات
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  الباب األول
  مشكلة األمن الغذائي في الدول النامیة

  

إن مشكلة نقص الغذاء وسوء التغذیة أصبحت على رأس قائمة الموضوعات 
الرئیسیة في العالم، و ذلك منذ األزمة العالمیة للغذاء في أوائل السبعینیات 

، و التي أّدت إلى موت المالیین من الناس في قارات آسیا، )1973- 1972(
و في أعقاب ھذه األزمة أصدر . یقیا، وأمریكا الالتینیة بسبب المجاعةوإفر

  :)1(عدة توصیات أھمھا 1974المؤتمر العالمي للغذاء المنعقد في روما عام 

على جمیع الحكومات أن توافق على ھدف یتبناه المجتمع العالمي، وھو  ـ  1
  .إزالة بالء الجوع وسوء التغذیة الذي یصیب المالیین من البشر

أّال ینام : یجب أن یتفق على ھدف ینبغي بلوغھ بعد عشر سنوات وھو  ـ 2
طفل طاویا من الجوع وال تخشى أسرة أّال تجد طعاما في مقّرھا وأّال یصاب أي 

  .فرد في صحّتھ، وفي طاقتھ بسبب سوء التغذیة

إعداد نظام لألمن الغذائي عن طریق االحتفاظ بمخزون دائم من المواد  ـ 3
ذائیة األساسیة وضرورة إجراء تعدیالت في األنماط الزراعیة، وتنظیم التجارة الغ

  .الدولیة

غیر أن اإلنجازات الحقیقیة التي حققتھا الھیئات الدولیة لحل مشكلة الغذاء 
على الصعید العالمي تعّد متواضعة للغایة، خاصة في ظل تزاید عدد الجیاع في 
البلدان النامیة  بشكل لم یسبق لھ  مثیـل من قبل، بالرغم من تحقیق أرقام قیاسیة 

  .في اإلنتاج العالمي من الغذاء

 17إلى  13وقد أّكد من جدید المؤتمر العالمي للغذاء المنعقد في روما من 
على حق كل إنسان في الحصول على أغذیة سلیمة، ومغذیة، وبقدر  1996نوفمبر 

  .حیة أخرىكاف من ناحیة،  وتحریر اإلنسان من الجوع من نا

                                                        
منشأة المعارف، ). دراسة تحلیلیة(قضیة األمن الغذائي في مصر : عادل محمد خلیفة غانم ـ )1(

  . 3، ص 1997اإلسكندریة 
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ملیون نسمة في جمیع أنحاء العالم، وبالذات  800وأن عدم حصول أكثر من 
في الدول النامیة على ما یكفي من الغذاء الالزم لتلبیة احتیاجاتھم األساسیة أمر ال 

ومن ھذا المنطلق یجب أن تلتزم . یحتمل، ووضع ال یمكن قبولھ والسكوت عنھ
  : )1(الحكومات بما یلي

تحقیق األمن الغذائي واستئصال الفقر من جمیع البلدان، ومن ثم خفض ـ  1
إلى موعد )  1993في سنة ( عدد من یعانون من نقص التغذیة إلى نصف مستواه  

  .في جمیع دول العالم %15علــى أال یتجاوز المعدل . 2015ال یتجاوز عام 

یسودھا  خلق البیئة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة المواتیة التيـ  2
السالم، واالستقرار، ومن ثم تمكین الدول من إعطاء أولویة لألمن الغذائي، 

  .واستئصال الفقر

توجیھ السیاسات المتعلقة بالتجارة في مجال السلع الزراعیة، والغذائیة ـ  3
إلى تعزیز األمن الغذائي من خالل تطبیق نظام عالمي عادل، یعتمد على قوى 

  .السوق

تخصیص و استخدام استثمارات القطاعین العام والخاص على النحو ـ  4
  .األمثل من أجل تعزیز الموارد البشریة، والنظم الغذائیة، والتنمیة الریفیة

ویتوقع كل من خبراء منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، والبنك الدولي 
في المستقبل لإلنشاء والتعمیر أن مشكلة الغذاء في الدول النامیة ستكون أكثر حّدة 

إذا ما استمّرت الظروف على ما ھي علیھ، وخاصة عند التحریر الكامل للتجارة 
بفعل اتفاقیة الغات، ألن العدید من الدول النامیة، وخاصة  2005الخارجیة سنة 

العربیة تعتمد بنسبة كبیرة على الواردات الغذائیة في تغطیة احتیاجاتھا الغذائیة، 
والتي سترتفع أسعارھا في السوق العالمیة بسبب خفض الدعم الزراعي وخاصة 

  .في دول االتحاد األوروبي

في الدول النامیة یتم  ) مشكلة األمن الغذائي ( وفھم جوھر المشكلة الغذائیة 
  :من خالل الفصلین التالیین 

  .مظاھر مشكلة األمن الغذائي في الدول النامیة :  الفصل األول
                                                        

  . 7المرجع نفسھ ، ص  ـ )1(
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  .األمن الغذائي في الدول النامیة  أسباب مشكلة:  الفصل الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  مظاھر مشكلة األمن الغذائي في الدول النامیة

  

خاصة في الوقت ) الدول المتخلفة ( یواجھ العالم بصفة عامة و الدول النامیة 
الراھن أزمة غذائیة تتمثل في عدم تأمین الغذاء لكل فرد من جھة، وعدم كفایة ھذا 
الغذاء بالنسبة لعدد كبیر من السكان من جھة أخرى، إذ یعاني حوالي ملیار نسمة 

  .من نقص الغذاء وسوء التغذیة والمجاعة

وفي ھذا الفصل یتم عرض مظاھر مشكلة األمن الغذائي في الدول النامیة من 
  :خالل المباحث التالیة 

  .مفھوم وأسس األمن الغذائي :   المبحث األول
  .ة الغذائیة في الدول النامیة الفجو:  المبحث الثاني
  .الفجوة التغذویة في الدول النامیة :  المبحث الثالث
  .المعونات الغذائیة المقدمة للدول النامیة :  المبحث الرابع
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  المبحث األول
  مفھوم وأسس األمن الغذائي

  

إن مصطلح األمن الغذائي تعبیر حدیث شاع استخدامھ منذ بدایة السبعینیات 
عند اتساع نطاق أزمة  الغذاء العالمیة وبروزھا على المسرح  1972وبالذات عام 

ویطلق مصطلح األمن الغذائي على أكثر من معنى . الدولي بشكل لم یسبق لھ مثیل
توفیر الغذاء الضروري لحیاة اإلنسان، وتحقیق االكتفاء الذاتي من الغذاء ، :  

واد الغذائیة األساسیة یستطیع البلد ومقدرة القطر على توفیر مخزون من الم
  .إلخ ... اللجوء إلیھ في حالة نقص الغذاء 

وقد أسفرت العدید من اآلراء واالتجاھات التي تبحث في مفھوم األمن 
  :الغذائي لدولة أو منطقة ما عن تحدید عدة مفاھیم نذكر منھا 

یتم تحقیق األمن الغذائي من خالل التوفیر الدائم للمواد  :المفھوم األول : أوال 
  .)1(الغذائیة بما یكفي لضمان أدنى حد من الغذاء لكافة فئات السكان

إن  األمن الغذائي یعني تأمین حصول أفراد المجتمع "  :المفھوم الثاني : ثانیا 
على مایلزم لغذائھم من احتیاجات أساسیة یحددھا علم التغذیة من المواد النباتیة، 
االكتفاء الغذائي واألمن الغذائي، تقریر المعھد الوطني للدراسات االستراتیجیة :  سلیمان بدراني ـ )1(                                                        

  الشاملة، الجزائر، 
  . 14، ص ) بدون سنة (                              
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مع ضمان توفیر حد أدنى من تلك االحتیاجات بالكم  والحیوانیة، أو كلیھما،
  . )1("والكیف الضروریین الستمرار حیاة ھؤالء األفراد في حدود دخولھم المتاحة 

األمن الغذائي ھو توفیر الغذاء لكافة أفراد المجتمع بمختلف  :المفھوم الثالث : ثالثا 
فئاتھ وقدراتھ الشرائیة بالقدر المطلوب واألنواع المختلفة في الوقت المناسب، مع 

  .)2(عدم احتمال وقوع نقص في الغذاء في المستقبل

إن تحقیق األمن الغذائي العربي یتطلب أن ینتج الوطن  :المفھوم الرابع: ثامنا 
العربي، األغذیة األساسیة التي تفي بمتطلبات استھالك السكان، وتوفیر مخزون 

كفي لسد احتیاجات الظروف المؤدیة إلى استراتیجي من المواد الغذائیة األساسیة ی
  .)3(نقص إنتاج الغذاء في بعض السنوات

یقصد باألمن الغذائي قدرة المجتمع على توفیر  :المفھوم الخامس : خامسا 
احتیاجات التغذیة األساسیة ألفراد  الشعب، وضمان حد أدنى من تلك االحتیاجات 
بانتظام، ویتم توفیر االحتیاجات الغذائیة األساسیة إما بإنتاجھا محلیا، أو بإنتاج 
جزء منھا واستیفاء باقي االحتیاجات من خالل توفیر حصیلة كافیة من عائد 

  .)4(الصادرات الزراعیة تستخدم في إستیراد ھذه االحتیاجات
إن مفھوم  األمن الغذائي،  ) :المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (  المفھوم  السادس: سادسا 
نتج الدولة أكبر قدر ممكن مما تحتاجھ من غذاء بطریقة اقتصادیة یعني أن ت

تراعي المیزة النسبیة لتلك الدولة في إنتاج السلع  الغذائیة التي تحتاجھا، وفي 
حدود ما تملكھ من موارد، ومقومات، وأن تكون منتجاتھا قادرة على التنافس مع 
المنتجات األجنبیة، وأن تتوفر صادرات  زراعیة، أو غیرھا تحقق دخال من 
العمالت األجنبیة  یمكن من خاللھا إستیراد المواد الغذائیة التي التتوافر لھا منھا 
میزة نسبیــــة في إنتاجھا، وأن توفر لمواطنیھا  ما یكفي الفرد من الغذاء بالكم 
مشكلة الدعم السلعي واألمن الغذائي في مصر، دار الجامعات المصریة، :  عادل أحمد حشیش ـ )1(                                                        

  ، 1980ة، اإلسكندری
، عمـان، )التوجد دار نشر ( نظریة األمن الغذائي من منظور إسالمي، : محمد راكان الدغمي  ـ )2(  . 33ص                                  

  1988 ،الطبعة األولى
  . 18ص                                     

،  1قضایا الغذاء واألمن الغذائي في الوطن العربي، دار المعاجم، دمشق، ط: نھایات یاسین الحفار ـ )3(
األمن الغذائي للوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، : محمد السید عبدالسالم  ـ )4(  .   40، ص1994

  . 90، ص  1998الكویت، فبرایر 
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والنوعیة الالزمین للنشاط والصحة مع مراعاة عدالة توزیع الغذاء لكل أفراد 
اصة ذوي الدخل المحدود، وتحقق في نفس الوقت مخزونا كافیا من الشعب، وخ

الغذاء بما الیقل عن ثالثة أشھر لمواجھة الظروف غیر الطبیعیة أو اإلضطراریة 
")1(.  

 ) :األمانة العامة إلتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربیة ( المفھوم السابع  : سابعا 
یعني األمن الغذائي تحقیق اكتفاء ذاتي ، نسبیا في میدان الغذاء بحیث یتمكن البلد 
أو مجموعة البلدان المتعاونة فیما بینھا، من التلبیة محلیا ألكثر قدر ممكن من 
الحاجات الغذائیة لمجموعة المواطنین، وذلك دون الحاجة إلى طلب المعونة، أو 

  .)2(اإلستیراد من الخارج

إن األمن الغذائي ھو "  ) :یة والزراعة العالمیة منظمة األغذ( المفھوم الثامن : رابعا 
مقدرة البلد على تأمین المواد الغذائیة الالزمة لتغذیة اإلنسان بشكل یلبي 
االحتیاجات الضروریة واألساسیة لنمو اإلنسان وبقائھ في صحة جیدة، وكذلك 
مقدرة القطر على توفیر مخزون من المواد الغذائیة األساسیة یستطیع البلد اللجوء 
إلیھ في حالة حدوث كوارث طبیعیة تقلل من إنتاج الغذاء ، أو في حالة تعذر 
حصول ذلك البلد على المواد الغذائیة التي یحتاجھا عن طریق إستیرادھا من 

  .)3("الخارج 

عرف البنك الدولي األمن  ) :البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ( المفھوم التاسع  : تاسعا 
ھ إمكانیة حصول كل الناس في كافة األوقات على الغذاء الكافي الغذائي على أن

الالزم لنشاطھم وصحتھم، ویتحقق األمن الغذائي لقطر ما، عندما یصبح ھذا 
القطر بنظمھ التسویقیة والتجاریة قادرا على إمداد كل المواطنین بالغذاء الكافي 

وحتى في أوقات تردي اإلنتاج  - حتى في أوقات األزمات  - في كل األوقات 

من الغذائي العربي في حلقة عمل السیاسات الزراعیة حول األ:  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ـ )1(                                                        
، الخرطوم، دیسمبر 10/05/1996إلى  04ظل محددات الموارد المائیة والتجارة الدولیة ،القاھرة من 

األمن  الغذائي العربي، مؤتمر :  األمانة العامة إلتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربیة ـ )2(  . 28، ص  1996
قضایا البیئة واألمن الغذائي وتأثیراتھا على مجھودات التنمیة في الوطن : "  عبد الصاحب العلوان ـ )3(  .330، ص  1980أبریل  08إلى  5إتحاد الغرف العربیـة، 

العدد الخامس، ( كراسات بحوث اقتصادیة عربیة، الجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة ، " العربي 
  . 18، ص ) 1995نوفمبر 
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  .)1(العالمي وظروف السوق الدولیة

یھدف المخطط الوطني  ) :وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة (  المفھوم العاشر :  عاشرا 
للتنمیة الفالحیة إلى تحسین مستوى األمن الغذائي الذي یصبو إلى تمكین السكان 

وتحسین مستوى تغطیة  من إقتناء المواد الغذائیة حسب المعاییر المتفق علیھا دولیا
االستھالك باإلنتاج الوطني، وتنمیة قدرات اإلنتاج للمدخالت الفالحیة  من بذور 
وشتائل وكذا اإلستعمال العقالني للموارد الطبیعیة، بھدف تنمیة مستدامة وترقیة 

  .)2(المنتجات ذات المزایا النسبیة المؤكدة

ومن العرض السابق للمفاھیم یمكن إستخالص مفھوم مشكلة األمن الغذائي، 
  .والعناصر األساسیة في تحدید مفھوم األمن الغذائي

   مفھوم مشكلة األمن الغذائي: أوال  

بعدم كفایة اإلنتاج الغذائي ) المشكلة الغذائیة ( تعرف مشكلة األمن الغذائي 
المحلي تلبیة الطلب المحلي على الغذاء، وخاصة من المواد الغذائیة األساسیة ألي 

كان، كما أنھا تدل على العجز الغذائي الذي یتمثل إما بنقص التغذیة ، أي عدم  بلد
توافر الطعام بالكمیة الكافیة لتأمین السعرات الحراریة والبروتینات الضروریة 
لنمو جسم اإلنسان، وإما بسوء التغذیة، أي عدم توافر الغذاء من حیث النوعیة ، 

  .وغالبا ما یتمثل في نقص البروتین الحیواني

  العناصر االساسیة في تحدید مفھوم األمن الغذائي: ثانیا 
  .یتضمن األمن الغذائي عدم السماح بموت مواطنین من الجوع  ـ 1
توجد مستویات مختلفة ونسبیة لألمن الغذائي، أدناھا إبقاء الفرد على قید  ـ 2

اقصى ما یمكن من الحیاة بتوفیر الحد األدنى الحتیاجاتھ البیولجیة، وأعالھا توفیر 
  .الغذاء بمستویات تتالءم مع رغبات وقدرات االفراد

یتسم األمن الغذائي بخاصیة االستمراریة، أي یكون متحققا في كل لحظة  ـ 3
  .، سواء في أوقات الحرب أو السلم

إن توفیر األمن الغذائي الیتوقف على مجرد زیادة إنتاج الغذاء، بل من  ـ 4
السیاسیة لألمن الغذائي العربي، المؤتمر العاشر لالقتصادیین الزراعیین  األبعاد: عزت ملوك قناوي  ـ )1(                                                        

  . 2القاھرة ، ص  2002سبتمبر  26 - 25من ) األمن الغذائي العربي ( 
  . 72 - 71، ص  2000المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة، الجزائر ، : وزارة الفالحة  ـ )2(
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  .المھم البحث في كیفیة توزیعھ على أولئك الذین یحتاجونھ
إن عملیة األمن الغذائي الیمكن أن تشترط تحقیق الدولة لالكتفاء الذاتي  ـ 5

الكامل من الغذاء خصوصا وأن المتطلبات أصبحت أكثر تعددا، وعلیھ فإن إمكانیة 
  .تحقیق االكتفاء الذاتي نسبیة

  
  المبحث الثاني

  الفجوة الغذائیة في الدول النامیة

عرف وتقاس الفجوة الغذائیة بمقدار الفرق بین إجمالي االحتیاجات من ت
المنتجات الغذائیة المختلفة، وبین إجمالي المنتج منھا محلیا، وتلجأ الدول لسد ھذه 

  .الفجوة عن طریق اإلستیراد

ورغم أن البلدان النامیة تعد زراعیة على الغالب من ناحیة بنیتھا االقتصادیة، 
فإنھا في الوقت الراھن عاجزة عن تأمین نفسھا بالمواد الغذائیة؛ إذ أصبحت تعتمد 
بشكل كبیر في تغطیة احتیاجاتھا الغذائیة من المواد األساسیة على الدول المتقدمة، 

  .وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة ودول االتحاد األوروبي

ثانیة مصدرة ففي الوقت الذي كانت فیھ الدول النامیة قبل الحرب العالمیة ال
للمواد الغذائیة، فقد أمست في أواخر األربعینیات مستوردة للحبوب، باستثناء بلدان 

  .أمریكا الالتینیة التي تبقى باإلجمال مصدرة للحبوب

لقد حققت الدول المتقدمة فائضا في اإلنتاج من الحبوب مقارنة باالستھالك 
ملیون طن  66، و )1971- 1969(ملیون طن في متوسط الفترة  20قدره حوالي 

- 1988(ملیون طن في متوسط الفترة  59، و)1981- 1979(في متوسط الفترة 
ملیون طن في متوسط  16، غیر أن الدول النامیة حققت عجزا قــدره )1990

 83ملیون طن في متوسط الفترة الثانیة و 68الفترة األولى، وارتفع العجز إلى 
قد ترّتب عن ھذا العجز المتزاید في الدول و. ملیون طن في متوسط الفترة الثالثة

ملیون طن من الحبوب في  20.4النامیة أن صافي تجارتھا الخارجیة  قّدرت بنحو 
ملیون طن من الحبوب في نھایة  90مطلع السبعینیات، وارتفعت إلى نحو 
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وتظھر مشكلة التباین بین اإلنتاج واالستھالك أكثر عمقا عند . )1(الثمانینیات
تحلیلھا على مستوى الدول النامیة ذاتھا، ففي حین یقترب إنتاج الحبوب في بعض 
الدول النامیة المتوسطة الدخل من حجم استھالكھا، كما ھو الحال بالنسبة 
للمجموعة اآلسیویة، فإن بعض الدول النامیة المنخفضة الدخل یتجاوز حجم 

ع في مجموعة دول االستھالك لدیھا إنتاجھا من الحبوب بقدر كبیر، كما ھو واق
  .)2(وسط إفریقیا

والجدول التالي یوضح التبعیة الغذائیة بالنسبة للدول النامیة في مجال الحبوب 
  .إلى الدول المتقّدمة

  )1(جدول رقم 
  تطور اإلنتاج وصافي التجارة الخارجیة من الحبوب في العالم

  ملیون طن: الوحدة 

  الدول المصدرة الرئیسیة  الدول   الدول    الدول  
  دول أخرى  أوروبا  أمریكا  النامیة  المتقدمة  العالم  السنوات  البیــــان

  
  اإلنتاج

1969/

1971  
1979/

1981  
1988/

1990  

1129  

1457  

1698  

647  

804  

850  

482  

652  

848  

243.3  

341.9  

313.5  

143.6  

178.5  

206.4  

14.6  

21.7  

22.9  

االستخدام 
  المحلي

1969/

1971  
1979/

1981  
1988/

1990  

1125  

1458  

1721  

627  

738  

791  

498  

720  

931  

191.6  

202.3  

227.3  

166.3  

189.1  

182.6  

6.3  

7.3  

8.6  

  9  )23.8(  49.6  )20.4(  22.5  /1969صافي 

  . 1أنظر الجدول رقم  ـ )1(                                                        
األمن الغذائي العربي ، المتضمنات االقتصادیة والتغیرات المحتملة، مركز : سالم توفیق النجفي  ـ )2(

  . 11، ص  1998اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة ، أبو ظبي، الطبعة األولى، 
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التجارة 
  الخارجیة

1971  
1979/

1981  
1988/

1990  

69.4  

92.6  

)66.8(  

)90(  

129.4  

118.7  

)11.4(  

24.4  

14.7  

14.5  

المتضمنات االقتصادیة والتغیرات المحتملة،  : األمن الغذائي العربي : سالم توفیق النجفي: المصدر 
 11، ص  1998مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة ، أبو ظبي ، الطبعة األولى ، 

.  
 

بشكل واضح في العالم ) الفجوة الغذائیة ( ویبرز مؤشر التبعیة الغذائیة 
مادا على مصادر الغذاء العربي ألنھ أصبح أكثر مناطق العالم الرئیسیة اعت

من صادرات % 30إن واردات الوطن العربي من الحبوب بلغت نحو . األجنبیة 
من واردات الدول النامیة مجتمعة، وذلك  كمتوسط % 31الدول المتقدمة و حوالي 

وتراجعت نسبة االكتفاء الذاتي من كمیات المواد  .)1()1990- 1988( للفترة 
% 66إلى ) 1978 - 1974( خالل الفترة %  74الغذائیة للبلدان العربیة من 

وانخفضت نسبة االكتفاء الذاتي بالنسبة  )2() 1988- 1984( خالل الفـــترة 
و  1980في سنة % 58.4إلى حوالي  1970في سنة % 81للحبوب من حوالي 

  .)3(1997في سنة % 54.91و  1990في سنة % 55.8

ي ألھم المجموعات السلعیة یؤكد تراجع االكتفاء الذات) 2(والجدول رقم 
  .الغذائیة

  )2(جدول رقم 
  تطور نسب االكتفاء الذاتي ألھم المجموعات

  السلعیة الغذائیة في الدول العربیة 
  )%(: الوحدة 

  السنوات
  1998  1997  1996  1990  1980  1970  المنتوج

  56.73  54.91  63.50  55.8  58.4  80.9  الحبوب

  . 13المرجع نفسھ ، ص  ـ )1(                                                        
لحمید شومان، عمان، األمن الغذائي العربي ، حاضره ومستقبلھ، مؤسسة عبدا:  صبحي القاسم ـ )2(

  . 249، ص 1993
  . 02أنظر الجدول رقم  ـ )3(
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  البقول
  الزیوت والشحوم

  السكر
  اللحوم

  األلبان ومنتجاتھا
  البیض

122.9  

70.5  

34.0  

97.5  

84.3  

90.7  

92.3  

87.1  

26.2  

69.3  

60.3  

76.7  

80.1  

31.8  

31.2  

83.8  

58.9  

96.7  

69.43  

42.50  

34.70  

83.24  

70.00  

  ـ

75.82  

52.03  

29.05  

84.44  

70.72  

96.87  

78.47  

42.72  

34.48  

83.58  

71.60  

96.99  
األمن الغذائي العربي ، المتضمنات االقتصادیة والتغیرات المحتملة، : سالم توفیق النجفي ـ  1: المرجع 

، ص  1998مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة ، أبو ظبي ، الطبعة األولى ، 
63 .   

، 1998تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام :  ـ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 2          
 .66، 36،  ص 1999الخرطــوم، 

 

إذا تم التعمق في تحلیل نسب االكتفاء الذاتي من ھذه المواد یتضح أن ھناك 
، ھناك 1997وفقا لبیانات سنة .تباینا في ھذه النسب على مستوى الدول العربیة

دول عربیة حققت فائضا تصدیریا في  بعض المواد الغذائیة،  في حین ال زالت 
  .ا على االستیراد من ھذه المواد الغذائیةدول أخرى  تعتمد اعتمادا كلی

  بالنسبة للحبوب:  أوال 

ألربع دول عربیة تفوق  1997إن نسبة االكتفاء الذاتي من الحبوب في عام 
والسودان  ،% 108.83المتوسط العربي لھذه النسبة، وتشمل كل من سوریا بنسبة 

، أما باقي  %63.95، والمغرب  %71.27، ومصــر  بنسبة %86.09بنسبة 
الدول العربیة فإن نسبة االكتفاء الذاتي من الحبوب تتراوح بین الصفر كما في 

  .)1(كما في الصومال% 51.7حالة البحرین وجیبوتي إلى حوالي 

  بالنسبة للحلیب:  ثانیا 

%  80) األلبان ( إن الدول التي تفوق فیھا نسبة االكتفاء الذاتي من الحلیب 
وسوریا %  99.4والصومال بنسبة %  99.5ن بنسبة السودا: ھي  1997في سنة 

أما الدول التي تتراوح فیھا نسبة االكتفاء %. 81.8وتونس بنسة % 93.1بنسة 
موریتانیا ومصر  والمغرب والیمن،  وتبلغ : فھي%  80و %  70الذاتي بین 

و %  30، وتتراوح ھذه النسبة بین % 66.7نسبة االكتفاء  الذاتي في لیبیا نحو 

، الخرطوم، 1998تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام :  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ـ )1(                                                        
  .48، ص 1999
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% 30وتقل ھذه النسبة عن . في األردن والجزائر والسعودیة وجیبوتي% 50
وتقل ھذه النسبة عن . في كل من لبنان وعمان وقطر واإلمارات% 10وتزید عن 

  .)1(في الكویت و البحرین% 10

  بالنسبة للزیوت:  ثالثا 

في % 129.9حوالي  1997بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من الزیوت في عام 
، بینما انخفضت ھذه النسبة إلى الصفر أو ما یقاربھ في )فائض تصدیري(السودان 

  .)2(كل من البحرین واإلمارات وجیبوتي وعمان وقطر والسعودیة

  بالنسبة للسكر:  رابعا 

 115.42حوالي  1997بلغت نسبة االكتفاء الذاتي من السكر المكرر في عام 
في المغرب و % 41.8في مصر و % 49في الصومال و% 61في السودان و% 

في لبنان، أما باقي الدول % 2.18في تونس و%  9.17في سوریا و %  15.64
  .)3(العربیة فتعتمد كلیا على االستیراد لتغطیة احتیاجاتھا من السكر

أن التبعیة  :وخالصة القول أن كل الدالئل في العالم العربي تشیر إلى 
الدول العربیة على إنتاج ما یكفي  الغذائیة ستــزداد تعمقا إذا ما استمرت قدرة

لغذاء األعداد المتزایدة من السكان تقل یوما بعد یوم، على الرغم من امتالك 
  .األرض الشاسعة الصالحة للزراعة والقدرات البشریة الشابة

  المبحث الثالث
  الفجوة التغذویة في الدول النامیة

تشیر الدراسات المتخصصة في الغذاء والتغذیة إلى أن الفجوة التغذویة تتمثل 
والمقصود ھنا بنقص التغذیة ھو . )*(إما في نقـص أو سوء التغذیة أو كلیھما

أي سعرات حراریة أقل ( الحصول على االحتیاجات التغذویة بنسب غیر كافیة 
أما عن سوء التغذیة، فالمراد بھ حصول الفرد على مواد غذائیة ) . وبروتین أقل 

كالمواد النشویة، أو حصولھ على البروتینات، ولكن  ذات قیمة تغذویة منخفضة

                                                        
  . 240المرجع نفسھ ، ص  ـ )1(
  . 129المرجع نفسھ ، ص  ـ )2(
  . 108المرجع السابق ، ص  ـ )3(
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  . معظمھا من أصناف غذائیة غیر حیوانیة ، كالبقول الجافة

  :ویتم التعرض في ھذا المبحث إلى العناصر التالیة 

  مفاھیم بعض المصطلحات المرتبطة بالغذاء والتغذیة: أوال 

  :  )1(یمكن التطرق إلى مفاھیم المصطلحات األساسیة التالیة

  التغذیــــةـ  1

بأنھا مجموع العملیات التي بواسطتھا یحصل جسم )  Nutrients(تعرف التغذیة 
اإلنسان أو الحیوان على المواد الالزمة لنموه وحفظ حیاتھ ، وتجدید أنسجتھ وتولید 

  .الطاقة الالزمة لذلك

  الغـــــــذاءـ  2

ا اإلنسان، ویتالف الغذاء بأنھ مجموع المواد التي یأكلھ)   Food(یعرف الغذاء 
  .من األغذیة واألطعمة المختلفة 

  العناصر الغذائیةـ  3

بأنھا مجموع المواد الكیمیاویة الموجودة )   Natrients(تعرف العناصر الغذائیة 
في األغذیة المختلفة والتي یحتاج إلیھا الجسم ، وھي حوالي خمسین مادة ، وتتألف 

، الفیتامینات ، البروتینات، الدھون، الكربوھیدرات: من المجموعات التالیة 
  .األمالح المعدنیة والماء

  االحتیاجات الغذائیةـ  4

بأنھا الكمیة األدنى التي )   Natritional Requiremens(تعرف االحتیاجات الغذائیة 
یحتاج إلیھا اإلنسان أو الحیوان من العناصر الغذائیة والطاقة، التي تمكنھ من 

ختلف االحتیاجات الغذائیة للفرد باختالف العمر وت. ش بصحة جیدة النمو، والعی
والجنس، وحجم الجسم والوزن، واختالف نوع النشاط الذي یزاولھ الفرد، والمناخ 
المحیط بھ، لذلك یصعب معرفة ما یحتاج إلیھ كل إنسان بالضبط من تلك 
العناصر، ولكن معدل حاجة الجسم بالتقریب قد قرر ووضع بجداول تعرف 
الغذاء والتغذیة المتوازنة، معھد اإلنماء العربي، بیروت، الطبعة األولى ، : رجاطنوس وآخرون  ـ )1(                                                        

  .14ـ  13، ص  1980
  ).  Mal - Nutrition(،    سوء التغذیة )   Under - Nutrition(: ـ نقص التغذیة ) *(
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  .بجداول المخصصات الغذائیة

  المخصصات الغذائیةـ  5

ھي جداول تبین )   Recommended Dietary Allowances(المخصصات الغذائیة 
الكمیات المقترحة من العناصر الغذائیة التي یحتاج إلیھا جسم اإلنسان في مراحل 

. ھیئات معینةعمره المختلفة، وجنسھ وتطوراتھ الزمنیة، والجسدیة، تقوم بوضعھا 
ومن أھم ھذه الجداول تلك التي وضعھا خبراء التغذیة لمنظمتي األغذیة، 
والزراعة، والصحة العالمیة، وتلك التي وضعت للشعب األمریكي، والشعب 

  .البریطاني، والشعب الكندي

  احتیاجات الفرد من العناصر الغذائیة: ثانیا 

قائمة بالعناصر الغذائیة الضروریة لإلنسان، ) 3(بین الجدول رقم ی
  . والحیوانات الراقیة
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  )3(جدول رقم 
  العناصر الغذائیة الضروریة لإلنسان والحیوانات الراقیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عناصر صغرى
  ـ الحدید

  ـ النحاس
  ـ الزنك

  ـ الیود
  ـ المنغنیز
  ـ الكوبلت

  ـ المولیدنیوم
  ـ السلیكون

  ـ الكروم
  ـ الفلور

  ـ السیلینیوم
  ، النیكل

  ـ الزرنیخ
  ـ القصدیر

  ـ الفانادیوم
 ـ السترونتوم

 العناصر الغذائیة

 الماء البروتینـــات العناصر المعدنیة الفیتامینات الكربوھیدرات الدھـــون

األحماض األمینیة 
  األساسیة

  ـ الیسین

  ـ تریبوتوفان

  ـ فنیل األنین

  ـ میتونین

  ـ ثریونین

  ـ لیوسین

  ـ إیزولیوسین

  ـ فالین

  ـ ھسترین

 ـ ارجنین

األحماض الدھنیة 
  األساسیة

  ـ حمض الكتان

  ـ حمض بذرة الكتان

 ـ حمض األراكیدونیك

  ذائبة في الدھن

  ـ فیتامین أ

  ـ فیتامین د

  ـ فیتامین ھـ

 ـ فیتامین ك

  ذائبة في الماء

  1ـ فیتامین ب

  2ـ فیتامین ب

  ـ نیاسین

   ـ حمض البانتوثین

  ـ حمض الفولیك

  ـ البیوتین

  6ـ فیتامین ب

  12ـ فیتامین ب

 

  عناصر كبرى

  یومـ الكالس

  ـ الفوسفور

  ـ الصودیوم

  ـ البوتاسیوم

  ـ الكلور

  ـ المغنیسیوم

 ـ الكبریت

أساسیات في التغذیة ( علم التغذیة العامة  :حامد التكروري ، خضر المصري : المصدر 
  )المقارنة 
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ویالحظ من خالل الجدول أن العناصر الغذائیة الضروریة لإلنسان، 
  :والحیوانات الراقیة مصنفة في ست مجموعات رئیسیة ھي 

  المــــــــاءـ  1

عنصرا غذائیا ضروریا للجسم، ولھ وظائف حیویة )   Water( بر الماءیعت
وھو من العناصر . متعددة، ویشكل نسبة عالیة من تركیب الخالیا واألنسجة

الغذائیة غیر المنتجة للطاقة على الرغم من أھمیتھ لجمیع العملیات التمثیلیة 
  .للجسم، والبد من تناولھ باستمرار

  الكربوھیـــدراتـ  2

ھي مركبات عضویة تتكون من عناصر )   Carbohydrates( الكربوھیدرات
الكربون والھیدروجین، واألكسجین، وتكون نسبة الھیدروجین إلى األكسجین 

وھي تتكون من مركبات عدیدة تتشابھ في ھذه ) 1:  2أي ( كنسبتھا في الماء 
، ) سكر العنب ( الصفة، وفي أنھا قابلة ألن تتحول تمثیلیا إلى سكر الجلوكوز 

وتقسم الكربوھیدرات حسب . وھي مركبات ذات أولویة في إنتاج الطاقة في الجسم
إلى سكریات بسیطة، أو معقدة تتكون جمیعھا من وحدات من درجة تعقیدھا 

  .السكریات البسیطة

  الدھــــونـ  3

ھي مركبات عضویة كثیرة تحتوي على عناصر الكربون )   Fats( الدھون
واألكسجین، كما ھو الحال في الكربوھیدرات ، إال أن نسبة والھیدروین 

والدھون . الھیدروجین إلى األكسجین فیھا تختلف عن نسبتھا في الكربوھیدرات
  .كیلوكالوري من الطاقة 9مصادر مركزة للطاقة، إذ یعطي الغرام الواحد منھا 

  البروتینــاتـ  4

ن المركبات التي تشترك إسم عام لمجموعة كبیرة م)   Protins( البروتین
وتتمیز البروتینات .  باحتوائھا على وحدات بناء تعرف باسم األحماض األمینیة
، باإلضافة إلى عناصر على الكربوھیدرات والدھون بأنھا تحتوي على النیتروجین

وقد صنفت األحماض حسب حاجة اإلنسان، . الكربون، والھیدروجین واألكسجین
أو الحیوان إلیھا في الغذاء ، وحسب قدرة الجسم على تحویلھا إلى أحماض أمینیة 
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  .أساسیة، وأخرى غیر أساسیة 

  

إال أن . والدور األساسي الذي تقوم بھ البروتینات ھو بناء وصیانة األنسجة 
البروتین یمكن أن یستخدم إلنتاج الطاقة ، وذلك في حالة نقص الكربوھیدرات في 

تینات یزید عن احتیاجات الجسم للبناء الغذاء، أو عند وجود فائض من البرو
  .والصیانة

  الفیتامینــــــاتـ  5

ھي مجموعة من المركبات العضویة المعقدة في )   Vitamins( الفیتامینات
تركیبھا، یتطلبھا الجسم بكمیات قلیلة نسبیا، وھي ضروریة لصیانة ونمو الجسم 
ووقایتھ من األمراض من خالل وظائفھا الحیویة الھامة، والتي أبرزھا تنشیط 

وبعض ھذه المركبات الیصنع في الجسم،  بینما . التفاعالت التمثیلیة المختلفة
یصنع بعضھا بكمیات غیر كافیة التفي باحتیاجات الجسم إلیھا، مما یحتم ضرورة 

  :إلى مجموعتین وتصنف الفیتامینات . الحصول علیھا في الغذاء

  .ي الدھن فیتامینات ذائبة ف:  المجموعة األولى
  .فیتامینات ذائبة في الماء :  المجموعة الثانیة

  العناصر المعدنیةـ  6

باإلضافة )   Mineral Elements( یتطلب الجسم مجموعة من العناصر المعدنیة
وتشكل العناصر . إلى العناصر العضویة المكونة للمركبات العضویة في الجسم

األكسجین، ( من وزن الجسم، بینما تشكل العناصر األربعة  %4المعدنیة حوالي 
من  %96المكونة للمركبات العضویة حوالي ) الكربون، الھیدروجین، النیتروجین 

  .وزن الجسم 

ویتطلب الجسم بعض العناصر المعدنیة بكمیات كبیرة نسبیا، وتسمى 
الكالسیوم والفوسفور، والصودیوم، : العناصر المعدنیة الكبرى ، ومثالھا 

اآلخر بكمیات قلیلة وتسمى العناصر الوقت الذي یتطلب بعضھا  والبوتاسیوم في
ن لھا وظائف المعدنیة الصغرى، مثل الحدید والنحاس والزنك والمنغنیز، كما أ

أخرى كدخولھا في تركیب وبناء الجسم، وتنظیم حركة السوائل في الجسم، وتنظیم 
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  .التوازن الحامضي القاعدي فیھ 

احتیاجات الفرد الیومیة من العناصر الغذائیة ) 4(ویبین الجدول رقم 
المختلفة، ضمن ظروف تفاوت السن والجنس ووزن الجسم، وحاالت الحمل 
والرضاعة وسن المراھقة، كما قدمتھ لجنة خبراء التغذیة لمنظمتي التغذیة 

  .والزراعة، والصحة العالمیة 
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  )4(جدول رقم 
  بھا من قبل لجنة خبراء التغذیة التابعة االحتیاجات الیومیة من العناصر الغذائیة الموصي

  لمنظمتي الصحة  واألغذیة والزراعة الدولیتین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السن  الفئـــــــة
  وزن الجسم

  كلغ
  كیلوكالوري

(البروتین

*(  
  غم

فیتامین 
  )أ(

  میكروغم

فیتامین 
  )د(

  یكروغمم

الثیامی
  ن

  ملغم

الرایبوفال
  فین

  ملغم

حمض 
  الیناسین

  ملغم

حمض 
  الفولیك

  میكروغم

  )12ب(فیتامین 
  میكروغم

  حمض األسكوربیك
  ملغم

  الكالسیوم
  غم

  الحدید
  غم

  
  األطفـــال

  1ـ  0

  3ـ  1

  6ـ  4

  9ـ  7

7.3  

13.4  

20.2  

28.1  

820  

1360  

1830  

2190  

14  

16  

20  

25  

300  

250  

300  

400  

10  

10  

10  

2.5  

0.3  

0.5  

0.7  

0.9  

0.5  

0.8  

1.1  

1.3  

5.4  

9.0  

12.1  

14.5  

60  

100  

100  

100  

0.3  

0.9  

1.5  

1.5  

20  

20  

20  

20  

0.5  - 0.6  

0.4  - 0.5  

0.4  - 0.5  

0.4  - 0.5  

5  - 10  

5  - 10  

5  - 10  

5  - 10  

  
المراھقو

  ن

  12ـ  10

  15ـ  13

  19ـ  16

36.9  

51.3  

62.9  

2600  

2900  

3070  

30  

37  

38  

575  

725  

750  

2.5  

2.5  

2.5  

1.0  

1.2  

1.2  

1.6  

1.7  

1.8  

17.2  

19.1  

20.3  

100  

200  

200  

2  

2  

2  

20  

30  

30  

0.6  - 0.7  

0.6  - 0.7  

0.5  - 0.6  

5  - 10  

9  - 18  

5  - 9  

  
المراھقا

  ت

  12ـ  10

  15ـ  13

  19ـ  16

38.0  

49.9  

54.4  

2350  

2490  

2310  

29  

31  

30  

575  

725  

750  

2.5  

2.5  

2.5  

0.9  

1.0  

0.9  

1.4  

1.5  

1.4  

15.5  

16.4  

15.2  

100  

200  

200  

2  

2  

2  

20  

30  

30  

0.6  - 0.7  

0.6  - 0.7  

0.5  - 0.6  

5  - 10  

12  - 24  

14  - 28  
الرجل 

  البالغ
المرأة 
  البالغة

الحوامل 
  في

معتدل (
  )النشاط

معتدلة (
  )النشاط

النصف (
  )الثاني

65  

55  

  ـ

  ـ

3000  

2200  

2550  

2750  

37  

29  

38  

46  

750  

750  

750  

1200  

2.5  

2.5  

10  

10  

1.2  

0.9  

1.0  

1.1  

1.8  

1.3  

1.5  

1.7  

19.8  

14.5  

16.8  

18.2  

200  

200  

400  

300  

2  

2  

3  

2.5  

30  

30  

50  

50  

0.4  - 0.5  

0.4  - 0.5  

1  - 1.2  

1  - 1.2  

5  - 9  

14  - 28  

14  - 28  

14  - 28  
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  الوضع التغذوي في البلدان النامیة: ثالثا 

إن تاریخ اإلنسانیة مليء بحوادث المجاعات التي كانت تصیب دوال، أو 
لقد ورد في القرآن الكریم قصة . مناطق أكثر تحسسا وتأثرا بسنوات الجفاف

مشھورة عن السنوات العجاف السبع التي رآھا فرعون مصر فقصھا على النبي 
فنصحھ بخزن الغالل أثناء الوفرة وتوزیعھا على الناس وفق  علیھ السالمیوسف 

 َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّھ َناٍج ِمْنُھَما اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك َفَأنَساُه {نظام الحصص وقت القحط  
الشَّْیَطاُن ِذْكَر َربِِّھ َفَلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنیَن، َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن 

ْن َیْأُكُلُھنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبَلاٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َیاِبَساٍت َیاَأیَُّھا اْلَمَلُأ َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَیاي ِإ
ي َنَجا ُكنُتْم ِللرُّْؤَیا َتْعُبُروَن َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَلاٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِویِل اْلَأْحَلاِم ِبَعاِلِمیَن، َوَقاَل الَِّذ

َ َأْرِسُلون ُیوُسُف َأیَُّھا الصِّدِّیُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقَراٍت  ِمْنُھَما َوِادََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة َأَنا ُأَنبُِّئُكْم ِبَتْأِویِلِھ
ُھْم ِسَماٍن َیْأُكُلُھنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبَلاٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َیاِبَساٍت َلَعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَّ

َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِھ ِإلَّا َقِلیًلا ِممَّا َتْأُكُلوَن،ُثمَّ  َیْعَلُمون،
ُثمَّ َیْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك  َیْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َیْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُھنَّ ِإلَّا َقِلیًلا ِممَّا ُتْحِصُنوَن،

  . )1( }َعاٌم ِفیِھ ُیَغاُث النَّاُس َوِفیِھ َیْعِصُروَن 

استفحلت في العقود الثالث األخیرة، حیث ولكن الجوع، وأزمة الغذاء 
أصبحت ظاھرة عامة، ومستمرة  تعاني منھا دول كثیرة، وأعداد ھائلة من 

من وفیات %  50السكان، وتودي بحیاة الكثیرین وخاصة األطفال، إذ أن نحو 
وعموما ھناك .  )2(األطفال في الدول المتخّلفة تعود لنقص الغذاء، وسوء التغذیة

 200نحو ملیار نسمة  في العالم یعانون من نقص الغذاء، وسوء التغذیة وحوالي 
  .)3(ملیون نسمة تعاني من حاالت الجوع

ملیون شخص  800إن كمیة السعرات الحراریة التي یحصل علیھا أكثر من 
من سكان بلدان العالم الثالث تقل عن الحد األدنى الحتیاجات % ) 60أي نسبة ( 

  .)4(ف منظمتي األغذیة والزراعة والصحة العالمیةالفرد الموصى بھا من طر

دراسة تحلیلیة في مشكالت األمن الغذائي العربي، : ألمن الغذائي مشكالت ا: إبراھیم أحمد سعید ـ )2(  .49إلى  42سورة یوسف، اآلیة   ـ )1(                                                        
  . 57، ص 1990مشكلة الغذاء في الیمن، نفس المؤلف ، صنعاء  ، :  حسن أحمد شرف الدین ـ )4(  . 14المرجع نفسھ ، ص  ـ )3(  . 17ـ  16، ص 1993مطبعة االتحاد، دمشق ، 
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سعرة حراریة كحد أدنى الحتیاجات الفرد یومیا، فقد  2600وإذا تم اعتماد 
سعرة حراریة، ومنھا  2600بلدا نامیا یقل نصیب الفرد فیھا عن  41كان ھناك 

سعرة حراریة یومیا خالل الفترة  2000بلدا نامیا یقل نصیب الفرد فیھا عن  11
)1988 -1990( )1(.  

إن مستویات الغذاء في الھند متدنیة جدا، إذ الیتجاوز متوسط ما یحصل علیھ 
الفرد من أغذیة الطاقة نحو ألفي سعر حراري،  بینما الحد األدنى  من الوجھة 

، ومن البروتین المقارن نحو تسعة وعشرین غراما في الیوم، بینما 2354الصحیة 
  .)2(غراما 35الحد األدنى 

والجدیر بالذكر أن معظم من یعاني من مشكلة نقص الغذاء، و سوء التغذیة 
ھم من یقطنون الریف، مثل صغار المزارعین ذوي الحیازات الزراعیة 

واألسوأ من ذلك أن أكثر الناس تعرضا للفقر . الصغیرة، والمشتغلین بالرعي
  .)3(ومشكلة الجوع ونقص الغذاء ھم أولئك الذین یتركز نشاطھم في إنتاج الغذاء

أما فیما یخص العالم العربي، فإن دوال عدیدة، وخاصة تلك التي توصف بأنھا 
، یعاني العدید من أفرادھا )الصومال، السودان، الیمن، موریتانیا(منخفضة الدخل 

من نقص الغذاء وسوء التغذیة، بل أن بعض المناطق من الوطن العربي دخلت في 
و إذا استمر الوضع . ودان والصومال و موریتانیاحزام المجاعة، كأجزاء من الس

على ما ھو علیھ اآلن، فإن أجزاء أخرى من الوطن العربي مرشحة للدخول في 
  .)4(نطاق الجوع في المستقبل القریب

  
  
  

قضایا البیئة واألمن الغذائي وتأثیراتھا على مجھودات التنمیة في الوطن :  عبدالصاحب العلوان ـ )1(                                                        
  . 18العربي، مرجع سبق ذكره ، ص 

  . 88 ص ذكره، سبق مرجع األمن الغذائي للوطن العربي : محمد السید عبدالسالم  ـ )2(
  . 59مشكلة الغذاء في الیمن ، مرجع سبق ذكره، ص :  حسن أحمد شرف الدین ـ )3(
 57قضایا الغذاء واألمن الغذائي في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره ، ص : ار نھایت یاسین الحف ـ )4(
.  



 27
 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  المعونات الغذائیة المقدمة للدول النامیة

  

تقدم المنظمات العالمیة و الدول المتقدمة وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة 
شحنات من المواد الغذائیة، وبدرجة رئیسیة الحبوب إلى العدید من الدول النامیة 
سنویا بشروط میسرة، أومجانا  وخاصة أثناء القحط، أو الفیضانات، والحروب، 

برفع الحد األدنى  1974وقد أوصى المؤتمر العالمي للغذاء المنعقد في روما سنة 
ات الغذائیة إلى عشرة مالیین طن من الحبوب سنویا، و ذلك للمساھمة من المعون

  .في التخلص من المجاعات في العدید من الدول النامیة

إن ھذه التوصیات بقیت دون تنفیذ بدلیل أن المعونات العالمیة من الحبوب 
 2.5أي بمتوسط قدره ) 1977- 1975(ملیون طن خالل الفترة  7.493بلغت 

أي )  1987- 1985(ملیون طن خالل الفترة  10.547ملیون طن سنویا،  و
  .ملیون طن سنویا 3.5بمتوسط قدره 

  .والجدول التالي یبین المعونات المقدمة من الحبوب والحلیب والزیوت 

  )5(جدول رقم 
  المعونــات الغذائیــة العالمیــة

  طن: الوحدة 

  )طن(زیوت   )طن(حلیب   )الف طن  (الحبوب   البیان
/1975/1985/1985/1985  وناتالمع
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1977  1987  1987  1987  
  496776  267391  10547  7493  المعونات الغذائیة العالمیة

  المعونات الغذائیة األمریكیة
النسبة المئویة من المعونات 

  الغذائیة العالمیة

5442  

73%  

7357  

70%  

246818  

92%  

427252  

86%  

  المعونات الغذائیة األوروبیة
النسبة المئویة من المعونات 

  الغذائیة العالمیة

745  

10%  

1045  

10%  

9295  

3%  

18119  

4%  

المعونات التي تلقاھا الوطن 
  العربي

النسبة المئویة من المعونات 
  الغذائیة العالمیة

2354  

31%  

3903  

37%  

49677  

19%  

71975  

14%  

مركز  ربي،ل العمشكلة الغذاء في الوطن العربي، مجلة المستقب: عبدالقادر الطرابلسي : المصدر 
  دراسات الوحدة العربیة

 . 112ص )  1991، یولیو ، 149السنة الرابعة عشرة ، العدد (            
 

أن الوالیات المتحدة األمریكیة تعتبر أھم ) 05(یستخلص من الجدول رقم 
%  70األطراف المانحة للمعونات الغذائیة على المستوى العالمي، إذ قدمت نسبة 

- 1985(من الزیوت خالل الفترة    %  86من الحلیب و%  92من الحبوب و 
و ثمة مشروع إقلیمي جدیر بالثناء، رغم الدور الصغیر الذي لعبھ في ) . 1987

تخفیف  وطأة نقص الغذاء، وسوء  التغذیة في بعض الدول اإلسالمیة أال وھو 
عودیة في المشروع الذي تعھده بنك التنمیة اإلسالمي بالتعاون مع السلطات الس

  .)1(توزیع لحوم األضاحي

ورغم ما سبق تتحمل الدول المتقدمة، وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة، 

ودول االتحاد األوروبي جزءا كبیرا من المسؤولیة بالنسبة  لما یعانیھ حوالي ملیار 

) الفجوة التغذویة ( نسمة في العالم من جوع، ونقص في الغذاء،  وسوء التغذیة 

بحكم ما تملكھ من فوائض غذائیة من جھة، و ما تنفقھ على القطط والكالب فیما 

                                                        
، 1988األمن الغذائي في العالم اإلسالمي، األكادیمیة اإلسالمیة للعلوم، عمان ،  : صبحي القاسم  ـ )1(

  . 209ص 
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. یخص التغذیة، وخدمات الحمامات، ومحالت الحالقة، والفنادق من جھة أخرى

قد أنفقت الوالیات المتحدة األمریكیة، ودول السوق األوروبیة المشتركة على ف

، بینما ال یحتاج  1976ملیار دوالر في عام  30تغذیة القطط والكالب حوالي 

. )1(ملیار  دوالر سنویا 13أو  10العالم كلھ إلزاحة كابوس كارثة الجوع إال إلى 

یتعین توفیر  " أنھ  )  FAO( واإلعتقاد السائد في منظمة األغذیة والزراعة العالمیة 

ملیار دوالر سنویا للدول الفقیرة لخفض عدد  24إستثمارات إضافیة قیمتھا 

  ". 2015الجوعى إلى النصف بحلول عام 
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  أسباب مشكلة األمن الغذائي في الدول النامیة

  

تفاعلت مجموعة من العوامل في تكوین بدایات المشكلة الغذائیة المعاصرة 
  :في الدول النامیة، واستفحالھا فیما بعد، مثل 

ان في أغلب ارتفاع معدل الطلب على الغذاء بفعل الزیادة السریعة للسكـ  1
  .الدول النامیة 

قصور اإلنتاج الزراعي و تذبذبھ بین سنة وأخرى  بفعل األحوال الجویة ـ  2
  .غیر المواتیة في الكثیر من المناطق العالمیة 

  .عدم االستقرار السیاسي وسوء توزیع الدخل ـ  3
                                                        

دیمقراطیة الجوع، دراسة تحلیلیة لسیاسات تجویع البلدان النامیة وتفریغھا من  : محمد المحال  ـ )1(
  .9، ص 1992ثرواتھا البشریة والمادیــة، مطبعة الحافظ، دمشق، 
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تأثیر االستعمار االستیطاني، و الحدیث على بنیة اإلنتاج الزراعي في ـ  4
  .الدول النامیة

  :ویتم عرض ھذه العوامل من خالل المباحث التالیة 

العوامل المؤثرة في ارتفاع معدل الطلب على الغذاء في :  المبحث األول
  .الدول النامیة

العوامل المؤثرة في قصور اإلنتاج الزراعي الغذائي في :  المبحث الثاني
  .الدول النامیة

  .وسوء توزیع الدخل العوامل السیاسیة:  المبحث الثالث
                      عامل اإلستعمار القدیم والحدیث:  المبحث الرابع

  المبحث األول
  العوامل المؤثرة في ارتفاع معدل الطلب 

  على الغذاء في الدول النامیة
  

یتأثر الطلب على المنتجات الغذائیة بعوامل كثیرة، من أھمھا معدل النمو 
السكاني، متوسط الدخل الفردي، نظام توزیع الدخل الوطني، النمط الغذائي 
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وفي الدول النامیة یعود ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائیة بدرجة .  السائد
أساسیة إلى المعدل المرتفع لزیادة عدد السكان، وكثافة تركزھم في المدن 

  .والمناطق الحضریة، وتحسن مستوى الدخل الفردي المتمیز أصال باالنخفاض

  العامل الدیمغرافي في ازدیاد الطلب على الغذاء تأثیر: أوال  

یمثل العامل الدیمغرافي بعدا ھاما في ظھور واستفحال مشكلة الغذاء في 
فمنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة تنتاب الدول النامیة . العدید من الدول النامیة

موجة من الزیادة السریعة في عدد السكان إلى الحد الذي أصبحت الحالة في 
قد ارتفع عدد السكان  في قارة إفریقیا ف. بعضھا توصف بأنھا تواجھ انفجارا سكانیا

 784، ثم إلى 1950ملیون نسمة عام  224إلى  1900ملیون نسمة عام  133من 
و كذلك ارتفع عدد السكان في قارة أمریكا الجنوبیة من . 2000ملیون نسمة عام 

ملیون نسمة خالل الفترة  519إلى  ملیون نسمة، ثم 166ملیون نسمة  إلى  74
  . نفسھا

  .یوضح تطور عدد السكان في العالم حسب القارات) 6(والجدول رقم 

  )6(جدول رقم 
  تطور عدد السكان في العالم حسب القارات

  ملیون شخص: الوحدة 
  السنوات

17  القارات

50  
18

00  
18

50  
19

00  
19

50  
19

60  
19

70  
19

80  
19

90  
19

95  
19

98  
20

00  
  إفریقیا

  آسیا
  اوروبا
أمریكا 
  الالتینیة

  والكاریبي
أمریكا 
  الشمالیة

  اقیانوسیا

106  
502  
163  
16  
  
02  
02  

107  
635  
203  
24  
  
07  
02  

111  
809  
276  
38  
  
26  
02  

133  
947  
408  
74  
  
82  
06  

224  
140

2  
547  
166  
  

172  
13  

277  
170

2  
605  
218  
  

204  
15.7  

357  
214

7  
656  
285  
  

332  
19.3  

467  
264

1  
693  
361  
  

255  
22.7  

615  
318

1  
722  
440  
  

282  
26.4  

700  
343

6  
728  
480  
  

297  
28.5  

749  
358

5  
729  
504  
  

305  
29.6  

784  
368

3  
729  
519  
  

310  
30.4  

126  978  791  العالم

2  

165

0  

252

4  

302

2  

369

6  

444

0  

526

6  

566

6  

590

1  

605

5  
  :المصدر 

1 - MOHAMED FERNINI : LE MONDE ARABE ENTRE RENAISSANCE ET FATALITE, LABORATOIRE 
     NATIONAL DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION, ALGER, MAI 2001  , P 8. 
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2 - NATIONS UNIES: ANNUAIRE DEMOGRAPHIQUE , NEW YORK , 2000 , P89 . 
 

 1.4وبلغ متوسط معدل نمو السكان في الدول النامیة بما فیھا الصین الشعبیة 
- 1952(سنویا خالل الفترة %  2.4، و )1950- 1938(سنویا خالل الفترة % 

وفي المقابل بلغ معدل )  1999 -  1974( سنویا خالل الفترة % 2.7و ) . 1962
 0.6، و )1962- 1952(سنویا خالل الفترة % 1.3نمو السكان في الدول المتقدمة 

  . )1( )1999- 1974(سنویا خالل الفترة % 

فقد بلغ . ویختلف معدل النمو السكاني في الدول النامیة من منطقة إلى أخرى
- 1974(سنویا خالل الفترة %  2.9) آالسكوا(في دول منطقة غربي آسیا 

، وھو معدل المثیل لھ في أي إقلیم من أقالیم العالم، إال في إفریقیا الشرقیة )1999
  .)2(سنویا خالل الفترة نفسھا% 2.8والغربیة حیث بلغ حوالي 

الدول المتخلفة إلى الھبوط الكبیر في  ویرجع ارتفاع معدل نمو السكان في
و یعود انخفاض معدل . معدل الوفیات مع الحفاظ على النسبة العالیة للموالید

الوفیات في الدول النامیة أساسا إلى التقدم الھائل في اإلمكانیات الطبیة العالجیة 
والوقائیة، التي انتشر استعمالھا في أوساط السكان بمساعدة المنظمات العالمیة 

أما بقاء معدل الوالدات عند . والدول المتقدمة وخاصة أثناء الكوارث الطبیعیة
مستوى مرتفع في معظم الدول النامیة، فیرجع إلى عجز التقدم االقتصادي 
واالجتماعي والسیاسي والثقافي عن التغلغل إلى أعماق مختلف فئات الجماھیر 

الدینیة والتقالید الثقافیة السائدة من الشعبیة من جھة، و إلى عمق تأثیر المعتقدات 
  .جھة أخرى

وقد زاد من حدة تأثیر العامل الدیموغرافي في ارتفاع مستوى الطلب على 
لقد . الغذاء ظاھرة الھجرة الداخلیة من األریاف نحو المدن، والمناطق الحضریة

                                                        
،  1977، دار الطلیعة، بیروت 8، العدد )أزمة الغذاء العالمي والعربي ( مجلة دراسات عربیة،  ـ )1(

  .   187ص 
لتطورات ، ا) 1999 - 1974( منطقة األسكوا، خمسة وعشرون عاما :  ریاض طبارة وآخرونـ       

السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، األمم المتحدة ، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا، 
  . 95، ص  1999بیروت 

  . 95منطقة االسكوا ، مرجع سبق ذكره ، ص : ریاض طیارة وآخرون  ـ )2(
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تدّنت نسبة سكــان األریاف إلى مجموع السكان في الدول النامیة فیما عدا الصین 
  .)1(1980سنة % 64.6إلى  1960سنـة % 77.8من حوالي 

  
  

  تحسین مستوى الدخل الفردي في بعض الدول النامیة:ثانیا 

یتأثر الطلب على المواد الغذائیة بالدخل، غیر أن االرتباط بینھما لیس ثابتا 
ر إذ ینفق القسم األكب. في المعدل واالتجاه، بل یتغیر تبعا الختالف مستوى الدخل

من الدخل المنخفض على الغذاء، بینما تنخفض النسبة المخصصة من الدخل 
ولما كانت دخول الشرائح االجتماعیة الواسعة في .  المرتفع لإلنفاق على الغذاء

البلدان المتخلفة منخفضة، وقریبة من حد الكفاف، فإن الزیادة في دخل الفرد تكون 
  .بصورة عامة مصحوبة بارتفاع الطلب على الغذاء

 60وتتراوح مرونة الطلب الدخلیة على الغذاء في أكثریة البلدان النامیة بین 
  .)2(فقط%  20و %  10، بینما تتراوح في الدول المتقدمة بین % 80و % 

السعودیة، العراق، لیبیا، الجزائر، ( ولقد استطاعت العدید من الدول النامیة، 
دخل الوطني ومتوسط الدخل الفردي أن ترفع معدل نمو ال) مالیزیا، أندونیسیا 

خالل عقدي السبعینیات والثمانینیات،  إذ بلغ معدل النمو السنوي  في نصیب الفرد 
حوالي   1987بسعر دوالرات )  1990 -  1965( من الناتج القومي خالل الفترة 

غیر أنھا لم تنجح في تقلیل الفجوة بین . في مالیزیا %4في أندونیسیا، و    4.5%
  . مستویات دخول الطبقات الغنیة، والطبقات الفقیرة

- 1967(وقد ارتفع معدل استھالك الفرد في البلدان النامیة خالل الفترة 
  .)3(وذلك بسبب تحسن مستوى الدخل% 70بنسبة ) 1992

                                                        
توزیع السكان في أقل البلدان نموا، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي : ماھر . نیس، ج ـ )1(

  . 15، ص 1984والبنك العالمي لإلنشاء والتعمیر، سبتمبر 
نمو السكان والمشكلة الغذائیة في البلدان النامیة، ترجمة وطباعة دار التقدم، : كنیا جینسكایا  ـ )2(

  .105، ص 1983موسكـــو، 
سیة، دراسة لحالة بعض الدول اإلسالمیة في النمو وتوفیر االحتیاجات األسا:  فایز إبراھیم الحبیب ـ )3(

، مجلة العلوم االجتماعیة، المجلد الثالث والعشرون، العدد الرابع، 1990إلى  1965الفترة  من 
  . 58 - 57، ص  1995جامعة الكویت ، 
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  المبحث الثاني
  العوامل المؤثرة في قصور اإلنتاج الزراعي الغذائي 

  في الدول النامیة
  

لمشكلة الغذائیة في الدول النامیة في اتساع الھوة بین معدل یكمن جوھر ا
النمو البطئ في إنتاج الغذاء المحلي، وخاصة المواد الغذائیة األساسیة ومنھا 

إذ بلغ معدل الطلب على .  الحبوب، وبین معدل النمو السریع للطلب على الغذاء
، وذلك بسبب الزیادة الكبیرة في 1985في سنة  %3.6الغذاء في الدول  النامیة 

، بینما بلغ معدل نمو اإلنتاج الغذائي فیھا عدد السكان، وتحسن مستوى الدخل 
ولكن حدث العكس في الدول المتقدمة إذ بلغ معدل نمو الطلب على . فقط 2.6%

  .)1(1985خالل سنة  %2.8نتاج الغذائي بینما بلغ معدل نمو اإل %1.5الغذاء 

نمو الطلب على الغذاء في عقد السبعینیات  وفي الدول العربیة قدر متوسط
سنویا، وكان ھذا ناجما عن متوسط نمو سكاني  %5والثمانینیات بما یزید على 

سنویا،  %2سنویا ونمو في االستھالك الفردي من السلع الغذائیة بحدود  %3بحدود 
وفي مقابل ذلك قدر متوسط نمو اإلنتاج الزراعي خالل الفترة المذكورة بحدود 

سنویا ، األمر الذي أدى إلى زیادة اعتماد ھذه الدول على المصادر األجنبیة  3%

                                                        
، 1997اقتصادیات الزراعة، جامعة دمشق، سوریا، :  مطانیوس حبیب ، رانیة ثابت الدروبي  ـ )1(

  . 63ص 
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  .)1(في سد العجز من احتیاجاتھا الغذائیة

في الدول ) وخاصة المواد الغذائیة األساسیة ( ویتصف اإلنتاج الزراعي 
النامیة بصفة عامة والعربیة بصفة خاصة بالضعف والتذبذب من سنة إلى أخرى، 

من المساحات المزروعة في الوطن العربي تعتمد على % 80ي ألن حوال
أدنى  1994لقد كانت إنتاجیة الھكتار من الحبوب  في الدول العربیة سنة . األمطار

، واألمریكیة بنحو %88، واألوروبیة بنحو % 27من النسبة العالمیة بنحو 
  . )2(،  مع العلم أنھ یوجد  تباین في متوسط اإلنتاجیة داخل الدول العربیة150%

والجدول التالي یؤكد ضعف إنتاجیة الھكتار من الحبوب في الدول النامیة 
  .والعربیة مقارنة بالدول المتقدمة

  

  )7(جدول رقم 
  متوسط إنتاجیة الحبوب في الوطن العربي والعالم الثالث والعالم 

  1989 - 1974خالل الفترة 
  ھكتار/قنطار: الوحدة                                                                     

  السنوات
    1989 /1982    1981 /1974  المناطق

  الوطن العربي
  العالم

  العالم الثالث
  الوالیات المتحدة األمریكیة

  أوروبا

10.50  

20.64  

16.13  

37.88  

34.39  

17.8  

25.0  

22.0  

43.3  

42.0  
مشكلة الغذاء في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، : عبدالقادر الطرابلسي : المصدر                 

  السنة
، ص   1991، یولیو 149الرابعة عشرة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد                           

114 .    
                                                        

قضایا البیئة واألمن الغذائي وتأثیراتھا على مجھودات التنمیة في الوطن :  عبدالصاحب العلوان ـ )1(
  . 21العربي ، مرجع سبق ذكره، ص 

األمن الغذائي العربي، المتضمنات االقتصادیة والتغیرات المحتملة، مرجع : سالم توفیق النجفي  ـ )2(
  . 62 - 61سبق ذكـــــره، ص 
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ویتبین ضعف اإلنتاج الزراعي في الدول النامیة والعربیة بصورة أفضل في 
  .فرد من إنتاج الحبوب، واأللبان، واللحومحالة متوسط نصیب ال

  الحبـــــــوبـ  1

إن متوسط نصیب الفرد من إنتاج الحبوب في الدول النامیة و العربیة یعتبر 
  . ضعیف جدا مقارنة بھذا المتوسط في الدول المتقدمة والعالم 

  .والجدول اآلتي یوضح ذلك

  )8(جدول رقم 
  تطور متوسط إنتاج الفرد من الحبوب 

  1992 - 1979خالل الفترة 

  فرد/كیلوغرام: الوحدة                                                              
  السنوات

    1992 /1990    1981 /1979  المناطق
  العالم

  الدول المتقدمة
  الدول النامیة
  الدول العربیة

325  

678  

200  

147  

326  

692  

214  

181  
األمن الغذائي العربي، المتضمنات االقتصادیة والتغیرات : سالم توفیق النجفي : مصدر ال                

  المحتملة ، 
، ص 1998مركز الدراسات والبحوث االستراتیجیة، ، أبو ظبي، الطبعة األولى،                            

15 .    
  األلبـــان واللحــومـ  2

 53( في الدول العربیة ) الحلیب ( بلغ متوسط نصیب الفرد من إنتاج األلبان 
، و ھو أقل بكثیر من المتوسط العالمي )1993- 1979(خالل الفترة ) سنة / كغ 

وبلغ أیضا متوسط نصیب الفرد من إنتاج . لنفس الفترة ) سنة / كغ  95(البالغ 
، بینما بلغ المتوسط العالمي 1993كغ  في سنة 16.4اللحوم في الدول العربیة 

  .)1(كلغ في نفس السنة 33.4نحو 

  . 60 - 59األمن الغذائي للوطن العربي ، مرجع سبق ذكره، ص : السید عبدالسالم  محمد ـ )1(                                                        
مع مالتس حول طبیعة وجوھر ... ) ویلیام، بول بادوك، بول الریتش (ـ یتفق المالتوسیون الجدد ) *(

المشكلة الغذائیة، المتمثل في التفاوت القائم بین عدد السكان وموارد الطعام، وضرورة تحقیق التوازن 
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إن تطور اإلنتاج الغذائي في أغلب الدول النامیة واتساع الفجوة الغذائیة 
وزیادة االعتماد على المستوردات الغذائیة  لتغطیة االحتیاجات الغذائیة وخاصة 
من المواد األساسیة منذ أوائل السبعینات یؤكد عمق المشاكل وضخامة المعوقات 
الطبیعیة والتكنولوجیة و االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي تواجھ تطور 

  .اإلنتاج الزراعي  والغذائي في الدول المتخلفة

وبصورة عامة، یمكن تصنیف العوامل المسّببة لقصور اإلنتاج الغذائي في 
  :الدول المتخّلفة إلى أربعة مجموعات رئیسیة ھي

  .العوامل الطبیعیة:  أوال
  .یةالعوامل البشر:  ثانیا
  .العوامل التنظیمة :  ثالثا
  .العوامل التكنولوجیة:  رابعا

  العوامل الطبیعیة :  أوال  

تتحكم العوامل الطبیعیة في اإلنتاج الزراعي تحكما كبیرا في العالم بصفة 
  .عامة، والدول المتخّلفة بصفة خاصة

وتشمل العوامل الطبیعیة بصفة أساسیة األراضي الصالحة للزراعة 
  .والظروف المناخیة وكمیة األمطار المتساقطة وتوزعھا على مدار العام 

 ـ األراضي الصالحة للزراعة  1

أن األرض الصالحة للزراعة أصبحت محدودة، ) *(ذكر المالتوسیون الجدد
و قد بلغت حدود طاقتھا اإلنتاجیة في العالم، وخیر مثال على ذلك انخفاض 

ھكتار سنویا  418لكثافة السكانیة من المساحة المزروعة في العالم تحت ضغط ا
 1000ھكتار لكل  263إلى )  1965 -  1961( ساكن خالل الفترة  1000لكل 

 253ھكتـــار إلى  486وفي الدول العربیة إنخفضت من . 1992ساكن سنة  
غیر أن تقاریر اللجنة الرئاسیة  بالوالیات المتحدة . )1(ھكتار خالل الفترة نفسھا

                                                                                                                                                                             
بینھما إما إرادیا، أوال إرادیا، لكنھم یختلفون معھ في عدم تحمیلھم الزیادة السكانیة كامل المسؤولیة في 

الغذاء والتغذیة والزراعة، مالحظات حول السیاسات الزراعیة الجزائریة، حلقة عمل :  مخبي أ ـ )1(  .وجود المشكلة الغذائیة
عربي في ظل محددات الموارد المائیة والتجارة الدولیة، المنظمة السیاسات الزراعة حول األمن الغذائي ال

  . 254، ص 1996العربیة للتنمیة الزراعیة، الخرطوم ، دیسمبر 
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األمریكیة تؤكد أن ما یستثمر حالیا من األراضي القابلة للزراعة في العالم ال یزید 
ففي إفریقیا حیث یعاني . ، و ھي تختلف من قارة ألخرى% 43.5عن نسبة 

من األراضي % 86سكانھا من الجوع أكثر من غیرھا من القارات ما زال حوالي 
، ویعود السبب في القابلة للزراعة غیر مستغلة رغم خصوبتھا وتوفر المیاه لرّیھا

ذلك إلى نقص األموال الضروریة الستصالحھا وإقامة المشاریع المائیة ومعاھد 
  .)1(التكوین لتدریب الكوادر الالزمة

من األراضي القابلة للزراعة %  22.5وال یستثمر العالم العربي إال حوالي 
وتتعرض األراضي الزراعیة في العدید . )2(من المیاه المتوفرة %  55و حوالي

ففي تونس . من الدول النامیة للتآكل بفعل االنجراف والتصحر واالمتداد العمراني
ألف ھكتار نتیجة ظاھرتي  15تتآكل األراضي الزراعیة سنویا بما یزید عن 

ألف ھكتار یستھلكھا االمتداد العمراني كل   3.5االنجراف والتصحر، وحوالي 
  .)3(سنة

 المناخیة  الموارد المائیة و الظروف  ـ  2

یعد نقص الماء وسوء استغالل ما ھو متوفر منھ، وعدم مالءمة الظروف 
. المناخیة في أغلب الدول المتخلفة من أھم العوامل المؤثرة في اإلنتاج الزراعي

إن اعتماد أغلب المساحات المزروعة وخاصة الحبوب في الدول العربیة على 
األمطار، یعرض اإلنتاج الزراعي للتقلبات الحادة، ویعوق استخدام أسالیب اإلنتاج 
الحدیثة، ویعرقل استغالل عوامل اإلنتاج بالكمیات، واألنواع الضروریة لتطویر 

والمالحظ أن ظاھرة الجفاف، واألمطار اإلعصاریة . اإلنتاج الزراعي الغذائي
والفیضانات تلحق باإلنتاج الزراعي، والغذائي في الدول اإلفریقیة، واآلسیویة 

  .)4(من إنتاجھا الزراعي % 40ر معتبرة،  قد تفوق نسبة خسائ

العجز الغذائي في تونس الخضراء من المسؤول ؟ دار سراس للنشر، : حافظ ستھم وآخرون  ـ )3(  . 95المرجع نفسھ ، ص  ـ )2(  . 20مشكالت األمن الغذائي ، مرجع سبق ذكره، ص : إبراھیم أحمد سعید ـ )1(                                                        
  . 41، ص  1990المعھد األعلى للتربیة والتكوین المستمر ، تونس 

المناخ الزراعي في العالم العربي وأھمیتھ لألمن الغذائي ، السجل العلمي للمؤتمر : لؤلي األھدلي ـ )4(
عمادة شؤون . 1979أفریل  3إلى  مارس 31الریاض من . العربي الثاني لعلوم وتكنولوجیا األغذیة

  . 190، ص 1981مكتبات جامعة الریاض، 
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بظروف مناخیة غیر مواتیة في معظم الدول العربیة أّثر  1997إن إتسام سنة 
على المساحات واإلنتاجیة ومن ثم اإلنتاج لعدد من السلع الغذائیة الرئیسیة، 

  .وخاصة األكثر اعتمادا على األمطار 

إلى  1996ملیون طن في عام  52.4لقد انخفض إنتاج الحبوب من حوالي 
% .  25.27، أي ھناك تغیر سلبي مقداره 1997ملیون طن في عام  39حوالي 

و % 18.22بنسبة 1997وانخفض أیضا إنتاج البقولیات والدرنات في عام 
  .)1(1996على الترتیب مقارنة بعام %  14.47

  العوامل البشریة :  ثانیا  

ا في العملیة اإلنتاجیة، وبالتالي فإن عدد ونوع یعتبر اإلنسان عنصرا جوھری
األیدي العاملة الزراعیة وقدرتھا، وكفاءتھا لھا أھمیة عظمى في تحدید مستوى 

  .اإلنتاجیة الزراعیة وحجم اإلنتاج الزراعي الغذائي

إن ما یزید عن ثلثي العاملین في معظم دول إفریقیا، وآسیا یعملون في 
( الزراعة، وتتراوح النسبة بین ربع  ونصف السكان في أقطار أمریكا الالتینیة 

، وتقل نسبة العاملین  بالزراعة بشكل واضح في )باستثناء األرجنتین و فنزویال 
الوالیات المتحدة األمریكیة، وكندا، وأسترالیا، ونیوزلندا ألن الزراعة فیھا تعتمد 

  .)2(على اآلالت أكثر من اعتمادھا على البشر

العمالة الزراعیة في الدول النامیة وخاصة العربیة بوجود وعموما تتصف 
ففي بعض . وفرة في العمالة غیر الماھرة،  وعجز كبیر في المھارات والخبرات

كما  - من إجمالي العمالة  %75الدول العربیة تزید نسبة العمالة غیر الماھرة عن 
ویعود السبب في نقص المھارات والخبرات الزراعیة إلى االعتبار  - في الیمن 

غیر الكافي الممنوح للمزارعین من حیث القیم االجتماعیة، والسیاسیة، والحوافز 
االقتصادیة، وخاصة مستویات األجور في القطاع الزراعي مقارنة بباقي 

                                                        
، مرجع سبق 1998تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام :  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ـ )1(

  . 2ذكره ، ص 
 1984الجغرافیا االقتصادیة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت :  فتحي محمد أبو عیانة ـ )2(

  . 112، ص 
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  .)1(القطاعات االقتصادیة

إن متوسط الدخل الزراعي في معظم الدول النامیة أدنى من متوسط الدخل 
سوریة مثال بلغ نصیب الفرد الواحد من العاملین بالزراعة لعام ففي . غیرالزراعي

الف لیرة سوریة، بینما كان نصیب الفرد المشتغل في الصناعة  91نحو  1991
  . )2(ألف لیرة سوریة على التوالي 172الف لیرة سوریة، و  110والتجارة 

  

  العوامل التنظیمیة:  ثالثا 

تختلف العوامل االقتصادیة المؤثرة في اإلنتاج الزراعي عن العوامل 
الطبیعیة بمرونتھا، أي بقابلیتھا للتغییر من وقت آلخر مع ارتفاع درجة التحكم 

  .فیھا

وتشمل ھذه العوامل جمیع السیاسات االقتصادیة، والتنظیمیة مثل نظام 
. الحیازة الزراعیة والسیاسات السعریة، والتمویلیة، وأجھزة، وأنظمة التسویق

ثیرا مباشرا على كفاءة وتشغیل عناصر اإلنتاج من أرض وأیدي وھي تؤثر تأ
وإن العامل األساسي الذي كانت لھ مرتبة متمیزة عن بقیة .  الخ... عاملة ومیاه

كافة العناصر األخرى في التأثیر على اإلنتاج الزراعي ھو منح األولویة للقطاع 
  .الصناعي وسكان الحضر

 السیاسات االقتصادیةـ  1

لقد تبنت دول نامیة عدیدة منذ تحّررھا وخاصة في عقدي الستینیات 
والسبعینیات نماذج للتنمیة تعطي األولویة للصناعة،  وسكان الحضر، اعتقادا بأن 
الصناعة ھي القطاع الذي یحقق التقدم االقتصادي، في حین أھملت الزراعة في 

ثماریة المخصصة إطارھا المحلي، أو اإلقلیمي سواء من حیث نسبة النفقات االست

                                                        
  . 47،  46األمن الغذائي العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص  :سالم توفیق النجفي  ـ )1(
  . 68اقتصادیات الزراعة، مرجع سبق ذكره، ص  :مطانیوس حبیب ، رانیة ثابتة الدروبي  ـ )2(
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لھا،  أو من حیث سیاسات تسعیر  السلع الزراعیة والغذائیة، أو من حیث توفیر 
  .)1(الخدمات االجتماعیة، و االقتصادیة في المناطق الریفیة

ملیار  76ففي العالم العربي بلغ حجم االستثمارات في القطاع الصناعي نحو 
ملیار دوالر خالل الفترة  140.4و ) 1980 –1970(دوالر خالل الفترة 

من مجموع االستثمارات %  20.54و% 22.35، أو ما یعادل )1986- 1981(
ملیار  33.5الكلیة على التوالي؛ في حین لم یستأثر القطاع الزراعي إال بحوالي 

ملیار دوالر أثناء الحقبتین الزمنیتین اآلنفتي الذكر، أو ما یقارب  63.8دوالر و 
  . االستثمارات الكلیة من مجموع%  9.33و %  9.86

  .والجدول التالي یؤكد ذلك

  

  

  

  )9(جدول رقم 
  اإلستثمارات في الوطن العربي باألسعار الجاریة 

  1986 - 1970خالل الفترة 
  ملیار دوالر: الوحدة                                                                     

  1986 /1981  1980 /1970  السنوات
  %  المبلغ  %  المبلغ  القطاعات

  اإلستثمارات الصناعیة
  اإلستثمارات الزراعیة

75.90  
33.50  

22.35  
9.86  

140.40  
63.80  

20.54  
9.33  

  100  683.50  100  339.60  اإلستثمارات الكلیة
مشكلة الغذاء في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي،  :عبدالقادر الطرابلسي: المصدر                 

  السنة
، ص  1991، یولیو 149الرابعة عشرة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد                           

114 .    
                                                        

متعلقة بھ، تقریر لقاء یوم الوضع الغذائي العالمي والقضایا ال:  منظمة األغذیة والزراعة العالمیة ـ )1(
  . 57، ص  1983، روما 16/10/1982األغذیة العالمي بروما، یوم 
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إن منح األولویة للقطاع الصناعي بالنسبة لالستثمارات من جھة، وإلنتاج 
المزروعات التجاریة التصدیریة على حساب المنتجات الغذائیة األساسیة بغرض 
توفیر األموال للتصنیع من جھة ثانیة، یعد من األسباب الرئیسیة في تعمیق مشكلة 

  .الغذاء في بعض الدول النامیة

 السیاسات السعریة ـ  2

إن السیاسة الزراعیة الخاصة باألسعار یمكن أن تلعب دورا مھما جدا في 
تحقیق نمو كبیر في الزراعة واإلنتاج الغذائي إذا جرى رسمھا وتنفیذھا بصورة 

  .مة وكفؤةسلی

إن سیاسة تحدید أسعار المنتجات الزراعیة وخاصة األساسیة منھا لصالح 
المستھلكین في أغلب الدول النامیة بصورة جبریة دون االعتماد على األسس 

والعائد المناسب  لتعویض جھود  ،االقتصادیة كتكالیف اإلنتاج وأخطار الزراعة
المزارعین، مع محدودیة الدعم في تعویض المزارعین مقابل فروق تخفیض 
األسعار،  قد أضر بالمعروض من اإلنتاج الزراعي والغذائي، خاصة وأن ھذه 
السیاسة لیست شاملة، بل جزئیة ال تأخذ في االعتبار العالقات التشابكیة بین 
مكونات القطاع الزراعي نفسھ، أو بینھ وبین القطاعات االقتصادیة األخرى، 

  .)1(والعالم الخارجي

عظم البلدان النامیة تضمن أسعار الزراعات التصدیریة وال تضمن إن م
بھدف تأمین النقد األجنبي الالزم لتمویل  –أسعــــار المحاصیل المعیشیة 

مّما قاد إلى استقرار أسعار المواد التصدیریة  فزاد انتاجھا،  في  –مستورداتھا 
        حین تذبذبت أسعار المواد المعیشیة  فأحجم المنتجـون

  .)2(عن زراعتھا 

إن زیادة اإلنتاج الزراعي، وخاصة من المحاصیل المعیشیة، ومن ثم 
المساھمة في تحقیق األمن الغذائي یتطلب تقدیم أسعار تشجیعیة للمنتج الزراعي 

دراسة معوقات إنتاج محاصیل الحبوب االستراتیجیة بالوطن :  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ـ )1(                                                        
  . 48، ص  1982العربي، الخرطوم، أوت 

  . 349اقتصادیات الزراعة، مرجع سبق ذكره ، ص  :مطانیوس حبیب، رانیة ثابت الدروبي  ـ )2(
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تحّفزه على تحسین اإلنتاج كما ونوعا، وكذلك ضرورة تبني سیاسة دعم 
  .مستلزمات اإلنتاج، وتشجیع استخدامھا

 )*(ام الحیازة الزراعیة نظـ  3

تأثیرا كبیرا في الكمیات ) بنیة الملكیة العقاریة(یؤثر نظام الحیازة الزراعیة 
  .المعروضة من اإلنتاج الزراعي وحتى في نوع المزروعات

ففي البلدان المتقدمة حّلت مسألة البنیة العقاریة على أساس التملك ووضوح 
العالقات بین المالكین والعمال الزراعیین وكذلك بین المالكین والدولة، حیث تم 
التخلص من الحقوق العقاریة المؤقتة واستبدالھا بنظام عقاري ثابت ومستقر منذ 

إن الدولة ساھمت في بیع األمالك العامة  كما في فرنسا، أو . القرن الثامن عشر
 ولكن في عدد كبیر. اعطاء األرض على سبیل امتیاز االستثمار كما في انجلترا

من البلدان  النامیة  ما تزال الحقوق العقاریة ضمنیة غیر محددة، تحكمھا 
مثل ھذا الوضع ال یشجع المزارعین .  األعراف، أو أن ملكیتھا ما تزال بید الدولة

على االستثمار في األرض، أو ادخال التحسینات علیھا، كما أن الحقوق العقاریة 
المؤقتة ال تساعد في الحصول على القروض الزراعیة  التي أصبحت ضروریة 
لكل تنمیة زراعیة،  حیث أن المصارف المقرضة تطلب رھن العقار ضمانا 
لتسدید القروض،  وأصحاب الحقوق العقاریة المؤقتة  ال یملكون حق التصرف 

  .)1(بالعقار البیعا، وال رھنا

ا وكذلك یؤدي كل من التركیز الشدید في ملكیة االراضي الزراعیة أو تفتتھ
إن الملكیات  القزمیة قد تؤدي إلى مشاكل اقتصادیة . إلى قصور اإلنتاج الزراعي

واجتماعیة یظھر أثرھا عندما تكون المزرعة غیر كافیة إلعالة  أسرة الزارع، 
والتوفر لھ الدخل المناسب من جھة، ومن جھة ثانیة تسبب ضیاعا في طاقتھ 
وجھده یتمثل في بطالة مقنعة، أو سافرة لھ، أو لبعض أفراد أسرتھ ، باإلضافة إلى 

نتاجیة الزراعیة، وقد یؤدي التركیز الشدید في ملكیة االرض ارتفاع التكلفة اإل

                                                        
  . 351 - 350المرجع نفسھ ، ص  ـ )1(
: ـ  إن المقصود بنظام الحیازة الزراعیة ھو العالقة بین الزارع واألرض، وھي عالقة تأخذ بعدین  )*(

: مي ویقصد بھ طبیعة العالقة وما إذا كانت ملكیة أو إیجاریة أو غیرھا، والثاني ك: نوعي : األول 
  .ویقصد بھ مقدار أو مساحة األرض المتاحة لھ
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  .الزراعیة إلى عدم استغالل جزء منھا أو إنخفاض اإلنتاجیة

  العوامل التكنولوجیة :  رابعا  

تشمل المعوقات التكنولوجیة مستلزمات اإلنتاج الزراعي، والعملیات 
  .الزراعیة في حد ذاتھا

  مستلزمات االنتاج الزراعيـ  1

یعتبر نقص استخدام مستلزمات االنتاج الزراعي من حیث الكم، أو النوع من 
أھم أسباب ضعف االنتاجیة الزراعیة، وقصور االنتاج الزراعي الغذائي في الدول 

وتشمل مستلزمات االنتاج الزراعي التي یظھر  القصور في استخدامھا . النامیة 
بصفة أساسیة، كل من البذور المحسنة، واألسمدة والمبیدات الكیمیاویة، و اآلالت 

  .الزراعیة

  نقص استعمال البذور المحسنة   ـ 1ـ  1

إن نصیب البذور والشتول المحسنة في رفع انتاجیة المحاصیل النباتیة كان 
یر من بلدان أعلى من نصیب أي من مستلزمات االنتاج  الزراعي األخرى في كث

في % 60العالم،  إذ ساھمت خالل الربع األخیر من القرن العشرین بأكثر من 
فالزیادة في انتاجیة األرز .  )1(الزیادة التي حصلت في انتاج المحاصیل النباتیة

مثال من جراء استعمال األصناف المحسنة  بلغت طنا واحدا للھكتار في األرض 
المرویة، وثالثة أرباع الطن للھكتار في األراضي المرتفعة التي تزرع تحت 

و رغم ما للبذور المحسنة من أھمیة في رفع . )2(المطر في أمریكا الالتینیة
مستوى انتاج المحاصیل الزراعیة، فإنھا التستخدم على نطاق واسع في الدول 

إن نسبة المزارعین الذین یستعملون البذور المحسنة في . النامیة وخاصة العربیة
عة القمح في كل من مصر وتونس والجزائر والعراق واألردن وسوریا زرا

  .)3(من المجموع العام للمزارعین% 10والسودان ال تزید عن 

  نقص استعمال األسمدة الكیمیاویة  ـ 2ـ  1

                                                        
  . 211األمن الغذائي العربي حاضره ومستقبلھ ، مرجع سبق ذكره ، ص  : صبحي القاسم  ـ )1(
  .336األمن الغذائي في العالم اإلسالمي، ومرجع سبق ذكره،  ص  : صبحي القاسم  ـ )2(
  . 210األمن الغذائي العربي حاضرة ومستقبلھ ، مرجع سبق ذكره ، ص  : صبحي القاسم  ـ )3(
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 رغم ما لألسمدة الكیمیاویة من أھمیة في ارتفاع مستوى االنتاجیة الزراعیة وطاقة
اإلنتاج الزراعي الغذائي فإن استعمالھا في الدول النامیة وخاصة العربیة  ما زال 

فمتوسط  نصیب الھكتار  من . دون المستوى المطلوب مقارنة بالدول المتقدمة
كلغ و  99.1كلغ و  90.1األسمدة في العالم والدول المتقدمة والدول النامیة بلغ 

أنھ یختلف  من دولة كلغ للھكتار  على التوالي، إال أنھ ال بد من اإلشارة إلى  83.6
 41.2كلغ للھكتار في إفریقیـــا،  و  9.3إلى أخرى وخاصة في الدول النامیة، فھو 

كلغ  88.5كلغ  للھكتار في أوروبا، و  158.6كلغ  للھكتار في أمریكا الالتینیة،  و
  .)1(للھكتار في أمریكا الشمالیة

وتأتي البلدان العربیة كمجموعة في أدنى المرتبات العالمیة بالنسبة 
الستعماالت األسمدة الكیمیاویة في انتاج المحاصیل الحقلیة، إذ بلغ معّدل السماد 

- 1974(كغ خالل الفترة  35الكیمیاوي المستعمل للھكتار المزروع حوالي 
كلغ 89، بینما في العالم بلغ )1988- 1984(كلغ خالل الفترة 52، و ) 1978

  .)2(ي خالل الفترة نفسھاكلغ  للھكتار على التوال108للھكتار و 

  نقص استعمال المبیدات الكیمیاویة   ـ 3ـ  1

. تفتك اآلفات واألمراض والحشائش الضارة بجزء كبیر من اإلنتاج الزراعي
من الطاقة  %35على المستوى العالمي تسبب اآلفات خسائر في الحقل تبلغ 

اإلنتاجیة الكامنة للمحاصیل الرئیسیة وأن الجانب األكبر من ھذه الخسائر یقع في 
ملیون  50ویقدر أن األمراض والطفیلیات مسؤولة عن موت نحو . الدول النامیة

ملیون راس من األغنام والماعز سنویا في  100راس من األبقار والجاموس، و 
العالم، ویمكن أن تخفض بدرجة خطیرة إنتاجیة الحیوانات دون أن تسبب 

  .)3(موتھا

یة كإحدى الطرق في مكافحة اآلفات من أعشاب وتستعمل المبیدات الكیماو
ضارة وأمراض وحشرات وقوارض تھاجم المحاصیل النباتیة بھدف تقلیل 

غیر أن استعمالھا في . الخسائر في نوعیة أو كمیة اإلنتاج التي تسببھا تلك اآلفات 

                                                        
  . 84،  82مرجع سبق ذكره ، ص  :مطانیوس حبیب، رانیة ثابت الدروبي  ـ )1(
  . 211األمن الغذائي العربي حاضرة ومستقبلھ ، مرجع سبق ذكره ، ص  : صبحي القاسم  ـ )2(
  .179 - 178كره، ص األمن الغذائي للوطن العربي، مرجع سبق ذ : محمد السید عبدالسالم  ـ )3(
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الدول العربیة ھو دون المستوى المطلوب مقارنة باستعمالھا في العالم والدول 
إذ ال . المتقدمة، وبما تلحقھ ھذه اآلفات من أضرار باالنتاج الزراعي الغذائي

من األراضي % 4تستعمل مبیدات الحشائش في الوطن العربي في أكثر من 
  .)1(المصابة بالحشائش الضارة

  نقص استعمال المیكنة الزراعیة   ـ 4ـ  1

إذ من غیر أصبحت المكننة الزراعیة عنصرا أساسیا في الزراعة المتطورة، 
المتصور أن تقوم زراعة متقدمة دون آالت زراعیة حدیثة؛ من جرارات زراعیة 
ومحاریث وآالت بذر وتسمید ورّش للمبیدات،ومضخات لرفع المیاه،  

لقد أتاح توفر واستخدام اآلالت الزراعیة في الدول المتقدمة . الخ ...وحاصدات
الفرصة أمام المزارعین لزیادة االنتاج الزراعي أضعافا مضاعفة دون المساس 

  .)2(بنوعیتھ إن لم تكن قد تحسنت

إن استخدام اآلالت الزراعیة في الدول النامیة وخاصة العربیة ما زال دون 
 1000بلغ عدد الجرارات بالنسبة لـ . المستوى المطلوب مقارنة بالدول المتقدمة 

جرار  2.2و  جرار في الدول المتقدمة 207.5جرار في العالم، و 10.9مزارع 
 1.7مزارع  1000وبلغ أیضا عدد الحاصدات بالنسبة لكل . في الدول النامیة 

حاصدة في الدول  0.1حاصدة في الدول المتقدمة ، و  35.8حاصدة في العالم و 
  .)3(النامیة

 56.2في العالم  1995وقّدر عدد الھكتارات المزروعة لكل جرار في عام 
ھكتار وفي  46.5ھكتار ، وفي أمریكا الشمالیة  136.9ھكتار وفي الوطن العربي 

وكذلك قدر عدد الھكتارات المزروعة لكل حاصدة في نفس . ھكتار 19.7أوربا 

                                                        
دیمقراطیة الجوع، دراسة تحلیلیة لسیاسات تجویع البلدان النامیة وتفریغھا من  : محمد المحال  ـ )1(

  . 132ثرواتھا البشریة والمادیة، مرجع سبق ذكره، ص 
التكنولوجیا الحدیثة والتنمیة الزراعیة في الوطن العربي، المجلس  : محمد السید عبدالسالم  ـ )2(

  . 89 - 88، ص 1982الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، فیفري 
  . 84،  82مرجع سبق ذكره ، ص  : مطانیوس حبیب ، رانیة ثابت الدروبي  ـ )3(
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ھكتارا ، وفي أمریكا  1925.7ھكتار ، وفي الوطن العربي   376السنة في العالم 
  .)1(ھكتارا 171.9ھكتارا ، وفي أوربا  319.2الشمالیة 

 زراعیة أداء العملیات ال ـ 2

یتصف أداء العملیات الزراعیة في الدول النامیة و خاصة العربیة باالفتقار 
الشدید للمستوى الفني المطلوب،  األمر الذي جعلھا من بین أسباب  انخفاض 

ویتجلى التردي في أداء العملیات الزراعیة في جمیع عملیات . االنتاجیة الزراعیة 
أعداد  األرض للزراعة، والزرع، والّري، ومقاومة اآلفات والحصاد، وما بعد 

  .الحصاد

  عملیات إعداد األرض للزراعة    ـ 1ـ  2

إن التأخیر في موعد إعداد األرض للزراعة، وتخّلف أسلوب تحضیرھا یعّد 
سمًة عامـة في الدول النامیة، فحراثة األرض وخاصة المنحدرة تكون في معظم 

دران استنادیة تحجز الماء وتخفف من األحیان مع اتجاه میالنھــا ودون وضع ج
سیالنھ وانسیابھ نحو األسفل وبسرعة، األمر الذي یؤدي إلى انجراف التربة من 

  .جھة، وحرمانھا من الفرصة  الزمنیة الكافیة المتصاصھ  من جھة أخرى

وتعّدد عملیات حرث األرض، وعمق الحرث من األمور المفیدة لألرض، 
والدافعة لزیادة اإلنتاج، ولكن ھذه العملیة قد تزید من درجة تعرض األرض 

  . )2(لظروف التعریة واالنجراف خاصة في المناطق المرتفعة
  عملیات الري و الصرف  ـ 2ـ  2

تتصف عملیات الري والصرف في الدول النامیة بسوء أدائھا واستغاللھا 
یادة للمیاه، إضافة إلى تسببھا في فقدان مطرد لآلراضي الزراعیة من خالل ز

الملوحة وتشبع التربة بالمیاه من جھة، وانخفاض انتاجیة المحاصیل من جھة ثانیة 
في % 50وكفاءة مصادر المیاه المستخدمة في الّري منخفضة، وال تزید عن .  

                                                        
التقریر االقتصادي العربي الموحد ، سبتمبر  : األمانة العامة لجامعة الدول العربیة وآخرون  ـ )1(

  . 256، ص  1997
استراتیجیة : برامج األمن الغذائي العربي، الجزء األول  : عربیة للتنمیة الزراعیة المنظمة ال ـ )2(

  . 62، ص  1980وبرامج األمن الغذائي العربي، الخرطوم ، أوت 
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و في الدول العربیة یبلغ متوسط . )1(معظم المناطق المرویة في الدول االسالمیة
 12000كمیة الماء المستخدمة لري الھكتار الواحد وفقا لنظام الري الحالي نحو 

األمر   3م 7500، بینما تبین الدراسات أنھ یكفي لري الھكتار الواحد حوالي   3م
. )2(%37.5الذي یعني وجود نسبة فقد عالیة في استخدام ھذه المیاه تقدر بنحو 

 وفق رأي آخر یمكن زیادة كفاءة الري من الموارد المائیة السطحیة في الدول
بتطویر أسالیب الري وتقلیل الفاقد وتحسین % 85إلى  % 50العربیة من نسبة  

أسالیب توزیع المیاه ونقلھا وأحكام تصریف قنوات الري والمحافظة على 
  .)3(كفاءتھا
  عملیات الجني و الحصاد     ـ 3ـ  2

إن عدم إتقان عملیات الجني والحصاد، وخاصة المیكانیكي، وفي الموعد 
إن التأخیر في . المحدد یؤدي عادة إلى ارتفاع نسب الفاقد في إنتاج المحاصیل

عملیة الحصاد وخاصة بالنسبة ألصناف القمح المكسیكي في مصر و العراق یرفع 
  .)4(من االنتاج%  20نسبة الفاقد أحیانا إلى 

من انتاج القمح أثناء حصاده %  30و %  20تتراوح نسبة الفاقد بین 
، ویرجع ذلك أساسا إلى عدم ضبط مكائن الحصاد ضبطا میكانیكیا في العراق

صحیحا یناسب المحصول قبل دخول الماكنة إلى الحقل، أو عند انتقالھا من حقل 
إلى آخر وفقا لكثافة المحصول أو المحتوى الرطوبي، إّما بسبب الجھل أو 

  .)5(االھمال

  عملیات ما بعد الجني و الحصاد    ـ 4ـ  2

تتمیز عملیات الفرز، والتخزین، والتعبئة، والنقل، والتوزیع في الدول النامیة 
عامة والعربیة خاصة بانخفاض مستوى كفاءة أدائھا،  مّما یتسّبب في ارتفاع  

  . 40األمن الغذائي في العالم اإلسالمي، مرجع سبق ذكره ، ص  : صبحي القاسم  ـ )1(                                                        
إنتاج حبوب الخبز في الوطن العربي ، وقائع ندوة تكامل إنتاج حبوب الخبز  : عبدالحمید یونس  ـ )2(

، إتحاد مجالس البحث العلمي العربیة، بغداد، 1982أكتوبر  7إلى  4في الوطن العربي بالخرطوم من 
  . 74 - 73، ص  1983

 برامج األمن الغذائي العربي، الجزء األول، مرجع سبق ذكره : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  ـ )3(
  . 53، ص 

  . 71إنتاج حبوب الخبز في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص عبدالحمید یونس ،  ـ )4(
مستلزمات نجاح تكامل إنتاج حبوب الخبز في الوطن العربي، وقائع  : محمد عید عیسى السعیدي  ـ )5(

  . 188ندوة تكامل إنتاج حبوب الخبز في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 
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وتدل . معدالت الفاقد والتالف في المنتجات الزراعیة، ویؤثر على قیمتھا السوقیة
ن الكثیر من األغذیة على أ) FAO( احصائیات منظمة األغذیة والزراعة العالمیة  

الطازجة تتلف بصورة مخیفة أثناء النقل والتخزین والتداول في الدول النامیة التي 
من مجموع   %40و  %30تعاني من نقص إنتاج األغذیة، إذ یتراوح الفاقد بیني 

من كمیة األسماك  %50إلى  %40و تھدر في الدول النامیة . )1(انتاج األغذیة
المرفوعة إلى ظھر السفن نتیجة عدم  استكمال الشروط الفنیة لعملیات الفرز 

  .)2(واالفتقار إلى أجھزة التبرید وغیر ذلك

                          
  المبحث الثالث

  العوامل السیاسیة وسوء توزیع الدخل
                                                        

دور التقییس في األمن الغذائي، السجل العلمي للمؤتمر العربي : سراج الدین سعید محمد بغدادي  ـ )1(
  . 142الثاني لعلوم وتكنولوجیا األغذیة، مرجع سبق ذكره، ص 

  . 206نمو السكان والمشكلة الغذائیة في البلدان النامیة، مرجع سبق ذكره، ص : كنیاجینسكایا  ـ )2(
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یعتبر سوء توزیع الدخل وعدم االستقرار السیاسي، وحدوث نزاعات، 
ي نقص الغذاء، والجوع في وحروب داخلیة وخارجیة من األسباب الرئیسیة ف

العدید من الدول، وخیر دلیل على ذلك العراق الذي تأثر فیھ الوضع الغذائي 
للسكان كثیرا من جراء الحصار االقتصادي بسبب مخّلفات الحرب العراقیة 
الكویتیة، واحتاللھ من قبل الغزاة األمریكیین، والبریطانیین، إذ أصبح نصف 

  .الشعب العراقي یحتاج إلى مساعدات غذائیة 

  العامل السیاسي :  أوال 

یؤثر االستقرار السیاسي بدرجة كبیرة في تحقیق التنمیة الزراعیة وعلى 
إستدامتھا، من خالل توفیره للظروف المناسبة للحكومة ومؤسساتھا والزراع، 
أفرادا ومؤسسات القیام بنشاطھم التنموي بصورة إیجابیة، بینما یؤدي عدم 

  .یاسي غالبا إلى نتائج عكسیةاالستقرار الس

أحد المحاور ) العرقیة و الدینیة خاصة ( لقد أصبحت مشكالت األقلیات 
األساسیة للنزاعات األھلیة وعدم االستقرار السیاسي خالل الربع األخیر من القرن 

إذ أّدى الصراع السیاسي والنزاع المسّلح  الداخلي، والخارجي في . العشرین
العراق، لبنان، الصومال، السودان، روندا، الكونغو، ( العدید من الدول النامیة 

إلى إخفاق برامج التنمیة االقتصادیة، ... )   ساحل العاجل، الجزائر، كمبودیا 
واالجتماعیة الطموحة  في عقدي السبعینیات والثمانینیات، ومن ثم تعمیق المشكلة 

ارجیة في الوطن العربي إلى أدت النزاعات والحروب الداخلیة والخ. الغذائیة فیھا
إستنزاف طاقات وأموال ضخمة، وأوقفت العدید من المشاریع الكبرى، وساھمت  

لقد . في تعمیق مشكلتي الفقر، والجوع لدى فئات واسعة من سكان الوطن العربي
موارد الدولتین )  الحرب العراقیة اإلیرانیة ( استنزفت حرب الخلیج األولى  

المادیة  والبشریة بسبب طول مداھا الزمني، وما لحق البنى والمنشآت من دمار، 
وسحب األیدي العاملة من قطاعات االنتاج المختلفة، وانخراطھا في العملیات 

إذ وصلت خسائرھما المادیة  إلى .  العسكریة، وتكلفة التسابق على شراء السالح
في األفراد  ملیار دوالر،  وأّدت الحرب إلى خسائر جسیمة 500ما ال یقل عن 
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ملیون الجئ، وحوالي  1.5ملیون جریح، و  1.7قّدرت بحوالي ملیون قتیل، و 
  .)1(ألف أسیر 100

وأّدت حرب الخلیج الثانیة إلى تدمیر منشآت مدنیة وعسكریة وبنیة أساسیة  
،  )2(ملیار دوالر 450وآبار بترول ومحطات كھرباء وغیرھا قّدرت بأكثر من 

وأّدت أیضا إلى تفریق الشمل العربي، وتحقیق اسرائیل لبعض المكاسب السیاسیة، 
واالقتصادیة، والعسكریة على حساب الدول العربیة، وتزاید نفوذ العامل 

وزاد من . الخارجي، وخصوصا الوالیات المّتحدة األمریكیة على الدول العربیة
  . قسبتمبر وذریعة محاربة اإلرھاب، واحتالل العرا 11حدة ھذا النفوذ أحداث 

وقد تسّببت الحرب األھلیة جنوب السودان في توقف العمل في قناة جو نقلي 
المشروع المشترك بین مصر  والسودان  الذي یھدف إلى زیادة صافیة لتصریف 

وتسببت الحرب .  ملیار متر مكعب سنویا یتقاسمھا البلدان 18نھر النیل بحوالي 
األھلیة في الصومال في توقف مشروع بناء سدین كبیرین لخزن میاه الفیضانات، 
وتعمیق مشكلتي الفقر، والبطالة، ومن ثم سوء التغذیة، وانتشار األوبئة، 

وأدى اإلختالف، السیاسي والنزاع المسلح في الجزائر إلى الحاق . )3(والمجاعة
ملیار دوالر ومات أكثر  20أضرار بالممتلكات العامة، والخاصة قدرت بحوالي 

  .رح اآلالفألف وفقد وج 100من 

  سوء توزیع الدخل : ثانیا 

یمثل نمط توزیع الدخل في أي مجتمع مؤشرا ھاما من مؤشرات األوضاع 
إن األمن الغذائي لم یتحقق لقطاع واسع . المعیشیة النسبیة لفئات المجتمع المختلفة

من السكان في أغلب الدول النامیة، رغم أن الكثیر من ھذه الدول استطاعت أن 
ترفع معدل نمو الدخل، بل و تضاعف من مستوى الدخل الفردي، و ذلك لوجود 

فكل من الصین والھند قد حققتا االكتفاء الذاتي . انحرافات كبیرة في توزیع الدخل
في معظم المنتجات الغذائیة، غیر أنھ في الھند یعاني مئات المالیین من السكان من 
                                                        

التطورات )  1999 - 1974( منطقة األسكوا، خمسة وعشرون عاما : ون ریاض طبارة وآخر ـ )1(
  . 12السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، مرجع سبق ذكره، ص 

قضایا البیئة واألمن الغذائي وتأثیراتھا على مجھودات التنمیة في الوطن : عبدالصاحب العلوان  ـ )2(
  . 27العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص 

  . 240 - 239األمن الغذائي العربي حاضره ومستقبلھ، ، مرجع سبق ذكره ، ص : صبحي القاسم  ـ )3(
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ل أساسا، ولكن األمر خالف نقص الغذاء  وسوء التغذیة  بفعل سوء توزیع الدخ
ذلك في الصین ألنھا تعطي أھمیة للعدالة االجتماعیة من خالل تبنیھا للنظام 

  .اإلشتراكي

من السكان األثریاء في الدول النامیة یستحوذون على نصیب % 20إن 
من سكان % 17وأن نحو . )1(من اجمالي الدخل% 60و% 40یتراوح ما بین 

ویعد . )2(من الناتج المحلي االجمالي% 72الوطن العربي  یستحوذون على 
توزیع الدخل الوطني في البلدان النامیة أكثر سوءا من توزیع الدخل في البلدان 

من أغنى فئات السكان في البلدان الرأسمالیة % 5الرأسمالیة المتطورة،  فنصیب
ان من الدخل الوطني، في حین أن نصیب ھذه الفئة في البلد% 19.9المتطورة بلغ 

ویمكن أن یكون .  )3(من الدخل الوطني في أوائل الثمانینیات% 28.7النامیة بلغ 
الوضع أسوء في الوقت الراھن بسبب التوجھ االقتصادي اللیبرالي ألغلب الدول 
النامیة وخاصة تلك الدول التي قامت بتبني برامج االستقرار والتصحیح الھیكلي 

خفض اإلنفاق العام وتقلیص الدعم : القائمة على عدد من العناصر أھمھا 
الحكومي للسلع والخدمات أو إلغاؤه، والحد من اإلنفاق الموجھ  إلى القطاعات 
االجتماعیة، وزیادة الضرائب، وتحریر األسعار،  وخفض قیمة العملة الوطنیة،  
وتحریر التجارة الخارجیة، ورفع ید الدولة عن مسألة التوظیف، وتخصیص 

وعموما لقد أدى تطبیق برامج االستقرار، . ة المملوكة للدولة المشروعات  العام
والتصحیح الھیكلي في أغلب الدول النامیة إلى زیادة األعباء الملقاة على عاتق 
قطاعات واسعة من سكان الدول المعنیة، وبخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، في 

وخیر دلیل على اآلثار . حین توسعت ثروة الفئة الغنیة، وذوي السلطة، والنفوذ
السلبیة لھذه البرامج ھو إندالع بعض أعمال اإلحتجاج الجماعي الذي استھدف 

وسلسلة  1986و  1981و  1977( إعالن الرفض لتلك البرامج في مصر 

                                                        
النمو وتوفیر االحتیاجات األساسیة، دراسة حالة بعض الدول اإلسالمیة ، : فایز إبراھیم الحبیب  ـ )1(

  مرجع سبق ذكـره،
  . 59ص                                   

 - 27، ص 1995األمن الغذائي العربي وقضایا التنمیة، دمشق : شتراكي حزب البعث العربي اإل ـ )2(
28 .  
  . 71نمو السكان والمشكلة الغذائیة في البلدان النامیة، مرجع سبق ذكره ، ص : كنیاجینسكایا  ـ )3(
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والیمن )  1996و  1989( واألردن ) اإلضرابات العمالیة خالل التسعینیات 
  . )1( ) 1998و  1996و  1995(

  

  

  

  

  

  

  

  الرابع المبحث
  عامل اإلستعمار القدیم والحدیث

  

یمثل اإلستعمار عقبة رئیسیة أمام تحقیق األمن الغذائي في الدول النامیة 
أو من ینوب عنھم،  حیث توجھ الزراعة نحو  ،بسبب تطرف المستعمرین

المنتوجات التي تحقق ربحیة تجاریة لھم دون اإللتفات إلى ما یعانیھ  الشعب من 
نقص في كمیات الغذاء ونوعیتھ، وتختلف الدرجة والكیفیة حسب إختالف نموذج 

  .اإلستعمار ، ھل ھو إستعمار قدیم أم إستعمار حدیث

  تاثیر اإلستعمار اإلستیطاني على بنیة اإلنتاج الزراعي في الدول النامیة: أوال 

الیمكن دراسة الوضع الغذائي المتوتر في العدید من الدول النامیة بآسیا، 
ا، وأمریكا الالتینیة بمعزل عن التاریخ اإلستعماري لھذه البلدان، وخاصة وإفریقی

التغیرات الكبرى التي أحدثھا اإلستعمار اإلستیطاني في ھیكل، وتركیب اإلنتاج 
إن جذور نقص الغذاء وسوء التغذیة في ھذه البلدان یعود  بدرجة  . الزراعي بھا

نزع ملكیة السكان : أساسیة إلى أسالیب النھب المطبقة من طرف اإلستعمار مثل

                                                        
التطورات )  1999 - 1974( منطقة األسكوا، خمسة وعشرون عاما : ریاض طبارة وآخرون  ـ )1(

  . 40 - 39السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، مرجع سبق ذكره، ص 
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األصلیین، وخاصة األراضي الخصبة، وتوزیعھا على المستوطنین  
، وإقامة  مزارع علیھا  تختص  باألساس في زراعة المزروعات )المستدمرین(

فقد بلغت جملة األراضي التي تم إنتزاعھا من المواطنین .  )1(التجاریة التصدیریة
حوالي  1950 -  1840دمرین خالل الفترة ما بین الجزائریین وإعطاؤھا للمست

كانت األراضي الزراعیة التي یسیطر علیھا  1960وفي سنة . ملیون ھكتار  2.7
من األراضي الصالحة )  مالیین ھكتار  3(  %40المستوطنون تمثل حوالي 

للزراعة في الجزائر، وھي من أخصب  أراضي البالد،  وذات موقع مناسب ، 
آالف من المالك الكبار  6وكان یسیطر . حیث كان معظمھا یوجد في السھول 

من األراضي التي یسیطر علیھا األوربیون، وكان االھتمام بھا یعتمد  %85على 
على زراعة القمح، والكروم، والحمضیات لحاجة السوق األوربیة بصفة عامة، 

  .)2(والفرنسیة خاصة

من أطفالھا  %70ي یعاني وبلدان الحوض الكاریبي المكتضة بالسكان، والت
من نقص الغذاء وسوء التغذیة تستعمل أكثر من نصف األراضي المحروثة في 
زراعة مزروعات تصدیریة تجاریة، مثل قصب السكر، وقرون الكاكاو، والبن، 

ویشغل في غوادیولوبا قصب السكر، والكاكاو، والموز .  والموز والتبغ، والخضر
من األراضي الزراعیة، ویحتل في المارتینیك قصب السكر   %66أكثر من 

من األراضي المزروعة، ویشغل في  %70والكاكاو والموز والبن أكثر من 
  .)3(من األراضي الزراعیة %77بربادوس قصب السكر حوالي 

تدھور حصیلة صادرات الدول النامیة واتجاه معدل التبادل التجاري لغیر : ثانیا 
  صالحھا

وخاصة األشد فقرا منھا في إستیراد احتیاجاتھا من تعتمد البلدان النامیة، 
األغذیة، والسلع الرأسمالیة، والمستوردات األخرى،  على عائداتھا من صادرات 

ولھذا یكتسب نشاط . المواد األولیة الخام والمنتجات الزراعیة بدرجة أساسیة
السوق الخارجیة لھذه المواد أھمیة خاصة في مدى ضمان األمن الغذائي، والتنمیة 

                                                        
  . 40نمو السكان والمشكلة الغذائیة في البلدان النامیة، مرجع سبق ذكره ، ص : كنیاجینسكایا  ـ )1(
  . 100مشكلة الغذاء في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص : عبدالقادر الطرابلسي  ـ )2(
  . 127والمشكلة الغذائیة في البلدان النامیة، مرجع سبق ذكره ، ص  نمو السكان: كنیاجینسكایا  ـ )3(
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،  وأزمة الكساد التي تخیم  على االقتصاد العالمي منذ )1(الشاملة في البلدان النامیة
مطلع حقبة السبعینیات قد أحدثت نقصا وتراخیا شدیدا في الطلب العالمي على 
المواد األولیة  التي تصدرھا الدول  المتخلفة، مع تدھور قوتھا الشرائیة، 

وضاعف من وطأة ھذه األزمة لجوء عدد كبیر من  .وانخفاض أسعار الكثیر منھا 
( شكال الدول الرأسمالیة المتقدمة إلى تطبیق سیاسة الحمایة التجاریة المتعددة األ

كنظم تراخیص اإلستیراد ونظم الرقابة على النقد األجنبي وتقدیم  اإلعانات لبعض 
لمنتوجاتھا الزراعیة، والصناعیة المنافسة التي أضافت ) إلخ ... السلع المحلیة 

فلقد أدى تقلص األسواق  العالمیة أمام . عقبة جدیدة أمام صادرات الدول المتخلفة
صادرات البلدان النامیة، وانخفاض أسعارھا إلى خفض، أو تدھور عائدات 
التصدیر، األمر الذي إنعكس بظھور أزمات حادة في السیولة النقدیة من القطع 

  .لمتخلفةاألجنبیة في اقتصادیات الدول ا

وفي الوقت الذي تدھورت فیھ موارد الدول النامیة من النقد األجنبي إزدادت 
حاجتھا إلیھ بسبب اتجاه أسعار مستوردات الدول النامیة من الدول المتقدمة  نحو 

ولھذا حاولت الدول النامیة أن .  االرتفاع الشدید، وخاصة السلع الضروریة منھا
تواجھ النقص الشدید في العملة الصعبة بعدة أسالیب، كالضغط على المستوردات 

  .)2(لتقلیل الحاجة من النقد األجنبي، والوقوع في فخ اإلستدانة المفرطة

 %90لقد انخفضت عائدات دول األوبیك من النفط وحده الذي یشكل أكثر من 
مقارنة بعائدات سنة  %42.3بحوالي  1984من مجموع صادراتھا سنة 

دوالر للبرمیل  34ر الرسمي للنفط العربي الخفیف من وانخفض السع. )3(1980
، ونزل بعد ذلك 1986دوالر للبرمیل في جانفي  20إلى  1982الواحد في سنة 

  .)4(1986دوالر في مارس  12دوالر، وفي بعض األسواق إلى  15إلى 
                                                        

، ص  1984، روما، 1984التقریر العالمي عن األغذیة لسنة : منظمة األغذیة والزراعة العالمیة  ـ )1(
17 .  
، سبتمـــــبر 310الكویت، العدد ( كارثة الدیون الخارجیة لدول العالم، مجلة العربي، : رمزي زكي ـ )2(

  .28 - 27، ص ) 1984
اإلنتاج والتصدیر والتكریر والعائدات النفطیة في أقطار : المركز العربي للدراسات البترولیة  ـ )3(

  . 46، ص )  1986العدد األول ، جانفي ( األوبك، مجلة البترول والغاز العربي 
للبترول ، مجلة المجاھد، أزمة من أجل نسف منظمة البلدان المصدرة : محمد بلقاسم حسن بھلول  ـ )4(

  . 34، ص ) 1986مارس  28، 1338الجزائر ، العدد ( حزب جبھة التحریر الوطني 
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وعموما تدھورت أسعار المواد األولیة في السوق العالمیة وخاصة النفط 
، حیث أصبحت القیمة 1998الذي إنھارت أسعاره في النصف األول من سنة 

عندما كان  1973الحقیقیة لبرمیل النفط أقل من قیمتھا قبل زیادة األسعار عام 
  .)1(دوالر 2.5سعر برمیل النفط في خریف ھذا العام حوالي 

في  إحتكار الشركات الغذائیة العالمیة إلنتاج وتجارة المواد الغذائیة األساسیة: ثالثا 
  العالم

صحیح أن جوھر مشكلة الغذاء التي تعاني منھا الدول النامیة تكمن في تخلف 
اإلنتاج الزراعي الغذائي الوطني وقصوره عن اللحاق بالطلب المتنامي بسرعة ، 

أعمق ھو تركز فائض الغذاء، غیر أن ما زاد المشكلة خطورة وأضفى علیھا بعدا 
وخاصة الحبوب بید عدد قلیل من الدول المتقدمة ذات القدرة االقتصادیة الكبیرة، 

ممثلة  في ( والنفوذ السیاسي القوي في العالم ، كالوالیات المتحدة األمریكیة 
التي لم تتوان في استخدام الغذاء كسالح في لفرض ) الشركات متعددة الجنسیات 

لمتحدة ھیمنتھا وتحقیق مصالحھا االستراتیجیة، ودلیل ذلك تھدید رئیس الوالیات ا
باستخدام سالح الغذاء في وجھ الدول  1974في سنة ) نیكسون (األمریكیة 

تصدیر القمح األمریكي  1980في سنة ) جیمي كارتر ( العربیة، ووقف الرئیس 
إلى االتحاد السوفیاتي ـ ووافقھ على ھذه السیاسة عدد  من الدول الرأسمالیة 
المتقدمة ـ  على إثر دخولھ أفغانستان ، ومنع اإلدارة األمریكیة تصدیر المواد 

، وفرض الحصار االقتصادي على )2(الغذائیة إلى إیران بعد اإلطاحة بنظام الشاه
  .كوبا ولیبیا والعراق والسودان لفترة طویلة 

من الشركات الفالحیة الغذائیة األولى في العالم  100و  90لقد أنتجت ما بین 
من اإلنتاج الزراعي  %50نحو  - مریكیة من ھذه الشركات تحمل الجنسیة األ 48 - 

، واستحوذت على ما یربو عن ثلثي رقم المبیعات 1985الغذائي العالمي سنة 

                                                        
إنعكاسات العولمة على اقتصادیات الدول العربیة، حالة األمن الغذائي، الملتقى : بن ناصر عیسى  ـ )1(

 14إلى  13الدولي األول حول العولمة وانعكاساتھا على البلدان العربیة ، المركز الجامعي، سكیكدة من 
  . 416، ص  2001ماي 

مشكلة الغذاء وأبعادھا في البلدان العربیة ، معھد اإلنماء العربي ، بیروت : عبدالھادي یموت  ـ )2(
  . 8، ص  1984
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وأخذت تجارة الحبوب طابع اإلحتكار الدولي نظرا . )1(العامة في السوق العالمیة
شركة كونتیننتال غرین  - لوقوعھا  تحت سیطرة األسر الخمس لتجارة الحبوب 

كومباني، شركة لویس  دریفوس، شركة جورج اندریھ، شركة كارجیل، شركة 
إن سلطة . التي تشكل الفریق التجاري الوحید للتسلیمات الدولیة الكبیرة - بونجة 

األسر الخمس لتجارة الحبوب تشبھ سلطة الشركات النفطیة العمالقة، بل وتزید 
على جانب ھام   علیھا،  بحیث تتسع سیطرتھا على تجارة الحبوب لتشمل السیطرة

. من مراحل اإلنتاج، والنقل، والطحن، وحتى مرحلة التبتعد كثیرا عن المستھلك
باإلضافة إلى  تصرفھا في تقریر صفقات حبوب ) كونتیننتال غرین ( فشركة 

عالمیة، فإنھا تسیطر على حوالي نصف مساحة الخزن من مجمل صوامع الحبوب 
صومعة، وتتصرف أیضا بمطاحن  67الموجودة في الموانئ األمریكیة والبالغة 

في األكوادور وغوادیلوب وبویرتوریكو، كما أنھا متعاقدة مع المطاحن الحكومیة 
وتستفید ھذه الشركات العابرة للقارات التي تحاول . في دولة الكونغوبرازفیل

فرض ھیمنتھا على السوق العالمیة للحبوب بدعم مباشر من الحكومة 
  . )2(األمریكیة
  إنعكاسات المعونات الغذائیة على األمن الغذائي في الدول النامیة: ا رابع

إن لواردات المنتجات الغذائیة من الدول المتقدمة طوال سنوات، بكمیات 
تخفف في بعض الحاالت من حدة :  كبیرة، وبشروط میسرة فوائد قلیلة فقط 

النقص في إنتاج الحبوب وتسھل تقدیم مساعدة عاجلة للسكان  الذین یعانون من 
المجاعة بفعل الكوارث الطبیعیة، والحروب، وتتیح توفیر جزء من األموال 

غیر أن لھا عواقب سلبیة في األمد الطویل . الضروریة لسائر فروع االقتصاد 
  .على التنمیة االقتصادیة، واالجتماعیة للبلدان النامیة

قھ التناقضات إن المعونات الغذائیة في اإلطار العالمي الراھن الذي تش
ھدیة ) لوموند الفرنسیة ( وتتحكم فیھ المصالح، یجعل منھا حسب  تعبیر جریدة  

مسمومة وذلك خالفا للطبیعة اإلنسانیة التي قد تتراءى إذا ما إقتصرنا على 
الجوانب الظاھرة لمثل ھذه المعونات ، أو إلى ما قد یحاول أن یضفیھ علیھا 

                                                        
  . 102مشكلة الغذاء في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره ، ص : عبدالقادر الطرابلسي  ـ )1(
ص  ،خمس مشكالت أساسیة لعالم متخلف، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر :صموئیل عبود  ـ )2(

87  ،89  ،90 .  
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  .)1(أصحابھا من شعارات ملغومة، كشعار غذاء السالم

وانطالقا من مكان الصدارة الذي تحتلھ الوالیات المتحدة األمریكیة في تقدیم 
یستحسن التعرض لنمط تقدیم المعونة من طرف ھذه . المعونات الغذائیة عالمیا

  .الدولة قبل التطرق آلثار المعونات الغذائیة على الدول المتلقیة لھا 
  مریكیةمضمون المعونة الغذائیة األـ  1

الصادر في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة ) 480(یحدد القانون العام 
وتضمن ھذا " غذاء السالم " تنظیم المعونات الغذائیة الحاملة لشعار  1954

تحمل في طیاتھا طبیعة السالم على الطریقة ) مضامین ( القانون أربعة عناوین 
  .)2(األمریكیة

تبیع بمقتضاه الوالیات المتحدة األمریكیة فوائضھا الفالحیة  :العنوان األول 
، وتودع المداخیل بالبنك المركزي للبلد قابل عمالتھا المحلیةللبلدان الصدیقة، م

  .لك البلدالمعني ، تسدد بھا أمریكا حاجاتھا في ذ

یتعلق باإلعانات اإلستعجالیة والھبات الغذائیة الموجھة إلى  :العنوان الثاني 
  :قة لتوزع وفق ثالث طرق البلدان الصدی

من حكومة إلى حكومة، والبلد الذي یتلقى مثل ھذه األغذیة یمتلك حریة  أ ـ
  .توزیعھا دون مقابل، أو ببیعھا داخل حدوده فقط

  .عن طریق منظمات خیریة أمریكیة، مثل خدمة الكنیسة العالمیة ب ـ
عبر البرنامج الغذائي العالمي في روما، حیث مقر منظمة األغذیة  ج ـ

  .والزراعة العالمیة 

یتعلق بمقایضة مواد غذائیة مقابل مواد أولیة، فكل دولة من  :العنوان الثالث 
العالم الثالث تمدھا الوالیات المتحدة األمریكیة بمعونة غذائیة تدفع قیمتھ ما یعادلھا 
من موادھا األولیة ثمنا لھا، خصوصا من المعادن النادرة التي تساعدھا في 

  .مجھا النوويبرنا

یتعلق ببیع  1959سنة ) 480(أدخل تحویر على القانون العام  :العنوان الرابع 

  . 89مشكلة الغذاء في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره ، ص : عبدالقادر الطرابلسي  ـ )1(                                                        
  . 90مرجع السابق ، ص ال: عبدالقادر الطرابلسي   ـ )2(
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، وذلك في إطار )*(مواد غذائیة مقابل دوالرات او عمالت أخرى قابلة للتحویل
  .عقود طویلة المدى

وخالصة القول ان مبرر تقدیم المعونات الغذائیة األمریكیة وسن القانون 
یعود بدرجة أساسیة إلى تراكم فوائض الحبوب المتولد  1954سنة ) 480(العام 

ویرجع ضیق السوق الخارجي إلى حدثین بارزین، . عن ضیق السوق الخارجي
، 1953وسنة  1950یتمثل األول في توقف الحرب الكوریة التي دارت بین سنة 

دث والح. والتي كانت تستأثر باستھالك قسط كبیر من اإلنتاج الفالحي األمریكي
الثاني یتمثل في إنھاء أوروبا إعادة بنائھا ، والتي شكلت بدورھا سوقا واسعا 

فبعد أن كانت صادرات .  لإلنتاج الفالحي األمریكي طیلة فترة إعادة التشیید
 %40الوالیات المتحدة األمریكیة من الحبوب في األسواق العالمیة تمثل نسبة 

 1952/1953( خالل الفترة  %30تقھقرت إلى نحو )  1949/1952( خالل فترة 
  . )1( ) 1953/1954( خالل الفترة  %22و ) 

  

أما المعونات الغذائیة للسوق األوربیة المشتركة، فقد حددت أھدافھا وثیقة 
  : )2(، ومن بین أھدافھا1968، والتي إنطلق تنفیذھا منذ سنة 1947سنة 

ة إزاء الدول النامیة خلق وسیلة ھامة للسیاسة العامة للسوق الموسعـ  1ـ   1
  . بما فیھا األقطار العربیة

تشجیع الصادرات التجاریة للمواد الفالحیة وغیر الفالحیة، وذلك  ـ  2ـ   1
  .إستخالصا من تجارب بعض الدول المانحة للمعونة الغذائیة

  .تكوین صورة ممیزة داخل البلدان النامیة  ـ  3ـ   1

  أثار المعونات الغذائیة على الدول النامیة ـ  2

إن الھدف الرئیسي لتقدیم المعونات الغذائیة من طرف الوالیات المتحدة 
وروبیة المشتركة إلى دول العالم الثالث ھو تنشیط األمریكیة والسوق األ

صادراتھما من المنتجات الغذائیة وغیر الغذائیة، مقابل تكریسھا تبعیة الدول 
  . 90مرجع نفسھ ، ص ال  ـ )1(                                                        

  . 91مرجع السابق ، ص ال : عبدالقادر الطرابلسي  ـ )2(  . 1971ـ وقت التخلي عنھا سنة ) *(
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ق المعونة الغذائیة طلبات جدیدة  التلبي وتتجلى التبعیة من خالل خل. المتلقیة لھا
إال من قبل  الدول المانحة لھا، وتشكل أحد المسالك التي تتراكم عبره الدیون 
الخارجیة، وتعمل على تغییر العادات االستھالكیة واألذواق لصالح المواد الغذائیة 

  .)1(الممنوحة

  المعونة وخلق حاجیات جدیدةـ   1ـ   2

یستخلص ھدف . إن المتفحص للعنوان األول من المعونة الغذائیة األمریكیة
توسیع السوق لإلنتاج الفالحي األمریكي عبر فخ  التسھیالت للدول  المتلقیة لھاتھ 

فحسب ھذا البند یمكن إستثمار جزء من المعونة بالقطر الذي . المعونات الغذائیة
الدولة التي منحت  تلقاھا، ویخلق ھذا اإلستثمار طلبات جدیدة تنتجھا أو توفرھا

المعونة، ولتلبیتھا البد إذا من التورید حتى الیتوقف النشاط، ومن ثم السقوط في 
  :أخطبوط التبعیة 

  تبعیة   ⇐تورید      ⇐طلب جدید      ⇐إستثمار      ⇐معونة   

  المعونة وتراكم الدیونـ   2ـ   2

تساھم المعونات الغذائیة من خالل آلیة البیع باألجل عن طریق القروض ذات 
المدى الطویل ونسب الفوائد المنخفضة في تراكم الدیون، ومن ثم تجاوز وظیفة 

  .تمویل الواردات الغذائیة إلى توطید اركان التبعیة المالیة

  المعونة وتغییر العادات  االستھالكیةـ   3ـ   2

ت إن إقحام مواد استھالكیة عبر المعونة الغذائیة، یؤدي إلى تغییر العادا
االستھالكیة، وذلك بالقضاء على األذواق المحلیة التي كان إشباعھا یعتمد على ما 
یوفره اإلنتاج الفالحي الداخلي، لتحل محلھا األذواق الدخیلة  المستوردة التي 

ذواق المحلیة أحدثتھا المواد الغذائیة األجنبیة المقحمة،  وكلما قضت تلك األ
إستوجب تلبیتھا اللجوء إلى الخارج شیئا فشیئا،مقابل اإلعراض عن طلب 
واستھالك مواد اإلنتاج الفالحي الداخلي الذي تفقد من جرائھ ـ باإلضافة إلى 
ارتفاع أسعارھا بالمقارنة مع األسعار المتدنیة نسبیا والتي تباع بھا الواردات 
الغذائیة ـ كل تكافؤ في المنافسة فیتضاعف حجم تلك الواردات على حساب تشجیع 
  . 93 - 92مرجع نفسھ ، ص ال ـ )1(                                                        
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نتاج الغذائي الداخلي، الذي مایفتأ یتقھقر بسبب تقلص الطلب، وضیق السوق اإل
  .لتتولد عنھ التبعیة الغذائیة

  إنعكاسات النظام العالمي الجدید للتجارة على األمن الغذائي في الدول النامیة: خامسا 

من المتوقع ان یؤدي تحریر أسعار وتجارة المنتجات الزراعیة الغذائیة في 
إطار منظمة التجارة العالمیة إلى آثار سلبیة، وإیجابیة على الزراعة، واألمن 

  .الغذائي في الدول النامیة على المدى القریب والبعید

  اآلثار السلبیةـ  1

یمكن أن تحدث آثار سلبیة عدیدة من جراء تحریر تجارة المنتجات الزراعیة، 
  :ومن أھم ھذه اآلثار العامالن التالیان 

  .ارتفاع أسعار المنتجات الزراعیة في السوق العالمیة :  العامل األول
تأثر اإلنتاج الزراعي المحلي بفعل ارتفاع أسعار عناصر :  العامل الثاني
  .اإلنتاج الزراعي

  ارتفاع أسعار المنتجات الزراعیة في السوق العالمیةـ  1ـ   1

سوف تتعرض الدول النامیة بصفة عامة، والعربیة خاصة على المدى 
القصیر، وحــتى المدى المتوسط لبعض الخسائر من جراء اعتمادھا الكبیر على 

ارتفاع األسعار في الواردات الغذائیـــــة في تغطیة احتیاجاتھا الغذائیة بفعل عامل 
العالمیة،  وخاصة أسعار المنتجات الغذائیة األساسیة، مثل الحبوب، السوق 

فمن المتوقـــع أن یؤدي خفض الدعم . واللحوم، واأللبان، ومنتجاتھا، والسكر
في الدول المصدرة وخاصة دول االتحاد األوربي خالل   %40الزراعي بنسبة 
إلى زیادة كبیرة في أسعار السلع الغذائیة ) 2005 -  1995(تنفیذ االتفاقیة 

وتقـدر األمم المتحدة الزیادة المتوقعة في أسعار ھذه السلع بنسبة . األساسیة 
  .)1(1988 -  1986وفقا لمتوسط أسعار السنوات  %33إلى  %24تتراوح من 

  تأثیر اإلنتاج الزراعي المحلي بفعل ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاجـ   2ـ   1

یمكن أن یتاثر اإلنتاج الزراعي النباتي، والحیواني على المدى المتوسط 
 419إنعكاسات العولمة على اقتصادیات الدول العربیة، مرجع سبق ذكره، ص : بن ناصر عیسى  ـ )1(                                                        

.  
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لزراعي والبعید في الدول النامیة بحدة من جراء ارتفاع أسعار عناصر اإلنتاج ا
وسیتأثر . إلخ... البذور واألسمدة واألدویة والمبیدات الكیماویة : المستوردة مثل 

  .أیضا اإلنتاج الحیواني بسبب ارتفاع أسعار األعالف من الحبوب الخشنة

  اآلثار اإلیجابیة ـ  2

  :یحتمل أن تكون ھناك آثار إیجابیة ، ومن أھم ھذه اآلثار 

  .إتاحة الفرص لتصدیر المنتوجات المحلیة :  األثر األول
  .إمكانیة تحسین اإلنتاجیة واإلنتاج الزراعي :  األثر الثاني

  إتاحة الفرص لتصدیر المنتجات الزراعیة المحلیةـ   1ـ   2

یمكن أن تتاح أمام الدول النامیة والعربیة خاصة فرصا أوسع لتصدیر 
والخضر على المدى  منتجات زراعیة، تملك فیھا مزایا نسبیة مھمة ، مثل الفواكھ

  .المتوسط والبعید

  إمكانیة تحسین اإلنتاجیة واإلنتاج الزراعيـ   2ـ   2

إن االرتفاع المتوقع ألسعار السلع الزراعیة المستوردة، والتقلص المحتمل 
في المعونات الغذائیة سوف یمثالن حافزا للدول النامیة والعربیة على تحسین 

  .اإلنتاجیة الزراعیة، والتوسع في اإلنتاج الزراعي بوجھ عام

غیر أن ھذا األثر اإلیجابي الیتوقف على تحریر التجارة وحدھا، بل یتطلب 
توافر عوامل أخرى متعددة، من أھمھا إتخاذ سیاسات مالئمة لنقل االرتفاع في 
األسعار العالمیة إلى المزارعین المحلیین، والقیام باإلستثمارات الضروریة 

خصوصا اإلستثمار في البنیة األساسیة الزراعیة والتعلیم، لتحسین اإلنتاجیة، و
  .)1(والبحوث، والتقانة وطرق التوزیع، والتخزین، وما إلى ذلك

 

  

  . 420 - 419المرجع  نفسھ، ص  ـ )1(                                                        
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 الباب الثاني 
 أوضاع اإلنتاج الزراعي في الجزائر

 

إشتھرت الجزائر منذ األزمنة القدیمة بإنتاجھا الزراعي الوفیر وتنوع 
محاصیلھا وقدرتھا على اإلنتاج الذي یغطي احتیاجات السكان، والتصدیر إلى 

.أوربا وفرنسا خاصة   

أن استغالل ھذه  وما زالت الجزائر تمتلك إمكانات كبیرة إلنتاج الغذاء إال
الموارد حالیا الیتناسب واالحتیاجات الوطنیة من الغذاء، وزیادة السكان بصورة 
.خاصة  

ویتصف إنتاج المواد الغذائیة، وخاصة الحبوب، والبقول الجافة بالتغیر، 
وعدم االستقرار بین سنة وأخرى ، ویتمثل االتجاه العام لإلنتاج الزراعي عموما 
.نحو الزیادة في السنوات األخیرة   

ونحاول في ھذا الباب إستعراض الوضع الراھن لإلنتاج الزراعي في 
:الجزائر من خالل الفصول التالیة   

إنتاج الحبوب والبقول الجافة والمحاصیل الصناعیة في :  الفصل األول
.الجزائر   

.إنتاج الخضر والفواكھ في الجزائر :  الفصل الثاني  
.م واألسماك والحلیب في الجزائر إنتاج اللحو:  الفصل الثالث  
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 الفصل األول
 إنتاج الحبوب والبقول الجافة 

 والمحاصیل الصناعیة في الجزائر

یتطرق ھذا الفصل إلى تطور أوضاع إنتاج الحبوب، والبقول الجافة 
:والمحاصیل الصناعیة من خالل المبحثین التالیین   

.إنتاج الحبوب في الجزائر:  المبحث األول  
.إنتاج البقول الجافة، والمحاصیل الصناعیة في الجزائر :  المبحث الثاني  
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 المبحث األول
 إنتاج الحبوب  في الجزائر

.یتناول ھذا المبحث تطور إنتاج الحبوب عامة والقمح والشعیر خاصة   

اإلنتاج الكلي من الحبوب في الجزائر: أوال   

حبوب الشتویة تحتل نسبة كبیرة من مجموع التزال المساحة المخصصة لل
مساحة األراضي المزروعة، واألراضي الصالحة للزارعة في الجزائر، إذ 

82.32ملیون ھكتار ، أي ما یعادل  6.75تخصص لھا سنویا مساحة تقارب  % 
غیر أن ما ). ملیون ھكتار 8.2( من مجموع مساحة األراضي الصالحة للزراعة 

ملیون ھكتار سنویا، ویترك الباقي  3.5و  3یزرع منھا فعال یتراوح ما بین 
للراحة، وتتركز أغلب المساحات المزروعة حبوبا في الشرق والغرب الجزائري، 
، وأن أقل من ملیون (1)مع مالحظة أن أكثر من الثلثین یتركز في الھضاب العلیا

جد في ألف ھكتار تتوا 400ملم، و  450ھكتار تستقبل سنویا كمیة أمطار تفوق 
ملم سنویا 350مناطق سقوط األمطار فیھا یقل عن  (2). 

وقد سجلت زراعة الحبوب في الجزائر ركودا في اإلنتاج، والمردودیة، 
وخاصة خالل عقدي السبعینیات والثمانینیات، حیث بلغ متوسط اإلنتاج السنوي 

 19وحوالي  1970/1979ملیون قنطار خالل الفترة  18.53من الحبوب حوالي 
ملیون قنطار خالل الفترة  24و  1980/1989ملیون قنطار خالل الفترة 

وبلغ . 2000/2002ملیون قنطار خالل الفترة  18.5وحوالي  1990/1999
/ قنطار 9.48ھكتار ، و / قنطار 7ھكتار و / قنطار 6متوسط المردودیة حوالي 

                                                        
(1)-ZAGHOUANE : Reflexion Sur le Programme de Reconversion le Contexte Actuel  et les Perspectives de  

                                     Relance de L’agriculture , Revue Céréaliculture N° 34 , Institut Technique des  

                                     Grandes   Cultures, Alger , 2000, P 8.   
(2)-MOHAMED ELYES MESLI : Les Vicissitudes de L’agriculture Algérienne , Edition Dehlab , Alger, 

1996  , P 177 . 
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ھكتار على التوالي خالل الفترة نفسھا/ قنطار 10.45ھكتار و  (1) تصف إنتاج وا. 
الحبوب بالتذبذب حتى داخل الفئة الواحدة، وعدم اإلنتظام، وذلك إلرتباطھ التام 
بالعوامل المناخیة، وخاصة كمیات األمطار المتساقطة وتوزیعھا على مدار السنة، 

 14.8إلى حوالي  1972ملیون قنطار في سنة  23.6إذ إنخفضت كمیة اإلنتاج من 
. 1975ملیون قنطار في سنة  26.8، ثم إرتفعت إلى 1974ملیون قنطار في سنة 

ملیون  29.17إلى  1983ملیون قنطار في سنة  13وارتفع اإلنتاج من حوالي 
، ولكن 1988ملیون قنطار في سنة  10.34ثم إنخفض إلى  1985قنطار في سنة 

 9.6، غیرأنھ إنخفض إلى 1991ملیون قنطار في سنة  38إرتفع إلى حوالي 
ملیون قنطار  في سنة  49، ثم إرتفع إلى حوالي 1994سنة ملیون قنطار في 

ملیون قنطار 8.7، حیث بلغ 1997، ولكنھ إنخفض بشكل حاد في عام 1996 (2) ،
82.26أي إنخفض بحوالي  % ، علما أن المساحة المحصودة 1996مقارنة بسنة  
69.55إنخفضت بحوالي  % 41.73واإلنتاجیة إنخفضت بحوالي   %(3). 

(*)وشغلت والیات تیارت، وتبسة، وباتنة، وأم البواقي، وسطیف، وسیدي :  
52بلعباس، وتلمسان، والمدیة، وسوق أھراس، وسعیدة حوالي  % من متوسط  

وساھمت والیات. 1990/1999المساحة المزروعة حبوبا شتویة خالل الفترة  (*) 
تیارت، والمدیة، وسطیف، وأم البواقي، وقالمة، وسوق أھراس، وتلمسان، : 

47.2لة، وتبسة، وسیدي بلعباس بـ ومی % من متوسط إنتاج الحبوب الشتویة خالل  
وبلغ متوسط إنتاجیة الھكتار المحصود من الحبوب الشتویة في ھذه . الفترة ذاتھا 

قنطار في  9.48قنطار في میلة و  10.28قنطار في قالمة، و  11.49: الوالیات 
قنطار في  9.04قنطار في أم البواقي و  9.25قنطار في تلمسان و  9.26المدیة و 

 8.21قنطار في سیدي بلعباس و  8.25قنطار في سطیف و 8.98سوق أھراس و 
قنطار في تیارت ، بینما بلغ متوسط اإلنتاجیة في والیة  8.15قنطار في تبسة و 

ھكتار  وفي والیة / قنطار 24.4ھكتار  وفي والیة أدرار / قنطار 30.58ورقلة 
1990/1999ھكتار خالل الفترة / رقنطا 23.46بسكرة  (4). 

                                                        
).10(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Statistique Agricole , Superficies et Productions - Serie (B) . 
) .10(أنظر الجدول رقم  ـ (3)  
(4)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Cultures Céréaliers , Données Chiffrées , N° 2  ( Alger ,  
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ویعود السبب الرئیسي في ارتفاع  اإلنتاجیة في ھذه الوالیات الثالث إلى 
یوضح تطور المساحة ) 10(والجدول رقم . اعتماد زراعة الحبوب على السقي

المزروعة والمحصودة واإلنتاج واإلنتاجیة من الحبوب في الجزائر خالل الفترة 
1970/2002.  

إنتاج القمح في الجزائر: ثانیا   

المحصول الرئیسي في الجزائر من حیث ) الصلب واللین ( یعتبر القمح 
المساحة التي یشغلھـا أو كمیة اإلنتاج مقارنة بمحاصیل الحبوب والمحاصیل 

ملیون ھكتار في  2.44الحقلیة عامة، وبلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي 
ملیون ھكتار خالل الفترة  1.97، و  1970/1979المتوسط خالل الفترة 

ملیون  2.25و  1990/1999ملیون ھكتار خالل الفترة  2.24، و  1980/1989
69.37، أي ما یعادل حوالي 2000/2002ھكتار خالل الفترة  % 54.82و   % و  

58.9% 69و   % . من المساحة المزروعة حبوبا على الترتیب خالل الفترة نفسھا 
ملیون قنطار خالل الفترة  13.12وكذلك بلغ متوسط إنتاج القمح حوالي 

، و 1980/1989ملیون قنطار خالل الفــترة  11، وحوالي  1970/1979
ملیون قنطار خالل  14.34، و  1990/1999ملیون قنطار خالل الفترة  15.08

70.84، أي ما یعادل نسبة 2000/2002الفترة  % 58.19و   % 62.49و   % و  
77.55% ویالحظ أیضا . الحبوب على التوالي خالل الفترة ذاتھامن مجموع إنتاج  
أن إنتاج القمح الصلب واللین یتصف بالتذبذب من سنة إلى أخرى بفعل تغیر 

ملیون  18.7إذ كان .  الظروف المناخیة  وخاصة كمیات األمطار المتساقطة
، ثم 1994ملیون قنطار في عام  7.14، وانخفض  إلى 1991قنطار في سنة 

، ولكن إنخفض بشكل كبیر إلى 1996ملیون قنطار في سنة  29.8إرتفع إلى 
مقارنة %  77.8، أي إنخفض بحوالي 1997ملیون قنطار في عام  6.6حوالي 

63.78علما أن المساحة المحصودة إنخفضت بحوالي  1996بسنة  % واإلنتاجیة  
38.76إنخفضت بحوالي  % ر ھكتا/ قنطار 6وارتفعت إنتاجیة القمح من حوالي . 

ھكتار خالل الفترة / قنطار 7إلى  1979/ 1970كمتوسط سنوي خالل الفترة 

                                                                                                                                                                             
                                                                                Fevrier 2001 ) . 

.ـ الوالیات مرتبة حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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 10.59و  1999/ 1990ھكتار خالل الفترة / قنطار 9.63و  1980/1989
2000/2002ھكتار خالل الفترة / قنطار (1). 

إن متوسط مردودیة الحبوب، والقمح خاصة في الجزائر رغم ارتفاعھا في 
السنوات األخیرة بقیت األضعف في دول البحر األبیض المتوسط، فعلى سبیل 

في مصر  1990/1994المثال بلغ متوسط إنتاجیة الھكتــار من القمح خالل الفترة 
قنطار، وفي  12.7قنطار ، وفي تونس  13.29قنطار، وفي المغرب  51.48

 56.65في مصر  1995/1998قنطار ، وبلغ ایضا خالل الفترة  8.95الجزائر 
قنطار ، وفي الجزائر  11.62قنطار، وفي تونس  11.86المغرب قنطار، وفي 

قنطار 9.71 (2) وأن ضعفھا الیعود  إلى العوامل المناخیة  غیر المواتیة فقط،  . 
بل توجد عوامل أخرى مثل ضعف مستوى العملیات الزراعیة، وانخفاض،  أو 

ففي السنوات المواتیة  من حیث .  إلخ... إنعدام استخدام األسمدة  الكیماویة 
المناخ، وخاصة كمیة األمطار المتساقطة ھناك استغاللیات زراعیة تحقق حوالي 

 8قنطار في الھكتار من القمح، في حین توجد استغاللیات مجاورة لھا تحقق  40
وفي السنوات غیر المالئمة من حیث المناخ، وخاصة قلة . قنطار للھكتار فقط

عیة تعتبر مردودیتھا ضعیفة جدا أو تساقط األمطار، ھناك استغاللیات زرا
قنطار  15منكوبة، ولكن في المقابل توجد استغاللیات مجاورة لھا حققت مردودیة 

في الھكتار من القمح  وذلك ألن مستوى العملیات الزراعیة واستخدام األسمدة  
إلخ، تم بصورة جیدة... الكیماویة  (3). 

یبین تطور المساحة المزروعة والمحصودة واإلنتاج ) 10(والجدول رقم 
.1970/2002واإلنتاجیة من القمـح في الجزائر خالل الفترة   

إنتاج الشعیر في الجزائر: ثالثا   

یشغل محصول الشعیر في الجزائر المرتبة الثانیة من حیث األھمیة فیما 
إذ بلغت . یخص المساحة، واإلنتاج بالنسبة للحبوب، والمحاصیل الحقلیة عامة

                                                        
) .10(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
  :المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  ـ (2)

. 19، مرجع سبق ذكره، ص 1998ـ تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي لعام            
. 59، ص  1999، الخرطوم، دیسمبر 19ات الزراعیة ، المجلد رقم ـ الكتاب السنوي لإلحصاء            (3)- MOHAMED ELYES MESLI : OP CIT , P 178 . 
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 1970/1979ملیون ھكتار خالل الفترة  0.955روعة حوالي المساحة المز
ملیون ھكتار  1.44و  1980/1989ملیون ھكتار خالل الفترة  1.45وحوالي 

، 2000/2002ملیون ھكتار خالل الفترة  0.945و  1990/1999خالل الفترة 
27.16وھو ما یعادل حوالي  % 40.24و  % 37.87و   % 28.92و   % من المساحة  

.المزروعة حبوبا على التوالي خالل الفترة نفسھا  

ملیون قنطار خالل الفــــــترة  4.74وبلغ متوسط إنتاج الشعیر حوالي 
ملیون  8.47و  1980/1989ملیون قنطار خالل الفترة  7.16و  1970/1979

ملیون قنطار خالل الفترة  3.85و  1990/1999قنطار خالل الفــترة 
25.57، أي ما یعـادل 2000/2002 % و   37.79% 37.87و   % 20.8و   % من  

(1)مجموع إنتاج الحبوب على الترتیب خالل الفترة نفسھا ویتذبذب إنتاج الشعیر . 
كذلك من سنة إلى أخرى بسبب الظروف المناخیة، وخاصة كمیات األمطار 

إلى حوالي  1985ملیون قنطار في سنة  13.3إنخفض اإلنتاج من . المتساقطة
،  1991ملیون قنطار في سنة  18، وكان  1988ملیون قنطار في سنة  3.9

ملیون قنطار  18، وارتفع إلى 1994ملیون قنطار في سنة  2.34وانخفض  إلى 
1997ملیون قنطار في سنة  1.9، ثم إنخفض إلى حوالي 1996في سنة  وذلك  (2)

89.39بحوالي  % ، علما أن المساحة المحصودة إنخفظت 1996مقارنة بسنة  
79.35بحوالي  % 48.65إلنتاجیة إنخفضت بحوالي وا  % وانتقل متوسط إنتاجیة .  

/ قنطار 7.34إلى  1970/1979ھكتار خالل الفترة / قنطار 5.9الشعیر من 
ھكتار خالل الفترة / قنطار 9.4و  1980/1989ھكتار خالل الفترة 

2000/2002ھكتار خالل الفترة /قنطار 10.18، و 1990/1999 (3). 

یفصل تطور المساحة المزروعة، والمحصودة، ) 10(والجدول رقم 
.1970/2002واإلنتاج، واإلنتاجیة من الشعیر في الجزائر خالل الفترة   

إن انخفاض مستوى إنتاج، وإنتاجیة الحبوب، وخاصة القمح في الجزائر ـ 
رغم تحسنھــا في السنوات األخیرة ـ مقارنة بإنتاج وإنتاجیة الدول المجاورة ، مثل 

رغم أفضلیة الجزائر من حیث اإلمكانات الزراعیة المتوفرة، قد  المغرب وتونس ،
                                                        
) .10(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  (2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Statistique Agricole , Superficies et Productions - Serie (B) . (3) 10(أنظر الجدول رقم  ـ. (  
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:یرجع إلى عدة أسباب نذكر منھا   

ـ أن إلزامیة تسویق منتجات الحبوب إلى المكتب المھني للحبوب بأسعار  1
محددة من جھة، وتمتع منتجات الخضر، والفواكھ، وتربیة الحیوانات بحریة 
التسویق، واألسعار عند اإلنتاج، واالستھالك من جھة أخرى، أدى بالفالحین إلى 
منح األولویة إلنتاج الخضر، والفواكھ، وتربیة الحیوانات والتوجھ نحو زراعة 
.األعالف، واستراحة األرض على حساب زراعة الحبوب  

ـ أدى ضعف الدعم المقدم لزراعة الحبوب، ومنح األولویة لواردات   2
عار منتجات الحبوب المحلیة من قبل الحبوب النخفاض أسعارھا مقارنة بأس

المكتب المھني للحبوب، وخاصــــة في الثمانینیات من جھة، وفتح باب إستیراد 
من ) الخواص ( مشتقات الحبوب في السنوات األخیرة أمام مجموعات المصالح 

جھة أخرى ، إلى فرض اإلستیراد كحل لتموین المواطنین على حساب استغالل 
مجمل الطاقات الفالحیة الوطنیة لرفع مستوى اإلنتاج الزراعي بصفة عامة 
.والحبوب بصفة خاصة  

ـ أدى رفع الدعم عن وسائل اإلنتاج الزراعي من جرارات، وحاصدات،   3
وأسمدة ومبیدات كیماویة، وبذور في السنوات األخیرة إلى ارتفاع اسعارھا بدرجة 

حین الصغار، ومن ثم عدم كبیرة، وبالتالي تقلیص إستعمالھا، وخاصة لدى الفال
 -  1982تحسن مستوى إنتاج الحبوب أو انخفاضھ، فعلى سبیل المثال خالل الفترة 

إرتفع سعر الجرار إحدى عشر مرة، وسعر الحاصدة أربعة عشر مرة، في  1992
حین إرتفع سعر القمح الصلب ست مرات ، وسعر العدس سبع مرات، وارتفع 

190بحوالي  1993و  1991أیضا السعر ما بین سنتي  % بالنسبة للجرارات و  
225% بالنسبة للحاصدات  (1). 

 

                                                        
(1)- M. MEHDAOUI   : Le Systeme Agraire Orientation Vers Une Différenciation des Productions , Revue 

                                          Céréaliculture , N° 34 , OP CIT , P 21 . 
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)10(جدول رقم   
2002 - 1970 تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من الحبوب في الجزائر خالل الفترة  

قنطار     1 000 000 : اإلنتاج                                                                                                     ھكتار    1000 :المساحة 
ھكتار/ قنطار : اإلنتاجیة                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحصول
 السنة

 البــیان
 (*)متوسط 
1970-1979 

 متوسط
1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 متوسط
1990-1999 2000 2001 2002 

 متوسط
2000-2002 

 

 القمح

المساحة 

 المزروعة

المساحة 

 المحصودة

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

2441 

2170 

13.12 

6.05 

1973 

1566 

11.03 

7.04 

1861 

1188 

7.50 

6.31 

1964 

1729 

18.69 

10.81 

2059 

1848 

18.37 

9.94 

2205 

1255 

10.17 

8.10 

2488 

892 

7.14 

8 

2431 

1681 

15 

8.92 

2331 

2278 

29.83 

13.09 

2245 

825 

6.62 

8.02 

2589 

2577 

22.80 

8.85 

2279 

1372 

14.70 

10.71 

2245 

1565 

15.08 

9.63 

2346 

827 

7.60 

9.19 

2254 

1836 

20.39 

11.10 

2164 

1398 

15.02 

10.74 

2255 

1354 

14.34 

10.59 

 

 الشعیر

المساحة 

 المزروعة

المساحة 

 المحصودة

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

955 

801 

4.74 

5.91 

1448 

976 

7.16 

7.34 

1719 

1095 

8.33 

7.61 

1911 

1556 

18.10 

11.63 

1827 

1558 

14.00 

8.97 

1713 

653 

4.08 

6.25 

1325 

361 

2.34 

6.48 

1395 

824 

5.85 

7.10 

1333 

1282 

18.00 

14.04 

1205 

265 

1.91 

7.20 

1043 

939 

7.00 

7.45 

965 

469 

5.10 

10.87 

1444 

900 

8.47 

9.41 

1067 

216 

1.63 

7.6 

872 

516 

5.75 

11.10 

895 

401 

4.16 

10.40 

945 

377 

3.85 

10.19 

 

الحبوب 

 الشتویة

المساحة 

 المزروعة

المساحة 

 المحصودة

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

3513 

3066 

18.45 

6.02 

3597 

2669 

18.92 

7.09 

3720 

2365 

16.25 

6.87 

4046 

3417 

38.07 

11.14 

4044 

3529 

33.28 

9.43 

4058 

1959 

14.52 

7.41 

3930 

1286 

9.63 

7.49 

3930 

2579 

21.38 

8.29 

3769 

3734 

49.00 

13.38 

3549 

1115 

8.70 

7.79 

3740 

3575 

30.25 

8.46 

3329 

1888 

20.20 

10.70 

3812 

2545 

24.13 

9.48 

3483 

1057 

9.32 

8.80 

3185 

2402 

26.57 

11.10 

3131 

1844 

19.51 

10.60 

3267 

1768 

18.49 

10.45 
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 المبحث الثاني 
 إنتاج البقول الجافة والمحاصیل الصناعیة في الجزائر

یستعرض ھذا المبحث تطور إنتاج البقول الجافة والمحاصیل الصناعیة 
.بصفة عامة، والفول والحمص والطماطم الصناعیة، والتبغ بصفة خاصة  

إنتاج البقول الجافة في الجزائر: أوال   

   ـ اإلنتاج الكلي من البقول الجافة في الجزائر 1

دة في في الجزائر زیا) الخضر الجافة ( عرفت زراعة البقول الجافة  
المساحات المزروعة خالل المخطط الرباعي الثاني،  والمخططین الخماسیین 

، 1997األول والثاني، غیر أن المساحات المزروعة تراجعت، وخاصة منذ سنة 
ولعل السبب الرئیسي في ذلك یرجع إلى ضعف ربحیة ھذه المحاصیل، ورفع 
الدعم عن القطاع الزراعي من جھة، وإلى اإلنفتاح االقتصادي ، وفتح باب 

.إستیراد البقول الجافة أمام القطاع الخاص من جھة أخرى  

 ألف ھكتار خالل الفـــترة 96وبلغ متوسط المساحة المزروعة منھا حوالي 
ألف ھكتار  94و  1980/1989ألف ھكتار خالل الفترة  134.5و  1970/1979

، 2000/2002ألف ھكتار خالل الفترة  61.6و  1990/1999خالل الفـــترة 
ألف قنطار و  491.4ألف قنطار و  555وبلغ في المقابل متوسط اإلنتاج حوالي 

وكذلك . ألف قنطار على التوالي خالل الفترة نفسھا 346.1ألف قنطار و  469.5
 5ھكتــار و /قنطار 3.65ھكتار و /قنطار  5.8بلغ متوسط المردودیة حوالي 

ھكتار  على الترتیب خالل الفترة ذاتھا/قنطار  5.62ھكتار و /قنطار (1)   .
ویتصف إنتاج البقول الجافة بالتقلب من سنة ألخرى   بسبب العوامل المناخیة،  

إذ إرتفع اإلنتاج من  حوالي . وخاصة  كمیات األمطار المتسلقطة وموعد نزولھا
، 1986الف قنطار في سنة  679إلى حوالي   1982ألف قنطار في عام  331.6

 1996وفي سنة .  1988ألف قنطار في سنة  344.5جدید إلى ولكن إنخفض من 
ألف قنطار في سنة  276.4ألف قنطار وانخفض بصورة حادة إلى  680كان  

                                                        
) .11(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
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1997(1) 59.35، أي إنخفض بحوالي  % ، علما 1996مقارنة بسنة  1997سنة   
11.11أن المساحة إنخفضت بحوالي  % 54.3واإلنتاجیة إنخفضت بحوالي   % (2). 

یوضح تطور المساحة المزروعة، واإلنتاج، واإلنتاجیة ) 11(والجدول رقم 
.1970/2002للبقول الجافــة في الجزائر خالل الفترة   

ـ إنتاج الفول الجاف  في الجزائر  2   

یحتل محصول الفول الجاف فیما یخص المساحة، واإلنتاج المرتبة األولى 
ألف ھكتار  34.2المزروعة بالنسبة للبقول الجافة، حیث بلغ  متوسط المساحة 

 44.6و  1980/1989ألف ھكتار خالل الفترة  58و  1970/1979خالل الفترة 
ألف ھكتار خالل الفترة  33.1و  1990/1999ألف ھكتار خالل الفترة 

35.75، أي ما یعادل نسبة 2000/2002 % 43.16و   % 47.62و   % 53.75و   % 
وبلغ متوسط . من المساحة اإلجمالیة للبقول الجافة على الترتیب خالل الفترة نفسھا

 266، و  1970/1979ألف قنطار خالل الفترة  256إنتاج الفول الجاف حوالي 
ألف قنطار خالل الفترة  230،    و 1980/1989ألف قنطار خالل الفترة 

، وھو ما یمثل 2000/2002الف قنطار  خالل الفترة  190.2، و 1990/1999
46نسبة  % 54، و   % 49، و   55، و  % % من اإلنتاج الكلي للبقول الجافة على  

/ قنطار 7.5وانخفض متوسط اإلنتاجیة من حوالي . التوالي خالل الفترة نفسھا
 5.7ھكتار ،و / قنطار 5ھكتار، ثم إرتفع إلى حوالي / قنطار 4.6ھكتار  إلى 

.ھكتار على الترتیب خالل الفترة ذاتھا/ قنطار  

وتتذبذب المساحة المزروعة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من الفول الجاف من سنة 
ألخرى وفقا للتغیرات المناخیة، وخاصة كمیات األمطار المتساقطة ومواعید 

لقد إنخفضت المساحة المزروعة، واإلنتاجیة، واإلنتاج من الفول الجاف . ھطولھا
17بحوالي  % 70.4و   % 75.5و   % مقارنة بسنة  1997على التوالي في عام  

1996(3) ، والجدول رقم 1997سبب الرئیسي في ذلك شح  األمطار في سنة ، وال
یوضح تطور المساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجیة من الفول الجاف في ) 11(

                                                        
(1)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Statistique Agricole , Superficies et Productions - Serie (B) . 
) .11(أنظر الجدول رقم  ـ (2)  
) .11(أنظر الجدول رقم  ـ (3)  
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. 1970/2002الجزائر خالل الفترة   

ـ إنتاج الحمص في الجزائر 3  

یأتي محصول الحمص في المرتبة الثانیة من حیث األھمیة بالنسبة للبقول 
ألف ھكتار  31.5الجافة في الجزائر، إذ بلغ متوسط المساحة المزروعة حوالي 

و  1980/1989ألف ھكتار خالل الفترة  47.8و  1970/1979خالل الفترة 
ألف ھكتار خالل الفترة  19.4و  1990/1999ألف ھكتار خالل الفترة  36.7

33، أي ما یعادل نسبة  200/2002 % 35.5و   % 39و   % 31.4و   % ي من إجمال 
وكذلك بلغ . المساحة  المزروعة بقوال جافة  على الترتیب خالل الفترة ذاتھا 

ألف  160، و  1970/1979ألف قنطار خالل الفترة  174متوسط اإلنتاج حوالي 
ألف قنطار خالل الفترة  193، و 1980/1989قنطار خالل الفترة 

، وھو ما یمثل 2000/2002ألف قنطار خالل الفترة  113.1، و 1990/1999
31.3نسبة  % 32.5و   % 41و   % 32.7و   % من إجمالي إنتاج البقول الجافة  على  

/ قنطار 5.5وانخفض متوسط اإلنتاجیة من حوالي . التوالي خالل الفترة نفسھا 
 5.84ھكتار و / قنطار 5.26ھكتار ، ثم إرتفع إلى / قنطار 3.34ھكتار إلى 

.ھكتار على الترتیب خالل الفترة ذاتھا/قنطار  

ویتذبذب اإلنتاج، واإلنتاجیة، والمساحة المزروعة من محصول الحمص من 
سنة إلى أخرى بسبب العوامل المناخیة، وخاصة كمیات األمطار المتساقطة إلى 

7.31حد ما، لقد إنخفضت المساحة المزروعة، واإلنتاجیة، واإلنتاج بحوالي  % و  
28.78% 34و   % 1996مقارنة بسنة  1997على التوالي في سنة   (1) والعامل  

.1997الرئیسي في ذلك محدودیة كمیات األمطار المتساقطة في سنة   

یبین تطور المساحة المزروعة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من ) 11(والجدول رقم 
.1970/2002الحمص في الجزائر خالل الفترة   

 

 

 
                                                        
) .11(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
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)11(جدول رقم   
2002 - 1970 الجافة في الجزائر خالل الفترةتطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من البقول   

            ارقنط   1 000 : اإلنتاج                                                                                                 ھكتار    1000 :المساحة 
ھكتار/ قنطار : اإلنتاجیة                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحصول
 السنة

 البــیان
 متوسط

1970-1979 
 متوسط

1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 متوسط

1990-1999 2000 2001 2002 
 متوسط

2000-2002 
  

البقول 
 الجافة

 المساحة

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

95.73 

555 

5.79 

134.54 

491 

3.65 

92.15 

351 

3.81 

104.53 

630 

6.02 

102.42 

634 

6.19 

100.88 

481 

4.77 

111.23 

383 

3.44 

105.98 

414 

3.90 

90.28 

680 

7.53 

79.95 

276 

3.45 

77.51 

450 

5.80 

72.41 

395 

5.45 

93.73 

470 

5.01 

63.14 

219 

3.50 

59.47 

384 

6.50 

62.16 

435 

7.00 

61.59 

346 

5.62 
  

الفول 
 الجاف

 المساحة

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

34.22 

256 

7.48 

58.06 

266 

4.58 

46.16 

162 

3.51 

48.10 

326 

6.77 

48.47 

311 

6.41 

47.05 

203 

4.31 

49.82 

191 

3.83 

51.95 

214 

4.12 

45.56 

370 

8.12 

37.78 

91 

2.41 

36.63 

214 

5.84 

34.89 

217 

6.22 

44.64 

230 

5.15 

34.25 

129 

3.8 

31.45 

212 

6.8 

33.61 

229 

6.8 

33.10 

190 

5.74 

 الحمص
 المساحة

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

31.52 

174 

5.51 

47.79 

160 

3.34 

33.56 

148 

4.41 

44.53 

242 

5.43 

41.84 

261 

6.24 

41.59 

249 

5.98 

46.00 

154 

3.34 

37.86 

157 

4.14 

33.24 

245 

7.37 

30.81 

162 

5.26 

29.55 

181 

6.12 

27.72 

131 

4.72 

36.67 

193 

5.26 

19.48 

67 

3.40 

19.29 

123 

6.40 

19.33 

150 

7.70 

19.37 

113 

5.84 

:                        المصدر  MINISTERE DE L’AGRICULTURE : STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET PRODUCTIONS , SERIE  B.  
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وتعتبر مردودیة البقول الجافة في الجزائر منخفضة مقارنة بالكثیر من الدول 
العربیة، فعلى سبیل المثال بلغ متوسط إنتاجیة الھكتار من البقول الجافة خالل 

قنطار ، وفي  8.90یة قنطار ، وفي سور 27.61في مصر  1994/1998الفترة 
وبلغ . قنطار 4.74قنطار ، وفي الجزائر  5.7قنطار ، وفي تونس  5.79المغرب 

قنطار، وفي سوریــة  27.18في مصر  1999/2001ھذا المتوسط خالل الفترة 
قنطار، وفي المغرب  5.12قنطار، وفي الجزائر  6.20قنطار، وفي تونس  8

قنطار 4.66 (1) ، ویرجع انخفاض اإلنتاجیة في المغرب في ھذه الفترة إلى عامل  
.الجفاف الذي لواله لكانت البیانات مثل سابقتھا أحسن من الجزائر  

إنتاج المحاصیل الصناعیة في الجزائر:  ثانیا   

الطماطم ( أعطت الجزائر أھمیة لزراعة المحاصیل الصناعیة، وخاصة 
قرن العشرین، ثم تراجع في أوائل السبعینیات من ال) الصناعیة والشمندر السكري 

االھتمام بھذه المحاصیل، وخاصة الشمندر السكري، ومحاصیل الزیوت النباتیة 
في الثمانینیات،  ولكن عاد االھتمام بمحصول الطماطم الصناعیة في الفترة 
.األخیرة  

ـ اإلنتاج الكلي من المحاصیل الصناعیة 1  

تطورت المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من المحاصیل الصناعیة ، وخاصة 
الطماطم الصناعیة بشكل واضح في عقد التسعینیات، حیث إرتفع متوسط المساحة 

ھكتار خالل الفترة  23700إلى  1970/1979ھكتار خالل الفترة  21711من 
ھكتار  37010، و  1990/1999ھكتار خالل الفترة  36744، و  1980/1989

ملیون قنطار  1.28ط اإلنتاج من ، وانتقل ایضا متوس2000/2002خالل الفترة 
ملیون قنطار على التوالي  4.65ملیون قنطار و  4.14ملیون قنطار و  1.7إلى 

ھكتار إلى /قنطار 59.2خالل الفترة نفسھا، وتطور متوسط اإلنتاجیة من حوالي 
ھكتار على / قنطار 125.63ھكتار و / قنطار 112.7ھكتــار و / قنطار 70.8

 .(2)الترتیب خالل الفترة ذاتھا

                                                        
، 22الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد رقم :  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ـ (1)

.88، ص 2002الخرطـــوم،   
).12(أنظر الجدول رقم  ـ (2)  
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(*)وشغلت والیات الطارف،  وسكیكدة، وعنابة، وقالمة، والوادي نسبة :  
75.6% ، ولكن النسبة الكبرى من 1990/1999من متوسط المساحة خالل الفترة  
(*)اإلنتاج تأتي من والیات الطارف، وسكیكدة، وعنابة، وقالمة، وجیجل، حیث :  

85.5ساھمت بنسبة  % الفترة ذاتھا،  ولكن متوسط  من متوسط اإلنتاج خالل 
(*)اإلنتاجیة حققتھ الوالیات / قنطار 253.1ھكتـار، الجزائر / قنطار 255میلة : 

ھكتار، جیجل / قنطار213.6ھكتار، و الشلف / قنطار 220.6ھكتار، تیبازة 
ھكتار/ قنطار 188.2 (1). 

یوضح تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من المحاصیل ) 12(والجدول رقم 
.1970/2002الصناعیـــة في الجزائر خالل الفترة   

ـ إنتاج  الطماطم  الصناعیة 2  

إتجھت المساحة المزروعة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من الطماطم الصناعیة 
، حیث 2000/2002اتجاھا تصاعدیــا في الجزائر ماعدا المساحة في الفترة 

 1970/1979خالل الفترة ھكتار    7315تطور متوسط المساحة المستغلــــة من 
ھكتار خالل  الفترة  27051، و 1980/1989ھكتار خالل الفـــترة  14367إلى 

، وارتفع متوسط 2000/2002ھكتار خالل الفترة  24987،  و  1990/1999
ملیون  4.05ملیون قنطار  ، و  1.36ملیون قنطار إلى  0.58اإلنتاج من 

ملیون قنطار  على الترتیب  خالل الفترة نفسھا، وانتقل  4.49قنطـــــار، و 
ھكتار ، و / قنطار 94.72ھكتار  إلى / قنطار  79.87متوسط اإلنتاجیـــــــة من 

ھكتار على التوالي خالل الفترة / قنطار 179.56ھكتــــــــار، و /قنطار 149.8
 .(2)ذاتھا

(*)واحتلت والیات ة سكیكدة، والطارف، وعنابة، وقالمة، وبومرداس، نسب:  
89% ، وساھمت والیات1990/1999من متوسط المساحة خالل الفترة    (*)   :

86.8الطارف، وسكیكدة، وعنابة، وقالمة، وجیجل بنسبة  % من متوسط اإلنتاج  

                                                                                                                                                                             
.ـ رتبت الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
(1)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Cultures Industrielles , Données Chiffrées , N° 3  ( Alger ,  

                                                                                Fevrier 2001 ) . 
).12(أنظر الجدول رقم  ـ (2)  



 70
 

ولكن اإلنتاجیة المرتفعة حققتھا والیات. خالل الفترة ذاتھا  (*)  261.1باتنة :  
ھكتار، تیبازة / قنطار 253.1ھكتار، الجزائر / قنطار 255ھكتار،  میلة / قنطار

ھكتار/ قنطار 213.6ھكتار، الشلف / قنطار 235.2 (1). 

یفصل تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من الطماطم ) 12(والجدول رقم 
.1970/2002الصناعیــة في الجزائر خالل الفترة   

 

ـ إنتاج  التبغ في الجزائر 3  

ھكتار خالل  4102والي إنخفض متوسط مساحة التبغ في الجزائر من ح
ثم  إرتفع إلى  1980/1989ھكتار خالل الفترة  3794إلى  1970/1979الفترة 
ھكتار خالل الفترة  6053و  1990/1999ھكتار خـــالل   5459
، ویرجع االرتفاع في المساحة في السنوات األخیرة بدرجة أساسیة 2000/2002

إلى ضمان تسویق المنتوج، وارتفاع سعره مقارنة بفترة الثمانینیات، وأسعار 
قنطار إلى  30254ولكن متوسط اإلنتاج إرتفع من . المنتجات الزراعیة األخرى

قنطار على التوالي خالل الفترة  69300قنطار ، و  54497قنطــار، و  41833
/ قنطار 11ھكتار إلى / قنطار 7.4نفسھا، أما متوسط اإلنتاجیة فقد إرتفع من 

1 ھكتار، وانخفض إلى / قنطار 11.45ھكتار ثم إرتفع من جدید إلى / قنطار 0
 .(2)ھكتار على الترتیب خالل الفترة ذاتھا

(*)واحتلت والیات الوادي، وتیارت، وأم البواقي، والطارف، وسطیف :  
64.1نسبة  % ، وساھمت 1990/1999من متوسط المساحة خالل الفترة  

(*)والیات 69.1الوادي، وأم البواقي، وسطیف، وباتنة، وبسكرة بنسبة :   % من  
، لكن  اإلنتاجیة المرتفعة حققتھا 1990/1999متوسط اإلنتاج خالل الفترة 

(*)الوالیات ھكتار ، وخنشلة بمتوسط قدره / قنطار 17.10تیبازة بمتوسط : 
ھكتار ، وبسكرة / قنطار 16.70ھكتار ، وأدرار بمتوسط قدره / قنطار 17.06

/ قنطار 14.37ر ، وسطیف بمتوسط قدره ھكتا/ قنطار 15.63بمتوسط قدره 

                                                        (1)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Cultures Industrielles , Données Chiffrées , N° 3  , OP CIT. 
.ـ رتبت الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
).12(أنظر الجدول رقم  ـ (2)  
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 .(1)ھكتار  خالل الفترة ذاتھا

یوضح تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من التبغ في ) 12(والجدول رقم 
.2002/ 1970الجزائر خالل الفترة   

 
 

                                                        
(1)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Cultures Industrieles , Données Chiffrées , N° 3  , OP CIT. 

.ـ رتبت الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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)12(جدول رقم   
2002 - 1970 تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من المحاصیل الصناعیة في الجزائر خالل الفترة  

                                                                                                                                                ھكتار     :المساحة 
ھكتار/ قنطار : اإلنتاجیة                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحصول
 السنة

 البــیان
 متوسط

1970-1979 
 متوسط

1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 متوسط

1990-1999 2000 2001 2002 
 متوسط

2000-2002 
  

المحاصیل 
 الصناعیة

 المساحة

)قنطار.م(اإلنتاج   

 اإلنتاجیة

21711 

1.28 

59.2 

23700 

1.70 

70.8 

18910 

1.15 

60.8 

24650 

2.30 

92.9 

29420 

3.27 

111.2 

43930 

5.37 

122.2 

36080 

4.59 

127.2 

39080 

5.64 

144.3 

35880 

4.48 

124.9 

38490 

3.73 

97 

42760 

4.51 

105.6 

47700 

6.07 

127.4 

36744 

4.14 

112.7 

39550 

4.91 

124.2 

35760 

4.75 

132.8 

35720 

4.29 

120.1 

37010 

4.65 

125.63 
  

الطماطم 
 الصناعیة

 المساحة

)قنطار.م(اإلنتاج   

 اإلنتاجیة

7315 

0.58 

79.87 

14367 

1.36 

94.72 

13980 

1.06 

75.90 

18110 

2.19 

121 

21400 

3.15 

147.30 

32930 

5.25 

159.40 

28140 

4.48 

159.40 

31000 

5.54 

178.80 

27300 

4.37 

160.10 

28070 

3.59 

128.10 

30160 

4.35 

144.80 

35960 

5.95 

165.10 

27051 

4.05 

149.80 

27200 

4.75 

174.80 

23070 

4.57 

198.10 

24690 

4.14 

167.50 

24987 

4.49 

179.56 

 التبغ
 المساحة

)قنطار ( اإلنتاج  

 اإلنتاجیة

4102 

30254 

7.40 

3794 

41833 

11 

2900 

36000 

12.34 

2710 

34000 

12.39 

4570 

62000 

13.53 

6310 

69000 

10.90 

6660 

37000 

10.16 

2650 

28000 

10.53 

3800 

40000 

10.64 

6170 

81500 

13.21 

7330 

66500 

9.07 

5670 

56000 

9.87 

5459 

54497 

9.98 

6450 

71500 

11.10 

6300 

78000 

12.30 

5410 

58400 

10.80 

6053 

69300 

11.45 

:                        المصدر  MINISTERE DE L’AGRICULTURE :  STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET PRODUCTIONS, SERIE  B.  
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 الفصل الثاني
 إنتاج الخضر والفواكھ في الجزائر 

یتناول ھذا الفصل تطور أوضاع إنتاج الخضر والفواكھ من خالل المبحثین 
:التالیین   

.إنتاج الخضر في الجزائر:  المبحث األول  
.إنتاج الفواكھ في الجزائر:  المبحث الثاني  
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 المبحث األول
 إنتاج الخضر في الجزائر

یحضى إنتاج الخضر والفواكھ في الجزائر بأھمیة متزایدة وذلك الرتفاع 
الطلب علیھما بسبب زیادة عدد السكان من جھة، وتحسن مستویات المعیشة 
وزیادة الوعي الصحي لدى المستھلكین وتغیر في النمط االستھالكي، لحدما، من 

.ة أخرىجھ  

اإلنتاج الكلي من الخضر في الجزائر: أوال   

عرفت الخضر تصاعدا في المساحات، واإلنتاج، واإلنتاجیة منذ أوائل 
ھكتار خالل الفترة  157401الثمانینیات، إذ إنتقل متوسط المساحة من 

 291849، و  1980/1989ھكتار خالل الفترة  247500إلى  1970/1979
ھكتار خالل الفترة  281007، وحوالي  1990/1999ھكتار خالل الفترة 

ملیون قنطار  إلى   9.35، وارتفع متوسط اإلنتاج من حوالي 2000/2002
ملیون قنطار على  35.02ملیون قنطار، و  29.75ملیون قنطار و  19.14

/ قنطار 59.38التوالي خالل الفترة ذاتھا، وكذلك إرتفع متوسط اإلنتاجیة من 
ھكتار / قنطار 124.65ھكتار و / قنطار 102ھكتار و / نطارق 77.33ھكتار إلى 

 .(1)على الترتیب خالل الفترة نفسھا

(*)وشغلت والیات بومرداس، وسكیكدة، ومستغانم، ومعسكر، وتلمسان :  
27.8حوالي  % ،  وساھمت 1990/1999من متوسط المساحة خالل الفترة  

(*)والیات بومرداس، وعین الدفلة، ومستغانم، وتیبازة، ومعسكر بحوالي :   
30.8% من متوسط  اإلنتاج خالل الفترة نفسھا، ولكن متوسط اإلنتاجیة المرتفع  
(*)تحقق في الوالیات / قنطار 155ھكتار،  وعین الدفلة / قنطار 161تیبازة : 

ھكتار ، وغردایة / قنطار 136ھكتار ، والجزائر / قنطار 146ھكتار، وتیارت 
ھكتار/ قنطار 135 (2) عود ارتفاع المساحات، واإلنتاج،  واإلنتاجیة من وی.  

                                                        
) .13(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Cultures Maraicheres , Données Chiffrées , N° 1  ( Alger ,  

                                                                                Fevrier 2001 ) . 
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:الخضر إلى عدة أسباب نذكر منھا  

1 ـ إعادة ھیكلة االستغاللیات الزراعیة التابعة لقطاع التسییر الذاتي، وقطاع  
.الثورة الزراعیة في أوائل الثمانینیات والتسعینیات  

2 ـ اھتمام القطاع العام والقطاع الخاص  بزراعة الخضر ألن مداخیلھا  
كانت محفزة نظرا الرتفاع أسعارھا في السوق الداخلیة، وحریة تسویقھا مقارنة 
بمحاصیل الحبوب، والبقول الجافة والمحاصیل الصناعیة التي كانت تسوق 
.بصورة إلزامیة إلى الھیئات الرسمیة ، مثل المكتب المھني للحبوب  

3 .في والیات الجنوب  ـ الدعم المقدم من طرف الدولة إلستصالح األراضي   
4 .1980ودعم الدولة لھا منذ سنة ) البالستیكیة ( ـ تطور الزراعة المحمیة    

یبین تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من الخضر ) 13(والجدول رقم 
.1970/2002في الجزائر خالل الفترة   

)13(جدول رقم   
  تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من الخضر في الجزائر

2002 - 1970 خالل الفترة  
 قنطار      1 000 000 : اإلنتاج                                             ھكتار     :المساحة 

ھكتار/ قنطار : اإلنتاجیة                                    
 البــــــیان

 الفترة
المساحة 
 المغروسة
SUPERFICIE 

PLANTEE 

المساحة 
 الحقیقیة

SUPERFICIE 
Reelle 

 اإلنتاجیة اإلنتاج

متوسط 
1970/1979 

 59.38 9.35 ـ 157401

متوسط 
1980/1989 

 77.33 19.14 ـ 247500

1990 298790 260180 22.60 76 
1991 330620 287000 29.37 89 
1992 319720 284200 30.66 96 
1993 296130 270010 29.64 100 
1994 279150 262000 25.70 92 

                                                                                                                                                                             
.ـ رتبت الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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1995 293380 265000 32.00 109 
1996 290750 260200 31.47 108 
1997 267060 240120 30.10 113 
 123 32.86 ـ 267440 1998
 120 33.16 ـ 275450 1999

متوسط 
1990/1999 

 102 29.75 ـ 291849

2000 274930 262170 33.08 120.30 
2001 277400 268760 33.62 121.20 
2002 290690 270490 38.37 132 

متوسط 
2000/2002 

281007 267140 35.03 124.64 

: المصدر   
  - MINISTERE DE L’AGRICULTURE : STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET  
     PRODUCTIONS, SERIE  B.  

أن اإلنتاج، واإلنتاجیة قد إرتفعا في سنة ) 13(یستخلص من الجدول رقم 
70بحوالي  2002 % 74و   % ، في حین أن 1990على التوالي مقارنة بسنة  

2.71المساحة إنخفضت بنسبة  % ویستنتج أیضا أن المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة . 
وباقي السنوات ) 1992،1993( مقارنة بسنتي  1994قد إنخفضت في سنة 

السابقة  بالنسبة للمساحة،  ویرجع السبب الرئیسي في ھذا االنخفاض إلى عاملي 
جفاف وتدھور األوضاع السیاسیة، واألمنیة في أغلب جھات الوطن مما ساھم ال

.في ھجرة سكان األریاف نحو المدن، وترك فالحة األراضي  

إنتاج البطاطس في الجزائر : ثانیا   

تعتبر البطاطس من المحاصیل الرئیسیة بالنسبة للخضر في الجزائر، وقد 
عرفت المساحات واإلنتاج واإلنتاجیة منھا تطورا منذ أوائل السبعینیات،  إذ إرتفع 

 76608إلى  1970/1979ھكتار خالل الفترة  61394متوسط المساحة من 
 1990/1999ھكتار خالل الفترة  87363، و  1980/1989ھكتار خالل الفترة 

، وقد صاحب ھذا التطور في 2000/2002ھكتار خالل الفترة  70347، و 
اإلنتاج واإلنتاجیة، حیث إرتفع متوسط اإلنتاج  المساحات من البطاطس تطورا في

 11.69ملیون قنطار و  10.2مالیین قنطار و  7مالیین قنطار إلى  4من حـوالي 
ملیون قنطار على التوالي خالل الفترة ذاتھا، وكذلك إرتفع متوسط اإلنتاجیة من 
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 166.24ھكتار و / قنطار 117ھكتــار و / قنطار 91ھكتار إلى / قنطار 65.35
ھكتار على الترتیب خالل الفترة نفسھا/ قنطار (1).  

(*)واحتلت والیات عین الدفلة، ومعسكر، ومستغانم، وبومرداس، وتلمسان : 
36.6حوالي  % 42.2من متوسط المساحة وحوالي   % من متوسط اإلنتاج خالل  

، ولكن متوسط اإلنتاجیة المرتفع حققتھ والیات1990/1999الفترة  (*) سوق :  
ھكتار ، و عین الدفلة بـ / قنطار 170ھكتار ، و الوادي بـ / قنطار 174بـ أھراس 

/ قنطار 136ھكتار، وورقلة بـ / قنطار 143ھكتار ، و الجزائر بـ / قنطار 159
 .(2)ھكتار

یبین تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من البطاطس في ) 14(والجدول رقم 
.الجزائر   

أن مساحة البطاطس قد إنخفضت بحوالي ) 14(یستنتج من الجدول رقم 
29% ، ولكن في المقابل إرتفع اإلنتاج بحوالي 1990مقارنة بسنة  2002في سنة  
65% 132واإلنتاجیة بحوالي   % للتحسن في أداء العملیات الزراعیة، واستعمال . 
.األسمدة، والمبیدات الكیماویة   

طاطس تأثرا ویستخلص أیضا من الجدول أن المساحة، واإلنتاج من الب
ألن قسم من المساحة )  2001، 1999،  1997، 1994( بمواسم الجفــاف  

وانخفضت المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة . یعتمد في سقیھ على األمطار المتساقطة
مقارنة بالسنوات السابقة بسبب شح تساقط األمطار  1994من البطاطس في عام 

من جھة،  وتدھور األوضاع السیاسیة واألمنیة بدرجة كبیرة في أغلب جھات 
.الوطن في ھاتھ السنة من جھة أخرى  

إنتاج الطماطم في الجزائر: ثالثا   

تعتبر الطماطم إضافة إلى البطاطس والبصل والشمام والبطیخ من المحاصیل 
الرئیسیة بالنسبة للخضر في الجزائر، وقد عرفت المساحة المستغلة، واإلنتاجیة، 

خالل عقد الثمانینیات من القرن العشرین بفعل تبني سیاسة  واإلنتاج تطورا معتبرا
                                                        
) .14(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Cultures Maraichéres , Données Chiffrées , N° 1, OP CIT. 

.ـ رتبت الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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حریة تسویق الخضر من جھة، وإدخال الزراعة المحمیة ودعم الدولة لھا من جھة 
 11100إذ إرتفع متوسط المساحة المزروعة من الطماطم من حوالي . أخرى

، 1980/1989ھكتار خالل الفترة  17648إلى  1970/1979ھكتار خالل الفترة 
، ثم إرتفع  1990/1999ھكتار خالل الفترة  16500ولكن إنخفض إلى حوالي 

وانتقل متوسط اإلنتاج من .  2000/2002ھكتار خالل الفترة  17097إلى حوالي 
ملیون  3.72ملیون قنطار و  3.04ملیون قنطار و  2.2ملیون قنطار إلى  1.07

 97توسط اإلنتاجیة من قنطار على التوالي خالل الفترة نفسھا، وكذلك إرتفع م
 217.65ھكتــــار و / قنطار 184.2ھكتار و / قنطار 125.5ھكتار إلى / قنطار

ھكتار على الترتیب خالل الفترة ذاتھا/ قنطار (1).  

(*)وشغلت والیات تیبازة، وأدرار، ومستغانم، وتلمسان، وبومرداس :  
34.4% ، وساھمت والیات1990/1999من متوسط المساحة خالل الفترة   (*)   :

49.2تیبازة، وبسكرة، وبومرداس، ومستغانم، وأدرار بنسبة  % من متوسط اإلنتاج  
ولكن المتوسط المرتفع لإلنتاجیة تحقق في والیات. خالل الفترة ذاتھا (*) بسكرة : 

 307.8ھكتار، و الجزائر بـ / قنطار 386ھكتار، وتیبازة بـ / قنطار 637.4بـ 
 255.6ھكتار ، وعین الدفلة بـ / قنطار 259.3ھكتار ، وبومرداس بـ / قنطار

ھكتار/ قنطار (2). 

یبین تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من الطماطم في ) 14(والجدول رقم 
.الجزائر  

أن إنتاجیة الطماطم قد إرتفعت من حوالي ) 14(یستخلص من الجدول رقم 
ھكتار  في سنة / قنطار 225.2إلى حوالي  1990ھكتار في سنة / قنطار 164.2

37.15، أي إزدادت بحوالي 2002 % ملیون  3، وكذلك إرتفع  اإلنتاج من حوالي 
33.34ملیون قنطار خالل الفترة ذاتھا،  أي إزداد بحوالي  4قنطار إلى  % ، ولكن  

1.11في المقابل إنخفضت المساحة بحوالي  % ویستنتج أیضا من الجدول أن .  
مقارنة بالسنوات السابقة، ویرجع  1994المساحة، واإلنتاج إنخفضتا في عام 

العامل الرئیسي في ذلك إلى التدھور األمني في أغلب جھات الوطن في ھذه السنة 
                                                        
) .14(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Cultures Maraichéres , Données Chiffrées , N° 1, OP CIT. 

.ـ رتبت الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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. 

إنتاج البصل في الجزائر: رابعا   

عرفت أیضا المساحات، واإلنتاج، واإلنتاجیة من البصل في الجزائر زیادة 
معتبرة منذ أوائل الثمانینیات من العقد العشرین بفعل الدعم المقدم للقطاع الزراعي 
من طرف الدولة من جھة، وانتھاج أسلوب التسویق الحر بالنسبة للخضر من جھة 

.أخرى  

ھكتار خالل الفترة  10890إن متوسط المساحة  المستغلة قد إنتقل من 
ھكتار  25096، و  1980/1989ھكتار خالل الفترة  18626إلى  1970/1979

وقد . 2000/2002ھكتار خالل الفترة  28810، و  1990/1999خالل الفترة 
واكب ھذا التطور في المساحات تطور في اإلنتاج واإلنتاجیة حیث إنتقل متوسط 

ملیون قنطار ، وحوالي  1.63ملیون قنطار إلى حوالي   0.78اإلنتاج من حوالي 
ملیون قنطار على الترتیب  خالل الفترة ذاتھا،  ارتفع  3.72ملیون قنطار و  3

/ قنطار 120ھكتار و/ قنطار 87.5ھكتار إلى / قنطار 72متوسط اإلنتاجیة من 
ھكتار على التوالي خالل الفترة نفسھا/ قنطار 129.16ھكتار و  (1). 

(*)وشغلت والیات سكیكدة، ومعسكر، والمسیلة، وتیارت، وبومرداس :  
32% ، وساھمت والیات1990/1999من متوسط المساحة خالل الفترة   (*) :

من  48.7یارت، ومعسكر، وسكیكدة، وبومرداس، والمسیلة، وتبسة بنسبة ت
ولكن المتوسط المرتفع في اإلنتاجیة تحقق في . متوسط اإلنتاج خالل الفترة ذاتھا

(*)والیات ھكتار ، / قنطار 252ھكتار ، ومعسكر بـ / قنطار 368تیارت بـ :  
ھكتار ،وغردایة بـ / قنطار 149ھكتار ، وعین الدفلة بـ / قنطار 177والنعامة بـ 

ھكتار/ قنطار 149 (2). 

یوضح تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من البصل ) 14(والجدول رقم 
.في الجزائر   

31.56أن مساحة البصل إرتفعت بحوالي ) 14(یستنتج من الجدول رقم  % 
                                                        
) .14(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  , Les Cultures Maraichéres , Données Chiffrées , N° 1, OP CIT. 

.ـ رتبت الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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159،  في حین إرتفع اإلنتاج بحوالي  1990مقارنة بسنة  2002في سنة  % 
96.23نتاجیة بحوالي واإل % ویستخلص أیضا من الجدول أن اإلنتاج، واإلنتاجیة . 

، وانخفضت 1991مقارنة بسنة )  1994، 1993، 1992( إنخفضا في األعوام 
ویرجع ذلك .  1991مقارنة بسنة )   1994،  1993( أیضا المساحة في عامي 

إلى شح األمطار، واإلنفالت األمني في عدة مناطق من الوطن، وخاصة في سنة 
1994.  

إنتاج الشمام والبطیخ في الجزائر: خامسا   

في ) البطیخ، والدالع ( إتجھت المساحات، واإلنتاج من الشمام، والبطیخ 
الجزائر اتجاھا تصاعدیا، وخاصة خالل عقد الثمانینیات ، إذ إرتفع متوسط 

 33219إلى  1970/1979ھكتار خالل الفترة  23031المساحة المستغلة من 
، 1990/1999ھكتار خالل الفترة  34770، و  1980/1989ھكتار خالل الفترة 

وانتقل متوسط . 2000/2002ھكتار خالل الفترة  30003ولكن إنخفض إلى 
 4.3ملیون قنطار ، وحوالي  2.52ملیون قنطار إلى  1.75اإلنتاج من حوالي 

ملیون قنطار على التوالي خالل الفترة نفسھا، وبلغ متوسط  4.4ملیون قنطار  و 
والفترة  1970/1979ھكتار خالل كل من الفترة /قنطار  76اإلنتاجیة 

، و  1990/1999ھكتار خالل الفترة / قنطار 112ثم إرتفع إلى  1980/1989
2000/2002ھكتار خالل الفترة / قنطار 146.73 (1). 

(*)واحتلت والیات الطارف، وبسكرة، وبومرداس، وسكیكدة، ومستغانم :  
36.6سبة ن % 37.3من متوسط المساحة و   % من متوسط اإلنتاج خالل الفترة  

، ولكن المتوسط المرتفع في اإلنتاجیة حققتھ والیات1990/1999 (*)  البلیدة بـ:  
/ قنطار 213ھكتار، وتیبازة بـ / قنطار 215ھكتار ، وعین الدفلة بـ / قنطار 273

ھكتار/ قنطار 177ھكتار ، والطارف بـ/ قنطار 195ھكتار ، و الجزائر بـ  (2). 

یوضح تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من الشمام، ) 14(والجدول رقم 
.والبطیخ في الجزائر  

).14(أنظر الجدول رقم  ـ (1)                                                          
(2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Le Cultures Maraichéres , Données Chiffrées , N° 1, OP CIT. 
.ـ ترتتب الوالیات حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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قد  2002أن مساحة الشمام والبطیخ في سنة ) 14(یستخلص من الجدول رقم 
9إتخفضت بحوالي  % 73،  في حین إرتفع اإلنتاج بحوالي 1990مقارنة بسنة   %   ،

89.5یة بحوالي واإلنتاج % ویالحظ أیضا أن المساحة، واإلنتاج إنخفضا  في .  
والسبب الرئیسي )  2000،  1997،  1994( السنوات المتصفة بشح األمطار 

في ذلك ھو اعتماد بعض مساحات الشمام ، والبطیخ في والیات الساحل الجزائري 
.من ھذا المحصول على األمطار المتساقطة  
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)14(جدول رقم   
2002 - 1970 تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من البطاطس والطماطم والبصل والشمام والبطیخ  في الجزائر خالل الفترة  

      ر  قنطا    1 000 000 : اإلنتاج                                                                                                     ھكتار     :المساحة 
ھكتار/ قنطار : اإلنتاجیة                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للمحصوا  
 السنة
 البیان

 متوسط
1970-1979 

 متوسط
1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 متوسط
1990-1999 2000 2001 2002 

 متوسط
2000-2002 

 

 البطاطس
 المساحة 

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

61394 

4.000 

65.35 

76608 

7.000 

91 

102430 

8.085 

79 

118720 

10.773 

91 

107260 

11.575 

108 

95780 

10.652 

111 

75300 

7.159 

95 

87740 

12.000 

137 

85420 

11.500 

135 

67180 

9.475 

141 

68640 

11.000 

160 

64890 

9.962 

154 

87363 

10.220 

117 

72690 

12.077 

166.10 

65790 

9.672 

147 

72560 

13.334 

183.8 

70347 

11.695 

166.24 

 

 الطماطم
 المساحة 

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

11100 

1.07 

97 

17648 

2.20 

125.5 

18020 

2.96 

164.2 

18840 

3.15 

167.4 

17030 

2.81 

165.2 

15490 

3.04 

196.2 

13380 

2.46 

184 

15690 

3.04 

194 

15720 

2.82 

179.3 

15290 

3.29 

215.4 

16010 

3.17 

197.8 

19250 

3.61 

187.7 

16498 

3.04 

184.2 

16710 

3.41 

204.3 

16760 

3.73 

222.9 

17820 

4.01 

225.2 

17097 

3.72 

217.65 

 

 البصل
 المساحة 

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

10890 

0.78 

72 

18626 

1.63 

87.5 

22530 

1.73 

77 

24610 

3.17 

129 

26000 

2.50 

96 

22080 

2.51 

114 

22280 

2.48 

111 

25730 

3.14 

122 

25420 

3.13 

123 

27010 

3.52 

130 

27070 

3.92 

145 

27750 

3.82 

138 

25096 

3.00 

120 

26490 

3.16 

119.2 

30300 

4.28 

141.4 

29640 

4.48 

151.1 

28810 

3.72 

129.16 
 

الشمام 

 والبطیخ

 المساحة 

 اإلنتاج

 اإلنتاجیة

23031 

1.75 

76 

33219 

2.52 

76 

31980 

2.64 

83 

35700 

3.71 

104 

38890 

4.47 

115 

35260 

4.90 

139 

34910 

4.01 

115 

34920 

4.04 

116 

36280 

4.55 

126 

29950 

4.01 

134 

33080 

5.02 

152 

35180 

5.38 

153 

34770 

4.29 

112 

28980 

3.98 

137.6 

31900 

4.64 

145.4 

29130 

4.58 

157.3 

30003 

4.40 

146.73 

:                                  المصدر  MINISTERE DE L’AGRICULTURE : STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET PRODUCTIONS, SERIE    B.                    
 



 83
 

وتوضح البیانات اإلحصائیة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة أن إنتاجیة 
. الخضر في الجزائر أقل من إنتاجیتھا في بعض الدول العربیة المشابھة للجزائر
 : (1)ولتوضیح ذلك یمكن التركیز على محاصیل الخضر الرئیسیة

ـ  الطماطــــم 1  

في مصر  1994/1998بلغ متوسط إنتاجیة الھكتار من الطماطم خالل الفترة 
قنطار وفي سوریة  235.73قنطار، وفي تونس  332قنطار، وفي المغرب  337

وبلغ ھذا المتوسط خالل الفترة  .قنطار 168.21قنطار، وفي الجزائر  227.37
قنطار، وفي  395.38قنطار، وفي سوریة  448.5في المغرب  1999/2001

قنطار، وفي الجزائر حوالي  340.35قنطار ، وفي تونس  343مصر حوالي 
.قنطار 200  

ـ  البصل الجاف 2  

في  1994/1998كان متوسط إنتاجیة الھكتار من البصل الجاف خالل الفترة 
 182.32قنطار، وفي المغرب  203.13قنطار ، وفي سوریة  214.18مصر 

وبلغ ھذا المتوسط . قنطار 127قنطار، وفي الجزائر  170.24قنطار، وفي تونس 
 202.27قنطار ، وفي تونس  266.85في مصر  1999/2001خالل الفترة 

قنطار ، وفي  168قنطار، وفي المغرب حوالي  180.27قنطار، وفي سوریة 
.قنطار 132.81الجزائر   

ـ  البطاطــــس 3  

 211.39في مصر  1994/1998بلغ متوسط إنتاجیة البطاطس خالل الفترة 
 180.85ھكتار، وفي المغرب /قنطار 190.36ھكتار، وفي سوریة /قنطار
/ قنطار 129.44ھكتار، وفي تونس / قنطار 144.60ھكار، وفي الجزائر /قنطار
 235.65إلى  1999/2001وارتفع ھذا المتوسط خالل الفترة . ھكتار
 183.58ھكتار في سوریة، و /قنطار 209ھكتار في مصر، وحوالي /قنطار
 153ھكتار في الجزائر، و / قنطار 156.56ھكتار في المغرب، و / قنطار

                                                        
، 22الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم :  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ـ (1)

.102، 101، 100، 83مرجع سبق ذكـره، ص   
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.ھكتار في تونس / قنطار  

ـ  البطیخ والشمام 4  

 1994/1998كان متوسط إنتاجیة الھكتار من البطیخ والشمام خالل الفترة 
قنطار، وفي الجزائر  191.1قنطار، وفي المغرب حوالي  252.29في مصر 

وارتفع . قنطار 103.75قنطار، وفي سوریة  108.8قنطار، وفي تونس  127.89
قنطار في مصر، وحوالي  252.54إلى  1999/2001ھذا المتوسط خالل الفترة 

قنطار في الجزائر،  145.34في سوریة، و 158.36قنطار في المغرب، و 216
ویالحظ أن متوسط إنتاجیة منتوجي البطاطس، . قنطار في تونس 114.24و

والبطیخ والشمام في تونس أقل من إنتاجیة الجزائر، وال تشیر اإلحصائیات إلى 
.أسباب ذلك  

 
 المبحث الثاني 

 إنتاج الفواكھ في الجزائر

یتون أكثرھا تضم الفواكھ أنواعا متعددة، وتعتبر الموالح والتمور والعنب والز
ویستعرض ھذا المبحث تطور إنتاج الموالح، والعنب، . إنتشـــارا في الجزائر

.والتمور، والزیتون، والتین، والفواكھ ذات الحبیبات والنواة  

إنتاج الموالح في الجزائر: أوال   
ـ  اإلنتاج الكلي من الموالح 1  

تراجعا في اإلنتاج، واإلنتاجیة، وخاصة في ) الحمضیات ( شھدت الموالح 
النصف الثاني من عقد السبعینیات وعقد الثمانینیات من القرن العشرین بسبب 
ثبات المساحات، أو نقصانھا من جھة، وشیخوخة البساتین، وعدم الصیانة، 
باإلضافة إلى نسبة التجدید الضعیفة من جھة أخرى، ولكن إتجھت مساحات 

ب سیاسة دعم غرس األشجار الموالح نحو االرتفاع في السنوات األخیرة بسب
. المثمرة   

ھكتار خالل الفترة  49413إنخفض متوسط مساحة الموالح من 
، ثم إرتفع إلى 1980/1989ھكتار خالل الفترة  45264إلى  1970/1979
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ھكتار خالل الفترة  49120و  1990/1999ھكتار خالل الفترة  45445
مالیین قنطــار إلى  5وتذبذب أیضا متوسط اإلنتاج من حوالي . 2000/2002
ملیون قنطار على الترتیب  4.74ملیون قنطار و  3.58ملیون قنطار ، إلى  3.05

.خالل الفترة ذاتھا  

 67.4ھكتار إلى / قنطار 101وكذلك تذبذب متوسط اإلنتاجیة من حوالي 
ھكتار على / قنطار 96.5ھكتار إلى / قنطار 78.8ھكتار، إلى حوالي / قنطار

لفترة نفسھاالتوالي خالل ا (1). 
یوضح تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من الموالح ) 15(والجدول رقم 

. 1970/2002في الجزائر خالل الفترة   

ـ  إنتاج البرتقال 2  

إتجھت المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من البرتقال في الجزائر نحو االنخفاض 
في عقد الثمانینیات، ولكن إرتفعت في السنوات األخیرة بفضل الدعم المقدم من 

إذ . قبل الدولة للفالحة بصفة عامة، وغرس األشجار  المثمرة بصفة خاصة
 1970/1979ھكتار خالل الفترة  31065إنخفض متوسط المساحة من حوالي 

ھكتار  29229، ثم إرتفع إلى 1980/1989ھكتار خالل الفترة  28108إلى 
. 2000/2002ل الفترة ھكتار خال 33210، و  1990/1999خالل الفترة 

ملیون قنطار،  1.96ملیون قنطار  إلى  3.38وكذلك إنخفض متوسط اإلنتاج من 
ملیون قنطار على التوالي خالل  3.3ملیون قنطار و  2.45غیر أنھ إرتفع إلى 

 69.7ھكتار إلى /قنطار 108.8وأیضا إنخفض متوسط اإلنتاجیة من . الفترة نفسھا
ھكتار / قنطار 99.4ھكتار و / قنطار 84ھكتار ، ثم إرتفع إلى حوالي / قنطار

 .(2)على الترتیب خالل الفترة ذاتھا

یبین تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من البرتقال ) 15(والجدول رقم 
.1970/2002في الجزائر خالل الفترة   

ـ  إنتاج الكلمنتین 3  

ل الفـــترة ھكتار خال 12677إن متوسط مساحة الكلمنتین قد إرتفع من 
                                                        
) .15(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
) .15(أنظر الجدول رقم  ـ (2)  
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، ولكن إنخفض إلى 1980/1989ھكتار خالل الفترة  12894إلى  1970/1979
ھكتار خالل الفترة  10153، و  1990/1999ھكتار خالل الفترة  11086

بینما كان العكس فیما . بسبب شیخوخة األشجار، وعدم تجدیدھا 2000/2002
ملیون قنطار  1.2یخص اإلنتاج، واإلنتاجیة ، حیث إنخفض متوسط اإلنتاج من 

ملیون قنطار خالل الفــــترة  0.75إلى  1970/1979خالل الفترة 
، وارتفع إلى 1990/1999ملیون قنطار خالل الفترة  0.75، و 1980/1989

، ونزل متوسط اإلنتاجیة  من حوالي 2000/2002ملیون قنطار خالل الفترة  0.9
ھكتار و / قنطار 67.65إلى  ھكتار ثم إرتفع/ قنطار 58.2ھكتار إلى / قنطار 95

ھكتار على التوالي خالل الفترة ذاتھا/ قنطار 88.64 (1). 

یوضح تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من الكلمنتین ) 15(والجدول رقم 
.في الجزائر   

ـ  إنتاج المندرین 4  

إتجھت مساحة المندرین نحو االنخفاض بسبب شیخوخة البساتین، وعدم 
ھكتار خالل الفترة  3647تجدیدھا، إذ إنخفض متوسط المساحة من 

ھكتار   2300و  1980/1989ھكتار خالل الفترة  2558إلى  1970/1979
وكذلك . 2000/2002ھكتار خالل الفترة  2033و  1990/1999خالل الفترة 

ملیون قنطار، ثم إرتفع  0.17ملیون قنطار إلى  0.30إنخفض  متوسط اإلنتاج من 
. ملیون قنطار على التوالي خالل الفترة ذاتھا 0.20نطار و ملیون ق 0.18إلى 

 66.5ھكتار  كمتوسط سنوي إلى / قنطار 82وانخفضت اإلنتاجیة من حوالي 
ھكتار على / قنطار 98.4ھكتار و/ قنطار 78.3ھكتار،  ثم إرتفعت إلى / قنطار

 .(2)الترتیب خالل الفترة نفسھا

یبرز تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من المندرین ) 15(والجدول رقم 
.1970/2002في الجزائر خالل الفترة   

                                                        
) .15(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(أنظر الجدول رقم  ـ (2) 15) . 
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)15(جدول رقم   
2002 - 1970 تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من الموالح  في الجزائر خالل الفترة  

     قنطار      1 000 000 : اإلنتاج                                                                                                     ھكتار     :المساحة  
ھكتار/ قنطار : اإلنتاجیة                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sup -Complantee     = المساحة المغروسة  

للمحصوا  
 السنة
 البیان

 متوسط
1970-1979 

 متوسط
1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 متوسط
1990-1999 2000 2001 2002 

 متوسط
2000-2002 

 
 الموالح

 
 
 

 اإلنتاج
 اإلنتاجیة

49413 
 

45183 
5 

101.2 

45264 
 

39679 
3.05 

67.38 

44290 
 

37740 
2.81 

63.44 

43850 
 

37140 
3.23 

73.66 

44920 
 

39170 
3.62 
8.58 

47530 
 

41460 
3.61 

75.95 

47630 
 

41180 
3.76 

78.94 

46980 
 

40280 
3.23 

68.75 

44770 
 

38810 
3.34 

74.60 

44620 
 

40240 
3.50 

78.44 

44820 
 

41110 
4.18 

93.26 

45040 
 

40780 
4.54 

100.8 

45445 
 

39791 
3.58 

78.78 

46010 
 

41380 
4.33 

94.11 

48640 
 

41680 
4.70 

96.63 

52710 
 

42252 
5.20 

98.65 

49120 
 

41771 
4.74 
96.5 

 
 

 البرتقال

 
 
  

 اإلنتاج
 اإلنتاجیة

31065 
 

29461 
3.38 

108.8 

28108 
 

25020 
1.96 

69.73 

28030 
 

24290 
1.84 

65.64 

27420 
 

23600 
2.22 

80.96 

29210 
 

25840 
2.52 

86.27 

31160 
 

27590 
2.50 

80.23 

30610 
 

26810 
2.53 

82.65 

29480 
 

25420 
2.27 

77.00 

28660 
 

25020 
2.37 

82.69 

28500 
 

25710 
2.43 

85.26 

29540 
 

27130 
2.80 

94.78 

29680 
 

26740 
3.07 

103.44 

29229 
 

25815 
2.45 

83.82 

30500 
 

27180 
3.00 

98.36 

32700 
 

27560 
3.27 
100 

36430 
 

28190 
3.62 

99.37 

33210 
 

27643 
3.30 
99.37 

 
 
منتینالكل  

 
 
  

 اإلنتاج
 اإلنتاجیة

12677 
 

11106 
1.20 

94.66 

12894 
 

11201 
0.75 

58.17 

11570 
 

9610 
0.60 

51.86 

11870 
 

10040 
0.76 

64.03 

10750 
 

9530 
0.76 

70.70 

11060 
 

9900 
0.73 

66.00 

11420 
 

10130 
0.79 

69.18 

11810 
 

10320 
0.60 

50.80 

10960 
 

9630 
0.63 

57.48 

10980 
 

10200 
0.73 

66.48 

10260 
 

9590 
0.92 

89.67 

10180 
 

9450 
0.95 
9332 

11086 
 

9840 
0.75 

67.65 

10110 
 

9480 
0.84 

83.09 

10230 
 

9390 
0.91 

88.95 

10120 
 

9260 
0.95 

93.87 

10153 
 

9377 
0.90 
88.64 

 
 

 المندرین

 
 
  

 اإلنتاج
 اإلنتاجیة

3647 
 

2984 
0.30 

82.26 

2558 
 

2245 
0.17 

66.46 

2860 
 

2530 
0.22 

76.92 

2450 
 

2150 
0.15 

61.22 

2190 
 

1980 
0.16 

73.06 

2120 
 

1970 
0.17 

80.19 

2420 
 

2220 
0.21 

86.78 

2510 
 

2400 
0.18 

71.71 

2190 
 

2060 
0.17 

77.62 

2310 
 

2200 
0.18 

77.92 

1990 
 

1910 
0.19 

95.48 

1960 
 

1890 
0.20 

102.04 

2300 
 

2131 
0.18 

78.26 

1950 
 

1890 
0.18 

92.31 

1970 
 

1910 
0.19 

96.45 

2180 
 

1890 
0.22 

100.91 

2033 
 

1897 
0.20 
98.38 

:                                  المصدر  MINISTERE DE L’AGRICULTURE :  STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET PRODUCTIONS, SERIE    A.                    
 
 

sup - En rapport     = المساحة المنتجة  

المساحة 
 المغروسة

المساحة 
جةالمنت  

المساحة 
 المغروسة

المساحة 
 المغروسة

المساحة 
 المغروسة

المساحة 
 المنتجة

المساحة 
 المنتجة

المساحة 
 المنتجة
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إنتاج العنب في الجزائر: ثانیا  (*) 
ـ عنب الخمور 1  

شھد عنب الخمور انخفاضا كبیرا في المساحات، واإلنتاج، واإلنتاجیة منذ 
أوائل السبعینیات من القرن العشرین بفعل عملیات قلع أشجار كروم عنب الخمور 

.  من جھة، وتدھور حقول الكروم بسبب شیخوخة األشجار من جھة أخرى
ألف ھكتار خالل الفترة  357إنخفض متوسط مساحة كروم الخمور من 

،  1970/1973ألف ھكتار  خالل الفترة  260حوالي   إلى 1955/1959
ألف ھكتار خالل  25، و  1984/1989ألف ھكتار خالل الفترة  93وحوالي 
ألف ھكتار خالل الفترة  31ثم إرتفع إلى حوالي  1995/1999الفترة 
وقد ترتب عن ھذا االنخفاض في المساحة انخفاض في إنتاج . 2000/2002

( ملیون ھكل  15.9الخمور ، حیث ھبط متوسط اإلنتاج من  hl خالل الفترة )  
 0.88و  1970/1973ملیون ھكل خالل الفترة  7.4إلى حوالي  1955/1959

ملیون ھكل خالل الفترة  0.25و  1984/1989ملیون ھكل خالل الفترة 
وكذلك إنخفض . 2000/2002ملیون ھكل خالل الفترة  0.223و  1995/1999

/ ھكل 9.4ھكتار و /ھكل 28.4ھكتار إلى / ھكل 44.7متوسط اإلنتاجیة من 
ھكتار على /ھكل 7.2ھكتار ، ثم إنخفض إلى / ھكل 10ھكتار، وارتفع قلیال إلى 

 .(1)التوالي خالل الفترة ذاتھا
ویعزى انخفاض اإلنتاجیة في السنوات األخیرة إلى عدم تحویل كل إنتاج 

.عنب الخمور إلى خمور بسبب بیع جزء منھ في السوق الستھالكھ مباشرة  

یبین تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من عنب ) 16(والجدول رقم 
.1970/200الخمور في الجزائر خالل الفترة   

ـ عنب المائدة 2  
إتجھت مساحة عنب المائدة نحو االرتفاع، وخاصة في النصف الثاني من 

ألف  12.5حوالي  الثمانینیات من القرن العشرین، حیث إنتقل متوسط المساحة من
ألف ھكتار خالل الفترة  36إلى حوالي  1970/1973ھكتارخالل الفترة 

                                                        
(1)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Statistique Agricole , Superficies et Productions - Serie (B) . 

.ـ تغیر طول الفئة الزمنیة بسبب عدم وجود بیانات سنویة إلنتاج الخمور  (*)  
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 1995/1999ألف ھكتار خـالل الفترة  33ثم إنخفض إلى حوالي  1984/1989
 2000/2002ألف ھكتار خالل الفترة  38، غیر أنھ إرتفع من جدید إلى حوالي 

وفي المقابل .  بفضل سیاسة تشجیع غرس  األشجار المثمرة في السنوات األخیرة
ملیون قنطار ،  1ملیون قنطار إلى حوالي  0.36إرتفع متوسط اإلنتاج من حوالي 

ملیون قنطار على الترتیب خالل الفترة  1.70ملیون قنطــار  و  1.38وحوالي 
ھكتار، / قنطار 28ھكتار إلى / قنطار 28.5ونزل متوسط اإلنتاجیة من . نفسھا

ھكتار على التوالي خالل / قنطار 44.8ھكتار و / قنطار 41.4 غیر أنھ إرتفع إلى
  .(1)الفترة ذاتھا

یوضح تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من عنب ) 14(والجدول رقم 
.1970/2002المائدة في الجزائر خالل الفترة   

ـ  العنب المجفف 3  
عرفت مساحة كروم العنب المجفف تراجعا كبیرا، إذ إنخفض متوسط 

ھكتار  1723إلى   1974/1977ھكتار خالل الفترة  2897المساحة من حوالي 
 103، و  1995/1999ھكتار خالل الفترة  242، و 1984/1989خالل الفترة 

أما اإلنتاج فقد إتصف بالتذبذب ثم االنخفاض .  2000/2002ھكتار خالل الفترة 
ل الفترة قنطار خال 8730في السنوات األخیرة، حیث إنتقل من حوالي 

ثم إنخفض إلى  1978/1983قنطار  خالل الفترة  11257إلى  1974/1977
قنطار  خالل  13020، وارتفع إلى  1984/1989قنطار خالل الفترة  9060
قنطار خالل  3814،  غیر أنھ إنخفض بصورة حادة إلى 1990/1994الفترة 
ویعزى . 2000/2002قنطار خالل الفترة  2450، و 1995/1999الفترة 

االنخفاض في المساحة، واإلنتاج في السنوات األخیرة إلى منافسة المنتوج 
أما اإلنتاجیة فقد شھدت تحسنا .  المستورد بحكم كونھ أقل تكلفة وأفضل جودة 

 5.3ھكتار و / قنطار 4ھكتار إلى / قنطار 3كبیرا،  حیث إرتفعت من حوالي 
 23.7ھكتار، و /طار قن 15.8ھكتــار، و/ قنطار 11.5ھكتار، و / قنطار

ھكتار على التوالي خالل الفترة نفسھا/قنطار (2). 

                                                        
).16(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
).16(أنظر الجدول رقم  ـ (2)  
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یبین تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من العنب ) 16(والجدول رقم 
.1974/2002المجفف خالل الفترة   
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)16(جدول رقم   
2002 - 1970 تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من العنب  في الجزائر  خالل الفترة  

 العنب المجفف عنب المائدة عنب الخمور المحصول
)ھكتار ( المساحة  البيان )ھكتار ( المساحة  اإلنتاجیة اإلنتاج  )ھكتار ( المساحة  اإلنتاجیة اإلنتاج   اإلنتاجیة اإلنتاج 

المساحة  السنوات
 المغروسة

المساحة 
 المنتجة

1000 
 خمر قنطار

ھكل 1000   
ھكتار/ھكل المساحة  

روسةالمغ  
المساحة 

 المنتجة
1000 
ھكتار/قنطار قنطار المساحة  

 المغروسة
المساحة 

 المنتجة
1000 
ھكتار/قنطار قنطار  

1970/
1973 

260
395 

740 ـ ـ
0.8 

28.4
2 

125
15 

.357 ـ
3 

28.5
4 

 ـ ـ ـ ـ

1974/
1977 

208
353 

423 ـ ـ
3 

20.3
1 

208
23 

.500 ـ
5 

24 289
7 

 3.01 8.73 ـ

1978/
1983 

170
577 

224 ـ ـ
1 

13.1
3 

265
12 

.587 ـ
4 

22 282
8 

11.2 ـ
6 

3.98 

1984/
1989 

933
45 

360 9.42 880 ـ ـ
58 

100 ـ
9.3 

28 172
3 

 5.26 9.06 ـ

1990/
1994 

472
88 

380 6.92 328 ـ ـ
18 

132 ـ
3.7 

34.8
1 

113
4 

13.0 ـ
2 

11.4
8 
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1995/
1999 

250
34 

332 10 250 ـ ـ
80 

137 ـ
7.7 

15.7 3.81 ـ 242 41.4
4 

2000/
2002 

309
23 

213
67 

407 223 7.20 380
90 

170 ـ
5.2 

44.7
7 

23.7 2.45 ـ 103
1 

:                                  المصدر  MINISTERE DE L’AGRICULTURE :  STATISTIQUE AGRICOLE , SUPERFICIES ET PRODUCTIONS , SERIE    

B. 
 



 93
 

إنتاج التمور في الجزائر:   ثالثا   
ـ اإلنتاج الكلي من التمور 1  

التي تتالءم مع الظروف البیئیة الصحراویة یعتبر التمر من المحاصیل 
نظرا لخصائصھ الفسیولوجیة واحتیاجاتھ الغذائیة المائیة المتواضعة، وتعد 

. من أجود التمور في العالم) دقلة نور ( التمور الجزائریة، وخاصة 
صاعدیا منذ واتجھت المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من التمور اتجاھا ت

أوائل الثمانینیات، ویرجع األمر في ذلك بدرجة أساسیة إلى سیاسة الدعم 
المتبناة من قبل الدولة فیما یخص إستصالح األراضي  في الجنوب، 
وتشجیع غرس األشجار المثمرة في السنوات األخیرةمن جھة، وحریة 

إذ إرتفع متوسط المساحة . تسویق التمور داخلیا، وخارجیا من جھة أخرى
ھكتار خالل  72970إلى  1970/1979ھكتار خالل الفترة  68189من 

، 1991/2001ھكتار  خالل الفترة  95018، و  1980/1990الفترة 
ملیون قنطار  إلى حوالي  1.535وتطور متوسط اإلنتاج  من حوالي 

ملیون قنطار على التوالي خالل الفترة  3.36ملیون قنطار،   و  1.992
 27.3ھكتار إلى / قنطار 22.51ل متوسط اإلنتاجیة من نفسھا، وانتق

ھكتار، أو إرتفع متوسط اإلنتاجیة من / قنطار 35.37ھكتار و / قنطار
نخلة على الترتیب / كلیغ 42نخلة و / كلغ 33.15نخلة إلى / كلغ 24.86

 .(1)خالل الفترة ذاتھا
(*)وشغلت والیات الوادي، وبسكرة، وأدرار، وورقلة، وغردایة :  
90.8نسبة  % ، وشكلت  1991/2001من متوسط المساحة خالل الفترة  
88.8الوالیات السابقة نسبة  % . من عدد األشجار خالل الفترة نفسھا 

(*)وساھمت والیات الوادي، وبسكرة، وورقلة، وأدرار، وغردایة بنسبة :  
94% وبلغ متوسط اإلنتاجیة من . من متوسط  اإلنتاج خالل الفترة ذاتھا 

نخلة ، وفي / كلغ 53في  والیة الوادي  1991/2001خالل الفترة  التمور
نخلة، وفي والیة / كلغ 45نخلة، وفي والیة  تبسة / كلغ 51والیة بسكرة 

                                                        
).17(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
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نخلة/كلغ 40نخلة، وفي والیة غردایة /كلغ 41ورقلة  (1) ویتأثر إنتاج . 
التمور  من حیث الكمیة والنوعیة إلى حد ما بشح  األمطار من جھة، 

.وارتفاع كمیة األمطار المتساقطة أثناء النضج من جھة أخرى  
یظھر تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من ) 17(والجدول رقم 

.1970/2002التمور في الجزائر خالل الفترة   
ـ  إنتاج دقلة نور 2  

دقلة نور، واإلنتاج، واإلنتاجیة تطورا ملحوظا منذ ) نخیل ( شھد عدد أشجار 
ملیون  1.761ینیات من القرن العشرین حیث إنتقل عدد النخیل من أوائل الثمان

 1980/1990ملیون نخلة خالل الفترة  2.7إلى  1970/1979نخلة خالل الفترة 
22.76، وھو مایعادل 1991/2001ملیون نخلة خالل الفترة  4.41، و  % و  

34.92% 37.52و   % . من عدد أشجار النخیل في الجزائر خالل الفترة نفسھا 
ملیون قنطار خالل الفترة  0.5088وكذلك إرتفع  متوسط إنتاج دقلة نور من 

، و  1980/1990ملیون قنطار  خالل الفترة  0.86إلى حوالي  1970/1979
33.15، أي ما یعادل 1991/2001ملیون قنطار خالل الفترة  1.623 % ، و  

42.96% 48.3، و    % سھا على من إنتاج التمور في الجزائر خالل الفترة نف 
35.82وصعد متوسط اإلنتاجیة من . الترتیب % نخلة، / كلغ 40.36نخلة إلى / كلغ 

نخلة خالل الفترة ذاتھا على التوالي/ كلغ 51و  (2) وشغلت والیات.  (*) الوادي، :  
99.6وبسكرة وورقلة، وغردایة، وتبسة نسبة  % من عدد أشجار نخیل دقلة نور  

، وساھمت ھذه  الوالیات أیضا بنسبة 1991/2001في الجزائر خالل الفترة 
99.2% وبلغ متوسط اإلنتاجیة في والیة . من إنتاج دقلة نور خالل الفترة ذاتھا 

 50نخلة، وفي والیة باتنة / كلغ 55نخلة ، وفي والیة الوادي / كلغ 59بسكرة 
نخلة/ كلغ 46نخلة، وفي والیة غردایة / كلغ 48نخلة، وفي والیة تبسة / كلغ (3). 

                                                        
(1)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Palmiers Dattiers en Algerie, Données Chiffrées, N° 4 

                                                                               ( Alger , Fevrier , 2003 ) . 

.ـ الوالیات مرتبة حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
).17(ظر الجدول رقم ـ أن (2)  
(3)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Les Palmiers Dattiers en Algerie, Données Chiffrées, N° 4,  

                                                                               OP CIT. 

.ـ الوالیات مرتبة حسب أھمیة مساھمتھا  (*)  
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یبرز تطور عدد النخیل، وإنتاج، وإنتاجیة دقلة نور في ) 17(ل رقم والجدو
.1970/2002الجزائر خالل الفترة   
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)17(جدول رقم   
2002 - 1970تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من التمور في الجزائر خالل الفترة   

   : اإلنتاج                                                        ملیون  نخلة: عدد النخیل                                             ھكتار     :المساحة 
 قنطار ملیون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المح

 صول

 
 البيان

 متوسط السنوات
1970-1979 

 متوسط
1980-1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 متوسط
1991-2001 2002 

120830 95018 104390 101820 100120 97990 96520 96560 87020 85230 84410 83440 81890 72970 68189 المساحــــة 

 
 عدد النخیل

المساحة 

 المغروسة

 المساحة المنتجة

7.739 

6.172 

7.7318 

6.0083 

8.364 

6.306 

8.536 

6.529 

9.007 

6.666 

9.528 

7.123 

9.665 

7.026 

11.186 

8.260 

11.366 

8.580 

11.567 

8.786 

11.670 

8.834 

11.901 

8.955 

12.035 

9.065 

10.694 

7.958 

13.506

9.370 

ــــاجاإلنتـ التمور  1.535 1.992 2.091 2.605 2.616 3.172 2.851 3.606 3.030 3.873 4.276 3.656 4.373 3.36 4.184 

 
 اإلنتاجیة

ھكتار/ قنطار  

نخلة/ كلغ  

22.51 

24.86 

27.30 

33.15 

25.53 

33 

31.22 

40 

30.99 

39 

37.22 

45 

32.76 

41 

37.34 

44 

31 

35 

39.5 

44 

42.7 

48 

35.9 

41 

41.9 

48 

35.37 

42 

34.62 

45 

 
 عدد النخیل

المساحة 

 المغروسة

 المساحة المنتجة

1.761 

1.420 

2.700 

2.1285 

3.215 

2.487 

3.323 

2.667 

3.530 

2.745 

3.656 

2.907 

3.784 

2.827 

3.971 

2.908 

4.079 

3.139 

4.185 

3.251 

4.229 

3.263 

4.366 

3.347 

4.410 

3.341 

4.13 

3.037 

5.403 

3.560 

 2.212 1.623 2.138 1.690 1.971 1.772 1.513 1.670 1.424 1.543 1.250 1.264 1.028 0.8592 0.5088 اإلنتـــــاج دقلــة

نخلة/ كلغ اإلنتاجیة نــور  35.82 40.36 41 47 46 53 50 57 48 54 60 51 64 51 62 
نسبة اإلنتاج  

إلى اإلنتاج 
 

% 
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إنتاج الزیتون في الجزائر: رابعا   
إتجھت المساحة، وعدد أشجار الزیتون نحو التزاید خالل عقد السبعینیات من 

الثاني من عقد الثمانینیات، واالرتفاع من القرن العشرین ثم التراجع في النصف 
إرتفع .  جدید في السنوات األخیرة بفعل سیاسة دعم غرس األشجار المثمرة

ملیون شجرة خالل الفترة  16.588متوسط عدد أشجار الزیتون من حوالي 
ثم إنخفض  1980/1989ملیون شجرة خالل الفترة  17.592إلى  1970/1979

، ولكن إرتفع من جدید إلى 1990/1999ملیون شجرة خالل الفترة  17.3إلى 
وكذلك إرتفع متوسط المساحة . 2000/2002ملیـون شجرة خالل الفترة  17.7

 164ألف ھكتار، ثم إنخفض إلى حوالي  169ألف ھكتــار إلى  157من حوالي 
ألف ھكتار على التوالي  179ألف ھكتار، غیر أنھ إرتفع من جدید إلى حوالي 

.نفسھا خالل الفترة  

إن الوضعیة بالنسبة لإلنتاج، واإلنتاجیة كانت مغایرة لتطور المساحة حیث 
ملیون قنطار خالل الفترة   1.55إنخفض متوسط إنتاج الزیتون من حوالي 

، ثم إرتفع إلى  1980/1989ملیون قنطار خالل الفترة  1.46إلى  1970/1979
ملیون قنطار خالل  2.03، و  1990/1999ملیون قنطار خالل الفترة  2.16
مع العلم أن متوسط إنتاج الزیتون الموجھ للزیت إنخفض من  2000/2002الفترة 

ملیون قنطار، ثم إرتفع إلى حوالي  1.36ملیون قنطار إلى حوالي  1.44حوالي 
ملیون قنطار على  1.65ملیون قنطار، وانخفض من جدید إلى حوالي  1.9

إنخفض متوسط إنتاج الزیتون الموجھ للتعلیب وأیضا . الترتیب خالل الفترة ذاتھا
ألف قنطار،  254ألف قنطار، ثم إرتفع إلى  103ألف قنطار إلى  110من حوالي 

وانخفض أیضا متوسط . ألف قنطار على التوالي خالل الفترة نفسھا 387و 
 8.65إلى  1970/1979ھكتار خالل الفترة / قنطار 9.88إنتاجیة الزیتون من 

ھكتار / قنطار 13.15ثم إرتفع إلى  1980/1989ھكتار خالل الفترة / قنطار
ھكتار خالل / قنطار 11.37، وانخفض من جدید إلى 1990/1999خالل الفترة 

شجرة إلى / كلغ 13، أو إنخفض متوسط اإلنتاجیة من حوالي 2000/2002الفترة 
شجرة، غیر أنھ إنخفض إلى/ كلغ 14.33شجرة، ثم إرتفع إلى / كلغ 11.25  
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1 شجرة على الترتیب  خالل الفترة نفسھا/ كلغ 3.43 (1) ویتسم إنتاج الزیتون . 
وخاصة الموجھ إلى إستخراج الزیت بالتقلبات عاما بعد آخر تأثرا بالظروف 
المناخیة غیر المواتیة وخاصة ضعف تساقط األمطار ألن القسم األكبر من 
األشجار یعتمد في سقیھ علیھا، وكذلك نتیجة لظاھرة المعاومة في بعض أصناف 

إلى  1976ملیون قنطار في  2.21إنخفض إنتاج الزیتون من حوالي . الزیتون
، وكذلك 1978ملیون قنطار في  0.884، و 1977ملیون قنطار في  1.163

ملیون قنطار  0.88إلى  1990ملیون قنطار في سنة  1.78إنخفض اإلنتاج من 
1992ــار في سنة ملیون قنطـ 2.65،  ثم إرتفع إلى 1991في سنة  (2). 

ویعود ضعف إنتاج الزیتون، وخاصة الموجھ إلنتاج الزیت إلى عدة أسباب 
:منھا   

.وجود أغلب أشجار الزیتون في المناطق الجبلیة .1  
.فقر سكان األریاف مما الیسمح باإلستثمار   .2  
قدم تجھیزات التحویل في معاصر الزیت، ومعامل تعلیب وتخزین الزیتون  .3

.القائمة  
لم یخصص لزراعة الزیتون،  وصناعة تحویلھا دعم من طرف الدولة إال  .4

.في السنوات األخیرة  
.ھجرة سكان األریاف نحو المدن بفعل تدھور األوضاع السیاسیة واألمنیة  .5  

یوضح تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من الزیتون في ) 18(والجدول رقم 
.1970/2002الجزائر خالل الفترة   

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
) .18(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(2)- MINISTERE DE L’AGRICULTURE  : Statistique Agricole , Superficies et Productions - Serie (A) . 
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)18(جدول رقم   
2002 - 1970 تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من الزیتون في الجزائر خالل الفترة  

ھكتار   :المساحة     1 000 : ملیون شجرة                                                 اإلنتاج: عدد األشجار                                        
 قنطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 السنوات
 البيان

 متوسط
1970-1979 

 متوسط
1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 متوسط
1990-1999 2000 2001 2002 

 متوسط
2000-2002

178617 190550 177220 168080 164114 165600 165260 162840 165040 160780 161260 161380 164290 164520 170170 169001 156799 المساحـــة 

17.700 19.009 17.389 16.703 17.304 17.104 16.925 16.948 17.526 17.785 17.742 17.628 17.541 16.222 17.624 17.592 16.588 المغروسة عدد

15.118 15.241 15.078 15.035 15.064 15.398 15.578 15.588 15.346 15.296 15.701 15.646 15.524 13.000 13.561 12.995 11.978 المنتجة األشجار

 387 478 335 347 254 426 305 423 345 141 197 210 220 142 131 103 110 التعلیـب 

 1645 1442 1668 1824 1905 3208 935 2772 2788 1169 1507 1854 2435 735 1648 1359 1439 الزیــت اإلنتـاج

 2031 1919 2003 2171 2159 3634 1241 3195 3133 1310 1704 2061 2655 877 1779 1462 1549 العـــام 

ھكتار/ قنطار اإلنتاجیة  9.88 8.65 10.45 5.33 16.16 12.77 10.56 8.14 19 20 7.5 21.9 13.15 12.9 11.3 10.1 11.37 

شجرة/ كلغ   12.93 11.25 13.11 6.75 17.10 13.17 10.85 8.56 20.4 20.5 7.96 23.6 14.33 14.44 13.28 12.6 13.43 

إنتاج 

 الزیت
284360 256000 263880 333200 328580 570360 151500 505890 516090 162930 247310 291870 473850 106040 259960 190654 209214 ھكـــل

:                                  المصدر  MINISTERE DE L’AGRICULTURE : STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET PRODUCTIONS, SERIE    A .                   
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:خامسا   إنتاج التین في الجزائر  
اتصفت مساحة، وعدد أشجار التین بالتذبذب من فترة إلى أخرى، غیر أنھما 

،  ولكن تصاعدتا 1995إتجھتا نحو االنخفاض في التسعینیات، وخاصة منذ سنة 
وقد یعود ھذا االنخفاض إلى نزوح سكان المناطق . في الثالث سنوات األخیرة

لجبلیة، واألریاف نحو المدن الحضریة، وشبھ الحضریة نتیجة األوضاع ا
السیاسیة، واألمنیة المتدھورة، ومن ثم إھمال فالحة األرض من جھة، وإلى فترة 
الجفاف الطویلة،  والحرائق التي تعرضت لھا الغابات بما فیھا أشجار التین التي 
یتواجد جزء كبیر منھا في المناطق الجبلیة من جھة أخرى، أما االرتفاع في 
.السنوات األخیرة فیرجع إلى برنامج الدعم الفالحي  

ھكتار خالل الفترة  36670إن متوسط مساحة أشجار التین إرتفع من حوالي 
ھكتار  39817، و 1980/1989ھكتار خالل الفترة  38259إلى  1970/1979

الل الفترة ھكتار خ 37967، ثم إنخفض إلى حوالي 1990/1999خالل الفترة 
ملیون  4.85، أما متوسط عدد األشجار فقد إنخفض من حوالي 2000/2002

ملیون شجرة  4.795ملیون شجرة و   4.87ملیون شجرة ، و  4.38شجرة إلى 
. على التوالي خالل الفترة ذاتھا  

إن األمر كان خالف ذلك بالنسبة إلنتاج التین وإنتاجیتھ، حیث إنخفض اإلنتاج 
ألف  574ألف قنطار ثم إرتفع إلى  550ألف قنطار إلى حوالي  711من حوالي 

. ألف قنطار على الترتیب خالل الفترة نفسھا 520قنطار، وانخفض من جدید إلى 
 14.4ھكتار إلى حوالي / قنطار 19.4وانخفض متوسط  اإلنتاجیة من حوالي 

نخفض ھكتار، أو إ/ قنطار 13.7ھكتار، و / قنطار 14.4ھكتار، وأیضا / قنطار
/ كلغ 13.32شجرة، و/ كلغ 16.2شجرة إلى / كلغ 16.8متوسط اإلنتاجیة من 

ویتأثر إنتاج التین . شجرة على التوالي خالل الفترة ذاتھا/ كلغ 13شجرة وحوالي 
سلبا بالعوامل المناخیة غیرالمالئمة، وخاصة شح  األمطار، إذ إنخفض اإلنتاج من 

ألف قنطار في عام  457إلى حوالي  1993الف قنطار في عام  852حوالي 
رغم تقارب مساحة، وعدد أشجار التین في السنتین بسبب ضعف األمطار  1994

1994المتساقطة في سنة  (1). 

                                                        
) .19(أنظر الجدول ر قم  ـ (1)  
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یبین تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من التین في ) 19(والجدول رقم 
.1970/2002الجزائر خالل الفترة   
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)19(جدول رقم   
2002 - 1970 ج  واإلنتاجیة من التین في الجزائر خالل الفترةتطور المساحة واإلنتا  

ملیون شجرة                                                         : عدد األشجار                                                         ھكتار     :المساحة 
قنطار 1 000 : اإلنتاج     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المحصو

 ل

 السنوات
 البيان

 متوسط
1970-1979 

 متوسط
1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 متوسط
1990-1999 2000 2001 2002 

 متوسط
2000-2002

 37967 39830 38070 36000 39817 35730 35390 35980 36760 40110 41900 42030 41200 44370 44700 38259 36670 المساحـة 

 4.796 5.023 4.864 4.500 4.877 - 4.337 4.372 4.451 4.994 5.051 5.042 5.003 5.321 5.324 4.381 4.846 المغروسة عدد

 4.011 4.096 3.993 3.945 4.308 - 3.788 3.799 4.835 4.335 4.335 4.319 4.258 4.579 4.531 3.386 4.228 المنتجة األشجار

الموجھ لالستھالك  

 المباشر
478.32 399.35 503 339 600 566 298 353 456 354 347.33 - - 434 372 - - 

 - - 36 109 - - 74.76 113 114 247 159 286 264 75 81 150.42 232.55 الموجھ للتجفیف اإلنتـاج

519.61 607 409 543 573.75 506 422 467 570 600 457 852 864 414 584 549.77 710.87 العـــام 

نتاجیةاإل ھكتار/ قنطار   19.385 14.369 13.06 9.33 21 20.27 10.90 14.95 15.50 13 11.92 14.16 14.41 15.08 10.74 15.24 13.68 

شجرة/ كلغ   16.81 16.23 12.88 9.04 20.29 19.73 10.54 13.84 11.78 12.29 11.14 - 13.32 13.76 10.24 14.8 12.95 

:                                  المصدر  MINISTERE DE L’AGRICULTURE :  STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET PRODUCTIONS, SERIE    B.                    
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إنتاج الفواكھ ذات الحبیبات والنواة في الجزائر: سادسا   
مرات فیما بین  5تضاعفت مساحة أشجار الفواكھ ذات الحبیبات والنواة 

50.5، وارتفعت المساحة أیضا بحوالي 1983، و 1969 %  2002في سنة  
، ویرجع الفضل في ذلك إلى سیاسة دعم غرس 1999مقارنة بالمساحة في سنة 

.خالل المخططین الرباعیین األول، والثاني والسنوات األخیرة  األشجار المثمرة  

الف ھكتار خالل  64.2إن متوسط المساحة المغروسة إرتفع من حوالي 
، 1980/1989ألف ھكتار خالل الفترة  109إلى حوالي  1970/1979الفترة 

ألف ھكتار خالل الفترة  173، و 1990/1999ألف ھكتار خالل الفترة  114و
وقد واكب ارتفاع المساحة زیادة  في اإلنتاج وخاصة في السنوات . 2000/2002

 1.731ملیون قنطار إلى  0.972األخیرة، حیث إنتقل متوسط اإلنتاج من حوالي 
ملیون قنطار على التوالي خالل  4.429ملیون قنطار و  2.933ملیون قنطار، و 

.الفترة ذاتھا  

ھكتار إلى / قنطار 26.3من حوالي  أما بالنسبة لمتوسط اإلنتاجیة فقد إنخفض
/ قنطار 45.17ھكتار، و / قنطار 32.73ھكتار، ثم إرتفع إلى / قنطار 23.73

ویتأثر إنتاج الفواكھ ذات الحبیبات، . ھكتار على الترتیب خالل الفترة نفسھا
والنواة سلبا إلى حد ما بفعل نقص كمیات األمطار المتساقطة، فعلى سبیل المثال 

20.37بحوالي )  1994،1997( إنخفض إنتاج سنتي  % 22.19، و   % مقارنة  
) 1993،1996( بإنتاج سنتي   (1) )  1994،1997( على الترتیب ، ألن سنتي  

.إتصفتا بشح  األمطار   

یوضح تطور المساحة، واإلنتاج، واإلنتاجیة من الفواكھ ) 20(والجدول رقم 
19ذات الحبیبات والنواة في الجزائر خالل الفترة  70/200. 

 

 

 

 
                                                        
) .20(أنظر الجدول ر قم  ـ (1)  
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)20(جدول رقم   
2002 - 1970 تطور المساحة واإلنتاج  واإلنتاجیة من الفواكھ ذات الحبیبات والنواة  في الجزائر خالل الفترة  

       قنطار     1 000 000 : اإلنتاج                                                                                                     ھكتار     :المساحة 
ھكتار/ قنطار : اإلنتاجیة                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنوات 
 البيان

 متوسط
1970-1979 

 متوسط
1980-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 متوسط
1990-1999 2000 2001 2002 

متوسط
2000-2002

 
144243 173070 141570 118090 113940 115000 113000 111750 113170 112170 114270 115200 115050 115280 114510 108768 64190 المساحة المغروسة

 
98057 101430 97620 95120 89596 94090 92630 92110 90000 88000 89590 89950 86600 85460 87530 73298 36938 المساحة المنتجة

4.429 5.031 4.276 3.980 2.933 4.095 3.278 2.902 3.730 2.859 2.505 3.146 2.581 2.506 1.722 1.731 0.972 اإلنتـاج

(*)اإلنتاجیة
 

26.30 23.73 19.67 29.32 29.80 34.98 27.96 32.49 41.44 31.50 35.39 43.52 32.73 41.80 43.80 49.60 45.17

                    .MINISTERE DE L’AGRICULTURE :  STATISTIQUE AGRICOLE,  SUPERFICIES ET PRODUCTIONS , SERIE    B                                  :المصدر 
 (* .على أساس المساحة المغروسة)  1972، 1971، 1970( ـ حسبت اإلنتاجیة بالنسبة للسنوات )    
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وتعتبر إنتاجیة الفواكھ في الجزائر عالیة إذا ما قورنت بإنتاجیة الفواكھ في 
إنتاجیة الجزائر خالل الفترة كل من المغرب، والعراق، وسوریة، حیث بلغت 

 34.87شجرة في حین بلغت في العراق / كلغ 63.5حوالي  1996/2001
شجرة/كلغ 19.89شجرة، وفي سوریة /كلغ 20.19شجرة، وفي المغرب /كلغ (1) .

ویمكن أن یعود السبب في ذلك إلى نوعیة الفواكھ المنتجة في كل بلد، حیث نتتج 
.الجزائر الفواكھ ثقیلة الوزن، في حین تنتج بقیة الدول األخرى فواكھ خفیفة الوزن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
ة، المجلدین رقــــم الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربی: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  ـ (1)

.، مرجع سبق ذكره 22و  19  
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 الفصل الثالث

 إنتاج اللحوم واألسماك والحلیب  في الجزائر

یتعرض ھذا الفصل إلى تطور أوضاع اإلنتاج الحیواني بصفة عامة وإنتاج 
:اللحوم بصفة خاصة من خالل المبحثین التالیین   

.للحوم في الجزائر إنتاج ا:  المبحث األول  
.إنتاج األسماك والحلیب والبیض في الجزائر :  المبحث الثاني  
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 المبحث األول
 إنتاج اللحوم في الجزائر

یتطرق ھذا المبحث إلى تطور عدد المواشي، وإنتاج اللحوم الحمراء 
.والبیضاء في الجزائر  

تطور عدد المواشي  في الجزائر: أوال   
ملیون راس في سنة  24یبلغ عدد رؤوس الماشیة في الجزائر حوالي  

والیزال متوسط نصیب الفرد من اللحوم . ، ترعى في مساحة شاسعة 1999
الحمراء من بین المتوسطات المنخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي والدول العربیة، 

وخاصة ویرجع السبب الرئیسي في ذلك إلى قلة ما تملكھ الجزائر من المواشي ،  
األبقار، إضافة إلى إنتماء الغالبیة العظمى من قطیع الثروة الحیوانیة إلى القطیع 
الرعوي التقلیدي ذي السالالت المحلیة متدنیة اإلنتاجیة، والضعف البالغ في 
الرعایة الصحیة والكفایة الغذائیة، وبخاصة في مواسم الجفاف ، ومن ناحیة أخرى 
فإن المراعي تعتبر في أغلبھا مراعي فقیرة تتعرض للعدید من عوامل التدھور، 

وقد عرف عدد المواشي زیادات معتبرة . وتغیب عنھا جھود التنمیة وإعادة التأھیل
كمتوسط سنوي  1970/1979ملیون رأس خالل الفترة  13.864، إذ إرتفع من 

، و 1980/1989ملیون رأس في المتوسط خالل الفترة  20.632إلى حوالي 
مع العلم أن متوسط  1990/1999ون راس في المتوسط خالل الفترة ملی 22.412

ملیون رأس ، ثم إنخفض  1.431ملیون رأس إلى  1.016عدد األبقار إرتفع من 
وكذلك إرتفع . ملیون رأس على التوالي خالل الفترة نفسھا 1.333إلى حوالي 

ملیون رأس و  15.736ملیون رأس إلى حوالي  9.461متوسط عدد األغنام من 
ملیون رأس على الترتیب خالل الفترة ذاتھا 17.722 (1). 

ویرجع االرتفاع الكبیر في عدد األغنام خالل عقد الثمانینیات إلى حریة 
تسویق األغنام ولحومھا مقارنة بمنتجات الحبوب، والبقول الجافة، والمحاصیل 

دة الطلب الصناعیة، والتمور من جھـــة، وإلى ارتفاع أسعار اللحوم بفعل زیا

                                                        
) .21(أنظر الجدول ر قم  ـ (1)  



 110
 

 2.468وارتفع أیضا متوســط عدد رؤوس الماعز من . علیھا من جھة أخرى
ملیــون رأس خالل  2.651إلى حوالي   1970/1979ملیون  رأس خالل الفترة 

غیر .  1990/1999ملیون  رأس خالل الفترة  2.841، و  1980/1989الفترة 
أن الوضع بالنسبة للخیول ، والجمال كان خالف  ذلك، إذ إنخفض متوسط  عدد 

 64.6ألف رأس ، و  119.3ألف رأس إلى حوالي  148.3الخیول من حوالي 
ألف رأس على التوالي خالل الفترة ذاتھا، وقد یعزى ذلك إلى تقلص إستعمالھا في 

ألف  156.2وكذلك إنخفض متوسط عدد الجمال من . النشاط الزراعي، والتنقل
ألف رأس على الترتیب خالل  137.7إلى ألف رأس ، ثم إرتفع  135.3رأس إلى 

.الفترة نفسھا  

ویالحظ أن عدد المواشي عرضة للتذبذب إلى حد ما بفعل العوامل المناخیة، 
ملیون رأس في سنة  23.3وخاصة الجفاف، إذ إنخفض عدد المواشي من حوالي 

، وانخفض أیضا من حوالي 1984ملیون رأس في سنة  20.65إلى حوالي  1983
19ملیون رأس في سنة  22.14إلى  1993ملیون راس في سنة  23.2 94(1). 

یبین تطور عدد المواشي في الجزائر خالل الفترة ) 21(والجدول رقم 
1970/1999.  

)21(جدول رقم   
1999 - 1970 تطور عدد المواشي  في الجزائر خالل الفترة  

رأس    1 000: الوحدة   
 البیان

 السنوات
 البقر

Bovins 
 الغنم

Ovins 
 الماعز

Caprins 
 الخیل

Chevaux 
 الجمال

Camelins 
Autres 

Equides 
المجم
 وع

متوسط الفترة 
1970/
1979 

1016.3 9461.2 2468.1 148.3 156.2 614.5 1386
4.6 

1980 1363 13370 2723 175 149 711 1849
1 

1981 1376 13739 2749 172 152 699 1888
7 

1982 1501 15499 2857 168 156 677 2085
8 

1983 1649 17702 2962 160 147 649 2326
                                                        
) .21(أنظر الجدول ر قم  ـ (1)  
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9 
1984 1404 15664 2809 92 125 558 2065

2 
1985 1416 15660 2688 91 133 486 2047

4 
1986 1347 15830 2514 80 121 471 2036

3 
1987 1416 16148 2568 84 134 481 2083

1 
1988 1435 16429 2232 85 114 440 2073

5 
1989 1405 17316 2404 86 122 424 2175

7 
متوسط الفترة 

1980/
1989 

1431.2 15735.
7 

2650.6 119.3 135.3 559.6 2063
1.7 

1990 1393 17697 2472 81 122 399 2216
4 

1991 1300 16891 2485 82 126 399 2128
3 

1992 1334 17723 2775 77 114 369 2239
2 

1993 1314 18665 2683 73 114 348 2319
7 

1994 1269 17842 2544 67 114 308 2214
4 

1995 1267 17302 2780 62 126 305 2184
2 

1996 1228 17565 2895 60 136 286 2217
0 

1997 1255 17387 3122 52 151 286 2223
5 

1998 1317 17949 3257 46 154 232 2295
5 

1999 1650 18200 3400 46 220 220 2373
6 

متوسط الفترة 
1990/
1999 

1332.7 17722.
1 

2841.3 64.6 137.7 315.2 2241
1.8 

:            المصدر  - OFFICE NATIONAL DES  STATISTIQUES: RETROSPECTIVE STATISTIQUE  1970/1996. ALGER 

1999. 
 - OFFICE NATIONAL DES  STATISTIQUES: ANNAIRE STATISTIQUE DE L’algerie, N° 19 ( ALGER 2001 ). 
 

إنتاج اللحوم الحمراء في الجزائر:  ثانیا  (*) 

عرف إنتاج اللحوم الحمراء زیادة مستمرة، إذ إرتفع متوسط اإلنتاج من 
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طن خالل  101612إلى حوالي  1970/1973طن خالل الفترة  99604حوالي 
 188393، و  1978/1983طن خالل الفترة  130211، و  1974/1977الفترة 

، و  1990/1994طن خالل الفترة  275624و  1984/1989طن  خالل الفترة 
، مع العلم أن متوسط إنتاج لحم البقر  1995/1999طن خالل الفترة  303320
طن ، و  74781طن ، و  58352طن ، و  47638طن  إلى  39135إنتقل من 
وكذلك إنتقل . طن على التوالي خالل الفترة ذاتھا  103320طن،  و  95814

طن، ثم إرتفع  39614طن  إلى  45843من ) الضأن ( متوسط إنتاج لحم الغنم 
طن  على  170200طـن،  و  154356طن، و  93495طن، و  61318إلى 

،  علما أن جزءا كبیرا من إنتاج لحم الغنم یتم في (1)الترتیب خالل الفترة نفسھا
.عید األضحى من كل سنة وشھر رمضان  

ني من عقد السبعینیات ویالحظ أن إنتاج لحم الماعز إنخفض في النصف الثا
ثم إتجھ نحو التزاید بصورة متواصلة، ویرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار لحوم البقر، 
والغنم، ومن ثم تحول المستھلكین ذوي الدخول المحدودة في المدن شبھ الحضریة، 
والقرى  إلى استھالك لحوم الماعز إلتخفاض أسعارھا مقارنة بأسعار لحوم البقر، 
والغنم،  أما إنتاج لحوم اإلبل فقد إتجھ نحو االنخفاض  منذ بدایة عقد الثمانینیات، 
وقد یعود ذلك إلى انخفاض عدد اإلبل من جھة، وتحول المستھلكین الرئیسیین في 
الجنوب إلى استھالك لحوم الماعز، والغنم، والبقر، والدجاج، واألسماك من جھة 

.أخرى  

ئمة، وخاصة الجفاف على إنتاج ویمكن أن تؤثر العوامل المناخیة غیر المال
اللحوم الحمراء إیجابیا في المدى القصیر، حیث یلجأ الكثیر من المربین إلى 
التخلص  من أعداد أكبر من قطعانھـم في مواسم الجفاف وندرة المواد العلفیة 

ویظھر األثر السلبي لھذه . فتزید  إعداد المذبوحات، ونسبة المسحوبات من القطیع
فعلى . الظروف غیر المواتیة في األعوام التالیة وفي المدى الزمني الطویل نسبیا

 1994طن في عام  4400سبیل المثال ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء  بحوالي 
1993مقارنــــة بسنة  (2) علما أن عدد القطیع من البقر، والغنم، والماعز قد  

                                                        
) .22(أنظر الجدول ر قم  ـ (1)  
) .22(أنظر الجدول ر قم  ـ (2)  
(* .ـ تغیر طول الفئة بسبب عدم توفر البیانات عن اإلنتاج واإلستیراد لبعض السنوات)   
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السابقة ألف رأس مقارنة  بالسنة 1007بحوالي  1994إنخفض في سنة  (1) بسبب  
.شح األمطار    

یؤكد تطور إنتاج اللحوم الحمراء في الجزائر خالل ) 22(والجدول رقم 
.1970/1999الفترة   

 

 

 

                                                        
) .21(أنظر الجدول ر قم  ـ (1)  
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)22(جدول رقم   
1999 - 1970 تطور إنتاج اللحوم الحمراء  في الجزائر خالل الفترة  

                         رأس                                                                                                                          : عدد المواشي 
طن: الوزن     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنوات 
 البيان

 متوسط
1970-1973 

 متوسط
1974-1977 

 متوسط
1978-1983 

 متوسط
1984-1989 1990 1991 1992 1993 1994 

 متوسط
1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 متوسط
1995-1999

                 الذبائح المراقبة

 رؤوس بقر
 وزن

198433 
23481 

 ـ
28584 

 ـ
 ـ

228321 
37322 

251335 
42740 

149403 
29763 

167761 
32306 

199937 
35540 

229367 
37694 

199561 
45609 

241862 
43047 

249163 
41927 

253674 
45637 

239286 
43889 

228434 
44042 

242484 
43708 

 رؤوس غنم
 وزن

1686075 
22672 

 ـ
19807 

 ـ
 ـ

2045411 
32332 

178561
2 

31784 

138980
0 

25483 

162386
8 

28557 

193147
2 

35222 

186080
5 

31216 

1718311 
30452 

168770
9 

30542 

184909
4 

33209 

203051
3 

36216 

176734
8 

34143 

161948
8 

32188 

1790830
33260 

ماع

 ز

 رؤوس
 وزن

205707 
2155 

 ـ
 ـ

 ـ
 ـ

192898 
2423 

227880 
2846 

217124 
2798 

275241 
3349 

352343 
4170 

331343 
3817 

280786 
3396 

325570 
3912 

385559 
4555 

353947 
4248 

350379 
4403 

328533 
4080 

348798 
4240 

 رؤوس إبل
 وزن

8576 
1175 

 ـ
 ـ

 ـ
 ـ

8806 
1533 

6735 
1093 

8154 
1262 

8105 
1440 

7380 
1416 

9620 
1660 

7999 
1374 

9598 
1906 

11609 
2154 

13670 
2531 

16465 
3278 

18441 
3850 

13957 
2744 

 رؤوس خیل
 وزن

12548 
913 

 ـ
 ـ

 ـ
 ـ

10573 
1852 

7599 
1350 

4808 
730 

4273 
763 

3894 
654 

5242 
956 

5163 
891 

4533 
836 

4370 
781 

3873 
656 

4060 
724 

3874 
671 

4142 
734 

الذبائح المراقبة 
 وغیر المراقبة

                

 103320 107000 103000 102000 104000 100600 95814 100600 98200 96500 94270 89500 74781 58352 47638 39135 وزن بقر
مغن  170200 172000 167000 167000 175000 170000 154356 170000 169000 155000 143780 134000 93495 61318 39614 45843 وزن 

ماع
 ز

 25740 26700 26000 25000 26000 25000 21454 25000 24000 23000 18270 17000 15409 10450 6834 10777 وزن

 2040 2200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2355 3934 6544 2936 وزن إبل
 2020 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2354 1428 982 913 وزن خیل

 303320 310000 300000 298000 309000 299600 275624 299600 295200 278500 260320 244500 188394 130212 101612 99604 المجمــوع
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إنتاج اللحوم البیضاء في الجزائر: ثالثا  (*)(1) 
تتمثل اللحوم البیضاء بصفة أساسیة في لحوم الدجاج التي أصبحت تطغى 

ج الداجني، وأصبح القطاع التجاري یمثل القاعدة األساسیة في على قطاع اإلنتا
ھذا اإلنتاج، بینما تراجع كثیرا دور القطاع الریفي، واإلنتاج األسري،  ألن إنتاج 
لحوم الدجاج یتصف بدرجة عالیة من اإلستقالل عن المحددات الموردیة الزراعیة 

لقد تطور إنتاج لحوم . التقلیدیة كاألراضي، والمیاه، والعوامل المناخیة والبیئیة
الدجاج بدرجة كبیرة وخاصة خالل عقد الثمانینیات بسبب ارتفاع الطلب على 
لحوم الدجاج من جھة ، والدعم العیني، والنقدي، واإلعفاء الضریبي المقدم من 
قبل الدولة للمستثمرین في مجال تربیة الدجاج من جھة أخرى، غیر أن اإلنتاج بدأ 

،  1996( النصف الثاني من التسعینیات بل إنخفض  في األعوام  في التراجع في
54، بحوالي )  2002،  1998،  1997 %   ،48 %   ،20.8 %   ،10.8 % على  

، وقد یكون العامل الرئیسي في ذلك ھو رفع 1995الترتیب، مقارنة بإنتاج سنة 
الدعم عن القطاع الفالحي بصفة عامة وقطاع تربیة الدواجن بصفة خاصة مما 
أدى إلى ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار لحوم الدواجن، 
وبالتالي انخفاض الطلب علیھا خصوصا وأن القدرة الشرائیة لقطاع واسع من 
السكان قد تدھورت من جراء تبني الجزائر برنامجي االستقرار، والتصحیح 
.الھیكلي اللذین ساھما في تفاقم البطالة وانتشار الفقر  

یوضح تطور إنتاج لحوم الدجاج في الجزائر خالل ) 23(والجدول رقم 
.19968/2002الفترة   

 

 

 

 

 

 
                                                        
.ـ إختلف عرض البیانات المتعلقة بأرقام اإلنتاج بسبب عدم توفر البیانات لبعض األعوام (*)  
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)23(جدول رقم   
2000 - 1968 تطور إنتاج لحوم الدجاج  في الجزائر خالل الفترة  

 طن   1 000 : اإلنتاج                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1968 1973 1977 

 متوسط
1980-1986 

 متوسط
1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 اإلنتـــــاج

 

24 27 70 150 218 202 93 105 160 200 198 201 180.18

: المصدر   
                 1 - ABDELHAMID BRAHIMI : L’economie Algerienne, 2eme EDITION , Dahlab, ALGER 1991 . 

2 .32، ص 2000الجزائر، ماي   ، 1999تقریر حول الظرف االقتصادي واإلجتماعي للسداسي الثاني من سنة : ـ المجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي    
.33، ص 2001، الجزائر، ماي   2000تقریر حول الظرف االقتصادي واإلجتماعي للسداسي الثاني من سنة : ـ المجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي  3  
4 .1999، الخرطوم ، دیسمبر 19الكتاب السنوي لإلحصاء ات الزراعیة العربیة، المجلد رقم : ـ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   
                             5 - MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL:  RAPPORT SUR LA SITUATION DU SECTEUR AGRICOLE 2002  

                                 ALGER, JUILLET 2003 , P 29. 
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 المبحث الثاني
 إنتاج األسماك والحلیب والبیض في الجزائر

یتناول ھذا المبحث تطور صید األسماك، وإنتاج الحلیب والبیض في 
.الجزائر  

إنتاج األسماك في الجزائر: أوال   

طن  33419إلى أن إنتاج األسماك قد تزاید من  تشیر اإلحصاءات المتاحة
طن خالل الفترة  69014إلى  1970/1979كمتوسط سنوي خالل الفترة 

، علما أن إنتاج  1990/1999طن خالل الفترة  100159، و  1980/1989
، حیث زاد 1982األسماك، وخاصة  السمك األزرق إرتفع بدرجة كبیرة في سنة 

111.4إنتاج السمك، والسمك األزرق بحوالي  % 139.4و   % على  التوالي مقارنة  
1981بسنة  ، ویعود الفضل  في ذلك إلى تدعیم أسطول صید األسماك (1)

بتجھیزات حدیثة من جھة، وإلى اتفاقیة صید األسماك المشتركة مع دولة 
.موریتانیا  

ویتصف إنتاج الصید البحري بالتذبذب من سنة ألخرى، إذ إنخفض اإلنتاج 
،  1978طن في عام  34143إلى   1977طن في عام  43475ي من حوال

طن في عام  72483إلى  1988طن في عام  83555وانخفض أیضا اإلنتاج من 
 93895إلى  1996طن في عام  116351وكذلك إنخفض اإلنتاج من . 1989

1997طن في عام  ،  ویرجع ذلك أساسا إلى سوء   األحوال الجویة  التي تؤثر (2)
.سلبا على صید األسماك  

75إن  % من الثروة السمكیة غیر مستغلة ، وقد یكون العامل األساسي في  
60ذلك قدم بواخر الصید وتخلفھا التكنولوجي، إذ أن  % منھا یبلغ عمرھا في  

سنة 20المتوسط حوالي  (3). 

یبین تطور إنتاج الصید البحري حسب األصناف في ) 24(والجدول رقم 

                                                        
) .24(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
(2)- OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES:  Annuaire Statistique de L’algerie , N° ( 12 - 19 ). 
. 4، ص  2000سبتمبر ،  16جریدة النصر، : الصید البحري حدیث األمین العام لكتابة ـ (3)  
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19الجزائر خالل الفترة  70/1999. 

 

 

 

 

)24(جدول رقم   
1999 - 1970 تطور إنتاج الصید البحري   في الجزائر خالل الفترة  

طن: الوحدة   
 البیان

 السنوات
 سمك أبیض

Poissons 
Blancs 

 سمك أزرق
Poissons 

Saisonniers 

 القشریات
Crustacés 

كلب البحر ـ 
 سیف

Squales et 
Espadons 

 المجموع

متوسط الفترة 
1970/
1979 

5037.4 26551.8 1465.3 364.65 33419.
15 

1980 6237.3 24748.1 1572.0 728.9 33286.
3 

1981 6254.7 22541.4 1055.8 689.4 30541.
3 

1982 10616.4 53963.6 * ** 64580.
0 

1983 15923.5 61211.5 * ** 77135.
0 

1984 23177.3 62042.7 * ** 85220.
0 

1985 26250.0 54113.0 6310.0 ** 86673.
0 

1986 10979 54408 3334 1298 70019 
1987 14986 71565 * ** 86551 
1988 13793 68113 1248 401 83555 
1989 9929 60034 2192 328 72483 

متوسط الفترة 
1980/
1989 

13814.6
2 

53274.03 1571.18 344.53 69014.
36 
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1990 9921 78031 2636 473 91061 
1991 10375 65338 3268 709 79690 
1992 8650 83599 2274 751 95274 
1993 13165 83098 3944 1689 10189

6 
1994 12731 118189 2682 1800 13540

2 
1995 11699 90137 2105 1931 10587

2 
1996 15117 94867 3477 2890 11635

1 
1997 10678 78372 2843 2002 93895 
1998 13046 73138 3646 2504 92334 
1999 11467 72768 3253 2329 89817 

متوسط الفترة 
1990/
1999 

11684.9 83753.7 3012.8 1707.8 10015
9.2 

: المصدر   - OFFICE NATIONAL DES  STATISTIQUES :RETROSPECTIVE ,STATISTIQUE  1970/1996, ALGER, 1999.                   
 - OFFICE NATIONAL DES  STATISTIQUES: ANNUAIRE STATISTIQUE DE L’ALGERIE, N° 19, ALGER 2001 . 

.ـ تحسب القشریات مع السمك األبیض   *  

.ـ یحسب كلب البحر والسیف مع السمك األزرق **  
 
 

إنتاج  الحلیب في الجزائر:  ثانیا  (*) 

في الجزائر من المجموعات السلعیة ) مشتقاتھ ( یعتبر الحلیب، ومنتجاتھ 
من المنظور الغذائي بحكم أن فئة الشباب تشكل غالبیة السكان،  الھامة، والحیویة

وأیضا من المنظور االقتصادي باعتباره یشكل ثقال كبیرا في أعباء الفجوة 
اإلستیرادیة الغذائیة، حیث یأتي في المرتبة الثانیة بعد مجموعة الحبوب بتكلفة 

الحلیب ( وقد عرف إنتاج الحلیب وخاصـة . ملیون دوالر سنویا 507تقارب 
)المبستر   (**) ملیون لتر في عام  482زیادات مستمرة ، حیث إرتفع من حوالي  

،  1987ملیون لتر  في عام  975، و  1977ملیون لتر في عام  700إلى  1968
2001ملیـون لتر في سنة  1637، و 1994ملیون لتر   في سنـة  1057و  (1) ،

، وكمیات الحلیب المجمع من المزارع علما أن كمیات اإلنتاج من الحلیب الطازج
                                                        
) .25(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
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بسبب سیاسة دعم إنتاج  وجمع الحلیب إبتداء من  1992محلیا قد إرتفعت منذ 
إستقرت . تربیة األبقار إلى إنتاج األعالف ووسائل تبرید الحلیب وجمعھ وتصنیعھ

10كمیات الحلیب المجمعة من قبل دواوین الحلیب في حدود نسبة  % من اإلنتاج  
ألن سعر البیع غیر محفز، ذلك ألن سعر التكلفة عند المربي یقدر  1998منذ سنة 

وخاصة في مواسم الجفاف حیث یرتفع سعر تكلفة ( دج للتر الواحد  27بـ 
دج للتر الواحد 22بینما یباع الحلیب للدواوین بسعر ) األعالف  (1). 

یبین تطور إنتاج الحلیب في الجزائر خالل الفترة ) 25(والجدول رقم 
1968/2002. 

 

 

 

 

 
    

)25(جدول رقم   
                                    2002 - 1968 تطور إنتاج الحلیب  في الجزائر خالل الفترة

                                                                                                  
 لتر   1 000 000 : الوحدة

 البــــــیان
 السنوات

 الحلیب المجمع 
 من المزارع

الحلیب المعالج 
والمحول من طرف 
 الدیوان الوطني للحلیب

 اإلنتاج الوطني 
 من الحلیب

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

37.60 
29.07 
41.01 
34.25 
33.07 

 ـ
39.68 
56.33 
57.55 
78.87 

482 
 ـ

510.80 
 ـ
 ـ

                                                        
تقریر حول الظرف االقتصادي واإلجتماعي، السداسي : المجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي ـ (1)

.38، ص 1999، الجزائر، ماي 1998الثاني   
.ـ تغیر طول الفئة بسبب عدم وجود بیانات لكل السنوات (*)  
.ـ یعتمد إنتاج الحلیب المبستر أساسا على الحلیب المجفف المستورد  (**)  
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1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2201 
2002 

32.61 
33.16 
39.80 
59.60 
63.00 
56.00 
48.40 
43.50 
35.00 
28.30 

 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ

45.15 
37.06 
38.55 
63.92 
78.09 
81.51 

125.01 
137.63 
112.74 
92.53 
100 
 ـ
 ـ
 ـ

147.44 
190.31 
218.68 
270.27 
298.44 
309.15 
334.43 
422.00 

 ـ
 ـ
 ـ
 ـ

630.00 
784.00 
830.22 
1133 

 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ
 ـ

550 
 ـ
 ـ
 ـ

700 
 ـ

715 
 ـ
 ـ

742 
658 
930 
713 
750 
975 
965 
970 
900 
944 
980 

1016 
1057 
1050 
1100 
1052 
1200 
1560 
1550 
1637 
1544 

:             المصدر    1 - ABDELHAMID SOUKEHAL : Evolution de la Production , DES Importations et 

de          
la Consommation en Lait et Produits Laitiers en Algerie ( Alger , C.R.E.A , 1982 ) , P 161 , 179 . 
2 . 60، ص  1999سنة  13الحولیات اإلحصائیة رقم : ـ الدیوان الوطني لإلحصائیات   
3 تقریر حول الظرف االقتصادي واإلجتماعي للسداسي : ـ المجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي 

. 32، ص  2000، الجزائر ، ماي   1999الثاني من سنة   
4 تقریر  حول الظرف االقتصادي واإلجتماعي  للسداسي : ـ المجلس الوطني  االقتصادي واإلجتماعي 

. 33، ص  2001ئر ، ماي ، الجزا 2000الثاني من سنة   
5 ، 19الكتاب السنوي لإلحصاء ات الزراعیة العربیة، المجلد رقم : ـ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 

،1999الخرطوم ، دیسمبر   
.136ص    

6 - MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPMENT RURAL :  RAPPORT SUR 
LA SITUATION DU SECTEUR AGRICOLE 2002, ALGER, JUILLET 2003, P 29.  
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إنتاج البیض في الجزائر: ثالثا   

یعتبر إنتاج البیض في الجزائر في معظمھ تابعا للقطاعات اإلنتاجیة الحدیثة، 
ومن ثم فإن إنتاجھ یتأثر بظروف العرض، والطلب، ویخضع للتقنیات الحدیثة 

وقد عرف . والمناخیة أكثر  من تأثره بالعوامل الموردیة، والمتغیرات البیئیة
منتوج البیض في الجزائر زیادات مستمرة، ومعتبرة خالل عقد الثمانینیات حیث 

، غیر أنھ تراجع في 1985، و  1968مرات ما بین  8تضاعف بحوالي 
 2000،  1999،  1998، 1997،  1996( التسعینیات، بل إنخفض في السنوات 

35.41( بحـوالي )  2001،  % 26.55، و   % 16.66، و   % 9.1، ، و  %   ،
23.48و 18.18، و  % % 1995على الترتیب مقارنة بإنتاج سنة )   (1) ویرجع . 

ذلك االنخفاض في اإلنتاج إلى رفع الدعم عن قطاع تربیة الدواجن، وبالتالي 
ارتفاع أسعار عناصر اإلنتاج من جھة، وانخفاض الطلب بفعل ارتفاع أسعار 

مواطنین، وخاصة ذوي الدخول المحدودة من البیض، وانخفاض القدرة الشرائیة لل
وكذلك . جراء تطبیق برنامجي االستقرار، والتصحیح الھیكلي من جھة أخرى

بسبب الظروف األمنیة إذ أن أغلب المحاضن تتواجد على أطراف المدن والقرى، 
.وفي الجبال  

یوضح  تطور إنتاج بیض المائدة في الجزائر خالل ) 26(والجدول رقم 
.1968/2002الفترة   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
) .26(أنظر الجدول رقم  ـ (1)  
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)26(جدول رقم   
2002 - 1968 تطور إنتاج بیض المائدة  في الجزائر خالل الفترة  

 000 : اإلنتاج                                                                                                                                                          
 وحدة   1 000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

السنوا
 ت

 البیان

19

68 

19

73 

19

77 

19

82 

19

83 

19

84 

19

85 

19

86 

19

87 

19

88 

19

89 

19

90 

19

91 

19

92 

19

93 

19

94 

19

95 

19

96 

19

97 

19

98 

19

99 

20

00 

20

01 

20

02

 اإلنتـاج

 

210 240 300 640 683 981 1660 2200 2300 2800 2800 2780 2539 2068 2100 2300 2640 1705 1939 2200 2400 2020 2160 2715

: المصدر   
1 .الحولیات اإلحصائیة ، الجزائر : ـ الدیوان الوطني لإلحصائیات    
2 . 32، ص )  2000الجزائر ، ماي (  1999تقریر حول الظرف االقتصادي واإلجتماعي للسداسي الثاني من سنة : ـ المجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي    
3 . 33، ص  2001، الجزائر ، ماي  2000جتماعي  للسداسي الثاني من سنة تقریر  حول الظرف االقتصادي واإل: ـ المجلس الوطني االقتصادي واإلجتماعي   
4 .137،  ص 1999، الخرطوم ، دیسمبر 19الكتاب السنوي لإلحصاء ات الزراعیة العربیة، المجلد رقم : ـ المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة   

              5 - MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPMENT RURAL :  RAPPORT SUR LA SITUATION DU SECTEUR AGRICOLE 2002, ALGER, JUILLET 2003
                   P 29. 
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  الباب الثالث
  في الجزائر الفجوة الغذائیة والتغذویة

  
 عتمادتعاين اجلزائر يف الوقت الراهن من أزمة غذائية متعددة اجلوانب، أهم مظاهرها تزايد اال

الطلب على الغذاء  ارتفاعو ،الغذاء بسبب ضعف اإلنتاج الزراعي من جهة استريادعلى اخلارج يف 
وخاصة  ،لسكان الذين يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذيةمن جهة أخرى، وزيادة نسبة عدد ا

ويهتم هذا . والتصحيح اهليكلي وتدهور األوضاع السياسية واألمنية ستقرارمنذ تطبيق برناجمي اال
  :الباب بدراسة املشكلة الغذائية من خالل الفصول التالية

  .الفجوة الغذائية يف اجلزائر:  الفصل األول
  .جوة التغذوية يف اجلزائرالف:  الفصل الثاين
  .أسباب املشكلة الغذائية يف اجلزائر:  الفصل الثالث
  .سياسات حتقيق األمن الغذائي يف اجلزائر:  الفصل الرابع
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  الفصل األول
  الفجوة الغذائیة في الجزائر

ات، يل السبعينيف اجلزائر تظهر يف أوائ) التبعية الغذائية(  بدأت معامل مشكلة الفجوة الغذائية
وتفاقمت فيما بعد حيث تسارعت وترية الواردات الغذائية من ناحية الكمية والقيمة، وزاد وزا 

الغذائية الوطنية، ويف املقابل عرفت صادرات املنتجات الزراعية والغذائية  حتياجاتيف تغطية اال
وتنقسم الدراسة يف . دراتالنسبة إلمجايل الصابا حادا من حيث الكمية والقيمة واألمهية اخنفاض

  :هذا الفصل إىل املباحث التالية
  .واردات املواد الغذائية يف اجلزائر:  املبحث األول
  .صادرات املواد الغذائية يف اجلزائر:  املبحث الثاين
  .حتليل الفجوة الغذائية يف اجلزائر:  املبحث الثالث

  المبحث األول
  واردات المواد الغذائیة في الجزائر

ات مالحظة تطور يطيع املتتبع للتجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ أوائل عقد السبعينيست
الصادرات منها مبعدالت عالية، وبالتايل احلكم  اخنفاضواردات املواد الغذائية مبعدالت مرتفعة، و

 .وسياسية للجزائر اقتصاديةبأن التجارة اخلارجية هلذه املواد أصبحت تشكل متاعب 

  وردة من المواد الغذائیةالكمیات المستتطور  : أوال

الطلب على املواد الغذائية بسبب الزيادة السكانية وزيادة متوسط الدخل  رتفاعنظرا ال
اإلنتاج  اخنفاضات من جهة، وثبات أو يات والثمانينيالفردي وخاصة خالل عقدي السبعين

، وكان نتيجة ذلك أن عرفت دسترياالزراعي الغذائي الوطين من جهة أخرى عمدت اجلزائر إىل اال
واردات املواد الغذائية تطورا كبريا ومستمرا من حيث الكمية والقيمة وعرفت تغريات هيكلية 

لتشمل مواد غذائية  ستريادكبرية، فباإلضافة إىل زيادة الكميات املستوردة منها توسعت دائرة اال
ذا وذاك فإن معظم واردات املواد كانت من املنتجات األساسية للزراعة اجلزائرية، وأكثر من ه

  .هااستهالكة اليت ال ميكن اإلستغناء عن ستراتيجيالغذائية يف الوقت الراهن تعترب من املواد اال
وخاصة احلبوب والبقول اجلافة واحلليب  ،وقد عرفت الكميات املستوردة من املواد الغذائية

  .والزيوت والسكر زيادات مستمرة ومعتربة
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  لمستوردة من الحبوبالكمیات ا ـ 1
تعترب اجلزائر من املشترين الرئيسيني للمواد الغذائية عامة واحلبوب خاصة من السوق 

ت من ضمن الدول العشر األوىل املستوردة للقمح واحلبوب الثانوية يف العامل خالل فالعاملية،إذ صن
سنويا خالل مليون قنطار  16.79ت واردات احلبوب منارتفعفقد  ،)1(1991 - 1988الفترة 

مليون  55.46 و ،1989 - 1980 مليون قنطار سنويا خالل الفترة 44.75 إىل 1979 - 1970رة ـالفت
  2001 – 2000مليون قنطار سنويا خالل الفترة  71.57و ،1999 - 1990قنطار سنويا خالل الفترة 

يون قنطار مل 34.36مليون قنطار إىل  14.75ردات القمح من امتوسط و ارتفعقد فوضمن احلبوب 
أيضا متوسط  ارتفعمليون قنطار على التوايل خالل الفترة نفسها، و 49.69و ،مليون قنطار 41.60و

مليون  15.9و  ،مليون قنطار 9.9و ،مليون قنطار 6.37مليون قنطار إىل  0.77واردات الذرة من 
مليون  0.246متوسط واردات األرز من  ارتفعقنطار على الترتيب خالل الفترة ذاا، وكذلك 

مليون قنطار على التوايل خالل  1.34و  ،مليون قنطار 0.932و ،مليون قنطار 0.644قنطار إىل 
 1979 - 1970مقارنة بالفترة  1989 - 1980ات يف الفترة رتفاعوكانت نسبة هذه اال .نفسها الفترة

قمح يف ال %727.27و ،%161.79و ،%137.78و ،عامة يف احلبوب بصورة %166.52هي حوايل 
ويرجع التطور السريع يف الكميات املستوردة من احلبوب والقمح  .)2(واألرز والذرة على الترتيب

ها اإلمجايل بفعل عامل الزيادة استهالك ارتفاعخاصة إىل ثبات معدل اإلنتاج الوطين منها، وإىل 
شتقات مع امليل حنو م(  احلبوب تمشتقا استهالكرة الشرائية وتنوع السكانية وحتسن القد
ات، وكذلك تركيز يات والثمانينييف عقدي السبعين)  املنخفض االستخراجاحلبوب ذات معدل 

مشتقات احلبوب منذ أوائل  استهالكعلى )  وخاصة الفئات حمدودة الدخل(  املستهلك
وأسعار اخلضر إىل حد ما، وضعف  ،أسعار املنتجات احليوانية والفواكه ارتفاعات بسبب يالتسعين

 ستقراروخاصة برناجمي اال ،قتصاديةالشرائية من جراء تبين اجلزائر لإلصالحات االالقدرة 
يوضح تطور واردات اجلزائر ) 27(واجلدول رقم . واألزمة السياسية واألمنية ،والتصحيح اهليكلي

  .2001 - 1970من احلبوب خالل الفترة 
  
  

                                                )1(  - ABDELHAMID BEN CHARIF et AUTRE : La Filiere Ble En Algerie ( Le Ble , La Semoule et le 
Pain) Edition Karthola , PARIS 1996 . 

  ).27(أنظر اجلدول رقم   -)2(
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 جدول رقم(27)
  1970 – 2001  تطور واردات الجزائر من الحبوب خالل الفترة  

  قنطار 1000000: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متوسط
2000  
2001 

  
2001 

  
2000 

  متوسط
1990  
1999  

  
1999 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

  
1995 

  
1994 

  
1993  

  
1992 

  
1991 

  
1990 

  
1980  
1989 

  متوسط
1970  
1979 

  السنة
  

  المنتوج
 

 الحبوب 16.79 44.75 49.76 44.95 50.68 58.54 73.39 60.80  39.70 59.30 55.13 62.34 55.46 75.67  67.47 71.57

 القمح 14.45 34.36 35.40 35.68 39.25 41.36 51.70 49.95 31.38 47.96 39.42 43.84 41.60 53.76  45.62 49.69

 مشتقات الحبوب - - 07.16 - 09.69 10.52 12.23 11.16 09.13 10.71 02.54 00.41 - 00.32  00.38 00.35

 األرز 0.246 0.644 0.127 0.668 0.921 1.025 1.808 0.387 1.035 1.400 0.605 1.340 0.932 1.704 0.975 1.340

 الذرة 0.77 6.37 09.88 08.30 09.91 11.57 13.81 09.04 07.32 8.48 09.58 11.10 09.90 14.92 16.88 15.90

 الخرطال 0.100 0.200 1.341 0.123 0.037 0.056 0.255 - 0.00003 0.003 0.0006 0.0391 0.185  0.089  0.102  0.100

                                               .F.A.O : STAT  «    COMMERCE   EXTERIEUR » RESEAU INTERNET    :  المصدر
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 ،أن كميات واردات احلبوب السنوية) 27(اجلدول رقم حتليل معطيات يستخلص من 
كميات واردات  اخنفضتوخاصة القمح يتحكم يف حجمها مستوى اإلنتاج الوطين منها، فمثال 

 1995قنطار على الترتيب يف سنة مليون  49.95مليون قنطار و  60.8احلبوب والقمح من حوايل 
ألن مستوى إنتاج  1996مليون قنطار على التوايل يف سنة  31.4 و ،مليون قنطار 39.7إىل حوايل 

أيضا كميات واردات احلبوب والقمح من  اخنفضتو. كان قياسيا 1996القمح يف سنة واحلبوب 
مليون  67.47إىل حوايل  2000مليون قنطار على الترتيب يف سنة  53.76و ،مليون قنطار 75.67

 2001مستوى اإلنتاج يف سنة  ارتفاعبسبب  2001مليون قنطار على التوايل يف سنة  45.62قنطار و
أن واردات مشتقات احلبوب ) 27(ويستنتج أيضا من اجلدول رقم  .2000مقارنة مبستواه يف سنة 

مليون  12.23(مستوى هلا ات حيث بلغت أعلى يت يف أوائل التسعينارتفع) السميد والفرينة(
 0.32بشكل كبري يف السنوات األخرية حيث وصلت إىل  اخنفضت، ولكن 1994يف سنة ) قنطار

، بسبب قيام اخلواص بإنشاء وحدات طحن احلبوب حيث تشترى 2000مليون قنطار يف سنة 
  .احلبوب ويتم طحنها حمليا

  میات المستوردة من البقول الجافةالك ـ 2
ا تصاعديا منذ بداية اجتاهيف اجلزائر ) اخلضر اجلافة(ردات من البقول اجلافة أخذت كمية الوا

    إىل  1979 - 1970مليون قنطار سنويا خالل الفترة  0.361ت من حوايل ارتفعات، حيث يالسبعين

مليون قنطار سنويا خالل الفترة  1.365و ،1989 - 1980مليون قنطار سنويا خالل الفترة  1.016
ويعود التطور يف كمية . )1(2001 - 2000مليون قنطار سنويا خالل الفترة  1.682و ،1999 - 1990

منها من  ستهالكاال ارتفاعاإلنتاج من جهة، و اخنفاضالواردات من البقول اجلافة إىل ضعف أو 
ات أساسا إىل توجه يالبقول اجلافة يف عقد التسعين استهالك ارتفاعويعزى . جهة أخرى
القدرة الشرائية  اخنفاضها بفعل عامل استهالكحنو ) وي الدخول الضعيفةوخاصة ذ(املستهلكني

. أسعار املنتجات احليوانية من جهة أخرى ارتفاعمن جهة، و قتصاديةبسبب اإلصالحات اال
  .2001- 1970تطور واردات اجلزائر من البقول اجلافة خالل الفترة  يبني) 28(واجلدول رقم 

    

 

 

                                                
  ).28(أنظر اجلدول رقم   -)1(
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 جدول رقم (28)
  1970 – 2001   ردات الجزائر من البقول الجافة خالل القترةتطور وا

  قنطار 1000000: الوحدة 

 السنوات  وارداتال
 1979 -  1970متوسط  0.361
 1989 – 1980متوسط   1.016
1.148 
1.451 
0.873  
0.495 
1.601 
1.298 
2.506 
1.355 
1.499 
1.429 

1990 
1991 
1992  
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

 1999 -  1990متوسط   1.365
1.606  
1.757 

2000 
2001 

 2001 -  2000متوسط   1.682
                                  .F.A.O : STAT  «    COMMERCE   EXTERIEUR » RESEAU INTERNET    :  المصدر

                  
  :اآليت) 28(اجلدول رقم حتليل بيانات يستنتج من 

 %181.44حبوايل  1989- 1980متوسط واردات البقول اجلافة خالل الفترة  تفعار ـ  1ـ 2
  . 1979 - 1970مقارنة بواردات الفترة 

حبوايل  1999 - 1990كذلك متوسط واردات البقول اجلافة خالل الفترة  ارتفع ـ  2ـ 2
  .1989 - 1980مقارنة بواردات الفترة  34.35%

 2001- 2000ول اجلافة خالل الفترة أيضا متوسط واردات البق ارتفع ـ  3ـ 2
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  . 1999 - 1990مقارنة بواردات الفترة )  رغم قصر الفترة( %23.22حبوايل
بسبب مالءمة الظروف  1996رغم حتسن مستوى إنتاج البقول اجلافة يف سنة  ـ  4ـ 2

) مضاعفة الواردات(ستوردت اجلزائر كميات قياسية ااملناخية وخاصة كميات األمطار املتساقطة 
  .البقول اجلافة أمام املستوردين اخلواص استريادمن البقول اجلافة، وقد يعود ذلك إىل فتح باب 

  كمیات الواردات من المواد األخرى ـ 3
تطورت أيضا كميات الواردات من احلليب ومشتقاته والسكر ومنتجاته والقهوة والشاي 

يوضح ) 29(رقم  ات واجلدولنيانيوخاصة خالل عقد  الثم ،والزيوت واملواد الدمسة والبطاطس
  .ذلك
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 جدول رقم (29)
  البطاطس والحلیب ومشتقاتھ والسكر ومنتجاتھ والقھوة والشايتطور واردات 

  1970 – 2001  خالل الفترة  في الجزائر والتبغ والفواكھ
  قنطار 1000000: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متوسط
2000  
2001 

  
2001 

  
2000 

  متوسط
1990  
1999  

  
1999 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

  
1995 

  
1994 

  
1993 

  
1992 

  
1991 

  
1990 

  
1980  
1989 

  متوسط
1970  
1979 

  السنة
  

  المنتوج
 البطاطس 1.215 2.170 1.745 1.625 0.855 0.705 1.637 1.094  0.623 2.312 1.128 1.053 1.278 1.794  1.057 1.425 

  السكر ومنتجاتھ 3.523 6.942 7.584 8.125 5.060 7.620 8.526 7.535  6.761 6.269 8.596 9.104 7.518 9.097  10.493 9.795

1.150 1.084  1.217 0.931 1.035 1.031 1.023 0.867 0.641 1.171 0.950 0.736 1.138 0.717 0.881 0.410 
القھوة، الشاي، 

 التوابل

 القھوة 0.317 0.736 0.635 1.069 0.486 0.882 1.046 0.540 0.737 0.877 0.844 0.911 0.803 1.067  0.874 0.970

2.299 2.466 2.132  2.299 2.079 2.181 1.974 1.654 2.201 2.594 3.062 2.633 2.400 2.215 - - 
الحلیب ومنتجاتھ 

 البیض، العسل

 لحومال - - 0.145 0.100 0.192 0.209 0.203 0.303 0.242 0.089 0.247  0.218 0.195 0.179 0.046 0.113

  التبغ 0.110 0.186 0.104 0.088 0.148 0.238 0.306 0.271 0.105 0.090 0.182 0.228 0.176 0.179 0.190 0.185

 الفواكھ 0.146 0.411 0.633 0.380 0.218 0.0403 0.1046 0.654 0.169 0.115 0.0466 0.0667 0.185  0.0278  1.154  0.624

                                              .F.A.O : STAT  «    COMMERCE   EXTERIEUR »  RESEAU INTERNET    :  المصدر
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  :ما يلي يستخلص) 29(وبتحليل معطيات اجلدول 
 %78.6حبوايل  1989 - 1980متوسط واردات البطاطس خالل الفترة  ارتفع ـ  1ـ 3

 %41.1حبوايل  1999 - 1990هذا املتوسط خالل الفترة  اخنفض، و1979 - 1970مقارنة بالفترة 
مستوى إنتاج وإنتاجية  ارتفاعويرجع ذلك بصفة أساسية إىل  ،1989 - 1980مقارنة بالفترة 
  .اتيزائر منذ أوائل التسعينالبطاطس يف اجل

 %97بنسبة 1989- 1980خالل الفترة  متوسط واردات السكر ومنتجاته ارتفع ـ  2ـ 3

مقارنة بالفترة  1999-1990خالل الفترة  % 8.3بنسبة  ارتفع، و1979-1970مقارنة بالفترة 
. 1999-1990مقارنة بالقترة  2001-2000خالل الفترة  %30.3حبوايل  ارتفع، وكذلك 1989ـ1980

مستوى  ارتفاعإىل  اات أساسينيف واردات السكر وخاصة خالل عقد الثماني رتفاعويرجع اال
أو املعدة يف املنازل  ،واملرطبات املنتجة من قبل املؤسسات ،واحللويات ،من املشروبات ستهالكاال

 .مبناسبة األعياد واألفراح وغريها

 1989-1980خالل الفترة والتوابل  متوسط واردات القهوة والشاي ارتفع ـ  3ـ 3
مقارنة  %5.67حبوايل  1999 -1990خالل الفترة  ارتفع، و1979 -1970مقارنة بالفترة  %115حبوايل 
 -  1990مقارنة  %23.5حبوايل  2001 - 2000 كذلك خالل الفترة  ارتفع، و1989 -1980بالفترة 

ها يف وسط استهالكنتشار او ،اعارتفيف واردات القهوة خاصة إىل  رتفاعويعود اال. 1999
الشباب بسبب تفاقم ظاهرة البطالة وشيوع املقاهي يف القرى واملدن والنوادي يف املؤسسات 

 .اخل...قتصاديةالتربوية واال

 %181.5حبوايل  1989 -1980متوسط واردات الفواكه خالل الفترة  ارتفع ـ  4ـ 3
إىل ضعف اإلنتاج منها من جهة، وفتح باب  وقد يرجع ذلك 1979-1970مقارنة بواردات الفترة 

متوسط الواردات من  اخنفضو. هااستهالك ارتفاعيف مقابل  خرىأ منها من جهة االسترياد
وقد  ،1989 -1980مقارنة بالواردات خالل الفترة  1999 -1990خالل الفترة  %55الفواكه حبوايل 

القدرة  اخنفاضب عليها بسبب إنتاج الفواكه من جهة، وضعف الطل ارتفاعيعود ذلك إىل 
 %237.3متوسط واردات الفواكه حبوايل  ارتفعولكن . األسعار من جهة أخرى ارتفاعالشرائية و

 استريادويعزى ذلك إىل فتح الباب أمام  1999 -1990مقارنة بالفترة   2001 -2000خالل الفترة 
مقارنة مبنتجات الفواكه ر اخلواص للفواكه وخاصة املوز الذي كانت أسعاره منخفضة االتج

  .األخرى احمللية وحىت بعض منتجات اخلضر مثل الكوسة والبصل
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ا بالعوامل املناخية، فإذا كانت الظروف املناخية م تتأثر واردات احلليب إىل حد ـ  5ـ 3
مواتية وخاصة كميات األمطار املتساقطة تنخفض كميات احلليب املستوردة، فعلى سبيل املثال 

مليون قنطار  1.65إىل حوايل  1995مليون قنطار يف سنة  2.2ردات احلليب من حوايل وا اخنفضت
 .بسبب حتسن العوامل املناخية 1996يف سنة 

حجم  ارتفاعوخاصة يف الثمانينات  ،ويؤكد تطور واردات املنتجات الغذائية يف اجلزائر
  .يبني ذلك ) 30(الواردات بالنسبة للساكن يف أغلب املواد الغذائية، واجلدول رقم 

(30)   جدول رقم
  متوسط واردات المنتجات الغذائیة بالنسبة للساكن في الجزائرتطور 

  1970 – 1989   الل القترةخ
  متوسط الفترة

 1980 - 
1989 

  متوسط الفترة
 1970 - 
1979 

وحدة 

 القیاس

  السنوات
 المنتوج

165.1  
5.49 
6.61 
2.34 
0.67 
4.69  

91.8  
2.71 
2.39 
0.99 
0.32 
2.36  

  كلغ
"  
"  
"  
"  
"  

 القمح الصلب
  البقول الجافة

  الحلیب
  الزبدة
  الجبن

  البطاطس

 .MOHAMED ELYES MESLI : Les Vicissitudes de L'agriculture                   Algérienne , Imprimerie Dahlab, Alger ,1996  , P 199:  المصدر              
 

  الغذائیة تطور قیمة واردات المواد :  ثانیا
عرفت قيمة الواردات من املواد الغذائية تطورا كبريا ومستمرا سواء من حيث القيمة املطلقة 

إذ . وخاصة خالل الثمانينات ،أو من حيث أمهيتها النسبية مل قيمة الواردات السلعية اجلزائرية
مليون 761حوايل  متوسط قيمة واردات املواد الغذائية واملشروبات باألسعار اجلارية من ارتفع

رة ــمليون دوالر أمريكي خالل الفت 2282.5إىل  1979 - 1970 دوالر أمريكي خالل الفترة 
مليون دوالر  2398.2و ،1999 - 1990مليون دوالر أمريكي خالل الفترة  2336.2و  ،1989- 1980

  .2001- 2000أمريكي خالل الفترة 
من  غذائية واملشروبات إىل جمموع الوارداتت األمهية النسبية لقيمة واردات املواد الانتقلو
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  .)1(على التوايل خالل الفترة نفسها %24.47 و %25.26و%24.55إىل 16.58%
يف قيمة واردات املواد الغذائية بصورة عامة إىل زيادة الكميات املستوردة  رتفاعويرجع اال

 ارتفاعواحلليب، وإىل  ،واملواد الدمسة ،والسكر ومنتجاته ،والبقول اجلافة ،وخاصة من احلبوب
  .أسعار بعض املنتجات يف السوق العاملية مثل احلليب ومشتقاته

يبني تطور قيمة واردات املواد الغذائية واملشروبات يف اجلزائر خالل ) 31(واجلدول رقم 
  .2001- 1970الفترة 

(31)    جدول رقم
  رفي الجزائ قیمة واردات المواد الغذائیة والمشروبات والتبغتطور 

  1970 – 2001   الل القترةخ
  

  

  السنة

المواد الغذائیة 
والمشروبات 

  والتبغ

مجموع 
الواردات 

  السلعیة

    

  

  السنة

المواد الغذائیة 
  والمشروبات والتبغ

مجموع الواردات 
  السلعیة

ملیون 

  دج

ملیون دوالر 

  امریكي

ملیون 

  دج

ملیون دوالر 

  امریكي

ملیون   

  دج

متوسط سعر 

صرف دج 

  رمقابل الدوال

ملیون دوالر 

  امریكي

ملیون دوالر   ملیون دج

  امریكي

1970  680  162  6205  1257    1990  16907  8.9575  1887.468  87018  9679.89  

1971  1848  195  6028  1227    1991  30860  18.4730  1670.546  139241  7683.29  

1972  1139  293  6694  1491    1992  50696  21.8360  2321.670  188600  8647.83  

1973 1218  359  8876  2240    1993  47555  23.3450  2037.053  205000  8761.18  

1974  3544  798  177544246    1994  93515  35.0590  2667.360  340100  9570.34  

1975 4633  1312  23755  6015    1995  13296247.6630  2789.627  513200  10782.40  

1976  3595  249  22227  5338    1996  142500  54.7490  2602.787  498300  9105.61  

1977  4488  1215  29475  7018    1997  146900  57.7070  2545.618  501600  8688.38  

1978  5029  1459  34439  8684    1998  148800  58.7390  2533.240  552400  9834.04  

1979  5174  1570  32378  8403    1999  153730  66.6400  2306.872  610673  9716.80  

3134.8  متوسط
  761.2
  18783.1
  4591.9
96442.5  متوسط    

  

  

2336.224
  363613.2
  9246.976
  

1970    1990  
1979    1999  
1980 7782  2234  40519  10560    2000  1816975.2850  2413.389690426  9687.96  
1981  8399  2352  48780  11302    2001  1840977.25  2383.042  767891  9940.335  
182891  متوسط    10754  49384  2223  8745  1982

  

  

1398.2155
  729158.5
  9814.1475
  

1983 9209  2207  49782  10395    2001  
1984  7833  1985  51257  10286    2002  
1985  9728  2516  49491  9844      
1986  7261  2059  43394  9229    
1987  7096  1945  34153  7042    
1988  9296  2036  43427  4342    
1989  19965  3268  70072  9209    

                                                
  ).28(أنظر اجلدول رقم   -)1(
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9531.4  متوسط
  2282.5
  48025.9
  9296.3
    

1980    
1989      

  -: N° (12 …. 20 ).  OFFICE NATIONAL  des Statistiques : Annuaire Statistiques de L'algerie:   المصدر
- F.M.I : Statistiques Financiers Internationales. 

مانينات ثيؤكد كذلك تطور قيمة واردات املواد الغذائية واملشروبات وخاصة خالل الو
دوالر أمريكي خالل الفترة  44.3متوسط الواردات بالنسبة للساكن يف اجلزائر من حوايل  ارتفاع
  .)1(1989- 1980دوالر أمريكي خالل الفترة  89.3إىل  1979 -  1970

  
  المبحث الثاني

  ات المواد الغذائیة في الجزائرصادر

ا متواصال سواء من حيث اخنفاضعرفت صادرات املنتجات الزراعية مبا فيها املواد الغذائية 
ات يواألمهية النسبية إلمجايل الصادرات السلعية وخاصة خالل عقدي السبعين ،أو القيمة ،الكمية

  .ة التنمية اجلزائريةستراتيجياات بسبب عدم منح املكانة املناسبة للزراعة يف يوالثمانين
  تطور الكمیات المصدرة من المنتجات الزراعیة :   أوال

تراجعت الكميات املصدرة من املنتجات الزراعية بشكل ملفت للنظر بل توقف تصدير 
   .البعض منها

يوضح تطور صادرات اجلزائر من بعض املنتجات الزراعية خالل الفترة ) 32(واجلدول رقم 
1970 -2001.  

  

                                                
)1(  - MOHAMED ELYES MESLI : Les Vicissitudes de L'agriculture , op cit,  P 197.  
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 جدول رقم (32)
  تطور صادرات الجزائر من المنتجات الزراعیة

  1970 – 2001  خالل الفترة  
  قنطار 1000000: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متوسط
2000  
2001 

  
2001 

  
2000 

  متوسط
1990  
1999  

  
1999 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

  
1995 

  
1994 

  
1993  

  
1992 

  
1991 

  
1990 

  متوسط
1980  
1989 

  متوسط
1970  
1979 

  السنة
  

  المنتوج
 0.000465 0.000870  0.000060 0.018779 0.000140  -  - 0.110020  0.033740 0.001350 0.000680 0.007880 0.033430

0 

  الحبوب 0.216625 0.000394 0.000550

0.000465   القمح 0.022188 0.000394 0.00550 0.033430 0.007880 0.000620 0.001350 0.033740  0.110000 -  -  0.000090 0.018766 0.000060  0.000870

0.000060  البقول الجافة 0.030776 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0.011580 0.000220 0.001180 0.000060  0.000060

0.001855  البطاطس 0.120790 0.015864 0.004490 -  0.028470 0.020720 0.001200 0.000100 0.000110 -  -  0.002370 0.005746 -   0.003710

0.184875  الخضر 0.080204 0.004240 0.004440 0.007610 0.008430 0.042600 0.112730 0.020560 0.229160 0.016580 0.068610 0.010240 0.052096  0.015040 0.354710

0.096645 0.084460 0.108830 0.178050 0.106490 0.105130 0.122540 0.206550 0.219790 0.090550 0.435750 0.237770

0.216030 

 الفواكھ 1.508687 0.086435 0.135500 0.120430

0.093220   التمور 0.138352 0.037927 0.129230 0.119440 0.216030 0.256350 0.079630 0.218520 0.205980 0.122060 0.104640 0.105750 0.155763 0.107860 0.078580

0.000825  لبرتقال والمندرینا 1.167113 0.046545 0.001470 -  0.014770 0.121540 0.010920 0.001260 0.000280 -  0.000490 0.000070 0.015080  0.000280  0.001370

0.005065  السكر ومنتجاتھ  0.001258  -   -   0.130430 0.000140  0.000250  0.000020  0.000530  0.040690  -   0.000560  0.000530  0.013315  0.003870  0.006260

0.043840  المشروبات الكحولیة  5.824476  1.222018  0.264120  0.102360  0.043160  0.048270  0.036510  0.128490  0.211340  0.061440  0.041050  0.026210  0.096295  0.058460  0.029220

0.000215  التبغ  0.005819  0.001827  -   0.002410  -   0.000440  -   -   -   0.000010  0.000060  -   0.000992  0.000380  0.000050

                                              .F.A.O : STAT  «    COMMERCE   EXTERIEUR »  RESEAU INTERNET    :  المصدر
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  : اآليت) 32(يستخلص من حتليل بيانات اجلدول رقم 
  .1997- 1980توقفت صادرات البقول اجلافة خالل الفترة  ـ 1
طس واخلضر والفواكه واملشروبات الكحولية إن متوسط صادرات احلبوب والبطا ـ 2

حيث  1979- 1970مقارنة مبتوسط صادرات الفترة  1989 - 1980خالل الفترة  اخنفضوالتبغ 
البطاطس حبوايل و)  %98.22القمح حبوايل  ( %99.82متوسط صادرات احلبوب حبوايل  اخنفض
، الربتقال %72.58حبوايل التمور( % 94.27والفواكه حبوايل  %94.71 واخلضر حبوايل 86.87%

 .%68.6والتبغ حبوايل %79واملشروبات الكحولية حبوايل ) %96واملندرين حبوايل

أيضا متوسط صادرات املشروبات الكحولية والتبغ والربتقال واملندرين  اخنفض ـ 3
متوسط  اخنفض إذ. 1989 - 1980مقارنة مبتوسط الفترة  1999- 1990والبطاطس خالل الفترة 

 %84والتبغ حبوايل  %67.6والربتقال واملندرين حبوايل  %63.78البطاطس حبوايل صادرات 
 .%92.12واملشروبات الكحولية حبوايل 

مقارنة  1999 - 1990متوسط صادرات القمح واخلضر والتمور خالل الفترة  ارتفع ـ 4
 ارتفعواخلضر و %46.63حبوايل ارتفع، فمتوسط صادرات القمح 1989 - 1980بالفترة 

 .%184.38حبوايل  ارتفعوالتمور  %254.71وايلحب
  قیمة صادرات المنتجات الغذائیةتطور  :ثانیا 

مهية النسبية إلمجايل األقيمة صادرات املنتجات الزراعية من حيث القيمة املطلقة و اخنفضت
  .اتيات مقارنة بالسبعينيات والتسعينيالصادرات السلعية خالل عقدي الثمانين

والتبغ خالل  ،واملشروبات ،يبني تطور قيمة صادرات املواد الغذائية) 33(واجلدول رقم 
  .2001 – 1970الفترة 
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 جدول رقم (33)
  في الجزائر المواد الغذائیة والمشروبات والتبغ صادراتقیمة تطور 

  1970 – 2001   الل القترةخ
  

  

وحدة 
  القیاس
  
  

  السنة

المواد الغذائیة 
  والمشروبات والتبغ

مجموع 
لصادرات ا

  السلعیة

    

  

وحدة 
  القیاس
  
  

 السنة

المواد الغذائیة 
  والمشروبات والتبغ

مجموع 
الصادرات 

ملیون دج  السلعیة
ف   

صر
متوسط سعر 
دج 

  
مقابل دوالر أمریكي

ملیون دوالر   
أمریكي

ملیون دج  
ملیون دوالر   

أمریكي
  

  

ملیون دج
ف   

صر
متوسط سعر 
دج 

  
مقابل دوالر أمریكي

ملیون دوالر   
أمر

یكي
ملیون دج  

ملیون دوالر   
أمریكي

  

1970 957  4.937  194.117  4981  1010.344    1990 450  8.9575  50.237  122279  13651.018  

1971  486  4.91  98.981  4208  857.026    1991  957  18.4730  51.805  233589  12644.887  

1972  516  4.48  115.178  5854  1306.696    1992  1743  21.8360  79.822  250089  11453.059  

1973  872  3.96  220.202  7479  1888.636    1993  2265  23.3450  97.023  239214  102460.05  

1974  650  4.18  155.502  19594  4687.559    1994  1159  35.0590  33.058  320206  9133.346  

1975  669  4.1719  160.358  18563  4449.531    1995  5233  47.6630  109.791  500612  10503.157  

1976  602  4.1638  144.579  22205  5332.869    1996  7439.7  54.7490  135.887  740810.9  13531.039  

1977  526  4.1468  126.844  24410  5886.466    1997  2148.9  57.7070  37.238  791767.5  13720.476  

1978  562  3.9659  141.708  24234  6110.593    1998  1567  58.7390  26.677  588875.6  10025.291  

1979 401  3.8533  104.066  36754  9538.318    1999  1566.8  66.6400  23.511  840516.5  12612.792  

624.1  متوسط
  

  

146.153
  16828.2
  4106.215
2452.94  متوسط    
  

  

64.505
  462795.95

  11752.197
  

1970    1990  
1979    1999  
1980  431  3.8375  112.312  52648  13719.348    2000  2430.5  75.2850  32.284  1657215.6  22012.56  

1981  519  4.3158  120.255  62837  14559.757    2001  2133.7  77.25  27.621  1579157.09  20442.16  

2282.1  متوسط    13169.722  60478  70.554  4.5922  324  1982
  

  

29.952
  1618186.34

  

21227.36
  

1983  178  4.7888  37.170  60722  12680.003    2000  

1984  235  4.9834  47.156  63758  12794.076    2001  

1985  281  5.0278  55.889  64564  12841.402      
1986 123  4.7023  26.157  34935  7429.343    
1987 145  4.8497  29.898  41736  8605.893    
1988  178  5.9148  30.094  45421  7679.211    
1989  264  7.6086  34.697  71937  9454.696    
  متوسط

267.8
  

  

56.418
  55904
  11293.345

    
1980    
1989    

  .20إلى  12المجموعة اإلحصائیة السنویة، للجزائر، األعداد من  :صائیات حالوطني لإل ـ الدیوان:  المصدر
- FMI : Statistiques Financiers Internationales . 

  :يلي ما ) 33(ستنتج من حتليل معطيات اجلدول رقم ي
مليون دوالر  146.15متوسط صادرات املواد الغذائية واملشروبات والتبغ من  اخنفض ـ 1

، حيث بلغت 1989 – 1980مليون دوالر خالل الفترة  56.42إىل  1979 – 1970خالل الفترة 
إىل ركود أو تدهور مستوى اإلنتاج  خنفاضويعزى هذا اال. %61.39حوايل  خنفاضبه االنس
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عدد السكان  ارتفاعاملواد الغذائية من جهة أخرى بسبب  استهالكهة، وزيادة الزراعي من ج
  .وحتسن املستوى الغذائي

مليون دوالر  56.42متوسط صادرات املواد الغذائية واملشروبات والتبغ من  ارتفع ـ 2
، حيث بلغت 1999 – 1990مليون دوالر خالل الفترة  64.50ىل إ 1989 – 1980خالل الفترة 

ويرجع هذا التحسن يف الصادرات إىل سياسة تشجيع الصادرات . %14.32 رتفاعاالنسبة 
  .وخاصة الزراعية ،وتنويعها
حصة صادرات املواد الغذائية واملشروبات والتبغ مقارنة مبجموع الصادرات  اخنفضت ـ 3

، مث  1989 – 1980خالل الفترة  %0.48إىل  1979 – 1970خالل الفترة  %3.71السلعية من حوايل 
 %0.14ىل إمن جديد  اخنفضت، ولكن 1999 – 1990خالل الفترة  %0.53ت قليال إىل ارتفع

ىل زيادة حجم صادرات إبصفة عامة  خنفاضاالويعود هذا . 2001 – 2000خالل الفترة 
صادرات املنتجات الزراعية من  اخنفاضسعارها يف السوق العاملية من جهة، وأ ارتفاعو ،احملروقات
  .جهة أخرى

  ثالثالمبحث ال
  تحلیل الفجوة الغذائیة في الجزائر

اإلحصائية حول اإلنتاج والواردات والصادرات من املنتجات الزراعية بالرجوع إىل البيانات 
ردات الغذائية، تشغل وزنا معتربا اوالغذائية يف اجلزائر يتضح أن درجة التبعية الغذائية كبرية ألن الو

ية الوطنية، وأن نسبة  تغطية قيمة الصادرات للواردات من املواد الغذائ حتياجاتيف تغطية اال
الغذائية واملشروبات ضعيفة جدا ويف تدهور، وأن الواردات والصادرات بصفة عامة واملواد 

  .الغذائية واملشروبات بصفة خاصة مقصورة على مناطق جغرافية ودول حمدودة
  الغذائیة الوطنیة جاتحتیاردات الغذائیة في تغطیة االاحصة الو : أوال

الغذائي على املستوى الوطين،  ستهالكمن متوسط اال %60لغذائية نسبة اتشغل واردات املواد 
  .)1(والقهوة والشاي واألرز) باستثناء زيت الزيتون ( بالنسبة للسكر والزيوت  %100ونسبة 

اجلزائر خالل  والتبغ يف ،يوضح تطور الفجوة لبعض املنتجات الغذائية) 34(واجلدول رقم 
  . 1999 – 1970الفترة 

  
                                                )1(  - ABDELHAMID BEN CHARIF et AUTRE : La Filiere Ble En Algerie , OP CIT , P 135. 
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 جدول رقم (34)
  تطور الفجوة لبعض المواد الغذائیة والتبغ في الجزائر

  1970 – 1999  خالل الفترة  
  ملیون قنطار: الوحدة 

  المنتوج

  الفترة الزمنیة والبیان
  التبغ  البطاطس  البقول الجافة  القمح  الحبوب

متوسط الفترة
   

1970
 - 

1979
  

  0.030254  4.00  0.555  13.12  18.53  اإلنتاج

  0.110  1.215  0.361  14.45  16.79  الواردات

  0.005819  0.120790  0.030776  0.022188  0.216625  الصادرات

  0.1344  5.0942  0.8852  27.5478  35.1034  ستعمالالمتاح لال

الفجوة
  0.1042  1.09421  0.3302  14.4278  16.5734  كمیة  

%  47.21  52.37  37.30  21.48  77.53  

متوسط الفترة
   

1980
 - 

1989
  

  0.041833  7.00  0.491  11.03  19.00  اإلنتاج

  0.186  2.170  1.016  34.36  44.75  الواردات

  0.001827  0.015864  00  0.000394  0.000394  الصادرات

  0.2260  9.1541  1.507  45.3896  63.7496  ستعمالالمتاح لال

الفجوة
  0.1842  2.1541  1.016  34.3596  44.7496  كمیة  

%  70.19  75.70  67.42  23.53  81.50  

متوسط الفترة
   

1990
 - 

1999
  

  0.054497  10.220  0.470  15.08  24.00  اإلنتاج

  0.176  1.278  1.365  41.60  55.46  الواردات

  0.000292  0.005746  0.001180  0.018766  0.018779  الصادرات

  0.2302  11.4922  1.8338  56.6612  79.4412  ستعمالالمتاح لال

الفجوة
  0.1754  1.2722  1.3638  41.5812  55.4412  كمیة  

%  69.79  73.38  74.37  11.07  76.32  

  .32،  29،   28،  27،  14،  12،  11،  10: الباحث بناء على معطیات الجداول رقم  دمن إعدا:  المصدر
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  :اآليت ) 34(تنتج من حتليل بيانات اجلدول رقم سي
رة ـــخالل الفت %47.21للحبوب من  ) املعرب عنها بالفجوة( ت نسبة التبعية ارتفع ـ 1

خالل الفترة  %69.79إىل  اخنفضت، و1989 – 1980خالل الفترة  %70.19إىل  1979 – 1970
على التوايل خالل الفترة  %73.38و  ،%75.7و  ،%52.37وبلغت بالنسبة للقمح . 1999 – 1990
وامليل حنو  ستهالكاال ارتفاعنتاج احلبوب من جهة، وإلك إىل ثبات مستوى ويعود ذ. ذاا

  .املنخفض من جهة أخرى ب ذات معدل االستخراجمشتقات احلبو
إىل  1979 – 1970خالل الفترة  %37.3ت نسبة التبعية بالنسبة للبقول اجلافة من ارتفع ـ  2

ويرجع ذلك إىل . 1999 – 1990ة خالل الفتر %74.37 و ،1989 – 1980خالل الفترة  67.42%
  .من جهة أخرى ستهالكاال ارتفاعاإلنتاج من جهة، و اخنفاض

إىل  1979 – 1970خـالل الفتـرة    %77.53ت نسبة الفجوة بالنسبة للتبغ من ارتفع ـ  3
، ويرجع 1999 – 1990خالل الفترة  %76.32 إىل اخنفضت، مث 1989 – 1980خالل الفترة  81.5%

  .متوسط املساحة الزراعية ومن مث اإلنتاج يف الفترة األخرية ارتفاعىل إالفجوة  اخنفاض
إىل  1979 – 1970 خالل الفترة %21.48للبطاطس من ت نسبة الفجوة بالنسبة ارتفع ـ   4

بنسـبة   1999 – 1990الفجوة خالل الفتـرة   اخنفضت، و1989 – 1980خالل الفترة  23.53%
وإنتاجية البطاطس خالل  ،متوسط إنتاج ارتفاعبسبب  ، وذلك%11.07، حيث وصلت إىل معتربة
  .اتيالتسعين

وبالرجوع إىل بيانات موازين الوفر الغذائي املعدة من قبل املنظمة العاملية للزراعة واألغذية 
)F.A.O ( ات يوخاصة خالل عقد الثمانين ،تارتفعفإن التبعية بالنسبة ألغلب املواد الغذائية قد.  

يبني تطور الفجوة بالنسبة للمواد الغذائية يف اجلزائر خـــــالل ) 35(واجلدول رقم 
  .2001 – 1970الفترة 
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رقم لجدو (35)  

  1970 – 2001  خالل الفترة   تطور الفجوة بالنسبة للمواد الغذائیة في الجزائر
  طن 1000: الوحدة 

لفترة الزمنیة ا
  والبیان

  المنتوج

  2001 - 1991 متوسط الفترة  1990 - 1981 الفترةمتوسط   1980 - 1970 متوسط الفترة

اإلنتاج
ت  

الواردا
المخزون  
صادرا  

ال

  ت
لالالمتاح 

ستعمال
  

اإلنتاج  الفجوة
ت  

الواردا
المخزون  
ت  

صادرا
ال

  

لالالمتاح 
ستعمال

  

اإلنتاج  الفجوة
ت  

الواردا
المخزون  
ت  

صادرا
ال

  

لالالمتاح 
ستعمال

  

  الفجوة

  %  كمیة  %  كمیة  %  كمیة
  ـ الحبوب

  ـ القمح
  ـ البطاطس

  ـ الزیوت النباتیة
  ـ الخضر
  ـ الفواكھ

ـ اللحوم ومخلفات 
  الذبح

  اللحوم الحمراء* 
  لحوم الدجاج* 
  الدھون الحیوانیةـ 
  الحلیب ومشتقاتھـ 

  ـ البیض
  ـ السمك

  ـ البقول الجافة
  ـ السكر

  ـ المنبھات
  ـ القھوة

  ـ التوابل
  المشروبات الحكولیة

1904  
1331  
418  
45  
663  

1487  
164  
  
126  
38  
03  
662  
16  
35  
55  
07  
-  
-  

04  
552  

1830  
1579  
126  
139  
40  
13  
07  
  
07  
-  

50  
443  
15  
29  
40  

374  
41  
35  
04  
00  

- 182  
- 131  
- 05   
- 13  

00  
 +1  

00  
  
-  
-  
-  
 +06  

06  
00  

- 04  
- 04  

02  
02  
01  
62  

20  
02  
11  
02  
07  

139  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  

02  
03  
00  
00  
00  
00  

550  

3532  
2776  
529  
168  
696  

1362  
171  
  
133  
38  
53  

1111  
37  
62  
88  
376  
43  
37  
09  
65  

1810  
1577  
115  
137  
33  

 -126  
07  
  

07  
-  

50  
443  
15  
27  
37  

374  
41  
35  
04  

 -550  

51.24  
56.80  
21.74  
81.55  
04.74  

-9.25  
04.09  

  
05.26  

00  
94.34  
39.87  
40.54  
43.55  
42.04  
99.47  
95.35  
94.59  
44.44  

-846.15  

1817  
1027  
719  
46  

1415  
1053  
350  

  
205  
145  
05  

901  
72  
77  
47  
07  
-  
-  

06  
172  

4638  
3499  
218  
325  
130  
22  
27  
  
27  
00  

111  
1383  

32  
40  

106  
711  
81  
73  
06  
02  

10  
-40  

05  
- 29  

00  
04  

-  
  
-  
-  

00  
00  

-  
-  
- 3  
- 41  
- 01  
- 02  

00  
00  

00  
00  
02  
00  
00  
08  
-  

  
-  

00  
00  
00  
-  
-  

00  
00  
00  
00  
00  

102  

6465  
4486  
940  
342  
1545  
1071  
377  
  
232  
145  
116  
2284  
104  
117  
150  
677  
80  
71  
12  
72  

4638  
3499  
216  
325  
130  
14  
27  
  
27  
00  

111  
1383  

32  
40  

106  
711  
81  
73  
06  

-100  

71.74  
78.00  
22.98  
95.03  
8.41  
1.30  
7.16  
  

11.64  
00  

95.69  
60.55  
30.77  
34.19  
70.67  

105.02  
101.25  
102.81  

50  
-138.89  

2373  
1557  
1053  

72  
2498  
1267  
540  
  
319  
211  
08  

1212  
108  
99  
45  
02  
-  
-  

07  
92  

5891  
4363  
126  
401  
51  
27  
22  
  
22  
00  
74  

1825  
02  
08  
144  
793  
98  
85  
05  
08  

115  
176  
00  
41  
00  
00  
00  
  
00  
00  
00  
02  
-  

00  
06  

- 25  
00  
00  
00  
00  

02  
02  
01  
02  
08  
17  
00  
  
00  
00  
00  
01  
-  

01  
00  
02  
00  
00  
00  
07  

8377  
6095  
1178  
512  

2541  
1277  
562  
  
341  
211  
82  

3038  
110  
106  
195  
768  
98  
85  
12  
93  

5889  
4361  
125  
399  
43  
10  
22  
  
22  
00  
74  

1824  
02  
07  
144  
791  
98  
-  

05  
01  

70.30  
71.55  
10.61  
77.93  
01.69  
0.78  
3.91  
  

6.45  
00  

90.24  
60.04  
1.81  
6.60  
73.84  
103  
100  
100  

41.67  
1.07  

  F.A.O : STAT, Reseau Internet -     :  المصدر 
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  :اآليت ) 35(يستخلص من حتليل بيانات اجلدول رقم 
 %71.74إىل  1980 – 1970خالل الفترة  %51.24متوسط التبعية للحبوب من  ارتفع ـ  1

متوسط  انتقلو. 2001 – 1991خالل الفترة  %70.30إىل  اخنفض، و1990 – 1981خالل الفترة 
على التوايل خالل الفترة  %71.55إىل  اخنفض، و%78إىل  %56.8 بعية بالنسبة لسلعة القمح منالت

  .نفسها
 1980 – 1970خالل الفترة  %42.04متوسط التبعية بالنسبة للبقول اجلافة من  انتقل ـ  2

  .2001 – 1991خالل الفترة  %73.84 و ،1990 – 1981خالل الفترة  %70.67إىل 
 – 1970خالل الفترة  %39.87وسط التبعية بالنسبة للحليب ومشتقاته من مت ارتفع ـ  3

  .2001 – 1991خالل الفترة  %60.04و  ،1990 – 1981خالل الفترة  %60.55إىل  1980
إىل  1980 – 1970خالل الفترة  %99.47متوسط التبعية بالنسبة للسكر من  انتقل ـ  4

متوسط التبعية  ارتفعو.  2001 – 1991ل الفترة خال %103و  ،1990 – 1981خالل الفترة  105%
  .على الترتيب خالل الفترة نفسها %100و  ،%102.81إىل  %94.59بالنسبة للقهوة من 

 1980 – 1970خالل الفترة  %81.55متوسط التبعية بالنسبة للزيوت النباتية من  ارتفع ـ  5
 – 1991خالل الفترة  %78وايل ىل حإ اخنفض، غري أنه 1990 – 1981خالل الفترة  %95إىل 

إنتاج زيت الزيتون وعودة  ارتفاعنسبة التبعية يف الفترة األخرية إىل عامل  اخنفاضويعود . 2001
أسعار الزيوت ومن مث  ارتفاعه وخاصة يف مناطق إنتاجه من جهة ، وإىل استهالكاملواطن إىل 

النسبة للدهون احليوانية من متوسط التبعية ب ارتفعو .الطلب عليها من جهة أخرى اخنفاض
  .على التوايل خالل الفترة ذاا  %90.24إىل  اخنفض، مث %95.69إىل  94.34%

نسبة تغطیة قیمة الصادرات للواردات من المواد الغذائیة والمشروبات  :ثانیا 
  والتبغ

 لقد شهدت حصة تغطية قيمة الواردات بالصادرات من املواد الغذائية واملشروبات والتبغ
 %61.33إىل  1970سنة  %120.31من حوايل  اخنفضت، حيث 1971ا مستمرا منذ سنة اخنفاض
أيضا  اخنفضو. 2001سنة  %1.06 و ،1985سنة  %2.22و  ،1980سنة  %5.02و  ،1973سنة 

 – 1980خالل الفترة  %2.47إىل  1979 – 1970خالل الفترة  %19.21متوسط حصة التغطية من 

  .)1(2001 – 2000خالل الفترة  %1.24، و 1999 – 1990فترة خالل ال %2.76و  ،1989
                                                

  ).33(واجلدول رقم ) .             31(ل رقم أنظر اجلدو -  )1(
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  التوزیع السلعي والجغرافي للواردات والصادرات السلعیة :ثالثا 
تقتصر على سلعة واحدة أو  تزداد خماطر التبعية الغذائية حدة إذا كانت صادرات البلد

لنسبة للواردات والصادرات سلعتني، ويتركز التعامل اخلارجي مع مناطق جغرافية ودول حمدودة با
  .السلعية بصفة عامة ، واملنتجات الزراعية بصفة خاصة 

   التوزیع السلعي للصادرات ـ 1
تشكل صادرات احملروقات معظم صادرات اجلزائر، حيث تراوحت حصة مسامهتها ما بني 

فإن  ولذلك. 2001 – 1991من إمجايل قيمة الصادرات السلعية خالل الفترة  %97.2 و ،93.4%
األسعار وحجم الطلب ـ سيترتب  اخنفاضأي تدهور يف عائدات تصدير احملروقات ـ من جراء 

والوضع الغذائي للسكان  ،بصفة عامة ةاالجتماعيو ،قتصاديةسلبية على التنمية اال انعكاساتعنه 
  . بصفة خاصة

 1986من سنة يف األشهر األوىل  %80عائدات احملروقات يف اجلزائر حبوايل  اخنفاضلقد أدى 
 12إىل حوايل  1985يف اية  دوالر للربميل 30مثن البترول من  اخنفاضمقارنة مع وضعها قبل 

إىل تعطيل تنفيذ برامج التنمية يف امليدان  )1(1986يف النصف األول من عام دوالر للربميل 
وطنية لالسوق ا عرض املواد الغذائية األساسية يف اخنفاضواملنشآت األساسية، وإىل  ،االجتماعي

 اضطراباتكدقيق القمح والبقول اجلافة والزيوت النباتية والزبدة والسكر، ترتب عنه حدوث 
  .يف بعض املدن الكربى، كمدينة قسنطينة اجتماعية

يعرض احلصة النسبية لكل جمموعة سلعية ضمن الصادرات السلعية ) 36(واجلدول رقم 
  .2001 – 1991اجلزائرية خالل الفترة 

  
  
  
  
  

                                                
هرية والصحف ، املؤسسة الوطنية لنشر االت الش"التأثريات على االقتصاد الوطين "جملة أحداث االقتصادية،  -   )1(

  . 5،  2، ص 1986املتخصصة، اجلزائر 
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 جدول رقم (36)
  الحصة النسبیة لكل مجموعة سلعیة ضمن قیمة صادرات الجزائر السلعیة

  1991 – 2001   خالل القترة 

  المجموع

% 

األغذیة والمشروبات  

  والتبغ

% 

المنتجات النصف 

  مصنعة

% 

الطاقة 

  والزیوت

% 

  النسبة المئویة 
  للمجموعة السلعیة

 السنة

100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  

0.4  
0.7  
0.9  
0.4  
1.1  
1.0  
0.3  
0.3  
0.2  
0.1  
0.2 

1.2  
2.0  
2.8  
2.1  
2.6  
3.7  
2.8  
2.5  
2.2  
2.1  
2.6 

97.1  
96.0  
95.3  
96.8  
95.0  
93.4  
96.2  
96.4  
96.5  
97.2  
96.6 

1991 
1992  
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999  
2000  
2001 

  . 20إلى  16ة اإلحصائیة السنویة للجزائر، األعداد من المجموع :صائیاتالدیوان الوطني لإلح: المصدر 
أن حصة قيمة صادرات الطاقة والزيوت ضمن ) 36(تنتج من حتليل معطيات اجلدول رقم يس

سنة  %97.2ىل إت يف السنوات األخرية حيث وصلت ارتفعجمموعة قيمة الصادرات السلعية قد 
، رغم أن 2000سنة  %0.1إىل  اخنفضتقد ، يف حني أن حصة األغذية واملشروبات والتبغ 2000

. اتيالسلطة اجلزائرية تبنت سياسة تشجيع وتنويع الصادرات خارج املرحوقات خالل فترة التسعين
  .أسعارها يف السوق العاملية ارتفاعوقد يرجع ذلك إىل زيادة حجم إنتاج وصادرات احملروقات و

  التوزیع الجغرافي للواردات والصادرات السلعیة ـ 2
 دف دراسة التوزيع اجلغرايف للصادرات والواردات إىل حتديد أمهية الوزن النسيب لكل

ادرات ــالص استيعابطرف من الشركاء التجاريني املتعاملني مع اجلزائر، سواء بالنسبة حلصة 
  .أو حصة التموين بالواردات

  التوزیع  الجغرافي للصادرات السلعیة ـ 1ـ 2
وزيع صادرات اجلزائر السلعية حسب املناطق اجلغرافية للفترة  ت) 37(يعرض اجلدول رقم 
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1991 – 2001.  
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 جدول رقم (37)
  حسب المناطق الجغرافیة) من حیث القیمة ( وزیع صادرات الجزائر السلعیة ت

  1991 – 2001  خالل الفترة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2001 

  
2000 

  
1999 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

  
1995 

  
1994 

  
1993 

  
1992  

  
1991 

      السنة
یة                   المنطقة الجغراف

  النسبة المئویة
%  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

63.8  
5.7  

62.5  
7.5 

64.0  
5.8 

63.9  
7.2 

63.5  
7.0 

60.0  
11.4  

64.9  
8.0 

69.7  
4.5 

68.9  
3.6 

72.8  
5.0 

71.3  
5.4  
 

  بيواألور تحاداال
 بیة األخرىوروالدول األ

69.5  
17.8  

70.0  
19.1 

69.8  
17.2 

71.1  
19.1 

70.5  
19.4 

71.4  
19.0 

72.9  
19.0 

74.2  
17.9 

72.5  
17.5 

77.8  
14.2 

76.7  
17.3 

  أوربا
 أمریكا الشمالیة

  أوربا وأمریكا الشمالیة 94 92 90 92.1 91.9 90.4 89.9 90.2 87 89.1  87.3
 6.3  

1.5  
1.7  
0.1  
3.0  
0.1 

8.1  
1.2  
0.3  
0.2  
1.1  
0.0 

8.9  
1.4  
0.5  
0.3  
1.8  
0.1 

7.4  
1.3  
0.2  
0.0  
0.9  
- 

6.2  
1.5  
0.2  
0.1  
2.1  
- 

5.5  
1.9  
0.1  
0.1  
2.0  
- 

2.8  
2.3  
0.2  
0.2  
2.6  
- 

2.6  
2.8  
0.1  
0.2  
2.2  
- 

5.1  
1.7  
0.2  
0.1  
2.9  
- 

3.5  
2.1  
0.0  
0.1  
2.3  
- 

2.4  
1.6  
0.3  
0.1  
1.6  
- 

  أمریكا الالتینیة
  المغرب العربي

  البلدان العربیة األخرى
  البلدان اإلفریقیة

  آسیا
 دول العالم األخرى

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  100

  . 20إلى  16المجموعة اإلحصائیة السنویة للجزائر، األعداد من  : الدیوان الوطني لإلحصائیات:  المصدر
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تا استحوذا الشمالية وأمريكأن قارة أوربا ) 37(من حتليل بيانات اجلدول رقم  يستخلص
، 2001 – 1991صادرات السلعية السنوية خالل الفترة لمن جمموع قيمة ا %87 على مااليقل عن

من جمموع قيمة الصادرات السلعية السنوية خالل الفترة  %69.5علما أن نصيب أوربا اليقل عن 
ىل قرب اجلزائر من األسواق ويعود توجيه النسبة العالية من صادراتنا حنو القارة األوربية إ. ذاا 

التارخيي الذي لعبه  الدورإىل تكاليف النقل والتأمني، وكذلك  اخنفاضاألوروبية، وبالتايل 
والسوق  ،بية بصفة عامةوالفرنسي يف تصريف املنتجات اجلزائرية حنو السوق األور االستعمار

وخاصة حنو  ،لصادراتالفرنسية خاصة، وكذلك إىل عدم بذل جمهودات لتنويع أسواق تصريف ا
  .القارة اآلسيوية

فإن خماطر التبعية فيما خيص الصادرات  ،معيار توزيع الصادرات حسب البلدان اعتمدوإذا 
من جمموع قيمة الصادرات السلعية  %77.2تتضح أكثر، ذلك ألن مثاين دول تستقطب أكثر من 

  .2001 – 1990السنوية خالل الفترة 
  .يؤكد ذلك) 38(واجلدول رقم 
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 جدول رقم (38)
  حسب البلدان) من حیث القیمة ( توزیع صادرات الجزائر السلعیة 

  1990 – 2001  خالل الفترة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2001 

  
2000 

  
1999 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

  
1995 

  
1994 

  
1993 

  
1992  

  
1991  

  
1990 

      السنة
البلد                      

  النسبة المئویة
%  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % % 

22.5  

15.1  

14.2  

7.1  

11.7  

2.9  

5.4  

5.1 

20.1  

13.3  

15.6  

7.5  

10.6  

3.0  

6.8  

6.1 

23.5  

13.7  

14.0  

8.2  

10.6  

2.6  

7.7  

4.8 

18.7  

17.0  

15.4  

8.2  

9.8  

4.3  

6.4  

5.9 

20.6  

15.8  

16.0  

8.4  

9.0  

3.6  

5.4  

5.8 

19.9  

13.1  

15.3  

8.7  

7.6  

2.9  

5.1  

5.2 

22.4  

14.1  

16.6  

10.4  

06.7  

3.9  

2.4  

3.4 

20.0  

15.2  

16.0  

10.0  

7.4  

6.0  

2.2  

0.57 

22.0  

16.7  

15.9  

7.8  

6.7  

6.2  

4.4  

0.07 

21.7  

18.3  

13.9  

8.0  

7.6  

7.1  

3.2  

0.2 

23.8  

18.8  

17.3  

8.4  

6.8  

6.2  

2.0  

0.4  

20.5  

17.3  

19.2  

9.3  

6.0  

6.9  

1.5  

1.6 

  إیطالیا

  فرنسا

  الوالیات المتحدة األمریكیة

  ھولندا

  إسبانیا

  بلجیكا

  البرازیل

 تركیا

 المجموع 82.3  83.7 80 79.8 77.4 79.9 77.3 84.6 85.7 85.1  83  84
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وبالنسبة لصادرات اجلزائر من املنتجات الفالحية والسلع املخصصة للفالحة خالل الفترة 
 %12.2، وحصة إيطاليا ما بني  %41.8و  %21.9تراوحت حصة فرنسا ما بني  2002 – 1998

، وبلجيكا ما بني  %14.6و  %6.3سبانيا ما بني إ، و %19.2و  %11.9، واألردن ما بني %22.3و
  .)1(.%3.9و  1.6%

  التوزیع  الجغرافي للواردات السلعیة ـ 2ـ 2
توزيع واردات اجلزائر السلعية حسب املناطق اجلغرافية للفترة ) 39(عرض اجلدول رقم ي
1991 – 2001 .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                )1(  - Ministere de L'agriculture et du Developpement Rural : Rapport Sur La Situation du Secteur Agricole 
Alger, 2002. Juillet 2003, P54. 
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 جدول رقم (39)
  حسب المناطق الجغرافیة) من حیث القیمة ( توزیع واردات الجزائر السلعیة 

  1991 – 2001  خالل الفترة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2001 

  
2000 

  
1999 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

  
1995 

  
1994 

  
1993 

  
1992 

  
1991 

      السنة
المنطقة الجغرافیة                   

  النسبة المئویة
%  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

59.2  
11.7  

57.3  
11.1 

56.2  
10.3 

57.4  
9.9 

56.7  
9.4 

62.5  
6.9  

59.3  
6.7 

55.9  
9.5 

58.3  
6.7 

63.2  
7.7 

61.4  
10.4 

  األوربي تحاداال
 ربیة األخرىوالدول األ

70.9  
13  

68.4  
15.2 

66.5  
12.6 

67.3  
16.1 

66.1  
16.2 

69.4  
14.1  

66  
17.3 

65.4  
18.3 

65  
17.7 

70.9  
13.1 

71.8  
12.8 

  باوأور
 أمریكا الشمالیة

  با وأمریكا الشمالیةوأور  84.6 84 82.7 83.7 83.3 83.5 82.3 83.4 79.1 83.6  83.9
 3.9  

0.7  
1.8  
0.9  
7.9  
0.9 

2.8  
0.5  
1.3  
1.3  
9.8  
0.7 

3.8  
0.4  
1.5  
1.5  

12.7  
1.0 

2.0  
0.3  
2.8  
1.8  
8.9  
0.8 

2.2  
0.3  
3.9  
1.4  
9.2  
0.7 

3.9  
1.4  
1.5  
0.8  
8.1  
0.8 

3.4  
1.9  
1.2  
0.4  
8.8  
1.0 

2.3  
2.7  
1.3  
0.5  
8.6  
0.9 

1.8  
2.4  
0.9  
0.5  

10.2  
1.5 

2.1  
2.6  
1.2  
0.3  
8.6  
1.2 

2.8  
2.2  
0.5  
0.9  
7.1  
1.9 

  أمریكا الالتینیة
  المغرب العربي

  البلدان العربیة األخرى
  البلدان اإلفریقیة

  یاآس
 دول العالم األخرى

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  100

  . 20إلى  16المجموعة اإلحصائیة السنویة للجزائر، األعداد من  : الدیوان الوطني لإلحصائیات:  المصدر
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حبدة  تاتصفأن الواردات السلعية اجلزائرية ) 39(نتج من حتليل معطيات اجلدول رقم يست
وأمريكا الشمالية معا على  ،باوت قارة أوراستحوذتوزيع اجلغرايف، إذ درجة التركز من حيث ال

، علما أن 2001 – 1991من جمموع قيمة الواردات السلعية السنوية خالل الفترة  %79أكثر من 
النسبة العالية  استقطابويرجع . سنويا خالل الفترة نفسها %65بية اليقل عن ونصيب القارة األور

تكاليف  اخنفاضبية، وبالتايل وبية إىل قرب اجلزائر من األسواق األوروارة األورتنا من القامن وارد
الفرنسي يف جعل السوق اجلزائرية  االستعمارىل الدور التارخيي الذي لعبه إالنقل والتأمني، وكذلك 
والسوق الفرنسية بصفة خاصة، وعدم بذل أي جمهودات  ،ة بصفة عامةيمرتبطة بالسوق األورب

  .سواق الواردات وخاصة بالنسبة لقارة آسيا والبلدان النامية لتنويع أ
أيضا معيار توزيع الواردات حسب الدول، فإن خماطر التبعية للخارج فيما خيص  اعتمدوإذا 

من جمموع قيمة  %64الواردات تزداد وضوحا ، ذلك ألن مثاين دول متون اجلزائر مبااليقل عن 
  .2001 – 1990ترة الورادات السلعية سنويا، خالل الف

  .يوضح ذلك) 40(واجلدول رقم 
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 جدول رقم (40)
  حسب البلدان) من حیث القیمة ( توزیع واردات الجزائر السلعیة 

  1990 – 2001  خالل الفترة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2001 

  
2000 

  
1999 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

  
1995 

  
1994 

  
1993 

  
1992 

  
1991  

  
1990 

      السنة
د                      البل

  النسبة المئویة
%  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % % 

24.2  

10.5  

10.3  

5.3  

8.0  

0.4  

2.7  

2.6 

23.6  

8.9  

11.4  

6.0  

7.7  

3.0  

2.6  

3.8 

22.8  

9.9  

8.4  

5.5  

7.4  

3.9  

2.6  

4.2 

23.8  

9.0  

10.5  

5.8  

6.9  

1.7  

2.6  

5.6 

23.1  

8.6  

10.6  

6.9  

5.6  

3.7  

2.6  

5.6 

24.4  

9.2  

10.2  

12.3  

6.6  

2.6  

2.4  

3.9 

24.9  

9.7  

13.1  

8.6  

6.9  

3.4  

2.3  

4.2 

24.7  

9.7  

14.3  

9.4  

5.4  

2.6  

2.3  

4.0 

25.5  

10.9  

14.9  

10.5  

5.3  

4.3  

1.9  

2.8 

24.2  

14.4  

11.0  

9.6  

8.9  

4.4  

3.0  

2.1 

21.2  

13.0  

10.2  

8.7  

10.0  

5.0  

3.3  

2.7  

23.1  

12.3  

11.5  

6.2  

11.3  

4.6  

3 .7  

3.2 

  فرنسا

  إیطالیا

  ة األمریكیةالوالیات المتحد

  إسبانیا

  المانیا

  الیابان

  بلجیكا

 كندا

 المجموع 75.9  74.1 77.6 76.1 72.4 73.1 71.6 66.7 65.9 64.7  67  64

  . 20إلى  16المجموعة اإلحصائیة السنویة للجزائر، األعداد من  : الدیوان الوطني لإلحصائیات:  المصدر
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والسلع املخصصة للفالحة خالل الفترة  ،وبالنسبة لواردات اجلزائر من املنتجات الفالحية
، %12.5و  %9.5، وأمريكا ما بني %22.3 و %18ة فرنسا ما بني صتراوحت ح 2002 – 1998

، %4.3و  %2.6، وإيطاليا ما بني  %8.8و  %5.2، وأملانيا ما بني %14.3و  %7.4وكندا ما بني 
  .)1(%4.2و  %3.2وإسبانيا ما بني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                )1(  - Ministere de L'agriculture et du Developpement Rural : Rapport Sur La Situation du Secteur Agricole 
Alger, 2002. Juillet 2003, P54. 
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  ثانيالفصل ال
  یة في الجزائروغذتالفجوة ال

إىل أن الوضع التغذوي يف البلدان  –يف الباب األول من هذه الدراسة  –سبقت اإلشارة لقد 
، وأن هذه الظاهرة باتت تشكل حتديا صارخا التغذيةنقص وسوء اجلوع والنامية يتسم بوجود 

  .للعديد من البلدان النامية يف الوقت الراهن
  :ال يتعرض هذا الفصل إىل  وللوقوف على حقيقة هل اجلزائر تعاين من فجوة تغذوية أم

  .غذوي يف اجلزائرتالنمط ال:  املبحث األول
  .حتليل الوضع التغذوي يف اجلزائر:  املبحث الثاين

  
  المبحث األول

  في الجزائر النمط التغذوي

تعرض هذا املبحث إىل دراسة مفهوم النمط التغذوي وطرق تقييم الوضع التغذوي ي
  .ائرللسكان، والوضع التغذوي يف اجلز

  مفھوم النمط التغذوي: أوال 

خيتلف النمط التغذوي من بلد إىل آخر وحىت بني مناطق البلد الواحد، والنمط التغذوي هو 
أسلوب معاملة املواد الغذائية وحتضريها وخلطها مع بعضها وطبخها لتكوين وجبة غذائية تشبع 

ىل مداها إفعاليات احليوية حاجة الفرد ومتده باملغذيات الضرورية لبناء األنسجة ورفع ال
  .)1(األقصى

أو األسرة،  ،مستوى الدخل احلقيقي للفرد: وتتأثر طبيعة الوجبة الغذائية بعوامل عدة منها 
فاملسلمون  . إخل... واملواد الغذائية املتوفرة يف البلد، والدين والقيم والعادات والتقاليد السائدة

م عليهم، واهلنود اليستهلكون حلم البقر بسبب املعتقدات كلون حلم اخلرتير ألنه حمرأي واليهود ال
وقد الحظ خرباء التغذية أن . الدينية اليت تؤله البقرة رغم ملكيتهم ألكرب قطيع من البقر يف العامل

  .ات ال تتغري بسهولةقتباساألمناط الغذائية املتأثرة بالدين والعادات واال
                                                

، مطبعة خالد بن )دراسة حتليلية يف إنتاج الغذاء والتغذية يف سورية ( التحدي إنتاج أم جماعة  : لياس العودةإكرم  -  )1(
  .127، ص 1990الوليد، دمشق، 
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  طرق تقییم الوضع التغذوي للسكان: ثانیا 

) : أو جمموعة أشخاص ( عدة مقاربات لتوضيح الوضعية التغذوية لبلد ما  استخدمت
البشري، تقدير املبالغ املخصصة للتغذية من  ستهالككقياس كميات املواد الغذائية املوفورة لال

 استعمالوبعبارة أخرى ميكن . ميزانية األسرة، املعاينة املباشرة لكميات املواد الغذائية املستهلكة
  :الغذائي ألي بلد  ستهالكالطرق اآلتية يف التقدير الكمي لال

  .ميزانيات الوفورات الغذائية  ـ 1
  .التحقيقات حول امليزانيات العائلية  ـ 2
  . ستهالكالتحقيقات حول اال ـ 3
   میزانیات الوفورات الغذائیة ـ 1

)  Les Bilans des Disponibilités Alimentaires = B.D.A( الوفورات الغذائية إن ميزانيات 
كاملساحات املزروعة، املردودية، اإلنتاج، ختصيص هذا : للفالحة  قتصاديةمشتقة من احلسابات اال

  .، الواردات، الصادرات)البذور، التلف، تغذية احليوانات، املخزون، الصناعة ( اإلنتاج 
مادة غذائية أو وميكن حساب أو إستنتاج الكميات املوفورة للتغذية البشرية حسب كل 

  . )1(تستعماالجمموعة مواد غذائية حبساب الفرق بني املصادر واال
  : وإذا فرضنا أن 

  C=   البشري  ستهالكاال            
  P=       اإلنتاج             
  M=     الواردات             
  X=     الصادرات             
  S=       البذور             

  Pe=   ي البشر ستهالكت املختلفة ما عدا االستعماالالفاقد، واال
  N=   التغري يف املخزون             
  X + S + Pe (  _C = P + M + N: ( فإن         

  :ويتم حساب صايف نصيب الفرد من الغذاء كما يلي 
                                                )1(  - DOMINIQUE BADILLO : Stratigies agro- Alimentaires Pour L'algerie Prospective 2000 , Centre de 

Recherches et D'etudes Sur Les Sociétés Mediteranéennes, aix – en – Provence, 1980 , P 115 . 
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املخصص + الصادرات ( ـ ) التغري يف املخزون + الواردات + احمللي من املنتج اإلنتاج ( 
مث يقسم الناتج على عدد ) ة والفاقد لألغراض غري الغذائية، كعلف احليوان والبذور والصناع

ويتم احلصول على صايف . ت فيها هذه املواد الغذائيةاستهلكالسكان يف منتصف الفترة اليت 
متوسط نصيب الفرد من الغذاء يف السنة أو اليوم، كما ميكن احلصول على القيمة الغذائية هلذا 

احلرارية والربوتني والدهون وفقا الغذاء ممثلة يف متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات 
  .للجداول اخلاصة بتحليل القيمة الغذائية ملختلف األطعمة 

يتميز أسلوب ميزان الوفر الغذائي بالبساطة وسرعة احلصول على النتائج، ولكن يؤخذ عليه 
  : )1(العديد من العيوب منها

ذاء، والشك أن املواطن من الغ ستهالكيعطي هذا األسلوب متوسطا عاما ال ـ 1ـ  1
القيم املتوسطة التكفي للداللة على نصيب الفرد الفعلي من الغذاء ألا مل التفاوت يف توزيع 

ريف  –حضر ( كما التأخذ يف اإلعتبار أثر الدخل واملهنة والظروف األسرية والبيئية . هذا الغذاء
  .غذائيوغريها من اإلعتبارات اليت تؤخذ يف احلسبان عند حتليل النمط ال) 

  :إن األرقام الواردة بامليزان الغذائي، قد المتثل الواقع بدقة وذلك لألسباب التالية  ـ 2ـ  1
إن بعض السلع القابلة للتخزين، يتم ختزينها على مستويات متعددة تبدأ ـ  1 ـ 2ـ  1

افة املخزون من الصعب قياسها بدقة على ك اتىل املستهلك النهائي، وبيانإمن املنتج وتنتهي 
 .املستويات
ات وسيطة، وخاصة املستخدمة يف غذاء استخدامإن معظم السلع هلا ـ  2 ـ 2ـ  1

  .اإلنسان واحليوان معا
 .عدم التحكم يف مشكلة ريب السلع من وإىل الدول ااورةـ  3 ـ 2ـ  1
وبيانات التجارة اخلارجية  ،عدم التحكم يف دقة بيانات اإلنتاج الوطينـ  4 ـ 2ـ  1

  .الذايت ستهالكاال اتد ما، بفعل التهرب الضرييب وبيانحل
  التحقیقات حول المیزانیات العائلیة ـ 2

)  Les Enquétes Sur Les Budgets Familiaux( تضبط التحقيقات حول امليزانيات العائلية 
  .ية وأسعار املواد الغذائية نقدا على التدفقات الاعتمادالكميات املستهلكة من الغذاء 

                                                
لسفة يف األبعاد املتوقعة ملشلكة الغذاء يف مصر حىت اية القرن العشرين، رسالة دكتوراه الف: إيهاب عزالدين ندمي  -  )1(

  . 111 – 110م ، ص 1984هـ  1404االقتصاد ، غري منشورة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، 



 144

غم أمهية هذه التحقيقات اليت تعترب وسيلة هامة يف حتديد الدخل والنفقات العائلية يف ور
الدول النامية، فإا غري كافية لتوضيح الوضعية الغذائية هلذه الدول، ألن تطبيق فكرة متوسط 

يف تقدير النفقات، وأن النفقات الغذائية تقدم معطيات غري  اختالالالسعر على الكميات يظهر 
  . )1(الذايت ستهالكقيقية عن التغذية خاصة يف الوسط الريفي ، أين يهيمن االح

  ستھالكالتحقیقات حول اال ـ 3
على )  Les Enquetes de Consommation(  ستهالكيعتمد أسلوب التحقيقات حول اال

فيه  كستهالويتصف هذا األسلوب بكون اال. الدراسات امليدانية لعينات خمتلفة من األفراد واألسر
) إخل ... السن، اجلنس ( ن عينات السكان اخلاضعني للتحقيق معروفني وأمراقب ومقدر مباشرة، 

واملواد الغذائية حمددة األوزان، والنوعية ذات قيمة، والفضالت مقدرة، ويتصف أيضا باقترابه من 
وقف على نوعية ولكن يعاب عليه أن نتائجه تت. ةاالجتماعيو قتصاديةالواقع ومراعاته للظروف اال

العينة، من حيث درجة متثيلها للمجتمع ومدى دقة إعداد  اختيارأعمال فريق البحث وأسلوب 
  . )2(، ومدى صدق البيانات اليت يديل ا األفراد للباحثنيستقصاءاال استمارات

  الوضع التغذوي في الجزائر: ثالثا 

طرق متباينة  استخداموب أجريت عدة دراسات من قبل هيئات وباحثني يف فترات خمتلفة
  .لتقييم الوضع التغذوي للسكان يف اجلزائر

  طریقة میزانیات الوفورات الغذائیة ـ 1
ميزان الوفر  استخدامأجنزت جمموعة من الدراسات حول الوضع التغذوي يف اجلزائر ب

  :الغذائي نذكر منها 
 – 1963فر الغذائي للفترة قامت وزارة الصناعة والطاقة اجلزائرية باعداد ميزان الوـ  1ـ  1

حددت فيه متوسط كميات املواد الغذائية اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر، واجلدول رقم  1967
  .يوضح ذلك) 41(

ميزانية الوفر الغذائي للفترة )  F.A.O( أعدت املنظمة العاملية لألغذية والزراعة  ـ 2ـ  1
غذائية اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر، قدرت فيها متوسط كميات املواد ال 1966 – 1964

  .يبني ذلك ) 41(واجلدول رقم 

                                                )1(  - DOMINIQUE BADILLO : OP CIT , P 117 . )2(  - I BID , P 117 . 
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بإعداد ميزان الوفر )  F.A.O( ة العاملية لألغذية والزراعة مقامت أيضا املنظ ـ 3ـ  1
قدرت فيه متوسط كميات املواد الغذائية اليت يستهلكها الساكن يف  1969 – 1966الغذائي للفترة 

  .يوضح ذلك ) 41(م اجلزائر، واجلدول رق
حددت  1970 – 1966أعدت وزراة الفالحة ميزانية الوفر الغذائي خالل الفترة  ـ 4ـ  1

يبني ) 41(متوسط كميات املواد الغذائية اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر ، واجلدول رقم  افيه
  .ذلك

نيات للوفورات ميزا)  F.A.O (املنظمة العاملية لألغذية والزراعة أعدت كذلك  ـ 5ـ  1
قدرت يف تلك امليزانيات متوسط كميات املواد )  2001 – 1970( الغذائية خالل العقود الثالثة  

  .وضح ذلك ي) 41(الغذائية اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر، واجلدول رقم 
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 جدول رقم (41)
  ائرمتوسط كمیات المواد الغذائیة التي یستھلكھا الساكن في الجز

  سنة/ كلغ: الوحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F . A . O  

1991 - 2001 

 

F . A . O  

1981 - 1990 
 

F . A . O  

1970 - 1980 
 

  وزارة الفالحة

1966 - 1970 
 

F . A . O  

1966 - 1969 

F . A . O  

1964 - 1966 

وزارة الصناعة 
  والطاقة

1963 - 1967 
  

  الفترة الزمنیة والھیئة
  

  المنتوج
 224  

197  
34.5  
06.2  
83  

41.1  
27.3  
23.1  
19.9  
3.2  

105.7  
03.7  
17.4  
16.3  
1.1  

201.0  
181.2  
33.0  
05.6  
64.4  
39.7  
30.6  
21.1  
17  
4.1  

101.1  
3.8  

16.7  
13.8  
2.9 

172.9  
150.1  
23.9  
4.3  

39.5  
43.5  
23.4  
12.3  
10.6  
1.7  

66.8  
02.0  
10.7  
8.9  
1.8 

136.6  
-  

12.2  
02.5  
20.8  
46.7  
19.2  
09.2  

-  
-  

56.6  
1.58  
08.4  

-  
- 

170.9  
-  

17.3  
04.1  
44.2  
50.0  
17.1  
09.4  

-  
-  

14.4  
01.3  
05.4  

-  
- 

141.9  
-  

16.3  
04.4  
28.6  
43.8  
17.1  
10.1  

-  
-  

18.6  
01.5  
06.3  

-  
- 

154  
-  

23  
3.25  
58  
60  

19.8  
11.1  

-  
-  

43.5  
1.5  
8.6  
-  
- 

  الحبوب ومشتقات الحبوب
  ـ القمح        

  البطاطس
  الخضر الجافة 

  الخضر
  الفواكھ

  السكر ومشتقات السكر
  اللحوم والبیض

  ـ اللحوم         
  ـ البیض         

  الحلیب ومشتقات الحلیب
  السمك

  الزیوت والمواد الدسمة
  الزیوت -          
 المواد الدسمة -          

   F.A.O : STAT , Réseau Internet – 1.                                                                                                                                                                                                  : المصدر
2 - ABDELHAMID BENCHARIF :  Eléments de Reflexion Sur la Dynamique de la Consommation Alimentaire En Algerie. Revue Economie Appliquée et 
                                                        Développement,  N° 14 , CREAD ,Alger, 1988 ,  P 64 – 65  



 147

  :اآليت ) 41(لص من اجلدول يستخ
اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر واملقدرة من إن متوسط كميات املواد الغذائية ـ  1ـ  1

أفضل من متوسط الكميات املقدرة من  1967 – 1963طرف وزارة الصناعة والطاقة خالل الفترة 
من حيث منتجات احلبوب،  1966 – 1964غذية والزراعة خالل الفترة قبل املنظمة العاملية لأل

س، واخلضر والفواكه ، والسكر ومشتقاته ، واللحوم والبيض، واحلليب ومشتقاته، واملواد طوالبطا
  .الدمسة

كان متوسط كميات املنتجات الغذائية اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر  ـ 2ـ  1
فضل من متوسط أ 1969 – 1966عاملية لألغذية والزراعة خال الفترة واملقدرة من قبل املنظمة ال

فيما خيص احلبوب  1970 – 1966الكميات املقدرة من طرف وزارة الفالحة خالل الفترة 
والبطاطس والبقول واخلضر، والفواكه واللحوم والبيض، بينما كان العكس بالنسبة للسكر 

  .ومشتقاته ، واملواد الدمسة
ها الساكن يف اجلزائر خالل استهلككميات املواد الغذائية اليت متوسط  فعارت ـ 3 ـ 1

ات بالنسبة للحبوب ومشتقاته ، والبطاطس، والسكر يمقارنة بعقد الستين 1980 – 1970الفترة 
ىل إويرجع ذلك . ومشتقاته، والبيض واللحوم، واحلليب ومشتقاته ، والسمك واملواد الدمسة

  .ت واملواد الغذائية وخاصة املعاشيةسعار اخلدماأسياسة دعم 
ها الساكن يف اجلزائر خالل استهلكمتوسط كميات املنتجات الغذائية اليت  ارتفع ـ 4 ـ 1

) فيما عدا الفواكه ( بالنسبة لكل املواد الغذائية  1980 – 1970مقارنة بالفترة  1990 – 1981الفترة 
 ارتفاعواملواد الدمسة، ويعود ذلك إىل  ،واخلضر ،واللحوم والبيض ،وخاصة احلليب ومشتقاته

  .سعار اخلدمات واملواد الغذائيةأ، ومواصلة سياسة دعم املستوى املعاشي
ها الساكن يف استهلككذلك متوسط كميات املنتجات الغذائية اليت  ارتفع ـ 5 ـ 1

الغذائية ماعدا بالنسبة لكل املواد  1990 – 1981مقارنة بالفترة  2001 – 1991اجلزائر خالل الترة 
ىل توفر املواد الغذائية مبختلف أنواعها يف إويرجع ذلك . هاستهالك اخنفضالسكر ومشتقاته الذي 
  .املستوى املعاشي لذوي الدخول املرتفعة ارتفاعو ،السوق على مدار السنة

لى مة الغذائية ملختلف املواد الغذائية، وتطبيقاا عياجلداول اخلاصة بتحليل الق استخداموب
متوسط كميات املواد الغذائية اليت يستهلكها الساكن يوميا، ميكن احلصول على نصيبه اليومي من 

  .السعرات احلرارية والربوتني والدهون
  .يوضح احلصص التغذوية للوجبات املختلفة) 42(واجلدول رقم 
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 جدول رقم (42)
  المتوسطة حتیاجاتنة باالمقار حتیاجاتالحصص التغذویة للوجبات المختلفة ومعدل تغطیة اال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  7 6 5 4  3 2 1      
الوجبة 

  المتوسطة

 

F . A . O  

1991 - 2001 

F . A . O  

1981 - 1990 
 

F . A . O  

1970 - 1980 
 

  وزارة الفالحة

1966 - 1970 
 

F . A . O  

1966 - 1969 

F . A . O  

1964 - 1966 

 

ارة الصناعة وز
  والطاقة

1963 - 1967 

وحدة 

  القیاس
 

  الفترة الزمنیة والھیئة
  

  الوجبة
 2400  

-  
-  

55.0  
37.5  
17.5  

-  
-  
-  

  

2952  
2657  
295  
80.4  
61.0  
19.4  
70.2  
52.6  
17.6  
  

2754  
2427  
327  
73.2  
54.9  
18.3  
65.6  
44.9  
20.7  
  

2199  
1975  
224  
57.7  
46.0  
11.7  
44.7  
30.4  
14.3  
  

1777  
-  
-  

47.7  
38  
9.7  
37  
-  
-  

  

1922  
-  
-  

54.8  
48.9  
05.9  

-  
-  
-  

  

1712  
-  
-  

48  
41.3  
6.7  
-  
-  
-  

  

1994  
-  
-  

53.3  
43.7  
09.6  

-  
-  
-  

  

  سعر حراري
"  "  
"  "  
  غم
"  "  
" "  
  غم
"  "  
"  "  
  

  ـ الكالوریات
  ـ النباتیة           
  ـ الحیوانیة           

  )الكلي ( ـ البروتین اإلجمالي 
  ـ البروتین النباتي           
  ـ البروتین الحیواني           

  ـ الدھون
  ـ الدھون النباتیة           
  ـ الدھون الحیونیة           

    
100  
100  
100  
100  

  
123  

146.18  
162.67  
110.85  

  
114.75  
133.09  
146.4  
104.57  

  
91.62  
104.91  
122.67  
66.85  

  
74  

86.7  
101.34  

55.4  

  
80.1  
99.6  

130.4  
33.7  

  
71.3  
87.3  

110.13  
38.3  

  
83.1  
96.9  

116.53  
54.9  

  
%  
%  
%  
%  

  النسبة من االحتیاجات المتوسطة
  ـ الكالوریات
  ـ البروتین 
  ـ البروتین النباتي           
  ـ البروتین الحیواني           

  
  F.A.O : STAT , Réseau Internet – 1.                                                                                                                                                                                               ::  المصدر

 2 - ABDELHAMID BENCHARIF :  Eléments de Reflexion Sur la Dynamique de la Consommation Alimentaire En Algerie. Revue Economie Appliquée et 
                                                        Développement,  N° 14 , CREAD, Alger, 1988 ,  P 66 . 
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  :ما يلي ) 42(نتج من حتليل بيانات اجلدول رقم يست
، 1( ات ــإن الكالوريات احملصلة يف الوجبات بالنسبة للساكن حسب الدراسـ  1ـ  1

)  %123، %114.75، %91.62، %74، %80.1، %71.3، %83.1( متثل نسبة )  7، 6، 5، 4، 3، 2
  .مقارنة بعدد الكالوريات احملصلة يف الوجبة املتوسطةعلى التوايل 

( إن الربوتينات الكلية احملصلة يف الوجبات بالنسبة للساكن حسب الدراسات  ـ 2 ـ 1
، %133.09، %104.91، %86.7، %99.6، %87.3، %96.9( تعادل نسبة )  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1

  .احملصلة يف الوجبة املتوسطة وتينات الكليةربعلى الترتيب مقارنة بال )146.18%
، 3، 2، 1( ات ــبلغت نسبة الربوتني النبايت احملصلة بالنسبة للساكن يف الوجب ـ  3 ـ 1

، %146.4، %122.67، %101.34، %130.4، %110.13، %116.53( حوايل )  7، 6، 5، 4

طة، يف حني بلغت نسبة ، مقارنة بالربوتني النبايت احملصل يف الوجبة املتوسعلى التوايل ) 162.67%
)  %110.85، %104.57، %66.85، %55.4، %33.7، %38.3، %54.9( الربوتني احليواين حوايل 

  .على التوايل مقارنة بالربوتني احليواين احملصل يف الوجبة املتوسطة
من نقص وسوء )  5، 4، 3، 2، 1( عاىن الساكن يف اجلزائر حسب الدراسات  ـ 4 ـ 1

  .األمر خالف ذلك فيما خيص الدراستني السادسة والسابعةالتغذية، بينما 
  ستھالكطریقة التحقیقات حول اال ـ 2

العائلي ـ من قبل هيئات  ستهالكات ومسوحات حول االاستقصاءأجريت كذلك عدة 
  : اجلزائر ، نعرض منها  استقاللوباحثني خالل فترات خمتلفة منذ 

  )∗(العائلي الكستھنتائج التحقیق األول حول اال ـ 1ـ   2
حول  استقصاءب)  A.A.R.D.E.S(  قتصاديةحباث الدميغرافية واالقامت اجلمعية اجلزائرية لأل

رت فيه متوسط كميات املواد الغذائية اليت دق 1968 – 1967األسري خالل الفترة  ستهالكاال
  .يوضح ذلك ) 43(يستهلكها الساكن يف اجلزائر، واجلدول رقم 

  
  

                                                
   :التحقيق املصحح  -  )∗(

A.A.R.D.E.S = L'assaciation Algérienne Pour La Recherche Demographique, Economique et Social.  
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  تحقیق الثانينتائج ال ـ 2 ـ 2
يات ستغاللالغذائي بالنسبة لال ستهالكأجرت وزارة الفالحة والثورة الزراعية حتقيق حول اال

قدرت فيه متوسط كميات  1977الفالحية يف القطاع الزراعي اخلاص بالشمال اجلزائري ي سنة 
  .ذلك يبني ) 43(املنتجات الغذائية املستهلكة من قبل الساكن يف اجلزائر، واجلدول رقم 

  DOMINIQUE BADILLOدراسة  ـ 3 ـ 2
الغذائي يف اجلزائر خالل  ستهالكبإعداد دراسة حول اال)  DOMINIQUE BADILLO(ام ق
األسري الذي أعدته  ستهالكمعتمدا يف ذلك على التحقيق األول حول اال 1978 – 1977الفترة 

)A.A.R.D.E.S  ( وزارة الفالحة والثورة  ، والتحقيق الذي أجرته1968 – 1967خالل الفترة
يف اجلنوب  ستهالكوخاصة فيما يتعلق باال ،، مع إجراء تعديالت عليهما1977الزراعية يف عام 

وقد توصلت هذه الدراسة إىل حتديد متوسط كميات املواد الغذائية . الذايت ستهالكواال ،اجلزائري
يوضح ) 43(يف، واجلدول رقم اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر عامة، والساكن يف احلضر والر

  .ذلك 
  األسري ستھالكنتائج التحقیق حول اال ـ 4 ـ 2

واملفتشية الوطنية لإلحصاء  )∗( ) D.S.C.N( امت مديرية اإلحصاءات واحملاسبة الوطنية ق
األسري ما بني  ستهالكحول اال استقصاءبإجراء  )∗∗( ) C.N.R.E.S (والتحقيقات اإلحصائية 

قدرت فيه متوسط كميات املنتجات الغذائية اليت يستهلكها  1980هر مارس وش 1979شهر مارس 
  .يبني ذلك ) 43(الساكن يف اجلزائر، واجلدول رقم 

   ستھالكنتائج المسح الشامل حول اال ـ 5 ـ 2
بإجراء مسح شامل حول  1988يف سنة  )∗∗∗( ) O.N.S( ام الديوان الوطين لإلحصائيات ق

ه متوسط كميات املواد الغذائية اليت يستهلكها الساكن يف اجلزائر، األسري قدر في ستهالكاال
  .يوضح ذلك ) 43(واجلدول رقم 

  
  

                                                 - D.S.C.N = La Diréction Des Statistiques et de la Comptabilité Nationale.)∗(  
 - C.N.R.E.S  = Commissariat National Au Recensement et Enqetes Statistiques.)*∗(  
 - O.N.S  = Office National des Statistiques.)* *∗(  
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 جدول رقم (43)
  تطور متوسط كمیات المواد الغذائیة التي یستھلكھا الساكن في الجزائر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  4 3 2  1     
  الدیوان الوطني لإلحصائیات

o.n.s  
1988  
  

D.S.C.N  et  
c.n.r.e.s  

1979 - 1980 

Dominique badillo 

1977 - 1978 
 

  وزارة الفالحة والثورة الزراعیة
1977 
 

A.A.R.D.E.

S  
1967 - 1968 

وحدة 
  القیاس

 

  الھیئة
  المنتوج

 175.8  
100.73  
39.70  
6.22  

40.92  
72.69  
13.66  
12.00  
30.94  
3.77  

27.17  
19.2  
17.8  

23.99  
11.97  
12.02  
3.37  
64  

71.50  
15.82  
15.35  
1.14  

185.33  
102.38  
33.42  
8.26  
34.4  

55.79  
10.86  
8.71  

32.79  
2.79  
30  

15.82  
15.17  
15.68  
11.34  
4.34  
2.22  
21  

61.35  
15.29  
14.74  
1.36  

200  
 -  
 -  

4.4  
21.7  
39.8  
08  
 -  

33.7  
6.1  
27.6  
20  
 -  

10.8  
6.8  
4.0  
1.9  
16  
55  

12.5  
 -  
 -  

200  
 -  
 -  
7  

23.6  
38.4  

  ـ- 
 -  

60.4  
 -  
 -  

23  
 -  

11.4  
 -  
 -  
2  
 -  

71.4  
12.5  

 -  
 - 

250  
131.44  

29  
03.4  
22  

37.8  
09  
 -  

28.6  
07.6  
21  

14.25  
14  

10.3  
9.8  
0.5  
1.35  
09  
35  

10.2  
9.78  

 -  

  كلغ
"  "  
"  "  
"  "  
" "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
"  "  
  وحدة
  لتر
  كلغ
  لتر
  كلغ

  اـ الحبوب ومشتقاتھ
  ـ الدقیق والفرینة      
  ـ الخبز      

  الجافةـ البقول 
  ـ البطاكس

  ـ الخضر الطازجة
  ـ الطماطم        
  ـ البصل       

  ـ الفواكھ
  ـ الفواكھ الجافة       
  ـ الفواكھ الغضة       

  ـ السكر والمنتجات السكریة
  ـ السكر       

  ـ اللحوم واألسالب
  ـ اللحم األحمر واألسالب       
  ـ اللحم األبیض       

  ـ األسماك
  البیض ـ 
  الحلیب ومشتقاتھـ 

  ـ الزیوت والمواد الدسمة
  ـ الزیوت            
  ـ الزبدة           

  .336، ص 1996، الجزائر ، 17الدیوان الوطني لإلحصائیات ، المجموعة اإلحصائیة السنویة للجزائر ، رقم ـ  1:  المصدر
2 - ABDELHAMID BENCHARIF : Eléments de Reflexion Sur la Dynamique de la Consommation Alimentaire En Algerie. Revue Economie Appliquée et 
            Développement,  N° 14 , CREAD ,Alger, 1988 ,  P 65 . 
3 - DOMINIQUE BADILLO : Stratigies agro- Alimentaires Pour L'algerie Prospective 2000 ,Centre de Recherches et D'etudes Sur Les Sociétés Mediteranéennes, aix – en – Provence, 1980, P 122 . 
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  :يلي ما )43(يستخلص من اجلدول رقم 
دقيق و الفرينة املستهلكة يف تناقص بالنسبة لكل أن متوسط كميات احلبوب و ال ـ 1 ـ 2

  .استمرارالتحقيقات ، بينما كان العكس فيما خيص متوسط كميات اخلبز املستهلكة اليت تزايدت ب
 ). اخلضر اجلافة (حدث تذبذب يف متوسط الكميات املستهلكة من البقول  ـ 2 ـ 2

البطاطس، و ،ضر الطازجةاجته متوسط الكميات املستهلكة من منتجات اخل ـ 3 ـ 2
  .واملواد الدمسة حنو التصاعد بالنسبة لكل التحقيقات ،واألمساك ،والبيض ،للحوموا

يف  خنفاضوخاصة اجلافة حنو اال ،اجته متوسط الكميات املستهلكة من الفواكه ـ 4 ـ 2
  ). 5 ، 4 ، 3 ( التحقيقات
تحقيق الثالث الاته يف متوسط الكميات املستهلكة من احلليب ومشتق اخنفاض ـ 5 ـ 2

  .يف حتقيقني الرابع و اخلامس ارتفعولكن  ،مقارنة بالتحقيق الثاين
ومتوسط كميات املواد الغدائية  ،ل اخلاصة بتحليل القيمة الغدائيةاجلداو استخداموب

ن من كلسالمت حساب املتوسط اليومي )  5، 4، 3، 2، 1 (املستهلكة بالنسبة ملختلف التحقيقات 
  :يوضح ذلك) 44(رقم  احلرارية و الربوتني و الدهون ، واجلدول السعرات
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 جدول رقم (44)
  المتوسطة حتیاجاتمقارنة باال حتیاجاتالحصص التغذویة للوجبات المختلفة ومعدل تغطیة اال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  4  3 2 1      

  الوجبة المتوسطة

 

D.S.C.N  et  

c.n.r.e.s  
1979 - 1980 

Dominique 

badillo 

1977 - 1978 

وزارة الفالحة 
  والثورة الزراعیة

1977 

A.A.R.D.E.

S  

وحدة 

 القیاس

  والھیئةالفترة الزمنیة 
  

  الحصص
 2400  

 -  
 -  
 -  

55  
37.5  

 -  
17.5  

 -  
 -  
 -  

2425  
 -  
 -  
 -  

68.44  
55.04  

 -  
13.4  
56  

45.72  
10.28 

2441  
2258  
1602  
163  

68.41  
57.71  
51.40  
10.70  
49.60  
36.80  
12.80  

26.61  
 -  
 -  
 -  

76.7  
 -  
 -  

11.8  
49.3  

 -  
 - 

2756  
2581  
2040  
175  
82.1  
74.3  
67.2  
7.8  
43.1  

 -  
 - 

  سعر حراري
"  "  
  ""  

"  "  
  غم
"  "  
"  "  
" "  
  غم
"  "  
"  "  
  

  ـ الكالوریات
  ـ النباتي           

  ـ الحبوب                  
  ـ الحیواني           

  ـ البروتین الكلي 
  ـ البروتین النباتي           

  ـ الحبوب                   
  ـ البروتین الحیواني           

  ـ الدھون
  ن النباتیةـ الدھو           
  ـ الدھون الحیوانیة           

    
100  

 -  
 -  

100  
100  
100  

  
101.04  

 -  
 -  

124.36  
179.36  
76.57  

  
101.71  

 -  
 -  

124.38  
153.89  
61.14  

  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

  
114.83  

 -  
 -  

129.27  
198.13  
44.67  

  
%  
%  
%  
%  
%  
%  

  النسبة من االحتیاجات المتوسطة
  ـ الكالوریات

  ـ النباتي           
  ـ الحیواني           

  ـ البروتین الكلي
  ـ النباتي           
  ـ الحیواني           

  .345، ص 1981المجموعة اإلحصائیة السنویة للجزائر، الجزائر ، الدیوان الوطني لإلحصائیات ، ـ  1:  المصدر  
2 - ABDELHAMID BENCHARIF : Eléments de Reflexion Sur la Dynamique de la Consommation Alimentaire En Algerie. Revue Economie Appliquée et 
            Développement, N° 14 , CREAD ,Alger, 1988  ,  P 67 . 
3 - DOMINIQUE BADILLO : Stratigies agro- Alimentaires Pour L'algerie Prospective 2000 , Centre de Recherches et D'etudes Sur Les Sociétés Mediteranéennes, aix – 
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  :ما يلي ) 44(تج من حتليل بيانات اجلدول رقم نيست
)  4، 3، 1( قيقات حكالوريات احملصلة بالنسبة للتشكل متوسط ال ـ 1 ـ 2

على الترتيب مقارنة بالكالوريات احملصلة )  %101.04،  %101.71، %114.83 (  ةــــنسب
  .يف الوجبة املتوسطة

)  4، 3،  1( قيقات حبلغ متوسط الربوتني اإلمجايل احملصل بالنسبة لت ـ 2 ـ 2
على التوايل مقارنة بالربوتني الكلي احملصل يف )  %124.36، %124.38، %129.27( ة نسبـــ

من الربوتني )  %179.36، %153.89، %198.13( الوجبة املتوسطة، وشكل الربوتني النبايت نسبة 
)  %76.57،  %61.14، %44.57( النبايت احملصل يف الوجبة املتوسطة، ومثل الربوتني احليواين نسبة 

  .لوجبة املتوسطةمن الربوتني احليواين احملصل يف ا
 4، 3، 1( تتصف الوجبة الغذائية بالنسبة للساكن يف اجلزائر حسب التحقيقات  ـ 3 ـ 2

  .بسوء التغذية مقارنة بالوجبة املتوسطة فيما خيص الربوتني احليواين رغم التحسن) 

  المبحث الثاني
  في الجزائر تحلیل الوضع التغذوي

وتطور متوسط  ،ب يف النمط التغذويدور احلبو: يتطرق هذا املبحث إىل كل من 
  .الفردي من املواد الغذائية ستهالكاال

  دور الحبوب في النمط التغذوي في الجزائر: أوال 

ات اليت مت التطرق إليها يف املبحث السابق ستقصاءدراسات املوازين الغذائية واالتربز نتائج 
ة رسوخاصة القمح يف النمط الغذائي لأل، الذي تلعبه احلبوب أمهية الدور –رغم تفاوت بياناا  –

أو األسر ذات الدخول املتوسطة واملرتفعة،  ،ة الدخلضاجلزائرية، سواء يف ذلك األسر منخف
  .وسكان الريف واحلضر

ساسي الذي حيصل منها الفرد اجلزائري على اجلزء األكرب من تعترب احلبوب املصدر األ
 توليد الطاقة احلرارية والربوتينات ضمن الوجبة السعرات احلرارية والربوتني، حيث سامهت يف

رة ـخالل الفت)  A.A.R.D.E.S( على الترتيب حسب حتقيق  %81.85و ،  %74الغذائية بنسبة 
 D.S.C.N( على التوايل حسب حتقيق  %75.13و  %65.63، وسامهت أيضا بنسبة 1968 – 1967

من جمموع  %79.9بوب كذلك بنسبة وشاركت احل. 1980 – 1979خالل الفترة )  C.N.R.E.Sو 
من جمموع الدهنيات احملصلة يوميا  %24.9و  ،من جمموع الربوتينات %86.4السعرات احلرارية، و 
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 ،%78 و،%67.9، بينما بلغت )  A.A.R.D.E.S(  ستقصاءللساكن يف املناطق الريفية بالنسبة ال
على التوايل  %7.3 ،%60، %53 لتعلى الترتيب يوميا للساكن يف املناطق احلضرية، ومث 12.6%

 D.S.C.N( ق ـــــوسامهت احلبوب حسب حتقي. يوميا للساكن يف منطقة اجلزائر الكربى
 ،من جمموع الربوتينــات %77 و من جمموع السعرات احلرارية، %73حبوايل )  C.N.R.E.Sو 
، %67ت بـ ــمن جمموع الدهنيات احملصلة يوميا للساكن يف الريف ، يف حني سامه %32 و

 ، %57 و ،%59على الترتيب يوميا للساكن يف املدن املتوسطة، وكانت حوايل  %20 و،%68و 
  .)1(على التوايل للساكن يف منطقة اجلزائر الكربى %13و 

  الفردي من المواد الغذائیة ستھالكتطور متوسط اال: ثانیا 

ط كميات املواد الغذائية أن متوس)  41جدول رقم ( يستخلص من ميزانيات الوفر الغذائي 
والبطاطس  ،ومشتقاا، واخلضر ،ها الساكن يف اجلزائر قد تزايد بالنسبة للحبوباستهلكاليت 

  .وخاصة يف عقد الثمانينات ،واملواد الدمسة ،واحلليب ومشتقاته ،واللحوم
)  43جدول رقم ( العائلي  ستهالكات واملسوحات حول االستقصاءولكن ما يستنتج من اال

قد تناقص، يف حني تزايد متوسط  االفردي من احلبوب ومشتقا ستهالكو أن متوسط االه
واخلضر  ،واحلليب ومشتقاته ،وخاصة اللحوم ،الفردي من املواد الغذائية األخرى ستهالكاال

وخاصة  ،للدولة اجلزائرية ةاالجتماعيات بفضل السياسة يات والثمانينيوالبطاطس يف عقدي السبعين
  .ار املواد الغذائية األساسيةدعم اسع

ات بعد تطبيق برناجمي يالفردي من املواد الغذائية يف التسعين ستهالكولكن تراجع متوسط اال
اء دعم أسعار املواد وإلغ ،وخاصة فيما يتعلق بتحرير األسعار ،والتصحيح اهليكلي ،ستقراراال

للدراسات والتحاليل اخلاصة حسب التحقيق الذي أجراه املركز الوطين . ساسيةالغذائية األ
من األسر  %56أسرة تبني أن  2000، والذي مشل عينة من 1998بالتخطيط يف شهر مارس 

، بل 1993والزيت منذ  ،والفواكه ،كاللحومها من املواد الغذائية استهالكاجلزائرية قد قلصت 
خيل من جهة األسعار من جهة وضعف املدا ارتفاعبعض هذه املواد بسبب  استهالكختلت عن 

، ومخس مرات 1995أخرى، إذ تضاعفت أسعار املواد الغذائية ثالثة مرات أو أكثر يف اية سنة 
  .)2(1988مقارنة بأسعار سنة  1998أو أكثر يف اية سنة 

                                                )1(  - N. BOURENANE : Analyse de L'evolution Récente de La Consomation Alimentaire En Algérie . 
Séminaire International . Les Modéles de Consommations et les Politiques Alimentaires Dans Les Pays du 
Maghreb. Alger , 17 – 19 Décembre 1984, P 21 – 22 – 24 . 

)2(  - 2000ة ـحول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاين من سن تقرير :االجتماعي ي وقتصادالوطين االلس ا 
  . 86، ص ) 2001اجلزائر ، ماي ( 



 156

الفردي من الغذاء بصورة أعمق يستحسن التعرض  ستهالكولفهم التغريات احلاصلة على اال
  .إخل  ...، البقول اجلافة، اللحوم احلبوب: جمموعات السلع الغذائية الفردي من حيث ستهالكإىل اال

  الفردي  من الحبوب  ستھالكاال ـ 1
متوسط كميات احلبوب والدقيق يستخلص أن ) 43(بالرجوع إىل بيانات اجلدول رقم 

ني كلغ يف الدراست 74.2كلغ، و  64.67حبوايل  اخنفضها الساكن يف اجلزائر استهلكوالفرينة اليت 
كلغ  29.06 حبوايل اخنفضعلى التوايل مقارنة بالدراسة األوىل فيما خيص احلبوب، و)  5، 4(
على الترتيب مقارنة بالدراسة األوىل فيما خيص الدقيق )  5، 4(كلغ يف الدراستني  30.71و

الفردي من احلبوب حنو  ستهالكويف الوقت الراهن هناك دالئل ومؤشرات تؤكد ميل اال. والفرينة
على الزيادة املضطردة " الغذاء والتغذية والزراعة يف اجلزائر " خميب يف دراسته . ، فقد أكد أرتفاعاال

بسبب ضعف القدرة الشرائية  )1(1990الفردي من السميد واخلبز منذ سنة  ستهالكيف متوسط اال
 اخنفاضمن جهة ، وللفرد واألسرة اجلزائرية بفعل حترير األسعار وإلغاء الدعم عن املواد الغذائية 

  .والتعديل اهليكلي ستقراراملداخيل من جهة أخرى، وخاصة منذ تطبيق برناجمي اال
احلبوب ومشتقاته يستخلص  استهالكحول  1988وبالتعمق يف دراسة معطيات حتقيق سنة 

  : )2(اآليت
كلغ سنويا، علما أن متوسط  175.8الفردي من احلبوب  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 1 ـ 1

  ريـــعلى منه يف الوسط احلضأ، ) كلغ سنويا 184.3 ( الفردي يف الوسط الريفي ستهالكاال
  .)كلغ سنويا  169.6 (

كلغ سنويا، و  92.6الفردي من السميد والفرينة  ستهالكبلغ أيضا متوسط اال ـ 2 ـ 1
كلغ  119.7 ( فردي يف الوسط الريفيال ستهالككلغ سنويا على الترتيب ، غري أن متوسط اال 8.2

أعلى منه يف الوسط احلضري بالنسبة للسميد ، ولكن العكس بالنسبة )  كلغ سنويا 6.7، سنويا
  .)كلغ سنويا  8.7، كلغ سنويا 81.9 ( للفرينة

كلغ،  100.8السنوي للفرد من السميد والفرينة بـ  ستهالكقدر متوسط اال ـ 3 ـ 1
األول  )∗(رٍيشعلْكلغ بالنسبة ل 95و  ،كلغ 93و كلغ،  77علما أن هذا املتوسط بلغ حوايل 

                                                
، مرجع سبق ذكـره، " مالحظات حول السياسات الزراعية اجلزائرية" الغذاء والتغذية والزراعة يف اجلزائر : أ . خميب -  )1(
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  .واخلامس والعاشر على التوايل 
كلغ سنويا، علما أن متوسط  39.7الفردي من اخلبز  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 4 ـ 1

ي ــ، أعلى منه يف الوسط الريف ) كلغ سنويا 49.8 ( الفردي يف الوسط احلضري ستهالكاال
  . ) كلغ سنويا 14.1(

 36.07و ،كلغ 18.34السنوي للفرد من اخلبز حوايل  ستهالكمتوسط اال قدر ـ 5 ـ 1

  .كلغ بالنسبة للعشري األول واخلامس والعاشر على التوايل 62.03و  ،كلغ
  الفردي  من البقول الجافة ستھالكاال ـ 2

من األمور املرغوب فيها، واليت ) الغضة واجلافة ( يعترب تناول كميات وافرة من البقوليات 
عها علماء التغذية واملنظمات الدولية املهتمة بالتغذية ألا البديل عن اللحم واملنتجات جيش

احليوانية يف الدول النامية املتميزة بنقص اإلنتاج احليواين من جهة، وقلة املوارد املالية املعتمدة 
 ستهالكط االمتوس ارتفعويف اجلزائر . املنتجات احليوانية من اخلارج من جهة ثانية ستريادال

مقارنة )  4الدراسة (  1980 – 1979سنة  استقصاءكلغ يف  4.86الفردي من البقول اجلافة حبوايل 
 اخنفضو. والعدس ص، ويليها يف األمهية احلمااستهالكاألول، وكانت اللوبيا األكثر  ستقصاءباال

مقارنة )  5ة الدراس(  1988سنة  استقصاءكلغ يف   2.04الفردي حبوايل  ستهالكمتوسط اال
. واللوبيا  صا مث تاله يف األمهية احلماستهالك، وكان العدس أكثر 1980 – 1979سنة  استقصاءب

ات يالتصاعد منذ بداية عقد التسعين اجتاهالفردي من البقول اجلافة يف  ستهالكولكن بدأ متوسط اال
 اخنفاضاكه، وأسعار اللحوم واخلضر والفو ارتفاعبسبب  )1(1998كلغ سنة  7.2حيث بلغ 

ويتصف . قتصاديةترتبة عن اإلصالحات االمللقدرة الشرائية للمواطنني جراء اآلثار السلبية اا
  : البقول اجلافة مبا يلي  استهالك
سنة  استقصاءالفردي السنوي من البقول اجلافة حسب  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 1 ـ 2

كلغ بالنسبة للعشري  10.2و  ،كلغ 5.7 و ،كلغ 2.9كلغ علما أنه بلغ حوايل  6.22حوايل  1988
الفردي السنوي يف الوسط  ستهالكوكان مستوى اال.  )2(األول واخلامس والعاشر على التوايل

  .كلغ  5كلغ أعلى منه يف الوسط الريفي  6.2احلضري 
  

                                                )1(  - O. ZAGHOUANE ET AUTRE : La Réhabilitation et le Développement des Legumineuses Alimentaires 
Dans Le Cadre Du Plan National de Développement Agricole . Revue N° 34, Céréaliculture, L'institut Technique 
des Grandes Cultures , Alger 2000, P 61.  
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أسعار املنتجات احليوانية واخلضر تدفع  ارتفاعالقدرة الشرائية، و اخنفاضإن  ـ 2 ـ 2
  .البقول اجلافة  ستهالكوخاصة الفقرية إىل اللجوء أكثر ال ،ت اجلزائريةبالعائال

الفردي منها،  ستهالكتتحكم أسعار كل صنف من البقول اجلافة يف األمهية لال ـ 3 ـ 2
فإذا كانت أسعار اللوبيا أقل من أسعار األصناف األخرى من البقول اجلافة، فإن الكميات 

  .املستهلكة منها تكون األكرب
  الفردي  من  الخضر ستھالكاال ـ 3

ساسي تعد اخلضر والفواكه من أهم املواد الغذائية يف الوجبة الغذائية ألا مصدر هام وأ
فردي من البطاطس واخلضر ال ستهالكويف اجلزائر قدر متوسط اال. للفيتامينات واألمالح واأللياف

، وهو 1980 – 1979سنة  استقصاءكلغ على التوايل يف  55.79كلغ ، و  34.40األخرى حبوايل 
خرى مقارنة األكلغ بالنسبة للخضر  21، و سطكلغ بالنسبة للبطا 12.7حبوايل  ارتفعبذلك 

فردي من البطاطس واخلضر األخرى حبوايل ال ستهالكااليضا متوسط أوقدر . األول ستقصاءباال
كلغ بالنسبة  6.52دار مبق ارتفع، أي 1988سنة  استقصاءكلغ على الترتيب يف  72.7كلغ و  41

  .1980 – 1979سنة  استقصاءكلغ للخضر األخرى مقارنة ب 16.9س و طللبطا
 ستقصاءاخلضر بالنسبة ال استهالكوعموما ميكن إستخالص املالحظات التالية فيما خيص 

  .)1(1988سنة 
 39.88و  ،كلغ 19.28الفردي السنوي من البطاطس  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 1 ـ 3

 47.19والعاشر على التوايل، وكان حوايل  ،واخلامس ،كلغ بالنسبة للعشري األول 60.96و  ،كلغ
  .كلغ على الترتيب فيما خيص اخلضر األخرى 185.79و  ،كلغ 105.77و   ،كلغ

 121.4 ( ضري الوسط احلالفردي من اخلضر يف ستهالكإن مستوى متوسط اال ـ 2 ـ 3
  .)كلغ سنويا  94.6(  أعلى منه يف الوسط الريفي) كلغ سنويا 
كلغ يف  37.2الفردي من البطاطس حتسنا حيث بلغ  ستهالكسجل مستوى اال ـ 3 ـ 3

  .كلغ يف الوسط احلضري 42.5الوسط الريفي، يف حني بلغ 
أصبحت أغلب اخلضر متواجدة يف األسواق اجلزائرية على مدار السنة بفعل  ـ 4 ـ 3

  .الزراعة احملمية 
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  من  الفواكھ  الفردي ستھالكاال ـ 4
اليت تعد ) غري القابلة للهضم ( تعترب الفواكه مصدرا رئيسيا للفيتامينات واأللياف السللوزية 

وقتل امليل املوجود لدى  ،وختليص اجلسم من الفضالت ،عنصرا فعاال يف آلية هضم األغذية
كلغ  32.79وايل الفردي من الفواكه ح ستهالكويف اجلزائر بلغ متوسط اال .األجسام حنو اإلمساك

، وهو بذلك 1980 – 1979سنة  استقصاءيف ) كلغ فواكه جافة  2.79كلغ فواكه طازجة،  30( 
الفردي من  ستهالكوبلغ أيضا متوسط اال. األول ستقصاءكلغ مقارنة باال 4.19مبقدار  ارتفعقد 

سنة  اءاستقصيف ) كلغ فواكه جافة  3.8كلغ فواكه طازجة،  27.2( كلغ  31الفواكه حوايل 
ويستخلص فيما خيص . 1980 – 1979سنة  استقصاءكلغ مقارنة  ب 10.8حبوايل  اخنفض، أي 1988

  :اآليت  1988سنة  ستقصاءالفواكه بالنسبة ال استهالك
 ،      كلغ 6.2الفردي السنوي من الفواكه الغضة حوايل  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 1 ـ 4

والعاشر على التوايل، وبلغ بالنسبة  ،واخلامس ،شري األولكلغ بالنسبة للع 56.79 و ،كلغ  21.53و 
  .كلغ على الترتيب  5.52و  ،كلغ 3.49و  ،كلغ 1.59للفواكه اجلافة 

الفردي من الفواكه الغضة يف الوسط  ستهالكإن مستوى اال ـ 2 ـ 4
الربتقال ويعترب . )كلغ  20 ( أعلى منه يف الوسط الريفي ) كلغ 30.1( ري ـــــاحلض

  .ااستهالكلعنب األكثر وا
 ستهالكا ، وأن متوسط االاستهالكتعترب التمور بالنسبة للفواكه اجلافة األكثر  ـ 3 ـ 4

  .يالفردي يف الوسط الريفي أعلى منه يف الوسط احلضري ، ويف اجلنوب عن الشمال اجلزائر
  الفردي  من  اللحوم واألسماك ستھالكاال ـ 5
احلمراء، كلحوم الغنم والبقر واملاعز واجلمال، وما  على اللحوممل هذه اموعة تتش

يتخلف عن عملية الذبح من أحشاء وأطراف، كما تشتمل على اللحوم البيضاء كلحوم الدواجن، 
  : )1(وتتصف اللحوم بالصفات التغذوية التالية. واألمساك
  .الربوتني بتعترب اللحوم من أغىن املصادر الغذائية  ـ 1 ـ 5
  .اللحوم مصدرا جيدا للطاقة مبا حتويه من نسبة عالية من املواد الدمسة  تعترب ـ 2 ـ 5
وخاصة فيتامني ) ب(تعترب اللحوم من املصادر الغذائية اجليدة موعة فيتامينات  ـ 3 ـ 5

  .، وأيضا من املصادر اجليدة للعناصر املعدنية)12ب(
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مستوى  رتفاعا معيارا الهاستهالك، ويعد اللحوم من أغلى أنواع األغذيةإن  ـ 4 ـ 5
  .الفرد الغذائي

كلغ  2.22و  ،كلغ 15.68الفردي من اللحوم واألمساك  ستهالكاالويف اجلزائر بلغ متوسط 
كلغ على  0.97و  ،كلغ 5.38حبوايل  ارتفع، أي 1980 - 1979سنة  استقصاءعلى التوايل يف 

اك ـمسالفردي من اللحوم واأل ستهالكاال وبلغ أيضا متوسط. األول ستقصاءالترتيب مقارنة باال
كلغ  1.15كلغ و  9.32 حبوايل ارتفع، أي 1988 استقصاءكلغ على التوايل يف  3.37و  ،كلغ 24

 اخنفاضويف السنوات األخرية حدث تراجع و. 1980 – 1979سنة  استقصاءعلى الترتيب مقارنة ب
إذ . القدرة الشرائيةوضعف  ،أسعار اللحوم ارتفاعالفردي من اللحوم بسبب  ستهالكيف اال
 )كلغ سنويا  7 ( 1994يف سنة  %34الفردي من الدواجن بنسبة  ستهالكمتوسط اال اخنفض

  . ) كلغ سنويا 10.6 ( 1989مقارنة بسنة 
احلقائق  1988سنة  استقصاءاللحوم واألمساك حسب  استهالكستخالص فيما خيص إوميكن 

  : )1(التالية
 26.3( دي من اللحوم واألمساك يف الوسط احلضري الفر ستهالكإن مستوى اال ـ 1 ـ 5

  ).كلغ مسك  1.9كلغ حلوم،  18.2( أعلى منه يف الوسط الريفي ) كلغ مسك  4كلغ حلوم، 
 )والدواجن ،والبقر ،األغنام( من حلوم الفردي السنوي  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 2 ـ 5

  .ول واخلامس والعاشر على التوايل كلغ بالنسبة للعشري األ 44.5 و ،كلغ 18كلغ، وحوايل  4.87
وخاصة حلوم  ،الفردي من اللحوم ستهالكحصل تطور كبري يف متوسط اال ـ 3 ـ 5

سعرها مقارنة  اخنفاضاللحوم بسبب  استهالكمن  %50الدجاج حيث أصبحت تشكل حوايل 
  .بأسعار اللحوم احلمراء

 املدن الكربى ويف الشمال والسمك يف ،واألغنام ،حلوم األبقار استهالكيتركز  ـ 4 ـ 5
  .حلوم املاعز واجلمال يف الريف واجلنوب اجلزائري استهالكاجلزائري، بينما يتركز 

  الفردي  من  الحلیب ومشتقاتھ ستھالكاال ـ 6
حتوائه تكميليا بالنسبة للكبار ال وغذاء ،يعترب احلليب من أفضل أنواع األغذية بالنسبة للرضع

ية، فهو حيتوي على السكر الذي يزود األطفال بالطاقة وحيتوي على على كافة العناصر الغذائ
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مينية مادة بناء اجلسم الرئيسية، وحيتوي على املواد الدمسة الربوتينات اليت تشكل أمحاضها األ
  .واألمالح املعدنية

لتر سنويا يف  61.35الفردي من احلليب ومشتقاته  ستهالكويف اجلزائر بلغ متوسط اال
وبلغ أيضا  .األول ستقصاءلتر مقارنة باال 26.35، أي زيادة حبوايل 1980 – 1979ة سن استقصاء

ه حبوايل ارتفاع، مما يعين 1988سنة  استقصاءلتر سنويا يف  71.5الفردي حوايل  ستهالكمتوسط اال
  .1980 -  1979سنة  استقصاءلتر سنويا مقارنة ب 10.15

  : )1(باخلصائص التالية 1988سنة  استقصاءاحلليب حسب  استهالكويتصف 
 77.8( الفردي من احلليب ومشتقاته يف الوسط احلضري  ستهالكاالإن مستوى  ـ 1 ـ 6
  ).لتر سنويا  54.7( أعلى منه يف الوسط الريفي ) لتر سنويا 
) البقر واحلليب املبستر ( الفردي السنوي من حليب  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 2 ـ 6

  .لتر بالنسبة للعشري األول واخلامس والعاشر على التوايل  61.33 و ،لتر 32.77و  ،لتر 12.65
احلليب املبستر األمهية الكربى يف الوسط احلضري، بينما شكل  استهالكشكل  ـ 3 ـ 6
  ).فرد سنويا /لتر 32.13( احلليب الطازج األمهية األكرب يف الوسط الريفي  استهالك
  نالفردي  من  الزیوت والدھو ستھالكاال ـ 7

تعترب الزيوت والدهون مصدرا من املصادر اهلامة ملد اجلسم بالطاقة واختزاا، وتكوين 
كما  واملهد الوثري لألعضاء الداخلية، ،الغالف الواقي الذي حيفظ اجلسم من التغريات احمليطة به

من  الفردي السنوي ستهالكمتوسط اال ارتفعويف اجلزائر . اللذيذ تضيف األطعمة الشهية واملذاق
 – 1979سنة  استقصاءكلغ يف  15.29األول إىل  ستقصاءكلغ يف اال 10.2الزيوت والدهون من 

الزيوت واملواد الدمسة  استهالك اتصفوعموما . 1988سنة  استقصاءكلغ يف  15.82و ، 1980
  : )2(باخلصائص التالية 1988سنة  استقصاءحسب 

 16.5( لدهون يف الوسط احلضري الفردي من الزيوت وا ستهالكإن مستوى اال ـ 1 ـ 7
  ).كلغ سنويا  14.5( أعلى بقليل منه يف الوسط الريفي ) كلغ سنويا 
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) ون ــدون زيت الزيت( الفردي السنوي من الزيوت  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 2 ـ 7
  .لتر بالنسبة للعشري األول واخلامس والعاشر على التوايل  22.40و  ،لتر 14.22و  ،لتر 9.12

  .الفردي من الزيوت والدهون  ستهالكمثل زيت املائدة احلصة األكرب يف اال ـ 3 ـ 7
الزبدة والسمن حبسب  استهالكزيت الزيتون، يف حني تطور  استهالكتقلص  ـ 4 ـ 7

  .مستوى التطور احلضري
  الفردي  من  السكر ومشتقاتھ ستھالكاال ـ 8

الفقرية سواء يف البلدان النامية  أو ،الغنية الطبقات ءالسكر ومنتجاته مادة غذائية هامة يف غذا
 14.25ته من االفردي السنوي من السكر ومنتج ستهالكمتوسط اال ارتفعويف اجلزائر . أو املتقدمة
كلغ يف  18.34و  ،1980 – 1979سنة  استقصاءكلغ يف  15.82األول إىل  ستقصاءكلغ يف اال

باخلصائص  1988سنة  استقصاءته حسب السكر ومنتجا استهالكويتصف . 1988سنة  استقصاء
  : )1(التالية

الفردي السنوي من السكر ومنتجاته متقارب يف الوسط  ستهالكأن مستوى اال ـ 1 ـ 8
  . ) كلغ 18.6 ( والريفي ، ) كلغ  19.4 ( احلضري
 ، كلغ 17.05و  ،كلغ 10.91الفردي السنوي من السكر  ستهالكبلغ متوسط اال ـ 2 ـ 8

  .النسبة للعشري األول واخلامس ولعاشر على الترتيب كلغ ب 24.60و 
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  ثالثالفصل ال

  في الجزائر أسباب المشكلة الغذائیة

يف اجلزائر بدرجة أساسية إىل قصور ) الفجوة الغذائية والتغذوية ( تعود املشكلة الغذائية 
إن مسببات هذه املشكلة الغذائي، ومن مث، ف ستهالكاإلنتاج الزراعي الوطين عن مواجهة تطور اال

ىل زيادة إترجع إىل املعوقات اليت يواجهها اإلنتاج الزراعي، وكذلك إىل األسباب اليت تؤدي 
ت طريق اإلنتاج الزراعي، اعترضويف احلقيقة هناك عدة أسباب أو معوقات . الغذائي ستهالكاال

ه املعوقات متعددة وهذ. ، ومنها ما هو تكنولوجيمنها ما هو تنظيمي، ومنها ما هو طبيعي
وفيما خيص . ة، حيث يصعب وضع حدود فاصلة بني طبيعة هذه اموعات من املعوقاتلومتداخ

يضا، ويصعب يف كثري من األحيان أاألسباب املتعلقة جبانب الطلب الغذائي ، فهي متعددة ومعقدة 
تقاليد وغريها من ية، والعادات والستهالكرصدها وقياسها، كما هو احلال بالنسبة لألمناط اال

ولتوضيح مدى تأثري أهم العوامل املسببة لزيادة . يستهالكالعوامل اليت تؤثر على املستوى اال
نتاج الزراعي من جهة أخرى، ميكن التعرض يف هذا الغذائي من جهة، وضعف اإل ستهالكاال

  :الفصل إىل املباحث التالية 
  . ةاالجتماعيغرافية ومياألسباب الد:  املبحث األول
  .سباب التنظيمية األ:  املبحث الثاين
  ).طبيعية وبشرية، وتكنولوجية ( األسباب األخرى :  املبحث الثالث

  المبحث األول
   ةاالجتماعیاألسباب الدیمغرافیة و

ومنط احلياة من  ،ومعدل النمو السكاين، وحتسن مستوى الدخل ،عدد السكان ارتفاععترب ي
ولتوضيح تأثري هذه األسباب على . جم الطلب على املواد الغذائيةح ارتفاعاألسباب األساسية يف 

املشكلة الغذائية يف اجلزائر نتطرق يف هذا املبحث إىل كل من الوضعية الدميغرافية والسياسة 
  .ةاالجتماعي
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  الوضعیة الدیمغرافیة: أوال 
عه اجلغرايف، توزيو ،)حسب السن واجلنس ( تعترب معرفة حجم السكان ووترية منوه وهيكله 

  .السكان احتياجاتساسية يف ختصيص املوارد والثروات الوطنية والتكفل بمن العناصر األ
  تطور عدد السكان ـ 1

حجم الطلب على  ارتفاعومعدل النمو السكاين دورا رئيسيا يف عدد السكان  ارتفاعلعب 
ه أحيانا وخاصة اخنفاضاج الزراعي واملواد الغذائية، وبالتايل تزايد التبعية الغذائية نظرا لركود اإلنت

  :ساسية هي أوميكن تقسيم تطور عدد السكان إىل ثالث مراحل . املواد الغذائية املعاشية 
  1962الفترة ما قبل  ـ 1 ـ 1

مليون نسمة يف  4.089إىل  1845سنة مليون نسمة يف  2.028عدد سكان اجلزائر من  انتقل
وسجلت . 1962مليون نسمة يف سنة  10.200، و 1954 مليون نسمة يف سنة 8.745، و 1901سنة 

سنويا  %1.44، و 1901و  1845سنويا ما بني  %1.26: الفترة معدالت النمو التالية هذه خالل 
  .)1(1962و  1954سنويا ما بني  %1.70، و 1954و  1901مابني 

السكان  معدل الوفيات وسط ارتفاعويرجع ضعف معدل منو السكان خالل هذه الفترة إىل 
  .الفرنسي ، والفقر املدقع واألوبئة واحلروب االستعماراجلزائريني بسبب التهميش من طرف 

  1962 - 1985 الفترة من  ـ 2 ـ 1
مليون نسمة يف سنة  12.142ىل إ 1962مليون نسمة يف سنة  10.200عدد السكان من  ارتفع

  .1985ن نسمة يف سنة مليو 21.863، و )2(1977مليون نسمة يف سنة  17.200و ، 1966
سنويا  %3.21، و 1965 – 1961سنويا خالل الفترة  %3.39النمو السكاين  لوبلغ معد

 ارتفاععود يو. )3(1987 – 1977سنويا خالل الفترة  %3.06، و 1977 – 1966خالل الفترة 
وفيات معدل ال اخنفاضالفترة إىل بقاء معدل املواليد مرتفعا، وهذه معدل النمو السكاين خالل 
ياة وتسهيل اخلدمات الطبية، وقد وصف تطور عدد السكان يف حلبفعل حتسن املداخيل وإطار ا

أكثر املعدالت اجلزائر خالل هذه الفترة باإلنفجار السكاين، ألن معدل النمو السكاين كان من 
  .ا يف العاملارتفاع

                                                
أوت  25 – 24وقائع الدورة السادسة العادية للجلسة العلنية، قصر الصنوبر : الس الوطين االقتصادي واالجتماعي  -  )1(

  . 149ص ، اجلزائر ، 1996
 . OFFICE NATIONAL des Statistiques : Collections Statistiques , N° 80, Alger. Juin 1999, P 5 -  )3(  . 12، ص 1991اقتصاد اجلزائر املستقلة، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  :أمحد هين  -  )2(
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  2001 إلى  1986 الفترة منذ سنة  ـ 3 ـ 1
سنويا خالل  %3.06من  اخنفض، حيث 1986يتراجع منذ سنة  بدأ معدل النمو السكاين

الكبري يف  خنفاضبسبب اال )1(1998 – 1987فترة السنويا خالل  %2.28 إىل 1987 – 1977فترة ال
مليون نسمة يف سنة  21.863عدد السكان من  ارتفعو. معدل الوفيات اخنفاضمعدل الوالدات، و

 28.566، و 1991مليون سنة يف سنة  25.643، و 1986مليون نسمة يف سنة  22.512إىل  1985
مليون نسمة يف  30.879، و 1998مليون نسمة يف سنة  29.398، و )2(1996مليون نسمة يف سنة 

سنة  %2.74إىل  1985سنة  %3.11نسبة النمو السكاين من  اخنفضتويف املقابل . )3(2001سنة 
سنة  %1.55و  ،1998سنة  %1.52و  )4(1996سنة  %1.69، و 1991سنة  %2.41، و 1986
2001)5(.  

 0%34.6( د ــالنسب اإلمجالية للموالي اخنفاضمعدل النمو السكاين، و اخنفاضويعود 
 0%20.03، 1998سنــة  0%21.02 ،1995سنة  0%25.33 ،1992سنة  0%30.41، 1987سنة 

وانتشار ظاهرة العزوبة  وخاصة لدى املرأة، ،مستوى التعليم والتربية ارتفاعإىل  )6() 2001سنة 
ات واليت ركزت على يبني النساء والرجال، وإىل السياسة الدميغرافية املنتهجة منذ أوائل الثمانين

  :النقاط التالية 
حلث على تأخري سن الزواج وتباعد الوالدات كوسيلة حلماية الطفل ا ـ 1 ـ 3 ـ 1

وير المية للتربية والتوعية وتطواألم، والتحكم يف نسبة الوالدات من خالل تقدمي حصص إع
 .جماناواخلدمات، وتقدمي وسائل منع احلمل ستقبال املنشآت القاعدية اخلاصة باإل

ت نسبة اللجوء إىل منع احلمل بني ارتفعنتائج إجيابية حيث وقد حققت هذه اإلجراءات 
ة سن %36، و 1984سنة  %25، و 1970سنة  %8إىل  1962سنة  %2ساء املتزوجات من نال

  .)7(1995سنة  %57، و 1992سنة  %50.8، و 1986
للمرأة، وضمان فرص أكرب هلا من  ةاالجتماعيالعمل على الترقية الثقافية و ـ 2 ـ 3 ـ 1

                                                )1(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Collections Statistiques, OP CIT. P 5 . )2(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Retrospective , OP CIT , P 3. )3(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire  Statistique de la L’algerie. N° 20, Alger. 2003 , P 12 . )4(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Retrospective , OP CIT , P 2 . )5(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire  Statistique de la L’algerie. N° 20, OP CIT , P 30 . 
  ..، جمموعة أعداداموعة اإلحصائية السنوية للجزائر: الديوان الوطين لإلحصائيات  -  )6(
وقائع الدورة السادسة العادية للجلسة العلنية، مرجع سبق ذكـــــره، :  الس الوطين االقتصادي واالجتماعي -  )7(

  .157 – 156ذكـــــره، ص 
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السن  تارتفعإذ . ألسباب عديدة منها تأخري سن الزواج قتصاديةأجل املشاركة يف احلياة اال
 سنة بالنسبة للرجل يف عام 25.3للمرأة، وسنة بالنسبة  20.9ألول مرة، من املتوسطة للزواج 

 30.2سنة للمرأة،  25.8(، مث إىل 1987يف عام ) سنة للرجل 27.7سنة للمرأة،  23.7(إىل 1977
يف ) سنة للرجل  31.3سنة بالنسبة للمرأة،  27.6( أيضا إىل  ارتفع، و1992يف عام ) سنة للرجل

  .)1(1998عام 
املستمر  رتفاعج ألول مرة إىل عدة أسباب من أمهها االالسن املتوسطة للزوا ارتفاعويرجع 

ت نسبة التمدرس لدى اإلناث البالغات من ارتفعوخاصة عند اإلناث، حيث  ،يف نسبة التمدرس
ة ـسن %80.73، 1987سنة  %71.56، 1977سنة  %59.6، 1966سنة  %36.9( سنة  14إىل  6

1998 ( )2(.  
ريف، وتشجيعها للعناية للمرأة اليت تعيش يف اوا هتماممنح مزيد من اال ـ 3 ـ 3 ـ 1

  .على تأخري سن الزواج وتطبيق املخطط العائلي
  ھیكل السكان حسب السن والجنس ـ 2

أن نسبة الذكور تتعادل تقريبا مع نسبة اإلناث، وأن يتبني من معطيات إحصائيات السكان 
 %51.11اث إىل جمموع السكان إذ بلغت نسبة اإلن. نسبة الشباب موع السكان تعترب مرتفعة

، و 1998سنة  %49.46، و )3(1987سنة  %49.42 ، و1977سنة  %50.45، و 1970سنة 
، 1966سنة  %58.25سنة  20ويشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن . )4(2001سنة  49.51%

سنة  %44.97، و 1998سنة  %48.29، و )5(1987سنة  %54.74، و 1977سنة  %58و 
سنة  %68.6، و 1990سنة  %71 سنة 30وشكل أيضا الشباب الذين تقل أعمارهم عن . )6(2001
إن هذه اخلاصية للسكان تزيد . )8(2001سنة  %64.54 ، و1998سنة  %66.87، و )7(1995سنة 

حجم الطلب على املواد الغذائية وبالتايل املشكلة الغذائية، وخاصة جانب التبعية  ارتفاعتزيد من 
  .كود اإلنتاج الزراعيالغذائية منها، يف ظل ر

  
                                                )1(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique. N° 20, OP. CIT , P 31 . )2(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Collections Statistiques. N° 80, OP CIT , P 12 . )3(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Retrospéctive,  OP CIT , P 4 . )4(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique. N° 20, OP CIT , P 12 – 14 . )5(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Collections Statistiques. N° 80, OP CIT , P 5 . )6(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique. N° 20, OP CIT , P 12 – 14 . 

  .160وقائع الدورة السادسة العادية للجلسة العلنية، مرجع سبق ذكره، ص  :االجتماعيي وقتصادالس الوطين اال -  )7(
)8(  - OFFICE NATIONAL De Statistiques : Annuaire Statistique. N° 20, OP CIT , P 12 – 14 . 
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  توزیع السكان حسب الموقع ـ 3
طبيعي منذ أوائل غري برزت ظاهرة تركز السكان يف التجمعات السكانية واحلضر بشكل 

 %25إىل  1886سنة  %13.9ت نسبة سكان احلضر إىل جمموع السكان من ارتفعات، إذ يالسبعين
سنة  %52، و 1987سنة  %49.67، و 1977سنة  %40، و 1966سنة  %31.4، و 1954سنة 
ين يقطنون يف التجمعات ذت أيضا نسبة السكان الارتفعو. )2(1998سنة  %57.71 ، و)1(1995

سنة  %70.8، و 1977سنة  %61.2إىل  1966سنة  %56.1السكانية إىل جمموع السكان من 
 1998 - 1970نسبة سكان احلضر خالل الفترة  ارتفاعويرجع . )3(1998سنة  %80.8، و 1987

  :إىل عدة أسباب منها 
  .التطور الطبيعي لسكان املدن  ـ 1 ـ 3
  .اهلجرة من الريف حنو املدن  ـ 2 ـ 3
ىل الوضعية احلضرية طبقا إنتقال بعض املناطق السكنية من الوضعية الريفية إ ـ 3 ـ 3

  .ملعيار عدد العاملني يف القطاع غري الزراعي يف املنطقة
ق السكنية ـ حسب التعريف اإلحصائي ـ ضمن تصنيف بعض املناط ـ 4 ـ 3

  .املناطق احلضرية ألا أصبحت مقرات بلدية 
ائية بفعل حتسن منط ذحجم الطلب على املواد الغ ارتفاعلقد أدى تركز السكان يف املدن إىل 
اإلنتاج الزراعي لعدم توفر اليد العاملة  اخنفاضأو  ،احلياة يف املدن مقارنة بالريف، وإىل ضعف

  .خاصة املدربة والشابة منها بسبب اهلجرة من الريف حنو املدنو
  ةاالجتماعیالسیاسة : ثانیا 

 1987 -  1967وخاصة خالل الفترة  ،املطبقة يف اجلزائر ةاالجتماعيتدور أهداف السياسة 
ت اليت الختالحتالل الفرنسي، وعلى اإلعلى عدم املساواة املترتب عن اإل حول ضرورة القضاء

ركزت السلطة  ةاالجتماعيولتحقيق وإجناز أهداف السياسة . يقتصادالنمو اال نتترتب ع ميكن أن
والشغل والصحة والتربية والتكوين  ةاالجتماعياجلزائرية على تنمية قطاعات التغذية واحلماية 

  .والسكن
  

                                                
 . 3(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Collections Statistiques. N° 80, OP CIT , P 5( . OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique. N° 20, OP CIT , P 14 -  )2(  .163وقائع الدورة السادسة العادية للجلسة العلنية، مرجع سبق ذكره، ص : الس الوطين االقتصادي واالجتماعي  -  )1(
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 نسجام ما بني هذه القطاعات والنمو السكاينهذه السياسة بالرغم من إنعدام اإلإن نتائج 
يف نسبة معدل التشغيل والتحسن املعترب للوجبة الغذائية، وتقدم هام  ارتفاعحت بمساملسجل ، قد 

ة ــــومبا أن السياسة الغذائي. ، وترقية العالج ااين وحتسن احلالة الصحية للسكانالتمدرس
جهة ، وهلا باجلزائر من  ةاالجتماعيمتثل اجلانب األهم يف السياسة ) ودعم أسعار السلع خاصة ( 

  .فضل التركيز عليهايعالقة مباشرة مبوضوع البحث من جهة أخرى 
  1990السیاسة الغذائیة قبل سنة  ـ 1

، ودعم أسعار املواد الغذائية ةمسحت سياسة دعم أسعار املاء والطاقة واخلدمات بصفة عام
خاصة املطبقة يف بصفة ... ) الدقيق، اخلبز، اخلضر اجلافة، احلليب ومشتقاته، السكر، الزيوت(

مقبولة وحتسن كمي وكيفي  اجتماعيةومحاية  استهالكاجلزائر للمستهلك بالوصول إىل مستويات 
  .للوجبة الغذائية خالل هذه الفترة

  . ستهالكيوضح تطور دعم األسعار عند اال) 45(واجلدول رقم 
 جدول رقم (45)

  في الجزائر ستھالكتطور دعم األسعار عند اال
  1980 – 1993   خالل الفترة 

  السنة
  1993  1989  1985  1984  1980  البیان

مبلغ الدعم 

لدى 

  ستھالكاال

  22700  9760  1759  1975  1820  ملیون دج

  972.371  1282.76  349.70  396.58  473.96  ملیون دوالر

متوسط سعر 
  صرف الدوالر

3.84  4.98  5.03  7.6086  23.3450  

عدد السكان 
   وسط السنة

  26.894  24.409  21.863  21.185  18.666  ملیون ساكن

الدعم متوسط 
السنوي 

   للساكن

  36.15  52.55  15.995  18.72  25.39  دوالر

وقائع الدورة السادسة العادیة للجلسة العلنیة، قصر الصنوبر  :االجتماعيي وقتصادالمجلس الوطني اال:  المصدر
  .185ص  الجزائر،  1996أوت  25 – 24

- OFFICE NATIONAL des Statistiques : Retrospéctive, Statistique 1970 – 1996 , Alger, 1999 , P 3 . 

  :اآليت ) 45(يستخلص من حتليل بيانات اجلدول رقم 
مستوى حجم اإلنتاج الزراعي من  ستهالكيتحكم يف مقدار دعم أسعار السلع لدى اال ـ
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فعلى سبيل املثال . جهة أخرىجهة، وأسعار وتكلفة واردات املواد الغذائية واملشروبات من 
يف سنة ) دوالر لكل ساكن  25.39( مليون دوالر أمريكي  474الدعم السلعي من حوايل  اخنفض
ألن قيمة  1984يف سنة ) دوالر لكل ساكن  18.72( مليون دوالر أمريكي  396.58إىل  1980

مقارنة ) دوالر أمريكي  مليون 1985(  1984يف سنة  اخنفضتواردات املواد الغذائية واملشروبات 
 ).مليون دوالر أمريكي  2234(  1980بسنة 

دوالر لكل  52.55( مليون دوالر أمريكي  1282.76مقدار الدعم السلعي من  اخنفض -
، 1993سنة ) دوالر لكل ساكن  36.15( مليون دوالر أمريكي  972.37إىل  1989سنة ) ساكن 

مليون دوالر  2037(  1993ة واملشروبات سنة واردات املواد الغذائي اخنفاضوذلك بسبب 
من جهة، وحترير األسعار ) مليون دوالر أمريكي  3268(  1989مقارنة بواردات سنة ) أمريكي 

  .أو ختفيضه عن معظم املواد الغذائية من جهة أخرى ، ورفع الدعم
غذائية عند لقد ترتبت عن سياسة دعم أسعار السلع واخلدمات بصفة عامة، وأسعار املواد ال

  .بصفة خاصة آثار إجيابية وسلبية  ستهالكاال
  ستھالكاآلثار اإلیجابیة لدعم أسعار المواد الغذائیة عند اال ـ 1 ـ 1

أدى دعم أسعار املواد الغذائية إىل نتائج مرضية فيما خيص حتسن الوجبة الغذائية ملعظم 
، أن متوسط السعرات ) F.A.O(  السكان، فحسب دراسة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 2199إىل  1970 – 1966خالل الفترة سعر حراري  1777من  ارتفعاحلرارية احملصلة يوميا للساكن 
. 1990 – 1981سعر حراري خالل الفترة  2754، و 1980 – 1970سعر حراري خالل الفترة 

غم  73.2غم، و  57.7 غم إىل 47.7من  ارتفعومتوسط الربوتني الكلي احملصل يوميا لكل ساكن 
 11.7غم إىل  9.7متوسط الربوتني احليواين من  ارتفعوكذلك . على الترتيب خالل الفترة ذاا

  . )1(غم على التوايل خالل الفترة نفسها 18.3غم، و 
  ستھالكاآلثار السلبیة لدعم أسعار المواد الغذائیة عند اال ـ 2 ـ 1

  :آثار سلبية عديدة نذكر منها  الكستهترتب عن سياسة دعم األسعار عند اال
أسعار املنتجات الغذائية املستفيدة من دعم األسعار إىل عامل  اخنفاضأدى  ـ 1 ـ 2 ـ 1

ها وإتالفها كليا أحيانا، كإتالف كيس السميد لوجود قدر طفيف من استهالكالتبذير يف 
املواد الغذائية عن مسار  استعمالتغري رائحتها، وحتويل  حتمالالسوسة، وإتالف صفيحة الزيت ال

                                                
  .) 42(رقم  دولأنظر اجل -  )1(
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ها الطبيعي، كتقدمي القمح الصلب واللني كعلف للحيوانات، وتقدمي احلليب املخصص استخدام
 .إخل... اآلدمي إىل اخلرفان والعجول، وحليب الرضع إىل الكتاكيت  ستعماللال

ة، احلبوب، البقول اجلاف( أدى حتديد أسعار املنتجات الغذائية املعاشية  ـ 2 ـ 2 ـ 1
أو ركود مستوى اإلنتاج الوطين منها، وإىل  اخنفاضإىل  ستهالكودعم أسعارها عند اال) احلليب
حجم وارداا، وبالتايل تزايد التبعية الغذائية، نظرا لتزايد الطلب على املواد الغذائية بفعل  ارتفاع
مستوى منط  معدل النمو السكاين وعدد السكان، وحتسن مستوى الدخل الفردي، وحتسن ارتفاع

  .احلياة يف املدن واألرياف
  1990السیاسة الغذائیة منذ سنة  ـ 2

خاصة، قد  ستهالكالسلع واخلدمات، وأسعار املواد الغذائية عند االسعار أإن سياسة دعم 
ولكن يف . مسحت ملعظم السكان باحلصول على وجبة غذائية مقبولة من حيث الكمية والنوعية

السلع املدعمة  استهالكستفادة من هذا الدعم ، وى من اإلاملدخول األعلاملقابل مكنت األسر ذات 
اال الذي تغطيه اخلدمات  اتساعغري أن . بقدر أعلى، ومحلت ميزانية الدولة مبالغ معتربة

عائدات  اخنفاضات بفعل يزمة مالية ونقدية يف أوائل التسعينألالعمومية من جهة، وتعرض البلد 
ملديونية اخلارجية الذي أدى إىل تطبيق اجلزائر برناجمي التكييف والتعديل الصادرات، وتراكم ا

اهليكلي من جهة أخرى، قامت السلطة باختاذ تدابري حترير األسعار وإلغاء الدعم املايل املوجه ملعظم 
  .1992السلع واخلدمات اليت كانت تستفيد من الدعم حىت سنة 

ة، وتدابري حترير األسعار ورفع الدعم املايل عن بصفة عام قتصاديةلقد أدت اإلصالحات اال
القدرة الشرائية للمواطنني، وتفاقم الفقر وانتشاره يف  اخنفاضىل إالسلع واخلدمات بصفة خاصة 

  .صفوف السكان، واستفحال ظاهرة البطالة
  القدرة الشرائیة انخفاض ـ 1 ـ 2

واحملرومة بدرجة كبرية، ويعود  القدرة الشرائية للمواطنني، وخاصة الفئات البسيطة اخنفضت
بسبب حتريرها، وإلغاء الدعم املايل املوجه ملعظم ( القوي يف األسعار  رتفاعالسبب يف ذلك إىل اال

. ها بشكل طفيف من جهة أخرىارتفاعمن جهة، وثبات مداخيل األجور، أو ) السلع واخلدمات 
  .)1(1996 – 1993للفترة  %25القدرة الشرائية لألجراء بنسبة  اخنفضتإذ 

                                                
تأهيل املؤسسة : برنامج التثبيت والتعديل اهليكلي لالقتصاد اجلزائري، امللتقى الدويل حول  : عبداهللا بلوناس -  )1(

كلية العلوم االقتصادية وعلوم . 2001أكتوبر  30 – 29االقتصادية العاملية االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركية 
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  تفاقم ظاھرة البطالة ـ 2 ـ 2

يدة ذات شأن ات جداستثماروضاع اخلاصة بالتشغيل بانتظام، بفعل غياب األدهورت ت
العمومية أو اخلاصة ، إضافة إىل جانب التسريح املكثف للعاملني على  اتسواء من جانب املؤسس

إىل  1988سنة  %12.6بة البطالة من ت نسارتفعإذ . إثر عمليات إعادة اهليكلة، وحل املؤسسات 
  .)1(2000سنة  %29، و 1997سنة %28.6، مث 1993سنة  %24.3، و 1991سنة 20.7%

  تفاقم ظاھرة الفقر ـ 3 ـ 2
، االجتماعييف تقريره، نظرة حول اإلقصاء  االجتماعيي وقتصادقدر الس الوطين اال

من العدد % 21 اليني، أي ما يعادل نسبةم 6.4عدد الفقراء يف اجلزائر حبوايل  2001لشهر ماي 
وحسب تصريح . يعيشون يف الوسط الريفي)  %70( اإلمجايل للسكان، مع العلم أن أغلبية الفقراء 

أن نسبة الفقراء يف اجلزائر قد  2000يف شهر فيفري من سنة  ةاالجتماعيلوزير العمل واحلماية 
  .اتييف اية التسعين %30ات، وحوايل ينيف منتصف التسعي %20 إىل 1988سنة  %8ت من ارتفع

ونظرا لآلثار السلبية املترتبة عن رفع الدعم ألسعار السلع واخلدمات األساسية، وحترير 
، وخاصة بالنسبة للفئات احملرومة قامت السلطة اجلزائرية 1992 األسعار الذي تسارع منذ سنة

  :هذا التعويض مبرحلتني أساسيتني  بدفع تعويض لألشخاص الذين ال يتوفرون على دخل، وقد مر
  ،بدون دخل ةاالجتماعيبدفع تعويض للفئات  1992قامت احلكومة يف :  املرحلة األوىل
دج لكل شخص يف الشهر، أي أن رب األسرة الذي اليتوفر على دخل  120ويبلغ هذا التعويض 

  .يتقاضى هذا التعويض عن نفسه وعن كل فرد من أسرته حتت كفالته
كر منها على سبيل ذاملنظومة وسلبياا العديدة، واليت ن هنظرا لعدم فعالية هذ: ة الثانية املرحل

  :املثال 
 .ىل أسعار املواد األساسيةإأن مبلغ املنحة زهيد بالنظر  ـ 1 ـ 2
ت االس البلدية املكلفة بتسيري هذه املنحة صعوبات كبرية يف أداء هذه اعترض ـ 2 ـ 2

جه بسبب العدد الكبري من املترشحني لتقاضي هذا التعويض، والذين املهمة على أحسن و
                                                                                                                                                   

  . 11التسيري، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، ص 
نظرة حول اإلقصاء االجتماعي لألشخاص املسنني والطفولة احملرومة من : الس الوطين االقتصادي واالجتماعي  -   )1(

  .25، ص 2001األسرة، اجلزائر، ماي 
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  .يتقدمون إىل شبابيكها 
  
كان عدد كبري من األشخاص يتقاضون هذه املنحة رغم أن وضعيتهم مل تكن  ـ 3 ـ 2

  .تربر ذلك، يف حني أن مستحقيها احلقيقيني كانوا اليتقاضوا
نحة من حيث مضموا، وشكلها، وحتديد بتعديل هذه امل 1994قامت السلطة يف أكتوبر 

منحة التضامن اجلزافية، : املستفيدين منها، إذ مت تعويض هذه املنحة بصيغتني جديدتني مها 
  .والتعويض عن األنشطة ذات املصلحة العامة 

ألرباب األسر هذه املنحة خصصت ) :  A F S(  منحة التضامن الجزافیة ـ 1 ـ 2 
لبالغني ستني سنة فأكثر، وكذلك األشخاص املعوقني وغري القادرين على ىل الدخل واإقدين تاملف

دج يف الشهر مع زيادة  600، ومت رفع مبلغ املنحة إىل )دون شرط السن يف هذه احلالة ( العمل 
سرة يف حدود ثالثة أشخاص، مث رفعت قيمتها يف الشهر لكل شخص على نفقة رب األدج  120
  . 1996ء من سنة بتداإدج يف الشهر  900إىل 

يدفع هذا التعويض ) :  I A I G(  التعویض عن األنشطة ذات المصلحة العامة ـ 2 ـ 2
ىل األشخاص يف سن العمل والذين ليس هلم دخل يف مقابل مشاركتهم يف أشغال ذات مصلحة إ

 2800دج يف الشهر، مث رفع إىل  1000عامة يف ورشات البلدية، وحدد التعويض يف األول مببلغ 
شتغل فيها إدج يف الشهر، مع العلم أن مبالغ املنحة املدفوعة للمستفيدين حتسب تبعا لأليام اليت 

  .املستفيد فعال
تؤكد عدم فعاليتها وجناعتها يف التخفيف  ةاالجتماعيإن التقييمات األولية ملنظومة الشبكة 

  : )1(من حدة الفقر، ومن األمثلة اليت تدعم ذلك نذكر ما يلي
ü مليون  6.15قد تقلص من حوايل  ةاالجتماعيوع املستفيدين من الشبكة إن جمم

وكذلك تراجع عدد . 1997إىل حوايل مليون شخص يف سنة  1995شخص يف سنة 
ورشة يف  3100ات املصلحة العامة من حوايل ذالورشات املفتوحة يف إطار األنشطة 

                                                
  :الس الوطين االقتصادي واالجتماعي  -  )1(

مشروع التقرير التمهيدي حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لربنامج التعديل اهليكلي، الدورة العادية الثانية  -       
  .106 – 104، ص 1998عشرة ، اجلزائر، نوفمرب 

  . 37، مرجع سابق ، ص 2000الثاين من سنة تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي   -       
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 .1997ورشة يف سنة  900إىل أقل من  1995سنة 

ü  دج يف الشهر،  1260سرة مكونة من أربعة أشخاص تضامن اجلزافية ألمنحة التبلغ
 3780سرة يف حدود ذه األدج يف السنة، أي تكون حصة كل فرد من ه 15120أو 

حد الفقر ( مرات عن احلد األدىن للفقر ) 3(ا املبلغ أدىن بثالث ذدج يف العام، وه
 . 1995دج يف عام  10900غ بي مت تقييمه مبلذال) ائي ذالغ

ü ستفادة من املنحة اجلزافية للتضامن يقصي إن شرط عدم التوفر على أي مدخول لإل
ه ذين يتوفرون على قدر قليل من املوارد حىت وإن كان مستوى هذكل األشخاص ال

  .املوارد جيعلهم يف مستوى حد أدىن للفقر
منح  2000/2001الدخول املدرسي  ذولدعم املداخيل أيضا قرر السيد رئيس اجلمهورية من

من فئة اليتامى وضحايا اإلرهاب ) منحة التضامن املدرسي ( دج  2000متمدرس مبلغ  ذكل تلمي
  ).دج شهريا  8000قل من أ( وي الدخل الضعيف ذواملعوزين والبطالني و

  ثانيالمبحث ال
  األسبــاب التنظیمیــة

ق تنمية شاملة دف إىل حتقي 1967التنموية يف اجلزائر بعد سنة ة ستراتيجيكانت اال
والثقافية وحتسني مستوى  ةاالجتماعيو قتصاديةومستقلة، وذلك من خالل تطوير اجلوانب اال

. ورفع مستوى التشغيل والتخفيف من وطأة الفقر وتوزيع املوارد توزيعا عادالالدخل الفردي 
عتبار أن إة على الصناعات املصنعة بالدرجة األوىل على ستراتيجيهذه اال تاعتمدلك ذولتحقيق 

إن هذه . جتماعي وثقايفإالتنمية الصناعية ستؤدي إىل حتديث القطاع الفالحي وإحداث تطور 
والثقايف، غري أا مل تنجم  االجتماعية التنموية جنحت إىل حد ما يف اال الصناعي وستراتيجياال

نتاج الزراعي مستوى اإل اخنفاضيف حتديث وتطوير القطاع الزراعي، وخري دليل على ذلك وضع و
وخاصة من املواد الغذائية األساسية  ،اخلارج اجتاهبشقيه النبايت واحليواين، وازدياد التبعية الغذائية 
ويتمحور أثر العوامل التنظيمية يف ضعف اإلنتاج . مثل احلبوب والبقول اجلافة واحلليب ومشتقاته

ونظام تسويق  ،الفالحي ستثمار جمال االراعية، وسياسة الدولة يفالزراعي أساسا يف بنية امللكية الز
  .يات الزراعيةستغاللوأسعار املنتجات الزراعية وأساليب إدارة اال

  بنیة الملكیة الزراعیة: أوال  
ووضوح نظام امللكية الزراعية دورا أساسيا يف ضعف  استقرارأو عدم  ،لعب غموض
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بعدة إصالحات فيما خيص بنية امللكية  اإلنتاج الزراعي، ذلك ألن الدولة اجلزائرية قامت اخنفاضو
  .الوطين  ستقاللالزراعية منذ اال

  
  1980الفترة ما قبل سنة   ـ 1

الوطين باختاذ عدة إجراءات إلصالح نظام امللكية  ستقاللقامت الدولة اجلزائرية منذ اال
الزراعية اليت متثلت هذه اإلجراءات أساسا يف تطبيق نظام التسيري الذايت على األراضي . الزراعية

والشروع يف تطبيق قانون الثورة الزراعية سنة . 1963كانت حتت سيطرة املعمرين األوربيني سنة 
باستثناء امللكية ( والقاضي بتأميم أراضي املالكني املتغيبني ووسائل اإلنتاج املرتبطة ا  1971

راضي الواسعة ، وكذلك ملكية األ)الصغرية وأراضي األشخاص العاجزين عن خدمة األرض 
وكان اهلدف من . ها يف شكل تعاوين أو فردياستثماروأراضي اجلماعات العمومية واخلاصة و

ضد تركز امللكيات الزراعية اخلاصة، ووضع حد لتبديد الثروات، صالح هو النضال اإلهذا 
ونيات غري أن احلجم املفرط لكثري من مزارع التسيري الذايت والتعا. وممارسة الزراعة الواسعة

ا استغالهلاعية للمجاهدين وتشتت أراضيها وتفرقها على عدة بلديات جعل عملية التحكم يف زرال
ستعجال يف تطبيق وأن اال. )1(حلاق أضرار كبرية مبنتوجااإومراقبتها من األمور الصعبة إضافة إىل 

يد  من ناحية التحديف املرحلة األوىل مل يسمح بالتطبيق السليم القانون الثورة الزراعية وخاصة 
ية الزراعية، أو من ناحية حتديد اجلهات املستفيدة من أراضي الثورة ستغاللمثل ملساحة أراضي االاأل

لقد كان أغلب املستفيدين من . الزراعية، أو من حيث تعيني حدود بعض التعاونيات الزراعية
أن عددا كبريا منهم مل تتوفر هلم  أراضي الثورة الزراعية غري مؤهلني بدنيا خلدمة األرض، إضافة إىل

دراية كافية خبدمة األرض والفالحة، مما مل يسمح باحلصول على النتائج املرجوة من هذا اإلصالح 
  .)2(وخاصة فيما يتعلق برفع مستوى اإلنتاج الزراعي

كذلك بقي القطاع الزراعي اخلاص يتكون من وحدات زراعية صغرية جدا تباشر أنواعا من 
التكنولوجيا  استخدامىل ضيق مساحتها اليت مل تساعد على إت دون ختصص، إضافة املزروعا

  .الزراعية، فكان مردودها وإنتاجها ضعيفا
  2002وحتى   1980الفترة منذ سنة   ـ 2

                                                
، اجلزائــــر 1962/1979تقرير حول القضايا الفالحية باجلزائر خالل الفترة : االحتاد الوطين للفالحني اجلزائريني  -   )1(

  . 16، ص 1980
  . 7 – 6املرجع نفسه ، ص  -  )2(
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بداية منعرج جديد وتراجع خفي يف النظام الزراعي التعاوين بالنسبة للزراعة  1980تعترب سنة 
للجنة املركزية حلزب جبهة )  1980جويلية  03( الدورة الثالثة  اجلزائرية حيث برزت خالل

نتج عن . التحرير الوطين توصية بتشجيع امللكية الزراعية اخلاصة عن طريق إستصالح األراضي
حبيازة امللكية  الذي يسمح 1983أفريل  13الصادر بتاريخ  18 – 83هذه التوصية القانون رقم 

طريق إستصالح األراضي، ورفع احلظر عن الصفقات التجارية  العقارية الفالحية اخلاصة عن
  .لغاء السقف احملدد للملكية العقارية اخلاصةإاخلاصة بالعقارات واألراضي الزراعية، وكذا 

األمثل للموارد الزراعية بصفة عامة واألراضي الزراعية بصفة  ستغاللوانطالقا من عدم اال
 17بتاريخ  14النبايت صدرت التعليمة الرئاسية رقم وخاصة  ،نتاج الزراعيخاصة، وضعف اإل

، متضمة إعادة هيكلة مزارع 1981أكتوبر  15بتاريخ  707، واملنشور الوزاري رقم 1981مارس 
هكتار من أجود  2349497التسيري الذايت والتعاونيات الزراعية لقدماء ااهدين املتربعة على حوايل 

ويف امليدان التطبيقي . ذه التعليمة تعاونيات الثورة الزراعيةاألراضي الزراعية، واستثنيت من ه
وتعاونيات الثورة الزراعية، واستثنيت تعاونيات قدماء  ،مست إعادة اهليكلة مزارع التسيري الذايت

رت ـمزرعة ظه 3034منها )  D.A.S( شتراكية امزرعة فالحية  3398وقد مت تكوين . ااهدين
كانت تابعة للصندوق الوطين للثورة الزراعية، ووزعت  364وحوايل  عن القطاع املسري ذاتيا،

وكان اهلدف من إعادة اهليكلة هو إقامة . أراضي القطاع العام اهلامشية على شكل حيازات فردية
مزارع عمومية تتوفر فيها خصائص مناسبة كتجانس األراضي يف كل منها وتوفر شروط املردودية 

ة، مع ستراتيجيالغذائية اال داردها البشرية وختصصها أساسا يف إنتاج املواوالتحكم يف مو قتصاديةاال
ا لنشر التكنولوجيختصيص بعض هذه املزارع إلجراء التجارب العلمية والتطبيقات التقنية متهيدا 

ستفادة منها يف التكوين وحتسني املستوى املهين للعاملني الزراعية اجلديدة، إىل جانب اال
  .)1(الزراعيني

سهوب الوحتقيقا ألهداف إعادة اهليكلة ظهرت مؤسسات جديدة كاحملافظة السامية لتنمية 
ي، والبنك شعي والتطوير الكمي للموااالعقالين للمر ستعمالاليت كانت دف إىل اال 1981سنة 

  :، ومتت أيضا إعادة هيكلة الدواوين على الوجه التايل1982الفالحي للتنمية الريفية سنة 
  ن الوطني لتغذیة األنعامـ الدیوا

دواوين جهوية من مهامها العمل على خلق تعاونيات خمتصة يف إنتاج وتسويق  6قسم إىل 
  .الفراخ، ومتوين املنتجني بالتجهيزات الالزمة

                                                
  . 25، ص  1986مشروع امليثاق الوطين لسنة  -  )1(
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  ـ الدیوان الوطني للتموین والخدمات 
والبذور  ية الوسيطة، كاألمسدةستهالكيقوم هذا الديوان بتموين القطاع الفالحي بالسلع اال

ليف البالستيكية واألكياس املستعملة يف الشحن، كما يقوم غواملواد الصحية، وإنتاج مواد الت
  .واملناطق الصحراوية البعيدة باملواد الغذائية ،بتموين املناطق النائية اجلبلية صعبة املسالك

  ـ الدیوان الوطني للعتاد الفالحي
وإصالح التجهيزات، باإلضافة إىل مهام تكوين  يقوم بتوزيع العتاد الفالحي وقطع الغيار،

  .السائقني وامليكانيكيني الفالحيني
شتراكية بفعل اإلمهال وتراكم ديون املزارع الفالحية االونظرا لعدم حتسن اإلنتاج الزراعي، 
وخاصة بعد  ،أو ضعف القدرة املالية للدولة ،خنفاضوالتبذير وسوء التسيري من جهة، ونظرا ال

، ومن مث عجزها عن تلبية املتطلبات املالية هلذه 1986سعار البترول يف السوق العاملية سنة يار أا
، الذي يسمح يكلة 1987ديسمرب  08يف تاريخ  87/19املزارع من جهة ثانية، صدر القانون رقم 

 مزارع منوذجية، مستثمرات فالحية فردية،: شتراكية يف ثالثة أشكال تنظيمية هي املزارع اال
  .مستثمرات فالحية مجاعية
يكَون املستثمرات الفالحية اجلماعية ثالثة : " من هذا القانون على  11وقد نصت املادة 

أعضاء أو أكثر على أن اليصل عدد األعضاء إىل احلد الذي يعرقل فيه السري احلسن للمستثمرات 
  ".األعضاء املستفيدين بكل حرية  اختيارالفالحية، ويكون 

  :من هذا القانون وظائف هذه املستثمرات على النحو اآليت  16املادة وحددت 
ü نتفاع الدائم باألرض ووسائل اإلنتاج مقابل يكون ألعضاء املستثمرة حق اال

ختصيص جزء من عوائدها يف شكل أتاوات مالية للدولة ألا تبقى هي املالك 
 .الوحيد لألرض

ü ية وفق اخلطوط العريضة للتخطيط العمل واحلفاظ على مسار املستثمرات الفالح
 .الزراعي العام 

ü  عصرنة أساليب ووسائل اإلنتاج. 
ü إنتاج اخلريات حسب عمل واختصاص كل مستثمرة.  

  : وكان اهلدف من إصدار هذا القانون اآليت 
ü  العمل على حتقيق توزيع عقاري متجانس بني املساحة وعدد أعضاء املستثمرة بغرض
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، سهلة التحكم يف إدارا وذات اقتصاديةوفق أسس جعل هذه املستثمرات تسري 
 .مردودية

ü  ربط مداخيل املسفيدين باإلنتاج وعوائد األرض، وهذا يعترب عامل حتفيزي لزيادة
 .املردودية ألن مصلحة املستفيد تقتضي ذلك

ü  دف  ،ورفع اإلنتاج ، أمثالاستغالالاألراضي الفالحية  استغاللضمان واإلنتاجية
الوطين من املواد األولية  قتصاداال احتياجاتيات الغذائية للسكان، وتلبية احلاج

 .وخاصة قطاع الصناعة

ü  توفري مناصب شغل للمهندسني والتقنيني الزراعيني والبياطرة املتخرجني من املعاهد
 اجتاهواجلامعات، مع منح األولوية للشباب القاطنني بالريف دف احلد من الرتوح 

  .شبيب القطاع الزراعياملدن، إضافة إىل ت
الذي جاء بتوجيه كامل  1990نوفمرب  18يف تاريخ  25 – 90وصدر أيضا القانون رقم 

للوعاء العقاري الوطين الفالحي وغري الفالحي، وتضمن أيضا أحكاما متعلقة بتسوية الرتاعات 
حازا الدولة  حول األراضي املؤممة يف إطار قانون الثورة الزراعية، وذلك بإرجاع األراضي اليت

إىل أصحاا األصليني، أما باقي األراضي ) للثورة الزراعية  71/13مبقتضى تطبيق األمر رقم (
نظيمية السابقة مع األخذ بعني الزراعية فأعيدت هيكلتها من جديد على أساس األشكال الت

ردية، مزارع مستثمرات فالحية مجاعية، مستثمرات فالحية ف: عتبار التجمع احلر للفالحني اال
 ،       مستثمرة مجاعية 29465إىل  1996وقد وصل عدد املستثمرات الفالحية يف سنة . منوذجية

  . مزرعة منوذجية  199و  ،مستثمرة فردية 23882و 
وخاصة رفع مستوى  ،وعموما مل حتقق إعادة هيكلة املستثمرات الزراعية األهداف املرجوة

  :الية اإلنتاج الزراعي وذلك لألسباب الت
إن عملية توزيع األرض مل تراع فيها العدالة يف بعض املناطق سواء من ناحية  ـ 1 ـ 2

ستفادة ااملساحة أو نوعية األرض، وكذلك مل يتم توزيع العتاد بطريقة عادلة، حيث لوحظ 
  .مستثمرات بالقسم األعظم من العتاد يف حني مل تستفد مستثمرات أخرى بصورة مرضية

بني الفالحني نسجام ماعية من سوء التفاهم وعدم االاملستثمرات اجل تعاين ـ 2 ـ 2
  .ختالف يف املستوى الثقايفاملستفيدين بسبب اال

تسبب يف حدوث  عدم ضبط وحتديد مساحة وحدود املستثمرات الفالحية ـ 3 ـ 2
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من جهة، واملستثمرات والفالحني اخلواص من جهة  مشاكل عديدة بني املستثمرات الفالحية
  .أخرى

متالكها اصعوبة حصول املستثمرات الزراعية على القروض من البنوك لعدم  ـ 4 ـ 2
  .وعقود امللكية اخلاصة ستغاللعقود اال
األراضي الزراعية بصورة غري شرعية،  ودستفادة أصحاب النفوذ واجلاه من أجا ـ 5 ـ 2

  .الزراعي اللستغريها إىل الفالحني اخلواص، أو حتويلها إىل نشاط خارج االجوتأ
تقليص الدعم العيين واملايل عن املزارع النموذجية، أثر على مردوديتها فيما  ـ 6 ـ 2

  .خيص التجارب العلمية والتطبيقات امليدانية
ويف السنوات األخرية، ويف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية مسحت الدولة حبيازة 

متياز يف الشمال واجلنوب، الراضي عن طريق استصالح األاامللكية الزراعية اخلاصة بواسطة 
  .والربنامج الوطين لغرس األشجار املثمرة

  الفالحي ستثماري مجال االفسیاسة الدولة : ثانیا  
نتاج الزراعي، وذلك من خالل مسؤولة عن قصور اإل تعد سياسة الدولة يف جمال االستثمار

إضافة إىل أن املنجز منها ماليا وماديا كان ، ات املالية املخصصة للقطاع الزراعيعتمادضعف اال
  . 1970/1999، وخاصة خالل الفترة منخفضا أيضا

  ة ات المالیعتماداال ـ 1
ستفاد القطاع الفالحي على غرار مجيع القطاعات األخرى حبصص مالية خالل خمططات ا

 1979 – 1967وخاصة خالل الفترة  ،التنمية، غري أن حصته كانت متواضعة وما فتئت تتدهور
الغذائي  كتفاءوهذا اليتناسب مع أمهية القطاع الفالحي على املستوى الوطين املطالب بتحقيق اال

الذايت لتجنب الضغوطات األجنبية، وتوفري املواد األولية الفالحية للقطاع الصناعي، وتوفري 
  .صديروخاصة اخلضر والفواكه للت ، مناصب الشغل، وحتقيق فائض من املنتجات الزراعية

ات املالية العمومية اإلمجالية املخصصة للقطاع عتمادتطور اال) 46(ويعرض اجلدول رقم 
  . 1993 – 1967الزراعي والصناعي يف اجلزائر خالل الفترة 
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 جدول رقم (46)
  ات المالیة العمومیة المخصصة للقطاع الزراعي والصناعي في الجزائرعتماداال

  1967 – 1993   خالل القترة 
  اتاالستثمار  القطاع الزراعي  القطاع الصناعي الوطني قتصاداال

  
  المبلغ  %  المبلغ  %  المبلغ  %  السنوات

100 
100 
100 
100 
100 
100 

11081  
27740  

110217  
161370  
410217  
550000 

48.73  
44.70  
43.55  
56.51  
37.76  
31.67 

5400  
12400  
48000  
91190  

154900  
174200  

16.87  
14.92  
13.24  
5.45  
11.48  
14.36 

1896  
4140  

14590  
8800  

47100  
79000 

1969 – 1967 
1973 – 1970 
1977 – 1974 
1979 – 1978 
1984 – 1980 
1989 – 1985 

100 113800  29.79  33900  9.67  11000  1990 

100 136000  38.95  52970  16.32  22200  1991 

100 187000  40.21  75200  9.52  17800  1992 

100 245000  40.86  100100  9.92  24300  1993 

100 681800  38.45  262170  11.04  75300  1993 - 1990 

، العدد  ات، مجلة إحصائی1982و  1967الفالحة الجزائریة مابین : الدیوان الوطني لإلحصائیاتـ : المصدر 
  . 21، ص 1984الثالث، الجزائر 

- MINISTERE de La Planification et de L'aménagement du Territoire : divers Rapports Généraux. 
- HOCINE BENISSAD, Algerie :  Restructurations et Réformes Economiques 1979 – 1993. Office des 

Publications Universitaires , Alger 1994 , P 209. 

  :اآليت ) 46(يستخلص من حتليل بيانات اجلدول رقم 
العمومي السنوي باألسعار اجلارية موع  النمو السريع يف حجم االستثمار ـ 1 ـ 1

مليار دج  6.93مليار دج خالل املخطط الثالثي إىل  3.69من حوايل  فعارتالوطين، إذ  قتصاداال
مليار  80.68و  ،مليار دج خالل املخطط الرباعي الثاين 27.55و  ،خالل املخطط الرباعي األول

 137.5و  ،مليار دج خالل املخطط اخلماسي األول 102.55و ،  1979 – 1978دج  خالل الفترة 
إن . 1993 – 1990مليار دج خالل الفترة  170.45و  ،ماسي الثاينمليار دج خالل املخطط اخل

ات املالية يطرح مشكالت عديدة للمسؤولني عن التخطيط والتنمية عتمادهذا النمو السريع لال
  .بصفة عامة
العمومي السنوي باألسعار اجلارية يف القطاع الزراعي  متوسط االستثمار ارتفع ـ 2 ـ 1

مليار دج خالل املخطط الرباعي  1.03ج خالل املخطط الثالثي إىل مليار د 0.62من حوايل 

  ملیون دج: الوحدة 
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 – 1978مليار دج خالل الفترة  4.4مليار دج خالل املخطط الرباعي الثاين، و  3.64و ،  األول

مليار دج خالل املخطط  15.8و  ،مليار دج خالل املخطط اخلماسي األول 9.42و      ،1979
 متوسط االستثمار ارتفعولكن . 1993 – 1990دج خالل الفترة مليار  18.82و ،اخلماسي الثاين

و  ،مليار دج 12و مليار دج،  3.1مليار دج إىل  1.8السنوي بالنسبة للقطاع الصناعي من حوايل 
و  ،مليار دج 34.84من جديد إىل  ارتفعمليار دج، و 31إىل حوايل  اخنفضمليار دج، مث  45.6

  .ل الفترة نفسهامليار دج على الترتيب خال 65.54
قيمة  اخنفاضإىل عامل  1993 – 1990رة تات الصناعية خالل الفاالستثمار ارتفاعويرجع 

  .روقات من جهة أخرىات يف قطاع احملحجم االستثمار ارتفاعالدينار اجلزائري من جهة، و
ات املخصصة للقطاع الفالحي السيما يف املخطط الرباعي األول والثاين مل إن االستثمار

كان  هتمامكن دف إىل توسيع طاقة اإلنتاج الزراعي وحتديثه إال بشكل ضئيل، حيث أن االت
ات الزراعية إىل ة اإلنتاجية، ومن مث توجيه جل االستثمارموجها للناحية التنظيمية أكثر من الناحي

  .جمال اخلدمات الفالحية كالدواوين والتعاونيات الفالحية متعددة اخلدمات
من  اخنفضات الوطنية قد ستثماريب القطاع الزراعي من جمموع االإن نص ـ 3 ـ 1
 %13.24و  ،1973 – 1970 خالل الفترة %14.92إىل  1969 – 1967 خالل الفترة %16.87حوايل 

ىل حوايل إ ارتفع، غري أنه 1979 – 1978خالل الفترة  %5.45و  ،1977 – 1974خالل الفترة 
 %11إىل  اخنفض، مث 1989 – 1985خالل الفترة % 14.36 و ،1984 – 1980خالل الفترة % 11.48

 %31.67ات بني ستثمار، ولكن تأرجح نصيب القطاع الصناعي من اال1993 – 1990خالل الفترة 
ات خالل ستثمارورغم تراجع نصيب القطاع الصناعي من اال. خالل الفترة ذاا %56.51و

  .رتبة األوىلاملخططني اخلماسيني األول والثاين يبقى حيتل امل
   ات الزراعیةستثماراإلنجاز المالي لال ـ 2

خرى األات املخصصة للقطاع الزراعي حمدودة مقارنة بالقطاعات ستثمارإذا كانت مبالغ اال
ات يف نطاق الفالحة يبقى هو ستثماروخاصة القطاع الصناعي، فإن معدل اإلجناز املايل هلذه اال

  .أيضا غري كاف 
ات يف القطاع الزراعي ستثمارني تطور معدل اإلجناز املايل لاليب) 47(واجلدول رقم 

  . 1993 – 1967والصناعي يف اجلزائر خالل الفترة 
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 جدول رقم (47)

  ات في القطاع الزراعي والصناعيستثمارتطور اإلنجاز المالي لال

  1967 – 1993   خالل القترة 
  اتستثماراال  القطاع الزراعي  القطاع الصناعي الوطني قتصاداال

  
  مبلغال %  مبلغال  %  مبلغال  %  السنوات

88.32  
132.30  
109.6  
65.56  
85.32  

67  

9793  
36700  

120800  
105800  
350000  
368500 

100.00  
167.74  
154.58  
70.95  

-  
- 

5400  
20800  
74200  
64700  

-  
-  

85.93  
111.5  
39.75  
70.23  

-  
- 

1606  
4616  
5800  
6180  

-  
- 

1969 – 1967 
1973 – 1970 
1977 – 1974 
1979 – 1978 
1984 – 1980  
1989 – 1985 

83.83 95400  91.74  31100  80.45  8850  1990 

97.79 133000  103.26  54700  55.40  12300  1991 

94.54 176800  95.34  71700  82.58  14700  1992 

83.38 204300  59.94  60000  58.56  14230  1993 

89.39 609500  82.96  217500  66.51  50080  1993 - 1990 

، دیوان 1980 – 1962التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط  :عبداللطیف بن أشنھوـ  : المصدر 
  . 96 – 84، ص 1982المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

- HOCINE BENISSAD : Algerie «  Restructurations et Réformes Economiques 1979 – 
1993 », Office des Publications Universitaires , Alger 1994 , P 209. 

-  

  :اآليت ) 47(يستنتج من حتليل بيانات اجلدول رقم 
خالل  %88.32الوطين  قتصادات ماليا بالنسبة لالستثماربلغ معدل إجناز اال ـ 1 ـ 2
خالل املخطط الرباعي  %109.60 و ،الرباعي األولخالل املخطط  %132.30الثالثي، و املخطط 
       ،خالل املخطط اخلماسي األول %85.32و  ،1979 – 1978الفترة خالل  %65.56 و ،الثاين

، مع مالحظة أن 1993 – 1990خالل الفترة  %89.39و  ،خالل املخطط اخلماسي الثاين% 67و 
تكلفة الربامج  ارتفاعفعمليات . نسب التنفيذ املالية التعين نسبا مماثلة من حيث اإلجناز املادي

أو عن غالء األسعار تفسر جزءا الميكن إغفاله من النتائج  ،ذه الربامجالناجتة إما عن تعديل ه
كان الباقي حتقيقه من املخطط اجلاري يقدر بـ  1978ففي اية سنة . املرتفعة يف ميدان اإلنفاق 

  .)1(1978مليار دج، أي ما يعادل أربعة أعوام من التخطيط على وترية عام  210

                                                
، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر 1980 – 1962التجربة اجلزائرية يف التنمية والتخطيط  : لطيف بن أشنهوعبدالـ  )1(

  . 89 ، ص1982

 ملیون دج : الوحدة 
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ات ماليا للقطاع الصناعي مقارنة ستثمارفيذ أو إجناز االأعطيت األولوية يف تن ـ 2 ـ 2
بالقطاع الزراعي، ويف داخل القطاع الصناعي ذاته منحت األولوية للمحروقات على حساب 

  .يةستهالكوالسلع اال ،وسلع التجهيز ،السلع الوسيطة
خالل املخطط  %85.93ات يف القطاع الزراعي بلغ ستثمارإن معدل إجناز اال ـ 3 ـ 2

       ،ثاينالخالل املخطط الرباعي  %39.75و  ،خالل املخطط الرباعي األول %111.5الثالثي و 
بينما بلغ معدل  .1993 – 1990خالل الفترة  %66.51 و ،1979 – 1978خالل الفترة  %70.23و 

           ،%70.95و ، %154.58 و، %167.74و ، % 100ات يف القطاع الصناعي ستثمارإجناز اال
  .على التوايل خالل الفترة نفسها %82.96 و

ها على اإلنتاج الزراعي، ذية وتنفيستثمارات االعتمادلتدارك التأثري السليب لضعف اال
وخاصة بعد تسارع التطورات  ،ائي يف اجلزائرذالعوامل اخلارجية على األمن الغ وللتقليل من تأثري

مبراكش على قيام  1994بريل أرغواي، مث التوقيع يف نتهاء جولة أوإ ذاليت شهدا التجارة العاملية من
ت اجلزائر يف الفترة األخرية إجراءات ملموسة فيما خيص تنظيم ودعم ذختاية منظمة التجارة العامل
وانتهاء  ،)*(وتنفيذ بنودهبتداء من إعداد املخطط الوطين للتنمية الفالحية إالقطاع الزراعي 

  .باملخطط  الوطين للتنمية الريفية
دمي قالفالحي، حيث مت ت ستثماروتتمثل النتائج اإلجيابية هلذا املخطط يف إنعاش فعلي لال

سنويا  %8ي، وحتقيق معدل منو فالحي يقدر حبوايل استثمارألف مشروع  200الدعم حلوايل 
ومن نقائص هذا املخطط صعوبة الوصول إىل كل جهات الوطن، .  2000/2002خالل الفترة 

. )1(ني وخاصة الفالحني الصغار الذين يعيشون يف املناطق املعزولة واملهمشةوإىل كل الفالح
يف القطاع  الزراعي بفضل املساعدات )  2000/2002( ات ستثمارولكن بعد مرحلة إنعاش اال

والتحفيزات بواسطة األموال العمومية يصبح حلول القرض تدرجييا بوصفه مصدرا رئيسيا لتمويل 
ويف هذا اإلطار ستعرف . صرا حامسا يف تأهيل الزراعة وحتسني نتائجها فالحية عنلاألنشطة ا

اإلجراءات التالية تطبيقات تدرجيية بعد إقرارها على أساس التشاور املوسع مع جمموع 
  :)2(املتعاملني
  

                                                
  .29، ص 2004جويلية  اجلزائر،االستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية املستدمية،  :الوزير املنتدب املكلف بالتنمية الريفية ـ  )1(
  . 58، ص املرجع نفسه ـ  )2(
  .من هذا الباب  الحية يف الفصل األخريوطين للتنمية الفلسنتطرق إىل دراسة أسس ومناهج املخطط ا ـ) *(
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تعظيم القرض الزراعي مبا يسمح للمزارعني بالقيام بأنشطتهم اإلنتاجية طبقا  ـ 1 ـ 3

  ) .متويل احلمالت الفالحية بواسطة القرض ( دية ارسات التقليمللم
ي الفالحي للسماح للمزارعني قتصادبإدخال التأمني اال( تدعيم سياسة القرض  ـ 2 ـ 3

دعم بوليصة التأمني ، توسيع ( ام استثماربتبين التأمينات، بوصفها عنصرا لتأمني إنتاجهم و
  ).تشكيلة منتجات التأمني 

ن قبل هيئات القرض مثل سندات اخلزن، ورهن احليازة على وضع ضمانات م ـ 3 ـ 3
  .احملصول أو العتاد الفالحي وغريها من املمتلكات

دعم إقامة اهلياكل القاعدية ( الفالحي  ستثمارنتقالية لالمتابعة سياسة الدعم اال ـ 4 ـ 3
  ).إخل ... لتعبئة املياه، والتجهيزات املائية، دعم مجع احلبوب واحلليب 

متابعة سياسة دعم التجهيزات للمستثمرات الفالحية حسب صيغة قرض اإلجيار  ـ 5 ـ 3
.  

  أسلوب التسویق واألسعار: ثالثا  
العديد من اإلجراءات  ستقاللعرف نظام تسويق املنتجات الزراعية يف اجلزائر منذ اال

دخل املنتجني التنظيمية اليت كانت دف إىل رفع مستوى اإلنتاج الزراعي، وضمان حد أدىن ل
ة ـغري أن التغيريات املتسارعة وغري الشامل. الزراعيني، ومحاية القدرة الشرائية للمستهلكني خاصة

وخاصة اخلضر والفواكه، واقتصار نظام حتديد األسعار  ،يف أسلوب تسويق املنتجات الزراعية
الزراعي العام، مث إقتصار  على القطاع –باستثناء احلليب  –جلميع املنتجات الزراعية غري احليوانية 

ا آثار سلبية على معلى احلبوب والبقول اجلافة فقط ترتب عنه 1982حتديد األسعار منذ سنة 
وجلميع  ،أي أدى عدم مشولية نظام حتديد األسعار جلميع املنتجات الزراعية. اإلنتاج الزراعي 

تجات الزراعية التجارية، مثل البطيخ القطاعات الزراعية إىل توجه املنتجني الزراعيني حنو إنتاج املن
، مثل احلبوب والبقول حساب املنتجات الزراعية املعاشيةوالشمام، املدرة لدخول نقدية عالية على 

  .اجلافة
ت بتنظيم عملية تسويق احلبوب لولتوضيح ذلك ميكن التعرض لبعض اهلياكل اليت تكف

  .واخلضر والفواكه
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  تسویق الحبوب ـ 1
ىل املكتب اجلزائري املهين للحبوب إ ستقاللبوب يف اجلزائر منذ االاحلق أسندت مهمة تسوي

 )O.A.I.C ( )1(  يات ستغاللبغرض التكفل جبمع احلبوب من اال 1962جويلية  12الذي أنشئ يف
احلبوب وتوزيعها على وحدات التحويل والتصنيع واملستهلكني  استريادالزراعية واحتكار 

  :األساسية فيما يلي  تهوتنحصر مهم. واملزارعني بعد حتضريها
ü  التوازن بني العرض والطلب يف كل جهة من الوطن ، ويف كل مادة  اختاللجتنب

 .حىت يضمن للمستهلكني توفري املواد اليت حيتاجون إليها

ü إختصار حلقة نقل احلبوب من املنتج إىل املستهلك. 

ü ا عرب كافة أحناء التراب الوطين، ألن املستهلكني توحيد أسعار احلبوب ومشتقا
 ارتفاعيف العرض و خنفاضاالاملتواجدين يف املناطق النائية واجلنوب عانوا كثريا من 

  .األسعار أثناء اإلحتالل الفرنسي
واستمر املكتب اجلزائري املهين للحبوب يف تطبيق اخلطوط العريضة لتنظيم تسويق احلبوب 

نشئ سنة أالذي  )S.A.O.N.S.C ()2( هين للحبوب اليت سلكها الفرع اجلزائري للديوان الوطين امل
. ستقاللاالاجلزائري بعد  قتصاد، مع بعض التغيريات والتعديالت اليت إستلزمتها طبيعة اال1940

  .ولتوضيح طبيعة أسلوب تسويق احلبوب ميكن التطرق إىل التجارة الداخلية واخلارجية للحبوب
  التجارة الداخلیة للحبوب  ـ 1 ـ 1

سعار حمددة قانونا إىل تعاونيات أيات الزراعية بستغاللمن االعملية مجع احلبوب أسندت 
وجتار احلبوب اخلواص الذين ظلوا  بوب التابعة للشركات الفالحية لالحتياطاحلبوب، وجلان احل

مع مالحظة أن املكتب . 1963ميارسون عمليات شراء احلبوب من املنتجني الزراعيني حىت غاية 
هين للحبوب قد أوكل مهمة مجع احلبوب من كبار املزارعني اخلواص ومزارع التسيري اجلزائري امل

متالكها طاقة ختزينية كبرية مقارنة بالطاقة التخزينية املتوفرة لدى ىل تعاونيات احلبوب الإالذايت 
بينما تكفلت جلان احلبوب جبمع احلبوب من . بوب التابعة للشركات الفالحية لالحتياطجلان احل

الكميات املسوقة من  اخنفاضهم الذايت الواسع منها، وبالتايل استهالكاملزارعني الصغار املتميزين ب
دة وقامتهم وكثرة عددهم، وهذا يتالءم وطاقة التخزين احملدإىل جانب تبعثر أماكن إاإلنتاج، 

                                                )1(  - O.A.I.C  : OFFICE Algérien Interprofessionnel des Céréales . )2(  - S.A.O.N.I.C  : Section Algerienne, de L'office National Interprofessionnel des Céréales . 
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  .للجان احلبوب وانتشارها الواسع عرب أحناء الوطن
بني هذه اهليئات يف ميدان التطبيق قد أثر سلبا على  صالحياتلإن تداخل املسؤوليات وا

على مزارع  ) O.N.R.A( صالح الزراعي وخاصة بعدما فرض الديوان الوطين لإل ،سوق احلبوب
 حتياطالتسيري الذايت تسليم إنتاجها من احلبوب إىل جلان احلبوب التابعة للشركات الفالحية لال

قامة إطاقة ختزين احلبوب لدى جلان احلبوب إىل  بدال من تعاونيات احلبوب، حيث أدى ضعف
وخاصة يف املواسم الزراعية اجليدة، مما  ،كميات احلبوب امعة ستيعابحمطات ختزين مؤقتة ال

نتاج يف الوقت الذي كانت فيه خمازن احلبوب لدى تعاونيات احلبوب سبب إتالف كثري من اإل
وجتار احلبوب  ،وجلان احلبوب ،يات احلبوبيضا تعاونأوتكفلت . غري مستغلة على أحسن وجه

اخلواص حتت إشراف املكتب اجلزائري املهين للحبوب بتوزيع احلبوب سواء امعة أو املستوردة 
املطاحن : ـ بأسعار حمددة مبراسيم ومدعمة ومتساوية يف مجيع أحناء الوطن ـ على املستعملني 

واملطاحن والعجني الغذائي والكسكسي والشركة الوطنية للسميد  ،ول األمرأاخلاصة يف 
)S.N.S.E.M.P.A.C    ( اـ اليت حتولت إىل مؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب ومشتقا
)E.R.I.A.D  ( يات الزراعية واملستهلكني ستغاللوالديوان الوطين ألغذية األنعام واالفيما بعد ـ

  .العاديني 
عداد وحتضري البذور كان السبب يف إل إن هذا التداخل وغريه من األعمال األخرى، مث

فيها بيد  ل، وحصر مهمة تسويق احلبوب والتصرف الكام1970توحيد أجهزة تسويق احلبوب سنة 
املكتب اجلزائري املهين للحبوب مبساعدة تعاونيات احلبوب، وسحب كل الصالحيات اليت كانت 

  .بيد القطاع اخلاص فيما خيص تسويق احلبوب
 للحبوب ـ بتدخل من األمانة العامة حلزب جبهة التحرير ينهب املوكذلك أوقف املكت

سعار مدعمة للمستهلكني العاديني الذين يشترون احلبوب أبيع القمح ب 1984الوطين ـ منذ سنة 
اطء مع بعض توستغلوا ذلك ـ باها، ألن مريب املاشية استهالكلطحنها يف املطاحن التقليدية مث 

وخاصة خالل  ،احلبوب ـ شراء القمح وتقدميه كأعالف للحيوانات اجلهات املسؤولة عن جتارة
حتكار مجع اواستمر املكتب املهين للحبوب يف . ونقص الكأل ،املواسم الزراعية املتميزة باجلفاف

يضا إذا رغبت يف تسويق أواخلاصة  ،يات الزراعية التعاونيةستغاللوالبقول اجلافة من اال ،احلبوب
ىل غاية إواملستوردة على املستعملني  ،والبقول اجلافة امعة ،يع احلبوبمنتجات احلبوب، وتوز

احلبوب والبقول اجلافة وتوزيع البقول  استريادقتحم القطاع اخلاص نشاط ا، أين 1995ديسمرب 
  .اجلافة واحتكارها فيما بعد
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سويق القطاع الزراعي اخلاص لت استقطابويالحظ أن املكتب املهين للحبوب مل يتمكن من 
من جمموع إنتاج  %27.8و  %4.7منتجاته إليه، حيث تراوحت حصة احلبوب امعة سنويا ما بني 

يف نسب كميات  خنفاضويرجع اال. 1982 – 1972ا القطاع خالل الفترة ذاحلبوب الشتوية هل
صفة نتاجها منها بإالقطاع الزراعي اخلاص مقارنة بيات استغاللاحلبوب الشتوية امعة سنويا من 

أساسية إىل نشاط السوق غري الرمسية ذات األسعار املرتفعة مقارنة بأسعار هيئات التسويق الرمسية، 
وخاصة أثناء املواسم الزراعية املتميزة ، وإىل التوسع يف تقدمي احلبوب كأعالف للحيوانات

  .)1(باجلفاف
  التجارة الخارجیة للحبوب  ـ 2 ـ 1

وب يف اجلزائر املكتب اجلزائري املهين للحبوب، أما وتصدير احلب استريادتويل عمليات 
والشركة  ،مشتقات احلبوب فقد تكفلت ا وزارة التجارة يف أول األمر استريادعمليات تصدير و

الوطنية للسميد واملطاحن والعجني الغذائي والكسكي، ومؤسسة الصناعات الغذائية للحبوب 
البقول اجلافة  استريادبمسح للقطاع اخلاص  1995مرب ومنذ ديس. ومشتقاا على التوايل فيما بعد

احلبوب أمام القطاع اخلاص إال أنه مل  استريادورغم فتح باب . ومشتقات احلبوب واحلبوب ذاا
يكن حرا يف حتديد الكميات املستوردة، بل أنه يستورد وفق الشروط اليت تضعها وزارة التجارة، 

فإن الكمية اليت يستوردها تكون مكملة ملا يستورده ذلك  ىل جانبإوالقروض اليت حيصل عليها، 
وما يستورده القطاع اخلاص من احلبوب حاليا يعترب ضئيال جدا . املكتب اجلزائري املهين للحبوب

  .البقول اجلافة استريادحتكر ا للحبوب ، ولكنه هينمقارنة مبستوردات املكتب امل
ظل تزايد قصور اإلنتاج الوطين عن تلبية ولضمان متوين السوق الوطنية باحلبوب ـ يف 

الوطنية من احلبوب ـ واحلد من سيطرة الشركات متعددة اجلنسيات على سوق  حتياجاتاال
يات الثنائية متوسطة األجل مع تفاقللحبوب على إبرام االاحلبوب اجلزائرية ركز املكتب املهين 

 حتادرقابة املباشرة حلكوماا، مثل االالعديد من املنظمات الدولية املصدرة للحبوب اخلاضعة لل
اجلزائر باحلبوب والبقول  نيات ثنائية متوسطة األجل لتموياتفاقالكندي للقمح، وقد مت إبرام تسع 

مع كل من األرجنتني وكندا وبلغاريا والصني الشعبية وباكستان  1985 – 1982اجلافة خالل الفترة 
  . )2(إخل... والسويد وسوريا 

                                                
معهد ، رسالة ماجستري غري منشورة، 1983 – 1971اقتصاديات احلبوب يف اجلزائر خالل الفترة  :ابن ناصر عيسى  -)1(

 OMAR BENSAOUD  :  Evolution de L'ensemble Productif et Besoins – Alimentaires en Algérie . Revue -  )2(  .118، 1987العلوم االقتصادية جامعة قسنطينة، أفريل 
de Planification , Centre National D’etudes et D’analyses pour la Planification, Alger, Septempre 1985, P 96 
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  الخضر والفواكھتسویق  ـ 2
تسويق اخلضر والفواكه وآثارها السلبية، ميكن التعرض إىل بالنسبة للفهم التغريات املتسارعة 

  .تسويق اخلضر والفواكه من قبل القطاع العام واخلاصكل من أسلوب 
  أسلوب تسویق الخضر والفواكھ من قبل القطاع الخاص ـ 1 ـ 2

  :من قبل القطاع اخلاص إىل ثالثة فترات هيميكن تقسيم أسلوب تسويق اخلضر والفواكه 
   1962 – 1974 أسلوب تسویق الخضر والفواكھ خالل الفترة ـ 1 ـ 1 ـ 2
ساليب العمل أستمر القطاع اخلاص يف نشاط تسويق اخلضر والفواكه بنفس اهلياكل ونفس ا

ضر والفواكه يف ويتمثل التنظيم اهليكلي لتسويق اخل. االستعماروطرق التوزيع املوروثة عن عهد 
 ،سواق احملليةالية، ويف األو 13سوقا مركزية منتشرة عرب  19يف  ستقاللالقطاع خلاص بعد اال

  .سواق املركزية وجتار التجزئة األوباعة اجلملة الذين يلعبون دور الوسيط بني 
  األسواق المركزیة  ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 2

اخلضر والفواكه يف القطاع اخلاص من ق يتعترب األسواق املركزية من أهم هياكل نظام تسو
حيث التنظيم أو األمهية يف معاجلة كميات السلع على املستوى الوطين، وهي أسواق للجملة من 
خالهلا ميكن للمنجني الزراعيني اخلواص تصريف منتجام عن طريق الوكالء بالعمولة املستأجرين 

اجلملة سواء لباعة اجلملة اآلخرين أو لباعة للمربعات املوجودة بداخلها، حيث تباع السلع بأسعار 
وثكنات اجليش اليت عادة ما تتمون من قبل قطاع توزيع اخلضر  ،أو للجماعات احمللية ،التجزئة

لبلكور باجلزائر العاصمة، السوق  ةالسوق املركزي: ومن أهم األسواق املركزية . والفواكه العام
  .، أسواق اجلملة لبوفاريك املركزية للحراش، السوق املركزية للبليدة

  األسواق المحلیة  ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 2
نتاج، حيث التوجد هناك أسواق مركزية، اإلتوجد األسواق احمللية عادة باملناطق ضعيفة 

وهي اليت يبيع فيها املنتجون الزراعيون اخلواص، السيما الصغار منهم، منتجام مباشرة إىل 
وتستقبل أيضا املنتجات الزراعية اآلتية من األسواق املركزية ىل باعة التجزئة، إأو  ،املستهلك

  .والتعاونيات وذلك عن طريق وسطاء اجلملة ونصف اجلملة

  تجار الجملة ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ 2
، واألسواق املركزية ة من جهةتلعب هذه الفئة من التجار دور الوسيط بني باعة التجزئ
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سواق املركزية األاألماكن اليت التستطيع أن ختدمها وتعاونيات التصريف من جهة ثانية، سيما يف 
سعار هلؤالء الباعة، األ ارتفاعمن الزبائن بالرغم من  وكان لباعة اجلملة جمموعة هامة. والتعاونيات

سلع، وتسهيالت يف جمال الىل كوم يقدمون تشكيلة واسعة ومتنوعة من إوقد يرجع ذلك 
  .اج إىل غاية احمللالتموين إذ غالبا ما يتم تسليم اإلنت

ه ووضوح استقراربسبب  فعاال االفواكه تنظيموويعترب تنظيم سوق اجلملة اخلاص للخضر 
. هاستقرارقطاع التسويق العام شاشة تنظيمه وعدم  اتصفالعالقات بني املتعاملني فيه، بينما 

ذا القطاع فيما حتل القطاع اخلاص الصدارة يف جمال تسويق اخلضر والفواكه، إذ ساهم هاولذلك 
    ،%61و  ،%54والبصل حبوايل  مخيص الكميات املوزعة يف السوق الداخلية للبطاطس والطماط

 ،%39و  ،%46، يف حني كان نصيب القطاع العام 1969 – 1968على التوايل خالل الفترة  %84و 

  .)1(على الترتيب خالل الفترة نفسها %16و 
يات الزراعية ستغاللتجني الزراعيني اخلواص وحىت االوقد ساعد القطاع اخلاص يف جلب املن

مثان أاألسعار وحصول املنتجني الزراعيني على  ارتفاعالتعاونية للتعامل معه، التنظيم احملكم و
منتجام مباشرة، وتقدمي تسبيقات هلم قبل نضج املنتوج، وتقدمي وسائل التعبئة وتوفري وسائل نقل 

ر املنتجات أسعا ارتفاعولكن تضرر املستهلكون كثريا بسبب . تاعداساملنتجات وغريها من امل
ي يعود إىل حتكم الوكالء بالعمولة يف شبكة توزيع اجلملة للخضر والفواكه، والضغط ذ، الالزراعية

سعار األىل درجة يكاد يكفي الطلب عليها، حىت تبقى إعلى املنتجني الزراعيني بتصريف منتجام 
بقاء على كميات هامة من السلع مبربعام، بالرغم اإلعلى  استمرارون بمرتفعة، كما أم يعمد
ستخدمها الوكالء اوهي عملية . مثان السلع مرتفعةأبقاء على اإللك قصد ذمن أن مثنها معقوال، و

سعار اليت رفع األىل إصطناعية تؤدي إكوسيلة للمضاربة بغرض خلق ندرة  استمراربالعمولة ب
  .يستفديون منها

   1974 – 1980 أسلوب تسویق الخضر والفواكھ خالل الفترة ـ 2 ـ 1 ـ 2
وعجز  ،نظرا لسيطرة القطاع التجاري اخلاص على السوق الداخلية للخضر والفواكه

وجناح الثورة الزراعية من جهة أخرى، أعادت  ستمرارالقطاع التجاري العام من جهة، وتدعيما ال
الصادر يف  74/89ق اخلضر والفواكه مبوجب األمر رقم السلطة اجلزائرية النظر يف تنظيم تسوي

فواكه باألسواق املركزية على مستوى الق اخلاص للخضر ويتسوالحيث مت إلغاء نظام  01/10/1974
                                                

، رسالة ماجستري غري ) 1990 – 1962( دراسة نظم توزيع اجلملة للخضر والفواكه يف اجلزائر  :بن ذيب عبدالرشيد  -)1(
  .87ص  1991/1992 قتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائرمنشورة، معهد العلوم اال
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ورغم إلغاء . مراألالتراب الوطين ، وأوكلت هذه املهمة إىل التعاونيات الوالئية املنشأة مبوجب هذا 
طار إستمر هذا النظام يف الوجود يف الفواكه باجلملة بصفة رمسية، ق اخلاص للخضر واينظام التسو

اعيني اخلواص ملنتجام الزراعية إىل رغري رمسي بالسوق املوازية، نتيجة حرية تصريف املنتجني الز
ستغل جتار اجلملة اخلواص النقائص املوجودة يف القطاع التجاري العام القد .  جتار التجزئة اخلواص

وميلكون إمكانيات امليدان م على دراية تامة بظروف السوق، ولديهم جتربة طويلة يفالسيما وأ ،
تابعة لقدماء ااهدين الوخاصة  ،يات الزراعية التعاونيةستغاللاالمعتربة بإقامة عالقات مع 

م نتجات الزراعية وتصريفها إىل جتار التجزئة، وذلك مبنحهم تسهيالت مل مينحها إياهمللتموينهم با
املنتجات من احلقل مباشرة، والدفع فورا وبأمثان أعلى من تلك املوجودة القطاع العام، كاستالم 

وقام أيضا هؤالء الوسطاء بشراء املنتجات الزراعية من التعاونيات البلدية . يف جدول التسعرية
األسواق بأسعار  مث إعادة بيعها إىل جتار التجزئة ويف) أسعار املرسوم ( والوالئية بأسعار منخفضة 

  .مرتفعة حمققني بذلك أرباحا مضاعفة على حساب املستهلكني واملنتجني الزراعيني
   2002 وحتى  1980 أسلوب تسویق الخضر والفواكھ بعد سنة ـ 3 ـ 1 ـ 2

ظهرت فكرة حترير تسويق اخلضر والفواكه، ألن القطاع التجاري  1980يف بداية سنة 
الداخلية للخضر والفواكه، رغم ممارسة نشاطه بصفة غري شرعية، اخلاص ظل يسيطر على التجارة 

ؤرخ ــامل 428 – 16ولتطبيق هذه الفكرة صدر عن وزارة الفالحة والثورة الزراعية القرار رقم 
نتظار نشر تنظيم مالئم حيدد اإلجراءات انتقالية يف ا، الذي يعترب مبثابة مرحلة 1980جويلية  16يف 

  :ومن أهم ما جاء يف هذا القرار . سويق اخلضر والفواكهالعملية املتعلقة بت
إنشاء وظيفة وسطاء اجلمع والتسليم باعتبارهم متعاملني خواص يف  ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2

الديوان اجلزائري للخضر والفواكه ( ىل جانب التنظيم العام للتوزيع إجتارة اجلملة للخضر والفواكه 
  ) .ه ، التعاونيات الوالئية للخضر والفواك

  .إلغاء الوظيفة التسويقية للتعاونيات البلدية متعددة اخلدمات  ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2
  .سعار بالتفاوض بني املنتجني واملشتري األحتديد نظام  ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ 2

قرار ما بني الـوزارات  27/06/1982، صدر يف 1/428وللتغلب على نقائص القرار الوزاري 
والفواكه، ومن ضمن تنظيم سوق اخلضر تضمن ) الية، وزارة الداخلية وزارة التجارة، وزراة امل( 

عتراف الرمسي بأعوان مجع وتسليم اخلضر والفواكه اخلواص، وحماولة تنظيم ما ورد فيه اال
جراءات القانونية، كالقيد يف السجل التجاري ومسك الدفاتر ببعض اإلنشاطهم، وذلك بإلزامهم 
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  .سواق اجلملة أيف التجارية والتعامل اإلجباري 
لقد سعى الوسطاء اخلواص إىل البحث عن أقصى قدر من األرباح يف إطار حرية التسويق 
واألسعار من خالل رفع اهلامش التجاري املقتطع عن طريق التحكم يف عرض املنتجات ومن مث 

 1983تمرب وعلى سبيل املثال لو نظرنا إىل جدول أسعار اجلملة املأخوذة يف شهر سب. أسعار بيعها
بسوق اجلملة بوفاريك، وأسعار التجزئة املأخوذة يف نفس الصبيحة باألماكن ااورة، حيث يتضح 

إذ بلغ هامش الربح بالنسبة ملنتوج الفول . أن الفروق بني أسعار اجلملة وأسعار التجزئة تبدو كبرية
نسبة ملنتوج البطاطس ، وهامش الربح بال)دج  4دج، سعر التجزئرة  1.50سعر اجلملة (  166.6%
  .)1( )دج  4.5دج ، سعر التجزئة  2.80سعر اجلملة (  60.7%

  أسلوب تسویق الخضر والفواكھ من قبل القطاع العام  ـ 2 ـ 2
  :مر أيضا  أسلوب تسويق اخلضر والفواكه من قبل القطاع العام بثالث فترات هي 

   1962 – 1974 أسلوب تسویق الخضر والفواكھ خالل الفترة ـ 1 ـ 2 ـ 2
، إضافة 1962ا السياسي سنة استقالهلي السئ الذي ورثته اجلزائر بعد قتصادأمام الوضع اال

املتكفلة بتسيري وتنظيم األجهزة التسويقية، رأت السلطة أنه إىل هجرة الكوادر واإلطارات األجنبية 
وضبط وتسويق  ،من الضروري إنشاء وحدات تسويقية عمومية تقوم مبهام التجارة بصفة عامة

شتراكي ام تسويق جديد يتماشى والتوجه اإلستحداث نظإاملنتجات الزراعية بصفة خاصة، أي 
  :للبلد ، ومن هذه الوحدات 

  ن الوطني للتسویق االدیو  ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 2
الصادر بتاريخ  62/125مبوجب املرسوم رقم )  O.N.A.C.O(أنشئ الديوان الوطين للتسويق 

حيث كانت مهمته تقتصر على تسويق القهوة والسكر صاية وزارة التجارة حتت و 13/12/1962
توسع دوره وأصبح يقوم بتسويق الفواكه واخلضر وذلك من خالل  1963والشاي، ويف سنة 

الفواكه واخلضر  استريادخوال له إمكانية تصدير و ثحي)  63/246و  ،63/216(املرسومني رقم 
  . القطاع اخلاصىلإوتوزيعها داخل الوطن باإلضافة 

  .ميارس الديوان الوطين للتسويق مهامه من خالل جمموعة من الفروع اإلقليمية واملينائية 
  الفروع اإلقلیمیة ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 2  ـ 2

                                                
  .249املرجع السابق، ص  :بن ذيب عبدالرشيد  -)1(
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يات الزراعية املسرية ذاتيا وتعمل على ستغاللبتجميع املنتجات من االتقوم هذه الفروع 
وثكنات اجليش الوطين  ،واملستشفيات ،والثانويات ،ساملدار( تصريفها إىل اجلماعات العمومية 

وتقوم  .1964وإىل تعاونيات التصريف احمللية اليت أنشئت سنة  ،وإىل جتار اجلملة ،)إخل ... الشعيب 
أيضا بتلقي املنتجات املستوردة من الفروع املينائية وتصريفها داخليا، كما تقوم بدور الوسيط عند 

والفروع املينائية املوجودة  . اخلارج بني قطاع اإلنتاج الزراعي العامتصدير املنتوج الوطين إىل
  .باملدن الكربى كاجلزائر ووهران

  الفروع المینائیة ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 2
والتصدير، ففي حالة التصدير فإا تتلقى املنتجات  ستريادينحصر دور هذه الفروع يف اال
 ستريادأو عن طريق الفروع اإلقليمية، أما يف حالة اال ،رةالزراعية إما من الوحدات اإلنتاجية مباش

  .فإا تقوم بتوزيع املنتجات على الفروع اإلقليمية اليت تقوم بدورها بتوزيعها داخليا
  :واجهت الديوان الوطين للتسويق معوقات عديدة منها 

ü ىن إن النصوص القانونية والتشريعية كانت غري مستوفية وناقصة وال تتضمن حد أد
 .من التسيري املالئم

ü  نقص اخلربات واإلطارات الفنية املسرية للديوان. 
ü م على ممارسة النشاط التجارينقص يف املستخدمني وقدر. 
ü ا الديوان تعدد املهام التسويقية اليت يقوم. 
ü  عدم وجود هياكل تسويقية فرعية بالصورة الكافية. 
ü  ل التموين والتربيد وغريهاوسائل النقل ووسائكنقص اإلمكانيات املادية.  

وعلى ضوء هذه املشاكل اليت يعاين منها الديوان رأت السلطة أنه من األجدر إنشاء هيئة 
  .أخرى تتكفل بتسويق اخلضر والفواكه

  الدیوان الوطني لإلصالح الزراعي ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ 2
بتاريخ  63/90مبوجب املرسوم رقم )  O.N.R.A( أنشئ الديوان الوطين لإلصالح الزراعي 

كمنظمة مسؤولة عن اإلنتاج حتت وصاية وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي  18/03/1963
إىل جانب الديوان الوطين  ،تسويق منتجات القطاع الزراعي املسري ذاتيابالزراعي ومكلفة 

  :وكانت مهمته تتمثل يف . للتسويق
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ü  تكوين اإلطارات عن طريق التدريب والتربصات. 
ü والرقابة عليهاظيم وتسيري مزارع التسيري الذايتتنب هتماماال ،. 
ü بتصدير املنتجات الزراعية هتماماال. 
ü  السكان من اخلضر والفواكه احتياجاتالسعي وراء توفري.  

اء  نظيم اهلياكل التسويقية وذلك بإنششرع الديوان يف إعادة ت 1964ويف أواخر سنة 
نفردت بتسويق الفواكه واخلضر داخليا، والتعاونيات ا اليت) C.O.R.E(التعاونيات احمللية للتصريف 

  .اليت ختصصت يف تسويق اخلضر والفواكه خارجيا) C.O.R.A(صالح الزراعي العمالية لإل
، صالح الزراعيونظرا لتداخل الصالحيات بني الديوان الوطين للتسويق والديوان الوطين لإل

إضفاء الطابع املركزي على تسيريها، عكس املهمة على التعاونيات التابعة له و خرياألوسيطرة هذا 
رة الفالحة واإلصالح ااملنتظرة منه واملتمثلة يف تبين أسس وقواعد التنظيم التعاوين، جعل وز

الزراعي تقوم بإنشاء هيئة تسويقية أخرى حتل حمله وتتكفل بتنظيم التسويق الداخلي للخضر 
  .جيوالفواكه وتم بالتصدير على املستوى اخلار

  الوطني للتعاونیات الفالحیة للتسویق تحاداال ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ 2
بقرار من وزارة الفالحة )  U.N.C.A.C( للتعاونيات الفالحية للتسويق الوطين  حتادأنشئ اال

وهذا تلبية ملطالب منتجي القطاع الزراعي  ،1966ماي  09واإلصالح الزراعي الصادر بتاريخ 
بإعادة هيكلة الديوان الوطين لإلصالح الزراعي الذي أصبح )  الوزارة الوصية( التعاوين 

  .اليستجيب لألهداف املسطرة له
التعاونيات احمللية ( بنفس هياكل الديوان الوطين لإلصالح الزراعي  حتادحتفظ هذا االاوقد 
تعاونيات والئيـــة  احتاديف شكل ) صالح الزراعي والتعاونيات العمالية لإل ،للتصريف

وطين للتعاونيات الفالحية  احتادعلى املستوى اجلهوي ، ويف شكل )  U.C.D.S( ات للخدم
واليت حتدد أهدافها بأا تعمل من أجل وضع حتقيق برنامج للتسويق )  U.N.C.A.C( للتسويق 

على مستوى األسواق اخلارجية، وتنسيق ودفع النشاطات التسويقية للتعاونيات على مستوى 
 حتادلى أن تسويق منتجات احلوامض واخلضر واخلمور صار يتم من قبل االالسوق الداخلية، ع

  . 1967بتداء من جوان ا
  :يف  حتادساسية لالومتحورت األهداف األ

تسويق  نالعمل على جعل املنتجني الزراعيني مسؤولني فعال ع ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ 2
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  .منتجام
لزراعيني بالوسائل املادية والبشرية العمل على تزويد املنتجني ا ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ 2

  .من أجل ضمان التحكم يف نشاط التسويق 
  :وقد واجهت وحدات القطاع الزراعي التعاوين عوائق عديدة منها 

ü  كانت أسعار املنتجات الزراعية منخفضة حيث التكاد تغطي تكاليف اإلنتاج
مما أدى إىل تسرب  قتطاعات التعاونيات مقابل خدماا،اقل ثاملرتفعة، إضافة إىل 

 .اخلاص) التوزيع ( املنتجات الزراعية للقطاع الزراعي التعاوين حنو قطاع التسويق 

ü  ،ال أن إرغم أن اهلدف الرئيسي للقطاع الزراعي التعاوين هو اإلنتاج بغرض التصدير
ر، وقد يعود ذلك إىل سبب قجتهت حنو التقها 1968 – 1965صادراته خالل الفترة 

الوطين للتعاونيات الفالحية  حتادصدير من قبل االتد بعض املنتجات من الالفرز وإبعا
غري أن الواقع أثبت العكس حيث . للتسويق حبجة عدم مطابقتها ملعايري التصدير

أخذت هذه املنتجات طريقها حنو األسواق األجنبية من طرف قطاع التسويق 
 .تعاون مع القطاع اخلاصتفضل الاخلاص، األمر الذي جعل مزارع التسيري الذايت 

ولتفادي هذه السلبيات قامت وزارة الفالحة بإنشاء هيئة أخرى ينتظر منها أن تقوم بدور 
فعال يف جمال تسويق اخلضر والفواكه، والسيما مشكلة ضمان حد أدىن لدخل املنتجني 

  .الزراعيني
  الدیوان الوطني الجزائري للخضر والفواكھ ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ 2
الصادر  69/68مبوجب األمر رقم )  O.F.L.A( ان اجلزائري للخضر والفواكه نشئ الديوأ
حتت وصاية وزارة الفالحة واإلصالح الزراعي باعتباره مؤسسة عمومية  1969فريل أ 03بتاريخ 

بغرض اإلشراف على تسويق اخلضر والفواكه داخل الوطن وخارجه، ذات طابع صناعي وجتاري 
وقد جاء الديوان اجلزائري للخضر والفواكه . ضر والفواكهوضمان دخل متوسط ملنتجي اخل

حتكار اة جديدة دف إىل فصل عملية اإلنتاج عن عملية التسويق، والسعي من أجل استراتيجيب
نطالقا من اهلياكل السابقة، حيث اوقد قام بتنظيم التسويق . تسويق منتجات اخلضر والفواكه

  .ستكمل تنظيم هياكله يف صورة جديدةان أليب التسيري إىل نطلق يف البداية بنفس اهلياكل وأساا
ويقوم الديوان بتسويق منتجات القطاع الزراعي التعاوين من اخلضر والفواكه بالدرجة األوىل 

املنتجات  استريادمع ضمان سعر مكافئ للمنتجني الزراعيني، وتنمية الصادرات والقيام بعمليات 
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سعار األ استقرارالبيع وين عن تلبيتها، إضافة على ضبط عمليات الزراعية اليت عجز اإلنتاج الوط
  .وحماربة املضاربة

ومن مزايا هذا التنظيم مراعاته تكلفة اإلنتاج، حيث إذا كانت أسعار اجلملة اليت تبيع ا 
الوحدات اإلنتاجية منتجاا يف مراكز التسويق بالسوق الداخلية اقل من أسعار املرسوم ، فالفارق 

ما إذا كان العكس فإن أ. مله الديوان، على أن يسترجعه من صندوق التعويضات فيما بعد يتح
  .قتطاع جزء منه لتمويل صندوق التعويضات اصص يرجع إىل املنتجني بعد الفائض املخ

  :ومن العوائق اليت واجهت املنتجني والديوان نذكر ما يلي 
ü تكرر هلا، عالوة على زيادة اإلضرار حبجم ونوعية املنتجات نتيجة التخزين امل

 .ىل ضعف التنسيق بني هياكلهإتكاليف التسويق اليت ترجع 

ü  بالكاد بقاء على نفس التشكيلة من املستخدمني الذين اإلضعف التأطري حيث مت
 .حيسنون القراءة والكتابة

ü  مجيع إنتاج القطاع الزراعي املسري ذاتيا، وإن مجع فإنه  استقطابمل يستطع الديوان
مع املنتجات الرديئة بسبب سيطرة القطاع اخلاص على تسويق اخلضر والفواكه جي

 .بفضل التنظيم احملكم وتقدمي التسهيالت للمنتجني الزراعيني

   1974 – 1980 أسلوب تسویق الخضر والفواكھ خالل الفترة ـ 2 ـ 2 ـ 2
ق الداخلية نظرا لعجز الديوان اجلزائري للخضر والفواكه وسيطرة اخلواص على األسوا

لتسويق اخلضر والفواكه تدخلت السلطات السياسية وأعادت النظر يف تنظيم تسويقها مبوجب 
حيث قام التنظيم اجلديد بإلغاء نظام التسويق اخلاص  01/10/1974الصادر يف  74/89األمر رقم 

 للخضر والفواكه باألسواق املركزية على مستوى التراب الوطين، وأوكلت هذه املهمة إىل
التعاونيات الوالئية املنشأة حديثا، وبذلك مت إلغاء نشاط مجيع املتعاملني اخلواص يف جتارة اخلضر 

  .والفواكه باجلملة بصفة رمسية
منط تعاوين يضم التعاونيات البلدية متعددة اخلدمات : ويعتمد التنظيم الشامل على منطني 

)C.A.P.C.S (  والتعاونيات الوالئية للخضر والفواكه )C.O.F.E.L ( ومنط حكومي متمثل يف ،
  ). O.F.LA( الديوان اجلزائري للخضر والفواكه 

  :ويهدف التنظيم اجلديد لتسويق اخلضر والفواكه إىل 
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  : توحید ھیاكل تسویق الخضر الفواكھ من خالل  ـ  1ـ 2 ـ 2 ـ 2
ü تصريف لشروط الع ضمان أحسن وضع نظام جتميع على مستوى املنتجني م

  .إنتاجهم
ü وذلك بوضع سياسة وطنية خاصة بأسعار  ،التعويض املباشر والعادل للمنتجني

  .ىل زيادة اإلنتاج الزراعيإاإلنتاج دف 
  : حدید كیفیات تجارة الجملة عن طریق تتنظیم التموین بالفواكھ والخضر و  ـ 2ـ 2 ـ 2 ـ 2

ü  م السكان ومتوينهم على خمتلف مستوي احتياجاتبرجمةلوالية، الوطنالبلدية، ا( ا (
  .شتراك مع اهليئات واملؤسسات املختصةباخلضر والفواكه وهذا باال

ü توزيع املنتجات بأقل تكلفة، من أجل احلفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكني.  
ü التنظيم املنطقي والتبادل بني اجلهات املنتجة واجلهات احملرومة خاصة.  
ü ة يف تسيري هيئات التسويق للوالية ووضع مشاركة املنتجني واملستهلكني وجتار التجزئ

  .املعدة حيز التنفيذ ةاالجتماعياألهداف السياسية و
  : بذلك اهلياكل التالية تكليفهداف مت األولتنفيذ هذه 

  .الزراعية البلدية املتعددة اخلدمات  ةالتعاوني: على مستوى القاعدة 
  .والفواكه  الوالئية لتسويق اخلضر ةالتعاوني: على مستوى الوالية 
  .الديوان اجلزائري للخضر والفواكه: على مستوى الوطن 

  متعددة الخدماتالالتعاونیة الزراعیة البلدیة   ـ  1ـ 2 ـ 2 ـ 2
 رقم ، مبوجب املرسوم) C.A.P.C.S(تعددة اخلدمات املالزراعية البلدية  ةالتعاونيأنشئت 

يم اجلديد لتسويق اخلضر والفواكه يف ، مث أدجمت يف التنظ27/07/1972الصادر بتاريخ  72/156
املتضمن تسويق  01/10/1974 الصادر بتاريخ 74/89إطار خمطط الثورة الزراعية مبوجب األمر رقم 

ويتعني على اموعات والتعاونيات املنشأة يف إطار الثورة الزراعية واملستفيدين . اخلضر والفواكه
اونيات الزراعية لقدماء ااهدين تسليم منتجام من بصفة فردية، واملزارع املسرية ذاتيا، والتع

وميكن للمنتجني الزراعيني اخلواص . ىل التعاونية الزراعية البلدية متعددة اخلدماتإالفواكه واخلضر 
  .الزراعية البلدية متعددة اخلدمات ةأن يسلموا أيضا منتجام إىل التعاوني

باخلضر والفواكه، مث ) قيمني على تراب البلدية امل( وتقوم التعاونية بتموين جتار التجزئة 
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تقوم ببيع اإلنتاج الفائض املتجمع لديها إىل تعاونية اخلضر والفواكه الوالئية التابعة لواليتها اليت 
قتضى إتسلم هي األخرى فائضها إىل ديوان اخلضر والفواكه اجلزائري، وإىل الديوان مباشرة إذا ما 

إىل التعاونية مع التعاونية الوالئية أن تسلم املنتجات الفائضة  تفاقالوميكن هلا با. األمر ذلك
  .البلدية املتعددة اخلدمات الكائنة بالبلديات الداخلة يف إطار الوالية الزراعية 

  : وتقوم أيضا بإعداد برنامج يرتكز أساسا على 
ü  تسويق منتجات اخلضر والفواكه  
ü  التموين بالفواكه واخلضر 

بصفة  لربنامج على الس الشعيب البلدي للموافقة عليه ومتابعة إجنازهمع عرض هذا ا
  .نظامية

   التعاونیة الوالئیة لتسویق الخضر والفواكھ  ـ 2ـ 2 ـ 2 ـ 2
 74/89مبوجب األمر رقم )  C.O.F.E.L( أنشئت التعاونية الوالئية لتسويق اخلضر والفواكه 

ضمان : ومن مهامها ، ى مستوى مجيع الوالياتمتواجدة علوهي ،  1/10/1974الصادر بتاريخ 
 الديوان الوطين للخضر وحتويل الفائض إىل، والفواكهسكان الوالية باخلضر  احتياجاتتغطية 

وتقوم باالشتراك مع التعاونيات الزراعية البلدية متعددة اخلدمات بربجمة وتنظيم وإجناز . والفواكه
كما تقوم باالشتراك مع كل من الديوان . لواليةوالفواكه عرب تراب ا عمليات تسويق اخلضر

اجلزائري للخضر والفواكه والتعاونيات الزراعية البلدية متعددة اخلدمات بربجمة وتنظيم متوين 
  .سكان الوالية باخلضر والفواكه 

وتتمتع كل من التعاونية الوالئية لتسويق اخلضر والفواكه والتعاونية الزراعية البلدية متعددة 
لتحقيق ومراكز للبيع والتوزيع ضرورية ، ومراكز للتكييف، ومستودعات مات بوسائل للنقلاخلد

  .مبا فيها األسواق املركزية واألسواق باجلملة ، اختصاصاا
   الدیوان الجزائري للخضر والفواكھ  ـ 3ـ 2 ـ 2 ـ 2

الصادر  74/89مبوجب األمر رقم )   O.F.L.A(كلف الديوان اجلزائري للخضر والفواكه 
، وعند االقتضاء جتري الفواكه من تعاونية والئية ألخرىمبزاولة حتويل اخلضر و 1/10/1974بتاريخ 

ر تصدير وكلف أيضا باحتكا. البلدية متعددة اخلدماتالتحويالت مباشرة مع التعاونيات الزراعية 
روع برنامج عداد مشإويف بداية كل موسم زراعي يقوم الديوان ب. الفواكه واخلضر استريادو

، وتقدير الكميات املراد ضر والفواكه على املستوى الوطينتقديري للتسويق والتموين باخل
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كتوبر من أويصبح الربنامج ساري املفعول قبل أول ، ها وتصديرها من اخلضر والفواكه استرياد
املالية كل موسم زراعي بعد املصادقة عليه من طرف كل من وزير الفالحة ووزير التجارة ووزير 

يقدم يد وعند الضرورة ، املهام املوكلة إليهجناز ان الوسائل والتجهيزات الالزمة إلوميلك الديو
املساعدة لكل من التعاونيات الوالئية والتعاونيات البلدية إذا كانت حباجة ماسة إىل الوسائل 

  .والتجهيزات 
حتدد ) احلوامض  -البصل –البطاطس ( ويالحظ أن أسعار اخلضر والفواكه األساسية 

أما باقي اخلضر والفواكه فتحدد أسعارها بناء على اقتراح من وزارة الفالحة مبشاورة ، مبراسيم
العام للعمال  حتادواال ،للفالحني اجلزائريني الوطين  حتادريق كل من االاملنتجني الزراعيني عن ط

  .الس التنفيذية الوالئيةوا ،اجلزائريني، وهيئات التسويق واالس الشعبية الوالئية
ويالحظ أن النظام التعاوين واحلكومي لتسويق اخلضر والفواكه قد فشل يف أداء مهامه،    

يات الزراعية التعاونية ألسباب عديدة ستغاللوخاصة مهمة شراء ومجع اخلضر والفواكه من اال
  :نذكر منها 
ü خزين والتربيدنقص الوسائل واإلمكانيات املادية وخاصة وسائل النقل والت. 

ü قلة املوارد البشرية وخاصة ذات الكفاءة يف ميدان التسيري والتسويق. 

ü  سوء التنظيم واستحواذ املدراء والرؤساء على السلطة، وجعلها تتماشى ومصاحلهم
 .اخلاصة

ü  ،قام املشرفون على التعاونيات بتجاوزات كثرية، كالغش واملغالطات يف األوزان
ىل معارفهم وأقارم، بينما تباع املنتجات إوعية اجليدة وبيع املنتوجات ذات الن

 .الرديئة إىل باقي التجار

ü  تدين األسعار اليت يعرضها التنظيم التعاوين واحلكومي على املنتجني الزراعيني مقارنة
 .باألسعار اليت يعرضها الوسطاء اخلواص

  
  2002 وحتى  1980 بعد سنة تسویق الخضر والفواكھأسلوب   ـ 3 ـ 2 ـ 2

إنطالقا من عجز القطاع التجاري العمومي يف التحكم يف سوق اخلضر والفواكه، وبناء 
صدر القرار  1980على لوائح الدورة الثالثة للجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين سنة 
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الذي تضمن إجراءات أولية تعترب مبثابة مرحلة  1980جويلية 16املؤرخ يف  428 – 16الوزراي رقم 
  :نتظار نشر تنظيم مالئم لتسويق اخلضر والفواكه نذكر منها انتقالية يف إ

إنشاء وظيفة وسطاء اجلمع والتسليم باعتبارهم متعاملني خواص يف  ـ  1ـ 3 ـ 2 ـ 2
الديوان والتعاونيات الوالئية ( ىل جانب أجهزة التنظيم العام إجتارة اجلملة للخضر والفواكه 

  ).للخضر والفواكه 
يات ستغاللاال( لزراعي حتديد نظام األسعار بالتفاوض بني املنتج ا ـ 2ـ  3 ـ 2 ـ 2

التعامل فيما يتعلق باخلضر  اختيارواملشتري على أن يكون لألول حرية ) ة التعاونية الزراعي
  .والفواكه 
. إلغاء الوظيفة التسويقية للتعاونيات الزراعية البلدية متعددة اخلدمات ـ 3ـ 3 ـ 2 ـ 2

ولت وصاية الديوان اجلزائري للخضر والفواكه من وزارة الفالحة والثورة الزراعية إىل وزارة وحت
إلجراءات حترير جتارة  اومتديد. 02/05/1981الصادر بتاريخ  81/90التجارة مبوجب املرسوم رقم 

توضيح دور اهليئات قرارا ما بني الوزارات تضمن  27/06/1982صدر يف اخلضر والفواكه، 
ومية للتوزيع وخلق ديناميكية تسيريها، مع ضرورة رفع مشاركتها يف جمال مجع وتوزيع العم

  .منتجات اخلضر والفواكه
الصادر يف  83/436مبوجب األمر رقم اجلزائري للخضر والفواكه هيكلة الديوان  تأعيد

  :حيث تفرع عنه ثالثة مؤسسات عمومية هي  09/07/1983
ü ر والفواكه املؤسسة الوطنية للتموين باخلض )E.N.A.F.L.A  ( اليت بدأت نشاطها

 .ومقرها اجلزائر العاصمة  1984يف سنة 

ü  الديوان الوطين للتمور )O.N.D  (ومقره بسكرة. 
ü سواقاأل  )ASWAKS (  لواليات ا على مستوى مجيع.  
 01/03/1988بتاريخ  88/49، واملرسوم 01/10/1986بتاريخ  74/989يضا األمر رقم أوصدر 

بالنسبة ملنتجات اخلضر . وهيئات التوزيع ،ركزا على حتديد العالقة بني املنتجني الزراعيني ناللذي
يات الزراعية التعاونية تسليم إنتاجها إىل اهليئات العمومية ستغاللوالفواكه األساسية يتعني على اال

كه األخرى، فلهم سعار، أما باقي منتجات اخلضر والفوااألعلى  تفاقللتوزيع، إال يف حالة عدم اال
ىل إأما القطاع الزراعي اخلاص، فلمنتجيه حرية توجيه إنتاجهم . احلرية الكاملة يف التسويق

  .الشريك الذي خيتارونه
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ي، وفتح الباب أمام القطاع اخلاص قتصادنفتاح االمنذ بداية التعددية السياسية واإلو
 ستقرارتطبيق بنود برناجمي االصادية بصفة عامة، وبعد تقيف مجيع القطاعات اال ستثمارلال

حتكر الوسطاء اخلواص جتارة اخلضر والفواكه على املستوى إوالتصحيح اهليكلي، بصفة خاصة 
  .الداخلي واخلارجي وحلت مجيع هيئات توزيع اخلضر والفواكه العمومية

وقد ترتب على إحتكار الوسطاء اخلواص ـ معظم الوسطاء غري شرعيني ـ لتجارة اخلضر 
 الزراعيني واملستهلكني اكه يف ظل غياب السلطة آثار سلبية على اإلنتاج الزراعي واملنتجنيوالفو

وخاصة فيما  ،ن سوق اخلضر والفواكه أصبحت تتصف بالفوضى يف مجيع النواحيخاصة، أل
وخري دليل على . خيص تنظيم ومراقبة األسواق واألسعار ونوعية السلع املعروضة يف األسواق

ضر والفواكه هو أن أسعار البطاطس والبصل يف موامسها العادية يف بعض فوضى سوق اخل
نتشار ظاهرة الغش يف الوزن، إوخاصة املوز املستورد، إضافة إىل  ،السنوات فاقت أسعار الفواكه

  .إخل... وعدم فرز املنتجات 
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  ثالثالمبحث ال

  )طبیعیة وبشریة وتكنولوجیة (األسباب األخرى 
ذبذب من يف اجلزائر وخاصة احلبوب والبقول اجلافة بالضعف والتيتصف اإلنتاج الزراعي 

  .ىل أسباب أو معوقات تنظيمية وطبيعية وبشرية وتكنولوجيةإىل أخرى، ويرجع ذلك إسنة 
  العوامل الطبیعیة : أوال

  .تشمل العوامل الطبيعية األراضي والظروف املناخية واملوارد املائية
  یةراضي الزراعاأل ـ 1

تعترب األراضي الصاحلة للزراعة وخاصة املسقية حمدودة جدا مقارنة باملساحة اإلمجالية وعدد 
املزروعات النباتية، األراضي ( إذ بلغت املساحة الفالحية الصاحلة للزراعة  .السكان يف اجلزائر

مليون هكتار،  8.22يقارب ما  2000سنة ) م واألشجار املثمرة واملسترحية، املروج الطبيعية، الكر
ت ستغالالاملساحة الفالحية الصاحلة للزراعة، املراعي واملراتع، أراضي اال( واملساحة الفالحيـة 
على التوايل من  %17.16و  ،%3.45مليون هكتار مبا يعادل  40.88حوايل ) الفالحية غري املنتجة 

وتبلغ مساحة األراضي املسقية حوايل . ارمليون هكت 238.17املساحة الكلية للجزائر اليت تبلغ حنو 
  .)1(من املساحة الفالحية الصاحلة للزراعة %3.65مليون هكتار أي ما يعادل  0.3

مم  600وتشكل مساحة األراضي الصاحلة للزراعة اليت تستقبل كميات أمطار تزيد عن 
ية اليت تستقبل من املساحة الصاحلة للزراعة، بينما تشكل األراضي الزراع %24 سنويا حوايل

من املساحة الصاحلة للزراعة،  %41.6مم سنويا حوايل  600 – 400كميات أمطار تتراوح ما بني 
من املساحة % 34.4مم سنويا متثل حوايل  400واألراضي اليت تستقبل كميات أمطار تقل عن 

  .)2(الصاحلة للزراعة

                                                )1(  - OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique de L'algerie , N° 20, Alger. 2003, P 165 . 
ة عبداحلميد أتاسي، تدقيق وإشراف حممد حيي ربيع، املؤسسة اهلجرة الريفية يف اجلزائر، ترمج :عبداللطيف بن أشنهو -)2(

  .19الوطنية ، املطبعة التجارية ، اجلزائر ، ص 
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مـــن  اخنفضأنه قد ذا أخذ متوسط نصيب الفرد من الرقعة الزراعية كمؤشر جند إو
هكتــار  0.26و  ،1995هكتار سنة  0.32و  ،1955هكتار سنة  0.6إىل  1900هكتار سنة  1.1

  .)1( 2000سنة 
  

متوسط نصيب الفرد من األراضي الزراعية الزيادة  اخنفاضومن العوامل اليت أدت إىل 
تبين السلطة اجلزائرية  ستصالح األراضي رغمفعة، وحمدودية اجلهود املبذولة الالسكانية املرت

. متياز يف الشمالاستصالح األراضي عن طريق االستصالح األراضي يف اجلنوب وبرنامج الربنامج 
  :ويزيد من حدة حمدودية األراضي الصاحلة للزراعة ما يلي 

عاين األراضي الصاحلة للزراعة يف اجلزائر وخاصة اليت تتلقى سنويا منسوب مياه ت  ـ 2 ـ 1
إذ تشكل األراضي ذات  .ها عن سطح البحر ومن كثرة امليول واملنحدراتارتفاعمن  أمطار كاف
األراضي الصاحلة للزراعة اليت تزيد كمية األمطار النازلة من  %65حندارات القوية نسبة امليول واال
  .)2(مم سنويا 600عليها عن 
جنراف ل االلزراعية بفعل عامتقتطع سنويا مساحات معتربة من األراضي ا  ـ 2 ـ 1

والتوسع العمراين وإقامة الوحدات الصناعية وشق الطرق، إذ تقدر املساحة املقتطعة من األراضي 
مساحة األراضي  اخنفضتو. )3(هكتار سنويا 40000الزراعية لصاحل التوسع العمراين فقط حوايل 

على التوايل يف ألف هكتار  30ألف هكتار و  200الزراعية ذات القدرة األفضل واملسقية حبوايل 
  .)4(1967مقارنة مبساحة األراضي الصاحلة للزراعة واملسقية سنة  1982سنة 

تدهور جودة بعض املساحات من األراضي الزراعية بفعل ما تطرحه املنشآت  ـ 3 ـ 1
  .الصناعية من فضالت وخاصة املواد الكيماوية السائلة والغازية

  ظروف المناخیةال ـ 2
  :ىل ثالث فئات إحي من حيث تأثره بالعوامل املناخية ينقسم اإلنتاج الفال

من من التقلبات املناخية وخاصة أاليت هي تقريبا يف ماملنتوجات  :الفئة األولى  ـ 1 ـ 2
                                                )1(  - M.F. RACHEDI :  Notion de Securite Alimentaire et Gestion des espaces , Revue Céréaliculture N° 34 , 

I.T.G.C. Alger 2000, P 15 . 
 Consiel National Economique et Social : Resume Des Considerations Generales Relatives A L'etude Sur -  )3(  . 20 – 19اهلجرة الريفية يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره ، ص  :شنهوعبداللطيف بن أ -)2(

L'agriculture, Alger 1996 , P 7. 
  .5، مرجع سبق ذكره ، ص " 1983و  1967بني الفالحة اجلزائرية ما : "الديوان الوطين لإلحصائيات  -)4(
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واللحوم البيضاء ) السيما املسقية ( كمية األمطار املتساقطة سنويا تشمل الفواكه واخلضر 
  .والبيض

 استمرارثر بشكل متأخر يف حالة أات اليت ال تتأثر كثريا أو تتاملنتوج :الفئة الثانیة  ـ 2 ـ 2
  .اجلفاف تتمثل يف احلليب واللحوم احلمراء واملزروعات الصناعية

املنتوجات اليت تتأثر كثريا بالظروف املناخية تشمل احلبوب الشتوية  :الفئة الثالثة  ـ 3 ـ 2
  .والبقول اجلافة واألعالف

بالكميات الكافية ويف املوعد املناسب عامال حمددا لإلنتاج  وعموما يشكل هطول األمطار
  .الزراعي الغذائي وخاصة احملاصيل احلقلية 

إن مواعيد سقوط األمطار تتحكم يف إنتاج احلبوب ومردوديتها بدرجة كبرية، إذ أن سقوط 
 اإذ الكمية الكافية من األمطار ليس كاف للحصول على إنتاج كمي ومردودية جيدة من احلبوب

مل تتوزع كميات األمطار املتساقطة بشكل مناسب عرب املوسم الزراعي ومبا ينسجم وضروريات 
إن عدم سقوط األمطار يف فصلي اخلريف والربيع يؤثر على إنتاج احلبوب الشتوية . منو النبات

ويتأثر كذلك . بات، وفصل الربيع هو فصل النمونتأثريا كبريا ألن فصل اخلريف هو فصل اإل
نتاج احلبوب يف منطقة اهلضاب العليا واجلهات احملاذية هلا من املنحدرات شبه الساحلية والسهول إ

الغربية باجلليد وهبوب الرياح الساخنة يف فصل الربيع، ويؤثر تكون اجلليد يف الربيع حينما تكون 
وبالتايل النباتات يف فترة األزهار بشكل كبري على تكوين احلبوب، ويؤدي إىل تلف السنابل 

وكذلك يؤثر هبوب الرياح الساخنة الصحراوية املسماة السريوكو على إنتاج . ضعف اإلنتاج
احلبوب وخصوصا إذا تصادفت مع طور تلقيح وإخصاب النباتات ألا تؤدي على جفاف 

وتبلغ املساحة اليت تتعرض سنويا للجليد ورياح . منسبة العق ارتفاعحبيبات اللقاح مما ينعكس ب
  .)1(من املساحة املزروعة سنويا باحلبوب %30وكو يف الربيع حوايل السري

وكمثال على مدى تأثري تغري الظروف املناخية على إنتاج احلبوب يف اجلزائر يعرض اجلدول 
اخلصائص املناخية األساسية لبعض املواسم الزراعية وتأثرياا على إنتاج احلبوب يف ) 48(رقم 

  .اجلزائر
  

                                                
،  مرجع سبق ذكرهدراسة معوقات إنتاج حماصيل احلبوب االستراتيجية بالوطن العريب، : املنظمة العربية للتنمية الزراعية -)1(

  .287ص 
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رقمجدول  (48)  
 الخصائص المناخیة األساسیة لبعض المواسم الزراعیة وتأثیراتھا

  على إنتاج الحبوب في الجزائر
  

  إنتاج الحبوب 
 ملیون قنطار( 

( 

  
تأثیراتھا على اإلنتاج 

  الزراعي

  
  الظروف المناخیة

ظروف المناخیة ال
  وتأثیراتھا على اإلنتاج

  
 الموسم الزراعي

  
14.8  
  

واع المنتوج ات  نقص في إنتاج أغلبیة أن
  .وخاصة الحبوب

  

ظروف مناخیة غیر مالئمة تمثلت في 
 استمرارنقص كمیات األمطار النازلة و

  .الجفاف في الربیع

 
1973 - 1974  

  
  
25  

إنت      اج الحب      وب واألع      الف   ارتف      اع
  .والمزروعات الصفیة

ظروف مناخیة مواتیة تمثلت ف ي ن زول   
كمی  ات أمط  ار كافی  ة وموزع  ة توزیع  ا     

  .لموسم الزراعيجیدا خالل ا

1974 - 1975  
  و
1975 - 1976  

  
11.4  

ف  ي إنت  اج الحب  وب والخض  ر      انخف  اض
الجافة وإتالف إنتاج الفواكھ بسبب طول 

  .فترة الجفاف

   .جفاف حاد في الخریف والشتاء
1976 - 1977  

  
  
49  

في إنتاج الحبوب والبقول الجافة  ارتفاع
 اس تقرار واألعالف والزیت ون والتم ور،   

  .خضر والعنب والحمضیاتفي إنتاج ال

  
  .ظروف مناخیة مواتیة جدا

   
1995 - 1996  

  
8.7  

ف   ي إنت   اج الحب   وب والبق   ول    انخف   اض
یل الص          ناعیة   الجاف          ة والمحاص          

  .والبطاطس والتمور
  

ظروف مناخیة غیر مواتی ة ، عج ز ف ي    
تھل س    بتمبر    ن    زول االمط    ار ف    ي مس    

عل      ى   1997، ونھای      ة ین      ایر  1996
  .مستوى جمیع الوالیات

   
1996 - 1997  

 

  
30.25  

في إنتاج الحبوب والبقول الجافة  ارتفاع
والعل       ف والمزروع       ات الص       ناعیة   

  .والبطاطس والفواكھ
  .في العنب والزیتون انخفاضـ 

     ظروف مناخیة مالئمة لحد ما 
1997 - 1998  

  

  :ا على المصادر اعتمادأعد الجدول  : المصدر   
   1- HADJ MOKHTAR LOUHIBI ( Directeur General de L' O.A.I.C) : Role de L'office Algerien    

      Interprofionnel Des Cereales . Colloque International Sur L'industrie Cerealiere Alger le 15/01/1977 , P 48 .  
  2- OFFICE  NATIONAL  des Statistiques : Annuaire Statistique de L'Algerie, N° 16…. 20. 

 

  العوامل البشریة :  ثانیا
اىن القطاع الزراعي يف اجلزائر وخاصة خالل عقدي السبعينات والثمانينات من نقص يف ع

  .اإلطارات الفنية واليد العاملة الزراعية املؤهلة مما أثر سلبا على تطور اإلنتاج الزراعي
  قلة اإلطارات الفنیة ـ 1

ت الفنية من مهندسني وتقنيـــني عاىن القطاع الزراعي من نقص كبري يف اإلطارا
زراعيني وخاصة ذوي الكفاءة املرتبطني باألرض والساهرين على تطوير اإلنتاج الزراعي ورفع 

  .مردوديته
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ىل ضعف التكوين وخاصة يف بعض التخصصات مثل إويعود هذا النقص يف اإلطارات 
امليدان لعدم توفر الظروف حتفاظ م يف واملكننة الفالحية، والعجز عن االالتهيئة الريفية 

فرغم املشاكل اليت تواجه تشغيل وصيانة . همستقرارواملادية واملعنوية املناسبة ال ةاالجتماعي
وإصالح العتاد الفالحي فإن جمموع املكونني من املهندسني والتقنيني الفالحيني يف جمال املكننة 

ع املهندسني والتقنيني الزراعيني على الترتيب من جممو %9و  ،%7الفالحية الميثل إال نسبة 
وشكل املهندسون والتقنيون الزراعيون العاملون يف . )1(1982 – 1967املكونني خالل الفترة 

من جمموع املهندسني والتقنيني الزراعيني العاملني يف  %2.2و  ،%2.4يات الزراعية نسبة ستغاللاال
بني  %9و  ،بني املهندسني %5النسبة إىل ت هذه ارتفع، و1977القطاع الزراعي على الترتيب سنة 

ستصالح األراضي سنة إوقد حتسنت هذه النسبة بصدور قانون . )2(1979التقنيني الزراعيني سنة 
وتعاونيات الثورة الزراعية وذلك بإحداث املستثمرات  ،، وإعادة هيكلة مزارع التسيري الذايت1983

اليت بلغ عدد املهندسني والتقنيني العاملني )  Domaine Agricole Socialiste( الزراعية اإلشتراكية 
ت هذه النسبة بعد صدور ارتفعوقد . )3(تقنيا 3545و  ،مهندسا 1233حوايل  1989ا سنة 
شتراكية يف ثالث دة هيكلة املستثمرات الزراعية اإلاللذين مسحا بإعا 90/25و  ،87/19القانونني 

. اعية، مستثمرات فالحية فردية، مزارع منوذجيةمستثمرات فالحية مج: أشكال تنظيمية هي 
ت نسبة اإلطارات الفالحية العاملة يف امليدان أكثر بعد الشروع يف تطبيق برنامج إستصالح ارتفعو

األراضي عن طريق اإلمتياز وبرنامج إستصالح األراضي يف اجلنوب وبرنامج التشجري اليت متنح 
ال الفالحي والرياألولوية يف اإلستفادة للمكونني يف ا.  

  نقص الید العاملة الفالحیة ـ 2
يشكو القطاع الزراعي يف اجلزائر من نقص يف اليد العاملة وخاصة الشابة واملؤهلة، ففي 

الريفية خالل إعادة هيكلة القطاع الزراعي تبني أن  قتصاديةسة قام ا املكتب الوطين للتنمية االادر
سنة، فضال عن عدم قدرا العلمية على  50زراعية جتاوز سنها من اليد العاملة ال %50أكثر من 

  .)4(وسائل اإلنتاج املتطورة استعمالمباشرة العملية اإلنتاجية و
  

                                                
 ABDELATIF  BENACHENHOU et AUTRES :  Les Politiques Agraires, en Algerie Vers L'Autonomie -  )2(  .19، مرجع سبق ذكره، ص " 1983و  1967الفالحة اجلزائرية ما بني : "الديوان الوطين لإلحصائيات  -)1(

Ou la Dépendance   C.R.E.A. Alger, P 138 . 
  .89، ص 1989دليل اجلزائر االقتصادي واالجتماعي، اجلزائر : املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار  -)3(
رسالة . 1987 – 1962لة اهليكل التنظيمي وتطور اإلنتاج الفالحي وأثرمها على احلالة الغذائية باجلزائر حماو :رمحاين موسى -)4(

  .70ماجستري غري منشورة ، معهد العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر، ص 
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من جمموع العاملني يف القطاع  %9.7وبلغت نسبة اليد العاملة الفالحية املؤهلة حوايل 
 %74األشغال العمومية وحوايل يف قطاع البناء و %34.2، بينما كانت حوايل 1985الزراعي سنة 

  .)1(الوطين قتصادبالنسبة لال %42.1يف القطاع الصناعي وحوايل 
القطاع الصناعي، قطاع البناء ( متصاص القطاعات األخرى إويرجع هذا النقص إىل 

لليد العاملة الشابة وذات التأهيل مبا تقدمه من مداخيل وأجور ) إخل ... واألشغال العمومية 
وهجرة سكان  ،والتقاعد االجتماعيوصحية، كاملنح العائلية والضمان  اجتماعيةمتيازات مرتفعة وا

وخاصة فئة الشباب حنو املدن احلضرية وشبه احلضرية، ألن املناطق الريفية  ،األرياف والقرى
وساهم أيضا يف هجرة سكان األرياف والقرى . حمرومة من اخلدمات واهلياكل التعليمية والصحية

  .اتييف فترة التسعين سية واألمنية يف أغلب جهات الوطنألوضاع السياتدهور ا
يبني تطور القوى العاملة الزراعية ونسبتها إىل القوى العاملة الكلية يف ) 49(واجلدول رقم 

   .اجلزائر
(49)    جدول رقم

  القوى العاملة الزراعیة في الجزائرتطور 
  1967 – 2001   الل القترةخ

  صشخ 1000: الوحدة 
  

  السنة
القوى العاملة 

  الزراعیة

      القواى العاملة الكلیة

  السنة
القواى العاملة 

  الزراعیة
  القواى العاملة الكلیة

  % النسبة  العدد  % النسبة  العدد    % النسبة  العدد % النسبة  العدد

1967  918  52.76  1748  100    1990  905  20.05  4514  100  

1973  873  40.00  2182  100    1991  1027  22.63  4538  100  
1977  682  29.18  2337  100    1992  761  16.62  4578  100  
1980  960  30.49  3148  100    1993  1035  20.53  5042  100  
1981  963  29.31  3285  100    1994  1023  19.85  5154  100  
1982  917  27.11  3382  100    1995  1084  19.94  5436  100  
1983  1097  29.53  3714  100    1996  1154  20.51  5625  100  
1984  856  23.70  3611  100    1997  1180  20.29  5815  100  
1985  966  25.13  3844  100    1998  1200  19.96  6012  100  
1986  1002  25.54  3923  100    1999  1250  19.45  6170  100  
1987  1007  23.69  4251  100    2000  1288  20.63  6244  100  
1988 1019  22.28  4574  100    2001  1326  20.98  6318  100  
1989 975  22.00  4433  100               
  .05، ص 2002، الخرطوم 22الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد  : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةـ  1 :  المصدر

2 – OFFICE  NATIONAL  des Statistiques :   Retrospective Statistique 1970 – 1996. Alger 1999. P 18 .  

                                                
  . 33، ص 1985، تقرير عام ، اجلزائر، جانفي 1989 – 1985املخطط اخلماسي الثاين : وزارة التخطيط   -)1(
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3 – OFFICE  NATIONAL  des Statistiques : Annuaire Statistique de L'Algerie, N° 19 Alger 2000. P 80.   

  :اآليت ) 49(ستخلص من حتليل بيانات اجلدول رقم ي
، وقد يعود ذلك إىل 1993عدد القوى العاملة الكلية بصورة كبرية يف سنة  ارتفع ـ 1 ـ 2

عدد القوى العاملة غري الرمسية من  انتقلإذ . عمل غري الرمسي على مستوى سوق العملنتشار الا
رغم أن التطور الفوضوي  1996ألف عامل سنة  984إىل حوايل  1993ألف عامل سنة  769حوايل 

يا، فهو يزيد من عدد العمال الذين الخيضعون اقتصادجتماعيا واللعمل غري الرمسي يشكل خطرا 
ل وال يستفيدون من إجراءات احلماية، ويولد منافسة غري شرعية على مستوى لتنظيم العم

  .)1(تكاليف األجور بالنسبة ملؤسسات القطاع الرمسي
تراجع عدد العاملني بالقطاع الزراعي يف فترة السبعينات ومنتصف الثمانينات  ـ 2 ـ 2

ألف  682إىل حوايل  1967ألف عامل سنة  918العدد من حوايل  اخنفضمقارنة بالستينات، إذ 
ىل إ، وبقي يتذبذب من سنة 1980لف عامل سنة أ 960قليال إىل حوايل  ارتفعمث  1977عامل سنة 

 .تدرجييا رتفاعحيث بدأ يف اال 1994أخرى نزوال وصعودا إىل غاية سنة 
، 1991بدرجة كبرية مقارنة بسنة  1992عدد العمال الزراعيني يف سنة  اخنفض ـ 3 ـ 2

ذلك إىل هجرة سكان األرياف والقرى حنو املدن بسبب تردي األوضاع السياسية  وقد يعود
 .واألمنية على املستوى الوطين

نسبة القوى العاملة الزراعية إىل القوى العاملة الكلية من حوايل  اخنفضت ـ 4 ـ 2
 %30.49ت قليال إىل ارتفع، مث 1977سنة % 29.18و  ،1973سنة  %40إىل  1967سنة  52.76%

ويف السنوات األخرية تتراوح . ااخنفاضا وارتفاعخرى أ، وبقيت تتذبذب من سنة إىل 1980سنة 
 ارتفاعيف هذه النسبة يف فترة السبعينات والثمانينات إىل  خنفاضويرجع اال. %21و  %19ما بني 

ها ضاخنفاوقطاع البناء واألشغال العمومية خاصة، أما  ،حجم القوى العاملة يف القطاع الصناعي
حجم القوى العاملة يف قطاع التجارة  ارتفاعيف عقد التسعينات فيعود بدرجة أساسية إىل 

  .واخلدمات
  األسباب التكنولوجیة :ثالثا 

مستلزمات  استخدامتحدد املعوقات التكنولوجية لإلنتاج الزراعي بصفة جوهرية يف نقص ت
  .البحث العلمي واإلرشاد الزراعياإلنتاج الزراعي، وختلف أساليب العمليات الزراعية، وضعف 

                                                
اجلزائر، . 1998تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاين : الس الوطين االقتصادي واالجتماعي  -)1(

  .91، ص 1999ماي 
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  مستلزمات اإلنتاج الزراعي ـ 1

رغم الدور الكبري ملستلزمات اإلنتاج الزراعي يف رفع مستوى اإلنتاج الزراعي، الزالت 
  .ااستعماهلالزراعة اجلزائرية تعاين من قصور يف 

سالالت اجليدة ال استعمالتعاين الزراعة اجلزائرية من نقص يف  :البذور المحسنة  ـ 1 ـ 1
بالنسبة للحبوب، إن الكثري  .والشتالت والبذور احملسنة سواء يف اإلنتاج الزراعي النبايت أو احليواين

من البذور املستعملة تعد بذورا عادية نشأت من التحسينات اليت قام ا املعمرون قبل احلرب 
الزنايت يرجع  يقمح اهلذبة وواد، و1930يعود حتسينه إىل سنة  17العاملية الثانية، فقمح البيدي 

  .1936حتسينهما إىل سنة 
يف رفع مستوى إنتاج احلبوب، ) املختارة أو املنتقاة ( ستفادة من مزايا البذور احملسنة ولال

يف منتصف السبعينات بذور القمح املكسيكية واإليطالية والفرنسية ذات ستوردت اجلزائر ا
خصائيني ، فإن عدم تأقلمها مع الظروف املناخية من ض األوحسب بع. ة العالية لزراعتهااملردودي

جهة، وعدم تطبيق العمليات التقنية الالزمة لزراعتها من جهة أخرى أدى إىل نتائج سيئة وإحباط 
  .يف اآلمال اليت كانت معلقة على هذه البذور

ليات ورغم الشروع يف وضع وتطبيق برنامج تكثيف زراعة احلبوب بإجراء جمموعة من العم
ذات الطابع التقين والتنظيمي يف املناطق ذات اإلمكانيات اجليدة يف إنتاج احلبوب خالل املوسم 

من إمجايل  %30، فإن بذور احلبوب املختارة املزروعة مل تتجاوز نسبة 1984/1985الزراعي 
  .)1(كميات احلبوب الشتوية املبذورة يف هذا املوسم

سامهت ميكنة زراعة العديد من دول العامل مسامهة فعالة لقد "  :العتاد الفالحي   ـ 2 ـ 1
. يف تنمية زراعتها وحتوهلا من الزراعة البدائية إلنتاج الكفاف إىل زراعة آلية إلنتاج الكفاية وزيادة

 استخدامتكاليف اإلنتاج ب اخنفاضوحدة املساحة مع وترتب على ميكنة الزراعة زيادة إنتاجية 
ولتحقيق تنمية الزراعة ورفع مستوى اإلنتاج الزراعي توجهت  .)2("بة اآلالت الزراعية املناس

إىل مكننة الزراعة، ولكن مسعاها مل يكلل بالنجاح،  1967السياسة الزراعية يف اجلزائر منذ سنة 
بالنسبة . سمح أحيانا حىت بتجديد العتاد املتقادمتألن اإلجنازات كانت أقل من املخطط، بل أا مل 

                                                )1(  - Ministére de L'agriculture et de la Péche : Conditions de Deroulement de la Campagne Cerealiere 
1984/1985, Revue Algerie Verte , N° 1, , Alger 1985, P 20 . 

  .128اإلنتاج الغذائي يف الوطن اإلسالمي، عامل الكتب، بريوت، ص  :أمحد عبدالسالم هيبة   -)2(
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، يف حني أن جتديد اجلرارات 1977 – 1970سنويا خالل الفترة  اجرار 2400 إقتناء للجرارات مت
ولكن بدأت حضرية العتاد الفالحي . )1(جرار سنويا 3500قتناء إكان يتطلب  خالل هذه الفترة

، وخاصة يف فترة الثمانينات بفضل سياسة دعم 1978يف اجلزائر تتحسن شيئا فشيئا منذ سنة 
ويؤكد ذلك تطور . الزراعي من آالت زراعية وبذور وأمسدة ومبيدات كيماويةعناصر اإلنتاج 

  .امهاستخدامعدد اجلرارات واحلاصدات وكثافة 
  تطور حضیرة الجرارات والحاصدات   ـ 1 ـ 2ـ 1

تطور حضرية اجلرارات واحلاصدات يف اجلزائر خالل الفتــرة ) 50(يعرض اجلدول رقم 
1967 – 2001 .   

(50)    جدول رقم
  حضیرة الجرارات والحاصدات في الجزائر تطور

  1967 – 2001   الل القترةخ
  البیان

الحاصدات   الجرارات  السنة

  والدارسات

  البیان  

الحاصدات   الجرارات  السنة

  والدارسات

1967  11000  2700    1990  91000  9300  
1970  19781   -    1991  91500  9500  
1978  42150  4005    1992 91586  9596  
1980  47000  4450    1993  96300  9796  
1981  48000  4590    1994  98709  9966  
1982  49200  4720    1995  91204  8962  
1983  50279  4875    1996  91907  9163  
1984  61319  5693    1997  92721  9176  
1985  75310  7012    1998  91232  9196  
1986  82808  8208    1999  92276  9196  
1987  91699  8558    2000  93300  9250  
1988 89375  8847    2001  92400  9178  
1989 90000  9000           

 1984، الجزائر 03، مجلة إحصائیات، العدد رقم " 1982و  1967الفالحة الجزائریة ما بین " :الدیوان الوطني لإلحصائیات ـ  1  : المصدر
  . 8، ص 

تویة ف  ي الجزائ ر، رس  الة ماجس تیر غی ر منش  ورة، كلی ة ا          :بوالس  بت عب دالقادر  ـ    2             لعل  وم دراس  ة تحلیلی ة وتنبؤی ة إلنت  اج الحب وب الش 
  .169، ص 2001وعلوم التسییر، جامعة منتوري ، قسنطینة،  قتصادیةاال

، ص 2002، الخرطـــــــــــوم، 22الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد رقم  : المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ـ 3            
143 – 144 .  

   :ظات التالية املالح) 50(تخلص من معطيات اجلدول رقم سي

                                                
رسالة . معوقات تكثيف الزراعة اجلزائرية، مع حبث ميداين عن القطاع الفالحي، ببلدية العلمة : مهيدي ذوادي  -)1(

  .53، ص 1990العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  ماجستري غري منشورة، معهد
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إن حضرية اجلرارات واحلاصدات شهدت توسعا متواصال خالل الفترة  ـ 1 ـ 1 ـ 2ـ  1
وقد يعزى هذا التوسع إىل سياسة . بالنسبة للجرارات 1988ستثنينا سنة ا، إذا ما 1994 – 1978

دعم عناصر اإلنتاج الزراعي وخاصة منذ تبين سياسة تكثيف اإلنتاج الزراعي بصفة عامة 
 .ة يف منتصف الثمانيناتخاصاحلبوب بصفة و

 1995واحلاصدات بشكل واضح يف سنة عدد اجلرارات  اخنفض ـ 2ـ  1 ـ 2ـ 1 
، وقد يعود ذلك إىل عامل ختريب املمتلكات العامة واخلاصة من قبل اجلماعات 1994مقارنة بسنة 

 .املسلحة من جهة، وحل بعض املؤسسات الفالحية العمومية من جهة أخرى

بوترية  1996توسعت حضرية اجلرارات واحلاصدات منذ سنة  ـ 3ـ  1 ـ 2ـ 1   
 ارتفاعضعيفة، ولعل العامل الرئيسي يف ذلك هو رفع الدعم عن عناصر اإلنتاج الزراعي ومن مث 

حصانا، مثال، كان يباع يف سنة  60فاجلرار ذو قوة لـ . الطلب عليها اخنفاضأسعارها، وبالتايل 
مليون سنتيم، ليقفز هذا  7.555إىل  1989سعره يف سنة  ارتفعمليون سنتيم،  4.15بـ  1984

  .)1(1997مليون سنتم يف سنة  74السعر إىل 
  تطور  مستوى كثافة الجرارات والحاصدات  ـ 2 ـ 2ـ 1

ا قد م، فإن كثافته1978رية اجلرارات واحلاصدات يف اجلزائر منذ سنة ضنظرا لتطور ح
  .مساحة الصاحلة للزراعة أو املساحة املزروعةحتسنت سواء بالنسبة لل
يوضح تطور مستوى كثافة اجلرارات واحلاصدات بالنسبة للمساحة ) 51(واجلدول رقم 

  .الصاحلة للزراعة
  
  
  
  
  
  

                                                
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية دراسة حتليلية وتنبؤية إلنتاج احلبوب الشتوية يف اجلزائر ،  : بوالسبت عبدالقادر  -)1(

  . 169، ص  ،2001، قسنطينة –وعلوم التسيري، جامعة منتوري  قتصاديةالعلوم اال
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(51)    جدول رقم
  مستوى كثافة الجرارات والحاصدات في الجزائر تطور

  1980 – 2001   الل القترةخ
  آلة/ هكتار: الوحدة 

  نالبیا

  كثافة الحاصدة  كثافة الجرار  السنة
  البیان  

  كثافة الحاصدة  كثافة الجرار  السنة

1980  159.8  1687.8    1991  85.7  825.4  
1981  156.5  1636.2    1992  88.7  846.8  
1982  152.6  1590.8    1993  84.1  826.4  
1983  143.8  1483.4    1994  81.5  807.0  
1984  122.5  1319.1    1995  88.5  900.4  
1985  99.8  1071.4    1996  87.5  881.9  
1986  91.8  917.8    1997  88.4  893.8  
1987  83.1  890.8    1998  90.05  893.4  
1988 85.4  863.0    1999  89.15  894.61  
1989 85.3  852.8    2000 88.18  889.45  
1990  84.2  823.8    2001 88.67  892.75    

رس الة ماجس تیر غی ر منش ورة، كلی ة العل وم       حلیلیة وتنبؤی ة إلنت اج الحب وب الش تویة ف ي الجزائ ر،       دراسة ت :بوالسبت عبدالقادرـ   1 :  المصدر
  .171، ص 2001قسنطینة،  –وعلوم التسییر، جامعة منتوري  قتصادیةاال

2 – OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique de L'algerie : N° 20, P 165 .  
  

  :اآليت ) 51(بيانات اجلدول رقم  ستنتج من حتليلي
عدد اهلكتارات  اخنفضإن كثافة اجلرارات قد حتسنت كثريا، حيث  ـ 1ـ  2 ـ 2ـ  1

، مث تراوحت فيما بعد 1987هكتار سنة  83.1إىل  1980هكتار سنة  159.8ة لكل جرار من لاملقاب
 .هكتار لكل جرار 90و  ،81.5بني 

عدد اهلكتارات املقابلة  اخنفضاحلاصدات حيث حتسنت أيضا كثافة  ـ 2ـ  2 ـ 2ـ  1
، وتراوحت فيما بعد بني 1990هكتار سنة  823.8إىل  1980هكتار سنة  1687.8لكل حاصدة من 

  .هكتار لكل حاصدة 900.4و  ،807
  وضع الجزائر في مجال التكثیف اآللي مقارنة بدول العالم  ـ 3 ـ 2ـ  1

زائر، الزالت تعترب متخلفة إذا ما قورنت بالكثافة رغم حتسن مستوى الكثافة اآللية يف اجل
  .املتحققة يف كثري من دول العاملاآللية 
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  .يبني ذلك ) 52(واجلدول رقم 
  

(52)    جدول رقم
  مقارنة مستوى الكثافة اآللیة السائدة في بعض دول العالم

  1997 سنة  
  آلة/ هكتار: الوحدة 

  البیان

  السنة
  البیان    الكثافة اآللیة لـ

  السنة
  الكثافة اآللیة لـ

  حاصدةال  الجرار  الحاصدة  الجرار

  الجزائر
  تونس

  المغرب
  مصر

  سوریة
  الصین

  الھند
 تركیا

88.3  
139.6  
220.6  
36.7  
63.1  

192.3  
113.2  
33.3  

891.4  
1719.3  
2554.6  
1392.4  
1126.7  
1187.4  
41426.8  
2351.8  

  الیابان  
  إسبانیا
  فرنسا

  روسیا
  البرازیل

  كندا
یات المتحدة الوال

  األمریكیة

1.9  
22.8  
14.8  

149.4  
81.0  
64.2  
37.3  

3.6  
385.4  

 -  
403.7  

1209.3  
345.0  
270.4  

  
 قتصادیةدراسة تحلیلیة وتنبؤیة إلنتاج الحبوب الشتویة في الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اال :بوالسبت عبدالقادر :  المصدر

  .172قسنطینة، ص  –ي وعلوم التسییر، جامعة منتور
  

  :املالحظتني التاليتني ) 52(ستخلص من حتليل بيانات اجلدول ر قم ي
بالنسبة للكثافة اآللية اخلاصة باجلرارات، جاءت اجلزائر يف املرتبة ـ  1 ـ 3 ـ 2ـ  1 

تقدم سوى على تونس واملغرب وروسيا واهلند والصني، مع مالحظة أن اهلند تالعاشرة، حيث مل 
تقتضي  ةاالجتماعيو قتصاديةيتميزان بكثافة سكانية عالية، ولذا فإن مصلحتهما اال والصني

 .عنصر العمل بدال من اجلرار استخدام
بالنسبة لكثافة احلاصدات، جاءت اجلزائر يف املرتبة السابعة متقدمة  ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ  1

ولكن لو نأخذ بنظر . لعلى كل من تونس واملغرب ومصر وسوريا والصني واهلند وتركيا والربازي
اإلعتبار خصوصية زراعة كل بلد من تلك البلدان اليت ترتبت خلف اجلزائر لوجدنا أن وضعها 
سوف لن خيتلف عن ذلك الوضع املسجل بالنسبة للجرارات ألن بعض املنتجات ال حتتاج عند 

  .جنيها إىل آالت احلصاد، كالقطن يف مصر
  :ائر بعدة نواقص وسلبيات منها وتتصف حضرية العتاد الفالحي يف اجلز

يات ستغاللسوء توزيع العتاد الفالحي بني املناطق والقطاعات الزراعية واال ـ 1 ـ 2ـ  1 
من  %60رغم أن القطاع الزراعي اخلاص يستحوذ على حوايل . الزراعية داخل القطاع الواحد
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 %25كانت حوايل  1982األراضي الصاحلة للزراعة، فإن حصته من جمموع اجلرارات يف سنة 
وكذلك تعاين العديد من املستثمرات الزراعية اجلماعية والفردية من نقص حاد يف العتاد . )1(فقط

مث أن معظمها اليتوفر على  ،)مستثمرة بدون عتاد  7000حوايل ( الفالحي وخاصة اجلرارات 
 .ورشات إصالح العتادومقرات 

معدل العطالة  ارتفاعخاصة اجلرارات من تعاين حضرية العتاد الفالحي و ـ 2 ـ 2ـ  1 
بسبب قدم العتاد الفالحي وعدم توفر قطع الغيار ونقص العناصر الفنية الالزمة لتشغيل وصيانة 

سنوات  10إن عدد اجلرارات واحلاصدات اليت يقل عمرها اإلنتاجي عن  .اآلالت الزراعية
من احلاصدات  %71رارات و من اجل %66على التوايل، ومن مث فإن  %29و  %43اليتجاوز 

  .)2(املكونة حلضرية العتاد الفالحي ميكن إعتبارها قدمية
عدم تكيف العتاد الزراعي مع خصائص التربة الوطنية وتضاريسها يف  ـ 3 ـ 2ـ  1 

معظم األحيان ألن أغلب العتاد الفالحي مستورد من جهات متعددة، وكذلك بسبب سوء توزيع 
ية، فمثال قد جند املناطق السهلية يف جهات من الوطن تستفيد بأعداد العتاد عرب اجلهات الوطن
زرة، لكن املناطق اجلبلية اليت تتجاوب معها حترم منها، وكذلك قد جند نـمعتربة من اجلرارات ا

نتشارا يف املناطق السهلية إاجلرارات ذات العجالت صغرية احلجم املالئمة للمناطق اجلبلية أكثر 
  .اجلبليةعن املناطق 

تسرب نسبة معتربة من اجلرارات للعمل خارج القطاع الزراعي، وخاصة  ـ 4 ـ 2ـ  1
قطاع البناء واألشغال العمومية يف الفترة ما قبل رفع الدعم عن مستلزمات اإلنتاج الزراعي مبا فيه 

  .العتاد الفالحي 
  األسمــدة  ـ 3ـ  1

 األمسدة العضوية، واألمسدة: ني مها تنقسم األمسدة من حيث طبيعتها إىل نوعني رئيسي
  .الكيماوية
   األسمدة العضویة  ـ 1 ـ 3ـ  1

  : تنقسم األمسدة العضوية بدورها إىل قسمني مها 
تتمثل األمسدة احليوانية يف خملفات حيوانات املزرعة  :األسمــدة  الحیوانیة ـ 1 ـ 1 ـ 3ـ  1

                                                
: اللجنة الوطنية املكلفة بتحضري املؤمتر اخلامس للحزب، التخطيط والتنمية، اجلزء األول : الوطين  حزب جبهة التحرير  -)1(

  . 93، ص 1983تقييم خمططات التنمية، اجلزائر، ديسمرب 
  . 173دراسة حتليلية وتنبؤية إلنتاج احلبوب الشتوية يف اجلزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص  :بوالسبت عبدالقادر   -)2(
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هذه األمسدة يؤثر يف خواص التربة الكيماوية إن إضافة . إخل... من أبقار وأغنام وماعز وخيول 
والفيزيائية، ويظهر األثر الكيماوي مباشرة بزيادة العناصر القابلة إلفادة التربة، أما اآلثار الفيزيائية 
فال تظهر إىل بعد وقت على البناء األرضي للتربة، رغم زيادة التهوية ونفاذية املاء من األراضي 

ها بطرق عشوائية ودون استخدامدودية إضافة األمسدة احليوانية، فإن مر ارتفاعورغم  .الثقيلة
  .رها على التربة، قد تترتب عنه آثار سلبية على النباتات ومن مث اإلنتاج واإلنتاجيةثمعرفة وقت ن

وخاصة (ضر قلب املزروعات يقصد بالسماد األخ :األسمــدة  الخضراء ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ  1
ويعمل السماد األخضر على حتسني صفات األرض . ربة لتخصيبهاقبل نضجها يف الت) البقول

الطبيعية وميدها باملواد العضوية، ويزيد من كمية النيتروجني يف التربة ملا حتتويه النباتات البقولية 
  .يا عقدية نشطةرياملزروعة من مركبات نتروجينية وبكت

  األسمدة الكیماویة  ـ 2 ـ 3ـ  1
أهم العوامل اليت تزيد اإلنتاج الزراعي، إذا كانت الكميات األمسدة من  استعماليعد 

لقد أكدت األحباث العلمية . املضافة يف حدود املستويات اليت تنص عليها األحباث والتجارب
  . )1(%20والدراسات التطبيقية أن نصيب األمسدة يف رفع اإلنتاجية اليقل عن 

ا يف الزراعة اجلزائرية الزالت متدنية وخاصة استعماهلورغم أمهية األمسدة املعدنية فإن كثافة 
ولتوضيح ضعف . يات الزراعية اخلاصة ذات املساحة الصغرية، وحماصيل احلبوبستغالليف اال

األمسدة وتطور نصيب اهلكتار  استخداماألمسدة املعدنية ميكن التطرق إىل مسار تطور  استخدام
   .منها

  المعدنیةاألسمدة  استخدامتطور   ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ  1
الل ـــــــاألمسدة املعدنية يف اجلزائر خ استعمالتطور ) 53(يعرض اجلدول رقم 

  .1999 – 1978الفترة 
  
  
  
  

                                                
  . 178التحدي إنتاج أم جماعة، مرجع سبق ذكره، ص  ، كرم العودة  -)1(
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  (53) جدول رقم

  األسمدة المعدنیة في الجزائر استعمالتطور 
  1978 – 1999   خالل القترة 

  قنطار 310: الوحدة 

 المركبة اآلزوت  البوتاس الفوسفات المجموع
  نالبیا

 السنة
3323.5  
4111.8  
3960.9  
4277.4  
3642.5  
3286.3  
4080.6  
5390.5  
6056.4  
5399.3  
4475.2  
3381.9  
2701.9  
2742.1  
2206.1  
3024.5  
2676.8  
1775.0  
1078.6  
1073.0  
1333.8  
2323.0  

0919.0  
1099.4  
1035.7  
1077.8  
0907.1  
0836.1  
1141.6  
1409.7  
1629.0  
1274.7  
1071.5  
0643.4  
0471.4  
0333.7  
0224.3  
0408.5  
0336.0  
0280.8  
0160.5  
0156.7  
0148.9  
0148.3 

10.8  
44.9  
05.2  
06.7  
06.1  
02.8  
01.8  
24.7  
34.6  
94.0  
19.5  
23.6  
18.7  
18.9  
13.4  
02.3  
03.6  
47.8  
27.0  
30.1  
17.8  
09.8  

1255.9  
1244.4  
1378.8  
1425.1  
1182.8  
1065.5  
1656.9  
2036.0  
1936.7  
1760.5  
1464.9  
1007.2  
0760.7  
1017.7  
0746.4  
1061.2  
1018.7  
0482.8  
0134.4  
0170.5  
0256.8  
0228.2 

1137.8  
1723.1  
1541.2  
1767.9  
1546.5  
1381.9  
1280.2  
1920.0  
2456.0  
2315.1  
1922.8  
1707.8  
1451.1  
1371.7  
1221.9  
1552.5  
1318.5  
0963.7  
0756.7  
0715.6  
0910.2  
1936.7 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992  
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999  

  : OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique de L'algerie:                     المصدر
N° 13, Alger.                                N° 16, Alger. 1994, P 174.               N° 20, Alger. 2003, P 176. 

  :اآليت ) 53(تج من حتليل بيانات اجلدول رقم تنيس
األمسدة مبختلف أنواعها بني موسم  استعماليوجد تذبذب يف  ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ  1 

ىل الظروف املناخية السائدة، وخاصة كميات األمطار املتساقطة، إزراعي وآخر، وقد يعود ذلك 
 .دة يف األوقات املناسبة وبالكميات والنوعية املطلوبةوعدم توفر األمس
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األمسدة املعدنية مبختلف أصنافها إبتداء  استخدامهناك تراجع يف  ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ  1 
إىل عدم توفر األمسدة بالكمية  1994 – 1987، وقد يعود التراجع خالل الفترة 1987من سنة 

ذلك على ضعف رحبية إضافة األمسدة وخاصة حملاصيل الكافية ويف الوقت واملكان املالئمني، وك
، 1994األمسدة منذ سنة  استعمالأما التراجع يف . احلبوب ألن أسعارها منخفضة وحمددة مبراسيم 

فعلى سبيل املثال . أسعار األمسدة بسبب حترير أسعار خمتلف عناصر اإلنتاج ارتفاعفريجع إىل 
أي  1999دج يف عام  2220إىل  1985دج يف عام  70.6سعر القنطار من مساد اآلزوت من  انتقل

دج  2200إىل  1985دج يف سنة  83.9ضعفا، وقنطار مساد الفوسفات من  31.4بزيادة مساوية لـ 
ىل عدم توفر األمسدة يف السوق إ، وقد يرجع أيضا )1(ضعفا 26.2بزيادة مساوية لـ  1999يف عام 

  .ملتفجراتألن اجلماعات املسلحة تستخدمها يف صنع ا
  تطور نصیب الھكتار من األسمدة المعدنیة  ـ 2 ـ 2 ـ 3ـ  1

رة ـــــتطور نصيب اهلكتار من األمسدة املعدنية خالل الفت) 54(يعرض اجلدول رقم 
1978 – 1997.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 182دراسة حتليلية وتنبؤية إلنتاج احلبوب الشتوية يف اجلزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص  : بوالسبت عبدالقادر  -)1(
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   (54) جدول رقم
  تطور نصیب الھكتار من األسمدة المعدنیة

  1978 – 1997   خالل القترة 
  هكتار/كلغ  :الوحدة 

 المركبة اآلزوت  البوتاس الفوسفات المجموع
  البیان

 السنة
85.62  
98.33  
80.16  
87.31  
76.23  
65.76  
86.09  
91.89  

110.08  
99.64  
86.32  
64.16  
52.27  
49.56  
39.84  
54.98  
49.34  
32.98  
20.40  
20.87  

23.67  
26.29  
20.96  
22.00  
19.27  
16.73  
24.07  
24.03  
29.60  
23.33  
20.65  
12.21  
09.12  
06.03  
04.05  
07.43  
06.02  
05.22  
02.98  
03.13 

0.27  
1.07  
0.11  
0.14  
0.13  
0.06  
0.04  
0.42  
0.63  
1.72  
0.38  
0.45  
0.36  
0.34  
0.24  
0.04  
0.07  
0.89  
0.05  
0.06  

32.35  
29.76  
27.90  
29.09  
23.98  
21.32  
34.94  
34.71  
35.21  
32.22  
28.23  
19.11  
14.72  
18.38  
13.48  
19.29  
18.85  
08.97  
02.62  
03.40 

29.31  
41.20  
31.19  
36.08  
32.85  
27.65  
27.04  
32.73  
44.64  
42.37  
37.06  
32.39  
28.07  
24.81  
22.07  
28.22  
24.40  
17.90  
14.75  
14.28 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992  
1993 
1994 
1995 
1996 
1997  

 قتصادیةدراسة تحلیلیة وتنبؤیة إلنتاج الحبوب الشتویة في الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اال :دالقادربوالسبت عب :  المصدر
  .184، 183، 180، 126قسنطینة، ص  –وعلوم التسییر، جامعة منتوري 

 . OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique de L'algerie: N° 12, Alger. 1985, P 116 - 125 ـ  2
  N° 13, Alger.                               N° 16, Alger. 1994, P        .             N° 20, Alger. 2003, P       . 

  :ما يلي ) 54(رقم اجلدول تخلص من حتليل بيانات يس
 1987منذ سنة األمسدة مبختلف أنواعها  استعمالتراجع يف ـ  1 ـ 2 ـ 2 ـ 3ـ  1 

 .وخاصة يف الثالث سنوات األخرية
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األمسدة مبختلف أنواعها تعترب منخفضة جدا  استخدامإن كثافة  ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ 3ـ  1
 :اهلكتار منها، فعلى سبيل املثال  احتياجاتمقارنة مبتوسط 
ü  أن الكميات املضافة من مساد اآلزوت يف أي سنة من السنوات تبتعد كثريا عن املعدل )

إذ أا مل تتجاوز يف أحسن األحوال ـ . الواجب إضافته إىل اهلكتار الواحد) كلغ  150
 .الفعلية حتياجاتمن اال %23.5ـ نسبة  1986كما هو احلال يف سنة 

ü  1986بالنسبة لسماد الفوسفات أن أكرب معدل سجل يف نصيب اهلكتار كان يف سنة ،
 . %29.6سوى ) هكتار / كلغ 100( الفعلية  حتياجاتورغم ذلك مل يشكل من اال

ü  سوى  1995مل تشكل حصة اهلكتار منه يف اجلزائر سنة  اآلزوتبالنسبة لسماد
من نصيب اهلكتار على مستوى العامل، ) %33(و ) %10.8(و ) %16.2( و ) 17.8%(

أما بالنسبة للفوسفات، فإن . با والوطن العريب على الترتيبووأمريكا الشمالية، وأور
) %6.7(و  ،)%3.3(و ، )%2.2(و  ،)%4.1(ار يف اجلزائر كانت يف حدود حصة اهلكت

با والوطن العريب بنفس ومن مثيالا على مستوى العامل، وأمريكا الشمالية، وأور
  .)1(ب السابقيالترت

ارة جبزء كبري من ضتفتك اآلفات واألمراض واحلشائش ال :المبیدات الكیماویة   ـ 4ـ  1
يف " فعلى سبيل املثال . غذائي يف اجلزائر سواء أثناء مرحلة إنتاجه أو تداولهاإلنتاج الزراعي ال
 336بالنسبة لوالية قسنطينة، كانت الدودة البيضاء وراء إتالف  1998/1999املوسم الزراعي 

، والقوارض  %25.8 هكتار كمساحة منكوبة، أي 1300هكتار بالنسبة للقمح الصلب من أصل 
 528، وبالنسبة للقمح اللني كانت الدودة البيضاء وراء إتالف %1.8، أي هكتار 24وراء إتالف 

هكتار،  65، والقوارض وراء إتالف  %22هكتار كمساحة منكوبة، أي  2400هكتار من أصل 
وعلى مستوى والية ميلة، ولنفس املوسم الفالحي، كانت الدودة البيضاء وراء إتالف . %2.7أي 
هكتار،  11917من املساحة اإلمجالية للحبوب أي  %10إتالف هكتار، والعصافري وراء  192

  .)2(" %30و  %12املردودية بنسب متراوحة بني  اخنفاضوتسببت األعشاب الضارة يف 
ها وفق األسس استخداماملبيدات الكيماوية من ناحية، وعدم  استعمالويرجع ذلك لنقص 

اليت تصيب احملصول من ناحية ثانية، وعدم  العلمية اليت تضمن املعاجلة السليمة لألمراض واآلفات
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لكثري من األمراض واآلفات مع التأخر يف إستالمها إنتظارا لوصوهلا من اخلارج من ناحية مالءمتها 
وحبث ومكافحة األمراض واآلفات، واختاذ  يقصتويعزز ذلك غياب خطة حمكمة ل. ثالثة

الزراعي على احلدود ملنع تسرب األمراض  راحلجاإلجراءات الوقائية الالزمة مثل املكافحة الوقائية و
  .وخاصة عن طريق البذور املستوردة ،واآلفات اجلديدة القادمة من اخلارج

  .1999 – 1981املبيدات خالل الفترة   استخداميوضح تطور ) 55(واجلدول رقم 
   (55) جدول رقم

  المبیدات الكیماویة في الجزائر استخدامتطور 
  1981 – 1999   خالل القترة 

  لتر للسائل  310 كلغ للجامد، 310: الوحدة 
  المواد  على شكل جامد  على شكل سائل

  
  

  السنة

المجمو

ت 
مبیدا

مختلفة
  

نما
تسیر

ت   
مبیدا

الحشرا
  ت

ت 
مبیدا

األعشا
  ب

ت 
مبیدا

الفطر
المجمو  

ت 
مبیدا

مختلفة
  

نما
تسیر

ت   
مبیدا

الحشرا
  ت

ت 
مبیدا

األعشا
  ب

ت 
مبیدا

الفطر
  

1515  

1672  

1390  

1389.8  

3199.7  

2229.0  

1730.2  

1671.5  

1305.8  

580.7  

2254.1  

593.2  

757.1  

446.1  

3285.2  

375  

401.8  

320.7  

545.5  

771  

392  

611  

610.4  

412.2  

446.5  

106.5  

553.4  

115.4  

45.5  

163.2  

9.4  

9.7  

10  

14.7  

12.4  

42.2  

4.1  

44.9 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

132.2  

4.5  

68.1  

46.3  

9.6  

8.1  

11.1  

7.4  

2.2  

1.9  

346  

709  

444  

444.6  

1876.8  

987  

695.7  

680.4  

884.1  

211  

1766.3  

336.9  

371.6  

187.9  

2138.9  

150.8  

147.3  

93.5  

339.7 

350  

328  

285  

284.7  

647.8  

694  

895.4  

400.2  

279.8  

175.1  

280.6  

157.3  

262.6  

206.3  

980.1  

155.2  

166.7  

181.1  

121.1 

48  

243  

50  

50.1  

262.9  

101.5  

32.5  

37.4  

26.5  

16.8  

39.1  

21.6  

66.9  

32.1  

215.4  

46.4  

38.0  

39.8  

37.8 

22144  

24396  

18420  

15587.7

14388.3

14939.7

13229.4

10942.6

12920.2

9335.7  

11293.8

5448.0  

4771.7  

5900.2  

8527.2  

2385.4  

1860.3  

711.0  

2159.4 

2439  

1227  

581  

312  

231.2  

841  

473.6  

480.1  

979.2  

289.1  

384.1  

377.8  

79.0  

224.8  

683.1  

11.3  

16.5  

182.0  

187.1 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

74.8  

80.2  

37.6  

50.5  

135.2  

327.5  

44.4  

17.1  

24.5  

41.7 

5826  

4797  

5692  

4486.5  

3776.6  

4807.6  

4605  

2794.9  

6207.1  

3433.6  

4581  

1842  

1492  

1909.8  

2038.8  

1395.1  

1612.7  

164.4  

881.5 

53  

1348  

68  

521.6  

1277.1  

185.8  

127.9  

103.2  

209.7  

116.6  

99.7  

48.4  

34.5  

188.6  

693.4  

58.1  

74.4  

21.7  

32.0 

13826  

17024  

12079  

10267.6

9103.4  

9105.3  

8023  

7564.4  

5524.2  

5541.6  

6148.9  

3142.2  

3115.8  

3441.8  

4784.4  

876.4  

139.7  

318.5  

1017.0 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992  

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999  
             : OFFICE NATIONAL des Statistiques : Annuaire Statistique de L'algerie            :المصدر 

N° 12, Alger. 1985  , P 127 .            N° 16, Alger. 1994, P 176 .             N° 18, Alger. 1998, P 140 . 
N° 14,  Alger. 19     , P        .            N° 17, Alger. 1996, P 160 .             N° 20, Alger. 2003, P 178 . 
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N° 15,  Alger. 19     , P        . 
 
 

  :ما يلي ) 55(اجلدول رقم تنتج من حتليل بيانات يس
ن سنة ألخرى، املبيدات الكيماوية اجلامدة والسائلة م استعمالالتذبذب يف ـ  1 ـ 4ـ  1 

ىل عدم توفر املبيدات يف إسواء مت أخذها بصورة فردية أو بصورة إمجالية، وقد يعود هذا التذبذب 
ىل كثرة اآلفات واألمراض يف سنوات وقلتها يف إها، إضافة ستخداماألوقات واألماكن املالئمة ال

 .سنوات أخرى
رية ومبيدات احلشائش واحلشرات املبيدات الفط ستخدامالعام ال جتاهمييل اال ـ 2 ـ 4ـ  1

وخاصة يف  ،واملبيدات املختلفة، وإمجايل املبيدات يف صورا اجلامدة والسائلة إىل النقصان
السنوات األخرية مقارنة ببداية الثمانينات، وقد يعود السبب يف ذلك إىل رفع الدعم عن عناصر 

كما هو احلال بالنسبة للعتاد الفالحي  أسعار املبيدات الكيماوية ارتفاعاإلنتاج الزراعي ومن مث 
  .واألمسدة الكيماوية

  البحث العلمي واإلرشاد الزراعي ـ 2
وجية، نظرا ليعد البحث العلمي من أهم مراحل العملية التكنو"  :البحث العلمي   ـ 1 ـ 2

كيزة ث العلمية الكفؤة والقادرة روويعترب وجود البح. ملا يتيحه من مصادر للمعلومات واملعارف
أساسية وضرورية لنجاح التكنولوجيا احلديثة، وهو أمر ينطبق على التنمية الزراعية رمبا أكثر مما 

إن . )1("رتباط الزراعة بالبيئة احمللية من تربة ومياه ومناخ ق على العملية الصناعية، نتيجة الينطب
الغة، وخاصة يف تلك البلدان اليت ختطيط وإجراء األحباث الزراعية يف البلدان النامية يعترب ذو أمهية ب

إن البحث . تسعى جاهدة إىل زيادة معدل التنمية الزراعية، ودفع أخطار مشكلة نقص الغذاء
سنة من  42العلمي يف اجلزائر بصورة عامة والزراعي خاصة الزال يف طور تكوين الباحثني، فبعد 

، )سنة  70أكثر من  ذنتخبت منا( جند كثريا من أصناف احلبوب القدمية الزال تزرع  ستقاللاال
، )مها لني واآلخر صلب حدأ( نتظار مدة طويلة ليعلن عن جني نوعني من القمح اوكان جيب 

هذا دون احلديث عن باقي املزروعات . نتظار يطول ليعلن عن دخوهلما مرحلة اإلنتاجومازال اال
ارج، وبدون احلديث عن األخرى كالبطاطس واخلضروات اليت تستورد معظم بذورها من اخل

العلمية يف توزيع خمتلف أصناف البذور واملزروعات على املناطق املناخية للبالد، وحىت  املنهجية
ريوة اللذين سببا خسائر فاألمراض املعروفة منذ زمن بعيد مل يتم القضاء عليها، كداء البيوض وبو
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يات زرع األصناف وحتديد كما أن األحباث اخلاصة بتطوير تقن. جسيمة يف منتوج التمور
ا وزمن احتياجاا، إىل غري ذلك، مث حتديد كمية استعماهلا من نوعية التربة واألمسدة وكميا

  .)1(البذور والغرسات الالزمة يف وحدة املساحة التزال كلها قاصرة
عتبارها مكتملة إال اإن الفائدة العلمية من البحوث الميكن  :اإلرشاد الزراعي   ـ 2 ـ 2

البحوث، وأن يثمر هذا التبين يف عندما يتبني الزراع التكنولوجيات اجلديدة اليت تتوصل إليها 
شكل زيادة ملموسة يف اإلنتاجية ويف الدخل مع العلم، أن تبين الزراع للتكنولوجيات اجلديدة 

د النجاح ويعتم. ا، وأن جيربوها ويثقوا فيها اهتمامأن يعلموا ا، وأن يتشكل لديهم : يستلزم 
يف هذا على توصيل املعلومات أو التكنولوجيات اجلديدة إىل الزراع، فمن دون وصول هذه 

. ىل الزراع واستحواذهم عليها بصورة واضحة اليكون هناك تنب لتكنولوجيات جديدةإاملعلومات 
ففي بعض النظم البحثية يتوىل الباحثون . وختتلف طريقة توصيل نتائج البحوث من بلد آلخر

إىل الزراع حىت حتقيق التبين، ويف البعض اآلخر يشاركون جزئيا، أنفسهم عملية توصيل املعلومات 
ويف غالبية النظم البحثية يتوىل مسؤولية توصيل املعلومات مرشدون زراعيون يعملون يف إطار 

  .)2(جهاز خدمات إرشادية، قد يكون مرتبطا باجلهاز البحثي، وقد يكون مستقال متاما عنه
اخلدمة اإلرشادية ميكن أن تكون مسؤولية حكومية يقوم ا جهاز إرشادي متخصص أو و

و بالنسبة األجهزة البحثية اإلرشادية أو اجلامعات، وميكن أن يقوم ا القطاع اخلاص كما ه
ات احتادللشركات املنتجة ملدخالت اإلنتاج، من معدات وكيماويات وتقاوي وأيضا البنوك و

خاصة فيما  –يات، إال أنه بالنسبة للدول النامية جيب أن تكون اخلدمة اإلرشادية الزراع والتعاون
مسؤولية  –يتعلق باحملاصيل النباتية واحليوانية األساسية اليت يعمل ا القاعدة العريضة للزراع 

  .)3(حكومية يقوم ا جهاز متخصص
  :عرفة يف ااالت اآلتية ويذكر وارتون أن الزراع يف الدول النامية حيتاجون إىل امل" 
مدخالت اإلنتاج اليت ميكن أن حتقق زيادة يف اإلنتاجية لوحدة املساحة  ـ 1 ـ 1 ـ 2

من عنصري العمل ورأس املال، وهذه تشمل معلومات جديدة عن األصناف  ستثمارولوحدة اال
  .إخل... الزراعية واملعدات  اتالنباتية والسالالت احليوانية، والكيماوي

                                                
معوقات تكثيف الزراعة اجلزائرية، مع حبث ميداين عن القطاع الفالحي ببلدية العلمة، مرجع سبق  : مهيدي ذوادي  -)1(
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ومعدالت وطرق األراضي وطرق الزراعة  استخدامأساليب اإلنتاج، إدارة  ـ 2 ـ 2 ـ 1

الج ـــإضافة األمسدة، واملكافحة الفعالة لألمراض واحلشرات واحلشائش، وتغذية وع
 .إخل... نات ااحليو

فقط، ، فاملزارع الينبغي أن يكون مطبقا فنيا قتصاديةعوامل اإلنتاج اال ـ 2 ـ 1 ـ 2
السلع  اختيارأن يكون أيضا رجل أعمال، وهو يف هذا الصدد جيب أن يعرف كيفية ولكن جيب 

سعار وظروف السوق وأساليب إعداد منتجاته للسوق والتخزين األاليت ينتجها ومعلومات عن 
 ن تأيت من املؤسسة البحثية، ومن مثأوالكثري من املعلومات اليت حيتاجها الزراع جيب . إخل... 

املعلومات واستخالصها من البحوث، أو من  اختياررشادية ساسية للخدمة اإلفمن الوظائف األ
 .)1( "ه مصادر أخرى، واليت ميكن أن تكون مفيدة للزارع الذي خيدمون

وخيتلف جهد توصيل املعلومات والتكنولوجيات إىل الزارع تبعا لطبيعة هذه املعلومات أو 
فعندما تكون التكنولوجيا اجلديدة متميزة . املستقبل هلاالتكنولوجيات، وتبعا حلالة اتمع الزراعي 

مثل صنف جديد متفوق  –بصورة واضحة متاما عن التكنولوجيا السائدة  قتصاديةااليف فوائدها 
فإن اجلهود الالزمة إلجناز مرحلة التبين التكون كبرية، أما عندما تكون  –بصورة واضحة 

ومن  –رية من التفوق على التكنولوجيات السائدة التكنولوجيات اجلديدة ليست على درجة كب
وهو حال الغالبية العظمى من  –على درجة كبرية من الوضوح  قتصاديةمث التكون فوائدها اال

التكنولوجيات، خاصة حتت ظروف الدول النامية حيث متثل خطوات صغرية للتحسني، فإن 
د مكثفة من قبل جهاز إرشادي أو ع بصفة عامة سوف يترددون يف تبنيها مامل تبذل جهواالزر

  .جهاز حبثي إرشادي
ستعدادهم لتقبل تكنولوجيات جديدة اومن جهة أخرى فإن الزراع، سوف يعتمد مدى 

 –سائدة بوجه عام، فكبار الزراع الوالظروف الثقافية  ةاالجتماعيو قتصاديةعلى حالتهم اال
لى املعلومات والتكنولوجيات ستعدادا للسعي للحصول عاأكثر  –وأكثرهم تعليما وثقافة 

 قتصاديةحيث اإلمكانيات اال –ستعدادا لتقبلها، أما صغار الزراع ااجلديدة، أو على األقل أكثر 
وهم الغالبية العظمى للزراع، لديهم الكثري من األسباب املقنعة  –واحلالة التعليمية والثقافية حمدودة 
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  .)1(ديدةللتردد يف تقبل املعلومات أو التكنولوجيات اجل
  

: لدورها احليوي بالكفاءة الواجبة على عاملني رئيسيني مها ويعتمد أداء املؤسسة اإلرشادية
وكفاءة وفعالية الربط بني املؤسسة اإلرشادية واملؤسسة  الكادر اإلرشادي باملؤسسة اإلرشادية

  .البحثية من جهة، واملؤسسة اإلرشادية واملزارعني من جهة ثانية 
  : )2(ألسباب متعددة منها ري عمليات اإلرشاد الزراعي حمدودااليزال تأثويف اجلزائر 

رشاد على مستوى تعدد اهلياكل القائمة باإلرشاد الزراعي مثل هياكل اإل ـ 1 ـ 2ـ  2
 .وزراة الفالحة، معاهد البحث والتنمية الزراعية، املزارع النموذجية

 .طارت الكفؤة قلة اإل ـ 2 ـ 2ـ  2 
قلة اإلمكانيات، فاإلرشاد يتطلب إمكانيات مادية وتنظيمية كبرية  ـ 3 ـ 2ـ  2 

 .كوسائل النقل والتطبيق امليداين
إن مل تكن غري موجودة أصال ( ضعف العالقة بني املنتج الزراعي واملرشد  ـ 4 ـ 2ـ  2 

 .فاللقاءات تقتصر على بعض مراكز تلقني التقنيات الفالحية)  
ئل الكتابة وامللصقات بدال من االحتكاك أكثر على وسا مداعتاإلرشاد  ـ 5 ـ 2ـ  2 

 .ستفادة منها لتفشي األمية يف أوساط الفالحنيشرين مع املنتجني، ومن مث قلة االتصال املباواال
ها أحيانا أخرى ألن ضعدم وجود معلومات أحيانا أو وجودها وتناق ـ 6 ـ 2ـ  2 

الباحثني ومل يصل بعد إىل مرحلة البحث العلمي البحث العلمي كما سبق اليزال يف طور إعداد 
  .مبعىن الكلمة

  
  
  
  
  

                                                
  . 274 - 272، ص نفسهاملرجع   -)1(
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  لرابعالفصل ا
  سیاسات تحقیق األمن الغذائي في الجزائر

  
إعادة النظر يف  –املتصف باخلطورة يف الوقت الراهن –يقتضي وضع اجلزائر الغذائي 

بصفة خاصة حىت تتوفر ) بجانب العرض والطل(السياسة الزراعية بصفة عامة، والسياسة الغذائية 
والسياسية  قتصاديةرتكازية لتجنيب البلد املخاطر االإمقتضيات األمن الغذائي ملا يف ذلك من أمهية 

ة األمن الغذائي يف اجلزائر هو احلد من الفجوة الغذائية، ستراتيجيواهلدف األساسي ال. ةاالجتماعيو
زيادة السياسات املقترحة على العمل على   ويعين ذلك أن تتجه. والفجوة التغذوية على حد سواء

رتقاء بإنتاجيته، وخاصة من املواد الغذائية األساسية، وترشيد واردات مستوى اإلنتاج الزراعي واال
أما اجلانب اآلخر من السياسات، . املواد الغذائية وتنويع مصادرها، هذا من جانب الفجوة الغذائية

وخاصة ذوي الدخل  –الفردي  ستهالكلتحسني مستوى اال ختاذ اإلجراءات الالزمةافيتمثل يف 
وبناء على . املواد الغذائية استهالكمن الناحية الكمية والنوعية، وترشيد  –احملدود واحملرومني 

  :ماتقدم تنقسم الدراسة يف  هذا الفصل إىل أربعة مباحث هي 

  املخطط الوطين للتنمية الفالحيةأسس ومناهج :  املبحث األول
  السياسات املتعلقة باإلنتاج الزراعي:  بحث الثاينامل

  املواد الغذائية استهالكالسياسات املتعلقة ب:  املبحث الثالث
  السياسات املتعلقة بالتعاون والتكامل الزراعي العريب:  املبحث الرابع
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  المبحث األول
  المخطط الوطني للتنمیة الفالحیةأسس ومناھج 

  
ليقطع الصلة مع املركزية، ويعرب عن )  2002 – 2000 ( للتنمية الفالحية جاء املخطط الوطين

إرادة مؤكدة لترسيخ قيم حتديث القطاع الفالحي، وحيث على تبين طرق جديدة للتنمية قائمة 
املالئم للدعم املقدم من طرف الدولة،  ستعمالعلى املشاركة الفاعلة واملسؤولة للمزارعني، واال

  .نعاش الفعلي للقطاع الفالحيبغرض اإل ثمارستواحلث على اال
وخاصة فيما خيص الدعم املقدم من قبل الدولة للقطاع ( ولتوضيح أمهية هذا املخطط 

يستحسن التعرض إىل أسس ومناهج هذا املخطط، وجهاز الدعم والتأطري لتنفيذ ) الفالحي 
  .الربامج

  توجیھات المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة : أوال 
املخطط الوطين للتنمية الفالحية إىل حتسني مستوى األمن الغذائي من خالل متكني  يهدف

السكان من اقتناء املواد الغذائية حسب املعايري املتفق عليها دوليا، ورفع مستوى تغطية اإلنتاج 
، وتنمية قدرات اإلنتاج للمدخالت الفالحية من بذور  وشتائل، ستهالكالزراعي الوطين لال

العقالين للموارد الطبيعية، وترقية املنتجات ذات املزايا النسبية  ستعمالىل ذلك االويضاف إ
  .املؤكدة

  أسس المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة : ثانیا  
تتمحور أسس املخطط الوطين للتنمية الفالحية حول حتفيز وتدعيم املستثمرين الفالحني من 

  : )1(أجل
ناطق الطبيعية دف تكثيفها، وإدماج الصناعات الغذائية تنمية املنتجات املالئمة للم ـ 1

  ). احلبوب، احلليب، البطاطس، األشجار املثمرة، اللحوم احلمراء والبيضاء ( حسب الفروع 
األراضي يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة، وتلك املهددة باجلفاف  استغاللتكييف   ـ 2

                                                
  .74 – 72، ص 2000وزارة الفالحة ، املخطط الوطين للتنمية الفالحية، اجلزائر  -  )1(
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ويلها لصاحل زراعة األشجار املثمرة وزراعة الكروم بتح) املخصصة حاليا للحبوب أو متروكة بورا(
 .وتربية املواشي وأنشطة أخرى مالئمة مع تركيز إنتاج احلبوب يف املناطق املعروفة بقدراا العالية

توسيع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة عرب استصالح األراضي الفالحية عن طريق  ـ 3
 .االمتياز، وتوسيع املساحات باجلنوب

ستبقى ملكا للدولة طبقا لقرار (احملافظة على األراضي الزراعية التابعة ألمالك الدولة  ـ 4
مع تعزيزها بنظام )  2000السيد رئيس اجلمهورية املعلن عنه خالل اجتماع الوالة يف شهر ماي 

 .األمثل ستغاللا االاستغالهلقانوين مالئم يسمح ب
....) البذور، األمسدة، اآلالت(دخالت يتحكم نظام السوق يف أسعار وتبادل امل ـ 5

  ).املنتجات الزراعية احليوانية والنباتية(واملخرجات 
ني االجتماعياملنظمات املهنية، الشركاء (تبقى املهنة الفالحية عرب اهلياكل التمثيلية  ـ 6

 .ية الشريك املفضل للدولة يف إعداد وتنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالح) والغرف الفالحية
  مناھج تنفیذ المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة: ثالثا  

عداد إلبلوغ األهداف احملددة يف املخطط الوطين للتنمية الفالحية قامت وزارة الفالحة ب
  :)1(وتنفيذ الربامج التالية

    دعم تطویر اإلنتاج الزراعي واإلنتاجیة في مختلف الفروع ـ 1
غذائية، ودعم اإلنتاج الزراعي، وظفت املزارع النموذجية املواد ال استريادلتقليص فاتورة 

واحملافظة على ) بذور، شتالت، أمهات وفحول حيوانية(كوحدات لتكثيف املدخالت الفالحية 
وكذلك أدخلت تغيريات على . املوارد الوراثية، كما أا ستصبح وحدات للتجارب ونشر التقنيات

دف ) F.N.R.D.A (طين للضبط والتنمية الفالحية نظام الدعم املقدم من طرف الصندوق الو
تبسيط اإلجراءات وإضفاء شفافية أكثر ومرونة وسرعة يف تقدمي املساعدات املمنوحة للمستفيدين 

  .يف إطار املخططات التوجيهية للواليات وحسب املناطق املتجانسة وحسب الفروع
   تكییف أنظمة اإلنتاج الزراعي ـ 2

يني قتصاديف تنفيذه على مشاركة الفالحني باعتبارهم املتعاملني اال يعتمد هذا الربنامج
املساعدة يف إجياد (األساسيني حيث يقدم دعما مباشرا ألنشطة تسمح بتأمني مداخيل للفالحني 

                                                
  .77 ،  76،  75املخطط الوطين للتنمية الفالحية ، مرجع سبق ذكره ، ص  :وزارة الفالحة  -  )1(
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من أجل تغطية اخلسائر النامجة عن إجناز برامج ) نشاطات ذات مداخيل آنية أو على املدى املتوسط
  .ة الزراعيةإعادة حتويل األنظم

 

   استصالح األراضي الفالحیة عن طریق االمتیاز ـ 3
مت إدخال تعديالت على نظام املصادقة وتنفيذ املشاريع دف دفع وترية اإلجنازات يف 

تشرك هذه التعديالت بطريقة مباشرة الوالة ومدراء املصاحل الفالحية وحمافظي الغابات يف . امليدان
 .ستصالح األراضي عن طريق االمتيازا عملية قبول ومتابعة مشاريع

    البرنامج الوطني للتشجیر ـ 4
ي عرب أصناف األشجار قتصادعطاء األولوية للتشجري االإمت إعادة توجيه هذا الربنامج ب

من أجل محاية متجانسة للتربة، ) .....الزيتون، التني، الرمان، اللوز، الكرز، الفستق ( املثمرة املالئمة 
 .املناطق الغابية استغاللل مالئمة للفالحني من خالل وضمان مداخي

   استصالح األراضي بالجنوب ـ 5
. مت إعادة توجيه هذا الربنامج سواء من حيث األهداف أو من حيث شروط وطرق تنفيذه

أما  متيازات الفالحية،الواحات ستتم يف إطار برنامج اإل أن استصالح األراضي حول
، ستخصص ةريفالحة املؤسساتية اليت تتطلب وسائل مادية وتقنيات كبستصالحات الكربى أو الاإل

 .ات الوطنية أو األجنبيةستثمارمستقبال لال

   جھاز الدعم والتأطیر لتنفیذ البرامج: رابعا 
تكثيف اإلنتاج، إعادة حتويل أنظمة اإلنتاج، برنامج (أن تنفيذ خمتلف برامج التنمية الفالحية 

  :)1(يتركز على مجلة من وسائل التأطري املالية والتقنية) ضيالتشجري، استصالح األرا
   التأطیر المالي ـ 1

عتبار اات ذاا، تستدعى عدم ستثماري للعمل الفالحي واالقتصادإن إعادة االعتبار اال
األموال العمومية املورد الوحيد لتمويل برامج التنمية الفالحية، ولكن كمسامهة من السلطات 

. يني املعنينيقتصادد التمويل الذايت الواجب بذهلا من طرف الفالحني واملتعاملني االالعمومية جلهو
  :وتقوم آلية التمويل أساسا من خالل املؤسسات التالية
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نشئ هذا الصندوق مبوجب قانون أ: الصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفالحیة ـ 1ـ  1
تطوير فروع اإلنتاج الفالحي، ومحاية مداخيل ات يف إطار ستثمار، وهو يدعم اال2000املالية لسنة 

وقد حدد املنشور الوزاري . الفالحني، ومتويل األنشطة ذات األولوية للدولة، ودعم التصدير
وحدد أيضا املقرر . يرادات والنفقات للصندوقمة اإلقائ 25/06/2000املؤرخ يف  586املشترك رقم 

ستفادة من الصندوق، وطرق دفع املساعدات، شروط اال 8/7/2000املؤرخ يف 599الوزاري رقم 
  1.)*(وكذا نسب الدعم حسب نوع النشاط

 ستثمارإن دعم الدولة للفالحة عرب هذا الصندوق قد أعطى دفعة قوية لسياسة إنعاش اال
املنتج، وساهم يف عملية حتديث املستثمرات الفالحية من خالل تدعيم أصوهلا ورفعها على مصاف 

يني القادرين على التعامل مع البنوك، والقادرين أيضا على أداء وظيفتهم قتصادالفاعلني اال
  .بشكل كامل ةاالجتماعيو قتصاديةاال

ء صندوق ىنشأ: صندوق التنمیة الریفیة واستصالح األراضي عن طریق االمتیاز ـ 2  ـ 1
ح بغرض دعم استصال 1998استصالح األراضي بواسطة التنازل مبوجب قانون املالية لسنة 

استجابة  2002نتقالية حىت اية سنة ااألراضي عن طريق االمتياز وقد استعمل هذا الصندوق بصفة 
للحاجة إىل العمل املستعجل على مستوى املناطق الريفية احملرومة، مث استعمل صندوق التنمية 

. 2003نشئ مبوجب قانون املالية لسنة أالريفية واستصالح األراضي بواسطة التنازل الذي 
  .وسيتكفل هذا الصندوق األخري بتمويل جزء مهم من برامج التنمية الريفية

قراض والتأمني يعترب هذا الصندوق هيئة لإل:  الصندوق الوطني للتعاضد الفالحي ـ 3 ـ 1
ويقوم الصندوق اجلهوي للتعاضد الفالحي املختص . للصناديق العمومية بي، وحماسقتصاداال

 يتكفل ا الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية بعد اخلدمة اليت إقليميا بدفع النفقات اليت
  .يثبتها قانونيا مدير املصاحل الفالحية

نشاء هذا إجاء : صندوق مكافحة التصحر وتنمیة النشاطات الرعویة السھبیة ـ 4 ـ 1
لتصحر وتنمية إقليميا أكثر لسياسة دعم الدولة، وليضع يف املقدمة مكافحة ا ايعطي بعدلالصندوق 

  .النشاطات الرعوية السهبية
   التأطیر التقني ـ 2

باإلضافة إىل تدابري التأطري املايل، مت وضع نظام تأطري تقين متعدد األشكال ومتالئم وطبيعة 
  :وتتمثل أسس نظام التأطري التقين يف اآليت . األنشطة التقنية احملددة وخصوصية كل برنامج فرعي

                                                
  .  أنظر امللحق -   (*)
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راعي، تثمرة الفالحية كوحدة قاعدية أساسية يف عمليات اإلنتاج الزإعتبار املس ـ 1 ـ 2
ريني والتقنيني واملهنيني التقرب أكثر من هذه الوحدة القاعدية ادولذلك جيب على املؤطرين اإل

  .ومسيريها
أصبح دور رئيس املقاطعة واملندوب البلدي وطاقمهما مهم يف إجناح  الربامج  ـ 2 ـ 2

ب أن يدعم هذا التأطري املقرب من الفالحني بإنشاء خلية تقنية متعددة  الفالحية، ولذلك جي
اإلختصاصات على مستوى الوالية تكلف بتحقيق االنسجام ما بني مشاريع التنمية على مستوى 

  .املستثمرات واملخطط التوجيهي لتهيئة الفضاء الفالحي على مستوى الوالية
وع، وبرنامج إعادة حتويل األنظمة الزراعية، من اجل تدعيم برنامج تطوير الفر ـ 3 ـ 2

سيتم تنظيم دورات تدريبية قصرية املدى على مستوى هياكل التكوين التابعة لوزارة الفالحة أو 
وزارة التكوين املهين إلطارات مديريات املصاحل الفالحية واملقاطعات واملندوبيات البلدية 

  .والفالحني
والدعم التقين املقرب، سيتم تنفيذ برامج اإلرشاد  يف جمال اإلرشاد الفالحي ـ 4 ـ 2

  .املقرب والدعم الذايت للفالحني
  

  المبحث الثاني
  السیاسات المتعلقة باإلنتاج الزراعي

  
نظرا لكون املشكلة  الغذائية يف اجلزائر تكمن أساسا يف قصور اإلنتاج الزراعي بصفة عامة، 

بصفة خاصة عن مواجهة الطلب الغذائي املتزايد بسبب وإنتاج املواد الزراعية الغذائية املعاشية 
العامل الدميوغرايف من جهة، وحتسن منط احلياة من جهة أخرى، لذلك فإن إعطاء األمهية القصوى 

بكفاءته يعد عنصرا رئيسيا يف حتقيق األمن  رتفاعلزيادة اإلنتاج الغذائي، وتنويع مصادره، واال
سني اإلنتاج الزراعي عامة والغذائي خاصة العناصر وميكن أن تتضمن سياسات حت. الغذائي

  :األساسية التالية
  التوسع الزراعي األفقي: أوال 
  التوسع الزراعي الراسي:  ثانيا
  توفري املناخ املشجع لتحسني اإلنتاج الزراعي:  ثالثا
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   التوسع الزراعي األفقي: أوال 
الزراعية ألي حمصول، وإضافة  تتمثل سياسات التوسع الزراعي األفقي يف زيادة الرقعة

تكون مراكز  -أساسها الزراعة  –مساحات أرضية جديدة للزراعة، وإضافة جمتمعات جديدة 
وهذا التوسع يتطلب توافر املصادر املائية للري إىل جانب توافر املوارد األرضية، . جذب سكانية

  .ويستغرق وقتا طويال، كما يستلزم تكاليف أكرب
ط الوطين للتنمية الفالحية توسيع املساحة الصاحلة للزراعة يف املرحلة وقد استهدف املخط
مليون هكتار عرب استصالح األراضي الفالحية عن طريق االمتياز،  0.6األوىل اجلاري إجنازها حبوايل

  . )1(واستصالح األراضي يف اجلنوب، والربنامج الوطين للتشجري
وخاصة إعادة تشكيل غابات الفلني بشرق لقد حققت سياسة دعم غرس األشجار الغابية، 

النخيل، (البالد، واحملافظة على األحواض املنحدرة للسدود، وسياسة دعم غرس األشجار املثمرة 
نتائج جد مرضية من حيث عدد األشجار املغروسة عرب خمتلف ...) الزيتون، التني، املشمش، الكرز

ر املثمرة يف املدى املتوسط والبعيد إىل جهات الوطن، وميكن أن تؤدي سياسة دعم غرس األشجا
الذايت من الفواكه، وتصدير الفائض، وخاصة الفواكه اليت متلك فيها اجلزائر ميزة  كتفاءحتقيق اال

ولكن يعاب على سياسة التوسيع الزراعي . نسبية مثل التمور والكروم والزيتون والتني والربتقال
أا مل تعط األولوية ) يف جانبها التطبيقي ( ية الفالحية األفقي الواردة ضمن املخطط الوطين للتنم

األكرب لرفع مساحات وانتاج املنتوجات املعاشية، وتربية املواشي ألا تعترب ركيزة األمن  هتمامواال
ولذلك فإن سياسات التوسع الزراعي األفقي الفعالة يف حتقيق األمن الغذائي بالنسبة حلالة . الغذائي

ل يف زيادة املساحة املزروعة سنويا من حماصيل احلبوب، وخاصة القمح، والبقول اجلزائر تتمث
اجلافة، واألعالف، ورفع عدد قطيع املواشي من أبقار وأغنام وماعز وإبل، والتوسع أكثر يف  تربية 
الدواجن، وتطوير تربية وصيد األمساك، وتشجيع إقامة وحدات صناعية صغرية ومتوسطة مرتبطة 

  .الزراعي من حيث املدخالت واملخرجاتباإلنتاج 
والربامج واإلجراءات ذات األولوية فيما خيص التوسع الزراعي األفقي واليت ميكن أن حتقق 

  :نتائج مرضية تتمثل يف األيت
تقدمي الدعم للجهات املعنية بالزراعة واملزارعني خاصة يف منطقة السهول الساحلية       ـ 1

ت يف منح األولوية لزراعة اخلضر، واملزروعا) مم  600اقطة سنويا تفوق حيث كمية األمطار املتس( 
                                                

  .72املرجع السابق ، ص املخطط الوطين للتنمية الفالحية ، : وزارة الفالحة  -  )1(
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ح من دون سقي، واإللغاء الكامل عالف، و الذرة الصفراء، والقمالصناعية، والبقول اجلافة، واأل
وكذلك تدعيم غرس األشجار املثمرة، وخاصة اليت . تباع الدورة الزراعيةإستراحة األرض مع ال

واجلزائر ميزة نسبية مثل العنب والربتقال يف السهول، والزيتون والتني والرمان  متلك فيها املنطقة
واللوز والفستق واجلوز يف املناطق اجلبلية، وتدعيم تربية املواشي، وخاصة أبقار احلليب، والتوسع 

  . أكثر يف تربية الدواجن والنحل
حيث كمية األمطار ( ساحل تقدمي الدعم للمزارعني يف منطقة السهول الواقعة وراء ال ـ 2

لتخصيص األراضي الزراعية يف زراعة احلبوب، ) مم  600و  450املتساقطة سنويا تتراوح ما بني 
لغاء الكامل واخلضر، واإل عالف، واملزروعات الصناعية،وخاصة القمح، والبقول اجلافة واأل

. ة هلذه املنطقةثمرة املالئمالستراحة األرض مع إتباع الدورة الزراعية، وتدعيم غرس األشجار امل
. الطرق العصرية، والتوسع يف تربية الدواجن والنحل استخدامبقار واألغنام بوتدعيم تربية األ

سقي األراضي  املزروعة بقوال جافة وحبوبا، وخاصة يف املواسم الزراعية املتصفة بنقص بنصح يو
 .اه السدود واحلواجز املائيةمي استخدامكميات األمطار املتساقطة وسوء توزيعها، وذلك ب

حيث كمية األمطار املتساقطة (تدعيم ختصيص األراضي الزراعية يف اهلضاب العليا  ـ 3
ء أو تقليص عالف، وإلغا، واأللزراعة احلبوب، واخلضر اجلافة) مم  400و 350سنويا تتراوح ما بني 

رس األشجار املثمرة وخاصة اليت وتدعيم غ. مكان مع إتباع الدورة الزراعيةاستراحة األرض قدر اإل
وتدعيم تربية . ار اهلنديبتتحمل اجلفاف مثل الزيتون، والرمان، والتني، واللوز، واجلوز، والص

احلواجز املائية  املواشي من أبقار وأغنام وماعز، والتوسع يف تربية الدواجن عصريا وتقليديا، وإقامة
عالف، واحلبوب، وخاصة يف بقول اجلافة، واألها يف سقي الستخدامرتوازية الوحفر اآلبار اال

 .املواسم املتصفة باجلفاف
 220منح األولوية يف املنطقة اليت تتراوح فيها كمية األمطار املتساقطة سنويا مـا بني  ـ 4

مم لتربية األغنام واملاعز واإلبل بشرط تنمية املناطق السهبية، وإدخال زراعة الصبار اهلندي  350و
األنواع األخرى كالبقوليات الرعوية من شأا أن تتكيف مع الظروف البيئية هلذه وأي نوع من 

وتدعيم حفر اآلبار االرتوازية . ، مع تنظيم ومحاية املراعيواملسامهة يف زيادة كميات الكأل املناطق،
ار  بها يف سقي احليوانات، وري مساحات اخلضر وأشجار النخيل والزيتون والرمان والصستخدامال

 .اهلندي واحلبوب احملصورة زراعتها يف الضايات
   التوسع الزراعي الرأسي: ثانیا 
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ها استخداميقصد بالتوسع الزراعي الرأسي زيادة إنتاجية املوارد الزراعية املتوفرة من خالل 
ويتميز التوسع الزراعي الراسي عن التوسع الزراعي األفقي بعدم احتياجه . بأسلوب أكثر كفاءة

التكاليف الناجتة عن استصالح وزراعة أراضي جديدة، فضال  اخنفاضمن املوارد املائية، و لقدر كبري
كذلك يتميز هذا األسلوب بأنه سريع العائد . عن توفري املبالغ الطائلة إلنشاء املرافق اجلديدة

ومادام . )1(قتصاديةباملقارنة مع الفترة الالزمة للوصول بالتوسع الزراعي األفقي إىل حد اإلنتاجية اال
النبايت واحليواين، وكذلك اإلنتاجية يف اجلزائر منخفضني إىل حد كبري،  هاإلنتاج الزراعي بشقي

وخاصة بالنسبة للحبوب والبقول اجلافة كما دلت على ذلك معطيات الباب الثاين، فإن إمكانية 
احلديثة من عتاد فالحي، تطويرمها قائمة بشرط إدخال األساليب اإلنتاجية املالئمة، ووسائل اإلنتاج 

  .وبذور ممتازة، وسالالت عالية اإلنتاجية، وأمسدة ومبيدات كيماوية
   تحسین إنتاج محاصیل الحبوب ـ 1

فة، وخاصة القمح ميثل حجر الزاوية اأن حتسني معدالت إنتاج حماصيل احلبوب والبقول اجل
ويتم هذا التحسني . وتنيالسكان من الطاقة وأيضا وإىل حد ملحوظ من الرب احتياجاتيف سد 

التربة املناسبة، وإعداد األرض إعداد جيدا، والزراعة يف املواعيد  اختيارباللجوء إىل عدة وسائل ك
نتخاب مقاومة لألمراض بواسطة اال األكثر مالءمة، وإنتاج أصناف جديدة أعلى حمصوال وأكثر

  .اخل...توسيع املساحات املروية والتهجني، وإضافة األمسدة الكيماوية باملقادير املطلوبة، و
  :وتتمثل إجراءات وأعمال حتسني إنتاج حماصيل احلبوب يف األيت 

إعداد األرض الزراعية للبذر إعدادا جيدا يتناسب مع نوعية التربة وتضاريسها  ـ 1 ـ 1
ومادامت التجربة قد أثبتت جدوى حرث األرض املسترحية . ونوعية احملصول والظروف املناخية

حرثة أساسية قبل اية شهر فيفري لالحتفاظ بأقصى قدر من الرطوبة الشتاء، مث ) اضي البورأر(
إتباعها حبرثات سطحية متعامدة يف فصل الربيع بغرض تسوية سطح التربة ومقاومة احلشائش 
الضارة، وكذلك حرث األرض الزراعية حرثة خفيفة يف أول األمر مث حرثها حرثة أساسية بعد 

عالفا مزروعة أطار ومنو األعشاب الضارة إذا كان احملصول السابق خضرا جافة أو سقوط األم
كوسيلة لزيادة إنتاجية الوحدة املساحية من احلبوب، فإنه يلزم تعميم هذين األسلوبني يف حرث 

يات الزراعية، وخاصة املستثمرات الزراعية اجلماعية والفردية، وكبار ستغاللاألرض على مجيع اال
  .عني اخلواصاملزار

                                                
  .233مشكلة الغذاء يف اليمن، مرجع سبق ذكره ، ص  : حسن أمحد شرف الدين -  )1(



 233

أفضل  استعمالزراعة احلبوب يف املواعيد املالئمة، ومبعدالت البذر املوافقة، مع  ـ 2 ـ 1
الت البذر يضمن حسن توزيع البذور آومبا أن زراعة احلبوب ب. الطرق لبذر احلبوب يف املهد

ساحية من نبات، وبالتايل رفع مردودية الوحدة املماقها مما يساعد على رفع نسبة اإلويضبط أع
احلبوب، ينبغي تعميم عمليات بذر احلبوب أليا يف مجيع مناطق زراعة احلبوب، وخاصة الرئيسية 

 .اآلالت امليكانيكة ستعمالمنها، على أن تكون تضاريس  األرض صاحلة ال
 ختيارالبذور احملسنة واملمتازة يف اجلزائر، ومواصلة اجلهود البحثية ال استعمال ـ 3 ـ 1

املتفوقة وراثيا ذات  ختيارصناف احملسنة واملمتازة من احلبوب يف حمطات التجارب الواستنباط األ
اإلنتاجية العالية كما ونوعا، واألكثر مالءمة للبيئة، واألشد مقاومة لألمراض واحلشرات، واألكثر 

واملمتازة من  يف إكثار البذور احملسنة عتمادويفضل اال. توافقا مع املعاملة الفنية، والتوسع يف زراعتها
احلبوب على األراضي الزراعية األكثر خصوبة، والقريبة من حمطات البحوث الزراعية لالستفادة من 

ا يف الدول الشبيهة بالظروف راخرباا وإمكانياا الفنية وميكن إدخال أصناف جديدة ثبتت جد
 .      جلزائريةها على تطويعها للظروف ازاجلزائرية، مع دفع أجهزة البحث العلمي وحف

الت آبذل اجلهود الكافية لتوفري التجهيزات الزراعية من جرارات وحماريث و ـ 4 ـ 1
ليات الزراعية بالقدر ة واحلشرية وحاصدات وقطع غيار لآلبذر وتسميد ورش املبيدات الفطري

زراعية، الكايف، مع العمل على تكييف العتاد الزراعي وفق نوعية التربة وطبوغرافية األراضي ال
للعتاد الزراعي يفضل القيام مبا  ستغاللوللوصول إىل هدف اال. يات الزراعيةستغاللومساحات اال

 : يلي 
الت الزراعية املصنعة حمليا واملستوردة وإجراء إنشاء هيئة تتوىل فحص اآل ـ 1 ـ 4 ـ 1

  .ناطق الوطنالت الزراعية مالءمة للعمل يف خمتلف مارب احلقلية دف انتقاء أكثر اآلالتج
  .هااستريادالت الزراعية املمكن وضع برنامج لتحديد نوعية اآل ـ 2 ـ 4 ـ 1
وضع برنامج  لتوزيع العتاد الزراعي بني املناطق  واجلهات  ـ 3 ـ 4 ـ 1

  .يـات الزراعيةستغاللواال
يف العناية التامة مبراكز تكوين الفنيني الزراعيني والعمال املهرة املختصني  ـ 4 ـ 4 ـ 1

  .تشغيل وإصالح وصيانة العتاد الزراعي
األمسدة الكيماوية بأنواعها املختلفة بالنسبة جلميع املساحات  استخدامدعم  ـ 5 ـ 1

املزروعة حبوبا وخاصة القمح وفقا للمعدالت السمادية املثلي لكل حمصول وبأضمن طريقة، ويف 
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ائدة، نظرا لكون معدالت إضافة األمسدة املوعد املناسب طبقا لنوعية التربة والظروف البيئية الس
الكيماوية بأنواعها املختلفة اآلزوتية والفوسفاتية والبوتاسية واملركبة إىل املنتجات الزراعية بصفة 
عامة، وحماصيل احلبوب بصفة خاصة يف اجلزائر تعد منخفضة إذا قيست باملعدالت املوصى ا، 

يف الدول املتقدمة والدول النامية، إضافة إىل أن  وباملعدالت الفعلية لتسميد حماصيل احلبوب
التجارب اليت أجريت مبحطات التجارب التابعة للمعهد الوطين لتنمية احملاصيل احلقلية قد أثبتت 

ولضمان النجاح . جتاوب مردودية وحدة املساحة من احلبوب مع زيادة معدالت األمسدة الكيماوية
  :يتيف أداء العملية ينبغي القيام باآل

ها بغية إقرار كمية ونوع ببتوفري فنيات حتليل التربة قبل ختصي هتماماال ـ 1 ـ 5 ـ 1
  .األمسدة اليت ميكن أن تضاف

توفري األمسدة الكيماوية مبختلف أنواعها بالكميات الكافية ويف الوقت  ـ 2 ـ 5 ـ 1
لتأكد من عدم حتويلها ها بالنسبة حملاصيل احلبوب مع ااستخداماملناسب، ودعم أسعارها يف حالة 

  .إىل حماصيل زراعية أخرى ذات عائد جتاري كاخلضر
مزارع منوذجية يف خمتلف مناطق زراعة احلبوب يشرف على  اختيار ـ 3 ـ 5 ـ 1
األمسدة الكيماوية على  استعمالاألمسدة الكيماوية فيها فنيني مرشدين بغية تعميم فنيات  استعمال

ها يف تنمية إنتاجية الوحدة املساحية من استخدامقناعهم بفائدة إإىل  عدد أكرب من املزارعني، إضافة
  .زراعة احلبوب

التجنيد الكامل ملقاومة اآلفات الزراعية من أمراض وحشرات وقوارض  ـ 6 ـ 1
وحشائش اليت تفتك سنويا جبزء اليستهان به من اإلنتاج الزراعي،  وخاصة حماصيل احلبوب، 

  .ملقاومة امليكانيكية والكيماوية والبيولوجيةكافة طرق ا استعمالوذلك ب
تظهر عادة يف حماصيل احلبوب أمراض التفحم السائب : مقاومة األمراض ـ 1 ـ 6 ـ 1

وملقاومة هذه األمراض جيب . يف القمح، والتفحم املغطى والتبقع الشبكي والتخطط يف الشعري
  .)1(عفري البذوراألصناف املقاومة والدورة الزراعية املالئمة وت استخدام

مادامت احلشرات والقوارض : مقاومة الحشرات والطیور والقوارض  ـ 2 ـ 6 ـ 1
والطيور تشكل خطرا كبريا على إنتاج حماصيل احلبوب يف اجلزائر، وخاصة الديدان البيض وذبابة 

                                                
يات منوذجية جلمهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية، جملة التنمية الزراعية يف عشر بلد : عبدالعزيز حممد خلف اهللا -   )1(

  .52، ص  1984الزراعة والتنمية يف الوطن العريب، العدد الرابع، السنة الثالثة، املنظمة العربية للتنمية الزراعية، اخلرطوم، 
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لعميقة احلراثة ا استعمالالقمح والحسة األوراق، وعليه ينصح فيما يتعلق مبقاومة الديدان البيض 
لتعريض الريقات للعوامل اجلوية القاسية، ودراستها بيولوجيا إلجياد الطرق واملواد الفعالة يف 

فيما خيص ذبابة القمح جيب مراقبتها يف احلقول،  ورش املبيدات الكيماوية عندما . مقاومتها
وب وقت البذر أما الطيور اليت اجم حماصيل احلب. تشاهد أكثر من ثالث حشرات يف املتر املربع

  .)1(ها قبل أن اجم احملاصيلعوالطور اللبين جيب دراسة مناطق توالدها والقضاء عليها يف مضاج
نظرا لكون املناطق الرئيسية يف إنتاج احلبوب : مقاومة األعشاب الضارة ـ 3 ـ 6 ـ 1

ميات موبوءة باألعشاب الضارة، وخاصة النيجيلية اليت تنافس نباتات احلبوب يف امتصاص ك
كبرية من الرطوبة والعناصر الغذائية مما يتسبب يف خفض إنتاج احلبوب بدرجة كبرية، إضافة إىل 

  :اوة منتجات احلبوب، فإنه يستدعى القيام مبا يلينقسوء 
، )الطفيلية(رفع درجة وعي املزارع بأضرار األعشاب الضارة  ـ 1 ـ 3 ـ 6 ـ 1

تنفيذ حقول إرشادية يغري موقع بوقد يتم ذلك . مكافحتهاواقتناعه بأمهية  مقاومتها، وتدريبه على 
  .تنفيذها من موسم زراعي ألخر دف نشر الوعي اإلرشادي لدى أكرب عدد ممكن من الفالحني

توفري أجهزة مقاومة األعشاب الضارة، وخاصة أجهزة  رش  ـ 2 ـ 3 ـ 6 ـ 1
لرئيسية إلنتاج احلبوب، ويف السنوات الطائرات يف املناطق ا استعمالويفضل . املبيدات الكيماوية

  .اليت تكون فيها مساحات احلبوب املصابة باألعشاب الطفيلية واسعة
توفري مبيدات األعشاب مبختلف أنواعها بالكميات الكافية ويف  ـ 3 ـ 3 ـ 6 ـ 1

  .هااستخداماملواعيد املالئمة، وبيعها بأسعار مدعمة حىت يقبل املزارعني على 
مساحات احلبوب املسقية، وخاصة يف املواسم املتصفة بنقص كميات  توسيع ـ 7 ـ 1

ويفضل أن يقوم بالسقي حلساب املزارعني يف املناطق الرئيسية . األمطار املتساقطة وسوء توزيعها
لإلنتاج شركات متخصصة على أن تعتمد طريقة الري بالرش ألا أكثر الطرق مالءمة لري 

وم الدولة بتقدمي الدعم الكايف حىت تكون أسعار تكلفة املياه ويستحسن أن تق. حماصيل احلبوب
  .تتناسب مع مردودية اهلكتار من احلبوب

القيام بعمليات احلصاد بالوسائل املالئمة والكفاءة املطلوبة بالنسبة لكل صنف  ـ 8 ـ 1
إىل ل وللوصو. لتخفيف التلف الكبري يف حماصيل احلبوب بعد نضجها وأثناء حصادها. من احلبوب

  :يتذلك اهلدف يستحسن القيام باآل
                                                

  .52املرجع السابق ، ص :  عبدالعزيز حممد خلف اهللا -  )1(
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أن يكون مهد البذور مستويا خال من الصخور والكتل الترابية لتجنب  ـ 1ـ  8 ـ 1
  .عرقلة تشغيل آالت احلصاد

  
توفري العدد الكايف من احلاصدات وقطع الغيار، وتوفري كذلك السائقني  ـ 2ـ  8 ـ 1

صالح وصيانة وضبط مكائن احلصاد، وتفحص عتاد والتقنيني ذوي الكفاءة العالية يف سياقة وإ
  .احلصاد قبل موعد احلصاد بوقت طويل

عملية  زجناإمواعيد حصاد حماصيل احلبوب األكثر مواءمة، و اختيار ـ 3ـ  8 ـ 1
احلصاد يف وقت قصري تفادي تأثري كثري من العوامل، وخاصة العوامل املناخية كرتول األمطار يف 

  .   يف تلف حماصيل احلبوبموسم احلصاد بغزارة 
نتقاهلا من حقل إىل آخر وفقا لكثافة احملصول اضبط آالت  احلصاد عند  ـ 4ـ  8 ـ 1

  .واحملتوى الرطويب  للحبوب
حداث وحدات أو فرق صيانة إإجياد نظام سريع لتصليح آالت احلصاد، ك ـ 5ـ  8 ـ 1

  .اديات الزراعة، أثناء موسم احلصستغاللوإصالح تتنقل إىل اال
توعية الفالحني واملواطنني بأخطار احلرائق  اليت تلتهم سنويا آالف  ـ 6ـ  8 ـ 1

إضافة إىل توفري فرق مقاومة احلرائق املزودة . اهلكتارات من حماصيل احلبوب، وحىت آالت احلصاد
باملعدات الكافية إلمخاد النريان بأسرع وقت ممكن يف نقاط عديدة من مناطق زراعة احلبوب 

يسية، وجتهيز كل آلة حصاد مبعدات مقاومة احلرائق، ومنح األولوية حلصاد املساحات احملاذية الرئ
  .للطرق والتجمعات السكانية، مث حرثها

إتباع الدورة الزراعية الثالثية أو الرباعية بالنسبة للمحاصيل احلقلية، مع التأكيد ـ  9 ـ 1
الزراعية بغرض حتسني خواص التربة، وتقليص على إدخال البقول اجلافة كعنصر رئيسي يف الدورة 

إضافة األمسدة الكيماوية وخاصة االمونيتراتية، إذ أثبتت التجربة أن اهلكتار املزروع مبحصول 
امونيترات إذا كان احملصول السابق قمح، ) كلغ 50كلغ، 100كلغ، 150( الشعري يتطلب حوايل 

ي ألنه عاىن سني املداخيل املالية للفالح اجلزائرإضافة إىل حت. )1(أرض بور، بقوليات على التوايل
  . وحاديةكثريا من الزراعة األ

                                                
، اجلزائر ، )دليل تطبيقي ( تسيري زراعة احلبوب  " :املركز الوطين التربوي الفالحي"   البحري وزارة الفالحة والصيد -  )1(

  .23، ص  1986سبتمرب 
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ي ألسعار حماصيل احلبوب والبقول اجلافة لتشجيع اختياروضع حد أدىن ـ  10 ـ 1
  .زيادة إنتاجها حبيث تتماشي تلك األسعار مع األسعار العاملية

  
  تحسین وتكثیف اإلنتاج الحیواني ـ 2

إلنتاج احليواين التحسني التدرجيي املستند إىل التكنولوجيا  املتاحة متمثال يقصد بتحسني ا"
يف حتسني السالالت وراثيا وحتسني ظروف معيشة احليوانات ومن مث رفع إنتاجيتها، أما تكثيف 
اإلنتاج احليواين فاملقصود به التحويل اجلذري لعملية اإلنتاج احليواين ليصبح صناعة اإلنتاج 

ويعترب حتسني اإلنتاج . )1("وبدال من املزارع املفتوحة تريب احليوانات يف مصانع مغلقةاحليواين، 
السكان من الربوتني احليواين مطلب ذو أولوية بالنسبة حلالة اجلزائر، ألن  احتياجاتاحليواين لسد 

ة بالنسبة إنتاجية احليوان متدنية، والظروف غري مهيئة لتبين عملية تكثيف اإلنتاج احليواين، وخاص
حتسني السالالت، وحتسني : وحتسني اإلنتاج احليواين ميكن أن مير عرب. لتربية األبقار واألغنام

السالالت األجنبية املرتفعة اإلنتاجية بشرط توفري الظروف  استريادظروف معيشة احليوان، و
  .املالئمة هلذه السالالت

لية بتأقلمها مع الظروف القاسية تتصف سالالت احليوانات احمل: تحسین السالالتـ  1 ـ 2
وستظل إنتاجيتها منخفضة حىت لو توفرت هلا أفضل الظروف . إنتاجيتها اخنفاضالسائدة، و

وإذا أريد احلصول على مستويات إنتاج عالية . املعيشية، وذلك حسب ما يتيحه تركيبها الوراثي
ركيب الوراثي هلذه السالالت، مع من احليوانات احمللية، فإن الطريق املبدئي لذلك هو حتسني الت

من يف املستقبل هو ورمبا يكون احلل األسلم واآل. العلم أن هذا األسلوب حيتاج إىل زمن طويل
نتخاب سالالت من نسلها االتهجني بني السالالت احمللية والسالالت األجنبية العالية اإلنتاج، و

ا األسلوب أيضا حيتاج إىل وقت طويل وإن الئمة للظروف احمللية، رغم أن هذممرتفعة اإلنتاجية و
  .كان أقصر من السابق

يقصد بتحسني ظروف معيشة احليوان، توفري : تحسین ظروف معیشة الحیوان ـ 2 ـ 2
الغذاء املناسب واملتوازن على مدار العام، واملاء النظيف، واملكان املالئم، والرعاية الصحية الكاملة 

يتعرض لألوبئة واألمراض املتوطنة والطفيليات اليت تقلل من  -شأنه شأن اإلنسان–ألن احليوان 
  .إنتاجيته ويف الكثري من األحيان تقضي عليه

                                                
  .283، ص  مرجع سبق ذكرهالتكنولوجيا احلديثة والتنمية الزراعية يف الوطن العريب،  : حممد السيد عبدالسالم -  )1(
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ويتحقق حتسني إنتاج الربوتني احليواين يف اجلزائر من خالل التركيز على إنتاج الدواجن 
  .والبيض، وصيد األمساك، مث إنتاج اللحوم احلمراء واحلليب

  
ة توفري الربوتني احليواين يف املدى استراتيجيمن املفيد أن تتركز : والبیضإنتاج الدواجن  ـ 1

معامل التحويل  خنفاضاملتوسط على تنمية إنتاج الدواجن والبيض، ألا تتميز بتكلفة أقل نسبيا ال
يف  ستثماركذلك فإن اال).  1:8( مقارنة مبعامل التحويل يف اللحوم احلمراء )  1:2.5( اخلاص ا 

  .ل الدواجن يتصف بقصر الدورة اإلنتاجية وبالتايل سرعة دوران رأس املالجما
  :ولتطوير إنتاج الدواجن والبيض يستحسن القيام باآليت

عالف مشاريع إنتاج األمثل  يف مشروعات خدمة اإلنتاج الداجين التوسع ـ 1 ـ 1
  .والكتاكيت
مرات يف العام مبتوسط ) 5(س أكثر بتربية األرانب ألن األنثي تلد مخ هتماماالـ  2 ـ 1

 .تسعة أرانب يف املرة الواحدة
 .توفري التمويل الالزم والتسهيالت والرعاية الطبية خاصة  ـ 3 ـ 1
   إنتاج اللحوم الحمراء والحلیب ـ 2

  :ميكن زيادة إنتاج اللحوم احلمراء واحلليب من خالل اآليت
ة األبقار املدرة للحليب، ألن هذه يف حالة األبقار البد من التركيز على تربيـ  1 ـ 2

فعند الوالدة . األبقار تتسم بادرار احلليب يف كل موسم، هذا إىل جانب زيادة عدد احليوانات
  .ختصص الذكور للتسمني وإنتاج اللحوم، وختصص اإلناث مرة أخرى إلنتاج احلليب

األخضر لنموه التوسع يف زراعة الربسيم احلجازي ألنه من أهم حماصيل العلف ـ  2 ـ 2
  .شتاء وصيفا، ويؤدي إىل زيادة إنتاج احلليب وحىت اللحوم احلمراء

للعجول لتوفري إنتاج ) صطناعياحلليب اال(ى توفري بدائل احلليب العمل علـ  3 ـ 2
وميكن أن يؤدي هذا اإلجراء إىل توفري كميات كبرية من . دميآلا ستهالكاحلليب العادي لال

  .احلليب الطازج سنويا
مواصلة دعم أسعار شراء احلليب من الفالحني ألن سعر تكلفة إنتاج اللتر من ـ  4 ـ 2

وكذلك . احلليب مرتفعة، وخاصة يف املواسم الزراعية املتصفة بنقص كميات األمطار املتساقطة
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  .دعم وسائل ختزين ومجع، ونقل احلليب إىل مراكز التسويق ووحدات التحويل
ألن ذلك من شأنه أن يزيد  قتصاديةبل بلوغ أوزاا االعدم ذبح  املواشي قـ  5 ـ 2

من اإلنتاج احلايل، إذا وصلت املذبوحات إىل أوزاا  %50إنتاج اللحوم احلمراء بنسبة تعادل 
  . بالنسبة لألبقار واألغنام قتصاديةاال

التركيز على حتسني السالالت احمللية بتهجينها مع السالالت املستوردة ذات ـ  6 ـ 2
تراكيب الوراثية املميزة، إضافة إىل التوسع يف عمليات التلقيح الصناعي، وتوفري ظروف املعيشة ال

  .املالئمة، وخاصة الرعاية الطبية الالزمة
  صید األسماكوتربیة  ـ 3

 عتمادتشكل الثروة السمكية يف اجلزائر مكونا أساسيا ضمن قاعدة املوارد اليت ميكن اال
الغذائية يف جمال الربوتني احليواين، ذلك ألن  حتياجاتسم األعظم من االعليها مستقبال يف سد الق

إىل حتديد حجم الثروة  2003الفرقة العلمية املتكونة من باحثني جزائريني وأسبان توصلت يف سنة 
ويزيد من منح . ألف طن سنويا 187صطيادها بالنسبة للسمك األزرق فقط بـاالسمكية اليت ميكن 

يا من توفريه من املصادر اقتصادروة، أن توفري الربوتني احليواين من األمساك يعترب أفضل أمهية هلذه الث
األخرى كاللحوم احلمراء أو حىت اللحوم البيضاء، ألن معامل التحويل يبلغ يف اللحوم احلمراء 

ة يسمكغري أن االستفادة من هذه الثروة ال). 1:2(ويف األمساك ) 1:2.5(ويف اللحوم البيضاء ) 1:8(
اهلائلة حيتاج إىل حتديث وتطوير أسطول الصيد البحري، وتكوين الصيادين، وصناعة اجلليد وغرف 

وميكن أن يكون اال أرحب . التربيد وأنفاق التجميد ووسائل النقل، وصناعة تعليب األمساك
ن مهنة إنتاج التكنولوجيا املتقدمة يف جمال تربية وزراعة األمساك، أل استخداموأوسع لو مت تبين و

األمساك يف املزارع السمكية ازدهرت إىل حد كبري يف العقود األخرية، وتطورت أيضا وبسرعة 
تكنولوجيا زراعة األمساك، وأخذت اخلربات واملعارف املكتسبة تتراكم مبعدل سريع بسبب دخول 

  . العشرات من الدول هذا امليدان
عات رئيسية تبعا لنوع املياه الالزمة وعموما تندرج املزارع السمكية حتت ثالث جممو

  :ألنواع األمساك اليت جترى تربيتها وهي
مزارع املياه العذبة مثل مياه األار والسدود واحلواجز املائية والبحريات العذبة ـ  1 ـ 3

  .وحقول األرز
  .مزارع املياه متوسطة امللوحة مثل مياه البحرياتـ  2 ـ 3
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  . ة وتنشا على شواطئ البحار والبحريات املاحلةمزارع املياه املاحلـ  3 ـ 3
  :)1(رئيسية هيمراحل ومتر عملية زراعة األمساك بعدة مراحل ميكن تقسيمها على ثالث 

وتستهدف احلصول على بيض األمساك وتفرخيه للحصول على : التفریخ  ـ 4 ـ 3
ويف . اعيا مثل أمساك السلمونالزريعة، وتتم هذه املرحلة لبعض أنواع األمساك اليت ميكن تفرخيها صن

وج ووضع البيض، اهذه احلالة تريب األمساك إىل مرحلة النضج اجلنسي يف أحواض مناسبة، مث يتم التز
ىل مفرخات متحكم يف درجة حرارة املاء ا ويتدفق ا املاء بوسائل إوينقل البيض املخصب 

يت مل ميكن السيطرة عليها لتضع بيضها أما األمساك ال. ة حبيث مياثل ظروف البحر الطبيعيةيصناع
ني السمك، فيتم صيد األمساك الصغرية من البحر، ويبلغ متوسط بحتت الظروف الصناعية مثل ثعا

  .غرام  2سم ووزا  7طوهلا يف هذا العمر حوايل 
وهي تربية الزريعة إىل أمساك صغرية احلجم تصبح أكرب من الزريعة : الحضانة ـ 5 ـ 3

  .أقل من احلجم املناسب للتسويق، وذلك يف أحواض مناسبةكثريا ولكن 
ويتم فيها تربية األمساك الصغرية احلجم الناجتة من املرحلة السابقة إىل : التسمینـ  6 ـ 3

  .احلجم املناسب للتسويق
كثريا ولكنها تقع يف ) احلضانة والتسمني(ة عذبوختتلف طرق تربية األمساك يف املياه ال

  :)2(بعة أقسام رئيسية هيجمموعها حتت أر
التربية يف أحواض املاء اجلاري حيث ينشأ احلوض يف جمرى النهر، وعادة ما ـ  7 ـ 3

  .ينشأ عدد من  األحواض املتتالية، ومن مث يطلق عليها حلبات السباق
التربية يف أحواض املاء الساكن، حيث ميأل احلوض باملاء، ويضاف إليه القليل ـ  8 ـ 3

  .املفقودمنه لتعويض 
  .التربية يف أقفاص أو شباك تدىل يف مياه البحرياتـ  9 ـ 3
  .التربية يف حقول األرزـ  10 ـ 3

اص ـــوتتلقى األمساك أغذية صناعية كاملة بالنسبة لطريقيت أحواض املاء اجلاري واألقف
إذ يساهم ولكن يف حالة أحواض املاء الساكن ال تعطى األمساك تغذية صناعية كاملة . أو الشباك
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البالنكتون واحلشائش الطبيعية يف توفري الغذاء، ومن مث تسمد األحواض بأمسدة عضوية وخملفات 
ويعتمد يف حالة حقول األرز يف تغذية . حيوانية وأمسدة صناعية تنشيط منو وتكاثر البالنكتون

   .األمساك على احلشائش والطحالب النامية باحلقل وال تعطى األمساك أغذية صناعية
وختتلف بدورها طرق تربية األمساك يف املياه املاحلة كثريا، وتتكون أيضا من أربع جمموعات 

  :)1(رئيسية هي
طريقة املساحات احملصورة، وهي عبارة عن خلجان طبيعية حماطة باألرض من ـ  11 ـ 3

ه البحر تسمح بتبادل مياه اخلليج مع ميا بةثالث جهات، يقام سد ليفصلها عن البحر ويزود ببوا
  .ثناء حركة املد واجلزرأ

بناء خليج صناعي من األمسنت املسلح أو األحجار، وبدال من البوابة ـ  12 ـ 3
  .  تستخدم شبكة تسمح بتبادل املاء بصفة مستمرة

، عذبةطريقة الشباك أو األقفاص، وهي مماثلة لتلك املستخدمة يف حالة املياه الـ  13 ـ 3
حبيث تظل طافيه فيه، وهي تسمح باحلركة املستمرة ملياه البحر ومن مث  تدىل يف مياه البحر وتثبت

  .جتديده بصفة دائمة ويف وقت قصري
  .وتغذى األمساك يف هذه الطرق صناعيا

يف هذه ). طريقة جديدة لتربية األمساك يف البحار(طريقة رعي البحار  ـ 14 ـ 3
معينة على الساحل مث تطلق األمساك الصغرية الطريقة جيرى تفريخ أنواع معينة من األمساك يف نقاط 

يف البحر حيث تنطلق على سجيتها تنمو وتكرب، مث حتت تأثري الغريزة تعود ثانية إىل املوقع األصلي 
  .الذي أطلقت منه لوضع البيض، وهنا يتم صيدها

   توفیر المناخ المشجع لتحسین اإلنتاج الزراعي: ثالثا
تبين اجنازات التكنولوجيا احلديثة،سواء كانت أصنافا نباتية  لكي يقبل الزراع واملنتجون على

اخل، وحيققوا من ...أو سالالت حيوانية، أو معامالت زراعية أو رعاية بيطرية، أو نظم إنتاج متطورة
سواء من خالل زيادة اإلنتاجية أو اجلودة أو خفض ( هذا التبين أكرب قدر ممكن من املكاسب 

، وحتسني مستوى اإلنتاج الزراعي للبلد، جيب أن قتصادية ظروفهم االلتحسني) تكاليف اإلنتاج 
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  :)1(يتيسر هلم أربعة متطلبات أساسية هي
اليت توصي ا املؤسسات البحثية ) كميا ونوعيا (احلصول على مدخالت اإلنتاج ـ  1

  .واالرشادية، بصورة ميسرة يف األوقات املناسبة، ويف األماكن القريبة منهم
صول على التمويل الالزم لشراء مدخالت اإلنتاج، أو أدوات ومعدات اإلنتاج من احلـ  2

 .املؤسسات التمويلية بشروط ميسرة، ومن دون عناء، ويف الوقت املناسب
  الوصول إىل األسواق لبيع منتجام بسهولة ويسر، واحلصول على أسعار مناسبةـ  3
يف  ستثمارالتكنولوجيا احلديثة، واال مشجعة لتبين وتطبيق منجزات اقتصادية زحوافـ  4

اإلنتاج الزراعي، وذلك من خالل توازن مفيد بني أسعار املدخالت واملنتجات الزراعية يترك هلم 
 .عائدا عادال يتناسب مع تنامي جهدهم وحسن إدارم اإلنتاجية
 :وتتحقق هذه املتطلبات بتوفري الشروط األساسية التالية

  .الزراعي رستثماتشجيع الدولة لال .1
 .هااستخدامتعبئة املوارد املائية وترشيد  .2
 .نظام تسويق فعال .3
 .مؤسسات خدمية ديناميكية .4
   الزراعي ستثمارتشجیع الدولة لالـ  1

  :الزراعي من خالل السياسات التالية ستثمارميكن أن تشجع الدولة اال
ة بدءا من املزارع الزراعي مبستوياته املختلف ستثمارتوفري الظروف املشجعة لالـ  1ـ  1

  .الصغري وحىت الشركات الكبرية
الدعم املباشر وغري املباشر الذي ميكن أن تقدمه أو تستخدمه يف توجيه ـ  2ـ  1

  .ات حنو الفروع األساسية من القطاع الزراعيستثماراال
املباشر يف جماالت حتسني البنية األساسية، مثل مشروعات استصالح  ستثماراالـ  3ـ  1

ها، دعم وتطوير األجهزة البحثية واإلرشادية، والتنمية استخدامضي، تعبئة املوارد املائية وترشيد األرا
البشرية، وشق الطرق لفك العزلة عن سكان األرياف واملناطق اجلبلية، تدعيم إجناز السكن الريفي، 

ة للشرب، وإقامة وإيصال الكهرباء، وتزويد التجمعات السكانية يف القرى واألرياف باملياه الصاحل
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  .اخل... يف القرى واألرياف ةاالجتماعياملنشآت األساسية التربوية والصحية و
  
تشجيع ودعم إقامة وحدات صناعية صغرية ومتوسطة مرتبطة باإلنتاج الزراعي ـ  4ـ  1

  .من حيث املدخالت واملخرجات
املتكفلة بتسويق اجلملة والتجزئة فتح أسواق إلقامة وتقدمي الدعم واملساندة ـ  5ـ  1

والتصدير واحلماية من اإلغراق  املنتجات الزراعية وفق األساليب احلديثة، والكفاءة الفنية املطلوبة، 
منظمة التجارة  معاألجنيب، وخاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية األساسية دون الدخول يف خالفات 

  .العاملية
  ھااستخدامتعبئة الموارد المائیة وترشید ـ  2
لة حيوية يف اجلزائر سواء بالنسبة لتنمية اإلنتاج الزراعي، أاملوارد املائية أصبحت مسإن 

يته، أو بالنسبة للصناعة وحاجيات السكان من مياه الشرب، ولتغطية خمتلف هذه استمرارو
من املياه يف املستقبل يستلزم أن تبذل جهودا معتربة لتحقيق إجنازات جديدة يف جماالت  حتياجاتاال
  .املياه استخدامياه، وصيانة شبكات نقل وتوزيع املياه، وترشيد امل

لتر من املاء يوميا متثل القدر  100انطالقا من تقدير أن : تنمیة مصادر المیاهـ  1ـ  2
الضروري األدىن لشخص حىت حيافظ على صحته، واعتبار أن الري يستلزم مخس مرات على األقل 

يعترب بلد : اهليدرولوجية السويدية ثالث عتبات هي)  كنماركمالني فال(من ذلك املقدار، وضعت 
سنويا بالنسبة إىل كل ) مليون لتر 1.7(  3م1700ما يف حالة خطر إذا كان املاء املتجدد اقل من 

سنويا يكون البلد املعين يف حالة عوز،  3م1000و  500نسمة، وإذا ما تراوحت هذه الكمية بني 
 3م500سنويا، وإذا قل نصيب الفرد عن  3م500ا قلت الكمية عن ويكون يف حالة عوز مطلق إذ

ومبا أن نصيب الفرد اجلزائري . االجتماعيي وقتصادسنويا، فإنه يصبح عامل إعاقة لعملية النمو اال
، وأن هذا النصيب سينخفض يف املستقبل إذا بقيت 2001سنة  3م501من املوارد املائية بلغ حوايل 

تصبح صعبة التنفيذ يف غياب هذا  ةاالجتماعيو قتصاديةن عملية التنمية االاألمور على حاهلا، فإ
  .)1(العنصر اإلنتاجي اهلام

  :اآليتبولتنمية مصادر املياه يف اجلزائر يستلزم القيام 
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اإلسراع يف إجناز السدود يف طور اإلجناز، واالنطالق يف تنفيذ السدود ـ  1ـ  1ـ  2
يت تشكو نقص املياه، ألن السدود تبقى أهم وسيلة وأجنح طريقة املربجمة، وخاصة يف املناطق ال

للحفاظ على املياه من التسرب والضياع، وختزين املياه يف السنوات املتميزة بوفرة كميات التهاطل، 
هذا إىل جانب أمهيتها فيما يتعلق بالتقليل من الضرر الذي يلحق األراضي املتواجدة على مقربة من 

  .عليها السدود الوديان املقامة
التوسع يف إقامة احلواجز املائية ألن فترة إجنازها وتكاليف إقامتها معقولة، ـ  2ـ  1ـ  2

وحىت ال حتدث خالفات بني الفالحني فيما . إضافة على إمكانية استفادة الكثري من الفالحني منها
ستفيدين، وطريقة توزيع خيص االستفادة من مياهها بعد إجنازها، يستحسن حتديد قائمة الفالحني امل

  .مياه احلواجز قبل االنطالق يف إجنازها
حفر اآلبار االرتوازية وجتهيزها يف املناطق واجلهات اليت يتعذر إقامة ـ  3ـ  1ـ  2

السدود واحلواجز املائية فيها، على شرط حتديد طريقة توزيع املياه وقائمة الفالحني املستفيدين من 
  .ق يف اإلجنازمياه اآلبار قبل االنطال

رة، ذصيانة السدود واحلواجز املائية من التلوث، وخاصة باملياه القـ  4ـ  1ـ  2
  .طاقة ختزينها اخنفاضوتشجري حميطها ملنع اجنراف التربة، ألن االجنراف يتسبب يف ردمها، ومن مث 

التوسع يف إقامة حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي، وخاصة يف املدن ـ  5ـ  1ـ  2
املياه املعاجلة يف ري املزروعات اليت ال تؤثر على صحة اإلنسان، وري  استخدامكبرية، وإعادة ال

  .مياه السدود واحلواجز، واملياه اجلوفية استخداماملساحات اخلضراء بدال من 
مياه األحواض الكربى الواقعة باملناطق  استغاللدراسة إمكانية نقل وـ  6ـ  1ـ  2

لذي تشهده مناطق اهلضاب العليا، وخاصة بالنسبة ملوارد املياه املخصصة لسقي اجلنوبية لسد العجز ا
  .األراضي الزراعية

الشروع يف إقامة حمطات صغرية لتحلية مياه البحر بالنسبة للمدن الساحلية ـ  7ـ  1ـ  2
السكان من مياه  احتياجاتاليت تشكو نقص موارد املياه العذبة مثل مدينة وهران بغرض توفري 

وكذلك . ها يف جماالت معينة مثل مناطق التعدين البعيدة عن موارد املياه العذبةاستخدامالشرب، و
يف أوجه النشاط   ستخدامالتفكري جبدية يف إقامة حمطات حتلية مياه البحر بكميات كبرية كافية لال

ا من حتلية مياه البحر الزراعي، ألن اجلزائر متلك يف الوقت الراهن ثروة هائلة من الغاز الطبيعي متكنه
الطاقة النووية، ألن إجناز هذه احملطات وتشغيلها  استخدامعلى  عتمادوميكن اال. بتكلفة معقولة
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ممكنا، إضافة إىل أا ستوفر الطاقة الالزمة لتحلية املياه بتكلفة أقل، وتوفري الطاقة الكهربائية الالزمة 
ها يف النشاط الزراعي استخداماه البحر دف للتصنيع والتجمعات السكانية، غري أن حتلية مي

يتطلب إقامة نظام متكامل للري والزراعة، بشرط أن يكون هذا النظام متقدما تكنولوجيا يف معارفه 
وأدواته بدرجة موازية لذلك التقدم التكنولوجي املستخدم يف حتلية املياه املاحلة، ذلك ألن األرض 

بحر، وغالبا  ما تكون على مستوى أعلى من مستوى سطح الصاحلة للزراعة تكون بعيدة عن ال
البحر، ومن مث جيب توفري نظام لنقل املياه غالبا ما يشتمل على حمطات رفع للوصول باملياه إىل 

الزراعة للماء غري ثابتة من يوم آلخر بينها  احتياجاتكذلك من املعروف أن . املناسيب املطلوبة
ري مبعدل يومي ثابت، ومن مث جيب أيضا إقامة نظام للتخزين تراعى فيه حتلية املياه من املتوقع أن تس

  .احملافظة على املياه واحليلولة دون فقد قدر كبري منها سواء بالتبخر أو التسرب خالل التربة
ومبا أن هذا النظام املتكامل للري والزراعة سوف يضاف على تكلفة حتلية املياه وهي أصال 

. اليت ستقوم على هذه املياه من الضروري أن تكون بدورها متقدمة تكنولوجيامرتفعة، فإن الزراعة 
فاحملاصيل املزروعة واألصناف واملعامالت الزراعية وطرق الري والصرف وصيانة التربة الزراعية 

اخل جيب أن تكون مجيعها على درجة عالية من الكفاءة، فإذا كانت الزراعة ..واإلدارة املزرعية
  .)1(الفائدة املرجوة من اإلجناز التكنولوجي اجلزئي املتمثل يف حتلية املياه متخلفة ضاعت

املياه ال مربر له ليس فقط يف  استخدامسراف يف إهناك : المیاه استخدامترشید ـ  2ـ  2
جمال الزراعة بل أيضا يف ااالت األخرى، ففي حالة مياه الشرب يقدر أن أربعني يف املائة منها 

املياه  استخدامولذلك فإن ترشيد وحسن نقل و. بسبب اخللل يف شبكات توزيع املياهتضيع هباء 
تاح أوحلسن احلظ فإن التقدم التكنولوجي . أصبح ضرورة ملحة ألن البلد يعاين من شح يف املياه

، مكان تكثيف االستفادة من املياه املتاحة لقطاع الزراعة املرويةعديد من الوسائل اليت جتعل يف اإلال
ومن مث جيب تقدمي الدعم الكايف للفالحني لتبين تطوير وسائل نقل املياه، وتطوير وحتسني نظم 

  .الري
إن نقل املياه يف شبكات من القنوات املفتوحة : تطویر وسائل نقل المیاهـ  1ـ  2ـ  2

ب يترتب عنه فقد جزء ملحوظ من املياه عن طريق التبخر من السطح املائي للقناة، وكذلك تسر
األنابيب املدفونة حتت  استعمالولذلك فإن . كميات كبرية من املياه عن طريق الرشح يف التربة

سطح األرض بعمق كاف بدال من القنوات املفتوحة، يعمل ليس فقط على احملافظة على املاء ولكن 
اعية أيضا يوفر جزءا من األرض الزراعية كان يستخدم لشق القنوات كما تسهل حركة اآلالت الزر
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  .ومن مث تيسر امليكنة الزراعية
يعترب أسلوب الري السطحي عن طريق غمر : تطویر أسلوب الري الحقليـ  2ـ  2ـ  2

حدود مرتفعة من (بعد إعداد احلقل يف شكل أحواض أو شرائح حمددة ببتون  –سطح التربة باملاء 
مث  - على كل سطح احلقل أو يف شكل خطوط وقنوات بالتبادل لضمان جتانس توزيع املاء) التربة

  .يف الزراعة اجلزائرية ستخدامترك املاء ليتخلل جسم التربة، هو األسلوب الشائع اال
وتعترب طريقة الري السطحي يف أحواض بوجه عام أقل طرق الري الصناعي كفاءة من 

على  املياه، فهي تبدد كمية كبرية من املياه تزيد كثريا عن حاجة النبات، إضافة استخدامحيث 
مستوى املاء األرضي  ارتفاعزيادة خماطر تعرية التربة عن طريق االجنراف يف تيار املاء، وأيضا 

املياه  استخداموأساليب الري احلقلي احلديثة اليت متكن من ترشيد . )1(وزيادة نسبة امللوحة يف التربة
  :هي

قة أنابيب مصنوعة تستخدم يف هذه الطري: " الري باألنابیب البوابیةـ  1ـ  2ـ  2ـ  2
من البالستيك سهلة الفك والتركيب، أوخرا طيم سهلة الطي والفرد، ذات قطر مناسب وا 
بوابات أو فتحات  على مسافات مناسبة ميكن التحكم يف كمية ومعدل أنسياب املاء منها، ابتداء 

فإذ كان . لحاجةمن السماح بقطرات قليلة وإىل بضعة عشرات من اللترات يف الساعة، وذلك تبعا ل
توصيل املاء إىل جوار احلقل يتم بواسطة أنابيب حتت سطح التربة ذات خمارج إىل أعلى السطح 
على مسافات مناسبة، ختطط األرض أو تقسم إىل شرائح ويركب األنبوب أو اخلرطوم البوايب حبيث 

ات بينها مع املسافات التخطيط وتنظيم الفتحات البوابية حبيث تتفق املساف اجتاهيكون عموديا على 
بني اخلطوط، وكذلك يضبط تصرفها أي مقدار تدفق املاء منها يف الساعة، مث يفتح صنبور أنبوب 
الري فيتدفق املاء يف اخلرطوم البوايب وينساب من الفتحات إىل اخلطوط حبيث ميلؤها بالقدر 

بية أو اخلراطيم إذا لزم نقلها املطلوب يف الزمن احملدد سلفا وبعد انتهاء الري تفك األنابيب البوا
وحتقق هذه الطريقة مزايا عديدة . )2("خر أو تترك حلني موعد الرية التاليةآها يف مكان ستخدامال

املياه، وميكن  استخداممقارنة بطريقة الري السطحي، فهي حتقق درجة أعلى من التحكم يف 
  .لقنوات احلقليةها يف أي مكان وتوفري األرض اليت تشغلها البتون وااستخدام

يتكون نظام الري بالرش من األنابيب لنقل املياه : الري بالرش ـ 2ـ  2ـ  2ـ  2
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ويتوفر . ورشاشات تقذف املاء يف شكل رذاذ ومضخة لدفع املاء يف األنابيب حتت ضغط مناسب
  :حاليا نظامان أساسيان للري بالرش ومها

 هذه احلالة مضخة لدفع املاء تستخدم يف: الرشاشات الدوارةـ  1ـ  2ـ  2ـ  2ـ  2
تصنع عادة من –حتت ضغط معني، وخطوط من األنابيب لتوصيل املاء ا حماور عمودية أنبوبية 

يركب يف قمة كل منها رشاشة أو رشاشتان مائلتان تدوران حتت تأثري ضغط املاء يف  -األملنيوم
تلف قطرها تبعا ملقدار ضغط املاء حركة دورانية، ويندفع منها املاء يف شكل رشاش يغطي دائرة خي

توزع الرشاشات يف احلقل حبيث تتداخل دوائر الرش . املستعمل وعادة يفضل الضغط املتوسط
وميكن تفكيك معدات الرش يف أي وقت وإعادة توزيعها . وحبيث يتم ري احلقل بصورة متجانسة

لري مقارنة بطريقة الغمر السطحي، ومن فوائد هذه الطريقة هو التوفري يف ماء ا. ونقلها تبعا للحاجة
  .)1(وإمكانية خلط األمسدة مباء الري

يستخدم يف هذه الطريقة أنبوب طويل قد :  "الرش المحوري ـ  2ـ  2ـ  2ـ  2ـ  2
مناسب على إطارات مطاط على مسافات مالئمة،  ارتفاعم، حممول ب500إىل  200يصل طوله من 

تصل مبصدر مياه الري، ويوزع على امتداد طوله عدد يتحرك يف شكل دائرة حول أحد طرفيه امل
يدفع املاء يف األنبوب بواسطة مضخة وخيرج من . من الرشاشات على مسافات تكفل جتانس الرش

وعندما يكمل األنبوب دورة كاملة يكون قد رش . الرشاشات يف شكل رذاذ فوق سطح النباتات
ايا الري بالرش احملوري يف زراعة األرض على وتتلخص مز. )2("دائرة قطرها مياثل طول األنبوب

طبيعتها الطبوغرافية دون احلاجة إىل تسوية سطحها، وإمكانية توزيع األمسدة مع مياه الري، وقلة 
ها استخداممياه ا نسبة ملحوظة من امللوحة ال ميكن  استخداماحلاجة إىل األيدي العاملة،وإمكانية 
ة األرض اليت كانت تستخدم يف إنشاء القنوات واملصارف، بطريقة الري السطحي، وتوفري مساح

  .)3(من كمية املياه املستخدمة يف حالة الري السطحي %35وتوفري حوايل 
يتكون أسلوب الري بالتنقيط من أنابيب بالستيكية : الري بالتنقیطـ  3ـ  2ـ  2ـ  2

انسياب املاء على خارج صغرية القطر تركب ا وحدات للتنقيط مثقبة بطريقة مناسبة تسمح ب
األنبوب بكميات حمدودة يف شكل نقط، ومضخة لضغط املاء يف األنابيب مبقدار مناسب، وحبيث 

متد . يكون مقدار الضغط ثابتا على امتداد طول األنبوب ويؤدي إىل معدل التنقيط املطلوب
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اورة للنباتات األنابيب على سطح األرض جبوار النباتات وترتب وحدات التنقيط حبيث تكون جم
وميكن التحكم يف مقدار املاء لكل نبات بواسطة عدد وحدات التنقيط وعدد ساعات الري يف اليوم 

  .أو معدل التنقيط
  

ومن أهم مميزات هذه الطريقة التحكم الكامل تقريبا يف كمية املاء حيث يعطى املاء للنبات 
ن خلط األمسدة مع ماء الري وتوصيلها إىل لفعلية للنبات، وميكايوميا ومبعدل قريب جدا من احلاجة 

مياه ذات ملوحة عالية  استخدامجذور النباتات حيث يكون معدل االستفادة منها عاليا، وإمكانية 
التكاليف اإلنشائية بدرجة كبرية  ارتفاعنسبيا، كما أا سهلة التشغيل ويعاب على هذه الطريقة 

  .)1(وبعض حماصيل اخلضر كما أن صالحيتها تقتصر على بساتني الفاكهة
   نظام تسویق فعالـ  3  

ي و التصحيح اهليكلي املطبقة يف اجلزائر منذ أوائل قتصاديف ظل سياسات اإلصالح اال
تتحدد حسب  -باستثناء احلبوب–التسعينيات من القرن العشرين أصبحت أسعار املنتجات الزراعية 

ص غري املهيكلني يف معظمهم، والذين مل قوى العرض والطلب، وحيتكر تسويقها الوسطاء اخلوا
. هنة وأخالقيات التجارة، مما تسبب يف إحلاق الضرر باملنتجني واملستهلكني معاامليتقيدوا بضوابط 

ولذلك ينبغي لنظام التسويق أن يكون عادال وفعاال، مبعىن أن يعطي للمنتج الزراعي حقه كامال، 
للعملية التسويقية، وكفئا مبعىن أن يكون قادرا على  وحيقق الربح من خالل اخلدمات اليت يقدمها

تسويق املنتجات الزراعية بأفضل أسعار ممكنة ويف األوقات املناسبة وبأقل قدر من املفقود أو 
ولكي يتحقق ذلك جيب أن يكون للسلطة دور . التالف، على شرط عدم إحلاق الضرر باملستهلكني

يتمثل بوجه عام يف سن قوانني ولوائح  – التسويق دون االنغماس يف ممارسة عمليات –كبري 
واضحة تنظم منح التراخيص وأوجه النشاط والضمانات الالزمة ملباشرة النشاط، والعقوبات يف 

اخل، واإلشراف الدقيق والصارم .....حالة اإلخالل ا، ونظم مواصفات ومقاييس واضحة وحمددة
جيع جهود حتديث أساليب وأدوات التسويق جبميع على تطبيق هذه القوانني واللوائح، وكذلك تش

مراحله، بدءا من إنشاء مراكز التجميع القريبة من مناطق اإلنتاج، وحتسني وسائل النقل وطرق 
  .)2(اخل....ستهالكووسائل التداول، واألسواق املركزية، واألسواق حول مراكز اال
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   مؤسسات خدمیة دینامیكیةـ  4 
بدور رئيسي يف عملية ) وخاصة التعاونية(حلكومية وغري احلكومية تقوم املؤسسات اخلدمية ا

التنمية الزراعية، ومن مث فإن دعم إنشاء املؤسسات اخلدمية يف خمتلف ااالت وعلى مستوى 
جهات الوطن، وحتديثها بصورة متواصلة لكي تؤدي واجباا على خري وجه، وبتوافق مع روح 

، ومادام العنصر )1(ال غىن عنه لنجاح العملية اإلنتاجية الزراعيةالعصر، ميثل ركنا أساسيا وشرطا 
ستلزم على يالفاعل والداعم للنشاط اإلنتاجي، هو البحث العلمي واإلرشاد، أي التكنولوجيا، فإنه 

ة من القيام بدورها احلكومة أن تعطيه األولوية مبنحه الدعم الكايف حىت تتمكن املؤسسات البحثي
  .متطلبات منظمة التجارة العاملية عصة وأن الدعم هلاته املؤسسات ال يتعارض مخا على أكمل وجه

  
  المبحث الثالث

  الغذائي ستھالكالسیاسات المتعلقة باال

ة العامة ملواجهة املشكلة الغذائية تنطلق من إعطاء األمهية القصوى ستراتيجيإذا كانت اال
 ستهالككفاءته، فإن السيطرة على جانب االب رتفاعلرفع اإلنتاج الزراعي وتنويع مصادره، واال

التقل أمهية عن ضرورة زيادة اإلنتاج الزراعي يف توفري األمن الغذائي  –كما وكيفا  –الغذائي 
دون ضابط وتوجيه  ستهالكذلك أن تنمية اإلنتاج الزراعي وحده مع إطالق اال. مبفهومه الواسع

لذلك يهتم هذا املبحث . تردية إال بدرجة طفيفةوترشيد لن تؤدي إىل حتسني األوضاع الغذائية امل
بوجه عام ويقصد ا السياسات  ستهالكبإلقاء الضوء على اإلجراءات اليت دف إىل احلد من اال

بغية تقليص الفجوة الغذائية من جهة، وحتسني  ستهالكالسكانية، واإلجراءات الالزمة لترشيد اال
ن الناحية التغذوية دف تقليص الفجوة التغذوية من جهة ي للفئات احملرومة مستهالكاملستوى اال

  .أخرى
  السیاسة السكانیة : أوال

  :ميكن اإلشارة فيما خيص السياسة السكانية إىل املالحظات التالية 
إن معظم اآلراء املعروضة على ساحة النقاش ملشكلة السكان ترى أن املشكلة تكمن  ـ 1

رد، وتعترب بالتايل أن املشكلة السكانية من أهم أسباب يف عدم التناسب بني السكان واملوا
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التخلف، وهي العامل الرئيسي وراء كافة أزمات الدول النامية من مشاكل بطالة وتعليم وصحة 
  .إخل ... وإسكان وغذاء 

عتراف باألثر السليب املترتب عن املشكلة السكانية واملتمثل يف زيادة على الرغم من اال ـ 2
لغذائي، إال أنه يبدو أن هناك مغاالة نسبية يف هذا األثر، فقد ثبت أن نقص معدالت ا ستهالكاال

مستوى التعليم والصحة والدخل، األمر الذي يعمل على رفع  ارتفاعاخلصوبة عادة ما يقترن ب
تقود هذه احلقيقة إىل مالحظة . ة أعلىيعامة نتيجة التطلع إىل مستويات معيش ستهالكمستوى اال
واحد، حيث ركزت  اجتاهي أن أغلب الدراسات السكانية قد نظرت إىل املشكلة يف هامة، وه

على أثر النمو السكاين على التنمية دون أن تبحث يف األثر العكسي، وهو أثر التنمية على النمو 
مستوى الدخل  ارتفاعي يؤثر على النمو السكاين، فقتصادإذ ثبت تارخييا أن النمو اال. السكاين
 اخنفاضإخل، أي كل هذه األمور اليت حتدث التنمية تؤدي إىل ... وخروج املرأة للعمل  والتعليم

  .معدالت املواليد
ضرورة العمل على تبين سياسة سكانية تقوم على حتويل الزيادة السكانية إىل مصدر  ـ 3

إطار  ها والتخطيط ملشاركتها يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية يفاستثمارقوة، عن طريق حتسني 
سياسات وبرامج ومشروعات خاصة موجهة للتنمية البشرية تركز على تعبئة وتنمية وتوظيف 

وأفقيا، وبناء  رأسيا قتصاديةاجلزء األكرب من هذه الزيادة السكانية لصاحل دفع عجلة التنمية اال
يضمن  على أسس عالية حديثة ومتطورة مبا قتصاديةدراة وتنظيم القطاعات االالقدرات الكفأة إل

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن اهلدف األول هلذه . حتقيق معدالت منو يف اإلنتاجية
  .السياسة، هو كبح مجاح معدالت الزيادة السكانية

ضرورة تبين سياسة تنموية ريفية ، دف إىل تقليص التفاوت الواضح بني الريف  ـ 4
الريفية من مراكز طرد إىل مراكز جذب،  واملدينة، وتركز ما أمكن، على حتويل بعض املناطق

املوارد املتاحة، وعلى أساليب الزراعة كثيفة العمالة والتصنيع، وتتحاشى  استغاللوتركز على 
املبالغة أو اإلفراط يف مكننة الزراعة جتنبا ملزيد من البطالة التكنولوجية يف األرياف وحتسني شروط 

وحتسني وإنشاء ) ية عادلة استثماريق سياسات سعرية وبتطب( التبادل بني قطاعي الريف واحلضر 
البىن التحتية وتوفري املرافق واخلدمات األساسية يف األرياف، وإعطاء األولوية للمناطق األكثر 

  .حرمانا، وبالتايل األكثر حاجة
  سیاسة الدعم الغذائي :ثانیا 
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لق مبعاجلة اخللل يف تضاربت وتعددت اآلراء حول سياسة وإجراءات الدعم الغذائي املتع
وفيما . الغذائي للسكان بصفة عامة والفئات حمدودة الدخل واحملرومة خاصة ستهالكمستوى اال

  :  )1(رأيان قتصاديةيتعلق بأمهية هذه اإلجراءات، فقد برز يف أدبيات التنمية اال
بطريقة (  يرى بأن اإلجراءات اهلادفة إىل حتسني املستوى التغذوي للفرد :الرأي األول  ـ 1
. هي إجراءات غري ضرورية، وذلك حبجة أن املستوى التغذوي يعد دالة يف دخل الفرد) مباشرة 

املستوى التغذوي له، ومن مث فإن اإلجراءات الرامية إىل حتقيق  ارتفعالدخل  ارتفعأي أنه كلما 
  .يزيادة الدخول سوف تأخذ يف إعتبارها، وبصورة غري مباشرة حتسني املستوى التغذو

على العكس من ذلك، إذ يرى أنه من الضروري توافر برامج ووسائل  :الرأي الثاني  ـ 2
تغذوية فعالة، ذلك ألن اإلجراءات املتعلقة بتحسني املستويات التغذوية التقل أمهية عن إجراءات 

  :وذلك لألسباب التالية  قتصاديةالتنمية اال
عادة ما  –يف ظل التوجهات الرأمسالية  –إن النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل  ـ 1 ـ 2

ت يف توزيع الدخل، والذي يترتب عنه ضآلة املنفعة اليت جينيها ختالاليؤدي إىل مزيد من اال
  .الفقراء من ذلك النمو، مما يؤدي إىل مزيد من الفقر واجلوع

 إنه من غري املنطقي ترك فئات الدخل املنخفض تعاين حمنة الفقر واجلوع يف ـ 2 ـ 2
  . مستقبال قتصاديةنتظار ما تسفر عنها نتائج التنمية االا

خاصة األجيال  –رتباط املستوى التغذوي بالناحية الصحية والعقالنية اإن  ـ 3 ـ 2
  .جيعل من الدعم واإلصالحات التغذوية أمرا بالغ الضرورة –القادمة 

يف اجلزائر بعض  قتصاديةة التنمية االاستراتيجيلذلك كله البد من األمهية مبكان أن تتضمن 
اإلجراءات اليت تعمل على رفع وحتسني النوعية الغذائية للمواطن، وخاصة ذوي الدخل احملدود 

  :واحملرومني، وأن تلقى العناية اليت تستحقها عن طريق 
تعميم تقدمي الوجبات الغذائية على مجيع املؤسسات التربوية، بشرط التركيز على  ـ 1

  . املدن، والقرى واألرياف، ومنح األولوية للتالميذ الفقراء واملعوزيناألحياء الفقرية يف
إىل مستوى يليق بكرامة املواطن، ) املتعلقة بالدعم الغذائي ( رفع منحة التضامن  ـ 2
  .الضرورية يف الغذاء لذوي الدخل احملدود واحملرومني حتياجاتويغطي اال
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لصاحل الفئات احملرومة، أو  اجتماعيةو ديةاقتصاتقدمي الدعم الكامل إلقامة وحدات  ـ 3
  .وميكن أن يلعب صندوق الزكاة يف هذا النطاق دور إجيايب.تتكفل خبدمتهم

  
  

  الغذائي  ستھالكسیاسة ترشید اال :ثالثا 

ويف جمال . صطالح الترشيد بوجه عام إخضاع ظاهرة ما إىل السلوك السوي أو املعتدلايعين 
حبيث تتماشى مع  ستهالكيد مفهوم الترشيد بأنه ضبط ملستويات االالغذائي ميكن حتد ستهالكاال

ويرد . الغذائية الصحية واملالئمة لظروف اتمع حتياجاتاإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة، ومع اال
  : )1(على هذا املفهوم عدة مالحظات أمهها

عين التعديل يف الفرد، بل ي استهالكالغذائي جتميد مستوى  ستهالكاليعين ترشيد اال ـ 1
  .لعالج أوجه اخللل القائمة يف املكون الغذائي للفرد ستهالكأمناط هذا اال

كل أفراد اتمع، كأسلوب ملواجهة  استهالكليس املقصود بالترشيد ختفيض  ـ 2
  .الغذاء، فاإلسراف اليعين مشاركة اجلميع يف هذا السلوك استهالكاإلسراف يف 

عتباره إجراء مؤقتا اجتماعي، وبالتايل اليصح اهو سلوك  الغذائي ستهالكترشيد اال ـ 3
يضطلع ا  اجتماعيةومن ناحية أخرى جيب أن يكون هذا السلوك مسؤولية . ملواجهة أزمة طارئة

  .اتمع ككل
  :الغذائي فيما يلي  ستهالكوعليه، حناول توضيح أهم معامل سياسات ترشيد اال

  ستھالكأثناء االخفض الفاقد من المواد الغذائیة  ـ 1

تتعرض املنتجات الغذائية، وخاصة املنتجات سريعة التلف، كاخلضر والفواكه إىل التلف 
ولذلك فإن . بسبب عدم جودة اإلنتاج، وعدم الكفاءة الفنية جلهاز التسويق والتخزين والتوزيع
ي يؤدي بدوره توفري أحدث أساليب النقل والتخزين والتوزيع سيقلل من نسبة الفاقد الفيزيقي الذ

إىل زيادة املتاح من السلع، وزيادة عائد الزارع، وختفيض السعر للمستهلك من جهة، وختفيف 
  .حدة الفجوة الغذائية من جهة أخرى

غري أن معظم الفقد والتلف يف املواد الغذائية يكون نتيجة اجلهل أو عدم التوعية بعمليات 
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ألطعمة اليت جيب أن تكون ربة األسرة مسلحة ا لكي احلفظ السليمة واألعداد والتجهيز املثالية ل
وهناك نوع آخر من الفقد حيدث بكثرة على موائدنا، وهو جتهيز . حتافظ على مكونات األغذية

املرتيل، وبذلك تتلقف أوعية النفايات كميات  ستهالككميات من األغذية تفيض عن حاجة اال
  .من األطعمة ميكن أن تكفي أسر بأكملها

  :يستلزم القيام باآليت  ستهالكمن ظاهرة الفقد والتلف يف األطعمة أثناء اال وللحد
إنشاء هيئة تم بالتخطيط للثقافة الغذائية، واإلعالم الغذائي لتعليم األفراد  ـ 1 ـ 1

  .الطريقة الصحيحة والسليمة يف التعامل مع الغذاء وتوضيح ما هو مفيد منها
عالم ببث برامج التوعية الغذائية عرب أجهزة اإلعالم قيام وزارة الثقافة واإل ـ 2 ـ 1

  ).التلفزيون واإلذاعة والصحف واالت ( املختلفـة 
إعداد الدراسات امليدانية اليت توضح املستوى التغذوي حسب فئات العمر  ـ 3 ـ 1

  .املختلفة، ورصد مبالغ مالية تكفي خلدمة أكرب عدد ممكن من املواطنني
لتالميذ يف مرحلة التعليم األساسي والثانوي قدرا وفريا من املعلومات يتلقى ا ـ 4 ـ 1

النظرية عن الغذاء والتغذية، ولكن لو وضح يف الصورة العملية ألمثر وظهرت آثاره ليس على 
ولنشر التوعية الغذائية يف أوساط التالميذ . قتناعه بذلكاالتالميذ فحسب، بل على أسرته بعد 

هيئات التدريس بتكليف التالميذ بإعداد حبوث حول التغذية بشرط تدعيم يفضل أن يقوم أفراد 
  .ذلك جبانب تطبيقي على مستوى املطعم والنادي يف املؤسسة التربوية، وحىت على مستوى املرتل

  سیاسة الدعایة واإلعالن في الدولة ـ 2

للظروف  يتشكل طبقا) وخاصة األطفال واملراهقني والشباب ( نظرا لكون سلوك الفرد 
واملناخ العام احمليط به، ومبا أن سياسات التصحيح والتعديل اهليكلي قد سامهت يف  ةاالجتماعي

إغراق األسواق بشىت أنواع السلع الكمالية، وإغراق املواطنني بوابل من اإلعالنات املغرية عن هذه 
أن يطلب من الفرد واحلال هكذا فهل يعقل . 1)*(السلع عن طريق كافة أجهزة الدعاية واإلعالن

الغذائية اليت  ستهالكالتريف، والتمسك بأمناط اال ستهالكبتعاد عن االط النفس وااللتزام بضباال
تراعي املصلحة الوطنية؟ ولذلك جيب أن يكون هناك تناسق بني سياسة الدولة فيما يتعلق باملتاح 

السياسة يف تعديل مسار من األغذية، وبني سياستها يف اإلعالن والدعاية حبيث تستخدم هذه 
                                                

إلغراء ، أما سياسة اإلعالم فهي دف إىل سياسة الدعاية واإلعالن دف إىل ترويج سلعة أو خدمة بشىت وسائل ا  -  )*(
  .تعريف املستهلك بالسلعة أو اخلدمة أو كيفية استخدامها
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  .واإلنتاج، أو ترشيده لتحقيق هدف األمن الغذائي ستهالكاال
  سیاسة توزیع الدخل ـ 3

تضح من دراسة وحتليل الفجوة التغذوية يف اجلزائر، أن هناك سوء توزيع للدخل بني شرائح إ
 قتصاديةاال نفتاح واإلصالحاتوقد لعبت سياسات اال. والريف خاصةاتمع، وبني سكان احلضر 

املتبناة منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين، وما صاحبها من منو للعديد من األنشطة اخلدمية 
والتجارية الطفيلية، واستفحال ظاهرة الفساد والرشوة يف مجيع دواليب السلطة يف تكوين ثروات 

 ستهالكرشيد االوما دام ت. زدادت حدة الفروق يف الدخولاضخمة لبعض الفئات، وبالتايل 
يتسم بالتفاوت  ستهالكاتمع ككل من الغذاء، ألن هذا اال استهالكالغذائي اليعين ختفيض 

الشديد، فبينما يتركز اإلسراف الشديد يف طبقات حمدودة من اتمع قادرة على هذا النمط من 
 ستهالكفإن ترشيد االلذلك . ، جند الغالبية العظمى من املواطنني تعاين من سوء التغذيةستهالكاال

الفئات اليت حتصل على نصيب  استهالكهو العمل على خفض  ،الوجه األول :الغذائي له وجهني 
ضخم، أما الوجه اآلخر واألهم فهو العمل على زيادة نصيب الفئات ذات الدخل احملدود واحملرومة 

الغذائي لتخفيض  ستهالكويقتضي ترشيد اال. اليت مل حتصل على احلد األدىن واملالئم من الغذاء
ختاذ جمموعة من اإلجراءات للحد االطبقات القادرة وزيادة نصيب الطبقات غري القادرة  استهالك

  :من التفاوت القائم يف توزيع الدخل منها 
  :متصاص جانب من القدرة الشرائية املتاحة لدى الفئات القادرة عن طريق ا  ـ 1 ـ 3
يل الضرييب، واحلد من اإلعفاءات املمنوحة إحكام عمليات التحص ـ 1 ـ 1 ـ 3

لألنشطة الطفيلية، وللمشروعات اإلنتاجية اليت تنتج سلعا غري ضرورية، مثل 
  .املشروبات الغازية

دخارية مشجعة امتصاص جزء من الزيادة يف الدخول عن طريق سياسة ا ـ 2 ـ 1 ـ 3
  .خراتاملد ستثمارتضمن سعر فائدة مناسب ، وتوفر قنوات مالئمة ال

ختاذ تدابري وإجراءات صارمة خبصوص حماربة ظاهرة الفساد والرشوة ا ـ 3 ـ 1 ـ 3
  .املنتشرة يف اتمع 

وضع قيود على مستوردي السلع الغذائية الكمالية، تبدأ من احلظر، ومتتد إىل  ـ 2 ـ 3
  .رفع الرسوم اجلمركية

  یةستھالكتعدیل األنماط اال ـ 4
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ي القيام بالدراسات املتعلقة بالقيم ستهالكية أو السلوك االتهالكسيتطلب تعديل األمناط اال
لذلك فإن تعديل . اليت تؤثر بشكل واضح على سلوك املستهلك ةاالجتماعيواملعتقدات والعادات 

طويل األجل، ويستلزم البحث العميق يف  ستهالكية ميثل أحد وسائل ترشيد االستهالكاألمناط اال
ي للفرد والعوامل احملددة له، وذلك بغرض تطوير هذا السلوك مبا خيدم ستهالكتفسري السلوك اال

  .كال من املصلحة الوطنية والفردية سواء بسواء
ونظرا لكون احلبوب، وخاصة القمح يساهم بنسبة عالية يف جممل الطاقة الغذائية والربوتينات 

وتينات من املصادر احليوانية، كمية الرب اخنفاضاليت يتناوهلا الفرد اجلزائري يوميا، إضافة إىل 
ي حيث يتم خفض كميات احلبوب، وزيادة كميات ستهالكيستوجب إعادة النظر يف النمط اال

البقول اجلافة والدرنات، وكميات املواد الغذائية من املصادر احليوانية وخاصة اللحوم احلمراء 
دف ذلك إىل إجياد توازن أفضل ويه. واألمساك وحلوم الدواجن يف الوجبة الغذائية اليومية للفرد

ولكن هذا يستدعي نشر الوعي . بالنسبة ملصادر العناصر الالزمة لتغذية اإلنسان تغذية صحية
الغذائي لدى السكان، وتأمني املواد الغذائية بالنوع والكميات املطلوبة وانتهاج سياسة سعرية 

  .ي املطلوبستهالكلتوجيه األفراد حنو النمط اال
  من المواد الغذائیة استراتیجيین مخزون تكو :رابعا 

ا من املواد الغذائية الرئيسية على السوق احتياجامادامت اجلزائر تعتمد أساسا يف تغطية 
حتفاظ ب واملتوسط، فإنه يتعني عليها االالعاملية، ويتوقع هلا أن تبقى كذلك يف املستقبل القري

ستة  احتياجاتيغطي ) وخاصة احلبوب ( ساسية من املواد الغذائية األ استراتيجيمبخزون طوارئ 
، وضمان وصوله ستهالكاملتاح لال استقرارأشهر على األقل، نظرا ألمهية هذا املخزون يف تنظيم و

كما أنه يساعد على تفادي التقلبات . إىل الفئات السكانية األكثر تعرضا ملشاكل الفقر والتغذية
شديد يف العرض  اخنفاضف الطارئة اليت قد حيدث فيها احلادة يف األسواق العاملية بسبب الظرو

العاملي من ناحية، أو نتيجة النقص احلاد يف اإلنتاج احمللي بتأثري العوامل املناخية وموجات اجلفاف 
  .من ناحية أخرى

من احلبوب مبا خيدم مسار األمن الغذائي للسكان  ستراتيجيولكي يتم تسيري املخزون اال
  :وط التالية يستوجب توفري الشر

القسم األعظم من احلبوب،  استريادحتكار امواصلة املكتب اجلزائري املهين للحبوب   ـ 1
من احلبوب، نظرا لكونه ميلك جتربة وباع طويل يف  ستراتيجيوالتكفل بتكوين وتسيري املخزون اال
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العاملية للحبوب، التجارة الداخلية واخلارجية للحبوب، وله مسعة طيبة بالنسبة للتعامل مع السوق 
لضمان متوين السوق ) على األقل يف املدى املتوسط ( إضافة إىل أن القطاع اخلاص غري مؤهل 

  . اجلزائرية باحلبوب بانتظام
  .حتياجاتمن احلبوب يتناسب مع اال استراتيجيخطة لبناء وتسيري خمزون  اعتماد ـ 2
ت السعات التخزينية التخطيط إلقامة العديد من الصوامع واملستودعات ذا ـ 3

  .واملواصفات الفنية اجليدة، وتوسيع وجتديد الصوامع القائمة
من احلبوب يف الصوامع اإلمسنتية، على شرط تدوير  ستراتيجيختزين املخزون اال ـ 4
كل شهر وفق درجات احلرارة داخل الصوامع، ومراقبة درجات احلرارة  استمراراملخزون ب

  .كل صومعة يوميا من خالل غرفة املراقبة والتشغيل وكميات احلبوب املتواجدة يف
حاجات البلد من احلبوب على ثالثة مراحل، مرة كل أربعة أشهر، على  استرياد ـ 5

يف املخزون، وثلث يف الطريق  حتياجاتيف التشغيل، وثلث اال حتياجاتأساس أن هناك ثلث اال
يات الثنائية تفاق، ومواصلة إبرام االستريادوبفضل العمل على تنويع مصادر اال. من البلدان املصدرة

 حتادمتوسطة األجل مع األطراف املصدرة للحبوب وخاصة اليت ختضع لرقابة حكوماما، مثل اال
الكندي للحبوب، والبلدان العربية اليت متلك فوائض من احلبوب تقوم بتصديرها مثل سورية 

  .، والسودان والسعودية
 السنوات املتميزة بالوفرة يف إنتاج احلبوب، هو التصدير من الغالب يف جتاهيكون اال ـ 6
ويف حالة . وإحالله مبحصول جيد من ذات املوسم الذي حدثت فيه الوفرة  ستراتيجياملخزون اال

  .من احلبوب إىل مناطق الندرة ستراتيجينقص اإلنتاج أو الندرة يتم توجيه املخزون اال
  

  المبحث الرابع
  كامل الزراعي العربيتبالتعاون والالسیاسات المتعلقة 

  
ي العريب املشترك مبراحل ومنعطفات متعددة، سواء حتت مظلة قتصادمرت جهود العمل اال

يات الثنائية تفاقجامعة الدول العربية، أو يف إطار املنظمات اإلقليمية األخرى، واألشكال املتعددة لال
على منحىن األداء العام للعمل العريب املشترك،  ورغم موجات التقلبات احلادة. أو املتعددة األطراف

فقد ظلت تلك اجلهود حمصورة على أرض الواقع يف نطاق ضيق وحمدود ال يتناسب مع الضرورات 
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ويف السنوات األخرية، ويف أعقاب التطورات العاملية واإلقليمية اهلامة على . املوضوعية اليت تفرضها
والثقافية تعمق اإلدراك  العريب خبطورة اآلثـار   ةاالجتماعيو قتصاديةخمتلف األصعدة السياسية واال

 اقتصاديةي العريب املشترك، وأمهية االنضواء ضمن كيانات قتصاداملترتبة على تعثر جهود العمل اال
  :وإلعطاء صورة ولو موجزة عن ذلك سنتعرض يف هذا املبحث إىل كل من. قوية

  ي العريبدقتصاحماوالت التقارب والتعاون اال: أوال 
  ي العريبقتصادأسباب فشل حماوالت التقارب والتعاون اال: ثانيا 
  تفعيل مقومات التكامل الزراعي العريب: ثالثا 
   ي العربيقتصادمحاوالت التقارب والتعاون اال: أوال 

ي يف الوطن العريب بشكل جلي مباشرة قتصادظهرت حالة التجزئة والتشتت السياسي واال
ب العاملية األوىل واحنالل اإلمرباطورية العثمانية يف أوائل القرن العشرين، وتقسـيم  بعد انتهاء احلر

الـذي  ) وخاصة فرنسا وبريطانيا(ي االستعمارالعامل العريب إىل دويالت صغرية وقعت حتت النفوذ 
ويف السنوات الـيت  . يات الدول املستعمرةاقتصاديات تلك األقطار خلدمة اقتصادعمل على توجيه 

احلرب العاملية الثانية وقعت أحداث سياسية يف املنطقة العربية أدت إىل إعادة النظر يف العالقات  تلت
  :اليت كانت سائدة بني األقطار العربية نذكر منها األحداث األساسية التالية

حصلت العديد من األقطار العربية يف اية األربعينيات وبدايـة اخلمسـينيات علـى    ـ   1
ياسي األمر الذي أدى إىل التقليل بعض الشيء من النفوذ األجنيب على عملية اختـاذ  الس ستقاللاال

  .القرار يف هذه األقطار
ـدف حتقيـق التقـارب السياسـي      1945تأسيس جامعة الدول العربية يف عام ـ     2

 .ي بني أقطار الوطن العريبقتصادواال
ية، وجـري  السـتعمار ارض فلسطني مبسـاعدة القـوى   أقيام دولة إسرائيل على ـ    3

 .ني من أرضهم إىل األقطار ااورة يالفلسطين
وقد ترتب عن هذه األحداث األساسية زيادة يف الوعي القومي لدى اجلماهري العربية ممـا  

السائدة بـني الـدول    قتصاديةضغط على النخب السياسية بإعادة النظر يف العالقات السياسية واال
وبالفعل جرت حمـاوالت عديـدة   . ياقتصادة عالقات تقارب سياسي وحنو إقام جتاهالعربية، واال

  .ي بني الدول العربيةقتصادلتحقيق التقارب السياسي والتعاون اال
  محاوالت التقارب السیاسيـ  1
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بذلت العديد من احملاوالت لتحقيق الوحدة السياسية بني قطـرين أو أكثـر، إال أن هـذه    
العديد منها يف املهد ومن كتب هلا اخلروج إىل حيز التطبيـق مل   احملاوالت مل تكلل بالنجاح إذ دفن

والزالت قائمة حـىت اآلن،   1971تثناء  اإلمارات العربية املتحدة اليت تأسست عام استعمر طويال ب
  :)1(، ومن ضمن هذه احملاوالت نذكر)اليمن الشمالية واليمن اجلنوبية(وإعادة توحيد شطري اليمن 

، ومت إلغاءها عـام  1958وسوريا اجلمهورية العربية املتحدة يف عام  أنشأت مصرـ   1ـ   1
  .     ، وأنشأت هذه اجلمهورية باالشتراك مع اليمن الشمايل الواليات املتحدة العربية1961

 .ن والعراقدربني األ حتادحماولة لال 1958جرت يف عام ـ  2ـ  1
 .رالية بني مصر وسوريا والعراقحماولة ملشروع الوحدة الفد 1963جرت يف عام ـ  3ـ  1
 .أنشأت كال من العراق ومصر جملس رئاسة مشترك 1964يف عام ـ  4ـ  1
مت التوقيع على ميثاق طرابلس من قبل مصر وليبيا والسودان وقد  1969يف عام ـ   5ـ   1

 .انضمت سوريا فيما بعد
 .عربيةاجلمهورية ال احتادأنشأت مصر وسوريا وليبيا  1971يف عام ـ  6ـ  1
 .1973جرت حماولة االندماج بني ليبيا ومصر يف سبتمرب ـ  7ـ  1
 .1974جرت حماولة االندماج بني ليبيا وتونس يف جانفي ـ  8ـ  1
 .1980جرت حماولة االندماج بني ليبيا وسوريا يف أوت ـ  9ـ  1
س إىل اآلمال ن العمل العريب املشترك يف جانبه السياسي مل حيقق درجة متقدمة مرضية بالقياإ

املوضوعة وال بالقياس إىل القدرات البشرية واملادية للبالد العربية وال بالقياس إىل عظـم اخلطـورة   
  .ونة األخريةحتيط بالوطن العريب، وخاصة يف اآلوالتحديات اليت 

   يقتصادمحاوالت التعاون االـ  2
  :)2(نذكر منها ي العريبقتصادجرت حماوالت عديدة يف جمال التقارب والتعاون اال

مجركي بينـهما، ولكـن مت    احتادمن سوريا وليبيا  كل) 1948يف عام ( أقامت ـ   1ـ   2
  .1950إلغاؤه عام 
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ي بني عدد قتصادية الدفاع املشترك والتعاون االاتفاقأبرمت  1950أفريل  13يف ـ   2ـ   2
السـعودية، الـيمن،    مصر، العراق، سوريا، لبنـان، (من الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية 

  .ية الكويت واملغرب واجلزائرتفاق، وقد التزمت ذه اال)األردن
أبرمت معاهدة التجارة واملدفوعات العربية املشتركة واليت كـان   1953يف عام  ـ  3ـ   2

هدفها تأسيس سوق عربية مشتركة، وقد مت التوقيع على تأسيس السـوق العربيـة املشـتركة يف    
  :نت دف إىل حتقيق األسس التاليةواليت كا 13/8/1964

  .حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموالـ  1ـ  3ـ  2
  .يقتصادوممارسة النشاط اال ستخدامحرية اإلقامة والعمل واالـ  2ـ  3ـ  2
  .وسائط النقل واملوانئ واملطارات املدنية استعمالحرية النقل والترنزيت وـ  3ـ  3ـ  2
ي من كل القيود اجلمركية وغري اجلمركية املفروضة على التخلص التدرجيـ   4ـ   3ـ   2

، 1/1/1971وحىت  1/1/1965انتقال السلع املنتجة يف الدول األعضاء يف السوق املشتركة ابتداء من 
  .1/1/1974مث مددت الفترة إىل 

ورغم اقتنـاع  . العربية قتصاديةية الوحدة االاتفاقعلى  3/6/1957مت التوقيع يف ـ   4ـ   2
وقـد  . 30/4/1964ية إال أا مل خترج إىل حيز التنفيذ إال يف تفاقبية البلدان العربية بأمهية هذه االغال

ية إقامة منطقة مجركية واحدة لكل الدول األعضاء، وكذلك توحيد سياسات تفاقاستهدفت هذه اال
زراعية والصناعية يات التجارية وتنسيق السياسات التفاقوالتصدير وأنظمة النقل وعقد اال سترياداال

ية بصورة عامة إىل حتقيق تفاقودف هذه اال. اخل... يقتصادوالتجارة الداخلية وتوحيد التشريع اال
  .الكاملة بني األقطار العربية قتصاديةالوحدة اال
  .1981ية تنمية وتيسري التبادل التجاري للدول العربية يف عام اتفاقإبرام ـ  5ـ  2
يضم السعودية، اإلمارات،  قطر، البحرين، (عاون لدول اخلليج تأسيس جملس التـ   6ـ   2

يضم موريتانيا، املغرب، تونس، اجلزائـر،  ( 1988دول املغرب العريب سنة  احتاد، و)الكويت، عمان
األخري يف أعقاب  هذا اراوقد ) يضم مصر، العراق، األردن، اليمن(، وجملس التعاون العريب )ليبيا

  .1991حرب اخلليج سنة 
 1997فربايـر   17جلامعة الدول العربية يف  االجتماعيي وقتصاداختذ الس االـ   7ـ   2

مة التجارة احلرة العربية الكربى تتوجيا لقرار القمة العربية املنعقـد  ظقرار تضمن اإلعالن عن قيام من
هـذه   اإلسـراع بإقامـة   االجتماعيي وقتصاد، والذي كلف الس اال1996يف القاهرة يف يونيو 
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ية تيسـري  اتفاقوقد جاء الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى وفقا ألحكام . املنطقة
وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية، ومتاشيا مع أحكام منظمة التجارة العاملية وقواعدها العامة 

افة السلع العربية املتبادلة بـني الـدول   ية إىل حترير كتفاقودف هذه اال. املنظمة للتجارة الدولية
، وذلك بتخفيض الرسوم 1/1/1998األعضاء وفقا ملبدأ التحرير التدرجيي الذي يطبق بدءا من تاريخ 

اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل بنسب سنوية متساوية، على أن يتم إجناز التحريـر  
رة احملددة إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى بتاريخ الكامل لكافة السلع العربية مع اية الفت

الدول األعضاء أثناء تنفيذ الربنامج وضع أي سـلع حتـت التحريـر     اتفاق، وميكن ب31/12/2007
، وباإلضافة إىل هذه احملاوالت، جرت حماوالت عديدة أخرى، غري أنه مل يكن هلـا أي  )1(الفوري

  .التكاملي يف الوطن العريبي قتصادتأثري على النشاط اال
  ي العربيقتصادأسباب فشل محاوالت التعاون والتكامل اال: ثانیا

ي العريب إىل عدة أسباب بعضهــا قتصاديعزى عدم جناح حماوالت التقارب والتعاون اال
  .قتصاديةذو طبيعة سياسية والبعض اآلخر له عالقة باألوضاع اال

   األسباب السیاسیةـ  1
  :)2(ب السياسية الرئيسية  يف اآليتتتمثل األسبا

ـ يف كل قطر فئة قليلة من األعوان سلمت إليها مقا االستعمارخلق ـ   1ـ   1 د األمـور  لي
، وقد استعملت هذه الفئة كل نفوذها لتكريس األمر الواقع وعملت كل مـا  قتصاديةالسياسية واال

وباإلضـافة  . ي يف كل قطرقتصادالأو السياسي أو ا االجتماعيري يف اهليكل غييف وسعها ملنع أي ت
إىل ذلك استطاعت هذه الفئة من خالل نفوذها على السلطة السياسية يف معظم األقطار التأثري سلبيا 

  .ي العريبقتصادعلى احملاوالت اجلماعية اليت متت يف جمال التعاون اال
املواجهة بني (شكلت األوضاع السياسية غري املستقرة اليت ميزت املنطقة العربية ـ   2ـ   1

مصر والسعودية فيما خيص احلرب األهلية اليمنية، اخلالف احلاد بني املغرب واجلزائر حول مشكلة 
ية كامب دافيد بني مصر والعـدو  اتفاقالصحراء الغربية، تشكيل جبهة الصمود والتصدي بعد إبرام 

ل الرئيسـية لفشـل   أحد العوام...) 1991الصهيوين، الغزو العراقي للكويت وحرب اخلليج سنة 

                                                
دراسة إمكانيات التكامل الزراعي العريب يف ضوء معطيات إقامة منطقة التجارة احلرة  :املنظمة العربية للتنمية الزراعية -  )1(

  .93، 90، ص 1999العربية الكربى، اخلرطوم، يونيو 
  .284  - 281مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي العريب، مرجع سبق ذكره،  ص  :عدي قصور  -  )2(



 261

  .يقتصادحماوالت التعاون والتكامل اال
يات كان غري مناسبا مما جعل العديد من األقطار تفاقإن التوقيت الزمين ملعظم االـ   3ـ   1

العربية عام  قتصاديةية الوحدة االاتفاقفعلى سبيل املثال جاءت . ياتتفاقالعربية خارج نطاق هذه اال
العربية اجلماعية، بينما شبح احلرب األهليـة   قتصاديةيات االتفاقهم االاليت تعترب من ابرز وأ 1964

ية عبارة عن مشروع مصري حبـت مـن   تفاقونظرا لكون اال. خييم على اجلمهورية العربية اليمنية
جهة، واملواجهة  اليت وقعت بني مصر والسعودية بالنسبة للحرب األهلية اليمنية من جهة أخـرى،  

  .يةتفاقاؤها أحجموا عن االنضمام هلذه االفإن السعودية وأصدق
   قتصادیةاألسباب االـ  2

  :)1(من العناصر الرئيسية التالية قتصاديةتتشكل العوائق اال
  .بني الدول العربية قتصاديةاختالف النظم السياسية واالـ  1ـ  2
حد ما،  يف الدول العربية إىل ةاالجتماعيو قتصاديةاختالف مستويات التنمية االـ   2ـ   2

الفرنسي خاصـة،   قتصاديات الدول األوروبية، واالاقتصاديات أقطار املغرب العريب باقتصادوربط 
الربيطاين  قتصاديات معظم األقطار العربية الواقعة يف آسيا بعجلة كل من االاقتصادويف املقابل ربط 

  .واألمريكي
ي، قتصـاد ون والتكامل االالتعا اجتاهمل تسلك الدول العربية الطريق الصحيح بـ   3ـ   2

فعلى سبيل املثال اختارت هذه الدول التكامل السوقي من خالل حترير التجارة دون التوفيق بـني  
  .ودون إجراء التغيريات اهليكلية الالزمة قتصاديةالسياسات اال
  .ي بني الدول العربيةقتصادولويات التعاون والتكامل االأعدم وضوح ـ  4ـ  2
باجلدية الالزمة من قبل الـدول   حتاداوالت التكامل أو الوحدة أو االمل حتظ حمـ   5ـ   2

احمللي، وخري دليل على ذلك  ستهالكالعربية، بل جاءت هذه احملاوالت وكأا مصممة من أجل اال
  .يات مل تكن شاملة وأا تشكوا من عدة ثغراتتفاقأن هذه اال
ائد وتكاليف أي حماولـة للتعـاون   إن الدول العربية مل تضع يف حساا أن فوـ   6ـ   2

  .والتكامل جيب أن توزع توزيعا عادال بني الدول العربية املعنية
يات كانت وال زالت تفاقإن األجهزة القومية اليت أنيط ا مهمة متابعة تنفيذ االـ   7ـ   2
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  :عاجزة عن القيام ذه املهمة ألسباب خارجة عن إرادة هذه األجهزة منها ما يلي
املايل واإلداري الكايف الذي ميكنها من  ستقاللمل تعط هذه األجهزة االـ   1ـ    7ـ    2

  .القيام ذه املهمة
إن الصالحيات املخولة هلذه األجهزة كانت حمدودة وتقتصر على تقدمي ـ   2ـ    7ـ    2

  .النصح واإلرشاد للدول األعضاء
الس هذه األجهزة غري إن أسلوب التصويت على القرارات يف جلان وجمـ   3ـ    7ـ    2

فمثال تنجح القرارات بأغلبية ثلثي األعضاء املشاركني، ولكن . واقعي وينطوي على تناقض واضح
ال تكون هذه القرارات ملزمة لألعضاء إال بعد التصديق عليها من اجلهات التشـريعية يف األقطـار   

  .املشاركة
يات تفاقالروح القومية يف إبرام االغياب املشاركة اجلماهريية املسلحة بالوعي وـ    8ـ    2

  .وتنفيذها سواء عن طريق املنتخبني أو املنضمات املدنية
  تفعیل مقومات التكامل الزراعي العربي: ثالثا 

بدأت الدول العربية يف الواقع العملي تعاين بدرجة كبرية ومتزايدة من اآلثار السلبية اخلطرية 
نفسها منفردة  يف مواجهة الرياح العاتية للمنافسة العاملية  لألوضاع العاملية، عندما وجدت كل منها

الكبرية والقوية، وقد كان ذلك األمر حافزا وعامال أساسـيا يف   قتصاديةوالتعامل مع التكتالت اال
ونظرا لكـون  . ي املشتركقتصادبعث قناعات جديدة مبسلمات قدمية حول حتمية العمل العريب اال

من مشكلة األمن الغذائي، فإن تعزيز وتفعيـل   -ولو بدرجات متفاوتة–ين مجيع األقطار العربية تعا
مقومات التكامل الزراعي أصبحت ضرورة حتمية يف هذه املرحلة أكثر من أي وقت مضى، السيما 

. يف إطار حتديات العوملة والبدء يف تنفيذ حترير التجارة الدولية، وإنشاء منظمـة التجـارة العامليـة   
  .رات ومربرات لتفعيل مقومات التكامل الزراعي بني الدول العربيةوتوجد عدة اعتبا

  االعتبارات األساسیة لتعزیز العمل الزراعي العربي المشتركـ   1
لعل من بني االعتبارات اليت ميكن التأكيد عليها يف سبيل تعزيز العمـل الزراعـي العـريب    

  :)1(املشترك ما يلي
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عة واألمن الغذائي العريب متثل أولوية قصوى كهدف التأكيد على أن قضية الزراـ   1ـ    1
أساسي تتوخاه أي صيغة للعمل التكاملي الزراعي العريب ألن املوارد الزراعية األساسية من املنظـور  
القطري لكل دولة عربية تتصف بالندرة، ولكن املوارد الزراعية العربية من املنظور التكاملي القومي 

  .ذات قدرات كبرية على حتقيق مستويات أفضل لألمن الغذائي العريبذات وفرة نسبية ملحوظة، و
تفعيل أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، ألا الصيغة األكثر مالءمـة يف  ـ   2ـ    1

ي بني الدول العربية بصفة عامـة،  قتصادهذه املرحلة، باعتبارها مدخال أساسيا لتحقيق التكامل اال
 .فة خاصةوالتكامل الزراعي بص

التأكيد على مبدأ الشفافية يف العمل التكاملي، ألن الشفافية أصبحت من أهـم  ـ   3ـ    1
 .الضرورات اليت تفرضها جدية العمل يف إطار أي نظام للتنسيق والتعاون والتكامل

يات اتفاقيف إطار ما أصبح مطروحا على الساحتني الدولية واإلقليمية من صيغ وـ   4ـ    1
ي، فإن أي صيغة للتكامل العريب ال جيب هلا أن تكون بديال يتعارض مع كافـة  قتصادللتكامل اال

تلك الصيغ، أو يؤدي إىل نوع من االنعزالية أو االنغالق على الذات بدرجة أكرب، وإمنا ينبغي هلا أن 
فع تشكل إطارا للفعل اجلماعي األكثر قوة وتأثريا ملزيد من التفاعل الكفء الذي يعظم صايف املنـا 

 .املكتسبة للمنطقة العربية أثناء التعامل مع كافة دول العامل ومناطقه وتكتالته
   مبررات تعزیز التكامل الزراعي العربيـ   2

ا الغذائية على السوق العاملية، وما احتياجانظرا لكون األقطار العربية تعتمد يف توفري معظم 
جة الرتباط ذلك بالعالقات السياسية وإمكانية ت التعرض ملخاطر عديدة نتياحتمااليعنيه ذلك من 

أو سياسات معينة  اجتاهاتعلى الدول العربية لتبين  قتصاديةاال اتالغذاء كسالح للضغوط استخدام
ومبا أن حماوالت التعاون والتكامل العربية يف اـاالت  . قد ال تتفق مع املصاحل والتطلعات العربية

، وأن اإلجنازات تعترب ضئيلة جدا قياسا إىل التطلعات، فإن تعزيز الزراعية كانت حمدودة بصفة عامة
وتفعيل التكامل الزراعي العريب أصبح ضرورة حتمية خصوصا وأن مربرات ذلك يف الوقت الراهن 

  :)1(عديدة نذكر منها
شهدت الساحة الدولية : الدولی ة  قتصادیةمواجھة اآلثار المترتبة على المتغیرات االـ   1ـ    2

 حتـاد العاملية واليت من أمهها، قيام اال قتصاديةداية عقد التسعينيات قيام العديد من التكتالت االيف ب
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، وتكوين منطقة التجارة احلرة فيما بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك 1993األورويب يف سنة 
)NAFTA ...(ة وفعالة على يؤثر بصورة مباشر قتصاديةوبال شك فإن ظهور هذه التكتالت اال. اخل

شروط التبادل التجاري بني الدول العربية ودول تلك التكتالت لغري صاحل الدول العربية، باإلضافة 
إىل تقليص فرص العمل املتاحة أمام العمالة العربية يف بعض األسواق املتصـلة بتلـك التكـتالت    

ء يف تنفيذ حترير التجارة البد قتصاديةكأسواق أوروبا الغربية، ويضاف إىل ظهور هذه التكتالت اال
العاملية، وإنشاء منظمة التجارة العاملية، وهو أمر حيتاج إىل قدر كبري من التنسيق والتعاون والتكامل 
فيما بني الدول العربية حىت تستطيع أن تعزز من مواقفها التفاوضية علـى املسـتويات الدوليـة،    

  واملنافسة يف السوق العاملية
بدأت معظم الدول العربية يف تنفيـذ  : يقتص اد ص عید اإلص الح اال  التط ور عل ى   ـ   2ـ    2

وبـرامج التكيـف   ) ت الكليةختالالالسياسة املالية والنقدية الرامية إلصالح اال(سياسات التثبيت 
لتعزيز فرص النمـو  ) سياسة حترير األسعار، واخلوصصة، وحترير التجارة اخلارجية وغريها(اهليكلي 

الكلي يف املدى املتوسط والطويل، وقد ترتب عن تلك السياسات تغيريات على املستوى القطاعي و
ي، والرفع التدرجيي للقيود على قتصادهامة مثل إعطاء القطاع اخلاص دورا أكرب ملمارسة النشاط اال

أسعار السلع واخلدمات ودعم مستلزمات اإلنتاج، وبال شك فإن حتقيق التجـانس يف السياسـات   
ي يوفر مناخا أكثـر مالءمـة   قتصادالسياسي واال ستقراروالقطاعية املقرون باالالكلية  قتصاديةاال

نسـياب رؤوس األمـوال   اي والزراعي العريب من خالل قتصادإلمكانية تعزيز وتفعيل التكامل اال
  .وتعميق التجارة البينية بني الدول العربية

تشـري  : ي ال دول العربی ة  ضرورة االستفادة م ن الم وارد الزراعی ة غی ر المس تغلة ف       ـ   3ـ    2
مليون هكتار  198البيانات اإلحصائية إىل أن األراضي الصاحلة للزراعة يف الدول العربية تقدر بنحو 

ه ميثـل  استغاللمليون هكتار أي ما يتم  53.4، يف حني بلغت املساحات املزروعة حنو 1997يف عام 
 186.6ة املتاحة يف الوطن العريب بنحو يطروتقدر املساحة الزراعية امل. من املساحات الكلية %27حنو 

 %18.62مليون هكتار، أي ما نسـبته   34.5مليون هكتار، يستخدم منها يف الوقت الراهن حوايل 
  .فقط

لكون معظم مساحات األراضي الصاحلة للزراعة تتوفر يف الدول ذات اإلمكانيات  اونظر
مليون هكتار، يستغل منها  80السودان بنحو  تقدر األراضي الصاحلة للزراعة يف –األرضية الواسعة 

واليت تفتقر لرأس املال الالزم  –من املساحة املتاحة  %20مليون هكتار، أي حنو  17حوايل 
تلك األراضي، فإن العمل العريب املشترك يصبح ضرورة  ستغاللات املطلوبة الستثمارلتخصيص اال
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  . هذه األراضي ستغاللحتمية ال
نات اإلحصائية، إن مجلة املوارد املائية املتاحة يف املنطقة العربية بلغت وتوضح كذلك البيا

ات الدول العربية كمتوسط خالل عقد استخدامسنويا، يف حني أن مجلة  3مليار م 247.7حوايل 
. %89ات الزراعية منها حوايل ستخدامسنويا متثل اال 3مليار م 190التسعينيات قد بلغت حوايل 

 %33مياه الري يف الزراعة العربية تتراوح بني  استخدامإلحصائية كذلك أن كفاءة وتؤكد البيانات ا
من  %88ألن نظام الري املتبع هو الري السطحي التقليدي حيث مشل  %38مبتوسط قدره  %50و 

من املياه سنويا، وهي تعادل يف املتوسط  3ممليار  91املساحات املروية مما تسبب يف فقدان حوايل 
  .كمية املياه املستخدمة يف الري مجايل من إ 54%

ا يف الدول العربية، ومبا أا املورد الرئيسي احملدد استغالهلونظرا حملدودية املياه وسوء 
إلمكانية إنتاج الغذاء، فإن األمر يستدعى قدرا كبريا من التنسيق اجلماعي بني الدول العربية، 

ها وصيانة ومحاية استخدامملصادر املائية وترشيد ات لتنمية استثماروخاصة يف جماالت تطوير اال
املوارد املائية من التلوث، إضافة إىل العمل املشترك الحترام املواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليمية 

من مجلة املوارد املائية السطحية  %73مياه األار املشتركة خاصة وان ما يقارب  استغاللاخلاصة ب
  .تأتى من مصادر خارج املنطقة العربيةيف املنطقة العربية ي

تلعب التجارة اخلارجية دورا هاما : تفعیل وتحریر التجارة الزراعیة العربیة البینیةـ  4ـ   2
وبالغ األثر  يف التنمية الزراعية باعتبارها متثل أهم األقطاب الرائدة اليت تقود عملية التنمية وتوجهها 

املوارد، وحتقيق مستويات أعلى من  استغاللمثل يف يص االسس الصحيحة للتوزيع والتخصوفق األ
الكفاءة التوزيعية لإلنتاج وفق اعتبارات املزايا النسبية والقدرة التنافسية، وكذلك مستويات أعلى 

يات السعة اإلنتاجية اقتصاداليت تستند على مستويات أفضل من التخصص و قتصاديةمن الكفاءة اال
من التجارة الكلية  %10رة البينية العربية من السلع الزراعية ال تتجاوز والسوقية، ومبا أن التجا

العربية من تلك السلع، فإنه يستلزم على الدول العربية بذل جهود كافية لتعزيز التجارة الزراعية 
البينية ألن الظروف واملناخ موايت لقيام شركات عربية زراعية يف خمتلف ااالت اإلنتاجية واخلدمية 

التجارية اليت تدفع إىل مستويات أفضل من التكامل الزراعي العريب، ومستويات أفضل من و
  .معدالت التنمية الزراعية واألمن الغذائي العريب

تشري البيانات اإلحصائية املتاحة إىل أن : تعزیز قدرات اإلستحواذ على التكنولوجیاـ  5ـ   2
إذ . إنتاجيتها عن متوسط اإلنتاجية يف العامل الدول العربية تتخلف بدرجة واضحة يف مستويات

، بينما بلغت يف العامل 1997طن سنة  1.4بلغت اإلنتاجية اهلكتارية من احلبوب يف الوطن العريب حنو 



 266

. طن 4.9طن، ويف الصني الشعبية حوايل  5.3طن، ويف الواليات املتحدة األمريكية حوايل  3حوايل 
التكنولوجية الزراعية املطبقة سواء كان ذلك متعلقا باآلالت وتعكس هذه اإلنتاجية املستويات 

األصناف احملسنة أو األمسدة أو املبيدات، ويالحظ أنه على املستوى العريب  استخدامواملعدات أو 
. تلك التطبيقات التكنولوجية منخفضا مقارنة مبا حيدث يف الدول املتقدمة استخداماليزال مستوى 

لى زيادة القدرات العربية على املستوى الوطين واملستوى اجلمعي يف توليد ولذلك يستلزم العمل ع
ة التنمية الزراعية املتواصلة واملتسارعة، وتنمي حتياجاتونقل التكنولوجيات املطلوبة واملناسبة ال

ندفاع واللحاق بالدول املتقدمة، مبا ينعكس على تنمية اإلنتاجية قدراا الذاتية على مواصلة اال
  .نتاج الكلي للغذاء والقدرة التنافسية للزراعة العربيةواإل

وميكن أن يتم تنفيذ توليد ونقل التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا احليوية احلديثة يف 
  : )1(مسارين متوازيني، أو يف مرحلتني متتاليتني

رشادية توثيق الترابط بني املؤسسات البحثية والبحثية اإل:  المسار األولـ   1ـ  5ـ   2
فعلى سبيل املثال، أن معظم األقطار العربية التتوفر لديها القدرات الفنية الالزمة . يف األقطار العربية

لتربية أصناف جديدة من القمح مالئمة للظروف البيئية للقطر، بل تعتمد على أقلمة أصناف 
تفيد من مستوردة، وعلى حبوث حتديد أنسب ظروف ومعامالت اإلنتاج، ومن مث فهي التس

ولذلك فإن حتقيق الترابط بني املؤسسات . اإلمكانيات الكبرية اليت تتيحها تربية األصناف حمليا 
أنسبها، ويف تكامل القدرات  ختيارالبحثية العربية ميكن أن يفيد كثريا يف تبادل التراكيب الوراثية ال

ذلك تبادل املعلومات الفنية كثر مناسبة لظروف كل منطقة، وكأالعربية على إنشاء تراكيب وراثية 
ميكن  يءونفس الش. رتقاء مبستويات التدريبنتاج، وتكامل اخلربات الفنية واالاألخرى املتعلقة باإل

أن يطبق على احملاصيل واألنشطة الزراعية األخرى، مثل مكافحة اآلفات الزراعية، ومعامالت ما 
  .إخل... بعد احلصاد 
وميثل مرحلة أكثر تقدما من الترابط العريب وأكثر فعالية، :  المسار الثانيـ   2ـ  5ـ   2

ولكنه األصعب تنفيذا، ومن مث ميكن أن ينفذ يف مرحلة تالية، ويتم من خالل إنشاء جمموعة من 
يوجد منها اآلن مركز واحد هو املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة ( املراكز البحثية املتخصصة 

ه املراكز البحثية على الرغم من أا ستقوم جبزء كبري من البحوث ذات وهذ). واألراضي القاحلة 
قطار العربية، إال أن جزءا كبريا من نشاطها جيب أن ينفذ من مهية املشتركة لبعض، أو ملعظم األاأل

خالل املؤسسات البحثية الوطنية، ومن مث جيب أن تنسق هذه الربامج مع الربامج البحثية اإلرشادية 
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  .الوطنية
  

كذلك ينبغي أن تكون هذه الربامج مرتبطة باألهداف اإلنتاجية، وأن تكون موجهة حلل 
مشاكل قائمة بالفعل تعوق التنمية الزراعية أو لتطوير تكنولوجيات ونظم إنتاج جديدة، تسهم بقوة 

جماالت  رتقاء باإلنتاج الكلي والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية لألقطار العربية، وتفتحيف اال
يف األنشطة الزراعية املختلفة، وتساعد على تكامل اإلنتاج العريب للغذاء، ومن مث  ستثماراال

الذايت  كتفاءإمكانيات أكرب لتبادل السلع الغذائية فيما بني األقطار العربية، ودرجة أكرب من اال
  .اجلماعي واألمن الغذائي

وخاصة  –ستحواذ على التكنولوجيا ود تعزيز القدرات العربية على االوسوف حتتاج جه
إىل قدر ملحوظ من التمويل، قد يكون من املعقول واملقبول توفريه من خالل فرض  –املسار الثاين 

ضريبة على واردات األقطار العربية من الغذاء، من خارج الدول العربية ألا تسعى جاهدة 
على التكنولوجيا سوف يؤدي  ستحواذهذه الواردات، خصوصا إذا كان اال للسيطرة على حجم

  .إىل زيادة اإلنتاج احمللي، ومن مث تضييق الفجوة الغذائية
  القضایا الھامة واألساسیة في تعزیز التكامل الزراعي العربيـ   3

تتمثل القضايا األساسية اليت ميكن التركيز عليها يف جمال تعزيز وتفعيل التكامل الزراعي بني 
  : )1(اآليت الدول العربية يف

ميكن أن تتحدد السياسات الزراعية العربية اليت :  تنسیق السیاسات الزراعیةـ   1ـ   3
  :ي العريب يف اآليت قتصادتساعد يف تنمية التبادل التجاري الزراعي وتدعيم التكامل اال

وختصيص املوارد الذاتية  استغاللتشجيع اهليئات العربية اليت تعمل على ـ  1ـ  1ـ   3
ملتاحة يف الدول العربية وفق الصيغة التكاملية على النحو الذي يفتح آفاقا أوسع إلنتاج الفوائض ا

  .وتبادهلا بني الدول العربية
بإجراء الدراسات التسويقية وتوفريها لكل القطاعات املرتبطة  هتماماالـ  2ـ  1ـ  3

  .لعاملة يف جمال التجارة اخلارجيةبعمليات التبادل التجاري البيين مبافيها وحدات القطاع اخلاص ا
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تنمية وتطوير اهلياكل التحتية الضرورية لقيام وتوسيع نطاق التبادل ـ  3ـ  1ـ   3
تصاالت والنقل واملوانئ وروابط النقل البحرية واجلوية اري البيين العريب، ويشمل ذلك االالتج

يف إطار توفري عناصر وبنيات حتسني وشبكة الطرق الربية الدولية العابرة للمنطقة العربية وغريها 
  .كفاءة التجارة العربية اخلارجية يف املنتجات الزراعية وغري الزراعية

  .تشجيع اإلعالم التسويقي ملنتجات الدول العربية فيما بينها ـ  4ـ  1ـ   3
التأكيد على أمهية تنميط ومتاثل مواصفات ومعايري اجلودة والرقابة ـ  5ـ  1ـ   3
ختالف بني األسواق فيما يتعلق باألمناط الغذائية للمنتجات العربية، مع مراعاة اال الصحيةوالسالمة 

  .ونوعية السلع وتفضيالت املستهلكني، على أن يتم ذلك يف اإلطار العام ملواصفات اجلودة العاملية
توجيه ودعم قدرات الصناديق  واملؤسسات التمويلية العربية القطرية ـ  6ـ  1ـ   3

قليمية لتخصيص متويل أكرب لدفع األنشطة واملشروعات اليت تعزز وتفعل التكامل التجاري بني واإل
  .الدول العربية
عیة من منظور عربي متكامل وفقا العتبارات الموارد الزرا استغاللتخصیص ـ  2ـ   3

اعي رنتاج الزالشك يف أن إجراء دراسة شاملة ومتعمقة يف جمال توجيه وتوزيع اإل ستدامةالكفاءة واال
رات املزايا النسبية عتباااملوارد الزراعية على املستوى القطري والقومي وفق  استغاللوتعديل أمناط 
مثل هلذه املوارد، ميكن أن تسفر عن املشروعات واألنشطة ذات الكفاءة العالية والقدرة والتوليف األ

ويستلزم . مع البيئة واملعطيات املوردية التنافسية الكبرية يف كل دولة، وخباصة األنشطة اليت تتناسب
املوارد على املشروعات واألنشطة غري الزراعية اليت ختدم  استغاللأن ينسحب املبدأ ذاته يف ختصيص 

قطاع اإلنتاج الزراعي وترتبط به أو تعتمد عليه، مثل األنشطة التصنيعية والتسويقية، سواء 
ما بعد احلصاد حىت وصول املنتجات الزراعية النهائية للمدخالت الزراعية ومستلزماا أو ملراحل 

  .إىل املستهلكني احملليني أو يف األسواق اخلارجية
ومن األمهية البالغة أيضا أن يتسع مفهوم الكفاءة واملزايا التنافسية ليمتد إىل خمتلف األنشطة 

ما املوارد األرضية ختضع ، ألن املوارد الرأمسالية واملياه وإىل حد قتصاديةيف كافة القطاعات اال
  .بني عديد من األنشطة واملشروعات الزراعية وغري الزراعية ستخدامللتنافس يف اال

   في القطاع الزراعي  ستثمارتوفیر الظروف المناسبة للتمویل واالـ  3ـ   3
، فهي تتطلب املال استثناءاألي تنمية، والتنمية الزراعية ليست  اأساسي ايعترب املال مطلب
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  : )1(ألسباب التاليةل
  
متويل املزارعني واألنشطة الزراعية اإلنتاجية من خالل املؤسسات ـ   1ـ  3ـ   3

  .التمويلية الوطنية
متويل مشروعات البنية األساسية ، مثل مشروعات الري الكبرية ـ  2ـ  3ـ  3

لوطنية، مثل واستصالح واستزراع األراضي وشق الطرق، أو املشروعات التنموية ذات الضرورة ا
تنمية منطقة معينة أو إقامة مشروع إنتاجي معني، واليت تقوم ا عادة احلكومات ولكنها كثريا ما 

  .حتتاج إىل العون األجنيب سواء من مؤسسات التمويل الدولية أو غريها
املباشر يف املشروعات الزراعية املختلفة، ألن املتغريات العاملية  ستثماراالـ  3ـ  3ـ  3

واملشاركة بني األقطار العربية . املباشر ستثمارقليمية واحمللية أصبحت حتبذ التوجه حنو االواإل
يف املشروعات الزراعية املرحبة، الشك أا أفضل كثريا يف حتقيق التنمية الزراعية من  ستثمارباال

ار العربية املنتجة وعلى سبيل املثال، تعتمد معظم األقط. تقدمي التمويل أو املعونة من قطر لقطر آخر
بأسعار أعلى كثريا من أسعار البطاطس  –جانب كبري من تقاوي البطاطس  استريادللبطاطس على 

من خارج األقطار العربية لعدم مالءمة ظروفها املناخية، مع وجود هذه الظروف املناخية  –العادية 
ومن مث فإن إقامة . واليمن املالئمة يف مناطق معينة يف أقطار عربية أخرى مثل العراق واملغرب

ي مربح ميكن أن حيقق فوائد مجة لعدد كبري من األقطار العربية، سواء تلك استثمارمشروع 
  .املشاركة بالتمويل أو املنتجة للتقاوي أو املستخدمة هلا

لألمن  ة ومشاريع برامجاستراتيجيونظرا لكون املنظمة العربية للتنمية الزراعية قامت بإعداد 
قتراح بإنشاء صندوق للتنمية الزراعية ميكن أن يكون رافدا جديدا يتكامل ي العريب، فإن االالغذائ

. مع مؤسسات التمويل القائمة لإلسراع بوتائر التنمية الزراعية وسبل حتقيق األمن الغذائي العريب
األمن  ويتمثل اهلدف األساسي هلذا الصندوق يف تعبئة املوارد املالية لتمويل مشروعات وبرامج

الغذائي العريب، مع التركيز على إنتاج السلع الزراعية الغذائية وخاصة احلبوب، والسلع الوسيطة 
اليت تساعد على اإلنتاج الزراعي، ومتويل الدراسات الفنية ودراسات اجلدوى ملشروعات إنتاج 

  .الغذاء
  

                                                
  .376، 374األمن الغذائي للوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص  : حممد السيد عبدالسالم -  )1(
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  الخاتمة

صعوبات  االجتماعيقتصادي وواجهت اجلزائر أثناء مسريا التنموية، وحتقيق تقدمها اال
ة، والثقافية، غري أن مشكلة االجتماعيومشاكل عديدة يف شىت النواحي السياسية، واالقتصادية، و

رتباطا االغذاء تعترب من أهم املشكالت لكوا تشكل حتديا خطريا لالقتصاد اجلزائري ، وترتبط 
 أن القضاء على هذه املشكلة أو على وثيقا حبياة اإلنسان اجلزائري وأمنه واستقراره، إضافة إىل

وملواجهة هذه املشكلة . ةاالجتماعينطالقة حتمية للتنمية االقتصادية وااألقل التقليل من حدا يعد 
اخلطرية قامت السلطة بإعداد وتطبيق عدة خمططات وبرامج وسياسات كانت دف إىل تطوير 

لغذائي، غري أن هذه السياسات والربامج مل القطاع الزراعي وحتقيق مستويات مالئمة من األمن ا
واستهدفت هذه الدراسة . تأت بثمارها املنتظرة، بل سامهت أحيانا يف تعميق املشكلة الغذائية

  .تسليط الضوء على طبيعة املشكلة الغذائية، وأسباا، واستراتيجية عالجها
  :وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات املستخلصة من الدراسة 

  النتائج: أوال 

اإلنسانية مليء حبوادث ااعات اليت كانت تصيب دوال، أو مناطق أكثر إن تاريخ  ـ 1
ستفحلت يف ا) الفجوة التغذوية ( ولكن اجلوع وأزمة الغذاء . حتسسا وتأثرا بسنوات اجلفاف

العقود األخرية، حيث أصبحت ظاهرة عامة، ومستمرة تعاين منها دول كثرية، وأعداد هائلة من 
وعموما هناك حنو مليار نسمة يف العامل يعانون . السكان، وتؤدي حبياة الكثريين، وخاصة األطفال

والغريب يف . مليون نسمة تعاين من حاالت اجلوع 200من نقص الغذاء، وسوء التغذية، وحوايل 
زون نتاج الزراعي الغذائي العاملي، واملخذا يف ظل االرتفاع امللحوظ يف اإلاألمر، حيدث كل ه
  ).من االستهالك العاملي للحبوب  %21( االستراتيجي العاملي 

حادة، ) فجوة غذائية ( تعاين أغلب الدول النامية، وخاصة الغربية من مشكلة غذائية  ـ 2
يكمن جوهرها يف قصور معدل منو اإلنتاج الزراعي الغذائي، وخاصة املواد الغذائية األساسية 

لب على الغذاء، وزيادة االعتماد على اخلارج يف تغطية ومنها احلبوب عن معدل منو الط
غري أن مازاد املشكلة خطورة وأضفى عليها بعدا . االحتياجات من املواد الغذائية االستراتيجية
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أعمق هو تركز فائض الغذاء، وخاصة احلبوب بيد عدد قليل من الدول املتقدمة ذات القدرة 
ممثلة يف ( القوي يف العامل، كالواليات املتحدة األمريكية االقتصادية الكبرية، والنفوذ السياسي 

، مما جعل أمره خيضع لتأثري أي تغيري يف السياسات اليت تتبعها هذه )الشركات متعددة اجلنسيات 
  .الدول ، أو بسبب سوء العوامل املناخية

من عديدة منذ حتررها، وخاصة يف عقدي الستينيات والسبعينيات تبنت دول نامية  ـ 3
عتقادا بأن الصناعة هي االقرن العشرين مناذج للتنمية تعطي األولوية للصناعة، وسكان احلضر، 

، يف حني أمهلت الزراعة )املشكلة الغذائية  احتواءالتايل بو( القتصادية االقطاع الذي حيقق التنمية 
صصة هلا، أو من ية املخستثمارقليمي سواء من حيث نسبة النفقات االأو اإل يف إطارها احمللي،

 ةاالجتماعيزراعية والغذائية، أو من حيث توفري اخلدمات لحيث سياسات تسعري املنتجات ا
فلم تكن نتيجة ذلك تفاقم مشكلة الغذاء فحسب، . صحية يف القرى واملناطق الريفيةلوالتربوية وا

  .بل أيضا زيادة املديونية اخلارجية والتبعية للخارج
ية شضاع املعيوخل يف أي جمتمع مؤشرا هاما من مؤشرات األميثل منط توزيع الد ـ 4

 فكل من الصني واهلند قد حققتا االكتفاء الذايت يف معظم املنتجات. النسبية لفئات اتمع املختلفة
نتاجية، غري أنه يف اهلند يعاين مئات املاليني من السكان من نقص الغذاء ارتفاع اإلالغذائية بفعل 
يتجاوز متوسط ما حيصل عليه الفرد من أغذية الطاقة حنو ألفي سعر حراري، ال( وسوء التغذية 

بسبب سوء توزيع الدخل أساسا، ولكن األمر ) وتسعة وعشرون غراما من الربوتني يف اليوم 
  .ة من خالل تبنيها للنظام االشتراكياالجتماعيخالف ذلك يف الصني ألا تعطي أمهية للعدالة 

اء منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والبنك الدويل لإلنشاء يتوقع كل من خرب ـ 5
والتعمري أن مشكلة الغذاء يف الدول النامية ستكون أكثر حدة يف املستقبل إذا ما استمرت 
الظروف على ما هي عليه، وخاصة عند التحرير الكامل للتجارة اخلارجية بفعل تطبيق النظام 

لية، ألن العديد من الدول النامية تعتمد بنسبة كبرية على الواردات العاملي اجلديد للتجارة الدو
الغذائية يف تغطية احتياجاا الغذائية، واليت سترتفع أسعارها يف السوق العاملية بسبب خفض 

  . الدعم الزراعي، وخاصة يف دول االحتاد األورويب
عتماد المالحمها يف تزايد اتواجه اجلزائر يف الوقت الراهن مشكلة غذائية حادة تتحدد  ـ 6

نتاج الزراعي الوطين عن ور اإلعلى اخلارج يف تغطية االحتياجات الغذائية الكلية بسبب قص
مواجهة تطور االستهالك الغذائي للسكان، وكذلك ارتفاع نسبة عدد السكان الفقراء الذين 

بب أي تدهور يف وميكن أن تزداد الوضعية خطورة بس. يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية
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عائدات احملروقات بفعل اخنفاض األسعار وحجم الطلب، ذلك ألن صادرات احملروقات تشكل 
خالل الفترة  %97.2و  %93.4حصة مسامهتها ما بني  معظم صادرات اجلزائر، حيث تراوحت

1991 – 2001.  
وحماصيل يف اجلزائر بصفة عامة،  اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين اتصف ـ 7

 اخنفضالبقول اجلافة واحلبوب على وجه اخلصوص بالتذبذب من سنة ألخرى، فعلى سبيل املثال 
والتزال . 1997مليون قنطار سنة  8.7إىل  1996مليون قنطار سنة  49إنتاج احلبوب من حوايل 

السنوات  رغم حتسنها يف( إنتاجية اهلكتار من البقول اجلافة واحلبوب واخلضر يف اجلزائر منخفضة 
  . مقارنة بإنتاجية بعض الدول العربية، مثل مصر، وسورية، واملغرب، وتونس) األخرية 
عرفت واردات اجلزائر من املواد الغذائية تطورا كبريا ومستمرا من حيث الكمية  ـ 8

والقيمة بسبب ثبات أو اخنفاض اإلنتاج الزراعي من جهة، وارتفاع الطلب على املواد الغذائية 
من خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات الزيادة السكانية وحتسن متوسط الدخل الفردي بفعل 

  . جهة أخرى
تعود املشكلة الغذائية يف اجلزائر بدرجة أساسية إىل قصور اإلنتاج الزراعي الوطين عن  ـ 9

وقات مواجهة تطور االستهالك الغذائي للسكان، ومن مث فإن مسببات هذه املشكلة ترجع إىل املع
  . اليت يواجهها اإلنتاج الزراعي، وكذلك األسباب اليت تؤدي إىل ارتفاع الطلب على الغذاء

الدقيق، ( ة املطبقة يف اجلزائر، ودعم أسعار املواد الغذائية االجتماعيمسحت السياسة  ـ 10
ستهلك خاصة للم... ) اخلبز، اخلضر اجلافة، احلليب ومشتقاته، السكر، الزيوت واملواد الدمسة 

. الوصول إىل مستويات استهالك ومحاية اجتماعية مقبولة، وحتسن كمي ونوعي للوجبة الغذائيةب
السلع  نورفع الدعم املايل عولكن أدت اإلصالحات االقتصادية، وتدابري حترير األسعار 

واخلدمات خاصة إىل اخنفاض القدرة الشرائية، واستفحال ظاهرة البطالة، وارتفاع نسبة عدد 
مستوى االستهالك  ارتفعسكان الفقراء الذين يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، ويف املقابل ال

صالحات االقتصادية، ت ضخمة بفعل سياسات االنفتاح واإلللفئات امليسورة اليت مجعت ثروا
وما صاحبها من منو للعديد من األنشطة التجارية واخلدمية الطفيلية، واستفحال ظاهرة الفساد 

  . الرشوة يف مجيع دواليب السلطة اجلزائريةو
مزارع التسيري الذايت، ( ساهم غموض وعدم استقرار نظام امللكية الزراعية  ـ 11

التعاونيات الزراعية للمجاهدين، تعاونيات الثورة الزراعية، املزارع الفالحية االشتراكية، 
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ف واخنفاض اإلنتاج الزراعي بشقيه يف ضع لاعف بشكل) املستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية 
  . النبايت واحليواين

نتاج الزراعي، وذلك مسؤولة عن قصور اإل ستثمارال االتعد سياسة الدولة يف جم ـ 12
عتمادات املالية املخصصة للقطاع الزراعي، إضافة إىل أن املنجز منها ماليا من خالل ضعف اال

  .2000بل سنة كان منخفضا، وخاصة خالل الفترة ما قوماديا 
العديد من  ستقاللعرف نظام تسويق املنتجات الزراعية يف اجلزائر منذ اال ـ 13 

اإلجراءات التنظيمية اليت كانت دف إىل رفع مستوى اإلنتاج الزراعي، وضمان حد أدىن لدخل 
عة، وغري غري أن التغيريات املتسار. املنتجني الزراعيني، ومحاية القدرة الشرائية للمستهلكني خاصة

الشاملة يف أسلوب تسويق املنتجات الزراعية، وخاصة الفواكه  واخلضر، واقتصار تنظيم حتديد 
على القطاع ) باستثناء احلليب ( األسعار على احلبوب، ومجيع املنتجات الزراعية غري احليوانية 

افة فقط ترتيب والبقول اجلعلى احلبوب  1982الزراعي العام، مث اقتصار حتديد األسعار منذ سنة 
  . عنها آثار سلبية على اإلنتاج الزراعي 

عاىن القطاع الزراعي يف اجلزائر وخاصة خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات من  ـ 14
نقص يف األيدي العاملة الزراعية املؤهلة، ويف اإلطارات الفنية من مهندسني وتقنيني زراعيني ذوي 

  . تطوير اإلنتاج الزراعي ورفع مردوديتهكفاءة مرتبطني باألرض ساهرين على 
رغم الدور الكبري ملستلزمات اإلنتاج الزراعي يف ارتفاع مستوى اإلنتاجية الزراعية  ـ 15

ا يف اجلزائر مازال دون املستوى املطلوب مقارنة استعماهلوطاقة اإلنتاج الزراعي، فإن 
وتشمل مستلزمات اإلنتاج . ىباالحتياجات الفعلية من جهة، والدول املتقدمة من جهة أخر

الزراعي اليت يظهر القصور يف استخدامها بصفة أساسية كل من البذور احملسنة، واألمسدة 
  . واملبيدات الكيماوية، واآلالت الزراعية

يعترب ختطيط وإجراء األحباث الزراعية يف الدول النامية ذو أمهية بالغة، وخاصة يف  ـ 16
، وزيادة معدل التنمية الزراعية، ةة إىل رفع أخطار املشكلة الغذائيتلك البلدان اليت تسعى جاهد

  .غري أن البحث العلمي يف اجلزائر بصورة عامة والزراعي خاصة الزال يف طور تكوين الباحثني
  التوصیات: ثانیا 

لتخفيف حدة املشكلة الغذائية يف العامل، وتفادي خطر ااعة يف الدول النامية  ـ 1
ب على كل دول العامل ، وخاصة الدول النامية اليت تعاين من هاته املشكلة التنسيق مستقبال، جي
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  : بتحقيق ما يلي والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية الختاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة 
مساعدة الدول النامية منخفضة الدخل على تنمية القطاع الزراعي، وحتسني  ـ 1 ـ 1

  . اعي النبايت واحليواين بصفة عامة، واملواد الغذائية األساسية على اخلصوصاإلنتاج الزر
ة واالقتصادية املواتية اليت يسودها االجتماعياملسامهة يف خلق البيئة السياسة و ـ 2 ـ 1

  . السالم واالستقرار لتمكني الدول النامية من إعطاء أولوية كافية لألمن الغذائي واستئصال الفقر
توجيه السياسات املتعلقة بالتجارة الدولية يف جمال السلع الزراعية والغذائية إىل  ـ 3 ـ 1

  . تعزيز األمن الغذائي يف العامل 
  . إنشاء صندوق خاص ملعاجلة أو التخفيف من حدة املشكلة التغذوية يف العامل ـ 4 ـ 1
طق اليت تعاين بناء خمزون استراتيجي من احلبوب على مستوى القارات، بل املنا ـ 5 ـ 1

  . من اجلوع والفقر
لتفادي التحديات واملخاطر املترتب عن مشكليت الفجوة الغذائية والتغذوية يف اجلزائر،  ـ 2

وحتقيق األمن الغذائي للسكان مستقبال جيب إعادة االعتبار للقطاع الزراعي ضمن السياسة 
لغذائي، وخاصة احلبوب ، البقول االقتصادية، ومنح األولوية لتحسني وتكثيف اإلنتاج الزراعي ا

اجلافة، واحلليب، واألعالف، واللحوم البيضاء واحلمراء، واألمساك، وختصيصها مبا تستحق من 
الصحيح  ويعترب ذلك هو املدخل. موارد وجهود إمنائية خصوصا وأن املوارد الزراعية تسمح بذلك

توقع يف األسعار العاملية وبالتايل تكاليف لتفادي خماطر التبعية الغذائية، والتغلب على االرتفاع امل
املواد الغذائية، واالستعداد ملرحلة ما بعد البترول والغاز اليت ال ميكن االستمرار يف  استرياد

  . االعتماد عليها لتمويل الواردات والتنمية
زيادة املساحات املزروعة سنويا من حماصيل احلبوب، والبقول اجلافة، واألعالف،  ـ 3

ويتم هذا التحسني باللجوء إىل عدة . اذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتحسني معدالت إنتاجهاواخت
التربة املناسبة، وإعداد األرض للزراعة إعدادا جيدا، والزراعة يف املواعيد األكثر  اختياروسائل ك

مالءمة، وإنتاج أصناف جديدة أعلى حمصوال وأكثر مقاومة لألمراض بواسطة االنتخاب 
والتهجني، وإضافة األمسدة الكيماوية باملقادير املطلوبة، إتباع الدورة الزراعية الثالثية أو الرباعية، 

  . إخل... وتوسيع املساحات املروية 
حتسني السالالت احليوانية من خالل التهجني بني السالالت احمللية والسالالت  ـ 4

  . ها مرتفعة اإلنتاجية ومالئمة للظروف احملليةاألجنبية العالية اإلنتاج، وانتخاب سالالت من نسل
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حتسني ظروف معيشة احليوان من خالل توفري الغذاء املناسب واملتوازن على مدار  ـ 5
العام، واملاء النظيف، واملكان املالئم، والرعاية الصحية الكاملة ألن احليوان يتعرض لألوبئة 

  .  كثري من األحيان تقضي عليهواألمراض والطفيليات اليت تقلل من إنتاجيته، ويف
لتغطية خمتلف االحتياجات من املياه يف املستقبل يستلزم أن تبذل جهودا معتربة  ـ 6

لتحقيق إجنازات جديدة يف جماالت املياه، وصيانة شبكات نقل وتوزيع املياه، وترشيد استخدام 
الرش، والري بالتنقيط، والري أساليب الري احلقلي احلديثة ، مثل الري ب عمالاملياه عن طريق است

   .باألنابيب البوابية
  :فيما يتعلق بامللكية الزراعية نقترح التايل  ـ 7
تسوية أوضاع الفالحني الذين ميلكون األرض عن طريق احليازة مبنحهم عقود  ـ 1 ـ 7

مان امللكية لتسهيل التعامل مع املؤسسات اخلدمية، وخاصة البنوك اليت تشترط عقود امللكية كض
  .عند منح القروض للفالحني

أن تتكفل الدولة باستصالح األراضي، وتوزيعها على األشخاص الذين تتوفر  ـ 2 ـ 7
  .فيهم شروط خدمة األرض، على أن متنح األولوية يف ذلك ألبناء املنطقة 

سحب عقود ملكية األرض من الفالحني الذين ختلوا أو اونوا عن خدمة  ـ 3 ـ 7
  .ة هلم يف إطار اإلستصالحاألرض املمنوح

دعم إنشاء املؤسسات اخلدمية يف خمتلف ااالت، وعلى مستوى كل جهات الوطن،  ـ 8
وحتديثها بصورة متواصلة لكي تؤدي واجباا على خري وجه، وبتوافق مع روح العصر، مع منح 

  . األولوية للبحث العلمي واإلرشاد الزراعي
ية، دف على تقليص التفاوت الواضح بني الريف ضرورة تبين سياسة تنموية ريف ـ 9

واملدينة، مع التركيز على إنشاء البىن التحتية وتوفري املرافق واخلدمات األساسية، وإعطاء األولوية 
  . للمناطق األكثر حرمانا، وبالتايل األكثر حاجة

على ضرورة العمل على تبين سياسة سكانية تقوم على حتويل الزيادة السكانية  ـ 10
ها وتنمية قدراا وتوظيفها لصاحل دفع عجلة التنمية استثمارمصدر قوة، عن طريق حتسني 

  . االقتصادية
) وخاصة القمح ( ساسية إستراتيجي من املواد الغذائية األتكوين خمزون طوارئ  ـ 11
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ح يغطي احتياجات ستة أشهر على األقل، نظرا ألمهية هذا املخزون يف تنظيم واستقرار املتا
لالستهالك، وضمان وصوله إىل الفئات السكانية األكثر تعرضا ملشاكل الفقر والتغذية، كما أنه 

  . يساعد على تفادي التقلبات احلادة يف األسواق العاملية بسبب الظروف الطارئة
اختاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة بترشيد استهالك املواد الغذائية لكافة السكان،  ـ 12
ئات امليسورة بغية تقليص الفجوة الغذائية من جهة، وحتسني املستوى االستهالكي وخاصة الف

ويتم ترشيد .للفئات احملرومة وحمدودة الدخل دف تقليص الفجوة التغذوية من جهة أخرى 
امتصاص جانب من القدرة الشرائية املتاحة هلا، ووضع : االستهالك للفئات امليسورة من خالل 

  .السلع الغذائية الكمالية قيود على استرياد
تعزيز وتفعيل مقومات التكامل الزراعي مع البلدان العربية، ألن املوارد الزراعية  ـ 13

العربية من املنظور التكاملي القومي ذات وفرة نسبية ملحوظة، وذات قدرات كبرية على حتقيق 
  .مستويات أفضل لألمن الغذائي العريب

  
  



Résume 
 

A l`instar des pays sous développés l`Algérie travers des situations difficultueuses dont 
l`intensité s`accélère de plus en plus. Parmi ces dérnières figure la problématique alimentaire. 
Celle-ci demeure parmi les questions cruciales qui vulnérabilisent son développement et qui 
à la longue peuvent rendre CADUC les éfforts en matière de sécurité alimentaire. Les pays 
détendeurs de capitaux et de savoir-faire utilisent cette donnée comme arme pour faire 
obdiguer les pays pauvres et leur imposer leur hégémonie sous prétexte de la lutte 
antiterroriste et la défense des droits de l’homme et de faire régner et l’autre démocratique 
Afin d’examiner cette question en algèrie, il a fallu poser les interrogations suivantes : 

   - Quelle est la nature de la question alimentaire ? 

   - Quelles sont les causes ? 

   - Comment parvenir à  solutionner ce problème ? 

Afin d’y répondre, nous avons opté  pour un cheminement comprenant  trois 
hypothèses de base : 

1- Le déséquilibre entre l’offre et la demande et l’augmentation de la proportion des 
sous-alimentes en Algérie constitue en somme la première hypothèse. 

2- La seconde se rapporte aux causes qui ont concurru a’ l’apparition de la crise 
alimentaire  

3- Quant a’ la troisième hypothèse elle s’articule autour des  moyens qu’il faut 
déployer pour palier les insuffisances alimentaires en suivant en outre une politique 
agricole cohérente en mesure de rétablir les équilibres tant covoités en matière de 
couverture des besoins locaux des résidences. 

Aprés étude et analyse, plusieurs constats ont pu entre mis au point : 

1 - la question alimentaire demeure tributaire des aléas climatiques du problème du 
foncier et de la faiblesse des investissements financiers alloués au secteur agricole, comme 
elle s’apparente intimiment liée à un manque d’encadrement technique approprié considère 
comme élément essentiel de productivité. 

2 - Les reformes économiques et les programmes d’ajustement structurel et la mise à 
niveau ont contribué à’ l’aggravation de la pauvreté des populations. 

3 - La lutte contre cette dépendance alimentaire appelle à revoir la place du sécteur 
agricole au sein de la politique économique, et à  fournir des éfforts considérables dans le 
domaine de l’eau et la maintenance des réseaux de distribution de l’eau, tout en introduisant 
de nouvelles techniques d’irrigation. 

4 - Une assistance alimentaire demeure fondamentale pour les classes deshéritées tout 
comme la constitution de réserves alimentaires stratégiques des produits alimentaires de base 
surtout  le blé pour couvrir la consommation de six mois au moins pour éviter les aléas aigus 
du marché mondiale. 

Mots clés : problème alimentaire- sécurité alimentaire – problème de Sécurité 
alimentaire  - déficit alimentaire – déficit Nutritionnél – dépendance 
alimentaire  – production agricole – productivité – importation – 
exportation –  Modéle alimetaire.   



  ملخص
تعاين الدول النامية مبا فيها اجلزائر يف الوقت الراهن من أزمات عديدة أخذت بالتفاقم مع الزمن، ومشكلة الغذاء واحدة من 

ويزيد هذه املشكلة تعقيدا حترير أسعار املنتجات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي الذي سيترتب عنه زيادة  .أهم هذه األزمات
احلبوب، احلليب ( اء هذا االرتفاع يف أسعار عناصر اإلنتاج الزراعي، وأسعار املنتجات الغذائية املستوردة أعباء أكرب من جر

وكذلك إمكانية استخدام الدول املتقدمة  .بفعل خفض الدعم الزراعي يف الدول املصدرة للمنتجات الغذائية) اخل ... ومشتقاته 
  .لدول املتخلفة حبجة حماربة اإلرهاب، وحقوق اإلنسان، ونشر قيم الدميقراطيةللفوائض الغذائية كسالح لفرض هيمنتها على ا

ما هي طبيعة املشكلة الغذائية يف اجلزائر ؟، : وللتعمق يف دراسة هذه املشكلة بالنسبة حلالة اجلزائر مت طرح اإلشكالية التالية 
  .وما هي أسباا ؟، وكيف ميكن معاجلتها ؟

  :قة، وضع الباحث عدة فرضيات أمهها بالساولإلجابة على التساؤالت 
تتحدد مالمح املشكلة الغذائية يف اجلزائر من خالل عدد من املؤشرات، أمهها أن معظم املواد الغذائية :  الفرضية األوىل

لذين يعانون من وكذلك ارتفاع عدد السكان ا. اإلستراتيجية تعاين من وجود فجوة كبرية بني اإلنتاج، واالحتياجات الغذائية الكلية
  .نقص الغذاء وسوء التغذية
تفاعلت جمموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف نشوء واستفحال مشكليت الفجوة :  الفرضية الثانية

  .الغذائية والتغذوية يف اجلزائر
مثل عية ناجعة متكن من االستغالل األيتطلب توفري األمن الغذائي للسكان يف املستقبل إعداد سياسة زرا:  الفرضية الثالثة

  .لالمكانات املادية واملالية والبشرية املتوفرة على مستوى البلد
  : وبعد الدراسة والتحليل ملختلف عناصر البحث مت التوصل إىل النتائج والتوصيات التالية 

اصيل البقول اجلافة واحلبوب على وجه اخلصوص بالثبات ـ اتصف اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر بصفة عامة، وحم 1
شح األمطار املتساقطة وتذبذا، عدم وضوح واستقرار نظام امللكية الزراعية، : والتذبذب من سنة ألخرى بفعل عدة أسباب منها 

ويق املنتجات الزراعية، نقص ضعف االعتمادات املالية املخصصة للقطاع الزراعي، التغيريات املتسارعة وغري الشاملة ألسلوب تس
على تطوير اإلنتاج الزراعي  ساهرينباألرض وال من مهندسني وتقنيني زراعيني املرتبطني األيدي العاملة املاهرة واإلطارات الفنية

  .ورفع مردوديته 
وتطبيق  ،قتصاديةـ ارتفاع نسبة عدد السكان الفقراء الذين يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية بسبب اإلصالحات اال 2

برناجمي االستقرار والتصحيح اهليكلي بصفة عامة، وتدابري حترير األسعار ورفع الدعم املايل عن السلع واخلدمات على وجه 
  .صوصاخل

جيب إعادة االعتبار للقطاع الزراعي ضمن السياسة االقتصادية ) التبعية الغذائية خاصة ( ـ لتفادي خماطر املشكلة الغذائية  3
ح األولوية لتحسني وتكثيف املنتجات الزراعية األساسية، وبذل جهود معتربة لتحقيق إجنازات جديدة يف جمال املياه، وصيانة ومن

  .شبكات نقل وتوزيع املياه، وترشيد استعماهلا باستخدام أساليب الري احلقلي احلديثة 
الدخل احملدود على رفع مستوى استهالكهم من ـ وللتقليص من حدة الفجوة التغذوية جيب مساعدة احملرومني وذوي  4

يغطي احتياجات ستة أشهرة على ) القمح خاصة ( املواد الغذائية، وتكوين خمزون طوارئ إستراتيجي من املواد الغذائية األساسية 
  .األقل لتفادي التقلبات احلادة والطارئة يف السوق العاملية

  .تكون يف مستوى الدرجة العلمية املعدة من أجلها هذا باختصار ما تناولته الرسالة ، وآمل أن 
  :الكلمات املفتاحية 

املشكلة الغذائية، األمن الغذائي، مشكلة األمن الغذائي، الفجوة الغذائية، الفجوة التغذوية، التبعية الغذائية، اإلنتاج الزراعي، 
  .اإلنتاجية، الواردات، الصادرات
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  تطور اإلنتاج وصافي التجارة الخارجیة من الحبوب في العالمـ 
ف ي   لمجموع ات  الس لعیة الغذائی ة   اكتف اء ال ذاتي ألھ م    تط ور نس ب اال  ـ 

  الدول العربیة
  العناصر الغذائیة الضروریة لإلنسان والحیوانات الراقیةـ 
حتیاجات الیومیة من العناصر الغذائیة الموصي بھ ا م ن قب ل لجن ة     االـ 

  خبراء التغذیة التابعة لمنظمتي الصحة واألغذیة والزراعة الدولیتین
  المعونــات الغذائیــة العالمیــةـ 
  العالم حسب القارات عدد السكان فيتطور ـ 
 - 1974متوس  ط إنتاجی  ة الحب  وب ف  ي ال  وطن العرب  ي خ  الل الفت  رة     ـ   

1989  
  1992 - 1979تطور متوسط إنتاج الفرد من الحبوب خالل الفترة ـ 
 1970ستثمارات في الوطن العربي باألسعار الجاریة خالل الفترة االـ 

– 1986  
ب ف ي الجزائ ر خ الل    تط ور المس احة واإلنت اج واإلنتاجی ة م ن الحب و      ـ 

  1970/2002ترة ــــــــــــالف
تط  ور المس  احة واإلنت  اج واإلنتاجی  ة م  ن البق  ول الجاف  ة ف  ي الجزائ  ر  ـ   

  1970/2002خالل الفترة 
تط  ور المس  احة واإلنت  اج واإلنتاجی  ة م  ن المحاص  یل الص  ناعیة ف  ي      ـ   

  1970/2002الجزائر خالل الفترة 
م ن الخض ر ف ي الجزائ ر خ الل      تط ور المس احة واإلنت اج واإلنتاجی ة     ـ 

  1970/2002الفترة 
تطور المس احة واإلنت اج واإلنتاجی ة م ن الب اطس والطم اطم والبص ل        ـ 

  1970/2002والشمام والبطیخ في الجزائر خالل الفترة 
تط  ور المس احة واإلنت  اج واإلنتاجی ة م  ن الم والح ف  ي الجزائ ر خ  الل     ـ   

  1970/2002الفترة 
اإلنتاجی  ة م  ن العن  ب ف  ي الجزائ  ر خ  الل   تط  ور المس  احة واإلنت  اج و ـ   

  1970/2002الفترة 
تط  ور المس  احة واإلنت  اج واإلنتاجی  ة م  ن التم  ور ف  ي الجزائ  ر خ  الل   ـ   

  1970/2002الفترة 
تط ور المس احة واإلنت اج واإلنتاجی ة م ن الزیت ون ف ي الجزائ ر خ الل          ـ 

  1970/2002ترة ــــــــــــــالف
ة من التین في الجزائر خالل الفترة تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیـ 

1970/2002  
تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجیة من الفواكھ ذات الحبیب ات والن واة   ـ 

09 
09 
14 
16 
19 
23 
26 
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  1970/2002ر خالل الفترة ـــفي الجزائ
  1970/1999تطور عدد المواشي  في الجزائر خالل الفترة ـ 
  1970/1999تطور إنتاج اللحوم الحمراء في الجزائر خالل الفترة ـ 
  1968/2000تطور إنتاج لحوم الدجاج في الجزائر خالل الفترة ـ 
  1970/1999بحري في الجزائر خالل الفترة لاالصید تطور إنتاج ـ 
  1968/2002تطور الحلیب في الجزائر في الجزائر خالل الفترة ـ 
  1968/2002تطور إنتاج بیض المائدة في الجزائر خالل الفترة ـ 
  1970/2001ائر من الحبوب خالل الفترة تطور واردات الجزـ 

.  

.  

رقم 
 الصفحة عنــوان الجــــدول الجدول

28  
29  
  
30  
  
31  
  
32  
  
33  
  
34  
35  
36  
  
37  
  
38  
  
39  
  
40  
  
41  
42  
  
43  

  1970/2001تطور واردات الجزائر من البقول الجافة خالل الفترة ـ 
تط   ور واردات البط   اطس والحلی   ب ومش   تقاتھ والس   كر ومنتجات   ھ     ـ    

والقھ    وة والشــ    ـاي والتب    غ والفواك    ھ  ف    ي الجزائ    رخالل الفت    رة   
1970/2001  

تط    ور متوس   ط واردات المنتج    ات الغذائی   ة بالنس    بة للس   اكن ف    ي    ـ     
  1970/1989الجزائرخالل الفــترة 

تب غ ف ي الجزائ ر    تطور قیمة واردات المواد الغذائی ة والمش روبات وال  ـ 
  1970/2001خالل الفــــــترة 

تطور صادرات الجزائر من المنتجات الزراعیة  ف ي الجزائ ر خ الل    ـ 
  1970/2001الفـــــــــــــترة 

تط   ور قیم   ة ص   ادرات الم   واد الغذائی   ة والمش   روبات والتب   غ  ف   ي    ـ    
  1970/2001الجزائر خالل الفترة 

التب غ ف ي الجزائ ر خ الل الفت رة      تطور الفجوة لبعض المواد الغذائیة وـ 
1970/1999  

تط   ور الفج   وة بالنس   بة للم   واد الغذائی   ة ف   ي الجزائ   ر خ   الل الفت   رة  ـ    
1970/2001  

الحصة بالنسبة لك ل مجموع ة س لعیة ض من قیم ة ص ادرات الجزائ ر        ـ 
  1991/2001السلعیة خالل الفترة 

ق حسب المن اط ) من حیث القیمة ( توزیع صادرات الجزائر السلعیة ـ 
  1991/2001الجغرافیة خالل الفترة 

حس ب البل دان   ) من حیث القیم ة   ( ـ توزیع صادرات الجزائر السلعیة 
  2001 /1990خالل الفترة 

حس ب المن اطق   ) من حی ث القیم ة   ( توزیع واردات الجزائر السلعیة ـ 
  1991/2001الجغرافیة خالل الفترة 

حس ب البل  دان  ) م ة  م ن حی ث القی  ( توزی ع واردات الجزائ ر الس لعیة    ـ   
  1990/2001خالل الفترة 

  متوسط كمیات المواد الغذائیة التي یستھلكھا الساكن في الجزائرـ 
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44  
  
45  
46  
  
47  
  
  

الحص  ص التغذوی  ة للوجب  ات المختلف  ة ومع  دل تغطی  ة االحتیاج  ات       ـ   
  مقارنـــــــــــــــة باالحتیاجات المتوسطة

ف  ي   تط  ور متوس  ط كمی  ات الم  واد الغذائی  ة الت  ي یس  تھلكھا الس  اكن       ـ   
  الجزائر

الحص  ص التغذوی  ة للوجب  ات المختلف  ة ومع  دل تغطی  ة االحتیاج  ات       ـ   
  مقارنـــــــــــــــة باالحتیاجات المتوسطة

تط   ور دع   م األس   عار عن   د االس   تھالك ف   ي الجزائ   ر خ   الل الفت   رة    ـ    
1980/1993  

االعتمادات المالیة العمومیة المخصصة للقطاع الزراعي والص ناعي  ـ 
  1967/1993الفترة في الجزائر خالل 

ـ تطور اإلنجاز المالي لالس تثمارات ف ي القط اع الزراع ي والص ناعي      
  1967/1993ترة ـــــخالل الف

.  

.  

رقم 
 الصفحة عنــوان الجــــدول الجدول

48  
  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  

الخص  ائص المناخی  ة األساس  یة ل  بعض المواس  م الزراعی  ة وتأثیراتھ  ا  ـ   
  لجزائرعلى إنتاج الحبوب في ا

  1967/2001تطور القوى العاملة الزراعیة في الجزائر خالل الفترة ـ 
تط  ور حض  یرة الج  رارات والحاص  دات ف  ي الجزائ  ر خ  الل الفت  رة     ـ   

1967/2001  
تطور مستوى كثافة الجرارات والحاصدات في الجزائر خالل الفترة ـ 

1980/2001  
  1997لعالم سنة مقارنة مستوى الكثافة اآللیة السائدة في بعض دول اـ 

تط    ور اس    تعمال األس    مدة المعدنی    ة ف    ي الجزائ    ر خ    الل الفت    رة    ـ     
1978/1999  

تطور نصیب الھكتار من األسمدة المعدنیة ف ي الجزائ ر خ الل الفت رة     ـ 
1967/1997  

 ـ تطور استخدام المبیدات الكیماویة في الجزائر خالل الفترة

1981/1999  
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