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التي تحظى باهتمام عالمي  أهم القضايامن  الفجوة الغذائيةتقليص و  األمن الغذائي مشكلة تحقيقتعتبر    
ال تعتبررر إذ نتيجرة للعييرري مرن العوامري الترري تحريل بعررو الغررذاي وال لر  علير    يرومكبيرر يتاايري يومرا بعرري 

آتررذتا بررذل  تررياتل  أبعايهررا و تعرري     برريحسرر همررا اصتدرراييا ن مشرركلة تررامين الغررذاي المرراني كمررا ونوعررا
ستراتيجية وتياعيا  يولية.  اتجاها  سياسية وا 

تادرة بعري توسرف مف روم األمرن وانتقالر  مرن  القومي من األمن جاي ال يتجاأوصضية األمن الغذائي هي    
األول مرن  المقاربة التقلييية القائمة على المف وم العسكري الذي نظر إلي  من ااوية القوة القومية ني المقرام

االصتدايية  السياسية  اإلنسانية إلى مف وم أوسف ليشمي األبعاي:  نصبي كي من دناع القرار واالستراتيجيي
 .والغذائية

ا  القرررن الماضرري عنرريما تنبرر  يالعررالمي نرري بيايررة سرربعين مسررتو  معضررلة علررى الالقضررية ك وبرررا  هررذ     
عراني من را يعلرى الغرذاي ومعريال  إنتاجر   وهري نجروة  العالم إلى متا ر تاايي الفجوة بين معريال  ال لر 

التي نشأ   هذ  المشكلةوالعالم العربي يعي من اليول التي تعاني من   العالم النامي بليان األولني المقام 
  وحيررإ إن ال لرر  علررى المررواي الغذائيررة نرري ارتفرراع مسررتمر ربررينتيجررة نمررو اإلنترراا الغررذائي نرري العررالم الع

صائمرررة   وتتدرررير الحبرررو  واأللبررران والسررركر والا ررر  يمرررة الرررواريا  الغذائيرررة والاراعيرررةص انعكرررل ذلررر  علرررى
  نرري حررين تدررير التضررار والفام ررة واألسررما  الترري يتمتررف الررو ن العربرري نرري الررواريا  الاراعيررة العربيررة

  إنتاج ا بمياة نسبية.
االصتدرراي يجرر  التركيررا عليرر  نرري حجررر الااويررة يعتبررر الق رراع الفيحرري  لقرري أيركرر  الرريول المغاربيررة أن   

تاو رري  إلررىانرر  يقررف علررى عاتقرر  تغ يررة الحاجررا  السرركانية المتاايررية  إضررانة  مررن من لررق  أمثررر ممررا سرربق
أهميررة بالغررة بالق رراع  أولرر ومررن هنررا نقرري الدررناعا  الغذائيررة تدودررا والتحو ليررة عمومررا بررالمواي التررام  

علررى  برررتر أوالرصرري االصتدررايي يرررتبل بشرركي  أناعتبررار الفيحرري والسرربي المفيلررة بت ررو ر  وتنميترر  علررى 
  والذي يت ل  من اجي ت و ر  الما ي من البحوإ واليراسا  ذا  الدلة وتبني وت و ر هذا الق اعنجاح 

 .الحييثة الوسائي الاراعية واألسالي  اإلنتاجية
 مرا   والتغيرا  التري مسر  ص اعالعييي من التجار  اصي عرنت والجاائر وجارت ا المغر  كبليين مغاربيين   

التشرررر عا   إلررىا إضرررانة مررهررا ترريل مراحررري ت ورها  وهررذا مرررا يتجلررى نررري اإلدرريحا  التررري عرنالفيحرري
الرتتلص القانونية التي رانق  كي مرحلة  كي ذال  كان ب يف تلبيرة ال لر  الرياتلي كمرا ونوعرا مرن ج رة و 

 ائية من ج ة أتر .من التبعية للتارا ني مجال استيراي منتجات ا الغذ
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   أوال: إشكالية البحث
القائمرة   االصتدرايية للتمرتي  تترونر ال صري التري المقومرا  الاراعيرة مرن العييري الجاائرر والمغرر  تمتلر    
صوي  ومن بين القضايا الشائكة التي تواجر  الريولتين اليروم هري صضرية  اصتدايي كيان تنتج أن يمكن والتي

تعيشران حالرة مرن العجرا الغرذائي وهروة  ذائيرة عميقرة  وهرو مرا يسرتيعي اللجروي إلرى األمن الغذائي  حيإ 
االستيراي لتغ ية العجا  مما ينتج عن  المثير من المشامي االصتدايية حيإ إضعاف األردية من العملة 

 الدعبة وتعا ا المييونية والتبعية السياسية واالصتدايية لليول المبر .
 من السكان حاجة تأمين ني التارا على االعتماي ت ورة سابقة نترة أي من ثراآلن أم واضحا أدبح   

 األمرن ضررور ا  مرن أدربح حيرإ العالميرة  والسياسرية االصتدرايية بالتقلبرا  عدرر تميرا نري الغرذاي 
 الذاتي االمتفاي من األصي على أينى حيا يحقق أن مجتمف ألي السياسي القرار مقوما  حر ة وأهم القومي
 .الغذائية األساسية لسلفا من
  إلررى ظم حجررم الفجرروة الغذائيررة للرريولتينمررن بررين أهررم السررلف اإلسررتراتيجية المسرراهمة بشرركي كبيررر نرري تعررا   

يرجة أن ا أدبح  من المنا ق األولى ني العجرا عالميرا  ولمرون هرذين البلريين مرن أمثرر البلريان اعتمرايا 
الغذائي ال م األساسي برين القضرايا المغاربيرة وأشريها  على التارا ني الحدول على الغذاي  أدبح األمن

لحاحا ني  ل  الما ري مرن الج ري المشرتر  والفعرال برين الريولتين  إذ أن صضرايا الاراعرة والغرذاي لرم  تحييا وا 
 تعي صادرة على بعو اليول يون  يرها بي أدبح  أامة مشتركة تت ل  حي مشتر .

 معالجففة الوجففوغ اليةاليففة لفح ففوز ئففو الجرالفف  والميفف ز يمكفف  كيفف ول ررذا ن رررح اإلشرركالية التاليررة:    
 :وعلى ضوي هذ  اإلشكالية يمكن  رح التساؤال  الفرعية التاليةقياسيا، 

 ني البليين؟ ةاإلستراتيجي ادييالمح  ما هو واصف الفجوة الغذائية من هذ -
 ني المستقبي القر   والمتوسل؟  ينبالبلي للحبو  ما هو االتجا  المتوصف الذي تسلم  الفجوة الغذائية -
 هي هنا  إمكانية للودول إلى تمامي اراعي بين البليين لريم هذ  الفجوة؟ -

 ئ ضيات البحث ثانيا: 
 ا  التالية:بنايا على إشكالية البحإ يمكن ديا ة الفرضي

 الت ر؛ تبلغ الفجوة الغذائية للحبو  ني البليين ذل  الحجم الذي يستيعي نعي يق ناصول  -10
 تستمر الفجوة الغذائية للحبو  ني البليين بالنمو سنة بعي أتر ؛ -10
يتونر كي البلريين علرى إمكانيرا  وميراة نسربية نري المريتي  سريؤيي تضرانر ج ويهمرا إلرى إحرياإ  -10

 صفاة نوعية ني حجم اإلنتاا مستقبي إن تونر  اإلراية.
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 البحثثالثا: أهداف 
 :عن كون  تجسييا لألهياف  الغرو من البحإ ال يعيو

 تشتيص أسبا  تيهور إنتاا الحبو  ني البليين؛ -
 حدر أهم المعوصا  التي تواج  عملية إنتاا الحبو  ني البليين؛ -
معرنرررة يرجرررة االعتمررراي علرررى األسرررواق العالميرررة لترررونير الحبرررو  مرررن أجررري تغ يرررة االسرررت ي  الرررياتلي  -

 للسكان؛
 اإلنتاا واالست ي  للبليين؛تقيير واستشراف الفجوة بين  -
   معرنة الحلول الممكنة لتحقيق األمن الغذائي من هذا المحدول االستراتيجي. -

 أسباز البحث ودوائعه ابعا: 
 :هنا  عية أسبا  ويوانف أي  إلى اتتيار الموضوع من أبراها

 مالية األتيرة؛ارتفاع ناتورة استيراي الحبو  ني البليين تادة ني ظي ارتيايا  األامة ال -
كثرررة الحررييإ حررول اتسرراع الفجرروة الغذائيررة مررن هررذا المحدررول االسررتراتيجي ر ررم اإلمكانررا  الترري يتررونر  -

 علي ا البليان ما يؤهل ما ليكونا سلة الغذاي للمن قة؛
محاولررة صررراية نتررائج البرررامج والسياسررا  االصتدررايية نرري البلرريين ومحاولررة حدررر انعكاسررات ا علررى إنترراا  -
 بو   وما ميي تقار  الت ل المس رة والنتائج المحققة ب ذا الديي.الح

 الد اسات السابقةخامسا: 

 التري المرجعيرة العلميرة بمثابرة تعري ألن ا كبيرة أهمية علمي بحإ ألي بالنسبة السابقة اليراسا  تمتسي   
 مرا سرياق ضرمن لج راالتري يعا الجوانر  وتوضريح ان يصر  مسرارا  تحييري نري الحرالي البحرإ إلي را يسرتني
 ترامميرة معرنرة هري العلميرة المعرنة بأن المعرونة والقائلة بالحقيقة عمي ويراسا   وذل  بحوإ من سبق 
 صييما. تتتبر أو جيييا لتقيم مف اليحقة السابقة المعرنة تتفاعي بحيإ
 يتم ل ا  وسوف روالحالي بالتع البحإ حيوي تسمح ال كثيرة سابقة يراسا  هنا  أن ني  ش  ال ومما   

 :ومن ا اليراسا  هذ  من لعينة الت رق 
أ روحة التمامي االصتدايي الاراعي العربي وتحييا  المنظمة العالمية للتجارة " مقدم ع ي ات

.0110 الجاائر   الجاائر را  علوم  ير منشورة  جامعةو يكت
عيم نجاح محاوال  التمامي االصتدايي الاراعي  أنإلى  نتائج ا أهم تيل من اليراسة وتودل    

 اإلرايةني  يا   المتمثلةعية معوصا   من ا المعوصا  السياسية  إلىالمتتلفة مري   أشكال ني  العربي
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جان  المعوصا  االصتدايية كاتتيف  إلىالسياسية لي  الحكوما  العربية والنااعا  ياتي المن قة  
ال يامي و ضعف البنى  إلى إضانةما بين البليان العربية ومعيال  النمو   اإلجماليالناتج المحلي 

المشامي  إلى إضانةالعربية مثي ال رق ووسائي النقي والم رباي والميا    األص ارني العييي من  األساسية
و يا  المع يا  التي قرار السياسي واتتيف القرارا  واللوائح  المرتب ة باالستثمار على  رار االست

 مشار ف مشتركة و يرها من المشامي التي ال حدر ل ا إصامةتشجف على 

منتروري  را  علروم  يرر منشرورة  جامعرةو   أ روحرة يكتر "نري الجاائرر الغرذاي مشركلة" عيسف  ناصف  ا ف  -
 .0112 الجاائر  صسن ينة 

 ميمح را تتحريي حراية  ذائيرة مشركلة تواجر  الجاائرر كرون  إلرى نتائج ا أهم تيل من اليراسة وتودل    
 الو ني  الاراعي اإلنتاا صدور بسب  الملية  الغذائية االحتياجا  لتغ ية التارا على االعتماي تاايي ني
 إلرى بالودرول الغذائيرة المرواي األسرعار ويعرم الجاائرر نري الم بقرة االجتماعيرة السياسرة سرمح  كمرا

 .الغذائية للوجبة ونوعي كمي وتحسن مقبولة اجتماعية وحماية است ي  مستويا 
 الغذائية وعيصت ا بالق اع الفيحي صتدايية واالجتماعية للدناعا األهمية االئففوري ع د ال راق،"  -
 .0112 الجاائر   الجاائر را  علوم  ير منشورة  جامعةو أ روحة يكت" –يراسة حالة الجاائر   -
ومن تيل التينقا  نحو االستيراي للمواي  الجاائر كون  إلى نتائج ا أهم تيل من اليراسة وتودل    

ة يبين عيم صيرة الق اع الاراعي على تغ ية ال ل  الو ني وبالتدوص ني محاديي التام الاراعي
الحبو   كما أن ال ل  المتاايي على منتجا  الحبو  مفاي   ر قة االست ي  العالية والذي ااي من 

  أثر  حيت ا تيهور القيرة الشرائية للموا نين بعي ت بيق شروط دنيوق النقي والبن  اليوليين  الذي كان ل
 على القيرة الشرائية لألسر الجاائر ة أي  ب ا إلى ا اية نمل االست ي  الذي يسي ر علي  الحبو .

يولة علوم  ير منشورة  جامعة   يكتورا   "الاراعة الجاائر ة بين االمتفاي والتبعية"  أ روحة ئورية غ بو -
 .0112منتوري صسن ينة  الجاائر  

 أي  بحيرإ ضرعيفة يتعر التنميرة االصتدرايية مجرال ني الاراعي الق اع مساهمة والتي تودل  إلى أن   
 القيمرة بدريق ذلر  عرن وتعبرر األوليرة  المرواي الغذائيرة أو المرواي مسرتو   علرى سرواي واضرحة  تبعيرة إلرى

لرى ج رة  مرن الاراعيرة للمنتجرا  التجراري  الميراان عجرا نري تمرر ل سراهم  التري للرواريا  العاليرة  وا 
 .أتر   ج ة من يةالنف  العائيا  من المتأتية الدعبة العملة كبير من جاي امتداص

  2"  مجلرة الباحرإ    العرييالجاائرر نري الغذائيرة الفجروة وتقريير نمذجرة محاولرة  "عفام  عفام  احمفد -
0101. 
 ودرفية بيراسرة ت رور  إلرى ت ررق  حيرإ الجاائرر  نري غرذائيال العجرا وضروعم معالجرة والرذي حراول   

 االنحيار ب ر قة المستقبي ني بمسار  والتنبؤ معالم  وتقيير الغذائية للفجوة نموذا بديا ة ماص  و وتحليلية
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 التنبرؤي  النمروذا  ر رق عرن الغذائيرة الفجروة سلسرلة تم يري إلرى تودري ونري الن ايرة ARIMA ب ر قرة ثرم
(0.0.1 )ARIMA ال ل  تلبية على صادرا ياال ال الاراعي اإلنتاا أن هيالتي تودي إلي ا  لتيدةوا 

 .األسوأ نحو تت ور الغذائية المشكلة أن يعني الذي األمر الغذاي  على المتاايي المحلي
يراسرة اصتدرايية صياسرية ألثرر بررامج ومشرروعا  تحسرين األراضري   "وآخف و   سفمأحمد محمد ئف ا  قا  -

مجلررة العلروم االصتدررايية واالجتماعيرة الاراعيرة  كليررة الاراعرة  جامعررة "  علرى إنتراا أهررم محادريي الحبرو 
  .0100  01  العيي 0المندورة  المجلي 

است ين  اليراسة صيال أثر برامج ومشروعا  تحسرين األراضري علرى إنتراا أهرم محادريي الحبرو  نري    
واعتمي  اليراسة نري تحقيرق أهريان ا علرى اسرتتيام أسرلو  التحليري االصتدرايي )بمدر(   البحيرة محانظة

الحبو  موضف اليراسة  الودفي لقيال بعو مؤشرا  المفاية االصتدايية المرتب ة بإنتاا أهم محاديي 
واالستعانة بأسالي  التحليي القياسي الممي لقيال أثر تنفيذ برامج ومشروعا  تحسين األراضي على إنتاا 
محادريي الحبررو  موضررف اليراسررة  كمررا اعتمرري  اليراسررة نري إجرائ ررا علررى البيانررا  المييانيررة لعينررة  بقيررة 

الحبرو  والتري ترم جمع را مرن مركرا يمن رور بدرفت  مراارع يقومرون باراعرة أهرم محادريي  150بلغ صوام ا 
يمثررري المرتبرررة األولررري برررين مرامرررا محانظرررة البحيررررة مرررن حيرررإ حجرررم البررررامج والمشرررروعا  التررري نفرررذ  بررر  

 .0101لتحسين األراضي الاراعية حتى عام 
بعرو  نري الرئيسرة الحبرو  لمحاديي الغذائي والعجا الذاتي   "االمتفايع د هللا عفو مضحو وآخ و   -

 .0100  30"  مجلة العلوم الاراعية العراصية  العيي0102-0112  للمية لعربيةا األص ار
 نري رايالدرف والرذرة والررا والشرعير القمرح الحبرو  محادريي إنتراا نمرو معريل أن سرةاالير  وجري  لقري   

 الحبروبي الغرذائي األمرن مسرتويا  وان 0102-0112 للمرية سرالبا وأحيانا جيا متينيا كان سةراالي أص ار
 ان باع على للحدول الغذائية وليل الحقيقية الفجوة حسا  على باالعتماي سةاالير    وأود متفاوتة ي ان

 البعري علرى التركيا وعلى األساسية االحتياجا  على حدول  ومي  للموا ن التغذوي  الوضف عن حقيقي
 مرن الغذائيرة الفجروة علرى الضروي تسرليلو  األساسرية  التغذويرة بالحاجرا  الرتبا ر  الغذائي لألمن الدحي

 وأتيررا سرةاالير  بلريان نري الغيرر علرى االعتمراي ونسر  الرذاتي االمتفراي نسر  وتحييري السرابقة المحادريي
 ل رذ  الغذائيرة الفجروة ثرم ومرن حرية علرى من مرا كري واالسرت ي  اإلنتراا لحالرة المسرتقبلية اآلنراق رافاستشر

 . سةاالير  بليان ني المحاديي
 حبررو ت ررور الفجرروة الغذائيررة لمحادرريي النإننررا سررنحاول تتبررف ومعالجررة نحررن ومررن ترريل بحثنررا هررذا  أمررا   

  للودول إلى نمروذا صياسري تنبرؤي يسرمح التي عرنت ا الجاائر والمغر  األتيرة اإلديحا تيل  صياسيا
  علرررى أمررري أن يؤترررذ ب رررا وتجرررر  عمليرررة اسرررتباصية تقررريير حجرررم الفجررروة الغذائيرررة للحبرررو استشرررراف و لنرررا ب

  لمواج ت ا والتتفيف من ا ني المستقبي القر  .

http://kenanaonline.com/users/AMFK/posts/327280
http://kenanaonline.com/users/AMFK/posts/327280
http://kenanaonline.com/users/AMFK/posts/327280
http://kenanaonline.com/users/AMFK/posts/327280
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 بحثمنهج السادسا:  

 مرف التعامري نري الميفري  والتحليري الممري التحليري برين علرى الجمرف تقروم من جيرة اليراسرة تعتمري فسرو    
 المجري  أو المتر  من را سرواي المتنوعرة  العلميرة المراجرف مرن يرتم جمع را التري والمع يرا  البيانرا 
 حقائق. من االصتدايي الواصف ب  يمينا ما جان  إلى الت بيقية  واليراسا  أو البحوإ واليور ا 

 الظراهرة وتبيران واصرف بودرف ي رتم الرذي التحليلري الودرفي المرن ج علرى االعتماي سيتم ذل  ومن أجي   
 تار تيرة مراحري عبرر ت رور ظراهرة اليراسرة تتبرف نري الترار تي المن ج على نعتمي كما وتأثيرات ا  مكونات ا
الوصروع  لتفرايي مسرتقبي نري البلريين الفجروة الغذائيرة للحبرو  ت رور آنراق الوصروف علرى إلرى لندري محريية 
للقيرام بعمليرة   اإلحدرائية األسرالي  بعرو علرى االعتمراي سريتم كمرا  الغذائيرة التبعيرة ني مديية المستمر

 حقيقرة عرن معبررة درورة تقييم أجي من واالستشراف للفجوة الغذائية لمي البليين محي اليراسة وذل  تنبؤال
 اط لل ل  القايم ني المستقبي.إنتاا الحبو  ني الحاضر واالحتي

 حدود الد اسة :سابعا
 المحدد المكانو: 

 .الجاائر والمغر اليولتين كي من    
 المحدد الرمانو:

وذلرر  حتررى يتسررنى لنررا تتبررف تررأثيرا  برررامج  0102إلررى  ايررة سررنة  0991يجررر  هررذا البحررإ منررذ سررنة    
 ة الغذائية للحبو .اإلديحا  المتتلفة تيل هذ  الفترة الامنية على الفجو 

 لبحثتقسيمات ا ثامنا:
حجم ت ور الفجوة الغذائية لمحاديي الحبو  ني الجاائر تحقيقا لما ي يف إلي  البحإ من إبراا وتقييم    

سروف يرتم تقسريم البحرإ  التأثير على مستو  تحقيرق األمرن الغرذائي بالبلريينومي  مساهمت ا ني  والمغر 
 إلى الفدول التالية:

  المواهيم األساسية حول األم  اليةالو والوجوغ اليةالية :ألولالوصل ا
ي يف هذا الفدي إلى محاولة اإلحا ة بجوان  األمن الغذائي والفجوة الغذائية علرى اعتبرار الموضروع     

قدرور اإلنتراا   بينمرا يررتبل الثراني بوالدرحة كي يعيشوا حياة تونر ل م النشاطاألنراي  وجوياألول يرتبل ب
لا رراية ا بفعرريل لرر  المتاايرري ا الررذي ينشررأ عررن  نرري مجررال الغررذاي الررياتلي عررن موامبررة االسررت ي حلرري الم
 ذائية  الغير منتجة للغذاي سلعاوهو األمر الذي يؤيي إلى استيراي اليول   تناصص المواري مف ييمو رانيةال
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نري  ايظ ر عجرا و لمواريها المالية  شرائية مما يمثي استناانا إلى صو  حول ا   األمر الذي تر  من اليول األ
 .مواا ن ا التجار ة

 أوضاع األم  اليةالو والوجوغ اليةالية ئو  فدا  المي ز الع بو: الوصل الثانو
مرن   العربري بلريان المغرر البحرإ نري أسربا  تفراصم أامرة الغرذاي نري  مرن تريل هرذا الفدري إلرى يف ن   

نقري   وماليرة  بيعيرة بشرر ةمرن مرواري  بمرا تملمر  مقارنرة لهذ  اليو غذائي ني ال األمناستعرو واصف تيل 
عاني من مشكلة  ذائية حاية بيأ  منذ أواتر السربعينيا  حترى أدربح  نري وصتنرا الحاضرر واحرية ت  ظل

 .امن أت ر المعضي  التي تواج 

 أسباز المشكفة اليةالية ئو الجرال  والمي ز :الوصل الثالث
 المشرركلة الغذائيررة نرري كرري مررن الجاائررر والمغررر  البحررإ نرري أسرربا   لررىمررن ترريل هررذا الفدرري إ رريف ن   

 كثانت ررامررن حيررإ  كرري بلرريحسرر   بيعررة  مشرركلة الغررذايهررذ  األسرربا  نرري تعميررق  حيررإ تتتلررف مسرراهمة
االهتمام بالاراعرة ضرمن  ويرجة ويية المواري ال بيعية والماليةمحيو بين الر ف والحضر  اوتوا ع  ةالسكاني

 .وتحليي العوامي المامنة ورايها  ماني المشكلة الغذائيةتشتيص جذور   وكذا يةو مت  ا  التنمال

 السياسات الر اعية لتحقيق األم  اليةالو ئو الجرال  والمي ز: الوصل ال ابع
علرى اعتبرار أن كري  الجاائر والمغر  كي من ني الاراعيةالسياسا   على ني هذا الفدي تركا اليراسة   

  مرن ترريل بت بيررق مجموعرة مرن اإلجرررايا  الحكوميرة نري الق رراع الاراعري نررذ عرية عقرويومبريأ من مرا صري 
 دررريحإ ا  ررررح عمليررر  و بيرررق مبرريأي اليمركا رررة والتشررراركيةدرررايية وت ا رراية التركيرررا علرررى الحررروانا االصت

 . العالمي ومت لباتيف تحسين أياي الق اع الاراعي للتميف مف االصترداي ب اصتدايي 

 د اسة قياسية لتطو  الوجوغ اليةالية لفح وز ئو الجرال  والمي ز: الوصل الخامس
تحليرري اتجاهررا  الفجرروة الغذائيررة للحبررو  بالنسرربة للجاائررر البحررإ نرري  مررن ترريل هررذا الفدرري إلررى رريف ن  

والمغرررر   وكيفيرررة تفعيررري آليرررا  الودرررول إلرررى التمامررري الاراعررري جاائرررري مغربررري لتقلررريص الفجررروة الغذائيرررة 
 .التحليي ال يفي  جييي للتنبؤ صدير المي  ي لق علي أسلو  إحدائي باستتيامبو   لمحاديي الح

 تاسعا: صعوبات الد اسة
 دايننا تيل بحثنا هذا للعييي من الدعوبا  أهم ا:لقي    
والمتعلقرة الدعوبة المبيررة نري الحدرول علرى المعلومرا  والبيانرا  لري  الج را  وال يئرا  الرسرمية  – 10

 .بالمغر 
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نيرة البحوإ التي تت رق للفجوة الغذائية للحبو  نري البلريين تادرة المغرر  والتري يمكرن االعتمراي  – 10
 علي ا ني بحثنا.

نرريرة المترر  الترري تعررالج مشرركلة تفرراصم الفجرروة الغذائيررة لمتتلررف المنتجررا  االسررت يمية بمررا نرري ذلرر   – 10
 المت  التي تعالج الفجوة الغذائية للحبو .
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 تمهيد
مرا   لينرري ترممنن ذذائرر  فى، مر  التررا   المشرالت  الترري واجار  ان سرران لبر   مررن مهرمالحصرول لىررل الغرذا   يعتبر    

الكثنرر  مررن المجالررا  الترري ومرر   لىيرر  و رراا الحرر و   وا تقررل مررن مالرران أل رر الصررني والا الررة  الحرر ع لىررل ذرر ا 
والاال   مستم ة مااال  األامة  ذم الفت ة الام ية التي لب   تلاا تطو  ان سان و  ،مصن ه وحضا ت  لىل هامث   ا عال 
غذائيررة الفجرروة ال توسرراتفرراصم العجررا الغررذائي و  مررن  ررتل حررين الوضررا االصتصرراي  ال مظرراه تررممنن الغررذا  مبرر ا  مشررالىة
و التررالي مضررح  والت مويررة   تنجررة صصررو  سياسرراتاا االصتصررايية ،الرريولوسررو  التغذيررة فرري  عررا  الجررو  مظرراه وا تشررا  
المفا صرة العجن ررة تكمرن فرري من جرل هررذه ، فرري حرنن مو و راو الم تجررة لىغرذا  الالواليرا  المتحررية  يولمجمولرة مررن الرل  هن رة
تصرين  الغرذا  اذا  واألكث  من ذلك من بإمالا ارا الغذا حاجتاا اليا ىية من ، وصاي ة لىل  امتيااهي بىيان ا الية  اليول

 المتئمة.ما استغى  انمالا ا  المتواف ة ووضع  ال طط الت موية 
مشرالىة اصتصررايية ا اليرة لتصر ة صضررية سياسرية اسررت اتنجية  صري تجراوا  الو اررامشررالىة العجرا الغررذائي  ومرن م طىرأ من  

الريول  بوجر  غرذا الريول الم تجرة والمصري ة لى تشرا ه صويرا ومررث اا  ستحا ومص ة الغذ ، األمن الوط ي وانصىيمي م ت طة
ست ات المستو ية لتحقنأ مهياع سياسية  مرن طر عواسرا  اهتمرام ل فر  فقري و طو تاا المسملة هذه ألهمية ظ ا و  ،نجيةوا 

 .المستيامة الت مية لتحقنأ مساسي ش ط الو اا لأللفية ان مائية األهياع ضمن تم اي اجاا حن  اليولي المجتما
وفرأ والمسائل المتعىقة بارا سر قوم فري هرذا الفصرل  رالتط م الرل مفاروم األمرن الغرذائي  المسملة هذه م عاي لفامو   التالي  

 المحاو  التالية:
 ؛انطا  المفاهيمي لألمن الغذائي المبحث األول:
 ومامة الغذا .ىفجوة الغذائية لمي ل  ظ    المبحث الثاني:
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 .25ص ،5102ايطاليا،  وما، ،حالة انعدام األمن الغذائي في العالم،(FAO)المتحية  لألمم والا الة األذذية م ظمة  -  1
 التجا  رة والعىروم االصتصرايية العىوم ، الىيةذن  م شو ة ماجستن  سالة  ،الغذائي المستدام األمنمساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق  الحفيظ الن  ، لبي -  2

 .4ص ،5105 ،5الجاائ  التسنن ، جامعة ولىوم

  اإلطار المفاهيمي لألمن الغذائي المبحث األول:
فري ظرل  عرا  لىعينري مرن الريول  اصرة جوه  رة تم رذ مهميرة صصرو   صضية لىسالان األمن الغذا تعتب  مشالىة توفن     

ومي وسة ولفام م عاي هرذه  فعالةنتطى  ت مية ا الية  تاانيالم فال مو الييموذ افي، واالصتصايية الحاليةالظ وع السياسية 
 .وضو التع  ف ب عا المصطىحا  التي ن ب ي لىناا هذا الم  حاولالمسملة 

 الغذائي األمنمفهوم  :األولالمطلب 
 الجريل مرن الكثنر  محرل المعاصر ة االصتصرايية األيبيرا  فري لىنارا يطىرأ المرا الغرذائي األمرن تحقنرأ مشرالىة سرتظل    
 الىر   وتتفري الموضرو  لفارم مامرا ممر ا  ر  المتعىقرة المصرطىحا   عرا لرن وتمنراه مفاومر  تحينري يعري لرذا ،ال قرا و 

 .حول 

 الغذائي األمن تعاريفبعض  :األولالفرع 
تىبري  لىرل مذذيرة الافيرة وسرىيمة ومغذيرة  فر ص الحصرول   فري بىري مراال شرالافرة نتمترا نتحقرأ األمرن الغرذائي ل ريما    

، و حاول فيما نىي اي اج العيني من والصحة مذواصام الغذائية الي يعيشوا حياة توف  لام ال شاطحاجاتام التغذوية وت اس  
 التعا  ف التي ت اول  موضو  األمن الغذائي الما نىي:

  الدولية والزراعة الغذاء منظمة تعريف
 انمالا يرا  األوصرا  الرل فري لىجميرا وف  الغرذا تر لىرل ا ر    الغرذائي ألمرنا اليوليرة والا الرة الغرذا  م ظمرة تعر ع   

 وتفضريتتام احتياجراتام لتىبيرة الافيرة  الميرا  والمغذية المممو ة األذذية الل لوصولوا واالصتصايية واالجتمالية المايية
 .1 وصحية  شيطة  حياة لن عموا الغذائية
  مصرطىة ا تر طوبرذلك فقري ابتعري تع  رف م ظمرة الغرذا  والا الرة اليوليرة لرن المفاروم التقىنري  لألمرن الغرذائي حنر     

 .2ىسالانل الغذا  من األساسية االحتياجا  لتممنن المحىية الموا ي والمتمثل في التماي القط  الواحي لىل الذاتي االكتفا 

 الزراعية للتنمية العربية المنظمة تعريفثانيا: 
صري  مرن الغرذا   كبر أل ا تراج اليولرة   من األمرن الغرذائي ليولرة مرا نتمحرو  حرول الم ظمة الع بية لىت ميرة الا اليرة ت      
لىل من تكرون هرذه الم تجرا  ذا   السىا التي تحتاجاا، ا تاجت الي المناة ال سبية في و الط  قة التي  ،لكمية المتواا ة ا

 موا اليررة  موصراي ا  صر الية  تكررون صراي ة لىرل ترروفن وان  ،الم افسرة فري األسرروام ال ا جيرة جروية لاليرة وصراي ة لىررل
تمتىرك منراة  سربية  المرواي الغذائيرة التري ال لضمان الحصول لىل العمىة الصع ة باريع تغطيرة وا ياتارا مرن االث نن معا،

 ليالرة محىيا، وان توف  لكل مواطن ما يالفي من الغذا   الكمية وال ولية التامرة لى شراط والصرحة مرا م الراة ا تاجاافي 
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 )ي اسررة اصتصررايية مقا  ررة لبىرريان متوسررطة وم  فضررة الرري ل  الغااذائي فااي النلاادان الناميااة األماان أوضاااع الحسررون، انلرر لبرري  آم ررة سررالم توفنررأ ال جفرري،  -  1

 .96ص ،5112 الع ام، ت مية ال افينن،  موذجا،محصول القمة 
، والناذور الزيتياة والزياوت النباتياة دراسة تطوير سياسات ونظم المخزون االستراتيجي من الحنوب الم ظمة الع بية لىت مية الا الية، جامعة اليول الع بية،  - 2

 .8ص ،5101، ال  طوم ،السويان

لتىجرا لر   مشرا وتحقأ في الوص   فس  م او ا من الغذا  يالفناا لمية ال تقل لن ثتثة  المجتما، مف ايتوا ا الغذا  لكل 
 .1االضط ا  ة موفي الظ وع ذن  الطبيعية 

  الم ظمرة الع بيررة لىت ميرة الا اليرة نتمحررو  األمرن الغررذائي أل  بىري لىرل ثررت   الرائا  ئيسرية تتمثررل فري: ترروف  فحسر   
ضررمان  فضررت لررن صرري ة هررذا البىرري لىررل، لىسررالانحيرراة صررحية  لىمسررالية فرري ضررمان الغررذا  الصررحي المتئررم المررا و ولررا

 روا نتمال سرالان حترللري  ال الم  حرةالقري ة الشر ائية  وجروي يون اذفراللىرل مريا  السر ة، تاو ي المواط نن  الغرذا   استم ا 
 .من الحصول لىل الغذا 

 مو الغررذا  ا ترراجلىررل  حسرر  الم ظمررة الع بيررة لىت ميررة الا اليررة الغررذائي األمررن تع  ررف نتوصررفال واألكثرر  مررن ذلررك ا رر     
التامرة لتروفن   ان تراج وسرائلو  ان تاجية توفن  المي ت  نتجاوا ذلك اللبل  ،األساسيةتوفن  الل االحتياجا  الغذائية 

  .2الما نوضح  الشالل الموالي هذه االحتياجا  الغذائية
 والزراعة األغذيةالغذائي حسب المنظمة العربية  األمن:عناصر مفهوم  (1-1الشكل )

 
دراسة تطوير سياسات ونظم المخزون االستراتيجي من الحنوب والنذور  الم ظمة الع بية لىت مية الا الية، جامعة اليول الع بية، المصدر:

 .20، ص5101، ال  طوم، السويان ،الا تية والا و  ال  اتية
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، http://www.fao.org/docrep/008/w7475a/w7475a00.htm، 0669 لألمرم المتحرية الم عقري فري  ومرا سر ةق  ر  م ظمرة التغذيرة والا الرة ت  -  1

04/19/5102. 
2 -  Mouloud Slougui :Politique Algérienne en matière de sécurité alimentaire ،CREAD،Alger ، 1988 ،p 95. 

 2002سربتمب   25 /26القراه ة، الا الري، لتصتصاي المص  ة الجمعية الا الننن، لتصتصايننن العاش  المرتم  ،العربي الغذائي األمن ص او ، مىوك لا  -  3
 .03 ص ،
 .9ص ،49 -01 العيي ،0456 شع ان 4ر الموافأ ل ،5116 الشعبية، الييمق اطية لىجماو  ة الجاائ  ة ال سمية الج  ية - 4

 1991 سنةالتعريف الذي أطلقته قمة الغذاء المنعقدة  ثالثا:
لىرررل المسرررتويا  الف ييرررة واألسررر  ة والوط يرررة األمرررن الغرررذائي  0669 سررر ةصمرررة الغرررذا  الم عقرررية  لررر ع القرررائمون لىرررل   

يالرررون لررري  الجميرررا وفررري جميرررا األوصرررا  امالا يرررة الحصرررول المررراي  لىرررل حاجررراتام   وانصىيميرررة والعالميرررة نتحقرررأ ل ررريما 
 .1  لمما سة حياة فالىة وصحية الغذائيةوتفضيتتام 

ة والترواان فري المالو را  المغذيرة ليالرون برذلك ا طرو  لىرل توسريا المفاروم لكري نتضرمن السرتمة الغذائير هذا التع  رف   
 مكث  تع  فا لألمن الغذائي. 

  الدولي الننك تعريف رابعا:
الكرافي صري ة الرل ال را  فري الرل األوصرا  لىرل الحصرول لىرل الطعرام    :م ر  لىرل الغرذائي األمرن الريولي الب رك لر ع   

 .2  يضمن لام حياة صحية  شيطة والذ 
 :3هيو   الائا م بعة في تع  فة لألمن الغذائي اليولي الب ك فقي  الا   
 المحافظة لىلو  النومية لمما سة األ شطة غذا ال الافية من المية لىل السالان حصول مع ل  :يولوجيةالفيز  الركيزة- 1

 .مبيا امة صح
 المالية صي اتام لىل ال ظ   غا المجتما مف اي الافة لىلوا ط اص   أالساب األسا  والتي تضمن سن و ة :الشمولية- 2
 .الش ائية مو
 مو المحىري ان تراج ضرعف فنارا  مرا األامرا  موصرا   اصرة األوصرا  الرل فري تروف  ال النراة األولرل  مع رل: الازمن- 3

 .الغذائية السىا تجا ة في اليولية األسوام موضا  ا تتل
 وا  ما الغذا ، لىل لىحصول يوليا مو محىيا مصي ا التع  ف يشت ط لم الشمن هذا في: الغذاء على الحصول مصدر- 4

 .لكل الم اطأ في البىي الواحي الغذا  توفن لىل  ال ا جية التجا ة ما ظ صي ة اشت ط

 الجزائري  مشرعتعريف الخامسا: 
 سرىيم ذرذا  الرل م تظمة و صفة  ساولة ش ص كللوصول صي ة اللىل ا  :    الغذائي األمن يع ع المش   الجاائ      

 .4   شيطة  حياة  التمتا  ل والاع يسمة
م ارا جائيرة حنر  ا ارا ت الرا لىرل جا ر  مو  نتضرة تحىنل واستع اا هرذه التعرا  ف لمفاروم األمرن الغرذائي من  تل   

محري   م ر   لىرلل ، ولىل هذا فيمالن اصت اح التع  ف التالي لمفاروم األمرن الغرذائي  شامىةيون  ظ ة  صطىةاذا الملمكث  
  انست اتنجية لىت ميرة الا اليرة، والروا ية ضرمن  طرة الت ميرة االصتصرايية واالجتماليرة المسرتيامة، والرذ  ن طرو  المالو ا

http://www.fao.org/docrep/008/w7475a/w7475a00.htm
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 .52ص ،5101لب ان، بن و ، م الا ي اسا  الوحية الع بية، ،حالة الجزائر الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي فوا ة ذ بي،  - 1
 .52ص ،الم جا  فس   - 2
 http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=12948 ، مرررررراية لىميررررررة لىررررررل الموصررررررااألماااااان الغااااااذائيلبرررررري الكرررررر  م صررررررالة حمرررررر ان،  -  3

04/19/5102.   

لىرررل العينررري مرررن السياسرررا  والبررر امت والمشررر ولا  التررري مرررن شرررم اا ا ررراية ا تاجيرررة السرررىا الغذائيرررة األساسرررية مرررن  رررتل 
لىررل الررل صررو  الفقرري والتىررف لكررل السررىا الغذائيررة ابترريا  مررن الم ررتت االسررت يام األمثررل لىمرروا ي المحىيررة المتاحررة والقضررا  

وا تاررا   المسررتاىك وت شررني االسررتاتك فرري صررو ه الافررة لكررل السررىا الغذائيررة وتحسررنن شرر وط الت ررايل التجررا   لتىررك السررىا 
ي ظل تحقنأ مكب  ومستىاما  ا تاجاا، ما المحافظة لىل التواان البنئي، وم ا التىو   م تىف صو ه ومشالال ، وذلك ف

صرري  ممالررن مررن االسررتقتلية وتقىرريص الت عيررة ال ا جيررة، مسررتايفا بررذلك ترروفن  هررذه السررىا الغذائيررة  الميررا  و وليررة الافيررة 
 .ا  ي ولام  صو ة مستم ة ومستييمةلمجمو  السالان في م تىف م اطأ تواجيهم و مسعا  موافقة لمستوي

 الغذائي األمنمستويات الثاني: الفرع 
 لررن ط  ررأصرري ة اليولررة لىررل تررممنن األذذيررة لمواط ناررا سرروا  الرران ذلررك  ان ترراج المحىرري مو  لررناألمررن الغررذائي  يعبرر    

مررن األمررن  ا مسررتويلررية يالمررن التمننررا بررنن لىيرر  و  ال ررا ج،االسررتن اي انمررن ذنرر  المعرر ا لىتذبررذ  مو األ طررا  مررن 
  :وهيالغذائي 

 الغذائي المطلق أوال: األمن
مثرل هرذا  من ذنر  يا ىي،الطىر  الر  القري  الرذ  يسراو  مو نتجراوايا ل اليولة الواحية محىيا الغذا   ا تاج   قصي وي   

ويصررع  الررل حرري البنرر   ا رر  ذنرر  واصعرري لىررل الت ررا ا تقررايا  الثنرر ة،  اليرر الغررذائي توجرر   لألمررنالتحينرري المطىررأ الواسررا 
سرتفاية مرن التجرا ة اليوليرة القائمرة لىرل الت صرص وتقسريم العمرل اال امالا يرة، المرا ا ر  يفرو  لىرل اليولرة المع يرة تطبيق 

 . 1واستغتل الماايا ال سبية

 الغذائي النسني ثانيا: األمن
 م   صي ة صط   ويع ع ميضا جائيا،والمواي الغذائية الىيا مو  وهو صي ة يولة ما مو مجمولة من اليول لىل توفن  السىا   

وضرمان  مو جائيرا ن السىا الغذائية األساسية الىيراما مو مجمولة مصطا  لىل توفن  احتياجا  مجتمعام مو مجتمعاتام م
 .الحي األي ل من تىك االحتياجا   ا تظام

ل يقصرري  رر  ذائيررة األساسررية بررفررإن مفارروم األمررن الغررذائي ال سرربي ال يع رري  الضرر و ة ا ترراج الررل االحتياجررا  الغ ولىيرر    
ي التامة لتوفن  االحتياجرا  مرن  رتل م تجرا  م ر   نتمترا فنارا القطر  المع ري مو األصطرا  المع يرة   توفن  الموا مساسا

 .2 مناة  سبية لىل األصطا  األ    
وجروي  ،وفر ة السرىا الغذائيرة :هريو و التالي فإن المفاوم ال سربي لألمرن الغرذائي ن  غري من نرسر  لىرل ثتثرة م تكراا     

 .3السىا الغذائية في السوم  شالل يائم، من تكون مسعا  السىا في مت اول المواط نن
 

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=12948
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1  -  Charting our water future 2030 (Water Resources Group 2009)، www.2030wrg.org/charting-our-water-
future/12/06/2018. 
2  -  World Development Report 2010 (World Bank 2009)، www.siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources، 
12/06/2018. 

 والتحرييا  المتغنر ا  ضرو  الع بري فري الغرذائي فري الروطن التاسا حول استيامة األمن اليولي ، المىتقلإفريقيا شمال دول في الغذائي األمن ،ب ال و  صن ة  - 3
 .4ص ،5104 وفمب  54و55نومي الشىفالتسنن   ولىوم والتجا  ة االصتصايية العىوم  الشىف الىية بولىي بن حسن ة اليولية، جامعة االصتصايية

  الغذائي األمن ثالثا: انعدام
الغررذا  فقررط، بررل  يعبرر  لررن وفرر ةاررو ال ف ذا  العتصررة  ذررم ا تتفاررا،الظررواه   لينرري الغررذائي يصررفاألمررن  مفارروم ان   

 امالا ية الحصول لىي ، واست يام   شالل آمن. نتجاوا ذلك الل
اك الشرتمال  لىرل وذ ،موسا من مج ي الجرو  مو  قرص التغذيرة فاوم ا عيام األمن الغذائي فم  قيض  والمتمثل فيمما    

مرن المغرذيا  اليصيقرة مو وجروي الميرا  مف طرة مو ذنر  متواا رة فري  الكفايرةليم وجوي  الذلك والتي تعب  لنسو  التغذية 
 .لوج ة الغذائيةا

، ويما سرون الا الرة   فيرةالم راطأ ال قط رون الذنن يعرا ون ا عريام األمرن الغرذائي ي األف ايمن ذالبية  والغ    في األم    
 المحاصررنللشرر ائ ، مو  بمررا لفسرراي  الررافي ي ررل يسررتطيعون ترروفن ذررذا ، مو أل اررم ال  امررا أل اررم ال ن تجررون مررا يالفررنام مررن

 .صابت   انفا نمو  ت ا  اا مث ا  لمىية
  الم ررار  بمررا تكررون آثا همررا السررىبية مشرري لىررل مررن يعررا ون ا عرريام األمررن نررالقنرروي المف وضررة لىررل المرروا ي وتغمن  المررا   

سرروع نتجرراوا  5121الررل م رر   حىررول لررام  م ظمررة األذذيررة والا الررة تشررن  تقررين ا حنرر   ،الغررذائي فرري السرر وا  القايمررة
 . 1تجييلى القابىةالكمية  است يام المياه في الا الة

ج ررو  فرري م رراطأ ا عرريام األمررن الغررذائي، مثررل  تسررو  مكثرر  تظرر  من ن  الم ررار تررمثن ا  تغنرر اضررافة الررل مررا سرربأ فرران   
فري   %08)و  %02) ب سر ة ل ري ذلركة المحاصرنل ، و توصرا الب رك الريولي ا  فراا ذىر، وج و  آسيامف  قياالصح ا   

 .2الم طقتنن لىل الت تن 
ا عرريام األمررن الغررذائي وسررو  التغذيررة ال يحرريثان فرري فرر اى، بررل ن ت طرران الررل حرري  عنرري بتحررييا   يعتبرر  الررل مررن ولىيرر    

يا ة الم    الم ار. وا ي، وليم مواك ة التكنف ما تغنت موية وبنئية م    مثل الفق  في الم اطأ ال  فية، وا 
 ا عريام ويالرون  ة،صرعني العرالمي لري   المامرة اليسرن  ائي لىرل الو سب  تعقني المشالىة، فرإن الحري مرن ا عريام األمرن الغرذ

  :3انتية الحاال  في الغذائي األمن
 ؛والوصول المستقبل في الغذا  تواف   شمن اليقنن ليم 
  ؛صحية لحياة التام الغذا  و و  المية في صصو 
 هرو االصتصرايية المروا ي صىرة مرن الر ذم لىرل الغرذا  لىرل لىحصرول اجتماليرا مقبولة ذن  ط م  است يام الل الحاجة 

 ؛شنولا األكث  العائأ
  ال را  صبرل من الجسي  األيا  محيويية مو المايية القنوي  سب  است يام  يمالن ال ولكن ومتاحا متوف ا الغذا  يالون 

 .الاصا  من يعا ون  الذنن مو السن

http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Water/Charting_Our_Water_Future_Full_Report_001.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062354~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23062354~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
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الغرذائي فري  التاسرا حرول اسرتيامة األمرن الريولي ، المىتقرلوالماممول الجزائار االواقا  فاي الغذائي األمن لتحقيق كمدخل الغذائية الصناعاتمص ولة،  محمي  - 1

 التسرنن  الشرىف ولىروم والتجا  رة االصتصرايية العىروم  الشرىف الىيرة برولىي برن حسرن ة اليوليرة ، جامعرة االصتصرايية والتحرييا  المتغنر ا  ضرو  الع بري فري الروطن
 .4،ص 5104 وفمب  54و55نومي

 الغذائي األمن ومؤشرات الفرع الثالث: مقومات
لقضررا  لىررل الجررو  وتحقنررأ األمررن  االكفنىررة  سررالن األمهميررة ال حرر  الرريائم والمسررتم  لررن  تظارر  مررن  ررتل مررا سرربأ   

وهررذا نتحقررأ مررن  ررتل يلررم الجارروي والم رراي ا  ال حثيررة الاايفررة لا رراية ا تاجيررة المحاصررنل الغذائيررة  مررا  ،الغررذائي لىسررالان
 .ماط االستاتك والعايا  الغذائيةنت اس  ما ال مو المتااني لىسالان وا لاية ال ظ  في السىوك الغذائي وم 

 الغذائي األمنمقومات أوال: 
 :1 ذال  م ااو  الغذائي األمن تحقنأ نتطىباا التي المقوما  من العيني ه اك   
  ؛الا الية السىا ا تاجفيما ن ص  المجتما ت فيا  فقا 
 ؛لىم تجا  الا الية ومي ت  ا تاجاا التجا    الت ايل صوالي تحسننو  الغذائية السىا لم تىف م وا  االستاتك ت شني 
 الت ميرة لريناا مقومرا  تتروف  الو  ،الصر الية السرىا ت رتت من  مقريو ها الران اذا الا اليرة السرىا ي اسرتن ا اليولرة التراام 

 ؛الا الية
 ؛من تىتام اليولة بتوفن  ما يالفي من الغذا  لكل مواطن 
 الحاال  الطا ئة لمواجاة الما و ولا الغذا  من القي  الكافي ت ا نب ا  م اان ل. 

 الغذائي انعدام األمن ثانيا: مؤشرات
الغررذائي  مررنألالطررا  فالرر ة لررن ، لك رر  ذنرر  الررافي نالطاصررة الغذائيررة فرري  قصىررلمرشرر   قررص التغذيررة مقيررا   يعتبرر    

نتحقررأ  :5116 سرر ةالغررذائي  مررنلألتع  ررف الصرراي  لررن مرررتم  القمررة العررالمي الو حسرر   ،وم عررايه المتعرريية بتعقنياترر 
 .صتصاييةالجتمالية واال، الف ص المايية واوصا ألاالغذائي ل يما تتواف  لجميا ال ا ، في الل  منألا

 الرذ  الجرو  صيرا   شرمن العرالمي الغرذائي األمرن لىج رة المسرتين ة المائرية حول اجتمعوا الذنن ال ب ا  توصية ملقا  وفي
 م تىف لىل التع ع الل تايع التي المرش ا  من مجمولة كه ا ل ض  ،5100 سبتمب  في الم ظمة مق  استضاف 
 .الغذائي األمن ا عيام جوا  

 لبر  المقا  را  لتمالرنن الافيرة تغطيرة مرا البيا را  وتواف  ال ب ا   حالم المرش ا  ا تيا  تم االستعا ة ل ي محاولة وصي  
 المرشرر ا  هررذه مررن العينرري األ رر    اليوليررة والم ظمررا  والا الررة األذذيررة م ظمررة وتصرري  ،الوصرر  مرر و  ومررا الم رراطأ
 . لية مواصا الكت و ية في وت ش ها

، واسررتق ا ها واسررت ياماا الناررا والوصررول تواف هررا حسرر  الغررذائي لألمررن األ بعررة األ عرراي طررول لىررل المرشرر ا  وتصرر ف   
 والتي  حاول توضيحاا في الجيول الموالي:
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 األمن الغذائي(: مؤشرات 2-1) شكلال

 
 ، 5105م ظمة األذذية والا الة العالمية، صيا  األ عاي الم تىفة لألمن الغذائي، حالة ا عيام األمن الغذائي في العام  المصدر:

www.faostat.fao.org/site/345/default.aspx، 52/12/510805، ص. 
 الغرذائي منأل راال اصرة   بعةألا  عايألالامة لن مجمولة المرش ا  وت ظيماا حس  السابأ صو ة  ويع ا الشالل   

لمىيرة تحضررن   طرة الت ميررة لمرا  عرري   ررتلسررا الحاصرل او لمررن الحروا  ا الغررذائي جرا ا مرنألاويشرالل صيررا  مري  تعقنرري 
 .5102لام 

 الغذائي وأبعاده المختلفةالفرع الراب : األمن 
هرذا األ نر  الرذ  ، ارالىرل من تروفن  الغرذا  وهرو ال عري األهرم بن  لرية م عراي و تفرأن طو  مفاوم األمرن الغرذائي لىرل    

 مرري  تررواف ه فرري السرروم العالميررة الترري ت ضررا برريو ها لعررامىنن: م رراط  الطبيعررة الترري تتاانرري مررا التغنرر   مصرر ة م هو ررا
التري لارا  الم راط  قي تالتي  المرش ا  مهماي اج وفيما نىي  حاول واألهياع السياسية لكب   اليول الم تجة،  ،الم ا ي

 الغذائي.  األمن لىل تمثن  م اش 

 األغذية للسكان ر فيتو عملية ن يتحس أوال: 
 لتامرةا انمريايا  ضرمانو   الضر   حنر  يعتبر  مرن ،الغرذائي األمن مستو  لىل   شالل م اش  الغذا  وف ت  عال ن   
السرالا ي فري البىريان ال اميرة و ال مر نتجراوا فري العقرينن الماضرننن  مروا غذائيرةالمريايا  ان ، فقي ل ف ىسالانل الغذا من 

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx


 الغذائية والفجوة الغذائي األمن حول األساسية المفاهيم:  األول الفصل
 

 

01 

                                                           
، default.aspxfaostat.fao.org/site/345www. ،52/12/5108/، 5105م ظمة األذذية والا الة العالمية، حالة ا عيام األمرن الغرذائي فري العرالم  -  1

 .02ص
 .08، صالم جا  فس   -  2

 الواحي.  لىش ص غذا ال تحسن توفن  ا ج  ل  مما 
مرن الطاصرة  االحتياجرا مسر   مرن معريل  والتري ل فر   مروا ال س ة الل اميايا  الطاصة الغذائيرة  و  طبأ  ف  الشي    

، والجريول المروالي 1الغذائية ما مفضرل الرل ا تفرا  مسرتويا  الفايرة الطاصرة فري معظرم البىريان ال اميرة  اسرتث ا  ذر   آسريا
 نوضة تطو  متوسط الفاية اميايا  الطاصة الغذائية.

 (: متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية1-1الجدول )
 (0661/0665  (5111/5115  (5112/5112  (5118/5101  5100/5105 * 

 ) س ة مئوية 
 055 051 006 002 004 العالم

 052 052 059 054 050 المتقدمة األقاليم
 008 002 004 005 018 النامية األقاليم
 012 015 010 62 62 نموا   األقل النلدان

 001 012 014 68 66 الساحلية غير النامية النلدان
 004 005 000 016 015 النامية الصغيرة الجزرية الدول

 012 015 010 69 62 المنخفض الدخل ذات تاالقتصاديا
 المنخفض الدخل ذات تاالقتصاديا

 004 005 001 012 012 المتوسط إلى

 والعجز المنخفض الدخل ذات النلدان
 001 018 019 015 014 الغذائي

 ،5105العالمية، حالة ا عيام األمن الغذائي في العالم : م ظمة األذذية والا الة المصدر
www.faostat.fao.org/site/345/default.aspx ،52/12/510808، ص. 

، 5102 ، 52حصا ا  الا الية الع بية، المجىي )الم ظمة الع بية لىت مية الا الية، الكتا  الس و  لإل :*                              
 .052ص

م  امريايا  الطاصرة الغذائيرة ال سر ة مئويرة ) مري  الفايرة متوسرط امريايا  الطاصرة الغذائيرة يظا  من  رتل الجريول من   
 صرفة ال اميرة  األصراليمفري لقرينن مرن الرامن   رتل  %01) ب س ة صا بر    ا تفامن متوسط الحاجة الل الطاصة الغذائية

 لامة.
  رتلالسالان ي من اجمالي لي  %04) الل  %54) هذا التحسن ما ا  فاا  س ة  قص التغذية من ص ا ة اامنو ت   

  .2 5100/5105)و  0661/0665)الفت تنن 

  األغذية إلى ثانيا: تحسن الوصول
 الوصول فن ت ط الماي ، والوصول االصتصاي  الوصول هما: يلامتنن لىل األذذية الل ىوصولل صي ة السالان  تكات   

 الماي  الوصول، في حنن لىي  والحصول االجتمالي اليلم وتوفن  األذذية ومسعا  المتاح الي ل  الل من االصتصاي 
 األذذيرة ت را ن وم افرأ واالتصراال  الحينري وسرالك وط صرا  مروا   مرن و ولنتاراالتحتيرة  الب رل ترواف   رتل مرن نتحيي

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx
http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx
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 ،faostat.fao.org/site/345/default.aspxwww. ،52/12/5108، 5105م ظمة األذذية والا الة العالمية، حالرة ا عريام األمرن الغرذائي فري العرالم  -  1

 .06ص
 .51، صالم جا  فس   -  2

 .األسوام لمل لتسا التي الم شآ  من وذن ها
، حنر  الفقر  معيال  في ا  فاا شالل لىل ت عال  من االصتصاي  الوصول مستو   لىل مسجىةال لىتحس ا  يمالن   

الل ذاية و  1990 مي  العقينن الماضننن، فبنن الفت ة الممتية من لىل ا  فاضا  التغذية و قص الفق  معيال  ل ف 
ت اجعر   من حرنن فري ،ال امية األصاليم م تىف في  %02) الل  %54) من التغذية  قص معيال  ت اجع  2010 س ة

  .1 %54) الل  %42) من الفق  معيال 

 ثالثا: التحسن في استخدام الغذاء
 تتمث  التي ال ش    الجسم صياسا  مرش ا   تل نتجىل من األولال عي  ت ان نن،م  عينن غذا ال است يام يحمل مع ل   

 الفايرة لريم )الرذ  ن رتت لرن الاراال لىرل ذر ا  مشرالىةمن العمر ،  ال امسة سن يون  ألطفال ا والم ت طة التغذية ب قص
 الفايرة لريم لرن نر جمالرذ   ) موالتقرا   التارا  مو  مر ا انصرا ة  تنجرة مو القصرن  المري  لىرل األذذيرة مرن المت راول
  الحاي التغذية  قص من المتك  ة الحاال  مو/و المتك  ة االلتاا ا  لن مو/و الطو ل، المي  لىل األذذية من المت اول
 تعا را  تنجة التغذية نتحس الل يشن  مما 1990 م ذ ال امية األصاليم جميا في ت اجعا والذ  ل ع) الوان  في وال قص
ىسالان في البىي، فري ل التغذو   لىوضا تق  بية يالئل في مجمىاا ، حن  تعتب  لىناا الحصول لىل والقي ة األذذية تواف 
 شر وط جا ر  الرل والتجانرا األذذيرة  ولية تعال  التي المي ت  مرش ا  من ليي  تل من الثا ي ال عي سجلي حنن

 .2األذذية است يام ط  قة األم  الذ  يعب  لن ،وال ظافة الصحة
 سرو  طبيعرة مرا حري الرل حنر  نبر ا  ،اسرتعمال فري التقريمومرا و ي ال نتوافرأ الير  والوصرول غرذا ال فن ترو  فري التقريم ان   

 الصرحة آثرا  برل فحسر  الغرذائي األمرن ا عريام آثرا  تظار  ال التري ال شر    الجسرم صياسرا   مرشر ا  وا ت اطارا التغذيرة
نريل  ممرا ،التغذيرة  قص مظاه  محي ة اص صو ة  مالتقا  عتب ويوالسل،  والمت  ا انساال ذ ا  لىل واألم اا السنئة
 الطو ل. مي ال لىل اال ظاه ة تكون  لن التحسن ا  من لىل
 تسراهم  ط  قرة فعالرة، فري حرنن يرةالمغذ المواي امتصاص من ان سان جسم لنتمالن ش ط الام الجنية الصحة عتب وت   

 لتحضن  يعي مم  ض و    ال ظيفة المياه الل صحة الجسم وستمت ، الما من الوصول لىل الحفاظ في ال ظيفة األذذية
 .ان سان جسم لىل ىحفاظل وال ظيفة الصحية األذذية

 رابعا: االستقرار
القابىرة لىسرقي  الم طقرة فرال و  األول يشرمل ، الم راط مري  تاينري لقيرا  المرشر ا  مرن  رولنن لقي ترم االسرتق ا  لىرل   

 حصرةوالمرشر  الثرا ي نتمثرل فري  ،والتصرح  الالجفراع الم ا يرةترمثن ا  لى االتع   لمي  األم  الذ  يعتب  مرش ا وال   
 صيمرة لسياي األج بي ال قي احتياطي الفاية وهو ما يعتب  المقيا  لمي  ،ال ضائا صاي ا  اجمالي من الغذائية الوا يا 
 .الغذائية الوا يا 

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx
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، faostat.fao.org/site/345/default.aspxwww. ،52/12/5108، 5105م ظمة األذذية والا الة العالمية، حالرة ا عريام األمرن الغرذائي فري العرالم  -  1

 .51ص
 .5، صwww.pjd.ma ،01/05/5102الجماو  ة اليم ية، الم الا الوط ي لىمعىوما ، ماية معىوماتية لن األمن الغذائي لىل الموصا  -  2
 .5، صالم جا  فس  -  3

 ذر ا ، لىرل الغرذائي األمرن لىرل التري لارا ترمثن  م اشر  الم راط  قري ت المرش ا  من م     مجمولةالما من ه اك    
 مسرعا  فري التغن ا  ر الحينثرة والمتعىقرة البيا را  من ذنر ، وانمريايا  وان تراج والمري ت  األذذيرة مسرعا  تذبرذ 

 مسعا  لىل مصل مث  لاا يالون  صي لىسىا اليولية األسوام مسعا  في التغن ا  من الل تشن  ذا  العتصة  الغذا  المستاىك
  .1البياية في متوصعا الان مما المستاىك

 والفيضرا ا  الالجفاع ذا  التمثن  السىبي لىل ان تاج الفتحي الم ا ية الظواه  لييفي الس وا  األ ن ة  ياايا لقي   
 ،الظرواه  هرذهمثرل ل ضرةالمع   الم راطألألفر اي المقيمرنن بارذه  الري ل وا  فراامعتب ة   سائ  الل مي  ما ،واأللاصن 

 .وتقىباا األذذية مسعا  مستويا  ا تفا  الما  تت ل اا

 الغذائي باألمن ذات العالقةبعض المفاهيم الثاني: المطلب 
  ت  وذلك حس  ال طوا  الموالية:ي اسان ت اول المفاهيم األساسية ذا  العتصة  األمن الغذائي ض و   لتحىنى  و    

  الغذائي ألمنا عناصر :األولالفرع 
 :الغذائية والت عية الغذا  ممانو  االست اتنجي والم اون  الذاتي االكتفا  تشمل ل اص  األمن الغذائي الل من   

 الغذائي االكتفاء الذاتيأوال: 
األمررن  ضررمانمهمنترر  فرري  منررن تظارر ، بىرريان العررالميعرري تحقنررأ االكتفررا  الررذاتي مطى ررا جوه  ررا ومىحررا فرري العينرري مررن    

انمرريايا  فرري السرروم  صىررة سررب   ذالرر  األحيررانت ررتت فرري األامررا  والمجالررا  الترري  ضرريوتحصررن ام  ،الغررذائي لىسررالان
 المتااني في مسعا  السىا.غت   تنجة الاليولية مو 

تقىنرررل ، و يا ىيرررةا  اليرررااللتمررراي لىرررل الررر ف  وتطرررو   انمالا  مسرررال ط  رررأ لضرررماناالكتفرررا  الرررذاتي  ويعتبررر  تحقنرررأ   
السرىواليا   آثرا من  ضعفلية الق ا  السياسي ويمما نيلم استقت االلتماي لىل ال ا ج في تامنن االحتياجا  الم تىفة،

 التي تما ساا اليول المصي ة ل عا األذذية انست اتنجية في اطا  التفاوا حول مصالحاا مو مصالة حىفائاا.
 قرري ة المجتمررا لىررل تحقنررأ االلتمرراي الكامرررل لىرررل الرر ف  ولىررل المرروا ي وانمالا ررا   يعرر ع االكتفررا  الررذاتي الغررذائي     
 .2اتية في ا تاج الل احتياجات  الغذائية محىيا الذ

 :3من التحفظا  مهماا العينيهذا المفاوم    اثن   حولاال م 
 ؛الطا ا األنينولوجي لاذا المفاوم 
 ؛ سبية مفاوم االكتفا  الذاتي الغذائي 
 ؛امالا ية تحقنأ هذا الايع لمىيا 
 مي  العقت ية االصتصايية لاذا المفاوم. 

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx
http://www.pjd.ma/
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 .95ص ،5105 ،األولالعيي  الكو  ، ،االقتصادي لإلصالحنحو منهج هيكلي الع بية، الت مية   ، تق  المعاي الع بي لىت طيط -  1
الغرذائي  التاسرا حرول اسرتيامة األمرن الريولي ، المىتقرل0202 آفاا -الجزائار الغذائياة فاي للفجاوة المساتقنلية واالتجاهاات القياساية النمذجةمحمي ت صو،   -  2

 التسرنن  الشرىف ولىروم والتجا  رة االصتصرايية العىروم  الشرىف الىيرة برولىي برن حسرن ة اليولية، جامعرة االصتصايية والتحييا  المتغن ا  ضو  الع بي في في الوطن
 .5ص ،5104  وفمب 54و55نومي

 ،والناذور الزيتياة والزياوت النباتياة دراسة تطوير سياسات ونظم المخزون االستراتيجي من الحنوب الم ظمة الع بية لىت مية الا الية، جامعة اليول الع بية، -  3
 .8، صال  طوم، السويان

، المرا عرننإطرا  جغ افري وترا   ي مب نرتم  بطر االكتفا  الغذائي الكامل لامرا وذنر  واضرة اذا لرم  مفاومحن  يعتب      
 .طا ا انينولوجيفي  عا األحيان حس   عا االصتصايننن يحمل م   
حتياجررا  ب سربية مفارروم االكتفرا  الررذاتي الغرذائي، هررل هررو ل ررري الحرري األي ررل فري ترروفن  االنتعىررأ الررتحفظ الثرا ي  بن مرا   

 الغذائية مو الحي المتوسط مو الحي األلىل؟ 
 شررالل  ةتحقيقرر  م ت طرر بن مررا لمىيررة،  بنررلهررريع صررومي  هررومن االكتفررا  الررذاتي الكامررل  يعتبرر  الررتحفظ الثالرر  فري حررنن   

 االحتياجا . تىبية  الموا ي المتاحة وصي تاا لىل  مساسي
 لىرل الت را  منبرسياسة االكتفا  الذاتي الكامل،  ذ  العتصة العقت ية في الق ا  االصتصاي    ت طفن ال ا امما التحفظ    

مطىررأ صرر ا  اصتصرراي  ذنرر   شالللىنررر  بررر  النرراالت يمالررن الت ررا  منممررا  ،هرر  يقطررا  الا الررالالمرروا ي الا اليررة محرريوية و 
 . شني
 + ان تاج لن بيو ه المتاح لتستاتك  يعبو  لتستاتك، حالمتا لىل مقسوم ان تاج الل الذاتي االكتفا  ةتشن   س    

   .1الصاي ا  – الوا يا 
 :التالية  العتصة الذاتي االكتفا  ة س  تحس    

 100*( لالستهالك المتاح/ المحلي اإلنتاج) = الذاتي االكتفاء نسبة
 اكتفرا  ه راك من يمالرن الت را  %011 رلر معايلتاراحن  ل ري  ،الذا  لىل االلتماي ي جة تقي  الذاتي االكتفا   س ةف   

 المحىي، ان تاج لىل لتستاتك المتاح نا ي الغذائية ل يما والفجوة الغذائي العجا مو الذاتي االكتفا  ليم  تتو  ذاتي،
 لىرل ط قر  التري انصرتحا  لينري  ذرم يون اسرتث ا ، الع بيرة االصتصراييا  وهرو مرا يعتبر  السرمة ال ئيسرية التري تط را

 .2 الفتحي القطا 

 المخزون االستراتيجيثانيا: 
يحرتفظ ، التري األ ر   السرىا الغذائيرة  مواالحتياجا  القط  ة لكل مرن الحبرو  لىل ا    الم اون االست اتنجي  يع ع   
يا تاا باا  حن  ن ضا لقوالي واضحة من حن  السرح  والسياسرا  المت عرة فري اليفيرة  ،يا ل الل يولة  شالل م الا   وا 

 .3 ط م تمو ىاا مومواصعاا  مو محجاماافي تحيني  سوا  ايا تاا
يقصري  ررالت ا ن مرن وجاررة  ظر  التك ولوجيررا حفرظ السررىا  ط  قرة سررىيمة  حنر  تظررل محتفظرة ب واصرراا مررن فري حررنن    

مرن وجاررة  ممررام عارا مررن التىرف لحررنن اسرتاتكاا مررن صبرل مسررتاىكناا ال ارائننن، حنر  صيمتارا الغذائيررة وشرالىاا وحجماررا و 
وهررو  صررفة لامررة يعرري  يمررة مو وظيفررة اصتصررايية وتسررويقية  ،مياة ت ظيميررة بررنن العرر ا والطىرر يعرري  فارروتجا  ررة  ظرر  

 مول ظر  لرن مولري تضنف م فعة اما ية ومحيا را مالا يرة لىسرىعة لرن ط  رأ توفن هرا لىمسرتاىك مطرول مرية ممال رة  غرا ا
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 .ا تاجاامالان 
و صفة لامة يمالن القول ان لىت ا ن مهمية اصتصايية وسياسية واجتمالية تتمثل  الحفراظ لىرل السرىا الم او رة مرن     

التىررف طرروال فترر ة  ا اررا وت ظرريم ا سررياباا لىسرروم ألطررول فترر ة ممال ررة، المررا يسررالي لىررل المواا ررة بررنن العرر ا والطىرر  
انضرافة الرل طمم رة المرواط نن بتروفن  احتياجراتام االسرتاتكية ل ري الضر و ة وفري الظر وع الصرع ة واستق ا  األسعا   

 .في حالة الت ا ن االست اتنجي واالست اتنجية اهيك لن األهمية األم ية 

 من نناء مخزون استراتيجي الهدف- 1
المحىي  ان تاجسياسة تكو ن م اون است اتنجي تايع الل تممنن التقى ا  ذن  المتوصعة مثل الابوط المفاج  في  نا   

والعالمي والكوا   الطبيعية والمتغنر ا  السياسرية اليوليرة، األمر  الرذ  نتطىر  ضرمان االحتفراظ  قري  مرن المرواي الغذائيرة 
ك المحىرري سرر ويا،  مررا يسررمة  التعاصرري لىررل اسررتن اي تىررك السررىا وضررمان يالفرري لتغطيررة  حررو ثىرر  االسررتات واالسررت اتنجية

 .استن ايهتغطية االستاتك المحىي لحنن وصول القي  المتعاصي لىل 
مرررن  رررتل حسرررا  وتقرررين  الطىررر   انسرررت اتنجيةالمطىو رررة حاليرررا ومسرررتق ت لىسرررىا  ت ا  يرررةويمالرررن حسرررا  الطاصرررة ال   

تاتك وتقين  الكميرا  المطىو رة لتسرتاتك فري المسرتقبل،  اسرت يام  عرا األسرالن  واالستاتك المحىي مو المتاح الس
 الصرواما لىحبرو   انسرت اتنجيةانحصائية والقياسية المسىو  االتجاه الام ي العام، الما يمالن حص  مهم م وا  الم راان 

الحف  والبنررو  و اصررة  ال سرر ة لىحبررو  الت ررا ن المبرر ي والمجمرري لىسررىا سرر  عة التىررف، والت ررا ن التقىنرري  الررو  م والاررا، 
 .واأللتع

 العاملمخزون النين المخزون االستراتيجي و  الفر  - 2
يشرررمل فررري الحررري األي رررل الواجررر  واالحتفررراظ  ررر   فررراأل ن برررنن الم ررراون االسرررت اتنجي والم ررراون العامرررل،  ه ررراك فررر م    

المحىرري مو األسررعا  العالميررة، ممررا الم رراون االسررت اتنجي فيشررمل احتياطررا   ان ترراجلمواجاررة التقى ررا  العاييررة سرروا  فرري 
واألسررعا  العالميررة مو مواجاررة الظرر وع الطا ئررة الررالكوا    ان ترراجصوميررة نررتم االحتفرراظ باررا لمواجاررة التقى ررا  الحرراية فرري 

التري نرتم السرح   واألمروال ر  والح و  واألاما ، و  ضا هذا الم اون لقوالي محيية من حن  الحجم الم اي االحتفراظ 
 .اليولةم اا، و  ضا ص ا  ايا ة الم اون االست اتنجي لسىطة لىيا في 

مرن حنر   رو  السرىعة والمرية المطىو رة لىت را ن، وهرو ن تىرف مرن  لم اون االست اتنجي يعتب  مفاوما م  امفاوم ا ان   
يعررة السررىا الم او ررة ومرري  توفن هررا وطبيعررة المشررالت  يولررة أل رر    ررا تتع الرر ظم السياسررية واالصتصررايية السررائية وطب

االصتصرررايية والسياسرررية التررري تواجررر  الرررل يولرررة، هرررذا  انضرررافة الرررل التوا رررا الجغ افررري لم افرررذ االسرررتن اي والتصرررين  والفرررا ة 
لمىيرررا  ال قرررل الررريا ىي وال رررا جي، اضرررافة الرررل سياسرررا  االحتكا  رررة التررري تت عارررا  عرررا الررريول المسررريط ة لىرررل السرررىا 

 .األ    واستعمال ذلك في استغتل هذه المناة لىسيط ة لىل اليول  انست اتنجية

  الغذاء أمانثالثا: 
م ررذ ثما ن ررا  القرر ن الماضرري لرر ع العررالم ت اجعررا محسوسررا فرري ممرران الغررذا ، هررذا الت اجررا  افررأ التطررو  التك ولرروجي    

لألسالن  الا الية من مال  ة وتسمني، والتي ا ج  ل اا طف ة في مسرتويا  ان تراج الا الري فري المقابرل ااي الحرين  لرن 
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 .89، ص0668، لالم المع فة، الكو  ، األمن الغذائي في الوطن العربيمحمي السني لبي الستم،  -  1
 .52ص ،م جا سابأ ،الغذائي المستدام األمنمساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق  الحفيظ الن  ، لبي -  2
 .99ص ،5105مذال ة ماجستن  ذن  م شو ة، جامعة  اجي م تا ، ل ا ة، الجاائ ،  ،المستدامة حالة الجزائراألمن الغذائي والتنمية ، صصو      م -  3
 .م شو ا  ايا ة ستمة الغذا  التا عة لم ظمة الصحة العالمية -  4
 .syr://http-2dd0/?com.res ،55-19-5102ماية لىمية لىل الموصا  -  5

ممرران فري الغررذا ، األمرر  الرذ  يفررا  العررالم الررل الحرين  لررن ا الررة بينىررة  ا  فراا القيمررة الغذائيررة وا تفرا  مسررتويا  الررت
 .1مكث  مم ا مو ما يصطىة لىناا  الا الة العضوية

  رتل الضر و  ة والمعرانن  الظر وع جميا " م   الت ا  لىل الغذا  نمان اتع  ف العالمية الصحة م ظمة لقي ملط    
 لتسرتاتك ومتئرم صرحيو  موثروم و  آمرن الغرذا  يالرون  من لضرمان توا راو  ت را نو  التصر يا مرن ان تراج لمىيرا 

  .2ل ش   ا
 الغذا  يالون  من لضمان التامة الظ وع بتوف  جميا ت ت ط  الغذا ألمان العالمية الصحة م ظمة وهالذا فإن  ظ ة   
 حتل الا الي ان تاجاحل م   من م حىة  الل نتعىأ الغذا  فممان ، سا يان لتستاتك ومتئما وصحيا    وموثوصا آم ا
 :3في حالة ما اذالتمان  من الغذا  يفتق ويمالن القول  ،االستاتك وص 

 تلوث المواد الغذائية - 1
 فري ذ    ذنر  م ذرو  بوجرويه جسماألذذية وصول الكائ ا  الحية اليصيقة مو م   يقصي  التىو  الغذائي مو تىو    
 ررالمواي المشررعة مو   مو تىوثرر مسررب ة لألمرر االىررل جرر اثيم   اذا احتررو  ةمىوثرر وتعتبرر  المررواي الغذائيررة الغذائيررة، مرروايال

و الترالي  ال يم ذ شالت واحيا برل نتمثرل فري لرية مشرالال م تىفرةفان التىو  الغذائي  ولىي ية سامة، و  مواي اليما  ا تىط
 .لتستاتك ال ش    م اس ةذن   نجعل من هذه األذذية المىوثة

...، وهرري  ررا والفن وسررا  والطفنىيررا  والفط   تشرر ة فرري البنئررة مررن حول ررا الررالج اثيم م ة  رر ع اصرر  مجا غررذا نتىررو  ال   
م ظمرة تق  ر   قص الحموضرة فري المعرية، وحسر  مو لرحر ا ة و طو رة،  مرن تتكاث  فير  ل ريما تبريو الظر وع متئمرة لارا

تكاث  الكائ ا  المجا  ة المم ضة  يعوي سبباا اللفي الس وا  األ ن ة  ةتىك الحاال  الم ضي ن تاانيالصحة العالمية فإ
4الجىني فقطذالو ة هي  م  جبل ن األ صام المفإ وحس  م ظمة الصحة العالمية، المواي الغذائيةفي 

. 

 سوء التغذية - 2
و  بررنن وا ي الجسررم مررن مغررذيا  وطاصررة لرريم التررواان ال ىرر سررو  التغذيررة لىررل م رر   الصررحة العالميررة تعرر ع م ظمررة   

 .5  معن ة لى مو واالستت ا  والقيام بوظائفوحاجات  الض و  ة 
تظار  حالرة سرو  التغذيرة و  ،لريم ترواان الغرذا  سروا  الران افر اط مو  قرص فري ت اولر  تعب  لن ولىي  فان سو  التغذية   

الغررذا  حنرر  من لغررذا  والصررحة واضررحة ومرالررية العتصررة بررنن ا، فسررو  التغذيررة ممرر اا لىررل شررالل ممرر اا لامررة تسررمل
 .ان سان و موه وحنو ت  و شاط  ومقاومت  لكثن  من األم اا التي نتع ا لاا لحياة ض و   

مرن مىيرا  شر ص  مكثر  مو مرا يعرايلمرن سرالان الريول ال اميرة   %91) منحنر  م ظمة الفاو صاي  لن في تق    و    
 ملررفمررن مائررة  مكثرر  م   معريل وفرراة مىنررون شرر ص سرر ويا، 52 حرروالي وفرراة فرياألمرر  الررذ  نتسررب  يعرا ون مررن الجررو ، 
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 .4ص م جا سابأ، ،0202 آفا - الجزائر الغذائية في للفجوة المستقنلية واالتجاهات القياسية النمذجة ،محمي ت صو  - 5
 .25ص، 5102 ايطاليا،  وما،، الغذائي في العالم األمنحالة انعدام ، المتحية لألمم والا الة األذذية م ظمة - 2

 ال اجمة لن سو  التغذية. واألم ااىمجالة ل  تنجةن سالة  ولش   م بعةالل  ش ص

   الغذائية التبعيةرابعا: 
 م  فضرة جريا مسرتويا  ال سر ة هذه تسجلو ،  ا جيةال مصاي ال لىل عتميةالم االستاتك  س ة الت عية الغذائية هي   
ذا   اليول   %011) من بن ما تقت   هذه ال س ة مكث  فمكث  ،قو  ال والمائي فتحيال ان تاج ذا  اليولالعيني من  في

 .1ان تاج الفتحي والمائي الضعنف
الرل انجراي ترواان المري واليفري  الماسرةالحاجرة  في الثن  من يول العرالم تظار المتعىقة  األمن الغذائي  ان واصا األ صام   

اسرت اتنجيا  ذذائيرة فري ظرل سياسرا  يوليرة  ابتكرا   انضرافة الرلمرن األ طرا  المحيصرة  ر ،  فنارايحفظ األمن الغرذائي 
 . لقت يةوذن   جائ ةاحتكا  ة وص الية 

 لىررل ال ررا ج فرري لتمرراياالىحرري مررن لانصىيمرري والقررومي،  والتجررا   الع ايررة  التعرراون  وهررو مررا يع رري توجيرر  الما رري مررن   
الرريول الترري ال تمىررك صررو  نوماررا الىمررا يلرر    حررو م تجررةالرريول ال وجارر ت سررتح اسررت اتنجيمصرر ة  والررذ ، تن اي الغررذا اسرر

 ذلك.  عمالالل است الحاجة
الطبيعية ىموا ي ل ومحاولة االستغتل األمثل  ،مائية وم الا   ا الية)السياسا  الت موية ال ىل في معالجة  ولىي  فان   
 يولالر اي تما سراتراالحتكرا  المظراه   ت طريتسرالي لىرل س ، الشك م ااص الة البذو  تحسننالث وة الحنوا ية و   صيةوت
الوط يرة لارذه  والم الرة وحمايرة مقومرا  السرياية القروة مهم مسر ا  اكتسا  والذا، البىيان الغن  م تجةلىل  م تجة لىغذا ال

 .األوضا  ال اه ةفي اليول 

 أخرى مفاهيم  الفرع الثاني:
 :2مهماالعل و الغذائي   األمن ذا  العتصةالمفاهيم  ليني المتحية لألمم والا الة األذذية م ظمة ح وض   

   التغذوي  األمن -1
 حيراة لضرمان صرحيو  اسر  م ذرذائي  ظرام لىرلضرمون م  شرالل فر ايجميرا األ حصرول لىرل التغرذو   األمرن يعبر    

ضرمان  جا ر  الل لىل الت ا  ا   الغذائي األمن مكث  شموال من التغذو   األمن يعتب  مفاومو ، والصحة  ال شاط مفعمة
 .وال ظافة والصحة الم اس ة ال لاية مما سا  االلت ا  لنن في يم ذ فاو الغذائية الكفاية

  الغذائي األمن انعدام -2
والتري  ،يرةوالمغذ الكافيرة الغرذا  الميرا  الرل الوصرول ةامالا ير الرل األفر اي فناا يفتق  التي وضعيةالمصطىة يعب  لن    

 .والصحة  ال شاط ش عةم وحياة طبيعي  مو تمال ام من تحقنأ
المرا يمالرن من ن رتت ، الشر ائية القري ة لضرعف مو الغرذا  تروف  عريمالحتميرة ل  تنجرةال ان ا عريام األمرن الغرذائي يعتبر     

 لىل غذا ىل م اس  غن ال ست يام تنجة اال مو لىغذا  في يا ل القط  الواحيالت لايل  التوا ا ا عيام األمن الغذائي لن
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 .األس  مستو  
 ال لايرة ومما سرا  الصرحة وضرا األ تقاقر  مرا  موسرميا مو مام ا يالون  صي)الذ   الغذائي األمن ا عيام وما اجتما    

 .السنئة التغذوية لىحاال   ئيسيةال األس ا  تعتب  مجتمعتا ،تئمةالم ذن  تغذيةوال الصحية

 التغذية  سوء -3
 ستاتكالا لن ةجم ا طبيعية ذن  فنا ولوجية حالة المتحية لألمم والا الة األذذية م ظمة يعتب  سو  التغذية حس    
 فري والر قص التغذيرة فري وانفر اط التغذيرة صىرة التغذيرة سرو  ويشمل ،لىمغذيا  مف طال مو متواان ال ذن  مو م اس ال ذن 

 . المغذيا 

 التغذية  قلة -4
 المسرتاىكة المغرذيا  اسرت يام سرو  مو/و االمتصراص سرو   تنجرة مو/و التغذيرة  قرص  سرب  حالرة صىرة التغذيرة ترمتي   

 .المعيية  األم اا المتك  ة انصا ة  تنجة
  شرالل الروان   قرصالرذلك و  ،السرن  مقا  رة الطرول  قرصميضرا و  السن  مقا  ة الوان   قص الما ن ي ج ضم اا مم اا   

 .والمعاين الفنتامن ا  في وال قص) الااالمو ما يع ع  م ا (الطول  مقا  ة  طن 

 التغذية نقص -5
قص التغذية وهو من يستاىك ان سران مصرل ممرا يحتراج جسرم  مرن الغرذا  لفتر ة طو ىرة ممرا نرري  الرل ظارو  ملر اا     

 .ال اصصة في الغذا م ضية لىي  والتي ت تىف  ا تتع المغذيا  
الض و  ة و  ةتحتياجا  الكافيل قص التغذية يع ل ليم ت اول الف ي  ، حن  منسو  التغذية ن تىف لن  قص التغذيةف   

ت راول  يفر انفر اط موال قصران  يهرو  األمر ااسو  التغذية تصر ف مرن  مما ،المعي ية األمتح مو  ا مناتنلجسم  من الف
 .األذذية

 ومؤشرات قياسه الغذائي األمن أبعاد المطلب الثالث:
سياسية تما ساا اليول  الل مياة مساومة تحول، ذلك م   في الل يول العالممهم القضايا  مناألمن الغذائي تحقنأ  ييع   

السياسرري  اسررتقتل اصتصرراي  واسررتقتل  ااسررتقتلااسررتكمال  وجرر  لىررل هررذه الرريول، لررذلك الم تجررة لىررل الرريول المسررتو ية
 .األجيال القايمةو  الجا   الفتحي والي ول في ت مية مستييمة تىبي حاجيا  الحاض   قياملىل ال  تكانذذائي، 

 رر   ال برر ا  الماتمررون  مىررف األمررن الغررذائي وجررو  التمرراي م ظومررة مرشرر ا  الميررة تتسررم  اليصررة وتشررمل الررل م عرراي و    
ذذائي وفام لماذا هذا الوضا، ثم تحيني ما هي انج ا ا  م نتية صيا  ي جة الألمن نياألمن الغذائي تمالن من اج ا  تق

 .ات اذها واج ال

 الغذائي األمن أبعاد :األولالفرع 
 فري سرعي  لىعري  واالسرتم ا و  ،جتمالنة ة ااهظلىرل م ارا ئي ذالغن األمامشالىة تحقنأ  يملقذ ام و ان سانل ع لقي    

م اا   حنرر  لكررل  عرري ،يةلي بعامها ويجوفي ك تتشاب م ال ررة مشررالىة فارري ،وتقىباررا  قسرروتاابنعة طلاللی طرر ة لسنا حرراول
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 .ملعالا يانبلل ضحة في کوالاها  ثاآو  يالالتاا ساسنة لاام م عاي بعة أل و التفي ه ا  التط م  ، لتمثنا حجم معنن من

 السياسي البعد -1
 الضرغط مجرل الغذائيرة، مرن المروا ي تمىرك التري الريول احري االسرت اتنجيا  التري تت عارا سرتحال الغرذا ي اسرت يام يعر   

 يمالن النف اذ ،الفانتاا من الغذا  ن تاج الكافية انمالا يا تفتق  الل  والتي الفقن ةو  ال امية اليول ص ا ا  توجي و  والتمثن 
 .؟الوط ية سيايتاا تمىك من وفن  احتياجاتاا الغذائيةت ستطيات ال ليولة
مرن ح  رة القر ا  السياسري  حي حتمراسري االحتياجا  اليا ىية لىغذا  ىبيةت من اجل ستن ايلىل اال المستم  ان االلتماي   

فري  واأل ا القمرة  عرا المحاصرنل ذا  االسرتاتك الواسرا لىرل ذر ا ا تراج   اصة فري ظرل تم الراواالصتصاي  لىبىي، 
فري ن تكرا ا تاجر  القمرة  محصرول حن   جري من، لاذه المحاصنل العالمية ةتجا  المن اليول التي تسيط  لىل  صىنلليي 

 .العرالم تسيط  لىرل تصرين  القمرة الرل م تىرف بىريان والتياالتحاي األو وبي، و الواليا  المتحية وال يا واست اليا الل من 
المرا ت  ري وبررذلك توجر  سياسررا  تحالم فري صرراي ات  لىرمن تتكتررل  المحتكر ة ن ترراج محصرول معرننىريول ل فا ر  يمالررنوهالرذا 

  ستو ية الما تشا . اصي اليول الم
 ا عرري من الرران ن ضرر  الناررا لىررل م اررا مشررالىة اصتصررايية واجتماليررة يا ىيررة، سرر لان مررمشررالىة  قررص الغررذا   ولىيرر  فرران   

األكثر  التمرايا لىرل االسرتن اي فري  بىريانال عتبر ت ولىرل هرذا األسرا  فا ر  لري  مرن المسرت عي منمشالىة سياسية، صا   
 ال ا جية. كث  ل ضة لىضغوطاأل تممنن احتياجاتاا الغذائية هي

 االقتصادي البعد2 - 
مناا يرا  جميرا يول العرالم  اصرة ال اميرة م ارا، وهرذا  سرب  الو ارا لراجاة فري  لىرل ثقريت حمرت الروا يا  تعري فراتو ة   

ال را ج،  مرن االسرتن اي الرل األمر  الرذ  نرري  بارا مصراي ها، التمرايا لىرل تىبيرة احتياجاتارا اليا ىيرة لرناذىر  األحيران 
 .اليول تىك معظم في واستم ا ه عجاال متسب ا في تفاصم ميفولا ال مناان لىل الضغط وهالذا ن تفا
 السروم  فري سرعا األ ا تفرا   سرب  األسرعا  ا تفرا  فري يعري المتسرب  ال ئيسري لىسرىا االسرتن اي المسرتم  من اضرافة الرل
 .يا ىيةال السوم  في الغذائية السىا مسعا  يلم الل المستو ية لىغذا  اليول ذى م  األم  الذ  نيفا العالمية،

 :هذا ال عي من  تل وتتجىل ا عالاسا 
 اإلنتاج كمية في االنخفاض 
لجرا متفراصم فري  هري تسرجنل فري البىريان المسرتو ية لىغرذا الت ميرة الا اليرة  المسجل فريىقصو  ل ال تنجة الطبيعية ان   

الحبو  والقمررة، ومثرر  ذلررك سررى ا لىررل الرر ذا  االسررتاتك الواسرراالغررذا  بىررت مسررتويا  م تفعررة فرري  عرررا السررىا الغذائيررة 
 الريول فري لىغرذا  يا ىيالر ان تراجالمتراح لتسرتاتك مرن  إنوهالرذا فر ،الفجوة الغذائيرة وحجم صيمة ا تفا األمن الغذائي و 

 السر وية الا راية معريل ذلرك الن ،المجتمرا مفر ايضر و   والراع لجميرا  هو مما والما  ولا يالون مصل ذا  العجا الغذائي
 .السالان ليي في الس وية الا اية اصل من ان تاجفي 
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المي يرة فري الم راهت التعىيميرة األم يرة، السرعويية، ال  راا، ، ال ريوة العىميرة حرول صريم الحمايرة المفاهيم األمنية في مجال األمن الغاذائيصينأ الطن  م نر ،   - 1

 .01، ص5118فيف    52/52

 غذائيا السكانية الزيادة مواجهة على الزراعي اإلنتاج قدرة مدى   
اال تفا  المتااني لعريي السرالان ومحيوييرة المروا ي الطبيعنررة الا النررة وسررو  اسرت ياماا وضرعف ان تاجيرة الا اليرة، ان    

، وة الغذائيرة والت عيرة االصتصراييةوااي  مرن الفجر ذا  العجا الغذائي اليولمشالل الغذا  فري  ااي  من تفاصمالىاا لوامل 
متن را الرل بىريان الروطن إذ فر، مستيامةمن الممام يستوج  تحقنأ ت مية ا النرة وهو ما جعل ال يا  انست اتنجي لى  وج 

مىنرون  سرمة  055سرالان فري فتر ة تقرل لرن  برا صر ن مرن الانحصرائيا  تشرن  الرل تضرالف لريي الع بي وحريه  جري من 
ة فررري وهررو مررا يشررالل ضررعف معرريل الا رراي  %62) م   معرريل ا رراية نبىررت 0665مىنو ررا لررام  541ليصررل  0621لررام 
 .5151مىنون  رسمة  حىول لام  481ومن المتوصا من نتضالف العيي م ة م    ليصل الل  ،العالم
 االستهالك معدالت تزايد  
ال فرا  ستتسرب  حتمرا فري وذيرا  الثقافرة االسرتاتكية اجتماليرة فئرا  توف  انمالا ا  المايية والقري ة الشر ائية لري  ان   
 ا  فراا لىير  نت تر  ان فام لىرل السرىا االسرتاتكية في انس اع وهالذا فان الغذائية، السىا من االستاتك حجم من

 ال شني. ذن  االستاتك الي ل  تنجة محيوية الضعيفة لىط قا  هذه السىا من المع وا
 اإلنتاجي واالستثمار الزراعي  التحديث 
 والسرتال  األص اع حين وت الاألسمية ان تاجية مي ت ال الفا ة توظنف وتحسنن ال     ظم يعتب  الل من تطو     

ي رال الحنوا يرة الث وة ر فيمرا نتعىرأ  مروا يال تحسرنن اسرتغتل الرل الىارا لوامرل ترري  ان تراجالعامرل التك ولروجي فري  وا 
 ةا اليرال ت ميرةال مسرا  تحقنرأاالستثما  فري القطرا  الا الري  الما من ال فا من حجموالمياه،  يضااأل   اصة  الم تىفة

 الغذائي.  األمن التي تساهم في تيليم
 مدى استقرار األسعار 
  رررررتل مامرررررة الغرررررذا  العالميرررررة فررررري الفتررررر ة بىررررريان العرررررالم جرررررلفررررري  البنررررر ةمسرررررعا  األذذيرررررة المحىيرررررة ا رررررايا   ل فررررر    
 . الفتح ال سيطسوا  لىل مستو  التجائة مو لىل مستو    والس وا  التي تىتاا 5119/5118)
ومرن  ،مرن البىريان ثنر ذلك الرل اسرتجا ة صويرة مرن جا ر  العر ا فري الك ي من ا تفا  مسعا  األسمية فقي م لىل ال ذمو 

فري ذلرك   مرااألجرل مرن جا ر  العر ا،  ن ةتىرك االسرتجا ة القصر من م طىأالا الة صطا  في  ما األساسي ا اية االستث
 .لىل ي ول األسوام وتساليهم ن ةتوسيا الم اي ا  التي تستايع مصحا  الحيااا  الصغ

 االجتماعي البعد3- 
يعتب  ليم توف  األمن الغذائي من مهرم المارييا  ال ا جيرة ألمرن وسرياية المجتمعرا  والرذلك مرن مصرو  مسر ا  تفشري    

وفرري المقابررل فررإن لرريم ترروف  األمررن  ،فرري المجتمررا ىبيةالج  مررة وظاررو  األمرر اا والظررواه  االجتماليررة واالصتصررايية السرر
لىمسرتثم  ن  يصر ة المجتمرا طرا يالىرل األمرن الغرذائي فري المجتمرا حنر   و ررث  سرى ا ان تراجاالجتمالي نري  لر قص 

 صرو ة الامىرة المرا هرو الحرال فري الثنر   ان تراجتوصرف  الرلوالم تجنن و بما نتيهو  األمن االجتمالي بي جة البنر ة ترري  
 . 1وال االا  المسىحةمن م اطأ الح و  
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 .598ص ،5112جامعة الجاائ ، ،ذن  م شو ةيالتو اه  مذال ة ،إشكالية العقار الفالحي وتحقيق األمن الغذائي في الجزائر المال حوشنن، - 1
 .51، م جا سابأ، صالغذائيالمفاهيم األمنية في مجال األمن صينأ الطن  م ن ،   - 2
 ومىرالع يرةىال ذنر  م شرو ة، مرذال ة ماجسرتن  ،العرباي المغارب دول فاي الغاذائي المساتدام األمان تحقياق فاي االقتصاادي التكامال دور  ا راجي، ممن رة برن - 3

 .02، ص5105جامعة سطنف، الجاائ ، التسنن ، ومىول والتجا  ة االصتصايية

ومن تروف  م  م امرا يسرالي لىرل تحقنرأ  تكافئيرةلتصرة  االجتمالي ال ذم من من العتصة بنن األمن الغذائي واألمن و    
  .المجتما التاام للوا   االجتماليان  ، اال من توفن  األمن الغذائي يعتب  المي ل لتحقنأ األمن 

 ىمجتمعرا ل السرتق ا ا تحقنرأ  اصة مرن جا ر  ل  ، اتجة ال االجتمالية انثا  الليالاي يفتق   ال الغذائي األمن ان   
 ئيالغرذا عجراال كابريت بىريانال الا ر  فرإذا الضر و  ة، الغذائيرة السرىاالتراوي   فري االضرط ا ا  مرن  رالي مسرتقبلتروفن  و 

 التصر فا  لىل الذ  ن عال  سى ااألم   م  ، والمطىو  الغذا  من المع وا التي تفصل بنن حجم فجوةتىك ال  سب 
 .1م والاا  م تف الت مية جاوي  ما نرث  سى ا لىل ،في المجتما االجتمالي الوضا تيهو و  ألف اياالجتمالية ل

 البعد النيئي -4
يعا ون من  فالذنن ،والتيهو  البنئي األمن الغذائي ذيا ولتصة وثيقة بنن  ا ت اطمن الي اسا  من ه الك  بن   الكثن   

تريهو  صالرية المروا ي الطبيعيرة الا اليرة  لرلا الرل م شرطة ذنر  صرييقة لىبنئرة ترري  نىجئون ما  األمن الغذائي لاية ا عيام
الاشة المتاحة لام، و الترالي نري ىون فري حىقرة مف ذرة مرن  قرص الغرذا  وتريهو  البنئرة   )ذا ا ، م الي، م اضي ا الية
 .2ميون لىناا في الحصول لىل الغذا ي يعتوالموا ي الا الية الطبيعية الت

 األمن الغذائي لقياس مستوى مؤشرات بعض ال :الفرع الثاني
لىرل  بىري الرل ةوحالر ةوضرعي مع فرة والتري تسرمة ل را مرن مستو  األمن الغرذائيلقيا   توجي ه اك العيني من المعانن    
 :ما نىي في ب اهام اي اج وس حاول ،حي 

 الكالسيكية )التقليدية( المؤشرات أوال:
 :3هذه المرش ا  فيما نىي مهمتتمثل    
  المحىي؛ ال اتت اجمالي في الا الي ال اتت مساهمة مي 
  ؛ انست اتنجيةالمجتما)ذا  االستاتك الواسا في  الغذائية السىا من الذاتي تكتفا ل صي ة البىي لىل تحقيق 
 المحىي؛ ال اتت اجمالي الل الا الية الوا يا  صافي  س ة 
 المستو ي؛ الا الي ال اتت الل الا الي ان تاج صيمة ال س ة المرية التي تعب  لن 
 ؛الس و   الل االستاتك الغذائي الم اون   س ة 
 القومي؛ اجمالي الي ل الل الغذا  ان فام لىل  س ة 
  الا الي؛ ان تاج في الموسمية االضط ا ا  والتقى ا 
  الوا يا ؛ نجمالي الا الية الصاي ا  صيمة لنتعب  ال س ة المرية التي 
 الا الي ان تاج صيمة من الف ي حصة متوسط. 
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 الريو ة السايسرة والعشر  ن، العرالمي، الغرذائي األمرن لج رة ،الغاذائي األمان حالاة لرصاد أساساية مؤشارات ، FAO) المتحرية لألمرم والا الرة األذذيرة م ظمرة -  1

 .5111، ايطاليا  وما،

 الحديثة المؤشرات :ثانيا
مررن  ا رر  5111لج ررة األمررن الغررذائي العررالمي  ررتل يو تاررا السايسررة والعشرر  ن الم عقررية فرري  ومررا سرر ة  التبرر  لقرري    

يول، ال فيوالحالة التغذوية والتع ا ل قص األذذية  الغذائيلتقنيم حالة األمن  رش ا الممالن است يام ليي البن  من الم
 .القط   وش    القط   يمالن است ياماا لىل المستو نن  التي تىك الل وهالذا تم توسيا صائمة المرش ا  و التالي

، ولتوفن  صالية بيا را  معقولرة ل صري سرن  العمرل صرو  تحقنرأ يول من جاةم   ألذ اا المقا  ة فيما بنن ال ذن     
صائمرة مرشر ا   الرل، ه اك حاجة اليولي من جاة ثا يةلألذذية لىل الصعني  العالميمرتم  القمة  حييها التياألهياع 

 األذذيررةص التغذيررة والتعرر ا لرر ق، الغررذائي رراألمن  يفترر ا م اررا األكثرر  ا ت اطررا الترريمساسررية تمثررل مجمولررة المتغنرر ا  
 يمالن توضيحاا في الجيول الموالي: والتي

 لألغذية العالمي القمة مؤتمر بمهداف الصلة ذات النتائج لرصد نها الموصى األساسية المؤشرات (:2-1الجدول )
 فئات المؤشرات

 الوضعية التغذوية الوضعية الصحية استهالك األغذية
 المؤشرات األولية

ال س ة مرية من مجمولة األذذية األساسية 
 الوج ة الغذائية

 العم  الم تق  ل ي الوالية
 س ة األطفال يون ال امسة ممن يعا ون 
 من  قص الوان وتوصف ال مو او الااال

 معيل الوفيا  يون سن ال امسة ال س ة المرية لىسالان  اصصي التغذية
ال س ة المرية لى الغنن ذو  معامل التىة 

 الجسم الم  فا
 المضافةالمؤشرات 

متوسط  صن  الف ي من اميايا  الطاصة 
 الغذائية

 العم  الم تق  ل ي الوالية
 س ة األطفال يون سن ال امسة ممن 

 يعا ون من  قص الوان 
الحبو  والجذو  والي  يا  ال س ة مرية من 

 معيل الوفيا  يون سن ال امسة اميايا  الطاصة الغذائية
لجسم ال س ة المرية لى الغنن ذو  التىة ا

 08.2الم  فا اصل من 
   ال س ة المرية لىسالان  اصصي التغذية

اليو ة  العالمي، الغذائي األمن لج ة الغذائي، األمن حالة ل صي مساسية مرش ا  ، FAO) المتحية لألمم والا الة األذذية م ظمة :المصدر
 .5111، ايطاليا  وما، السايسة والعش  ن،

 الحبرو  بن مرا تمثرل ،ان سران السرتاتك تروف  الغرذا  مقريا  الغذائيرة الطاصرة امريايا  مرن الفر ي  صرن  متوسطمثل ي   
 األذذية  ولية والذا األساسية، األذذية لىل االلتماي ي جة الغذائية الطاصة اميايا  من مئوية ال س ة والي  ا  والجذو 
  . 1المتوسط في السالان يستاىكاا التي
صرل ا يرةائذذ الميرا  لىرل يحصرىون  الرذنن األشر اص لريي لن التغذية  اصصي السالان لعيي يةئو الم ال س ة بن ما تعب    
 السرالان و سر ة المترواف ة األذذيرة و وليرة الميرة لرن لمحرة مجتمعرة المرشر ا  هرذه وتقريم الحتياجراتام، األي رل الحري نمر

 .األذذية من الفانتام لىل يحصىون  ال الذنن
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 الحالرة لرن يالرة مرشر ا  مفضرلالروالية  ل ري الم تقر  والعمر  الصرحية الحالرة بتحينري المتعىقرة المرشر ا  بن مرا تعبر    
 لإلصرا ة ل ضرة كثر األ هرم الرذنن الصرغا  لألطفرال الصرحية الحالرة الرل شرن المرا م ارا ت لىسرالان، الشرامىة الصرحية
 . األم اا
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 بنرر و ، الع بيررة، م الررا ي اسررا  الوحررية ،حالااة الركااود فااي اقتصاااد عااالمي متغياار )رؤيااة للمسااتقنل(:الغااذائي العربااي األماانسياسااات  سررالم توفنررأ ال جفرري،  -  1

 .502ص ،5105 لب ان،
 .24ص م جا سابأ، احالة الجزائر الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي فوا ة ذ بي، - 5
، مررذال ة ماجسررتن  ذنرر  م شررو ة، الىيررة العىرروم إشااكالية األماان الغااذائي المغاااربي فااي ظاال تقلبااات األسااعار العالميااة للمااواد الغذائيااة األساساايةفالحررة صطررا ،  - 3

 .  51، ص5105االصتصايية والتجا  ة ولىوم التسنن ، جامعة حسن ة بن بولىي، الشىف، الجاائ ، 

 وأزمة الغذاءلفجوة الغذائية نظري ل مي لالثاني: المبحث 
الترري و  الغذائيرة، لىفجروة يال ئيسر السرب الغرذا  فري مجرال  الرريا ىي لرن مواك رة االسرتاتكالمحىري يعري صصرو  ان تراج    

ت راصص المروا ي وهرو األمر  الرذ  نرري  الرل  مرا ،التي يشايها العالم ييموذ افيةلا اية الا  فعلت شم  تنجة لىطى  المتااني 
شرر ائية ممررا يمثررل  الررل صررو  حولاررا ، وهررو األمرر  الررذ   رر   ذذائيررة مررن الرريول األ م تجررة لىغررذا  سررىعاالغنرر  اسررتن اي الرريول 

 .في مواا  اا التجا  ة ايظا  لجا و لموا يها المالية  است اافا

 مفهوم الفجوة الغذائية :األولالمطلب 
اذ  ،بياية ال صف الثا ي مرن القر ن العشر  نوالسياسية م ذ  االصتصايية األيبيا في  الغذائيةلقي شا  مصطىة الفجوة    

حترل وصرى   ،وبيم  تتسا هوتاا م ذ سر عن يا  القر ن الماضري لكل بىيان العالم غذا  تشالل تحييا حقيقيام ذ  فجوة ال
 .لىل المستقبل االصتصاي  والسياسي واالجتمالي حقيقيا افي الوص  ال اهن الل مستويا  البن ة مص ح  تشالل  ط  

هذا اال تتل ال راجم لرن لجرا  بىي،لام سب   اال تتل في ت الن ة السوم الغذائية في م   هذه الفجوة  شالل ان م شم   
الرل   الريولاألمر  الرذ  نريفا  ،المع وا المحىي لن تىبية حاجا  الطى  المحىري لىرل الغرذا   رتل فتر ة ام يرة معن رة

و التررالي تحو ررل جررا  مررن مرري  ا  وصرري ا  هررذا البىرري لتمو ررل  ،الغذائيررة اررااالسررتن اي مررن ال ررا ج لتىبيررة احتياجررا  مواط ن
  تا ري مرن لمىيرة ال مرو الران مرن الممالرن لارذه المري  ا  واألمروال من توظرف فري صطالرا  ا تاجيرة م ر   ،استن ايه لىغذا 
 .االصتصاي 

ا  لم تىررف السررىا مقرريا  الفرر م بررنن ان ترراج المحىرري وصررافي الرروا ييعبرر  لررن الفجرروة الغذائيررة  صررطىةم ولىيرر  فرران   
الغذائية، ومس اباا تعوي الل محصىة تفوم معيال   مو الطى  لىل معيال  ان تاج، والون معيل االستاتك نا ي ب حو 
ضررعف معرريل ان ترراج مي  الررل اتسررا  الفجرروة الغذائيررة وت رراصص معرريال  االكتفررا  الررذاتي وتاانرري االلتمرراي لىررل األسرروام 

 .1غذائيةال ا جية لتممنن االحتياجا  ال
المحىي من السىا الغذائية والكميرة المسرتو ية مرن ال را ج لتىبيرة  ان تاجالف م الحاصل بنن المية  اللالما يشن  ميضا    

 .2ب وتن ا  ...ال  احتياجا  السالان من الغذا  النومي، وذلك وفقا لىمعانن  اليولية المتعا ع لىناا من سع ا  ح ا  ة،
 :3ةوالحقيقي الظاه  ة الغذائية الفجوة هما مفاومان لاا الغذائية والفجوة   
 مثا ة هي الفجوة هذه من م  الغذا ، من والصايا   وا يا ال من الل صيمة بنن الف م  هي :الظاه  ة الغذائية الفجوة  

 السرىعة تىرك من المحىي ان تاج معن ة وبنن سىعة من لتستاتك المتاح اجمالي بنن الف م  م اا مووا يا  ال صافي
 .معن ة ام ية مية في

 الغذائية الصادرات – الغذائية وارداتال = الظاهرية الغذائية الفجوة
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 .521ص م جا سابأ، ،إشكالية العقار الفالحي وتحقيق األمن الغذائي في الجزائر االمال حوشنن - 1
التحااديات التااي يمثلهااا تغياار المناااا والطاقااة الحيويااة بالنساابة لألغذيااة والزراعااةا إطعااام العااالم م ترري  ال برر ا  ال فيررا المسررتو ، ، م ظمررة األذذيررة والا الررة -  2

 .www.fao.org ،05/19/5108 ،5116  وما، ،2050
 .6، القاه ة، ص5116، ش الا  لىت مية لى حو  واالستشا ا  والتي   ،  وفمب  ذاء في مصرأثر التغيرات المناخية على الزراعة والغجمال محمي صيام،  -  3

 ان تراج صصرو  مري  هري مو األذذيرة الما و ولرا مرن م تىرف لىف ي الغذا  الفايةقيا  م هي :الحقيقية الغذائية الفجوة 
 .معن ة ام ية مية  تل ما محصول من الفعىية ال ش  ة  االحتياجا  انيفا  لن المحىي

 ان تراج مال وهمرا  ئيسرننن متغنر  ن )حجمرا وصيمرة  ا مرا هري ا عالرا  مو محصرىة لترمثن  الغذائيرة الفجروة هالرذا فرانو 
فري حرنن  ،الغذائية الفجوة تقىيص الل نري  يا ىي مستق  طى  حجمفي ظل  في ان تاج ا ايةالف ،ننالمحىن واالستاتك

سنتسرب  حتمرا فري  االسرتاتك ا راية مرن مصرل ب سر ة ا تفالر  مو ان تراج استق ا  مستو   ما االستاتك ا تفا  مستو   من
   .1الغذائية الفجوة حجم توسا

 الفجوة الغذائية التي تؤثر في تفاقمالعوامل  :الثانيالمطلب 
القوميررة، ومررن مجررل  االصتصرراييا  ظرر ا لوجرروي فجرروة ذذائيررة البنرر ة ومرررث ة فرري  ضرر الحا وصت رراالا الررة فرري  يو تعرراظم ن   

الررل ا تفررا   نررري مررن ال ررا ج، ممررا  المررواي الغذائيررة اسررتن اي الميررا  ضرر مة مررن  ا تقرروم الحالومرر تغطيررة العجررا الغررذائي
والعمرل لىرل  بارامما جعل صضية تممنن الغذا  من مهم األولويا  التري نجر  االهتمرام ، معيل الت عية االصتصايية لى ا ج
االكتفررا    توصررف تحقنررأو ، المررواي الغذائيررةن ترراج والعمررل لىررل تحقنررأ االكتفررا  الررذاتي مررن سرري الفجرروة بررنن االسررتاتك وا

  مهماا: الذاتي لىل المية ان تاج المحىية التي تتحيي ب ا  لىل ليي من العوامل

 المناخي التغير - 1
 فقريصطرا  م ر  مكثر  حساسرية لىم رار مرن الا الرة،  وال نوجري ،الا الة ترث  في تغن  الم ار وتتمث   ر  لىرل حري سروا    

والسريما فري البىريان المع ضرة لىتقى را  الم ا يرة  ،سرى ا بتغنر  الم رار لرية بىريانتمث  ان تاج الا الري وا  تراج األذذيرة فري 
  .2تعا ي الي ول الم  فضة وا تفا   س ة ا تشا  الجو  والفق  وفي  ف  الوص ، لاصن م و  ا ا ضوفيمن جفاع 

ن قل ضر و  ا لتحقنرأ انمرن الغرذائي سر لك ر سريالون مالىفرا،  ي اال ا ر تغنر  الم را ال مراو ذم تكننف القطرا  الا الري    
 .والت فنف من حية الفق  وصيا ة ال يما  التي نوف ها ال ظام االيالولوجي

تررري  الررل  الترري، الم ا يررة من التغنرر ا  يظارر صضررية األمررن الغرذائي، حنرر  مررا   شررالل وثنررأتر ت ط التغنرر ا  الم ا يررة    
 ،تغنررر ا  تتمثرررل مهرررم سرررماتاا فررري ااييررراي ا  عاثرررا  ذررراا ثرررا ي موالسرررني الك برررون وا ررراية ي جرررا  الحررر ا ة والتغنررر ا  الجويرررة
و التالي حيو  تغن ا  في مصول ال ظام الغذائي الذ  تكون من مهم  تائجر  ا رتتال  فري ا تراج الغرذا ،  انضرافة الرل 

 .3ماكن المتمث ة  التغن ا  الم ا ية الل األماكن التي لم تتمث  بتىك التغن ا تااني الاج ة من األ
فرالتغن ا  فري ، لي واالصتصاي  لىحيراةاألسا  البنئي واالجتما تيمن ال شاط ال ش   من  ال اتت لننا ي تغن  الم ار    

الرريو ة الاني ولوجيررة سررتري  الرررل ا  فرراا فرري امرريايا  الميررراه العذ ررة وان ترراج الا الرري وسررريعمل اال تفررا  المتوصررا فررري 

http://www.fao.org/
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، 5102ل را ، مرسسررة  واا لوالسررمبو ى، مرر اي ، ت جمرة الكفاااح مان اجاال العدالااة المناخيااة :الثاورة القادمااة فااي شاامال إفريقياااحمراة حموشرران وميالرا من نررو،  -  1

 .52ص
 .59الم جا  فس ، ص -  2
 .26، م جا سابأ، صحالة الجزائر -األمن الغذائي والتنمية المستدامة  م صصو  ،  -  3
 .http://www.unwater.org/downloads/i0142a02.pdf ، 05/19/5108الطاصة الحنوية واألمن الغذائي: ،م ظمة األذذية والا الة لألمم المتحية - 4

تسرب  ستفتر ا  الجفراع الطو ىرة بن مرا  ،مستو  سطة ال ح  لىل اذ ام وتآكل مساحا  شاسعة من التجمعا  الساحىية
سرريالون لاررا لىتغنرر  الم ررا ي  هرذه التررمثن ا ، 1ة ال  فيررةال لرري وسرربل المعيشرر ومسراحا  ة سررائ  فرري األ اضرري الا اليرر فري

 .2تياليا  البن ة لىل المياه وانمن الغذائي والصحة وا تشا  األم اا
تطو   م ظمة ا اليرة م تىفرة،  لن ط  أال حص  لاا لىحصول لىل الغذا   مسالن ابتك   المجتمعا  الا الية  لقي   

الا الية التي تم تب ناا في ا اية ان تاجية وفي الت فنرف مرن الجرو  و فرا مسرتويا  المعيشرة، لكرن  ولقي ساهم  األ ظمة
االست يام المف ط لألسمية والمبنيا  الحش  ة الصر الية  لنمي  ذلك الل ظاو  العيني من المشالت  ال طن ة ال اجمة 

 .3التع  ة ما في ذلك التصح  و األض ا  البنئية واست ااع الموا ي الطبيعية، حن  ااياي  ي جة التىو  وا تش   

 التوجه نحو الوقود الحيوي  -2
  رراطن األ ا المارريمن م ررذ لقرروي لىررل مصرراي  الطاصررة فرري العررالم، والترري تسررت  ج مررن  ررو تعتبرر  الطاصررة األحفو  ررة ال   
لفحم والغاا، و تنجة ألس ا  لينية مهماا ا تفرا  مسرعا  الر فط والترمثن ا  السرىبية لإل  عاثرا  السرامة مرن الوصروي واال فط ال

األحفو   لىل البنئة والم ار، فقي توج  انهتمام  الطاصة  حو بينل آ ر  لر  العينري مرن الماايرا وانفرام ممرثت فري الطاصرة 
 ة المستيامة.ىت ميلالحنوية التي تعتب  ميلما مساسيا 

تعتب  الطاصة الحنوية واصعا معاشا م ذ القيم ولو في م سرط مشرالالاا،  صوصرا فري المجتمعرا  ال  فيرة التري تعتمري فري    
التسرر نن وانضررا ة لىررل حرر م الحطرر  والم ىفررا  العضرروية، حنرر  الاالرر  الطاصررة الحنويررة التقىنييررة تقرريم  حررو و  الطارري

، ومررن ثررم فررإن فالرر ة الطاصررة الحنويررة ليسرر   الجينررية ولررو من تطررو   ان ال اميررةياجررا  الطاصررة فرري البىرريمررن احت  62%)
 .4في مجال الطاصة األولية لت ت اهمشالالاا واست ياماتاا يعتب  األم  المىف  

ال شر   وتع ع الطاصة الحنوية  م اا الطاصة المتحصل لىناا من تحو ل الكتىة الحنوية المتمثىة في اجمرالي ال  اترا ،   
ا  مررن القرر ن يوالمحاصررنل الا اليررة، ويعرروي ظاررو  فالرر ة انهتمررام  الطاصررة الحنويررة البررينل لىطاصررة األحفو  ررة الررل السرر عن 

 رذاك، وذلرك السرتعمالاا لىرل شرالل وصروي حنرو  البرينل لىوصروي األحفرو   فري مجرال مالعش  ن ا ان ا تفا  مسعا  البتر ول 
والررذلك فعىر  الواليررا  المتحرية األم  اليررة بررإطتم ، 0626إلنثررا ول سر ة ال قرل، حنرر  مطىقر  الب اا ررل الب  رامت الرروط ي ل

 .ب  امت لص الة اننثا ول ا طتصا من الذ ة الماية وسيطة في ذلك
بر وا  مي فىقري  ،لكرن طبيعرة هرذه العتصرة تغنر   لبر  الرامن ،برنن الا الرة والطاصرة لتصة متن رة وماالا   ه اك ي لقي   

 ملرايالقرائم لىرل المحاصرنل الا اليرة  الحنو  العتصة، ولكن ب وا است يام الوصوي  صوةت اجا  الل م تجا  الطاصة التقىنيية
 الا الي. وان تاجالطاصة  ا تاجبنن   ا طةال وثنأت

 ألمرنل وتاينريها األذذيرة مسرعا  ا تفرا  فرينتمثرل  صي يشالل  ط ا البنر ا الحنو  ي و  لىوصوي التوسا ذن  الم ذن  من   
 لىل الغذا . امن  صف ي ىا مكث  والتي ت فأ التي تعا ي الفق سالان العالم  لفئة واسعة من ذائيالغ

http://www.unwater.org/downloads/i0142a02.pdf
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، مرذال ة ماجسرتن  ذنر  م شرو ة، الىيرة العىروم االصتصرايية دراساة حالاة الجزائار -اثر النمو السكاني على التنمية االقتصادية في الوطن العربايحمنية موالنل،  -  1

 .60ص ،5112والتجا  ة ولىوم التسنن ، جامعة الجاائ ، الجاائ ، 
، المىتقرل الريولي التاسرا حرول اسرتيامة األمرن الغرذائي المسنبة لتفاقم العجز الغذائي في الدول العربياة واألطار العملياة لحلهااالعوامل فاطمة تواتي بن لىي،  -  2

 .19، ص 5104في الجاائ  في ضو  المتغن ا  والتحييا  اليولية،  وفمب  

لىل  ترث فإن ص الة الوصوي الحنو  بيم   اال ت اط و سب  ذلك،   ا ت اطا وثيقا  القطا  الا الين ت ط الوصوي الحنو    
بتطرررو   القطرررا   اهتمامارررا ، حنررر  م ارررا ااي  الررريول ال ائرررية فررري صررر الت  اصرررةيول العرررالم جميرررا القطرررا  الا الررري فررري 

الوصررروي ا ترراج  منلىمررا  ،فرري لمىياتررر الحينثررة التك ولوجيرررا   مررا اسررت يامالتمو ررل الم صررص لررر   و فعرر  حجرررمالا الرري 
ترروفن  الغررذا  لألسرر  والعررائت  الررل ضرر و ة ترروفن  المررواي  مررنالضررغوط لىررل القطررا  الا الرري  يفرر ا الما رري مررنالحنررو  

 الوصوي الحنو .   ا تاجفي  التي تي لالغذائية الوسيطة 
، لىرل تطرو   القطرا  الا الري حتمراال قرل نر عال   ا في لمىير الستغتل ص الة الوصوي الحنو    االهتمامفإن  ولىي    
مررا فرري التاانرري  يسررتم الغررذا  ىة  ئيسررية متمثىررة فرري من الطىرر  لىررل الطىرر  لىررل الوصرروي الحنررو  تواجرر  مشررال ا تفررا لكررن 
حجرم الطىر   نرث  لىلالوصوي الحنو   ص الة  غ ا الطى  لىل المواي الا الية لىي  فان اايياي، و ليي السالانا تفا  
 في مسوام المواي الا الية العالمية.  االضط ا ا  ا تفا  األم  الذ  نتسب  فيالكىي 
ا تراج الوصروي  من حنر  الفقنر ة،المجتمعرا  لىل حسا   يالون المحاصنل الغذائية س  استعمال الحنو  ان ا تاج الوصوي    

حنن  في، من الذ ة تال 550 تتطى  حواليلت  انثا ول  05ا تاج  لىل الت ا  منالعالم،  في س ة الجو    فاسن الحنو  
   اليول الفقن ة لمية لام الامل.  احي فيجائا  طفل بإمالا اا اطعام من هذه الكمية

 نمو السكانيال -3
 م تىفرةالغرذا  بري جا   اسرتن ايمرن مشرالىة  حن  تعا ي جىاا ،البن الجاا  اليول ال اميةا تاج الغذا  في  تسجل لمىية   

 قررص الغررذا   عررويي، حنرر  الا رراية فرري السررالانمو تفرروم  معرريال  تماثررل  ئيررة ا رراية مسررتم ةفجرروة الغذافرري حررنن تعرر ع ال
 ذنر  سرىيمةل مراذج اسرتاتكية  تب ري السرالان فري هرذه البىريان السرالا ي المتاانري مرن جارة، والرلاألولل الل ال مرو   الي جة
الافرررة المررواي  سررتاتكا فرري صررن  الفرر ي  ومررن ه ررا  جرري من األلمررل مررن جاررة م رر  ، التقىنرريالمجتمعررا  الررل منررل   سررب 

ا تفررا  االحتياجررا  الغررذا  و  ان ترراج المحىرري مررنالفرر م بررنن   تنجررة العجررا الغررذائيممررا لمررأ مررن مشررالل  م تفررا،الغذائيررة 
  .1استن اي المواي الغذائيةلىل مكث  ااي االلتماي الغذائي المسجل ولتغطية العجا الغذائية، 

 محدودية استخدام التكنولوجيا الزراعية واألسمدة الكيماوية  -4
الا يسة الو اثية و ظم انكثا  با الة األ سجة، وتق يا   ظرم المالافحرة الكيماويرة والبنولوجيرة التري  عمالذلك استومن    

، وتق يرا  اسرت يام الم صر ا  الا اليرة لا راية ا تاجيرة وحرية فري الرل يولرة لىرل حري تت اس  والظ وع البنئيرة الا اليرة 
م موا ي المياه المحيوية، و ظم الا الة الحينثة مثل الا الا  األ ا والمياه، وتق يا   ظم ال   الحينثة الم شية الست يا

وضرررعف هرررذه التق يرررا  ، المحميرررة والا الرررا  الطبيعيرررة، وتق يرررا  معرررامت  مرررا  عررري الحصررراي لى فررراذ لألسررروام التصرررين  ة
لر عا المحاصرنل  ان تراج،  صوصرا لىرل صرعني معريال  ان تراجوضرعف   ياماا، نري  الل محيوييرةومحيويية است

 .2الا الية
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، مجىررة جامعررة يمشررأ لىعىرروم االصتصررايية ء المتغياارات االقتصااادية الدوليااةواقاا  األماان الغااذائي العربااي وتغيراتااه المحتملااة فااي ضااو  ا يررة ثابرر  الرري وبي،  -  1

 .  5، ص5118، العيي األول، 54والقا و ية، المجىي 

 لدى الدول الخيارات التنموية الكلية -5
فير  يو   اانريتاريمن فير  الا الرة الرل اصتصراي نتالرذ  وضرا التحرول االصتصراي مرن  الل في العايةلمىية الت مية  تايع   

والثنر ا مرا مسرا يا،  اثا وير االا الرة اال يو   تمثرلالت مويرة ال  االسرت اتنجيا وفي الثنر  مرن  ،القطالا  االصتصايية األ    
هتمررام  اال يحظررلوالقطالررا  األ رر  ، المررا ال  يالا الررالقطررا  هميررة التفررالت  اننجابيررة بررنن أل ال تررولي اهتمامرراالا رر  
األهمية لم يعن وا القطا  الا الي  االصتصاينننكثن  من ، من م طىأ من اللتعا ا ال ح  واالستثما ا  في الا الة التام

  اضرةصر الية تحري  البري من تسر قاا  عقروي لىرل األصرل   اضرةم   تجرا   الواصعيرة التري تثبر  منال ذم  التي يستحقاا
  .ا الية
العوامررل الكام ررة و ا  تعمنررأ العجررا الغررذائي،  مبرر امررن  كىيررةيعتبرر  اهمررال القطررا  الا الرري فرري التوجاررا  الت مويررة ال   

الت عيررة الغذائيررة لى ررا ج وتحقنررأ االكتفررا  الررذاتي لىررل   انضررافة الررل لرريم  جرراح السياسررا  الا اليررة المت عررة لىحرري مررن
  .المستو  القط   والقومي

 عليهومحددات الطلب  ءالغذا أزمة :المطلب الثالث
البىريان فقري تغنر   األفالرا  المتعىقرة  الغرذا  والتغذيرة فري  ،فري الفالر  االصتصراي  مسرتجيةمامة الغرذا  مسرملة  تب ال تع   

التااني  متوالية ليييرة، نتاانري  يمنل الرلو ل ا الطعام لىل الصعني العالمي والمحىي  ففي حنن نت ا، ال امية تغن ا البن 
السررالان  متواليرررة ه يسرررية، وهرررذا نرررري  الرررل توسررريا الفجررروة برررنن العرر ا مرررن الغرررذا  والطىررر  لىيررر  لبررر  الرررامن مرررا صيرررام 

 .1المجالة بيو  آلية اذتم هذه الفجوة
مكري من  قرص انمريايا  مرن والرذ   الغرذا ،مفارروم  قرص  0624 سر ةالم عقري  مرتم  الغذا  العالمي لىفاو ل ا لقي   

في المشالىة الغذائية وصري طر ح هرذا المفاروم  ةال ئيسي متسب ةال تعتب غن  مسرتق ة فري األسوام العالمية ال هاسعا  مو األذذية 
فرري السررىا الغذائيررة فرري التجررا ة العالميررة وا تفررا  مسرررعا  الحبرررو   فررايحالعررالم فرري تىررك الفترر ة مررن  قررص ال تنجررة لمررا شرررايه 

 .لالميا

 أزمة الغذاء: الفرع األول
العوامل المتفأ لىنارا يوليرا، ولعرل مهرم مسر ا  صيامارا ن جرا الرل جذو ها لعيي من  ت جا لميةان مامة الغذا  ظاه ة لا   

الررل السرروم، الررل جا رر   ي ولالتمو ررل والرر مسررتويا لىررل  لينرريةالررذ  يعررا ي مررن مشرراكل  يقطررا  الا الرراللرريم فعاليررة 
 الحتميررةشرراكل الموضررعف  ظررامي الترري    والتعىرريم، وصرري برر ا  هررذه  لماا لررون ذنرر  الفعالررة الترري نىجررم الناررا ا لمما سررا ا
 سوا  لىل صعني الت طيط مو ان تاج. اال تجالية والغن  مي وسةة ليسياسا  الا ا مما سا  واللى

  أزمة الغذاء يفتعر  :أوال
ن مىحروظ مو بترم   حراي، وتر ت ط ول مصرن  ة فري مجر   حري  مرا، تتمنرا بتحسر قطرة تحر لرن األامرةصرطىة م عب ي   
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، مجىررة جامعررة يمشررأ لىعىرروم االصتصررايية واقاا  األماان الغااذائي العربااي وتغيراتااه المحتملااة فااي ضااوء المتغياارات االقتصااادية الدوليااة ا يررة ثابرر  الرري وبي،  - 1
 .  6، ص5118، العيي األول، 54ا و ية، المجىي والق

دور السياسااات األساسااية للتجااارة واالسااتثمار والسال  فااي ضاامان األماان الغااذائي : معالجااة األزمااة الغذائيااة العالمياةمررتم  األمررم المتحرية لىتجررا ة والت ميرة،  -  2
 .0، ص5118ج نف،  ،المستدام والتخفيف من وطمة الفقر

 .5ص ،الم جا  فس    - 3
 .9، صالم جا  فس  -  4

 .ية و ولية في هذا الحي ا ت اطا  جينية، وتو   تغن ا  الممحىاا  جاذ ا  صييمة ال بي من تاول لتحلبت
 سرروا  مررن الغررذا ، مررا القوميررة لىررل ترروفن  متطى ررا  مجتمررا انمالا ررا لرريم صرري ة  الررلالغذائيررة  األامررة مفارروم شررن ي   

 .1طبيعية مولظ وع اصتصايية 
 فإ اررا ،هرري مشرري وطررمة فرري البىرريان الم  فضررة الرري ل المسررتو ية الصررافية لألذذيررة الغذائيررة و ذررم من تررياليا  األامررة   

وحترل ، التتن يرةمثل الا ي والصنن، والذلك في  عا بىريان مم  الررا  حجماال امية األكب    االصتصاييا لىلحرتل  شينية
  تنجررة  شررالل متاانرريمسررعا  األذذيررة  ا تفعرر فقرري  الغذائيررة، ن التررياليا  السررىبية لألامررةمرر  مررممنالبىرريان المتقيمررة ليسرر  

األسروام و مسرعا  الطاصرة  اال تفالرا  واال ايرا ا  التري شرايتاا لرن بريو هاال اجمرة و  ، التض م مو الفق  تعىقةىتوت ا  المل
 . 2وسوم العقا المالية 
من تعروي  الفائرية لىرل  يفتر اويمالن من تتية األامة الغذائية ف صرة تتمثرل فري من مسرعا  األذذيرة  مررستواها األلىررل    

مرا ال  صري يالرون محريويا ألن هررال  المراا لنن الثنر ااننجرابي ذنر  من هرذا األثر   ،العيني من الماا لنن في البىيان ال امية
يعررا ون مررن صنرروي م رر   تحررول يون حصررولام لىررل لوائرري الافنرررة مررن  م اررميالو ررون مرر ت طنن  األسرروام  القرري  الكررافي مو 

 .3م تجاتام

 الغذائية العالمية ثانيا: األزمة
 و اصررةمسررعا  األذذيررة،  شررايتاالررن اال تفالررا  ذنرر  المرررسبوصة الرررتي  حاليررةاألامررة الغذائيررة العالميررة ال تجرر لقرري     
الحصررول  فرر صمررن  وهررو السررب  الررذ  صىررصا، تارراألساسررية، الررل جا ررر  الررر قص فرري األذذيررة وتقىررص م او ا  تجررا الم

  البىيان ال امية. م تىففي  األف ايكثن  من ىلىل الغذا   ال رس ة ل
مرن صبنرل ا تفرا  مسرعا  الر فط مو هبروط  العاي  سبياية مج ي  تنجة لعوامل مسب ة حينثرة الت ا  األامة الغذائ مالنال ي   

الحنرو ، اي ا  مو ا تراج الوصروي سع  اليوال  مو األحوال الم ا ية مو لمىيا  المضا بة مو صنروي  عرا البىريان لىرل الصر
لرن سر وا  مرن الرذا و  ي،االسرتاتك السرىوكو ذ افنررة و الييم ب رللرن تغنر  ال تجرةطو ىرة األجرل  الوامرل  تنجة  الذلكفاي 

 . 4ان فاصا  الب نوية الست اتنجيا  الت منرة لىرل جباا  لينية
م تىررف بىرريان  امترري  لتشررملفحسرر  وا  مررا  صىيميررةان رررة و سياسرررا  الت مال مسررتويا هررذه ان فاصررا  لىررل  قتصرر ولررم ت   

مررن الظررواه  القصررن ة والطو ىررة األجررل، فمررن  لىعينرريل ت اكمرري ، و مررا من األامررة الغذائيررة العالميررة  اجمررة لررن تفالررالعررالم
الكام رة  ال ئيسريةالعوامرل نرتم معالجرة المحتمل من تتواصل الل مجل ذنر  محريي،  ذرم ت فنرذ تريابن  صصرن ة األجرل، مرا لرم 
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دور السياسااات األساسااية للتجااارة واالسااتثمار والسال  فااي ضاامان األماان الغااذائي : معالجااة األزمااة الغذائيااة العالمياةمررتم  األمررم المتحرية لىتجررا ة والت ميرة،  -  1

 .06-2، ص ص م جا سابأ ،المستدام والتخفيف من وطمة الفقر

 ل.وشامم اس    شاللو ا ها 
محي مهم حقوم ان سان األساسية وهو الحأ في التح   مرن الجرو  وسرو  التغذيرة، المعتر ع  ر   ىغياألامة الغذائية تف   

فري العارري الرريولي ال راص  ررالحقوم االصتصررايية واالجتماليررة والثقافيرة وفرري انلررتن العررالمي لىقضرا  لىرررل الجرررو  وسرررو  
ة تحقنرأ األهرياع ان مائيرة لأللفيرة التري ومرن بن ارا نري  الل ت اجا الجاروي ال اميرة الرل تسر  ا وتنر   التغذية، األم  الذ 

 .الفق الجو  و والذ  ن بط بنن  "القضاء على الفقر المدق  والجوعالمتمثل في  األول الايع 
 :1مما لن طبيعة األس ا  الكام ة و ا  وجوي هذه األامة فيمالن اي اج مهماا فيما نىي   
 اختالل العرض والطلب 
 مررن جاررة ا ترراجمشررالىة ضررعف  م  ،مامررة ا ررتتل بررنن العرر ا والطىررر   م اررا الغذائيررة طبيعررة األامررة توصررنفيمالررن    
 ال اجمرة سرعا األ مشرالىة المرا تمثرل، ثا يرة والقوة الش ائية في الس وا  األ ن ة من جارة االستاتكيتااني الطى  و  تاام ةم

  .باا ط فا آ   في األامة اجمة لن سو  ميا  األسوام والتتل  
 المضاربة والقيود على الصادرات في قطاع السل  الغذائية 
بة الل صطرا  الررسىا األساسرية  رو  األموال المرضا   تيفأ المساهمة في ب وا األاما  الغذائية  جيمن بنن العوامل    
فررإن ا ررايا  مسررعا   عررا و تنجررة لررذلك  ،شرر ا  مصررول السررىا الغذائيررة الررلالمضررا بون  تحررولقرري فعالميررة السرروم الفرري 

 .الل مضا بة األط اع الفالىة الم تىفة في مسوام السىا الغذائية التي تررجت ا تفا  األسعا  ت جاالمحاصنل األساسية 
في تقنني الصاي ا  الغذائية  شالل م اش  مو ذن  م اش  مرن  رتل  صي ش ل   عا البىيان  جي من اضافة الل ذلك   

هذه انج ا ا  الل تىبية االحتياجا   حن  تايع من  تل ،مو فر ا الرض ائ  لىناا  اتااصايت ا ن األذذية وحظ  
لررل  ، لك اررا تررري  ميضرراالغذائيررة لألسرروام المحىيررة برررشالل مرصرر  الررل ا رراية ا ررتتل األسرروام الغذائيررة انصىيميررة والعالميررة وا 

 .حجم انميايا  الغذائية العالميةتقىص 
  نتاج و  ويةالطاقالمواد تكاليف ارتفاع  الحيوي الوقود ا 
لمىيا  ان تاج الا الي وتجانرا األذذنرة والبذو  وتوا عاا في ا تفا  تكالنف  ويةالطاصالمواي  مسعا  تسب  ا تفا لقي    

واسررت يام انال   الحشرر  ةمبنرريا  الا تفررا  تكىفررة  عررا المرري ت  مررن صبنررل األسررمية و  فررمكث ، المررا سرراهم فرري ذلرركمكثرر  
 .ة وال   والذلك تكالنف ال قل ولمىيا  التص ياالا الي
فقرري مي   ،جينررية بررنن مسرروام ومسرررعا  الطاصررة والسررىا الا اليررة لتصررة اسررتحيا الررل  لحنررو  المررا مي  صرر الة الوصرروي ا   

الرل  األمر  الرذ  مي  ،ا تفرا  مسرعا ه متسب ا فري حنو  اال تفا  المتواصل ألسعا  الطاصة الل ا اية الطىر  لىل الوصوي ال
لرررل ا تفرررا  مسرررعا  هرررذه المحاصرررنل  الحنرررو  تاانررري الطىررر  لىرررل المحاصرررنل المسرررت يمة المرررواي موليرررة فررري ا تررراج الوصرررروي  وا 

اضررافة الررل ا تفررا  مسررعا   ،تت رراف  مررا هررذه المررواي األوليررة لىررل األ اضرري وذن هررا مررن المرروا يالترري  رر   األمحاصررنل وال
 األ اضي.
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 .91ص ،م جا سابأ ،الغذائي المستدام األمنمساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق  الحفيظ الن  ، لبي - 1

 

 اميةقيود اإلنتاج الزراعي في النلدان الن 
من األهميرة، وصري   القي   فس  مناألامة الغذائية العالمية تتفي تمثن ها لىل ا صل وضوحااألس ا  األ ه اك العيني من   

  شررالل  ئيسرري  ت طوهررذه العوامررل ترر ،مي   الفعررل الررل التسررب  فرري حرريو  هررذا التررمثن  ال طنرر  لىررل مرري  تررواف  األذذيررة
ان تاج وان تاجية الرا الننن  ال فا منفي  ليني البىيان ال اميةالتي تواجااا  ،  اصة ما تعىأ  المعوصا جا ر  العر اب
 ومن مجل التجا ة اليولية. يا ىي االستاتك الغذائي ال مقابىةل
 القواعد التجارية المتعددة األطراف 
تقرررييم تسرمة هررذه القوالري بحنرر  األمررن الغرذائي،  لىرلفرري الترمثن    را اا التجا  ررة المتعريية األطرر اع يو ا لقوالريا تىعر    

ئتما رررا  التصرررين  الىصررراي ا  مرررن  رررتل   شرررالل ذنررر  م اشررر  بتقرررييم الا رررا المرررا تررررسمة ، انلا ررررا  لىقطرررا  الا الررري
 والمرسسا  التجا  رة التا عة لىيولة والمعو ة الغذائية. 

الما ي من  الطى ، األم  الذ  يف ا  و تبنن في الثن  من األحيان من المعو ة الغذائية ترمتي ميفولة  الع ا ولي    
 .ن المحىرننن في مشي البىيان فق الىل الم تجن الضغط

 الطلب على الغذاء أنواع الثاني: الفرع
لىم تجرررا   واألسرررعا وتوجررري لتصرررة لالسرررية برررنن الطىررر  ، هرررو ل رررا ة لرررن ال ذ رررة المق و رررة  القررري ة لىرررل الررريفا الطىررر    

ذاا تفا السع  صل الطى   فإذا، الا الية  :1التالية األ وا الطى  لىل الغذا   ضميو  ،ا  فا السع  ااي الطى  وا 

 طلب المستهلك النهائي للمحاصيل الزراعية)غذاء(  :أوال 
الترري ستشررت    سررع  محرريي فرري سرروم معررنن وفرري وصرر   م تجررا  م رر  الميررة اللىررل الم تجررا  الا اليررة  ع الطىرر  يعرر   
  فترو تمن  الما يشرت ط ، القي ة الش ائية ق و ةالطى   الكميا  التي ن ذ  المستاىكون في ش ائاا والم ن ت طوهالذا  ،محيي
 ما نىي:المطىو ة  ةالكمي
 في الحصول لىناا. الكميا  التي ن ذ  المستاىك في ش ائاا ليس   الض و ة تىك التي  جة فعت 
 المتاحة التي يقي  المستاىكون لىل ش ائاا ةالكمي. 

  الزراعية المحاصيل على المضاربة طلب ثانيا :
 حاصرنلالم شر ا عمىرون لىرل ي الرذننو  ال اشطنن في مجال المحاصنل الا الية، الوسطا  الذ  ن شا لن طى ال وهو   

 ذال را مرا  جري من و  ،فر وم األسرعا  برنن البيرا والشر ا  لرن ال اجمرة الم رافا لىرل الحصرولو  وا لراية تسرويقاا الا اليرة
 الا الية. الم تجا  تسو أم ظومة  لىل المسيط ون  هم ال اشطنن في مجال المحاصنل الا الية الوسطا 

  خزن المحاصيل الزراعية ألغراضالطلب   ثالثا :
هري تشرمل لرية سرية الاامرة فري ان تراج الا الري و من العمىيا  األسا  ان المحاصنل الا الية ألذ ااالطى   عتب ي   
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 .90ص م جا سابأ،،  الغذائي المستدام األمنمساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق  الحفيظ، لبي الن   - 1
، 09، مجىرررة العىررروم االصتصرررايية، العررريي (1990/2014)الطلاااب الحاااالي والمساااتقنلي علاااى سااالعة القمااا  فاااي الساااودان سرررا ة لررروا لبررري   وآ ررر ون،   -  2

 .52، السويان، ص5المجىي

الري المسرتاىك  حالرة  محصرول وحترل يضرمن المراا   من يصرل  ، الموسرمية تتصرف المحاصرنل فمعظرم ،لمىيرا  هامرة
  صررائص للىرر بارريع ضررمان الحفرراظانلررياي والت ررا ن و جرر  لىيرر  االهتمررام  عمىيررا  الجمررا و وفرري الررل األوصررا  جنررية 

 .الفسايالمحصول وم ع  من التيهو  و 

 الزراعيةين على المحاصيل المزارع طلب رابعا :
 التري الم راطأ فري اصة  مويواج ا حنوا اتام لتغذيةالا الية  المحاصنل  ش ا في الثن  من األحيان  ننالماا ل يقوم   
 الا الية. المحاصنل ومسعا   هااسعمو  الحنوا ا   عيي الطى    ت ط هذاو  ،المتئمة كميا ال اافن ت تت ال

 الصناعات الغذائية مصان  طلبخامسا : 
 ذ الرر القطررا  الا الريالقطالرا  الم ت طرة  العينرري مرن القطالررا  األ ر  ، و اصرة  مهررمعري الصر الا  الغذائيررة مرن ت   
عتبرر  المصرري  األساسرري لىمررواي األوليررة المسررت يمة، نىيرر  مررن حنرر  األهميررة صطررا  التعبئررة والتغىنررف )ال تررون،  تسررتيك، ي

 .مواي التغىنفاجاج...  اذ تعتب  مصا ا الغذا  من مهم ابائن مصا ا 

 محددات الطلب على الغذاء الثالث: الفرع
ا اية ليي  لىل ذ ا السىا الغذائية الم تىفة،  الطى  لىل فيمن المسىم    من ه الك الكثن  من العوامل التري تررث     

فيمررا  التطرر م الناررال والترري  حرراول الغررذائي،  انضررافة الررل الرري  وتطررو  الرر مط االسررتاتكي وتذبررذ  األسررعا ،السررالان، 
 :1نىي

  الدخل أوال :
 ويعتب  الي ل الذ  يحصل لىي  الف ي مساسا ،الغذائية سىاالي ل من مهم العوامل التي ترث  في الطى  لىل اليعتب     

م تىررف السررىا لتحينرري طى رر  لىررل الررل  ررو  مررن م رروا  السررىا، فا رراية متوسررط ي ررل الفرر ي نررري  الررل ا رراية االسررتاتك مررن 
 .الغذائية

 ثانيا : سياسة دعم الغذاء
الض و  ة الوسنىة لتحسنن الوضا الغذائي ل عا فئا  المجتمرا، الغذائية اليول في مسعا   عا السىا  لينيتتحالم    

 .ويحي  يلم المواي الغذائية  تنجة ضغوط اجتمالية وسياسية واصتصايية
محرريوي  الرري ل وج ررا  الافيرر  ومغذيررة يون ا رراية فرري  سرر ة نارريع الرريلم الغررذائي الررل من نت رراول فئررة مررن المجتمررا    

ا األذذيرررة المتاحرررة لارررذه المصررر وع لىرررل الغرررذا ، ويعتمررري ذلرررك لىرررل ا ررراية الررري ل والثرررا ي لىرررل  فرررا مسرررعا   عررر
، وصي نري  ذلك الل توف  المواي الغذائية  سع  م  فا و ت ت  لىي  تغنن  فري العرايا  الغذائيرة واالسرتاتك المجمولة

 .2 ي المجتمافائي ومن ثم ظاو  مشاكل ذذائية الثن ة الغذ
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 .51، م جا سابأ، ص(1990/2014الطلب الحالي والمستقنلي على سلعة القم  في السودان )سا ة لوا لبي   وآ  ون،   -  1

 تطور التعداد السكاني  ثالثا :
 ثابتررا و رراي ا مررا تجرري بىرريا م رر   وفرري  يالررون فرري  عررا الرريول م تفعررا حنرر  تىررف معرريل ال مررو السررالا ي بررنن الرريول، ن   

وتت الررا هررذه الحالررة فرري  األ رر    الرريولمررن   حرروهقرري نرراياي لرريي السررالان فرري بىرري مررا  سررب  الاجرر ة ف ،نت رراصص لرريي سررالا  
 .البىيان المتقيمة

تفروم  وذال را  معريال  ي مرو السرالا الارا معريال  بت تفرا   شرالل  راص، حنر تت الا ا اية السالان في البىيان ال اميرة    
ة متطى ا  يمال   تىبي ما نولي ضغطا لىل موا ي البىي االصتصايية والمالية و التالي ال ،انجماليمعيل  مو ال اتت المحىي 

 .هذه الا اية في السالان من ذذا  وتعىيم و لاية صحية وذن ها من ال يما  الض و  ة

  الغذاء أسعار :رابعا 
وااياي  السرىا الغذائيرة اك لتصة صوية بنن سع  الغذا  و مط االستاتك، فالىما ا تفا السع  صرل الطىر  لىرل  عرا ه   

ا ر  مرااال  عا  لر عا األذذيرة مثرل األ ا االوظا   بيائل م   ، ولكن ذلك لي  صالية لامة ف رال ذم مرن ا تفرا  األسر
الطعام األساسي في الوج ا  الغذائية وهذا يساهم في يلم اليولة لاذه السىا، ف تل العقوي الماضية ف ض  الكثن  مرن 

ذائية والمحاصنل الا الية بل وشا ال  العيني من الحالوما  في تسو أ الم تجرا  الحالوما  مسعا  ثابتة لىل المواي الغ
الا اليررة والغذائيررة والا رر  المحصررىة سررىبية لىم ررتت والمسررتاىك، فررالم تت نرر فا هررذه األسررعا  الترري تتررية لرر  هامشررا ضرريقا 

المسرتاىك فىرم يالرن  اضريا لرن لى بة مما ن  ج ال عا من يائر ة ان تراج و توصرف لرن مما سرة م شرطت  االصتصرايية، ممرا 
ا  فاا جوية األذذية التي ت ا  وال لن ا تفائارا محيا را مرن األسروام وال لرن ا راية األسرعا  اذا مرا م اي الحصرول لىرل 

  .1 الجوية ا  ذذائية لاليةم تج

  المستهلك تفضيالت: تغير خامسا 
 الحينثرةجر ا  تطرو  وا تشرا   ريما  وسرائل وبر امت انلرتم  وتغن  تفضيت  المسرتاىك ا تفا  الولي الغذائي  ينر    
سرىا ذذائيرة معن رة لصرالة اسرتاتك  ىمرواطنتطو  وسرائل االتصراال  الرل احريا  ترمثن  لىرل الر مط االسرتاتكي ل والذا

 لىل حسا  سىا ذذائية م   ، األم  الذ  ن عال   شالل م اش  لىل حجم الطى  من هذه السىا.
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  الفصل األول خالصة
فري تاانري  الغرذا  لىرل الطىر  من سرب  ، العرالمتواجاارا بىريان  التي التحييا مهم  محي الغذائي األمن يعي تحقنأ   

بنن الع ا  الفجوة الل توسا مي لقي  ،الا الية المساحة ت اصص في مقابل الس  ا  مو الييموذ افيال  تنجةمستم  
 مرن الغرذائي األمرن يمنرا مرا اضرافة الرل الغرذائي، الم راون  والطىر  لىرل الغرذا  األمر  الرذ  نتسرب  فري اسرت ااع

 لحيراة الر ئي  المصري  الغرذا  واألكثر  مهميرة مرن ذلرك هرو الت را  ة،واجتماليرة وسياسرية اصتصراييم تىفرة  ا عراي
 .ان سان

 فاصمة في اذى  يول العالم،المت الغذائية المشالىة الوصوع لىل مل اا و تائت محاولة هذا الفصل في  اول اتلقي    
مسرب ا  الفجروة الغذائيرة  ابر اا حاول را المرا الغرذائي، ألمن را المتعىقرة المفراهيم تط ص را الرل مهرم  رتل مرن وذلرك

 وم تىف المرش ا  المستعمىة في صياساا.
، ثرم الري لهرذه المحرييا  هرو  مهرم من وجري ا ىرل الغرذا العجرا الغرذائي ومحرييا  الطىر  لفيمرا ن رص  ممرا   

ال مرو الرييموذ افي لىرل الت را  و  سياسا  اليلم التي تما ساا  عرا الريول لىحفراظ لىرل القري ة الشر ائية لمواط نارا،
 فري سرب  الريو  الرذ  تىع ر   الغرذا  مسرعا  ثم التقى را  التري تع فارا ،الا الية لىم تجا  المستاىكون من األف اي هم 

  مرط مرن المجتمرا ملفر  ومرا االسرتاتكية العرايا  تطرو  لتىنارا ،الغرذا  لىرل الرتحالم  الرل مرن العر ا والطىر 
 ، وهي في مجمىاا تعتب  مهم العوامل التي تتحالم في مستو  الطى  لىل الغذا . يذذائ استاتكي

اسرتع ا من  رتل  ،الع بي المغ  بىيان مس ا  تفاصم مامة الغذا  في  الفصل الموالي س حاول ال ح  في فيو   
مررن  ارراالميررة ا تاجومقا  ررة  ،وماليررة  شرر  ة مررن مرروا ي طبيعيررة  مررا تمىكرر  مقا  ررة هررذه الرريولغررذائي فرري ال األمررنواصررا 

 المتاانية.االحتياجا  االستاتكية  ماالمواي الغذائية 
 

       
 
 



   
 
 
 
 
 
  

    :   الفصل الثاني
األمن الغذائي  أوضاع 

دان والفجوة الغذائية في بل
 المغرب العربي
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 تمهيد
الفالحين التتحم  ييهتا  ا الطتي ر  على يعتبر اإلنتاج الفالحي متغيرا تابعا للعديد من المتغيرات، بعضها يتعذر     

عليهتتا ا تتي العاامتتي ال بيعيتته مالميتتاو ااةراضتتي ادراتته اإلوتتابات بتتاةمرا  اابيتتات الم تلفتته، االتتبع  اب تتر 
يممن التتحم  ييهتا  ا الطتي ر  عليهتا حلتى حتد مبيتر طتااا متن الناحيته الكميته  ا الكيفيته  ا مال متا، ممتا  تا الحتا  

 دمه متتن عناوتتر اإلنتتتاج الم تلفتته مالعمالتته ااةطتتمد  االمبيتتدات ار و المتتا   ال ، ا تتذو بالنطتتبه للكميتتات المطتتت
البحتتف يتي  طتتباق تفتتا    متن  تتال   تذا الفوتتي حلتىهتتد  نالعاامتي يممتتن حدرااهتا تحتتت اطت  العاامتتي ا  توتاديه، 

متن  بما تملكه مقارنه لدا  ذو اغذائي يي ال اةمناطتعر  اا ع من  ال   ،العربي بلدان المغرق زمه الغذاا يي 
عتاني متن مشتمله ئذائيته حتاد  بتد ت منتذ  اا تر الطتبعينيات حتتى  وتبحت ت تيقد ظل ،اماليه بشريه ماارد  بيعيه

  ايي ا تنا الحاضر ااحد  من    ر المعضالت التي تاااه
الكيه المحليتته، ا تتا متتا متتن المتتااد الغذائيتته   تكفتتي لتغ يتته ا حتيااتتات ا طتتته دا  المغتترق العربتتييمميتته حنتتتاج 

متا يعنتي المزيتد متن الضتغ  علتى ا حتيتا ي متن العملته الوتعبه  يطتدعي اللااا حلى ا طتيراد لتغ يه  ذا العاز
 اتطايي عاز يي الماازنات العامه للدا  

تأطيطتتا علتتى متتا طتتب  طتتنحاا  متتن  تتال   تتذا الفوتتي تطتتلي  الضتتاا علتتى الماضتتا  متتن  تتال  المباحتتف ال ال تته 
 يه:التال

 ؛الماارد اعناور اإلنتاج الزراعي يي بلدان المغرق العربي المبحث األول:

 ؛اا ع اةمن الغذائي يي المغرق العربي المبحث الثاني:

  الفاا  الغذائيه ااةمن الغذائي يي بلدان المغرق العربي المبحث الثالث:
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 بلدان المغرب العربي المبحث األول: الموارد وعناصر اإلنتاج الزراعي في
 العديتد يتي الزراعتي الق تا  يعتبتر حذ ،بتدا  المغترق العربتي الايهاة الزراعيه لتنميهل يي الطناات اة ير   ع يت    

 اةمتن تحقيت  يتي مطتا مته باإلضتايه حلتى ،الطتمان متن ااطتعه لشتريحه التد ي اموتادر العمتي ميتادين   ت  متنهتا من
، اتعتبتر العاامتي ال بيعيته متم لته يتي الميتاو ااةراضتي التحايليته الوتناعات متن لك يتر اةاليته المااد اتايير الغذائي

 الزراعيه، حار الزاايه يي تحديد اإلنتاج الفالحي على مدار الطنه الزراعيه، اييما يلي  وائص  ذو العاامي:

 المطلب األول: الموارد األرضية
 اإلنتاايته ال ا ته ذات الزراعيه اةرضيه الماارد اتشمي امتناعه،  امه  بيعيه بماارد بلدان المغرق العربي تمتعت    

، امن من ل   ن المتاارد اةرضتيه 1 متار مليان  30.4 حاالي البالغه الاغراييه المطاحه (1/4 ك ر من ربع )حاالي 
  يممتن اطتتيرادو  ا توتديرو  الوالحه للزراعه تعتبر من     القياد على التاطع يي اإلنتاج الفالحي باعتبارو متارد

طتتتنحاا  تاضتتتي  ، 2ةنتتته عنوتتتر حنتتتتااي  ابتتتت ئيتتتر متحتتترم، ا تتتي عنوتتتر  بيعتتتي متاتتتدد حذا  حطتتتن اطتتتتعماله
 مما يلي: 1.14ا 1.11اطت دامات اةراضي الزراعيه يي بلدان المغرق العربي  ال  يتر  زمنيه تمتد بين 

 دول المغرب العربي )ألف هكتار((: استخدامات األراضي الزراعية في 1-2الجدول )
 مساحة المحاصيل الموسمية مساحة المحاصيل المستديمة السنوات

 مساحة المراعي الغابات مساحة المساحة المتروكة
 المروية المطرية المروية المطرية 

1122 35.3 93 .633 83 ..686 61 2132 22 .63618 36 .965. 61 ..923. 86 
1121 1269 65 .9.8 25 .2282 .6 2.82 .3 8396 33 .9.63 3. ..9233 20 
1122 4282.18 1513.62 11985.28 1847.92 6190.99 18856.67 115298.90 
1122 126. .5 .911 53 ..565 95 .631 33 93.3 66 .66.9 89 ..9259 13 

، 1.14، 1.11(، الطنه )53، 54، 51)المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، المالد  المصدر:
 ( 0.، 0.، 0.(، الوفحات )1.13

اييما يتعل  بمطاحه المحاويي المطتديمه يتض   ن المطاحه المرايه يي تنتا ص بينمتا  (1-1من  ال  الادا  )
(، ا تتتي نفتتتو المالحظتتته المطتتتاله علتتتى مطتتتاحه المحاوتتتيي 1.11/1.14حه الم ريتتته  تتتال  الفتتتتر  )تتزايتتتد المطتتتا
الزراعتته لعمتتو  تتذو الاضتتعيه علتتى اعتبتتار حن المممنتته  اميتتع ال تتر   تتا اتاتتاو طتتلبي يتعتتين اطتتت دا  الماطتتميه، 
ضتب    االبتذار المحطتنه ا ماةطتمد يتي المتغيترات اإلنتاايته، االتتحم  العمالتهبقدرتها على اطتتيعاق تعر  المرايه 

عتن   تاتعاز ، بينمتا تتميتز الزراعته الم ريته تتاج ااطتتقرارو اارتفتا  اإلنتاايتهمااعيد الزراعه، باإلضايه حلتى  بتات اإلن
محداديه ا طتفاد  من مد الت ا من ماط  ب ر  اتباينهضعف اعد  اطتقرار اإلنتاج ا التحم  بالعاامي اإلنتاايه، 

                                                           
، ا لكترانيتتتتتتتتتتتتته، ملفتتتتتتتتتتتتتات البنتتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتتدالي علتتتتتتتتتتتتتى الشتتتتتتتتتتتتتبمه األراضبببببببببببببيالزراعيبببببببببببببة مبببببببببببببن نسببببببببببببببة  األراضبببببببببببببينسببببببببببببببة البنتتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتتدالي،  - 1

data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS ،28/63/26.3  
  69.، ص556.، الدار الاامعيه لل باعه االنشر االتازيع، الموارد الطبيعية والبيئية اقتصادياتمبادئ الطيد مو فى،  - 2
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يطتتاي ان فتتا  يتتي مطتتاحه اةراضتتي المترامتته مقابتتي تطتتايي ارتفتتا  يتتي مطتتاحه الغابتتات  ، ممتتا1اإلنتتتاج الزراعتتي
 بينما بقيت مطاحات المراعي  ابته ناعا ما 

 الفرع األول: األراضي الزراعية
 ( متن%1001)نطتبته  متا اتشتمي  متتار مليتان  (13051) بحتاالي المغاربيته التدا  يتي تتزر  التتي المطتاحات تقدر    

متاطت  الفتتر   يتي المطتتديمه بالمحاوتيي المزراعته ابلغتت المطتاحه ،2العربتي للتا ن الاغراييته المطتاحهحامتالي 
 المطاحه  ما بمحاويي ماطميه، زرعت  متار مليان  (13.78)انحا  متار، مليان  (5.83) حاالي (1.11/1.14)

اةراضي الزراعيه االمطاحه اةرضيه يتي ( حلى مطاحه 1-1الادا  ) اتشير بيانات ،زراعه بدان  ترمت يقد المتبقيه
 لكي بلد مغاربي على حدى مما يلي: 1.14طنه 

  لف  متار الوحدة:     2112(: مساحة األراضي الزراعية والمساحة الجغرافية لبلدان المغرب العربي لسنة 2-2الجدول )
 % (1/2نسبة ) الزراعية * األراضي- 1 الجغرافية المساحة- 2 البلد
 63 32 82 9269 8236. تونس
 99 3 61 6189 6. 236.31 الجزائر
 96 . 2811 39591. ليبيا
 52 2. 96 5.68 3.669 المغرب
 .3 6 322 63636. موريتانيا

  تشمي اميع اةراضي الوالحه للزراعه بما ييها ئير المطتغله *
، (53الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه ) ،للتنميه الزراعيهمن حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه المصدر: 

  3.، ص1.14
يتتتي تتتتانو ( %51( نطتتتبه اةراضتتتي الزراعيتتته حلتتتى المطتتتاحه الاغراييتتته تتاتتتااز )1-1متتتن  تتتال  بيانتتتات الاتتتدا  )

يتتتا يتتتي متتتي متتتن الازائتتتر اليب (%051.)ا( %103)ا (%5033)يتتتي المغتتترق، بينمتتتا تبلتتت  النطتتتق ( %15)احتتتاالي 
، الشاطعه التتي تتميتز بهتا متي دالته اماريتانيا على الترتيق، ا ي يي العما  نطق  ليله مقارنه بالمطاحه الاغراييه
 مما يلي: 1.14االشمي الماالي ياض  نطبه اةراضي الزراعيه حلى المطاحه الاغراييه لطنه 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  92،ص26.6، دار الحامد، عمان، ا ردن، المستقبلية في االقتصاد العربي آليات العولمة االقتصادية وآثارها يفاا عبد الرحمان ياطين التكريتي،  - 1
  3، ص26.1، 23الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية رقم المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 2
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 2112لسنة (: نسبة األراضي الزراعية إلى المساحة الجغرافية 1-2الشكل )

 
  (1 –1الادا  ) من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المصدر:

( %51( يتضتتت   ن نطتتتبه اةراضتتتي الزراعيتتته حلتتتى المطتتتاحه الكليتتته تتاتتتااز يتتتي تتتتانو )1-1يمتتتن  تتتال  الشتتتمي )
الازائتر ، بينما تتن ف  يتي متي متن 1(%11( ا ي معد ت تتاااز النطبه العالميه المقدر  بت )%11001االمغرق )

 اليبيا اماريتانيا 

 الفرع الثاني: المراعي الطبيعية

ذا  تينتا حلتى     الدعائ  ا  تواديه يي م ير متن البلتدان التتي تتتاير ييهتا مراعتي،   حدتعتبر ال را  الحياانيه      اا 
 113103043ناتد  نهتا تشتمي ماتمعتتا حتاالي  1.14يي طنه مطاحه المراعي ال بيعيه يي بلدان المغرق العربي 

( متتن مطتتاحه بلتتدان المغتترق العربتتي مازعتته ممتتا  تتي مبينتته يتتي الشتتمي %100.3 لتتف  متتتار مشتتملتا متتا نطتتبته )
 الماالي: 

 2112(: نسبة مساحة المراعى إلى المساحة الجغرافية في بلدان المغرب العربي لسنة 2-2الشكل )

 
  3.، ص1.14، (53لإلحوااات الزراعيه العربيه ) الكتاق الطناي من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات  المصدر:

                                                           
الطتتادان،  ،26.1، واالسببتثمار والتمويببلخصببائو ومعوقببات القطبباع الزراعببي واالمببن الغببذائي علببى المسببتود العربببي: المببوارد المعهتتد العربتتي للت  تتي ،  - 1

  31ال ر ا ، ص

05101520253035

تونس

الجزائر

ليبيا

المغرب

موريتانيا

تونس الجزائر ليبيا المغرب موريتانيا

 % 32,07 3,55 1,5 12,92 0,31

010203040

تونس

الجزائر

ليبيا

المغرب

موريتانيا

تونس الجزائر ليبيا المغرب موريتانيا

% 29,82 13,84 7,56 34,96 38,17
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( تليهتا المغترق %55013المراعتي مبيتر  يتي متي متن ماريتانيتا بنطتبه ) هحمطتا(  ن 1-1 تال  الشتمي ) يتض  متن
( اليبيتتتا بنطتتتبه %15054(،  تتت  متتتي متتتن الازائتتتر بنطتتتبه )%10051( ا )%54003اتتتتانو علتتتى التتتتاالي بالنطتتتق )

(3033% ) 
 مالتتالي: ماريتانيتاطاحه الاغراييه للدا  المغاربيه يملي ترتيبا آ ر حطق مطتاحه للمراعتي، ا تي ئير  ن تباين الم

(  لتف ..155(  لف  متتار، ليبيتا ).1453(  لف  متار، المغرق )51033003(  لف  متار، الازائر ).5054)
 من المغرق العربي بلدان يي ال بيعيه المراعي مطاحات شاطعه من اتعاني(  لف  متار، 455003 متار، تانو )

ممتا  دى حلتى التقليتي  ،امتذلم مشتمي الرعتي الاتائر تأ يلهتا اا عتاد  ت اير تا الاديه يتي بترام  التد ار ائياق مشاكي
 ، امن      ر  تحطين المراعي ازياد  حنتاايتها ناد:مطاحتها رئ  اتطا  اإلنتاايه ها درات من
 طرق مباشرة أوال:

، نشتتر ممايحتته النباتتتات الغيتتر مرئابتته ،الرعتتي المتتنظ  التتدارات الرعايتته ،تتازيتتع الحياانتتا ،تحديتتد  عتتداد الحياانتتات
 اتازيع المياو بإ امه الطداد االبرم ائير ا 

 طرق غير مباشرة ثانيا:

طتال ت مالئمته، رعايته الحيتاان  انت تاق االحمايته،ا طتتفاد  متن الم لفتات الزراعيته، تتايير اةمتالي، تتايير الظتي 
اتكا رو، الرعايه البي ريه، حنشاا ال ر  ا  اط الحرائ ، تامين اةعال  اإلضاييه، حيااد مراعي احتيا يه، اااد 

 ن  تتر  التحطتتين لتتن تع تتي نتائاهتتا ح  حذا  اإلشتتار  حلتتىمتتع  تكامتتي يتتي اةنظمتته بتتين المنتتا   الزراعيتته االرعايتته
  ا ترنت بإدار  طليمه

 ةالفرع الثالث: الغابات الطبيعي

 متناعه االتينتياه الما ع الاغرايي االتضاريو االتنا  المنا ي، تمتلم بلدان المغرق العربي على بنيه نباتيه     
 الشاريه ما  بي الطهبيه، )التكاينات ات البيئيه للبحر اةبي  المتاط ناعين  طاطيين: التكاين يممن تونيفها حلى
الممانته متن طتهاق النباتتات التتي  التكاينتات النباتيته الوتحراايها  (،الكبترى طتيه بالمرتفعتات الابليته االطهاق اة ل
  الملاحهتتحمي الافا  ا 

 حزا  يي  راضيها معظ  لا ا  بلدان المغرق العربي يي م يفه  ا مبير ئابيه  مطاحات تااد  تبين اإلحوائيات انه 

ات حلتى المطتاحه الاغراييته يتي دا  المغترق ، ا تا متا يعمتو ضتعف نطتبه  تذو الغابتالاايته اشتبه الاايته المنتا  
 العربي االتي ياضحها الشمي الماالي:
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 2112(: نسبة مساحة الغابات إلى المساحة الجغرافية في بلدان المغرب العربي لسنة 3-2الشكل )

 
  3.، ص1.14 ،(53من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه ) المصدر:

( تليهتتا ماريتانيتتا %11035الغابتتات مبيتتر  نطتتبيا يتتي المغتترق بنطتتبه ) هحمطتتا(  ن 5-1 تتال  الشتتمي ) يتضتت  متتن
 ( %054.اليبيا بنطبه ) (%1035(،    الازائر بنطبه )%401(، )%4011اتانو على التاالي بالنطق )

 المطلب الثاني: الموارد المائية 
الذي ي بع  الاا  بهاش الاا  نتياه منا ها المائيه الماارد بندر  المن قه الاغراييه لبلدان المغرق العربي تتميز    

 نطتبه يتي المتااوتي ا رتفتا  اةمتر طتااا  تا يزيتدهتا، امتا يي ةم ارندر  اتذبذق ا حلى باإلضايه ،مطاحات شاطعه

 الرئيطي المودر اةنهار داتع  ذو البلدان، يي اا  توادي ئراييا الديم النما ضغ  تحت المياو م زان  من الطحق

  1الطنه يي  3  ان ملي 41543 بحاالي المتاحه الط حيه المائيه الماارد حامالي ايقدر ،مغاربيهال الط حيه للمياو
 اتغتذيته تتت  متاتدد : ميتاو ااييته2متبتاينين  متا نتاعينحلتى  بلتدان المغترق العربتي يتي الااييته الميتاو يممتن تقطتي ا 

  متادد ئير اال انيه متاط ه،  عما  ذات ا ي االطيا  اةنهار مياو اريان عن الناتاه الترطبات  ا اةم ار بااط ه
 ان مليت .4351 بحااليبلدان المغرق العربي  يي حامالي المياو المتاحه ايقدر عميقه، ااييه مائيه  حاا  يي اادت

 بحتاالي المتاحته الزراعتي االوتر  التحليته ميتاو يتي االمتم لته التقليديته ئيتر المائيته المتاارد حامتالي يقتدربينمتا  ،3 

  المتاط  يي طنايا3   ان ملي595

 الزراعية في المائية الموارد الفرع األول: أهمية
اعتبتار المتتاارد المائيته متن   تت  العاامتي التتي تتتب ر بدراته مبيتر  يتتي الق تا  الزراعتي، نظتترا ل  ميته التتتي  يممتن    

تلعبها ماارد المياو بم تلتف  نااعهتا، يتالعاز يتي تتايير الميتاو المااهته للتري  ا ا طتوتالي تعتبتر متن   ت  عاائت  
لماارد المائيه عامي حاط  يي النهتا  ات تاير اإلنتتاج التاطع الزراعي )التاطع الراطي  ا اةيقي(، اعليه تشمي ا

الزراعتتتي انضتتترا للنتتتدر  التتتتي تتميتتتز بهتتتا  اوتتته يتتتي الطتتتناات اة يتتتر ، ااتتتق ا  تمتتتا  بتتتإدار   تتتذو النتتتدر  متتتن ااتتتي 
ا طتتتغال  اةم تتي لهتتا متتن اهتته، اضتترار  العمتتي علتتى تنميتته  تتذا المتتارد احمايتتته متتن التلتتاف االهتتدر،  ن ال لتتق 

                                                           
  28، ص26.8، ال ر ا ، الطادان، 26.9الغذائي العربي  ل منالتقرير الطناي ، أوضاع األمن الغطائي العربيالمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 1
  89، ص26.2راما،  ،المتحد  منظمه اةئذيه االزراعه ل م ، 1121تقرير حول قطاع الزراعة والمياه  - 2

051015

تونس

الجزائر

ليبيا

المغرب

موريتانيا

تونس الجزائر ليبيا المغرب موريتانيا

Série1 4,1 1,78 0,34 12,63 4,21
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  تذا منهتا يعتاني التتي المشتاكي حضتايه حلتىالمياو يي تزايد مطتمر لتلبيه حااات النمتا الطتماني المتزايتد،  على مارد

 :1بينها المارد من
 ؛للمياو االمفرط العشاائي الطحق- 

 بالمحاوتيي يتعلت  متا امنهتا البشتري، بالعنوتر يتعلت  متا منهتا  طباق، لعّد  ذلم ايراع الري، مياو اطتغال  ضعف -

 ؛م ير  مياو تطتهلم التي

 .حامالي بشمي به يتعل  اما المارد  ذا عن المتاحه المعلامات نقص -

 الزراعة في المياه الفرع الثاني: استخدامات

اطتتتهالم المتاارد المائيتته يأ تتذ منحتتى ذا اتاتاو عتتا  متزايتتد نتياتته التزايتد الطتتريع للطتتمان، ااتتق  متن من لتت   ن    
على   ا  الزراعه  ن يتكيتف متع اةاضتا  الرا نته بتحطتين مفتاا  ا طتت دا  اريتع حنتاايته المتتر الممعتق المااته 

مرايه ااةراضي الم ريه بتفا  اةالى للري اا طتوالي، يقد ااد  ن  نام تباين ملحاظ بين حنتاايه اةراضي ال
على ال انيه بحاالي  الف  ضعا ، االذي يعد طتبق مهت  لتطتلي  الضتاا علتى   ميته الطتي ر  علتى المتاارد المائيته 

 المااهه للزراعه 
بلدان المغرق العربي نم    ا  متقلتق ائيتر مطتتقر ل م تار، امتن ااتي ت تاير حنتتاج المحاوتيي تعر  معظ  
نتتتاج الزراعتتي ييهتتا، ااتتق ا طتتت مار يتتي ت تتاير طتتبي التتري متتا يضتتمن الريتتع متتن حنتاايتته اةر ، ايعتتد اتنايتتع اإل

اضتع البنتتى اةطاطتيه لالطتتت مار العمتامي )ييمتتا يتعلت  بتتالري الزراعتي( متتن  تال  المشتتاريع العامته االتمايتتي العتتا  
الغذائيه التي تعاني منها التدا ،  تذو ال  تا  ضرار  ملحه تفرضها مت لبات الفتر  الرا نه االنقص الحاد يي المااد 

دان شم تطاعد على حاراا  عما  تاميع المياو االري االور  على ن تا  موتغر متن  تر   وتحاق الحيتازات 
 الريتف، يتي العاملته اليتد طتا   تنشتي  الطتنه، متدار علتى ايتر  الغتذاا : تحطتينالزراعيه الوغير ، اتاعله مممنتا ةاتي

   ال ارج حلى الهار  من الحد

 الفرع الثالث: تقييم وآليات تحسين استخدام الموارد المائية في بلدان المغرب العربي

حطتتتتق متتتتا تقتتتتدمت بتتتته منظمتتتته التغذيتتتته االزراعتتتته العالميتتتته متتتتن ححوتتتتااات  -تعتتتتيد بلتتتتدان المغتتتترق العربتتتتي     
لتد عتن بلتد آ تر، بتالنظر حاله متن القلت  المتائي حن وت  التعبيتر متع بعت  ا  تاليتات التتي تميتز ب -ااطتشرايات

حلتتى تبتتاين ارتفتتا  معتتد ت النمتتا التتديمائرايي اتحطتتن مطتتتاى المعيشتته للطتتمان، ئيتتر  ن التقتتديرات توتتف الاضتتع 
 ك ر طيعر  الاضع يي ليبيا اماريتانيا  تقدر  ن، بينما المائي للازائر اتانو بالوعق عما  ا عليه يي المغرق

عي مرااعته اذريته للطياطتات ا  توتاديه متع حد تا   ضتيه المتاا، اتاعتي ، اةمر الذي يطتدحد  ا  ار  مطتقبال

                                                           
 اليتا  يتي مقتد  بحف ،-مفاهيمي مدخل -المستدامة الزراعية التنمية إلستراتيجية الرئيسية والتوجهات االقتصادية التنمية في الزراعة دور ،مراو محمد - 1

  69ص ، 2013 يريي 25 يا  ،1 ط يف اامعه التطيير، اعلا  االتااريه ا  تواديه العلا  مليه الازائر، يي الفالحي الق ا  امبشرات اا ع الدراطي حا 
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منتته مطتتاله مهمتته يتتي تحقيتت  التنميتته، امتتن املتته التتتدابير ااإلاتترااات المطتتتعاله التتتي تنتظتتر يقتت  حراد  طياطتتيه 
 :1نذمر
  يتتي المغتترق  %53متتن التبتتذير الحاوتتي )نطتتبه الضتتائع متتن الميتتاو يتتي القنتتاات توتتي  ضتت مهتقلتتيص مميتتات

مما ياق حمايه المياو العذبه من التلاف امعالاه  2يي تانو،  ما الاضع يي الازائر يها مرتفع ادا( %.5ا
 ؛مياو الور  الوحي  طتغاللها من اديد

 ق ا  الفالحه ل ابالنطبهنحا   اعات مقتود  يي الماا،  لبلدان المغرق العربي حعاد  تاايه ا  تواد الا ني
 ؛الري ال قيي ب ريقه الري عبر التنقي  اطتبدا ااق 

  مضاعفات النقص، نا يم عتن الريتع متنماااهه تكاليف ا المن  اي تايير  بلدان المغرق العربياميع  تعاان 
 . ال  الطناات القادمهاإلممانيات المائيه المتاير   ا على اة ي الحفاظ على المعد ت الحاليه 

تحقيتت  مفايتته مائيتته تتناطتتق متتع ارتفتتا  اتيتتر  النشتتاط  بلتتدان المغتترق العربتتيت دابأنتته حذا  ر  اليتتا يتضتت  امتتن  نتتا
لكتتي يتتت  ضتتمان تتتايير  3مشتتترمه ماليتته عتمتتاداتا ت وتتيص  ااتتق عليهتتا، وتتناعي احاايتتات الطتتمانالفالحتتي اال

متتتر  ..5/..3متتتر ممعتتق طتتنايا للشتت ص يتتي متتي متتن الازائتتر اتتتانو، امتتا بتتين  ..3/..3 اا توتتاد حتتاالي
ا تا  متر   يممتن  ن  ،متتر ممعتق .53/.13حاله المغرق،  ما يي ليبيا ييممن  ن يوي التايير حلتى ممعق يي 

حذا لتت  تتتدرج  منهتتا الغتتذائي االمتتائي يتتي وتتلق  منهتتا المغتتاربي  1.13تحلتت  بتته بلتتدان المغتترق العربتتي يتتي  يتت  عتتا  
 .المشترم

 المطلب الثالث: الموارد البشرية )اليد العاملة الفالحية( 
تحتتتي التنميتته الزراعيتته ممانتته متقدمتته يتتي طتتل   الايتتات الطياطتتات ا  توتتاديه نظتترا ة ميتته الزراعتته مموتتدر     

 ذا الق ا  يعاني العديد من المشاكي  لكن،  طاطي للغداا االمااد اةاليه امق ا  يطتاعق نطبه عاليه من العماله
 مله المب له، ا ا ما نحاا  معالاته يي  ذا الم لق   مها اليد العا االوعابات التي ما يتئت تتراك  منذ عقاد

 الفرع األول: تطور سكان المغرب العربي 

 يممتن، ال التف بالعتال  يطتمى متا ضتمن الاا عته منهتا ا اوته العتال  دا  بتين مشتترم  اطت  طتمانيال المشتمي حن    

 دا  مانت يإذا اا  تواديه، ا اتماعيه لطياطاتا يزيد العبأ على مما للطمان، طريعهال النما اتير  يي  طاطا المشمي

 متن تعاني المتقدمه الدا  يإن الطياطيه،  اطاطل مربما طمانيا نماا شهدت  -العربي المغرق دا  ضمنها - الاناق

 بين مشترم عالمي مشميمشمي الطمان  ا ي، 4تبا أ اتير  النما الديمائرايي نتياه الطمانيه الشي ا ه  زمه اهتها

 مشتمله، ت لت  يالقله  :حدين اذ طيف الديمغراييه اإلشماليه  ن على يد  ا ذا ال الف، العال  ادا  المتقدمه الماماعه

                                                           
(، تتاري  http://alarab.co.uk/article) انترانتت، ماد  علتى شتبمه الثروة المائية في المغرب العربي: واقع قاتم وارقام تالمس خط الفقرحطن مود ،  -  1

  26.8-2.-2.ا  ال  

 تالمو    الفقر، مراع طب  ذمرو  ا ر ا حطن مود ، ال را  المائيه يي المغرق العربي: اا ع  ات   - 2
 مليان دا ر  966ت  تقدير  ذو المبال  بحاالي مليار ا - 3
  6.، ص26.1، بدان دار نشر، ااد ، المغرق، اةا ، اامعه محمد 2، ججغرافية المغرب العربيميلاد زرا ي،  - 4

http://alarab.co.uk/article
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، االاتدا  المتاالي ياضت  ت تار طتمان بلتدان المغترق العربتي اةالتى عتن   ميته تقتي   مشتمله ت لت  الك تر   ن ممتا
  ال  يترات زمنيه متباعد  مما يلي:

 )مليون نسمة( 2112تطور سكان المغرب العربي واإلسقاطات لسنة  (:3-2الجدول )

 26.9 553. 539. البلد
 (%معد  التزايد )

(.553/.539) (26.9/.553) 
 3 . 2 2 2. 2 5 3 9 تانو
 5 . 6 2 9 33 1 25 8. الازائر
 . 2 9 3 9 3 6 9 1 2 ليبيا
 1 . 6 2 39 5 28 3 3. المغرق
 9 2 3 2 6 1 9 2 1 . ماريتانيا
 6 . 8 2 58 33 6 12 الماما 

  5، مراع طب  ذمرو، ص1ميلاد زرا ي، اغراييه المغرق العربي، ج المصدر:
 متشابه الطماني النما الكن معد ت مغاربي، بلد ميب الطمان ( تظهر ا  تاليات يي  عداد5-1من  ال  الادا  )

 اعلتت مانللطت المتااوله يالزياد ، ااحد  ماماعه حلى ا نتماا بحم  اذلم ال فيفه ا  تاليات بع  مع اعمامه يي

حذا  2020 طتنه  بتي متا عته نطتمه مليتان  100 متن  ك تر حلتى 1850 طتنه نطتمه مليتان  06 متن ينتقتي العربتي المغترق
 اةاربيه الدا  مع بالمقارنه مرتفعه تزا  ما العربي المغرق بدا  النما معد ت  نمما  ،اطتمرت  ذو الاتير  يي النما

 بحمت  ال التف العتال  ماماعته ضتمن توتنف المن قته تبقتى الهتذا ،(1%) دان  متا حلتى المعتد   تذا ييهتا ان فت  التتي
 طتاال حيتف االمغترق، تتانو باطتت ناا الازائتر، احتتى اماريتانيتا لليبيتا بالنطتبه  اوته التا عتات يا تت التتي الزيتادات

 .معتبرا ترااعا

 الزراعية في بلدان المغرب العربيالفرع الثاني: القود العاملة 

 نطتمه  لتف 54.303 بحاالي 1.14بلدان المغرق العربي طنه  يي العاملين يي الميدان الزراعي الطمان عدد بل     
 1.11( طنه %.001) مع بالمقارنه الطمان حامالي من( %5054) احاالي الريف طمان من( %10045) حاالي  ي

 الق تا م الزراعيته ئيتر الق اعتات ، اتااههتا نحتا المتدن حلتى الريتف متن الهاتر  تااوي حلى الترااع  ذا طبق راعاي

 عتن النتاا  الزراعتي التقنتي التقتد  بطتبق العاملته اليتد ت لتي الق تا  الزراعتي تتدريايا عتن ال دمات، ا  ا  الوناعي

العامله الزراعيه االقتاى العاملته يتي مايته االادا  الماالي ياض  ت ار القاى  ، الزراعيه نهمنالم اطت دا  يي التاطع
 مما يلي: 1.11/1.14الق اعات ا  تواديه يي بلدان المغرق العربي  ال  الفتر  

 (: نسبة حجم القوة العاملة الزراعية إلى القوة العاملة الكلية )ألف نسمة(2-2الجدول )
 (%) القا  العامله الزراعيه القاى العامله الكليه الطناات
26.2 25513 6251 9 23 36 
26.3 368.1 6388 5 23 33 
26.1 36233 6163 8 23 66 

  4.، ص1.13، (53من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:
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 ا تذو ،الكليته العاملته القتاى  حامتالي متن( %.1305) نطتبته متا بلدان المغترق العربتي يي الزراعيه املهالع تشمي القاى 

 حلتى الريتف متن نتزايال معتد ت رتفتا ا بشمي رئيطي حلتى ذلم عادايتذبذق اعد اطتقرار من طنه ة رى،  يي النطبه

   االريفيه الحضريه المنا   بين التنماي  التاازن  ا تال  بطبقمغاربيه ال الدا  معظ  يي مدينهال
 دا  بتينا  توتاديه يتي بتا ي الق اعتات  العاملته القتاى  حامالي حلى يي الق ا  الزراعي العامله القاى  نطبه ات تلف

( يي المغترق، %50)ا ،ماريتانيا يي( %.3)لحاالي مم ا  ناد  نها ترتفع  1.14يإذا   ذنا طنه  ،المغرق العربي
 على الترتيق ( يي مي من تانو اليبيا %1055( ا)%10013) ما ( يي الازائر، ا دنى نطبتين 11013%)
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 المبحث الثاني: واقع األمن الغذائي في بلدان المغرب العربي

 ا بيعيته ا توتاديه  يتاد تحممته متغيتر ا تا اطتت ناا بغيتر الدا  مي تطعى لبلائه  د  الغذائي اةمنيعتبر     
 بهشاشتتها تتميتز  نهتا ح  لإلنطتان اتناعهتا ال بيعيته تتااير المتاارد متن الرئ  اعلى الماارد( اناعيه االبيئه )المناخ
 العشتاائي ا طتتغال  عتن النتات  ال وتبه ئيتر االتربته المنتاخ االافتا  حيتف متن القاطتيه البيئيته للظترا  منتياه
   ت  متن تعتد التتي االمراعتي الغابتات اتتد ار اتملحهتا الزراعيته اةر تتد ار  حلتى  دى  ايلته حقق عبر االاائر
 ا اتماعيته اةوتعد  مايته علتى  لفتته التذي الطتلبي للتتأ ير اذلتم اة يترينالعقتدين  يتي ظهترت التتي المشتاكي

    االبيئيه اا  تواديه
تحتتتي  ضتتيه اةمتتن الغتتذائي وتتدار  طتتل   الايتتات دا  المغتترق العربتتي، لمتتا لهتتا متتن  بعتتاد اعلتتى ئتترار بتتا ي التتدا  

 تتذا المبحتتف طتتنحاا  تحليتتي محتتاار اةمتتن الغتتذائي المرتب تته متشتتعبه ا توتتاديه اااتماعيتته اطياطتتيه، امتتن  تتال  
ممانيه الحوا  عليه ااطتقرارو  بإتاحه  مما طيأتي الغذاا اا 

 المطلب األول: إتاحة الغذاء

طنحاا  تحليي ت ار الطلع الغذائيه الرئيطيه يي بلدان المغرق العربي، اتاارتها ال ارايه اماازينها التااريه     
 (، مع اإلشار  حلى م تلف الت ارات التي ميزت تلم الطلع على مر عد  عقاد 5/1.14..1 ال  الفتر  )

 الفرع األول: إتاحة الغذاء من اإلنتاج الداخلي
( االتتد ن تم تتي مامتتا  منتاتتات الحبتتاق بم تلتتف  نااعهتتا )القمتت ، الشتتعير، التتذر  الشتتاميه، اةرز، التتذر  الرييعتته    

 ميتتتق طتتتله الغتتتذاا العربيتتته عمامتتتا االمغاربيتتته  واوتتتا، االتتتتي تحتتتتي متتتا يقتتتارق  تتت  المنتاتتتات التتتتي تتتتد ي يتتتي تر 
  1من المطاحه المزراعه يي الا ن العربي، اتطا   بأك ر من نوف حا  ياا  الطلع الغذائيه الرئيطيه( %.3)

 (: تطور إنتاج مجموعة محاصيل الحبوب في المغرب العربي )ألف طن(2-2الجدول )
 1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 السلع

متوسط الفترة 
(1112/1122) 

 14809.12 16243.45 17720.7 13295.3 15114.15 13956.83 18652.93 8680.5 مجموعة الحبوب
 9496.71 9268.08 11959.05 9037.03 10292.24 8759.11 11086.6 6074.89 القمح
 4189.81 3446.42 4608.54 3619.12 4202.09 4410.5 6946.53 2095.49 الشعير

 296.99 118.39 136.14 925.65 236.29 302.27 219.75 140.46 الذرة الشامية
 196.81 248.05 219.7 312.5 178.88 184.45 103.57 130.5 األرز

 89.65 76.26 105.46 46.9 42.2 129.9 119.48 107.36 الذرة الرفيعة والدخن
، (55،54،53، 51، 51المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، المالدات ) المصدر:

  (55، 51، 51، .5، 10(، الوفحات )1.13، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11الطناات )
متر التذي يعمتو اعتد  اطتتقرارو، اة 1.14حلتى ئايته  5..1حيف يالحظ تذبذق اإلنتاج من ماماعه الحباق متن 

ال لتتتي  تتتا  ن المن قتتته عتتتد  تحمتتت  بلتتتدان المغتتترق العربتتتي يتتتي ظتتترا  اإلنتتتتاج ) ري، تطتتتميد، حوتتتاد   (، مممتتتن 

                                                           
  .2ص ،..26 ال ر ا ، الطادان، ،الغذائي العربي األمن أوضاعالمنظمه العربيه للتاار ،  - 1
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متتن مطتتاحه ( %.1) العربيتته بشتتمي عتتا  تقتتع يتتي من قتته اايتته  ا شتتبه اايتته حيتتف  ن العتتال  العربتتي يشتتمي حتتاالي
يعتيد ملته تحتت  نتى  ن التا ن العربتي بشتمي عتا  (، بمع%1) اليابطه يي العال  اما يوله من  م ار   يتاتااز

مما نالحظ من اهه   ترى ا  تمتا  بإنتتاج محوتا  القمت   ،االزراعه بدان مياو   شيا ،   الفقر بالنطبه للمياو
بدراه  الى    محوا  الشعير على با ي منتاات الحباق اة رى نتياه مالئمه البيئه المغاربيه لهذو المحاوتيي 

، متتا يعنتتي  ن ت ووتتهما يتتي حنتتتاج  تتذو المحاوتتيي طتتيعاد بالفائتتد  علتتى 1متتن الازائتتر االمغتترق اوتته يتتي متتي 
 المن قه المغاربيه بأكملها 

 5..1االشتتمي المتتاالي ياضتت  ت تتار حنتتتاج محاوتتيي الحبتتاق يتتي بلتتدان المغتترق العربتتي  تتال  الفتتتر  الممتتتد  متتن 
 يه الزراعيه مما يلي:حطق ححوااات المنظمه العربيه للتنم 1.14االى ئايه طنه 

 (2112/2112(: تطور إنتاج محاصيل الحبوب في بلدان المغرب العربي خالل الفترة )2-2الشكل )

 
 (3-5من حعداد ال الق اعتمادا على مع يات الادا  ) المصدر:

بإنتتاج  5..1(  ن حنتاج الحباق متذبذق من طنه ة رى حيف بل   دنى مطتاى لته طتنه 4-1يتض  من الشمي )
 لتتتف  تتتن، ممتتتا يالحتتتظ  يضتتتا  11.5303بإنتتتتاج  تتتدرو  0..1 لتتتف  تتتن، ا علتتتى مطتتتتاى لتتته طتتتنه  535.03 تتتدرو 

ا  تمتتا  الكبيتتر بإنتتتاج القمتت  يتتي التتدا  المغاربيتته نتياتته ا طتتتهالم الااطتتع لهتتدا المنتتتاج ا طتتتراتياي، بينمتتا يتتأتي 
ا ، نتياتته اطتتت داماته الغذائيتته ااطتتتعماله متتأعال  محوتتا  الشتتعير يتتي المرتبتته ال انيتته متتن حيتتف اإلنتتتاج اا  تمتت

 للحياانات، لتأتي با ي المحاويي يي مرتبه  دنى ا ا اةمر الذي يعمطه حا  اإلنتاج المتدني 
 
 
 

                                                           
  29، ص26.2 ال ر ا ، الطادان، ،التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذائي العربي، المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه - 1
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 (: تطور إنتاج البذور الزيتية الرئيسية في بلدان المغرب العربي )طن(6-2الجدول )
متوسط الفترة  *1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 السلع

(1112/1122) 
 78466 71554 68591 82743 80883 87448 85130 72915 مجموعة البذور الزيتية

 89.23 58400 58690 56126 59747 74945 80747 67232 الفول السوداني غير المقشور
 1080 500 375 1610 1137 1080 1500 1360 السمسم

 44289 35450 27569 26302 55500 65749 57079 42375 زهرة الشمس
 2076 2295 2288 2275 2244 1980 1558 1895 بذرة القطن
 538 636 666. 666. 666. 666. 666. 666. فول الصويا

  www.fao.org/docrep/004/y3733a/y3733a03.htm ،13/.5/1.13 منظمه اةئذيه االزراعه ل م  المتحد ، المصدر: 
  31، 43ص ص ، ، مراع طاب (53المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه، المالد )* 

 ز تر العربي يي حنتاج الزيتات النباتيته علتى محاوتيي البتذار الزيتيته م تي الفتا  الطتاداني، الطمطت ،  مغرقيعتمد ال
الشتتتمو، ايتتتا  الوتتتتايا، ابتتتذر  الق تتتن، ا تتتتد تبتتتين ااتتتتاد  زيتتتاد  طتتتنايه يتتتتي حنتتتتاج تلتتتم المحاوتتتتيي  تتتال  الفتتتتتر  

 .الشمو از ر  الطناي باطت ناا محوا  يا  الوايا، اإلنتاجاطتنادًا لمعد ت  (5/1.14..1)
 ياض  الشمي الماالي التم يي البياني لت ار حنتاج البذار الزيتيه الرئيطيه يي بلدان المغرق العربي مما يلي:

 (2112/2112(: تطور إنتاج البذور الزيتية الرئيسية في بلدان المغرب العربي خالل الفترة )2-2الشكل )

 
 (3-1من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات الادا  ) المصدر:

، ابتتالرئ  متتن حااتته بلتتدان ( التتنم  العشتتاائي االمتذبتتذق يتتي حنتتتاج م تلتتف البتتذار الزيتيتته3-1يتضتت  متتن الشتتمي )
 المغرق العربي لت اير حنتاج محاويي البذار الزيتيه لمااكبه احتياااتهتا الغذائيته المتزايتد  متن الزيتات النباتيته، ح 
 ن حنتتتتاج  تتتذو المحاوتتتيي لتتت  يشتتتهد تحطتتتنا ملماطتتتا  تتتال  الطتتتناات الماضتتتيه بطتتتبق تعتتتر  مطتتتاحاتها المزراعتتته 

  1للتذبذق الشديد من اهه اتدني اإلنتاايه الهمتاريه لهذو المحاويي من اهه   رى 

                                                           
، ال ر تا ، والبذور الزيتية في الوطن العربي " دراسة تطوير انتاج الذرة الرفيعبة وزهبرة الشبمس"تطوير محاصيل الحبوب المنظمه العربيه للتنميه الزراعيته،  - 1

  82، ص26.1طبتمبر 
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 أوال: منتوج القمح
تعتبر الحباق  اوه القم  الرميز  اةطاطيه لمت لبات اةمن الغذائي ا د  دى نقص المعرا  من القم  يي     

متتتالازائر االمغتتترق اتتتتانو حلتتتى اللاتتتاا حلتتتى الطتتتا  العالميتتته لالطتتتتيراد بغيتتته تلبيتتته  المغتتترق العربتتتيبعتتت  بلتتتدان 
تقع يي ااحتد  متن  ئنتى منتا   العتال  متن حيتف اةراضتي   ذو البلدان يي  نلكن المفار ه حااياتها من الحباق، 

مطتتتايات م يفتته ايتتي محاالتته لتتبتتع ت تتار حنتتتاج محوتتا  الزراعيتته امتتع ذلتتم يقتتد ارتفعتتت يتتاتار  الغتتذاا ييهتتا حلتتى 
 القم  نارد الادا  التالي:

 د :  لف  نالاح(: إنتاج محصول القمح في بلدان المغرب العربي                       7-2الجدول )
 1122-1112متوسط اإلنتاج خالل الفترة  1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 البلدان
 1365.65 9.3. 36 923. 36 923. 96 869. 56 .62 83 893. 56 5.6 تونس
 55 2366 2436.20 3299.05 3432.23 2554.93 2952.70 2953.12 36 236. الجزائر
 86 18. 200 200 200 111.22 106 105 104 ليبيا
 .3 9266 5115.89 6933.80 3878 6017.70 4876.10 6371.40 3769.29 المغرب
 6. 3 2.99 2.9 3.5 2.89 2.41 3.41 4 موريتانيا

، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11، الطناات )(55،54،53، 51، 51المالدات )المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (51،51، 51، 51، 51)(، الوفحات 1.13

تب ر على  التيئير  ابت حيف يتغير من عا  ة ر للعديد من الظرا   البلدان المغاربيهالقم  يي  حنتاجيعتبر 
الازائر، مما  ا ا المغرق،  ماالقم  ا  حنتاجيي  اةكبر ما  مغاربيينن ي، ابالرئ  من ذلم يهنام بلدهنتااح

، االشمي الماالي ياض  المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه إلحوائيات تبعا  عالو اإلحوائياتماض  من ادا  
 ( مما يلي:5/1.14..1التي تنتاها البلدان المغاربيه من محوا  القم   ال  الفتر  ) المئايهالنطق 

 (2112/2112القمح خالل الفترة ) لمحصول إنتاج البلدان المغاربيةحصو (: 6-2الشكل )

 
 (5-1من حعداد ال الق اعتمادا على الادا  ر   ) المصدر:

( اطتحااذ مي من الازائر االمغرق على  على مميه منتاه يي المن قه االتي 8-2ا مذا يتض  من  ال  الشمي )
 اوه بزياد  حنتاج القمت  ات تايرو، بحيتف تتقاطت  التدا   اطتراتيايه(، اعليه ينبغي بناا %61بلغت يي اإلاما  )

مغاربيتته  اطتتتراتيايهمتتي حطتتق حمماناتهتا المتتتااير  مراحتتي ال  تت  الازئيته، لتوتتق يتتي ماملهتتا يتي  دمتته المغاربيته 

تونس
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28%

ليبيا
2%

المغرب
56%

موريتانيا
0%



 العربي المغرب بلدان في الغذائية والفجوة الغذائي األمن أوضاع: الثاني الفصل
 

 

40 

شامله إلنتاج القم ، يمي داله تنت  اتطتهلم ما يمفي طا ها المحليه اتودر الفائ  حلى التدا  اة ترى متا يتدع  
 .العربيهالمشرا  المغاربي ايطه  يي تقليي ملفه ا طتيراد من  ارج الماماعه 

نتاجية محصول القمح في المغرب العربي والوطن العربي لسنة 2-2الجدول ) نتاج وا   2112(: مساحة وا 
 (%المغرب العربي/الوطن العربي ) الوطن العربي المغرب العربي الوحدة البيان
 63 .9 65 6331. 5503.21  لف  متار المساحة
 35 31 6. 283.1 9268.08  لف  ن اإلنتاج
 33 83 2135 1669.2 مل / متار اإلنتاجية

  51، ص1.13، (53المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:
 متتار بينمتا  مليتان  (..) حاالي 26.1يي  العربي المطتاى  على القم  بمحوا  المزراعه المطاحه حامالي بل 

 ابل  اتانو الازائر، المغرق، يي رئيطي ترمزت بشمي مليان  متار،( 8بلغت يي بلدان المغرق العربي حاالي )
 متتار يتي حتين بلت  نفتو المبشتر يتي بلتدان /( ملت 2396حتاالي ) العربتي علتى المطتتاى  القمت  حنتاايته متاطت 

( مل / متار، ما يب ي الازائر االمغرق ةن تشمي طتله ئتداا المن قته المغاربيته متن 666.المغرق العربي حاالي)
  وا  القم  حن تايرت اإلراد  الطياطيه من اهه ااإلممانيات الالزمه من اهه   رى مح

 ثانيا: الشعير
  تذا حنتتاج  ن حلتى اإلشتار  اتاتدريعتبتر الشتعير متن   ت  محاوتيي الحبتاق  طتت داماتها الغذائيته االعلفيته،     

 حنتاايته الاتدا  المتاالي اياضت ، ل م تتار الطتنايه بالمعتد ت يتتأ ر الحبتاق محاوتيي متن مغيترو المحوتا 

 بلدان المغرق العربي مما يلي: مطتاى  على المحوا 
 الاحد :  لف  نإنتاج محصول الشعير في بلدان المغرب العربي                             (:9-2الجدول )

متوسط اإلنتاج خالل الفترة  1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 البلدان
(1112/1122) 

 544.52 772.50 289 723.60 680.80 236.90 854.95 253.90 تونس
 1318.36 939.40 1498.64 1591.72 1104.21 1503.90 2203.36 387.30 الجزائر
 99.16 95 97 101 98.13 102 101 100 ليبيا
 2226.46 1638.09 2722.50 1201.40 2317.60 2566.40 3786 1353.20 المغرب
 1.31 1.43 1.4 1.4 1.35 1.30 1.22 1.09 موريتانيا

، (55،54،53، 51، 51الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، المالدات )المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (.5،.5، .5، .5، .5(، الوفحات )1.13، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11الطناات )

الشتتعير يتتي  تتذو البلتتدان ا تتذا رااتتع  طاطتتا حلتتى عتتد  التتتحم  يتتي يالحتتظ متتن  تتال  الاتتدا  تذبتتذق حنتتتاج محوتتا  
 حتاالي مغاربيته دا   تالف الظترا  المالئمته متن اهته اضتعف التقنيته متن اهته   ترى، ارئت   تذا يقتد  نتاتت

 (،%86 23(، الازائر)%56 35) المغرق ا ي ،26.1طنه  العربي الا ن يي الشعير حنتاج من 1(11% 33)
 الذي يعمو ترمز حنتاج  ذا المحوا  يي البلدان المغاربيه بشمي رئيطي  (، اةمر%36 5) تانو

                                                           
  .6، ص26.8، ال ر ا ، الطادان، 26.9الغذائي العربي  ل منالتقرير الطناي ، أوضاع األمن الغطائي العربيالمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 1
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 مما يلي: 26.1االشمي الماالي يعبر عن تازيع الحوه اإلنتاايه من محوا  الشعير يي البلدان المغاربيه لطنه 
 2112(: توزيع اإلنتاج من محصول الشعير في البلدان المغاربية سنة 7-2الشكل )

 
 (0-1من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات الادا  ر   ) المصدر:

حذن حطتتق تقريتتر المنظمتته العربيتته للتنميتته الزراعيتته يتتان حنتتتاج الشتتعير بالتتدا  المغاربيتته يترمتتز بتت الف بلتتدان  تتي 
( متتن محوتتا  المن قتته، ئيتتر  ن تحطتتين اضتتع اةمتتن الغتتذائي يتتي %53المغتترق، الازائتتر، اتتتانو بإنتتتاج  تتدرو )

البلتتتدان المغاربيتتته متتتن محوتتتا  الشتتتعير،   تتتذا بعتتتين ا عتبتتتار اضتتتعيه اةراضتتتي، االمتتتاارد المائيتتته التتتتي تعتتتاني 
 ا طتنزا  االترااع بعد مهمه وعبه  

التتذاتي الغتتذائي، متتن  تتال  تبنتتي لكتتن  متته حممانيتتات اتتدير  با عتبتتار متتتااير  علتتى وتتعيد تحطتتين نطتتبه ا كتفتتاا 
الطياطات الطليمه االتقنيات الزراعيه المحطنه، ا ل  طلطله متكامله للقيمه الغذائيه تطت يع ضتمان اةمتن الغتذائي 

نتاايه 1اطتنادا حلى  طو تااير الغذاا اطهاله مناله ااطتقرارو ااطت دامه نتاج اا  ، االادا  الماالي ياض  مطاحه اا 
 مما يلي: 26.1ي بلدان المغرق العربي االا ني العربي لطنه محوا  الشعير ي

نتاجية محصول الشعير في بلدان المغرب العربي والوطن العربي لسنة 11-2الجدول ) نتاج وا   2112(: مساحة وا 
 (%المغرب العربي/الوطن العربي ) الوطن العربي المغرب العربي الوحدة البيان
 16 99 53 .982 .3 1..3  لف  متار المساحة
 65 .8 63 9986 12 3118  لف  ن اإلنتاج
 66 16. 556 6 368. مل / متار اإلنتاجية

   51، ص1.13، (53المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:
العربي حنما يراع (  ن ارتفا  اإلنتاج يي بلدان المغرق العربي مقارنه بالا ن .1-1يتض  من  ال  الادا  )

ارتفا  حنتاايه الهمتار يي اةالي مقارنه بال انيه، رئ  المطاحه الزراعيه المرواد  إلنتاج الشعير يي  حلى طاطا 
مي منهما، ذلم  ن الظرا  اإلنتاايه يي بلدان المغرق العربي  ك ر مالئمه من م يلتها يي دا  الا ن العربي 

 ماتمعه 
 

 

                                                           
  31، ص26.1 بيرات، لبنان، ،الغذائي في البلدان العربية: التحديات والتوقعات األمنالتقرير الطناي للمنتدى العربي للبيئه االتنميه،  - 1
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 ثالثا: الذرة الشامية

بالنطبه للذر  الشاميه اعلى الرئ  من حات  ال لتق المتزايتد عليهتا يتي التا ن العربتي  طتت داماتها يتي مشتاريع     
( متن حات  %5 6( مليتان  تن تعتاد  نحتا )1 3اإلنتاج الحيااني يان حا  حنتااها  زا  متااضعا ايقتدر بنحتا )

( متتن حاتت  ا حتيااتتات الطتتنايه منهتتا، %39نحتتا )، ايغ تتي اإلنتتتاج العربتتي متتن التتذر  الشتتاميه 1حنتااهتتا العتتالمي
( من متاطت  اإلنتتاج العربتي  تال  الفتتر  %8 69يترمز حنتااها بوفه رئيطيه يي مور التي يعاد  حامه نحا )

(، يتتي حتتين يترمتتز حنتااهتتا علتتى المطتتتاى العتتالمي يتتي متتي متتن الا يتتات المتحتتد  اةمريميتته بنحتتا ..2665/26)
  2(%8 8( االبرازيي بنحا )%.2، االوين بحاالي )26.6العالمي لعا  ( من حنتااها 1% 33)

 الاحد :  لف  ن             إنتاج الذرة الشامية في بلدان المغرب العربي (:11-2الجدول )
 (1112/1122متوسط اإلنتاج خالل الفترة ) 1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 البلد

 1.15 2.57 1.24 1.75 0.58 0.36 0.57 1.01 الجزائر

 3.00 3.44 2.9 2.90 2.86 2.90 2.95 3.07 ليبيا

 277.58 97.38 118 902 221.24 279.10 204.40 120.92 المغرب

 15.26 15 14 19 11.61 19.91 11.83 15.46 موريتانيا

، (55،54،53، 51، 51العربيه، المالدات )الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (51،51، 51، 51، 51(، الوفحات )1.13، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11الطناات )

يتض  من  ال  الادا   عالو  ن حنتاج الذر  الشاميه ضتعيف اتدا يتي بلتدان المغترق العربتي مقارنته با حتيااتات 
( على مطتاى العال  يي  ي  %96يرتفع عليه ال لق بنطبه ) الطنايه من  ذا المنتاج ا طتراتياي االذي يتا ع  ن

، ايراع  ذا الضعف يي التا ن العربتي عمامتا حلتى عتد  ااتاد طياطتات زراعيته تعنتى بت تاير حنتتاج  تذا 26263
المحوتتا  بتتدليي ئيتتاق نيتته حقيقيتته لتتدى وتتنا  الطياطتتات الزراعيتته يتتي م تلتتف اة  تتار العربيتته، ا تتا متتا انعمتتو 

لمتاطت  حنتتاج التذر  الشتاميه يتي  يتها المئيزان التااري ، نحاا  من  ال  الشمي الماالي  ياو النطبه طلبا على الم
 ( مما يلي:2666/26.1بلدان المغرق العربي  ال  الفتر  )

 
 

                                                           
  8، ص2668ال ر ا ، الطادان، ، الذرة الشامية في الوطن العربي إنتاجيةالدراسة التحليلية لتحسين المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 1
 . files.wordpress.com/2008/05/cornasserelgizawy.،.2/.2/26.8 ، 2666، مليه الزراعه، اامعه بنها المحاصيل إنتاجناور الايزااي،  - 2
  6.، مراع طاب ، ص الدراسة التحليلية لتحسين انتاجية الذرة الشامية في الوطن العربيالمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 3
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 (2112/2112)(: متوسط اإلنتاج من محصول الذرة الشامية خالل الفترة 2-2الشكل )

 
 (11-1من حعداد ال الق اعتمادا على الادا  ر   ) المصدر:

( متتتن حنتتتتاج المن قتتته %51يتضتتت  متتتن  تتتال  الشتتتمي  ن المغتتترق يطتتتتحاذ يتتتي المتاطتتت  علتتتى حوتتته  تتتدر ا )
المغاربيه مقارنه مع البلدان اة رى علتى ئترار الازائتر التتي يقتترق متاطت  حنتااهتا للتذر  الشتاميه  تال  الفتتر  

عليه ااتق عليهتا ا  تمتا   ك تر بإنتتاج  تذا المحوتا  ذا ا طتتهالم الااطتع، (، ا %6( من )2666/26.1)
 اوتتته حذا   تتتذنا بعتتتين ا عتبتتتار  ن البلتتتدين يتميتتتزان بتتتنفو المنتتتاخ متتتن اهتتته، اتتتتاير الازائتتتر علتتتى مطتتتاحات 
شاطعه من اةراضي الوالحه للزراعه من اهه   رى،  متا ييمتا ي تص مرداديته اةر  المااهته لزراعته التذر  

 يإننا نارد ا يي الادا  التالي: 26.1الشاميه يي بلدان المغرق العربي االا ن العربي لطنه 
نتاجية محصول الذرة الشامية في المغرب العربي والوطن العربي لسنة 12-2الجدول ) نتاج وا   2112(: مساحة وا 
 (%)العربي المغرب العربي/الوطن  الوطن العربي المغرب العربي الوحدة البيان
 13 2. 22 363. 63 83.  لف  متار المساحة
 83 . 93 3639 35 6..  لف  ن اإلنتاج
 58 23 91.3 39 9.3. مل / متار اإلنتاجية

  55، ص1.13، (53المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:
بزراعته التذر  الشتاميه متن  تال  المطتاحه ( يتضت  اليتا ضتعف ا تمتا  البلتدان المغاربيته 11-1من  تال  الاتدا  )

الضتتئيله المروتتاد  لزراعتته  تتذا المحوتتا ، امتتذا اإلنتاايتته الضتتعيفه للهمتتتار )يتتي المتاطتت  بتتين م تلتتف البلتتدان 
المغاربيه(، االتي تحمي يي  ياتها تباين مبير من بلد ة ر، يعلتى طتبيي الم تا  تبلت  حنتاايته الهمتتار يتي المغترق 

 مل  بالازائر رئ   له ا  تما  ا د  التقنيه  1303مل  مقابي  3.0

 رابعا: األرز 

يعتبر محوا  اةرز من محاويي الحباق الغذائيه ذات اة ميه الكبير  ااب ذ  يي التزايد يي التنم  الغتذائي     
فتع نطتبيا لدى الدا  العربيه، ايعتمد محوا  اةرز يي زراعته بوتفه  طاطتيه علتى نظت  الزراعته المرايته حيتف ترت

احتياااتتتته المائيتتته، لتتتذا يتتتان التاطتتتع يتتتي زراعتتته  تتتذا المحوتتتا  بالتتتدا  العربيتتته تحممتتته اعتبتتتارات ايتتتر  ميتتتاو التتتري 
 اا طت دا  اةم ي للماارد المائيه 

الجزائر

ليبيا

المغرب

موريتانيا
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( ..2665/26اتعتبر مور الداله الرئيطيه المنتاه ل رز يي الا ن العربي حيف شمي حنتااها لمتاطت  الفتتر  )
( مليتتان  تتن، بينمتتا %3 9المتاطتت  الطتتناي إلنتتتاج التتا ن العربتتي لتتذات الفتتتر  المقتتدر  بنحتتا ) ( متتن. 53نحتتا )

يترمز حنتاج اةرز يي بلدان المغرق العربي بمي من المغرق اماريتانيتا حطتق ححوتااات المنظمته العربيته للتنميته 
 العربي مما يلي:الزراعيه، االادا  الماالي ياض  ت ار حنتاج محوا  اةرز يي بلدان المغرق 

 الاحد :  لف  ن( : إنتاج محصول األرز في بلدان المغرب العربي                     13-2الجدول )
 (1112/1122متوسط اإلنتاج خالل الفترة ) 1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 البلدان
 43.22 33.05 37.70 69.50 17.80 50 50 96 11 المغرب
 96 93. 215 182 243 161.08 134.45 53.57 68 موريتانيا

، (55،54،53، 51، 51الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، المالدات )المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (51،51، 51، 51، 51(، الوفحات )1.13، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11الطناات )

، رئتتتتت  ذلتتتتتم يعتبتتتتتر حنتتتتتتاج اماريتانيتتتتتايترمتتتتتز حنتتتتتتاج محوتتتتتا  اةرز يتتتتتي المن قتتتتته المغاربيتتتتته بمتتتتتي متتتتتن المغتتتتترق 
متتتتي منهمتتتتا ضتتتتعيف ائيتتتتر متتتتايي مقارنتتتته با حتيااتتتتات ا طتتتتتهالكيه لكتتتتي منهمتتتتا، ايبلتتتت  حنتتتتتاج متتتتي متتتتن المغتتتترق 

 تتتتتتتن علتتتتتتتى   لتتتتتتتف 135035 لتتتتتتتف  تتتتتتتن ا 45011متتتتتتتا مقتتتتتتتدارو  5/1.14..1اماريتانيتتتتتتتا يتتتتتتتي المتاطتتتتتتت  للفتتتتتتتتر  
 ( مما يلي: 5/1.14..1التاالي، االشمي الماالي ياض  متاط  نطبه اإلنتاج للفتر  )

 (2112/2112)(: متوسط اإلنتاج من محصول األرز خالل الفترة 9-2الشكل )

 
 (15-1حعداد ال الق اعتمادا على الادا  ) من المصدر:

(، مقابتتتي نطتتتبه %36( حتتتاالي )2666/26.1الفتتتتر  )يبلتتت  متاطتتت  نطتتتبه حنتتتتاج محوتتتا  اةرز بماريتانيتتتا  تتتال  
( للمغتتترق، ئيتتتر  ن  تتتذو النطتتتق   تعبتتتر بشتتتمي ايتتتد عتتتن حاتتت  ا  تمتتتا  التتتذي تاليتتته  تتتذو البلتتتدان إلنتتتتاج 22%)

مطتتنه مقارنتته بتتين متتا تروتتدو البلتتدان المغاربيتته متتن مطتتاحات  26.1محوتتا  اةرز، متتن ااتتي ذلتتم   تتذنا طتتنه 
المروتاد  متن  بتي التا ن العربتي، امتذلم   تذنا معتد ت اإلنتتاج ااإلنتاايته بعتين ا عتبتار زراعيه إلنتااه، اتلتم 

 ا ي المبشرات المعبر عنها يي الادا  الماالي:
نتاجية محصول األرز في المغرب العربي والوطن العربي لسنة 12-2الجدول ) نتاج وا   2112(: مساحة وا 
 (%)العربي المغرب العربي/الوطن  الوطن العربي المغرب العربي الوحدة البيان
 86 8 .3 365 1 13  لف  متار المساحة
 63 1 11 8.16 69 216  لف  ن اإلنتاج
 3. 32 6886 9 8299 مل / متار اإلنتاجية

  54، ص1.13، (53المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:

المغرب
22%

موريتانيا
78%
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( متن %86 8  تتعتدى ) 26.1المطتاحه المروتاد  إلنتتاج اةرز طتنه يتض  متن  تال  الاتدا   عتالو  ن نطتبه 
( متن %3. 32ماما  المطاحه العربيه المرواد ، مما  ن حنتاايه الهمتتار المغتاربي متن محوتا  اةرز تقتدر بتت)

تتاير (، نظترا لعتد  %63 1حنتاايه الهمتار يي الا ن العربي، ا ا ما يعمو نطبه اإلنتاج المن فضه االمقدر  بتت )
الشراط الالزمه لنمتاو يتعتلتتى الترئتت  متتن تتاير الحترار  الالزمته لزراعتته ح  انته يحتتاج حلتى مميتتات متبتيتتر  متتن الميتاو، 

  1ا ذا الشرط ئير متاير يي ئالبيه بلدان المغرق العربي التي تطاد ا اةحاا  المنا يه الوحراايه

 خامسا: مجموعة المنتجات الغذائية األخرد 
تشمي ماماعه المنتاات الغذائيه اة رى مي من الطتمر االزيتات النباتيته االتتي يتتي  اإلنتتاج منهتا نطتق  ليلته     

من حا  ا حتيااات ا طتهالكيه يي البلدان المغاربيته،  تذا باانتق البقاليتات، االتدرنيات، اال ضتر، االفاكهته بمتا 
 ييها التمار التي تاير مميات معتبر  ا امه من الغذاا 

(، حيتتتف يقتتتدر 5/1.14..1( التتتتالي ت تتتار حنتتتتاج  تتتذو المنتاتتتات  تتتال  الفتتتتر  )14-1اتاضتتت  بيانتتتات الاتتتدا  )
(  لف  تن يترمتز ..4( بنحا )1.14-5..1متاط  حنتاج المغرق العربي الطناي من الطمر ال ا   ال  الفتر  )

 تتي شتتتياعا اانتشتتارا يتتتي بلتتتدان حنتااتته بوتتتفه  اوتته يتتتي المغتترق، اتعتبتتتر المحاوتتيي الطتتتمريه متتن المحاوتتتيي اة
المغرق العربي، يهي تكاد تنحور بوفه  طاطيه يي المغرق، باإلضايه حلتى  نهتا تتزر  يتي مطتاحات محتداد  يتي 

(  لتف  تن متن طتمر القوتق التذي طتا  تتت  زراعتته يتي 1.3تانو، مما  عدت ماريتانيا مشتراعا إلنتتاج حتاالي)
  2(  لف  متار11053مطاحه تقدر بنحا )

 ) لف  ن(تطور إنتاج بعض السلع الغذائية الرئيسية في المغرب العربي  (:12-2الجدول )

، (55،54،53، 51، 51الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، المالدات )المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (33،35، 31، 43، .4، 50، 53(، الوفحات )1.13، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11الطناات )
( حلى  ن حنتاج المغرق العربي من محاويي ال ور االفااكه االب ا و يشتهد تزايتدا 14-1تشير بيانات الادا  )

مطتمرا، اتعتبر ال ضر االفااكه متن الطتلع التتي تنتشتر زراعتهتا يتي متي البلتدان المغاربيته، ايحقت  حنتااهتا يتاائ  

                                                           
  23.، عال  المعريه، بدان طنه نشر، صالغذاء في الوطن العربي إنتاجمشكلة محمد علي الفرا،  - 1
  www.essahraa.net/node ،29/68/26.3، 1123العام  أفقموريتانيا تنتج السكر في مرمز الوحراا للدراطات اا طتشرا ،  - 2

متوسط الفترة  1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 السلع الغذائية
(1112/1122) 

 400.32 336 356 166 166 23 .33 119 196 السكر الخام
 3006.56 3184.64 3158.47 3135.01 3325.41 3067.03 2620.07 2555.33 البذور الزيتية
 23659.23 20636.13 37631.7 38714.66 18472.02 18432.02 16642.87 15085.23 الخضر
 9274.39 9986.64 10137.16 9713.49 9463.14 9669.33 8290.81 7660.14 الفواكه
 1191.72 1429.89 1344.7 1273.18 1195.18 1119.04 1040.4 939.67 التمور
 482.16 532.51 532.52 510.92 549.87 450.87 458.47 339.99 البقوليات
 5983.22 7159.12 7091.73 6578.38 6160.42 5567.11 4902.41 4423.35 البطاطس

http://www.essahraa.net/node/1275
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 التا ن يتي الفاكهته ا ال ضتر حنتتاج   تا  تاااته التتي الوتعابات ا المحتددات   ت  اتتم يتوديريه يي العديد منها، 

 ااةطتمد ، المحطتنه البتذار اب اوته المناطتبه اإلنتتاج متد الت علتى المنتاتين وتغار حوتا  وتعابه يتي العربتي

 االحتد المضتايه القيمته لتعظتي  الغتذائي، التوتنيع ائيتاق الحوتاد، بعتد متا  دمات اضعف االتأمين، التمايي، ائياق

 طتا  المحددات لتلم المناطبه الحلا  حيااد على العمي  ن ييه شم   امما، 1المحاويي تلم حنتاج يي الفا د من
 .اةانبيه العمالت من الدا  حويله زياد     امن زياد  الوادرات على حيااباً  ينعمو

حنتتتاج المغتترق اضتتمن محاوتتيي الفااكتته تعتبتتر التمتتار متتن المحاوتتيي اإلطتتتراتيايه يتتي المغتترق العربي،حيتتف بلتت  
( متتتن %83 26(  لتتتف  تتتن تعتتتاد  نحتتتا )32 .5..( نحتتتا )2666/26.1العربتتتي متتتن التمتتتار لمتاطتتت  الفتتتتر  )

حنتااهتتتا يتتتي التتتا ن العربتتتي، ايحتتتتي المغتتترق حاليتتتا المرتبتتته ال ال تتته علتتتى مطتتتتاى المغتتترق العربتتتي ا الطتتتابعه علتتتى 
 لتتف  متتتار  ي متتا يعتتاد   ربعتته  16بنحتتا  الوتتعيد العتتالمي حيتتف تمتتتد زارعتته الن يتتي بتتالمغرق علتتى مطتتاحه تقتتدر

  2 لف ن له، بم ايه متاط ه تقدر بمائه  د  للهمتار الااحد 666ماليين ا
(  لتتف  تتن، 98 3668( نحتتا )2666/26.1بلت  متاطتت  حنتتتاج الزيتتات النباتيتته يتتي التتا ن العربتتي  تتال  الفتتتر  )
، ايتا  الوتايا، باانتق حنتتاج زيتت الزيتتان ازيتت اتشمي البتذار الزيتيته الطمطت ، االفتا  الطتاداني، از تر  الشتمو

(، %16بتتذر  الق تتن، يترمتتز حنتتتاج البتتذار الزيتيتته يتتي بلتتدان المغتترق العربتتي بمتتي متتن المغتترق التتتي تطتتا   بنحتتا )
  26.1( على التاالي يي طنه 3 6(، ا)%56 8.( باإلضايه حلى ليبيا االازائر بنحا )%39اتانو )

اوتتتتيي البتتتتذار الزيتيتتتته تشتتتتغي مطتتتتاحه  امتتتته يتتتتي الزراعتتتته العربيتتتته  تتتتدرت بنحتتتتا اعلتتتتى التتتترئ  متتتتن  ن ماماعتتتته مح
(، ح   ن حنتااها يعتبر متااضعا لتتدني حنتاايتهتا اةمتر 2666/26.1(  لف  متار لمتاط  الفتر  )32. 3.16)

ى التتتذي يضتتتع الزيتتتات النباتيتتته ضتتتمن الماماعتتتات الغذائيتتته ذات معتتتد ت ا كتفتتتاا التتتذاتي المن فضتتته علتتتى مطتتتتا 
 المغرق العربي 

 سادسا: اإلنتاج الحيواني والسمكي
يشمي   اعا اإلنتاج الحيااني االطممي ازاا  اما من   اعات حنتاج الغتذاا يتي المغترق العربتي، يهتي تطتا       

بشمي مبير يي ا توتاديات عديتد التدا  المغاربيته، باإلضتايه حلتى مطتا متها يتي تتايير البتراتين الحيتااني للمتاا ن 
متتن ال تترا  الحياانيتته،     ن حنتااتته متتن  مبيتتر  امعتبتتر اربي، اعلتتى التترئ  متتن  ن المغتترق العربتتي ئنتتي بأعتتداد المغتت

البنتتتاد   حتتتداللحتتتا  ااةلبتتتان   يفتتتي بمامتتتي مت لبتتتات المطتتتتهلكين، لتتتذا  وتتتب  اطتتتتيراد المنتاتتتات الحياانيتتته يم تتتي 
 اةطاطيه يي ياتار  ااردات الغذاا يي المغرق العربي 

هت العديد من الدا  المغاربيه حلتى تنميته شتعبه حنتتاج التدااان إلنتتاج اللحتا  البيضتاا لغتر  تحطتين معتد ت اتا
ا كتفاا الذاتي منها االت فيف من الضغ  المترتق على اطتهالم اللحا  الحمراا، ئير  ن  ذو الشعبه من اإلنتاج 

ر  الشاميه التي تتدنى نطبه اكتفتاا المغترق العربتي تعتمد على موادر اةعال  المطتارد  من ال ارج، ا اوه الذ
 منها 

                                                           
  ..ص ،26.3 الطادان، ، ال ر ا ،الغذائي العربي األمن أوضاعتقرير حول لمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، ا - 1
  http://www.alyaoum24.com .2-63-26.8ماد  علميه على الما ع  - 2

http://www.alyaoum24.com/
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 المئايتته( حنتتتاج المغتترق العربتتي االتتا ن العربتتي متتن اللحتتا  ااةلبتتان امتتذا النطتتق 13-1تاضتت  بيانتتات الاتتدا  )
 لمطا مه بلدان المغرق العربي يي اإلنتاج الحيااني االطممي على مطتاى الا ن العربي 

 )ألف طن( 2112المغرب العربي من اللحوم واأللبان مقارنة بالوطن العربي لسنة إنتاج  (:12-2الجدول )
 (%المغرب العربي /الوطن العربي ) الوطن العربي المغرب العربي السلعة

 11 36 68 6.81 68 2161 جملة اللحوم
 89 26 26 16.3 61 96.. اللحوم الحمراء
 8. 32 36 1.96 62 331. اللحوم البيضاء
 26 26 61 23839 5. 36.9 األلبان 
 58 16 35 1963 .5 2219 األسماك*
 19 11 .6 .63. 63 6.3 البيض

 ماما  الويد البحري االمزار  الطمميه *
   1.3، 1.1، ص ص مراع طاب ، (53المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:

اةبقار تتاز  ما بين  26.1(  لف ر و لطنه .6 63861.المغرق العربي بنحا )تقدر  عداد ال را  الحياانيه يي 
( متتتن %36 36محليتتته امطتتتتارد ( ااةئنتتتا  االمتتتاعز االامتتتا  اال يتتتا  االبغتتتا  االحميتتتر ا تتتي تم تتتي متتتا نطتتتبته ))

ي ت تار ( المتاال8.-3، اتبتين بيانتات الاتدا  )1(  لتف ر و56 333396م يلتها يتي التا ن العربتي االمقتدر  بتت )
 مما يلي:  26.1-2666حنتاج ماماعات طلع المنتاات الحياانيه االطمميه يي المغرق العربي  ال  الفتر  

 تطور إنتاج مجموعة سلع المنتجات الحيوانية والسمكية في المغرب العربي )ألف طن( (:16-2الجدول )

 1122 1122 1121 1122 1121 1112 1112 المنتجات
متوسط الفترة 

(1112/1122) 
 28 2298 68 2161 2580.18 2361.2 2387.56 19 8..2 2 26.2 39 .69. جملة اللحوم
 51 .1.. 61 96.. 32 219. 31 5... .2 .3.. 1138.47 1113.77 1054.67 اللحوم الحمراء
 .3 1... 62 331. 1334.46 1241.46 1216.35 977.98 898.43 796.68 لحوم الدواجن
 55 8311 5. 36.9 7114.64 7114.64 7161.68 6340.64 6173.64 5494.52 األلبان
 93 2.82 .5 2219 2165.6 2086.31 2540.25 2063.9 2083.1 1952.91 األسماك*
 33 .83 63 6.3 807.15 749.13 717.05 564.85 535.4 511.88 البيض

 *ماما  الويد البحري االمزار  الطمميه 
، (55،54،53، 51، 51الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، المالدات )المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:

  (1.3، 1.3، 1.4، 1.5، 1.1، 1.1الوفحات )(، 1.13، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11الطناات )
حياانيته ااةطتمام، ا تا اةمتر يتض  من  ال  الاتدا  ا رتفتا  المطتتمر االملحتاظ يتي م تلتف طتلع المنتاتات ال

الذي يظهر بشمي الي يتي حنتتاج متي متن اللحتا  البيضتاا، اةلبتان، اةطتمام االبتي ، االتتي يتا تع اطتتمرار ا يتي 
، نتياتته ا  تمتتا  المتزايتتد التتذي تاليتته بلتتدان المغتترق العربتتي للنهتتا  بهتتذو الشتتعق ها رتفتتا  يتتي الطتتناات الالحقتت
 تار  ا طتيراد اتحقي  اةمن الغذائي اإلنتاايه امحااله تقليص يا

                                                           
  63.،.6.ص ص  مراع طاب ، ،(39المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) ححواااتال الق اعتمادا على  حعدادمن  - 1
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(  عالو يتي الشتمي المتاالي االتذي يبتين التم يتي البيتاني لت تار حنتتاج 13-1اييما يلي نقا  بتم يي  ي  الادا  ر   )
 ( مما يلي:5/1.14..1ماماعه طلع المنتاات الحياانيه االطمميه يي المغرق العربي  ال  الفتر  )

 بياني لتطور إنتاج مجموعة سلع المنتجات الحيوانية والسمكية في المغرب العربي(: التمثيل ال11-2الشكل )

 
 (13-1من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات الادا  ) المصدر:

  الفرع الثاني: إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية
 ال ارايته يالتاتار  الغتذائي، اةمتن تحقيت  ماتا  يتي اإلنتتااي الق تا  يتكامتي متع ال ارايته التاتار  حن   تا     

متا  توتدير لهتا يممتن ممتا مناطتبه، بتكلفته اإلنتاايته ا تدراتها بإمماناتهتا حنتااته عتن تعاتز متا اطتيراد للدا  تضمن
  .اة رى  الدا  من ئير ا على تنايطيه بمزايا حنتااه يي تتمتع اما احتياااتها، عن يفي 

 تقلبات اة ير  من الطناات يي الزراعيه الطلع تاار  شهدته بما العال  دا  ال ارايه التاار  من تأ ر تايير الغذاا
 بين ما الفتر  يي %)9. (بنطبه ارتفعت االتيالعالميه،  اةطاا  يي الرئيطيه الغذاا  طعار تقلبات  طتمرار نتياه
  الغذاا  ةطعار الدالي البنم لمبشر ايقا 2011 ااانفي 2010  كتابر

محاويي الحباق ناد  ن الذر  الوفراا ارتفعت  طعار ا يي الطا  العالميه حلى مطتايات  ياطيه يي يإذا  تينا حلى 
اةم تتتار االتقتتتد  الب تتتيا يتتتي عمليتتته حوتتتاد  اتتتتأ ر ماطتتت ، بتتتدع  متتتن  تتتاى التضتتت   العتتتا  المرتفتتتع 26.8اتتتاان 

   26.81اا لطنه ( يي حنتاج محوا  الذر  الوفر %6، رئ  تا ع معد  نما  درو )26.8المحاويي عا  
 %66ما يقترق متن  ، امانت  طعار الد ن26.8مما ااولت  طعار الحباق ال شنه زيادتها بشمي حاد يي ماي 

، ممتتا  ن 26.9، يتتي حتتين  ن التتذر  بلغتتت ضتتعف  يمتهتتا مقارنتته  بتتت متتاي 26.9 علتتى ممتتا مانتتت عليتته يتتي متتاي 
الغذائيتته بوتتفه عامتته ناامتته عتتن ا ن فتتا  يتتي  زيتتاد   طتتعار الطتتلع مانتتت  يضتتا عاليتته، يقتتا   ن   طتتعار اةرز

  دى الهباط يي  طعار النف   ن فتا  مبيتر يتي الوتادرات، اتاطتيع مبيتر للعاتز الحمامته عائدات النف ، حيف
امتا نات   ارتفا   طعار الا اد االنقتي اا ن فا  الحاد يي ا حتيا يات اةانبيه للبالد، امما زاد يي تأز  الاضع 

  2ف تدع  ارتفا   طعار المااد الغذائيهعنه من تكالي
                                                           

1 -Food and agriculture organization of the united nations، monthly report on food price trends 11july 2016، 
www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/   .6/63/26.3،  
2 -La même référence. 
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االشتمي المتاالي  اةاضتا   تذو بمامتي للغتذاا مطتتارد  دا  معظمهتا يتي تعتبتر االتتي المغترق العربتي دا  تتأ رت ا تد
 :( مما يلي5/1.14..1لدان المغرق العربي  ال  الفتر  )بياض  ت ار  يمه الوادرات االااردات الغذائيه ل

 (2112/2112قيمة الصادرات والواردات لبلدان المغرب العربي )(: تطور 11-2الشكل )

 
الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، من حعداد ال الق اعتمادا على  المصدر:

  (103، 113الوفحات )(، 1.13، 1.14، 1.15، 1.11، 1.11، الطناات )(55،54،53، 51، 51المالدات )
 عتامي بتين الغتذاا ارتفاعتا  فيفتا طتلع ماماعتات متن وتادرات دا  المغترق العربتي  يمته يتي حتين ارتفعتت

 الغذائيته الطتلع متن ماماعتات (، شتهدت ااردات بلتدان المغترق العربتي%.. 21بنطتبه ) 26.1 ا 2665
 بتين التااردات الغذائيته يمته  حامتالي ارتفتع يقتد ، (2.-2( شتمي )2665/26.2الفتر  )  ال  مطتمرا ارتفاعا
 ي بنطتبه  دا ر مليتان  13742.42نحتا حلتى دا ر مليتان  11548.19 نحتا متن ..26ا 2009 عتامي

(، ا ا ارتفا  مبيتر نطتبيا لتعتاد بعتد ا حلتى %83 83بنحا ) 26.2ا ..26عامي بين ارتفعت ( مما5%.)
 ( %81 .) مليان دا ر  ي بنطبه 56 22896لتبل   26.1ا 26.2ا ن فا  بين عامي 

 أوال: الصادرات
الفتتر    تال  الغذائيتهت ار مميه ا يمه وادرات البلدان المغاربيته متن ماماعته الحبتاق اياض  الادا  التالي     
 ( مما يلي:1.11/1.14)

(: تطور كمية وقيمة صادرات بلدان المغرب العربي من مجموعة الحبوب الغذائية )الكمية: ألف طن، 17-2الجدول )
 ة: مليون دوالر أمريكي(القيم

 
2012 2013 2014 

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية  
 29.82 70.37 20.14 56.89 9.33 20.17 الحبوب والدقيق

 0 0 0.66 1.65 1.09 2.3 القمح
 10.80 34.02 10.80 34.02 0 0 الذرة الشامية

 0.44 0.62 0.44 0.62 0 0 األرز
، 1.14، الطناات )(54،53من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:

  (1.1، ..1، 105، 103، 114، 111، 110، 115(، الوفحات )1.13
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 26.2طتنه  لتف  تن (3. 26ارتفاعهتا متن) (3.-2) بالاتدا  االتد ي  الحبتاق ماماعه وادرات بيانات تاض 
(، بينمتا ارتفعتت  يمتهتا بنطتبه %215) نحتا بلغتتارتفتا   بنطتبه ،26.1طتنه   تن (  لتف33 36) نحتا حلتى
 ( لنفو الفتر   2.5%)

 26.2(  لتف  تن طتنه 3 2(  لتف  تن بعتد  ن مانتت )89 .حلتى ) 26.3القمت  يتي طتنه  وتادرات اان فضتت
( مليتان دا ر طتنه 6وتادراته يقتد ان فضتت حلتى )،  متا  يمته 26.1 منته طتنه الموتدر  الكميتات بينمتا انعتدمت

 يتي الشتاميه التذر  متن الموتدر  الكميتات ، اارتفعتت26.2( مليتان دا ر طتنه 65 .بعتد  ن مانتت تبلت  ) 26.1
 يمتهتا يتي نفتو يتتر   ارتفعتت ، بينمتا26.2طتنه  توتدير ا تت  التتي تلتم  لف  تن عتن 62 31بنطبه  26.1طنه 
 مليان دا ر  66 6.لتبل  

( %39 85) ان فاضا بنطبه 26.1ا ..26اةرز بين عامي  من المودر  الكميه االقيمه اشهدت
 اتعظي  عائد المياو مارد على الحفاظ يي العربيه الزراعيه الطياطات دار يعمو مما ( على التاالي،%99 33ا)

  1اةرز من المزراعه المطاحه ت في  نحا ا تااو  ال  من المائيه الاحد 
 الوادرات اتم ي الحباق، ماماعه يي مااق توديري  بفائ  ماماعها يي العربيه الدا  تتمتع   عامهابوفه 
 العاز من نطبيا مرتفعه دراات من العربي الا ن يعاني ئذائيه لطلع النطبيه اة ميه محداد  حرمه تااريه منها

 .توديريه طلع  ك ر منها اطتيراديه طلعا تم ي يهي امن    منها، التااري 
 (: كمية وقيمة صادرات بلدان المغرب العربي من مجموعة الحبوب الغذائية12-2الشكل )

 الوادرات ) لف  ن( مميه

 

  يمه الوادرات )مليان دا ر  مريمي(

 
 ( 13-1من حعداد ال الق اعتمادا على الادا  ) المصدر:

شتهدت   تد ا يمتهتا مميتهتا ( ناتد  ن3.-2ر ت  )بالاتدا   اة ترى  النباتيته الماماعتات طتلع وتادرات امتن  تال 
وتادرات الب تا و متن  مميته االقيمته، يتي حتين ارتفعتت الكميته يتي متفااتته نطتبيا علتى العمتا  ابمعتد ت تحطتنا
( لنفو الفتر  ايتكرر اةمر %51 35) بنطبه  يمتها يقد ارتفعت  ما (،%2. 36) بنطبه 26.1حلى ئايه  26.2

بينمتا شتهدت مميته ا يمته وتادرات الزيتات النباتيته ان فاضتا اتتد ارا محطاطتا متن طتنه  بمي من ال ضر االفااكه،
(  لتف 62 2.9بعتد  ن مانتت ) 26.1(  لف  تن طتنه 2 266ة رى، يقد بلغت مميه وادرات الزيات النباتيه )

 ، مما  ا ماض  يي الادا  التالي:26.2 ن طنه 
                                                           

  32ص، 26.2، الطادان، ال ر ا ، ..26الغذائي العربي األمن أوضاعالمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 1
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الكمية: ألف طن، األخرد )المغرب العربي من المنتجات الزراعية (: تطور كمية وقيمة صادرات بلدان 12-2الجدول )
 القيمة: مليون دوالر أمريكي(

  2012 2013 2014 
 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

 25.48 64.63 29.04 62.25 14.16 37.99 البطاطس
 543.26 200.2 485.82 186.17 481.35 215.02 الزيوت النباتية
 925.18 940.34 906.67 919.78 763.16 799.33 والمجففةالخضر الطازجة 

 945.23 840.54 1060.64 844.18 799.09 741.06 الفاكهة بمختلف حاالتها
، 1.14، الطناات )(54،53الكتاق الطناي ر   )من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:

  (115، 113، .11، 1.1، 135، 143، 153، 113)(، الوفحات 1.13
(، اذلتم بهتد  المزيتد متن التاضتي  15-1ايم ي الشتمي المتاالي ترامته بيانيته للمع يتات المااتاد  بالاتدا  ر ت  )

 لعد  ا طتقرار الذي يميز وادرات البلدان المغاربيه من  ذو المحاويي الزراعيه مما يلي:
 البلدان المغاربية من المنتجات الزراعية األخرد  (: كمية وقيمة صادرات13-2الشكل )

 الوادرات ) لف  ن( مميه

 

  يمه الوادرات )مليان دا ر  مريمي(

 
 ( 15-1من حعداد ال الق اعتمادا على الادا  ) المصدر:

، منها المشاكي المرتب ه باإلنتاج المغرق العربي العديد من المشاكيبم تلف دا   الزراعياتعتر  التودير 
المت ار، اان فا  ااد  المنت ، اعد  ا لتزا  بالمااوفات القياطيه الداليه، اعد  اطت دا  تكنالاايا اإلنتاج 

المزار  طااا مانت الوغير   ا الكبير  ما  دى حلى ايتقار المحوا   ييتتبع  التيالممارطات اإلنتاايه  ا تال 
حتبا  التعليمات التوديريه التي تت لبها اةطاا  العالميه، تأ ر المنتاين يي تأديه ال دمات  عد حلى التاانو، 

 اإلنتاايه االتطايقيه بميعاد ا 

 ثانيا: الواردات

يفر  النما الطماني يي بلدان المغرق العربي حيتف المعتد ت الطتنايه للتا دات مرتفعته، ضتغا ا مبيتر  علتى     
الماارد الزراعيه المحداد ، اةمر الذي يريع اعتماد  تذو التدا  علتى التااردات الغذائيته، امتع ارتفتا  تكتاليف ااردات 

ذي ي تي  علتى حمتدادات الغتذاا باةطتاا  العالميته نتياته الغذاا، اتذبذق  طتعار ا يتي الطتا  العالميته، االغمتا  الت
ت وتتيص  راضتتي زراعيتته إلنتتتاج الا تتاد الحيتتاي، اانعماطتتات التغيتتر المنتتا ي علتتى المرداديتته اإلنتاايتته ل راضتتي 
الفالحيه اماارد المياو، مي  ذو اةطباق ائير ا تفر  على دا  المغترق العربتي بوتفه  اوته االتدا  المطتتارد  
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بوتتفه عامتته حلتتى البحتتف عتتن بتتدائي تتتدع  بهتتا  منهتتا الغتتذائي، ابال وتتاص ا عتمتتاد علتتى اإلنتتتاج المحلتتي للغتتذاا 
 للغذاا 

)الكمية: ألف طن، القيمة:  اربية من مجموعة الحبوب الغذائية(: تطور كمية وقيمة واردات البلدان المغ19-2الجدول )
 مليون دوالر أمريكي(

 2012 2013 2014 
 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية  

 7000.82 23518.23 5713.74 18151.85 7154.9 22563.94 الحبوب والدقيق
 4473.5 13844.58 3723.52 11124.39 4520.91 14068.33 القمح

 1881.94 7544.66 1525.29 5531.24 1984.64 6566.12 الذرة الشامية
 176.67 231.07 141.76 194.53 154.64 223.04 األرز

، 1.14، الطناات )(54،53الكتاق الطناي ر   )من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (1.1، ..1، 105، 103، 114، 111، 110، 115(، الوفحات )1.13

تتا  تال  طتنه ( يالحظ  ن ااردات مي من الحباق االد ي  االقمت  تتن ف  ممتا ا يم10-1من  ال  الادا  )
، بينمتتتا ااردات متتتي متتتن التتتذر  الشتتتاميه ااةرز تشتتتهد 1.14، لتعتتتاد لالرتفتتتا  طتتتنه 1.15بطتتتنه  مقارنتتته 1.11

،    تعاد لالرتفتا  طتنه 1.11مقارنه بطنه  1.15تذبذق من طنه ة رى، يناد  نها تن ف  مما ا يمتا طنه 
ه اةطد مقارنه بااردات الحباق اة رى  ذا من اهه امن اهه   رى ناد  ن ااردات القم  تم ي حو 1.14

اذلم نتياه ا طتهالم الااطع لطمان المغرق العربي من  ذا المحوا  ا طتراتياي ااطت داماته الااطعه يتي 
الك يتتتر متتتن منتاتتتات الوتتتناعات الغذائيتتته، ليليتتته محوتتتا  التتتذر  الشتتتاميه االتتتذي يااتتته اتتتزا معتبتتتر منتتته يتتتي 

 ااةنعا   ا طتهالم الحيااني  اوه الدااان
 (: كمية وقيمة واردات البلدان المغاربية من مجموعة الحبوب الغذائية12-2الشكل )

 الواردات )ألف طن( كمية

 

 )مليون دوالر أمريكي( وارداتقيمة ال

 
 ( 10-1من حعداد ال الق اعتمادا على الادا  ) المصدر:

 مي محوا  من طنه ة رى طااا بالكميه  ا القيمه( يان التذبذق يميز 14-1امما  ا مبين يي الشمي البياني )
لااردات بمي من الحباق االد ي  االقم  االذر  الشاميه لتأتي تتانو  بالنطبه اةالى المرتبه يي الازائر االمغرق تأتي

متن يي المرتبه ال ال ه ا ذا حن د  على شيا يإنما يد  على العاز الكبير المطاي يي تلبيته ا حتيااتات الدا ليته 
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اإلطتراتيايه باي الدا  المغاربيه، مما يممننا متابعه ت ار اارداتها من المنتاات الغذائيته اة ترى   ذو المحاويي
  االماضحه يي الادا  الماالي:

(: تطور كمية وقيمة واردات البلدان المغاربية من المنتجات الغذائية األخرد )الكمية: ألف طن، القيمة: 21-2الجدول )
 دوالر أمريكي(مليون 

 
2012 2013 2014 

  يمه  مميه  يمه  مميه  يمه  مميه  
 148.52 224.54 98.07 177.17 136.9 224.82 الب ا و

 1650.21 1644.19 1750.45 1597.52 2032.55 1722.38 الزيات النباتيه
 96.76 135.15 126.48 172.99 109.43 161.9 ال ضر بم تلف حا تها

 631.19 724.51 540.49 567.27 613.52 679.37 الفاكهه 
، الطناات (54،53الكتاق الطناي ر   )من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:

  (115، 113، .11، 1.1، 135، 143، 153، 113(، الوفحات )1.13، 1.14)
تتتن ف  ممتتا ا يمتتتا  الب تتا و االزيتتات النباتيتته االفاكهتته( يالحتتظ  ن ااردات متتي متتن .1-1متتن  تتال  الاتتدا  )

باطتت ناا ااردات الزيتات النباتيته التتي تطتتمر  ،1.14، لتعتاد لالرتفتا  طتنه 1.15بطتنه  مقارنته 1.11 ال  طنه 
ممتا ا يمتتتا  رتفتعتتشتهد تذبتذق متن طتنه ة ترى، يناتد  نهتا  ال ضتر بم تلتف حا تهتابينمتا ااردات  يتي ا ن فتا 

لتااردات  بالنطبه اةالى المرتبه الازائر يي تأتي، ا 1.14ن فا  طنه ،    تعاد لال1.11مقارنه بطنه  1.15طنه 
 المحاويي الزراعيه ييما تتنااق مي من تانو االمغرق على المرتبه ال انيه مي 

 الغذائية األخرد (: كمية وقيمة واردات البلدان المغاربية من المنتجات 12-2الشكل )
 الااردات ) لف  ن( مميه

 

 )مليان دا ر  مريمي( ااردات يمه ال

 
 ( .1-1من حعداد ال الق اعتمادا على الادا  ) المصدر:

( التذبتذق التذي يميتز متي محوتا  متن طتنه ة ترى ممتا ا يمتتا، ممتا يتضت   ن 13-1ايتض  من  ال  الشتمي )
الزيات النباتيه مقارنته ببتا ي المحاوتيي المعبتر عنهتا بالشتمي  اوته يتي  الدا  المغاربيه تعاني من عاز حاد يي

الازائر مما يعني  ن اطتمرار  ذا العاز يتي اإلنتتاج التدا لي طتينعمو طتلبا علتى يتاتار  التااردات، ممتا يزيتد ال قتي 
 الملقى على عاتقها ايطر  دان شم يي تآكي ا حتيا ي من العمله الوعبه 
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 دات وصادرات البلدان المغاربية من المنتجات الحيوانيةالفرع الثالث: وار 

حن التاتار  الداليته يتي ال ترا  الحياانيته االمنتاتات الحياانيتته مهمته اتدا حذ تطتتحاذ علتى طتدو التاتار  الزراعيتته     
ميتته يتتي ممتتي تقريبتتا، متتن ناحيتته القيمتته  اتطتتتحاذ البلتتدان الناميتته ماتمعتته علتتى  ك تتر متتن  ال تته  ربتتا  التاتتار  العال

ال تترا  الحياانيتته االمنتاتتات الحياانيتته ا تتي تعتتد ماتمعتته بلتتدان مطتتتارد  وتتاييه،   طتتيما ل لبتتان التتتي تم تتي  كبتتر 
  1منت  مطتارد يي العال  مما ارتفع اطتهالم ال را  الحياانيه االمنتاات الحياانيه بطرعه يي البلدان الناميه

طا   بشمي مبير يي تايير اةمن الغذائي على مطتاى البلد ا  توادي حن ال را  الحياانيه عند حنتااها يممن  ن ت
 اذلم لما تتط  به  ذو المنتاات من   ميه باعتبار ا طلع ئذائيه ضراريه، 

مما  ن تنميه ال را  الحياانيه بإممانه تلبيه ال لق المحلي ابالتالي عد  اللااا حلى اطتيراد ا من ال تارج، متا يعنتي 
الت اةانبيته حتتى تتتاي لالطتت دا  يتي ماتا ت   ترى تطتاعد علتى تحقيت  التنميته ا  توتاديه متن تايير يتي العمت

اهتتته، ممتتتا  ن ال تتترا  الحياانيتتته يممنهتتتا  ن تطتتتا   يتتتي تتتتايير العمتتتالت اةانبيتتته عنتتتدما تتتتتاير حممانيتتتات توتتتدير 
  المنتاات الحياانيه حلى ال ارج من اهه   رى 

 أوال: الواردات
تتميتز ال تترا  الحياانيته يتتي بلتدان المغتترق العربتي بتتالتنا  االتفتاات، حيتتف تنتشتر بهتتا تربيته التتدااان االحياانتتات     

علتتتى ن تتتتا  ااطتتتتع  اوتتتته يتتتتي الحيتتتتازات الزراعيتتتته الوتتتغير ، اتعتبتتتتر تربيتتتته المااشتتتتي ايقتتتتا لنظتتتتا  اإلنتتتتتاج الكبيتتتتر 
الرعتتتي التقليتتتدي التتتذي متتتن  وائوتتته وتتتعابه  المت وتتتص االمم تتتف االحتتتديف محتتتداد  ا نتشتتتار، حذ ترتكتتتز علتتتى

مرا به اتقيي  احور  ذو ال را  ارعايتها، اطهاله تعرضها للمر  ااإلاهاد اتدني معد ت نما ا اتزايد ا  اوه 
، ا ا متا يتديع بهتا حلتى بملكيتها العماميه اما يعتريها من ح ما  اطاا اطتغال  يي ظي  بيعه المراعي التي تتميز

د متتن ااتتي تلبيتته الحااتتات الدا ليتته لطتتمانها، االاتتدا  المتتاالي يبتتين ت تتار اارداتهتتا متتن المنتاتتتات طتتبيي ا طتتتيرا
  الحياانيه مما اناعا مما يلي:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0204sp1.htm  ، 29-.6-26.8-ماد  علميه على الما ع - 1

http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0204sp1.htm%20-
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)الكميه:  لف  ن، لف ر و، القيمه: (: تطور كمية وقيمة واردات البلدان المغاربية من المنتجات الحيوانية 21-2الجدول )
 ي(مليان دا ر  مريم

 2012 2013 2014 
 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية  

 211.36 120.32 206.11 121.38 175.16 111.66 األبقار
 11.50 121.80 11.56 121.81 11.68 122.26 األغنام والماعز

 452.51 118.56 321.30 85.49 370.55 102.53 جملة اللحوم الحمراء
 367.34 96.22 269.33 71.37 306.68 87.55 لحوم األبقار

 70.114 15.621 48.80 12.93 51.38 13.54 لحوم األغنام والماعز
 2604.81 4794.55 1471.98 3213.26 1782.88 4084.52 األلبان ومنتجاتها

 15.49 2.28 34.52 10.91 34.70 10.97 البيض
 447.98 149.89 340.14 130.59 328 142.16 جملة األسماك

الكتاق الطناي لإلحوااات الزراعيه العربيه، من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (151، 130، 131، 133، 133، 134، 135، 131الوفحات )(، 1.13، 1.14، الطناات )(54،53المالدات )

ميه ااةلبان عريتت تغيترات نطتبيه يتي مميته ا يمته (  ن المنتاات الحياانيه االطم.2-2يتض  من  ال  الادا  )
مليتان  88 ...(، حيتف ارتفعتت التااردات المغاربيته متن رباو اةبقتار متن 26.2/26.1الااردات  ال  الفتر  )

  26.2ر و طنه 
بينمتتتا ان فضتتتت ااردات البلتتتدان ( %39 3) نطتتتبي يقتتتدر بنحتتتا ، بارتفتتتا 26.1مليتتتان ر و طتتتنه  32 26.حلتتتى 
على ( %62 .)ا( %38 6) بنطبه 26.2مما ا يمتا عن طنه  26.3 من رباو اةئنا  االماعز طنهبيه المغار 

   26.3مقارنه بطنه  26.1الترتيق لتشهد ناعا ما من ا طتقرار طنه 
 15 69 حلى 26.2 ن طنه   لف 93 62. من اللحا  الحمراا ان فاضا امله من المغاربيه الااردات مما عريت

 (%92 3.) متن بنحا يقدر نطبي بارتفا  26.1 ن طنه   لف 98 6.. حلى    ارتفعت 26.3طنه   ن  لف
( %55 26)ا( %.. 6.) بنحتا  يمتهتا يقتدر يتي ارتفتا  نطتبي يقابلهتا 26.3طتنه ( %65 23)ا 26.2 طتنه

  على الترتيق 
 حلتى 26.2طتنه  تن  لتف4084.52 حتاالي متن اةلبان امنتااتهتا ماماعه من المغاربيه الااردات ان فضت مما

 بنطتبه  يمتهتا ان فضتت بينمتا( %33 .2)  تدرو بان فتا  نطتبي 26.3طتنه   لتف  تن 28 32.3 حتاالي
للقيمته ( %55 38)للكميته ا( %.2 15) بنطتبه ارتفاعتا شتهدت يقتد 26.1 متا طتنه  لتنفو الفتتر ،( 13% 3.)

  26.3مقارنه بطنه 
 حتاالي حلتى2012  تن طتنه  لتف 8. 12. حتاالي متن اةطمام ماماعه من المغاربيه الااردات مميه اان فضت
( %33 1.) بنحتا يقتدر نطتبي بارتفتا  26.1 تن طتنه   لتف 65 15. حلتى  ت  26.3 لف  تن طتنه  130.59

( %36 .3) بنطتبه ،  ت 2013)/2012للفتتر  )( %36 3) بنطتبه التااردات  تذو  يمته اارتفعتت 26.3عتامي بتين
  (26.3/26.1  )للفتر 
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 ثانيا: الصادرات
حيتتف  ،ا طتتت مار عالتتهيتتي ديتتع  نظتترا لتتدارو مغاربيتتهالتنمايتته ال اتالتوتتدير  الايتته  طاطتتيه يتتي الطياطتتعتبتتر ي    

على ترطي   قايه حنتتاج مااهته للتوتدير بهتد  تحطتين اتاد  المنتتاج اتنايعته االتعريتف بته  الدا  المغاربيهتعمي 
حتتد مهتت  لهتتذو البلتتدان، االاتتدا  المتتاالي يعبتتر عتتن ، اتشتتمي وتتادرات المنتاتتات الحياانيتته تيتتي اةطتتاا  ال ارايتته

 ( مما يلي: 1.11/1.14ت ار مميه ا يمه وادرات البلدان المغاربيه من المنتاات الحياانيه  ال  الفتر  )
(: تطور كمية وقيمة صادرات البلدان المغاربية من المنتجات الحيوانية )الكمية: ألف طن،ألف رأس، 22-2الجدول )

 ون دوالر أمريكي(القيمة: ملي

 
2012 2013 2014 

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية  
 0.24 2.61 0.24 2.61 0.24 2.61 األبقار)الحية(

 17.5 455 17.52 455.42 17.77 459.46 األغنام والماعز)الحية(
 0.78 1.89 0.6 0.42 0.87 0.44 اللحوم الحمراء
 4.41 3.25 5.63 3 5.08 2.67 لحوم الدواجن

 183.58 196.54 231.82 173.02 164.37 204.1 األلبان ومنتجاتها
 8.35 2.74 6.03 1.38 6.89 2.55 بيض المائدة
 2228.03 756.96 2044.77 601.99 1857.48 535.45 األسماك

لإلحوااات الزراعيه العربيه، الكتاق الطناي من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  المصدر:
  (153، 153، 153، 154، 155، 151، 151الوفحات )(، 1.13، 1.14، الطناات )(54،53المالدات )
( يالحتتتظ تتتتد ار  يمتتته وتتتادرات البلتتتدان المغاربيتتته متتتن المنتاتتتات الحياانيتتته متتتن اهتتته 22-2متتتن  تتتال  الاتتتدا  )

طت ناا شعبه اةطمام التتي تشتهد تحطتن متن طتنه ة ترى، اضعفها مما ا يمتا مقارنه بالااردات من اهه   رى، با
ا دا حن د  على شيا يانه يد  على ضعف القاعد  اإلنتاايه امذا تنايطيه  ذو المنتاات يي اةطتاا  ال ارايته، 

يتع ام بهتا تتأ رت اة ير  الطناات يي العالميه الزراعيه الطلع تاار  شهدتها التي التقلبات مما تادر اإلشار  حلى  ن
 حلى تبدي التي الرئيطيه العاامي  ن مما .الرئيطيه الغذاا لطلع معظمها يي مطتارد  دا ً   ا باعتبار العربيه الدا 

 الغذائيته المااد  طعار يي التقلبات ييها بما مطتمر   مار  وبحت الغذائيه الطلع تاار  يي التقلبات تلم المزيد من
 علتى القتدر  عتد  متن  ايتاً  الحبتاق متن وتادراتها حظتر حلى الرئيطيه المودر  الدا  بع  تاير ا، ااتااو ادراه
 نقتص  ا الغتذاا  طتعار زيتاد  تحتد ها  تد التتي اةزمتات لتانتق حتذر  حدار  التذي يت لتق اةمتر شتعابها، ح عتا 

 اةمتن م تا ر تاااته اميعتاً  باعتبار تا العربيته التدا  يي اةمن الغذائي  اضا  على المطتقبي يي منه المعرا 
 .اا اتماعي اا طتقرار ا  توادي الا ني اةمن تهديد حلى بدار ا تبدي االتي الغذائي

 المطلب الثاني: إمكانيات الحصول على الغذاء في بلدان المغرب العربي

، الماديته حممانتاته  ايت  الغذائيته الطتلع متن احتيااتاته  تتدبير على اةيراد  در  الغذاا على الحوا  إممانيهب يقود    
 ئيتر الكنتهضتراريا  شتر ا تعتد الغتذاا حتاحته  ن حقيقته على الغذاا على ال لق اانق يم ي باعتبار انه   ميته تتالىا 
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 الغتذاا علتى الحوتا  حممانتات علتى المتب ر  العاامتي اتحليتي بدراطته ا  تمتا  يزداد الذلم الغذائي، اةمن لتحقي  ما 
 ي الغذائ اإلنتاج انما الطماني، االنما اةيراد، اد ا  الغذائيه، الطلع مأطعار

 والعالم العربي الوطن في الرئيسية الغذائية الفرع األول: أسعار السلع

 التتي الغتذاا  زمته تكترارمتن حلتى زيتاد  الم تاا   26.6منتوف  الغذائيه للطلع العالميه اةطعار ارتفا   دى    
 (44) نحتا ا تا  حلتى ..26ا 26.6 تال  الغتذاا  طتعار ارتفتا  مشتمله  دت ، مما2666ا 2663 ال   طادت
  ت   دنتى الغذائيته المتااد مطتتهلكي من مليان  (68) ا باط العالمي، المطتاى  على الفقر يي ش ص آ ر ن مليا 
  1الغذائيه المحاويي  طعار  رتفا  نتياه الفقر من الهراق من وغير مزار  مليان   (24)تممن بينما الفقر،

  طتاا  علتى عتماد تاا  نتياته الشتديد القلت حلتى  العربيته التدا متا طتب  متن وتدمات يتي اةطتعار العالميته ديتع ب متي 

 نحتا الغذائيته الطتلع معظت   طتعار اتاتاو اطتتمرار حلتى الداليه اإلحوااات اتشير، القم   اوه للحباق الداليه الطلع

  االعالمي العربي المطتايين على التواعد
 حيتف ارتفتع ،2011طتنه العالميته اةطتعار شهدتها التي بالزيادات العربيه بالدا  الغذائيه الطلع  طعار يقد تأ رت 

 ا رتفا   ذا ااطتمر ،26.62مقارنه بطنه  (%3 25)  در ا بزياد )204.5%)بنحا  الغذاا ةطعار القياطي الر  
 الغذاا القياطيه ةطعار اةر ا  يي الت ارات( 23-2) الادا  بيانات اتاض  ،2012طنه من اةا  النوف يي
 ( مما يلي:2666/26.3 (الفتر   ال  العال  يي

 (111=2112-2112(: تطور الرقم القياسي ألسعار الغذاء في العالم )سنة األساس 23-2الجدول )
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 232.3 216.3 203.7 158.1 134.9 9 81. الرقم القياسي ألسعار الغذاء
  15، ص1.15 ،المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  اضا  اةمن الغذائي العربي المصدر:

متتتتن  تتتتال  الاتتتتدا  يتضتتتت  الزيتتتتاد  المضتتتت رد  يتتتتي التتتتر   القياطتتتتي ةطتتتتعار الغتتتتذاا يتتتتي العتتتتال  ابتتتتتدااا متتتتن طتتتتنه 
،  تتتتتت  يأ تتتتتتذ 2666بطتتتتتتنه ( مقارنتتتتتته %6.بعتتتتتتد  ن شتتتتتتهدت ان فتتتتتتا  محطتتتتتتاو بلغتتتتتتت نطتتتتتتبته حتتتتتتاالي ) 2665

منحتتتتتى توتتتتتاعدي متتتتتن طتتتتتنه ة تتتتترى بتتتتتاتير  طتتتتتريعه، ا تتتتتا متتتتتا يعمتتتتتو اةاضتتتتتا  الوتتتتتعبه التتتتتتي ترايتتتتت  حوتتتتتا  
 اةيراد على الغذاا يي الدا  العربيه احا  العال  

ئيتتتتتر  ن المتعتتتتتار  عليتتتتته  تتتتتا  ن التتتتتر   القياطتتتتتي ل طتتتتتعار حنمتتتتتا يعمتتتتتو الت تتتتتارات الحاوتتتتتله يتتتتتي طتتتتتله معينتتتتته 
تهالم الااطتتتتتتتتع االتتتتتتتتتي تتميتتتتتتتتز تاليفتهتتتتتتتتا الطتتتتتتتتلعيه بتتتتتتتتالترااي بتتتتتتتتين ا رتفتتتتتتتتا  يتتتتتتتتي بعتتتتتتتت  متتتتتتتتن الطتتتتتتتتلع ذات ا طتتتتتتتت

 المنتاات اا ن فا  يي البع  اة ر مما ياضحها الادا  التالي:
 
 

                                                           
 ،: الصراع واألمن والتنمية بب نظرة عامة1122تقرير عن التنمية في العالم ، ..26البنم الدالي  - 1

www.miga.org/sites/default/files/multilingual/2018-06/11ar_arabic.pdf ،63/62/26.3  
  .3، ص26.3، ال ر ا ، الطادان، 26.2 الغذائي في الدول العربية لألمنالتقرير السنوي المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 2

http://www.miga.org/sites/default/files/multilingual/2018-06/11ar_arabic.pdf
http://www.miga.org/sites/default/files/multilingual/2018-06/11ar_arabic.pdf
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 (: األسعار العالمية لسلع سلة الغذاء الرئيسية )دوالر/طن(22-2الجدول )
 (%)نسبة التغير  1122 1121 السلعة

 -7.53 323.99 350.36 الحبوب

 -17.5 399.83 484.65 السكر

 -6.85 1852.89 1989.13 الزيوت النباتية

 3.84 1098.67 1058.01 اللحوم

 41.3 4744.92 3357.92 األلبان

  14، ص1.15 ،المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، التقرير الطناي ةاضا  اةمن الغذائي العربي المصدر:
 1.15ا 1.11بتين طتنتي  الغذائيته الطتلع  طعار  ن حلى( 14-1الماضحه يي الادا  ) الداليه اإلحوااات اتشير

 تتد شتتهدت ان فاضتتا يتتي اةطتتعار علتتى ئتترار متتي متتن الحبتتاق االطتتمر االزيتتات النباتيتته، بينمتتا ارتفعتتت  طتتعار طتتلع 
   رى على ئرار اللحا  ااةلبان 

 (: الرقم القياسي لسعر الغذاء في بعض 22-2الجدول )
 (111=2112-2112البلدان المغاربية والعالم )سنة األساس: 

 1122 1121 1122 

 - 136.1 126.5 تونس

 193.6 188.0 166.5 الجزائر

 243.8 233.5 223.9 موريتانيا

 232.3 216.3 203.7 العالم

  14، ص1.15المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  اضا  اةمن الغذائي العربي  المصدر:
 التدا  المغاربيته يتي علتى العمتا ، ا متا اتاا ا متزايتدا الغذائيه الطلع ةطعار القياطيه اةر ا  تاض  عامه ابوفه

ن الغذائيته الطتلع لم تلف القياطيه اةطعار شهدت يقد  عتن متفااتته بمعتد ت مانتت ا رتفاعتات ارتفاعتا ااضتحا اا 
 نتياته منهتا المعترا  نقتص بطتبق للطتلع الغذائيته العالميته اةطتعار  رتفتا  ذلتم يعتزى  اربمتا، العالميته م يالتهتا
 الطتمانيه، للزيتادات نتياته ال لتق  رتفتا  الرئيطتيه،  ا اإلنتتاج منتا   بعت  يتي المااتيته ئيتر المنا يته للظترا 
 .1الحياي  الا اد إلنتاج الغذائيه المحاويي ااطت دا 

 
 
 

                                                           
 المتادد   ال ا ه موادر      حدا ا  منها، الحياانيه  ا النباتيه طااا الحيه الكائنات من المطتمد  ال ا ه  ا الحياي  الا اد - 1
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 الغذائية في البلدان المغاربية (: األرقام القياسية ألسعار بعض السلع22-2الجدول )
 (000=6002-6002)سنة األساس:                                                                                       

 1122 1121 1122 المجموعة السلعية
 158.5267 163.8067 157.6667 الحبوب
 160.4933 163.8633 159.79 القمح
 159.23 171.2233 158.2633 الشعير
 141.9833 138.76 129.7133 الحليب
 150.03 139.8833 125.0867 اللحوم
 155.77 160.6533 131.1067 الطماطم

  11/11/1.13، تاري  ا  ال  http://faostat3.fao.org/download/P/PI/F المصدر:
 6006( يتض  ا تااو التواعدي ل ر ا  القياطيه ةطعار م تلف الطلع الغذائيه طنه 62-6من  ال  الادا  )

،  تذا الطتلام المتذبتذق 6002،  ت  تأ تذ اميتع  طتعار الطتلع الغذائيته منحتى تنتازلي يتي طتنه 6000مقارنه بطتنه 
د  على م تلف ا  تواديات المغاربيه، بي يراع  طاطا حلى عد  التحم  يي مشمله التض  ، ا ا ليو ظا ر  ادي

ظا ر  مطتمر  تراع  طبابها الدا ليه حلتى ا  تتال ت الهيمليته االماليته االنقديته،  متا اةطتباق ال ارايته يهتي تراتع 
  1للتض   المطتارد الذي تنعمو آ ارو على عاز الميزانيه العامه للداله

 األفراد دخول الفرع الثاني: مستويات
 بوتفه التد ا  بمطتتايات تتتأ ر الغتذاا لطتله الممانته الغذائيته الطتلع ا نتاا  مميتات مما  ا متعار  عليته يتان    

 التد ي يتي النمتا معتد   ن حلتى 26.2لطتنه  الدالي البنم ححوااات اتشير ،  رى  بعاامي تأ ر ا باانق  طاطيه
 النطبي التحطن حلى يشير الذي اةمر العالمي،( على المطتاى %. .بنحا)  در حين يي ( عربيا،%3بنحا)  در
متن دالته ة ترى امتن  العربيته التدا  يتي اةيتراد د تا  مطتتايات اتتبتاين العربيته، بالتدا  التد ا  مطتتايات يتي

 شتهري  بمتاطت  نطتبيا مرتفعته ال لياتي التعتاان  مالتو دا  يتي اةيراد د ا  مطتايات تعد حيفمن قه ة رى، 
 دا ر(361) انحتا العربتي، المغترق لتدا  دا ر (826نحتا) المتاطت  بلت  حتين يتي دا ر،( 2882) مقدارو للفرد
 لمتاطت  العتا  المتاطت  ا تدر ،االيمن القمر اازر اةاط  اإل لي  لدا  دا ر(103) انحا العربي، المشر   لدا 
 .2( دا ر636.) بنحا العربي الا ن يي الفرد د ي

 يي الفقر تقديرات حا  حدي ه بيانات تاير عد  التغذيه، ارئ  اطاا للاا  المبديه اةطباق      حد الفقر ايعتبر
  ت  تحتت الطتمان المتاالي نطتبه الادا  بيانات اتاض  ،هايي مرتفعه تزا    الفقراا  عداد  ن الدا  المغاربيه ح 

 اإلحوااات المتاير   آ ر حطق المغاربيه الدا  بع  يي الفقر
 
 

                                                           
، المالته العرا يته لبحتاف التطتاي   (1111/1112)دراسة اقتصادية تحليلية لألرقبام القياسبية ألسبعار السبلع االسبتهالكية فبي العبراق طها  مامي محمد،  - 1

  85، ص2665، 2، العدد.احمايه المطتهلم، مالد

    32، ص26.3ال ر ا ، الطادان، ، 26.2 الغذائي في الدول العربية لألمنالتقرير السنوي المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 2

http://faostat3.fao.org/download/P/PI/F
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 نسبة السكان تحت خط الفقر في البلدان المغاربية(: 22-2الجدول )

 سنة التقدير الدولة
 نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني

 إجمالي ريف حضر
 66.2 20.2 02.1 0991 الجزائر
 62.2 - - 6001 تونس
 4.9 02.2 2.4 6001 المغرب
 22.1 - - 6002 موريتانيا

  www.data.albankaldawli.org ،11/11/1.13البنم الدالي، بيانات المودر: 
 علتى اعتمتدت  امتت التدا  المغاربيته بتبع  اإلاترااات التتي الغذائيته الطتلع  طتعار يتي ا رتفتا الفقتر ا  الماااهته

  ن نتائاها ا تورت على ح  الغذائيه، المااد اطتيراد على االرطا  الضرائق ات في  للمطتهلكين، المباشر الدع 
 .يق القريق  المدى
المغاربيته  التدا  تظتي طتا  الغتذائي ااةمتن الزراعيته التنميته لتمايتي آليته ااتاد عتد  ظتي يتي انته ييه م  ش امما
 متن متان ييهتا، لتذا الغذائيته الفاتا   يمته يعتال تتفتا   اطتا  الغذائيته، للطتلع العالميته اةطتعار تقلبتات رحمته تحتت

 ااةمتن الزراعيته التنميته لتمايتي عربيته آليته بإنشتاا المتعلت  الزراعيته للتنميته العربيته المنظمته مقتتري ا تذ الضتراري 
ادي، من ااي النها  بق تا  اإلنتتاج الزراعتي محليتا االت فتي   تدر اإلممتان متن التبعيته لل تارج  بشمي الغذائي

 يي  ذا الودد 

 واألوضاع االقتصادية في بلدان المغرب العربي السكاني الفرع الثالث: النمو

مع  ن البلدان التي تضتمها من قته المغترق العربتي ت تلتف يتي  دائهتا ا  توتادي، يإنهتا تاااته نفتو التحتديات     
امن     التحديات  ي ارتفا  معد ت الب اله يي وفا  الشباق، يالازائر بلد  ا اتماعيه اا  تواديه الرئيطيه،

، االتتتي ..26( طتتنه %9 9مليتتان نطتتمه، بلتت  المعتتد  الرطتتمي للفقتتر يتتي الازائتتر ) 3 35طتتمانه نحتتا  يبلتت  عتتدد
( ئيتر  ن %9 6تعتبر  حدف بيانتات المتاحته، ممتا بلت  معتد  الفقتر المتد ع بتين مامتا  الطتمان يتي الازائتر بلت  )

متتن طتتمان الازائتتر يعتبتتران معرضتتين ل  تتر الطتتقاط يتتي آيتته الفقتتر حذا اشتتتدت علتتيه  الظتترا   (%6.) حتتاالي
 . ك ر

 26.9بلغتتت  ر امتتا  ياطتتيه طتتنه  ا تتد تلعتتق الب التته يتتي الازائتتر  تتذا التتدار متطتتببه يتتي تتتد ار  حتتاا  النتتاو، يقتتد
ايعيد ( %5 25الشباق )( ا %8 8.، حيف بلغت مطتايات الب اله بين النطاا )26.8االنوف اةا  من طنه 

( متتن يقتتراا الازائتتر يتتي منتتا   حضتتريه، ايشتتتغلان باظتتائف يتتي الق تتا  ئيتتر الرطتتمي  ا يعتمتتدان %39 رابتته )
  1على الزراعه

اتاعي مي  ذو العاامي اا ترانها بهباط  طعار النف  من معالاه التفااتات يي الازائر تحديا عطيرا مع اااد ياا  
 .2اةئنياا االفقراا ( بين%3 23تقدر بحاالي )

                                                           
 .data.albankaldawli.orgwww. ،2./.2/26.3، تزال قائمة انحسار الفقر في بلدان المغرب العربي لكن التفاوتات الالبنم الدالي،  - 1
 .المراع نفطه - 2

http://www.data.albankaldawli.org/
http://data.albankaldawli.org/
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ايي ليبيا  وبحت نطبه مبير  من الطمان الذين ماناا يي ا ت من اةا ات يتمتعان بالحمايته بفضتي طت اا الدالته 
علتتى شتتفا الطتتقاط يتتتي بتترا ن الفقتتر بفعتتي  بتتتاط  طتتعار التتنف ، اتع تتي حنتتتتاج التتنف ، االامتتاد الطياطتتي، االوتتترا  

حوااات رطميه عن بع  الطناات، لكن تقريرا ل م  المتحد  يي ابانه ال  تتاير ح، الشامي الذي يعوف بالبالد
 لتتتف شتتت ص يتتي ليبيتتتا  تتتد  435، متتان متتتا يوتتتي حلتتى 26.8اة يتتر  ذ تتتق حلتتى تقتتتدير  نتتته بحلتتا  منتوتتتف عتتتا  

 3 8مليتتان نطتتمه يفتقتتران ل متتن الغتتذائي، ا ك تتر متتن  لتتف الطتتمان البتتال  عتتدد    3 . وتتبحاا مشتتردين، انحتتا 
 .1يحتااان حلى شمي ما من المطاعدات اإلنطانيه مليان نطمه

 ما يي المغرق طاعد النما ا  توادي على مدى ال مطه عشر عاما الماضيه علتى نتزا  معتد  الفقتر الكلتي متن 
حاالي  ، ئير  ن26.1( يي %2 1حلى ) 2663مليان نطمه يي عا   1 31( بين الطمان البال  عدد   5% 6)
ين يعتمتدان علتى الزراعته يتي المغترق متازالاا يعيشتان يتي يقتر، ممتا بقيتت التفااتتات ( من طتمان الريتف التذ5%.)

ا  تواديه دا ي البالد حيف تتميز بع  المنتا   بأنهتا   تي نمتاا متن المنتا   اة ترى يتإن معتد  الب الته الكلتي 
( يتي طتنه %6 36(، ا على بدراته ملحاظته بتين الشتباق يتي المنتا   الحضتريه )%5يي المغرق مرتفع حذ يبل  )

26.82    
، لكن تا عات البنم الدالي تظهر بتأن معتد  الفقتر زاد بعتد 26.6ل  تنشر تانو ححوااات رطميه للفقر منذ عا  

امما يبعف على اةطف بالنطبه  نه علتى الترئ  متن  ن شتباق تتانو يتمتعتان بحتظ اايتر متن التعلتي ،  ..26 ار  
(، االمنق عتتين %2 .3(، احتتدي ي الت تترج متتن الاامعتته )%22النطتتاا ) يتتإن معتتد ت الب التته مرتفعتته،  طتتيما بتتين

 ( %6 .3عن الدراطه االشباق اب رين )

 الغذائية السلع إنتاج الفرع الرابع: تكاليف

 حيف الغذائيه المااد على المطتهلكين حوا  حممانيه على المباشر بتأ ير ا الغذائيه الطلع حنتاج تكاليف ترتب     
 االعمالته االمبيتدات الكيماايته ااةطتمد  الا تاد تكتاليف اب اوته ،اإلنتتاج تكتاليف ارتفتا  يتي عاامتيعتد   طتا مت
اتزايتد المضتاربه  التنف ،  طتعار اتقلتق الحيتاي، الا تاد إلنتتاج الغتذاا طتلع اطتت دا  العاامتي تلم     امن الزراعيه،

 .3الغذائيه الطلع على
 التقنتي االمطتتاى  الزراعيته التنظ  بتا تال  المغاربيته  تا ا تاليهتا التدا  يتي الغذائيته الطتلع حنتتاج تكاليف ما يميز

 متن العديتد حنتتاج تكتاليف اتااو يانالزراعيه  للتنميه العربيه المنظمه بيانات المطت دمه، احطق اإلنتاج امد الت
حليهتا  اإلشتار  الطتاب  العاامتي حلتى ( ايراتع ذلتم26.9/..26الفتتر  )  تال  الزيتاد  تتاته نحتا ييهتا الغذائيته الطلع
 .4المحوا  حلى الريع من تكاليف اإلنتاج حواد بعد المزار  يتحملها التي الرطا  اتزايد  دى تعدد مما

                                                           
 .data.albankaldawli.orgwww. ،2./.2/26.3، تزال قائمة المغرب العربي لكن التفاوتات الانحسار الفقر في بلدان البنم الدالي،  - 1
 المراع نفطه  - 2
  33ص ،2665راما،  ،2666، تقرير عن التنميه الزراعيه يي العال  في العالم األغذية أوضاعاالزراعه،  اةئذيهمنظمه  - 3
  .3ص ،26.9ال ر ا ، الطادان،  ،26.1 ائي العربيذالغ األمن أوضاعتقرير المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 4

http://data.albankaldawli.org/
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 العربتي التا ن يتي الغذائيته الطتلع حنتتاج تكتاليف يتي الزيتاد  نطتق ترااحتت) ..26.6/26اناد انه  ال  الفتر  )
 لبع  المحاويي  ..26طنه يي  الهمتار حنتاج تكاليف متاط  ابل ( %3 3ا) (%9 6) نحا بين

 (: متوسط تكاليف إنتاج بعض السلع الغذائية للهكتار في الوطن العربي22-2الجدول رقم )
 %نسبة التغير  1122 1121 المحصول
 53 3 596 5.1 القمح
 68 3 313 851 الشعير

 62 3 326 255 الذرة الرفيعة
 3. 6 9633 9636 البطاطس
 .3 3 .3.1 25.8 الطماطم
 86 3 2398 2886 البصل

  02، ص6000 ،المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، التقارير الق ريه للدا  العربيه حا   اضا  اةمن الغذائي المصدر:
 ..26من  ال  الادا  يتض   ن تكتاليف حنتتاج الطتلع الغذائيته يتي الهمتتار بتالا ن العربتي  تد ارتفعتت يتي طتنه 

هتا  ن ح ، العربيته التدا  بتين ا تلفتت  تد الغذائيته الطتلع حنتتاج تكتاليف  ن متن الترئ  ، اعلتى26.6 مقارنته بطتنه
 دعت  بماتا  ا  تمتا  متن المزيتد يطتتدعي ممتا المطتتمر، ا رتفتا  نحتا تكتاليف حنتتاج الهمتتار اتاتاوتتال تى يتي 

للحفاظ  المنتاين  اوه ما تعل  بوغار الحياانيه ااإلنتاايه الهمتاريه اإلنتاايه اتحطين اإلنتاج، مد الت اتايير
  .اإلنتاايه العمليه يي اطتمرار   على

 المطلب الثالث: استقرار إمدادات الغذاء في بلدان المغرب العربي

 التعتر  دان  حليته الاوتا  علتى االقتدر  الغتذاا، تتايير اتااوتي اطتتدامه يتي الغتذاا حمتدادات اطتتقرار يتم تي    
دا  المغترق العربتي، متن  يتي الغتذاا اطتتقرار لضتمان اتتدابير ابترام  طياطتات ايت  اذلتم اةزمتات،  ا للتقلبتات

 عقتد باإلضتايه حلتى الغذائيته، الطتلع متن ات تاير  نظمته الت تزين يتي ماتا  الزراعيته، مشتاريع بح يته  تال  تنفيتذ
 .الرئيطيه الغذائيه الطلع لشراا التااريه الوفقات

ه  طعار محاويي الغذاا اطلعها عالميا  اوته محاوتيي الحبتاق، تبترز الحااته الملحته ايي الا ت الذي ترتفع يي
تتتبمن احتيااتتات المتتاا ن المغتتاربي يتتي ا تتت الحااتته، امتتن  نتتا ااتتق الحتتديف عتتن  اطتتتراتيايهلتتتايير م زانتتات 

 لغذاا مما يلي:تايير الم زان ا طتراتياي من الحباق ا/  ا الطلع الغذائيه اة رى لضمان اطتمرار حمدادات ا

 الفرع األول: تعريفات ومفاهيم حول المخزون االستراتيجي
 تتف  الك ير من التعاريف المتعلقه باةمن الغذائي على  ن  ذا اة ير يبنى على  الف مرتكزات  طاطيه:    
 تايير الغذاا الكايي مما اناعا لضمان اطتعما ته بهد  عيد حيا  وحيه؛ 

  الغذاا ااطتمرار تديقه على مدار الطنه؛اطتمرار تاااد  ذا 

  تاير القدر  الشرائيه الكاييه لدى الماا نين ليتممناا من الحوا  على الغذاا الكايي يي مي اةا ات 



 العربي المغرب بلدان في الغذائية والفجوة الغذائي األمن أوضاع: الثاني الفصل
 

 

31 

ابنتتاا علتتى متتا طتتب  يممتتن تعريتتف الم تتزان ا طتتتراتياي متتن الحبتتاق  ا الطتتلع الغذائيتته اة تترى بأنتته ا حتيااتتات 
دارتها ب ريقه مرمزيه دا ي مي داله بحيتف ي ضتع لقااعتد ااضتحه متن الق ريه لكي منها االتي ي ت  ا حتفاظ بها اا 

  1حيف الطحق االطياطات المتبعه يي ميفيه حدارتها طاااا يي تحديد  حاامها  ا ماا عها  ا  ر  تمايلها

 أوال: الهدف من بناء مخزون استراتيجي

ي متتن الحبتتاق  ا الطتتلع الغذائيتته اة تترى  تتا تتتامين اطتتتقرار حن الهتتد  اةطتتمى متتن بنتتاا الم تتزان ا طتتتراتيا    
ا طتتتهالم لماااهتته التقلبتتات الشتتديد  التتتي تزيتتد علتتى المتتدى ال بيعتتي، االناامتته عتتن التقلبتتات الشتتديد  االحتتاد  يتتي 

 اةطعار العالميه  ا تقلبات اإلنتاج المحلي 
ه طتليمه بحيتف تبقتى محتفظته ب ااوتها الحيايته حضايه حلى ما طتب  يتان الت تزين يهتد  حلتى حفتظ البتذار يتي حالت

اال بيعيتته متتن حيتتف  يمتهتتا الغذائيتته اشتتملها احامهتتا ا تتدرتها علتتى اإلنبتتات اذلتتم  طتتت دامها مغتتذاا  ا بتتذار يتتي 
  2حاله الضرار 

 ثانيا: استعمال المخزون االستراتيجي 
ى متأدا  ا توتاديه تنظيميته إلحتداف تتاازن يطتعمي الم زان ا طتتراتياي متن الحبتاق  ا الطتلع الغذائيته اة تر     

بين العر  اال لتق  ا ت بيتت اةطتعار، امتن  نتا يتان مفهتا  الم تزان ا طتتراتياي يتطتع ليشتمي  يضتا الم تا ر 
التتتي تتتنا  عتتن اعتبتتارات   تترى )طياطتتيه( ماحتمتتا ت حعتتالن الحتترق االطتتال   ا لاتتاا دالتته احتكاريتته حلتتى ضتتغ  

 ئيه حطتراتيايه طياطي ما باطتعما  طلع ئذا

 ثالثا: طرق تقدير حجم المخزون االستراتيجي
يتطتتتع مفهتتتا  الم تتتزان ا طتتتتراتياي ليشتتتمي مايتتته  شتتتما  ا طتتتتهالم الغتتتذائي البشتتتري، االوتتتناعه )اةعتتتال ،     

، اعليتته يممتتن تحديتتد  تتر  تقتتدير حاتت  الم تتزان 3(، االبتتذار متتن ا طتتت داماتالحيتتاي،النشتتاا االالامتتاز، الا تتاد 
ا طتتراتياي بشتمي عتا  متتن  تالف محاوتيي زراعيته رئيطتتيه لالطتتهالم اإلنطتاني يتي بلتتدان المغترق العربتي ا تتي: 

 القم ، الشعير، الذر  الشاميه، ايممن حضايه ما تطتهلكه الحياانات االبذار 
ا   ا ا نحرا  من الناحيه النظريه يان  ر  تقدير حا  الم زان ا طتراتياي تعتمد على معيارين  طاطيين: اة

 5.المعياري لل ا ته اإلنتاايته الكليته للحبتاق، اال تاني تقتديرات تتايير م تزان يمفتي متي حاايتات ا طتتهالم لمتد  
  شهر مامله، اين ف  حلى شهر ااحد يي حاله حطاق م زانات ال اارئ    

                                                           
  6.، ص551.،، ال ر ا ، الطادان2222يالعربائي ذالغ األمن أوضاعحول تقرير  المنظمه العربيه للتاار ، - 1
مبن محاصبيل الحببوب والببذور الزيتيبة والزيبوت النباتيبة فبي البوطن  تطوير سياسبات ونظبم المخبزون االسبتراتيجيدراسة المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  - 2

  65، ص26.6 الطادان، ، ال ر ا ،العربي
  .8، صالمراع نفطه - 3
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تااتته معظتت  التتد ا  المغاربيتته حلتتى اطتتتعما  المعيتتار )التتنم ( ال تتاني ح   ن ت بيقتته يعتمتتد علتتى التقتتدير  بتتالرئ  متتن
الزمني على  طاو اير  الماازنه لشراا الم زان، ييت  تقتدير حات  ا طتتهالم الشتهري ابنتااا عليته تتحتدد الكميتات 

  الاااق اطتيراد ا مع اة ذ بعين ا عتبار حا  اإلنتاج المحلي

  الفرع الثاني: محددات سياسات نظم المخزون االستراتيجي لمحاصيل الحبوب في بلدان المغرب العربي
يممن تقطي   ذو المحددات حلى امحددات ا تواديه اماليه، محددات ينيه اتكنالاايه، محددات  بيعيه مما     
 يلي:

 أوال: المحددات االقتصادية والمالية

  ترتب  تلم المحددات باإلممانيات المتاير  لدى بلدان المغرق العربي ماتمعه بي ترتب  بمدى تأ ر     
  1ااةزمه الغذائيه يي الطناات القليله الماضيه 6004ا توادياتها باةزمه الماليه العالميه 

يه االماليته، ح   ن   ر متا يترتب   شارت عديد الدراطات الق ريه حلتى  ن اةزمتتين تقعتان ضتمن المحتددات ا  توتاد
بالمدى القوير، مما يممتن اعتبتار اةزمتتين يتي الا تت نفطته دايتع لبلتدان المغترق العربتي نحتا المزيتد متن التنطتي  
يتتي بنتتاا الم زانتتات اإلطتتتراتيايه، االتااتته نحتتا ا طتتت مار اكتتتر يتتي حنتتتاج الطتتلع الغذائيتته ايتتي مقتتدمتها محاوتتيي 

 الحباق 
شتتم ييتته  ن المزيتتد متتن ا طتتت مار يتتي ماتتا  حنتتتاج الطتتلع الغذائيتته لتتدع  اةمتتن الغتتذائي، يت لتتق تتتايي اممتتا      

تمايليه تبنى على   ميه تكامي  اطتراتيايهماار ماليه ض مه   تطت يع داله مغاربيه بمفرد ا القيا  بتمايلها دان 
رات الداليه المتطارعه المرتب ه بالتغير المنا ي مغاربي لماااهه التحديات ااةزمات العالميه،  اوه يي ظي التغي

 من اهه، اارتفا   طعار الطلع الغذائيه الرئيطيه يي اةطاا  العالميه من اهه   رى 

 ثانيا: المحددات الفنية والتكنولوجية

ا زيته حن حنشاا م زان احتيا ي يت لق نظاما مت ارا يي اإلنذار المبمر لل  ر  بتي حلالته، ممتا يتضتمن الا    
دار  اةزمات، بالرئ  من تاير  دمات اإلنذار المبمر نتياه التقد  التكنالااي يي  اهز  الروتد  لحا ت ال اارئ اا 
الاتتاي االمنتتا ي، بمتتا يممتتن متتن تتبتتع دراتته نمتتا المحاوتتيي الزراعيتته اتا تتع اإلنتاايتته الهمتاريتته حضتتايه حلتتى تتبتتع 

 ت ارات الم زانات اإلطتراتيايه للحباق 
هذا الودد ااق على بلدان المغرق العربي ت اير نظ  اإلنتذار المبمتر لحتداف  زمتات ئذائيته ححتداف المزيتد اب   

متتن التنطتتي  بينهتتا، متتن  تتال  عقتتد دارات تدريبيتته يتتي ماتتا  اإلنتتذار المبمتتر، االقيتتا  بتتتايير المعلامتتات االبيانتتات 
نتتتاج الغتتذاا، ممتتا ااتتق تتتايير اإلمم انيتتات ذات العال تته بهتتذا الوتتدد اتكتتاين الكتتاادر المتعلقتته بأاضتتا  الزراعتته اا 

 المب له لهمذا مها  
 

                                                           
والببذور الزيتيبة والزيبوت النباتيبة فبي البوطن مبن محاصبيل الحببوب  دراسة تطوير سياسات ونظبم المخبزون االسبتراتيجيالمنظمه العربيه للتنميه الزراعيته،  - 1

  91، ص، مراع طاب العربي
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 ثالثا: المحددات الطبيعية
ترتب  المحتددات ال بيعيته يتي تلتم العاامتي التتي تحتد متن ال ا ته اإلنتاايته لمحاوتيي الحبتاق، معامتي المنتاخ     

يي مميات   ا  اةم ار اتازيعها مما انعمو بالطلق علتى الكميتات    رالذي تغير م يرا يي العقاد اة ير  مما 
عاامتي التوتحر االتعريته االافتا  التتي طتادت متي  المنتاه من المحاويي، يضال عتن التتد ار البيئتي النتات  عتن

  اة  ار المغاربيه نتياه اعتماد ا بشمي رئيطي على اةم ار يي زراعتها 

 الفرع الثالث: مقترحات لتطوير وتنسيق سياسات نظم المخزون االستراتيجي في بلدان المغرب العربي
تكاملتته متتن الم زانتتات اإلطتتتراتيايه لمحاوتتتيي ااتتق علتتى بلتتدان المغتترق العربتتي امتتن ااتتي بنتتاا منظامتته م    

الحبتتتاق ا/  ا الطتتتلع الغذائيتتته اة تتترى علتتتى المطتتتتايين القتتتامي االق تتتري، امتتتذا ت تتتاير اتنطتتتي  طياطتتتات نظتتت  
 :1الم زان ا طتراتياي لمحاويي الغذاا ما يلي

 يتتد متتن بلتتدان تنطتي  طياطتتات تحريتتر الطتتا  اال اووتته الااريتته علتتى بعتت  مبططتتات الق تتا  العتتا  يتتي العد
 المغرق العربي؛

 تنطي  الطياطات الكليه التي تب ر على نظ  الت زين الحاليه؛ 

 التنطي  يي ماا  الحاااز الحمائيه امذا الحاااز التااريه ييما يتعل  بتاار  طلع الغذاا؛ 

  مار يتتتي التنطتتي  يتتي ماتتا  ا طتتتت مار لبنتتاا الم تتزان ا طتتتتراتياي اتحفيتتز الق تتا  ال تتتاص المغتتاربي لالطتتت
 ماا  بناا الم زان اتاار  الطلع الغذائيه؛

   تكاليف الت زين االنقي بين بلدان المغرق العربي؛ بشأنالتنطي 

   طياطات الدع  اب اوه دع  الطلع الغذائيه؛ بشأنالتنطي 

   ح امه نظ  متكامله لمعلامات اإلنذار المبمر، ا ي: بشأنالتنطي 

  المحاويي امنتاات الغابات اال را  الحياانيه االطمميه؛نظا  معلامات زراعي لمرا به 

 معلامات اطتعما  اةر  االماارد المائيه االبيانات اةرواديه االمنا يه؛ 

 نظمه حنذار مبمر لضمان حنتاج  ئذيه مطتقر ؛  

 نظمه معلامات الطا  ) طعار المد الت الزراعيه، اةطعار المتا عه للطلع(؛  

 يه امعلامات الوحه  نظمه معلامات التغذ 

االشمي الماالي ياض  الم    النظري ةنظمه اةمن الغذائي انظا  معلامات الطا  الالزمه لمنظامه م زانتات 
 حطتراتيايه مما يلي:

 
 
 

                                                           
مبن محاصبيل الحببوب والببذور الزيتيبة والزيبوت النباتيبة فبي البوطن  دراسة تطوير سياسات ونظبم المخبزون االسبتراتيجيالمنظمه العربيه للتنميه الزراعيته،  - 1

  93، صمراع طاب ، العربي
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 استراتيجيةالنظري ألنظمة األمن الغذائي ونظام معلومات السوق الالزمة لمنظومة مخزونات  ط(: المخط62-2الشكل )

 
من محاويي الحباق االبذار الزيتيه  المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، دراطه ت اير طياطات انظ  الم زان ا طتراتياي المصدر:

  30، ص.1.1االزيات النباتيه يي الا ن العربي، ال ر ا ، 
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 المبحث الثالث: الفجوة الغذائية واألمن الغذائي في بلدان المغرب العربي

حن تعتتتاظ  الفاتتتا  الغذائيتتته اتتتتد ار نطتتتق ا كتفتتتاا التتتذاتي يتتتي بلتتتدان المغتتترق العربتتتي يطتتتم  بتتتالقا  حن اةمتتتن     
 الغذائي مازا  حلما ل  يتحق ، ايت لق ال راج من المأز  الغذائي اهادا مغاربيه ااد  على  ري  التكامي  

نمتتا ياتتق الطتتعي  المتغيتر ،د  ترمهتتا للظتترا   ضتتيه محاريتته ياتق عتت ،حن تحقيت  اةمتتن الغتتذائي للتدا  المغاربيتته اا 
ابمي اديه حلى ضمان  من مطتدي  من  ال  زياد  العنايه بالق ا  الزراعي اتاطتيع  اعتد  العمتي المنتت  اتحطتين 

 .اإلنتاايه

 المطلب األول: مؤشرات الفجوة الغذائية في بلدان المغرب العربي

 التاازن  عد   دى المغاربي، ا د الزراعي ا  توادي تاااه النطي  التي المشاكي  كبر من الغذاا مشمله تعتبر    
 ماماعه يي  اوه ئذائيه، ياا  اااد حلى عليها اال لق الرئيطه الغذائيه الطلع بع  من المعرا  بين

 باانق ا طتهالم، ازياد  الطمان زياد  مهاھ    رى  بعاامي الغذائيه الفاا  تأ رت مما الرئيطه، الغذائيه الحباق
 ابالتالي ال لق زياد  يي انعمو الذي اةمر الحياي، الا اد حنتاج يي تم لت الحباق لمحاويي   رى  اطت دامات

 .للغذاا منها المتاي نقص

 الحبوب لمجموعة التجارية الفرع األول: الفجوة

 حلتى ارتفتا   دى ممتا ،26.1ا 2012 عتامي بتين الحبتاق حنتتاج ترااتع حلتى تطتببت مااته الافتا  اة يتر     
 ياضتحه ممتا الماماعته  تذو من التااريه الفاا  حا  ارتفا  يي ذلم انعمو ا د، الحباق المغاربيه من الااردات

 :الادا  التالي
)الكمية: ألف طن، القيمة: (: حجم الفجوة التجارية الغذائية من مجموعة الحبوب في بلدان المغرب العربي 22-2الجدول )

 دوالر أمريكي(مليون 

 البيان
1121 1122 1122 

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة مميه
 6971 23447.86 5956.93 18604.04 7233.59 22682.21 الحبوب والدقيق

 4473.5 13844.58 3758.11 11073.94 4599.67 14063.13 القمح
 451.94 1651.28 499.17 1582.04 469.16 1788.08 الشعير

 1870.14 5921.64 1552.37 5525.05 1997.909 6571.057 الذرة الشامية
، الطناات (54،53الكتاق الطناي ر   )من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه،  :المصدر

  (1.1، ..1، 105، 103، 114، 111، 110، 115(، الوفحات )1.13، 1.14)

 حيتف ،26.1 للعتا  الرئيطته الحبتاق لماماعته التااريته الفاتا  مميته متن %)95نحتا) القمت  محوتا  يتحمتي 
طتنه   لتف  تن 96 3611. حتاالي حلتى 26.3طتنه   لتف  تن 51 633.. حتاالي متن مميته يااتته ارتفعتت
 %)29 29نحتا) الشتاميه التذر  لمحوتا  التااريته الفاتا  تم تي حيتف الشتاميه التذر  محوتا  القمت  ايلي، 26.1
 نحتا متن الشتاميه للتذر  التااريته الفاتا  ارتفعتت حيتف ،26.1طتنه  الحبتاق لماماعته التااريته الفاتا  مميته متن

 ال ال ته متن المرتبته الشعير ايحتي، 26.1طنه   لف  ن 81 .952 نحا حلى 26.3 لف  ن طنه  69 9929
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للحبتاق يتي البلتدان  الحباق، االشمي الماالي يعبر عن ت ار مميته الفاتا  التااريته لماماعه التااريه الفاا  مميه
 المغاربيه مما يلي:

 (: تطور كمية الفجوة التجارية للحبوب في الدول المغاربية62-2الشكل )

 
 (.22-2)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول رقم  :المصدر

 حيتف ،26.1 للعتا  الرئيطته الحبتاق لماماعته التااريته الفاتا   يمه من %)81نحا) القم محوا  مما يتحمي 
طتنه  دا ر مليتان  9 1133 حتاالي حلتى 26.3طتنه  دا ر مليتان  .. 3396 حتاالي متن  يمته يااتته ارتفعتت
  يمته متن %)23نحتا) الشتاميه التذر  لمحوتا  التااريته الفاتا  تم تي حيتف الشتاميه، التذر  محوتا  ليليته، 26.1
 مليان 33 992. نحا من الشاميه للذر  التااريه الفاا  ارتفعت حذ ،26.1لطنه  الحباق لماماعه التااريه الفاا 
 الفاتا   يمته ال ال ته متن المرتبته الشتعير ايحتي، 26.1طنه  دا ر مليان  1. 636. نحا حلى 26.3طنه  دا ر

الحباق، االشمي الماالي يعبر عن ت ار  يمه الفاا  التااريته للحبتاق يتي التدا  المغاربيته ممتا  لماماعه التااريه
 يلي:

 (: تطور قيمة الفجوة التجارية للحبوب في الدول المغاربية22-2الشكل )

 
 (22-2)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول  :المصدر

 األخرد  النباتية الغذائية السلع لمجموعات التجارية الفرع الثاني: الفجوة
 ممتا ا يمتتا،اة ترى  النباتيته الطتلع لماماعتات التااريته الفاتا  حات  ت تار (36-2المتاالي ) الاتدا  ياضت     

 التااريه الغذائيه مما يلي: الفاا   يمهاطنحاا  الترميز على     الماماعات الطلعيه التي تطا   يي 
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(: تطور كمية وقيمة الفجوة التجارية الغذائية لبعض مجموعات السلع الغذائية النباتية األخرد في بلدان 31-2الجدول )
 لكميه:  لف  ن، القيمه: مليان دا ر  مريمي()االمغرب العربي 

 البيان
1121 1122 1122 

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية
 249.06 221.58 238.23 208.83 238.97 203.38 البقوليات

 1177.04 1495.97 812.38 1213.55 1199.32 1295.75 الزيوت النباتية
 314.04- 107.03- 436.78- 300.41- 455.76- 330.49- الفاكهة
 123.04 159.91 90.41 123.13 124.72 186.65 البطاطس

 ( 10-1( ا)13-1الادالين )من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات  :المصدر

حلتتى  26.2 لتتف  تتن طتتنه  36 263متتن  التااريتته للبقاليتتات الفاتتا  مميتته ارتفتتا  متتن  تتال  الاتتدا  يتضتت 
 لماماعته التااريته الفاتا  مميته اتقتدر، (%51 6زيتاد   تدرت بنحتا )بنطتبه  26.1 لتف  تن طتنه  96 .22
 تن  لتف  99 2.3.حلتى  26.3طتنه  ان فضتت  لتف  تن، االتتي 39 259.بنحتا  26.2طتنه  النباتيته الزيتات
 لتف  تن بنطتبه ارتفتا  بلغتت  53 159.لتبلت   26.1 ت  ارتفعتت طتنه  (%31 8نحتا ) بلغتت ان فتا  بنطتبه

  26.3طنه ( عن حامها 23% 23)
 تذا  ترااتع  لتف  تن، 15 336بنحتا  26.2طتنه  مميتته  تدرت طتنايا تااريتا يائضتا الفااكته ماماعته بينما تحق 

عتااد ا ن فتا  طتنه   نته ح ، (%6. 5)  لتف  تن بنطتبه ان فتا  بلغتت .1 366ليبلت   26.3الفتائ  طتنه 
   26.3عن طنه  (%33 81)  لف  ن بنطبه ان فا  بلغت 63 63.ليبل   26.1

 2013ا 26.2عتامي بتينمحطاطتا  ان فاضتا شتهدت يقتد الب تا و لمحوتا  التااريته الفاتا  مميته  متا
 ارتفعت   ( %31) نحا بلغت ان فا  نطبه، مطاال بذلم  لف  ن 3. 23. لف  ن حلى ئايه  89 68.من
  26.3 عن طنه (%63 25) بلغت ارتفا  بنطبه 26.1 لف  ن طنه  .5 95. نحا حلى لتوي الفاا   ذو

 تطور كمية الفجوة التجارية الغذائية  (:22-2الشكل ) 

 
 .(30-2)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول  :المصدر
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 249.06حلتى  26.2مليتان دا ر طتنه  238.97من  التااريه للبقاليات الفاا  ارتفا  يي  يمه يضا مما يتض  
طتنه  النباتيته الزيتات لماماعته التااريه الفاا   يمه اتقدر، (%22 1بنطبه زياد   در ا ) 26.1مليان دا ر طنه 

 ان فتتا  مليتتان دا ر بنطتتبه 812.38حلتتى  26.3طتتنه  ان فضتتت مليتتان دا ر، االتتتي 1199.32بنحتتا  26.2
( %66 11) مليتتان دا ر بنطتتبه ارتفتتا  بلغتتت 1177.04لتبلتت   26.1 تت  ارتفعتتت طتتنه  (%28 32نحتتا ) بلغتتت

  26.3عن حامها طنه 
 تذا  ترااتع دا ر، مليتان 455.76 بنحتا  26.2طنه   يمته  درت طنايا تااريا يائضا الفااكه ماماعه مما حققت

ئيتتر انتته ااوتتي ا ن فتتا  ، (%8. 1) مليتتان دا ر بنطتتبه ان فتتا  بلغتتت 436.78ليبلتت   26.3الفتتائ  طتتنه 
   26.3عن طنه  (%6. 26) مليان دا ر بنطبه ان فا  بلغت 314.04ليبل   26.1طنه 
متن  2013ا 26.2عتامي بتينمحطاطتا  ان فاضتا شتهدت يقتد الب تا و لمحوتا  التااريته الفاتا   يمته  متا

  ت ( %.9 23) نحتا بلغتت ان فتا  نطتبه، مطالتا بتذلم مليان دا ر .1 56مليان دا ر حلى ئايه  32 21.
عتن طتنه  (%65 38) بلغتت ارتفتا  بنطتبه 26.1مليتان دا ر طتنه 123.04 نحا حلى لتوي الفاا   ذو ارتفعت
26.3  

 مما يلي: الطابقهماماعات الطلع الغذائيه النباتيه لالفاا  التااريه الغذائيه   يمهت ار االشمي الماالي ياض  

 تطور قيمة الفجوة التجارية الغذائية  (:11-2الشكل )

 
 (.30-2)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول  :المصدر

 والسمكية الحيوانية المنتجات لمجموعات التجارية الفرع الثالث: الفجوة

بمتتا  ن المنتاتتات الحياانيتته االطتتمميه عتتاد  متتا تتتد ي يتتي ترميتتق طتتله الغتتذاا المغاربيتته، يتتان عاتتز اإلممانتتات     
المحليتته الدا ليتته عتتن تايير تتا يااتتق لتغ يتته يتتائ  ال لتتق عليهتتا اللاتتاا حلتتى ا طتتتيراد، ممتتا يطتتا   يتتي ريتتع حتتد  

ت تتار مميتته ا يمتته الفاتتا  التااريتته الغذائيتته لتتبع   تتي الفاتتا  الغذائيتته التااريتته دا تتي التتدا ، االاتتدا  المتتاالي يم
 مما يلي: يي بلدان المغرق العربي االطمميه الحياانيه المنتاات ماماعات
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5. 

في بلدان  والسمكية الحيوانية المنتجات (: تطور كمية وقيمة الفجوة التجارية الغذائية لبعض مجموعات31-2الجدول )
 لقيمه: مليان دا ر  مريمي()الكميه:  لف  ن، االمغرب العربي 

 البيان
1121 1122 1122 

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية
 451.74 116.68 334.66 87.3 382.44 109.03 جملة اللحوم الحمراء
 2421.14 4598.01 1286.2 2956.69 1635.04 3651.43 األلبان ومنتجاتها

 21.71 8.47 22.11 7.87 27.59 9.1 البيض
 1780.05- 607.07- 1900.34- 583.47- 1788.28- 518.73- األسماكجملة 

 ( 11-1( ا)11-1الادالين )من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات  :المصدر

 تحقت  التتي (  عتالو.3-2الماماعتات المبينته يتي الاتدا  ر ت  ) ضتمن الاحيتد  الماماعته اةطتمام املته تعتبتر
بلت   حيتف آ تر، بعتد عامتا ا رتفتا  يتي الفتائ  المغترق العربتي، حيتف ا تذ  تذابلتدان  مطتتاى  علتى تااريتا يائضا
نحتا  بلغتت ارتفتا  بنطتبه  لتف  تن 13 963ليبلت   26.3طتنه   لتف  تن،  ت  ارتفتع 33 9.6حات   26.2طتنه 

  26.3( عن حامه طنه %1بنطبه زياد  تبل  ) 26.1 لف  ن طنه  63 863يوي حلى   (   16% 2.)
الفاتا   ارتفعتت مميته حذ اة رى عازا تااريتا، الحياانيه الغذائيه الماماعات يقد حققت با ي مذل من العمو اعلى

 بنطتبه 26.1 لف  ن طنه 116.68 نحا حلى 26.2 لف  ن طنه  109.03من الحمراا لامله الحا  التااريه
 التااريته الفاتا  مميته يتي اةكبتر النوتيق تتحمتي يإنهتا امنتااتهتا اةلبتان ماماعته (،  ما%3بلغت نحا ) ارتفا 
 4598.01حلتى  ن تبلت   26.2 لتف  تن طتنه   3651.43من يااتها ارتفعت مميه ا د الحياانيه، المنتاات من

البتي  يقتد شتهد تذبتذبا يتي مميته الفاتا   منتتاج ،  متا(%52 29) بنحتا يقدر نطبي بارتفا  ،26.1 لف  ن طنه 
، (%.9 3.) بنطبه ان فتا   تدر ا 26.2مقارنه بطنه  26.3التااريه يقد شهدت  ذو الفاا  ان فاضا يي طنه 

، االشتتمي 26.3عتتن طتتنه ( %82 3)  لتتف  تتن بنطتتبه ارتفتتا   تتدر ا 13 6لتبلتت   26.1 تت  تعتتااد ا رتفتتا  طتتنه 
يتي بلتتدان  االطتمميه الحياانيته المنتاتتات المتاالي ياضت  ت تار مميته الفاتتا  التااريته الغذائيته لتبع  ماماعتات

 ما يلي:المغرق العربي م
في بلدان  والسمكية الحيوانية المنتجات تطور كمية الفجوة التجارية الغذائية لبعض مجموعات (:22-2)الشكل 

 المغرب العربي

 
 .(31-2)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول  :المصدر
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 26.2بل  طنه  القيمه، حيف ما من ناحيه  يمه الفاا  التااريه يقد حققت امله اةطمام  ي اة رى يائ  يي 
 نحتا بلغتت ارتفتا  دا ر بنطتبه مليتان  1900.34ليبلت  26.3طتنه  مليتان دا ر،  ت  ارتفتع 1788.28مقتدار

عتن حامته طتنه ( %33 8) بنطتبه ان فتا  تبلت  26.1مليتان دا ر طتنه  1780.05حلتى  يوتي  ت ( 28% 8)
26.3  

الفاتا   يقتد ارتفعتت  يمته اة ترى عاتزا تااريتا متن حيتف القيمته، الحياانيته الغذائيته الماماعتات بينمتا حققتت بتا ي
 26.1مليان  ن طنه  451.74نحا حلى 26.2مليان دا ر طنه  382.44من   الحمراا لامله الحا  التااريه
 1635.04متن  يااتهتا ارتفعتت  يمته يقتد امنتااتهتا اةلبتان ماماعته  متا ،(%6. 2.) بلغتت نحتا ارتفتا  بنطتبه

 بنحتتتا يقتتتدر نطتتتبي ، بارتفتتتا 26.1مليتتتان دا ر طتتتنه  2421.14حلتتتى  ن تبلتتت   26.2طتتتنه  مليتتتان دا ر
البي  يقد شهد تذبذبا يي  يمه الفاا  التااريته يقتد شتهدت  تذو الفاتا  ان فاضتا يتي طتنه  منتاج ،  ما(61% 16)

 .3 .2 لتبلتتت  26.1، لتعتتتااد ا ن فتتتا  طتتتنه (%68 5.ا )بنطتتتبه ان فتتتا   تتتدر  26.2رنتتته بطتتتنه مقا 26.3
   26.3عن طنه ( %6 .)مليان دا ر بنطبه ان فا   در ا

في بلدان  والسمكية الحيوانية المنتجات تطور قيمة الفجوة التجارية الغذائية لبعض مجموعات (:11-1الشكل )
 العربي  المغرب

 
 (.31-2)من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول  :المصدر

 الذاتي من مجموعة السلع الغذائية الرئيسية في بلدان المغرب العربيالمطلب الثاني: االكتفاء 

 اإلنتتااي، حقيقته الاضتع علتى الغذائيه يممننتا متن التعتر  الطلع م تلف من 1الذاتي ا كتفاا نطق تحليي حن    
 دراته ن  ا طتتهالكيه، حيتف ناتد مقابلته ا حتيااتات علتى الدا  المغاربيه يي المحلي اإلنتاج تتض  مقدر  حيف

 لماا نيها   المت لبات ا طتهالكيه لمقابله ال ارايه اةطاا  على المغاربيه اعتماد الدا 

                                                           
 لتته اعتمتتاد  علتى د  ذلتتم يمتته التااردات املمتتا زادت  تتذو النطتبه ملمتتا  حليتتهمضتايا  اإلنتتتاجالمحلتي ا يمتته  اإلنتتتاجيعبتر  تتذا الموت ل  عتتن النطتتبه بتين  يمتته  - 1

 ا عتماد على ال ارج  حلىا  تواد القامي على ال ارج املما نقوت  ذو النطبه ملما زادت المبشرات 
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 الطتلع ماماعتات تقطتي  ايممتن التدا  المغاربيته يتي الرئيطتيه الطتلع بتين ييمتا الذاتي ا كتفاا تحقي  دراه اتتباين
 :التالي النحا على منها لكي الذاتي ا كتفاا لمطتاى  ايقا ماماعات  الف الرئيطيه حلى الغذائيه

 مرتفعة أو كاملة ذاتي اكتفاء معدالت ذات مجموعات 
اتض   ذو الماماعه الطلع  ا الماماعتات الطتلعيه التتي حققتت ييهتا بلتدان المغترق العربتي نطتبه اكتفتاا ذاتيته     

 البتتتي  بنطتتتبه اكتفتتتاا، امنتتتتاج (%5. 53) مرتفعتتته علتتتى ئتتترار متتتي متتتن منتتتتاج الب تتتا و بنطتتتبه اكتفتتتاا بلغتتتت
 (%59 51)ا (%55 51)، ااملتتتي الفاكهتته اال ضتتر بنطتتبتي (%.9 59)، ااملتته اللحتتا  بنطتتبه (63% 59)

االبقاليتات  املتتي اةطتمام حققتت مرتفتع اكتفتاا ذاتتي معتد ت تحقت  التتي الماماعات  ذو على الترتيق، اضمن
 الترتيق على ( %32 66)، ا(%3. 65) نحا بلغا ذاتي اكتفاا معدلي
 متوسط ذاتي اكتفاء معدالت ذات مجموعات 
   ، (%66 89) بنحا  در ذاتي اكتفاا بمعد  المتم له يي منتاج الشعير الطلعيه الغذائيه الماماعات اتض     

  (%28 86) بنحا امنتااتها اةلبان ماماعه
 منخفض ذاتي اكتفاء معدالت ذات مجموعات 
 حلتى يوتي ذاتي اكتفاا بمعد  القم  االد ي  ماماعتي من امي ،(%66 33) بنحا الحباق ماماعه اتض     

  (%35 5.) بنحا الذر  الشاميه اماماعه يق ،( %35 25) نحا
 (: تطور معدالت االكتفاء الذاتي من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية32-2الجدول )

 2112/2112في بلدان المغرب العربي خالل الفترة 
 1122 1122 1121 السلع

 37.80 40.95 36.02 مجموعة الحبوب
 29.79 34.86 28.88 القمح والدقيق
 19.79 19.89 39.76 الذرة الشامية
 65.08 80.41 84.58 الشعير
 97.19 96.79 79.26 البطاطس

 80.32 81.76 66.96 جملة البقوليات
 94.95 95.18 92.36 جملة الخضر
 94.99 96.49 92.58 جملة الفاكهة
 95.51 96.04 95.34 جملة اللحوم
 89.13 99.22 100.54 األسماك
 95.83 95.82 91.78 البيض

 68.26 71.23 68.46 األلبان ومنتجاتها
 من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه المصدر: 

 ( .13، 133) (، الوفحات1.13، 1.14، الطناات )(53، 54العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   )
احات   تتميز الفاا  الغذائيه يي بلدان المغرق العربي بالتذبذق من طنه ة رى بطبق التغيتر يتي اإلنتتاج الزراعتي،

متن ياتا  ئذائيته حتاد  يتي تزايتد  بلدان المغرق العربتيعاني تا ، ا طتهالم اتقلبات اةطعار العالميه للطلع الغذائيه
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، ايطتتنز  اتزاًا   الماليته لمعظت  التدا معظت  الماازنتات  ي قتي ما تيذاا عبئتا مع الزمن ا وب  تمايي اطتيراد الغ
احطق بيانات ، 1يطتهان به من الد ي القامي العربي يتاه نحا اةطاا  العالميه لطد الحااه المتفا مه حلى الغذاا

 )القمت ( الحبتاقعتبر ، ات( ناد  ن  نام عاز يي معظ  الطلع الغذائيه يي بلدان المغرق العربي51-1الادا  )

اتبلتت  ، 1.14مليتتار دا ر طتتنه  403حذ تم تتي  يمتته اارداتهتتا متتا يعتتاد  حتتاالي  ،متتن   تت  الطتتلع الغذائيتته المطتتتارد 
معد ت ا كتفاا الذاتي من امله البقاليات، االلحا  ااةلبتان نطتق مرتفعته، يتي حتين ترتفتع  تذو المعتد ت لتطتم  

 الدا  على ئرار المغرق اتانو   طمام اال ضر االفااكه على مطتاى بعبإنتاج يائ  للتودير بالنطبه ل 

 2112(: معدالت االكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسية في بلدان المغرب العربي في سنة 23-2الشكل )

 
  (51-1من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات الادا  ) المصدر:

 ن  نتتام عاتتز يتتي معظتت  الطتتلع الغذائيتته، اتعتبتتر الحبتتاق بم تلتتف  البيتتاني نالحتتظاممتتا  تتا ماضتت  يتتي الشتتمي 
حذ تم ي نطبه ا كتفاا الذاتي منها يتي بلتدان المغترق  ،من  ك ر الطلع الغذائيه المطا مه يي الفاا  الغذائيه  نااعها

االلحتتا  يقتت ، يتتي حتتين تبلتت  معتتد ت ا كتفتتاا التتذاتي متتن املتته البقاليتتات، ( %16) حتتاالي 26.1العربتتي لطتتنه 
 ااةلبان، اةطمام اال ضر االفااكه ابا ي الماماعات الطلعيه اة رى معد ت مرتفعه 

 المطلب الثالث: مساهمة السلع الغذائية الرئيسية في قيمة الفجوة الغذائية
  تذو متن ا طتتيراد وتايي حليهتا مضتايا المحلتي اإلنتتاج مميتات مامتا  الغذائيته الطتلع متن ا طتتهالم يم تي    

ا كتفتاا ابتذلم يتحقت  يتائ  يتي  متن  علتى معتد ت الااردات تتحق  على الوادرات مميه حا  تفا   ايي الطلع،
 لتغ يته الالزمته المتاارد تتتاير   عنتدما  يمته الفاتا  اتتطتع الغتذائي اةمن مطتاى  ين ف  بينماالتااري، الميزان 
 اارداتهتا لتغ يته االمعانتات القترا  علتى ا عتمتاد حلتى الدالته تلاتأ الحالته  ذو ايي الطلع الغذائيه، من الااردات
 .2الغذائيه

                                                           
 ..9.ص ،568. ،اةردنعمان،  ،، دار الفمر العربياألمن الغذائي في البلدان العربية ،ن محماد عاليه اآ را  - 1
  38.صبدان دار نشر، بدان بلد نشر،  ،26.6، المحار العاشر،الغذائي في الدول العربية األمنوندا  النقد العربي،  - 2
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 الرئيسة في بلدان المغرب العربي الغذائية السلع العجز في مختلف األول: قيمةالفرع 

ح   ن  تي يتتي العديتتد متتن الطتتلع الغذائيتته،حقتت  دراتتات عاليتته متتن ا كتفتتاا التتذات المغتترق العربتتي  ن بلتتدان رئتت     
عتتتتن حاتتتت  ا حتيااتتتتات  ابعتتتت  المنتاتتتتات الحياانيتتتته يقتتتتي م يتتتترا متتتتن الحبتتتتاق االبتتتتذار الزيتيتتتته االطتتتتمر هتتتتاحنتاا

التتاليين  يناتدالالتاضت  بيانتات من طتلع العاتز، ا حتيااات  ذو ا طتهالكيه، لذلم تعتمد على ا طتيراد لمقابله 
 مما يلي: 1.14يي بلدان المغرق العربي لطنه  الرئيطه الغذائيه الطلع يي م تلف االفائ   يمه العاز

 العجز أوال: سلع
علتتى ضتتعف تنايطتتيه البلتتد المعنتتي  متتا  المنتاتتات اةانبيتته، ايتتبدي حلتتى اطتتتنزا   مبشتترالعاتتز التاتتاري يعتتد     

ااردات  متال يتي متب  امتاي التا  البلدان التي تعر  عازا تااريتاب  ا ما يديعا  احتيا يات الداله من النقد اةانبي،
محالته  التتاازن حلتى ماازينهتا التااريته اتحفيز الوتادرات حلتى ت فتي   يمته عملتهتا الا نيته، متن  اتي حعتاد  بعت 

الرئيطته يتي بلتدان المغترق العربتي  الغذائيته الطتلع  يمته العاتز يتي م تلتفالازائتر مت ال، االاتدا  المتاالي ياضت  
 مما يلي: 1.14

 2112الرئيسة في بلدان المغرب العربي  الغذائية السلع (: قيمة العجز في مختلف33-2الجدول )
 : مليان دا رالاحد                                                                                                            

 موريتانيا المغرب ليبيا الجزائر تونس السلع
 83 65 .6 9.1. 69 361 32 .381 16 626. مجموعة الحبوب
 2. 63 38 536 .8 .12 98 2386 62 823 القمح والدقيق
 9. 6 88 133 86 18. 89 539 66 239 الذرة الشامية
 .6 6 26 .9 33 26 58. 19 23. الشعير
 21 3 66 9. 36 . 56 63 23 1. البطاطس

 63 6 22 9. . . 36 225 26 3 جملة البقوليات
 3. 3 32 99 31 98 66 368 63 36 جملة اللحوم
  (21من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:
( يتض   ن ماماعه الحباق ايي مقدمتها القم  االد ي  تشمي  الى الطلع الغذائيته يتي 55-1من  ال  الادا  )

بلدان المغرق العربي التي يطاي بها العاز  يما مبير ، مما يعني  ن مطا متها يي  يمه الفاا  الغذائيته مبيتر   تي 
 يمتته العاتتز يتتي  تتذا المنتتتاج ا طتتتراتياي، ناتتد الازائتتر اة تترى،  متتا بالنطتتبه لترتيتتق البلتتدان المغاربيتته متتن حيتتف 

مليان دا ر  1313مليان دا ر تليها المغرق بقيمه عاز  در ا  5341تتودر الترتيق بقيمه عاز  درت بحاالي 
   مي من تانو اليبيا اماريتانيا على الترتيق،  ما ييما ي ص با ي المنتاات على ئرار امله اللحتا  االبقاليتات 

نتاج الب ا و يإنها ارئ  تطايلها لمعد ت عاز ح   ن  يمتهتا متدنيته ناعتا متا ) ات تلتف متن بلتد ة تر( ممتا ام
 يعني  ن مطا متها يي  يمه الفاا  الغذائيه تكان متدنيه  ي اة رى  
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 ثانيا: سلع الفائض 
نه يبقتى  حيانتا ئيتر متا  إلوتدار يعد الفائ  التااري عاد  مبشرا على وحه ا  تواد ا درته التنايطيه، لك    

 طتتت راايه االتتتي تبتتال  يتتي اعتماد تتا علتتى الوتتناعات  تبا  توتتادياحمتت  بهتتذا الشتتأن،  اوتته حذا تعلتت  اةمتتر 
، محتتا  بلتتدان المغتترق العربتتي اييمتتا يلتتي اتتدا  يبتتين  تتي  اتوتتدير المتتااد اةاليتته المعدنيتته اال ا يتته دان تحايلهتتا

 المغرق العربي يائضا تااريا مما يلي: بع  الطلع التي تطاي بها دا 
 2112التي تحقق فائض في بلدان المغرب العربي  ئيةالغذا السلع قيمة(: 32-2الجدول )

 مليان دا ر الوحدة:                                                                                                           
 موريتانيا المغرب ليبيا الجزائر تونس السلع

 110.0 (303035) 1035 10001 (33043) جملة الخضر
 1040 (415035) 33055 534013 (5.4031) جملة الفاكهة
 (110041) (13.3003) 50035 .11300 (030.3) األسماك

 (21من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه، الكتاق الطناي ر   ) المصدر:
اتتدا  الماماعتتات الطتتلعيه التتتي حققتتت ييهتتا بلتتدان المغتترق العربتتي نطتتبه اكتفتتاا ذاتيتته مرتفعتته علتتى ال ا تتذ يشتتميا 

   ذنا القيمه اإلاماليه لبلدان المغرق العربي ماتمعه  حذا اةطمام ئرار مي من املتي الفاكهه اال ضر اشعبه
 متتا علتتى مطتتتاى البلتتدان يناتتد  ن تتتانو االمغتترق  تتد حققتتتا يائضتتا تااريتتا يتتي متتي متتن املتتتي ال ضتتر االفااكتته، 

مليتتان دا ر ممتتا يتتب له   110041حضتتايه حلتتى شتتعبه اةطتتمام التتتي تشتتارمهما ييتته ماريتانيتتا بتحقيقهتتا لفتتائ   تتدرو 
يعا حلى اعتبار   طله ئذاا المن قه )من قه المغرق العربي( من  ذو الطلع، بينما تطاي مي متن الازائتر اليبيتا ام

عاتتزا يتتي اميتتع الماماعتتات الطتتلعيه الطتتابقه، اةمتتر التتذي يطتتتدعي النهتتا  بق اعاتهتتا الزراعيتته لتقلتتيص يتتاتار  
 العاز المطاي 

 الغذائية في بلدان المغرب العربي الفجوة قيمة في يةالرئيس الغذائية السلع الفرع الثاني: مساهمة

  ن من م تلف الماماعات الطلعيه  اوه ما تعل  بالحباق يبعد الرئيطيه الغذائيه للطلع الفاا   يمه ارتفعت    
 (%16) حاالي تم ي  وبحت ،26.2 طنه يي الرئيطيه الغذائيه للطلع  يمه الفاا  من (%19) نحا تشمي مانت
 للعتا  الرئيطته الحبتاق لماماعته التااريته الفاتا  مميته متن %).3نحتا) القمت  محوتا  ايتحمتي  ،26.1طتنه 
 لتف  96 3611. حتاالي حلتى 26.3طتنه   لتف  تن 51 633.. حتاالي من مميه يااته ارتفعت حيف ،26.1
االاتدا  المتاالي  القيمته،اة ترى عاتزا تااريتا متن حيتف  الغذائيته الماماعتات ، بينما حققتت بتا ي26.1طنه   ن

 مما يلي: 26.1الرئيطه يي  يمه الفاا  الغذائيه يي بلدان المغرق العربي  الغذائيه الطلع ياض  مطا مه م تلف
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 الرئيسة الغذائية السلع (: مساهمة مختلف32-2الجدول )
 2112في قيمة الفجوة الغذائية في بلدان المغرب العربي  

 المساهمة في قيمة الفجوة  يمه العاز السلع
 31 13 .6 .853 مجموعة الحبوب
 83 36 83 1136 القمح والدقيق
 .6 2. 1. .63. الذرة الشامية
 6. 3 51 .19 الشعير
 61 6 63 23. البطاطس

 .3 . 69 215 جملة البقوليات
 3. 3 18 198 جملة اللحوم
 66. 3 .186. المجموع
  (55-1من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات الادا  ) المصدر:

الرئيسة في قيمة الفجوة الغذائية في بلدان المغرب  الغذائية السلع (: التوزيع النسبي لمساهمة مختلف22-2الشكل )
 2112العربي 

 
 

  (54-1من حعداد ال الق اعتمادا على بيانات الادا  ) المصدر:
 الكليته  يمه الفاا  من( %16) بحاالي طا مت الحباق ماماعه  ن (29-2) االشمي (،31-2) الادا  ياض 

 نحتتا االتد ي  القمت  ، اتشتتمي مطتا مه26.1التاتاري لطتتنه  العاتز ذات الرئيطتته الغتذاا طتلع لماماعتات
 حيف مطا متها يي من القم  ايلي الطلع الغذائيه الرئيطيه، لماماعه الكليه الفاا  الغذائيه  يمه من( 83% 36)

( ا %.6 2.) نحتا يم تي عاتزا منها ايحق  مي الترتيق على االشعير الشاميه، الذر  مي من الغذائيه الفاا   يمه
تااريتا،  متا ييمتا ي تص  عاتزا التتي تحقت  الرئيطته الغتذاا طتلع ماماعتات لفاتا  الكليته القيمته متن( 6%. 3)

من ماماعه الطلع الغذائيه الرئيطيه   26.1الغذائيه لطنه المنتاات الحياانيه مطا مه امله اللحا  يي  يمه الفاا  
  (%3. 3) تقدر بنحا
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 خالصة الفصل الثاني
متتن  بمتتا تملكتته مقارنتته بلتتدان المغتترق العربتتيغتتذائي يتتي ال اةمتتناطتتتعر  اا تتع  حاالنتتا متتن  تتال   تتذا الفوتتي    
 امائيه( ابشريه عن  ري  الت ر  حلى ما تملكه من ماارد  بيعيه ) رضيه  ،ماارد

   الت ر  حلى اا ع اةمن الغذائي يتي بلتدان المغترق العربتي  اوته متا تعلت  بإتاحته الغتذاا للطتمان، يتناالنتا اا تع 
حتاحته الغتتذاا متتن  تتال  اإلنتتتاج المحلتتي،  تت  حتاحته الغتتذاا با عتمتتاد علتتى ال تتارج )وتتادرات اااردات( متتن م تلتتف 

 ) طتتعاراهنتتا نحتتا تشتت يص حممانيتتات الحوتتا  علتتى الغتتذاا بأبعاد تتا الم تلفتته المنتاتتات النباتيتته االحياانيتته،  تت  ات
الطتتلع، د تتا  اةيتتراد، اةاضتتا  ا  توتتاديه، تكتتاليف حنتتتاج الطتتلع(، لنبحتتف يتتي اة يتتر علتتى اطتتتقرار اإلمتتدادات 

 الغذائيه 
  الت تر  حلتى مبشترات  يتاو مما تناالنا ماضا  الفاا  الغذائيه ااةمن الغذائي يي بلدان المغرق العربي من  ال

الفاا  الغذائيه،    معد ت ا كتفاا الذاتي من ماماعه الطلع الغذائيه ذات ا طتهالم الااطع، لنت ر  بعتد ا حلتى 
 مطا مه الطلع الغذائيه الرئيطيه يي  يمه الفاا  الغذائيه 

القا  حن اةمتن الغتذائي متازا  حلمتا لت  حن تعاظ  الفاا  الغذائيه اتد ار نطتق ا كتفتاا التذاتي يتي  ي بلتد يطتم  بت
تتتب ر يتتي القتترار الطياطتتي،  ةي بلتتد متتن المعتترا   ن تتتد ار  اضتتا  اةمتتن الغتتذائيييتحقتت  حتتتى  تتذو اللحظتتات، 

ذلتتم  ممتتا  ن ،اتزيتتد متتن يعاليتته اطتتت دا  الغتتذاا مطتتالي متتن اانتتق التتدا  الموتتدر  لتته  ا المانحتته للمعانتته الغذائيتته
  اارداتهتتا الغذائيتته ايبتتدد ماارد تتا متتن النقتتد اةانبتتي الالزمتته لتمايتتي اارداتهتتا الر طتتماليه متتن طتتيبدي حلتتى زيتتاد  يتتاتار 

   اي تايير يرص العمي االحد من الب اله
تش يص اذار  امذا بمي من الازائر االمغرق،الغذائيه  لمشملهت ارت ا طنحاا  يي الفوي الماالي البحف يي  

  اتحليي العاامي الكامنه اراا ا المشمله الغذائيه
 
 
 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
  

 الفصل الثالث:
ة المشكلة الغذائي أسباب 

 في الجزائر والمغرب
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 تمهيد
وخلا  فارع عما   حاجاتهاا الذاايياة لبيةعلى القطاع الزراعي في توبنسب متفاوتة   مختلف أقطار العالم تعتمد   
 تخلااف القطاااع الزراعااي  عليااف فاااسو ، الصااع ة ةمساااتمتف فااي تااوفمر العملاا فضااع عااس ،واسااعة مااس الساا اسشاارةحة ل

فاي  أولوياة ملحاةتنمياة تااا القطااع  يعتبار وعلاى تااا ااساا   اقي القطاعاا  اققتصاادية،مسمرة التنمية في ي  ح 
 .التوجها  التنموية خاصة  عد تزامد الس اس وزةادة الطلب على السلع الذاايية

 ماس خااع حار  متجلااى  مسااتو  وصاال  ىلاى  حما   ا  مااس الجزايار والمذاارب،الذاايياة فااي  لمشاا لةوقاد تطاور  ا   
وتدتور نصمب الفرد مس الناتج الزراعي، وتراجع مساتمة  ،تنامي اقعتماد على المصادر الخارجية إلطعام الس اس

 .القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
تاااا   تختلااف مساااتمةحماا   متنوعاااة ومختلفااة، المشاا لة الذااييااة فاااي  اا  مااس الجزاياار والمذااربوتعتباار أساا اب    

بامس الرةاف والحضار،  اوتوزةعها ةالسا اني  ثافتهااماس حما      بلادحسب طبيعة  مش لة الذااءااس اب في تعمم  
 ية. و مخططا  التنمالاقتتمام  الزراعة ضمس  ودرجة، ودية الموارد الطبيعية والماليةمحد
، يقودناا وتحلما  العواما  المامناة وراءتاا ذارب ا  ماس الجزايار والمفاي  المشا لة الذاايياةتشاخيع جااور  بهدفو    
 :الم اح  الثع  الموالية يم س تلخيصها في والتي ىلى الحدم  عس جملة مس العوام  المؤثرة فمها تاا
  :العوام  الديموغرافية واقجتماعية؛المبحث األول 
  :العوام  التنظيمية؛المبحث الثاني 
  :تفاقم مش لة الذااء.عوام  أخر  مؤثرة في المبحث الثالث 
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 المبحث األول: العوامل الديموغرافية واالجتماعية
في تنامي الطلب على  جسد ت حرجة،مرحلة  عقودمنا  الجزاير والمذربأوضاع الزراعة والذااء في  عرف قد ل   
 مااس جهااة غرافيو نتمجااة ارتفاااع معاادق  النمااو الااديم ،جااا  الزراعيااة عمومااا والذااييااة علااى وجااف الخصااوعو المنت

اد أساعار الماو المساتمر فاي  رتفااع اق فضاع عاس ،ااوضااع اقجتماعياة للسا اس ماس جهاة أخار  والقفزة النوعية في 
المصاادر ااجنبياة   اقساتعانة ماس ثامو  المشا لة الذاايياةتفااقم  ، اامار الاان ناتج عنافالذاايية فاي ااساواا العالمياة

 .تاا العجز لسد

 الديموغرافية  العوامل: األولالمطلب 
 النماو يحاد ، و 1الهجارةو  والوفياا  الموالماد تايو  عناصار ىجمالياة لثعثاة محصالة تاو غرافيو الاديم النماوىس    

 ماس اافاراد انتقاا  نتمجاة  اال و  (الطبيعياة الزةاادة) الوفياا  عادد علاى الموالماد عادد زةاادة نتمجاة عادة غرافيو الديم
 (، سنحاو  فيما ملي التطرا ىلى التطور الديموغرافي للجزاير والمذرب  اآلتي:الصناعية الزةادة) راخ م اس

 الفرع األول: العوامل الديموغرافية في الجزائر
التذماارا  اققتصااادية  نتمجااةفااي عاادد الساا اس،  ساارةعانمااوا  اسااتقعلها تلاا الساانوا  التااي  فاايالجزاياار  لقااد عرفاا    
أد  ىلى ارتفاع سرةع في  اامر الان، لم  الفيا  العمرةةانخفاض في نس ة الوفيا   والتي نجم عنهااقجتماعية و 

، لمتراجاع %9.7 حاوالي  0791ىلى  0791قدر معد  النمو الس اني خع  الفترة الممتدة مس  فقدالزةادة الس انية 
اقنتقااا  نحااو تحااوق  فااي المجااا  اققتصااادن و ال ،  مااا أد %0.99ىلااى حااوالي  9112فيمااا  عااد و يصاا  ساانة 

الجوانب لتوفم  بمس الم اسب اققتصادية و اقتصاد السوا مع مطلع التسعمنا  ىلى ظهور مش ع  أتمها صعو ة ا
فاي الجزايار وماد   النوعياةدراساة تطاور حجام السا اس ونماوتم وتار مبتهم العمرةاة و علاى سنعم   ، وعليفاقجتماعية

 توفمر الذااء.ارت اطها  مش لة 

 أوال: النمو السكاني في الجزائر منذ االستقالل
وعلياف فاناف يساج  لوفياا ، االاوقدا  و   ا  ماس تطاور أعاداد  ساببمنشا  عاادة لسا اس ا في تعداد التذمر الطبيعي ىس

قايض فاي حالاة النالسانة مزةاد عاس مجماوع الوفياا ، و  ىاا  ااس مجماوع الاوقدا  فايتذمر طبيعي متزامد في حالة ما 
 .تنا  انخفاض في عدد الس اس يحص  الوقدا الوفيا  عس  عدد ارتفاعأن 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، مااا رة ماجسااتمر غماار منشااورة،  ليااة العلااوم اققتصااادية (2112-0791النمووو الووديموغرافي واثوورا علووة التنميووة االلتصووادية حالووة الجزائوور  تااوبمس علااي،  -  1

 .62، ع9112وعلوم التسممر، جامعة الجزاير، 
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 (0792/2103للفترة  (: تطور عدد سكان الجزائر 0-3الشكل  
 الوحدة: مليون نسمة                                                                           

 

 . www.ons.dz اعتمادا على بيانا  الدمواس الوطني لإلحصاءالمصدر: مس ىعداد الطالب 

المتزاماد  رتفااعاق فلقاد سااتمسا اس الجزايار ونماوتم مناا اقساتقع ، أعاداد تطاور  (0-6مس خع  الش   ) بمستم   
اامار الاان صاعد ماس مشا لة  الذاايياة، الماواد علاى الطلاب تزاماد فاي  شا   أساساي فاي الجزايار السا اس عاددفاي 

 عدد تطور تقسيم ويم س، الزراعي اإلنتا المسج  في معدق   الر ود نحو الخار  خاصة في ظ  الذاايية الت عية
 :تي أساسية مراح  عدة ىلىفي الجزاير  الس اس
   0799/0797الفترة األولة) 
ر ااز  السياسااة التنمويااة خااع  تااا  الفتاارة مااس تااارةت الجزاياار علااى التنميااة اققتصااادية والصااناعية للنهااوض  لقااد   

 اققتصاد الوطني المتهال ، ولم تمس تنا  أن سياساة سا انية واضاحة المعاالم عادا محاولاة تلبياة الحاد اادناى ماس 
مااد الباارامج التنمويااة ابتااداء  ااالمخط  الثعثااي متطل ااا  العاايب، وبهاادف تحقماا  تنميااة اقتصااادية أوجااد  الجزاياار عد

 .1(0792/0799( والمخط  الرباعي الثاني )0791/0796( لمليف المخط  الرباعي )0729/0727)
طوةلة المد   ىس توجف المخططا  الثع  مجتمعة مهدف نحو وضع ااس  القانونية والفنية لتطبم  ىستراتمجية   

مس اج  تحسمس ظروف اققتصاد الوطني وتحدمد الخيارا  السياسية لل عد، وعليف فقد سجل  الجزاير قفازة سا انية 
ىلاى  0791ملماوس نسامة سانة  06.617، حم  ارتفع عدد س اس الجزاير ماس %6.2عالية جدا  معد  نمو سنون 

 .2ملموس نسمة 09.119حوالي  0799أس بلغ سنة 
 
 
 
 
 

                                                           
، ماااا رة ماجساااتمر غمااار منشاااورة،  لياااة العلاااوم 2112-0799( فوووي الجزائووور وعوامووول تحسوووين  موووا ين سووونتي Eoتطوووور أمووود الحيووواة  عبااد الح ااايم الذاااو ،  - 1

 .91ع ،9106اقجتماعية، جامعة السانية، وتراس، الجزاير، 
 .90، عالمرجع نفسف -  2
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 (0799/0797(: تطور سكان الجزائر خالل الفترة  0-3جدول  ال
 ملموس نسمة الوحدة:

 

 . www.ons.dz بيانا  الدمواس الوطني لإلحصاء المصدر:

 )الفترة الثانية  فترة الثمانينات 
لقد بدا صناع القرار في الجزاير خع  تا  الفترة اقتتمام  النمو الاديمذرافي علاى خاعف الفتارة الماضاية، والا     

نتمجة قنااعتهم  ااس النماو السا اني غمار المتاوازس والنماو اققتصاادن سيشا   حايا  فاي وجاف التنمياة ورفاع المساتو  
لااى اقتناااعهم  اااس الااتح م فااي النمااو الااديموغرافي تااو عاماا  المعيشااي للمااواطنمس وتحساامس حياااتهم الموميااة، ىضااافة ى

 حاسم في نجاح البرامج والخط  التنموية.
( والمخطااا  0791/0792لقاااد مماااز فتااارة الثمانمناااا  تساااجم  مخططااامس خماساااممس: البرناااامج الخماساااي ااو  )   

لعقتصاااد الااوطني،  ( الااان يعتباار أخاار مخطاا  تنمااون ضاامس التسااممر اقشااترامي0791/0797الخماسااي الثاااني )
 :1تااس المخططاس مهدفاس ىلى

  ؛والنمو اققتصادنالموازنة بمس اانشطة التنموية 
 .استمرارةة المحافظة على اقستقع  اققتصادن وتثممنف وتلبية حاجيا  الس اس ااساسية 

 .0797و 0797بمس سنتي  %)6.2و ان  النتمجة الحتمية لها  الفترة تي انخفاض معد  النمو الس اني ىلى )
 
 

                                                           
 .96مرجع ساب ، ع، 2112-0799( في الجزائر وعوامل تحسين  ما ين سنتي Eoتطور أمد الحياة  عبد الح يم الذو ،  - 1

 (%)التذمر نس ة  عدد الس اس السنة
0799 020179 / 
0792 12.539 3099 
0797 12.912 2079 
0791 030317 3019 
0790 030937 3023 
0792 070090 3007 
0793 070977 3039 
0797 060097 3060 
0796 060992 3072 
0799 090761 7032 
0799 090162 3097 
0792 090911 3009 
0797 020007 2077 
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 (0721/0727(: تطور سكان الجزائر خالل الفترة  2-3الجدول  
 ملموس نسمة الوحدة:

 (%)التذمر نس ة  عدد الس اس السنة

0721 020999 / 

0720 070291 3002 

0722 070292 3020 

0723 210609 3020 

0727 200096 3.21 

0726 200261 3007 

0729 220777 2.97 

0729 230197 2.55 

0722 230979 2.69 

0727 270377 2.75 

 . www.ons.dz بيانا  الدمواس الوطني لإلحصاء المصدر:

 )الفترة الثالثة  فترة التسعينات 
لقد ممز  تا  الفترة العدمد مس اازما  الداخلية والخارجية، حم  عرف  انخفاض سعر الدوقر تزامنا وانخفاض    

دوقر للبرمم ، اامر الان تسبب في أزمة دموس خانقة رافقها انخفاض في اإلمرادا  العزماة  09سعر البترو  ىلى 
فقاد عرفا  الجزايار أزماة أمنياة وسياساية حاادة شال  اققتصااد لتلبية حاجيا  المواطنمس، أما على الصعمد الاداخلي 

 %)9.9الاوطني، ىضااافة ىلاى تسااببها فااي تادتور القاادرة الشاارايية وانخفااض معاادق  المعيشااة ومعادق  النمااو ىلااى )
 .91191سنة 

 
 

                                                           
 .91، مرجع ساب ، ع2112-0799( في الجزائر وعوامل تحسين  ما ين سنتي Eoتطور أمد الحياة  عبد الح يم الذو ،  - 1
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 (0771/2112(: تطور سكان الجزائر خالل الفترة  3-3الجدول  
 ملموس نسمة الوحدة:

 (%)التذمر نس ة  عدد الس اس السنة

0771 260122 / 

0770 260973 2072 

0772 290290 2076 

0773 290277 2039 

0777 290779 2.23 

0776 220191 2.05 

0779 220699 1.80 

0779 270176 1.67 

0772 270619 1.59 

0777 270796 1.55 

2111 310709 1.50 

2110 310297 1.52 

2112 300369 1.54 

 . www.ons.dz بيانا  الدمواس الوطني لإلحصاء المصدر:  

   2113/2107الفترة الرابعة) 
، حم  ساتم ارتفاع 9119سنة  %0.9معد  النمو الس اني ىلى  بتناقع-ااخر  تي  –لقد تممز  تا  الفترة    

ااسااعار وتاادتور القاادرة الشاارايية للساار فااي الحااد مااس عمليااة النمااو الااديموغرافي الااان عرفتااف الجزاياار ى اااس المراحاا  
 ااولى مس استقعلها،  ما أس اقتحام المرأة لعالم الشذ   اس عام  حاسم أيضا مس خع :

 الوقدا ؛ انخفاض معدق  اإلنجاب لد  المرأة  سبب تنظيم 
 تحل  معالم ااسرة التقلمدية في الجزاير؛ 
 .ت خر سس الزوا   النس ة للجنسمس 
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 (2113/2107(: تطور سكان الجزائر خالل الفترة  7-3الجدول  
 ملموس نسمة الوحدة:

 (%)التذمر نس ة  عدد الس اس السنة

2113 300976 - 

2117 300290 -0092 

2116 320922 7097 

2119 330077 0072 

2119 330962 0037 

2112 370007 0039 

2117 370696 0033 

2101 360126 0031 

2100 360720 0031 

2102 37.495 5.67 

2103 320279 2007 

2107 370007 2003 

 . www.ons.dz بيانا  الدمواس الوطني لإلحصاء المصدر:

 ثانيا: تطور بعض أهم مؤشرات الديموغرافيا في الجزائر
اققتصاادية  طاورا  التاي مسا  الجوانابالت نتمجاةاقساتقع  نماوا مرتفعاا فاي عادد السا اس،  ومنااالجزايار  عرف    

ماااس  المراماااز الصاااحية تقرةاااب حمااا  أس، اافااارادالتاااي  ااااس لهاااا الفضااا  فاااي تحساااس مساااتو  معيشاااة و واقجتماعياااة 
 زةاادة انجار عناف  خاصاة لاد  ااطفاا ، مماا الطبية قد أد  ىلى انخفاض في نس ة الوفيا وتقدم الرعاية المواطنمس

نحو اقتصاد السوا ىلى ظهاور مشا ع     تحو  الجزاير مس النظام اقشتراميالس انية،  ما أد مثافةفي ال ةسرةع
 المتزامدة. أتمها صعو ة التوفم  بمس الم اسب اققتصادية والجوانب اقجتماعية

 الخصوبةالوالدات و  – 0
وللخصاو ة جان ااس جاناب بمولاوجي ، 1ال شار جان  عناد اإلنجااب فاي المم ناة القادرة أنهااعلاى  الخصاو ةتعارف    

و االرغم ماس أس تااا الشار   ،اإلنجابيةأو الطاقة  اإلنجابويقصد  الجانب البمولوجي القدرة على  ،وجانب اجتماعي
                                                           

، 09 العادد الجزايار، قسانطمنة، منتاورن  جامعاة اإلنساانية، العلاوم مجلاة ،لألعموار السوكاني الهورم علوة وأثرهوا الديمغرافيوة العمليوات بلحساس، بلممار -  1
 .019، ع2002ديسمبر
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اا  ااس تناا  نياة  ،يعد شرطا ضرورةا ىق أنف لي  شرطا  افيا فاالقرارا  المتعلقاة  ماا ىاا  ااس الطفا  سامولد أم ق وان
 .فيف اافراد،    تا  تخضع للمحي  اقجتماعي الان يعيب ااسرة م سي وس عددتم داخ   طفا أ إلنجاب

 (0771/2107(: تطور الوالدات والخصوبة في الجزائر خالل الفترة  6-3الجدول  
 0771 2111 2112 2117 2101 2100 2102 2103 2107 

 0102 726 799 701 999 927 909 197 991 ) باآلالف (الوالدات عدد
 91.76 91.02 92.19 92.99 92.29 92.19 96.29 07.62 61.72 (‰و    تتللوالدا الخام المعدل

 6.16 9.76 6.19 9.99 9.99 9.92 9.90 9.2 2.1 ) امرأة/طفل (الكلي الخصوبة معدل
 .algerienne-www.andi.dz/index.php/ar/statistique/demographie ،11/09/9109-2017، 9101ديموغرافيا الجزاير  المصدر:

 الشايء، ونصاف ةمار  ىلاى حاوالي الاوقدا  معاد  ارتفاع سانة 92 مادة خاع  اناف واضاحا مبدو أعع  الجدو  مس   
 .غرافيو ديم مون مرحلة مازال  في الجزاير أس يقولوس  غرافممسو الديم مس ال عض جع  الان
ألاف  1014 نياةالمد الحالاة مصاالح ساجل ما  ح الاوقدا  لعادد ما مث لاف ساب ي لام  ارتفااع 2014 سانةتمماز     

  مااالماوم،  يفا وقدة 2600 معاد  2013 سانة ساجل  امنمب الموم يف يةح وقدة 2700 اد يع ما وتو حية وقدة
 . امرأة لم  طف  6.16 بلغ الان الم  الخصو ة لمؤشر ارتفاعا 2014 سنة شهد 

 (0771/2107(: تطور الوالدات والخصوبة في الجزائر  2-3الشكل  

 
 مرجع ساب .، 9101ديموغرافيا الجزاير  المصدر:  

وقدة حية وتو ألف  0121 ارتفاع عدد الوقدا  حم  سجل  مصالح الحالة المدنية  9101تممز  سنة  ما    
وقدة في الموم  9211و 9911معد   9106و 9102بمنما عرف  سنتي  ،وقدة حية في الموم 9911ما يعاد  

 .1على التوالي

 ماا واصا   ،وز فمها حجم الاوقدا  عت اة الملماوس تا  تي السنة الثانية على التوالي التي تجا أس ىلى اإلشارةتجدر 
عرف مؤشر الخصو ة الملي ارتفاعا بدور  حم  انتق  (، في حمس ‰92.16) المعد  الخام للوقدا  ارتفاعف لمبلغ

  .طف  لم  امرأة خع  نف  الفترة (6.0) ىلى( 6.16)مس 
 

                                                           
 مرجع ساب .، 9101ديموغرافيا الجزاير  -  1

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/demographie-algerienne-2017
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 الوفيات – 2
العواما  الحموياة للسا اس ماس منطلا  ت ثمرتاا علاى أعادادتم وتار مبهم، فهاي تعتبار عاما  حاسام  أحادتعد الوفيا     

تذمر الفترا  الزمنية في المجتمع   اافي تقلم  عدد الس اس، وتت امس معدق  الوفيا  حسب اختعف المجتمعا  و 
فة ىلى الحواد  واقنتحار والجرايم فهي تحد  نتمجة ت ثر المجتمع  الظروف اققتصادية واقجتماعية، ىضا الواحد،

 .والحروب

 الوفيات العامة – 0 – 2
 ااوضااااع  او الععقااةارت اطااا وثيقااا  العاماا  البمولااوجي  فااي الجزاياار منااا بدايااة التسااعمنا  تاارت   ظاااترة الوفيااا    

والمترجمااة عااس طرةاا  الوضااع المعيشااي الااان يعيشااف الفاارد وتطااور  ،اققتاااصادية واقجتماعيااة السااايدة فااي المجتمااع
  .1البنيا  التحتية لهاا المجتمع  ما فيف القطاع الصحي

 في الجزائر العامة الوفياتتطور : (9-3الجدول  
 0771 2111 2112 2117 2101 2100 2102 2103 2107 

 092 029 091 029 019 017 016 021 010 ) باآلالف (الوفيات عدد
 2.22 2.67 2.16 2.20 2.69 2.10 2.29 2.17 2.16 ‰) و    للوفيات الخام المعدل

 مرجع ساب .، 9101ديموغرافيا الجزاير  المصدر:

 ،2013 سانة مقارناة (3.6%) ابا قدر ينسب ارتفاع وتو وفاة 174000 حوالي 9102لسنة  يا الوف حجم بلغ   
 .الفترة تا  خع  ‰)2.22) ىلى‰) 2.67) مس انتق  الان يا للوف الخام للمعد مف طف ارتفاع ىلى أد  مما
 2013  سانة مقارناة (1.9) ةس عشار  قادر ارتفاعاا الاوقدة عناد يااةالح مادق علاى ال قااء احتماا  شاهد أخار   جهة مس
 .اإلنا  لد 77.8 و الا ور لد  سنة 76.6 المؤشر تاا وبلغ سنة، 77.2 ىلى سنة 77.0 مس ارتفعم  ح

 (0771/2107في الجزائر   عدد الوفيات العامة(: تطور 3-3الشكل   
 

 

 مرجع ساب .، 9101ديموغرافيا الجزاير  المصدر:
 

                                                           
، ماا رة ماجساتمر غمار دراسة ميدانية علة فئة المسونين   لديوة بواب الوواد -اآلثار السوسيو التصادية لحدث التقاعد علة فئة العمر الثالثنعيمة امزةاس،  -  1

 .92، ع9111الجزاير، الجزاير،  منشورة،  لية العلوم اإلنسانية واقجتماعية، جامعة
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، مماا 9102مقارناة  سانة  (%1.9) مسجع ارتفاعا نسبيا قدر باا 9101وفاة سنة  096111بلغ حجم الوفيا     
 خع  تا  الفترة. (‰2.19) ىلى (‰2.22)أد  ىلى ارتفاع المعد  الخام للوفيا  الان انتق  مس 

( 1.0تاااا اقرتفاااع علااى معااد  احتمااا  ال قاااء علااى قمااد الحياااة عنااد الااوقدة ليسااج  بااال  تراجااع قاادر  العشاار) أثاار
تاا اقنخفاض م  فية الاا ور حما  انتقا  ماس  أس ىلى اإلشارةوتجدر  ،سنة 99.0حم  بلغ  9102مقارنة  سنة 

 سنة. 99.9 با اإلنا في حمس استقر تاا المعد  لد   ،سنة خع  نف  الفترة 92.2 ىلى 92.2

 وفيات الرضع – 2 -2
 معاد  وشاهد 2014 سانة خاع 22282 حجمهام بلاغ فقاد) العمار ماس السانة دوس   ااطفاا (الرضاع ياا وف أماا   
 مسالجنسا حساب اختعفاا  ماع ‰)99)  لمبلاغ2014و 2013 مسمااب نقطاة (0.4) ابا قادر تراجعاا الرضاع ياا وف
 .اإلنا  لد  ‰)91.2)و الا ور لد  ‰)96.1) ج ليس

 (0771/2107في الجزائر   عدد المواليد األموات(: تطور 7-3الشكل  

 
 مرجع ساب .، 9101ديموغرافيا الجزاير  المصدر:

 حم  عرف ارتفاعا نسبيا مقارنة  السنة الماضاية بلاغ ،وفاة 96011 حوالي 9101قدر عدد وفيا  الرضع سنة   
 ال  مستو  وفياا  الرضاع حما  قدا  الحية المسجلة تا  السنة و زةادة حجم الو  ىلىيعود تاا اقرتفاع  (6.7%)

 .9101و 9102نقطة ما بمس  (1.6ا )ارتفع معد  وفيا  الرضع ب

 الفرع الثاني: العوامل الديموغرافية في المغرب
 نصف خع  عميقا تحوق  انفس نظام عرف حم سارعة مت ةديموغرافي  تحوق لقد عرف المذرب ومنا استقعلف   

 الاديموغرافي، المخطا  ىلى جدمدة معطيا  محالة ق سيضمف الان اقتجا  تاا  استمرار التخممنا  وتوحي قرس،
 .ال عد اقتصاد على عواقب مس لف سي وس  ىضافة ىلى ما
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 تطور سكان المغرب منذ االستقاللأوال: 
 تنظايم علاى المذارب اعتااد وماس حمنهاا ، 1960سانة اساتقعلف  عاد فاي المذارب للسا اس ىحصااء أو  لقد انطل    

 الاديموغرافي للسالو  أفضا  معرفة مس اإلحصاءا  تا حم  تساعد  ،مس الزمس عقد    والس س للس اس ىحصاء
  المذاربة. للس اس
 معمامس 05 ماس يقارب  ماا يقادر اس ا ااخمار القارس  بداياة فاي المذارب سا اس عادد فانس المتاوفرة التقادمرا  وحساب
 .1العشرةس القرس  مس ااو  النصف خع  معممس 04 يعاد  بنمو أن  1952سنة معممس 17 وبلغ، نسمة

 ىلاى ملماوس  11.6 ماس مارورا تقرة اا مارا  ثاع  السا اس عادد تضااعف  2004ىلاى 1960 ماس النصاف وخاع 
 ىلاى 1960 ماس المتراوحة الفترة خع  %)9.2 (اب انخفض  قد السنون  نمو  نس ة أس  حم  نسمة، ملموس  29.9
لى 1970 حصاء  1994ىحصاء بمس ما(  %(1.4 وان  .91122 وان

 9112بااامس  (%0.69) ىلاااى 9112و  0772بااامس  (%0.2) السااانون ماااسمعاااد  التزاماااد السااا اني تراجاااع لقاااد    
 نااااقع مقابااا  (9112/9102) الفتااارة خاااع )9.0) معاااد  التزاماااد السااا اني  الوسااا  الحضااارن بلاااغ ، بمنماااا 9102و
مس القر  ىلى  نتمجة للهجرة (%21حوالي ) 9102في سنة  التمدستجاوز  نس ة ،  ما القرون  الوس   (1.10%)

 .3المدس
 (: تطور سكان المغرب خالل مختلف اإلحصاءات الرسمية9-3الجدول  

 نسبة الزيادة السنوية  السكانعدد  السنوات
0719 9.716.111 0719/0721   : 6.69% 
0721 00.292.111 0721/0790   :  9.19% 
0790 01.697.111 0790/0799   :  9.20% 
0799 91.207.111 0799/0772   :  9.10% 
0772 91.792.111 0772/9112   :  0.2% 
9112  97.970.919     9112/9102  :  0.69% 
9102*  66.929.929  

 .www.hcp.ma/region-oriental ،11/09/9109، مدمرةة اإلحصاء، وزارة التوقعا  اققتصادية والتخطي المذرب،  المصدر:
 .www.hcp.ma/region-drda/attachment،11/09/9109 ،9102المذرب، المندوبية السامية للتخطي ، اإلحصاء العام للس اس والس س  *: 

 نةمالسا تطور  ىا القرون   الوس  عليف تو مما الحضرن   الوس  برمأ حدة الديموغرافي النمو ي تسي   
 %) 1.2 (مس ىق النس ة تا  تمس لم فيما %)9.0)تا قدر  متوسطة سنوية بوتمرة سيماإلحصا بمس ما الحضرةة
 .4القروية نةمللسا  النس ة

                                                           
 )تطاااااااور اإلم ااااااااس ال شااااااارن: الساااااااا اس، التذمااااااارا  اقجتماعياااااااة والدمنامياااااااة الثقافيااااااااة(، 9191سااااااانة ماااااااس التنمياااااااة ال شاااااااارةة و فااااااااا  11المذااااااارب،  - 1

www.minculture.gov.ma/images/stories/pdf/rg-ar.doc ،11/09/9109، 6ع. 
 .2ع المرجع نفسف، - 2
 ، مرجع ساب .9102المذرب، المندوبية السامية للتخطي ، اإلحصاء العام للس اس والس س   - 3
 .2، مرجع ساب ، ع9191سنة مس التنمية ال شرةة و فاا  11المذرب،  - 4

http://www.hcp.ma/region-oriental
https://www.hcp.ma/region-drda/attachment/611991/
https://www.hcp.ma/region-drda/attachment/611991/
https://www.hcp.ma/region-drda/attachment/611991/
http://www.minculture.gov.ma/images/stories/pdf/rg-ar.doc
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 ىمجابياة تا ثمرا  دايماا  االمذرب ال شارةة اإلم اناا  بنماو الخاصاة المتزامادة لوتمرةل تمس لم تجدر اإلشارة ىلى انف   
 خاع  خاصاة  صافة المساجلة الاديموغرافي النماو سارعة أس والرفاتياة، وةرجاع الا  ىلاى الرخااء تنمياة مساتو   على

 المجهودا  مفعو  مس تقليع ىلى وانته  الموارد على الضذ  مس رفع  قداستقع  المذرب  مس ااولمس العقدمس
  قجتماعية.وا اققتصادية التنمية ممداس في المباولة

  الزيادة السكانية في المغرب حسب وسط اإللامةثانيا: 
المدمناة، ونماو  رةفايفعا  النازوح ال، والا   رةافمارة الزةاادة فاي التسارةعة تتفاوا علاى و مرة تباو  مادسمتزامد س اس ال   

 فاي منتصاف (%16) ىلاى 0721سانة  (%61) س المقارنة مع مجموع السا اس ما مدسوت اا انتقل  نس ة س اس ال
ملموس  9.9لى ى 0721ملموس نسمة سنة  6.2مس  منةعدد الس اس الامس يعيشوس في المد ارتفعالتسعمنا ، وبال  

 . 07721ملموس نسمة سنة  06.2ثم ىلى  0799نسمة سنة 
 0799ملموس نسامة سانة  00.2ىلى  0721ملموس نسمة سنة  9.9بدورتم لمنتق  مس  الرةفعدد س اس  ارتفعو    

( وصاال  وثماارة النمااو 0721/0772) يذطااي الفتاارةوعلااى امتااداد زمنااي  ،0772ملمااوس نساامة ساانة  09.9ثاام ىلااى 
 رةفي.في الوس  ال( %0.99)في الوس  الحضرن و (%2.09) ىلىالسنون 

 في المغرب حسب وسط اإللامة (: تطور النمو2-3الجدول  
 الوس  القرون  الوسا  الحضارن  الوس 

معدل  العدد المصدر
معدل الزيادة  العدد %  السنوية الزيادة

  % السنوية

 - 202390269 - 303270903 0791اإلحصاء العام للسكان والسكنة 

 009 707990222 703 607100790 0790اإلحصاء العام للسكان والسكنة 

 007 0009270069 707 209310377 0722اإلحصاء العام للسكان والسكنة 

 109 0209670133 309 0307070691 0777اإلحصاء العام للسكان والسكنة 

مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافية 
0779 

0706270111 301 0209290111 1039 

 109 13.428.074 200 16.463.634 2117اإلحصاء العام للسكان والسكنة 

 (1010  0307060213 200 2107320737 2107اإلحصاء العام للسكان والسكنة 

 .2، مرجع ساب ، ع9191سنة مس التنمية ال شرةة و فاا  11المذرب،  المصدر:

   

                                                           
 .9، مرجع ساب ، ع 9191سنة مس التنمية ال شرةة و فاا  11المذرب،  - 1
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 المؤشر التركي ي للخصوبة ثالثا: 
 المؤشر التر مبي للخصو ة معاد  عادد ااطفاا  الاان يم اس أس تضاعف امارأة خاع  حياتهاا اإلنجابياة ىاا  يقصد    

ويسااج  تاااا المؤشاار انخفاضااا ملحوظااا مؤ ااد  ، اناا  خصااوبتها موافقااة لخصااو ة نساااء المرحلااة المعنيااة  المعحظااة
طفا  سانة  2.9ىلاى  0729طفا  لما  امارأة سانة  9.9قاد انتقا  تااا المؤشار ماس ف ،نحاو انخفااض الاوقدا  اقتجا 
ىلاى  0729طف  لم  امرأة سنة  9.99أما في الوس  الحضرن فقد انتقل  مس  ،0779طف  سنة  16، ثم 0791
خاع  نفا  الفتارة  رةفاي ماا ساج  تااا المؤشار انخفاضاا ملموساا فاي الوسا  ال ،طف  في منتصاف التساعمنا  9.2
متوس  عادد ااطفاا  لما  امارأة )المعاد  التر مباي للخصاو ة(  ،  ما بلغطف  6.7طف  ىلى  2.7 انتقالف مس  وال 

 .9112طف  سنة  9.29مقاب   9102طف  سنة  9.90في حدود 
 ،9112 سانة 9.01 قد بلاغ طف  لم  امرأة  عدما  اس 9.10في مستو   استقر تاا المؤشر  الوس  الحضرن و    

ويشمر تاا  ،9112سنة  6.0 مقاب  9102سنة طف  لم  امرأة  9.11 الخصو ة بلغ معد  فقد ةفير أما  الوس  ال
مااااع نظماااار   الوساااا   رةفااااي الوساااا  الالخصااااو ة  تقااااارب معااااد  م انيااااةىىلااااى  فااااي المسااااتقب  المنحااااى ىاا مااااا اسااااتمر

 .1الحضرن 
 2107و 0792تطور المؤشر التركي ي للخصوبة حسب وسط اإللامة ما  ين (: 7-3الجدول  

 مجموع المغرب الريفيالوسط  الوسط الحضري  السنة المصادر
 9.91 2.70 9.99 0729 0790/0793البحث المتعدد األهداف 

الخصوبة وصحة السكان بالمغرب و  البحث الوطني حوول التخطيوط العائلي
0729 

0791 6.09 1.92 2.92 

 6.11 6.99 9.69 0799 0799غرافية و مركز الدراسات واألبحاث الديم
 9.11 9.11 9.10 9102 *2107اإلحصاء العام للسكان والسكنة 

 .www.hamidsab.over-blog.fr/article-25991855.html ،97/10/9109، 9112و 0719الدمنامي ية الديموغرافية  المذرب مابمس  المصدر:
 .www.opac.um5s.ac.ma/fdes/index ،97/10/9109 ،مدمرةة اإلحصاء، وزارة التوقعا  اققتصادية والتخطي المذرب،  *:         

 النسبة العامة للوفياترابعا: 
 المقارنة مع الوس  الحضارن، فه ااا وصا   رةفيالوس  التمتاز النس ة الخامة للوفيا    ونها أمثر ارتفاعا في    

، أمااا علااى المسااتو  الااوطني فقااد ( فااي الماادس%1) فااي البااوادن بمنمااا ق تتعااد  تااا  النساا ة (%9.7) مسااتواتا ىلااى
وس  عقد  في( ‰91.2) ، ىلى0726و 0720ما بمس ( ‰07) حم  انتق  مس  بمراسج  تاا المؤشر انخفاضا 

( ‰9.0، وت قى نس ة وفيا  الا ور أمبر مس نسا ة اإلنااا  )0779خع  سنة ( ‰2.6) التسعمنا ، ووص  ىلى
 (.‰2.9) في مقاب 

 
 

                                                           
أمتااوبر  06 المذاارب، ، الربااا ،تقريوور النتووائو األوليووة لاحصوواء العووام للسووكان والسووكنة)المناادوب السااامي للتخطااي  فااي المذاارب(،  احمااد الحليمااي علمااي -  1

 .  2ع ،9101

http://www.hamidsab.over-blog.fr/article-25991855.html
http://www.opac.um5s.ac.ma/fdes/index
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 2106و 0792للوفيات في المغرب ما  ين  ‰( النسب الخامة (: تطور 01-3الجدول  
 المجموع المرحلة المصادر
 09.91 0729 0720/0726ال ح  المتعدد ااتداف 

 01.21 0791 0792غرافية و مر ز الدراسا  واا حا  الديم
 2.91 0772 0779غرافية و مر ز الدراسا  واا حا  الديم
 2.61 0779 0779غرافية و مر ز الدراسا  واا حا  الديم

 2.11 9102 *9101اإلحصاء العام للس اس والس نى 
 .www.hamidsab.over-blog.fr/article-25991855.html ،97/10/9109، 9112و 0719مابمس الدمنامي ية الديموغرافية  المذرب  المصدر:

       :*www.data.albankaldawli.org/indicator  ،97/10/9109. 
منااا اسااتقع  يظهاار تاااا اقسااتعراض الساارةع لمختلااف المؤشاارا  الديموغرافيااة مااد  عماا  التحااوق  التااي طاارأ     

جل   بمرا لنس ة الوفيا   فض  التقدم التقني واققتصادن واقجتماعي،  ماا سا انخفاض تم تسجم وت اا  المذرب،
ف التمااادمس نماااوا قوياااا وغمااار وماااس جهتاااف عااار  فعااا  السااالو ا  اقجتماعياااة الجدمااادة  نسااا ة الاااوقدا  تراجعاااا ملحوظاااا

 .مسبوقا

 المطلب الثاني: العوامل االجتماعية
ىلااى ارتفااع مسااتويا  الاادخو  الفرديااة وتذمماار  الساانوا  الماضاايةفااي عموماا  أد  تحسااس الوضااع اققتصااادن لقاد   

 سابب اتجااتهم نحاو اس تراجاع نسا ة السا اس الازراعممس ىلاى مجماوع السا   ماا ناتج عناف ،النم  الذاايي اقستهعمي
 . اققتصاديةالقطاعا    اقي
 حما  متاوالى انخفااض سا اس  ،مدمناةيصاحب النمو اققتصادن تعدم  في توزةع الس اس بمس الرةف والعادة ما    

التوساااع العمراناااي علاااى حسااااب ااراضاااي المزةاااد ماااس  ةنجااار عاااس تااااا السااالو و  ،اارةااااف وازديااااد سااا اس الحضااار
 .س ىنتاجية المزارعمسمتحس متدار فاإلنتا  الزراعي ما لم  حجم ضعفثم ومس  ،الزراعية

 الفرع األول: العوامل االجتماعية في الجزائر
  ا  مسا   عد اقستقع  للعدمد ماس اآلثاار التاي الجزاير ة فياقجتماعي طال  البنية لقد تسبب  التحوق  التي   
فرازاتها ولعمقها اقجتماعية،و  واققتصادية السياسية جوانبال  ، وماس1الجزايارن  المجتمع   زمة عنها عبر الخطمرة وان

 .اقجتماعي المستو   علىتا  التحوق  في الجزاير  وانع اسا  تجليا  استعراض نحاو س تنا
وتيمناة الانهج  الخااع القطااعو  ااجنبياة اقستثمارا  أمام اللمبرالية اققتصادية لععقا ل لقد تسبب دعم الجزاير   

 مزةدتسبب  مجتمعة في  داخلية وأزما  المفروضة مس الخار  ضذوطا ال خضم وفي ،الرأسمالي واقتصاد السوا 
 اقجتماعية والنظم اانساا مس  ثمر على ت ثمر التحوق  لها  ف اس ،2ةاقجتماعي يةالبن م ونا  بمس التناقض مس

 فيما ملي: الت ثمر مظاتر مس  عضا استعراض سنحاو التي 
                                                           

، ماا رة د تاورا  غمار منشاورة،  لياة العلاوم اإلنساانية والعلاوم 2112-0722الهجرة الريفيوة فوي  ول التحووالت االجتماعيوة الجديودة فوي الجزائور رشمد زوزو،  - 1
 .079، ع9119قسنطمنة، الجزاير، -اقجتماعية، جامعة منتورن 

 .079، ع المرجع نفسف - 2

http://www.hamidsab.over-blog.fr/article-25991855.html
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 والتشغيل أوال: البطالة
 المر زن، غمر اناف وماع التخطي  وسياسا  اقشترامي النهج أوجدتا التي الم اسب أتم أحد التشذم  لقد اعتبر   

ماس  ىجاراءا   ااس عادة الدولاة الجزايرةاة اتخاا  ، 1987سانة البتارو  ساعر انهياار  عاد اازماة اققتصاادية بداياة
 عاس والتخلاي اققتصاادن والحسااب  ال عاد ااخاا ضارورة ظهار  حما  التشذم ، سياسا  في النظر ىعادة ضمنها

 ماس اآلقف تسارةح التشاذم  لسياساة المراجعاة تاا  ونجام عاس ال عد اقجتماعي في وضع السياسا  واإلجاراءا ، 
 مثع 1998 سنة فقد شهد  المؤسسا  ح  مع  الموازاة و الجدمدة، العاملة القو   أمام التشذم   اب وغل  العما 

 10(%99) تعد  حتى ال طالة منحنى لمتصاعد عام    40000مس أمثر وتسرةح مؤسسة  1000ح 
  :2أوجد  تا  الظروف في الجزاير نوعمس مس ال طالة تما وت اا   

  (.%92نسبتهم با ) وقدر  قب  مس العم  تهم يسب  لم الامس أولي  وتخع اإلدما   طالة1 - 
  (.%92نسبتهم با ) وقدر  عملهم مناصب فقدوا الامس أولي  وتعني اإلدما  ىعادة  طالة2 - 
 حا  عارف الاان فقا ، العاام القطااع علاى تقتصار لامتاا  الظاروف  خاع  ال طاا  نسا ة أس ا ر الا جادمر   

 متزامد، بتشجيع حظي الان الخاع القطاع أيضا الظاترة تا  مس  ىنما، العاملمس وتسرةح اققتصادية المؤسسا 
 الخبرة ونقع التسرع    ال  يعود ىلىو  العام  القطاع (%19) نس ة مقاب  48%)بلذ  ) مرتفعة  طالة عرف ىا

 .3اقستقرار وعدم
 النشاا  ساس فاي العاملاة والماد السا اس حجام تطاور مس     التشذم  معد  و المقاب  ال طالة معد  تطور مرت     

 :التشذم  ومعد  والمشذلة النشطة العاملة المد تطور عس صورة ي تي ما وفي، اققتصادن والنمو
 (2117/2106(: تطور التشغيل في الجزائر خالل الفترة  00-3الجدول  

 2117 2116 2119 2119 2112 2117 2101 2100 2102 2103 2107 2106 
 00769 00216 00722 00296 01220 01909 01122 01601 7727 01011 7111 7111 اليد العاملة النشطة  باآلالف(
 01172 01967 01999 01091 7177 7961 7299 7022 9172 9929 9011 9911 اليد العاملة المشغلة  باآلالف(
 6.21 1.19- 2.19 1.71 0.2- 9.9 6.1 2.2 6- 7.2 6.9 - (%معدل نمو اليد العاملة المشغلة  

 92.2 92 99 99 92 99.9 92.7 92.2 91.1 92.9 92.9 92.2 (%معدل التشغيل  

 .المالية الجزاير، وزارة بن  لإلحصاييا ، الوطني الدمواس مس مجمعة بيانا  المصدر:
( أس تطااااااور المااااااد العاملااااااة النشااااااطة فااااااي الجزاياااااار خااااااع  الفتاااااارة 00-6متضااااااح مااااااس خااااااع  بيانااااااا  الجاااااادو  )   
الفتاارة ىلااى ( بمنمااا ارتفعاا  المااد العاملااة المشااذلة خااع  نفاا  %91.2( قااد تذماار ىمجا ااا  مااا نساابتف )9112/9101)
ولاااد عااس اساااتذع  المرتمااز علااى النماااو اققتصااادن المتو  فااي الجزايااار نماا  التشاااذم (، وتااو مااا يع ااا  61.99%)

 .، و ال  اقعتماد المفر  على القطاع العام في خل  فرع العم الموارد الطبيعية
( مااس ساانة اخاار ، ففااي حاامس حقاا  9112/9101عاملااة المشااذلة خااع  الفتاارة )بمنمااا متاباااب معااد  نمااو المااد ال   

، فااس نسا ة نماو الماد العاملاة المشاذلة حققا  انخفاااض 9112( سانة 7.2معاد  نماو الماد العاملاة نسا ة نماو قادرتا )
                                                           

، 9111عنا اة،  جامعاة  واقجتماعياة اإلنساانية العلاوم مجلاة التواصا ، مجلاة ،ومستق ل الجزائر( العولمة   القرن  نهاية تحوالتغرباي،  وعلي قمرة ىسماعم  - 1
 .69ع
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الااان اقخااتع  ، وةرجااع تاااا التاباااب فااي معاادق  نمااو المااد العاملااة المشااذلة ىلااى 9102( ساانة %1.19-قاادر  )
تسااتخدم الجزاياار ، وبهاادف تحقماا  اقسااتقرار فااي سااوا الشااذ  باامس العاارض والطلااب فااي الجزاياار سااوا العماا  يعرفااف

و الااة تشااذم  الشاا اب والقاارض المصااذر وصااندوا التاا ممس علااى  علااى غاارارم اشاارة للتشااذم  ال العدمااد مااس اآلليااا 
ر م اشرة مث  صاندوا ضاماس القاروض الموجهاة  ليا  غم ىضافة ىلى ،ال طالة وعقود اإلدما  والش  ة اقجتماعية

تخفماف الضاذ   ، والتي تهدف في مجملها ىلى البرنامج الوطني لت تم  المؤسساو للمؤسسا  الصذمرة والمتوسطة 
 .1محاربة ال طالة والتشجيع علاى اإلدما  المهنيو على سوا الشذ  

 في امتصاص البطالة بالجزائر  فالحةدور لطاع ال 
 00769111با  9101سبتمبر  خع  في الجزايرقدر عدد الس اس النشطمس  للدمواس الوطني لإلحصاييا وفقا    

عاما فما فاوا )أو معاد  النشاا  اققتصاادن(  01ومعد  المشار ة في قوة العم  للامس تتراوح أعمارتم بمس  ،نسمة
فاي  )المشاذلة( القاوة العاملاة بلذا  وقاد ،فياة النسااء لاد  (%02.2)بمس الرجا  و ( %22.9) بنس ة %)20.9با )

، حماا  تشاا   النساااء (%92.2) نساامة، وتااو مااا يمثاا  نساا ة تشااذم  01172111نفاا  التااارةت مااس جانبهااا ىلااى 
 . 1934000با  تقدر وقوة عاملة مس مجموع الس اس العاملمس (09.6%)

عاادد أمباار مااس  الااان يمااتعلاا  )التجااارة والخاادما ( عااس القطاااع الثا حسااب القطاعااا وي شااف تي اا  العمالااة    
(، وأخمااارا %06.1( والصاااناعة )%02.9) وااشاااذا  العمومياااة ( ، ملياااف البنااااء%20.2الوظاااايف تفاااوا النصاااف )

ماااس ىجماااالي الماااد  (%19) يشاااذ  الخااااعالقطااااع القاااانوني أس القطااااع  ر التوزةاااع حسااابهاااويظ، (%8.7الزراعاااة )
و  9102  سابتمبر عبال  نف  المستو  الان بلذاف خا ع، مسج  مشتذ0672111و مواف  حجما بلغ تالعاملة و 
ماس ( %22.0ت امنا معتبرا حسب الجن ، حم  تتممز المد العاملة النسوية بتمر ز أمبر فاي القطااع العاام ) مسجع

 .ىجمالي المد العاملة النسوية
 9101غاياة سابتمبر  ىلاى يقدر عدد الس اس العاطلمس عس العما  معطيا  الدمواس الوطني لإلحصاءوفي ىطار    
  .(%00.9) نسمة، أن بنس ة  طالة تقدر با 0669111با 
 وبناءا على البيانا  الواردة في التقرةر يم س وضع تي   لتوزع العمالة الجزايرةة حسب القطاعا   ما ملي:   
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                           

 .071، ع9109، 01ورقلة ، الجزاير، العدد  –، مجلة ال اح  2100-2111تقييم أداء سياسات التشغيل في الجزائر عبد الرزاا موقن لخضر،  -  1
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 2106(: هيكل العمالة في الجزائر لسنة 6-3الشكل  

 
 لإلحصاءا .مس ىعداد الطالب بناءا على المعطيا  المستخرجة مس موقع الدمواس الوطني  المصدر:

امتصااع العمالاة ضاعيفة مقارناة عملياة التشاذم  و وبناءا على ما تقادم متضاح أس مسااتمة القطااع الزراعاي فاي    
 باا على أمبر نس ة تقادر، حم  متضح أس قطاع التجارة والخدما  يسيطر (%9.9)ب قية القطاعا  ااخر  تقدر با

 :(9100/9101موالي موضح    مس قوة العم  والعمالة وال طالة في الجزاير للفترة )والجدو  ال، (20.2%)
 (2100/2106للفترة   في الجزائر لوة العمل، العمالة، البطالة (:02-3الجدول  
 2106 2107 2103 2102 2100 ال يان/ السنة

 00769 00216 00722 00296 01220 ( باآلالف لوة العمل

 0169 0119 0929 0199 0929 (فالحة  باآلالففي لطاع ال

 01972 01221 01272 01671 7202 ( باآلالف في القطاعات األخرى 

 01172 01967 01999 01091 7177 ( باآلالف العمالة

 790 710 0026 701 0096 (فالحة  باآلالففي لطاع ال

 7296 7669 7221 7911 9292 ( باآلالف خرى األقطاعات الفي 

 مس ىعداد الطالب اعتمادا على معطيا  الدمواس الوطني لإلحصاءا . المصدر:
 تاباااابالجزاير فاااي  ااا تشاااذم  عموماااا وفاااي القطااااع الفعحاااي خصوصااااأس معااادق  ال ماااس خاااع  الجااادو  متضاااح   

باامس  فااي الجزاياار سااوا العماا  الااان يعرفاافاقخااتع  ىلااى وتاااا مرجااع  9101ىلااى  9100مسااتمر طملااة الفتاارة مااس 
ماس جهاة، وعازوف شاارةحة واساعة ماس طاالبي العما  نحااو التوجاف ىلاى القطااع الفعحاي قعت ااارا   العارض والطلاب

 مختلفة لع  أتمها المجهود البدني المباو  والمقاب  المادن الزتمد.
 حظة ال  مس خع  الش   التالي:و النس ة لمساتمة قطاع الفعحة في التقليع مس ال طالة فيم س مع 
 
 
 

التجارة والخدمات

البناء واالشغال العمومية

الصناعة

الزراعة
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 ( حسب القطاعات2100/2106(: تطور العمالة في الجزائر 9-3الشكل رلم  

 
 .(09-6مس ىعداد الطالب بناءا على البيانا  الواردة في الجدو  رقم ) المصدر:

ضااعمف مقارناة مااع  قياة القطاعااا   فعحاةالعمالاة الجزايرةااة فاي قطاااع الأس  (2-6)الشاا   خاع  يعحا  مااس      
العماا  فااي تاااا القطاااع (، وة قااى 9100/9101والتااي عرفاا  تابااا ا نساابيا مااس ساانة اخاار  خااع  الفتاارة )ااخاار ، 

مرتونا  الظروف المناخية وتساق  اامطار، وتو ما يشمر أس أغلب العما  مؤقتمس مت ثروس  التقل ا  التي يشاهدتا 
ا يفسر   س سياسا  الدولة في تطوةر ودعم القطاع مازال  لم تحق  الفعالية المافية القطاع مس سنة اخر  وتاا م

 لفعالية في اقنجاز مس سنة اخر .للنهوض  ف وتحقم  المفاءة في التسممر وا
يسااااتم  امتصااااع نسااا ة ضاااعيفة ماااس العمالاااة مقارناااة  الفعحاااة فاااي الجزايااارومماااا تقااادم يم اااس القاااو  أس قطااااع    

 ا  والتجارة وااشذا  العمومية والصناعة. قطاعا  الخدم

 المعيشي ثانيا: المستوى 
 فاي  ااتوا جزايارن  ملماوس  14 فحاوالي ، انا  سامية لتحوق  اقجتماعية التاي شاهدتها الجزايارل ااولى اآلثار ىس   

 اققتصاادية الفاروا  أس  ماا ،يعاانوس ال طالاة ملماوس  4.5 ماس أمثار مانهم اجتماعياة، مسااعدا  ىلاى ماساة حاجاة
 .1اقجتماعي دورتا مس تقلصهاو  الدولة ابانسحىلى  ال يعود و  ،المجتمع فيا  لد  فجوتها ازداد  واقجتماعية

 واإلماواء والذااز المهربااء فاواتمر فاي الزةاادة فاي اال   اقجتمااعي تجلاى دورتاا ماس تقلصاهاو  الدولاة ابانساح ىس
 قبا  ماس المعوضاة اادوياة قايماة ماس محلياا مناتج دواء 100 عاس مزةاد ماا حاف تم،  ما الصحية التذطية ونقع

 .2اقجتماعي الضماس صندوا 
 معادق  ارتفااع خاع  مس ظهر س اس لل المعيشي المستو   على اقجتماعية التحوق  تجليا  تل   ان  نااف   

اإلصاعحا   جا  أس الا  ومتوقعاا، عادياا أمارا واققتصاادية المالياة الادواير لاد  عتبار ا  اهافنن ، طالاةوال الفقار

                                                           
 .911، مرجع ساب ، ع2112-0722، الهجرة الريفية في  ل التحوالت االجتماعية الجديدة في الجزائر رشمد زوزو -  1

 .69مرجع ساب ، ع ،ومستق ل الجزائر( العولمة   القرن  نهاية ، تحوالتغربي وعلي قمرة ىسماعم  -  2
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 تقاديم فاي ضامر فاع ثام وماس المعيشاة، مساتو   فاي وانخفااض ال طالاة مس شيء ىلى تؤدن يقولوس   مااقجتماعية 
 .1اقتصادية تنمية سبم  في اجتماعية تضحيا 

 االجتماعية والعاللات ثالثا: القيم
 وق للخاعا فمهاا م ااس ق حيااة ىلاى اافاراد حيااة حولا  التاي المادياة الذربياة  االقيم الجزايرن  المجتمع رت ث لقد   
 أعلاى اققتصاادية القايم احتلا وباال   لاف، الحقيقياة القايم باال  فهادد  للماا  عبادا اإلنسااس ماس جعلا  فقاد للقايم

 الهارم أساف  واإلنساانية الجمعياة القايم في حمس صار  ،الماديا  خع  مس تتحدد اإلنساس قيمة وأص ح  ترتمبال
 .القيمي

 والتاي أنشا   قبا  ماس الجزايارن  المجتماع يعهادتا لام اقتصاادية نشااطا  المرحلاة تاا  عرف  الجزايار خاع  لقد   
 محا  السارةع المساب قايم احتلا  فقاد ،القايم نسا  مساتو   علاى  بمارة فوضاى ىلاى أفضا  لمنهاا اقتصاادية، حر ياة
 ااخعقاي والفسااد والرشاوة والتزوةار والخاداع اقنحاراف قايم وحلا  اقدخاار، محا  اقساتهع  وقايم المناتج، العما 
 الفسااد مظااتر مس  ثمر عس موم    المختلفة اإلععم ووساي  الصحف وتطالعنا ،2الروحية ااخعقية القيم مقاب 
 .تا 
 علاى وتعاد وساطو سارقة ماس اقنحرافا  دايرة عااتس ىلى المادية النزعة مع سيطرةو  الفقر ظاترة لقد أد  توسع   

س اآلخارةس، ممتلماا   وغاب الرشاوة جارايم خاع  ماس ااغنيااء اقنحرافاا  تاا  طالا  فقاد الفقاراء مارساها وان
  .3المثمر وغمرتا التجارةة الععما  وسرقة المستهلممس

 ااثار علاى واققتصادموس  اقجتماعموس  ال احثوس  حم  اتف     مس ااسرةة والععقا  ااسرة مستو   أما على   
 المشا ع  ماس فاالمثمر ااسارةة، والععقاا  ااسارة علاى الساوا  اقتصااد ونظاام اللمبرالياة  رالف حدثفي الان السلبي
 .أفرادتا بمس اآللي التضامس م اس مصلحةال تضامس فانتشر لمبرالية نظرة للسرة النظر عس نجم  ااسرةة

 والتربية والعناية المح ة توفمر مس ااطفا  تربية تحتاجف ما مع منسجم أس يم س ق الفردية مصلحةال انتشار سى   
 جناوح أخاا لااا اامهاا ، محا  تحا  أس يم اس ق الرعاياة فمراماز ااباوةس،  اع ماس ااطفاا  ىلمهاا يحتاا  التاي

  .4اقجتماعية لقيما لتزام نحوا أن يمل  ق جيع وجدأ مما  استمرار متصاعد ااحدا 
 ىلاى أدياا العايب صاعو ةو  فاالفقر المعيشاي المستو   تدتور حمس بدا ااسرة على اقجتماعية التحوق  ت ثمر ىس   

 تسابب  تاا   ماا، ااسارة أفاراد لاد  اقجتماعياة والعزلاة والحقاد المراتياة ىلاى أد  مما الحرماسالحاجة و   اإلحسا 
 ق واساعة فشارةحة اقجتماعياة، التنشاية علاى التا ثمر لاف  ااس واضاح ط قاي وتفااو  اجتمااعي حارا  فاي التحاوق 

 التعلايم ماس خاصاة بنوعياة أسارتا تسات ثر قلملاة وفياة التنشاية، ووظاايف شارو  أ سا  علاى فمهاا ااسارة تتاوفر

                                                           
 .911، مرجع ساب ، ع2112-0722الهجرة الريفية في  ل التحوالت االجتماعية الجديدة في الجزائر رشمد زوزو،   - 1
 .919، عالمرجع نفسف  - 2
 .919، عالمرجع نفسف -  3
 .71، ع 2000 الجزاير، الجامعية، المطبوعا  دمواس ،الجزائر في العمرانية والتهيئة التحضر التمجاني،  شمر -  4
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 حرعت ااسر أص ح  حم  اإلنجاب، وظيفة سيما ااسرة وظايف في ااثر التحوق  لتل   اس  ما، واقمتيازا 
 .1اواحتياجاته ااسرة ىم انيا  بمس توازس  تحقم  بهدف ااطفا  مس محدود عدد ىنجاب على

 الفرع الثاني: العوامل االجتماعية في المغرب
 والتربياة والصاحة والشاذ الفعحاة  قطاعاا  تنمياة علاى المذارب ر از  اقجتماعياة السياساة أتاداف لتحقما    

اتم  تاا  السياساة فاي سا قدفالمساج ، السا اني والنماو القطاعاا  تا  بمس ماتواف  الغياب  مس، و الرغم والتموةس
 .التمدر  نس ة في تام وتقدم ،في ظروف المعيشة للس اس سموالتحس التشذم   معدق ارتفاع

 أوال: البطالة والتشغيل
 المشاام  البنموياة التاي يعااني  فاي جوترتاامرت طاة  انهاا، المذرب ظاترة تي لياة وليسا  ظرفياةفي ال طالة  تعد   

اقتصااد  ،اقتصاد غمر مهي    ش    بمر ،اقتصاد احتمارن ورةعي  امتياز اعت ار انفعلى  مذربيمنها اققتصاد ال
لام يحتارم فاي تطاور  المساار  ماا اناف  ،وصاا مقارناة ماع الشار اء الرييساممسغمر تنافسي على المستو  الادولي وخص

 .ىلت وةس،والتمق مخدم تطور منظومة التربية  ، وأيضاثم تجارة وخدما  صناعة ثمفعحة  النمواجي:
رةااة علااى النمااوا  اققتصااادن فااي االمذاارب ق يم ااس حلهااا مااس دوس ىحاادا  تذمماارا  جفااي ال طالااة  شاا لةم ىس   

 اقساتثمار ماع ضارورة تادخ  الدولاة، والا   اقتصااد الساوا اتجا  اقتصااد حار وتنافساي مخضاع قاوق وفعاع لم ااد  
والبنيااا  التحتيااة  مااا ي فااي للرفااع مااس الطلااب الااداخلي المااؤدن ىلااى تاادف  اقسااتثمارا   اإلسااتراتمجيةفااي القطاعااا  

 الخاصة الداخلية منها والخارجية. 
الاا  قااد تاانجح المخططااا  الح وميااة المتفرقااة واإلجااراءا  التحفمزةااة لصااالح المشااذلمس )ضاارةبية أو  وفااي خااعف   

هادا ، وتم ماانهم مااس لشاا اب أصااحاب الشاافيااة اأجاا  تشااذم   متعلقااة  الضااماس اقجتماااعي( والباارامج التحفمزةااة مااس
قطاعاا  الأخار  فاي  عما مناصاب  زوا مناصب شذ  ىضافية لمنها  الت مماد لاس تحا  المشا لة ولاس تمناع   الظفر

 .ختعق  البنمويةإلا انع اسا تعاني في أية لحظة مس  المختلفة التي مس المم س أس

 المعيشي ثانيا: المستوى 
 9110بااامس  ماااا (%6.1)لسااار  اااالمذرب ىلاااى معاااد  سااانون بلاااغ فاااي المتوسااا  ل يمعيشاااالمساااتو  ال لقاااد ارتفاااع   
حماا  يفااوا  قلماا  مسااتو   ،9102ساانة  درتاام 01.711 حااواليىلااى  9110ساانة درتاام  9.611مااس  أن، 9102و

ىلاى  9119و 9110س بام ماا 6.6انتقا  أيضاا ماس  ةلسار ل يمعيشاالمساتو  الأس حم   ،2نفقا  استهعمها النهايي
 9.9و 2.9الحضارن و  الوسا  6.1و 9.9على التاوالي  بمنما بلذ  وتمرة اقرتفاع، 9102و 9119بمس  ما 6.2

 .3القرون   الوس 
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درتااام ىلااااى  00.111الي ماااس حاااو  9102و 9110 ساااانتي بااامس المذرب ماااا اااانتقااا  متوسااا  الااادخ  الفااااردن   ماااا  
 درتم 07.111

 .(%1)مسجع بال  نموا سنويا بلغ في المتوس  
بتاادتور مسااتو  المعيشااة، فااي  أقاار  فااي المذااربمااس ااساار ( %22.9)أفاااد  المندوبيااة السااامية للتخطااي  أس    

وصااارح  ، 9102والااا  خاااع  الفصااا  الرا اااع ماااس اعتبااار  مساااتو  المعيشاااة قاااد تحساااس  هاااامن (%92.9)مقابااا  
أس ماداخملها تذطاي مصاارةفها، فيماا اساتنزف   9102سنة  مس الرا عمس ااسر المذربية خع  الفص   (17.9%)
 . 1مس مدخراتها أو لج   ىلى اققتراض (62.1%)
، فااااي حاااامس 9102ساااانة  اااا س أسااااعار المااااواد الذااييااااة قااااد عرفاااا  ارتفاعااااا خااااع   مااااس ااساااار (%99.9) أفاااااد و 

ماس ااسار اساتمرارتا فاي  (%99.1)ساعار الماواد الذاايياة فتتوقاع أما بخصوع تطور أ ،ع   ال (%1.2) تر  
 .2(%0.9)اقرتفاع في حمس ق متجاوز معد  ااسر التي تنتظر انخفاضها 

 االجتماعية والعاللات ثالثا: القيم
لمتعلقااة  ااالتحوق  فااي تلاا  ا وأتمهااامساا  جميااع الحقااو  والمجاااق ،  جارةااةتحااوق   وقااعيعاايب المذاارب علااى    

الشا اب، فياة  وتاي المجتمع المذربي، وقد برز  تا  التحوق  فاي ثاع  فياا  فيا  جميع مس ، والتي عالم القيم
 النساء وااطفا .فيتي و 

المذارب  ذمار  ماس المجتمعاا  تحاوق  عميقاة فاي مجاا  القايم، وق نقاو   ا س تاا  التحاوق  قاد قطعا   لقد شهد   
 تاا  التحاوق  حما  تحاد  مع ما  اس ساايدا فاي الماضاي، با  ىس الا  مارت    سلسالة ماس التعقمادا  والتاداخع ،

 : 3أربعة مداخ  مس خع 
 ؛س ش لها تذمرتنا  قيم  ان  سايدة ومازال  سايدة في المجتمع لم  
 ؛بروز قيم جدمدة عوض  قيما قديمة  
 ؛مو  قيم قديمة دوس أس متم تعويضها  قيم أخر  جدمدة 
 .ظهور قيم جدمدة لم تمس معروفة 
، لماس ىلاى مومناا انا  قيماة ساايدة فاي المجتماع المذرباي وقزالا   نجاد أس قايم التضاامس ااو  مادخ لل فناا جينا   

مارور الازمس ، ىق أناف ماع وعفوياة  لياةتتم  طرةقاة  عملية تضامس اافراد ان   لماضيالان تذمر تو ش لها، ففي ا
الحادم ،  صارالع تتناساب وأساالمبماس التضاامس  صاناف جدمادةبدأ  تظهر أ وت ثمر العولمة على جميع المجاق 

اط  جاد فقمارة أسالمب جمع التبرعا  وتوزةعها في من   التضامس عس طرة  جمعيا  المجتمع المدني، التي طور 
 . المذرب

                                                           
، 9102 الرباا ، المذارب،،فوي المائوة مون األسور المغرويوة وتولعوات بارتفواع األسوعار 77تودهور مسوتوى معيشوة تقريور حوول المندوبية السامية للتخطاي ،  -  1

 .01ع
 .9نف  المرجع، ع -  2
 .www.hespress.com/writers/75814.html ،92-11-9109، التحوالت القيمية بالمغرب: الم اهر والعواملرشمد جرموني،   -  3
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لتح  محلها قيم جدمدة، تعبر عس حالاة تفاعا  ماع مختلاف  تزو  سا قةقيم  متمحور في أس تنا الثاني  مدخ ال   
 أس اافارادحما  القايم الجماعياة  علاى سابم  المثاا  تناا المجتماع المذرباي، ماس الا  أفاراد العوام  التي تطرأ على 

عبماار عااس اواتهاام ىق مااس خااع  أداة عناااع الجماعيااةع سااواء داخاا  ااساارة، أو فااي لاام ي ااس لهاام مجاااق  للت فااي الساااب 
، أماا فاي وقتناا الااراتس فقاد تذمار  معادلاة القايم وأصاا ح  أو حتاى داخا  الفضاااءا  العمومياة الحاي، أو فاي القرةاة،

  الاا  تطذى على جميع ااصعدة.
سااب ، دوس أس ماتم تعويضاها  قايم جدمادة،  قايم الطاعاة قيم  ان  معروفة في ال اندثار المدخ  الثال  متمث  في   

قيم الطاعة في ااسرة  ، ومس تنا فاس تصدعمتعشية ومس ثم صار التي  ان  سايدة في ااسرة المذربية  ااسرةة
 .أو المدرسة، يعني فقداس السلطة وفقداس مصدر التوجيف

معروفاة فاي السااب ،  قايم اقساتهع  المفرطاة، والتاي  قايم لام تماس ظهاور أما المدخ  الرا ع وااخمار فمتمثا  فاي   
 ااس  فقاد، 1اقساتهع  بادوس تادف وبادوس معناى أضاحىتختلف عس اقستهع  الان  اس سايدا في الماضي، فقد 

 .إلشهارالوساي  اإلععم و  متزامدالتدف  ال مع لمنف تذمر في الوق  الراتسمحددا  ذاية وبهدف  الماضيفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مرجع سابق.، التحوالت القيمية بالمغرب: الم اهر والعواملرشمد جرموني،   -  1
 



 والمغرب الجزائر في الغذائية المشكلة أسباب: الثالث الفصل
 

 

999 

 المبحث الثاني: العوامل التن يمية
ومع ال  فنس السابب  للعدمد مس ااس ابة عميقة، مس أزمعلى غرار بلداس القارة  شما  ىفرةقياتعاني الزراعة في   

عاااة فاااي ظااا  بااارامج التمماااف للزرا  الاااعزم فاااي تخلاااي الح وماااا  عاااس  لياااا  السااايطرة، وتقاااديم الااادعم  ماااس، يالرييساااي
أساافر  عااس المزةااد مااس الفقاار  التااي، مقاباا  المساااعدا  المقدمااة مااس صااندوا النقااد الاادولي والبناا  الاادولي، الهي لااي

 .ودمر  القدرا  اإلنتاجية الزراعية والصناعية

  نية الملكية الزراعية: األولالمطلب 
بجملاااة ماااس المعااااممر ااخعقياااة والقانونياااة واقجتماعياااة التاااي تحااااف  علاااى  الملمياااة الزراعياااةمسااا لة  لقاااد ارت طااا    

تحتاااا  أتميااااة  الذااااة مااااس النااااواحي الثقافيااااة والدمنيااااة واقجتماعيااااة   صاااافتها ،تحقماااا  العدالااااة اقجتماعيااااةو اقسااااتقرار 
ر توزةعهاااا لااااا أقااادم  المجتمعاااا  علاااى تنظااايم حياااازة ااراضاااي وحااادد   يفياااة الحصاااو  علمهاااا ومعاااامم، والقانونياااة

اساتخدام مواردتاا والفتارة المحاددة لاال ،  تح اموحماية ملممتها وماا مارت   بهاا ماس مساؤوليا  وضاوا    ،واستخدامها
 الموارد العامة. أحدوالرسوم المفروضة علمها للصالح العام بوصفها 

  الفرع األول:  نية الملكية الزراعية في الجزائر
اقسااتقع   عاادة ىصااعحا  خاصااة فيمااا متعلاا  ببنيااة الملميااة الزراعيااة والاا  مااس لقااد قاماا  الدولااة الجزايرةااة منااا    

 اج  ض   والتح م في بنية الملمية الزراعية لما تمثلف مس أتمية فيما مرت    قوة ومردودية اإلنتا  الزراعي.

  (0792/0721أوال: خالل الفترة الزمنية  
بهاادف ىصااعح نظااام الملميااة الزراعيااة قاماا  الدولااة الجزايرةااة ومنااا اسااتقعلها بتبنااي عدمااد اإلجااراءا ، ففااي ساانة    

ااوربمامس،  المعمارةس سايطرة تحا   انا  التاي الزراعياة ااراضاي علاى الاااتي التساممر نظاام تطبما ب قاما  0726
 الثاورة قانوس  تطبم ب قام  الح ومة الجزايرةة الواسعة،وبهدف محاربة تر ز الملميا  الخاصة وممارسة الزراعا  

 .1بها المرت طة اإلنتا  ووساي  المتذمبمس المعممس أراضي بت ميم والقاضي  1971سنة الزراعية
لقاد عرفاا  عمليااة تطبما  قااانوس الثااورة الزراعياة العدمااد مااس السالبيا  علااى غاارار التطبما  الذماار سااليم لإلجااراءا     

فيما متعل  بتحدمد المساحا  المثلى للراضي الزراعية مس جهة، و اا الجها  التي بنم انها اقستفادة ماس أراضاي 
فااي التطبماا ،  مااا أس تشاات  أراضااي ماازارع التسااممر الااااتي الثاورة الزراعيااة مااس جهااة أخاار  والاا  نتمجااة اقسااتعجا  

والتعاونيا  الزراعية وأحجامها المفرطة صعب  مس عمليا  التح م واقستذع  والمراق ة لها  ااراضاي وماا مترتاب 
 .  2على ال  مس أضرار على المنتجا  الزراعية بها

                                                           
، ما رة د تورا  غمر منشورة،  لية العلاوم اققتصاادية وعلاوم التساممر، جامعاة دراسة تحليلية وسياسات عالجها مشكلة الغذاء في الجزائر:عيسى بس ناصر،  -  1

 .917قسنطمنة، الجزاير، ع -منتورن 

قسانطمنة،  -ر غمار منشاورة،  لياة الحقاوا، جامعاة منتاورن مجيساتا، ماا رة مالط يعوة القانونيوة لحول المسوتفيد مون المسوتثمرات الفالحيوةسوسس بوصبيعا ،  -  2
 .92الجزاير، ع
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 اارض، لخدماة بادنيا ماؤتلمس غمار الزراعياة ورةالثا أراضاي ماس المساتفمدمس جا   ااس ىضاافة ىلاى ماا ساب  فقاد   
اامار الاان انع ا   والفعحاة، اارض بخدمة  افية دراية لهم تتوفر لم المستفمدمس مس  بمرا عددا أس ىلى ضافة اإل
 القطااع  قاي  اال  الزراعي اإلنتا  مستو   برفع متعل  فيما وخاصة ،اإلصعح تاا مس نتظرةالم النتايج على سل ا

 ىلاى ىضاافة تخصاع، دوس  المزروعاا  ماس أنواعاا ت اشار جادا صاذمرة زراعياة وحدا  مس متموس  الخاع الزراعي
نتاجها مردودتا ف اس الزراعية، التمنولوجيا استخدام على تساعد لم التي مساحتها ضم   .1ضعيفا وان

  1980 سنة منذ الفترة ثانيا:
 عاس الخاصاة الزراعياة الملمياة تشجيعتحو  جدمد تمث  في  1980 سنة لقد عرف النظام الزراعي  الجزاير منا   

  ماا تام ىزالاة ،2الجزايرةاة للزراعاة  النسا ة التعااوني الزراعاي النظاام فاي ضامني وتراجاع ااراضاي استصاعح طرةا 
 ارةاةالعق للملمياة المحادد الساقف ىلذااء و ااا الزراعياة، وااراضاي  العقاارا  الخاصة التجارةة الصفقا  عس الحظر
  .الخاصة

 ماار 17 بتاارةت 14 رقام الرياساية التعليماةو  0790أمتاوبر 15 بتاارةت 707 رقام الاوزارن  المنشاور لقاد صادر   
 .3الزراعي اإلنتا   اا الرفع مس حجمو  الزراعية، ااراضيو  الزراعية للموارد اامث  اقستذع  بهدف1981

لقد  ان  تستهدف ىجراءا  ىعادة الهي لة ىلى استحدا  مزارع اا  طا ع عمومي تتوفر علاى خاصاية التجاان     
فااي ااراضااي الزراعيااة التااي توجااف إلنتااا  المااواد اقسااتهعمية اإلسااتراتمجية،  مااا تساامح  الساايطرة علااى تخصاايع 

 ماس  عضالا ، ىضاافة ىلاى توجياف4ماس جهاة أخار   الموارد ال شرةة مس جهة والرفع مس المردودياة اإلنتاجياة لله تاار
 ىضاافة ىلاى الجدمادة، الزراعياة التمنولوجياا نشارعلاى أما   ممدانيةالتطبيقاتها و  العلمية التجارب إلجراء المزارع تا 

 .5الزراعممس للعاملمس المهني المستو   وتحسمس التموةس في تا  المزارع النمواجية مس اقستفادة
 للتنمية الفعحي البن على غرار  جدمدةتنظيما  اقتصادية  المؤسسا  الوطنية تي لة ىعادة لقد ظهر في ىطار   

 للمراعاي العقعنايذع  اقسات ىلاى ترماي التاي1981 سانة الساهوب لتنمياة الساامية المحافظاة، و 1982 سانة الرةفياة
 النحو على الدواوةس تي لة ادةىع  ما تم في ىطار ىعادة الهي لة ،مس جهة أخر   للمواشي الممي والتطوةر مس جهة

 :6التالي
 الفالحي للعتاد الوطني الديوان 
 .الذيار وقطع الفعحي العتاد توزةع ،التجهمزا  ىصعح، الفعحممس والمي اني ممس السايقمس تموةس متمث  دور  في   
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 والخدمات للتموين الوطني الديوان 
ىضاافة ىلاى  ااسامدة،و  البااورعلاى غارار  وسايطة يحتاجاف ماس سالع ما  الفعحي القطاع تموةسمتمحور دور  في    

نتا  ،الذاايية  المواد (الصحراويةو  الجبلية) النايية المناط  تموةس  المستعملة وااميا  ال عستي ية التذلمف مواد وان
 .الشحس في
 األنعام لتغذية الوطني الديوان 
لوازم  اال المنتجامس زوةادوت الفارا،، وتساوة  ىنتاا  فاي مختصاة تعاونياا  ىنشااء علاى العما  متر از دور  فاي   

 .والتجهمزا 
  :1التالية للس اب وال مقاصدتا المسطرة  الزراعية المستثمرا  تي لة ىعادة تحق  لمفي النهاية     
 العتااد توزةاع فاي عملياة و اال  نوعياة،ال أو ناحياة المسااحة ماس ساواء يضاااار  توزةع عملية غياب العد  في 

 .خر  اا مستثمرا ال ع   العدمد مس العتاد مس ااعظم  القسم مستثمرا  حض  حم  الفعحي،
 الثقافي المستو   في اقختعف  سبب داخ  المستثمرا  الجماعيةالفعحمس  بمس اقنسجام غياب. 
   ضا   عادمنتمجاة  الخاواع والفعحامس الفعحياة المساتثمرا أو بامس  ،الفعحياة المستثمرا  بمس نزاعا حدو 

  .الفعحية المستثمرا  وحدود مساحة
  الزراعي اقستذع  خار  نشا  ىلى الزراعية ااراضي جودا النفوا أصحاب تحوة. 
  مردودمتهاا علاى انع ا  سال ا النمواجياة،ساتثمرا  الم عاس العمنايو  الماالي الادعمىعاادة النظار  االتخفيض فاي 

 اإلنتاجية وأدايها العلمي والممداني.
 بواساطة الخاصاة الزراعياة الملمياة  حياازة الدولاة سامح  الموالياة إلعاادة تي لاة القطااع الفعحاي، السنوا  وفي   

 .المثمرة ااشجار لذر  الوطني والبرنامج والجنوب، الشما  في اقمتياز طرة  عس ااراضي استصعح

  الفرع الثاني:  نية الملكية الزراعية في المغرب
حما  ،  امناةثقافية واجتماعياة مت نتماءا ا عدةالوضعية العقارةة للراضي  المذرب معقدة انها تتوزع على  تعد   

نجااد تنااا  ااراضااي الجماعيااة أو السااعلية )أن مااا يعاارف   راضااي الجمااوع أو العاارب(، وأراضااي أمااع  المخاازس، 
ب تل  التي تم منحها ماس طارف المخازس وأراضي ااح ا ، وأراضي الموا ، وتنا  نوعية أخر  تي أراضي المي

لفايدة  عض الق اي  الحمايية للمدس التي تحي  بها ماس أجا  اساتذعلها فاي مقابا  تقاديم خادما  عسا رةة لماس دوس 
، 2الااتم س مااس تملي هااا، وأخماارا تنااا  أراضااي فااي ملميااة خاصااة متصاارف فمهااا أصااحابها، وأراضااي الزوايااا والشاارفاء

 :3مليوالتي يم س توضيحها فيما 
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 متملمهااا أصااحابها مااس خااع  اإلر  أو البيااع  ،ااراضااي التااي توجااد فااي ملميااة خاصااة وتعنااي مااع  الخااواع:أ
عقاااود عدلياااة موثقاااة أو شاااهادا  صاااادرة عاااس المحافظاااة العقارةاااة( )قانونياااة وتثبااا  فاااي ساااجع  … والشاااراء أو

 .متصرف فمها معممها     حرةة وف  ما تحدد  مصالحف أوق
  عاس طرةا   ذربياةالم ا وتي    ااراضي التي توجد في ملمية الدولة، تتصرف فمها السالط نية:اامع  المخز

للذماار مااس أجاا  اقنتفاااع مقاباا  دفااع ضاارايب أو بيعهااا؛ وتشاام  أنواعااا  ثماارة مااس ااراضااي   رايهااااسااتذعلها أو 
ااصاالممس مجهاا  معممهااا البورةااة والسااقوية والمذروسااة )الملاا  الذااابون( و اا  ااراضااي التااي ق مااع  لهااا أو 

 .(أراضي الموا )
 :التااي ترجااع ملممتهااا للقبملااة ولااي  للفاارد، ماااتم  العاااروب،تااي تلاا  ااراضااي المعروفااة  اا رض  أراضااي الجمااوع

دخا  القبملاة لفايادة العاايع  الم وناة   ا داة تنظيمياة ماؤطرة جمااعياستذعلها واقنتفاع منها عس طرةا  تنظايم 
لهااا وفقااا لمنطاا  متمااوس مااس تقالمااد وأعااراف خاصااة بهااا، قباا  أس تتاادخ  الدولااة فااي تاادبمر شااؤوس تاااا النااوع مااس 

 اثاار التنظاايم الجماااعيتااو الوصااي علمهااا بااد   صااار، فااي المذاارب ااراضااي بخلاا  جهاااز تااا ع لااوزارة الداخليااة
 . 0726فبرامر  12وع بتارةت المنظم اراضي الجم مرسومصدور ال

 :تام منحهاا لفايادة  عاض الق ايا  الحمايياة مقابا   ذربياةوتاي أراضاي تادخ  فاي ملمياة السالطة الم أراضي الميب
تقاااديم خااادما  عسااا رةة والمسااااتمة فاااي الحر اااا  المخزنياااة لاااردع  ااا  الق ايااا  المتماااردة والرافضاااة لااادفع وأداء 

 .فاع منها دوس التم س مس تملمهاوال  مس أج  اقنت الخزةنةالم و  لفايدة 
 : تعارف اساتذعق فعحياا ماس طارف أن  ااس وق توجاد فاي ملمياة أن  وتي    ااراضي التي ق أراضي الموا

أحد سواء  اس فردا أو جماعة، وتاا  النوعياة ماس ااراضاي أصا ح  الدولاة تاي المفما  والمساؤو  عاس تادبمرتا 
 . ذربيةو التالي ىقحامها في دايرة اامع  الم

 : وتااااي  ااا  ااراضاااي التااااي تساااهر علااااى تااادبمر شاااؤونها وزارة ااوقاااااف والشاااؤوس اإلسااااعمية أراضاااي ااح اااا 
 .، وتخصيع رةعها في سبم     الخدما  اإلحسانية والخمرةة والدمنيةالمذربية

 :لية تااي ااخاار  تناادر  ضاامس ااراضااي التااي يم ااس توصاايفها   راضااي الجمااوع السااع أراضااي الشاارفاء والزوايااا
اا  وازع دمناااي، مجعااا  منهاااا نوعاااا عقارةاااا قايماااا بااتاااف، وتاااو نااااتج عاااس وقاااف  عاااض اافاااراد أو الجماعاااا  أو 
الساالطة المخزنيااة لرةااع  عااض أراضاامهم لفاياادة زاويااة أو طرةقااة مااا  ااالنظر لرمزةتهااا الدمنيااة التااي تاادخ  فااي بااؤرة 

 المقد . 
الااان انع اا   شاا    ،ر  بماار علااى نماا  وحجاام اقسااتذع  ااالمذرب تاا ثم ةااة المعقاادةوضااعية العقار ال تااا ونااتج عااس 

م اشر على مستو  الععقا  اقجتماعية واققتصادية، فالفعحمس الامس سلب  منهم أراضمهم في الفترة اقستعمارةة 
اساتقع  أص حوا غمر مالممس، و التاالي تام ماس شا لوا ط قاة العماا  الازراعممس فاي أراضامهم وأرض أجادادتم، و عاد 

، مماا 1ظلوا يش لوس نف  الوضع بنف  ااراضي التاي تام تفوةتهاا وتوزةعهاا لفايادة أقلياة ماس   اار المعمامس المذرب
نحاو المدمناة  حثاا عاس مصاادر أخار  للعايب،  فنازح تاؤقء الفعحامسأد  ىلى فقداس ععقة وارت ا  الفاعح   رضاف، 
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 ماا  ،فاي النماو الاديموغرافي للمادس وتضاخم عادد سا انها معتبارةزةاادة  فنتج عن اامر الان، ضواحمهافي  وااستقر و 
ومحع  انشطتهم التجارةة فشا ل  أحزماة  اتخاوا منها م و  للس س، قصدمرةةتموةس أحياء  نزوحال اتا ترتب عس

 ، وتو ما انع   سل ا على اإلنتا  الزراعي واقتتمام  القطاع الفعحي  ش   عام.للبؤ  تحي   المدس وتطوقها

 سياسة الدولة فيما يخص االستثمار الفالحي: الثاني المطلب
 ىلىترمي  وسياسا  برامج، مس خع  نظرا لدور  اإلستراتمجي يقطاع الفعحلالدو  أتمية  بمرة لعدمد أول  لقد    

دور أساساي فاي تموةا   الاان ملعاباقساتثمار الفعحاي ، مس خع  تشاجيع لنهوض  القطاعوا تعزةز اامس الذاايي
 عم  قارة ودايمة. ناصبالمشارةع وتوفمر م

 الفرع األول: سياسة الدولة الجزائرية فيما يخص االستثمار الفالحي
اإلصعحا  للنهوض  القطاع الفعحي علاى  عدمد في استحدا  اقستقع الح وما  المتعاق ة منا  لقد سارع    

 ماثعسأمام القطاع الفعحي تحدياس  بماراس متال  انف ، واققتصاديةالسياسية  تمسالتي عرفتها الساح الظروفضوء 
وعلياف فانس القاراءة فاي مختلاف المراحا  ، ااماس الذااايي للا عد عزةزمع ت اققتصادنجع  الفعحة محر  للنمو في 

سياساة الدولاة الجزايرةاة فيماا مخاع تت اع يعاد ضارورة  اقساتقع مناا   االجزاير التي مر بهاا تطاور القطااع الفعحاي
 .وبناء سياسية فعحية تسمح برفع الرتاس المحدد في توفمر اامس الذاايي اقستثمار الفعحي نحو

 (0792/0797 أوال: خالل مرحلة التسيير الذاتي والثورة الزراعية 
 حما علاى المساتثمرا  الفعحياة الذنياة ماس  اتتمامهااىلى تر مز  الفتية الجزايرةة مذادرة المعمرةس  الح ومة أد    

ألاف مساتعمر فرنساي وأورباي علاى أمثار ماس خما   99 سيطر أمثر ماس فقد ،الواسعة ةمساحالخصو ة ااراضي و 
  .1فعح جزايرن ألف  211مساحة ااراضي الصالحة للزراعة، فيما  ق  ااربعة أخما  في عهدة 

 0726وفاااي سااانة  ،علاااى مجموعاااة ماااس الفعحااامس ليسااامروتا  ااا جراءالمساااترجعة تاااا  ااراضاااي الخصااا ة  وزعااا    
اإلعااعس عااس تطبماا  مرسااوم التسااممر  0726ساانة أصاا ح  نصااف الماازارع الشاااغرة مساامرة ااتيااا لمااتم شااهر مااار  

نشااء تزامناا و الااتي وبادأ  عملياة تا ميم ااراضاي الزراعياة  علاى  عملا التاي  عالهيئوة الوطنيوة لاصوالل الزراعويعان
 . 2التسممر الااتي في ىطارجميع المزارع المسترجعة ضع لتألف ت تار  911مزرعة على مساحة  099 استرجاع

معتبااارة  النسااا ة للنشااااا    اسااااتثمارا قامااا  السااالطا   0727ساااانة  اقشاااتراميىعاااادة تنظاااايم القطااااع  ظااا وفاااي    
فااااي  0791تساااابب ساااانة  ممااااا ،علااااى المااااوارد البتروليااااة أمثاااار مااااس الزراعااااة اقعتمااااادفضاااال   حماااا ، اققتصااااادن

ماس ( %61)ماس حاجتهاا ماس الحباوب الجافاة و( %01)تستورد ما يقارب ثل  حاجتها مس الحباوب و الجزاير جع 
 .مس الحلمب( %11)البيض و

ديااة تهاايمس عليااف الملميااة الخاصااة مصااحو ة بتمر ااز القطاااع الفعحااي علااى طبيعتااف التقلم ظاا  خااع  تااا  الفتاارة    
مس ااراضي المختصاة فاي ( %91) مس المزارع تحت ( %6)  عض المع  حم  أس ق ضةاراضي الخص ة في ا
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ال طالااة ممااا دفااع  وانتشااارساا اس اارةاااف  ارتفاااعالقطاااع الفعحااي فااي تلاا  الفتاارة مااس  عااانىزراعااة الحبااوب،  مااا 
 0790رع الريي  الراح  توارن بومدمس إلطعا مشروع الثورة الزراعياة سانة االمدس، ليس اتجا  الس اس ىلى النزوح 

بهاادف ترقيااة حقيقيااة للفعحااة مااس خااع  تجمااع الفعحاامس فااي تعاونيااا  الثااورة  عاألرض لموون يخوودمهاعتحاا  شااعار 
 اشاتراميةإلضافة ىلى ىنشاء قار  الزراعية، مراق ة التموةس والتسوة   فرض تعام  مع تعاونيا  للتموةس والتسوة   ا

 .تجمع مستفمدن الثورة الزراعية

 0772ثانيا: أولة المشاورات الوطنية حول الفالحة سنة 
 الت عياة الذاايياة للخاار  زامادتو  ماس جهاة، جد معقدة نتمجة السياساة الزراعياة 0791قد  ان  ااوضاع في سنة ل   

تمدمااد ، ىنشاااء ساادود علااى غاارار ليااة وضااع قاعاادة تي نحااو الوطنيااةح ومااة ال اتتمااام وعليااف تحااو  مااس جهااة أخاار ،
شاا  ا  توزةااع المهرباااء، رفااع الحااواجز البمروقراطيااة التااي  اناا  تعرقاا  نقاا  وتااداو  الساالع، الزةااادة فااي ماانح العتاااد 

 .1والمواد لم  القطاعا  التي تنش   التنسم  مع القطاع الفعحي
راضي وحيازة الملمية الزراعية لمتم ىعادة تي لة أمع  الدولة بننشاء اا استصعحصدر قانوس  0792 سنةوفي    

 .ت تار 911متوس  مساحتها  اشتراميةمزرعة فعحية  6211
وتوزةاع ممتلماتهاا  اقشاتراميةحما  تام حا  المازارع الفعحياة  ،قانوس المستثمرا  الفعحية 0799  ما صدر سنة   

ت تااارا، متااراوح عاادد المسااتفمدمس فااي المسااتثمرة  21متوساا  مساااحتها  ألااف مسااتثمرة فعحيااة جماعيااة 99علااى نحااو 
 7و 9 قف مساتثمرة فعحياة فردياة متوساا  مسااحتها متاراوح ماا باامس  1أفاراد، مااع ىحصااء  2ىلاى  6الواحادة ماابمس 

  .2ت تارا 
ألاف  99  ألاف ت تاار  انا  لاد 221تام اساترجاع  وعلاى ىثار قانوس ىعادة اامع  المؤمماة،  0771 صدر سنةو 

 اثار صادور جدمادا اقتصاادياالا عد نمطاا  ت ااا دخلا و ساب  نتمجة اإلتما  الان انع   على حجم اإلنتاا ، مال  
قااانوس التوجيااف العقااارن  ماانح ملميااة المسااتثمرا  الفعحيااة اعضااايها ورد  عااض ااراضااي المؤممااة ىلااى أصااحابها 

لذاء قانوس الثورة   .3لزراعة والتسوة الزراعية ومنح  ام  الحرةة في اوان
وخباااراء جاااامعممس  ذااارض ىعاااادة  الفعحاااي فااااعلي القطااااع شااامل  0779سااانة  مشااااورا  وطنياااة انطلقااا  ت اااااو   

نموا  جدمد  ستحدا واالفعحي،  قطاعاللتنمية   ليا  جدمدة اقتراح، مع لماضيةسنة ا 61 خع تشخيع القطاع 
  .في ىطار التحو  نحو السوا العالمية والفعحمسللععقا  الواجب ىقامتها بمس اإلدارة 

 (2111/2112ثالثا: استقرار وورامو للنهوض بالقطاع الفالحي  
المخط  الاوطني  مس خع  للقطاع الفعحي ينطعا برنامج ىنعاشقام  الدولة ب اامني اقستقرار استت اب عد    

(، حمااا  وجاااف الااادعم للمساااتثمرا  الفعحيااة للرفاااع ماااس مساااتويا  اإلنتاااا  لتحسااامس 9111/9112للتنميااة الفعحياااة )

                                                           
 .61، ع0791، المؤسسة الوطنية للمتاب، الجزاير، جغرافية الغذاء في الجزائرعبد المرةم عموس،  -  1
 .6ع  ،9112، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة الجزاير، فيفرن الجزائريةحدود وفعالية دعم الدولة في السياسة الزراعية را ح زبمرن،  -  2
 .69، مرجع ساب ، عجغرافية الغذاء في الجزائرعبد المرةم عموس،  -  3
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فااي اإلدارةااة عملهااا و واصاال  الهميااا  التقنيااة   ماااالذااييااة للاا عد،  متطل ااا ال تذطيااةمساااتمة القطاااع الفعحااي فااي 
 فااي مسااتو   واسااتقرارمساااحا  اإلنتااا   رفااع أد  ىلااى، ممااا تااا  الجدماادمااع واقااع اإلناإلرشاااد وتمميفهااا   ليااا  متا عاة

 .الواردا  الفعحية
ي فاي العملياة الرةفا الوسا ىدماا   عاس طرةا تم توسيع المخط  الوطني للتنمية الفعحياة  9119 ومع انطعا سنة

 نقامة شرامة محلياةب عنىت مختلفةية ىستراتمج ر ايزلمتم ىطعا البرنامج الوطني للتنمية الفعحية والرةفية ب التنموية،
 .المبدعة نتاجيةدعم تنفما النشاطا  اإلوت
وتثماامس المااوارد  اققتصاااديةالنشاااطا   عدماادىطااعا  مااس خااع تقاارر ترقيااة المناااط  الرةفيااة  9112ساانة  ومنااا   

 ااخا  عمس اقعت ار نقا  القوة والضعف     ىقليم. ال شرةة، مع
الاااان و  9119أو   16الماااؤر، فاااي ( 02/ 19) لمصاااادقة علاااى قاااانوس التوجاااف الفعحاااياتااام  9119وفاااي سااانة    

عبااد العزةااز  جزايرةااة، لمليااف خطاااب ريااي  الجمهورةااة المعاااسااطر محاااور التنميااة المسااتدامة للفعحااة وعااالم الرةااف 
  .سياسة التجدمد الفعحي والرةفي ر ايزوالان وضع   س رة بوقية 9117بوتفليقة شهر فيفرن مس سنة 

صااايذة عقاااود  اعتماااادتاام وعلياااف ، متوازناااة باامس جمياااع ااقااااليمتنمياااة  نحااو تحقمااا برناااامج التجدماااد الرةفاااي  رماايوة   
ىلى  9111سنة ( %2) قفز مس و اإلنتا  الفعحي الانما سمح بتحسمس النس ة السنوية لنمم 9101النجاعة سنة 

 قف مشااروع  01ساا اس الرةااف مااس خااع  ىطااعا أمثاار مااس لة يمعيشااالظااروف ال، مااع تحساامس 9101ساانة  %)7)
معممس ت تاار  9ألف أسرة مع تثممس  961ألف منطقة رةفية، وتو ما يم   99 اجوارن للتنمية الرةفية المندمجة ب

، وفاااي ىطااار السااامر الحساااس 1والفضااااءا  السااهبية والمنااااط  الصااحراويةمااس ااراضاااي الفعحيااة  المنااااط  الجبليااة 
،  عالتحادنع،  عالرفما ع ثعثة أصناف مس القروض اقتراحعد برنامج التجدمد الرةفي تم ح  ىش الية التموة  المالي  ل
 السمولة المالية المافية لتموة  مشارةعهم. وتو ما يسمح للفعحمس بتوفمر عالتعاضدنع

الفعحي الاان حا  ىشا الية العقاار الفعحاي، حما   اقمتيازقانوس  بنصدارالوزارة  قام  9100لع سنة مع مطو    
علااى  اسااتثماراتهمااراضااي لتنويااع  اسااتذع مااس للفعحاامس  م ااسدفاااتر الشاارو  التااي تمااس  فقآلاعلااى   شاامرالت تاام

نجاااز ساا ناتهم الرةفيااة،  لعسااتفادةساانة، ولهاام أحقيااة الاادخو  فااي شاارامة مااع أجانااب  21ماادن  مااس الخباارة ااجنبيااة وان
  ا.بتورة  اارض أو التناز  عنها للدمواس الان يقوم تو اآلخر بت جمرتا لمس مخدمه اقمتيازويسمح لهم ح  

 الفرع الثاني: سياسة المغرب فيما يخص االستثمار الفالحي
، الاا  أنااف يساااتم واقجتماعيااة اققتصاااديةفااي التنميااة  أتاام القطاعااا أحااد  فااي المذاارب يشاا   القطاااع الفعحااي   

 الشااذ  فااي القطاااع الفعحااي نساا ة مااا يمثاا   ،مااس الناااتج الااداخلي الخااام( %91ىلااى ) (%01) بنساا ة تتااراوح باامس
 .2الوس  الرةفي النس ة ىلى ( %91)ذ  ومس ىجمالي مناصب الش( 21%)

                                                           
شاورة،  لياة ، ماا رة ماجساتمر غمار من2119-2111سياسة التنمية الفالحية في الجزائر: دراسة حالوة المخطوط الووطني للتنميوة الفالحيوة خدمجة عياب،  -  1

 .99-99، ع ع 9100العلوم السياسية واإلععم، جامعة الجزاير، 
 .www.akhbarona.com/writers/105764.html، 91/16/9109مادة علمية على الموقع  -  2

http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
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 ، واساعة المادقتصاادية اعبار مخططاا  ة والتي تم  ىصعحا  تي لي  المذرب عدة وقد شهد القطاع الفعحي   
، ماس أجاا  النهااوض  القطاااع الفعحااي 9119رةاا  فوماس باامس تااا  المخططااا  نجااد مخطا  المذاارب ااخضاار فااي أ

 مااا مر ااز علااى  المذربااي، لماا  الفاااعلمس فااي القطاااع الفعحااي املةمخطاا  المذاارب ااخضاار علااى مقاربااة شاا بنااىوة
ىلاى ىنعااب  ىضاافةوالا  بهادف ضاماس ااماس الذااايي ، جياةوالتماما  الجماد بامس السعسا  اإلنتا ارا اقساتثم قويةت

 :دعامتمسمخط  المذرب ااخضر على  رتمزوة، صادرا  المنتجا  الفعحية وتثممس المنتجا  المحلية
 :التااي  مسااتثمرا مقبلااة، وفااتح ال ساانةعلااى مااد  عشاارةس  سااتثمار اقالفعحااة   عصاارنةتتعلاا   الدعامووة األولووة

 .سنة 21الخاع عس طرة  اإلمجار لمدة  اقستثمارأمام  مذربملمها الي
 :س عاا فاارد مااوس مل 16 ةعيشااموتتعلاا   الفعحااة التضااامنية وتهاادف ىلااى تحساامس دخاا  وظااروف  الدعامووة الثانيووة

 .الناييةالرفع مس مردودية اإلنتا  والمحاصم  الزراعية للفعحمس خاصة في المناط   طرة 
ماس طارف  مجاارلإلراضي اا 1و الة التنمية الفعحية المذرب ممثلة في برنامج المذرب ااخضر وضع  في ىطار

ألاف ت تااار  011المسااحة اإلجمالياة المعروضااة ىلاى  حماا  بلذا  ،مساتثمرةس مذارباة وأجاناب وفاا  طلاب عاروض
ألاااف ت تاااار  90ماااس ااشاااجار المثمااارة منهاااا  ت تاااار ألاااف 16 ةعاااا تااام زر  ،  مااااملياااار ماااورو 9.2 اساااتثمار منااااتز 

 .2الزةتوس  خصص  ت تار ألف 99لحوامض ول خصص 
فااي تطااور مسااتمر،  فعحيااةال فالتااي موفرتااا المذاارب قصااد تلبيااة نمااو الطلااب العااالمي علااى منتجاتاا قمتيااازا اىس    

 المذاارب تااوفر ىضااافة ىلااى، الخارجيااةالجمر يااة لوصااو  المنتجااا  المذربيااة ىلااى ااسااواا  التسااهيع ىلااى  ىضااافة
 .وااجانبالعمالة الماترة في العم  بتملفة تنافسية مهمة، تا   لها مزايا جاا ة للمستثمرةس المحلممس 

المنجاز فاي المجاا  الفعحاي  تثمارسااق، الا  أس خلا  وحادا  تثمامس اإلنتاا عملياة  بتشاجيعالمذارب لقاد قاما     
الفعحياة،  ماا تعما  علاى صاناعة الماواد الذاايياة  نشاطةاايستمر في تحسمس مردودمتف وحجم اإلنتاا  فاي مختلاف 
مس الدعم العدمد مس المشارةع الزراعية في مختلف  استفاد لتعزةز تذطية حاجيا  السوا الداخلية والخارجية، وقد 

نتا  اللحوم الحمراء والبيضاء والحلمب زرا  على غرارالقطاعا    .وغمرتاعة البوامر والحوامض وان
 اقساتثمار وتوجياف هادف تشاجيعبصاندوا التنمياة الزراعياة  حدا ساتافي ىطاار برناامج المذارب ااخضار لقد تم    

اإلم انياا   واساتذع ، مس خع  منح ىعاناا  تساتهدف تحسامس مردودياة اانشاطة الفعحياة في القطاعا  الفعحية
 .الزراعية

فااي المشاارةع الفعحيااة حما  خصصاا   ا  مااس  لعساتثمار ماا خلقاا  مجموعاة مااس البناو  صاانادم  مالياة موجهااة 
ملياار ماورو مخصصاا  2.07وفاا بنا  غعفاا مالياا قادر   والتجاارن  والشار ة العاماةالقرض الفعحي والبنا  الشاعبي 

تهاا تذطم ماس خاع  ا الت ممنياةمنتجاتهاأماام المساتثمرةس  ىلى مؤسسا  الت ممس التي تضع ىضافة، 3للمجا  الفعحي

                                                           
وتشاام  مهامهااا تقااديم مقترحااا  خطاا  عماا  للساالطا  الح وميااة لاادعم  ،مخطاا  المذاارب ااخضاار تنفمااامؤسسااة عموميااة تتمثاا  مهمتهااا فااي المشااار ة فااي  -  1

  .القطاعا  الفعحية اا  القيمة المضافة العالية، وال  بهدف تحسمس اإلنتاجية
 .62ع، www.hespress.com/societe/6226.html ،91/16/9109،2107التقرير السنوي المذرب، و الة التنمية الفعحية،  -  2
 .www.akhbarona.com/writers/105764.html، 91/16/9109مادة علمية على الموقع   -  3
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نتاااااا  الزراعاااااي  الجفااااااف التذمااااارا  المناخياااااة التاااااي متعااااارض لهاااااا اإل علاااااى غااااارارلعدماااااد ماااااس المخااااااطر الطبيعياااااة ل
 .1والفيضانا 

ملياار درتام ماس  99  العاماة وملياار درتام ماس ااماوا 60مبلاغ  (9119/9102لقاد اساتثمر المذارب خاع  الفتارة )
ملماوس، فااي حاامس  0.9ىلااى  911.111عاادد اقسااتذعليا  الفعحياة مااس مماا انع اا  فااي ارتفااع  ،ااماوا  الخاصااة

ارتفااع اإلنتااا  الفعحااي  فااي حاامس (،9111/9119)مقارنااة  ااالفترة ( %00) اسااجل  المساااحا  المذروسااة ارتفاعااا باا
(، %62) ارتفعا  نسا ة الم نناة ىلاى في حامس ،ت تار   دوا  الرن  666.111تجهمز  تم ،  ما(%26ما يقارب ) 

علاااى ( %96)و (%69) ارتفاعاااا بنسااابتي ةساااج  النااااتج الاااداخلي الفعحاااي الخاااام والتشااذم  فاااي مجاااا  الفعحااا مااا 
مجموعاة اا  النفاع اققتصاادن وأزةاد ماس  91 ساتحدا ا عاس طرةا  ما تم تعزةاز تي لاة القطااع الفعحاي  ،التوالي
 .2اونية فعحيةتع 261
مااس أراضااي الدولااة واإلعانااا  الماليااة مااس أجاا  تحساامس   اقسااتفادةساامح مخطاا  المذاارب ااخضاار للمسااتثمرةس لقااد 

المخطا  فاي ظارف وجماز  استطاعوقد  ،لتحقم  الجودة في ظروف محفزة عيمةالم عوام ال تهميةقدرتهم التنافسية و 
المتممز  والحضور واقجتماعية اققتصاديةعلى مواجهة التحديا   وجعلها قادرة ،أس يطور أسالمب الزراعة المذربية

 .الخارجية مستو  ااسوااعلى 

 أسلووي التسويل واألسعار: الثالثالمطلب 
العاالم  ساوا واحاد أماام السالع المنتجاة فاي  نحوالمشتر ة ىلى النظر  ارةعالمشالدولية و  اقستثمارا  انتشار  أد   
س لم يو  ،مختلفة دو  ، س يقو  على مواجهتها داخ  أسواقفمنافسة في الدو  ااخر  فلالأن منتج مس مواجهة  قو  ان

صاناعة قارار التساعمر، وتهاتم  عواما التساويقية علاى دعام متخاا قارار التساعمر وتادخ  ضامس  المعطياا عما   ماا ت
ع مناتج المنشا ة ماع بتمالمف وأسعار المنافسمس بجانب التعرف على تفاصم  مستو  الجودة والنصمب السوقي وموق

 منتجا  المنافسمس  السوا ومعدق  التقدم وغمر ال . 
وتنا  معالجا  مختلفة  حسب حالة التناف  المفتوحة أو اقحتمارةة وما ىاا  انا  الحااق  اقحتمارةاة ماس خاع  

 .مجموعة قلملة أو مس خع  احتمار فردن مطل  وما ىلى ال 

 سعار للمنتجات الفالحية في الجزائرالفرع األول: أسلووي التسويل واأل
ملع اااس  فهماااااجاازاء الرييسااية فااي السياسااة اققتصااادية الزراعيااة،  أتاامأساالوبي التسااوة  وااسااعار مااس يم ااس اعت ااار 

مجموعة اإلجراءا  والقرارا  والقوانمس التي  فهما ع ارة عس، في الجزاير أداء القطاع الزراعي دورا  بمرا في مستو  
علاى  في شتى المجاق  اإلنتاجية واقساتهعمية، وتاي باال  تاؤثر ومنافا التسوة  ىلى تموةس تي   ااسعار تؤدن

 ، وتو ما نحاو  توضيحف فيما ملي:اإلنتا  واقستهع  والتوزةع، ومس ثم على مستو  المعيشة    مس
 

                                                           
 .www.akhbarona.com/writers/105764.html، 91/16/9109مادة علمية على الموقع   -  1
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 في الجزائر أوال: مؤشرات األسعار
 المدمرةاة  تااممثلبتادخ  الح وماة  تحدمد ااسعار للمنتجا  الفعحية في الجزاير  عد اقساتقع  مارت   أساساا ىس   

أسعار مختلف الخضر والفوامف يستمر ىلى غاية نهاياة تقوم في بداية    أسبوع بوضع  التي  ان  الم لفة  التجارة
والاان ماس شاانف ، 0797 سانة ىصاعحا  اثر اقتصاد السوا وتحرةر ااسعارو عد انتها  الجزاير لنظام ، ااسبوع
عار تادخ  الدولاة فاي تحدماد أسا اساتثناء ماع ،للمنتجا  والسالعسعار مختلف ااعدم تدخ  الدولة في تحدمد  ضماس

 الطلب.ضع لقانوني العرض و ااسعار تخ وعليف صار  ،الخبزالمنتجا  ااساسية  الحلمب و 
ق  ،منافساةال  عمادة  ا  ال عاد عاسحادد وفا  معااممر تما دام  ااساعار تو  تجا  الفعحية في الجزايرالمن ىس تسعمر

الطلب، على اعت ار أس السعر النهايي المقدم للمستهل  = تملفة اإلنتا  التي متحملها مندر  ضمس قوانمس العرض و 
  الوسطاء المختلفوس.الفعح + تامب ربح الفعح + جميع توامب الربح التي ي خاتا 

 التطور اإلجمالي لمؤشر األسعار في الجزائر – 0
تااااا التذمااار يفسااار (، %7)نماااوا قااادر   ،9106الجزاير فاااي ديسااامبر اقساااتهع   ااايساااج  المؤشااار الخاااام اساااعار    

أسااااعار  مااااا سااااجل  ، الخاااادما واسااااتقرار نساااابي للمااااواد المصاااانعة و ( %9.0)+ارتفاااااع أسااااعار المنتجااااا  الذااييااااة 
 أساااعار المنتجاااا  الزراعياااة الطازجاااة زةاااادة قااادرتا وأيضاااا عرفااا ( %0)  قااادر  ارتفاعاااا المصااانعةالمنتجاااا  الذاايياااة 

(6.9%)1. 
( %0.0)+ قادر تذمارا  9109مقارنة  الشهر نفساف ماس سانة  9106سنة أسعار المنتجا  الزراعية الطازجة  عرف 
-) بنس ة الدجا ولحم ( %02.0-بنس ة ) وال طاطا (%9.7-بنس ة ) الخضر   مس في  انخفاضا تسجم  مع 
91%.) 

معااد   ، أمااااقنخفاااضتطااور المسااتو  العااام للتضااخم المتممااز  مماا  نحااو   اااس لهااا ااثاار المبماار فااي طااورا تااا  الت
فاااي ( %9.2)تقااا  ىلاااى ان، 9109 سااانة المساااج  فاااي( %7.9) حاااوالي  رتفااااعاق عاااد و  اقساااتهع التذمااار اساااعار 
 .91062في ( %6.6)ليص  ىلى ، 9106مس السداسي ااو  

 تطور أسعار المنتجات الغذائية – 2
مااس  مقارنااة  شااهر نااوفمبر 9106ديساامبر  فااي( %9.0)فااي ااسااعار بنساا ة  ارتفاعاااالمنتجااا  الذااييااة  عرفاا    

حما   ،اقتجاا المنتجا  الزراعية الطازجة عام  رييساي لهااا في ااسعار، وتمث    انخفاضالان تممز  نف  السنة
 مختلااف( علااى الترتمااب، فااي حاامس %6.0)و ( %9.0)  قاادر  تراجعااا   اسااتثناء أسااعار الفوامااف والباايض التااي سااجل

 .ساتم  في تا  النتمجة بدرجا  متفاوتةااخر  المنتجا  
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 2103حسب فئات المنتجات ديسم ر األسعار في الجزائر  تطور(: 03-3الجدول  
9110  =011 

 الوزن  
 (%التغير   المؤشر

 2103نوفم ر 2103ديسم ر 
 2103ديسم ر 

 2102ديسم ر 
 2103ديسم ر 

 2102شهر  02
 2103شهر  02

 6.09 0.92 0.92 092.10 260.99 المواد الغذائية
 2.19 0.01 6.29 991.92 027.09 المنتجات الزراعية الطازجة
 9.69 0.62 1.09 029.12 929.17 المنتجات الغذائية المصنعة

 0.79  0.12 - 1.09 020.92 679.70 المنتجات المصنعة
 2.99 1.22 11 021.90 027.99 الخدمات

 مرجع ساب .المصدر: الدمواس الوطني لإلحصاييا ، مؤشر أسعار اقستهع ، 

 ثانيا: تسويل المنتجات الزراعية في الجزائر
 مراح  وتي:لقد مر  عملية تسوة  المنتجا  الفعحية في الجزاير بثع     
  0727إلة غاية  0791المرحلة األولة: من سنة 

لفعحاة عرف التسوة  في تا  الفترة ش ع واحدا، ىا تمث  في الحمع  اإلععنياة التاي  انا  تقاوم بتنظيمهاا وزارة ا
 توعمتهم مث  مواعمد الحر  والبار، الرب  المبمدا ... ىلت.مس أج  تحسي  المواطنمس و 

  :0773إلة غاية  0727من سنة المرحلة الثانية 
دخ  التسوة  فاي الجزايار شا ع جدمادا  سابب تبنمهاا ققتصااد الساوا وانطاعا المنافساة فاي شاتى  0797منا سنة 

توظماف عادد ماس  منتجاتهاا، ماس خاع  محاولتهااالمجاق ، وعليف أدر   باال  المؤسسا  الجزايرةة أتمية تسوة  
 .المختصمس في مجا  التسوة 

  0773المرحلة الثالثة: منذ سنة  
مس اج  دخو  السوا الجزايرةة، اامار الاان زاد ااجنبية  مؤسسا لل اس تنا  تدف  قانوس اقستثمار  منا صدور

 .وطنية أو أجنبيةسواء  ان   جميع الشر ا المنافسة بمس  مس حدة
 خاصاة ماع اعتمادتاافاي السانوا  ااخمارة  بمرا  تطورا في الجزاير سويقية للمنتجا  الفعحيةالت اإلستراتمجية شهد 

 سااوة  عمليااة ت التااي تقااوممؤسسااا  ال ماادعد وبااال  وجااد المنتجااا  الفعحيااة،  تسااوة علااى القطاااع الخاااع فااي 
 التطبيقا  التسويقية )المنتج، السعر، التوزةع، التروةج(. والتي تمار المنتجا  الفعحية 

  في الجزائرالمسالك التوزيعية للمنتجات الفالحية
يقااوم التااي نشاطة و اااا اامنظمااة وفا  القااانوس التجاارن النشااطة ااالمسااال  التوزةعياة للمنتجااا  الفعحياة يقصاد     

 ، ويم س توضيح تا  المسال  التسويقية  التالي:تم المنتجوس أو وسطاء سواء  اس ال اعةبها ال اعة المتجولوس 
 المستهل ؛ الفعح  -
 المستهل ؛ أسواا التجزية  الفعح  -
 المستهل ؛ أسواا التجزية  أسواا الجملة  الفعح  -
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 المستهل . أسواا التجزية  أسواا الجملة  وسطاء تجارةوس الفعح  -
المساااتهل  النهاااايي بااامس الفاااعح و مختلفااامس وساااطاء  وجاااود التساااويقية المختلفاااة يعحااا تاااا  المساااال   وت ااااا وحساااب

لهااا    مااا قااد ماانجم عنااف احتمااار، منتجااا ارتفاااع فااي أسااعار تااا  ال لياافمترتااب ع ااماار الااان ،للمنتجااا  الفعحيااة
 في العرض. ما متسببالمنتجا  

 معولات التسويل الفالحي في الجزائر 
  :في الجزاير فيما ملي ةالفعحيللمنتجا   ةالتسويقي العمليةمعوقا   على العموم تتحدد   
 للمنتجا   ش   عام في الجزاير؛اقتتمام  التسوة  الفعحي  ضعف 
  تمالمفارتفاع و مس جهة  ضعف الثقافة التسويقية للمنتجا  الفعحية لد  المنتج )فعح أو مستثمر( أو الوسي 

  مس جهة أخر ؛التسوة  
 ؛التجزية للمنتجا  الفعحيةأسواا ا الجملة و اسو أ ضعف اقنض ا  في    مس 
  لمقامي  الجودة العالمية. رغم مطا قة تا  ااخمرةللمنتجا  الفعحية  ن التصدمر   النشا  اقتتمامضعف  

 للمنتجات الفالحية في المغربالثاني: أسلووي التسويل واألسعار الفرع 
الحرةااة اعطاااء آلليااة السااوا، حماا  عملاا  علااى  اسخضااعمأساالوبي تسااوة  وأسااعار ىلااى ىت اااع   المذاارب عمااد   

  ما سنحاو  التطرا اليف. ااسعار و ميا  اإلنتا  واقستهع  الماملة لقو  العرض والطلب لتحدمد    مس
 أوال: تسعير المنتجات الفالحية في المغرب

المنتجا  الزراعية في المذرب موسما أو دورةاا أو عرضايا،  ماا أس لتعاقاب فتارا  الاروا  والمسااد تت امس أسعار    
النشااا  اققتصااادن  اناا  دراسااة طبيعااة التاباااب السااعرن  أشاا ا وفااي مختلااف  ،تاباااب ااسااعار الساالعي نااتج عنهااا

 التقلم  مس  ثار  الضارة أو التخلع منف.  هدفباققتصادية المختلفة  وأس ا ف مس أولويا  اتتمام المؤسسا 
 ساعار المتابا اة واإلنتاا  تجاو اااالسنوا  ااخمرة علاى عاتقهاا مراق اة ا في المذربية المتعاق ةح وما  القد أخا  ل

 .المزارعمس مع ضذو 
، المنتجاا    ء تجاوب المزارعمس مع تذمرا  الطلب علاى ناتج عسلزراعية ا س عدم استقرار أسعار المحاصم ى   

عااس تعااويض أن تبااو  فااي  وس يعجااز  مسىق أس الماازارع تمااالمف اإلنتااا  مسااتقرة نساابيا الحدمثااة تمااوس ا  وفااي الزراعاا
 آلق  وااسمدة والمد العاملة وغمرتا.ا المصارةف الموجهة لعقتناءطرة  تخفيض  ر عسااسعا

جاراءا  للمحافظاة علاى مساتويا  عالياة للساعار والادخ  الزراعااي جملاة ماس اإلىلاى اتخااا  اتجها  المذاربوقاد    
 ، واإلعاناا داقساتمرافا  والرسوم على المستوردا  وحصع ةاإلجراءا  التعر   ض    لية السوا، وقد شمل  تا 

 .ورفع السعر المدفوعة على الصادرا  واإلعانا  الم اشرة للمزارعمس وتحدمد اإلنتا  لتخفيض العرض
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أولااا  فاااي تنفماااا خطاا  التنمياااة اققتصاااادية وتحقمااا  أتااادافها، وقاااد  مهماااة السياساااة الساااعرةة الزراعياااة أداة عتبااروت   
مؤسساااا  متخصصاااة ماااع أجهزتهاااا  سياساااة الساااعرةة الزراعياااة وبنقاماااة ال  بمااارا اتتماماااافاااي العقاااود ااخمااارة  المذااارب

 :1السعرةة الزراعية قبد مس مراعاة القواعد التالية العزمة لتطوةر المتا عة والتنفما، ولمي تنجح السياسة
  ؛والتصدمرالزراعية وسياسا  اقستثمار وااجور والتصنيع واقستمراد  التنسم  بمس السياسة السعرةة للمحاصم 
 اا حااا  والتسااوة  وفااي  اا  مااا متعلاا   السياسااة السااعرةة  اقعتماااد علااى اإلحصاااءا  الموثااوا بهااا فااي نطاااا

 ؛الزراعية
 تسااويقف ومصاالحة المنااتج والوسااي  والمسااتهل ، ومراعاااة  مراعاااة جااودة المحصااو  ومتوساا   لفااة ىنتاجااف وموعااد

 ؛والعالمية ااسعار في ااسواا المجاورة
  منسااجم مااع أتااداف اإلنتااا  والتنميااة اققتصااادية  اسااتخداما جماادا ما  اإلنتااا  وضااماس اسااتخدامهاتسااعمر مسااتلز

 ؛الزراعية
 ؛لرةع جمد للمزارعمس وتحقيقا وخططف تشجيعا دعم الح وما  اسعار مستلزما  اإلنتا  الزراعي 
 ؛وأسعار مستلزما  ىنتاجها الزراعية اصم تحدمد الععقة بمس أسعار المح 
  وضع البرامج والسياسا  اققتصادية الزراعية الخاصة  استقرار  ونة السعرةة للمحاصم   الحس اس عندأخا المر

 ؛الدخ  الزراعي
 ؛استقرار الدخو  الشخصية والقومية على ظاتحقم  الث ا  النسبي للعرض والطلب حفا 
 لت اد  المحاصم  تشجيع اقمتفاء الااتي وعقد اتفاقا  دولية. 

 المنتجات الزراعية في المغربثانيا: تسويل 
أو تنظايم  فعح اال تعلا  اقماريعتبر تسوة  المنتجاا  الفعحياة ماس أصاعب المراحا  التاي يمار بهاا أن مناتج ساواء 

، وتااو مااا تعااو  للتااروةج والتعرةااف  ااالمنتو  المذربااي فااي  اا  انحاااء العااالملاااا عملاا  المذاارب جاتاادة  مهنااي فعحااي
 اتها الزراعية داخليا وخارجيا.علية في الرفع مس مستويا  مبيع

 الدولية السوق  في المنتجات تسويل- 0
لتحسااامس ظاااروفهم  ربالمذااافاااي ماااس فااارع جدمااادة للفعحااامس الفعحياااة  حاصااام علاااى الااارغم مماااا تتيحاااف زراعاااة الم  

التساوة ، وتملفاة اإلنتاا   ةماس مشاام  عدمادة متصادرتا مشا ل  الفية )خاصة صذار الفعحمس( عاني تات، المعيشية
 .المتصاعدة

فاااس مااع  ثاارة المميااا  المنتجااة،  اإلنتااا تملفااة  فمهااا تاانخفض التاايااخاار ،  اإلنتاجيااةفعلااى الع اا  مااس القطاعااا  
 طرةقة  ضارةنزالة ااعشاب الب خاصة ما تعل تملفة متصاعدة  لما ارتفع حجم اإلنتا ،  زراعية تتطلبالمنتجا  ال

 .اا  ااثماس المرتفعة مدوية وال  لتعويض دور اادوية

                                                           
 .79، ع0770 ، سورةا،جامعة دمش ، االلتصاد الزراعييحمى   ور،   -  1
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، خصوصاا  النسا ة ىلاى الفعحامس نحاو الخاار  مشا لة التساوة  الفعحاي مواجاف القطااع فااس ماا ساب ىلى  ىضافة   
والمتوسطمس، ما يضعهم ضحايا لعقود احتمارةة فاي مواجهاة شار ا  مهي لاة، أو  عاض ااساواا التجارةاة  الصذار

 .1لمبر ، التي ترغمهم على تورةد منتجاتهم  ش   حصرن، و  سعار غال ا ما ق تحق  لهم تامشا  بمرا مس الربحا
حقااا  مردودياااة مرتفعاااة تسااامح  غمااار أس عصااارنة القطااااع، التاااي تتخااا   بهاااا الفعحاااة فاااي المذاااربمشاااام  الرغااام و   

خاصااة لإلتحاااد ااوربااي التااي ات ااع سياسااة  بتسااوة  منتوجاتااف للخااار ، ىق أس عمليااة التصاادمر تواجههااا عاادة مشااام 
تصدر نف  المنتوجاا  والتاي لام يعما  المذارب علاى تنويعهاا لتصا ح أمثار  حمايية اتجا  المذرب  عد انضمام دو 

 .2تنافسية
، خصوصا  عد توقيع المذارب علاى مجموعاة ماس الفعحي ممداس اقستثمار على المذرب تشجيعومس تنا مجب    

مجااب التف ماار فااي الحصااو   مااا اقتفاقااا  الدوليااة، ومااس أبرزتااا اتفاقيااة الت اااد  الحاار مااع أممر ااا واإلتحاااد ااوربااي، 
 .على منتوجا  فعحية جدمدة مناس ة لما تطل ف السوا الدولية

 المحلي المستوى  علة المنتوجات تسويل- 2
اساا اب عدماادة لعاا   ااخماارة ساانوا فااي ال زاد  حاادتها التاايمشاا لة مزمنااة و  المحلااي فااي المذااربالتسااوة   يعاااني   

ىق بوجاود خطاة  لهااا اإلشا ا  علاى حسااب الا عض اآلخار، وق حا  منتجاا أتمها وجود فايض مس ىنتا   عض ال
 فعحاي )  مية مس  ا  صانف  موجبها الفعحلمنتج  الوزارة الم لفة  الفعحةمس قب   فعحمسعلمية وعملية ملزمة لل

الح ومياة المخولاة لاال  تاي وزارة همياة الو  مذارب،الحاجاة الفعلياة للمساتهلممس فاي الو متناساب  ما  حمواني( أو ن اتي
يعطااى  للفااعح ، فالاادعم الح ااومي فااعح اعت ارتااا الجهااة التااي تحاادد الاادعم المااادن لماا   الفعحااة والصاامد ال حاارن 

 .والزايد عنها ق دعم لف ةتا  الهميللممية التي تحددتا 
لااي  تااو الحاا  الوحمااد  المميااا  الواجااب ىنتاجهااا مااس  اا  صاانفلتحدمااد  مناساا ةوضااع خطااة علميااة عمليااة  ىس   

علاى  ا  صانف   ساعر الحار المبادأ  الضرورن وجود دراسة للسوا  حم ، فمس عقدةالمفم   ح  مش لة التسوة  الم
 .للفعح معقو  سعر تملفتف مع تامب ربح بناءا على

 مضااااربمسوزارة الشاااؤوس اقجتماعياااة والعمااا  عمااا  ال علاااى رأساااهاالجهاااا  المعنياااة  تاااو مراق اااة ماااس الااا وااتااام    
 السااعر الااان مااروا لهاام، لمبيعااو    ضااعاف  ةالمحلياا ا يقومااوس  شااراء المنتجاا مسالاا، امنتجااا  الفعحيااةلل تجاااروال

المحلااي  السااوا يشااترن معظاام حاجاتااف الزراعيااة مااس  أضااعاف سااعر شاارايف، ليشاا   عبيااا ثقاايع علااى المسااتهل  الااان
  عادة.

يشاتر  فمهاا جا  الادو  العربياة مجموعة مس المشام  التي  المنتجا  المحليةتسوة   ىضافة ىلى ما سب  فقد عرف
 :يم س تلخيصها فيما ملي

 ؛ضعف البنى التحتية لوساي  النق  والتخزةس والتصنيع 
   ؛الجودةعدم العناية  معاممر ومواصفا 
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 ؛نقع المختصمس في التسوة  الزراعي 
 غياب اقتتمام المافي  التسوة  الزراعي في الخط  التنموية الزراعية. 
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 المبحث الثالث: العوامل األخرى المؤثرة في تفالم مشكلة الغذاء
مجااب تر هااا للظااروف المتذماارة وق للعواماا  الخارجيااة ق  حساسااةقضااية يعتباار  بلاادىس تحقماا  اامااس الذاااايي ان    

نمااا مجااب السااعي و  اا  جديااة ىلااى ضااماس أمااس مسااتديم مااس خااع  زةااادة العنايااة  القطاااع الزراعااي  لتااتح م فمهااا، وان
المناتج  توسايع قاعادة العما ومحاولة تالم  المشام  ااخر  سواء  ان  طبيعياة أو  شارةة أو تمنولوجياة، ماس اجا  

 .تاجيةوتحسمس اإلن

 المطلب األول: عوامل مؤثرة في تفالم مشكلة الغذاء بالجزائر 
عادة  ىلى ال  عودوي ،التاباب والضعف الحبوب  ش   خاع محاصم و  الجزاير في ةالزراعيلمحاصم  ا تعرف   

 .وتمنولوجية و شرةة طبيعيةعوام  يم س تصنيفها ىلى 

 الط يعية العوامل :األولالفرع 
 .المناخية الظروف الزراعية و اا حالة ااراضي   مس وضعية  الطبيعية العوام  وةندر  ضمس   

 الزراعية األراضي أوال:
 ،الجزايار سا اس وعادد اإلجمالياة  المسااحة مقارناة جادا محدودة المسقية وخاصة للزراعة الصالحة ااراضي دتع   

 الفعحياة المسااحةبمنما بلذ  ت تار،  ملموس  9.61 يقارب ما 2014 سنةالمزروعة  الفعحية المساحةحم  بلذ  
 29.72 حاوالي ساتذلة(الم غمار الباور راضاياا،مسااحة المراعي للزراعاة، الصاالحة الفعحياة المسااحة) اإلجمالياة

 238.17 نحو تبلغ التي للجزاير الملية مس المساحة التوالي على( %09(و ،(%6.1 (يعاد  أن ما ت تار ملموس 
 .1ت تار ملموس 
 :2في الجزاير للزراعة الصالحة ااراضي قلة زاد مس تفاقم مش لة ومما
 مياة تزةاد التاي للزراعاة الصاالحة ااراضاي ( ماس%21 (مشا لة انجاراف الترباة والتاي تعااني منهاا حاوالي  

 .سنويا مم 600 عس علمها النازلة اامطار
 قاماة العمراناي التوساع  فعا  الزراعياة ااراضاي ماس معتبارة مسااحا  سانويا تقتطاع  وشا  الصاناعية الوحادا  وان

 ت تار 40000 حوالي فق  العمراني التوسع لصالح ااراضي الزراعية مس المقتطعة المساحة تقدر ىا الطرا،
 .سنويا

 وخاصة فضع  مس المنشآ  الصناعية تطرحف ما  فع  الزراعية ااراضي مس المساحا   عض جودة تدتور 
 .والذازةة السايلة الميماوية المواد
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 المناخية ثانيا: ال روف
و اعت اار ااتمياة  اامطاار، ساقو بتوقما   ارت اطاا وثيقاا فاي الجزايار ومردودتاا الحباوبمحاصام   ىنتاا  مارت     

ال الذة التي يحظى بها تساق  اامطار  الجزاير في فصلي الخرةف والربيع وانع اسها علاى نجااح الموسام الفعحاي 
 ، فااس1النماو فصا  تاو الربياع وفصا  اإلن اا  فص  تو الخرةف فص  الحبوب، على اعت ار أسإلنتا  محاصم  

 ىنتاا   اال  وةتا ثر ، بمارا تا ثمرا الشاتوية الحباوب ىنتاا  على مؤثر والربيع الخرةف فصلي في اامطار سقو  عدم
 .اإلنتا  ضعف و التالي السناب  تلفتسبب في ممما  الربيع، فص  في  اردةال الرةاح وتبوب  الجلمد الحبوب

 البشرية العوامل : الفرع الثاني
 سل ا نع  أ مما الفنية موادرالو  العاملة المدعجز  بمر في  منا اقستقع  الجزاير في الزراعي القطاع لقد عرف   
 . ما ونوعا الزراعي اإلنتا  تطور على

  العاملة نقص اليد أوال:
 فااي المااد العاملااة يصااعب جاادا تقاادمر  نظاارا حااادلااوطس مااس نقااع ا مناااط  اا  عاااني قطاااع الفعحااة خاصااة فااي ي   

، مااا جعاا  أصااحاب ااراضااي والمسااتثمرا  علااى وجااف الخصااوع فااي مواجهااة لذياااب أرقااام دقيقااة عااس تاااا الوضااع
اامر الان  ان  نتايجاف وخيماة  ،حصو الموجني  ية    موسم فعحي تحدمدا عند غر أزمة حادة مع بداية ونها

 الفعحة وقدرتف على تلبية الطلب المحلي على الذااء. على قطاع
ألاف منصاب  911ملماوس وقادر   التشاذم  فاي الجزايار عاس تساجم  عجاز شف   خار أرقاام الح وماة حاو  واقاع    

شااذ  فااي المااد العاملااة  قطاااعي الفعحااة وااشااذا  العموميااة، حماا   ااا  الجزايرةااوس مرفضااوس التوجااف نحااو تاااامس 
 .9101و 9102بمس ( %00.9) ىلى (%01.2) ، في وق  ارتفع  فيف نس ة ال طالة مسالمجالمس الهاممس

لخاارو  مااس الت عيااة للاانف ، نساا ة لز عليااف الح ومااة لتحقماا  قفاازة اقتصااادية نوعيااة الااان تر اا ةفعحااالقطاااع  عاارفي   
 ح وماةاجتمااع ال، حسب اارقام التي عرضا  فاي عام  ألف 911عجز  بمرة جدا مس حم  المد العاملة قدر  با 

للنشاا  فياف، حما   اا  تااا  لتوجياف الماد العاملاة نحاو تااا القطااع، رغام الجهاود المباولاة 9102فاي جاواس المنعقد 
الحصااد وقطاف و الازرع و ، ماس حما  الحار  نفسهمأحقيقيا أمام المستثمرةس الفعحممس وحتى الفعحمس  مش عاامر 

  .المنتجا  وتشذم  اآلق  وغمرتا
يقدمها  تسهيع ىلى ىجراء  استقطاب أمبر قدر مم س مس المد العاملة لهاا القطاعاتتد  الح ومة الجزايرةة بهدف 

التااي وجهاا  للقطاااع الفعحااي الااان يعاااني عجاازا  بماارا جاادا رغاام ااتميااة و الصااندوا الااوطني للعمااا  غماار ااجااراء 
اتي وتنشاي  مااداخم  الخزةناة،  التوجااف نحاو التصاادمر وااولوياة التاي منحاا  لاف فااي سابم  تحقماا  ااماس الذااايي الااا

الان بدأ يعطي  عض نتايجف، حما  تام اقنطاعا فاي تصادمر المنتجاا  الفعحياة ىلاى الخاار  علاى غارار ال طاطاا 
ألااف عاارض  091حااوالي  9101لذايااة أفرةاا    ع نااام عىلااى دو  الخلاامج وروساايا. وتلقاا  الو الااة الوطنيااة للتشااذم  
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ماس طاالبي العما  ق متاوفروس علاى أن ت تماا  ( %11)ر مساح للادمواس الاوطني لإلحصااء أس فاي حامس أظها عما ،
 .علمي أو مهني

 الفنية اإلطارات ثانيا: للة
تتمثا  فاي أس أمثار القطاعاا  ىحاداثا لماواطس العما  تاي ااقا  عجم اة  مفارقة وضع التشذم  في الجزاير يعرف   

أمثااار  وأمثااار القطاعاااا  ىحاااداثا لماااواطس الشاااذ ، فهااا احاااد الفعحاااة ولااايس مثااا ترة، فقطااااع اتشاااذيع للماااد العاملاااة المااا
، و المقاب  متممز 1القطاعا  اعتمادا على المد العاملة الرخيصة وغمر المتخصصة وأقلها تشذيع للمد العاملة المهرة

وبتشاذم  الماد الشاذ  مناصاب حداثا  ساتقطااع الصاناعا  المعملياة وقطااع المحروقاا  بتحقما  نسا ة متدنياة ماس ا
ترة ناااا ر قطااااع الصاااناعا  اترة فاااي اا  الحااامس، وماااس أتااام تاااا  القطاعاااا  المشاااذلة للماااد العاملاااة المااااالعاملاااة المااا

 المهربايية والمي اني ية وقطاع النق  واقتصاق .
ا ( ف نهما9111/2015فتارة )المس ىحدا  الشاذ  خاع   (%91) أما الفعحة والخدما ، فليس أسهمتا   مثر مس   

 .2تعداس مس القطاعا  التقلمدية التي تسج  أضعف نس ة مس ىنتاجية العم 
، زراعمامس وتقنمامس مهندسامس ماس المتخصصاة الفنياة ماوادرال فاي  بمر نقع مس ةالزراع قطاعويعاني  لقد عانى   

 الرةفياة التهمياة مث  التخصصا   عض في وخاصةمس جهة  التموةس ضعف ىلى اإلطارا  في النقع تاا ويعود
 .قستقرارتم المناس ة والمعنوية والمادية اقجتماعية الظروف توفر عدم ومس جهة أخر   ،3الفعحية والم ننة
 عاس ااراضاي استصاعح امج:بار  تطبما  بداياة  عاد الفعحاي المماداس فاي العاملاة الفعحياة اإلطاارا  نس ة وارتفع 
 اقساتفادة فاي ااولوياة تمانح التاي التشاجمر برناامج ،الجناوب فاي ااراضاي استصاعح برناامج ،اقمتيااز طرةا 

 .4والرن  ةالفعح مجالي في للم ونمس

 التكنولوجية األسباب : الفرع الثالث
وطاارا  الزراعيااةالزراعااي  الم ااايس والمعاادا   اإلنتااا تطبماا  العلاام فااي تطااوةر ماادخع   يعماا  اا  مااا  بهااايقصااد    

الارن وطارا تشاذملها  أنظماةمعيمتهاا فضاع عاس  وماد  ااصاليةوالشاتع   المحسانةاستخدامها وصايانتها والبااور 
، الزراعاي واإلرشااد العلماي ال حا  ضاعف ، والتاي تتمثا  فاي5المحلياة الزراعياةواآلفاا   ةااوبيام افحاة  وأساالمب

 .الزراعية العمليا  أسالمب تخلف، الزراعي اإلنتا  مستلزما  استخدام نقع
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 الزراعي واإلرشاد العلمي أوال: البحث
 ر مازة أساساية للتنمياة الزراعياة وتحقما  أتاداف القطااع الزراعاي واقرشااد الفعحايال حا  العلماي   ا  ماسيشا      

اقرشادية لتطوةر القطاع الفعحاي، وتطاوةر مساتويا  اقنتاا  وفي تاا النطاا ي تي دور المرامز والهميا  ال حثية 
  ية المتناقصة. وترشمد اقستعما  للموارد اقنتاج

  العلمي البحث - 0
 الزراعياة، التنمياة معاد والا  بهادف الرفاع ماس   الذاة أتمياة اا  البلاداسلاد  جمياع  الزراعياة اا حاا تعتبار    
 اقساتقع  مس سنة 55 ف عد ،مراوح م انف قزا  الجزاير في العلمي ال ح  غمر أس ،الذااء نقع مواجهة ت عا و 

 ا ر دوس  رغم الثورة العلمية التي يشهدتا العالم في تاا الصدد، تزرع قزا  القديمة الحبوب أصناف مس  ثمرا نجد
 عاس الحادم  وبادوس  الخاار ، ماس بااورتا معظام تساتورد التاي والخضاروا   ال طااط  ااخار   المزروعاا   ااقي

 الزراعية اامراض وحتى لل عد، المناخية المناط  على والمزروعا  الباور أصناف مختلفل الذمر منهجي توزةعال
التماور فاي  ا   منتاو  فاي جسايمة خساايراللااس متسب اس فاي تساجم   وبوفرةوة البموض سنوا   دايي منا المعروفة

 .1علمها القضاء متم لم موسم فعحي
 الزراعي اإلرشاد - 2
 فماس ،مازارعمسال ىلاىحدمثاة ال التمنولوجياا و  المعلوماا   و صادقاة و  علاىاإلرشااد الفعحاي  نجااح عملياة عتمدت   
 ،جدمادة لتمنولوجياا  اماتع  تناا  ي اوس لاس  جمادة  صاورة وتم انهم منهاا مسزارعماال ىلاى المعلوماا  تاا  بلاو  دوس 

 الجدمادة التمنولوجياا  فعح ماسال ىاا تم س ىق س تمتم أ يم س ق ال حو  مس العلمية الفايدة سوال  مس منطل  أ
 .الدخ  وفي اإلنتاجية في ملموسة زةادة ش   في تاا منع   وأس ،العلمية ال حو  أوجدتها التي
 ال ااحثوس  متاولى و  حا حما  نجاد أس تناا  دولاة اخار ، ماسالعلمياة  ال حاو  نتاايج توصام  أساالمب ت اامسوت  

 يشار وس بمنما تنا  مس  ،متم س تاا ااخمر مس تطبيقها وةتقنها حتى فعحال ىلى المعلوما  توصم  عملية أنفسهم
 اإلرشااديةعملياة وال ،زراعماوس  مرشادوس حاو  العلمياة ال  أغلبياة معلوماا  توصام  مساؤولية متاولى بمنما ،فق  جزييا
عاس طرةا   أو ة،متخصصا ةىرشاادي تعما  علاى تنفمااتا ماس خاع  نظام وصاية الح ومة وتي التاي تموس  أس يم س

 لمادخع  المنتجاة علاى غارار الشار ا  الخاع القطاع بها يقوم  ما قد الجامعا ،في  اإلرشادية ال حثية ااجهزة
 والحموانياة الن اتياة  المحاصام  اإلرشاادية المتعلقاة الخدمة للجزاير فاس  النس ة أنف ىق والتعاونيا ، والبنو  اإلنتا 
 .2متخصع جهاز بها يقوم ح ومية

 الزراعي اإلنتاج مستلزمات ثانيا:
غمار أس  الزراعاي  شا   ملحاو ، اإلنتاا  مساتو   رفاع فاي الزراعاي اإلنتاا  تسااتم عملياة تحسامس مساتلزما    

 .استخدامها في حاد قصور مس ق تزا  تعاني الجزاير فيالزراعة 
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  ال ذور المحسنة -0
 نتااا اإل الرفااع مااس حجاامالمحساانة فااي أتميااة اسااتخدام الباااور علااى غاارار  اااقي دو  العااالم  الاادو  العربيااةأدر اا     

مااس الباااور المحساانة  هااامزارعمحاجااة  ةتلبياا المسااتو  الااان يم نهااا مااسلاام تبلااغ  هاااورغاام الاا  فنن، ةنوعيااالوتحساامس 
 المختلفة.للمحاصم  

 والبااور الجمدة والشاتع  السعق  استعما  في حاد نقع مس الجزايرةة الزراعة و حا  ج  الدو  النامية تعاني 
 الحمواني. أو الن اتي الزراعي اإلنتا  في سواء المحسنة

 ابها قاام التاي التحسامنا  ماس نشا   عادياة بااورا تعاد المساتعملة البااور جا  نجد أس لحبوبا لمحاصم   النس ة   
 مساتو   رفاع في المحسنة الباور امجابيا  استعما  مس مس اج  اقستفادةو  الثانية، الحرب العالمية قب  المعمروس 

فرنساية و  م ساي ية قماح بااورل السا عمنا  منتصاف فاي اساتمراد عملياة  الجزايار قاما  الحباوب محاصام  ىنتاا 
يطاليةو   تطبما  وعادم ماس جهاة، المناخياة الظاروف ماع ت قلمهاا عادم فانس ،ةلزراعاا مس اج  العالية اا  المردودية ان

ح اا  فاي سامية نتاايج ىلاى أد  أخار   جهاة مس لزراعتها العزمة التقنية العمليا   علاى معلقاة  انا  التاي اآلماا  وان
 .الباور تا 
المازارع فاي  زا  وق مخم اة لمماا ، الجزايار ق تازا  فاي المحسانة فاي العملياة اإلنتاجياة البااور ىدماا  ىس عملياة   

 اختيار يفضلوس مزارعمس ال مس  بمر جزء أس رغم ،سوا ال في دموج ما على الباور على حصولف عند يعتمد الجزاير
نتاجها الباور  التقلمدياة الباور يستعم  الجزايرن  الفعح زا  وق أسعارتا، قرتفاع نتمجةاستمرادتا  عوض   نفسهم وان
 .المرشدمس ونقع اامية  سبب

  الفالحي العتاد -2
 ماس هارظت التاي اإلنتاجياة زةاادة طرةا  عاس اإلنتاا  زةادة ساعد فيتأنها  في الزراعة الم ننةىدخا   مزايا مس ىس  

 الوحادا  عادد بزةاادة أناف حما  ،الزراعياة اإلنتاجياة التماالمف تخفايض اله تارةاة وأيضاا المردودياة ارتفااع خاع 
يساعى دايماا أس  الاان للفاعح فاي حاد ااتاف مهم وتاا الواحدة الوحدة ىنتا  تملفة تنخفضالزراعية  السلع مس المنتجة
 .فىمرادات مرفع مس

لقد ساد   ،لقطاع الفعحيل في استعما  المعدا  الحدمثة الضرورةة حاداالقطاع الفعحي في الجزاير نقصا  واجفم
في ظ  التخطي  المر زن، حما   انا  ااساعار محاددة ىدارةاا مماا جعا  تاا  المساتلزما  تتحاو   حتىتا  الحالة 

 لسعراىلى غمر الفعحمس لتظهر   سعار عالية في السوا السوداء   سعار يعجز الفعح عس اقتناءتا  سبب ارتفاع 
 طالااف اقشااتراميعليااف القطاااع  تحصاا مااا  ،  مااا ق يم ااس ىغفااا  أسالحصااو  علااى القااروض الصااعو ة التااي تمماازو 
 .1لتبامر وانعدام الصيانة والتجدمدا
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رأسااها تحرةاار  وعلااى اققتصاااديةمااس تحرةاار للمتذماارا   رافقهاااومااا  واثاار انتقااا  الجزاياار للعماا  بنظااام تحرةاار السااوا 
عادة مارا  جعلا  تزاماد  خعلهاا ااساعار ىلاى قفازة تايلاة  العتااد الفعحاي مما عارض أساعار ،ااسعار ورفع الدعم

  .1الفعحمس عاجزةس عس اقتناءتا
وتحرةار ىعاادة  عا  القطااع الخااع  اثارىعادة تنظيم القطاع الفعحاي  لقد نتج عس انتها  الجزاير النظام الرأسمالي

 ساابب فعحيااة المعاادا  المشااترةا  الفعحاامس مااس   اا حفااي  حاساام اناا  عاماا  تااا  ااخماارة  م،ااسااعار  شاا   عااا
خلاا   معيمااة تعماا  علااىسياسااة فعحيااة  ىمجاااد ونتمجااة لهااا  الظااروف وجااب ،فااي ااسااعار اقرتفاااع الذماار عقعنااي
أس تمااوس اا  و واقتصاااد السااوا  ناساابتحفمزةااة وتدعيميااة تت ا اسااتراتمجي مااس خااع  وضااع ،الحااافز للعماا  الفعحااي

 .2ي على اإلنتاجية والمردوديةىمجابأثر 
،  االجرارا  والحاصادا  الفعحامس تزوةاد فاية  بمار   مجهاودا قاد باال  ااخمارة السانوا  فاي الجزايار يظهر جلياا أس

 حاوالي الجزايار فاي الجارارا  عادد بلاغ نجاد اناف 9101غمار أس تاا  الجهاود غمار  افياة، فحساب ىحصااءا  سانة 
 م ل انف نجد حم  العربية مقارنة  الدو   اف غمر الجرارا  عدد ،(القديمة الجرارا  حساب مع) جرار 132225

 .3حاصدة 11365حوالي  الحاصدا  عدد  ما بلغ ،جرار لم  ت تار  89نجد الجزايرفي و  ت تار  37جرار

 األسمدة – 3
دوس المستو   مزا  ق استخدامها أس ىق محاصم  الحبوب ىنتا  على ت ثمرتا ومد  استعما  ااسمدة أتمية رغم   

 علاى الحصاو  عملياة يصاعب مماا ااساعار تحرةار ثام وماس العاام القطااع خوصصاة ىلاى المطلاوب، ويعاود الا 
 المعيام الوقا  فاي ااسامدة تاا  وصاو  التا خر تساجلف عملياة ىلاى  اإلضاافة والمطلو اة، الممياا  المناسا ة

الزراعاة  فاي ىرجااع عادم  فااءة اساتعما  ااسامدة يم اس  ماا النتاايج المرغو اة، علاى الحصاو  ومناف، قساتعمالها
  القدر المناسب. والتوجيف الزراعي اإلرشاد الى غياب الجزايرةة

 المطلب الثاني: العوامل األخرى المؤثرة علة تفالم مشكلة الغذاء في المغرب 
 عاودوي ،والضعفالتاباب  الحبوب  ش   خاع محاصم و  تي ااخر   مذربال في ةالزراعيلمحاصم  ا تعرف   
 .وتمنولوجية و شرةة طبيعيةعدة عوام  يم س تصنيفها ىلى  ىلى ال 

 األول: العوامل الط يعية المتعلقة بالموارد الزراعية فرعال
نتاجياااةالماااوارد الزراعياااة فاااي  جاااودةالظاااروف المناخياااة و  تاااؤثر   النماااو  تساااببولقاااد ة، الزراعيااا محاصااام ال نوعياااة وان
ىا زحااف ، للمجتمااع اقجتماعيااة تر م ااةزس باامس البميااة والالتااوا خااتع والتقل ااا  المناخيااة المتعحقااة ىلااى ا ديموغرافيالاا

 وياة ما أد  قطع ااشجار والذا اا  للغاراض الزراعياة والطاق ،الصالحة للزراعة على ااراضي الخص ة اقسمن 
 .خصو ة التربة وانجرافها وتعرةتها وتدتور ىنتاجمتها ضعفىلى 
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 وال: محدودية الموارد المائيةأ
 02ملياار متار م عاب،  90حجام المياا  المساتذلة ىلاى حاوالي  بلاغمحما   مهماة،متوفر المذرب على موارد مايياة   

الشاا ف الجاااف وتزامااد الجاااف و  المنااا، تاا ثمرلمااس  اااقي ع ااارة عااس ميااا  جوفيااة، مليااار متاار م عااب منهااا سااطحية وال
 مجعلوس مس الموارد المتوفرة غمر  افية. عليفالطلب 

نتاااا  الطاقاااة المهربايياااة، وت ااااا  التاااي انتهجتهاااا المذااارب لقاااد تااادف  سياساااة السااادود المبااار     ىلاااى تنمياااة الساااهو  وان
المسااحا  المبار  ظهار  مسااحا  صاذمرة تساقى  وزةاادة علاى ،ازداد  المساحا  الزراعية وتنوع اإلنتا  الفعحاي

أو م اشااارة ماااس ااودياااة، وقاااد أد  تاااا   اآل اااار التقلمدياااةماااس  ياااا الم ساااحبتالتاااي مضاااخا  لا عاااس طرةااا  عشاااوايية 
 .1ىلى استنزاف الثروا  المايية سليمةالوضعية غمر ال

سااد غماار أس  ،المناخيااةتقل ااا  الظااروف تنظاايم موساامي للسااقي حسااب  متمثاا  فاايالساادود المذربيااة  جاا  ىس دور  
استثناءا  بمرا انف لم متحما  تتاالي سانوا  الجفااف  ماا  ااس الحاا  بامس سانة الوحدة الموجود على واد ورغة يش   

المايية أد  ىلاى  لم ار عقعنياقستنزاف والرن غمر ال نتمجةوت اا  0772و  0771وبمس سنة  0792و  0791
 جفاف اآل ار  ش    بمر.السد و انخفاض  بمر لمستو  الميا  في تاا 

ت تااااار وتااااا  المساااااحة أصاااا ح  غماااار  افيااااة لسااااد  0211111 ا سااااقية  ااااالمذرب بااااتقاااادر المساااااحة الفعحيااااة الم  
الحاجياااا  الذاايياااة للعااادد المتزاماااد للسااا اس، و ت ااااا تشااامر التوقعاااا  أس المسااااحة المعتمااادة لساااد حاجياااا  السااا اس 

تطارح ، 91912ماواطس ىلاى حادود سانة  0111ما  ت تاار ل 91ساامس ىلاى  0111ت تار لما   62ستنخفض مس 
  س ىش الية التوفم  بمس اقمتفاء في المجا  الزراعي و الحفا  على الثروة المايية.تنا ىا

تساابب فااي اسااتذع  مفاار  للماااء، حماا  أس ىيقاااع حفاار اآل ااار أصاا ح ساارةعا  مسااقيىس تنميااة القطاااع الفعحااي ال   
عاس تاا  الوضاعية وقاد ترتاب لهااا المجاا (،  المنظماة المساطرةم مس اآل اار أنجاز   شا   سارن دوس احتارا 30%)

 :3اعدة مشام  بميية مس بمنه
  المايية، الشيء الان أد  ىلاى ارتفااع  لفاة جلاب المااء منهاا  اآل ارقنخفاض مستو   نتمجةازدياد عم  اآل ار

 ؛) لفة الضت(
 ؛التصحر وظهور  فةالمايية  بر  عض ال جفاف 
 المايية. بر اجتياح الميا  المالحة ل عض ال 
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irrigation.pdf-pilotage73، ص. 

https://www.fellah-trade.com/ressources/pdf/projet-agrotech/guide-pilotage-irrigation.pdf
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 األرضيةثانيا: الموارد 
الثاني  عاد المياا  فاي تحقما  اإلنتاا  الزراعاي وتاوفمر المنتجاا  الزراعياة الذاايياة،  رييسياارض المورد ال عتبرت   

 وتعتمد جهود تحسمس اإلنتا  الزراعي على  فاءة استذع  وزةادة مساحة ااراضي المزروعاة والتمثماف المحصاولي
  .وزةادة ىنتاجية وحدة المساحة

 -0791ملماااوس ت تاااار سااانة  9.9ق تذطاااي ساااو   و انااا -فاااي المذااارب  المسااااحة القابلاااة للزراعاااة عرفااا  حمااا   
فاالمراعي  ،اقجتثاا على حساب المراعي وااراضي الممتة، و ال  علاى تاوامب الذا اا  عاس طرةا   معتبراتوسعا 

ىق أس امتاداد المسااحة  في الوق  الاراتس، ت تار ملموس  92ىلى  0799ملموس ت تار سنة  99وحدتا تراجع  مس 
باارز   0779تامشااية، ومناا ساانة  علاى أراض 0791المساااحة ابتاداء مااس حماا  امتاد  تلاا   ،حادود لدياافالزراعياة 

  على أس تا  ااخمرة قد بلذ  حدودتا القصو . نزعة نحو استقرار المساحة الزراعية، دقلة
لمناااا، والتضاااارة  يحاااداس ماااس امتاااداد المسااااحة ا، فوتتمماااز الظاااروف الطبيعياااة  ابتعادتاااا  ااا  ال عاااد عاااس التجاااان 
وفي ما عدا  ،ي و عض سهو  الساح  المتوسطيطالزراعية التي تذطي في مجملها سهو  وتضاب المجا  ااطلن

 في الج ا  والواحا ، ىضافة ىلى اققتصاد الرعون الواسع.  صذمرةال  تتجزأ المساحة الزراعية ىلى قطع 
التوسع الزراعاي  ستلزمىلى انخفاض ىنتا  أتم المحاصم  الزراعية  القمح والارة، وي أد الظروف الذمر مواتية  تا 

 ،قستصعح ااراضي وتوفمر البنى التحتية ااساسية مس طرقا  وجساور وشا  ا  رن وصارف ضخمةاستثمارا  
 .تتفاو  تمالمف اقستصعح مس منطقة ىلى أخر   ما 

ااراضااي  ألااف ت تااار مااس 99فقااد   والااان فقاادى ااراضااي الزراعيااة، علاا فااي المذاارب الزحااف العمرانااي لقااد أتااى
في عشرة أعوام  سبب زحف البناء، ب  شم  حتى ااراضي التي تعتمد على التساقطا  المطرةة،  مسقيةال الزراعية

 . قف ت تار 1على  حم  ي تي سنويا
دأتا مناااا ثمااااني وة حااا  المذااارب عاااس تاااوفمر ااراضاااي الفعحياااة ماااس أجااا  تحقمااا  أتاااداف سياساااتف الزراعياااة التاااي بااا

لفاياادة القطاااع الخاااع فااي ىطااار اتفاقيااا  لساانوا   المذربيااة  اناا  تملمهااا الدولااة ماازارعساانوا ،  عاادما قااام بتعبيااة 
 .محددة

أس العقااار فااي القطاااع الزراعااي يشاا   أحااد أتاام عاااي  يحااو  دوس تحساامس  بالعقااار فااي المذاار  و شااف تقرةاار عااس
 أصا ح ماس الصاعو ة  م ااسويعتبار المساتثمروس فاي العقاار أناف ، اإلنتاجية والرفع ماس اقساتثمارا  فاي تااا القطااع

، وتااو مااا يفساار التوسااع العمرانااي نحااو ااراضااي الزراعيااة ي مااس أجاا  ىنجاااز مشااارةع الساا سراضااالحصااو  علااى اا
 .المحااية للمدس

 : العوامل البشرية والتكنولوجيا الزراعيةالفرع الثاني
  .، والتمنولوجيا الزراعيةاستعما  ااسمدةتتمث  أتم تا  العوام  في: العمالة الزراعية،    
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https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/11/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A8%D9%80170-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%82%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/5/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/5/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 العمالة الزراعية أوال: 
بتدني مستويا  أجورتا  المقارنة مع النشاطا  اققتصادية ااخر ، ىا متراوح  المذربتتسم العمالة الزراعية في    

تاا   مماز ماا تت ،ماس دخا  العاما  فاي القطاعاا  ااخار  ( %61)و( %91) بامس في القطاع الزراعيدخ  العام  
وترجاع أسا اب ، 1 انخفااض مساتو  اإلنتاجياة لما  عاما  اإلضاافة ىلاى ،مقنعةة  ارتفاع مستو  ال طالة الالعمالالمد 

فاااع عاادد العاااملمس فااي المذرب ىلااى ارت ااانخفاااض حصااة العاماا  الزراعااي مااس القيمااة المضااافة فااي القطاااع الزراعااي 
 .الحدمثة في النشاطا  الزراعية المختلفة اآللةاستخدام  ضعف  سببالقطاع 
الوق    المذرب أتم التحديا  التي تواجف خط  وبرامج تطوةر الزراعة فياحد  المدمنةالهجرة مس الرةف ىلى  تعتبر

 ارتفاااع أجااور العمالااة ااماار الااان متساابب فااي، القااو  العاملااة الزراعيااة، لمااا مترتااب علااى الاا  مااس نقااع فااي راتسالاا
وزةاادة تماالمف اإلنتاا  الزراعاي وتراجاع اقساتثمار موسام النشاا  الزراعاي، اروة  الزراعية المتوفرة وبوجف خااع فاي

 ىلى:وتممس أس اب ال  ، في القطاع
 ؛تتوفر فرع العم  المجزن في القطاعا  ااخر   أمس ارتفاع ااجور في المناط  الحضرةة 
 في مستو  الخدما  الصحية والتعليمية واقجتماعية بمس الرةف والحضر معتبرالتفاو  ال.  
ة للقطااعمس الرةفاي والحضارن علاى حاد ةوالحاد ماس نموتاا ضارور  مادسالهجرة مس الرةاف ىلاى التعد معالجة مش لة و 

متماملااة وقاادرة علااى تنمياة الرةااف وتطااوةر ،  تنمويااةبارامج خطاا  و تنفماا  ومااس اجا  الاا  وجاب علااى المذاارب ،ساواء
 علااى غاارارمرافاا  والخاادما  فااي الرةااف البنااى ااساسااية وال وفمر، وتاافااي مختلااف الميااادمس شااذ ال مناصاابوتااوفمر 
، ودعم الصاناعا  والصحة والتعليمميا  الشرب المتعلقة   تحسمس المنشا الطرا، و ش  ا  الرن والصرف و  قنوا 
 .ت تم  المرأة الرةفيةل ىضافة ىلى استحدا  برامج، في الوس  الرةفيالتقلمدية  يةالحرف

 الزراعية واألسمدة الكيماوية: محدودية استخدام التكنولوجيا نياثا
م الم افحااة الميماويااة ينظاات أسااالمبو اإلمثاار بزراعااة اانسااجة،  سااب اسااتخدام الهندسااة الوراثيااة و عااس طرةاا   والا    

راعيااة لزةاادة ىنتاجيااة اسااتخدام المخصا ا  الز  نظام، و فاي المذااربوالظااروف البميياة الزراعيااة  عيموالبمولوجياة التااي تات
الزراعااة الحدمثاااة مثااا   تقنياااا قسااتخدام ماااوارد الميااا  المحااادودة، و  المقتصااادةالاارن الحدمثاااة  ، وتقنياااا وحاادة اارض

  .الزراعا  المحمية والزراعا  الطبيعية، وتقنيا  معامع  ما  عد الحصاد للنفاا للسواا التصدمرةة
 ضااعف و شاا   خاااع، اإلنتااا ىلااى محدوديااة  المذااربضااعف تااا  التقنيااا  ومحدوديااة اسااتخدامها فااي قااد تساابب و 
  .المحاصم  الزراعية لعدمد مسل يةاإلنتاجمعدق  ال

 : العراليل المتعلقة بالخدمات المساندة للقطاع الزراعيالفرع الثالث
عق اا  ال الهياما  اشادالقصور الشدمد في تاا   عدوي المتعلقة  الزراعة، مس نقع الهيام  القاعدية المذربتعاني    

التخازةس  علاى غارار مشا  أخار  تعما  القطااع الزراعاي  عوايا القطااع الزراعاي، ىضاافة ىلاى   النهاوض طرةا فاي 
 دتعاااا الصااااناعة الزراعيااااة، ىلااااى جانااااب الاااا  ضااااعفعاااادم تااااوفر الطاقااااا  التخزةنيااااة للمحاصاااام  الزراعيااااة، وأيضااااا ل
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ساااتثمارا  فاااي اض نسااا ة اقماااا مواجاااف القطااااع الزراعاااي، وقسااايما تلااا  المتعلقاااة  انخفااا اشااادالمالياااة ماااس  الصاااعو ا 
 .الزراعة

 المعولات التي تواج  التسويل الزراعيأوال: 
 عيامالفارز والتعبياة والتخازةس والنقا  الم ثامماس الحقا  للمحاصام  الجماد  لنقا ا فايتتمث  تا  الخادما  التساويقية    
الرفاع والمناولااة والتنزةا ، وغمرتاا مااس الخادما  ااخار  مثاا  خادما  التاروةج واإلعااعس للسالع ىضاافة ىلااى  أساالمبو 

 الاان ماراا اإلنتاجياة للمحاصام  وتاوخلا  العمناا  يساود فاي المذارب صايذة ، 1خدما  توفمر المعلومة التساويقية
 مااا يعتباار عاادم تااوفر النقاا  الساارةع  ااسااواا العالميااة، فااية ينافسااتوةجعلهااا غماار  سااعر الساالع انخفاااضمااؤد  ىلااى 

المثماار مااس المنتجااا  وضااعية  وتااو مااا يعاارض الجمااد، للتسااوة  عوقااا الم للسااواا المحليااة والعالميااة أحااد معيااموال
 .للتلف
 الصافا ماس  التحتياة ى عاد الحصااد، ويعتبار ضاعف البنا سام مااس التعاماا  ال مذربفي ال محاصم  الحبوبتعاني 

ماااع ااتميااااة المتعاق ااااة تتناسااااب السياساااا  الح ومياااة   ماااا ق ،مذرباااايال اققتصاااادمعروفاااة والماااؤثرة علااااى تي ااا  ال
ىلااى باارامج تراعااي أتميااة العمليااا  اإلنتاجيااة  تااااسااتمرار افتقار  مااعالمحورةاة للزراعااة ولتطااوةر المنافااا التسااويقية لهااا، 

  حد ااتها. 
 ع،العق اا  التاي تواجاف القطااع الخاا تجااوزالمثمار ماس اقتتماام الح اومي ل مزاق التسوة  الزراعي يحتا  ىلاىوق 
ىلااى وجااود مؤسسااا  منظمااة لعمليااا  تااوفمر  وافتقارتااا انخفاااض المفاااءة المذاارب التسااويقية فااي  ااسااالمب مماازوتت

أيضاا وت اد  المعلوما  التسويقية،  اإلضافة ىلاى أس ضاعف شا  ا  المواصاع  يعرقا  أنظماة التوزةاع ويضااعف 
 .مس التملفة النهايية

وق تقتصار نتاايج الا  علاى خساارة  مياا  ماس الذاااء  في المذارب وتنا  ضعف واضح في وساي  تخزةس الحبوب
فحسااب، باا  تااؤدن أيضااا ىلااى ىضاااعة المااوارد التااي جاار  اسااتخدامها إلنتااا  الذااااء، والتااي  اااس يم ااس أس تسااتخدم 

 .  مخصصة للتصدمرإلنتا  منتجا  غاايية أخر  أو إلنتا  محاصم
أس الهااادر والضاااياع يم اااس أس يصااا  ىلاااى نساااب  بمااارة ماااس اإلنتاااا  اناااف يحاااد  فاااي مختلاااف المراحااا   النسااا ة   ماااا

وفاي التجفماف  تصافيةللحبوب، حم  يسج  في    مس الحصاد المدون ولد  التجفماف الحقلاي ولاد  النقا  وعناد ال
يياااة وضاااياعا فاااي الجهاااد ال شااارن المبااااو  وفاااي الماااوارد فاااي الماااواد الذاا تخااازةس والطحاااس، و ااا  الااا  يمثااا  تااادراوال

 المستخدمة مس أج  اإلنتا .
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 ضآلة االستثمارات في مجال القطاع الزراعي ثانيا:
فالزراعاة الحدمثاة ولماي تحقا  ىنتاجياة  ،مس ىجمالي اقساتثمارا  ضايملة في المذربالقطاع الزراعي  نصمب دعي   

س اعتماااد  فااي  عااض الظااروف علااى  ثافاااة  عاليااة فننهااا تحتااا  ىلااى اساااتثمارا  رأساامالية ومعرفيااة  ثيفااة، حتااى وان
 ظ  يعاني مس جملة مس المعوقا  نا ر منها: في المذرب تموة  القطاع الزراعي  ما أس ،العمالة
  اإلقاراض  تخصصة فايعتمادا  المصارف المى مؤسسا  اإلقراض الزراعي والنقع في الان يممز  دارةاإلسوء

 ؛الزراعي
 ؛ارتفاع فوايد المصارف التجارةة وغياب خطة شاملة للسياسا  اإلقراضية المؤسسية  
 ؛عدم موضوعية معاممر توزةع القروض على المزارعمس 
  عدم وفاء المزارعمس بتسدمد القروض الممنوحة. 

 ودية نتائو سياسات البحث واإلرشاد الزراعي في تحقيل أهدافها محدثالثا: 
قنااااعهم بتبناااي النمااااا  والتقنياااا  الزراعياااة الحدمثاااة، ماااس أجااا      مهااادف اإلرشااااد الزراعاااي ىلاااى تااادرةب المااازارعمس وان

التعرف علاااى المشاااام  التاااي تواجاااف المنتجااامس الااازراعممس  ااا تتمفااا  ماااا  ،تخفااايض الملفاااة وتحسااامس اإلنتاجياااة النوعياااة
 وتشخيصها، ونقلها ىلى مرامز ال حو  لدراستها وتحدمد ااسالمب المعيمة للتعام  معها. 

فيمااا  القااايم والمتفاااقم المذرباايمااس العجااز الذاااايي  قلماا ويعتباار دعاام ال حاا  الزراعااي وتحساامنف ضاارورة ىسااتراتمجية للت
معاتااد ومخااابر مختصااة فااي  سساا أو  صااددفااي تاااا ال معتباارةجهااود المذاارب وقااد بااال  ، مخااع محاصاام  الحبااوب

 لا:ال ح  الزراعي، ىق أنها لم تص  ىلى تحقم  أتدافها المرجوة وال  نتمجة 
 ؛ال ح  الزراعي مؤسسا اإلرشاد الزراعي و  نظمالتنسم  بمس  غياب 
 ؛ال حثيوتدني ىنتاجية النشا   ضعف اقستثمار في ال حو  الزراعية 
  عدم استقرار اإلرشاد الزراعي مما نتج عنفعدم استقرار السياسا  الزراعية. 
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 خالصة الفصل الثالث
الذااييااة التااي تماا  مختلااف المااواد اقسااتهعمية خاصااة منهااا محاصاام  الحباااوب  المشاا لة ترجااع أساا اب تفاااقم

الانم   موام اة تطاور عاس الزراعاي اإلنتاا عجاز  ىلاى  شا   رييساي والمذارب الجزايار  ا  ماس ومشاتقاتها، فاي
 مواجهها المشام  التي يم س اعت ار أس العوام  المسب ة لها  اازمة تتمحور حو  فننف وعليف الذاايي، اقستهعمي

ومس جهة أخرن متسبب اقرتفاع المستمر في مساتويا  اقساتهع  الذااايي فاي تعميقهاا  الزراعي مس جهة، اإلنتا 
 أمثر ف مثر.

ساب  النهاوض  القطااع  التاي واجها  ناا أتمناا ىلاى جاناب العارض نجاد اناف تناا  العدماد ماس العواما  أو المعوقاا فا
 وعواما  تنظيمياة، وأخر   الزراعي في البلدمس، حم  يم س تصنيفها ىلى عوام  طبيعية، اإلنتا  الفعحي وتحسمس

 تاا  طبيعاة بامس فاصالة حادود ماا وضاعورغام تناوع واخاتعف المعوقاا  ىق اناف يصاعب ىلاى حاد  تمنولوجياة،
 المعوقا .

ااحيااس  ماس  ثمر في يصعب نجد أس تنا  أيضا العدمد مس المشام  التي على الذااء الطلب بجانب أما ما تعل 
  ااختعف الزمااس والم ااس والتقالماد واخاتعف العاادا  اقساتهعمية للسا اس، اانما  على غرار تنوع وت امس قياسها،
جاناب الطلاب علاى الماواد اقساتهعمية عموماا والذاايياة  شا    فاي تاؤثر التاي ىلاى غمار الا  ماس العواما  ،والبلاد

 خاع.
بادأ علاى اعت اار أس  ا  منهماا قاد  الجزاير والمذارب،    مسفي الفص  الموالي سنتناو  السياسا  الزراعية في و   

دف بهاقتصادن  صعحى ا طرح عملي، و بتطبم  مجموعة مس اإلجراءا  الح ومية في القطاع الزراعي ومنا عقود
 ف.العالمي ومتطل اتتحسمس أداء القطاع الزراعي للتممف مع اققتاصاد 
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 تمهيد
هدف تحقيق التوازن بين لفي توجيه النشاط الزراعي من خالل دورها  بالغةأهمية بالسياسات الزراعية  تحظى      

واألمدن الغدئا ي مدن  وأهدداف أخدرم م دح تحقيدق العدالدة اعجتماعيدة ،ة استغالل الموارد من جهةتعظيم الناتج وكفاء
فدددي النددداتج المح دددي  اسدددواء مدددن حيددد  مسددداهمته صدددادا هدددامنشددداط ا ت تعتبدددرالزراعدددة  أن مدددن من  دددق ،جهدددة أخدددرم 
بشدددكح والمدددوارد الما يدددة  الزراعيدددة عمومدددامحدوديدددة المددددوارد وئلدددي فدددي  دددوء  ،الصدددادرات وأالتشدددغيح  وأاإلجمدددالي 

 .خاص
ومنددئ بدددأ ع ددى اعتبددار أن كددح منهمددا  ددد  ،كنمددوئل لهددئس السياسددات الجزا ددر والمغددر  كددح مددن وتركددز الدراسددة ع ددى  

زيدادة التركيدز ع دى الحددوافز ، مددن خدالل بت بيدق مجموعدة مدن اإلجددراءات الحكوميدة فدي الق داي الزراعدي ودعددة عقد
دف تحسددين أداء الق دداي بهددا تصددادا  صددالعإ ات ددرع عم يدد، و بيددق مبدددأا الالمركزيددة والتشدداركيةصددادية وت اع ت

 مباحد   دال  إلدى الفصدح هدئا فدي اسدةالدر  تنقسدم ه، وع يده سديتمالعدالمي ومت  باتدالزراعدي ل تييدم مدال اع تددصاد 
  :هي

 ؛الزراعية م امينها وأهدافها السياسات :األولالمبحث 
 ؛سياسات تحقيق األمن الغئا ي في الجزا ر المبحث الثاني:
 .سياسات تحقيق األمن الغئا ي في المغر  المبحث الثالث:
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 افهاوأهد مضامينها الزراعية اتالسياس: األول المبحث
ع تقتصر مشايح الزراعة في الددول الناميدة ع دى نقدص المدواد فقدت، بدح تدرتبت بكفداءة اسدتغالل الموجدود منهدا،     
هنداي المزيدد مدن المعو دات التدي تعتدر  ت دور الق داي الزراعدي منهدا مدا هدو ا تصدادا كاع د رابات فدي  أنكما 
واعست مار في المجاعت المتع قدة  اإلنفاقي كانخفا  المنتجات والمست زمات الزراعية، ومنها ما هو مؤسس أسواق

ماهيدة السياسدة الزراعيدة إ دافة إلدى  إلدى، سنحاول في هئا المبح  الت رق بالتع يم والبح  الع مي في هئس الب دان
   تناول م امينها وأهدافها المتنوعة كما ي ي:

 وأنواعها الزراعية ةالسياس ماهية: األول المطلب
يجدددد دولدددة واحددددة لدددم تتددددخح يكددداد عالمندددا المعاصدددر، ع  تددداريل الت دددور اع تصدددادا لجميدددال الددددول فددديإن المتتبدددال ل

ويمكددن تصددنيم  ،وفقددا لدهددداف التددي تبتغيهددا مددن حددح المسددألة الزراعيددة حكوماتهددا فددي تبنددي سياسددة زراعيددة معينددة،
، ويمكددن الجز يددة فيمددا بينهددااتبعددت فددي حددح المسددألة الزراعيددة ع ددى الددرالم مددن بعدد  اعختالفددات  السياسددات التددي

 تصنيم السياسات الزراعية الى عدة انواي لين وج  اوع الت رق الى ماهية هئس السياسة كما ي ي:
 الزراعية السياسة مفهوم: األولالفرع 
مجموعدة متيام دة مدن اإلجدراءات والتشدريعات التدي تتخدئها السد  ات العامدة  أنهداع دى الزراعيدة  ةالسياسد عرفت    
هدئس  ،لدولة وتساهم فيها بع  الهي ات الخاصة بغية تحقيق أهداف محددة تت دمنها الخ دت التنمويدة الزراعيدةفي ا

األهددداف الالبددا مددا ترمددي إلددى تشددجيال زيددادة اإلنتددال لتحقيددق األمددن الغددئا ي، وزيددادة العا ددد مددن الصددادرات وتي يددم 
نتاجده هدداف تت  د  مدن الدولدة أي دا مسداعدة المدزارعين وهدئس األ، الجهود لت ييق الهوة بين ال  د  ع دى الغدئاء واا

 .1ل تغ   ع ى جم ة المعو ات كما تت    من الدولة أي ا الموازنة بين مجموعة من األهداف المخت فة
العامدددة، يدددتم رسدددمها وااعددددادها  اع تصدددادية احدددد فدددروي السياسدددةأنهدددا  أي دددا ع دددى تعدددرف السياسدددة الزراعيدددةكمدددا     

وبدين اليرهدا مدن السياسدات اع تصدادية األخدرم لتحقيدق  راعي، ويتم التنسيق والتيامدح بينهداوت بيقها في الق اي الز 
 أهدافها المس رة

2. 
تركدددز  حيددد  ،يمكدددن التمييدددز بدددين سياسدددات زراعيدددة ئات  دددابال اشدددترايي وسياسدددات زراعيدددة ئات  دددابال ليبرالددديكمدددا 

وتهددف  ،بها كدح ب دد تميزتماعية والسياسية التي ياع تصادية واعج قواعدالسياسات الزراعية اعشترايية ع ى دور ال
هددئس  اآلخددر مددن الشددكحأمددا ،  ددى صددور اسددتغالل الم ييددات اليبيددرةمحددو التفدداوت فددي م ييددة األر  والق دداء ع إلددى

اعتمدداد يليددات السددوق ويرمددي إلددى الق دداء ع ددى التدددخالت مددن  ددرف اإلدارة واعتبارهددا  فهددو يركددز ع ددىالسياسددات 
 هئس السياسات ع ى نزي كح أشكال الر ابة ع ى األسعار. تعمح وبالتالي لعام،النشاط ا ارة بوجه 

لصدال   توجهدات العامدة، حتدى مالدت الفي مخت م الب ددان الناميدةوظ ت هئس ال نا ية تحكم السياسات الزراعية      
كددومي والتحددول العددام فددي نتيجددة ل ددعم األداء الزراعددي والتي فددة الباهظددة ل تدددخح الح السياسددات الزراعيددة ال يبراليددة

                                                           
 .3، ص6002، دار المنهح، بيروت، لبنان، السياسات العامةخ يح حسين،   -  1
  .351ص ،  1975الجديدة، اإلسكندرية، مصر، الم بوعات دار ،الزراعي االقتصاد في مقدمةخ يفة،  يوسم ع ي و الوفاء أبو عصام  -  2
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لددم اال دد  الب دددان فدد ن المبئولددة وع ددى الددرالم كددح هددئس الجهددود ، السددوق  ا تصددادم إتبدداي سياسددات النمددائل السياسددية  دد
نتاجه  تتمكن من ت ييق الهوة  .بين ال    ع ى الغئاء واا

 الزراعية السياسات أنواع :الفرع الثاني
 اعختالفات بع ال وجود م الزراعية   اياها معالجة في الدولها مخت م اتبعت التي السياسات تصنيم يمكن    

 :1ر يسية مجموعات  ال  إلى بينها فيما الجز ية
 الزراعي التوجيه سياسات :أوال

ين مبددأ بدين حيد  تدربت هدئس السياسدات الغربيدة، أوروبداالرأسدمالية خاصدة دول  ب دانال فيتنتشر بصورة كبيرة      
وهنا  الزراعي، النشاط الرفال من كفاءة وئلي من من  ق ولقد الحكومي، والتدخح  تصاديةاع الحرية متنا  ين وهما

 أع ت نتا ج ايجابية من الناحية السياسات هئس في الحاعت ال رورية، و د لوحظ أن إعي الحكوم التدخح يقتصر
 ال ورة لتحقيق ال رورية قدماتماحد ال والئا يعتبر الزراعة، في ا تصادا فا   والمتم  ة في تسجيح اع تصادية
 .الصناعية

 الزراعي اإلصالح سياسات :ثانيا
 اإلصاحيي  بالسياساا  اععتبدارات األساسدية الخاصدة تم دح والتديمجموعة من الخ وط التوجيهيدة  لقد تم اعتماد    
 :2والمتم  ة في التنمية الريفيةو  الق اي الزراعي تشجيالل
 ي أن تشدددجال الحقدددوق اع تصدددادية واعجتماعيدددة وال قافيدددة، وعسددديما ل نسددداء ينبغددد اإلصدددالحية أن هدددئس السياسدددات

سياسات اإلصالع الزراعي والتنمية الريفية أصحا  الشأن   أن تشري مؤسسات و يج وع يه ،ال عيفة ف اتوال
 بمددا يت ددمن أول ددي المنتجددين تحددت نظددم حيددازة األرا ددي الفرديددة واأله يددة والجماعيددة، باإل ددافة إلددى مجتمعددات

 وفقددداصددديادا األسدددماي والغابدددات ويخدددرين، فدددي عم يدددات صدددنال القدددرار والتنفيدددئ اإلدارا والق دددا ي ئات الصددد ة 
 ؛لدحكام القانونية الو نية

  والتنمية الريفيدة عحتياجدات و موحدات السدكان  الزراعي رورة استجابة سياسات و وانين ومؤسسات اإلصالع
ولهدئا يجد  إشدراي  ،والعوامح اعجتماعيدة وال قافيدة والقانونيدة والبي يدة الريفيين، مال مراعاة التوازن بين الجنسين،

 ؛عم ية صنال القرار فيالشأن  ا ا  المص حة ئو أصح
  رورة و ال أنظمة إداريدة تشدجال التسدجيح اليدمء، ومدن  صدكوي الم ييدة، ومسد  م ييدة األرا دي، وتحسدين 

ت ددددمن القددددوانين التددددي تددددتحكم فددددي اسددددتخدام الميدددداس، البنيددددة األساسددددية، والقانونيددددة، والمؤسسددددية والسددددو ية، بمددددا ي
ب ريقددة شددفافة و اب ددة لونفددائ والتنسدديق مددال مصددال   والمجتمعددي العرفدديبحقددوق اعسددتخدام  الرسددميواععتددراف 

 ؛المجتمعات المح ية

                                                           
، مددئكرة دكتددوراس اليددر منشددورة، ك يددة الع ددوم اع تصددادية وع ددوم التسدديير، جامعددة منتددورا  سددن ينة، ن االكتفةةاو والتبعيةةةالزراعةةة الجزائر ةةة  ةةيفوزيددة الربددي،  -  1

 .57، ص 6002الجزا ر، 
 .06، ص6002مارس  00-5، بورتو أليغرا، البرازيح، تقر ر المؤتمر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الر فية -  2
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  والتجددارة والمسدداعدة الريفدديوخدددمات تمكينيددة، عسدديما ت ددي المتع قددة باإلنتددال  عامددة وتشددريعاتإيجدداد سياسددات 
مددن أجددح  المؤسسدديالفنيددة، والتمويددح، وبندداء القدددرات، والتدددابير الصددحية والتع يميددة، والبنيددة األساسددية، والدددعم 

 تحقيق دمج المنا ق الريفية، ع ى أتم  در ممكن في جهود التنمية الو نية.
ع دددى الفقددددراء  من اإلصدددالع الزراعددددي، أي دددر تركيدددزاتيدددون سياسدددات التنميددددة الريفيدددة بمدددا يت ددد أنوع يددده وجددد      

، والق اء ع ى الفقر، الغئا ياألمن  فيأن تسهم ت ي السياسات  وينبغيوهي اتهم، وئات وجهة اجتماعية تشاركية، 
تددددوفير العمالددددة خاصددددة ل معدددددمين، وتعزيددددز األسددددواق المح يددددة والو نيددددة، وتددددأمين الدددددخح، وخاصددددة عددددن  ريددددق و 

اعية، والمحافظة ع ى األصول البي يدة وال قافيدة ل مندا ق المشروعات الصغيرة، ومتوس ة الحجم، والمشاركة اعجتم
 الريفية،  من منظور المعيشة المستدامة، وتمكين الجماعات ال عيفة ألصحا  الشأن من الريفيين. 

الجماعدات المهمشدة  حقدوق و موحدات سدكان الريدم، خاصدة إ دار يراعدي فيكما ينبغي تنفيئ هئس السياسات      
 انات  انونية و نية، ومن خالل حوار فعال.وال عيفة، وبموج   م

 الزراعية الثور ة السياسات :ثالثا
 البعددو  والمكداني نياالزمد الفدرق  حيد  مدن خت فداني وال دورة اإلصدالعكدح مدن أسد وبي  أن إلدى تجددر اإلشدارة     

 يعبدر عدن رةال دو  مصد    فد ن كدا ن، هو ما أو ترميم تعديح عن اإلصالع ص   م ، ففي حين يعبراإليديولوجي
  والجئرا. اليامح التغيير
 إعدادة مدن خدالل اعشدترايي، التوجده ب ددان ئاتال  د  بقت مدن  درف ال ورة سياسة ومن هئا المن  ق نجد أن    
الخاصة األمر الئا يرجال بالفا دة ع ى مخت م ف دات المجتمدال،  لمص حتهم فيها ل عمح الفالحين إلى األر  م يية

 والهادفدة إلدى اع تصدادية اتيال درور  ع دى ةالسياسديمصدال  ال بسدب   غيدان اال بهدا فدي افشدال ئريعد لينها شهدت
 .لزراعيا ل ق اي اإلنتاجية اليفاءةمن  رفالال

 النامية الدول في الزراعية السياساتأولويات  :فرع الثالثال
فمستويات اإلنتاجيدة ي، زراعمجال الالالير مستغ ة في   خمةإمكانيات ع ى ي ير من الب دان النامية ال تتوفر     

حيد   ، د  الغ دة التدي يمكدن تحقيقهدا  عددمتت لدم يدر مدن أنحداء العدالم التي حققها أصحا  الحيازات الصدغيرة فدي ك
كبيدرة  فرص لديهامن استخدام التينولوجيا الزراعية ومازالت  األولىالب دان النامية في المراحح  جح يمكن اعتبار أن

 .اإلنتالاإلنتاجية وتنويال  رفالل
انتشار جوان  القصور التي تعاني منها األسواق والمؤسسات ووجود أشكال من اعحتيارات يؤدا إلى  أنكما      

أمددام  يم ددح عا قددافانخفددا  أسددعار المنتجددات الزراعيددة  ،ي يددر مددن الب دددان الناميددةالالق دداي الزراعددي فددي  كددب  ت ددور
الخاصددة بدددفال عج ددة النمددو الزراعددي والتنميددة الريفيددة فددي معظددم  األولويددات وتشددمح، اعسددت مار فددي الق دداي الزراعددي

 :1ما ي ي الب دان النامية

                                                           
، مصدد حة السياسددات اع تصددادية واعجتماعيددة، بعةةا القضةةايا المتصةةلة بمفاوضةةات منامةةة التجةةارل العالميةةة ال اصةةة بالزراعةةة تجددارة، المنظمددة العالميددة ل -  1

www.fao.org/docrep/004/y3733a/y3733a03.htm ،06-00-6005. 
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 النهو  ب مكانيات اإلنتال في الق اي الزراعي؛ - 0
 تنويال اإلنتال الزراعي وكئلي تنويال األنش ة اإلنتاجية الير الزراعية؛ - 6
لدددة والتق بدددات الشدددديدة فدددي األسدددواق العالميدددة وحمايدددة مسدددتويات المعيشدددة فدددي الريدددم مدددن المنافسدددة اليدددر العاد -3

وينصدد  جددح اهتمددام السياسددات واعسددتراتيجيات فددي الق دداي الزراعددي ع ددى تعزيددز اإلنتاجيددة مددن خددالل  .1والمح يددة
 .تحدي  المعامالت الزراعية

ات اإلرشددداد فدددي مرافدددق البنيدددة األساسدددية الريفيدددة، والبحدددو  الزراعيدددة وخددددم تعب دددة اسدددت مارات جديددددة كبيدددرة وتعدددد    
الزراعدي مددن األمدور األساسددية لمسداعدة المددزارعين والمشددروعات الزراعيدة فددي التغ د  ع ددى العقبدات التددي يواجهونهددا 

 وايتسا  التينولوجيا والمهارات التي يحتاجونها من أجح زيادة اإلنتاجية وزيادة القدرة ع ى المنافسة. 
المعوندة الخارجيدة فدي تمويدح اعسدت مارات فدي الق داي الزراعدي،  و د اعتمددت الب ددان الناميدة بشدكح متزايدد ع دى    

ألهميددة الزراعددة فددي  ونظددرا، ات ماليدة كافيددة مددن الق دداي الخدداصنتيجدة لددنقص مددوارد اإلنفدداق العددام وعدددم تددوافر تدددفق
ت الماليدة تحقيق التنمية الريفية والتخفيم من حدة الفقر، ينبغدي الم دي فدي المبدادرات الراميدة إلدى تدوفير المسداعدا

اععتددراف بددأن اعسددت مارات  ومددن المهددم أي ددا والتقنيددة لتحسددين اإلنتاجيددة الزراعيددة ومرافددق البينددة األساسددية الريفيددة،
 .2العامة والخاصة في الزراعة هي أنش ة متيام ة وليست متنافسة

ة وال درورية لتصدحي  مدن األدوات المشدروع تدوفير الددعم الحكدومي مدن خدالل اإلعاندات العامدة المناسدبة ويعد    
ف قدد تحقدق النمدو الزراعدي المسدتدام فدي العديدد مدن الب دددان  ،جحفدةنافسدة المجواند  الفشدح فدي األسدواق ومواجهدة الم

النامية عن  ريق الربت ب ريقة حكيمة بين دعم مست زمات اإلنتال )دعم أسدعار األسدمدة، وخ دت اع تمدان، ودعدم 
دارة المياس(، وسياسا  ت تسعير المنتجات والتدابير الحدودية.سعار الو ود واا

تنويدال مدن جهدة و  حدي ةالتينولوجيات ال ت قيفي تشجيال  بصورة جيدةسياسات األسعار  دولبع  ال وظفتقد ل    
أ دح  اندهالددعم  مدن حشدكال ليدن مدا يؤخدئ ع دى هدئا ،من جهدة أخدرم  محاصيح زراعية جديدة  حاماإلنتال الزراعي ب 

  فالحين.قدم ل باشرة التي تءة من المدفوعات المكفا
تسداهم ع ى النمو الزراعي بالنسبة ل تنمية الريفية، فد ن اإلعاندات العامدة ع  نتجالتي ت اعيجابيةلتأ يرات ا وبسب    

مددن ربحيددة األنشدد ة الريفيددة اليددر  ترفدداللينهددا  ،إلنتددال والتجديددد فقددتالمددزارعين بالمنددا ق الريفيددة ع ددى ا فددي تشددجيال
 .3وم بها الق اي الخاص وتحفز التنمية الريفية المستدامةالزراعية التي يق

ق جحفدة والتق بدات الشدديدة فدي األسددوامدن المنافسدة الم مسدتويات المعيشدة فدي الريددمال الحفدا  ع دى هكدئا وجد و    
ا المصدر باعتبارهالزراعة ب فبسب  ارتبا هم الشديد ،لتحقيق التنمية الريفية المستدامة كونها مهمةالعالمية والمح ية 
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 .الالبية سكانها يعيشون في المنا ق الريفية
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ع دى  فغالبية صغار ومتوس ي المنتجين واألسر الريفية الير الزراعية ليسوا ع دى اسدتعداد لجندي المكاسد  األوسدال المترتبدة ،دفال عم ية إعادة هيك ة الق اي الريفي
 .اإلصالحات الجديدة أو الصمود أمام منافسين لم يسبق لهم معرفتهم
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سددكان  يمكددن اعتبددار أنسددرهم، الغددئاء فددي ميزانيددة أ والنسددبة العاليددة التددي يم  هدداالدددخح  الددر يس فددي الحصددول ع ددى
 هاالحاد في الواردات التي يمكن عرتفايلعدم استقرار األسواق الخارجية ل منتجات الزراعية وا عر تاي ر األ األرياف

و دد تت  د   ،األخرم  ظروففي  استمرارها ت منأن  ب مكانهاالتي كان أن تق ي ع ى األنش ة اإلنتاجية الريفية 
الجهود التي تستهدف حماية مستويات معيشة صغار المزارعين في الريم اسدتخدام التددابير الحدوديدة فدي التخفيدم 

 .1لعالميةمن حدة التأ يرات ال ارة المترتبة ع ى دعم الواردات والتق بات التي ت رأ ع ى األسعار في األسواق ا

 وأهدافها الزراعية السياسات مضامين: الثاني مطلبال
الق داي الزراعدي، ونتيجدة لغيدا   أداءيتنوي محتوم السياسات الزراعية من ب دد ألخدر ممدا يتسدب  فدي تبداين فدي     

 أو ووسدا ح أهددافالتفاصديح التشدريعية عدادة فانده يصدع  تحديدد مفهدوم السياسدة الزراعيدة مدن حيد  احتوا هدا ع دى 
والوسدددا ح التنفيئيدددة ل سياسدددات  األهددددافيسدددتدل ع دددى  األحيدددانلتحقيقهدددا، لدددئلي فانددده فدددي الي يدددر مدددن  عيندددةم أدوات

وبددالرالم مددن اخددتالف ط الزراعددي ومددا يتدداع مددن خ ددت نظريددة، الزراعيددة مددن المؤشددرات اع تصددادية المتع قددة بالنشددا
 تسميات التالية:ال إ ارتندر في  أنها إع، ألخرالسياسات الزراعية من ب د 

 ؛السعرية السياسات 
 ؛التسويقية السياسات  
 الهيك ية السياسات.  
 ع بحيد  بع دها، مدال وتتفاعدح تتيامدح، السياسدات هدئس كدح أن ئلدي التح يدح، ألالدرا  فقدت هدو التقسديم وهدئا   

 .2سواها دون  السياسات هئس إلحدم الزراعي الق اي في الحاد ة الت ورات نعزو أن نست يال

 الزراعية السعر ة السياسة: األول عفر ال
 ئليكدو  اإلنتدالاألندواي  مخت دم بدين المدوارد توجيده فدي لددورها نظرا بيرةك أهمية السعرية والسياسات لدسعار إن   
 الدخول توزيال وعدالة ونمت ل موارد،بين المسته يين، إ افة إلى تأ يرها ع ى اليفاءة اع تصادية  اإلنتال توزيال في

التجدارة الخارجيدة الزراعيدة، وكدئلي تأ يرهدا ع دى حجدم  وحجدم العا دد الصدافي مدن اعسدتهالي ع دى أي دا وتأ يرهدا
 حدد ع دى والمسدته يين ل مدزارعين المعيشدي المسدتوم  ع دى تأ يرهدا وأخيدرا الزراعيدة، المدخرات وبالتدالي اعسدت مارات

الب الة والنمو اع تصادا، وع يه فان السياسة ، كما ت ع  األسعار الزراعية دورا هاما في معدعت الت خم و السواء
 السعرية الناجحة تت    معرفة واسعة برد فعح المسته ي والمنتج تجاس تغيرات األسعار.

الزراعيدة تم دح المجموعدة  باألسدعارمدن حيد  اعهتمدام  وأهددافهافي المجتمدال تت دار  مصدالحها  صنفانهناي     
 المجموعدة ال انيدة أمداالمنتجات الزراعية مجزيدة،  أسعارتيون  أنئس المجموعة ، ويهم هالمزارعين والمنتجين األولى

والمؤسسات التصنيعية وهي ات التصددير، وهدؤعء يعار دون أن تيدون أسدعار المنتجدات الزراعيدة  فت م المسته يين
 عالية، حتى ع تؤ ر ع ى مستوم معيشتهم أو ع ى العا د من نشا هم اع تصادا.
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تق   من موسم ألخر، وحي  أن هناي عال ات تشابكية في جاند  عدر  ال تعرفألسعار الزراعية وحي  أن ا    
المحاصدديح كمددا أن هندداي روابددت تبادليددة وتيام يدددة فددي جاندد  ال  دد ، فددان ئلدددي يقت ددي فددي حدداعت ك يددرة تددددخال 

ادية أو لمواجهدة أو داي الزراعدي ألهدداف متع قدة بالتنميدة اع تصد حكومية من اجح تعديح األسعار وتوجيه اإلنتدال
 ار ة، وهناي وسدا ح مخت فدة تنتجهدا الحكومدات فدي سياسداتها السدعرية منهدا ت دي األسدعار لتفاعدح العدر  وال  د  
فددي السددوق، أا وفقددا لقددانون السددوق الحددر، أو  يددام الحكومددة بتحديددد أسددعار المنتجددات الزراعيددة ومسددت زمات اإلنتددال 

 .دون األخئ بمبدأ العر  وال   

 : أهم السياسات السعر ةأوال
 :1من ال رورا استعرا  موجز ألهم السياسات السعرية الزراعية المتبعة في بع  الدول كما ي ي    

 سياسة تحديد األسعار الزراعية – 1
وئلددي ع دددى مسددتوم المددددخالت والمخرجددات ومسدددت زمات اإلنتددال، وع دددى مسددتوم سدددعر الجم ددة والتجز دددة، وهدددئا     

 مؤ را دون وجود سياسات ل دعم واإلعانة ب شكالها المخت فة. التحديد لن يكون 
 سياسة الدعم – 2

محددددددة لهددددئس  أهددددداف فددددي إ ددددار والمدددددخالت والمخرجددددات الزراعيددددة اإلنتددددالبعدددد  مسددددت زمات  أووتشددددمح كددددح     
 أو إلغدداءبدده كددح الق دداي الزراعددي، و ددد يكددون اليددر مباشددر ويتم ددح فددي  يتددأ رالسياسددة، و ددد يكددون هددئا الدددعم مباشددرا 

المددددخالت الزراعيدددة، كمدددا  دددد يددتم دعدددم المنتجدددات بتحديدددد الحدددد  معظددمتخفددي  الرسدددوم الجمركيدددة المفرو دددة ع دددى 
تقوم الحكومدة بشدرا ه وفدق سدعر أدندى وسديكون هدئا السدعر حمايدة ل مندتج حتدى ع يتدأ ر دخ ده الئا  لونتال األدنى

 إلى مغادرة العمح في الزراعة إلى   اعات أخرم.
 اسة اإلعانة الماليةسي – 3

وتتبعها الحكومات ئات الوفورات المالية في دفال إعاندات ماليدة ل مدزارعين وئلدي لتمكيدنهم مدن اسدتخدام التقنيدات     
 الحدي ة المحسنة في الزراعة.

 سياسة األسعار التشجيعية – 4
كومدددة بفدددر  سدددعر وتهددددف هدددئس السياسدددة إلدددى تشدددجيال التوسدددال فدددي زراعدددة بعددد  المحاصددديح، حيددد  تقدددوم الح    

 تشجيعي لشراء المحصول الم  و  ويكون هئا السعر أع ى من سعر سوق الجم ة.
 سياسة األسعار الج ر ة – 5
وتهدددف إلددى تددوفير السدد ال الر يسددية ل مددوا نين بأسددعار محددددة توفددق بددين مصدد حة المنددتج ومصدد حة المسددته ي،    

 يسية كالخبز وال حم ومنتجات األلبان.وتتحدد هئس األسعار ع ى مستوم سعر التجز ة ل س ال الر 
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 في ال لدان النامية ثانيا: مالمح السياسات السعر ة الزراعية
اختالف السياسات السعرية المنتهجة في مخت م الددول نتيجدة اخدتالف األنظمدة اع تصدادية الم بقدة بالرالم من    

اسدات السدعرية تتفدق فدي عديدد السدمات فدي مخت دم بها، وتباين اإلمكانيات المادية التي تتوفر ع يهدا، اليدر أن السي
 :1الدول الزراعية، وتت خص هئس المالم  فيما ي ي

 ؛دون سواها ع ى بع  المحاصيح تركزحي   سياسات الير شام ة 
 تدري ي فدي حدينتعاونيدا  أوالغئا يدة التدي تسدوق حكوميدا  أوالمحاصيح التصديرية ع ى  تركز السياسات السعرية

 كددئا التراجددالوالعا ددد و  األسددعارتفدداوت  األمددر الددئا يتسددب  فدديلقددوم السددوق،  األخددرم صدديح المحا أسددعارتحديددد 
زراعدددة المحاصددديح  نحدددو التحددول يدددفال بهدددم إلدددىمنتجددي المحاصددديح التصدددديرية والغئا يدددة و  فدددي مدددداخيحالنسددبي 
 ؛األسعارالير محددة  األخرم 

  فجدوةوجدود  األمر الئا ينتج عنهالحادة،  اتاألزمفي حالة  إعوعدم تعدي ها  ةالزراعيالمحاصيح  أسعارت بيت 
 المح ية والعالمية؛ األسعاربين 

  ؛األسعارالفع ية عند تحديد  اإلنتالالسياسات الزراعية لتياليم  األخئ بعين اععتبار في رسمعدم 
  عا دد مدن  أيبدرمصد حة الحكومدة بالحصدول ع دى و منخف دة،  أسدعارمص حة المسته ي بتحديد كح من  تغ ي

 اصيح التصديرية ع ى حسا  المنتج الزراعي؛المح
 مدن السددعر  بك يددرا دح  مجحدم فددي حدق المنتجددين ع دى اعتبدار انددهالسدعر ال ابددت الدئا تفر دده الحكومدة  يعتبدر

فددي ك يددر مدددن الحكومددة ع ت تدددزم  أن ومددا زاد المسدددالة سددوءا هددويبيددال بددده المزارعددون منتجدداتهم،  أنالددئا يمكددن 
 ؛ي حالة الوفرةفالمحصول كافة بشراء  األحيان

 نيددرتبت توجدده المددزارعين إلنتددال محصددول معددين ع ددى حسددا  محصددول أخددر إلددى اخددتالف األسددعار، وحيدد  أ 
عديمددة  األسدعارالرسدمية فدي بددء موسددم الحصداد ولديس فدي بددء موسدم الزراعددة يجعدح مدن هدئس  األسدعار إعدالن
 ؛اإلنتالبالنسبة لتوجيه  األ ر

 لتغ ية فرق السعر بين تي فة اعستيراد وسعر البيال ل مسته يين؛ مباشرا بتقديم دعم بع  الدول  تزمت 
 وتوزيعهدا ع دى المحاصديح التدي  اإلدارا الر يسدية فدي بعد  الددول بدالتحكم  اإلنتدالارتباط توزيال مست زمات  إن

 تعاونيا، يجعح من اليمية التي يحصح ع يها المزاري وفقا لهئا النظام الير كافية؛ أوتسوق حكوميا 
  حيد   ،الزراعيدة األسدعارعن تحديد  المس ولةتعدد الجهات السياسات السعرية في مخت م الدول النامية بتتميز

 ؛األحيانفي الي ير من  جهة كح  رق وأهدافتعار  
  بعد   األسدواقليسي ر ع ى  األمريتري  وهكئا ،اليا  سياسات سعرية وا حةفي الي ير من األحيان يسجح

 .اإلنتالتياليم و  تتناس ع  أسعارلمزارعين بدفال ا ستغاللالئين يعم ون ع ى االوس اء 
ت بيددق  إلددىعدددة حكومددات  لجددأتالمرجددوة مندده، فقددد  األهدددافالتدددخح الحكددومي لددم يف دد  فددي تحقيددق  أنوحيدد     

ععتمدداد العديددد مددن الدددول با وبدددأتالمح يددة،  األسددواقفددي  اإلدارا نظددام الحكددم  إزالددةسياسددات تصددحيحية ت ددمنت 
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التددخالت الحكوميدة اسدتمرت بالنسدبة  أن إعكح من الس ال المنتجة والمدخالت الزراعية، في العالمية  اراألسع ع ى
الحاصالت الزراعية،  أسعاررفال نفسها م زمة بالعديد من الدول  وجدتل محاصيح وبع  المنتجات الحيوانية، و د 

 واألسدعارمدال التيداليم اع تصدادية  متناسدبة اهأسدعار الزراعي لتصب   اإلنتالالدعم ع ى مست زمات  إزالة أوخف  
 العالمية لهئس المست زمات.

 الزراعية التسويقية السياسة :الثاني فرعال
سياسدددات تدددوفير خددددمات  فنجدددد أن كدددح مدددن الزراعيدددة، السياسددداتمدددن  ع يتجدددزأالسياسدددات التسدددويقية جدددزءا  عددددت    

 هامادورا ك ها ت ع  ا م السوق، ظلتجارية واليرها من و وتمويح الصفقات ا وتخزين التسويق، مال نقح وفرز وتعب ة
 في التنمية الزراعية، وفي تحديد المنفعة اع تصادية العا دة ع ى كح من المنتجين والمسته يين.

المتبعدددة فدددي  واإلجدددراءات اآلليدددات، مدددن حيددد  اخدددتالف ألخدددرم  ب ددددالسياسدددات التسدددويقية الزراعيدددة مدددن  خت دددموت    
عددد  الددددول خ دددوات متقدمدددة ع دددى صدددعيد التسدددويق مدددن حيددد  الهيكدددح المؤسسدددي ومسددداراته تنفيدددئها، فقدددد خ دددت ب

زيددادة اليفدداءة  إلددىتسددعى جميعددا  فهددي األهددداففددي  د، وليددن السياسددات التسددويقية تتحددداألساسدديةالتسددويقية وبنيتدده 
 إلددىالمسددت زمات  أوالمسددته ي  إلددىوتق يددح الفا ددد وتوصدديح السدد ال  لدسددعارالتسددويقية مددن خددالل تحقيددق اعسددتقرار 

 .1تي فة ممكنة بأ حالمزاري 

 السياسة التسويقية أنماط: أوال
يقدوم فيده الق داي الحكدومي  األول الشدكحيسود الزراعة فدي اال د  الب ددان الناميدة نم دان مدن السياسدة التسدويقية،    

ي فيقوم ع ى انتهدال سياسدات ال ان شكحال أمافي كح مرح ة من مراحح التسويق،  لدداء بالتخ يت والتنفيئ والمرا بة
لغداء األسدعارالسدوق وتحريدر  اتيليتسويقية مبنية ع ى  دور ر يسدي ل ق داي الخداص فدي  وااع داءالقيدود التجاريدة  واا

 التسويق الداخ ي والخارجي ل منتجات الزراعية والمدخالت.

 ثانيا: مالمح السياسات التسويقية
 :2راعية بما ي يمالم  السياسات التسويقية الز  أبرزتتم ح     
 بما يتوافق مال مصال  المتعام ين فيها؛ األسواقالتسويقية بعدم  درتها ع ى تنظيم  اآللياتي ير من ال ميزتت 
 التسدددويقية نقددح رالبدددات  األجهددزةوالتوزيدددال واعسددتهالي، حيددد  ع تسددت يال  اإلنتددالصدد ة بدددين   اعددات ال  ددعم

 ؛اإلنتاجيالق اي  إلىالمسته يين 
  رفال تي فتها وبالتدالي  ما يتسب  فيالخدمات التسويقية بدرجة عالية من اليفاءة  بأداءالتسويقية  األجهزةع تقوم

 ؛األسعارارتفاي  إلى
  نصدي  المدزاري مدن سدعر المسدته ي   يدح بدرجدة ع تشدجعه ع دى  أن إعبعد  السد ال  أسدعاربالرالم مدن ارتفداي

 ؛اإلنتال
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 ع ددى تسددويق بعدد  السدد ال الزراعيددة  أحياندداتسددويقية يقتصددر ال األجهددزةتدددخح الدولددة فددي بعدد  الدددول لدددعم  إن
الر يسددية، كمددا يتسددم هددئا التدددخح بعدددم الشددمولية ليافددة المراحددح التسددويقية، بددح يقتصددر فددي بع ددها ع ددى تنظدديم 

 التصنيال الزراعي لبع  المحاصيح؛ أو األسواق
  ع دى  أ درتالدولة بعد  المشدايح التدي  التيامح فيما بينها، فقد ترت  ع ى تدخح إلىالدولة  أجهزةنظرا عفتقار

مراحدح التسدويق وحددو   أ نداءعكسدية تج دت فدي ارتفداي نسدبة الفا دد  ي دار إلدى أدمالتسدويق، ممدا  أجهدزةكفاءة 
 اختنا ات في توزيعها؛

 في بع  الدول من وسا ح نقح ومواصالت وسبح اتصال، يعوق من تسدويق السد ال  األساسية عم البنى  إن
سددهولة مددن الحصددول ع يهددا مددن منددا ق  أي ددرعيددة ممددا يجعددح مددن اسددتيراد المنتجددات الزراعيددة والمنتجددات الزرا 

 المح ية. إنتاجها
لقد اتجهت الدول مؤخرا بالتشجيال ل ق اي الخاص ل قيام بدور ر يسي في عم يات التسدويق وانتهدال سياسدة التحريدر 

، وبدددئلي   عدددت الزراعدددة اإلسدددتراتيجيةاصددديح اليامدددح لتسدددويق المددددخالت والمنتجدددات الزراعيدددة باسدددت ناء بعددد  المح
تسددداهم فدددي تحقيدددق داخ دددي  أنخ دددوات هامدددة فدددي ت دددوير البنيدددة التسدددويقية، حيددد  ينتظدددر مدددن السياسدددات الم بقدددة 

 وخارجي ل ق اي الزراعي، وتزيد من فرص المنافسة العالمية.

 الزراعية الهيكلية السياسة: الثالث فرعال

 تنظيمهدا أو الزراعيدة المشاريال ت وير إلى والهادفة الزراعي، ل ق اي الهيك ي لجان ا تمس التي السياسات هي    
 تحدد فقدد  ،اعجتماعيدة المندافال ع دى ل حفدا  اسدتحدا  البددا ح المناسدبة أو ،ال ار دة الصدعوبات أو لمواجهدة
 أو الحدي دة، زراعدةال إلدى التق يديدة الزراعدة مدن التحدول عم يدة خدالل الهيك دي الجاند  تمدس التدي الشدديدة التغيدرات
 أو جديددا، زراعيدا نظامدا يقددم أو  دا م، زراعدي لنظدام المخرجدات/المددخالت عال ات يغير الئا الفني التغير نتيجة
 .1الزراعية الم يية أنماط تغيير

يتييددم مددال سياسددة التحريددر اع تصددادية يت  دد  اتخددائ العديددد مددن  ومددن اجددح أنل ق دداي الزراعددي  ةالهيك يدد فالسياسددة
 :2وئلي من خالل العمح ع ىراءات حتى ع تنعكس س با ع ى أداء هئا الق اي، اإلج
  ؛بع  المحاصيح اإلستراتيجية باست ناءأسعار الس ال الزراعية تحرير اإلنتال الزراعي و 
 ؛خوصصة الق اي العام 
  ؛والفالحينالتشاور مال المزارعين الغرف الفالحية لزيادة التقار  و إنشاء 
  نشاء جمعيات زراعيةاعية ع ى أسس تجارية ا تصادية و ر إنشاء تعاونيات ز  ؛اا
 الخارجية عدا بع  المنتجات اإلستراتيجية.ار الدولة في التجارة الداخ ية و إلغاء احتي 
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 في تحقيق األمن الغذائي  العربية السياسات الزراعيةضعف مردود  تقييمالمطلب الثالث: 
 النتدا ج المرالدو  ع ديالعربيدة لدم ت دولالد تبنتهداالتدي  الزراعيدة والسياسدات اإلصالع الزراعدي مخت م جهودإن     
 لعح أهمها:األسبا   عديدئلي إلى  عودلنهو  بالتنمية الزراعية وتق يص الفجوة الغئا ية ويفي ا بها

 تط يق السياسات الزراعيةالالزمة لالكفاول  نقصالفرع األول: 
يحققددده ب دددد مدددا يعتمدددد بدرجدددة أساسدددية ع دددى مددددم  ددددرة وفعاليدددة ممدددا عشدددي فيددده أن مسدددتوم األداء الزراعدددي الدددئا    

السياسات الم بقة في تخصيص الموارد اع تصادية لئلي الب دد، ليدن إئا مدا تتبعندا السياسدات الزراعيدة التدي  بقتهدا 
الب دددان العربيددة خددالل السددنوات السددابقة سددنجد أن العديددد مددن الدددول  ددد  بقددت سياسددات اليددر مال مددة يمكددن وصددفها 

أن اإلصددالحات الزراعيددة سددواء  ظهددرالمؤشددرات اع تصددادية ت بأنهددا ئات كفدداءة منخف ددة، مددن من  ددق أن مخت ددم
 العددر  مددنمسددتوم و ئات  ددابال اعشددترايي أو ليبرالددي لددم تحقددق تقدددما يددئكر فددي زيددادة المسدداحات المزروعددة كانددت 
 :1ويرجال ئلي إلى العوامح التالية، الغئاء

 وت لفه التكنولوجي لقطاع الزراعيل فيذمشكلة الت طيط والتن: أوال
نحددراف فددي تنفيددئ المشدداريال الزراعيددة عددن عا إلددىأجهددزة التنفيددئ  ت ددابق التخ دديت مددال التنفيددئ و صددور يددؤدا عدددم    
 :التاليةسبا  دل الزراعيةالهندسي ل مشاريال  ساسألا
  كددح مرح ددة التددي تسددبقها وتددرتبت متعددددة ومتتابعددة تيمددح  مراحددح تنفيددئ وفددقلمشدداريال الزراعيددة يددتم اإن تصددميم

والمسددبق  التحديددد الددد يق وا دد  فددي اليددا  هندداي العربيددة وفددي معظددم المشدداريال الزراعيددة ،ع ددويا بددالتي ت يهددا
 .الفنية المخت فة سبا ألالموا ال مشاريال الخ ت لغيا  التخ يت المكاني ومؤسساته إلى جان  

  ع دى سد با ممدا يدنعكس  ،مدن الناحيدة الماديدة والفنيدة أيفداءت ال انويدة توكدح إلدى مقداولين اليدر عإن معظم المقاو
 .ل مواصفات الفنيةم ابقة  ويجع ها اليرتنفيئ ت ي المشاريال 

 المسددتمرة زمددة ليافددة مشدداريال الدولددة وهددي إهمددال مرح ددة الصدديانة والمتابعددةالظدداهرة سدد بية تيدداد تيددون م انتشددار 
ونقدص شدديد  ك يدا،يال مما يع ح إنتاجية المشروي جز يدا أو م المشار اللمعالجة الس بيات  بح استفحالها بعد است

ومعدددات والتددي تحتددال إلددى صدديانة مسددتمرة وعدددم وجددود  يعتو  فددي المسددت زمات المسددتوردة مددن مددواد كيميا يددة
 .2ب نتال وت وير التقنيات الزراعية داريةإلاحتيا ية لها أدم ئلي إلى ش ح الوحدات عا دواتألا
وت دوير  ددراتهم ع دى اسدتخدام الوسدا ح  عام ين في الق داي الزراعديمستوم المعرفة والمهارة ل من  رفالال تبريعو     
الزراعدي  داءألافدي  هامتقدم  تسجيحع يها في  يعولة التي يالفنية الحدي ة في الزراعة من العوامح الر يس سالي ألوا

العامدددح التينولدددوجي الدددئا يدددؤدا الددددور هتمدددام بعاوع يددده وجددد   ،الزراعددديوبالتدددالي النهدددو  بالق ددداي بصدددفة عامدددة 
 .والزيوتسيما المحاصيح الغئا ية الر يسة كالحبو  ع الزراعي وتحسين نوعيته نتالإلاالر يس في زيادة 
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 الم تصينعدم كفاية : انياث
فقددد  ،عربيددةال العديددد مددن الب دددانالزراعيددة فددي اإلصددالحات  المسدد ولين عددن إجددراءفددي المختصددين  عجددز هندداي    
األمددر  فددي مجددال المكننددة الزراعيددة،المددوظفين األيفدداء  ق ددةمشددايح متع قددة ب الزراعيددة العديددد مددن التعاونيدداتجهددت وا

 سدد با ع ددى اليفدداءة والمددردودة ممددا انعكددس ،صدديانة وتصدد ي  اآلعت الزراعيددة الددئا أسددفر عددن تددأخر فددي إجددراءات
 .اع تصادية

 في تحقيق أهدافها مؤسسات التسو ق الزراعيو البحث واإلرشاد  كل من أساليبفشل  الفرع الثاني:
في الميدان  والتقنيات الحدي ة وسا حال استخدامب المزاري واا ناعه حسين عمحإلى ت الفالحي اإلرشادعم ية  ترمي    
التدددي  عو ددداتالمتشدددخيص ع دددى  ، وهدددي أي دددا تعمدددحالنوعيدددةو وتحسدددين اإلنتاجيدددة  مالييدددتال دنيدددةت بهددددف زراعدددي،ال
 ل تعامح معها. ناسبةالم  رق مرايز البحو  لدراستها وتحديد ال نحو التوجه بهاالمنتجين الزراعيين و  صادفت

 عجددز الغددئا ي العربددي القددا م والمتفددا مال معالجددة مددن أجددح دعددم البحدد  الزراعددي  ددرورة إسددتراتيجية لدديس يشددكحو     
معاهدد ومخدابر مختصدة فدي البحد   ومدن اجدح ئلدي تدم اسدتحدا  بالزراعدة العربيدة، النهدو  بهددف بح كئلي، فقت

 :1نئكر منها لعديد األسبا  األهداف المنتظرة منهاق تحقأنها لم  اليرالزراعي 
 ؛لزراعي عم التنسيق بين مؤسسات اإلرشاد الزراعي وهي ات البح  ا 
 ؛ عم اعست مار في البحو  الزراعية العربية وتدني إنتاجية النشاط البح ي  
 ؛عدم دراسة موا يال البح  الزراعي واختيارها ع ى أسس ع مية وكئلي عدم توظيم نتا جها 
 عدم استقرار السياسات الزراعية كان عامال أساسيا في عدم استقرار اإلرشاد الزراعي 
  دويرت مدن أجدحالمدزارعين  حفيدزالق داي الزراعدي وت ةكيديدينامفدي  عظيمدادورا  ع  يفهو راعي التسويق الز  أما    

مدن ويتج دى ئلدي  ،تسدويق السد ال الزراعيدة يددانمل المزيد من األهميدةالب دان العربية  أولت العديد من حي  ،إنتاجهم
 شددهد الزراعددي التسددويق نشدداطأن  اليددر ،والهي ددات الحكوميددة لتسددويق المحاصدديح الزراعيددة مؤسسدداتخددالل إنشدداء ال

 :فيما ي ي إدراجهامجموعة من المشايح التي يمكن 
  ؛التخزين والتصنياليليات النقح و  معداتل القواعد األساسية عم 
 ؛الجودة عاييروم مقاييسب اليا  اعهتمام اليافي 
 ؛ودخول السوق الدوليةل معايير التي تؤه ها لمنافسة المنتجات األخرم  لمنتجات الزراعية العربيةا افتقار 
 ؛المختصين في التسويق الزراعي   ة التقنيين 
 زراعي في الخ ت التنموية الزراعياليا  اعهتمام اليافي بالتسويق ال. 
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 الموارد المائية المتجددل في المنطقة العربيةندرل و الزراعية االستثمارات  ضعفالفرع الثالث: 

ل نهددو  ت ددويرس  فددرصمددن    صددتالتددي  شددايحمددن الممخت فددة  ددة أنددواي واجدده اعسددت مار الزراعددي العربددي  الي    
  :1بالزراعة العربية وتق يص فاتورة اعستيراد من الغئاء نئكرها فيما ي ي

 االقتصادية قصور السياسات :أوال
 مدا فيهداالمخت فدة باع تصدادية السياسدات  عددم كفداءةفدي  م دحوالمت  دبتالم اعست مارا  مناخالويتج ى من خالل     

الناجمدة عدن  المباشدرة المعو داتإ دافة إلدى القدوانين والتشدريعات المناسدبة،  ش  فدي ف ال عن ،السياسات الزراعية
  .ال را   والرسوم والتعريفات الجمركية

 قلة المعلومات وشحها ثانيا:
إ امة المشاريال ة في الئا يؤدا إلى العفوي األمراعست مار، عن فرص  المتاحةالمع ومات  كبير في نقصهناي   

والسب  الر يسي في ئلي هدو  دعم  ،بصورة دون دراسة األسواق واعحتياجات والمت  بات  بح الشروي باعست مار
 .وتخ م هيايح وخدمات المؤسسات الحكومية العام ة في الق اي الزراعي وخاصة التسويقية منها

 القيود التشر عية والتجار ةثالثا: 
محدددات التشدريعية ت دي الأهمهدا لعدح  لحركتهالقيود الق رية المعر  ة من  البيني الزراعي العربي يعاني اعست مار   

األمددر الددئا أدم بدددورس إلددى إهمددال ت ددوير مرافددق الددربت األساسددية بددين الددبالد  ،والقيددود التجاريددة التعريفيددة واإلداريددة
 .العربية
ع فدددي ت بيدددق بالد العربيدددة، فاندده يعتمدددد ع دددى مدددم النجدددامسدددتقبح اعسددت مار الزراعدددي والغدددئا ي فددي الدددعدددن أمددا     

دخدددال التقنيددات الحدي ددة اإلصددالحات اع تصددادية ، ومددددم القدددرة ع ددى التعامدددح مددال المتغيددرات الناجمدددة عددن تزايدددد واا
كمدددا انددده يعتمدددد ع دددى مددددم القددددرة ع دددى تحريدددي يليدددات التمويدددح العربيدددة مدددن صدددناديق ومؤسسدددات ماليدددة  ،العولمدددة

اسدددتيمال وسدددا ح الدددربت التجدددارا  مدددن حكومدددات ل وأي دددا عبددددال نشدددا ها ليشدددمح الق ددداي الخددداص، ومصدددرفية لتوسدددي
 .واعتصاعت والمواصالت في المن قة العربية تيسيرا عنتقال الس ال واألفراد ولتبادل المع ومات

من كمية المياس  (%20) وتستغح حواليهي س حية،  فان اال بها في الدول العربيةوفيما يخص الموارد الما ية     
إلددى اعسددتنزاف  سدد حية كانددت أو جوفيددةباإل ددافة إلددى ئلددي تتعددر  المددوارد الما يددة  الددرا، السدد حية المتاحددة فددي

تو د  المؤشدرات التاليدة و  ،إحدم المعو ات الر يسية ل تنمية الزراعية واألمن الغدئا ي تعتبر بالتالي ،الجا ر والت و 
 :2مال المنا ق األخرم في العالم نةربي بالمقار الموارد الما ية في الو ن الع ندرة
  من  (%0.5) من مساحة وسكان العالم، لين ع يتوفر سوم ع ى (%7)و (%00) حوالييم ح الو ن العربي

 ؛من المياس المتجددة في العالم (%6)من إجمالي األم ار و (%6.0)إجمالي المياس الس حية الجارية و
                                                           

، 6006، اليويددت،  صةةائص ومعوقةةات القطةةاع الزراعةةي واألمةةن الغةةذائي علةةا المسةةتود العربةةي  المةةوارد واالسةةتثمار والتمو ةةل المعهددد العربددي ل تخ دديت،  -  1
 .2ص

 .06، صالمرجال نفسه  -  2
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 ي هدئس المدوارد هدي مدن و  (،جوفية (%02)س حية و( %20))اس تق يدية هي مي (%07) جح الموارد الما ية   
 ؛خارل الدول العربية

  ظيدرس ع دى ن 07/0صي  الهكتار الواحد من المياس الس حية الجارية في الو ن العربدي سدوم نع يم ح متوست
 ،من حي  متوست اله ول الم را السنوا ( 7/0)مستوم العالم و

 إجمددالي مددوارد مددن  (%20) األ دداليم العربيددة يسددتحوئ اإل  دديم األوسددت ع ددى خمسدديه ع ددى مسددتوم ندديشددار إلددى أ
 وشددبه الجزيددرة العربيددة (%63) والمغددر  العربددي%) 30الميدداس فددي الددو ن العربددي، متبوعددا بالمشددرق العربددي )

(2%.)  

 إهمال ال لدان العربية للصناعات الزراعية الغذائية: رابعالفرع ال
 معيشدة ل تعدد مهمدةالت دم و  الفالحيدة المعر دة لسدرعةحفدظ المدواد ل حتميدة لغئا ية  درورةالصناعة اد نشاط عي    

الحبدو   تعندى بمنتجدات متنوعدة ع دى الدرارالعربية سياسات ل صناعات الغئا يدة  س رت معظم الدولو د  البشرية،
وئلدي مدن خدالل تقدديم الددعم  ،لتمدوروالزيوت النباتية واأللبان والسكر والمع بات الغئا يدة وال حدوم والميداس المعدنيدة وا

 .تقديم القرو  والتسهيالت المصرفيةك يةالصناعاألنش ة هئس  وتشجيال الالزم
رالم الجهود الفردية والجماعية المبئولة مدن  بدح ل ددول العربيدة مدن أجدح تحقيدق اعيتفداء الدئاتي مدن المنتجدات      

 أناها تبقى الير كافيدة بدالنظر لتزايدد عددد السدكان وحاجيداتهم ومن  م تحقيق األمن الغئا ي، إعا  والصناعات الغئا ية
لددئلي كددان لزامددا ع ددى الدددول  ،مددن جهددة، ومقارنددة باإلمكانيددات الها  ددة التددي تتمتددال بهددا هددئس الدددول مددن جهددة أخددرم 

 :1العربية اتخائ الخ وات التالية
 ؛ةلتقنية بينها وبين الدول المتقدمتجاوز الفجوة ا  
 ؛اعات الغئا ية ورفال  دراتها التنافسيةتأهيح مؤسسات الصن 
 ؛تمويح اعست مار الزراعي 
 ؛تعزيز  درات وحماية صغار المزارعين 
 ؛اععتماد ع ى مبدأ الميزة النسبية ل منتجات الغئا ية العربية في األسواق الدولية 
 تفعيح دور العمح العربي المشتري في تحقيق األمن الغئا ي. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
، الم تقددى الدددولي التاسددال حددول اسددتدامة األمددن ة لتحقيةةق األمةةن الغةةذائي فةةي الةةدول العربيةةةمتطلبةةات ترقيةةة ودعةةم الصةةناعات الغذائيةةة ك ليةةشددريم بددودرا،  -  1

 .00-2، ص ص 6002نوفمبر  62-63الغئا ي في الو ن العربي، الش م، الجزا ر، 
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 سات تحقيق األمن الغذائي في الجزائرالمبحث الثاني: سيا
 التدي التحدديات أهدم مدن من  دق انده يعتبدر احدد ل جزا در بالنسدبة بالغدة أهميدة ئا الغدئا ي األمدن تحقيدق يعتبدر    
 وجددت ،"المتوسدت األبي  البحر خبز س ة" د ب سابق و ت في تدعى كانت التي فالجزا ر اعستقالل، منئ هاتواجه
 ."الغئا ي العجز" مشك ة  هيمشك ة أ ق ت كاه ها أع و  من تعاني اعستقالل بعد نفسها

 إلدى سدنت رق  إئ ،فيما يتع ق بسياسات تحقيق األمدن الغدئا ي الجزا ر حالة عر هئا المبح   خالل من سنحاول
ى مندئ اعسدتقالل ئات العال دة بالق داي الفالحدي وانعكداس ت دي البدرامج واإلصدالحات ع د المسد رة السياسدات زاأبدر 

 كما ي ي: والريفية الفالحية التنمية ت ور

 المطلب األول: السياسات المعتمدل ق ل التسعينات

اعشددترايي ومددن اجددح النهددو  بالق دداي الزراعددي  جهن ددلأ ندداء انتهاجهددا  اهلالاسددتق بعددديددة  ر الحكومددة الجزا  امددت    
 بشك ين من اإلصالحات:

 التدي  ديرااأل ى دع ءواعسدتيال عيدةرا الز  يية مل  األدنى الحد أ ر الئا عيرا الز  عاإلصالالتسيير الئاتي وهو  -1 
 ؛ستقاللاع بعد مباشرةن المعمرو  اهترك

 .0050سنة الصادر عيةرا الز  ال ورةمي اق  -2 

 مرحلة التسيير الذاتي  الفرع األول:
ا در مدن مرح دة احدتالل واجهت الحكومة الجزا رية بعد اعستقالل مباشرة الي ير من المشايح، حي  خرجت الجز     

دمر الق اي الزراعي من خالل التفكيي المنهجي لهيايح اإلنتال وع ى رأسها األرا ي، عبر تبديح وتغيير  بيعتها 
تجددارا عصددرا مت ددور موجدده نحددو التصدددير،  أحدددهماالعقاريددة وم ييتهددا، أدم ئلددي إلددى نشددوء   دداعين زراعيددين: 

 سالي  اعستغالل الحدي ة. واألخر متخ م وتق يدا بعيد كح البعد عن أ
كمددا صدداح  هددئس األو دداي هجددرة مددا يقددار  م يددون معمددر إلددى فرنسددا تدداركين مددزارعهم ونشددا هم ووظددا فهم، وسددد 

جدددد   ي دددة ع مدددا إن أال بيدددة السدددكان الجزا دددريين يقيمدددون فدددي  يالجزا ريدددون ئلدددي الفدددرال بالوسدددا ح المتدددوفرة لدددديهم، وهددد
المعمدددرون مددددخراتهم ورؤوس أمدددوالهم ناهيدددي عدددن التحدددويالت اليدددر البنكيدددة، األريددداف وأميدددين، وأ نددداء هجدددرتهم اخدددئ 

فقامددت الدولددة باتخددائ أول إجددراء هددو إعددالن أمددالي المعمددرين ككدون مالدديكك، وهكددئا أصدددرت الحكومددة الجزا ريددة فددي 
 .1المراسيم المؤسسة والمنظمة ل تسيير الئاتي 0111مارس 

األولدى لهدئا الرسدوم مسدتمدة مدن  درارات مدؤتمر  دراب س  األر يةوكانت  ،0111مارس  11بعد ئلي ظهر مرسوم 
 :2أهمية كبيرة ل ق اي الزراعي حي  ركز ع ى  ال  أهداف ر يسية متم  ة فيما ي ي الئا أع ى

 الزراعي؛ اإلصالع 
  الحدي ة في الزراعة؛ األسالي استخدام 

                                                           
 .66-60ص ص ،0000ديوان الم بوعات الجامعية،الجزا ر، ،اقتصاد الجزائر المستقلة د هني،ماح -1
 .030ص ،0020الجزا ر، الو نية ل يتا ، الدار ،الذاتي الجزائري في التجارب العالمية لتسييرا محمد السويدا، -2
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  الزراعية.  روات األرا يالمحافظة ع ى 
جميددال األرا ددي الزراعيددة التددي كددان يسددتغ ها المعمددرون األوروبيددون، والتددي ب غددت نحددو  شددمح نظددام التسدديير الددئاتي

م يون هكتدار، والتدي نشدأت ع دى إ رهدا مسدت مرات فالحيدة فدي شدكح مدزاري  602مزرعة، بمساحة تقدر بد  66035
بموجد  مرسدوم  أنشأ فالحية، و د أسندت عم ية تنظيم المزاري الشاالرة إلى الديوان الو ني لوصالع الزراعي الئا

 :1، وتت خص مهمته في0023مارس  02
 تنظيم المزاري الشاالرة عن  ريق المشاركة في التسيير، وتعيين المدراء والرؤساء ع ى هئس المزاري؛ -
 اإلرشاد الفني وتوزيال القرو  والمست زمات الفالحية وتقديم كافة خدمات الدعم واإلسناد والتسويق. -

 "والدئا عدرف بدد  مرح ة التخ يت الهدادف( أول مخ ت بدأت به الدولة الجزا رية 0020-0025عرفت الفترة )    
شراي العمال في تسيير األجهزة اع تصادية "الم طط الثالثي األول ، وكان والرامي إلى توجيه التنمية اع تصادية واا

 .2م يار دل 00.72فقدرت بد م يار دل، أما تياليم برامجه  0.02الحجم اعست مارا المستهدف تحقيقه هو 

 الفرع الثاني: مرحلة الثورل الزراعية 
الزراعيدة األمدر الدئا انعكدس  األرا ي توزيال فيالالعدالة  حالةع ى أنها مرح ة فر تها  الزراعية ال ورةعرفت     
" لتحقيدق لزراعيةةالثةورل افكرة "  جاءتومن هنا  ،ل سكان في الوست الريفي المتدني المعيشة مستوم تباين  فيج يا 

 جم ة من األهداف هي:
 ؛جديدة عقارية بنية إحدا  خالل من الزراعية األر  استهداف تحقيق العدالة في توزيال 
 ؛لوست الريفيا وت وير لتنمية توفير المناخ المال م 
 ؛البالد تنمية مجهود في الفالحين شرايإ 
 ؛يحوزون ع ى أرا ي فالحية ع الئين ل فالحين األر  توزيال 
 أشكاله بكح اعستغالل ع ى والق اء اعستعمار ي ار تصفية. 
 :3هير يسية  مراحح ب ال تجسدت فكرة ال ورة الزراعية ع ى ار  الوا ال مرورا  ولقد

   1891/1892  األولا المرحلةأوال: 
الفالحدين  ءهدؤع تجميدالمدن  لددر ، المداليين اليدر الفالحدين ع دى الدولدة أرا دي توزيدالعرفت الجزا ر خاللها     
 كدان هددفها الريدم، فدي منهدا ألم بناءالجزا رية إلى  الحكومة محت  ،"نموئجيةأ  ق ع يها اسم "القرم ال  رم  في

 فيها الحياة شروط توفير مال سكنا، 070 إلى 120 بين ما  رية كح فيتم و ال  ،متهإدار لتسهيح الفالحين تجميال
 . رية147 حوالي 1981 عام في القرم  هئس عدد ب غ ولقد(، الل...المدرسة المسجد، السوق، الماء، كاليهرباء،)

 
                                                           

 .066، ص 6003 عنابة،، جامعة باجي مختار رسالة ماجستير الير منشورة، حالة الجزا ر، ،األمن الغذائي والتنمية المستدامة ، صورا ريم  - 1
 .62، ص6007، رسالة ماجستير الير منشورة، ك ية الع وم اع تصادية، جامعة الجزا ر، ائر واقع وافاقالقطاع الفالحي في الجز اعمر سعيد شعبان،  - 2

 .035-032ص ص ، 1996الجامعية، الم بوعات ديوان  :الجزا ر ،لالمعاصر  الجزائر في االجتماعي والتغير األحداث جنوح مانال، ع ي - 3
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  1893/1894   الثانية المرحلةثانيا: 
 الخداص، الق داي مدن هكتدار ألدم 650 مدن أي در توزيدال إعدادةخاللها  تم ،1973ان  قت هئس المرح ة في سنة    
 ألدم 100 ع دى هكتدار م يدون حدوالي ه توزيعد تدم مدا األخيدر فدي ب غ ولقد أر ، بدون  فالحية عا  ة ألم 60 ع ى
 .فالحية تعاونيةأعف  6 في تجميعها تم عا  ة

  1895/1898  الثالثة المرحلةثالثا: 
بهددف  الصدحراء، شدمال وفدي، اله دا  فدي الرعدوا  الق دايمسدتهدفة تنميدة  1975 ان  قت هدئس المرح دة سدنة    
 توعيدةت الحمدالالعديدد مدن  تنظديم تدمكمدا معيشدية، ال ظدروفهم تحسدينعدن  ريدق  اعستقرار من الرحح البدو تمكين
 .اعشترايية والقرم  التعاونيات في متهوواجبا بحقو هم تعريفهمل الفالحينلصال  

عادل الهيكلة      1891/1881الفرع الثالث: اإلصالحات الزراعية وا 
 لقد عرف   اي الفالحة عديد اإلجراءات خالل هئس المرح ة نوجزها فيما ي ي:    

 1981)الفالحي   القطاع هيكلة إعادلوال: أ
 ،فددي تحدددي  الق ددداي فشدد ها ال ددورة الزراعيددة أ بتددت أنبعددد " إعةةادل هيكلةةة القطةةاع الفالحةةيجدداء هددئا القددرار "     

نحددو إجددراء الجزا ريددة  دولددةال وع يدده اتجهددت سدكان،المت  بددات الغئا يددة ل  المتددوفرة لت بيددةالزراعددة  والنهدو  بال ا ددات
، وكانت إعدادة الهيك دة لدرا دي المنوط به بالدور ل قيامالفالحي  الق اي في التنمية عج ةدفال لحات بع  اإلصال

 :1الزراعية اإلصالع األول الئا تبنته في سبيح ئلي والئا كان يهدف إلى
 مدن يرهداهوت  الزراعيدة ال دورة تعاونيدات دين،هدالمجا  ددماء تعاونيدات ئاتيدا، ةلمسدير ا ل وحدداتير التسدي استقاللية 

 المسج ة؛ الس بيات
 ؛الوحدات ئسه أرا ي عقار ديدتح إعادة 
 الريفي الوست وتهي ة الزراعية الو نية اردالمو  استصالع. 

 الهيك ة العقاريدة إعادةالمتخئة في  اإلجراءات " نتالالمزارع الفالحية االشتراكيةوهكئا ظهرت ما أ  ق ع يها اسم " 
 وتعاونيددات الددئاتي التسدديير بنظددام الخاصددة المددزاري هيك ددة إعددادة عددن منب قددة يددةفالح وحدددات وهددي ،ل ق دداي الفالحددي

 التسديير   داي فدي أدمدج مدا منهدا: اعتجاهين أحد أخئت هيك تها أعيد التي المزاري، وفي سبيح ئلي فةالزراعي ال ورة
  دىهدم ععم  تحسدينارة الفالحدة لاستفادة فردية، كما تم إعادة هيك ة الدواوين التابعدة لدوز  محح كان ما ومنها ،الئاتي
 :وهي مبادئ  ال  أساس
 ؛النشاط في التخصص 
 ؛التسيير مركزية ع 

                                                           
رسددالة ماجسددتير اليددر منشددورة، ك يددة العددوم اع تصددادية  ،لقمةةح منتوجةةا حالةةة دراسةةة الجزائةةر فةةي الزراعةةي جاإلنتةةا علةةا الةةدعم سياسةةة أثةةر ده بددن الحبيدد ،  - 1

 .70ص، 6006التجارية وع وم التسيير، جامعة الجزا ر، 
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 التسيير في المنتجين مشاركة. 
 مزرعة 3429 إنشاء من خالل،  1983سنة من ال اني النصمونتيجة العمح الجاد فقد عرفت العم ية نهايتها مال 

اليدر أن هدئس  ل مزرعدة، هكتدار 800 يفدوق  بمعددل أا،هكتدار  يدون م 2.83  ددرها إجمالية بمساحة اشترايية فالحية
لم ت بى احتياجاتها من اإل ارات و  المزاري هئس أنالمرح ة عرفت العديد من المشايح والصعوبات  تم ح أهمها في 

 بدددالمزاري يسدددمى مدددا إنشددداء إلدددى ال جدددوء تدددم لدددئابسدددب  صدددعوبة تزيدددد كدددح مزرعدددة جديددددة ب  دددارات كافيدددة،   يفددداءاتال
 إلدى إ دافة الجزا ريدة، الفالحدة منه تعاني مشكال التأ ير، ومال هئا فقد ظح ) األم المزرعة إشراف تحت (القاعدية
والتوجدده نحددو الق اعددات األخددرم، وبددئلي بقددي النشدداط  الفالحددي النشدداطعددن  الشددبا بددرز مشددكح عددزوف  فقددد ئلددي

كمددا سددجح الق دداي  ،(تقنيددا مؤه ددة اليددر اناألحيدد الالدد  فدديفددي المجتمددال ) مسددنةال ف ددةال  ددرف مددن يمددارسالفالحددي 
 ال ددورة تعاونيددات مددن عدددد إدمددال تددم فقددد هددئا كددح إلددى إ ددافة ،الزراعددي العددام عجددزا ماليددا مزمنددا خددالل هددئس الفتددرة

 فدردا بشدكح عسدتغاللها الفالحدين ع دى أخرم  تعاونيات أرا ي ووزعت ئاتيا، المسير الفالحي الق اي في الزراعية
 الخداص الق داي تشدجيال إلدى أدمالدئا  ءإنشداء تعاونيدات فالحيدة بهدا الشدي يمكدن ع لتداليوبا، حجمه صغر بحجة

 .1اعشترايي الزراعي بالق اي عهتماممن ا بدع به واعهتمام

  93/19  الفالحية العقار ة الملكية وحيازل األراضي استصالح قانون ثانيا: 
 األرا دي مدن مسداحة أ صدى واسدتغالل استصدالع ع دى نينالمدوا  تشدجيالتزامنا وعم ية إعادة الهيك دة وبهددف     

، والرامدي إلدى أن يصدب  كددح 03/02/0023فقدد فظهدر  دانون استصدالع األرا دي وحيدازة الم ييدة العقاريدة بتداريل 
 حسد  ويشدترط ،23/02مسدتفيدا منهدا  بقدا ل قدانون  ةفدرد يصد    أر ده بوسدا  ه الخاصدة فدي المندا ق الصدحراوي

 أنددواي وبعدد  الم ييددات بعدد  باسددت ناء استصددالحها منددا قفددي  وا عددة عموميددة األرا ددي ن تيددو  أن 23/02  ددانون 
   داي أرا دي الخداص، الق داي أرا دي ل جيش، المخصصة األرا ي الح فاء، ومساحات الغابات ح:م ) األرا ي
 ...(الزراعية ل  ورة الو ني والصندوق  الئاتي التسيير

  19/ (87 رقم قانون  يدلالجد الفالحية المستثمرات قانون ثالثا: 
 ل ق اي الفالحي، الئا حدد يليات  اني صالعبم ابة إ1987 ديسمبر08 في خالمؤر  87/00ر من القانو يعتبر     
 اعيدة،جم وأخدرم  خاصدة فالحيدة مسدت مراتى إلد ييةترااعشد زاريالمد تقسديمعدن  ريدق  العموميدة، األرا ديتغالل اس

 دددرق و  اعنتفددداي وحدددق العموميدددةالي األمددد  بيعدددةوتحديدددد  ،م وواجبددداتهمإ دددافة إلدددى ئلدددي فقدددد بدددين ل منتجدددين حقدددو ه
 فددي ل دولددةن المهددام الم قددات ع ددى عدداتق القددانو  ئاالتددزام المسددتفيدين، كمددا بددين هددو  اعسددتفادة شددروط وكددئااعسددتغالل 
 الددعم يايدحه ةمركزيد ع ت دويرى إلد والسدعي الفالحيدة ل نشا اتم العا التوحيد عم يةوالمتم  ة في  الفالحيالمجال 

                                                           
دكتدوراس  أ روحدة ، 8211/1891  الفتةرل  ةالل الجزائةري  الفالحةي المحلةي النةات  قيمةة علةا المةؤثرل العوامةل ألهم قياسي اقتصادي تحليل، عمدارا زهير  - 1

 .56-50، ص ص6002 ،الجزا ر جامعة محمد خي ر بسكرة، وع وم التسيير، التجاريةو ك ية الع وم اع تصادية  ع وم،
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 كاندددت سدددواء الفالحيدددة، اعسدددتغالليات كدددحهدددا إ ار  فدددي فتددددخح الو نيدددة مالياألمدددا ارتدددبت بددد أمدددا الفالحدددي، لونتدددال
 .1الزراعية ال ورةن لقانو  أو الئاتي ريل تسي خا عة

 العقاري  التوجيه قانون  رابعا:
 والنظدام التقندي القدوام ليحددد لعقدارا ا التوجيده المت دمن 90-25 ر دم قدانون ال صددر 1990 ندوفمبر 18 بتاريل    

  ال  تحقيق إلىهئا القانون  يرمي، و العمومية والهي ات والجماعات الدولة تدخح وأدوات العقارية لدمالي القانوني
 :هي أساسية الايات
 ؛والصناعي الح را  التوسال عن الناجمة التعدا مخت م مظاهر من الفالحية األرا ي حماية 
 ؛واستغاللها الفالحية األرا ي توظيم كح 
 عنها الناجم العقارية النزاعات وتسوية السابقة اإلصالحات مراجعة. 

 إلدى الزراعيدة، ال دورة المت دمن 50/53 األمدر إ دار فدي المؤممدة المساحات جح استرجاي تم القانون  هئا وبموج 
 حيد ، اعسدترجاي رات درا ع دىأصدحابها  حصدول رالدمو عية اليدر مسدواة  ألم 160 بقيت لين األص يين ماليها

 عددهموفوا م فاتهم يست لم من وهناي األرا ي، هئس ع ى المنجزة اعست مارات بسب  أرا يهم دخول من يتمكنوا لم
  ابعهدا أرا ديهم فقددت أشدخاص هنداي أن كمدا أرا ديهم، ع دى متواجددين شدخص 1400 مدنهم شدخص، 1900
 .2مادا  تعوي ئلي يقابح أن دون  القانون  هئا صدور  بح الفالحي

 المعتمدل منذ التسعينات تالثاني: السياساالمطلب 

إلى اعستغالل األم ح  و وانين تهدفزراعة  إصالحاتعدة  التسعيناتعرف الق اي الزراعي في الجزا ر منئ    
 لي:، والتي نحاول تناولها فيما يالسكان ل موارد ال بيعية والبشرية والنهو  بالق اي ورفال أدا ه لتامين مت  بات

   1881/2111: السياسات المعتمدل  الل الفترل  األولالفرع 
 كدحأ درت فدي  حدادة سياسدية أزمدة فدي دخولهدا، نتيجدة تاريخهدامدن  حرجدة مرح دة الفتدرة هدئسإبان  الجزا ررفت ع    

 سدددعر انخفددد ، إئ الدددنفت أسدددعار فدددي حددداد تراجدددال الفتدددرة هدددئس بدايدددةكمدددا عرفدددت  واعجتماعيدددة، اع تصدددادية الجوانددد 
ال جدوء إلدى  إلدى بدالجزا راألو داي دفعدت  هدئس، 0002سدنة  دوعر 15 إلدى 1991 سدنة دوعر 21 مدن البرميدح
 تامدة سدرية فدي أبدرم و دد 1991 جدوان 03 فدي كدان الددولي النقدد صدندوق  مدال اتفداق فدأول، الددولي النقدد صدندوق 
 المددم القصدير اع تصدادا عسدتقرارا برندامج عدن انب دق والدئا، 1994 بدايدة فدي أبدرم الدئا األخير اعتفاق عكس
 اعلتدزام بموجبده تدم 1995 سدنة يخدر واتفداق 1995 مدارس  31 إلدى 1994 أفريدح 01 مدن الفتدرة يغ دي الدئا

                                                           
 .70ص، ، مرجال سابقلقمح منتوجا حالة دراسة الجزائر في الزراعي اإلنتاج علا الدعم سياسة أثر،  ه بن الحبي  - 1
 مرجددال سددابق، ، 2118/1891  الفتةةرل  ةةالل الجزائةةري  الفالحةةي المحلةةي النةةات  قيمةةة علةةا المةةؤثرل العوامةةل ألهةةم قياسةةي صةةادياقت تحليةةل، زهيدر عمددارا  - 2

 .55ص
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 ولعدح ، 1998أفريدح 01 إلدى 1995 مدارس  31 مدن الفتدرة يغ دي الدئا المددم المتوست الهيك ي التعديح ببرنامج
 : من ت منته ما الفالحي الق اي يخصا مفي البرامج لهئس األساسية المحاور أهم
 ؛والح ي  الحبو  أسعار ع ى النها ي الدعم ورفال األسعار تحرير 
  ؛%05 بحوالي الو نية العم ة  يمة تخفي 
 الجمركية؛ الرسوم وتخفي  الخارجية التجارة تحرير 
 الفالحي بالق اي الخاص العقارا  النظام إصالع. 
 مدن بددع العموميدة الفالحيدة األرا دي وتدأجير بيدال وا تدرع الفالحدي، الق داي  دةهيك إلعدادة  ر دا دوليالد البندي من 
 لقدرارات ر دختمدال الع دم أن الحكومدة الجزا ريدة  السدوق، ا تصاد، وهي  رورة يقت يها دخول الدا م اعنتفاي حق

 كدئلي و هشدر   دمن مدن وكدان الجزا در، ديدون  جدولة إلعادة شر اصخصة الخ يعتبر والئا الدولي النقد صندوق 
 فدي الدولدة تددخالت وتراجدال ل مؤسسات واإلعفاءات اإلعانات محو مال الو ني اع تصاد في الفالحة حصة تق يص
 .1الق اي هئا

 2111السياسات المعتمدل منذ سنة : انيالفرع الث
  دانون و  ،يدةوالريف الفالحيدة ل تنميدة الدو ني المخ دتفدي  6000تتم ح السياسات المعتمدة في الجزا ر مندئ سدنة     

  ألمالي. انون استغالل األرا ي الفالحية التابعة و  ، وسياسة التجديد الفالحي والريفي،الفالحي التوجيه

   2111/2114  والر فية الفالحية للتنمية الوطني الم ططأوال: 
الوا دددال  التدددي أوجددددها التحددددياتير إلدددى مواجهدددة القصدددالمددددم  ع دددى الفالحيدددة ل تنميدددةني الدددو يهددددف المخ دددت     

 والبحدد  عددن امددتالي ،مددن جهددة األوروبددي ادتحدداع مددال الشددرايةوالمتم ددح أساسددا فددي ولددول بددا   ديددد،لجااع تصددادا 
 دعدمالدولدة الجزا ريدة ستسدتمر فدي  تيجيةترااسدن فداع يده و ، ل تجارةلعالمية اى المنظمة إلم لالن ما الدعامات أحسن
 :2خالل منمحيت الريم  فيال رورية  يويةلحا وبع  الزراعية التنمية حركية
 ؛لمواجهة التحديات الفالحيةالمست مرات  يحهتأ اعستمرار في 
   واإلرشاد؛ والبح  التيوينإع اء المزيد من اعهتمام نحو 
  ؛هئس المنتجات صادرات الرفال منو  األسواق وتنظيم الفالحية،المنتجات  وتسويق قييمت شروطتحسين 
 ل بت السوق  استحدا  يليات مال مة. 
 تعتمددمغدايرة  سياسدة يع دن ان دالق وي دة مدن السياسدات اعشدترايية و  مرح ة ليسدل الستار ع ىهئا المخ ت  يأتي
 ل ق داي موجهدة خ دوة أول فهدي وبدئلي والتسديير، الفالحدي النشاط حرية معتري فقت باألموال والدعم الخواص ع ى

                                                           
 والممارسددات الجزا ددر فددي اع تصددادية اإلصددالحات حددول الددو ني الم تقددى ،الةةدولي النقةةد صةةندوق  إلةةا الجزائةةر ولجةةوو المديونيةةة أزمةةة ،مخ ددوفي السددالم عبددد - 1

 .07، صبشار الجامعي المركز ،6002 أفريح 21 و 20  يومي يقيةالتسو 
 . 2002جوي ية كومة،لحا برنامج ،الحكومة ر يس مصال  الشعبية، قرا يةميالد زا ريةلجا مهوريةالج - 2
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 ل تنميدددة الدددو ني المخ دددت ويقدددوم، 1إنتاجيدددة ووحددددات خاصدددة مسدددت مرات تشدددمح ليبراليدددة سياسدددة ظدددح فدددي الفالحدددي
 :هيو  أساسية محاور أربعة ع ى الفالحية

 اعمتياز؛  ريق عن الفالحية األرا ي استصالع دعمو الجنو   في األرا ي استصالع 
 المخت فة؛  فرويل نتاجيةاإلو  نتاللو الفالحية والتنمية ل  بت الو ني الصندوق  دعم 
 ؛شمالال في اتالغاب مساحة ل رفال من تشجيرال توسيال عم ية 
 .تحدي  أنظمة الزراعة 

 الفالحي التوجيه قانون ثانيا: 
فددي ظددح التحددوعت التددي عرفهددا الق دداي الفالحددي بالدولددة الجزا ريددة مددن جهددة، وبددروز أزمددة ماليددة وأخددرم الئا يددة     

 المت دمن 2008أوت 03 فدي المدؤرخ 02/02 ر دم قدانون مدن جهدة أخدرم، تدم استصددار ال عالميدة ت دوع فدي األفدق
 القريدد الفالحدي ع ددى المددديين  المسددتقبحم نظيددو  سد ري  ددانون ، الددئا جداء نتيجددة حاجددة الدبالد إلددى الفالحددي التوجيده

أن بع  الددول القريبدة هدي بصددد تمديدد  انونهدا التدوجيهي السدادس  رالم اعستقالل منئ األول يعتبر إئ والمتوست،
 :3نوجزها فيما ي ي األهدافجم ة من  تحقيق لىإ الفالحي التوجيه  انون هدف ي، و 2و السابال

 الريفي؛ الوست تر ية  مانو  توفير المناخ القانوني ل رفال من اليفاءة اع تصادية واعجتماعية ل ق اي الفالحي 
 ؛والحيوانية النباتية الفالحية لتنميةالحفا  ع ى  بات توجه الدولة الجزا رية نحو ا 
  الغئا ي؛ األمن مستوم فال من ل ر  الفالحيتشجيال إنتال الق اي 
 داي وترشيد استعمال المياس لدالرا  الزراعيدة، إ دافة إلدى محاولدة تنظديم الفالحية األرا ي المحافظة ع ى   

 ة.نتاجياإل زيادةوتحسين التنافسية و  ،بهدف الحفا  ع ى وسا ح اإلنتال الفالحة

 والر في الفالحي التجديد سياسةثالثا: 
 والريفددددي الفالحددددي التجديددددد سياسددددة تنفيددددئب الريفيددددة والتنميددددة الفالحددددة وزارة زا ريددددة مم  تددددا فدددديان  قددددت الدددددول الج    
معالمهدا واا ارهدا العدام  فدي تحديدد 2008 أوتالصدادر بدد  الفالحدي التوجيده  دانون والتي اعتمدت ع دى  ،2008سنة

 المبدددادراتشدددجيال تخدددالل  ، مدددنل دددبالد الغدددئا ي األمدددنالرفدددال مدددن مسدددتوم  فدددي الو نيدددة الزراعدددة ل نهدددو  بمسددداهمة
 .4دبالا الع يهتوفر ت التيمكانات اإل مين وتية اإلنتاجوت وير اآللة  وال ا ات،

                                                           
ص  ،سدابقمرجدال  ، 2118/1891  تةرلالف  ةالل الجزائةري  الفالحةي المحلي النات  قيمة علا المؤثرل العوامل ألهم قياسي اقتصادي تحليل، زهير عمارا  - 1

50. 
 .22ص المرجال نفسه، - 2
  .4العدد الرسمية الجريدة من الفالحي التوجيه المت من  2008سنة أوت  03في المؤرخ  16-02ر م  القانون  من 06 المادة أنظر - 3
 فددي الفالحيددة الغئا يددة الصددناعات ومتعددام ي والمددربين الفالحددين لفا دددة تخددئةالم اإلجددراءات ،والر فةةي الفالحةةي االقتصةةاد تجديةةد الريفيددة، والتنميددة الفالحددة وزارة - 4

 .1ص ، 2008جوي ية 28 ،2008 لسنة المالية التيمي ي  انون  إ ار
،  ابق، مرجدال سد 2118/1891  الفتةرل  ةالل الجزائةري  الفالحةي المحلةي النةات  قيمةة علةا المةؤثرل العوامل ألهم قياسي اقتصادي تحليلزهير عمدارا،  – 1

 .22ص
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  :1 نوجزها فيما ي ي األهدافجم ة من  تحقيق إلىوتهدف سياسة التجديد الفالحي والريفي 
 إلدى 2009 سدنة تدارهكألدم 900 حدوالي والرفال من المساحة المروية من الفالحي الرا  وسا ح عميموت عصرنة

 ؛2014 في مستهدفةهكتار  م يون  1.6حوالي 
 نتاجية األر  الزراعية فيما يتع ق كالحبو  )القم   اعستهالي واسعة حاصيح والمنتجاتالمب الرفال من إنتال واا

 المحتم ة؛ األزمات مواجهةل لها الصناعي الفالحي التيامحوالرفال من معدعت  الص  (، والح ي 
  ل وست الريفي؛ متوازنة تنميةالريم لساينيه، والسعي نحو  حياة ظروف تحسينمحاولة 
 المكنندة،عصدرنة  ،المحسدنة الجيندات قي  الصدناعي باسدتخدام الت) الفالحية المست مراتتحدي  وسا ح اإلنتال ب 

 ؛(المحسنة البئور استخدام
  ؛اعي لمواجهة األزمات ال ار ةووسا ح اإلنتال الزر  والفسا ح البئور من المت  بات الو نية  بيةتتحسين 
 والخدمات بالمدخالت الفالحة زويدوت المنتجات الفالحية وتسويق جمال تهي ة وتحدي   نوات. 

  لدولةا ألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل قانون رابعا: 
 أرا دددي توجيددده حددداعتالفالحدددي ا دددر تسدددجيح مصدددال  الفالحدددة ل  الق ددداي تنظددديم إعدددادةنتيجدددة لحساسدددية مسدددالة     

، لدولدةا ألمدالي التابعدة الفالحيدة األرا دي اسدتغاللالصدحيحة، وبهددف تو دي  يليدات و درق  وجهتهدا عدن فالحية
فدي  القدانون  هدئاويعتبدر ،  2010أوت 15 في المؤرخ  00/03 ر م قانون ال سارعت الدولة الجزا رية إلى استصدار

ه ب معمول كان الئا الدا م اعنتفاي حق عقد تحويحمقت اس ب يتمحي   التوجيهي، الفالحي  قانون م مونه مكمال ل
مما يعني إلغاء كح  الدولة أمالي إدارة  ريق عن ل تجديد  اب ة سنة 40 لمدة اعمتياز حق إلى، السابق القانون  في

 .  دولةا لم يالفالحية  األرا يويبقي  25/00أحكام القانون 

   في تحقيق األمن الغذائي1002/1022الجزائر  الل الفترل   المطلب الثالث: دور السياسات الزراعية في
أ  قدددت السددد  ات  1111مدددال اسدددتتبا  األمدددن واعسدددتقرار السياسدددي ومدددال ارتفددداي العا ددددات النف يدددة مندددئ سدددنة     

(، فقد تم استحدا  إصالحات عرفت بد " 1110/1104العمومية في الجزا ر س س ة من اعست مارات ال ت الفترة )
" فدي شدكح مجموعدة مدن البدرامج، بدايدة مدن " برندامج دعدم اإلنعداش اع تصدادا" ل فتدرة إلنعاش االقتصاديسياسة ا

(، كما تم إ الق برنامج خماسي ل فتدرة 1111/1111ل فترة )"  (،  م " البرنامج التيمي ي لدعم النمو1110/1114)
بقة، وكدئا تحسدين مسدتوم معيشدة السدكان ( بهدف استيمال المشاريال الير المكتم ة من البدرامج السدا1101/1104)

 واعستجابة لم البهم التنموية.
( دورا مهما في تحسين مستوم األمدن الغدئا ي 1110/1104لقد لعبت السياسات الزراعية في الجزا ر خالل الفترة )

نمددو وتحسددين مسددتوم معيشددة السددكان، مددن خددالل انعكاسدداتها ع ددى الق دداي الفالحددي ودورهددا فددي تحسددين معدددعت ال
 اع تصادا كما سنت رق إليه فيما ي ي:
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   1002/1022الفرع األول:  رام  االستثمارات العامة  
( ع تت دددددمن فحسددددد  تحديدددددد المشددددداريال ومدددددن  المدددددوارد 1110/1104إن بدددددرامج اعسدددددت مارات العامدددددة ل فتدددددرة )    

ا فددي متنمويددة حيدد  يددتم تجسدديده شددكح أي ددا المحددري لرؤيددة وسياسددةت، بددح الدولددة الجزا ريددةمج اال ددرورية لتنفيددئ بددر 
  البرامج:مشاريال  وانين مالية سنوية وفيما ي ي  وام والايات هئس 

  1002/1002أوال:  رنام  اإلنعاش االقتصادي  
 الددالف مددالي، حيدد  رصددد لدده 1100سددنة  برنددامج لونعدداش اع تصدادافددي ت بيددق  الجزا ريددة الحكومددة ان  قدت    
عدد إعدادة تقيديم المشداريال ب ديندار، م يدار 1216 النهدا ي المدالي الالفده يصدب  أن  بدح م يدار دل 111 ددر بدد  أولدي

 1111و 1110سدنتي خدالل م يدار دل  011.1م يار دل و 111.4 صرفتو د  ،المبرمجة واا افة مشاريال جديدة
سدريال ت مدن خداللالدولدة  حيد  تهددف، ع ى التوالي وهي تم ح نس  مالية مرتفعة مقارنة بقيمة المخ ت المرصدودة

أما عدن األهدداف المنتظدرة مدن ت بيدق هدئا البرندامج  ،الق اي الفالحيتحقيق  فزة كبيرة في ت ور إلى وتيرة اإلنفاق 
 :1فنئكر منها

 األهدددداف التدددي سددد رت لبرندددامج دعدددم  انخددددمي بق ددداي الفالحدددة والصددديد البحدددرا كونهمدددا تقدددديم عنايدددة خاصدددة
 ؛عنجرافمن خ ر االسهول واألرا ي  حمايةاع تصادا، خاصة ما تع ق منها بداإلنعاش 

 ؛األرا ي المسقيةمساحات توسيال تدعيم وسا ح الرا الفالحي ل 

  ؛دعم ت وير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوس ة الفالحية 

 المزيدد مدن مناصد  الشدغح، كمدا حظدي خ دق ل بالتددعيم المدالي والتسدهيالت الممكندة النشدا ات اإلنتاجيدة مرافقة
بمب دغ  %)0124) هاحصدة نسدبية مدن اعسدت مارات  ددر حيد  رصددت لده ، بالمزيدد مدن اعهتمدام لق اي الفالحيا

 ؛المخ ت الو ني ل تنمية الفالحية من  صرف هئا المب غم يار دل،  1124 إجمالي  درس

  ، حماية المنا ق السهبية من التصحرو دعم إنتال المواد الغئا ية ال رورية وع ى رأسها القم  والح ي. 

األساسي لسياسة اإلنعاش اع تصادا يتمحدور حدول رفدال معددل النمدو اع تصدادا  إن الهدفسبق يمكن القول مما 
 .2من جهة، وتخفي  معدعت الب الة من جهة أخرم 

ويمكدن تقسديم برنددامج دعدم اإلنعدداش اع تصدادا إلدى أربددال بدرامج أساسددية، فكدح برندامج يخددص   داي ا تصددادا     
    ئلي:معين والجدول الموالي يو 

 
 
 

 
                                                           

1 - Conseil National Economique et Social، Rapports sur la conjoncture Economique et Sociale de l’Année 1110، Alger، 

p185. 
جامعدة محمدد خي در ا تصدادية،  أبحدا ، مج دة  2111/2111االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفتةرل   اإلنعاشدراسة تقييمية لسياسة نبيح بدوف ي ،  - 2

 .670، ص 6000، 06بسكرة، العدد
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 م يار دل الوحدل:                    : التوز ع القطاعي ل رنام  اإلنعاش االقتصادي.2-2الجدول  
 النسبة من مخصصات البرنامج المجموي  1114 1111 1111 1110 

 %0124 1124 01 1121 1121 0121 دعم   اي الفالحة والصيد البحرا 

، مج ددة أبحددا  (1111/1101) لسياسددة اإلنعدداش اع تصددادا الم بقددة فددي الجزا ددر فددي الفتددرة نبيددح بددوف ي ، دراسددة تقييميددة المصةةدر:
 .111، ص 1111، 01ا تصادية، جامعة محمد خي ر بسكرة، العدد

مدن إجمددالي المب ددغ  %0124يعدادل نسددبة  م يدار دل أا مددا 1124خصدص لق دداعي الفالحدة والصدديد البحدرا مب ددغ 
وهو البرندامج الدو ني  1111في    استفادة الق اي سابقا من برنامج خاصالمخصص ل برنامج، ويرجال ئلي بسب

م يدار  1124ل تنمية الفالحية، والئا يعتبر برنامج مسدتقح عدن برندامج دعدم اإلنعداش اع تصدادا، ع يده فدان مب دغ 
 دل المخصصة لق اعي الفالحة والصيد البحرا تعتبر دعم تيمي ي ل برنامج السالم ئكرس.

    الم طط ال ماسي األول 1002/1002م  دعم النمو  ثانيا:  رنا
 درس الالف مالي  والئا  در لهاع تصادا،  شامتداد لبرنامج اإلنعا( ك1111/1111دعم النمو )برنامج  جاء    

 . 1م يار دل من البرنامج السابق لم يتم إنجازها 0101 يمة  دل يت منم يار  411121
رصدد لده الدالف  ،مندا ق الجندو خصص لتر ية   اي الفالحدة بأحدهما  مينهابرنامجين  تدعم بعد صدورسحي  

عددن  ف ددال م يددار دل، 111 دددرت  يمتدده بددد بمنددا ق اله ددا  الع يددا خدداص واآلخددر  ،م يددار دل 411 مددالي  دددرس
م يددار دل والتحددويالت الخاصددة بحسددابات الخزينددة المقدددرة  يمتهددا بددد  0010الصددناديق اإل ددافية المقدددرة  يمتهددا بددد 

كمدا يهددف في التاريل اع تصداد الجزا درا مدن حيد   يمتده المرتفعدة،   خمهئا البرنامج  ويعد، 2م يار دل 0041
  :3إلى
 محاولة الحفا  ع يها؛مال  (2000/2004)خالل الفترة أع ى من ت ي المحققة معدعت نمو  تحقيق 

 ؛ة سكان الريممحاربة ظاهرتي الفقر والب الة، والسعي نحو تحسين ظروف ومستويات معيش 

  مشدددك ةالعمددح ع دددى تحقيدددق التدددوازن الجهدددوا بدددين مخت دددم أ ددداليم الدددو ن، خاصدددة الريفيدددة منهدددا والمت دددررة مدددن 
 اإلرها .

الخددمات العموميدة اإلداريدة، الق داي اع تصدادا،   داي  ر يسية هي: خمس   اعاتيركز برنامج دعم النمو ع ى 
 .   اي اإلسكان والظروف المعيشية،   اي الهيايح القاعدية،   اي التنمية البشرية

م أي در مدن نصد حيد  حداز ،البرنامج الخاص بددعم الق داي اع تصدادا  من  اي الفالحة والتنمية الريفية أدرل 
م يار دينار جزا را في إ ار تنفيئ الش ر ال داني مدن المخ دت  111المخصصات المتع قة بهئا الق اي والمقدرة بد 

 النشدا ات ت دويرو  الفالحيدة المسدت مرات إلدى ت دوير هيهددف مدن خاللدوالدئا  والريفيدة، الدو ني ل تنميدة الفالحيدة

                                                           

   1- الجزا ر، مصال  الوزير األول، م حق بيان السياسة العامة، أيتوبر 6000، ص32.
،  تخصددص نقددود اليددر منشددورة ، مددئكرة ماجيسددتير 2111/2118أثةةر سياسةةة االنفةةاق العةةام علةةا النمةةو االقتصةةادي دراسةةة حالةةة الجزائةةر  ، بودخدددخ كددريم -2
  .603، ص 6000/6000لية ، جامعة دالي ابراهيم الجزا ر، وما

 .63(، ص6000-6007الجزا ر، وزارة المالية، برنامج دعم النمو ) -3
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نشاء الريفية اع تصادية  وحماية التصحر لمحاربة جوارية مشاريال استحدا  ع ى والتشجيال جديدة فالحية مست مرات واا

 وتنميتهدا السدهو  حمايدة عم يدات تدأ ير ،الغدابي التدرا  وتوسديال المنحددرة األحدوا  حماية ،وت ويرها المواشي تربية
 .1المع وماتية والتجهيزات اإلدارية المرافقوتحسين 

    توطيد النمو االقتصادي 1020/1022ثالثا: ال رنام  ال ماسي الثاني  
والدئا خصدص لده الدالف ، الجزا درا  من  بدح مج دس الدوزراء 1101ماا  11 فيالبرنامج الخماسي  تم اعتماد    

بندداء  لتوجدده الدولددة نحددو كاسددتمرارية (1101/1104) برنددامج يمكددن اعتبددار، 2م يددار دينددار 41010 مددالي  دددر بددد
 اإلنعداش دعدم ببرندامجفكاندت اعن ال دة ية كام دة، عشدر   بدح بددأت التدي ةالو نيدمخت دم الق اعدات اع تصدادية 

 بدالبرامج اآلخدر وهد تددعم الدئا (1114/1111) فتدرةل  ببرندامج يدةكالدينام لتتددعم هدئس ،2001سدنة اع تصدادا

  .الجنو  ووعيات الع يا اله ا  وعيات لصال  رصدت الخاصة
ايدة نه ما يمكن اعتبارهما برندامجين متالزمدين: األول يسدتهدف الفتدرة حتدى (1101/1104) البرنامج الخماسي  م

خاصدة مدا  تهيدةاليدر المن اليبدرم  المشداريال إتمدام م يدار ديندار، والهددف منده 1111رصدد لده الدالف مدالي بدد  1111
 يهددف إلدىم يدار ديندار  00114 إ دافة إلدى برندامج يخدر ميزانيتده ،والمياس ال رق ، الحديدية يالسك ق اعاتب تع ق

 إل الق مشاريال جديدة. 
فدددي المسدددج ة واسدددتدراي كدددح الع دددرات  امدددت الدولدددة  بدددح ان دددالق تنفيدددئ هدددئا البرندددامج وبهددددف ترشددديد اإلنفددداق العدددام، 

دراسدته  تسدتوفىمدا لدم  مقتدرعو دال جم دة مدن الترتيبدات حيد  ع يمكدن تنفيدئ أا مشدروي ى إلد، سدابقةال اتالمخ  
إلدى إصددار جم دة الفسداد  مخت دم أشدكال مكافحدة كما  امت الدولة ومن اجحوما لم يتوفر الوعاء العقارا إلنجازس، 

من أجدح توسديال ر ابدة  2330الصادرة في ديسمبر 30ر اسية ر م و عت حيز التنفيئ  بقا ل تع يمة المن األحكام، 
 . المفتشية العامة ل مالية ومج س المحاسبة

 رابعا: آليات صرف الم صصات المالية االستثمار ة للقطاع الفالحي 
ت ور الدعم لصال  المست مرين ومتعام ي الفروي وسكان الريم، كما تنوعدت الصدناديق لت بيدة  1111منئ سنة     

 :3احتياجات خاصة منها
  الو ني لتنمية اعست مارات الفالحية؛الصندوق 

 صندوق حماية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية؛ 

 الصندوق الو ني ل بت اإلنتال الفالحي؛ 

 صندوق ال مان  د اليوار  الفالحية؛ 

                                                           

 .32، ص6007(، أفريح 6007/6000األول، البرنامج التيمي ي لدعم النمو ل فترة ) مصال  الوزير - 1 
 .32الجزا ر، مصال  الوزير األول، مرجال سبق ئكرس، ص - 2 

   اع تصددادية وهددي هي ددة ر ابيددة ئات  ددابال إدارا مختصددة أساسددا فددي التسدديير المددالي والمحاسددبي لمؤسسددات الدولددة والجماعددات المح يددة واإل  يميددة والمؤسسددات
 العمومية واألجهزة الخا عة ل نظام المحاسبي العام وأا مؤسسة أخرم تستفيد من الدعم والمساعدات من األموال العمومية.

 .62الجزا ر، مصال  الوزير األول، مرجال سبق ئكرس، ص - 3 
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 صندوق التنمية الريفية واستصالع األرا ي عن  ريق اعمتياز؛ 

  ا والسهو ؛صندوق مكافحة التصحر وتنمية اع تصاد الرعو 

 الصندوق الخاص لدعم مربي المواشي وصغار المستغ ين الفالحين؛ 

 1الصندوق الو ني ل تنمية الفالحية. 

، اسددت مارات المتعددام ينمددن حجددم ( %11) إلددى( %11) مددا تتددراوع نسددبته بددين تمويددحل لقددد اسددتحد ت هددئس الصددناديق
الفددالع والنهددو  تحفيددز  وكددح هددئا مددن اجددح، (%011) إلددى الايددةنسدد  الفوا ددد ع ددى القددرو  ب إ ددافة إلددى تيف هددا
 بالق اي الفالحي.

بعدد أن يددرس  (اعيجدارا.القدر  )الرفيدق، التحددا، الفددرالي، الممدون،  الصديغة المال مدة مدنيوجه المتعامدح نحدو 
عبددر الشددباي الددئا تددم  المشددروي اعسددت مارا الخدداص بدده، ع ددى أن يسددتفيد مددن أا صددندوق مددن الصددناديق السددابقة

فدددي الق ددداي  مسدددتويات اعسدددت ماريمكدددن تقددددير  ، اليدددر انددده عبالشدددراية مدددال بندددي الفالحدددة والتنميدددة الريفيدددة  هاسدددتحدا
إ دافة الت هيدر المدالي الدئا  أي دا يجد  بدح، فقت الفالحي والريفي ان ال ا من مستويات القر  ودعم المتعام ين

م يدار دل  14البنكيدة ل فالحدين والمقددرة بدد  ، ومسد  الدديون 0222شمح جميال البرامج التي أ  قها الق داي مندئ سدنة 
 .2بأموال خاصة أنجزت، باإل افة إلى حصة هامة من اعست مارات التي 0222سنة 

 م يار دل الوحدل:(       1002/1022 : مكانة الفالحة ضمن ال رام  االستثمار ة العمومية للفترل  1-2الجدول  
 الم طط ال ماسي

 1020-1022  3  

 النموم طط دعم 
 1002-1002  1  

 االقتصاديم طط اإلنعاش 
 1002-1002  2   

 االستثماراتإجمالي  525 4202,7 21214

 الفالحة 65,4 300 1000

 % النسبة المئوية 12,46 7,14 4,71

 ع ى:جمعت البيانات باععتماد المصدر: 
دا واعجتماعي ل سداسي األول وال اني، المج س الو ني اع تصادا واعجتماعي، تقارير حول الظرف اع تصا  0 

1110. 
 .1، ص1111، أفريح 1111-1111مج س األمة، البرنامج التيمي ي لدعم النمو فترة ( 1)
 .1101مصال  الوزير األول، م حق بيان السياسة العامة، أيتوبر ( 1)

 

 

                                                           
 .00، ص6006ديسمبر  30، 56، أنظر الجريدة الرسمية، العدد 6003تم استحدا ه في  انون المالية  - 1
دراسةة اقتصةادية  تطورهرق وآفرق  التجربر  تقيري  -حالةة الجزائةر - الفالحير  التنجير  تحقير  فر  التنجوير  البرراج   دور حافظ امين بوزيددا، ،عمارا زهير  - 2

 ،6002 الج ا ؤؤر، بسؤؤكر ، – خيضؤؤر محمؤؤي جاماؤؤ  ،المؤؤمتمر الؤؤواني احول حؤؤول : السياسؤؤاد ا اتعؤؤايي  الاموميؤؤ  فؤؤي الج ا ؤؤر ،(2111/2114)قياسةةية 

 .02ص
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ودعم النمو علا األمن الغذائي في  يالفرع الثاني: أثر السياسة الزراعية ع ر  رنامجي اإلنعاش االقتصاد
 الجزائر
وجد  إلقداء الق داي الفالحدي،  أداءع دى  ي اإلنعداش اع تصدادا ودعدم النمدوامجنأ ر بر  الت رق إلى دراسة بح     

 ع ى أداء الق اي الفالحي خالل نهاية فترة التسعينات. ال وء

  أوال: القطاع الفالحي ق ل تنفيذ  رام  االستثمارات العامة  
اع تصدداد الحددر  تبنيهددابمددال انتهاجهددا الددنهج الرأسددمالي و  ،شددتهايالمرح ددة الحرجددة التددي عامددن الجزا ددر  مددال خددرول    

وجددددت الجزا دددر نفسدددها أمدددام مشدددك ة ب الدددة حدددادة  ددددر معددددلها بدددد ، وتأ رهدددا بدددالتغيرات المسدددتمرة فدددي السددداحة الدوليدددة
مدن ( %41) ما يعدادل 1111م يار دوعر سنة  1120 بحوالي تبمديونية خارجية  در  كما خرجت م ق ة( 1121%)

 شددهدت الجزا ددر ،العشددريةت ددي الفالحددة خددالل   دداي  اعرفهدد األو دداي السددي ة التددي وفددي ظددح، الددداخ ي الخددام الندداتج
القم  الصد   وال دين وبدودرة الح يد ، حيد  بد مدا تع دق خاصة ل خارل في تزويدها بمت  باتها الغئا ية،تبعية متزايدة 
( ، هندا 0111و 0111الفتدرة الممتددة بدين  مالييدر دوعر سدنويا )المعددل السدنوا المسدجح فدي 1ا مب دغ يخصص لهد

يظهر عجدز   داي الفالحدة عدن ت بيدة الحاجيدات المتزايددة ل سدكان مدن المنتجدات والسد ال الغئا يدة، فقدد سدج ت نسدبة 
بالنسدددبة ل زيدددوت ( %1)ول الجافدددة وبالنسدددبة ل بقددد( %11)بالنسدددبة ل حبدددو ، ( %11) التغ يدددة مدددن اإلنتدددال المح دددي

 .1والدهون والسكر، إ افة إلى  عم اإلمكانيات الزراعية المتوفرة )أر ، ماء(
بعدد  الزراعددات كدداليروم والحم دديات وأشددجار الزيتددون إلددى  ددياي كبيددر إلددى درجددة يتعددئر فيهددا تددداري  كمددا عرفددت

ة تهددف إلدى ت دوير الفالحدة وجع هدا  اعددة ، و صد النهو  بالق داي الفالحدي وجهدت الدولدة سياسدة جديدد2الو ال
بددالمخ ت الددو ني ل تنميددة الفالحيددة، الددئا اعتبددر  1111متينددة فددي اع تصدداد الددو ني، فبددادرت الدولددة فددي سددبتمبر 

إلدمال عدالم الريدم  1111مشروي  موع يندرل  من مسعى الدولة ل نهو  بالق اي الفالحي،  م توسال في سنة 
  .3برنامج الو ني ل تنمية الفالحية والريفيةونتيجة لئلي أصب  يسمى ال

 
 
 
 
 
 

                                                           
تقيةةيم التجربةةة وآفةاق تطورهةةا دراسةةة اقتصةةادية  -رحالةةة الجزائة -ال ةةرام  التنمويةة فةةي تحقيةةق التنميةة الفالحيةةة  دور بوزيدددا، أمدينحددافظ  ،زهيدر عمدارا  - 1

 .05، صمرجال سابق،  2111/2114قياسية  
الفالحيددة، الدددورة الجزا ددر، المج ددس الددو ني اع تصددادا واعجتمدداعي، ، لجنددة يفدداق التنميددة اع تصددادية واعجتماعيددة، مشددروي دراسددة حددول: إسددتراتيجية التنميددة  -2
 .  2، ص 6000، جوي ية 02

 .26 -81 ص ، 2002جوان البشرية، التنمية حول الو ني التقرير مشروي واعجتماعي، اع تصادا الو ني المج س ا ر،الجز  -3
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  2220/1002مؤشرات القطاع الفالحي ق ل وبعد تنفيذ ال رام  االستثمار ة   : أهم 3-2جدول  

 00.معنوا عند المستوم اعحتمالي  **     0.0.معنوا عند المستوم اعحتمالي *  
ويفاق  التجربة تقييم-الجزا ر حالة-بوزيدا، دور البرامج التنموية في تحقيق التنمية الفالحية  أمينزهير عمارا، حافظ  :المصدر

السياسات اع تصادية العمومية في الجزا ر، جامعة  حول:(، المؤتمر الو ني األول 6000/6002ت ورها دراسة ا تصادية  ياسية )
 .60بسكرة، الجزا ر، ص –محمد خي ر 

هناي  من خالل استعرا نا لمؤشرات أداء الق اي الفالحي  بح وبعد تنفيئ البرامج اعست مارية العمومية تبين لنا أن
أن بي دة الق داي فدي  ف عدح السدب  يرجدال إلدىتراجال في معظم متوست نمدو المؤشدرات بعدد تنفيدئ بدرامج اعسدت مارات، 

تنظديم الق داي  ، وع يده وجد حالة من عدم اعسدتقرار مدن حيد  المنظومدة القانونيدة والتشدريعية والتموي يدة والتيوينيدة
عدددم كفدداءة فددي ب ت بيددق هددئس البددرامج ارتددبتأن  أو  مارهددا، هددئس البددرامج حتددى تددؤتي األمددوال بددح الشددروي فددي  ددل 
 .اع تصاديةو استخدام الموارد المالية 

  ثانيا: انعكاسات  رنامجي اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو علا األمن الغذائي في الجزائر

باعتبدار  ،لدى حدد مدامر دية إ نتدا ج سدجيحت عبدر مخت دم المراحدح فدي العموميدة يةاعسدت مار  بدرامجلقد سداهمت ال    
 والبنداء، العموميدة األشدغال   داي خاصدة ،بدرامجال بت دي المعنيدة اع تصدادية لق اعداتا أدت إلدى تنشديت حركيدة أنهدا

   داي إلدى إ دافة الفتدرة، خدالل المتوسدت فدي (%11 )نمدو بمعددل البدرامج ت دي فدي المشداريال بدأهممباشدر ال المعندي

 أداء أن مدن الدرالم ع دى، بده الخاصدة الددعم بدرامج مخت دم عبر الفترة خالل المتوست في (%124) نمو بمعدل الفالحة

 
 متوسط الفترل 

فترل األساس  المؤشرات
 1881/2111  

 رنام  اإلنعاش االقتصادي 
 2111/2114  

 رنام  دعم النمو 
 2115/2118  

F 

 *6.7 10,3 14,2 20,5  2  نمو اإلنتاج الزراعي 
 0.91 7 35 26.22  2   %المساهمة في النمو االقتصادي  

 *494 8,5 10,7 12  2   %المساهمة في  لق الثرول  
 *274 19.5 21,13 21,50  2  %المساهمة في العمالة  

 *25,4 1,9 1,56 2,32  1 نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية 
 **2.48 1,37 1 1.57  1 نسبة نمو رأس المال الزراعي الصافي

 *6,07 10,6 14,7 20.66  2 صافي لالستغاللمعدل نمو الفائا ال
 1.605 0,24 0,28 0,64  1 نسبة نمو المساحة الصالحة للزراعة

 *9.13 3,14 11,68 2,5  1 نسبة نمو المساحة المسقية
 *31 3,23 10,64 0,38  1 نسبة نمو غرس األشجار المثمرل والكروم

 *33,86 37,17 30 27,36  1 معدل االكتفاو الذاتي للح وب
 *35,17 51,9 45 41,92  1 معدل تحسن االكتفاو الذاتي للحليب

 0,19 0,57 1,35 0,23  1 نسبة نمو كمية الطاقة المستهلكة
 1,04 0,08 - 2,24 0,26  1 نسبة نمو كمية ال روتين المستهلكة
 0,016 1,26 0,61 - 0,02 -  1 نسبة نمو كمية الدهون المستهلكة
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لى أي ا مرتب ا يبقى الق اي هئا ، وفيما ي ي عر  بعد  فالحي موسم كح أ ناء المسج ة التسا ت بدرجة كبير حد واا
 النتا ج المرتب ة بالق اي الفالحي خالل كح برنامج تنموا كالتالي:

  1002/1002ي  االقتصاد اإلنعاش  رنام -2

 هدئا وتجسددي، األمنداعسدتقرار  اسدتعادة هرافقد اع تصدادية ل تنميدة مك دم ب نعداش( 1110/1114فتدرة )ال تميدزت    

 :1منها نئكر التي عديدةال نتا جال خالل من اإلنعاش

 2.350 أا دوعر م يدار 30حدوالي  منهدا دينار، م يار 3.700 أا دوعر م يار 46 بحوالي إجمالي است مار 
 العمومي؛ اإلنفاق من دينار م يار

 الخمس؛  السنوات  وال( 3.8%) المتوست في يساوا  مستمر نمو 
 ؛(24%) وانخف ت إلى( 29%) من أي ر الب الة حي  كانت نسبتها في تراجال 
 المساين الجاهزة من اآلعف وتس يم بناء وكئلي القاعدية المنشات من اآلعف إنجاز. 
 فدي الجزا در وحققدت  دد اسدترجعت، الي يدة اع تصدادية التوازندات أن إئ التجربدة، هئس من بسالم الجزا ر خرجت لقد
 فان وبالمقابح مستمرة، زيادة في دوعر م يار 32.9 صرف  درها واحتيا ات( %2.2)  درس نمو نسبة 2003 سنة
 العموميدة الدديون  صدتتق  كمدا دوعر م يدار 22 إلدى دوعر م يدار 28.3 مدن  دد انخف دت الخارجيدة الجزا در ديدون 

 .6003 سنة في دل م يار 911 إلى 1999 سنة في دل م يار 1059 من ل دولة الداخ ية
 فتددرة  ددى تصددادا توزعددت ععا اإلنعدداشم يددار دل  ددمن برنددامج دعددم  27.2مددا  يمتدده  ل ق دداي الفالحدديخصددص 

ويعددود ئلددي  اي واعنخفددا بددين اعرتفددت متئبئبددة عو ددد حقددق هددئا الق دداي معددد ،(6000/6002السددنوات األربددال )
بدد  الخدام تقددرةمسداهمة الق داي الفالحدي فدي النداتج الدداخ ي حيد  كاندت نسدبة  المناخيةالظروف  أساسا إلى تغيرات

،  م سدج ت هدئس النسدبة (%0.66) لتب غ 6006الير أن هئس النسبة عرفت انخفا ا سنة  6000سنة ( 0.52%)
 .2(%0.22)لتسجح نسبة  6002دا سنة ، لتنخف  مجد%0.20لتب غ  6003ارتفاعا سنة 
ه شان من انه جدا ال بيعي من ولين المجاعت مخت م في المسج ة المشايح كح يحح أن البرنامج هئا لن ننتظر من

في  المستدامة ل تنمية حقيقية إلستراتيجية المال مة الظروف ويخ ق عميقة عزمةس بية ال اعنعكاسات من يخفم أن
 .ع ى كح المستويات األخرم   اي الريم عموما و 

    1002/1002  االقتصادي اإلنعاش لدعم التكميلي ال رنام -1

 األخيدرة السدنوات شدهد  فدزة نوعيدة فدي اع تصدادا لنمدوهمدا ل تشدغيح وام اصددر م يعتبدر الدئا الق داي الفالحدي إن    

 المدوارد وبف دح باشدر مدن جهدة،نتيجة المخ  ات التنموية التي استهدفت الق اي الفالحي بشدكح مباشدر أو اليدر م
                                                           

بحدا  ا تصدادية، جامعدة محمدد خي در، بسدكرة، ، مج ة أ2111/2118التنمية المستدامة في الجزائر من  الل  رنام  اإلنعاش االقتصادي ، زرمان كريم -1
 .607-602ص  ص ،6000، جوان 05العدد

اثةر  رنةام  دعةم اإلنعةاش االقتصةادي وال رنةام  التكميلةي لةدعم النمةو وبرنةام  التنميةة ال ماسةي علةا النمةو االقتصةادي ، فتيحدة مخنداش، صدالحي ناجيدة - 2
، 6002-6000و اع تصدادا خدالل الفتدرة ، الم تقى الدولي: تقييم ي دار بدرامج اعسدت مارات العامدة وانعكاسداتها ع دى التشدغيح واعسدت مار والنمد 2111-2114 

 .02، ص6003، 0ك ية الع وم اع تصادية والتجارية وع وم التسيير، جامعة س يم 
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عدن  ريدق البرندامج  العمدوميين زيدحفتوال اإلعاندة ة الجزا ريدة، والتدي وجهدتالدولد الهد خصصدتها التي ال خمة المالية
 :من خالل الفالحة لتنميةاع تصادا التيمي ي لدعم النمو 

 وكدئا الشدهادات ئوا  شدبا انددمال ال دعدم عدن  ريدق الفالحدي الق داي فدي شدغح مناصد  محاربدة الب الدة بتدوفير 

 الحماية اعجتماعية؛ ترتي   من الفالحي ل تشغيح الفع ي اإلدمال

 الجيني؛ الترا  الحفا  ع ى مال الجب ية، والمنا ق الع يا اله ا  في والدواجن المواشي تربية اعهتمام بشعبتي 

 واإلرشاد؛ التيوين وتعميم الفالحية الفروي هيك ة إعادة  بت 

 ؛نحو األنش ة المنتجة القدرات الفالحية توجيه إعادة 

 وكدئا الشدهادات ئوا  انددمال الشدبا  دعدم عدن  ريدق الفالحدي الق داي فدي شدغح مناصد  محاربدة الب الدة بتدوفير 

 الحماية اعجتماعية؛ ترتي   من الفالحي ل تشغيح الفع ي اإلدمال

 ؛تر يتهايوية و حنباتية و  المح ية المنتوجاتب فيما يتع ق الفالحية الصادرات تشجيال 

  والو اية منها وال في يات الجراد فيها بما الزراعية اآلفات مكافحة وسا ح تحدي. 
 ( كما ي ي:1111/1111والجدول الموالي يو   معدل النمو في الق اي الفالحي خالل الفترة )    

 . 1002/1002 معدل النمو في القطاع الفالحي  الل الفترل   :2-2الجدول  
 1002 1002 1002 1002 1002 السنوات

 121 121 121 421 021  % معدل النمو
 .011، ص 1101، 01: محمد مسعي، سياسة اإلنعاش اع تصادا في الجزا ر وأ رها ع ى النمو، مج ة الباح ، العدد المصدر

خدالل الفتدرة من خالل الجدول أعالس يت   أن معدعت النمو في الق اي الفالحي في تزايد مستمر سنة بعد أخدرم 
( ما يعد مؤشرا ع ى نجاعة هئا البرنامج و درتده ع دى تنشديت الق داي الفالحدي خدالل الفتدرة المعنيدة 1111/1111)

 :1خالل من وعسيما الريفية، التنمية مجال في الجهود بئل مواص ة أي ا الفالحة إنعاش  د رافقو بالت بيق، 

 الغدئا ي األمدن تحسدين المسداهم فدي واإلنتدال الشدغح،  لمناصد والمسدتحد ة ل مدداخيح المددرة النشدا ات دعدم 

 ل عا الت؛

 رو ؛ وع ى التقنية وسا ح ع ى بالحصول التنمية موايبة  

 ال بيعي؛ الوست وتحافظ ع ى الشغح مناص  تستحد  التي والسهو  الغابات وتنمية تسيير برامج 

 اإلسكان برامج مواص ة ليهرباء والغاز وكئاوا األساسية )الماء الخدمات ع ى األرياف سكان حصول عم ية تعزيز 

 .الريفي(

 
 
 
 

                                                           

 .600، صمرجال سابق، 2111/2118التنمية المستدامة في الجزائر من  الل  رنام  اإلنعاش االقتصادي ، زرمان كريم - 1 
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 المبحث الثالث: سياسات تحقيق األمن الغذائي في المغرب
فدي  الفالحية تعتبرو  ،ت ورا كبيرا سواء ع ى مستوم العصرنة أو التنويال المغر  ي فيالفالح لقد عرف الق اي    

نسدددبة مهمدددة مدددن  ةويم دددح   ددداي الفالحددد،  تصددداد المغربدددياللدعامات أهدددم الددد أحددددفدددي الما دددي كمدددا  و تندددا الحدددالي
ت دداعم الندداتج  فقددد ،مددن الندداتج الددداخ ي الخددام %04 م يددار درهددم، وهددو مددا يعددادل 14اع تصدداد الددو ني بحددوالي 

إلدى يومندا الحا در نتيجدة اعهتمدام المسدتمر بالفالحدة وبسدبح تحقيدق  الداخ ي الخدام الفالحدي مندئ سدنوات السدتينات
 . 1ا ياألمن الغئ

انددمال كبيدر  في ظدرف ا تصدادا عدرف فيده مان ايتفاءس الئاتي من بع  المنتجات الغئا ية  نحوالمغر   اتجه
مدددن حاجياتددده مدددن ال حدددوم والخ دددر والفوايددده، ( %011)حاليدددا  دددد حقدددق المغدددر   وع يددده فدددان ،لسدددوق العدددالميفدددي ا
مدن حاجياتده مدن الحبدو ، ( %11)و، مدن حاجياتده مدن مدادة السدكر( %11)من حاجياته من الح يد ، و( %11)و
 تم دح مدا الدواردات الفالحيدة نجدد أن صعيد التجدارة الخارجيدةع ى الغئا ية، أما  من احتياجاته من الزيوت( %11)و

( %10)و( %01) تم دح الصدادرات الفالحيدة مدا بدين بينمدامدن الدواردات اإلجماليدة ل مغدر ، ( %14)و( %04) بين
 .2من مجموي الصادرات

 األول: السياسات الزراعية المعتمدل في المغرب ق ل و الل التسعينات المطلب
 عشدرة أصدح مدن المغدر  سدكان أربداي ال دة  األولدى، بالدرجدة فالحيدا ب ددا ع دى انده اعسدتقالل ومندئ المغدر  عرف    

 ع ى ممتدة لخاما الداخ ي الناتج من( %11) تم ح الفالحة انتكو  ريفي،ال الوست في يعيشون  انواك  1955 في م يون 

 صدادراته حتدى أن ل دبالد الغئا ي الئاتي تفاءياع ي من 1955 في الفالحي الق اي انكو  مزروعة، هكتار م يون  7.8

دون  ،(206%) نسدبة بالصدادرات الدواردات تغ يدة معددل ب دغ، حيد  الغئا يدة المنتوجداته مدن وارداتد بك يدرتتجداوز 
 وال اني ومصدر، وتنافسي زكمر  عصرا  صغير فالحي   ايل عبارة عن النوي األو  ،نوعان الفالحة بأن إهمال ئكر

 بالتق بدات و يقدا ارتبا دا مرتب دةالتق يديدة  فالفالحدة، الدئاتي اعسدتهالي نحدو  وموجده اإلنتدال و  يدح ممتدد تق يددا   داي

 .لمواليةا سنة ل خمسين الفالحية السياسات في و عيةال هئس ستتحكم، ونتيجة انتشارها الواسال المناخية

   1956/2222 القطاع الزراعي  ورسكلة الفرع األول: تحديث
 الق داي الفالحدي، عكدس نحدو المغدر  وباتجداس اسدتقالله، بدايدة مندئ مغدر ال لتنميدة كأولويدة الفالحدة تيدريس تدم لقدد    
 اجتماي أول خالل جيةاإلستراتي هئس دتيتأو  ينئاي، الصناعية الخيارات التي اعتمدت األخرم  ال ال  العالم ب دان جح

 عنصدرين ع دى زكدر  1965 فدي أعدد الدئا ال ال دي فالمخ ت 1964المغربي سنة  التخ يت لونعاش األع ى ل مج س

 .3ةينوالعقال التحدي : هما الفالحية اإلستراتيجية ا زكر  يم الن أساسيين

                                                           
، مج دة ا تصداديات شدمال إفريقيدا، العددد وتةونس -المغرب -ادي في شمال إفر قيا: دراسة مقارنة  ين الجزائراإلصالحات والنمو االقتصحايمي بو حفص،  - 1

 .05، ص05

 .6002، األمن الغذائي في ال لدان العربية: التحديات والتوقعاتتقرير المنتدم العربي ل بي ة والتنمية،  - 2
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 المجهدزة الددوا ر فدي الجهدود ت دافر وعبدر األرا دي لدرا  السددود تشدييدع دى  باألسداس اعتمددت اإلسدتراتيجية هدئس

 سدكر،) اإلنتدال شدروط وتقويدة المكنندة مدن لالسدتفادة مؤه ة لالست مار،  اب ة مزاري إ امة ع ى عمحوال الماء، عستغالل

، وع يه استحد  الغئا ية المنتوجات تحقيق اعيتفاء الئاتي من بهدف (  ن ر  ،  م  ح ي ، حوام ، زيتية، مواد
 لوصالع جهوية مكات  بسبعة عحقا تعوي ها تم المؤسسة ، هئسل را  الو ني المكت ب عرفما  0111المغر  سنة 

 .1المعتمد الما ي الخيار اتجاس في يص  ئلي حكو  الزراعي

  2222/2222للدولة   االنتقائي الفرع الثاني: االلتزام

 هدئسمغدر  ال وتتدولى، وانتقدا ي جومنددم إرادا بشدكح السددود سياسدة نهدج فدي يتم دح المعتمدد التنميدة نمدوئل إن    

 اعسدت مارات  دانون  العموميدة، اعسدت مارات :العمومية بالسياسات مرتب ة يليات لعدة بتفعي ها األشكال متعددة السياسة

  .الدعم وأنواي األ مان ال ريبية، اإلجراءات الفالحية، القرو  العمومية،
 سددا، عشدر خمسدة مدن  دريأ ع دى تتدوافر المغدر  تيدن لدم يد ح 1967 سدنة مندئ  مدوع سددود برندامج إ دالق تم وهكئا

 مكدن و دد، المستصد حة األرا دي مدن هكتدار 133.000 سدوم  تسدقي وع مكعد ، متدر م يدارا  عدن تقدح تخزينيدة ب ا دة

 بين ما السنة في هكتار 250.000 ب ول من السدود، بواس ة ل را   اب ة وجع ها األرا ي لتجهيز المبئول اليبير الجهد

 .198 1و1965
لم تتو م سياسة المغر  عند التركيز ع ى المدوارد ال بيعيدة فقدت بدح اهتمدت بعصدرنة العنصدر البشدرا، مدن خدالل 

  50%)و 10 بدين ما تتراوع إعانات) من  نظام أحد ، مال اإلنتال تقوية إلى ترمي استغالل ل وابت الفالحين إخ اي
 و دد ...(،النباتدات لصديانة أدويدة أسدمدة، مختدارة، حبدو ) ريةال درو  العصدرنة أدوات ا تنداء ع دىلتشدجييال الفالحدين 

  .السبعينيات  وال جمدت عستخراجه ال ريبية والرسوم الماء  من إن حي  العناية بنفس الماء ع ى الحصول حظي

 امدت و ، المسدتغ ين أعشدار تسدعة إعفداء ب صدالحات نجدم عنهدا السدتينات فدي الجبا ي الصعيد ع ى كما  امت المغر 
 الايدة إلدى تمديددس ليدتم ،2000 سدنة الايدة إلدى امتدد  ريبي إعفاء خالل من الفالحي الق اي بتشجيال 1984 سنة أي ا

 .1101 سنة
 ع دى يدةكالجمر  والرسدوم الم دافة القيمدة ع ى ال ريبة من والماشية والعتاد الر يسية العا دات إعفاء البداية ومنئ تم لقد

 ال دريبة مدن ل تحويدح خ دعت التدي المنتوجدات بعد و  ال ريدة الفالحيدة منتوجداتالإعفداء تدم  النهايدة وفدي ،الدواردات

 .ئليك الم افة القيمة ع ى

 بعد  أسدعار تقندين ع دىمغدر  ال عم دت حيد  انتقا يدة، األخدرم  هدي اندتك لونتدال بالنسدبة السياسدة السدعرية أن مداك

 حريدة ع دى وحافظدت ،لالسدتهالي المح دي الموجهدة الصدناعية المزروعدات وبع  والح ي  الحبو ك األساسية المواد

 .تصديرها تشجيال بهدف الزيتون  وزيت والحوام  ريالبوام ح  المنتوجات بع  أسعار
 أحدد  1965 سدنة فمندئ ،اعسدتيراد مو دال ل مزروعدات خاصدة مكانة المعتمد أع ت المغر  من خالل اإلستراتيجية

  ريبدوا حدوام ،) الر يسدية المنتوجدات لتصددير امحتيدر  1985 الايدة إلدى ظدح الدئاو  والتصددير التسدويق مكتد 
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، ورالدم األوروبيدة اع تصدادية المجموعدة مدال ةيشدرا اتفا يدة ع دى التو يدال 1969 سدنة (، ليدتموحيوانيدة نباتيدة مصدبراتو 
 ال ريدة الفالحيدة المنتوجدات بعد  األولدى اعتفا يدة هدئس مكندت فقدد سدنوات، خمدسب ةحدددمددة اعتفا يدة القصديرة والم

 .يةكجمر  تخفي ات من اعستفادة مال المجموعة، سوق  دخول من لةالمحو 

 تحقيدق مدن   داي الدرا  تمكدن بسدب  عددم اعتجداس الفالحيدة السياسدة هدئس ع دى تغييدرات أدخ دت السدبعينات أواسدت فدي

 المواد من ل بالد األساسية الحاجات نحو تدريجيا تتوجه سياسة الرا  جعح مما ،من جهة الغئا ي الئاتي تفاءياع هدف

 والمندا ق المسدقية المندا ق بدين واخدتالل تدوازن  ع المنتهجدة السددود سياسدة عدن ندتج فقدد أخدرم  جهدة ومدن ة،الفالحيد

 البوريدة، الددوا ر نحدو اعسدت مارات مدنجدزء  حبتحويد جديدد توجده اعتمداد تدم الغر  ولهئا، الجفاف تعاني التي البورية،

 مشداريال أ يمدت كمدا األرا دي هئس في النباتات صيانة بأدوية والعالل دةاألسم واستعمال تحدي  اآلعت ع ى يزكالتر و 

 .لت بيت السكان ومستوصفات ومدارس  ر ات بناء برامج  ااستحدك مندمجة إنما ية

   2222/2223  الفالحي الهيكلي التقويم الفرع الثالث: م طط

 الفالحدي الق داي لتقدويم وبدرامج  درو  يفد مجسددة ،1985سدنة الفالحدي الق داي الهيك دي التقدويم سياسدة شدم ت    
صالع( ال انيو  األول)  وتنددرل وال اني()األول  الفالحي الق اي في واعست مار )األول وال اني( اليبرم  الرا  منا ق واا

 اإلنتدال بنيدة وتحريدر المدالي، الدولدة تددخح تق ديص : دبد وئلدي الهيك دي التقدويم لمخ دت العدام المن دق فدي البدرامج هدئس

 البدرامج هدئس فدي المت دمنة العديددة اإلجدراءات تدرتبت وهكدئا ق،السدو  لميكانزمدات تبعدا المدوارد وتخصديص ادل،والتبد

 :1التالية بالمحاور

 التصدديرية اعحتيدارات إلغاء :السوق   انون  احترام اتجاس في تدخ ها، ومجال العمومية المؤسسات دور تحديد إعادة 

 ل سكر؛ واإليرادية

 التعريفدات ترشديدمدن خدالل  والخارجيدة الداخ يدة المبدادعت وجده فدي تقدم التدي والحدواجز السدوق  اخدتالل إلغداء 

 ؛"اتجال" في اعنخراط بالتصدير، المتع قة ال ريبية الرسوم حئف ية،كالجمر 

 إلغداء ،لد مدان تددريجي تحريدر خداللمدن  واعسدتهالي اإلنتدال أ مدان وتحريدر اإلنتدال لعوامدح الدولدة دعدم إلغداء 

 .واليهرباء الماء أسعار من والرفال البئور إعانة من والتخفي  لدسمدة اإلعانة

 المطلب الثاني: السياسات الزراعية المعتمدل في المغرب بعد التسعينات
أدم  ددعم أداء الق دداي الفالحددي بددالمغر  إلددى إعددادة النظددر فددي السياسددات الزراعيددة وتقييمهددا مددن حيدد  نقدداط     

وز كدح النقداط السد بية أوجددت سياسدات زراعيدة جديددة ع دى أنقدا  مدا سدبقها، والتدي القوة وال عم، ومن اجح تجا
 سنحاول تو يحها فيما ي ي: 
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  2223/1002االستراتيجيات   الفرع األول: مرحلة
 الغدئا ي األمدن تت  دال لتحقيدق الفالحدي، ق دايل  موجهدة اسدتراتيجيات تب دور الهيك دي ل تقدويم المواليدة الفتدرة عرفدت    
  :الفالحية ل سياسة جديدة توجهات أربعة ع ى الق اي الفالحي عصرنة إلى الهادف التوجيهي القانون  ارتيز هكئاو 
 ؛الغئا ي األمن تحقيق في المساهمة 
 ؛والو نية الدولية السو ين إدمال  
 ؛وتأمينه الفالحين دخح من الرفال 
 بريأ  يمة وااع اؤها ال بيعية المواد ع ى المحافظة. 

 تدوازن  الغدئا ي، الدئاتي تفداءياع) الفالحيدة ل سياسدة التق يديدة األربعدة األهدداف الجديددة التوجهدات هدئس  دتعو  هكدئاو 

 لمجمدوي بالنسدبة تتجددد أن ع يهدا ينبغدي (، والتديالجهويدة الفدوارق  مدن والحدد الفالحدين دخح من الرفال التجارا، الميزان

 :1 ةكالمشتر  األهداف تحقيق ع ى العمح مواص ة خالل من اإلنتاجية الق اعات
 وخصوصية الريم؛  بيعة احترام  
 ؛اإلنتاجية القدرات استغالل 

 ؛والخارجية الداخ ية السو ين تساعيا 

 ؛الخال ة الجهود تي يم  
  ؛اع تصادية والمراصد العم ية السبح إحدا  
 والجودة الصحة مرا بة.  

حددا 2000 الزراعدي باإلصدالع الخداص القدانون  إصددار :بددكمدا  امدت المغدر   ، البوريدة المندا ق فدي صدندوق  واا
 الفتدرة هدئس فدي ان  قدت مداك ،القرويدة  تنميدةل 1993 ل درا  مغربديال البرندامج ان دالق بالمداء، المتع دق القدانون إصددار 

 الوسدت الريفدي ع دى الدرار فدي األساسدية واع تصدادية اعجتماعيدة الخددمات مدن اعسدتفادة تحسدينهددف إلدى ت بدرامج

 الشام ة، القروية اليهربة وبرنامج ،لسكان األرياف الشرو  الماء لتوفير الجماعي البرنامج القروية، ل رق ا بناء برنامج

 .ل تمدرس المغربي والبرنامج

 الفرع الثاني: م طط المغرب األ ضر
اإلصدددالحات  ورالدددم ،فدددي التنميدددة اعجتماعيدددة دعامدددة ر يسددديةاع تصددداد المغربدددي و  أهدددم أ  دددا الفالحدددة  تعتبدددر    
 واخدتالعت، ا مازالدت تعداني مدن عددة مشدايحهدفالحت إع أنا ي والمسداهمة فدي النمدو، ئ مان األمدن الغدل متتابعةال

التي أيددت ع دى أن عوامدح و  في المغر ، وهئا ما خ صت إليه الدراسة التي  امت بها المفو ية السامية ل تخ يت
اليدا  الجيدة والتدبير العقالندي و  إلى اليا  يليات الحكامة إ افةوالجفاف والعولمة م ح النمو الديموالرافي المتزايد 
 .دورا أساسيا في تيريس تأخر الفالحةك ها رأسمال بشرا مؤهح، لعبت 
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 مسدتوم ب إلدى النهدو  المغدر ، يسدعى والخداص العدام الق داعين بدين شدرايات وبناء الفاع ين جميال تعب ة ومن خالل

 مدن العديدد تدم انجداز ، حيد المسدتدامة الشدغح ومناصد  الم دافة القيمة  نتالب واليفي ة البي ة تحترم التي اعست مارات

 في المشاريال التنموية كما سنحاول تو يحه فيما ي ي: البي ي البعد إدمال لتحسين التحفيزية والسياسات اإلصالحات

 ال ضراو االستثمارات من أوال: الرفع
 مجدال فدي السياسي لتزامها من من  ق 1األخ ر اع تصاد بنيت يركز المغر  في السنوات الق ي ة الما ية ع ى    

 ، 2المسدتدامة والتنميدة ل بي دة  اإل دارا  والقدانون مغربدي ال المي داق هدو مدا تجسدد فدي إنشداء كدح مدنو  المستدامة التنمية

هة أخرم، من ج المناخ تغير لمكافحة مغربيةال السياسة تنفيئ وتسريال من جهة خ را  تصادا بناء ال ئان يهدفان إلى 
 ع دى الشدركات وتشدجيال الخ دراء باعسدت مارات ل نهدو  أخ در اسدت مار مخ دتباسدتحدا   اجح ئلدي  دام المغدر 

 عموميدة أمدواليدتم تموي ده عدن  ريدق  األخ در اعسدت مار صدندوق   دام ب نشداء كمدا المسدتدامة، المشداريال قالإ د

 .وخاصة
 فدي ل عمدح شدرايات ومبادرة األخ ر، ل نمو العالمي المعهد ادرةمب م ح المبادرات من العديد في كئلي المغر  وينخرط

 أ  قهدا التدي المتوسدت، من قدة فدي األخ در اع تصداد إ دار فدي ل تنافسدية الريكدو ومبدادرة األخ در، اع تصداد مجدال

 .11113ة سن ل بي ة المتحدة األمم برنامج
 التدي الشدغح فدرصإلدى حجدم  1101ربدي سدنة المغ والبي دي واعجتمداعي اع تصدادا المج دس أنجزهدا دراسدةأشدارت 

وهدي  األخ در اع تصداد فدي أساسية   اعات أربال في المتو عة اعست ماراتإئ أن  األخ ر، اع تصاد انتهال يتيحها
 بمب دغ) السدا  ة النفايات ت هير  اي  الص بة، النفايات تدبير  اي  ال ا ية، النجاعة  اي  المتجددة، ال ا ات  اي 

 01/14 العمرية الف ة من الشبا  إلدمالخاصة  جديد شغح منص  11111 من أي ر توفيركفي ة ب ،(أورو م يار 11

 .1111سنة  بح ول سنة

 المغرب في األ ضر االقتصاد ثانيا: رهانات
ويتج دى ئلدي مدن خدالل  ،الما دية األخيدرة السدنوات فدي خاصدة نجدازاتاإل تحقيدق العديدد مدن المغدر لقدد عدرف     

 اليدر الفالحدي الق داي إنتاجيدة نمدو يدزال مدا ئلدي، ومدال فالحيدةال يدحاالهي فدي التندويإ دافة إلدى  الفقدر توم مس انخفا 

 وهشاشدة باسدتمرار، التصحر بزحم البي ة في المغر  تميز، كما تالحبو  واردات تجاس الشديدة التبعية تصاحبه كاف

 جاند  إلدى البيولدوجي، التندوي  دعمو  البي يدة، ألنظمدةا وتددهور الما يدة، المدوارد إمكاندات تراجدالو  الغابيدة، المسداحات

 .4ال بيعية اليوار  ومخا ر المناخ تغير تجاس الشديدة الهشاشة

                                                           
 فاهية والعدالة اعجتماعية مال الحد من المخا ر البي ية ونقص الموارد.ا تصاد يؤدا إلى تحسين الر   - 1

 .06ص ،6007، االقتصاد األ ضر في المغربتقرير األمم المتحدة، ال جنة اع تصادية إلفريقيا، مكت  شمال إفريقيا،  - 2
 .03، صنفس المرجال - 3
، ديسدمبر نحةو اقتصةاد ا ضةر مةن اجةل تنميةة مسةتدامة فةي المغةرببالبي دة،  والبي دة المك فدة اءوالمد والمعدادن ال ا دة وزيدر لددم المنتدبدة المغدر ، الدوزارة - 4

 .63ص ،6002
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 الحمد  إنتدال ع دى الدرار اع تصدادية األنشد ةويهددف اع تصداد األخ در إلدى محاربدة الت دو  الدئا تسداهم فيده 

نتال واألسمدة، الفوسفورا   الصدناعية والمددابغ الزراعدة، فدي واألسدمدة ل مبيددات المك دم واعسدتخدام المركدزة، المعدادن واا
 و الصناعية السا  ة المخ فات من( %11) من أي ر البحر ستقبحوي ،التحوي ية والصناعة الدوا ية والصناعة والتق يدية،

 ي:التال دولالج من يت   ما حس  العرا يح من بالعديدالفالحة في المغر   تع رتو ، المنزلية النفايات من (11%)
 م طط األ ضرال : إمكانات وعراقيل بعا مكونات القطاع الفالحي بالمغرب في ال 2-2الجدول  

 العراقيل اإلمكانات القطاع

 الزراعة
 

  المح ي اإلجمالي؛ الناتج من %07تشكح  -
 النشدي ين مجمدوي السدكان مدن %22 توظدم -

 الريفيين؛ السكان النشي ين من %20و
 ويتم تحويح لصادرات،ا مجموي من %63تم ح  -

 اإلنتال فقت؛    
 األرا دي مدن %57الحبو  ع دى  إنتال يهيمن -

 مدددن %20 ويغ ددي الصدددالحة الزراعيددة
 .اعحتياجات

ل سددقي،  الما يدة المدوارد مدن %20 تسدتخدم -
 الشبكات؛ في %70 من أي ر وي يال

ال دددا وا  اعسدددتهالي إجمدددالي مدددن 02.5% -
 (؛6000)
 األسددمدة،) الميدداس وت ددو  األتربددة تدددهور -

 والمبيدات(؛ والنفايات الص بة
ل غدازات الدفي دة  اإلجمالية اعنبعا ات من 30% -

 (؛6002 )بيانات
م ريدة  )زراعدة المنداخ تغيدر أمام شديدة هشاشة -

 معظمها(. في

 البحري  الصيد
 

 اإلجمالي؛ الناتج المح ي من % (6-3)  -
 ؛(2010)م يون  ن  اإلنتال: -
 تقريبدا السدنة/ دن م يدون  1,6 اإلمكاندات حدوالي -

حدا   شغح؛ منص  500.000 واا
السددنة  فددي فددرد ليددح ك ددغ 10 اعسددتهالي: -

فددي  فدرد ليددح ك ددغ 17 العدالمي: )المتوسدت
 السنة(.

 الر يسية؛ لدنواي المفرط اعستهالي -
األحيدداء  مددزاري فددي اإلنتددال مسددتوم   دعم -

 المخزونات؛ ع ى ال غت لتخفيم الما ية
 بهددف ةالما يد األحيداء تربيدة ت دوير يرتقد  -

 أ دح مقابدح 6060 دن سدنة  600000إنتدال 
نشداء 2012 سدنة  دن 700مدن   70000 واا

 شغح مباشر. منص 

 الغا ي االستغالل
 

الزراعي،  اإلجمالي الناتج المح ي من 6% -
 الو ني اإلجمالي المح ي الناتج من 0.2%
 مداخيح وتوفر  ار، شغح منص  70000و

 األرياف؛ سكان من %70لفا دة 
 السنة؛ في درهم ار( م ي7-5) -
 الف ين. من الدولي العر  من 2% -
 

البنداء  خشد  مدن اعحتياجدات مدن %30تم دح  -
  والصناعة؛

مدرات  بد ال  الخشد  ا ت داي حجدم يتجداوز -
 الغابة؛ إمكانات

 00السدنوية ) ال ا يدة الحصدي ة مدن 02% -
 دن  ماليدين 4 أا السنة في مكع  متر م يون 
 ل   ا من %30يم ح  ما وهو النفت(، مكافئ
 اإلجمالي؛ ال ا وا 

 فدي هكتدار 30000بحدوالي  التصدحر يقددر -
 ع ددى النظددام البي ددي  دددرة ويق ددص السددنة

 اليربون. أوكسيد  اني امتصاص

بالبي ة، نحو ا تصاد اخ ر من اجح تنمية  والبي ة المك فة والماء والمعادن ال ا ة وزير لدم المنتدبة الوزارة المصدر:           
 .00،01، ص ص مرجال سابقمغر ، مستدامة في ال
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 ال يئة تحترم زراعة أجل من األ ضر المغرب ثالثا: م طط
ومندمجددة متيام ددة  ك سددتراتيجيةتبنددى   دداي الفالحددة بددوزارة الفالحددة والصدديد البحددرا مخ ددت المغددر  األخ ددر     
 :1إلىالق اي الفالحي، تهدف بالخصوص  لتنمية

 ؛ ورة متوازنة مال مراعاة الخصوصياتة متكيإع اء الق اي الفالحي دينامي 

 ؛ت مين اإلمكانات واست مار هوامش الت ور 

  ؛ا تصادية الحفا  ع ى التوازنات السوسيو مال المعاصرةمواجهة الرهانات 

 موايبة التحوعت العميقة التي يعرفها   اي الصناعات الغئا ية ع ى المستوم الع مي. 
مدن النداتج الدداخ ي الخدام وخ دق  وئلدي بدالرفالاع تصاد المغربي  نمو ويرجى عموما من هئا المخ ت المساهمة في

الشدددرا ية ل مسدددته ي المغربدددي وكدددئا  دددمان األمدددن الغدددئا ي ع دددى المددددم  القددددرة ودعدددم فدددرص الشدددغح ومحاربدددة الفقدددر
 ال ويح.

 حسدين حجدممدن خدالل ت الفقدر، ومحاربة الزراعي الق اي أداء بهدف الرفال من األخ ر المغر  مخ ت جاء برنامج 

  .2الزراعي الدخح وتحسين ،ومحاربة الب الة الصادرات،لرفال من وا الزراعي، اإلجمالي المح ي الناتج
 داءجيددة األ زراعدة ب دول تشدجيال إلدى األولةا الركيةزل تهددفينبني مخ ت المغر  األخ ر ع ى ركيزتين أساسديتين، 

 خدواصل  ل دولدة الخاصدة الممت يدات  دمن والدداخح يالزراعد العقدار مدن خدالل إيجدار م دافة،ال قيمدةال ومرتفعدة فدي

 ع ى الرار التصديرما تع ق بمنتجات  عسيما ،والخاص العام الق اعين بين الشرايات إ ار في جان األ أو مح يينال

 .3والخ ر والفوايه والزيتون، الحوام ،
 ،هكتدار 1111 المدؤجرة ألرا ديا مسداحة إجمدالي وب دغ البرندامج، خدال مدن مشروعا 10 اعتماد تم 1104 م  ال وفي
 المغاربدة ويتسداوم  العقدد، تجديدد إمكانيدة مدال سدنة، 41 ع دى تزيدد لمددة المدؤجرة األرا دي هدئس اسدتخدام الممكدن ومدن

 الب ددان إلدى هكتدار ألدم 111تدأجير إلدى المغدر  فدي الحكومدة تهددف ،4العم يدة هئس في المشاركة شروط في واألجان 

 والبرتغدال وفرنسدا المتحددة العربيدة اإلمدارات المغدر  فدي المشدروعات فدي اسدت مرت تديال الب ددان بدين ومدن، األخدرم 

 .5وأسبانيا
وبهددف مواجهدة التحدديات التدي تعتددر  صدغار المدزارعين مدن  د الة العقددار الفالحدي، ارتفداي المخدا ر الفالحيددة، 

 المغدددر  صددديغة، أوجدددت  ددعم التمويدددح، نقددص اليفددداءة الفالحيدددة و ددعم القددددرات التجاريددة لتسدددويق المحاصددديح
 مدال جيددة ماليدة  ددرة يم يدون  الدئين الخدواص المسدت مرين بدين العال دات ربتتد جديددة مدن خدالل المخ دت األخ در

                                                           
griculture.gov.ma/ar/pages/lahttp://www.a-، م طةةةط المغةةةةرب األ ضةةةةر: اإلسةةةةتراتيجية الطموحةةةةةالمغدددر ، وزارة الفالحددددة والصددديد البحددددرا،  - 1

strategie ،00-00-6005. 
 .هكتار 2. 1عن ال يعات من بالما ة  70مساحة تقح إئ جدا  عيفة الزراعية المتوس ة المداخيح تعد - 2
، مصددر سدبق تنميةة مسةتدامة فةي المغةرب نحةو اقتصةاد ا ضةر مةن اجةلبالبي دة،  والبي ة المك فدة والماء والمعادن ال ا ة وزير لدم المنتدبة المغر ، الوزارة - 3

 .02ص ئكرس،
 .65، ص6007، 0اإلصدار ر م ،اآلفاق المستق لية لشمال إفر قيا: وفرل القمحيفاق شمال إفريقيا،  - 4
 .65، صهنفس رجالالم - 5

http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages/la-strategie
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، والمسدتغح الخداص والمسدت مر الدولدة بدين األ دراف  ال دي تعا دد إ دار فدي والمتوسد ين، الصدغار المسدتغ ين عشدرات
 .1ألم مزاري 141ويتو ال أن يستفيد من هئس الصيغة حوالي 

 الصدغار زارعينالمد لفا ددة ،المح دي اإلنتدال وت مدين نزارعيمدال حيخادمد فدي الزيدادة ع دى الثانيةة الركيةزل كمدا تنبندي
 101 حدوالي ة، و دد تجسددت فدي اسدتفادةالجافد شدبه واله دا  والسدهول والواحدات، الجبدال، فدي عسديما والمتوسد ين،

 .2المح ية بالمنتجات خاصة نسا ية تعاونية 141 تحدا باس 1101كما  امت المغر  سنة  ،مزاريألم 
تدم تموي ده مدن  (1101-1111) ل فترة درهم م يار 66 حواليلقد ت    تجسيد برنامج مخ ت المغر  األخ ر إلى 

 :3خالل

  ؛) أيبر بتمويح هيك ته إعادة تمت (الزراعية التنمية صندوق  
  (؛سنوات أربال لمدة درهم م يون  111) ال اني الحسن صندوق 

  ؛الريفية التنمية صندوق  

 تموي ده ب دغ الئا المغربي الفالحي القر  م ح المزارعين عحتياجات مال مة منتجات  ورت التي) الو نية البنوي 
 (؛1101مال نهاية  درهم م يار 121

 الدوليون  الماليون  الشركاء وأخيرا. 
ل مداء  المغربيدة واإلسدتراتيجية يدتال م اسدتراتيجي واجتمداعي بي دي لتقيديم األخ در المغدر  مخ دت خ دال كمدا
المداء، ومدن نتدا ج مخ دت المغدر  األخ در فقدد  فدي الدرا المقتصددة أنظمدة عدن  ريدق إدمدال (،6000-6007)

مدن  المتوسدت لمخت دم المحاصديح فدي اإلنتدال مردوديدة وتحسدن هكتدار، ألدم 570إلى  المزروعة المساحة ارتفعت
 الزراعي التشغيح ، وارتفاي(%23)بنسبة  الزراعي اإلنتال وارتفاي هكتار،ال في  ن 3.7إلى  الهكتار في  ن 6.2
نشاء الخاص( الق اي من م يار 66درهم منها  م يار 73اعست مارات ) ، وانتعاش(%63) بنسبة  ئا تجمال 60 واا

 .4زراعية تعاونية  20من  وأي ر اع تصادية المص حة

 والضعف الفرع الثالث: الفالحة في المغرب نقاط القول
لدفال عج ة التنمية في اع تصاد منئ ع يها  راهنالتي  يعتبر من أهم الق اعاتبالمغر  إن الق اي الفالحي     

  اي الفالحة  لينمعتبرة ع ى مقومات فالحية  لتوفرسفجر استقالله والى و تنا الحا ر، وهئا راجال بشكح ر يسي 
 :5نوجزها فيما ي ي عديد المشايح يتخبت في مال ئلي

  

                                                           
، مرجدال سدابق، د ا ضةر مةن اجةل تنميةة مسةتدامة فةي المغةربنحةو اقتصةابالبي دة،  والبي ة المك فة والماء والمعادن ال ا ة وزير لدم المنتدبة المغر ، الوزارة - 1

 .02ص

 .02نفسه، ص المرجال - 2
 ، مرجال سابق.2115 لسنة وال يئي واالجتماعي االقتصادي المجلس تقر ر والبي ي، واعجتماعي اع تصادا المج سالمغر ،  - 3

4 -  Centre National de Documentation، Economie verte et compétitivité globale du Maroc، 30 oct 2013،p30. 
 .post_22.html-httpagroelevage.blogspot.com201312blog ،00/00/6005 مادة ع مية ع ى المو ال - 5
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 ط القول في الفالحة المغربيةانقأوال: 

 األمدددر الدددئا يدددنعكس فدددي وفدددرة اليدددد العام دددة  األريددداف والقدددرم مدددن سدددكان المغدددر  فدددي  (%11)حدددوالي  يتركدددز
  الفالحية؛

 سكان األرياف؛من  (%11) ما يزيد عن الق اي الفالحي يشغح 

 ؛من الناتج الداخ ي الخام (%01) حواليب الفالحي يساهم الق اي  

  ؛يتوفر المغر  ع ى احتيا ي مهم من المياس ل سقيبف ح سياسته المبكرة في إنشاء السدود 

 ؛الزراعي اإلصالعاسة يل ساهتنا خاصة مالاألرا ي الصالحة ل زراعة  اتساي 

 يد عام ة مؤه ة ل عمح في الزراعات التصديرية تيوين. 

 ط الضعف في الفالحة المغربيةانقثانيا: 

 ةيدة بعيددو بدرامج تنم اليدا و  بهداالحكامدة  دعم هدو  تبنتهدا المغدر التدي ياسات المتعا بة إن ما يؤخئ ع ى الس 
 اإلصالحات؛ األمر الئا حد من أهميةالمدم 

 ألدددم  411ي دددر مدددن م يدددون وع دددى أ إن انتشدددار الحيدددازات الصدددغيرة )صدددغيرة ومتوسددد ة( بدددالمغر  حيددد  يتدددوفر
بسدب  ارتفداي التيداليم وعددم  ددرة  لونتدالت الحدي دة األسدالي  والتقنيدا إدخال عن كان حا ال ،(%11) مزرعة

 اإلنتال؛الفالحين الصغار ع ى تحمح تياليم 

 تفشددي األميددة فددي الوسددت القددروا وارتفدداي متوسددت عمددر الفالحددين المدداليين  نتيجددةالعنصددر البشددرا  كفدداءة نقددص
 ؛سنة 11ل مزاري الئا يب غ 

 فددددي العم يددددة  ويددددة وبددددئور محسددددنة ومبيدددددات حشددددريةمددددن يعت وأسددددمدة كيما األسددددالي  الحدي ددددة  ددددعم إدخددددال
 ؛اإلنتاجية

 وهيك ة الق اي الفالحي في المغر   عم في تنظيم.  

 علا القطاع الفالحي السياسات المغربية المتبعة المطلب الثالث: انعكاسات
سدددديما مددددواد  تصددددنم المنظمددددة العالميددددة ل زراعددددة واألالئيددددة المغددددر   ددددمن الب دددددان المسددددتوردة ل مددددواد الغئا يددددة،    

 ددام مندئ اسددتقالله بجهدود كبيددرة لتحسدين ميزاندده  اندهاعسدتهالي األساسدية )الحبددو ، الزيدوت، السددكر...(، وئلدي رالددم 
 .التجارا في شقه المتع ق بالغئاء

إئ اعتبر القا مون ع ى األمدور، مندئ البدايدة، الفالحدة والتجهيدزات الهيدروفالحيدة مدن األولويدات لعددة عقدود متتاليدة، 
ن يبدو أن كح هئس الجهود ئهبت سدم وظح ميزان المغر  الغئا ي يعرف عجزا متزايدا بخصوص مجموعة من لي

 .مواد اعستهالي األساسية
اتج الددداخ ي مددن الندد( %04)المغددر  ع ددى الفالحددة منددئ اعسددتقالل، كمدا أن الق دداي الفالحددي يسدداهم بنحددو  لقدد راهددن

، كمدا يتحمدح الريدمبالما دة مدن سدكان  11مصدر العيش ألي در مدن  األول ل تشغيح ويؤمن الخام، ويشكح المصدر
 .ويساهم بنس  جد هامة في اعيتفاء الئاتي الغئا ي ر مسؤولية تأمين األمن الغئا ي ل مغ
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تعزيز مكانة الفالحة في من اجح مخ ت المغر  األخ ر  لقد اعتمدت المغر  عديد السياسات الفالحية من بينها
 هداميزان أناليدر والدوليدة، ولتعزيدز مسداهمتها فدي النمدو والحدد مدن الفقدر،  داخ يدةا فدي األسدواق الاع تصاد واندماجه

الق داي الفالحدي يعداني ، وكئلي ظح الغئا ي يعرف عجزا متزايدا بخصوص مجموعة من مواد اعستهالي األساسية
تو ددال أن يبدر تحددد لهدئا الق داي، حيد  يشدكح أمدن  بيدح ندددرة المدوارد الما يدة والتق بدات المناخيددة، التدي ت عددة مشدايح

، ي دداف إليهددا تعدددد وتعقددد األنظمددة العقاريددة، 1111تصددب     ددي األرا ددي اليددر  اب ددة لالسددتغالل الفالحددي بح ددول 
 .1وصغر المساحات المستغ ة فالحيا، وكئا المشايح المرتب ة بتنافسية الفالحة الو نية

 يالفرع األول: تطور الفالحة في االقتصاد المغرب
مندددئ ال مانيندددات اعتمددداد سياسدددة إعدددادة الهيك دددة المفرو دددة مدددن  دددرف البندددي وصدددندوق النقدددد  لقدددد عدددرف المغدددر     

باعتمادهدددا سياسدددة  الفالحددي عددن أال ددد  مهامهدددا فددي الق ددداي لمغدددر ا نازلددتفددي العقددددين األخيدددرين تليدددن  ،الدددوليين
مددا فددر  ع يدده المزيددد مددن اإلصدددالحات م (جولددة األورالددواا)و (0111 تاليددا)بعددد انخددراط المغددر  فددي  التحريددر

التحريددر  وهددو بمنظددور خددارجي ولدديس مددن منظددور نددابال مددن المجتمددال المغربددي باعتبددار أن الهدددف واحددد ع  دداني لدده
 .2واعنفتاع

في التسعينات  رأت  ال دة تغييدرات كبيدرة أنتجدت انعكاسدات جوهريدة ع دى الق داي الفالحدي وهدي: سياسدة التييدم و 
ا ية التعاون مال اعتحاد األوروبي بعد ان مام إسبانيا والبرتغال إليه )منافسي المغر  في السوق الهيك ي وتغيير اتف

  ، وفيما ي ي نحاول تتبال ت ور الق اي الفالحي المغربي كما ي ي:3(جولة األوروالواا)األوروبية( ومفاو ات 

 ال ام الدا لي النات  في الفالحي القطاع أوال: مساهمة

م يددار درهددم بمعدددل نمددو  دددرس  11421باألسددعار الجاريددة حددوالي  1101الددداخ ي الخددام ل مغددر  سددنة   دددر الندداتج    
م يددار  011211، وبددالرجوي إلددى   دداي الفالحددة فقددد حقددق ندداتج داخ ددي خددام  دددرس 1111سددنة  %121مقابددح  421%

 .11014درهم سنة 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .www.pjd.ma ،06/00/6005الق اي الفالحي حقق األمن الغئا ي الم  ق ل مغر ، مادة ع مية ع ى المو ال  - 1
 .www.hespress.com/societe/6226.html ،06/00/6005 /، 6002، افريح المغرب تحت رحمة السالح الغذائيولد القاب ة،  إدريس - 2

 .المرجال نفسه - 3
 . www.agriculture.gov.ma/ar/pages ،06/00/6005،6006، ة للمغربالوضعية الفالحيالمغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا،  - 4

 

http://www.pjd.ma/
http://www.hespress.com/societe/6226.html
http://www.agriculture.gov.ma/ar/pages
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 في نسبة النات  الدا لي ال ام لمغرببا  : تطور نسبة مساهمة القيمة المضافة الفالحية2-2الشكل 

 
 مرجال سابق.: المغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا، الو عية الفالحية ل مغر ، المصدر
( أن مساهمة القيمة الم افة الفالحية في الناتج الداخ ي الخام في تئبدئ  مدن سدنة 0-4يت   من خالل الشكح )
، وفيمددا يتع ددق بالقيمددة (%121) بنسددبة 1101سددالبة فددي سددنة صددارت  1111سددنة  (%1)ألخددرم، فبعددد أن كانددت 
، 1111عددن سددنة ( %021)م يددار درهددم بنسددبة تراجددال  دددرها 11فقددد ب غددت حددوالي  1101الم ددافة الفالحيددة لسددنة 

م يددددون  ن ددددار فددددي الفتددددرة  11ويعددددود سددددب  هددددئا األداء ال ددددعيم إلددددى اعنخفددددا  فددددي أنتددددال الحبددددو  حيدددد  ب ددددغ 
، وهدو مدا يت د  مددن 1م يدون  ن ددار 011( أيدن تددم إنتدال  ددرس 1111/1111مدال الفتدرة ) ( بالمقارندة1111/1101)

خددالل الشددكح حيدد  نجددد أن مسدداهمة القيمددة الم ددافة الفالحيددة فددي نسددبة نمددو الندداتج الددداخ ي الخددام سدد بية  دددرت 
 .(%121-بحوالي )

 لجار ة  باألسعار ا في المغرب  : تطور النات  الدا لي ال ام الفالحي2-2الجدول  
 1002 1002 1002 1002 1002 1020 

 1142111 1112441 1112141 1012114 1112144 1112111 النات  الدا لي ال ام  مليون درهم 
 421 121 0021 121 124 421  %نسبة النمو  

 0112114 0112111 112111 142111 112411 112111 النات  الدا لي ال ام الفالحي  مليون درهم 
 112110 0112111 112111 112101 102041 112111 حةالفال

 12141 12111 12110 12101 12111 12111 الصيد
 024- 01 10 0424- 1121 121-  %نسبة نمو النات  الدا لي ال ام الفالحي  

 021- 1024 1121 0121- 1121 121-  %الفالحة  
 4 0121- 1421 021- 421- 1120  %الصيد  

دا لي ال ام الفالحي/النات    النات  ال% 
 الدا لي ال ام

0120 0120 0121 0120 0421 0121 

 ، مرجال سابق.1101: المغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا، الو عية الفالحية ل مغر ، المصدر

                                                           
 مرجال سابق.، 6006، الوضعية الفالحية للمغربالمغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا،  - 1
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ألولدى يشكح   اي الفالحة ر ما مهمدا فدي تشدكيح النداتج الدداخ ي الخدام ل مغدر  ع دى اعتبدار انده مدن  مرتبدة الف دة ا
، ويت   مدن خدالل الجددول أعدالس أن النداتج الدداخ ي الخدام الفالحدي يأخدئ منحدى تصداعدا، فبعدد أن 1في مكوناته
م يدون درهدم بنسدبة تغيدر  0112114حدوالي  1101صدار يب دغ سدنة  1111م يون درهدم سدنة  112111كان حجمه 

الحدي إلدى اهتمدام المغدر  بالق داي الفالحدي ، ويعود هدئا الت دور فدي حجدم النداتج الدداخ ي الخدام الف(%1211) درها
وااع ا دده األولويددة مددن البددرامج التنمويددة ع ددى الددرار مخ ددت المغددر  األخ ددر، الددئا خصصددت لدده ميزانيددة  ددخمة 

 ل نهو  بق اي الفالحة المغربية.
 دددعيفة ورالدددم هدددئس الجهدددود إع أن نسدددبة مسددداهمة النددداتج الدددداخ ي الخدددام الفالحدددي إلدددى النددداتج الدددداخ ي الخدددام تبقدددى 

، األمدر الدئا يت  د  تدداري النقدا ص وحدح (%0120)و ددرت بدد  1111ومخيبة لآلمال، وأع دى نسدبة سدج ت سدنت 
 المشايح التي تعيق تحقيق البرامج الفالحية ل نتا ج المرجوة. 

 باألسعار الجار ة  مليار درهم  في المغرب  : تطور النات  الدا لي ال ام الفالحي1-2الشكل  

 
 ، مرجال سابق.1101، الفالحة المغربية باألر املمغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا، : االمصدر

، ويرجدال ئلدي إسددهامات 1111( الت ددور المتزايدد ل نداتج اإلجمدالي الفالحدي منددئ سدنة 1-4يت د  مدن خدالل الشدكح)
راتيجية اعتبدرت الق داي التعب ة الفعالة ليح األ راف الفاع دة حدول إسدتراتيجية مخ دت المغدر  األخ در، هدئس اإلسدت

الفالحددي محددري تنميددة لال تصدداد المغربددي، األمددر الددئا مكندده مددن رفددال  يمددة الندداتج اإلجمددالي الفالحددي فددي المتوسددت 
 . 1111م يار درهم  بح سنة  11م يار درهم مقابح  011إلى 

 ثانيا: العمل في الوسط الر في
ألم منصد   10جد أن حجم العمالة الفالحية  د ارتفال بد ( ن1101بناءا ع ى التقرير السنوا ل شغح بالمغر  )    

( %121)عندد ، أمدا مدا تع دق بالب الدة فدي الوسدت الريفدي المغربدي فقدد اسدتقرت 1111عمح جديد بالمقارنة مال سدنة 
 في الوست الح را. (%0121) مقابح
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 لمغرب : تطور نسبة العمالة في فروع الفالحة والغابات والصيد البحري في ا3-2الشكل  

 
 ، مرجال سابق.1101: المغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا، الو عية الفالحية ل مغر ، المصدر

يعتبر الق اي الفالحي في المغر  المسداهم األيبدر فدي عدرو  العمدح متبوعدا بفدارق كبيدر بالق اعدات اع تصدادية 
مددن ( %4121)الفالحددة عمددال فددي   دداي األخددرم، وهددو مددا يظهددر ج يددا مددن خددالل الشددكح أعددالس أيددن  اربددت نسددبة ال

، اليدددر أن هدددئس النسدددبة تأخدددئ منحندددى تندددازلي مدددن سدددنة ألخدددرم إلدددى أن تقدددار  1111العددددد اإلجمدددالي ل عمدددال سدددنة 
، وهددئا راجددال بشددكح أساسددي إلددى إدخددال المكننددة الحدي ددة ع ددى النشدداط الفالحددي مددن جهددة ومددن 1101سددنة ( 41%)

 .1سة النشاط الفالحي والتوجه نحو با ي الق اعات اع تصاديةجهة أخرم عزوف الشبا  المتزايد عن ممار 
 : توز ع السكان العاملين في فروع الفالحة والغابة والصيد البحري بالمغرب حسب الجنس والوسط 2-2الجدول  

 المعيشي
 الوطني الحضري  الر في الوسط

 المجموع إناث ذكور عالمجمو  إناث ذكور المجموع إناث ذكور الفالحة والغابة والصيد البحري 
1124 1120 1121 421 121 421 11 1121 4121 

 .1101المغر ، المندوبية السامية ل تخ يت، التقرير السنوا ل شغح لسنة  المصدر:
مددددن ( %4121)نسدددبته لقدددد شددددغ ت فدددروي الفالحددددة والغابدددة والصدددديد البحدددرا ع ددددى المسدددتوم اإلجمددددالي المغربدددي مددددا 

ع   دم الق داي الصدناعي )بمدا فدي ئلدي الصدناعات التق يديدة( بنسدبة( %1121) ات بنسبةالعام ين، ي يه   اي الخدم
( مدن العدام ين فدي الريدم تمدتهن الفالحدة والغابدة 1/4، أما بالنظر لمكان اإل امة نجد أن حدوالي)(%0121)تتجاوز 

 . 2( تعمح في   اي الخدمات%0121( وما نسبته )%1121والصيد البحرا )
  1020التوز ع العمري للسكان العاملين في فروع الفالحة والغابة والصيد البحري في المغرب   : 2-2الجدول  

 المجموع سنة 20أكثر من  22-22 22-32 32-12 12-22 الفئة العمر ة
 4011111 411111 111141 111111 0111110 0110111  2الفالحة والغابة والصيد البحري  

 01414111 114111 1111011 1111111 1111101 0111114  1مجموع القطاعات  
 1241 1211 1211 1211 1211 1211 %  2/1نسبة  

 .1101المغر ، المندوبية السامية ل تخ يت، التقرير السنوا ل شغح لسنة  المصدر:

                                                           
 .مرجال سابق6006، الوضعية الفالحية للمغربالمغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا،  - 1
 .نفسه رجالالم - 2
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مدن حجدم العمالدة ( %41)حدوالي 1101تستق   الفالحة بمخت م فروعها نسدبة عاليدة مدن اليدد العام دة ب غدت سدنة 
( أن هنددداي ف تدددين عمدددريتين 1-4إلجمدددالي فدددي مخت دددم الق اعدددات اع تصدددادية، كمدددا يت ددد  مدددن خدددالل الجددددول )ا

تمتهنان الفالحدة بشدكح أساسدي أع دى ممدا هدي ع يده فدي بدا ي الق اعدات اع تصدادية مجتمعدة، الف دة األولدي تتدراوع 
 ددى عمددح فددي بددا ي الق اعددات وهددئا راجددال لغيددا  وصددعوبة الحصددول ع( %11) سددنة بنسددبة 14و 01أعمارهددا بددين 

سددنة، حيدد  نجددد أن  11ع ددى الددرار السددياحة أو الصددناعة، أمددا الف ددة ال انيددة فددي ف ددة اليهددول التددي تتجدداوز أعمددارهم 
من هئس الف ة تعمح  من الق اي الفالحي األمر الدئا يعكدس الشديخوخة التدي تميدز عمدال الق داي ( %11)حوالي 

 دداي الفالحددي المغربدي ع ددى اعتبدار أن هددئا األخيددر يت  د  ف ددة شددبانية الفالحدي، ممددا يعتبدر نق ددة  ددعم تميدز الق
  ادرة ع ى تحمح مشاق األعمال الفالحية.  

 ثالثا: التجارل ال ارجية
عدن سدنة ( %01) م يدار درهدم، بنسدبة زيدادة 44121حجم مبادعت تجارية  درت بدد  1101عرفت المغر  سنة     

م يدار درهدم، فدي المقابدح فقدد عرفدت المغدر  تسدجيح عجدز فدي  111ة بهدا التي ب غ حجم المبادعت التجاريد 1111
 .11111عن سنة ( %021) بانخفا  1101م يار درهم سنة  04120المبادعت التجارية  در بد 

 جات الغذائية بالمغرب : تطور الميزان التجاري للمنت2-2  الشكل

 
 ، مرجال سابق.1101ة الفالحية ل مغر ، : المغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا، الو عيالمصدر
( أن الميزان التجارا ل منتجات الفالحية فدي المغدر  فدي تددهور مسدتمر مدن سدنة ألخدرم، 1-4يت   من الشكح )

، هددددئا 1101سددددنة ( %1120) تقهقددددرت هددددئس النسددددبة لتقددددار ( %041) حددددوالي 1111فبعددددد أن كانددددت نسددددبته سددددنة 
الغئا يدددة )نسدددبة تغ يدددة الصدددادرات ل دددواردات( يعدددود إلدددى انخفدددا   يمدددة التددددهور فدددي الميدددزان التجدددارا ل منتجدددات 

الصادرات الغئا ية إلى ارتفاي األسعار العالمية وارتفاي اليميات المستوردة من القم  والئرة والسكر والزيوت النباتية 
 من تدهورس.
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 مليون درهم   : تطور التجارل ال ارجية للمغرب 2-2الجدول  
 1002 1002 1002 1002 1002 1020 
 041111 000111 011141 011101 000111 11111 الصادرات اإلجمالية

 0121 1024 0121 0121 0121 0121  %نصيب المنتجات الغذائية  
 111111 111011 111141 110111 101114 014111 الواردات اإلجمالية

 121 120 121 0121 121 121  %نصيب المنتجات الغذائية  
يزان التجاري للمنتجات الغذائية الم

 %  
014 01121 1124 1121 1121 1120 

نسبة التغطية اإلجمالية للميزان 
  %التجاري  

1121 53.2 48 47.8 42.2 50.2 

 ، مرجال سابق.1101: المغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا، الو عية الفالحية ل مغر ، المصدر
ب غدت  نمدو بنسدبة 6000درهدم سدنة  م يار 020.7بحوالي  ي ل صادرات  درلقد عرفت المغر  تسجيح حجم إجمال

الغئا يدة  المدواد ب غدت صدادرات كمدا ومشدتقاته، الفوسدفات مبيعدات توسديال عدن باألسداس ئلدي ندتج ، و دد30.0%
ارتفداي صدادرات  راجدال إلدى ، وئلدي6000عدن سدنة ( %00.5)  ددرها زيدادة بدئلي مسدج ة درهدم م يدار 62.55
 والسدمي ال ما م ال رية مبيعات سج ت المقابح في لين( %6.2) المصبرة بد واألسماي  (16,9%) بد الحوام 
 ب غدت فقدد اإلجماليدة بدالواردات يتع دق فيمدا ، أمدا(%0.3) و( %02.5) التدوالي ع دى نسدبه كاندت تراجعدا ال درا 

 وكميدات األسدعار فدايعرت نتيجدة( %06.7)  ددرها بزيدادة درهدم، م يدار 605.023حدوالي  6000 يمتهدا سدنة 
 .1المصنعة والمنتجات شبه الغئا ية والمنتجات ال ا ية المنتجات

 الفرع الثاني: أسباب فشل السياسات الزراعية المغربية في تحقيق األمن الغذائي
إن عم يددات اإلصددالع الزراعددي ومخت ددم السياسددات الزراعيددة فددي المغددر  لددم تحقددق النتددا ج المنتظددرة، مددن اجددح     
مددن حجددم التنميددة الزراعيددة واع تصددادية وتق دديص الفجددوة الغئا يددة مددن مخت ددم المنتجددات والمحاصدديح خاصددة  الرفددال

 الحبو ، ويعود ئلي إلى عدة أسبا  نوجزها فيما ي ي:

 أوال: ضعف الكفاول االقتصادية في تط يق السياسات الزراعية
زراعيدة فددي المغددر  لددم تحقددق توسددعا كبيددرا فددي المؤشددرات اع تصددادية فدد ن اإلصددالحات والسياسددات ال مدن خددالل    

، أمدا فيمدا يتع دق بمسدتوم اليفداءة اع تصدادية 11012سدنة ( %1201) المساحات المزروعة حي  لم تدزد إع بمعددل
ولددم تتغيددر ك يددرا خددالل عشددرية كام ددة، حيدد  ( %1211) مددا نسددبته 0111الزراعيددة بالنسددبة ل مغددر  فقددد ب غددت سددنة 

 :3فقت، ويرجال ئلي إلى العوامح اآلتية( %1211) حوالي 1111ب غت نسبتها سنة 
 

                                                           
 .سابق، مرجال 6006، ية الفالحية للمغربالوضعالمغر ، وزارة الفالحة والصيد البحرا،  - 1
 مو ال البني الدولي ع ى شبكة اعنترنات. - 2

 .53، ص6005التقرير اع تصادا العربي الموحد، صندوق النقد العربي،  - 3
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 سوو إدارل القطاع الزراعي – 2
تتميددددز إدارة الق دددداي الزراعددددي فددددي المغددددر  بددددالتخ م، هددددئا األخيددددر يعتبددددر سددددببا أساسدددديا فددددي  ددددعم اليفدددداءة     

ئا المن  ق تعتبر المشدروعات اع تصادية ل ق اي الزراعي وعا قا من اعنتفاي بالتينولوجيا الزراعية الحدي ة، ومن ه
الزراعيددة فدددي المغدددر  عددداجزة عدددن اسدددتيعا  توجهددات اإلصدددالحات الزراعيدددة، عن اليفددداءة اع تصدددادية ل مشدددروعات 
الزراعية تتو م ع ى إدارتها، وكئا حسن األداء اإلدارا يتو م أي ا ع ى أه ية العامح البشرا فيمدا يتع دق بمعرفدة 

 .1ورالبته في إتمامه وانجازسالعمح وبقدرته ع ى القيام به 

 عدم كفاية الم تصين – 1
لقددد رافدددق اإلصدددالحات الزراعيدددة فددي المغدددر  نقدددص حددداد فدددي اعختصاصدديين، فددد ئا أتيندددا إلدددى اسدددتعمال اآلعت     

عديدد المسددت مرات الفالحيدة تعدرف نددرة فيمدا يتع ددق بمختصدي عم يدات الصديانة والتصدد ي   نأالزراعيدة الحدي دة نجدد 
 ت، مما ينعكس س با ع ى اليفاءة والمردودية اع تصادية.لهئس اآلع

 ثانيا: عدم كفاول سياسات البحث واإلرشاد 
إن تحسددددين اإلنتاجيددددة والنوعيددددة وتخفددددي  التيدددداليم يعددددد محددددور نشدددداط المرشددددد الفالحددددي، إ ددددافة إلددددى نقددددح     

يجددداد الح دددول، تهددددف اعنشدددغاعت التقنيدددة ل منتجدددين والفالحدددين إلدددى مرايدددز البحددد  لتشخيصدددها وتحديدددد  األسدددبا  واا
المغر  من خالل دعمها ل بحو  الزراعية إلى ت وير زراعتها اعتمادا ع ى إمكانياتها المتاحة ل دتخ ص مدن العجدز 
الغددئا ي الددئا يميزهددا فددي عديددد المحاصدديح، ورالددم الجهددود المبئولددة فددي هددئا الصدددد إع أنهددا لددم تصددح إلددى تحقيددق 

 :2نهااألهداف المس رة لعدة أسبا  م
 نقص التنسيق بين مؤسسات اإلرشاد الزراعي وهي ات البح  الزراعي؛ 

 عم اعست مار في البحو  الزراعية وتدني إنتاجية النشاط البح ي؛  

 عدم دراسة موا يال البح  الزراعي واختيارها ع ى أسس ع مية وعدم توظيم نتا جها؛ 

 استقرار اإلرشاد الزراعي. عدم استقرار السياسات الزراعية كان عامال حاسما في عدم 

 ثالثا: غياب العقالنية في استصالح األراضي الزراعية
جدداءت سياسددة استصددالع األرا ددي إلددى تهي ددة وتعددديح األر  مددن تمهيددد ل  ددرق وبندداء ل سدددود وحفددر لآلبددار     

مدا يمكدن، ورالدم  ومحاربة الم وحة واليرها من اإلجراءات التي تهدف إلى تهي دة األر  ل عم يدة الزراعيدة فدي أحسدن
 :3الجهود التي بئلها المغر  في سبيح استصالع أرا يه إع أن النتا ج كانت دون المتو ال وئلي ل عوامح اآلتية

 عدم تحديد األهداف المنتظرة من استصالع األرا ي بالد ة اليافية؛ 

 عدم تيامح مراحح اعستصالع؛ 

                                                           
 .22، ص 6002، دار المنهح، بيروت، لبنان، السياسات العامةخ يح حسين،  - 1
 .20، صالمرجال نفسه - 2
 .70ص ، المرجال نفسه - 3
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 سوء اختيار األرا ي والمنا ق المراد استصالحها؛ 

  اعلتزام بالشروط الفنية والزراعية في مشاريال اعستصالع.عدم 

 رابعا: عدم مالئمة السياسات السعر ة
ترمددي السياسددة السددعرية نحددو تخفددي  أسددعار األالئيددة اعسددتهاليية وت بيتهددا مددال تغ يدد  مصدد حة سددكان المدددن     

يؤخدئ ع دى هدئس السياسدة فدي المغدر  والرفال من الصادرات الغئا يدة وتق يدح الدواردات والحصدول ال دى اإليدرادات، مدا 
هي أنهدا ع تأخدئ كافدة األسدعار الغئا يدة بعدين اععتبدار، بدح تسدتهدف أسدعار منتجدات بعينهدا فقدت ممدا ترتد  عنهدا 

 عديد اعنتقادات نوجزها في:
  وجددود سياسددات زراعيددة ع تشددمح كددح األسددعار بددح تركددز ع ددى سددعر المحصددول دون رب دده بأسددعار المنتجددات

 األخرم؛

 ح السياسات السعرية نحو حماية مصال  المسته ي ع ى حسا  مصال  المنتجين؛مي 

 وجود فوارق شاسعة بين األسعار الفع ية ل منتجات واألسعار المسقفة من  رف الدولة؛ 

 .عدم اعتبار التي فة محددا في تحديد أسعار الس ال الزراعية 

  امسا: ضعف سياسات التسو ق الزراعي
زراعدددي دورا مهمدددا فدددي نشددداط وحركيدددة الق ددداي الزراعدددي والرفدددال مدددن أداء المدددزارعين وتحسدددين ي عددد  التسدددويق ال    

إنتاجهم، و دد تددخ ت المغدر  لتسدويق محاصدي ه الزراعيدة مدن خدالل اسدتحدا  شدركات وهي دات تعندى بتسدويق هدئس 
 المحاصيح، الير انه واجهتها عديد المشايح نئكرها فيما ي ي:

 نقح والتخزين والتصنيال؛ عم البنى التحتية لوسا ح ال 

 عدم احترام معايير الجودة والنوعية؛ 

 عم تنافسية بع  المنتجات الزراعية في السوق الدولية؛  

 تسجيح عجز في عدد المختصين بالتسويق الزراعي؛ 

 .نقص اهتمام الخ ت التنموية الزراعية بالتسويق الزراعي 
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 الرابع  الصة الفصل
ا، العديدد واجتماعيدا ا تصدادي تقددما تحقيدقسدعيهما لو  التنموية اتهممسير  أ ناء والمغر   رالجزا لقد اعتر ت كح من

 وأ اع تصددادا وأ السياسددي سددواء ع ددى الصددعيد مخت ددم الجواندد  اع تصددادية فددي مشددايحالصددعوبات و مددن ال
 كبيدر تحدد حشدكي ، وئلدي بسدب  اندهالمشدكالت جميدال يتصددر بهمدا مشدكح الغدئاء أن إع ال قدافي، وأ اعجتمداعي
معالجدة  أن كمدا ،مواسدتقراره موأمدنه المدوا نين بحيداة القدوا  هرتبا دأي دا عو  ،ين والمغاربدةالجزا دري نييلال تصداد

 .واعجتماعية اع تصادية ل تنمية أساسيا محفزا يعد تخفيم مستويات حدته محاولة أو مشكح الغئاء
مددن البددرامج  يدددعدال وت بيددق ب عددداد فددي الب دددين الحكومددات المتعا بددة  امددتالمشددكح ا هددئ وكمحاولددة لمعالجددة

لين وفي  الغئا ي، األمن من ريحةم مستوياتلب ول  الزراعي الق ايب النهو  إلى الهادفة سياساتالو  مخ  اتوال
 المشكح تعميق العديد من الحاعت إلى في أدت بح ،المتو عة النتا ج تع يلم  المخ  اتو  السياسات هئس النهاية
 .ي ر فأي رأ الغئا ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 
 
 
 
 
  

 الفصل الخامس:
دراسة قياسية لتطور  
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 تمهيد

نهدف في هذا الفصل إلى تحليل اتجاهات الفجوة الغذائية للحبوب بالنسبة للجزائر والمغرب، وكيفية تفعيل آلياات   

الوصااوإ إلااى الت اماال الزرائااي جزائاارق مغراااي لتالاايئ الفجااوة الغذائيااة لمحاصاايل الحبااوب، حياا  نسااتخد  تانيااة 

وتا  حصار وتحدياد  بسلسالة فوريياأ  و التحليال الطيفاي، جديدة للتنبؤ قصير المدى يطلق ئليها في العلو  الفيزيائياة

متغيرة الفجوة الغذائياة لمنتاوا الحباوب بال مياات حتاى نلغاي  رار تغيارات ا ساعار فاي التحليال، وللوصاوإ إلاى الااي  

 .ئلى ا قل 9102التنبؤية للفجوة حتى  فق 
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 الطريقة البحثيةالمبحث األول: التعريف ب

 سلوب التحليل الطيفي ئلى انأ ئندما تتأرر السلسالة الزمنياة بحركاة دورياة منتفماة ف اال ئاه ا تجاا  ترت ز فكرة 
العا  والعشوائية، فاه حدود السلسلة الزمنية تتبايه حوإ مستوييه  ئلى و دنى، وينتف  ت رار حدود السلسلة في كل 

 مه المستوييه بحسب طوإ الدور.

كل النموذا المناسب ل ل مستوى وماه را  دمال النماوذجيه بنماوذا واحاد باساتخدا  ائتمادا ئلى هذا ناو  بتوفيق ش
 ا سلوب الريا ي المناسب.

 المستقل نموذج االنحدار الخطي ذو المتغيرالمطلب األول: 

 يأخذ نموذا ا نحدار الخطي البسيط الذق يمرل معادلة مستاي  الشكل التالي:
y = a0 + a1. xt + ut 

 حي :
كمي.: متغير تابع    yt 

 xt: متغير مستال كمي.
 ut: متغير ئشوائي يخ ع للتوزيع الطبيعي توقعأ صفر وتباينأ رابت وغير مرتبط ذاتيا.

.العمودق : المادار الرابت في المعادلة وهو يمرل تااطع المستاي  مع المحور a0 
 a1: ميل المستاي .

ا قتصااادية ذات الاادور يتطلااب إدخاااإ متغياارات  إه اسااتعماإ هااذا النمااوذا فااي تمرياال السالساال الزمنيااة للمتغياارات
نوئية في النموذا تسمى المتغيرات الصورية، ويكوه الهدف مه إدخالها هو اخذ التغيرات الهيكلية التي تحد  في 

( يمكه  ه يعبر dtمسار ا قتصاد بعيه ا ئتبار، وفي حالة إدخاإ متغير نوئي ئلى النموذا )ولنرمز لأ بالرمز 
 حالتيه:ئه إحدى ال

 dt 0 =الحالة ا ولى:
   dt = 1الحالة الرانية:

إه إدخاإ المتغير في النموذا يهدف إلى محاولة تفسير التبايه الخائ بالمتغير التاابع بايه الحالاة ا ولاى والحالاة 
 و ، ويمكه إدخااإ المتغيار فاي النماوذا الخطاي بطحادى طارياتيه، إماا ماه اجال  ه ياؤرر فاي رابات ا نحادار الرانية

 يؤرر في معامل ا نحدار.

 النموذج الخطي األول الفرع األول:
بهدف إدخاإ المتغير في معادلاة مساتاي  ا نحادار ول اي ياؤرر فاي رابات ا نحادار يصابال نماوذا ا نحادار بالشاكل 

 التالي:
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yt = a0 + a1. xt + a2. dt + ut 
 ر التالي:يادر النموذا باستعماإ طرياة المراعات الصغرى فنتحصل ئلى النموذا الماد

ŷt = â0 + â1. xt + â2. dt 
ŷtفي النموذا السابق نجد  ه نموذا ا نحدار يأخذ الشكل التالي:  dt 0 =إذا ئو نا قيمة المتغير  = â0 +

â1. xt .وهو نموذا ا نحدار الذق يتالئ  مع الحالة ا ولى 
ŷtخذ الشكل: يأفي النموذا السابق نجد  ه نموذا ا نحدار،   dt = 1 ما إذا ئو نا قيمة المتغير  =

(â0 + �̂�2) + â1. xt  .وهو النموذا الذق يتناسب مع الحالة الرانية 
 𝐝𝐭(: تمثيل معادلة المستقيم بحسب قيمة المتغير 1 -5الشكل )

 
ماترح للتنبؤ بالسالسل الزمنية ذات الدور المنتف  )إنتاا الزيتوه في سورية(، مجلة  ب سلو ئرماه ناار، منذر العواد،  المصدر:

 .10، ئ9100، 10، العدد 92جامعة دمشق للعلو  ا قتصادية والاانونية، المجلد 
فااي النمااوذا يكااافر تااادير معااادلتيه لالنحاادار تخصاااه الحااالتيه ا ولااى  dtوهكااذا فانااأ يفهاار إه إدخاااإ المتغياار 

 . yانية، غير  ه ا ختالف بيه المعادلتيه يتمرل في التااطع مع المحور والر

 النموذج الخطي الثاني الفرع الثاني:
في هكذا نموذا سنعمل ئلى إدخاإ المتغيرات لتعكس التغيرات التي تتعلق بميل معادلة المستاي ، وفاي هكاذا حالاة 

 كما يلي: dtوالمتغير النوئي  xtسندخل في النموذا تأريرات التفائل بيه المتغير ال مي 
yt = a0 + a1. xt + a2. xt. dt + ut 

 ويادر النموذا باستخدا  طرياة المراعات الصغرى فنحصل ئلى النموذا المادر التالي:
ŷt = â0 + â1. xt + â2. xt. dt 

 في النموذا السابق فاه نموذا ا نحدار يأخذ الشكل التالي: dt 0 =إذا ئو نا قيمة المتغير 
 

ŷt = â0 + â1. xt 
 في النموذا السابق نجد نموذا ا نحدار يتحوإ إلى الشكل التالي: dt = 1 ما إذا ئو نا قيمة المتغير 

ŷt = â0 + (â1 + �̂�2) ∗ xt 
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 𝐝𝐭(: تمثيل معادلة المستقيم بحسب قيمة المتغير 2 – 5الشكل )

 

ماترح للتنبؤ بالسالسل الزمنية ذات الدور المنتف  )إنتاا الزيتوه في  ب سلو ئرماه ناار، منذر العواد،  المصدر:
 .10، ئ9100، 10، العدد 92سورية(، مجلة جامعة دمشق للعلو  ا قتصادية والاانونية، المجلد 

في النموذا يعادإ تادير  dtوالمتغير  xtالمتغير ال مي يت ال مه خالإ الشكل بأه إدخاإ تأريرات التفائل بيه 
 ادلتيه لالنحدار تتصفاه بأه لهما نفس الرابت ل ه مع اختالف في ميل المستاي .مع

 خطي ذو المتغير المستقل نموذج االنحدار الال المطلب الثاني:
في الطبيعة تتطور بعض الفواهر بشكل  خطي، وئليأ فطه استعماإ النموذا الخطي للتعبير ئليها يعد اساتعما  

النماوذا المناساب ئاه طرياق الماارناة بايه النمااذا الممكناة باساتخدا  ماااييس جاودة ، وئليأ وجب اساتعماإ رخاط
 التمريل.

، وفر اانا  ه المسااتوى   t́ويت اارر فااي الاازمه  f(t)فلااو فر اانا إه المسااتوى ا ئلااى يخ ااع فااي تطااور  للنمااوذا 
 فيكوه النموذا التالي: ẗويت رر بالزمه  g(t)ا دنى يخ ع للنموذا 

�̂�t = {
f(t) … … … if. . t = ṫ

g(t) … … … if. . t = ẗ
 

في  حياه كريرة يكوه  ف ل النماذا لتمريل المستوييه ا ئلى وا دنى هي نماذا ذات معاد ت  سية ئلى  سااس 
Yالمعادلة  = a0ef(x) :كما يلي 

 النموذج الالخطى األول الفرع األول:
ا نحااادار  يبناااى هاااذا النماااوذا بشاااكل مشاااابأ للنماااوذا الخطاااي ا وإ، ئاااه طرياااق إدخااااإ المتغيااار لياااؤرر فاااي رابااات

 للمستاي ، وذلك ئند تحويل المعادلة إلى لوغاريتمية وتصبال خطية كما يلي:
𝑃t = a0. ea1.t+a2.dt+ut 
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 إذا  دخلنا اللوغاريت  ئلى الطرفيه يصبال النموذا بالشكل الموالي:
𝑙𝑛(𝑃𝑡) = 𝑙𝑛(𝑎0) + 𝑎1. 𝑡 + 𝑎2. 𝑑𝑡 + 𝑢𝑡 

 النموذج الالخطي الثاني الفرع الثاني:
هاذا النماوذا لياؤرر فاي رابات ا نحادار ومعامال ا نحادار لمساتاي  ا نحادار بعاد تحويال النماوذا يدخل المتغير فاي 

 ا سي إلى خطي بأخذ لوغاريت  الطرفيه كالتالي:
𝑃t = a0. ea1.t+a2.dt+a3.dt.𝑡+ut 

ذا  دخلنا اللوغاريت  ئلى الطرفيه يصبال شكل النموذا كما يلي:  وا 
𝑙𝑛(𝑃𝑡) = 𝑙𝑛(𝑎0) + 𝑎1. 𝑡 + 𝑎2. 𝑑𝑡 + 𝑎3. 𝑑𝑡 . 𝑡 + 𝑢𝑡 

 يلي نستعرض مراحل التنبؤ باستخدا  هذا ا سلوب كما يلي: وفي ما
إه الفجوة الغذائية للحبوب فاهرة اقتصادية، تمتاز بتالبات دورية بسبب التأريرات المناخية وتغيرات ا سعار   

 العالمية، لذا يمكه التنبؤ مه خالإ جزئيه هما:
 العا  بد لة الزمه؛معادلة ا تجا   :الجزء األول 
 دالة تعبر ئه الدورية تتمرل في الجيب تما  وتجب تما . :الجزء الثاني 

 يمكه التعبير ئه الجز يه بالصيغة الريا ية التالية :
𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑓(cos 𝑤 , sin 𝑤) … … … … … … … … … (1) 

 : التردد الزاوق w: الزمه       ، t                حي :  
 : 1بشكل مفصل حسب الصيغة التالية ويمكه التعبير ئه الفاهرة

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑡 + ∑ 𝛼𝑖 cos 𝑤𝑖𝑡

𝑛

𝑖=0

+ ∑ 𝛽𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑖𝑡

𝑛

𝑖=0

… … … (2) 

𝑖 = 1,2 …
𝑛

2
0ئدد المشاهدات في العينة      ،        : n حي     ≤  𝑤𝑖 ≤ 2𝜋     ;      𝑤𝑖 = 2𝜋𝑓𝑖  

𝑓i =
i

n
 ئدد الدورات المتعاقبة و جزائها.: 

∑ 𝐶𝑖𝑡 =𝑛
𝑖=1 ∑ 𝛼𝑖 cos 𝑤𝑖𝑡𝑛

𝑖 + ∑ 𝛽𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑤𝑖𝑡𝑛
𝑖=0 :مجموع المركبات 

, 𝛼iتحسب المعامالت الرابتة ) βi2( مه العالقات التالية : 
𝛼i =

1

n
∑(yi − ŷi) cos wit         i = 0, n

n

i=1

 

𝛼i =
2

n
∑(yi − ŷi) sin wit          i = 1,2. . n − 1

n

i=1

 

𝛽i =
1

n
∑(yi − ŷi) sin wit          i = 0, n

n

i=1

 

                                                           
 .010، ئ 9110(، 9(، العدد )00دمشق، المجلد )ال هراائية، مجلة جامعة  الادرة إل ترونيات و نفمة هشا  ورقوزق وئلي الجازق، التوافايات -  1
وحة محمد سمير دركنزلي، نور الحميدق، نمذجة إنتاا الفستق الحلبي في محاففة حلب باستخدا   سلوب التحليل الطيفي، مجلة جامعة الادس المفت -  2

 .023، ئ9100(، حزيراه، 90(، العدد )9لألبحا  والدراسات، المجلد )
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𝛽i =
2

n
∑(yi − ŷi) cos wit      i = 1,2. . n − 1          

n

i=1

 

( يت وه مه جز يه  ساسييه، جزء يتعلق بمعادلة ا تجا  العا  حي  يت  تاديرها 9إذه النموذا  ئال  رق  )   
 5( ر  التأ د مه معنوية الرابت ومعلمة الزمه ئند مستوى OLSبد لة الزمه باستخدا  طرياة المراعات الصغرى )

، كما تجدر 𝑦 و �̂�في المئة، والجزء الراني يتعلق بمجموع المركبات التي ستحسه مه جودة تمريل العالقة بيه 
اإلشارة إلى  ه ئدد المركبات هي نصف ئدد المشاهدات، بحي  نتحصل ئلى النموذا النهائي بعد اإل افات 

 و )ئندما نصل إلى معامل تحديد يساوق  المتتالية ل ل مركبة ونتوقف ئه اإل افة ئند ينخفض معامل التحديد
 ، رغ   ه هذا النموذا يفترض تزايد معامل التحديد ئند إ افة كل مركبة مه المركبات.  1في المئة( 31

 (𝐑𝟐حساب معامل التحديد )الفرع الثالث: 
التحديد إلى النسبة المئوية مه التغير ال لي في المتغير التابع التي يمكه تفسيرها بد لة المتغير  يعبر معامل    

(، ويعطى SCT( إلى التغير ال لي )SCE)المستال المدرا بالنموذا محل الاياس،  و هو نسبة التغير المفسر 
ة  2بالعالق

R2 =
∑(ŷ − y̅)2

∑(y − y̅)2
 

 التمثيل البياني   الفرع الرابع: 
 الشكل الموالي الجزء الراني الممرل لالهتزاز )الماطع الدورق( كما يلي:يو ال 

 (: التمثيل البياني لسلسلة فورييه3-5شكل رقم )

 

 

 

 

 

Source : Graham S McDonald, FOURIER SERIES, Begin Tutorial, Series PPLATO, 2004, p5. 

 

                                                           
 .022دركنزلي، نور الحميدق، نمذجة إنتاا الفستق الحلبي في محاففة حلب باستخدا   سلوب التحليل الطيفي، مرجع سبق ذكر ، ئمحمد سمير  -  1

2 - RÉGIS BOURBONNAIS, Econométrie-manuel et exercices corrigés-, 6eme édition, Dunod, Parise, 2005, P34. 
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 النتائج ومناقشتها   المبحث الثاني:
ئلاااى  سااااس الفااارق بااايه اإلنتااااا وماااا هاااو متااااح  (0220/9105)تااا  تاااادير الفجاااوة الغذائياااة للحباااوب خاااالإ الفتااارة 

تا  حصاار لالساتهالك بال مياات  ق صاافي ا ساتيراد مااه الحباوب ئلاى افتاراض ئاد  وجااود مخزوناات مرحلاة، كماا 
ئباار   راار تغياارات ا سااعار إلغاااء فاااط وذلااك بهاادفالحبااوب بال ميااات  حاصاايلالفجااوة الغذائيااة لم اتوتحديااد متغياار 

ئلاى  9102حتاى  فاق الغذائياة للوصوإ إلى الااي  التنبؤياة للفجاوة و ي ا استخدمنا هذا ا سلوب في التحليل،  الزمه
 .ا قل

 الحبوب والدقيقالمطلب األول: 
بعااض بلااداه فااي هااا ركياازة  ساسااية لمتطلبااات ا مااه الغااذائي وقااد  دى نااائ المعااروض من والاادقيق تعتباار الحبااوب

 هاذ  البلاداه فاي  هل اه المفارقاة ، ة لالساتيراد بغياة تلبياة حاجياتهااكالجزائر والمغرب إلى اللجوء إلى السوق العالميا
تاااع فااي واحاادة مااه  غنااى مناااطق العااال  مااه حياا  ا را ااي الزرائيااة ومااع ذلااك فاااد ارتفعاات فاااتورة الغااذاء فيهااا إلااى 

 طور كميات الواردات والصادرات مه الحبوب والدقيق كما يلي:مستويات مخيفة، والجدوإ الموالي يبيه ت
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 (  1991/2115لفترة )للجزائر والمغرب في ا( : مقارنة تطور كمية الفجوة الغذائية للحبوب والدقيق 1-5جدول رقم )
                   طه0111الوحدة : 

 المغرب الجزائر 
 الفجوة الواردات الصادرات السنوات الفجوة الواردات الصادرات السنوات
1990 1.15 2190.59 2190.20 1990 02.92 9330.5 9350.90 
1990 1.29 2090.09 2090.2 1990 51.22 9052.12 9010.0 
1993 1.29 5502.0 5500.03 1993 25.32 9201.23 9305.12 
1992 9.02 0322.22 0329.55 1992 55.02 2000.02 2005.05 
9111 1 0312.00 0312.00 9111 02.09 9003.09 9502 
9110 1 0030.10 0030.10 9110 002 5001.20 2250.20 
9119 1 3013.23 3013.23 9119 002 5001.20 2250.20 
9110 1.19 0252.02 0252.09 9110 002 5001.20 2250.20 
9112 0.03 0220.22 0230.90 9112 32.0 2125.00 2100.10 
9115 00.23 3921.33 3900.2 9115 20.59 5133.29 2222.2 
9110 0.00 0901.20 0900.30 9110 20.59 5133.92 2222.09 
9110 0.03 0120.23 0132.0 9110 020.20 0901.00 0100.00 
9113 09.00 3200.53 3290.25 9113 20.52 0000.13 0100.52 
9112 0.10 0295.02 0202.00 9112 22.50 2290.00 2092.15 
9101 3.02 0220.05 0200.30 9101 090.15 5099.2 5222.35 
9100 3.02 0220.05 0200.30 9100 000.05 0002.35 0110.5 
9109 3.02 0220.05 0200.30 9109 915.50 0020.0 0221.02 
9100 1.05 0510.20 0510.03 9100 05.0 2029.99 2050.29 
9102 1.10 10163.26 10163.23 9102 02.02 2033.15 2050.20 
9105 0.02 10446.22 10446.08 9105 050.15 5202.0 5099.05 

Source: FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx 16/06/2013 

 (1991/2115لفترة )للجزائر والمغرب في ا(: مقارنة تطور الفجوة الغذائية للحبوب والدقيق 4-5شكل رقم )

  
 E-Views.4( وارنامل 0-5: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى بيانات الجدوإ ) المصدر

 الجزائر
 مغربال

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx
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مه خالإ الشكل البياني للمغرب والجزائر يت ال  ه السلسلة دورية باتجا  خطي، و ه ا تجا  العا  غير موازق 
للمحور ا فاي، هذا يعني  ه السلسلة دورية غير نفامية، ولتادير معادلة ا تجا  العا  نلجأ إلى الصياغة الخطية 

𝑌كما يلي:  = 𝑎 + 𝑏𝑡 
 نحصل ئلى الجداوإ اآلتية: E-Views.4وباستخدا  برنامل  

( : معادلتي االتجاه العام للفجوة الغذائية للحبوب والدقيق للبلدين المغرب والجزائر الفترة 2-5جدول رقم )
(1991/2115)  

  
 E-Views.4: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى برنامل  المصدر

في المئة، وبالتالي النموذجيه مابوليه  5مه خالإ الجدوإ  ئال  يت ال  ه معلمة النموذجيه معنوية ئند مستوى  
إحصائيا يمكه ا ئتماد ئليهما لتادير الفجوة، إذه صيغة معادلتي ا تجا  العا  للجزائر والمغرب كما يو حأ 

 الجدوإ التالي:
 ر معالمهما( : خالصة النموذجين وتقدي3-5جدول رقم )

 المغرب الجزائر
cerealgerien = 5317.611 + 205.6498t ceremaroc = 3128.150 + 144.2803t 

 (9: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر

( في معادلتي ا تجا  العا  نحصل ئلى الاي  المادرة حسب ما يو حأ t = 1,2, …20واتعويض قي  الزمه )
 الجدوإ التالي:

 
 
 
 
 



 والمغرب الجزائر في للحبوب الغذائية الفجوة لتطور قياسية الخامس: دراسة الفصل
 

 

918 

 ( 1991/2115لفترة )للجزائر والمغرب في ا(: القيم المقدرة للفجوة الغذائية للحبوب والدقيق 4-5جدول رقم )
 طه0111 الوحدة :                                                                              

 المغرب الجزائر السنوات المغرب الجزائر السنوات
1990 5523.2608 3272.4303 9110 7579.7588 4715.2333 
1990 5728.9106 3416.7106 9110 7785.4086 4859.5136 
1993 5934.5604 3560.9909 9113 7991.0584 5003.7939 
1992 6140.2102 3705.2712 9112 8196.7082 5148.0742 
9111 6345.86 3849.5515 9101 8402.358 5292.3545 
9110 6551.5098 3993.8318 9100 8608.0078 5436.6348 
9119 6757.1596 4138.1121 2012 8813.6576 5580.9151 
9110 6962.8094 4282.3924 2013 9019.3074 5725.1954 
9112 7168.4592 4426.6727 2014 9224.9572 5869.4757 
9115 7374.109 4570.953 2015 9430.607 6013.756 

 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 0-5الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  ): مه إئداد المصدر

الجزائر والمغرب يادر  البلديه نجرق اآله دراسة دورية ل ل سلسلة ئلى حدا، إذ  ه التبايه المفسر  عيف ل ال  
في المئة ئلى الترتيب، لذا نبد  في إدخاإ المركبة تلوى ا خرى ونتوقف ئند   بر  24.8في المئة و 37.1با 

في المئة لايمة معامل التحديد  31معامل تحديد، وئادة نتوقف في إدخاإ المركبات ئندما نصل إلى ما ياارب 
بالملحق نتحصل ( 3،0واناءا ئلى الجدوإ رق  ) Excel.2007بعد إدخاإ المركبات تبائا وباستخدا  برنامل 

 ئلى معامالت المركبات تبائا للجزائر والمغرب كما يلي:
 ( : معامالت مركبات النموذج التنبؤي للجزائر والمغرب5-5جدول رقم )

   المغرب  الجزائر
i 

0.0006 0.0 0.0 0.00065 0.0 0.0 0 
581.9863 468.7 -345.0 666.6828 -154.3 -648.6 1 
148.0617 -97.3 -111.6 262.689 -98.1 -243.7 2 
456.6227 -285.6 356.3 63.02576 -63.0 0.6 3 
528.0696 -414.2 327.5 508.6621 416.0 -292.6 4 
414.6362 -275.4 309.9 400.9148 46.8 398.2 5 
642.5749 -20.5 642.2 395.949 27.8 395.0 6 
452.8686 -188.1 -411.9 297.0238 261.8 -140.3 7 
330.8892 -294.0 151.8 43.63323 14.5 -41.2 8 
250.6638 -203.0 147.0 466.3815 -435.3 -167.4 9 
42.2434 0.0 -42.2 74.39235 0.0 74.4 10 

 Excel.2007( بالمالحق با ستعانة ببرنامل 0،9،0،2: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجداوإ رق  ) المصدر
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والملخصة في الجدوإ  ئال  نستنتل المركبات اإلحدى ئشر اآلتية ل ل بلد ئلى   و  قي  السعةبعد حساب 
 حدا حسب الجدوإ التالي:

 ( : المركبات اإلضافية لمعادلة االتجاه العام للجزائر والمغرب1-5جدول رقم )

 المغرب الجزائر 
Ct0 = 0 cos 0 t + 0 sin 0 t Ct0 = 0 cos 0 t + 0 sin 0 t 
Ct1 = −345.0 cos π

10
t + 468.7 sin π

10
t Ct1 = −648.6 cos

π

10
t − 154.3 sin

π

10
t 

Ct2 = −111.6 cos π

5
t − 97.3 sin π

5
t Ct2 = −243.7 cos π

5
t − 98.1 sin π

5
t 

Ct3 = 356.3 cos 3π

10
t − 285.6 sin 3π

10
t Ct3 = 0.6 cos 3π

10
t − 63.0 sin 3π

10
t 

Ct4 = 327.5 cos 2π

5
t − 414.2 sin 2π

5
t Ct4 = −292.6 cos 2π

5
t + 416.0 sin 2π

5
t 

Ct5 = 309.9 cos π

2
t − 275.4 sin π

2
t Ct5 = 398.2 cos π

2
t + 46.8 sin π

2
t 

Ct6 = 642.2 cos 3π

5
t − 20.5 sin 3π

5
t Ct6 = 395.0 cos 3π

5
t + 27.8 sin 3π

5
t 

Ct7 = −411.9 cos 7π

10
t − 188.1 sin 7π

10
t Ct7 = −140.3cos 7π

10
t + 261.8 sin 7π

10
t 

Ct8 = 151.8 cos 4π

5
t − 294.0 sin 4π

5
t Ct8 = −41.2 cos 4π

5
t + 14.5 sin 4π

5
t 

Ct9 = 147.0 cos 9π

10
t − 203.0 sin 9π

10
t Ct9 = −167.4 cos 9π

10
t − 435.3 sin 9π

10
t 

Ct10 = −42.2 cos π t + 0 sin π t Ct10 = 74.4 cos π t + 0 sin π t 
 Excel.2007( بالمالحق با ستعانة ببرنامل 0،2،5،0: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجداوإ رق  ) المصدر

الجادوإ رقا  ( معامل التحديد بعد إ افة كل مركبة ماه المركباات السااباة كماا يو احأ 0-5ويو ال الجدوإ رق  )
 ( كما يلي:5-0)

 ( : معامل التحديد لكل مركبة للبلدين الجزائر والمغرب7-5جدول رقم )
C10t C9t C8t C7t C6t C5t C4t C3t C2t C1t C0t المركبات 
 الجزائر 0.371 0.481 0.487 0.506 0.604 0.639 0.799 0.857 0.906 0.906 0.906
 المغرب 0.248 0.346 0.376 0.378 0.534 0.623 0.703 0.779 0.781 0.972 0.977

 Excel.2007( بالمالحق با ستعانة ببرنامل 0،3: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجداوإ رق  ) المصدر

نالحظ مه خالإ الجدوإ  ئال   نأ ئند إدخاإ كل مركبة ترتفع قيمة معامل التحديد حتى المركبة ا خيرة  يه       
التحديد تاريبا الواحد الصحيال، بمعنى تطابق الاي  الحاياية للفجوة الغذائية للحبوب والدقيق يصبال يساوق معامل 

ل ال البلديه مع الاي  التاديرية للنموذجيه المتحصل ئليهما، هذا ما يجعلنا نعتمد ئلى النموذجيه للتنبؤ بحج  
 .9102للبلديه حتى  فق  والدقيق الفجوة الغذائية للحبوب

 ا التنبؤق ل ال البلديه صيغتأ الريا ية كاآلتي:ومنأ النموذ
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( يو ال التمريل البياني للفجوتيه الحاياية والمادرة ل ال البلديه مما يعني امتالك النموذجيه 5-3الشكل رق  )  
 . 9102قوة تفسيرية ئالية الدقة للتنبؤ ئلى ا قل حتى  فق 

 (1991/2115لفترة )ل(: مقارنة الفجوة الحقيقية للحبوب والدقيق بالفجوة المقدرة في الجزائر والمغرب 5-5شكل رقم )

  
 ( بالملحق0مه إئداد الطالب با ستعانة بالجدوإ رق  ) :المصدر

 القيم التنبؤية
حتى  9100مه خالإ النموذجيه السابايه يمكه التنبؤ بالفجوة الغذائية للحبوب والدقيق ل ال البلديه للسنوات   

 الموالي: كما يو حأ الجدوإ 9102
 2119( : القيم التنبؤية للفجوات الغذائية للحبوب والدقيق للجزائر والمغرب حتى أفق 8-5جدول رقم )

  طه 0111الوحدة:                                                                                                        
 2118 (𝒚𝟏�̂�) 2117 (𝒚𝟏�̂�) 2111 (𝒚𝟏�̂�) (𝒚𝟏�̂�) 2119 السنوات
 9066.983874 8912.951562 11426.14178 11815.05877 الجزائر
 6786.079887 6112.07123 5808.513685 6369.733034 المغرب

 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 5-5( ورق  )0-5مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوليه رق  ) :المصدر 

سوف تتسع   رر  في المغرب( يت ال  ه الفجوة الغذائية للحبوب والدقيق 3-5مه خالإ بيانات الجدوإ رق  )   
في المئة  02.00، غير  ه نسبة اتساع الهوة تادر با 9102 لف طه ئند  فق  6369.733034حتى تصل إلى 
فسوف تتسع هي ا خرى حتى تصل  لجزائرفي ا،  ما بالنسبة للفجوة الغذائية للحبوب والدقيق 2015بالنسبة لسنة 

في المئة بالنسبة  13.11،  ما ئه نسبة اتساع الهوة تادر با 9102 لف طه ئند  فق  11815.05877إلى 
طبعا في حالة ت رار نفس فروف اإلنتاا وفي فل السياسات الزرائية الاائمة، وهذا مؤشر خطير ، 2015لسنة 

 العامة للبلد واستنزاف   رر للعملة الصعبة. يعني ارتفاع  ئباء إ افية الموازنة

�̂�16       الجزائر = 5317.611 + 205.6498t + �̂�15 + 42.2434 cos π t  
ŷ15 = ∑ Cti

9

i=0

 
�̂�16    المغرب = 3128.150 + 144.2803t + �̂�15 + 74.39235 cos π t 

 المغرب الجزائر
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 القمحالمطلب الثاني: منتوج 
غير رابت حي  يتغير مه ئا   خر للعديد مه  البلداه المغاراية كالجزائر والمغربالامال في  إنتاايعتبر 
، العرايمه بيه كل دوإ المغرب الامال  إنتاافي  ا  بر ماهان، وبالرغ  مه أنتاجإتؤرر ئلى  التيالفروف 

 والجدوإ الموالي يبيه تطور الفجوة الغذائية للامال كما يلي:

    (1991/2115( : مقارنة تطور كمية الفجوة الغذائية للقمح للجزائر والمغرب الفترة )9-5جدول رقم )
 طه0111الوحدة :                                                         

 المغرب الجزائر
 الفجوة الواردات الصادرات السنوات الفجوة الواردات الصادرات السنوات

1990 1.12 0209.01 0209.10 1990 1 9902.29 9902.29 
1990 1 0020.90 0020.90 1990 1 0000.02 0000.02 
1993 1 0015.01 0015.0 1993 1 0205.91 0205.9 
1992 1 2022.15 2022.15 1992 1 9302.30 9302.30 

9111 1 2020.11 2020 9111 1 0091.05 0091.05 
9110 1 2503.11 2503 9110 1 0052.52 0052.52 
9119 1 5220.21 5220.2 9119 1 0003.01 0003.0 
9110 1 5039.03 5039.03 9110 1 9002.50 9002.50 
9112 1 5102.25 5102.25 9112 1 9020.00 9020.00 
9115 1 5030.05 5030.05 9115 1 9000.30 9000.30 
9110 1 2390.00 2390.00 9110 1 9000.30 9000.30 
9110 1 2009.02 2009.02 9110 1.12 0050.09 0050.93 
9113 1 0050.00 0050.00 9113 1.19 2120.90 2120.90 
9112 1 5002.00 5002.00 9112 1.90 9021.02 9021.00 
9101 1 5150.03 5150.03 9101 1.90 0022.13 0023.39 
9100 1 5150.03 5150.03 9100 1.25 2115.30 2115.00 
9109 1 5150.03 5150.03 9109 1.05 2120.09 2129.20 
9100 1 2399.25 2399.25 9100 1 9090.09 9090.09 
9102 1 0200.10 0200.10 9102 1 9090.00 9090.00 
9105 1 3512.30 3512.30 9105 1 0902.00 0902.00 

201816/06/ http://faostat.fao.org/site/345/default.aspxFAOSTAT,  Source: 
 

 

 

 

 

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx
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 (1991/2115(: مقارنة تطور الفجوة الغذائية للقمح للجزائر والمغرب الفترة )1-5شكل رقم )

  

 E-Views.4( وارنامل 2-5: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى بيانات الجدوإ ) المصدر

مه خالإ الشكل البياني للمغرب والجزائر يت ال  ه السلسلة دورية باتجا  خطي، و ه ا تجا  العا  غير موازق 
للمحور ا فاي، هذا يعني  ه السلسلة دورية غير نفامية، ولتادير معادلة ا تجا  العا  نلجأ إلى الصياغة الخطية 

𝑌كما يلي:  = 𝑎 + 𝑏𝑡 
 صل ئلى الجداوإ اآلتية:نح E-Views.4وباستخدا  برنامل  

 (1991/2115( : معادلتي االتجاه العام للفجوة الغذائية للقمح للبلدين المغرب والجزائر الفترة )11-5جدول رقم )

  
 E-Views.4: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى برنامل  المصدر

في المئة، وبالتالي النموذجيه  5مه خالإ الجدوإ  ئال  يت ال  ه معلمة النموذجيه معنوية ئند مستوى   
مابوليه إحصائيا يمكه ا ئتماد ئليهما لتادير الفجوة، إذه صيغة معادلتي ا تجا  العا  للجزائر والمغرب كما 

 يو حأ الجدوإ التالي:
 
 

 مغربال الجزائر
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 وتقدير معالمهما( : خالصة النموذجين 11-5جدول رقم )

 المغرب الجزائر
cerealgerien = 3415.416 + 147.1199t ceremaroc = 2116.856 + 72.22387t 

 (01-5: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر

في معادلتي ا تجا  العا  نحصل ئلى الاي  المادرة حسب ما يو حأ  (t = 1,2, …20)واتعويض قي  الزمه 
 الجدوإ التالي:

 ( 1991/2115(: القيم المقدرة للفجوة الغذائية للقمح للجزائر والمغرب الفترة )12-5جدول رقم )
 طه0111 الوحدة :                                                     

 المغرب الجزائر السنوات المغرب الجزائر السنوات
1990 3562.5359 2189.07987 9110 5033.7349 2911.31857 
1990 3709.6558 2261.30374 9110 5180.8548 2983.54244 
1993 3856.7757 2333.52761 9113 5327.9747 3055.76631 
1992 4003.8956 2405.75148 9112 5475.0946 3127.99018 
9111 4151.0155 2477.97535 9101 5622.2145 3200.21405 
9110 4298.1354 2550.19922 9100 5769.3344 3272.43792 
9119 4445.2553 2622.42309 2012 5916.4543 3344.66179 
9110 4592.3752 2694.64696 2013 6063.5742 3416.88566 
9112 4739.4951 2766.87083 2014 6210.6941 3489.10953 
9115 4886.615 2839.0947 2015 6357.814 3561.3334 

 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 00-5: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  )المصدر

 09نجرق اآله دراسة دورية ل ل سلسلة ئلى حدا، إذ  ه التبايه المفسر  عيف ل ال الجزائر والمغرب يادر با   
( بالمالحق نتحصل ئلى معامالت 02، 00واناءا ئلى الجدوإ رق  )في المئة ئلى الترتيب،  01.2في المئة و

 المركبات تبائا للجزائر والمغرب كما يلي:
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 ( : معامالت مركبات النموذج التنبؤي للجزائر والمغرب13-5جدول رقم )

 الجزائر
 

 المغرب
  

i 
107.3526 0.0 107.4 0.000135 0.0 0.0 0 
410.6159 298.8 -281.7 249.921 -133.8 -211.1 1 
267.7135 -144.3 225.5 279.8608 -9.5 -279.7 2 
580.6985 -71.7 576.3 84.35976 -64.1 54.9 3 
492.1747 -432.1 235.6 419.4652 370.1 -197.4 4 
355.1351 -286.8 209.5 284.9641 151.6 241.3 5 
631.8025 -205.2 597.5 388.7327 -153.5 357.1 6 
348.0989 -341.0 -69.8 352.5865 311.5 -165.1 7 
339.4779 -228.8 250.8 110.3876 -60.9 -92.0 8 
280.834 -144.3 240.9 223.4169 -223.3 7.8 9 
47.56355 0.0 47.6 39.68344 0.0 -39.7 10 

 Excel.2007( بالملحق با ستعانة ببرنامل 00و 09مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوليه رق  ) :المصدر
والملخصة في الجدوإ  ئال  نستنتل المركبات اإلحدى ئشر اآلتية ل ل بلد ئلى حدا حسب الجدوإ  و  بعد حساب قي  السعة 

 التالي:
 االتجاه العام للجزائر والمغرب( : المركبات اإلضافية لمعادلة 14-5جدول رقم )

 المغرب الجزائر 
Ct0 = 107.4 cos 0 t + 0 sin 0 t Ct0 = 0 cos 0 t + 0 sin 0 t 
Ct1 = −281.7 cos π

10
t + 298.8 sin π

10
t Ct1 = −211.1 cos

π

10
t − 133.8 sin

π

10
t 

Ct2 = 225.5 cos π

5
t − 144.3 sin π

5
t Ct2 − 279.7 cos π

5
t − 9.5 sin π

5
t 

Ct3 = 576.3 cos 3π

10
t − 71.7 sin 3π

10
t Ct3 = 54.9 cos 3π

10
t − 64.1 sin 3π

10
t 

Ct4 = 235.6 cos 2π

5
t − 432.1 sin 2π

5
t Ct4 = −197.4 cos 2π

5
t + 370.1 sin 2π

5
t 

Ct5 = 209.5 cos π

2
t − 286.8 sin π

2
t Ct5 = 241.3 cos π

2
t + 151.6 sin π

2
t 

Ct6 = 597.5 cos 3π

5
t − 205.2 sin 3π

5
t Ct6 = 357.1 cos 3π

5
t − 153.5 sin 3π

5
t 

Ct7 = −69.8 cos 7π

10
t − 341.0 sin 7π

10
t Ct7 = −165.1cos 7π

10
t + 311.5 sin 7π

10
t 

Ct8 = 250.8 cos 4π

5
t − 228.8 sin 4π

5
t Ct8 = −92.0 cos 4π

5
t − 60.9 sin 4π

5
t 

Ct9 = 240.9 cos 9π

10
t − 144.3 sin 9π

10
t Ct9 = 7.8 cos 9π

10
t − 223.3 sin 9π

10
t 

Ct10 = 47.6 cos π t + 0 sin π t Ct10 = −39.7 cos π t + 0 sin π t 
 ( بالمالحق02( والجدوإ رق  )00مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  ) :لمصدرا

( معامل التحديد بعد إ افة كل مركبة مه المركبات الساباة كما يو حأ الجدوإ رق  05-5الجدوإ رق  ) ويو ال
 ( كما يلي:0)
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 معامل التحديد لكل مركبة للبلدين الجزائر والمغرب (:15-5جدول رقم )

C10t C9t C8t C7t C6t C5t C4t C3t C2t C1t C0t المركبات 
 الجزائر 1.091 0.394 0.401 0.449 0.542 0.574 0.757 0.849 0.909 0.935 0.939
 المغرب 0.104 0.072 0.114 0.124 0.284 0.369 0.549 0.792 0.812 0.943 0.950

 Excel.2007( بالملحق با ستعانة ببرنامل 0مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  ) :المصدر
نالحظ مه خالإ الجدوإ  ئال   نأ ئند إدخاإ كل مركباة ترتفاع قيماة معامال التحدياد حتاى المركباة ا خيارة  ياه    

ل ال البلديه  اماليصبال يساوق معامل التحديد تاريبا الواحد الصحيال، بمعنى تطابق الاي  الحاياية للفجوة الغذائية لل
هذا ماا يجعلناا نعتماد ئلاى النماوذجيه للتنباؤ بحجا  الفجاوة الغذائياة مع الاي  التاديرية للنموذجيه المتحصل ئليهما، 

 .9102للامال للبلديه حتى  فق 
 :ومنأ النموذا التنبؤق ل ال البلديه صيغتأ الريا ية كاآلتي

( يو ال التمريل البياني للفجوتيه الحاياية والمادرة ل ال البلديه مما يعني امتالك النموذجيه قوة 5-5الشكل رق  )  
 . 9102تفسيرية ئالية الدقة للتنبؤ ئلى ا قل حتى  فق 

 (1991/2115الفترة ) (: مقارنة الفجوة الحقيقية للقمح بالفجوة المقدرة في الجزائر والمغرب7-5شكل رقم )

  
 ( بالمالحق05مه إئداد الطالب با ستعانة بالجدوإ رق  ) :المصدر

 القيم التنبؤية
كما  9102حتى  9100مه خالإ النموذجيه السابايه يمكه التنبؤ بالفجوة الغذائية للامال ل ال البلديه للسنوات   

 يو حأ الجدوإ الموالي:
 
 

�̂�16       الجزائر = 3415.416 + 147.1199t + �̂�15 + 47.56355 cos π t  
ŷ15 = ∑ Cti

9

i=0

 
�̂�16    المغرب = 2116.856 + 72.22387t + �̂�15 + 39.68344 cos π t 

 المغرب الجزائر
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 2119( : القيم التنبؤية للفجوات الغذائية للقمح للجزائر والمغرب حتى أفق 11-5جدول رقم )
  طه 0111الوحدة:                                                                                                  

 2118 (𝒚𝟏�̂�) 2117 (𝒚𝟏�̂�) 2111 (𝒚𝟏�̂�) (𝒚𝟏�̂�) 2119 السنوات
 4950.832273 5833.838808 9314.616944 9086.783875 الجزائر
 3883.448877 3784.680997 3411.797895 3571.146414 المغرب

 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 00-5( ورق  )00-5: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوليه رق  ) المصدر 
سوف تتسع حتى تصل إلى  في المغرب( يت ال  ه الفجوة الغذائية للامال 00-5خالإ بيانات الجدوإ رق  )مه    

في المئة بالنسبة لسنة  11.10، غير  ه نسبة اتساع الهوة تادر با 9102 لف طه ئند  فق  3571.146414
 لف طه ئند  6590.66089، فسوف تنكمش حتى تصل إلى في الجزائر،  ما بالنسبة للفجوة الغذائية للامال 2015
طبعا في حالة ت رار نفس ، 2015في المئة بالنسبة لسنة  99.51،  ما ئه نسبة انكماش الهوة تادر با 9102 فق 

 فروف اإلنتاا وفي فل السياسات الزرائية الاائمة.
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 الشعير المطلب الثالث: منتوج
 المحصاوإ هذا إنتاا  ه إلى اإلشارة محاصيل الحبوب  ستخداماتها الغذائية والعلفية، وتجدريعتبر الشعير مه  ه  

تطاور الفجاوة الغذائياة  لألمطاار، ويو اال الجادوإ الماوالي السانوية يتاأرر بالمعاد ت الحباوب محاصايل ماه كغيار 
 للشعير في كل مه الجزائر والمغرب كما يلي:

 (  1991/2115( : مقارنة تطور كمية الفجوة الغذائية للشعير للجزائر والمغرب الفترة )17-5جدول رقم )
 طه0111الوحدة : 

 المغرب الجزائر
 الفجوة الواردات الصادرات السنوات الفجوة الواردات الصادرات السنوات
1990 1 900.0 900.0 1990 1 92.23 92.23 
1990 1 991.05 991.05 1990 1 31.20 31.20 
1993 1 501.0 501.0 1993 1 925.23 925.23 
1992 1 053.52 053.52 1992 1 050.33 050.33 
9111 1 502.3 502.3 9111 1 203.09 203.09 
9110 1 020 020 9110 1 020.05 020.05 
9119 1 520.02 520.02 9119 1 000.90 000.90 
9110 1 21.0 21.0 9110 1 002.00 002.00 
9112 1 03.00 03.00 9112 1 911.05 911.05 
9115 1 029.50 029.50 9115 1 392.2 392.2 
9110 1 020.30 020.30 9110 1 392.2 392.2 
9110 1 50.39 50.39 9110 1.19 522.3 522.03 
9113 1 920.30 920.30 9113 1.19 095.99 095.9 
9112 1 015.02 015.02 9112 1 909.0 909.0 
9101 1 001 001 9101 1.12 909.52 909.5 
9100 1 001 001 9100 1 905.5 905.5 
9109 1 001 001 9109 1.115 550.09 550.005 
9100 1 013.93 013.93 9100 1 031.02 031.02 
9102 1 001.99 001.99 9102 1 031.02 031.02 
9105 1 051.10 051.10 9105 1 031.02 031.02 

Source: FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx 16/06/2013 
 

 

 

 

 

 

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx%2016/06/2018
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 (1991/2115(: مقارنة تطور الفجوة الغذائية للشعير للجزائر والمغرب الفترة )8-5شكل رقم )

  

 E-Views.4( وارنامل 00-5: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى بيانات الجدوإ ) المصدر
مه خالإ الشكل البياني للمغرب والجزائر يت ال  ه السلسلة دورية باتجا  خطي، و ه ا تجا  العا  موازق نوئا ماا 
للمحور ا فاي، هذا يعني  ه السلسلة دورية غير نفامية، ولتادير معادلة ا تجا  العا  نلجاأ إلاى الصاياغة الخطياة 

𝑌كما يلي:  = 𝑎 + 𝑏𝑡 
 نحصل ئلى الجداوإ اآلتية: E-Views.4وباستخدا  برنامل  

 (1991/2115( : معادلتي االتجاه العام للفجوة الغذائية للشعير للبلدين المغرب والجزائر الفترة )18-5جدول رقم )

  
 E-Views.4: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى برنامل  المصدر

في المئة، وبالتالي النموذجيه  5مه خالإ الجدوإ  ئال  يت ال  ه معلمة النموذجيه معنوية ئند مستوى   
مابوليه إحصائيا يمكه ا ئتماد ئليهما لتادير الفجوة، إذه صيغة معادلتي ا تجا  العا  للجزائر والمغرب كما 

 يو حأ الجدوإ التالي:
 

 

 مغربال الجزائر
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 وتقدير معالمهما( : خالصة النموذجين 19-5جدول رقم )
 المغرب الجزائر

cerealgerien = 321.2533 − 0.082030t ceremaroc = 446.3415 − 5.674312t 
 (03-5: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر

في معادلتي ا تجا  العا  نحصل ئلى الاي  المادرة حسب ما يو حأ  (t = 1,2, …20)واتعويض قي  الزمه 
 الجدوإ التالي:

 ( 1991/2115(: القيم المقدرة للفجوة الغذائية للشعير للجزائر والمغرب الفترة )21-5جدول رقم )
 طه0111 الوحدة :                  

 المغرب الجزائر السنوات المغرب الجزائر السنوات
1990 321.17127 440.667188 9110 320.35097 383.924068 
1990 321.08924 434.992876 9110 320.26894 378.249756 
1993 321.00721 429.318564 9113 320.18691 372.575444 
1992 320.92518 423.644252 9112 320.10488 366.901132 
9111 320.84315 417.96994 9101 320.02285 361.22682 
9110 320.76112 412.295628 9100 319.94082 355.552508 
9119 320.67909 406.621316 2012 319.85879 349.878196 
9110 320.59706 400.947004 2013 319.77676 344.203884 
9112 320.51503 395.272692 2014 319.69473 338.529572 
9115 320.433 389.59838 2015 319.6127 332.85526 
 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 19-5: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  )المصدر

فاي  0نجرق اآله دراسة دورية ل ل سلسلة ئلى حدا، إذ  ه التبايه المفسر  عيف ل ال الجزائر والمغرب يادر با   
( باالمالحق نتحصال ئلاى معاامالت المركباات 99، 90واناءا ئلى الجدوإ رق  )في المئة ئلى الترتيب،  1المئة و

 تبائا للجزائر والمغرب كما يلي:
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 ( : معامالت مركبات النموذج التنبؤي للجزائر والمغرب21-5جدول رقم )
 المغرب الجزائر

 
i 

1.5E-05 0.0 0.0 2.6E-05 0.0 0.0 0 

226.3278 148.9 170.5 181.8515 33.5 -178.7 1 

27.01738 -15.0 -22.5 56.78371 -15.3 -54.7 2 

150.2853 -122.4 87.2 217.913 -203.0 -79.3 3 

92.25464 -73.9 55.2 104.9515 91.6 51.2 4 

108.0587 -93.1 54.9 68.83747 -65.7 -20.7 5 

103.8244 -19.1 102.1 149.0838 52.5 139.5 6 

45.70529 -19.7 -41.2 22.01636 21.6 -4.2 7 

34.44789 -16.7 30.2 56.57862 -55.1 -12.8 8 

33.4438 6.6 32.8 65.68488 -64.8 -10.9 9 

32.05199 0.0 -32.1 20.72191 0.0 20.7 10 

 Excel.2007( بالملحق با ستعانة ببرنامل 21و 20: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوليه رق  ) المصدر
والملخصة في الجدوإ  ئال  نستنتل المركبات اإلحدى ئشر اآلتية ل ل بلد ئلى حدا حسب الجدوإ  و  بعد حساب قي  السعة 

 التالي:
 ( : المركبات اإلضافية لمعادلة االتجاه العام للجزائر والمغرب22-5جدول رقم )

 المغرب الجزائر 
Ct0 = 0 cos 0 t + 0 sin 0 t Ct0 = 0 cos 0 t + 0 sin 0 t 
Ct1 = 170.5 cos π

10
t + 148.9 sin π

10
t Ct1 = −178.7 cos

π

10
t + 33.5 sin

π

10
t 

Ct2 = −22.5 cos π

5
t − 15.0 sin π

5
t Ct2 = −54.7 cos π

5
t − 15.3 sin π

5
t 

Ct3 = 87.2 cos 3π

10
t − 122.4 sin 3π

10
t Ct3 = −79.3 cos 3π

10
t − 203.0 sin 3π

10
t 

Ct4 = 55.2 cos 2π

5
t − 73.9 sin 2π

5
t Ct4 = 51.2 cos 2π

5
t + 91.6 sin 2π

5
t 

Ct5 = 54.9 cos π

2
t − 93.1 sin π

2
t Ct5 = −20.7 cos π

2
t − 65.7 sin π

2
t 

Ct6 = 357.1 cos 3π

5
t − 19.1 sin 3π

5
t Ct6 = 139.5 cos 3π

5
t + 52.5 sin 3π

5
t 

Ct7 = −41.2 cos 7π

10
t − 19.7 sin 7π

10
t Ct7 = −4.2cos 7π

10
t + 21.6 sin 7π

10
t 

Ct8 = 30.2 cos 4π

5
t − 16.7 sin 4π

5
t Ct8 = −12.8 cos 4π

5
t − 60.9 sin 4π

5
t 

Ct9 = 32.8 cos 9π

10
t + 6.6 sin 9π

10
t Ct9 = −10.9 cos 9π

10
t − 64.8 sin 9π

10
t 

Ct10 = −32.1 cos π t + 0 sin π t Ct10 = 20.7 cos π t + 0 sin π t 
 ( بالمالحق22( والجدوإ رق  )21: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر

( معامل التحديد بعد إ افة كل مركبة مه المركبات الساباة كما يو حأ الجدوإ رق  99-5ويو ال الجدوإ رق  )
 ( كما يلي:5-90)
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 لكل مركبة للبلدين الجزائر والمغرب( : معامل التحديد 23-5جدول رقم )
C10t C9t C8t C7t C6t C5t C4t C3t C2t C1t C0t المركبات 
 الجزائر 1 0.101 0.105 0.192 0.263 0.313 0.418 0.431 0.444 0.474 0.498
 المغرب 0 0.071 0.085 0.443 0.550 0.597 0.879 0.875 0.929 0.953 0.969

 Excel.2007( بالملحق با ستعانة ببرنامل 90: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر
ئنااد إدخاااإ كاال مركبااة ترتفااع قيمااة معاماال التحديااد حتااى بالنساابة للجزائاار و  نالحااظ مااه خااالإ الجاادوإ  ئااال   نااأ   

الااي  الحاياياة للفجاوة  التاا  بايه ئاد  التطاابق، بمعناى 1.5المركبة ا خيرة  يه يصبال يساوق معامل التحديد تاريباا 
 مما يعني قدرة تنبؤية  عيفة إلى حد ما. مع الاي  التاديرية للنموذا المتحصل ئليأ شعيرالغذائية لل

ترتفع قيمة معامل التحديد حتى المركبة ا خيرة  يه يصبال  مركبة تلو ا خرى ئند إدخاإ  ما بالنسبة للمغرب فانأ  
مع الاي  التاديرياة  شعيريساوق معامل التحديد تاريبا الواحد الصحيال، بمعنى تطابق الاي  الحاياية للفجوة الغذائية لل

حتااى  فااق  شااعيرللنمااوذا المتحصاال ئليااأ، هااذا مااا يجعلنااا نعتمااد ئلااى النمااوذجيه للتنبااؤ بحجاا  الفجااوة الغذائيااة لل
9102. 

 :ومنأ النموذا التنبؤق ل ال البلديه صيغتأ الريا ية كاآلتي

والمادرة ل ال البلديه مما يعني امتالك النموذجيه قوة ( يو ال التمريل البياني للفجوتيه الحاياية 5-7الشكل رق  )  
 . 9102ئلى ا قل حتى  فق  خاصة بالنسبة للمغرب تفسيرية ئالية الدقة للتنبؤ

 
 
 

 

 

 

 

 

�̂�16       الجزائر = 321.2533 − 0.082030t + �̂�15 + 32.05199 cos π t  
ŷ15 = ∑ Cti

9

i=0

 
�̂�16    المغرب = 446.3415 − 5.674312t + �̂�15 + 20.72191 cos π t 
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 (1991/2115(: مقارنة الفجوة الحقيقية للشعير بالفجوة المقدرة في الجزائر والمغرب الفترة )9-5شكل رقم )

  
 ( بالمالحق90: مه إئداد الطالب با ستعانة بالجدوإ رق  ) المصدر

 القيم التنبؤية
كما  9102حتى  9100مه خالإ النموذجيه السابايه يمكه التنبؤ بالفجوة الغذائية للشعير ل ال البلديه للسنوات   

 يو حأ الجدوإ الموالي:
 2119القيم التنبؤية للفجوات الغذائية للشعير للجزائر والمغرب حتى أفق ( : 24-5جدول رقم )

  طه 0111الوحدة:                                                                                                   
 2118 (𝒚𝟏�̂�) 2117 (𝒚𝟏�̂�) 2111 (𝒚𝟏�̂�) (𝒚𝟏�̂�) 2119 السنوات
 32.99800165 260.1983646 798.1638571 648.6490204 الجزائر
 532.8500264 80.58410713 236.6518254 458.5273028 المغرب

 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 90-5( ورق  )02-5: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوليه رق  ) المصدر 
سوف تتسع حتى تصل  في المغرب( يت ال  ه الفجوة الغذائية للشعير 92-5مه خالإ بيانات الجدوإ رق  )   
في المئة بالنسبة لسنة  154.46، غير  ه نسبة اتساع الهوة تادر با 9102 لف طه ئند  فق  458.5273028إلى 

 لف  648.6490204فسوف تنكمش الفجوة حتى تصل إلى  في الجزائر،  ما بالنسبة للفجوة الغذائية للشعير 2015
طبعا في حالة ، 2015في المئة بالنسبة لسنة  00.59،  ما ئه نسبة ا نكماش للهوة فيادر با 9102طه ئند  فق 

 ت رار نفس فروف اإلنتاا وفي فل السياسات الزرائية الاائمة.
 الذرة الشاميةالمطلب الرابع: 

إنتاا الذرة الشامية  عيف جدا فاي بلاداه المغارب العرااي ماارناة با حتياجاات السانوية ماه هاذا المنتاوا ا ساتراتيجي والاذق يتوقاع  إه
بلااداه  سياسااات زرائيااة تعنااى بتطااوير إنتاااا هااذا المحصااوإمسااتابال، وساابب هااذا ال ااعف يتجلااى فااي غياااب   ه يرتفااع ئليااأ الطلااب

، لاااد وهااو مااا انعكااس ساالبا ئلااى المياازاه التجااارق لااارار باادليل غياااب نيااة حايايااة لاادى صااناع ا رب (المغاارب العراااي ) الجزائاار والمغاا
انعكس هذا ال عف في اإلنتاا في ارتفاع حج  الواردات ماارنة بحج  الصادرات المعدو  تاريبا كما يبيناأ الجادوإ 

 التالي:
 
 

 المغرب الجزائر
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 (  1991/2115لشامية للجزائر والمغرب الفترة )( : مقارنة تطور كمية الفجوة الغذائية للذرة ا25-5جدول رقم )
 طه0111الوحدة : 

 المغرب الجزائر

 الفجوة الواردات الصادرات السنوات الفجوة الواردات الصادرات السنوات

1990 1 001.03 001.03 1990 1.90 529.00 529.0 

1990 1 332.30 332.30 1990 1.199 31.20 31.203 

1993 1 259.01 259.0 1993 1 023.30 023.30 

1992 1 9029.25 9029.25 1992 1 003.50 003.50 

9111 1 0099.00 0099.00 9111 1 222.20 222.20 

9110 1 0003.11 0003 9110 1 200.10 200.10 

9119 1 0300.30 0300.30 9119 1.103 0105.00 0105.009 

9110 1 0522.90 0522.90 9110 1.199 0009.02 0009.003 

9112 1 0021.05 0021.05 9112 1 0990.10 0990.10 

9115 1 9000.10 9000.10 9115 1.10 0002.00 0002.00 

9110 1 9022.00 9022.00 9110 1.19 0002.00 0002.05 

9110 1 9939.32 9939.32 9110 1.000 0329.09 0329.932 

9113 1 9025.90 9025.90 9113 1.000 0020.32 0020.100 

9112 1 0222.02 0222.02 9112 1.300 0010.01 0019.390 

9101 1 9533.02 9533.02 9101 1.222 0210.35 0210.210 

9100 1 9533.02 9533.02 9100 1.03 0030.01 0030.09 

9109 1 9533.02 9533.02 9109 1.110 9195.09 9195.000 

9100 1 9900.10 9900.10 9100 02.19 0005.00 0000.92 

9102 1 2013.12 2013.12 9102 1.9 0005.00 0005.00 

9105 1 2200.00 2200.00 9105 02.19 9130.05 9120.00 

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx 16/06/2018FAOSTAT,  Source: 

 (1991/2115(: مقارنة تطور الفجوة الغذائية للذرة الشامية للجزائر والمغرب الفترة )11-5)شكل رقم 

  

 E-Views.4( وارنامل 25-5: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى بيانات الجدوإ ) المصدر

 مغربال الجزائر

http://faostat.fao.org/site/345/default.aspx%2016/06/2018
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مه خالإ الشكل البياني للمغرب والجزائر يت ال  ه السلسلة دورية باتجا  خطي، و ه ا تجا  العا  موازق نوئا ماا 
للمحور ا فاي، هذا يعني  ه السلسلة دورية غير نفامية، ولتادير معادلة ا تجا  العا  نلجاأ إلاى الصاياغة الخطياة 

𝑌كما يلي:  = 𝑎 + 𝑏𝑡 
 نحصل ئلى الجداوإ اآلتية: E-Views.4وباستخدا  برنامل  

( : معادلتي االتجاه العام للفجوة الغذائية للذرة الشامية للبلدين المغرب والجزائر الفترة 21-5جدول رقم )
(1991/2115) 

  
 E-Views.4: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى برنامل  المصدر

في المئة، وبالتالي النموذجيه  5مه خالإ الجدوإ  ئال  يت ال  ه معلمة النموذجيه معنوية ئند مستوى   
مابوليه إحصائيا يمكه ا ئتماد ئليهما لتادير الفجوة، إذه صيغة معادلتي ا تجا  العا  للجزائر والمغرب كما 

 يو حأ الجدوإ التالي:
 ر معالمهما( : خالصة النموذجين وتقدي27-5جدول رقم )

 المغرب الجزائر
cerealgerien = 853.5587 + 125.3037t ceremaroc = 361.7341 + 92.31577t 

 (26-5: مه إئداد الطالب ائتمادا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر
في معادلتي ا تجا  العا  نحصل ئلى الاي  المادرة حسب ما يو حأ  (t = 1,2, …20)واتعويض قي  الزمه 

 الجدوإ التالي:
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 ( 1991/2115(: القيم المقدرة للفجوة الغذائية للذرة الشامية للجزائر والمغرب الفترة )28-5جدول رقم )
 طه0111 الوحدة :                                                            

 المغرب الجزائر السنوات المغرب الجزائر السنوات
1990 978.8624 454.0499 9110 2231.899 1377.208 
1990 1104.166 546.3656 9110 2357.203 1469.523 
1993 1229.47 638.6814 9113 2482.507 1561.839 
1992 1354.774 730.9972 9112 2607.811 1654.155 

9111 1480.077 823.313 9101 2733.114 1746.471 
9110 1605.381 915.6287 9100 2858.418 1838.786 
9119 1730.685 1007.944 2012 2983.722 1931.102 
9110 1855.988 1100.26 2013 3109.025 2023.418 
9112 1981.292 1192.576 2014 3234.329 2115.734 
9115 2106.596 1284.892 2015 3359.633 2208.05 

 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 26-5: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  )المصدر
 41.9نجرق اآله دراسة دورية ل ل سلسلة ئلى حدا، إذ  ه التبايه المفسر  عيف ل ال الجزائر والمغرب يادر با   

( باالمالحق نتحصاال ئلااى معااامالت 01، 92واناااءا ئلاى الجاادوإ رقاا  )فااي المئاة ئلااى الترتيااب،  71.9فاي المئااة و
 المركبات تبائا للجزائر والمغرب كما يلي:

 ( : معامالت مركبات النموذج التنبؤي للجزائر والمغرب29-5رقم )جدول 
 الجزائر

 
 المغرب

  
i 

5E-05 0.0 0.0 1.5E-05 0.0 0.0 0 

311.023 283.0 129.0 226.761 -87.0 -209.4 1 

110.781 46.2 100.7 62.0333 59.2 18.5 2 

223.897 -215.4 61.3 23.2005 10.9 -20.5 3 

366.673 -113.1 348.8 72.2797 72.2 -3.2 4 

349.383 -159.1 311.1 56.6881 -16.3 54.3 5 

206.022 -28.1 204.1 102.823 54.0 87.5 6 

131.389 -11.2 -130.9 126.725 124.3 24.5 7 

230.418 -229.8 -17.2 15.5142 13.3 -8.0 8 

208.154 -206.8 23.3 101.27 -30.6 -96.5 9 

46.8247 0.0 46.8 9.52389 0.0 -9.5 10 

 Excel.2007( بالمالحق با ستعانة ببرنامل 92و 93: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوليه رق  ) المصدر
والملخصة في الجدوإ  ئال  نستنتل المركبات اإلحدى ئشر اآلتية ل ل بلد ئلى حدا حسب الجدوإ  و  بعد حساب قي  السعة 

 التالي:
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 ( : المركبات اإلضافية لمعادلة االتجاه العام للجزائر والمغرب31-5جدول رقم )
 المغرب الجزائر 

Ct0 = 0 cos 0 t + 0 sin 0 t Ct0 = 0 cos 0 t + 0 sin 0 t 
Ct1 = 129.0 cos π

10
t + 283.0 sin π

10
t Ct1 = −209.4 cos

π

10
t − 87.0 sin

π

10
t 

Ct2 = 100.7 cos π

5
t + 46.2 sin π

5
t Ct2 = 18.5 cos π

5
t + 59.2 sin π

5
t 

Ct3 = 61.3 cos 3π

10
t − 215.4 sin 3π

10
t Ct3 = −20.5 cos 3π

10
t + 10.9 sin 3π

10
t 

Ct4 = 348.8 cos 2π

5
t − 113.1 sin 2π

5
t Ct4 = −3.2 cos 2π

5
t + 72.2 sin 2π

5
t 

Ct5 = 311.1 cos π

2
t − 159.1 sin π

2
t Ct5 = 54.3 cos π

2
t − 16.3 sin π

2
t 

Ct6 = 204.1 cos 3π

5
t − 28.1 sin 3π

5
t Ct6 = 87.5 cos 3π

5
t + 54.0 sin 3π

5
t 

Ct7 − 130.9 cos 7π

10
t − 11.2 sin 7π

10
t Ct7 = 24.5cos 7π

10
t + 124.3 sin 7π

10
t 

Ct8 = −17.2 cos 4π

5
t − 229.8 sin 4π

5
t Ct8 = −8.0 cos 4π

5
t + 13.3 sin 4π

5
t 

Ct9 = 23.3 cos 9π

10
t − 206.8 sin 9π

10
t Ct9 = −96.5 cos 9π

10
t − 30.6 sin 9π

10
t 

Ct10 = 46.8 cos π t + 0 sin π t Ct10 = −9.5 cos π t + 0 sin π t 
 ( بالمالحق01( والجدوإ رق  )92: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر

( معامل التحديد بعد إ افة كل مركبة مه المركبات الساباة كما يو حأ الجدوإ رق  01-5ويو ال الجدوإ رق  )
 ( كما يلي:5-00)

 ( : معامل التحديد لكل مركبة للبلدين الجزائر والمغرب31-5جدول رقم )
C10t C9t C8t C7t C6t C5t C4t C3t C2t C1t C0t المركبات 
 الجزائر 0.419 0.527 0.538 0.566 0.702 0.791 0.838 0.835 0.899 0.893 0.901
 المغرب 0.719 0.783 0.795 0.792 0.811 0.825 0.854 0.923 0.924 0.975 0.976

 Excel.2007( بالملحق با ستعانة ببرنامل 00: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوإ رق  ) المصدر
نالحظ مه خالإ الجدوإ  ئال   نأ ئند إدخاإ كل مركباة ترتفاع قيماة معامال التحدياد حتاى المركباة ا خيارة  ياه    

بمعناى تطااابق الااي  الحاياياة للفجااوة ، خاصاة بالنساابة للمغارب يصابال يسااوق معاماال التحدياد تاريباا الواحااد الصاحيال
ل ااال البلااديه مااع الاااي  التاديريااة للنمااوذجيه المتحصاال ئليهمااا، هااذا مااا يجعلنااا نعتمااد ئلااى  ذرة الشاااميةالغذائيااة للاا

 .9102للبلديه حتى  فق  ذرة الشاميةالنموذجيه للتنبؤ بحج  الفجوة الغذائية لل
 :الريا ية كاآلتيومنأ النموذا التنبؤق ل ال البلديه صيغتأ 

( يو ال التمريل البياني للفجوتيه الحاياية والمادرة ل ال البلديه مما يعني امتالك النموذجيه قوة 2-5الشكل رق  )  
 .9102تفسيرية ئالية الدقة للتنبؤ ئلى ا قل حتى  فق 

 
  
 

�̂�16       الجزائر = 853.5587 + 125.3037t + �̂�15 + 46.8247 cos π t  
ŷ15 = ∑ Cti

9

i=0

 
�̂�16    المغرب = 446.3415 − 5.674312t + �̂�15 + 20.72191 cos π t 
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 (1991/2115(: مقارنة الفجوة الحقيقية للذرة الشامية بالفجوة المقدرة في الجزائر والمغرب الفترة )11-5شكل رقم )

  
 ( بالمالحق09: مه إئداد الطالب با ستعانة بالجدوإ رق  )المصدر

 القيم التنبؤية
 9102حتى  9100مه خالإ النموذجيه السابايه يمكه التنبؤ بالفجوة الغذائية للذرة الشامية ل ال البلديه للسنوات   

 الجدوإ الموالي:كما يو حأ 
 2119( : القيم التنبؤية للفجوات الغذائية للذرة الشامية للجزائر والمغرب حتى أفق 32-5جدول رقم )

  طه 0111الوحدة:                                                                                                
 2118 (𝒚𝟏�̂�) 2117 (𝒚𝟏�̂�) 2111 (𝒚𝟏�̂�) (𝒚𝟏�̂�) 2119 السنوات
 2656.743621 3339.74045 4955.775873 4796.920731 الجزائر
 2392.854085 2532.736508 2268.918094 2336.997444 المغرب

 Excel.2007( با ستعانة ببرنامل 92-5( ورق  )90-5: مه إئداد الطالب بناءا ئلى الجدوليه رق  ) المصدر 
سوف تتسع حتى  في المغرب( يت ال  ه الفجوة الغذائية للذرة الشامية 09-5مه خالإ بيانات الجدوإ رق  )   

في المئة بالنسبة  02.05، غير  ه نسبة اتساع الهوة تادر با 9102 لف طه ئند  فق  2336.997444تصل إلى 
 4796.920731 فسوف تتسع حتى تصل إلى في الجزائر،  ما بالنسبة للفجوة الغذائية للذرة الشامية 2015لسنة 

طبعا في حالة ، 2015في المئة بالنسبة لسنة  3.53،  ما ئه نسبة ا تساع للهوة فيادر با 9102 لف طه ئند  فق 
 ت رار نفس فروف اإلنتاا وفي فل السياسات الزرائية الاائمة.

 جزائري مغربيالمطلب الخامس: كيفية تفعيل آليات الوصول إلى التكامل الزراعي 
ولسد الفجوة الغذائية للحبوب ل ال البلديه،  وصت دراسة قامت بها الهيئة العراية لالسترمار واإلنماء الزرائي 
)ت   وزراء مالية في الدوإ ا ئ اء بالمنفمة( بالتعاوه مع المنفمة العراية للتنمية الزرائية بعد تجراة امتدت 

 خارطة زراعية استثمارية عربية لتنفيذ مشاريع زراعية كبرى  عنوان:تحت ( سنة، 05حوالي خمسة ورالروه )
 :1حي  تركزت ئلى  راع محاور  ساسية تتمرل في

                                                           
 .19، ص1191، اإلمارات العربية املتحدة، ديب، 1191 خارطة زراعية استثمارية عربية لتنفيذ مشاريع زراعية كربى، ء الزراعياهليئة العربية لالستثمار واإلمنا - 1

 المغرب الجزائر
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 اإلنتاا؛  في والبشرية الزرائية الموارد لتوزيع النسبية للميزة ا مرل ( ا ستغالإ0

 التحويلية؛ الغذائية للصنائات الم افة الايمة ( استغالإ9

 العراية؛  البينية التجارة ومزايا الزرائي اإلنتاا لمراحل حرة)  سواقمناطق(  ( إقامة0

 مؤهالته  وا سترمار في الشباب  ستاطاب وصندوق  العراي الغذائي با مه خائ تمويلي صندوق  ( إنشاء2
مليار دو ر سنويا، )ئلما  نأ مه المتوقع  00العلمية، بايمة مالية تعادإ حج  الفجوة الغذائية العراية والتي تادر با 

-05ولمواجهة ذلك يتطلب استرمارات زرائية بنحو  91011مليار دو ر سنة  00.5 ه تتسع الفجوة الغذائية إلى 
 (.  2مليار دو ر لرد  الفجوة 31

لسد  العراي الوطه بها يتمتع التي للموارد ا مرل لالستغالإ سيناريوهات رال  اقتراح إلى الدراسة وتوصلت  
 كالتالي: وهي ا ساسية، السلع في الغذائية الفجوة

 المروق؛ الزرائي الاطاع في جديدة زرائية مساحات : إ افةالسيناريو األول

 ا ساسية؛ الغذائية السلع إنتاا في الزرائية الموارد لتوزيع النسبية الميزة : توفيفالسيناريو الثاني

 الزرائي. الاطاع في اإلنتاجي ا داء : رفعالسيناريو الثالث

، 3وتأسيسا ئلى الموارد الزرائية المتاحة للدولتيه رشحت الدراسة المغرب والجزائر ئلى غرار بعض الدوإ  
بائتبارهما يمل اه موارد زرائية بيئية موائمة إلنتاا السلع ا ساسية وئلى ر سها الحبوب إلقامة منطاة حرة لإلنتاا 

 وتصنيع إنتاا حرية ئات الغذائية والصنائات المساندة، وسوف تمنال هذ  الميزة المشروع تحايقالزرائي والصنا
 الدخل الموسع وزيادة اإلنتاا في وتوفيفها والخبرات الماهرة العمالة حركة حرية الزرائية، وتصدير المنتجات

نشاء  الغذائية للصنائات الترويل والوطني، ا جنبي الناد في الاومي  وتسوياا   وتصنيعا   إنتاجا   مت املة مشاريعوا 
 ا را ي توفر مه  بد وئليأ الزرائية، با سترمارات والمحلية للعمل وا جنبية العراية ا مواإ رؤوس وجذب

 الحديد، وسكك والمطارات والمصانع التحتية البنى النال، ووسائط ا بنية والمعدات المائية، الموارد الزرائية،
 وا متيازات. اإلئفاءات وكافة ا تصاإ و جهزة وال هرااء توزيع الميا  شبكات

وقد استرنت الدراسة الجزائر مه تحايق السيناريو ا وإ، بمبرر  ه الجزائر   تملك ميزة نسبية  متال ها   
مساحة  لألرا ي الممكه زرائتها قمال والموارد المائية الموجهة نحو هذ  الشعبة، حي  استهدفت زيادة في

مليوه هكتار لسد الفجوة الغذائية العراية للامال، نسبة مساهمة  2.9ا را ي المروية المزروئة قمال بمادار 
مليار متر مكعب مه المخزوه المائي الاابل  91في المئة )نفرا  ه المغرب يملك  3.0المغرب تادر با 

                                                           
 .11، ص، مرجع سبق ذكره1199أوضاع األمن الغذائي العريب  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 1
 .11، عمان، مسقط، ص 1191مليار دوالر سنواي(، جملة اقتصادية أسبوعية، يوليو  11األوىل : العامل العريب يكافح فجوة غذائية تقدر بـ أعمال ومناقصات، األمن الغذائي العريب)احللقة   - 2
 .91، مرجع سبق ذكره، صاهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي -  3
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مليار  2ميا  سطحية حي  تتفوق ئلى الجزائر با  0مليار   00لالستغالإ في الفروف التانية وا قتصادية منها 
،  ما السيناريو الراني فطه الجزائر والمغرب مطالبيه بتخصيئ  1وهذا بف ل برنامل المغرب ا خ ر( 0 

في المئة مه المساحة المروية المتاحة، واتحايق إنتاجية  00مساحات مروية إ افية موجهة إلنتاا الامال تادر با 
 .     2هكتارطه/ال 2تادر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .10، ص2102غربية ابألرقام اململكة املغربية، وزارة الفالحة والصيد البحري، الفالحة امل -  1
 .11، مرجع سبق ذكره، صاهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي -  2
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 خالصة الفصل الخامس

يتجأ  9102مه خالإ التاديرات المتوصل إليها في هذا الفصل يت ال  ه حج  الفجوة الغذائية للحبوب ئند  فق 
نحو ا تساع ل ال البلديه، غير  ه الجزائر تعرف  ررا   بر مه المغرب وهذا لتوفر المغرب ئلى ميزة نسبية في 

 الحبوب. إلنتاا الموجهة الزرائية الموارداستخدا  
 للميزة النسبية ا مرل ا ستغالإ الجزائر والمغرب، وجب بلوغ للحبوب في الغذائية الفجوة حج  تاليئ مه اجل
مناطق  إقامة خالإ مه المناخ ا سترمارق  بتهيئة وذلك يتميز بها البلداه، التي والبشرية الزرائية الموارد لتوزيع

 الخائ الاطاع مع الشرا ة ولتشجيع ا سترمارية مه المحددات للحد المختلفة اإلنتاجية للمراحل حرة) سواق( 
الالزمة  ال مانات وتوفير البينية، التجارة ومزايا التحويلية الغذائية للصنائات الايمة الم افة مه لالستفادة

نشاء الحيوق  الاطاع هذا دئ  في الفعالة للمشاركة التمويلية للمؤسسات  صندوق مشترك خائ با مه الغذائي. وا 
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 لقد مكننا هذا البحث من التوصل إلى جملة من النتائج والتوصيات واآلفاق كالتالي:

 أوال: النتائج البحثية
في كل من من خالل تتبعنا لتطور القطاع الفالحي واإلصالحات التي رافقته بشقيها التنظيمي والتشريعي، 

الجزائر والمغرب خاصة ما تعلق بشعبة إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها، يمكن إدراج أهم النتائج عن هذا البحث 
 في التالي:

 نتائج البحث النظري  –1
ال تزال جل الدول المغاربية تواجه تحدي عسير في تحقيق أمنها الغذائي معتمدة في أحيان كثيرة ومن اجل تلبيةة 

فةةي كثيةةر مةةن  -مةةن الغةةذاى علةةى عمليةةة االسةةتيراد، التةةي تلةةبس قةةدرتها علةةى اسةةتقاللها فةةي اتخةةاذ القةةرار  احتياجاتهةةا
من جهة وتسةتنز  ثروتهةا مةن العملةة الصةعبة مةن جهةة أخةرر، وهةذا راجةا إلةى اةعف اإلنتةاج الزراعةي  -األحيان

حالت دون تحقيق نسبة مريحة مةن  الغذائي الذي يعاني هو األخر من معوقات مختلفة طبيعية واقتصادية وبشرية،
 االلتفاى الذاتي في مجال الغذاى. 

إن البلةةدان المغربيةةة لهةةا مةةن المةةعهالت الطبيعيةةة والبشةةرية مةةا يمكنهةةا مةةن النهةةوو بقطاعاتهةةا الزراعيةةة، والتةةي ال  -
زائةر والمغةرب زالت لم تبرح مكانها على الرغم من تعدد محاوالت اإلصالح وا عادة اإلصالح كمةا هةو الحةال فةي الج

حيث تشكل مناخ من الال استقرار وعدم واوح الرعية وبالتالي االنحرا  عن األهدا  المسطرة والرامية إلى تقليةل 
 التبعية للخارج وتحقيق االلتفاى الذاتي في مجال السلا والمواد الغذائية.

تقاللهما حتةى وقتنةا الحااةر لةم تتمكنةا إن الجزائر والمغرب تعتبران من بين الدول النامية التي ما زالةت ومنةذ اسة -
مةن اجةل تحقيةق أمنهةا الغةذائي وهةذا  -عدا بعةو المنتجةات فقة   -من بلوغ المستور اإلنتاجي المالئم كما ونوعا 

 بشقيه الزراعي والصناعي، رغم اإلصالحات العديدة التي عرفها القطاع الزراعي والصناعي الغذائي.

والموجهةةةةة للنهةةةةوو بمختلةةةةف القطاعةةةةات  9111التةةةةي انتهجتهةةةةا الجزائةةةةر ومنةةةةذ سةةةةنة إن اإلسةةةةتراتيجية التنمويةةةةة  -
االقتصادية على رأسها القطاع الفالحي ومختلف اإلصالحات التي عرفها المغرب، تمثل إرادة سياسية جادة إلنشاى 

تطةةورات نسةةيج غنةةي مةةن المعسسةةات المتوسةةطة والصةةغيرة، مسةةتهدفة بةةذلع تلةةوين بنيةةة صةةناعية جديةةد تتماشةةى وال
االقتصادية الحديثةة خاصةة مةا تعلةق بفةرع الصةناعات الغذائيةة، إال أنهةا فةي المحصةلة لةم ترقةى إلةى مسةتور اآلمةال 
وعجزت عةن موالبةة التحةديات التةي تواجةه هةذا الفةرع فةي ظةل السةعي الحثيةث نحةو تطبيةق اتفاقيةات تسةمس للجزائةر 

 بالدخول في اقتصاد السوق.

يةةة فةةي الجزائةةر المرتبةةة الثالثةةة بةةين الفةةروع الصةةناعية األخةةرر، بعةةد كةةل مةةن فرعةةي يحتةةل فةةرع الصةةناعات الغذائ -
الحديد والبناى سواى من حيث نسبة التشغيل أو من حيث المساهمة في الناتج الوطني الخةام، وتجمعةه عالقةة متينةة 
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اعةي فةي تمةوين هةذا األخيةر بالقطاع الفالحي نظرا لقوة التشابع القطةاعي لهةذا الفةرع، كمةا نجةد أن قةدرة القطةاع الزر 
 بالمواد الخام الزراعية ظلت دون المستور المطلوب.

إن مساهمة الخامات الزراعية المحلية )الحبوب( في الجزائر والمغرب ال زالت دون المستور المطلوب، ذلع أنها  -
ذائية وجعلها مربوطة غير متوفرة كما ونوعا على مدار السنة، األمر الذي انعكس سلبا على مصانا الصناعات الغ

السميد(، والتي تنتج سلعا اسةتهاللية ذات الحاةور و  بالخامات المستوردة وبالخصوص مصانا )الدقيق في إنتاجها
األول بالنسةةبة للمجتمعةةين الجزائةةري والمغربةةي، وهةةو مةةا زاد مةةن قلةةق أصةةحاب المصةةانا لعةةدم إمكةةانيتهم الةةتحكم فةةي 

نتيجة التذبةذبات التةي تعرفهةا األسةواق العالميةة مةن هةذد المةواد، والةذي مةن  أسعار مدخالت اإلنتاج من المواد الخام
 شأنه إبقاى الجانب األلبر من إنتاج هذد السلا خااعا لتطورات وأحداث األسواق العالمية.

ة لموارد الطبيعيل ومحاولة االستغالل األمثل (،مائية وأ كانت زراعية)السياسات التنموية الخلل في معالجة  إن -
 اي تمارسهتاالحتلار المظاهر  تخطيتساعد على س ، الشع أنهاصناعة البذور تحسينالثروة الحيوانية و  رقيةوت
 والمناعة وحماية مقومات السيادة القوة أهم أسباب التساب وكذا، البلدان الغير منتجةعلى  منتجة للغذاىال دولال

 .األوااع الراهنةفي الوطنية لهذد الدول 

هذد  متنوعة ومختلفة، حيث تختلف مساهمة الفجوة الغذائية للحبوب في كل من الجزائر والمغربتعتبر أسباب  -
بين الريف والحار،  اوتوزيعه ةالسكاني كثافتهامن حيث  كل بلدحسب طبيعة  مشكلة الغذاىاألسباب في تعميق 

 ية.و مخططات التنمالن االهتمام بالزراعة ام ودرجة، ودية الموارد الطبيعية والماليةمحد

الغذائية التي تمس مختلف المواد االستهاللية خاصة منها محاصيل الحبوب  المشكلة أسباب تفاقم عودت -
النم   موالبة تطور عن الزراعي عجز اإلنتاج إلى بشكل رئيسي الجزائر والمغرب ومشتقاتها، في كل من

 يواجهها المشالل التي العوامل المسببة لهذد األزمة تتمحور حوليمكن اعتبار أن  فإنه وعليه الغذائي، االستهاللي
ع الغذائي في تعميقها الزراعي من جهة، ومن جهة أخري يتسبب االرتفاع المستمر في مستويات االستهال اإلنتاج

سبل  التي واجهت فإذا أتينا إلى جانب العرو نجد انه هناع العديد من العوامل أو المعوقاتألثر فألثر، 
 وأخرر  الزراعي في البلدين، حيث يمكن تصنيفها إلى عوامل طبيعية، اإلنتاج النهوو بالقطاع الفالحي وتحسين

 بين فاصلة حدود ورغم تنوع واختال  المعوقات إال انه يصعب إلى حد ما واا تلنولوجية، وعوامل تنظيمية،
 المعوقات. هذد طبيعة
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التحليةةل الطيفةةي مةةن أحسةةن الطةةرق اللميةةة للتنبةةع خاصةةة الظةةاهر التةةي تتميةةز بالدوريةةة والتذبةةذب يعتبةةر أسةةلوب  
  .والتي تتميز بها المنتوجات الفالحية خاصة الرتباطها بالتغيرات المناخية

نحو االتساع للال البلدين، بيد أن الجزائةر ألثةر اةررا مةن  9191تتجه حجم الفجوة الغذائية للحبوب عند أفق  
 الحبوب. إنتاج في الزراعية المغرب نظرا المتالع المغرب ميزة نسبية الستخدام الموارد

األمةةن الغةةذائي مةةازال حلمةةا لةةم  بةةأن مكننةةا مةةن القةةولإن تعةةاظم الفجةةوة الغذائيةةة وتةةدهور نسةةب االلتفةةاى الةةذاتي ي 
تعثر في القرار السياسةي،  ألي بلد من المعرو  أن تدهور أوااع األمن الغذائيفت، يتحقق حتى هذد اللحظا

ذلةع  كما أن ،وتزيد من فعالية استخدام الغذاى كسالح من جانب الدول المصدرة له أو المانحة للمعونة الغذائية
ة لتمويل وارداتها الرأسمالية من سيعدي إلى زيادة فاتورة وارداتها الغذائية ويبدد مواردها من النقد األجنبي الالزم

 .أجل توفير فرص العمل والحد من البطالة
 الزراعيةة المةوارد لتوزيةا للميةزة النسةبية األمثةل االسةتغالل تحقيةقللحبةوب  الغذائيةة الفجةوة حجةم تقلةيص يتطلةب 

 اإلنتاجية للمراحل مناطق حرة إقامة خالل من المناخ االستثماري  بتهيئة وذلع ،البلدان بها يزخر التي والبشرية
 القيمةة الماةافة مةن لالسةتفادة الخةاص القطةاع مةا الشةرالة ولتشةجيا االستثمارية من المحددات للحد المختلفة

 للمشةاركة التمويليةة الالزمةة للمعسسةات الاةمانات وتةوفير البينيةة، التجةارة ومزايةا التحويلية الغذائية للصناعات
نشاى الحيوي  القطاع هذا دعم في الفعالة  خاص باألمن الغذائي. مشترع صندوق  وا 

    ثانيا: االقتراحات
 التالية: قتراحاتمن خالل النتائج المتوصل إليها يمكن صياغة اال

استخدام وتطوير أساليب وطرق كمية حديثة للتنبع في مجال القطاع الفالحي، تمكن صاحب القرار من صياغة  -
على التوقعات الرشيدة، تجنبنا أخطاى المااي واستدراع ما فةات فةي  حلول جذرية بطريقة علمية ومواوعية مبنية

 المستقبل القريب والبعيد؛

 لتجةاوز) مسةاندة خةدمات – غةذائي تصةنيا – زراعةي متلاملةة( إنتةاج كحلقةة الزراعةي للقطةاع النظةرة شةمولية -
للغةذاى  معكةد لمصةدر بتأمينهةا وذلةع والعربيةة لألقطةار المغاربيةة االقتصةادية التنميةة وتحقيةق االسةتثمار محةددات
المعيشةة  مسةتويات وتحسةين األجنبيةة، المصةادر مةن توفيرهةا علةى االعتمةاد مةن لإلقةالل الزراعيةة والمنتجةات
 اإلنتةاج المجزي في التجاري  المردود ذات االستثمارات في للمشاركة المتاحة الفرص نطاق بتوسيا كبيرة لقطاعات
  .الزراعي اإلنتاج في الشبابية الطاقات في واالستثمار الغذائية والصناعات الزراعي

بين السلطات العمومية، وأصحاب المعسسات الصناعية الغذائية وكذلع الجاد الحوار والتشاور  رسيخ سياسةت -
 المستثمرين الفالحيين في مختلف الشعب خاصة شعبة الحبوب ألهميتها اإلستراتيجية.
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معسسات القادرة على التحكم في التلنولوجيا الفالحية الحديثة وهذا عن طريق استثمار الدولتين في إنشاى ال -
تشجيا المستثمرين وا عطاى امتيازات خاصة ألصحاب هذد المعسسات حتى تتمكن من استعمال نم  الزراعة 

 اللثيفة والرفا من إنتاجية الهكتار.

الذي ينش  فيه الفالح والمستثمر في  يبقى على عاتق الدولة بذل المزيد من المجهودات لتحسين المحي و 
شتى الميادين، لتذليل الصعوبات التي ما تزال تعاني منها خاصة في ميادين التموين، التمويل، الحصول 

 على العقار الصناعي، ثقل اإلجراىات اإلدارية وغيرها.
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ول حول: المؤسسة االقتصيادية الجزائر ية وتحيديات المنياق االقتصياد، ، الملتقب الوطني او السياسات الزراعية

  .0110افر ل  00/00 ،جامعة ورقلة الجديد،
 والميممول، الملتقيب الجزائير ،الواقي  فيي ال  ائي اومن لتحقيق كمدخل ال  ائية مصنوعة، الصناعات رحمد (00

 االقتصيادية والتحيديات المت ييرات ضيوح العرليي فيي ال ي ائي فيي اليوطن التاسي  حيول اسيتدامة اومين اليدولي
 التسييير ال يل  وعليوت والتجار ية االقتصيادية العليوت  ال يل  كليية بيوعلي بين حسيي ة الدوليية ، جامعية

 .0100نوفمبر 00و00يومي
الكهرلائيية، مجلية جامعية دم يق، المجليد  القيدرة إلكترونيات ورنظمة ه ات ورقوزق وعلي الجاز،، التوافقيات (00

 .0110، 0، العدد 00
 ، الملتقيب1202 تفياق -الجزائير ال  ائيية فيي للمجيوة المسيتقبلية واالتجاهيات القياسيية محمد ترقو، النم جية (09

 االقتصيادية والتحيديات المت ييرات ضيوح العرليي فيي ال ي ائي فيي اليوطن التاسي  حيول اسيتدامة اومين اليدولي
 التسييير ال يل  وعليوت والتجار ية االقتصيادية العليوت  ال يل  كليية بيوعلي بين حسيي ة الدوليية، جامعية

 .0100رنوفمب 00و00يومي
 الزراعيية التنميية إلسيتراتيجية الرئيسيية والتوجهيات االقتصيادية التنميية فيي الزراعية دور ميراس، محميد (01

 الجزائر، في الم حي القطاغ ومؤ رات واق  الدراسي حول اليوت في مقدت  ح  ،-مماهيمي مدخل- المستدامة
 .2013رفر ل 25 يوت ،1 سطي  جامعة التسيير، وعلوت والتجار ة االقتصادية العلوت كلية
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ناجيييية صيييالحي، فتيحييية مخنييياا، اثييير برنيييامج دعيييت اإلنعييياا االقتصييياد، والبرنيييامج التكميليييي ليييدعت النميييو  (00
(، الملتقييييب الييييدولي: تقييييييت تثييييار بييييرامج 0100-0110ولرنييييامج التنمييييية الخماسييييي علييييب النمييييو االقتصيييياد، )

، كليية 0100-0110الستثمارات العامة وانعكاساتها علب الت  يل واالستثمار والنمو االقتصاد، خ ل المترة ا
 .0100، 0العلوت االقتصادية والتجار ة وعلوت التسيير، جامعة سطي  

 ال ي ائي التاسي  حيول اسيتدامة اومين اليدولي إفر قييا، الملتقيب  يمال دول فيي ال ي ائي , اومينبركنيو نصييرة (00
  ال يل  كليية بوعلي بن حسي ة الدولية ، جامعة االقتصادية والتحديات المت يرات ضوح العرلي في في الوطن

 .0100نوفمبر 00و00يومي التسيير ال ل  وعلوت والتجار ة االقتصادية العلوت
، 0100سيييبتمبر  0/00سيييكينة قيييادة، وضيييعية البيئييية  يييالم رب: إحصييياحات البيئييية والطاقييية، دورة تدر بيييية،  (00

 .اوردن
 حيييول اليييوطني الملتقيييب اليييدولي، النقيييد صيييندوق  إليييب الجزائييير ولجيييوح المديونيييية رزمييية السييي ت مخليييوفي، عبيييد (00

 21    و 20  ييومي ،   يار الجيامعي المركيز ،التسيويقية والممارسيات الجزائير فيي االقتصيادية اإلصي حات
 .0110 رفر ل

 المصير ة الجمعيية اليزراعيين، ل قتصياديين العا ير الميؤتمر العرليي، ال ي ائي اومين قنياو،، مليوك عيزت (00
 .2002سبتمبر 25 /26 القاهرة، الزراعي، ل قتصاد

مقتيير  للتنبييؤ  الس سييل الزمنييية  ات الييدور المنييتظت )إنتيياج الز تييون فييي  برسييلو عثمييان نقييار، منيي ر العييواد،  (00
 .0100، 10، العدد 09سور ة(، مجلة جامعة دم ق للعلوت االقتصادية والقانونية، المجلد 

فاطميية تييواتي بيين علييي، العوامييل المسييب ة لتميياقت العجييز ال يي ائي فييي الييدول العرلييية واوطيير العملييية لحلهييا،  (00
لي التاس  حول استدامة اومن ال  ائي في الجزائر في ضوح المت ييرات والتحيديات الدوليية، نيوفمبر الملتقب الدو 

0100. 
صديق الطيب منير، المماهيت اومنية في مجال اومن ال  ائي، الندوة العلمية حول قيت الحماية المدنية في  (00

 .0110فيمر،  00/00المناهج التعليمية اومنية، السعودية، الر اض، 
، متطل يات ترقيية ودعييت الصيناعات ال  ائيية كتليية لتحقييق اوميين ال ي ائي فيي اليدول العرلييية ير   بيودر،،  (09

نييوفمبر  00-00الملتقييب الييدولي التاسيي  حييول اسييتدامة اوميين ال يي ائي فييي الييوطن العرلييي، ال ييل ، الجزائيير، 
0100. 
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 األطروحات والرسائل

 الجزائيير،  الم حييي المحلييي النيياتج قيميية علييب المييؤثرة العوامييل وهييت قياسييي اقتصيياد، عمييار،، تحليييلزهييير  (10
جامعية  وعلوت التسيير، التجار ةو كلية العلوت االقتصادية  دكتورا  علوت، رطروحة ،(0119/0901) المترة خ ل

 .0100 الجزائر، محمد خيضر  سكرة ،
 ،غييير من ييورةدكتييورا   ميي كرة زائيير،إ ييكالية العقييار الم حييي وتحقيييق اوميين ال يي ائي فييي الج كمييال حو ييين، (10

 .0110جامعة الجزائر،
فوز ة غرلي، الزراعة الجزائر ة بيين االكتمياح والت عيية، مي كرة دكتيورا  غيير من يورة، كليية العليوت االقتصيادية  (10

 .0110قسنطينة، الجزائر،  ،وعلوت التسيير، جامعة منتور، 
، مييي كرة 0110-0900، الهجيييرة الر ميييية فيييي ظيييل التحيييوالت االجتماعيييية الجدييييدة فيييي الجزائييير ر ييييد زوزو (10

 .0110قسنطينة، الجزائر، -دكتورا  غير من ورة، كلية العلوت اإلنسانية والعلوت االجتماعية، جامعة منتور، 
ل المتيييرة هيييد  صيييالح محميييد، معوقيييات إنتييياج وتسيييو ق الخضييير والماكهييية السيييودانية لألسيييواق العرليييية خييي  (10
 .0101(، م كرة ماجستير غير من ورة، جامعة الخرطوت، السودان، 0110/0110)
حالية الجزائير، مي كرة  دراسية -حميدة روكيل، اثر النمو السكاني علب التنمية االقتصادية في الوطن العرليي (10

 .0110ماجستير غير من ورة، كلية العلوت االقتصادية والتجار ة وعلوت التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
رسييالة  لقمييح، منتوجييا حاليية دراسيية الجزائيير فييي الزراعييي اإلنتيياج علييب الييدعت سياسيية رثييرطييه بيين الحبيييب،  (10

 .0100كلية العوت االقتصادية التجار ة وعلوت التسيير، جامعة الجزائر،  ماجستير غير من ورة ،
(، 0110/0119العييات علييب النمييو االقتصيياد، دراسيية حاليية الجزائيير ) اإلنميياقبودخييدق، رثيير سياسيية كيير ت  (10

 .0101،  تخصق نقود ومالية، جامعة دالي ابراهيت الجزائر، غير من ورة م كرة ماجيستير
دراسية ميدانييية عليب فئيية  -، اآلثييار السوسييو اقتصييادية لحيد  التقاعيد علييب فئية العميير الثالي نعيمية امز يان (19

المسينين ببلديية  يياب اليواد، ميي كرة ماجسيتير غييير من يورة، كليية العلييوت اإلنسيانية واالجتماعييية، جامعية الجزائيير، 
 .0110الجزائر، 

رات الم حيييية، مييي كرة ماجيسيييتير غيييير سوسييين بوصيييبيعات، الطبيعييية القانونيييية لحيييق المسيييتميد مييين المسيييتثم (01
 .قسنطينة، الجزائر -من ورة، كلية الحقوق، جامعة منتور، 

، 0110-0900( فييي الجزائيير وعوامييل تحسييينه مييابين سيينتي Eoعبييد الحكيييت ال ييول، تطييور امييد الحييياة ) (00
 .0100م كرة ماجستير غير من ورة، كلية العلوت االجتماعية، جامعة السانية، وهران، الجزائر، 

غيير  رسيالة ماجسيتير ال ي ائي المسيتدات، اومينمسياهمة الصيناعات ال  ائيية فيي تحقييق  الحميظ كينه، عبد (00
 .0100 ،0الجزائر التسيير، جامعة وعلوت التجار ة والعلوت االقتصادية العلوت ، كليةمن ورة

للتنمييييية الم حييييية خديجيييية عييييياا، سياسيييية التنمييييية الم حييييية فييييي الجزائيييير: دراسيييية حاليييية المخطييييو الييييوطني  (00
 .0100، م كرة ماجستير غير من ورة، كلية العلوت السياسية واإلع ت، جامعة الجزائر، 0111-0110
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(، مييي كرة 0110-0901عليييب التنميييية االقتصيييادية حالييية الجزائييير ) ورثييير تيييولين عليييي، النميييو اليييديموغرافي  (00
 .0110ماجستير غير من ورة، كلية العلوت االقتصادية وعلوت التسيير، جامعة الجزائر، 

 واإلقليميةالتقارير الحكومية والهيئات الدولية 

 0100انعدات اومن ال  ائي في العالت ،روما،ايطاليا، ،حالة(FAO)المتحدة  لألمت والزراعة اوغ ية منظمة (10
دراسة تطو ر سياسات ونظت المخزون االستراتيجي  المنظمة العرلية للتنمية الزراعية، جامعة الدول العرلية، (10

 .0101، الخرطوت ،السودان، والب ور الز تية والز وت الن اتية من الحبوب
 .0990 المتحدة المنعقد في روما سنةقر ر منظمة الت  ية والزراعة لألمت ت (10
منظميية اوغ ييية والزراعيية العالمييية، قييياس او عيياد المختلميية لألميين ال يي ائي، حاليية انعييدات اوميين ال يي ائي فييي  (10

 .0100العات 
 .0100منظمة اوغ ية والزراعة العالمية، حالة انعدات اومن ال  ائي في العالت  (10
دراسة تطو ر سياسات ونظت المخزون االستراتيجي  للتنمية الزراعية، المنظمة العرلية جامعة الدول العرلية، (10

 .0100الخرطوت، السودان، والب ور الز تية والز وت الن اتية، من الحبوب
 .من ورات إدارة س مة ال  اح التا عة لمنظمة الصحة العالمية (10
 .0100 ايطاليا، روما،، ال  ائي في العالت اومنحالة انعدات ، المتحدة لألمت والزراعة اوغ ية منظمة (10
 اومن لجنة ال  ائي، اومن حالة لرصد رساسية مؤ رات ،(FAO) المتحدة لألمت والزراعة اوغ ية منظمة (19

 .0111، ايطاليا روما، الدورة السادسة والع ر ن، العالمي، ال  ائي
التحيييديات التيييي يمثلهيييا ت يييير المنييياق والطاقييية منتيييد  الخبيييراح الرفيييي  المسيييتو ، ، منظمييية اوغ يييية والزراعييية (01

 .0119 روما، ،0101الحيوية  النس ة لألغ ية والزراعة، إطعات العالت 
دور السياسييات اوساسييية للتجييارة : معالجيية اوزميية ال  ائييية العالميييةمييؤتمر اومييت المتحييدة للتجييارة والتنمييية،  (00

 .0110،جني ، والتخمي  من وطمة المقرواالستثمار والسل  في ضمان اومن ال  ائي المستدات 
 .0100، 00الزراعية رقت  لإلحصاحاتالمنظمة العرلية للتنمية الزراعية، الكتاب السنو،  (00
ال ييي ائي عليييب المسيييتو  العرليييي:  واومييينالمعهيييد العرليييي للتخطييييو، خصيييائق ومعوقيييات القطييياغ الزراعيييي  (00

 .0100الموارد واالستثمار والتمو ل، 
 .0100ال  ائي العرلي  لألمنتنمية الزراعية، التقر ر السنو، المنظمة العرلية لل (00
 .0100المتحدة، تقر ر حول قطاغ الزراعة والميا   لألمتوالزراعة  اوغ يةمنظمة  (00
 .0100ال  ائي العرلي،  اومن روضاغالمنظمة العرلية للتجارة،  (00
ز تييية فييي الييوطن العرلييي   دراسييية المنظميية العرلييية للتنمييية الزراعييية، تطييو ر محاصيييل الحبيييوب والبيي ور ال (00

 .0100ال رة الرفيعة وزهرة ال مس ، الخرطوت، سبتمبر  إنتاجتطو ر 
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ال يي ائي فييي البلييدان العرلييية: التحييديات والتوقعييات،  اوميينالتقر يير السيينو، للمنتييد  العرلييي للبيئيية والتنمييية،  (00
0100. 

الييي رة ال يييامية فيييي اليييوطن العرليييي،  إنتاجييييةالمنظمييية العرليييية للتنميييية الزراعيييية، الدراسييية التحليليييية لتحسيييين  (09
0110. 

 .0100ال  ائي العرلي  اومن روضاغالمنظمة العرلية للتنمية الزراعية،  (01
 .0110منظمة اوغ ية والزراعة لألمت المتحدة، التقر ر السنو، للماو،  (00
 .0100ال  ائي في الدول العرلية،  لألمننمية الزراعية، التقر ر السنو، المنظمة العرلية للت (00
 .0110في العالت، تقر ر عن التنمية الزراعية في العالت  اوغ ية روضاغوالزراعة،  اوغ يةمنظمة  (00
 .0100العرلي  ال  ائي اومن روضاغالمنظمة العرلية للتنمية الزراعية، تقر ر  (00
 .0990 المنظمة العرلية للتجارة، (00
مييين محاصييييل  المنظمييية العرليييية للتنميييية الزراعيييية، دراسييية تطيييو ر سياسيييات ونظيييت المخيييزون االسيييتراتيجي (00

 .0101الحبوب والب ور الز تية والز وت الن اتية في الوطن العرلي، الخرطوت، 
 .0101ال  ائي في الدول العرلية، المحور العا ر، اومنصندوق النقد العرلي،  (00
 .0100الجزائر ديموغرافيا  (00
 .0100المدير ة التقنية لإلحصاحات السكنية والتوظي   (09
)تطور اإلمكان ال  ر،: السكان، الت يرات االجتماعية  0100سنة من التنمية ال  ر ة ورفاق  01الم رب،  (01

 .والدينامية الثقافية(
 .0100الم رب، المندولية السامية للتخطيو، اإلحصاح العات للسكان والسكن  (00
لحليميييي علميييي )المنيييدوب السيييامي للتخطييييو فيييي الم يييرب(، تقر ييير النتيييائج اووليييية لإلحصييياح العيييات احميييد ا (00

 .0100ركتولر  00للسكان والسكنب، الرلاط، 
 .0100الم رب، المندولية السامية للتخطيو، تقر ر حول االسته ك ونمقات اوسر  الم رب،  (00
في المائة من اوسير الم رليية  00ر مستو  معي ة تدهو الم رب، المندولية السامية للتخطيو، تقر ر حول  (00

 .0100، وتوقعات  ارتماغ اوسعار
 .0100الم رب، وكالة التنمية الم حية، التقر ر السنو،  (00
 .0100الديوان الوطني لإلحصائيات، مؤ ر رسعار االسته ك، جانمي  (00
 .0100تصدير، مارس الم رب، المجلس اوعلب للحسا ات، تقر ر حول مراق ة مكاتب التسيير وال (00
 .0100، 00المنظمة العرلية للتنمية الزراعية، الكتاب السنو، لإلحصاحات الزراعية العرلية، المجلد رقت  (00
المنظمييييية العرليييييية للتنميييييية الزراعيييييية، إسيييييتراتيجية التنميييييية الزراعيييييية العرليييييية المسيييييتدامة للعقيييييدين القيييييادمين  (09

0110/0100. 
 01-0(، بورتييو رلي يير،، البراز ييل، ICARRDاعييي والتنمييية الر مييية )تقر يير المييؤتمر الييدولي لإلصيي   الزر  (01

 .0110مارس 
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المنظمييية العرليييية للتنميييية الزراعيييية، السياسيييات الزراعيييية، سلسيييلة دور ييية تعنيييب  قضيييايا التنميييية فيييي اوقطيييار  (00
 .0110، 00العرلية، العدد 

 .0900 العرلي الزراعي والتكامل التنسيق ندوة والزراعة، لألغ ية المتحدة اومت نظمةم (00
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.     

Résumé 

Dans cette recherche, nous visons à analyser les tendances du fossé 

alimentaire pour le produit stratégique le plus important, les cultures 

céréalières en Algérie et au Maroc, nous avons choisi l'Algérie et le 

Maroc spécifiquement pour plusieurs considérations dont la plus 

importante est le site et le climat, nous avons utilisé dans notre 

recherche, une méthodologie basée sur la combinaison d’une analyse 

qualitative et quantitative pour traiter les données collectées, Nous 

avons également adopté une nouvelle technique de prévision à court 

terme appelée série de Fourier ou spectroscopie dans les sciences 

physiques, qui a permis de conclure que le fossé alimentaire pour les 

différents types de céréales se creuserait pour les deux pays d’ici à 

l’horizon de 2019. Nous avons donc recommandé la création d’une zone 

libre pour la production agricole, les industries alimentaires et les 

industries de soutien. 

Mots clés : 

Le fossé alimentaire des céréales – la spectroscopie – la série de Fourier 

– la production agricole – la complémentarité maghrébine. 
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