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هدإء                                                                                                                                                      إ 

ىل              من أ وىص هبام هللا ورسوهل وجعل رضاهام  إ 

 وطاعهتام من طاعته   

 . أ يم منبع إحلنان 

 أ يب منبع إل مان. 

جناز     ىل رشيك حيايت "زويج" إذلي قامسين متاعب إ   إ 

 هذإ إلعمل. 

خويت وأ خوإيت   ىل مجيع أ فرإد عائليت إ   إ 
 

                   نس مية                                   
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 إهداء                             
 

ىل لك عائةل "بوالل"                أ هدي هذإ إلعمل إ 

 وأ خص ابذلكر جديت أ طال هللا يف معرها          

                                         ودإمت اتجا فوق رؤوس نا                    

ىل أ يم حفظها هللا ورعاها                  إ 

ىل رشيكة حيايت "زوجيت"                إ 

ىل لك من جترعوإ إملر يك أ تذوق إلعسل               وإ 

             

 

         
 مروإن                                    

          

 إهداء     
            

 إهداء 
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 شكر وعرفان            
اليفوتنا أن ننوه بكل   بعد شكر هللا على ما وهبنا من عقل وحسن تدبير

في إنجاز هذا العمل من كان له الفضل والمساهمة من قريب أو من بعيد  

ونتقدم إليهم باإلمتنان والشكر على ما قدموه من معونة ونصح، مما كان 

 له الوقع الحسن في قلوبنا وتغذية إرادتنا ونذكر من هؤالء:

 القيمة. على توجيهاته توهامي رضا األستاذ المشرف  ❖

لنا العون والنصح، شكرا من حفزنا على  ❖ شكرا لكل من قدم 

 .العمل، والحمد هلل من قبل ومن بعد، فهو ولي كل توفيق
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 قدمة امل

   أ
 

 ملقدمةا

أو النامية، وهذا للدور اهلام   معظم دول العامل سواء املتقدمةحيظى القطاع الزراعي ابهتمام متزايد من قبل    
الناتج  احليوي الذي يقومو  الزراعي يف  الناتج  التنمية االقتصادية، واملتمثلة يف زايدة مسامهة  به يف حتقيق أهداف 

الفرد نصيب  زايدة  اإلمجايل ويف  االجتماعية   احمللي  الفئات  ملختلف  الشغل  مناصب  توفري  وكذا  خاصة يف منه، 
املناطق الريفية، كما يوفر االحتياجات الغذائية للسكان وحتقيق األمن الغذائي وتقليل حجم الواردات، وتوفري املواد 

 األولية الزراعية للصناعة و ميثل مصدر لثروات إضافية للبالد. 
للدور    نظرا  االقتصادية،  التنمية  اجلزائر قطاعا حساسا يف  الزراعي يف  القطاع  التطور   ويعترب  يلعبه يف  الذي 

عليها  يتوفر  اليت  البشرية  و  الطبيعية  اإلمكانيات  واستغالل  الريفية،  املناطق  وتنمية  االجتماعي  و  االقتصادي 
يتميز اليت  النسبية  امليزات  واستغالل  شهدها  القطاع،  اليت  املتسارعة  االقتصادية  التطورات  مواجهة  اجل  من  هبا 

ال السلع  جتارة  وأدخلت  و العامل،  األورجواي  جولة  األطراف يف  املتعددة  التجارة  مفاوضات  يف  مرة  ألول  زراعية 
 . 1994التوقيع عليها يف مؤمتر مراكش سنة  

العديد من اإلصالحات     الدولة  انتهجت  اهلام،  الدور  اجلزائر من حتقيق هذا  الزراعي يف  القطاع  وليتمكن 
رية، حيث تبنت اقتصاد السوق و التحرير التجاري و إصالح االقتصادية و السياسية و التجارية يف السنوات األخ

وتطوير  وتنمية  الدعم،  سياسات  من  العديد  تبين  إىل  ابإلضافة  الصرف،  سعر  وسياسة  النقدي  و  املايل  النظام 
اخلدمات املساندة للقطاع الزراعي، كالبنية األساسية وفتح الطرق واملسالك وبناء السدود وقنوات الري و الصرف 

 .   حي واخلدمات اإلرشادية و الوقائية و مراكز البحوث عالوة على تدريب العاملني يف إدارة القطاع الزراعيالص
أن      تفرض  اليت  للتجارة،  العاملية  املنظمة  إنشاء  بعد  اقتصادي  انفتاح  العامل حاليا من  يشهده  ما  ويف ظل 

ة مبجموعة املؤسسات املالية  والتجارية و الصناعية يكون العامل وحدة اقتصادية واحدة حتركه قوى السوق، و املرتبط
التنمية االقتصادية، و احلصول على  العاملي ضرورة ووسيلة لتحقيق  التكنولوجيا، أصبح االندماج يف االقتصاد  و 
املعرفة اليت أصبحت سلعة إسرتاتيجية يرتكز عليها االقتصاد العاملي، وهو ما سعت اجلزائر للوصول إليه من خالل 

الدولية، ا و  احمللية  املتغريات  ومواكبة  إليها،  لالنضمام  للتجارة  العاملية  املنظمة  من  جادة  مفاوضات  يف  لدخول 
ينبغي  واليت  الزراعي،  القطاع  ابلتايل  و  الزراعية  التجارة  اليت  ستواجهها  التحدايت  من  الكثري  طياهتا  جامعة يف 

ملستوى احمللي و اإلقليمي والدويل، حىت تستطيع اجلزائر السري مواجهتها و التعامل معها  واآلليات املناسبة على ا
 يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية، مما جيعلنا نطرح اإلشكالية التالية: 
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   ب
 

  يف اجلزائر؟. زراعي على القطاع الزراعيما هو أثر النظام التجاري متعدد األطراف ومشكلة الدعم ال-
 

 األسئلة الفرعية : على أساس هذه اإلشكالية نطرح  
 ما هي اإلمكانيات املتاحة للقطاع الزراعي اجلزائري يف حتقيق التنمية االقتصادية؟-

 هل سياسة الدعم اليت انتهجتها اجلزائر يف األلفية الثالثة عملت على حتفيز العمل يف اجملال الزراعي؟ -
 ؟اري متعدد األطراف التج   ما هي التحدايت اليت سيواجهها القطاع الزراعي يف ظل النظام-

 الفرضيات: 
 لإلجابة عن هذه التساؤالت اعتمدان الفرضيات التالية: 

 ميلك القطاع الزراعي إمكانيات طبيعية و بشرية تؤهله للعب الدور األساسي يف التنمية االقتصادية.  -
السنوات األخرية   - اجلزائر يف  اعتمدهتا  اليت  الدعم  اجملال   ميكن لسياسة  العمل يف  التنمية الزراعي    حتفيز  وحتقيق 

 الزراعية ومن مث التنمية االقتصادية.
لتزام بتطبيق اتفاقية  املتمثلة يف االلنظام التجاري متعدد األطراف، و يواجه القطاع الزراعي حتدايت كبرية يف ظل ا  -

 .لة ابلتجارة الزراعيةاالتفاقيات ذات الصالزراعة و 
 أسباب اختيار املوضوع: 

  هلذا املوضوع : من أسباب اختياران 
 . الرغبة الشخصية للبحث يف امليدان الزراعي و الوقوف على مقوماته التنموية يف اجلزائر  -
     إظهار اإلمكانيات اليت يتوفر عليها القطاع الزراعي ملواجهة التحدايت النامجة يف ظل النظام التجاري    -
 متعدد األطراف.       
 التعرف على التطورات اليت عرفتها سياسة الدعم الزراعي يف اجلزائر لتطوير وتنمية القطاع الزراعي وما نتج  -
 عن ذلك من نتائج.      

 أمهية الدراسة: 
 تكمن أمهية الدراسة يف تشخيص وحتليل واقع القطاع الزراعي، وأمهيته يف حتقيق التنمية االقتصادية.  -
مواكبة التطورات اليت عرفتها سياسة الدعم اليت طبقتها كل من الدول املتقدمة والنامية وخاصة اجلزائر، مع   -  

 إبراز أمهيتها يف تنمية القطاع الزراعي يف ظل النظام التجاري متعدد األطراف.        
   و أهم االتفاقيات ذات الصلة    اإلملام ابتفاقية الزراعة، خاصة ما يتعلق ابلنفاذ إىل األسواق والدعم احمللي  -
 ابلتجارة الزراعية.      
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  اإلملام أبهم التحدايت اليت سيواجهها القطاع الزراعي اجلزائري يف ظل النظام التجاري متعدد األطراف،  -  
 وتوضيح نتائج الدراسة اليت قد تستخدم بشكل كبري يف توجيه السياسة االقتصادية.      

 أهداف الدراسة: 
 الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: تسعى  

 إبراز الدور الذي يلعبه االقتصاد الزراعي اجلزائري يف التنمية االقتصادية . -
    القطاع  زائر إلحداث نقلة نوعية يف تنميةإظهار أهم اإلمكانيات الطبيعية و البشرية اليت تتوفر عليها اجل-
 الزراعي.     

 تضمنتها السياسة الزراعية بعد التسعينات، ومدى توافقها مع أشكال الدعم  التطرق إىل أشكال الدعم اليت  -
 غري احملظور يف اتفاقية الزراعة .       
 إبراز أهم عناصر االتفاقيات ذات الصلة ابلتجارة الزراعية يف إطار النظام التجاري متعدد األطراف. -

 املنهج املتبع: 
املنهج   اخرتان  الفرضيات،  اختيار  و  املطروحة  و  التساؤالت  عن كل  اإلجابة  و  البحث  نتائج  إىل  للوصول 

الوصفي عند التعرض ملفاهيم حول التنمية االقتصادية و الزراعية و الدعم الزراعي يف ظل النظام التجاري متعدد 
تطور املفاوضات حول الزراعة يف ظل هذا النظام،  األطراف، وأهم االتفاقيات ذات العالقة  ابلتجارة الزراعية وكذا 

و منهجا حتليليا عند دراسة وحتليل املعطيات اإلحصائية الذي ميكننا من  توضيح كل عنصر من عناصر املوضوع 
 و مدى تطوره أو تراجعه.  

 الدراسات السابقة:
إىل جوانب عديدة من هذا لقد مت االطالع على العديد من الكتب و الدراسات و األحباث اليت تطرقت    

 املوضوع  ومن بني أهم هذه الدراسات و األحباث: 
املنظمة العاملية للتجارة اآلاثر املتوقعة على الدول النامية حالة اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة يف   -

الباحثة   إعداد  من  التسيري،  وعلوم  االقتصادية  رشيدة،العلوم  اجلزائ  شامي  تناولت   2006/2007ر  جامعة   ،
الدراسة اخللفية التارخيية لتحرير التجارة الدولية، مث تطرقت إىل أهم االتفاقيات اليت نتجت عن جولة االورجواي و 
تعرفها  اليت  االقتصادية  اإلصالحات   الدراسة  استعرضت  مث  النامية،  الدول  املنظمة على  االقتصادية هلذه  اآلاثر 

القطاعات األلفية   اجلزائر يف مجيع  بداية  الزراعية خاصة يف  السياسة  االقتصادية منها اإلصالحات على مستوى 
 الثالثة من خالل تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية. 

أشكال الدعم الفالحي يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة يف اجلزائر، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم   -
، تناولت يف دراستها مكانة 2006جامعة اجلزائر  اندية،    بوحلبال  سيري، من إعداد الباحثة االقتصادية و علوم الت
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   ث
 

األسعار يف النظرية االقتصادية وأثر سياسة الدعم على أسعار املنتجات الزراعية، مث تناولت الدعم الزراعي يف إطار 
ىل املنظمة العاملية للتجارة على سياسات دعم اجملموعة االقتصادية األوروبية، وبعض الدول العربية و أثر االنضمام إ 

التمويل يف  اجلزائري، مث أمهية االستثمار و  الزراعي  للقطاع  التارخيي  والتطور  النامية  البلدان  الزراعية يف  املنتجات 
 . القطاع الزراعي مث دراسة األسعار وتطورها وأشكال دعم األسعار الزراعية يف اجلزائر

 هيكل الدراسة: 
املقرتحة، لدراسة ه الفرضيات  نفي  أو  أتكيد  و  البحث  يف  احملددة  اإلشكالية  حتليل  و  إثرائه  و  املوضوع  ذا 

 اعتمدت الدراسة على التحليل املنهجي التايل الذي يتضمن مقدمة و ثالثة فصول و خامتة.    
املتاحة له يف اجلزائر   حيث تطرقنا يف الفصل األول إىل دور القطاع الزراعي يف التنمية اإلقتصادية واإلمكانيات

التنمية  الثاين  املبحث  ويف  الزراعية،  والتنمية  اإلقتصادية  التنمية  ماهية  األول  املبحث  يف  متناولني  بذلك،  للقيام 
 الزراعية يف اجلزائر ومقوماهتا ودور القطاع الزراعي يف تنمية اإلقتصاد الوطين. 

سات الزراعية الدولية والسياسة الزراعية يف اجلزائر، تطرقنا فيه  أما الثاين تعرضنا للدعم الزراعي يف إطار السيا    
 خالل املبحث األول إىل ماهية الدعم الزراعي واملبحث الثاين سياسة الدعم الزراعي يف اجلزائر.

 . على القطاع الزراعي و تناولنا فيه مبحثني ت إنضمام اجلزائر ملنظمة التجارة العامليةانعكاسا ويف الفصل الثالث    
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 هيد مت

ختتلف من دولة إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى، نتيجة إلختالف الرتكيب ية اإلقتصادية يف الدول  التنم  إن 
وتطورها،  الشعوب  تقدم  حلركة  التارخيي  والتطور  املختلفة،  التنمية  ومقومات  الوطنية  اإلنتاج  لعناصر  اهليكلي 

ب إنتاجية جديدة تؤهلها إىل استخدام فالتنمية اإلقتصادية تعبري عن تقدم اجملتمع بفضل إستنباطه لطرق وأسالي
أفضل للموارد الطبيعية والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل مما ينتج عنها رفع مستوايت اإلنتاج وزايدة تراكم 

  ع.رأس املال يف اجملتم 
 

نا يف وعليه فإن الدول اليت حققت الكثري من هذه املؤهالت وأحسنت إستغالل املوارد املتاحة هلا، حققت حتس
الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية واهليكلية والتنظيمية، واليت تتمثل يف الدول املتقدمة، بينما  ظروف جمتمعاهتا من 

  الدول األخرى اليت مل حتقق تقدما يف هذا اإلجتاه هي الدول النامية.

يف معظم دول العامل من   وقد لعب القطاع الزراعي دورا فعاال يف مراحل التنمية اإلقتصادية ويف رفع عجلتها
بينها اجلزائر، بفضل ما يتوفر عليه القطاع من موارد طبيعية ومقومات بشرية وإبتباع إسرتاتيجيات معينة، أهلته إىل 
واألنشطة  القطاعات  يف  النمو  معدالت  رفع  ويف  منه،  الفرد  نصيب  ويف  اخلام  الداخلي  الناتج  يف  زايدة  حتقيق 

  نتطرق إليه من خالل املبحثني  التاليني:اإلقتصادية املختلفة وهو ما  

 املبحث األول: التنمية الزراعية ودورها يف التنمية االقتصادية.           

 املبحث الثاين: التنمية الزراعية يف اجلزائر ومقوماهتا            
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 املبحث األول : التنمية الزراعية ودورها يف التنمية االقتصادية:  

عات اإلنسانية من حيث عدد السكان زايدة يف احتياجاهتم األساسية للحياة، ومن أجل صاحب تطور اجملتم
توفري هذه اإلحتياجات سعى اإلنسان إىل تطوير مهارته وقدراته للتعرف على أساليب وفنون إنتاجية جديدة 

يا، غري أنه مع إستطاع عن طريقها احلصول على إنتاج أكرب من استغالل األرضي واستصالحها ومبجهود أقل نسب
ري إستخدام هذه املوارد أبساليب و فرد، أصبح من الضر تزايد السكان وحمدودية هذه املوارد وتناقصها ابلنسبة لل

أفضل  كفاءة، مما تطلب هذا زايدة يف توفري رأس املال، الذي نتج عنه بدوره زايدة يف إنتاجية العمل واإلنتاج، 
ن الضرورية لإلنسان وحتسني مستوى معيشته اإلقتصادية واإلجتماعية، وهو ما يعرف اآل ويف تلبية اإلحتياجات  

 ابلتنمية االقتصادية.

 املطلب األول: ماهية التنمية اإلقتصادية وأبعادها:  

واإلجتماع اإلقتصادية  والتغريات  للتطورات  تبعا  اإلقتصادية  التنمية  مفاهيم  املنظومة تعددت  عرفتها  اليت  ية 
سني مستوى معيشة إال أن اإلهتمام األكرب للتنمية اإلقتصادية مرتبطا ابجلانب اإلقتصادي املتمثل يف حت  ،ةالدولي

الذي خيفي من ورائه حتقيق جمموعة من اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، وهو ما نتطرق إليه يف  ، السكان 
  هذا املطلب.

   مفهوم التنمية اإلقتصادية:  -1

التنمية اإلقتصادية جمموعة من املدارس اإلقتصادية واملفكرين اإلقتصاديني حيث سامهوا يف تعاريفهم يف   تناول
حتليل التنمية اإلقتصادية وإعطائها مفهوما متطورا يشمل مجيع أجزاء النظام اإلقتصادي وحيدد العالقات املختلفة 

لتنمية اإلقتصادية تقرتن برفع مستوى الدخل الوطين، اليت تربط عناصر هذا النظام بعضها ببعض، خاصة وأن ا
  وحتسني توزيع الدخل بني الشرائح اإلجتماعية.

واهليكل   - البنيان  تغيري  على  تعمل  متعددة،  وتدابري  وسياسات  إجراءات  أهنا  على  اإلقتصادية  التنمية  فعرفت 
رد احلقيقي عرب فرتة من الزمن، حبيث اإلقتصادي الوطين، هبدف حتقيق زايدة سريعة ودائمة يف متوسط دخل الف

 .1  ديستفيد منها الغالبية العظمى من األفرا

كما تعرف أبهنا تقدم اجملتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل لرفع مستوايت اإلنتاج، من    -
امل  رأس  زايدة  عن  فضال  هذا  أفضل،  تنظيمات  وخلق  البشرية  والطاقات  املهارات  إمناء  يف خالل  الرتاكمي  ال 

  اجملتمع على مر الزمن.
  

 
 . 185ص،  1980مصر ،2ط،مكتبة عين شمس، التنمية االقتصادية  ، يعلي لطف - 1



 يف اجلزائر   هادية واإلمكانيات املتاحة لتصدور القطاع الزراعي يف التنمية اإلق   ................الفصل األول  

4 
 

حالة التخلف إىل   يتم اإلنتقال ابجملتمع من  كما عرفها " حممد عبد العزيزعجيمية"أبهنا العملية اليت مبقتضاها  -
اإلق  واهليكل  البنيان  يف  واجلوهرية  اجلذرية  التغيريات  من  العديد  إحداث  يتطلب  اإلنتقال  هذا  التقدم،   حالة 

 .1إبختصار هي العملية اليت مبقتضاها يدخل اإلقتصاد الوطين مرحلة اإلنطالق حنو النمو الذات تصادي أي  

من التعاريف السابقة ميكن إستنتاج أن التنمية اإلقتصادية هي جمموعة السياسات اليت يتخذها جمتمع معني  -
العناصر والفنية الالز   خالل فرتة زمنية طويلة نسبيا وبتوفر  تالتكنولوجية  ؤدي إىل إحداث تغريات متزايدة يف مة، 

الدخل الوطين أكرب من الزايدة يف السكان، مما يرتتب عليه إرتفاع يف متوسط نصيب الفرد منه من جهة، وضمان 
تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات األفراد املتزايدة من جهة أخرى، ابإلضافة إىل حتقيق فرص أكثر إستقرارا 

،وتعلي العامة للتوظيف  اخلدمات  يف  وزايدة  أفضل،  وسكن  والتغذية،  الصحة  من  أحسن  ومستوايت  أفضل،  م 
وابلتايل حتقيق أكرب قدر ممكن من الرفاهية )،  خدمات األمنالطاقة والنقل، وسائل املتعة والرفاهية، و   ، املاء  ، املقدمة

  .  (اإلقتصادية والعدالة االجتماعية 

 أبعـاد التنمية اإلقتصادية:    -2

ا سبق يتضح أن للتنمية اإلقتصادية أبعادا إقتصادية وإجتماعية وسياسية ودولية ذات أمهية كبرية يف حياة مم
  :2الفرد واجملتمع ميكن تلخيصها يف ما يلي 

 البعد اإلقتصادي للتنمية:   -أوال

يتمثل البعد االقتصادي للتنمية يف احداث تغريات يف اهلياكل االقتصادية والبنية التحتية ينتج عنها زايدة اإلنتاج 
الداخلية واإلنتاجية يف خمتلف القطاعات االقتصادية واإلنتقال حنو حتقيق سيادة اإلنتاج السلعي، وتكوين السوق  

النامية حتتاج إىل حتقيق هذه العمليات لكي حتقق التنمية اإلقتصادية اليت ، فالدول  والبحث عن أسواق خارجية
  تؤدي إىل:

 . زايدة الدخل احلقيقي وحتسني معيشة املواطنني -

 . توفري فرص عمل للمواطنني -

 توفري السلع و اخلدمات املطلوبة الشباع حاجات املواطنني.  -  
 

 اثنيا: البعد اإلجتماعي للتنمية اإلقتصادية: 

مثل البعد اإلجتماعي للتنمية يف التغريات اليت تطرأ على اهلياكل اإلجتماعية واجتاهات السكان واملؤسسات يت
الوطنية للتقليل من الفوارق يف الدخول واجتثاث الفقر املطلق، واحلد من البطالة، وهبذا تغريت فلسفة التنمية من   

 
اإلقتصاد،             -  1 قسم  وتطبيقية،  نظرية  درسات  اإلقتصادية  التنمية  ناصف،  عطية  إيمان  عجيمية،  العزيز  عبد  محمد 
 . 76، ص  2000اإلسكندرية      
 .5ص، مرجع سابق ،علي عبد الوهاب نجا ، ن عطية ناصرايما،محمد عبد العزيز عجمية, - 2
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احلاجات اإلنسانية، وبذلك أصبحت التنمية هي تنمية   كوهنا مستندة إىل النمو إىل الفهم املستند إىل تلبية
اإلنسان من خالل زايدة اخلدمات اإلنتاجية واإلجتماعية، وإعادة أتهيل املهارات الفردية، وتشكيل األنظمة 

 .اإلجتماعية والقيمية، هبدف التكييف مع متطلبات اجملتمع اجلديد 
 

 اثلثا: البعد السياسي للتنمية اإلقتصادية:  

إن إنتشار فكرة التنمية اإلقتصادية عامليا جعلها هدفا لكل الدول النامية، إال أن حتقيقها يشرتط التحرر   
واإلستقالل اإلقتصادي، ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية اإلقتصادية إىل جانب التبعية 

باشرة. فإذا كان الواقع فرض على الدول النامية اإلستعانة ابملصادر األجنبية من رأس املال اإلستعمارية امل
والتكنولوجيا، إىل أنه جيب أن تكون هذه املصادر مكملة لإلمكانيات الداخلية الذاتية، حبيث ال تقود إىل السيطرة 

 .على إقتصادايت البلدان النامية 

 

  : تصاديةالبعد الدويل للتنمية اإلقرابعا:  

إن فكرة التعاون الدويل يف اجملال التنمية اإلقتصادية قد فرض نفسه على اجملتمع الدويل، وقاده إىل تبين سياسة 
التعاون على املستوى الدويل، وإىل ظهور هيئات دولية تعمل يف هذا اجملال، كالبنك العاملي وصندوق النقد الدويل 

مجيعها إىل حتقيق زايدة يف معدالت النمو اإلقتصادي العاملي، إال أن   واملنظمة العاملية للتجارة، واليت هتدف 
مساعي  كل هذه اجلهات واملنظمات مل تفلح يف حتقيق أهدافها األساسية من وجهة نظر البلدان النامية، وهلذا 

  .  جند أبن التفاوت يف الدخول بني الدول املتقدمة والنامية يزداد على مر الزمن 
 مقومات التنمية اإلقتصادية:   -3

الضروري املقومات  توفر جمموعة من  اإلقتصادية  التنمية  اإلنتاج  تقتضي عملية حتقيق  تتمثل يف عوامل   ة واليت 
البشرية) املوارد  املال،  والتكنولوجيا  ،رأس  الطبيعية  املوارد  عديدة(التنظيم،  عوامل  إىل  ابإلضافة  تندرج   ،  أخرى 

ابإلطار   يعرف  ما  والعادات ضمن  الثقافية  واألمناط  واإلجتماعية  واإلقتصادية  السياسية  للتنمية، كالنظم  العام 
  :  1والتقاليد ونظم التعليم ومشاركة الشعب عملية التنمية، وهو ما نتطرق إليه فيما يلي 

 خلق اإلطار العام املالئم للتنمية:   –أ

اإلقتصادية إحداث تغريات وتطورات يف البنيان يقصد بعملية خلق اإلطار العام املالئم لعملية التنمية  
اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي، مبا يتالءم ومتطلبات عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية. فعلى املستوى 

 
     المقومات اإلقتصادية ومتطلبات اإلستثمار في دول أفريقيا، الدوافع والمخاطر، طرابلس، ليبيا ، مسعود محمدعلى  - 1

 .  16ص  2008   
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اإلقتصادي فإن أهم التغريات املطلوبة خللق اإلطار العام للتنمية تتمثل يف إجياد مؤسسات إقتصادية يف مجيع 
اصة املنتجة منها، تعمل على تشغيل وتوظيف املوارد اإلقتصادية املادية والبشرية املتاحة يف اجملتمع القطاعات خ 

أقصى إنتاج ممكن، وكذا إجياد مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على توفري املدخرات يف اجملتمع   وتوليفها حبيث حتقق 
  .  1القاهتا اإلقتصادية الدولية وفقا ملصاحلها التنموية واستثمارها، مع تطوير وسائل النقل واملواصالت، وكذا ترتيب ع

القيم والعادات والتقاليد  التنمية إحداث تغريات جذرية يف  البنيان اإلجتماعي فتطلب عملية  أما على مستوى 
الصحة،  التنمية، وكذا حتسني مستوى  ومتطلبات هذه  تتماشى  وثقافة  وتقاليد  بقيم  واستبداهلا  السائدة  والثقافة 

  التعليم وتوقعات احلياة. 

ي فإن أهم التغريات املطلوبة لعملية التنمية اإلقتصادية تتمثل يف ضمان اإلستقالل أما فيما يتعلق ابلبنيان السياس
واإلستقرار السياسي وإجياد املؤسسات السياسية اليت تعمل على توعية املواطن بعملية التنمية اإلقتصادية وإشراكه 

   فيها.

 توفر مقومات التنمية:   -ب
 

عملية التنمية اإلقتصادية من خالل وضع إسرتاتيجية واضحة تستند  ميثل توفر مقومات التنمية دورا أساسيا يف
              :2إىل هذه العوامل وحتقق طموحات اجملتمع، وهذه املقومات هي

 
يؤكد مجيع اإلقتصاديني على األمهية الكبرية لرتاكم رأس املال يف حتقيق التنمية، ويتم  تراكم رأس املال:    -1

لية اإلستثمار، اليت تتطلب توفر حجم مناسب من املدخرات احلقيقية لتوفري املوارد املالية هذا الرتاكم من خالل عم
السلع واخلدمات، وميكنها من ألغراض اإلستثمار، وإن تراكم رؤوس األموال يعزز من طاقة البالد على إنتاج  

ل الرئيسي يف حتقيق التقدم ابإلضافة إىل ذلك فإن رأس املال ميكن أن يكون العام   عالية، حتقيق معدالت منو 
التكنولوجي ،وعليه فإن زايدة تراكم رأس املال يعترب حمددا رئيسيا لنمو اإلنتاج ورفع اإلنتاجية، خاصة يف الدول 

غري أن إرتفاع معدالت النمو السكاين يف هذه الدول   دة مستوى اإلستثمارات اإلنتاجية  النامية اليت حتتاج إىل زاي
احلقيقية جتعل قدرهتا ضعيفة على تكوين رأس املال، مما يدفعها إىل البحث عن موارد مالية وافتقارها للموارد  

 . خارجية ينتج عنها أعباء مؤجلة على اإلقتصادايت الوطنية هلذه الدول 

يلعب املورد البشري دورا أساسيا يف عملية التنمية، حيث أن اإلنسان هو غاية التنمية املوارد البشرية:    -2
ووسيلتها يف نفس الوقت، وهو ما يظهر من هدف التنمية املتمثل يف رفع مستوى معيشة اإلنسان، والذي يتحقق 

 
 . 25عمر محي الدين, مرجع سابق, ص  - 1

             2007مدحت القريشي، التنمية اإلقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن  - 2

 . 137-134ص   
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بفضل اإلنسان الذي يرسم وينفذ عملية التنمية، وأن مثار التنمية انتج عن النشاط اإلنساين، من هنا يتبني أمهية 
اإلقتصادية برتاكم رأس املال، فإن تنمية املوارد البشرية ترتبط    املوارد البشرية يف عملية التنمية، وكما إرتبطت التنمية

عنها  ينتج  اليت  والعادات،  والتغذية  والتدريب  والتكوين  التعليم  مبستوى  أصال  املرتبط  البشري،  املال  رأس  برتاكم 
ذا فإن عملية إستغالل كفأ للموارد اإلقتصادية، مما ينعكس ذلك على الناتج الوطين وعلى مستوى اإلنتاجية، وهل 

ختطيط التنمية ينبغي أن تتضمن ختطيطا للموارد البشرية، هبدف حتقيق وضمان إستمرار التوازن بني عرض العمل 
                                                                                                       ب عليه. والطل

فهناك من يرى   ,  قتصاديون حول أمهية املوارد الطبيعية يف إطار عملية التنميةإختلف اإلالطبيعية:  املوارد  -3
أبن املوارد الطبيعية تلعب دورا أساسيا يف التنمية ويشار يف هذا الصدد إىل أن توطن النشاط اإلقتصادي خالل 

الكبرية تكون للموارد الطبيعية الثورة الصناعية أتثر بشكل حاسم ابملوارد الطبيعية، أما اآلخرون ال يرون أن األمهية  
يف التنمية، خاصة مع اإلخنفاض الكبري يف تكاليف النقل للسلع الذي حتقق منذ القرن الثامن عشر وكذا إمكانية 
التكنولوجي قد جعل من   التقدم  التغريات ومظاهر  إستبدال مواد خام طبيعية مبواد أخرى إصطناعية، وكل هذه 

بيعية أقل أمهية مما كانت عليه يف السابق، إال أن هذا غري قابل للتطبيق يف الدول كمية ونوعية بعض املوارد الط
النامية ذات الدخل املنخفض، مما يبقيها ذات أمهية كبرية عند هذه الدول، وعلى كل فإن أمهية املوارد الطبيعية 

 . يف كل دولةتتأتى من كفاءة وآليات إستخدامها على الوجه الذي خيدم معطيات التنمية ابلفعل 

: تعترب التكنولوجيا إحدى مستلزمات اإلنتاج، وبذلك تلعب دورا حامسا يف التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي -4
ون التكنولوجيا من حزمة من العناصر تكون متضمنة يف السلع الرأمسالية  كمنو اإلنتاج وتقدم البلد إقتصاداي، وتت

،كاآلالت واملعدات، أو قد تكون متضمنة يف البشر، وأتخذ املهارات احملسنة ابلنسبة للعمل واإلدارة، كما هو 
اصيل احلديثة، وبشكل احلال يف التطبيقات املتعلقة ابلطرق املختلفة يف جمال زراعة احملاصيل، واليت تسمى دورة احمل

  عام فإن التكنولوجيا تتضمن العناصر التالية:      

  .التكنولوجية املتجسدة يف أشياء مادية املعرفة    -

   . ملهارات اليت ال تنفصل عن األشخاص العاملني  ا-

 . براءات اإلخرتاع والعالمات التجارية  -

أما التقدم التكنولوجي يعين التغري يف املعرفة اخلاصة ابإلنتاج، والتغيري يف املنتج، وقد يعين ذلك حتسنا يف املنتج 
السلع واخلدمات  تتطلب زايدة مستمرة يف مقدار  اإلقتصادية  التنمية  أن  منتج جديد، وحيث  أو ظهور  القدمي 

اإلنتاجية الطاقات  توسيع  يتطلب  بدوره  الذي  اإلقتصادية   املنتجة،  التنمية  حتقيق  فإن  وعليه  املنتجة،  للوحدات 
يتطلب حصول تقدم وتغيري تكنولوجي من أجل توسيع الطاقات اإلنتاجية وتشغيلها، فالتقدم التكنولوجي يلعب 
دورا مهما يف حتقيق النمو يف اإلنتاج، وزايدة مستوى الكفاءة اإلنتاجية سواء من حيث التحسن يف اإلنتاج أو يف 
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تقليل من التكاليف ،ومعلوم أن إنتقال التكنولوجيا من مصادرها إىل مناطق إستخدامها يعترب من أهم الوسائل ال
يف حتقيق التنمية يف الدول اليت ال تنتجها ومنها الدول النامية، واليت عليها العمل على تعزيز قدراهتا التكنولوجية 

  وجلبها من الدول املتقدمة مبختلف الوسائل.

 لب الثاين: التنمية الزراعية: املط

للدور  العامل، وهذا  دول  اإلقتصادي ملعظم  اهليكل  اإلقتصادية يف  القطاعات  أبزر  الزراعي من  القطاع  يعترب 
لغذائي والنمو والتقليص من الذي يلعبه يف تنمية إقتصادايت تلك الدول، من حيث مسامهاته يف حتقيق األمن ا

الناتج الوطين اإلمجايل ومصدرا لكسب الرزق للغا  ،الفقر لبية العظمى من السكان، هذا فضال عن مسامهته يف 
ويف زايدة حجم الصادرات، وكذا توفري املواد األولية للعديد من الصناعات التحويلية، ابإلضافة إىل أن منو القطاع 

 مل.  الزراعي قد شكل اترخييا بذرة األساس للثورة الصناعية اليت إنتشرت يف خمتلف دول العا 

 مفهوم التنمية الزراعية وأهدافها:   -1

تعترب التنمية الزراعية إحدى أقطاب التنمية اإلقتصادية ومفهومها وأهدافها يكاد ال خيتلفان عن مفهوم   
 وأهداف التنمية اإلقتصادية، وهو ما نتطرق إليه فيما يلي: 

 أوال: مفهوم التنمية الزراعية: 

العديد  من من    تطرق  جمموعة  أهنا  على  عرفت  فقد  الزراعية،  التنمية  مفهوم  إىل  اإلقتصاديني  املفكرين 
م ممكن للموارد وهيكل القطاع الزراعي، مما يؤدي إىل أحسن إستخدا  السياسات واإلجراءات املتبعة لتغيري بنيان

الزراعي، هبدف رفع معدل الزايدة يف الدخل الوطين وحتقيق اإلرتفاع يف اإلنتاجية وزايدة يف اإلنتاج    ، الزراعية املتاحة
  .   1وحتقيق مستوى معيشي مرتفع ألفراد اجملتمع 

كما عرفت التنمية الزراعية على أهنا عملية إدارة معدالت النمو، حيث هتدف إىل زايدة متوسط الدخل الفردي 
زايدة   من خالل  إما  الريفية،  املناطق  يف  الطويل  املدى  على  وزراعة احلقيقي  إبستصالح  الزراعية  األراضي  رقعة 

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

ا لألراضي يف  األمثل  اإلستغالل  هبدف  الزراعي،  اجملال  يف  العلمية  البحوث  من  واإلستفادة  الزراعية  لعمليات 
   2املزروعة واحملافظة على الرتبة وترشيد إستغالل مياه الري وزايدة اإلنتاجية، وهي ما متثل التنمية الزراعية الرأسية.

 
 . 22ص  ،1967معهد البحوث والدراسات العليا  زراعية اشارة خاصة للدول العربيةالتنمية ال ،عزام البالوي- 1
 . 11ص ،8199مصر،القاهرةالمكتبة االكاديمية  ،ة الزراعية قراءة في مفهوم متطورالتنمي ،رفعت لقوش - 2
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العربية  - للمنظمة  السنوي  التقرير  يف  جاء  ما  لعام    وفق  الزراعية  هي: 2005للتنمية  الزراعية  التنمية  فإن   ،
البشرية،  املوارد  يف  املوارد  هذه  تتمثل  الزراعي، حيث  اإلنتاج  متوالية يف  زايدة  املتاحة إلحداث  املوارد  إستخدام 

                     ملوارد الطبيعة والتكنولوجيا الزراعيةا  ,املوارد املالية
أن مفهوم التنمية الزراعية يتفق مع مفهوم التنمية اإلقتصادية فكل منهما يركز على من هذه التعاريف جند   -

اجلانب املادي املتمثل يف إختاذ كافة اإلجراءات اليت تؤدي إىل رفع اإلنتاجية وزايدة اإلنتاج، وابلتايل زايدة الدخل 
ة الزراعية إتسع ليشمل إضافة إىل البعد الوطين وحتقيق مستوى معيشي مرتفع ألفراد اجملتمع، غري أن مفهوم التنمي

اإلقتصادي واإلجتماعي ضرورة مراعاة البعد البيئي، ومن مث أصبح هذا املفهوم هو التنمية الزراعية والريفية 
  ، ثالثة2001ويف هذا اجملال حددت اللجنة الزراعية التابعة ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة عام  املستدامة.
رتاتيجية للزراعة، ميكن أن توجه هبا احلكومات سياستها للتنمية الزراعية والريفية إىل حتقيق اإلستدامة جماالت إس

  وتتمثل يف:  

بناء القدرات اليت متكن السكان من فهم بيئتهم وإدارهتا، ويقوم ذلك على التعليم الزراعي ونشر املعلومات مع  -
 . الفاعلةضرورة أن يصاحب ذلك وجود املؤسسات  

  . حشد وتوجيه املوارد املالية حنو اإلستثمار يف اإلقتصاد الريفي -

إستخدام التكنولوجيا للنهوض ابإلنتاجية الزراعية، وإدارة البيئة الطبيعية ويتم هذا من خالل الشراكة بني القطاع العام  - 
 واخلاص. 

                
 : أهداف التنمية الزراعية  -نيااث

التنمية الزراعية من أهم عناصر التنمية اإلقتصادية وارتباطها الكلي هبا يف أي دولة، وابلتايل فإن أهداف تعترب  
التنمية الزراعية تدخل ضمن أهداف التنمية اإلقتصادية بشكل عام، نظرا للرتابط والتداخل فيما بني عناصرها يف 

التنموية، وهو ما يعين أن حتقيق أهدا ف التنمية الزراعية هو حتقيق جلزء من أهداف التنمية العديد من اجلوانب 
  :1اإلقتصادية، حيث أن التنمية الزراعية هتدف إىل حتقيق ما يلي

زايدة الدخل الوطين الزراعي الذي يدخل ضمن الدخل الوطين اإلمجايل، مما يرفع من متوسط نصيب الفرد من  -
 .الناتج واإلنتاجية الزراعيةالدخل احلقيقي، ويتم هذا عن طريق زايدة النمو يف  

 
في   -  1 النخيل  زراعة  وواقع  العالمية،  االقتصادية  المتغيرات  ظل  في  الزراعية  التنمية  إستراتيجية  أعمر،         عزاوي 
 ،  2005الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر        
 . 10-9ص      
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زايدة اإلنتاج الغذائي لتلبية الطلب املتزايد من طرف السكان الذين هم يف تزايد كذلك، وإىل  زايدة الصادرات  -
القطاعات األخرى، خاصة قطاع  تغطية مطالب  الواردات، واىل خلق وظائف جديدة من خالل  واحلد من 

  .الصناعة

يف املناطق الريفية اليت يعتمد سكاهنا يف معيشتهم على القطاع الزراعي، رفع مستوى معيشة السكان خاصة   -
ومسكن وغريها، ابإلضافة إىل حتقيق  املادية من مأكل وملبس  الضرورايت  وهذا من خالل حتقيق زايدة يف 

  .مستوى مالئم من اخلدمات االجتماعية من الصحة والتعليم والثقافة يف هذه املناطق

ا  - املادي وحتقيق حتقيق اإلستقرار  الناتج  العمل على إنتاج أكرب قدر من  إلقتصادي بصفة مستمرة من خالل 
أعلى مستوايت إستغالل للمواد املتاحة من يد عاملة وموارد طبيعية وتكنولوجيا، خاصة وأن اإلنتاج الزراعي 

ا املناخية ومومسية اإلنتاج، مما يتطلب  إرتباطه ابلظروف  لتوسع يف اإلستثمار يف يتميز بعدم اإلستقرار بسبب 
اجملالت املختلفة  كإستصالح األراضي، وإقامة مشاريع الري والتوسع يف زايدة احملاصيل والتقليل من هجرة اليد 

 .العاملة إىل القطاعات اإلقتصادية

التوسع يف اهليكل اإلنتاجي إبستحداث وحدات إنتاجية جديدة أو تطوير الوحدات املوجودة يف خمتلف الفروع  -
 لزراعية سواء النباتية أو احليوانية، من خالل التوسع األفقي والرأسي وتدعيمها على إستخدام الطرق احلديثة يف ا

تابعتها عن اإلنتاج، مع توفري أحسن مدخالت اإلنتاج من آالت وبذور حمسنة وسالالت حيوانية جيدة، وم
     .طريق اإلرشاد الزراعي

ر وتنمية الفنون اإلنتاجية، والذي اعتربه الكثري من اإلقتصاديني أبرز التقدم اإلقتصادي والذي يقصد به تطوي -
عناصر التنمية اإلقتصادية وأهم أهدافها، حيث يتيح إرتفاع معدالت اإلستثمار إىل إرتفاع معدالت منو الدخل 

   مها:الوطين، الذي يؤثر بشكل مباشر على معدالت اإلدخار واإلستثمار ويتحقق هذا بتوفر شرطني أساسني 

   . توفر البحوث العلمية املتواصلة والدقيقة -

اليت سامهت يف - اإلجتماعية  الطبقات  بني خمتلف  الوطين  للدخل  توزيع عادل  اإلجتماعية، ويقصد هبا  العدالة 
حتقيقه، وبني خمتلف أفراد كل طبقة، وكذا العدالة يف توزيع منافع النشاط الزراعي بني املشاركني يف اإلنتاج،  وهو 

   دف األساسي ملعظم احلكومات.اهل

إحتياجاهتم - تليب  مداخيل  احلصول على  هلم  يتسىن  الريفية، حىت  املناطق  الشغل خاصة لسكان  مناصب  توفري 
   وتوفر هلم اإلستقرار.

 

 مقومات التنمية الزراعية:   -2

اإلطار املالئم للتنمية، وتراكم إضافة إىل مقومات التنمية اإلقتصادية اليت تطرقتا هلا سابقا واملتمثلة يف خلق  
رؤوس األموال، واملوارد الطبيعية، والتكنولوجيا والتقدم التكنولوجي، فإن التنمية الزراعية حتتاج إىل مقومات أخرى 
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املناخية،  والظروف  املائية،  واملوارد  الزراعية  األراضي  واملتمثل يف  الطبيعية  مرتبط ابملوارد  هو  ما  منها  خاصة هبا، 
  ما هو حيوي يتمثل يف توفر الثروة النباتية واحليوانية، وهو ما نتطرق إليه فيما يلي: ومنها 

متثل األرضي الزراعية القاعدة األساسية لإلنتاج الزراعي، مما جيعلها ثروة إسرتاتيجية البد   األراضي الزراعية:   -أ
حتسينها وتوسيعها عن طريق تزويدها من العمل على محايتها وتنميتها ابلوسائل املتاحة، من خالل العمل على  

ابحملسنات العضوية، والقيام إبستصالح األراضي واحلد من التوسع العمراين واإلجنراف والتصحر والتملح، وهو ما 
  :  1جيعل ممارسة النشاط الزراعي عليها يهدف إىل زايدة اإلنتاج عن طريق ثالثة حماور هي 

   . () التوسع األفقياضي املزروعة  ألر حمور زايدة اإلنتاج بزايدة مساحة ا -

   . ()التكثيف احملصويل  نتاج بزايدة املساحة احملصولية حمور زايدة اإل -

 .(وحدة املساحة )التوسع الرأسي  إنتاجيةاج بزايدة  حمور زايدة اإلنت-
وخيتلف تطبيق هذه احملاول من دول إىل أخرى، فنجد أن الدول املتقدمة تركز على احملور الثاين والثالث، وذلك   

النامية ال تزال تعتمد على احملور األول، مما جيعلها  إلعتمادها على التقدم التقين يف زايدة اإلنتاجية، أما الدول 
احتتاج   فقط إلستصالح  ليس  إستثمارات ضخمة،  التحتيةألراضإىل  البنية  لتوفري  بل كذلك  طرق، شبكات )ي 

، لذا على هذه الدول أن حتذوا حذو الدول التقدمة بتطبيقها احملور (الكهرابء، بناء اجلسور ،... اخل  الري، توصيل 
  الثاين والثالث الذي يتيح هلا أكرب إنتاجية وأحسن كفاءة إلستخدام األراضي الزراعية وأبقل تكلفة. 

املائية:املوا  -ب من   رد  حمدوديتها  وذلك حبكم  الزراعية،  التنمية  إلمكانيات  الرئيسي  احملدد  املائية  املوارد  تعد 
على  الكبرية  الضغوطات  إىل  ابإلضافة  النامية،  الدول  يف  أخرى  انحية  من  إستخدامها  واخنفاض كفاءة  انحية 

   :2ي إستخداماهتا واملتمثلة فيما يل

   .السكان إرتفاع معدالت منو   -

 .التغريات املناخية اليت يشهدها العامل، وزايدة التصحر وتدهور املوارد البيئية املختلفة -

   . التطور احلضاري اهلائل وغري املسبوق نتيجة لتحسن مستوى املعيشة ألغلبية سكان العامل -

املائية، خاصة غري املتجددة منها واملتمثلة يف تؤدي إىل إستنزاف املوارد  اإلنتاجية غري املستدامة اليت   األمناط   -
 .املياه اجلوفية

   .عدم إستخدام تقنيات الري احلديثة بصورة فعالة يف كافة اجملاالت الزراعية -

 
النمري خلف بن سليمان، شركات اإلستثمار في اإلقتصاد اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر  - 1

 . 100ص ، 2000

     11-6 رةلعربي للمياه، القاهرة في الفتعامر الجبارين، حلقة نقاش على هامش إجتماع الجمعية العمومية للمجلس ا -2 

/12 /2006                
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   غياب الوعي لدى األجيال اجلديدة واملتعلق بثقافة الرتشيد يف استخدام املياه.  -

املائ املوارد  النامية منها ضرورة رفع كفاءة إن هذه املشاكل والضغوطات وحمدودية  الدول وخاصة  ية تفرض على 
   :1إستعماهلا بشكل عام ويف تنمية القطاع الزراعي بشكل خاص من خالل العمل على 

الرش   التقطري،(ري  حتسني كفاءة البنية التحتية ألنظمة الري ورفع كفاءة الري احلقلية إبتباع النظم احلديثة يف ال -
 .احملوري(

 .   اليت تقتصد مياه الري وختفض التكاليف  الكمية املنتجة يف املساحة( نتاجية احملصول)إتباع طرق إ -
   

   . تغيري الصورة املتداولة على أن الزراعة هتدر املياه -

تنمية املوارد املائية عن طريق بناء السدود وإنشاء احلواجز املائية وحفر اآلابر، ووضع سياسة شاملة ومستدامة  -
  .د اهلام يف حياة اإلنسان واحليوان والنباتلتسيري هذا املور 

   توسيع وتطوير شبكات وأساليب الرصد املائية واإلهتمام ابلثروات املائية. -

احليوانية والنباتية   -ج الزراعية، ألن اهلدف الثروة  التنمية  الثروة احليوانية والنباتية من مقومات  يعترب توفر   :
السعي إىل حتقيق الرفاهية اإلقتصادية ألفراد اجملتمع، من خالل اإلرتقاء بكفاءة الرئيسي ألي نظام إقتصادي هو  

إستثمار هذه املوارد احليوانية والنباتية املتاحة وصيانتها، لضمان إستمرارها وقدرهتا على العطاء، والذي يتفق مع 
ا  املوارد  هذه  إستثمار  ميكن  وحىت  الزراعي،  للقطاع  اإلقتصادية  التنمية  ابلكفاءة أهداف  الزراعية  إلنتاجية 

النوعي  ابملستوى  والغذائية  الزراعية  املنتجات  من  اإلستثمارات  هذه  نواتج  تكون  أن  األمر  يستلزم  اإلقتصادية، 
حيقق  أخرى  انحية  ومن  انحية،  من  هذا  اخلارجية  أو  الداخلية  سواء  األسواق،  مبتطلبات  يفي  الذي  والكيفي 

ة الرئيسية، وخيلق فرص تطويرها إىل الوفاء ابحتياجات اجملتمع من السلع الغذائياإلستثمار يف تنمية هذه املوارد و 
 رمي ألفراد اجملتمع القائمني على عمليات اإلستثمار اإلنتاجي يف هذا القطاع. العيش الك

 دور الزراعة يف التنمية اإلقتصادية:   –3
التنمية اإلقتصادية ويف رفع  ل الزراعي دورا هاما يف  القطاع  الدول عب  العامل وخاصة  عجلتها يف معظم دول 

النامية، وذلك من خالل إسهام املوارد اإلقتصادية الزراعية ومعطياهتا اإلنتاجية سواء على صعيد احملاصيل الزراعية 
    :  2أو املنتجات احليوانية يف التأثري على املتغريات اآلتية 

 
المساعدة    - 1 مشروع  الغذائي،  األمن  حول  النهائي  التحرير  سالم،  الحمدي  والسياسات  المؤسسي  التحرير  زراعية  في 

        .7، ص2000 دمشق، سوريا،  كانون األول
 . 31-27ص ،1986لبنان ، الطبعة االولى ،د الشافعي, وآخرون, مكتبة االقصىمحمد محمو- 2
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للسكان:  -أوال الغذائية  اإلحتياجات  ال  توفري  الغذائية للتنمية  الزراعية  السلع  توفري  يف  أمهية كبرية  زراعية 
التوسع  ميثل  ما  وهو  احلديثة،  اإلنتاجية  الوسائل  اإلنتاجية إبستخدام  رفع  احليوانية، سواء من خالل  واملنتجات 
 الرأسي، أو زايدة الرقعة الزراعية وهو ما ميثل التوسع األفقي، حيث يؤدي كل منهما إىل زايدة حجم الناتج من 

وعية، وتعترب مسألة توفري الغذاء بصورة لكمية أو النالسلع الزراعية ملقابلة الطلب املتزايد عليها، سواء من الناحية ا
الغذاء  نقص  معاجلة  أن  إذ  الزراعية،  اإلقتصادية  التنمية  متغريات  مع  مرتابطة  عالقة  ذات  اجملتمع  ألفراد  مناسبة 

لعمال من زايدة كفاءهتم اإلنتاجية نتيجة حتسني ظروفهم الغذائية، وتوفريه يف ظل طبيعة الطلب عليه، سيمكن ا
وخيفض من أسعار هذه السلع ،هذا يعين أن الوصول إىل معدالت مالئمة من التنمية الزراعية، سيؤدي إىل حتقيق 

   ي.        اإلحتياجات األساسية ألفراد اجملتمع، كما أنه لتحقيق تلك اإلحتياجات يتطلب رفع كفاءة العمل الزراع

يلعب القطاع دورا هاما يف توفري املوارد النقدية واستخدامها يف توفري اإلحتياجات   توفري املوارد النقدية:   -نيااث
األساسية للتنمية اإلقتصادية، وذلك من خالل التوسع يف إنتاج احملاصيل التصديرية وفقا ملا متتاز به الدول النامية 

احملاصيل الزراعية وتوجيهها ألغراض التصدير، وابلتايل فإن القطاع الزراعي يعترب من ميزات نسبية يف إنتاج بعض  
املصدر الرئيسي للحصول على املوارد النقدية لتنمية اإلستثمارات، وجذب الوسائل التكنولوجية لرفع اإلنتاجية، 

  وزايدة حجم اإلنتاج. 

: إن تنمية القطاع الزراعي من خالل تنفيذ سياسة زراعية لة للقطاعات اإلقتصادية األخرى ماتوفري الع   -اثلثا
فعالة ابستخدام املوارد املتاحة واآلالت والتقنيات احلديثة يف الزراعة، متكن من حتقيق كفاءة إنتاجية عالية للعمل 
األخرى، كالقطاع  اإلنتاجية  للقطاعات  العمالة  من  حجم  توفري  على  وتعمل  انحية،  من  الزراعي  القطاع  يف 
إنتشار  وكذا  الزراعي،  العمل  يف  العاملة  األيدي  إىل  الزراعة  تقلص حاجة  نتيجة  واخلدمي،  والتجاري  الصناعي 
القطاعات األخرى  تلبية حاجة  الزراعة لدورها يف  العمل املومسي، األمر الذي حيقق أتدية  املقنعة بسبب  البطالة 

املة، وأثبتت التجربة التارخيية أبن الزراعة مثلت املصدر اليت حتتاج عملية التنمية فيها إىل التوسع يف األيدي الع
األساسي لأليدي العاملة اليت توفرت لتطوير القطاعات األخرى منذ الثورة الصناعية وحىت اآلن، األمر الذي يؤكد 

أجل ذلك أن نسبة املشتغلني يف القطاع الزراعي من جمموع املشتغلني يف اإلقتصاد تقل مع إستمرارية العمل من  
التقدم  حتقيق  حالة  يف  أي  العملية،  هذه  حتقيق  بعد  حد كبري  إىل  تنخفض  النسبة  هذه  وأن  التنمية،  حتقيق 

مستوايت منخفضة جدا يف الدول املتقدمة لصاحل زايدة نسبة العاملني يف   اإلقتصادي تصل العمالة الزراعية إىل
  . 1ما مع مقتضيات التطور ومتطلباتهالقطاعات األخرى، وابلذات الصناعةالتحويلية واخلدمات إنسجا

 
 . 119ص  2004إقتصاديات الوطن العربي، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع عمان، األردن فليح حسن خلف،  - 1
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حتتل احملاصيل الزراعية مكانة هامة يف جمال التنمية الصناعية، ملا   متوين الصناعة ابملواد األولية الزراعية:   -رابعا
خاصة  احمللية  الصناعات  تطور  وأن  الصناعية،  اإلنتاجية  العمليات  يف  زراعية كمدخالت  حماصيل  من  تقدمه 

م منها  متثلها  الغذائية  اليت  النسبية  األمهية  تظهر  هنا  ومن  الزراعية،  احملاصيل  إنتاج  يف  احملقق  النمو  مبقدار  رتبط 
التنمية الزراعية يف جمال التنمية اإلقتصادية الوطنية، إذ يتوقف النمو يف جمال الصناعات الغذائية على النمو احملقق 

  يف احملاصيل املرتبطة مبا يقدمه القطاع الزراعي.

: إن حتقيق معدالت منو مناسبة يف إنتاج احملاصيل الزراعية القطاع الزراعي سوق للسلع غري الزراعية  -مساخا 
سيرتتب عليه زايدة يف دخول املزارعني، ومن مث فإن التنمية الزراعية ستؤدي إىل زايدة الطلب الفعال للسلع غري 

يف   السوق  وابعتبار  السوق،  توسيع  إىل  يؤدي  مما  للسلع الزراعية،  واسعا  جماال  النامية  ابلدول  الزراعي  القطاع 
الصناعية، فإن ذلك يرتتب عليه أيضا منو يف الصناعات املرتبطة ابإلنتاج الزراعي وغريها، وهكذا جند أن اآلاثر 

ب غري املباشرة للتنمية الزراعية متتد إىل تنمية القطاعات اإلقتصادية األخرى، كما أن عملية تطوير الزراعة تتطل 
إستخدام أوسع لألمسدة واملبيدات واآلالت واملعدات الزراعية، مما يعين توسع يف الطلب على هذه املنتجات اليت 

  توفرها الصناعة.

مما سبق نستنتج أن للقطاع الزراعي دورا هاما وأساسيا يف التنمية اإلقتصادية والتنمية الشاملة من خالل أتثريه   -
الضرورية  الغذائية  اإلحتياجات  توفري  يف  مسامهته  بفضل  الوطين ككل،  لإلقتصاد  اإلمجايل  النمو  معدل  على 

لتنم للقطاعات األخرى، ومصدر  العمالة  توفري  الزراعية  للسكان ،ويف  املخرجات  تعتمد على  اليت  القطاعات  ية 
كمواد أولية هلا ،ومنفذا ملخرجات القطاعات األخرى اليت يستخدمها القطاع الزراعي يف تطويره، وابلتايل يصبح 

   القطاع الزراعي املساهم الرئيسي يف تكوين الناتج والدخل الوطين ملعظم دول العامل خاصة الدول النامية منها.   

 الزراعية يف اجلزائر ومدى مسامهة القطاع الزراعي يف اإلقتصاد الوطين: بحث الثاين: التنمية  امل

متيزت التنمية الزراعية يف اجلزائر بعدة تطورات متاشيا واإلصالحات اإلقتصادية والسياسية اليت عرفتها البالد 
بعد  أو  التسعينات  قبل  سواء  الزراعي،  القطاع  عرفها  اليت  التطورات ،واإلصالحات  مسايرة  هبدف  وهذا  ها، 

اإلقتصادية العاملية، فكان اإلهتمام ابلقطاع الصناعي واإلعتماد على قطاع احملروقات يف متويل خمططات التنمية 
ال  القطاع  ،وإمهال  جمماإلقتصادية  على  يتوفر  الذي  التنمية زراعي  يف  نوعية  قفزة  حيقق  جتعله  املقومات  من  وعة 

إخن أن  غري  السلع اإلقتصادية،  أسعار  وارتفاع  الوطين  اإلقتصاد  عرفه  الذي  املايل  والعجز  البرتول  أسعار  فاض 
قبل  من  مدعمة  وهيكلية  إقتصادية  إبصالحات  القيام  إىل  الدولة  دفع  العاملية،  األسواق  يف  والزراعية  الغذائية 

التنم يف  الزراعي  للقطاع  أكرب  أمهية  ،وإعطاء  العاملي  والبنك  الدويل  النقد  بتوفري كل صندوق  اإلقتصادية  ية 
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من بداية  خاصة  له،  الالزم  والدعم  والبشرية    اإلمكانيات  الطبيعية  املوارد  إستغالل كافة  هبدف  الثالثة،  األلفية 
  املتاحة له، وهو ما نتطرق إليه من خالل املطلبني التالني: 

 املطلب األول: التنمية الزراعية يف اجلزائر: 

الزراعية يف اجلزائر مرحلتني هامتني، مرحلة أوىل متيزت بتطبيق النظام اإلشرتاكي اعتمد فيها على عرفت التنمية  
ع الزراعي، خاصة يف جمال نظام اخلطط التنموية اليت أعطيت فيها األمهية للقطاع الصناعي وإمهال القطا 

ات ومتيزت التنمية اإلقتصادية فيها بعدة املوجهة لتنمية القطاع، ومرحلة اثنية بداية من التسعين  ت املاليةاملخصصا
مشاكل وأزمات أدت إىل طلب املساعدة من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، نتج عنه تطبيق إصالحات 
إقتصادية وتطبيق برامج اإلصالح اإلقتصادي والتكييف اهليكلي املفروض من قبلهما، مث تبعه تطبيق املخطط 

  لذي وفر الظروف املناسبة لتنمية هذا القطاع، وهو ما نتطرق إليه يف هذا املطلب. الوطين للتنمية الفالحية ،ا

 تطور التنمية الزراعية يف اجلزائر:    -1

عرفتها البالد ابلتحوالت اإلقتصادية اليت  اطاعرفت التنمية الزراعية هي األخرى مرحلتني أساسيتني للتنمية إرتب
  ن املرحلتني مها: اات،وه

   :(يف ظل النظام اإلشرتاكي88(ية الزراعية قبلالتنم  -أوال
عرف القطاع الزراعي يف ظل هذا النظام عدة حتوالت هبدف حتسني وضعية القطاع وزايدة حجم اإلنتاج الزراعي 
الداخلي اخلام، والوصول إىل حتسني املستوى املعيشي  الناتج  الناتج، ونسبة مسامهته يف  الفرد من هذا  ونصيب 

  للسكان أمهها: 
خالل إسناد   إىل حتقيق العدالة اإلجتماعية منالتسيري الذات الذي جاء بعد اإلستقالل مباشرة وكان يهدف   -

من   للفالح  اإلعتبار  إعادة  بغرض  الفالحني  إىل  اإلستعمار  من  املسرتجعة  املزارع  اإلقتصادية تسيري  الناحبة 
يعانون من  والذين  الريف  الفرتة هم يف  السكان يف هذه  أغلبية  وأن  والنهوض ابلقطاع، خاصة  واإلجتماعية 

إشر  العمل على  األمية، وكذا  وتفشي  العيش واجلهل  أهنا مل أتت صعوبة  إال  الوطين،  اإلقتصاد  بناء  اكهم يف 
ابلنتائج املرجوة نظرا ملركزية التسيري والبريوقراطية، مما أدى ابلدولة إىل إعادة النظر يف تسيري القطاع خاصة مع 

 .تطبيق نظام املخططات التنموية وإعادة أتميم األراضي الفالحية
هبدف إحداث تغيري جذري يف األرايف من أجل القضاء  1972 ةفجاء تطبيق نظام الثورة الزراعية يف سن  -

وإلغاء  األراضي  أتميم  طريق  عن  اجلزائري،  الريف  هبا  يتسم  اليت كان  واإلقتصادية  اإلجتماعية  الفوارق  على 
امللكيات الكبرية هلا وإعادة توزيعها، ومساعدة الفالحني وخلق الظروف املناسبة اليت تعمل على حتسني وترقية 

    م.وى معيشتهاألرايف، مع ضمان إستقرارهم وحتسني مستسكان  
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سنة  - لإلقتصاد   1981يف  اهليكلي  اإلصالح  سياسة  الدولة  إنتهاج  بسبب  تنظيم  إعادة  القطاع  عرف 
نتج تعاو   6000عنه حل  الوطين،  إدماجها ضمن  ت  يانتعاونية من  الزراعية وإعادة  سرية م  مزرعة   2000الثورة 

القانـون   1983، كما صدر يف  1مـزرعة منوذجية150مزرعة فالحية إشرتاكية و    0230ذاتيا، وبذلك مت إنشاء  
حق حيازة امللكية العقارية بواسطة اإلستصالح، وكان يهدف هذا اإلصالح إىل زايدة املساحة  املتضمن  16 -60

واملوارد الزراعية من أجل زايدة اإلنتاج وتقليص حجم الواردات، إال أن الزراعية وحتقيق اإلستغالل األمثل لألراضي  
رفتها البالد يف الية اليت عهذا اإلصالح مل ينجح بسبب العجز املايل الكبري الذي عرفه القطاع، وكذا الضائقة امل

جديدة متكنها من   من احملروقات، مما دفع الدولة إىل التفكري يف إصالحات  صادراهتا،  نتيجة إخنفاض 1986سنة
 التخلص من مشاكل متويل القطاع، ومن اخلسائر اليت كانت تتحملها خزينة الدولة. 

  سيري املركزي الذي مل  نتيجة فشل الت   :(قالتحول إىل إقتصاد السو )  88التنمية الزراعية بعد  -اثنيا  
وخدمة الدين لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية يف القطاع الزراعي على اإلنتاج، وارتفاع املديونية  يشجع العمال   

الذي كلف بتمويل الفالحة، دفع السلطات احلكومية إىل إختاذ إجراءات جديدة يف تنظيم اإلنتاج، للتخفيف من 
عجز امليزانية العمومية للدولة إجتاه القطاع، وجعله أكثر فاعلية من خالل التوجه حنو خوصصة شاملة وحرية يف 

وا القانون اإلنتاج  بتطبيق  وذلك  يف    87-19لتسويق،  األمالك 08/11/1987املؤرخ  تنظيم  إبعادة  املتعلق   ،
اإلنتاج  قرارات  إختاذ  حرية  مع  اإلنتاجية،  العملية  تكثيف  خالل  من  لإلنتاج  الرأسي  التوسع  هبدف  العمومية، 

اإلئتماين اإلتفاق  تطبيق  مع  خاصة  واملبادرة،  الدويل  والتسويق  النقد  صندوق  توجيه   1989سنة    مع  إلعادة 
من  والتخلص  اإلقتصادي  اإلستقرار  لتحقيق  السوق،  إقتصاد  آليات  على  القائم  النمو  حنو  الوطين  اإلقتصاد 

قانون   صدور  أن  كما  واألجنيب،  اخلاص  اإلنفاق  وتشجيع  العمومي،  يف  25-90اإلنفاق   املؤرخ 
املؤرخ يف   73-17األراضي املؤممة أبمر رقم املتعلق ابلتوجه العقاري الذي عمل على إسرتجاع  1990/ 18/11
ؤرخ يف امل28  -92واملرسوم التنفيذي رقم  ,  2مالك   22336إىل أصحاهبا الذي بلغ عددهم    1971/ 18/11
الذي حيدد شروط التنازل عن األراضي الصحراوية، والربانمج اإلستعجايل الذي صادقت عليه   1992/ 06/01

بتاريخ   الدولة   23/01/1998احلكومة  حتمل  مع  اإلمتياز،  طريق  عن  الفالحية  األراضي  إبصالح  املتعلق 
وإجن الطرق،  وشق  الكهرابء،  وتوصيل  املياه،  جلب  من  املشاريع  هلذه  الكربى  النفقات  األعمال تكاليف  از 

األفقي  التوسع  زايدة  على  تعمل  الربامج  هذه  جعل  املعنية ابإلستصالح،  العقارية  األمالك  الضرورية إلستعمال 

 
زبيري رابح، اإلصالحات في القطاع الزراعي في الجزائر وآثارها على تطوره، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم    - 1

     .23، ص 1996جامعة الجزائر، سنة  اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ،
محمد  -2 الحكومية؛  ،رجراج  للمنظمات  المتميز  األداء  حول  الدولي  العلمي  التسييرالمؤتمر  علوم  والعلوم    ،قسم  الحقوق             كلية 

 . 219ص، 2005مارس   09-08، جامعة ورقلةاالقتصادية؛
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وتشجيع   مناصب الشغل خلرجيي املعاهد الفالحية والقوى العاملة الشابة يف األرايف،   لألراضي الزراعية، وتوفري
اهلجرة العكسية من املدن إىل إستصالح األراضي يف املناطق الريفية، برامج اإلستثمار يف اجملال الفالحي، وتوسيع  

وابلتايل إستغالل املوارد الطبيعية واملوارد البشرية والتجهيزات املتوفرة، ويف هذا اإلطار حددت وزارة الفالحة عدد 
وفق ما يوضحه إمتيازات ومناصب الشغل املطروحة يف برانمج إستصالح األراضي عن طريق منح حق اإلمتياز،  

 : اجلدول التايل
 ( 1)اجلدول رقم  

 عدد اإلمتيازات ومناصب الشغل املطروحة يف برانمج إستصالح األراضي  

 1997/ 15/09عن طريق منح حق اإلمتياز إبتداء من 

   املساحة ابهلكتار       

   عدد االمتيازات 
عدد مناصب  
   الشغل

 قيمة الربانمج  
   ابملليار دينار 

املعدة  املساحة 
   لالستصالح 

عدد  
   املشاريع

   املناطق 

   جبلية 56  350392  23.9  245125 25137
   سهبية  62 310269 18.2 183505  13978 

 8708    اجلنوبية 22  18250 29.8 61175  
 اجملموع   40   678911 71.9 489805 47893 

                                  وزارة الفالحة، المخطط الوطني للتنمية الفالحية، برنامج إستصالح األراضي عن طريق منح حق اإلمتياز،   -:املصدر      

   .  41، ص1661وزارة الفالحة، الجزائر

على   إستحوذ  قد  اجلبلية  املناطق  يف  اإلستصالح  أن  نالحظ  السابق  اجلدول  خالل  من %51.61من 
% 45.70املساحة املقرر إستصالحها يف إطار برانمج اإلستصالح ابإلمتياز، مث تليها املناطق السهبية بنسبة  

بنسب ف%2.69ة  واملناطق اجلنوبية  العملية  املالية هلذه  املناطق اجلنوبية أكرب ، أما ابلنسبة للمخصصات  أخذت 
من إمجايل اإلعتمادات املخصصة هلا، مث تلتها املناطق   %41.44مليار دج ، واليت متثل نسبة  28.9 قيمة بـ  

، مع مالحظة أن املناطق اجلنوبية خصص هلا أكرب حصة %25.31ب  ، مث املناطق السهبية  %33.27بليةاجل
ود ابلدرجة األوىل لطبيعة املنطقة اليت تتطلب تكاليف كبرية يف عملية مالية رغم قلة املساحة املستصلحة، وهذا يع 

  اإلستصالح. 
هنايك سنة منصب شغل دائم حىت  179000هكتار وإنشاء  255000إن تطبيق هذا الربانمج مسح إبصالح    

النبات واحليواين مسحت له بزايدة نسبيه يف 2003 القطاع من زايدة يف اإلنتاج  النتائج احملققة يف  ابإلضافة إىل 
 20031سنة    %31. 6وإىل    1999  سنة   %10.55اىل الناتج الداخلي اخلام  

 
 . 102ص  ،مرجع سابق ،المخطط الوطني للتنمية الفالحية وزارة الفالحة  - 1
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تطبيق  يف مع  تزامنت  الزراعية  التنمية  من  جديدة  مرحلة  الزراعي  القطاع  عرف  الثالثة  األلفية  بداية  خمطط  
دفعة  أعطى  الذي  والريفية  الفالحية  للتنمية  الوطين  املخطط  إسرتاتيجية  تطبيق  يف  متثلت  اإلقتصادي،  اإلنعاش 
جديدة للتنمية الزراعية من خالل برامج حتفيز وتدعيم املستثمرين والفالحني، هبدف إحداث منو فعال يف القطاع 

الطبيعية وتن املوارد  يعتمد على احلفاظ على  املتاحة  الزراعي  للقدرات  تربة، )مية إستدامتها، اإلستعمال األحسن 
والبشرية املادية  الوسائل  إىل (املياه،  والسعي  األرايف،  سكان  خاصة  السكان  معيشة  مستوى  حتسني  وتنميتها، 

حتقيق األمن الغذائي، توسيع املساحة الصاحلة للزراعة من خالل عمليات اإلستصالح املختلفة، وخلق مناصب 
 .تقليص من حدة البطالة واهلجرة الريفيةشغل لل

الذي عمل على )  FNRNA)ة  ولتنفيذ أهداف هذا املخطط مت إنشاء الصندوق الوطين للضبط والتنمية الريفي
وتس إهتمام تسهيل  إىل  أدى  مما  فرتة،  أقل  الدعم يف  على  للحصول  الالزمة  الشروط  التمويل، وضع  عملية  ريع 

والفالحني   املساعدة املستثمرين  طلب  على  الفالحي  اجملال  يف  العلمية  املؤهالت  أصحاب  وحىت  واحلرفيني 
ي وزايدة إمجايل املساحة واإلستثمار يف هذا اجملال الفالحي، جعل القطاع حيقق نتائج مرضية يف إستصالح األراض

والتقلي  ،املسقية الزراعي  اجملال  يف  العمالة  وحجم  واحليواين  النبات  اإلنتاج  اخلضر وزايدة  خاصة  اإلسترياد  من  ل 
 ه. والفواك

   : مقومات التنمية الزراعية يف اجلزائر -2

من  عليه  يتوفر  ملا  اجلزائر،  اإلقتصادية يف  التنمية  اإلسرتاتيجية يف  القطاعات  أهم  من  الزراعي  القطاع  يعترب 
املنتجات   وتوفري  النمو  عجلة  رفع  يف  تؤهله  وبشرية  طبيعية  من مقومات  للعديد  الوسيطة  واملدخالت  الغذائية 

الصناعات التحويلية، وزايدة الناتج احمللي اخلام، وحتسني مستوى املعيشة لنسبة كبرية من سكان الريف، وكذلك 
  للعاملني يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية األخرى املرتبطة هبذا القطاع، وهذه املقومات تتمثل فيما يلي:

  يعية:املوارد الطب  -أوال

  املقصود هبا اهلبات اليت منحها هللا لإلنسان يف الطبيعة، وأوجدها له لتمكينه من تلبية حاجاته ورغباته، 

، وهذه املوارد تعترب نقطة البداية لعملية التنمية الزراعية، فتوفرها يسمح (األرض، املياه، املعادن،...املتمثلة يف)
للمحافظة على وجوده من جهة، ووسيلة ضغط على الدول اليت تتميز    لإلنسان إبنتاج السلع الغذائية الضرورية

بضعف إنتاجها من جهة أخرى ،وتتمثل هذه املوارد الطبيعية يف األراضي الزراعية واملوارد املائية وهو ما نتطرق إليه 
 :فيما يلي

   األرضي الزراعية:  -أ

األساسية  القاعدة  وتشكل  بلد،  أي  الزراعية يف  التنمية  إمكانيات  على  يؤثر  عامل  أهم  الزراعية  األراضي  تعترب 
لإلنتاج الزراعي، فتوفرها يف أي دولة يعترب ثروة إسرتاتيجية البد من العمل على محايتها واحملافظة عليها وتنميتها 
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التوسع )اإلنتاج الزراعي وتوسعه من خالل زايدة املساحة الزراعية    ابلوسائل املتاحة، كما أن هلا دورا كبريا يف منو
احملصولية  (األفقي املساحة  زايدة  أو  احملصويل)،  املساحة  (التكثيف  وحدة  إنتاجية  زايدة  أو  الرأسي)،  ، (التوسع 

األراضي   بنيومتثل  ما  اجلزائر  يف  ب  %17.8و    %16.507الزراعية  املقدرة  الكلية  املساحة  إمجايل   ـ  من 
 .1هكتار   23817100

 املوارد املائية:    –ب         

متثل املياه أهم عنصر للحياة كما أهنا تعترب من العناصر األساسية اليت تتحكم يف اإلنتاج الزراعي وتكثيف 
الزراعة، وأن تطور هذا القطاع وتنميته مرهون حبجم املوارد املائية املعبئة له، اليت تستغل يف الري الزراعي وتوسيع 

ر فعال يف التحكم يف حجم املساحة املسقية، واليت هي ضئيلة املساحة املسقية، كما أن الظروف املناخية هلا دو 
الزراعية نتطرق   التنمية  املائية يف  املوارد  جدا يف اجلزائر مقارنة مع حجم األراضي الصاحلة للزراعة، ولدراسة دور 

  اضي املسقية. إلىالعناصر التالية: حجم ومصادر املياه يف اجلرائر، وطرق إستغالل املياه يف الزراعية، وحجم األر 

 حجم ومصادر املياه يف اجلزائر:  -1

إن إتساع مساحة الرتاب الوطين وتنوع املناخ نتج عنه إختالف كبري يف كمية املياه ومصادرها بني القسم 
حجم املوارد املائية 3مليار م13منها   3مليار م20الشمايل والقسم اجلنويب، وتقدر املوارد املائية يف اجلزائر بـ  

، (يف اجلنوب  3مر  مليا5ابلشمال و    3مليار م1منها  ) ,  من املوارد املائية اجلوفية3مليار م7السطحية ابلشمال، و  
، ولتحديد توزيع هذه املوارد قمنا بتقسيم البلد إىل قسمني 2قابلة للتجديد    % 75املوارد املائية    وأن هذه،

                  أساسيني: القسم الشمايل والقسم اجلنويب.   
 حجم ومصادر املياه يف الشمال:    -1-1

  تنقسم املوارد املائية يف الشمال إىل ثالثة موارد رئيسية هي:
املطرية:   -أ املائية  امل  املوارد  املوارد  أهم  األمطار وهي  لسقوط  السنوي  املتوسط  يرتاوح  الشمال، حيث  ائية يف 

 80حيث أن    ، يتغري توزيعها جغرافـيا بني املناطـق الساحلية ومناطـق مشال الصحراء3مليار م  100و  95مابني  
، فيوزع إىل 3مليار م  16والباقي املتـمثل يف  ,  %84إىل    %80منها يتعرض للتبخر، ما متثل نسبة    3مليار م

م  3.5 أغلب     3مليار  به  تتميز  الذي  اإلحندار  بسبب  وذلك  اجلوفية،  املائية  الطبقات  تغذية  تساهم يف  فقط 
يف السـدود،   3مليار م  5.2  الـوداين، ليحتفـظ منـها حبـوايل تتدفـق يف األهنار و   3مليار م  12.5مناطق الشمال، و

   املاحلة.    تتدفق مباشرة يف البحر والشطوط  3مليار م 7.3و

 
أفاق، العدد   - 1 الجزائر بين اإلنتاج والمساحة، مقال منشور في مجلة  الفالحة في  العلوم  4لزعز علي،  ، الصادرة بكلية 

   . 4، ص1998بةاإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنا
2 - Boualem REMINI, La problématique de L’eau en Algerie, Office des publications universitaires, Alger2005, 

p14.
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  تتمثل املواد املائية السطحية يف:  املوارد املائية السطحية:   -ب
 

جمرى معظمها يف إقليم التل   30اليت يقدر عددها بنحو   تتمثل يف جمموعة األودية واألهنار  الوداين واألهنار: -
وأمهها: وادي   3مليار م12.4وتصب يف البحر املتوسط، وتتميز أبن منسوهبا غري منتظم وتقدر طاقتها بنحو  

 ، ابإلضافة إىل وادي السيبوس والصومام ويسر اليت تنتج 3الشلف والوادي الكبري واليت تنتج أكثر من ملياري م
أما وادي الداموس والصفصاف والعرب واخلميس وكراميس وبودواو، فهي تنتج    سنواي،  3مليار م  500اكثر من  

 3مليون م 500و   100سنواي، وأخريا وادي اتفنة واحلراش ومازفران تنتج مابني   3مليون م 100و 30مابني  
  سنواي.

الئمة لبناء السدود يف تعترب السدود من املنشات الرئيسية لتخزين املياه، ويقدر اخلرباء عدد املواقع امل   السدود:-
بنحو النظرية  الناحية  من  بـ    250اجلزائر  يقدر  املنشاة  السدود  عدد  ولكن  ختزين 1سدا   114  موقعا،  ، حبجم 

بـ  3مليار م  5.2إمجايل ال يتعدى   تفوق سعتـه   سدا52، منها  3مليار م  2.228، وحبجم إمجايل منتظم يقدر 
ن مليو 10  حوايلة ترتاوح طاقتها التخزينية  سدود صغرية ومتوسطفهي  (  سد   32)، ابقي السدود  3ماليني م10

  . 3مليون م 960, بطاقة ختزين تعادل  , من اكرب السدود هو سد بين هارون بوالية ميلة3م
، وهي 3هي أحواض مائية وتسمى أيضا البحريات اجلبلية وقدرة التخزين فيها ال تفوق مليون م  احملاجز املائية:-

مليون   213حاجـزا بطاقة إستيعاب تبلغ    834تسـتغل أساسا يف السـقي وتـربية املواشي، ويبلغ عـددها حـوايل  
  تبقى غري مستغلة.  %20تربية املواشي، و  يف   % 5يف القطاع الزراعي، و %75  ، يستغل منها3م

قدرت املصاحل التقنية للوكالة الوطنية للموارد املائية ومديرية هتيئة املنشات الكربى إن   املوارد املائية اجلوفية:  -ج
  .منها حاليا % 90، يتم إستغالل 3مليارم  2حجم املوارد املائية اجلوفية يف الشمال تقدر حبوايل  

 حجم ومصادر املياه يف اجلنوب اجلزائري:   -1-2
املساحة اإلمجالية، وهو يدخل ضمن املناطق الشبه جافة واجلافة مما   من  3مليار م  85ر  يغطي اجلنوب اجلزائ

ملم/سنة، وتتمثل املوارد املائية األساسية يف املياه اجلوفية اليت 100جيعل متوسط معدل تساقط األمطار يقل عن  
عمقها يف بعض األماكن إىل   ، وهي مياه عميقة عن سطح األرض حيث يصل3م مليار   5ميكن إستغالل منها  

مليون   505منها    3مليون م  725، أما احلجم املستغل فيقدر بـ  (م300م و  200بني  )م، ما عدا أدرار2000
بئرا، كما يوجد ابإلضافة إىل املـوارد اجلوفية ثالثة سـدود كبرية بسعة  742تستغل يف السـقي بواسطة أكثر من  3م

     . 3مليون م  415.85

 حتلية مياه البحر:   -3--1

 
1 - Boualem REMINI, op.cit , p17.  
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درة ب تتجه اجلزائر يف السنوات األخرية حنو إستغالل مواردها املائية البحرية املمتدة على سواحلها الشاطئية املق
  900كلم، من خـالل إنشاء العديد من مصانع حتلية مياه البحر، أمهها مصنع أرزيو بطاقة إنتاجية كلية   2500
 10اليوم، ابإلضافـة إىل إنشاء  يف   3م ألف  200ر الذي ستكون طاقـة إنتاجه يف اليوم، مصنع اجلزائ  3ألف م

مصنع صغري يتم تشييدها حاليا لتنتج   22يوميا، و  3ألف م 200و  50مصانع أخرى بطاقة إنتاجية ما بني  
 . يف اليوم من املياه احملالة  3يوميا، ليتم الوصول إىل إنتاج أزيد من مليون م  3ألف م  57أكثر من  

 إستخدام املياه يف الزراعة:   -2

من املساحة الزراعية تستغل إعتمادا     %90تعتمد الزراعة يف اجلزائر أساسا على الزراعة املطرية، حيث أن  
نوفمرب وشهر مارس، كما أهنا  الغالب بني شهر  ينحصر سقوطها يف  اجلزائر  األمطار يف  إال أن  األمطار،  على 
تتسم بعدم اإلنتظام والتذبذب الشديد والتوزيع غري املنتظم بني مناطق الوطن، مما يتطلب اللجوء إىل الري الزراعي 

هذا   تنمية  أجل  اهلطول  من  ذات  األراضي  بعض  يف  الزراعة  وتكثيف  املسقية  الزراعية  األراضي  بزايدة  القطاع 
والبطاطا  واألعالف  األساسية كاحلبوب  الغذائية  املواد  من  املتزايد  الوطين  الطلب  تغطية  هبدف  وهذا  املطري، 

ايت املتحدة األمريكية حققت يف وميكن الذكر أن الوال  حتتاج إىل كميات كبرية من املياه، واخلضار والفواكه، اليت  
 املناطق شبه صحراوية اليت اليتعدى معدل 

إستخدام نظام  قنطار من احلبوب يف اهلكتار بفضل 80ملم يف السنة، على إنتاج يعادل   80التساقـط فيها عن  
لسقي ابملياه ، وابلنسبة للجزائر فقد كشفت دراسات حول الرتبة أن املساحة اإلمجالية القابلة ل1الري املناسب 
 . 2يف الصحراء ألف هكتار  300و  مليون هكتار يف الشمال 1.2مليون هكتار، منها    1.5املعبئة تقدر بـ  

 املوارد البشرية:   -اثنيا

يعترب العنصر البشري احملرك األساسي واملهم ألي قطاع إنتاجي بصفة عامة وقطاع الزراعة بصفة خاصة، فهو 
ا املتوفرة العنصر الذي إبمكانه حتقيق  الطبيعية، واإلستغالل األمثل لإلمكاانت  املوارد  لشروط املالئمة إلستغالل 

،وحتقيق التنمية الزراعية، خاصة إذا كان هذا العنصر البشري ذو مؤهالت علمية وتقنية، متكنه من توفري شروط 
 . رفع اإلنتاج الزراعي إىل املستوى الذي يتكفل بتحقيق اإلحتياجات الغذائية للسكان 

العمليات  معظم  نظرا ألن  البشري،  العنصر  على  الزراعي  اإلنتاج  أساسا يف  تعتمد  اليت  الدول  من  اجلزائر  تعد 
الزراعية مازالت تنجز يدواي، وذلك يعود لقلة املعدات الالزمة أو تعذر مكننة بعض العمليات، مما إجنر عنه وجود 

ف أكثر على املوارد البشرية ينبغي أن نتعرف على: عدد كبري من العنصر البشري يف هذا القطاع، وألجل التعر 
 حجم القوة العاملة يف الزراعة، حجم القوة العاملة املؤهلة ومستوى أتطريها. 

 
    .220زبيري رابح، مرجع سابق، ص - 1
   .221نفس المرجع، ص - 2



 يف اجلزائر   هادية واإلمكانيات املتاحة لتصدور القطاع الزراعي يف التنمية اإلق   ................الفصل األول  

22 
 

   حجم قوة العمل الزراعية:   -أ

اإلقتصاد مل يعرف حجم القوة العاملة الزراعة يف اجلزائر تطورا ملحوظا يف التسعينات نظرا للمشاكل اليت عرفها  
الوطين يف هذه الفرتة، وختلي الدولة جزئيا عن هذا القطاع، لكن بتطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية عرفت 

 .القوة العاملة فيه تطورا ملحوظا 
 

 حجم القوة العاملة املؤهلة ومستوى أتطريها:    -ب

من العناصر الضرورية لتنمية هذا يعترب التكوين والتأهيل للفالحني واألشخاص الذين يعملون يف القطاع  
القطاع وتوجيهه إىل الطرق السليمة لزايدة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية، وذلك مبعرفة كيفية إستغالل الوسائل احلديثة 
ومواد الصحة النباتية واحليوانية، ابإلضافة إىل إستخدام الطرق احلديثة يف تربية احليواانت والدواحن، لذا عملت 

طبيقها للمخطط الوطين للتنمية الريفية إىل تنمية هذا اجملال، من خالل تكوين وإعادة تكوين الدولة خالل ت
العديد من الكوادر يف خمتلف املستوايت، وفتح مراكز لألحباث، والقيام ابلعديد من امللتقيات والندوات يف كل 

 . اجملالت الفالحية

 البحث العلمي الزراعي:    -ج
 املتعلق 11-98قومات تنمية القطاع الزراعي وتطوره، ومنذ صدور القانون يعترب البحث العلمي من م

البحث العلمي والتكنولوجي، من خالل الربامج الوطنية للبحث وكذا الربامج القطاعية والربامج يف إطار بتوجيه  
ال مستوى  وعلى  الوطين  املستوى  على  العلمية  البحوث  جمال  يف  الباحثني  عدد  إرتفع  ،فقد  قطاعات، الشراكة 

الريفية  والتنمية  الغذائية  جمال  يف  خاصة  للقطاع  التنموية  ابملشاكل  البحوث  إهتمت  الزراعي  للقطاع  فبالنسبة 
،ابإلض املستدامة  الغاابت  والتنمية  جمال  يف  البحوث  إىل  التصحر، ) افة  مكافحة  والتعرية،  اإلجنراف  مكافحة 

واحليوانيةوالتحسين النباتية  الوراثية  تطو (ات  فقد  من  ،  الباحثني  عدد  سنة    193ر    239إىل    2000ابحث 

كان يهدف    11-98%، مع العلم أن قانون  23 الفالحية، بنسبة منو يف كل التخصصات 2006ابحث عام 
 1456ىل  إ  2004سنة    808، كما أن عدد البحوث إنتقلت من  1ابحث   550إىل الوصول إىل أكثر من  

 %، مع العلم أنه يشرتك أكثر من ابحث يف نفس البحث. 80بنسبة زايدة    2006حبث سنة  
يف األخري ميكن القول أن القطاع الزراعي ميلك قدرات بشرية من عمال ومستثمرين وتقنيني وإطارات وابحثني يف   
والتكوينية   واملالية  املادية  اإلمكانيات  هلا  إذا وفرت  القطاع  النمو يف  الفالحية إبمكاهنا حتقيق  التخصصات  كل 

 والتوجيهية الالزمة. 

 املوارد النباتية واحليوانية:   -اثلثا  

 
 . 42ص  ، 2007سبتمبر  ،التقرير العربي الموحد- 1
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النباتية واحليوانية من مقومات التنمية الزراعية، فتوفرمها حيسن من مستوى معيشة السكان  يعترب توفر املوارد 
واحليواين من خالل ،وحيقق األمن الغذائي واإلستقرار، ويف هذا اإلطار عملت الدولة على تنمية اإلنتاج النبات  

توفري شروط اإلنتاج والدعم والتحفيزات الضرورية، وقيامها بتوفري البنية التحتية الالزمة لذلك، مما أدى إىل زايدة 
   :واين وهو ما نتطرق إليه فيما يلياإلنتاج الزراعي بشقيه النبات واحلي

 تطور اإلنتاج النبايت:   -أ

اإلنتاج الزراعي ملا له من أمهية يف توفري اإلحتياجات الغذائية للسكان يعترب اإلنتاج النبات، أهم مصادر  
واملدخالت الوسيطة للعديد من الصناعات التحويلية، وهو ما يسمى مبسامهة الناتج الزراعي، كما يوفر النقد 

واردات األجنيب من خالل عائد الصادرات من السلع الغذائية، أو من خالل توفري سلع حملية حيد من حجم ال
الغذائية، وهو ما يدعم ابلتايل متويل برامج التنمية، وعملت اجلزائر من خالل براجمها املختلفة إىل تطوير هذا 

 .اإلنتاج

   اإلنتاج احليواين:   -ب

  يعترب اإلنتاج احليواين اثين عنصر يف التنمية الزراعية من حيث توفري العناصر الغذائية الضرورية لإلنسان، 

زايدة إنتاجه تقلل من عملية اإلسترياد وتوفري النقد األجنيب الذي ميكن إستعماله يف تطوير هذا النوع من كما ان    
بية احليواانت يف بالدان ابلتنوع، حيث جند النظام التقليدي اإلنتاج أو اإلنتاج الفالحي بصفة عامة، وتتصف تر 

الذي يتالءم مع احليازات الفالحية الصغرية والواسعة اإلنتشار، إىل جانب النظم احلديثة للرتبية واإلنتاج املكثف 
ئية من التجاري، الذي يتسع ويتطور بشكل ملحوظ وحيقق نتائج ابرزة أدت إىل ختفيض العجز يف املنتجات الغذا

وجتعل  واملقنعة،  املومسية  البطالة  وختفيض  التشغيل  فرص  توفري  إىل  ابإلضافة  والبيض،  والبيضاء  احلمراء  اللحوم 
 . ي أكثر إنتظاما وأقل مومسيةالنشاط الزراع

 املطلب الثاين: مسامهة القطاع الزراعي يف اإلقتصاد الوطين: 

املنتج للسلع الغذائية األساسية، هبدف إشباع احلاجيات املتزايدة للسكان يعترب القطاع الزراعي القطاع الرئيسي  
وفق التزايد غري احملدود لعددهم، ومع تنامي القطاعات األخرى وتطورها يبقى القطاع الزراعي حيتل مكانة 

ويف   الصدارة من حيث األمهية بني القطاعات األخرى لدى خمتلف دول العامل وخاصة الدول املتقدمة منها،
اجلزائر على الرغم من تنوع القطاعات اإلقتصادية وتعددها يبقى القطاع الزراعي بشقيه النبات واحليواين من أهم 

القطاعات حمل إهتمام الدولة خاصة بداية من األلفية الثالثة، وتطور املفاوضات مع املنظمة العاملية للتجارة الذي 
وتظهر األمهية الكبرية هلذا القطاع يف اإلقتصاد الوطين من   يات لديها، ي فيها من أهم اإلتفاقأصبح القطاع الزراع

احمللي اإلمجايل، ويفخالل مسامهته يف الناتج     
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خاصة يف املناطق الريفية، وكذا مسامهته يف توفري املواد الغذائية  شغل لعدد كبري من السكان  اصب وتوفري مننيأتم 
ألخرى خاصة القطاع الصناعي نظرا للعالقة املتبادلة بينهما، ا  قطاعاتالضرورية للسكان، ومسامهته يف تطوير ال

من خالل تصدير الفائض من اإلنتاج إىل اخلارج واحلصول   ابإلضافة إىل مسامهته يف تنمية اإلقتصاد الوطين ككل 
ما ينجم عنها من على النقد األجنيب لتمويل عملية التنمية اإلقتصادية ،دون أن ننسى دور عوائد اإلنتاج الزراعي و 

 : قوة شرائية تساهم هي األخرى يف تنمية اإلقتصاد الوطين، وهو ما نتطرق إليه فيما يلي

 : مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل الناتج الوطين وتوفري مناصب الشغل  -1
يعد القطاع الزراعي من القطاعات اإلقتصادية اهلامة يف اجلزائر، من حيث مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل،   

 :لريفية، وهو ما نتناوله فيمايليوملا يستوعبه من حجم القوة العاملة اإلمجالية خاصة يف املناطق ا
 : أوال :مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل الناتج الوطين

نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل الناتج الوطين من دولة إىل أخرى حسب طبيعة إقتصاد كل   ختتلف   
حيث  من  أمهية  الزراعي  القطاع  حيتل  اجلزائر  ويف  تطوره،  ومدى  القطاع  هلذا  الدولة  توليها  اليت  واألمهية  دولة 

ويف الرفع من متوسط نصيب الفرد من   مسامهته يف تكوين الدخل الوطين، وتوفري الدخل لنسبة كبرية من السكان
 . دهذا الدخل، الذي يعترب من أهم املؤشرات اليت توضح النمو اإلقتصادي للبال

 مسامهة القطاع الزراعي يف توفري مناصب الشغل:   -اثنيا

ثل للقطاع الفالحي دورا كبريا يف توفري مناصب العمل والتقليص من البطالة خاصة يف املناطق الريفية اليت مت
، وأن نسبة تزايد السكان العاملني يف القطاع 2010  سنة يف من جمموع السكان   %36نسبة السكان هبا حوايل  

، وهو ما يبني إمكانية القطاع يف %1.8سنواي، بينما تقدر نسبة تزايد إمجايل السكان بـ    %2الفالحي تقدر بـ  
اهلجرة  الفالحي يعرف  القطاع  أن  إليه هو  الريفية، لكن ما جيب اإلشارة  العاملة  القوة  إستيعاب عدد كبري من 

املقنعة البطالة  وأن  ،الريفية،  املومسية،  عمال  البطالة  من  تتكون  فعليا  املستخدمة  العمل  قوة  من  الكبرية  النسبة 
 ة مؤقتة. مأجورين يعملون بصف

 القطاع الزراعي يف التنمية املستدامة ابجلزائر:   مسامهة   -2

املستدامة  الزراعية  ابلتنمية  اإلهتمام  املستدامة من خالل  التنمية  الزراعي دورا هاما يف حتقيق  القطاع  يلعب 
املعد  الزراعي بنفس  الزراعة املكثف على اإلستمرار يف اإلنتاج  العالية، نتيجة لظهور بوادر عدم قدرة نظام  الت 

والوفاء ابحتياجات السكان من الغذاء الكايف والسليم، دون التأثري على البيئة وصحة املستهلكني،  وأمناط احلياة 
الوفاء  يكفل  متوازن  زراعي  نظام  يف  التفكري  إىل  ابلعلماء  دفع  مما  األرايف،  وسكان  للمزارعني  اإلجتماعية 

من هلم غذاء صحيا وبيئة نظيفة وموارد طبيعية مصانة ومنتجة، ومن هنا مبتطلبات األجيال احلالية واملستقبلية تض
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نشأ ما يسمى ابلتنمية الزراعية املستدامة اليت أصبحت اآلن متثل حمورا جوهراي يف السياسات الزراعية للعديد من 
 . 1دول العامل ومنها اجلزائر 

 أوال: مفهوم التنمية الزراعية املستدامة: 
للمستهلكني  وكاف  زراعي صحي  إنتاج  الطبيعية يف حتقيق  املوارد  إستخدام  أهنا  املستدامة  ابلزراعية  يقصد 
ومربح للمنتجني، مع ضرورة أن تكون العمليات الزراعية املستخدمة غري ضارة ابلطبيعة والبيئة ومصاحل األجيال 

 القادمة. 

تعر  بقدرة كما  اإلخالل  دون  احلاضرة  األجيال  ومتطلبات  إحتياجات  بتلبية  تسمح  تنمية  أهنا  على  ف كذلك 
 . 2األجيال املقبلة على تلبية إحتياجاهتا 

وتعرفها منظمة األغذية والزراعة على أهنا إدارة وصيانة قاعدة املوارد الطبيعية املهيأة إىل التغيري التقين واملؤسسي مبا 
حتياجات اإلنسانية وبصورة مستمرة لألجيال احلالية واملستقبلية، ابلعمل على التنمية الزراعية يف يضمن حتقيق اإل 

وتكون غري ضارة بيئيا ومناسبة فنيا ,التنوع الوراثي للنبات واحليوان قطاعات الزراعة والغاابت يصون األرض واملياه و 
 . ياوقابلة للتطبيق إقتصاداي ومقبولة إجتماع

إستدامة    مما للتنمية من خالل  اإلقتصادي  املستدامة هتتم ابلبعد  الزراعية  التنمية  احلصول   سبق نستنتج أن 
على العوائد املالية من الزراعة، وابلبعد البيئي ابحملافظة على البيئة وتقليل أتثري النشاط الزراعي على املوارد الطبيعية 

صحي جلميع املستهلكني مع حفظ حقوق األجيال املستقبلية ،وابلبعد اإلجتماعي ابحلصول على إنتاج غذائي  
               . واستمرارها، مما جيعل الزراعة املستدامة نظاما زراعيا شامال ومتكامال يهتم ابجملاالت الزراعية

 
 اثنيا: التنمية الزراعية املستدامة يف اجلزائر: 

ما يف التنمية الزراعية املستدامة من خالل مسامهته يف يف هذا اإلطار يلعب القطاع الزراعي اجلزائري دورا ها
تكوين الناتج الوطين احمللي، وكذا ابعتباره املورد الرئيسي لدخل السكان الذين يزاولون نشاطاهتم به، واإلستقرار 

رايف، يف املناطق الريفية، والرفع من مستوى املعيشي هلم مع تطوير مستوايت اخلدمات الصحية والتعليمية يف األ
واملوارد ،  (ألرض واملاءا (  وارد األساسية من موارد طبيعيةوإن احملافظة على هذا القطاع وتنميته يسمح إبستدامة امل

وتنميتها، مع تلبية اإلحتياجات الغذائية املتزايدة وفق الزايدة   (ية واحليوانية والكائنات الدقيقةاملوارد النبات)  احليوية
رة حتارب الدول النامية خاصة إذا علمنا أن الدول املتطو   وهو ما ميثل األمن الغذائي،السكانية حاليا ومستقبال،  

وتنافسها على أسعار منتجاهتا الزراعية، حبيث ال ترغب إبلغاء الدعم واملعوانت املقدمة ملزارعيها يف املفاوضات 

 
 . 189ص ،مرجع سابق ،رابح زبيري - 1

 . 13ص   ،2003الحل، دار الفكر العربي، مصر   -األثر -صالح محمود الحجار، السحابة الدخانية المشكلة - 2        
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إبتداء من  اخلاصة ابلزراعة يف املنظمة العاملية للتجارة اليت عقدت عدة جوالت تفاوضية   2001يف هذا الشأن 

 . 1لتخفيضها 

 ية تقوم الدولة اجلزائرية يف السنوات األخرية مبحاولة تنمية القطاع الزراعي وحتقيق التنمية الزراع
  املستدامة من خالل: 

  .ومحايتهاالعمل على زايدة اإلنتاج الزراعي بشقيه النبات واحليواين مع احملافظة على املوارد الطبيعية   -

إنشاء  - تشجيع  الطرق،  الطاقة،  املياه،  مرافق  خاصة  الريفية  املناطق  يف  التحتية  البنية  حتسني  على  العمل 
   .الصناعات الصغرية واملتوسطة مع توفري الدعم الال زم لسكان األرايف 

  .رها حتسني املمارسات الزراعية وأساليب الري احلديثة لرفع كفاءة إستغالل املياه واحلد من هد  -

   .تنمية وتطوير املراعي والغاابت حفاظا على البيئة واحلد من التصحر مع تكثيف الربامج اإلرشادية للمزارعني -

لألسعار  - حوافز  نظام  ووضع  الزراعة،  يف  األمد  الطويلة  اإلستثمارات  تشجيع  هبدف  امللكية  حقوق  تعديل 
   .املتدهورة

األنشط - خمتلف  يف  لإلستثمار  اخلاص  القطاع  للضبط حتفيز  الوطين  املخطط  تطبيق  خالل  من  الزراعية  ة 
والتنميةالفالحية الذي وفر الدعم املباشر وغري املباشر ملدخالت اإلنتاج، وتقدمي القروض بدون فوائد وضماهنا، 

  .أسعار املنتجات الزراعية األساسية  ودعم

احلديثة - الري  طرق  إستخدام  يف  خاصة  املستدامة  الزراعية  املمارسات  من   حتسني  والتقليل  العضوية  واألمسدة 
  . إستخدام املبيدات الكيميائية واإلهتمام ابملكافحة البيولوجية

  .العمل على جتميع مياه األمطار ومعاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها يف الزراعة -

 .التحتيةالتوسيع األفقي لألراضي الزراعية عن طريق إستصالح األراضي وتوفري البنية   -

والتسويق واخلدمات  - اإلنتاج  للنظم  والتحديث  التطوير  متطلبات  بتوفري  الزراعي  لإلنتاج  الرأسية  التنمية  تدعيم 
  . املساندة  والدعم الالزم لذلك

 
 

 

 
األشرم محمود، التنمية الزراعية المستدامة العوامل الفاعلة، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، القاهرة   - 1

 . 27، ص2007
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 : الصة الفصل األولخ
 واهليكلية والتنظيمية، فمن الناحية تعترب التنمية اإلقتصادية تعبريا عن التغريات اإلقتصادية واإلجتماعية  

الفرد منه، مما  ينتج عنه زايدة حقيقية يف نصيب  الوطين والذي  الزايدة احلقيقية يف الدخل  اإلقتصادية تعرب عن 
اجملتمع،حيس أفراد  معيشة  مستوى  يف  على    ن  الرتاكمويساعد  يدعم  الذي  اإلدخار  والتقدم   زايدة  الرأمسايل 

التكنولوجي يف اجملتمع، الذي يعمل على رفع اإلنتاج والدخل ويساهم يف حتسني الوضع اإلجتماعي للسكان، من 
خالل حتسني مستوايت الصحة والتعليم وتقليص البطالة، وكذا تطوير وسائل النقل واملواصالت وتقدم املؤسسات 

اهليكلية التعديالت  إىل  ابإلضافة  ووضع   املالية،  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  التغريات  هذه  ملواكبة  والتنظيمية 
 إسرتاتيجيات لذلك هبدف احملافظة على هذه النتائج احملققة وتطويرها واستمراريتها.  
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 الفصل الثاين 
 الدعم الزراعي يف اطار السياسات

 دولية و الوطنية الزراعية ال
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 متهيد 
قدمة أكثر الدول وتعترب الدول املت  على التجارة الزراعية الدولية،  يعترب الدعم الزراعي من أكثر العناصر أتثريا

الدعم،  هلذا  االقتصادي    منحا  التعاون  و  التنمية  منظمة  دول  املتحدة خاصة  والوالايت  االورويب  االحتاد  ودول 
اليه  االمريكية من خالل املبحثني   من خالل سياستها الزراعية قبل انشاء املنظمة العاملية للتجارة وهو ما نتطرق 
 التاليني:

 املبحث االول: ماهية الدعم الزراعي.
 املبحث الثاين : سياسة الدعم الزراعي يف اجلزائر.
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 مة والنامية وتطور سياساته يف البلدان املتقد   املبحث االول: ماهية الدعم الزراعي
من املواضيع املهمة يف خمتلف اهليئات و املنظمات الدولية املهتمة هبذا اجلانب )الدعم يعترب الدعم الزراعي     

 وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث.  الزراعي( ملا له من أتثريات على التجارة يف السلع الزراعية

 وأنواعه   : مفهوم الدعم الزراعياملطلب األول

 مفهوم الدعم الزراعي: -1

انه مسامهة   الدعم على  الدولة مباشرة  يعرف  تقدمها  اراضيها حتقق منه مالية  من خالل احد اجهزهتا على 
 او يف شكل  )كالقروض واملساعدات(  وتقدم املسامهة يف شكل حتويل مباشر لالموال  ، للجهات املستفيدةمنفعة  

من جانب احلكومة كما هو  او شكل تنازل عن إيراد ،ضماانت للقروض  حتويل حمتمل األموال كما يف حالة تقدمي 
الضريبية اإلعفاءات  حالة  سلعة  يف  أو  خدمة  تقدمي  شكل  يف  أو  اجلمركية  معني(    أو  ذلك )دعم  إىل   يضاف 

للقيام هبذه النشاطات فضال عن الشكل املعتاد لدعم األسعار و ضماانت احلكومة لبعض أجهزة القطاع اخلاص  
 .1الدخول 

الدعم الزراعي أبنه القيم املالية السنوية لكافة التحويالت اإلمجالية   وعرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
من اجراءات السياسات احلكومية اليت تدعم الزراعة واليت تزيد دخول   من دافعي الضرائب واملستهلكني واليت تنشأ 

عن أهدافها أو أتثرياهتا على اإلنتاج وداخل املزرعة أو بغض النظر  وختفيض تكاليف إنتاجهم و   املنتجني املزارعني
 .2املنتجات الزراعية   استهالك

شروط الدعم الزراعي اسنادا على ثالثة  وعرفت اتفاقية الدعم واإلجراءات التعويضية للمنظمة العاملية للتجارة  
 وجود مسامهة مالية تقدم من قبل احلكومة مباشرة أومن خالل أحد أجهزهتا وتتمثل يف  وال يعترب دعما اال بتوفرها،

 على أراضيها وأن تولد املنفعة لدى اجلهات املستفيدة )املزارع(.
لتستفيد منها  مباشرة  الدولة  قبل  مالية مقدمة من  أنه مسامهات  الزراعي على  الدعم  تعريف  مما سبق ميكن 

احملص )املزارعني(  املعنية  يف اجلهات  املالية  املسامهات  هذه  تتمثل  حيث  جزئي  أو  بشكل كلي  عليها  شكل   لة 
 أوإلغاء جزئي أو كلي للقروض......اخل(.   )قروض، مساعدات، مسح الديون، 

 

 
      مديرية الدراسات و   ،مؤسسة التسويق الزراعي  ،ضمن إطار اإلتفاقية بشأن الزراعةالدعم الزراعي    ،يوسف فات  -1
   3ص ،  2000سنة ،المعلومات,     

     ة الزراعة واالصالح  وزار  ،المركز الوطني لسياسات الزراعية ،مؤشرات الدعم الزراعي  ،محمد علي محمد  -2
 . 1ص  ،2008الزراعي         
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  :أنواع الدعم الزراعي  -2

 جتارة يعترب خفض دعم املنتجات الزراعية من أهم ما ورد يف اتفاقية الزراعة، وله أمهية تكمن يف إنشاء  
 دولية للمنتجات الزراعية القائمة على اعتبارات الكفاءة، والدعم ثالثة أنواع: 

 الدعم غري املشوه للتجارة:-أ
برانمج      طريق  تقدميه عن  ويتم  والداخلية،  اخلارجية  التجارة  تشويهية على  آاثر  عنه  ينشأ  الذي ال  الدعم  هو 

للدولة، ال   العامة  امليزانية  من  متويله  يتم  الصندوق حكومي  ميثله  ما  للمنتجني، وهو  يؤدي إىل مساندة سعرية 
 األخضر الذي يتضمن برامج الدعم احلكومية التالية: 

 . دعم اخلدمات العامة  -

 .دعم التخزين غري التجاري من قبل الدولة ألغراض األمن الغذائي  -

 . دعم املعوانت الغذائية احمللية    -

 . سعاردعم الدخل غري املرتبط ابإلنتاج واأل  -

 . دعم برامج التأمني على الدخل وشبكات أمان الدخل  -

 .املدفوعات ألغراض اإلغاثة من الكوا رث الطبيعية  -

  .ةمدفوعات إدارة هيكلة عرض املنتجات الزراعي -

 .مدفوعات إعادة هيكلة مدخالت العملية اإلنتاجية -

 . برامج محاية البيئة  -
 ة.املساعدات اإلقليمي  -

    الدعم املشوه للتجارة املستثىن من إلتزامات التخفيض:  -  ب

املقدمة يف   ويتضمن أنواع الدعم ،يشمل مجيع أشكال الدعم اليت التطبق عليها معايري الصندوق األخضر
إىل منتج معني ضمن كذلك الدعم احمللي املقدم  ويتنتاج وهو مايعرف ابلصندوق األزرق،  إطار احلد من اإل
 وتتمثل هذه الربامج يف:  وبشروط حمددة،

 برانمج احلد من اإلنتاج. -
 تقدم على أساس مساحة إنتاج حمددة واثبتة. -
 من حجم اإلنتاج يف فرتة األساس.  % 85تقدم على أساس  -
 تقدم يف جمال الثروة احليوانية على أساس عدد حمدد من احليواانت دعم احلد األدىن. -
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من امجايل قيمة هذا املنتج لدى الدول املتقدمة                     % 5املقدم للمنتج ب    أن ال تتجاوز نسبة الدعم -
 للدول النامية) األعضاء(.   % 10)األعضاء( وبنسبة       

من إمجايل قيمة اإلنتاج الزراعي للبلد              %5الدعم احمللي غري مرتبط مبنتج معني إذا كان اليتجاوز    -
 ابلنسبة للدول النامية.   % 10الدول املتقدمة وعلى    %5وتطبيق       

 الدعم املشوه للتجارة: -ج
   الدعم املشوه للتجارة و اخلاضع إللتزامات التخفيض وهو الدعم الذي ال يعرب عن التكلفة احلقيقية لإلنتاج, 

 وهو ما يعرف ابلصندوق األصفر :  ة وضع تنافسي ضد السلع املستوردة،ومينح السلع احمللي     
 الدعم املباشر السعري. -
 عن تكلفتها.تقدمي عناصر اإلنتاج أو خدمات أبسعار تقل  -
 تقدمي منح أو قروض أو مسامهة يف رأس مال املشروعات اإلنتاجية. -
 تنازل احلكومة على إيراداهتا مثل اإلعفاءات الضريبية. -

 األهداف اإلسرتاتيجية للدعم احلكومي للقطاع الزراعي.  -3

زراعية اليت هتدف إىل ترقية  الزراعي من اآلليات املهمة واملستخدمة يف اطار السياسات ال الدعم    تعترب سياسة    
وتطوير القطاع الزراعي, والنهوض به عن طريق صغار املنتجني )الفالحني( وتشجيع االستثمارات يف هذا اجلانب 

الزراعي( اإلسرتاتيجية   ، )القطاع  األهداف  من  مجلة  حتقيق  إىل  منها  النامية  وخاصة  الدول  معظم  حرصت  وقد 
 :1هي

 يف احداث التنمية الزراعية:  تشجيع زايدة القطاع اخلاص  /1
خاصة بعد فشل تعتمد الدول النامية يف اآلونة األخرية على القطاع اخلاص من أجل احداث التنمية الزراعية 

مع العلم أن هذه اإلسرتاتيجية تعمل هبا معظم الدول  ول معظم الدول إىل إقتصاد السوق،النظام اإلشرتاكي وحت
 املتقدمة. 

منح  يف  واملتمثل  وتنميته,  الزراعي  ابلقطاع  للنهوض  الالزم  الدعم  تقدمي كل  اىل  النامية  الدول  عمدت  مما 
 به.   األراضي الزراعية )البور( ابجملان وتقدمي االعاانت والقروض .....اخل, هبدف دعم النشاط الزراعي و النهوض

 املسامهة يف حتقيق االمن الغذائي:  /2

 
 . 87ص، 2009ل العربية دراسة تقويمية حول الدعم الزراعي في الدو، لمنظمة العربية للتنمية الزراعيةا -1
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لذا ميكن استخدام الدعم الزراعي يف حتقيق   املشاكل اليت يواجهها العامل ككل،األمن الغذائي من أهم    حتقيق
الغذائي من ج الغذ   انبني،األمن  توفري  احمللي،األول  اإلنتاج  زايدة  احلصول    اء من خالل  الثاين  اجلانب  على أما 

 ل الدعم ومنه يكون ختفيض يف األسعار  مبعىن زايدة املستهلكني. الغذاء من خال

 1تفعيل استغالل امليزات النسبية للدول:   /3
الدعم  سياسة  الدول  هذه  اعتمدت  الدول  لدى  املتوفرة  الطبيعية  واملوارد  املناخية  الظروف  الختالف  نظرا 

 لتحقيق االستغالل األمثل ملا هو متاح من موارد بشرية وطبيعية. الزراعي للشركات العاملة يف جمال اإلنتاج الزراعي  

 نقل وتوطني التقنيات احلديثة:   /4
من خالل  النبات  و  احليواين  بنوعيه  الزراعي  اإلنتاج  تطوير  التقنيات يف  هذه  تلعبه  الذي  الكبري  للدور  نظرا 

لذا    ربة اآلفات النباتية و احليوانية،ت الكيميائية حملا اإلستخداماوكذا    ثية يف اجملال النبات واحليوات،التحسينات الورا
جعل هذه الدول تعمل على توفري اساليب نقل وتوطني هذه التقنيات إبعتمادها على الدعم املباشر وغري املباشر 

 لتشجيع املنتجني ومتكينهم من تبين هذه التقنيات و التخلي عن األساليب التقليدية السائدة.

 التنمية اإلجتماعية:حتقيق    /5
النامية   الدولة إهتمام كبري   هلا ارتباط مباشر ابلعمل الزراعي، ان معظم أو أغلبية األفراد يف الدول  لذا أولت 

من خالل توفري فرص العمل ورفع الدخول ورفع املستوى املعيشي   من أجل حتقيق التنمية اإلجتماعية،هبذا اجلانب  
الريفية املناطق  خاصة  من خالل   للمواطنني  املستعملة  األراضي  انتاجية  زايدة  أو  األراضي  استصالح  طريق  عن 

 احملفزة لذلك.الدعم و املساعدات  

 / حتقيق فائض انتاجي وزايدة املوارد من العملة الصعبة: 6
تزيد كن ان  يعترب حتقيق الفائض االنتاجي من أهم أهداف الدعم  يف الدول النامية خاصة يف الزراعات اليت مي

ية واحلواجز غري من خالل استخدام اإلعاانت املال  ا طلب كبري يف األسواق العاملية،واليت هل   يف حجم االنتاج فيها،
 مما يؤدي إىل دخول العمالت الصعبة واستخدامها يف جلب املواد اليت هلا عجز فيها.  اجلمركية وغريها، 

 / مساندة املزارعني لتدعيم قدراهتم التنافسية: 7
ويدعم قدراهتم التنافسية يف مواجهة الوارادات القادمة من   زراعي على ختفيض تكاليف املنتجني، الدعم ال  يعمل

 تكاليف اإلنتاج.   من   % 30إىل الدول املتقدمة واملدعومة مبعدالت كبرية تصل  

 
 . 105ص  ،نفس المرجع - 1
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 تطور سياسة الدعم الزراعي   :املطلب الثاين

والدول النامية يف الفرتة األخرية جمموعة من اإلصالحات يف   لقد متيزت سياسة الدعم الزراعي للدول املتقدمة    
جمال الدعم الزراعي متاشيا مع التطورات اليت عرفها اجملال الزراعي يف إطار االتفاقيات الدولية منها اتفاقية الزراعة 

صراع األورويب األمريكي ابإلضافة إىل ال ى احلد من الدعم املشوه للتجارة,،يف املنظمة العاملية للتجارة اليت ركزت عل
 يف جمال الزراعة ومعارضة الدول النامية لسياسة الدول املتقدمة. 

 يف الدول املتقدمة تطور سياسة الدعم   -1

عرفت سياسة الدعم الزراعي يف الدول املتقدمة تطورات هامة حلماية مزارعيهم من خالل قيامهم إبصالحات 
كبري على األسواق الزراعية يف الدول النامية من بينهم اجلزائر حيث جتدر   يف هذه الدول واليت هلا أتثريعامة هامة  

العاملية بنسبة   التجارة  الىت هتيمن على  التعاون والتنمية االقتصادية  للصادرات و   %70اإلشارة اىل دول منظمة 
 .للواردات   75%

 أوال: تطور الدعم الزراعي يف إطار السياسات الزراعية األوروبية 

سي اإل عرفت  يف  الزراعي  الدعم  الدعم،اسة  من  منوذجني  األورويب  القدمي    حتاد   ( 1992-1962) الدعم 
زارع  ج القدمي مرتبطا بكمية االنتاج )املزارع األكثر إنتاجا هو امل,  فكان النموذ 1992بداية من  والدعم اجلديد  

وهي السنة اليت  1992ورافق هذا النموذج الدول االوروبية يف االحتاد حىت بداية سنة   األكثر تلقيا لنسبة الدعم(، 
بدأت فيها اصالحات زراعية جديدة متثلت يف التحول ابجتاه منوذج دعم غري مرتبط ابالنتاج الزراعي معتمدا على 

  % 75هذه التدفقات تصل إىلجعل    دفعات مباشرة مبنية على أساس اإلنتاج وإعداد احليواانت لفرتة مرجعية مما
 وهذا متاشيا مع التطورات العاملية وهذا التطور مل يطبق دفعة واحدة وإمنا مر عرب مراحل تتمثل فيما يلي:   ،1

 :1992/ اصالحات  1
الزراعة االوروبية    1992تعترب اصالحات   لكوهنا أسست للخطوة األوىل االنتقالية ابجتاه منوذج بداية حتول 

املفصل ع األسعار بشكل  الدعم  طريق ختفيض  وتدرجيي عن  اإلنتاج بشكل جزئي  نتائج هذا ن  أهم  ومن  كبري 
ي من األراضي كشرط لتلقي الدعم مع استثناء مزارع    % 10هو ختفيض األسعار واإللتزام ابلتخلي عن    االنتقال،

مث تعويض املزارعني من خالل دفعات مباشرة لألسعار املنخفضة مبنية   طن،  92من  احلبوب الذين ينتجون أقل  
 على أساس اإلنتاج. 

 
الزراعية العامة في االتحاد    ،محمد علي محمد  -1 السياسات  للسياسات    ،األوروبيلمحة عن  الوطني  ،  الزراعية  المركز 

 . 2ص ،2006 ،وزارة الفالحة واالصالح الزراعي
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 :1997/إصالحات  2
اال  االحتاد  توسع  و حتضري  دول جديدة،  عشر  ليشمل  شرقا  املورويب  النامية، املنافسة  البلدان  ملنتجات   تزايدة 

وخالله اتفق عليها القيام   1997مؤمتر برلني يف  مت انعقاد    ديدة حول التجارة العاملية،للمفاوضات اجلوالتحضري  
 واعتباره كمخطط للزراعة املستقبلية يف اورواب.   صالحات إضافية يف اجملال الزراعي،إب

 :2003/ اصالحات  3
ث حي  ل االنضمام الكامل لألعضاء اجلدد،قب  2000يعترب هذا االصالح مكمل إلصالح جدول األعمار  

       1وابلتايل جتنب خماطر ختفيضات إضافية للميزانية يف السنوات القادمة.   امليزانية الزراعية،مت فيه قفل  

 :2004/ اصالحات  4
 -زيت الزيتون  -) القطن  املتوسطية   الصالحات تتعلق ابملنتجات   2004خضع اجملال الزراعي يف اورواب يف  

أن   املنفردة على   ابلدفعات املرجعية ضمن الدفعات الزراعية  متثلت يف دمج الدفعات املرتبطة بنسب خمتلفة  التبغ(،
 مقدار االرتباط.  تقرر الدول األعضاء 

 :2006/ إصالحات  5  
ووضع إرشادات لتوجيه التنمية   وتسهيل الدعم املتعلق ابألزمات لتبسيط الدعم الزراعي    جاء  هذا اإلصالح

 ابإلضافة إىل إصالح قطاع السكر.  الريفية
تبسيط   جمال  ابألزمات، ففي  املتعلق  الزراعي  تعويضات    الدعم  وضع  السيء  مت  النبااتت للطقس  أمراض   و 

 ارعني،يف حالة أزمات املز   وتسهيل إجراءات تطبيق الدعم احلكومي   وتسريعالقانون احلايل  واحليواانت وكذا تبسيط  
 يف حالة ما إذا كان للمزارع أتمني ضد مثل هذه املخاطر.   الطقس،  كحد إلستثناء  2010ووضع سنة 

السكر- قطاع  أساسي    اصالح  متويل  ترك  من خالل  عدم  على  املزارعني  تشجيع  اهليكلة, هبدف  هذه إلعادة 
 دولة األفقر يف العامل.   49امام    وفتح أسواق األحتاد بشكل كامل  الصناعة،

 اثنيا: تطور الدعم الزراعي يف السياسة الزراعية للوالايت املتحدة االمريكية: 

يف الوالايت املتحدة االمريكية من خالل القانون املزرعي الذي يصدر بشكل دوري لعدة   الدعم الزراعيخيضع      
 ونغرس وجملس النواب.بعد التوصل إلمجاع الرأي املطلوب يف جملس الكسنوات  

برامج  تعديل  القانون على  هذا  ينص   : االمريكي  املزرعي  السلع   القانون  أسعار  دعم  منها:  متنوعة  زراعية  
وتعترب العناصر   بحث العلمي والوسائل املتعلقة به،ال  عونة الغذائية، التنمية الريفية، امل  الزراعية, البيئة ومحاية الطبيعة، 

 
 . 8المرجع السابق, ص - 1
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القانون   البذور الثالث األوىل األكثر أمهية يف هذا  الزراعية )احلبوب,  للمحاصيل  الدعم ابلنسبة  خاصة يف جمال 
 1يقدم هلا الدفع وفق مايلي: اليت    والقطن(،  الزيتية
 دفعات اثبتة.-
 قروض املساعدة التسويقية. -
 دفعات دائرة عكسية. -

 مع التدخل لشراء الزبدة  اع األلبان من خالل الدعم السعري، منها دعم قطبنود أخرى,  كما تضمن هذا القانون  
دعم كل من الصوف،   ت معينة،عند مستواي من أجل دعم أسعار حليب املزرعة  ومسحوق احلليب واألجبان، 

 )قروض دفعات العجز(،   دفعات املساعدة التسويقية  مبستوايت معينة من خالل نظام  العدس،   العسل، احلمص، 
 لشراء وتوزيع هذه املنتجات عن طريق برامج  عن طريق متويل إضايف  كل من التفاح والفواكه واخلضروات،ودعم  

ال برامج جديدة للمساعدة التقنية للتخصيص يف حماصيل التجارة دعم برامج التصدير وإدخ  متنوعة, وكذلك 
 الزراعية.

 تطور سياسة الدعم الزراعي يف بعض الدول النامية:   -2  

للقطاع   يف اجملال الزراعي خاصة يف جمال الدعم احلكومي شهدت معظم الدول النامية العديد من اإلصالحات  
حيث يرتاوح حجم   أو حتضريا لإلنضمام إليها، الزراعة يف املنظمة العاملية للتجارة  وهذا إما تطبيقا إلتفاقية  الزراعي،

 8يف الربازيل و     %6بني   الدول النامية حسب منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  لدعم الزراعي يف أهم هذه ا
 . %  17والوالايت املتحدة االمريكية     %  32دول االحتاد االورويب    وهي نسبة أقل مما تقدمه   يف الصني،   %

 ، الربازيل والصني ألن اسرتاتيجيتهما الزراعية خمتلفةيف الدول النامية كل من  للدعم الزراعي  سنتطرق يف حتليلنا  
ألمن ابلرغم من املشاكل اليت تعاين منها فيما خيص ا  فالربازيل انتهجت اسرتاتيجية التوجه إىل دعم الصادرات

 خالل سياسة الشراء من قبل حكومتها من    بينما الصني أكثر تدخال يف القطاع الزراعي   ،وتوزيع األراضي  الغذائي
وهااتن   للسوق يف اإلقتصاد،دون أن تكون ضد الدور املتزايد    لدولتني تتدخل يف القطاع الزراعي،كل من ا  وإن 

يف البلدان  اليت تؤيد اإلصالح الزراعيويقودان جمموعة العشرين   الدولتان عضويتان يف املنظمة العاملية للتجارة
 لة الدوحة. املتقدمة مع معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية يف جو 
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 ة الدعم الزراعي يف الربازيل:أوال: سياس

على التدخل يف أسواق ابلتخلي عن السياسة الزراعية اليت كانت تعتمد   1985بدأت احلكومة الربازيلية بعد  
الريفي ووضع تعريفات مجركية مرتفعة على   من خالل آليات دعم األسعار و اإلئتمانالسلع الزراعية بشكل رئيسي 

لعدد من املنتجات لفائدة العرض إىل البلدان يف حترير موجهة هبدف بناء خمزوانت   الواردات ومعدالت الصرف 
يف القطاع الزراعي حمدود خيص بعض السلع كالقمح   مما جعل تدخل الدولة   ،اإلقتصاد وختفيض الدعم الزراعي

 خفضت من الضرائب على الصادرات  اليت   ،1990سنة   مسها جمموعة من اإلصالحات لت والقطن  واألرز   والذرة
لدعم التمويل   أدوات خاصة وإدخال    ، وختفيض القيود على التجارة،ووضعت آليات لتحرير أسعار السلع الزراعية

متثلت   يف اجلانب الزراعي،الربازيلية تغيريات هامة   اليت تبنت فيها احلكومة  1995صالحات  الزراعي, مث جاءت إ
ابملنظمة العقارية اليت عملت على وجتلى ذلك بتأسيس مايسمى    والعمل ابلزراعة،  تصالح االراضييف دعم اس

مما   ، ختفيض الفقر يف املناطق الريفية هبدف   تعمل يف الزراعة أبراضي مصادرة، ألف عائلة 500استقرار حوايل  
 . %6ينخفض إىل حوايل  جعل الدعم املشوه للتجارة مقاسا بتقديرات دعم املنتجني  

 اثنيا: سياسة الدعم الزراعي يف الصني: 

مركزي إىل   ابلتحول التدرجيي من اقتصاد خمطط بشكل  1978بدأت اإلصالحات اإلقتصادية يف الصني سنة  
لتعرف   توجيه اإلقتصادي، اقتصاد سوق اشرتاكي, حيث كانت الزراعة القطاع األول املستفيد من إعادة ال

مع اإلبقاء على حماصيل احلبوب واألرز اخلوصصة واقتصاد السوق اإلشرتاكي  القطاعات الزراعية بعدها التوجه إىل  
احلكومي املتمثل يف أن اجلزء من اإلنتاج ظام الشراء  تنتج مبوجب التخطيط املركزي وتوزع عن طريق ماتسمى ن

كما بدأت الدولة إببطال   قبل املزارعني أبسعار متفق عليها،يباع من  تشرتيه الدولة أبسعار حكومية واجلزء اآلخر  
مت بفضله حترير سوق احلبوب وإبطال  ،1993سنة  من خالل تبين نظام مسؤولية اإلنتاج األسري مركزية اإلنتاج 

مت ادخال العديد من السياسات الزراعية   1994ويف سنة    سنوات،  4بوب الذي استمر أكثر من  ام تقنني احلنظ
يف دعم أسعار الشراء بسبب ارتفاع أسعار احلبوب  واخنفاض االنتاج وزايدة الواردات, حيث زادت احلكومة  

الزيتية إىل إنتاج احلبوب من األسعار العاملية, حمفزة املزارعني على حتويل إنتاجهم من القطن والبذور  لتصبح أعلى 
واخنفاشض ملحوظ يف الفقر  واألرز, وهذه اإلصالحات ساعدت الصني على إحراز تقدما كبريا يف زايدة اإلنتاج,

 وحتسن مهم يف  تنويع الغذاء واالستهالك.
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 ة الدعم الزراعي يف اجلزائراملبحث الثاين: سياس

اإلقتصادية اليت عرفتها البالد وخاصة يف عرف الدعم الزراعي يف اجلزائر العديد من املراحل متاشيا مع اإلصالحات  
نظام التسيري الذات مث بعده الثورة الزراعية وبعدها اعادة اهليكلة الزراعية  بعد اإلستقالل  فانتهجت    ل الزراعي،اجملا

الن الثمان  ظام اإلشرتاكي، يف عهد  الفردية واجلماعية يف هناية  الفالحية والزراعية  بتبنيها  مث نظام املستثمرات  ينيات 
السوق،  اقتصاد  دفعا   نظام  أعطى  الذي  الثالثة  األلفية  بداية  يف  الفالحية  للتنمية  الوطين  املخطط  تطبيق  وآخر 

 اجلهات املسؤولة عن تقدميه. للدعم الزراعي من خالل تطور أشكال الدعم وكذا   جديدا

 2000املطلب األول: سياسات الدعم الزراعي يف اجلزائر قبل سنة  

سنة   قبل  الزراعي  الدعم  اإلقتصاد   2000متيز  عرفها  اليت  التحوالت  مع  متاشيا  أساسيتني  من   مبرحلتني  الوطين 
الذي يعطي آلة نظام اقتصاد السوق  ،جماري اإلنتاج )دواليب اإلنتاج(  كل  النظام اإلشرتاكي الذي تسري فيه الدولة

 ويبقى دور الدولة القيام بتوفري البنية األساسية ودعم القطاعات اإلسرتاتيجية.   املبادرة للقطاع اخلاص، 

 :1990سياسة الدعم قبل  -1
يتم خالهلا حتديد حجم   الذي يعتمد على التخطيط لفرتة زمنية معينةمتيزت هذه الفرتة بتطبيق النظام اإلشرتاكي  

 وأثناء هذا النظام عرف القطاع  دينيومركزاي دون اقرتانه أبي التزامات من جهة املستفاإلنفاق لكل قطاع اداراي  
الذات إىل التسيري  الزراعية  الزراعي عدة اصالحات بداية من  اهليكلة  الزراعية مث اعادة  الثورة  وخالل هذه   النظام 

وكان االنفاق يتم على   فالحية اتبعة للدولة، املراحل من التسيري للقطاع الزراعي كان القطاع مشكل من تعاونيات  
ية اليت حتددها معايري التكاليف الزراع  املخططات الزراعية اليت ترسلها املزارع يف بداية كل محلة بناءا علىأساس  

لكل  الالزمة  املالية  اإلحتياجات  بتقدير  الفالحة  مصاحل  مبساعدة   البنك  ويقوم  للفالحة  املركزية  مزرعة   اإلدارة 
 ........(. حسب اربعة ابواب )التموين، اليد العاملة، الوسائل الفالحية املتنوعة،

النو  النهائية وهذا  املرحلة تقدمي قروض ابملسامهة  اليت تستهدف كما عرفت هذه  العمليات  التمويل بعض  ع من 
تطوير الفالحة واليت ال تسمح مليزانية املزارعني بتحملها نظرا لضخامة تكاليفها من جهة ويتعذر توزيعها من جهة 

  1أخرى ) العملية اخلاصة أبشغال الري الكربى والبحث العلمي الزراعي واستصالح األراضي(.

 دعم أسعار عوامل اإلنتاج: -
الدولة من سنة  حظ قبل  الدعم إبهتمام من  النوع من  اإلنتاج   1970ي هذا  بيع عوامل  يتمثل يف  والذي كان 

ور واستمرت هذه العملية إىل غاية صد   الفارق يدفع من قبل خزينة الدولة، للمنتجني الزراعيني أبسعار أقل حيث  
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 1991االنتقال إىل األسعار احلقيقية, وكانت سنة    بعدها  لتعرف األسعار  ، 1989قانون األسعار يف جويلية  
 هناية دعم أسعار عوامل االنتاج. 

 1دعم أسعار املنتجات الزراعية: -
  األساسية من خالل آلية السعر األدىن هلذه املنتجات. يتمثل هذا النوع يف دعم املنتجات الزراعية  

 دعم وتوجيه اإلستثمار: -
من بداية  الدعم  من  النوع  هذا  القطاع   1982إصالح    عرف  متويل  الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك  توىل  حينما 

البنك الذي رفع مبلغ القرض السنوي من    الزراعي ألف دينار   50فكان يتم دعم وتوجيه اإلستثمار من خالل 
 ألف دينار جزائري للفالحني لتشجيعهم.   250إىل    جزائري

 دعم عمليات اإلصالح: 
املتضمن   18-83بدأت عمليات متويل عمليات االستصالح اليت شرع فيها يف إطار القانون    1985بداية من  

 اكتساب امللكية العقارية الفالحية عن طريق االستصالح من طرف البنك من موارد اخلزينة العامة للدول. 
والقروض  - الدعم  من  األشكال  هذه  تقدمي  القطإن  هذا  عليها  يتحصل  الفالحية   اع،اليت كان  املزارع  وخاصة 

ابلكا  مغطاة  للدولة،االشرتاكية كانت  العامة  اخلزينة  طرف  بلغت    مل من   1987-1966قيمتها خالل  واليت 
املزارع الفالحية( اجتاه كما يبلغ جمموع ديون القطاع منذ إعادة تنظيم القطاع العام )  مليار دينار جزائري،  50مبلغ  

 .2مليار دينار جزائري 5على املزارع   ةبنك الفالحة والتنمية الريفي

 : 1999-1990سياسة الدعم الزراعي خالل الفرتة  -2
الدين  أدت إىل وصول خدمة  اليت  املديونية  الكلية وارتفاع حجم  املرحلة ابتساع نطاق االختالالت  متيزت هذه 

املتأتية من الصادرات    %80إىل  اخلارجي   املوارد  امليزانية إىل ما يقارب  من  العجز يف  من   %87ووصول نسبة 
اليت كانت متثل بسبب ارتفاع الدعم احلكومي للسلع اإلستهالكية األساسية    ، 1993الناتج احمللي لسنة    إمجايل 

ال  5% إمجايل  فرتة  من  خالل  احمللي  املسار   ،1993-1992ناتج  تصحيح  عملية  املرحلة  هذه  عرفت  كما 
اإلقتصادي ابلتحول إىل إقتصاد السوق ابإلضافة إىل تطبيق شروط صندوق النقد الدويل حول التصحيح اهليكلي  

 ل هذه اإلصالحات دفعت الدولة إىل: ك
الز حت- للمنتجات  ابلنسبة  الزراعية  األسعار  الزراعي،رير  اإلنتاج  ومستلزمات  الكلي    راعية  الدعم  ألسعار وإلغاء 

 وربط دخول املنتجني ابإلنتاج.   ،1991مدخالت اإلنتاج  سنة  
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والضوابط اليت كانت حتكم   نود الدعم، األسعار وإلغاء معظم ب  احمللية ورفع معظم ضوابط  حترير أغلب األسعار -
 . 1994هوامش الربح ابلنسبة ملعظم السلع بداية من 

اإلنتاج خاصة  تكاليف  تعوض  مل  لكن  مرتفعة  الزراعية  املنتجات  أسعار  السعرية جعل  السياسة  هذه  تطبيق  إن 
اليت هي األخرى ارتفعت بسرعة أكرب من أسعار املنتجات النهائية الزراعية مما أثر سلبا أسعار مدخالت اإلنتاج  

شراء   يف  نقص  سبب  مما  واحليواين  النبات  اإلنتاج  االنتاج، على  األمسدة   وسائل  استخدام  أوعدم  نقص  وكذا 
إىل القيام بتغري اهلياكل األساسية   مما أدى ابلدولة  غريها من املواد من قبل املنتجني،الكيميائية واملبيدات احلشرية و 
إبنشاء جمموعة من الصناديق املتخصصة يف دعم خمتلف جماالت النشاطات الزراعية   لدعم ومتويل القطاع الزراعي،

 تعمل على ترقية ومنو القطاع الزراعي. 

 : FNDAأوال: الصندوق الوطين للتنمية الفالحية   

 208-90م رقم  مبرسو   1990وعمليا سنة    1988قانون املالية  من    198أنشأ هذا الصندوق مبقتضى املادة  
 380لغا قدره  خصصت له الدولة مب  1991ابشر مهامه فعليا ابتداءا من فيفري    ،07/1990/ 14مؤرخ يف  

اعاانت دعم اإلستثمارات   والسيما   ت دعم الدولة لرتقية الفالحة، يعمل على تنفيذ عمليا  مليون دينار جزائري،
ي اليت  األراضياملنتجة  برامج استصالح  اطار  احلرفيون يف  املنتجون و  املساحات   بادر هبا  وتعبئة   وتوسيع  املسيقة 
ويف هذا اإلطار قام الصندوق الوطين للتنمية الفالحية وإبشراف   ،1وحتسني املنتوجات اإلسرتاتيجية  املوارد املائية،

 الصندوق الوطين للتعاون الفالحي ابلتدخل يف دعم مايلي: 

إعفاءات  - الريفية  منح  والتنمية  الفالحة  بنك  مينحها  اليت  الفالحية  القروض  على  الفوائد   ،BADRلنسب 
ص القروض متوسطة تحمله الدولة, أما فيما خيوالباقي ت   ، %25عوض    %8حيث يدفع املقرتض نسبة فائدة  

)التجهيز(، )االستثمار(    األجل  األجل  الفوائد  وقروض طويلة  تتحمله  %5و%6فنسب  والفارق  الرتتيب  على 
          الدولة.  

أما املساعدة املالية لإلستثمار يف إنتاج احلليب   دج للرت الواحد، 6يدعمه الصندوق ب ابلنسبة لقطاع احلليب ف-  
وضع شبكة ري يف مشاريع حفر اآلابر,   %50بقرات حلوب تصل إىل    6الذي يفوق إستثماره عن للمستثمر  
 شراء جتهيزات متخصصة يف إنشاء مشارب أوتوماتيكية.  األعالف،

 من املساعدات إلستعمال التخصيب اإلصطناعي.  %75احلصول على   -
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عم أسعار مدخالت اإلنتاج اإلسرتاتيجية وخاصة ابلنسبة ملنتجات القمح الصلب والقمح اللني من خالل د  -
 دعم اقتناء األمسدة ومواد مكافحة األعشاب الضارة. 

مع مراعاة احلد األقصى ب  ،%20دعم أسعار مبيدات األعشاب الضارة املتعددة اإلستعماالت بقدر   -
 دج للهكتار الواحد.   1400

ن تطبيق هذه اإلجراءات التحفيزية اليت تكفل هبا الصندوق الوطين للتنمية الفالحية عن طريق التمويل املسبق إ -
لدعم أسعار مدخالت اإلنتاج هبدف تكثيف زراعة احملاصيل الشتوية وخاصة القمح الصلب واللني يف املناطق 

 الشمالية واجلنوبية اليت تعرف ارتفاعا ملحوظا يف األسعار. 

 اثنيا: الصناديق األخرى املتخصصة يف دعم القطاع الزراعي:

ات عرف القطاع الزراعي يف هذه املرحلة إنشاء صناديق متخصصة يف دعم القطاع الزراعي من خالل املساعد 
 1وتتمثل هذه الصناديق فيمايلي: واإلعاانت اليت متنحها الدولة، 

 : FGCAأ/ صندوق الضمان من الكوارث الفالحية  

املؤرخ يف   158-90ي عليه أحكام املرسوم التنفيذوتسر   1988شأ هذا الصندوق مبوجب قانون املالية لسنة  أن  
هو تعويض الفالحني املتضررين من   واهلدف من إنشائه  ،املتضمن حتديد تنظيمه وعمله  26/05/1990

حتت تصرفه وارد املوضوعة إال ان ضعف امل  1990فشرع يف العمل بداية من سنة   املؤمنة، الكوارث الزراعية غري  
حيث سدد الصندوق مبالغ بقيمة   جممل خسائر املتضررين املنخرطني،  جعلته اليعوض  من طرف ميزانية الدولة،

 للمستثمرات الفالحية نتيجة اجلفاف.   1990مليون دينار جزائري سنة    900

 : FGAب/ صندوق الضمان الفالحي

هبدف ضمان وكفالة القروض املمنوحة   1987/ 04/ 14املؤرخ يف   82-87مت أتسيسه مبرسوم تنفيذي رقم 
ويف حالة العجز جيد   از الفالحة كي حتظى ابإلستمرارية،وميثل امتي  املنخرطني فيه اليت مينحها البنك،للفالحني  

واإلمتياز الثاين يتمثل يف   إلستحقاق، دد للبنك عند افالصندوق يس  ، قد أعيدت تلقائياالفالح املقرتض ديونه  
أو شخصية( فالصندوق يتكفل  العادية للبنك ) أتمينات حقيقية،  تقدمي الضماانت إعفاء الفالح املقرتض من  

على استحقاق   %75إىل   %25دج( ومسامهات األعضاء من  200وموارده تتكون من اإلخنراط ) ،بذلك
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و   القروض املمنوحة للقطاع الفالحي،   من األرابح الناجتة عن  % 10ومن مسامهات بنك الفالحة   القروض، 
 من أقساط التأسيس املكتتبة من طرف الفالحني.   %20صندوق التعاون الفالحي ب

 : FGPPAج/ صندوق ضمان أسعار اإلنتاج الفالحي 

ر دعم أسعاهبدف   01/03/1990املؤرخ يف   66-90مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشئ هذا الصندوق    
ويسري من وزارة الفالحة وموجه دعمه إىل املتعاملني   بعض املنتجات الزراعية، وميول من طرف ميزانية الدولة، 

            ......اخل(. ) ديوان احلبوب، ديوان احلليب،العمومني  

حيث يقدر الدعم ابلفرق بني سعر  ذا الدعم إال القمح الصلب واللني،مل يبقى يستفيد من ه   1995إال أنه منذ    
 دج للقنطار،15 الضرييب املقدر ب  السوق الداخلية و السعر الرجعي ) السوق اخلارجية( منقوص منه الرسم غري 

 يوجه لتمويل صندوق دعم زراعة احلبوب. 

 : FPZSد/ صندوق محاية الصحة احليوانية

هبدف   ,24/06/1995املؤرخ يف    174-95مبوجب تنفيذي رقم   1995أتسس هذا الصندوق يف سنة 
ويتم تسيريه من  ه من ميزانية الدولة ورسوم الذبح،ومصدر تدعيم  ،تدعيم كل النشاطات املتعلقة ابلصحة احليوانية

 طرف الصندوق الوطين للتعاقد الفالحي. 

 اديق اليت أنشأهتا تعرب سياسة الدعم اليت اعتمدهتا الدولة يف دعم القطاع الزراعي يف هذه املرحلة من خالل الصن-
أدت ابلدولة إىل وضع خمططات مالية لتمويل هذه الصناديق وحتويلها إىل الفالحني كدعم   لذلك واملذكورة سابقا، 

 ومن صندوق إىل آخر حسب الدور الذي يقوم به.  ات وخيتلف حجمها من سنة إىل أخرى، هلذه املخطط

 وتطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية:   2000سة الدعم الزراعي بداية من  املطلب الثاين: سيا

مجيع اإلمكانيات املتوفرة   جاء املخطط الوطين للتنمية الفالحية لوضع سياسة فالحية جديدة تسمح ابستغالل 
داخلية الدية  تتماشى مع التحوالت اإلقتصاووضع األهداف القابلة للتحقيق يف املدى املتوسط والطويل  للقطاع 

توقيعى اتفاقية الشراكة مع اإلحتاد األورويب ومفاوضات اإلنضمام إىل املنظمة العاملية   )اقتصاد السوق( واخلارجية،
وهذا من خالل وضع اسرتاتيجية تعتمد على حتفيز تدعيم الفالحني من أجل إحداث منو إقتصادي فعال   ، للتجارة

 .للقطاع الزراعي حيد من الفجوة الغذائية
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 / أهداف وبرامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية: 1

لتحقيق جمموعة من األهداف اإلسرتاتيجية املربجمة على القطاع الزراعي  2000سنة   انطلق هذا الربانمج يف أواخر
 ليات لتأطري وتنشيط هذا الربانمج. عن طريق تنفيذ جمموعة من املشاريع والعم

 ة الريفية: أوال: أهداف املخطط الوطين للتنمي 

 1يهدف هذا املخطط إىل حتقيق جمموعة من العناصر وهي: 

 احلفاظ على املوارد الطبيعية.-

 املياه(.   -استعمال أحسن للقدرات الطبيعية )الرتبة-

 تكثيف اإلنتاج الفالحي يف املناطق اخلصبة وتوزيع منتجاهتا.-

 العمل على ترقية املنتجات الزراعية ذات املزااي. -

 ترقية التشغيل وفق القدرات املتوفرة. -

 اثنيا: برامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية: 

يتمحور برانمج املخطط الوطين للتنمية الفالحية حول تنفيذ جمموعة من املشاريع الزراعية املرتايطة فيما بينها من 
  2يز والتأطري هلذه املشاريع املتمثلة يف: اجل حتقيق األهداف املربجمة وهذا من خالل القيام بعمليات الدعم والتحف

 أ/ دعم تكثيف أنظمة اإلنتاج:
يعتمد هذا الربانمج على نظام الدعم اخلاص واملالئم للفالحني إبعتبارهم املتعاملني اإلقتصاديني األساسني حيث 

 على املدى املتوسط. يقدم هذا النظام دعما مباشرا حىت يسمح بتأمني مداخيل الفالحني يف الفرتة اآلتية أو 

 ب/ دعم تطوير اإلنتاج الوطين واإلنتاجية يف خمتلف الفروع: 
الوطين للتنمية الفالحية   اإلنتاجية يف خمتلف فروع القطاع،   يف إطار دعم اإلنتاج ورفع مستوى خصص املخطط 

الزراعية املدخالت  تكثيف  على  تعمل  منوذجية(,  املوارد ......اخل(-شتالت  –)بذور    )مزارع  على  للمحافظة   ,

 
 . 72,ص 2000المخطط الوطني للتنمية الفالحية سنة، والتنمية الريفية وزارة الفالحة  - 1
      وزارة ،  الوطني للضبط والتنمية الفالحيةنظام الدعم عن طريق الصندوق  ،المخطط الوطني للتنمية الفالحية- 2
 . 74ص  ،الفالحة والتنمية الريفية     
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كما أهنا ستصبح وحدات للتجارب ونشر التقنيات وتويل عناية خاصة للمنتجات ذات املزااي التفصيلية   الوراثية،
 1تصدير.اليت ميكن أن تكون حمل  

 ج/ دعم استصالح األراضي عن طريق اإلمتياز: 
رقم منح اإلمتياز وفق  املرسوم التنفيذي  زايدة املساحة الزراعية الصاحلة للزراعة عن طريق    يهدف هذا الربانمج إىل 

يف    97/483 املناطق   ،16/09/1997املؤرخ  إلستصالح  الدولة  أمالك  من  األراضي  منح  احملدد كيفية 
  إىل حتسني املستوايت املعيشية هلذه املناطق ومكافحة النزوح الريفي. كما يهدف،  2واجلبلية  السهبية  الصحراوية

 د/ دعم الربانمج الوطين للتشجري: 
واإلقتصادي املفيد  للتشجري  أولوية  إعطاء  إىل  الربانمج  هذا  األ  يهدف  أصناف  املالئمة بغرس  املثمرة  شجار 

وضمان مداخيل دائمة للفالحني من خالل الكرز,.......( من أجل محاية متجانسة للرتبة    )الزيتون، التني، اللوز، 
 إستغالل هذه املناطق الغابية.

 ه/ دعم استصالح أراضي احلبوب: 
اإلج حتقيق  أجل  من  الربانمج  هذا  للمناطق  اء  اإلقتصادي  وإدماج ستقالل  التنمية الصحراوية  حماور  ضمن  ها 

 تفعيل املنتجات املالئمة مع املناخ مثل النخيل. ويتم ذلك عن طريق    اإلقتصادية،

 جهاز الدعم و التأطري لتنفيذ برانمج املخطط الوطين لتنمية الفالحية:   -2
الزراعي من خالل   للقطاع  املوجهة  املادية  اليت عرفابإلضافة إىل املخصصات  التجهيز  ت زايدة يف حجم ميزانية 

 ني على إستغالل املوارد الطبيعية، مت إنشاء جمموعة من صناديق الدعم هتدف إىل تشجيع الفالح خمصصاهتا املالية، 
 وحتسني تقنيات اإلنتاج . 

 والتنمية الريفية.الصندوق الوطين لضبط  -
 صندوق ترقية الصحة احليوانية والنباتية.-
 صندوق مكافحة التصحر وتنمية اإلقتصاد. -
   صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي الزراعية عن طريق اإلمتياز.-

    
  

 
 . 75المرجع السابق, ص- 1
ة الفالحة  وزار  ،ستصالح األراضي عن طريق اإلمتيازالجهاز المؤطر لبرنامج ا  ،للتنمية الفالحيةالمخطط الوطني  -  2
 . 14ص،  1998والتنمية الريفية        
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 الصة الفصل الثاين: خ

غري أن العنصر  ية،الدعم يف الدول الناممما سبق نستنتج أن الدعم الزراعي يف الدول املتقدمة يفوق بكثري  
الدعم املباشر  حيث حولت مة والنامية غريت من أشكال الدعم،املشرتك بينهما هو أن كل من الدول املتقد

وهذه خالله دعم تنمية القطاع بشكل عام، ودعم برامج التنمية الريفية،  يتم من   للمزارعني إىل دعم غري مباشر، 
 حمظورة من قبل اتفاقية الزراعة يف املنظمة العاملية للتجارة. األشكال من الدعم غري  
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 الفصل الثالث

 ثر النظام التجاري متعدد األطراف على  أ     
 الدعم الزراعي اجلزائري   
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 متهيد 

ة النظام التجاري العاملي اجلديد،من خالل النظام التجاري متعدد األطراف والذي أصبح ملواكب  اجلزائر تسعى  
تب على اجلزائر من خالل هذا النظام  جمموعة من التجارة و املبادالت الدولية, وسيرت يتميز حبرية  

لقطاع الزراعي يف جمال واإللتزامات اليت جيب اإللتزام هبا والتكيف معها, خاصة تلك اإللتزامات املرتبطة اب الشروط
ختفيض الدعم املباشر والنفاذ إىل األسواق, وكذلك اإللتزامات املتعلقة إبستحداث أو إعادة صياغة األنظمة 

واللوائح واإلجراءات اخلاصة إبسترياد وتصدير السلع الزراعية, والشك أن هذه التغيريات جتعل القطاع الزراعي 
ت اليت تفرضها إتفاقية الزراعة واإلتفاقيات ذات الصلة ابلتجارة الزراعية, لذلك اجلزائري يواجه العديد من التحداي

 على الدولة ان تتخذ كافة اإلحتياطات ملواجهة هذه التحدايت.

 . الوزارية ملنظمة التجارة العاملية  املؤمترات   إتفاقية الزراعة و   املبحث األول: 

 .الزراعي اجلزائري  التجاري متعدد األطراف على الدعميف اجلزائر وأثر النظام    القطاع الزراعي املبحث الثاين:
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 . ة ملنظمة التجارة العامليةاملؤمترات الوزاريإتفاقية الزراعة و   املبحث األول: 

ات سنتناول يف هذا املبحث إتفاقية الزراعة وأهم أهدافها والنطاق الذي تطبق فيه هذه اإلتفاقية، وكذلك املؤمتر     
اليت اليت قام هبا أعضاء املنظمة العاملية للتجارة لطرح القضااي املتعلقة مبختلف اجملاالت خاصة جمال الدعم الزراعي 

 الذي كان حمورا هاما يف عدة مؤمترات وزارية. 
 ونطاق تطبيقها.  املطلب األول: إتفاقية الزراعة

  إتفاقية الزراعة وأهدافها: -1
  

فهي متثل منعطفا هاما على   الزراعة من أهم اإلتفاقيات اليت توصلت إليها جولة األو رجواي،تعترب إتفاقية  
حيث أقرت اإلتفاقية يف موادها الواحد والعشرين ومالحقها اخلمسة على  صعيد التجارة العاملية يف السلع الزراعية،

زيل كافة احلواجز والتشويهات التجارية إنشاء نظام جتاري زراعي عاملي، يتسم ابلعدل ويعتمد على قوى السوق وي
والتفاوض  اإلصالح  عملية  يف  ابلبدء  وهذا  ابإلنتاج،  املرتبطة  غري  السياسات  اخلاصة   ويشجع  اإللتزامات  على 

إىل  الوصول  األعضاء، يف جمال  الدول  والتزاما من طرف  فعالية  وأكثر  قوة  أشّد  قواعد  وإنشاء  والدعم  ابحلماية 
ي ودعم الصادرات واملنافسة واملعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان األقل منوا والنامية املستوردة األسواق والدعم احملل

 .1الصافية للغذاء وإنشاء جلنة الزراعة واستمرار عملية اإلصالح 

 إتفاقية الزراعة: -أوال
تكون من ديباجة و من الوثيقة اخلتامية للغتفاقية جلولة األورغواي، وت  صفحة  30جاءت إتفاقية الزراعة يف 

مالح، وجاء يف ديباجة هذه اإلتفاقية أن اهلدف منها هو إنشاء نظام للتجارة يف املنتجات الزراعية  5مادة و  21
يكون منصف ومستند إىل قوى السوق يشتمل على ختفيضات جوهرية ومتصاعدة يف الدعم واحلماية الزراعية، يتم 

 ا يؤدي إىل تصليح األوضاع يف السوق الزراعية. تنفيذها خالل فرتة زمنية متفق عليها، مم
وتضمنت أحكام إتفاقية الزراعة ثالثة حماور أساسية، أال وهي النفاذ إىل األسواق، والدعم احمللي، ودعم 

 التصدير. 
 أهداف إتفاقية الزراعة:   -اثنيا

 :  2هتدف اإلتفاقية إىل ما يلي  

 
    المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة قومية حول سياسة الدعم المحلي الزراعي في الدول العربية، الخرطوم،    -1

   . 12، ص2009ديسمبر   
   .  34ص  ،2006األردن ،، مبادئ التسويق الزراعي، دون دار النشر، الطبعة األولىعاطف الزغبي - 2
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املنتجات   - للتجارة يف  نظام  عملية اإلصالح عن إنشاء  يستلزم  مما  السوق،  قوى  إىل  الزراعية منصف ومستند 
فعال أكثر  وأنظمة  قواعد  واحلماية، ووضع  الدعم  إلتزامات  بشأن  التفاوض  املنظمة خاص هبذا طريق  داخل  ية 

  .القطاع
ع - متفق  زمنية  فرتة  عرب  تتم  احلماية،  وتدابري  ابلدعم  متصلة  تدرجيية كبرية  ختفيضات  إىل  حبيث التوصل  ليها، 

  . ات يف األسواق الزراعية العامليةتساهم يف تصحيح ومنع القيود والتشوه
والقضااي  - التصدير  يف  واملنافسة  احمللي  الدعم  األسواق،  إىل  الوصول  جماالت  يف  حمددة  إلتزامات  إىل  التوصل 

  .باتاملتعلقة بصحة اإلنسان واحليوان والن
النامية لتحسني مراعاة الدول املتقدمة األعضاء عند   - تنفيذ إلتزاماهتا ابلوصول إىل األسواق، إحتياجات الدول 

فرص وشروط وصول هذه األخرية إىل األسواق، خصوصا املنتجات ذات األمهية اخلاصة ابلنسبة هلا، وتكريس 
من  للتخلص  اإلنتاج،  لتنويع  اخلاصة  األمهية  ذات  املنتجات  ويف  اإلستوائية  املنتجات  يف  التجارة  نتاج إ  حترير 

 ت. احملاصيل املنتجة للمخدرا
ولكن - األعضاء،  الدول  بني  متساوية  إلتزامات  على  يعتمد  إصالحي  بربانمج  غري   القيام  املصاحل  مراعاة  مع 

  .ذلك األمن الغذائي ومحاية البيئة، مبا يف  التجارية
النامية، ومراعاة معاجلة اآلاثر السلبية لربانم  - ج اإلصالح املطبقة يف الدول منح معاملة تفصيلية وخاصة للدول 

 النامية والدول األقل منوا، املصنفة دوال مستوردة صافية للغذاء. 
 نطاق تطبيق إتفاقية الزراعة: -2

من النظام املنسق لوصف   (24-1)تطبق أحكام إتفاقية الزراعة على املنتجات الواردة يف الفصول من   -
، مع إستبعاد األمساك واملنتجات السمكية، حيث ختضع لقواعد املنظمة للسلع غري الزراعية، يةالسلع األساس

اخلضر  ومنتجاهتا،  الفواكه  النباتية،  واجلذور  األعشاب  من  اإلتفاقية كل  تشملها  اليت  املنتجات  وتتضمن 
البه ومنومنتجاهتا،  أبنواعها  واحلبوب  األصما تجاهتا)ارات  احليواانت  البذور،  والدواجن غ(،  واللحوم  احلية 

السكر ،املصنوعات الغذائية، املشروابت واملشروابت الكحولية   ومنتجاهتا، الشحوم والدهون والزيوت ومنتجاهتا، 
: ، واملتمثلة يف(24-1) والتبغ، ويضاف إىل املنتجات السابقة بعض البنود اخلاصة غري الواردة يف الفصول من

 القطن، الكتان، الصوف، احلرير اخلام وفضالته، اجللود والفراء، الزيوت العطرية واملواد الزاللية. 
 
 
 
 



 الدعم الزراعي اجلزائري  علىأثر النظام التجاري متعدد األطراف    ............... ..........  ثلثاالفصل ال

50 
 

 املطلب الثاين: املؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية 

 ابعة تطور مؤمترات وزارية  ملت  اليت نتج عنها قيام املنظمة العاملية للتجارة، عقدت عدة نذ توقيع إتفاقية مراكش  م
ملؤمتر الوزاري هو أعلى هيئة لصنع القرار يف منظمة التجارة العاملية، وهو الذي جيتمع عادة هذه املنظمة، وا  

مرة كل سنتني، ويضم مجيع أعضاء املنظمة، وميكن للمؤمتر الوزاري إختاذ قرارات بشأن مجيع املسائل مبوجب أي 
 من اإلتفاقات التجارية املتعددة األطراف . 

منظمة التجارة العاملية على :" أن ينشأ   اإلتفاق الذي مبوجبه أنشئت  املادة الرابعة منالفقرة األوىل من    تنص  
مؤمتر وزاري يتألف من ممثلي مجيع األعضاء، وجيتمع مرة على األقل كل سنتني ويضطلع املؤمتر الوزاري مبهام 

مؤمتر الوزاري سلطة إختاذ القرارات يف مجيع املسائل اليت املنظمة، ويتخذ اإلجراءات الالزمة هلذا الغرض ويكون لل 
أحد األعضاء وفقا للمقتضيات اخلاصة ينص عليها، أي من اإلتفاقيات التجارية متعددة األطراف إذا طلب  

 ذي الصلة". بصنع القرار واملشار إليها يف هذه اإلتفاقية ويف اتفاق التجارة متعدد األطراف  

 :1996األول :مؤمتر سنغافورة  أوال/ املؤمتر  

دولة منضمة إضافة  128، حبضور وزراء 1996ديسمرب   13إىل   9خالل الفرتة املمتدةمن   انعقد هذا املؤمتر 
كان هذا املؤمتر الوزاري األول بعد اختتام جولة األروغواي يف   إىل ممثلي دول أخرى يف طريقها إىل اإلنضمام،  

وقد صدر عن هذا ( إىل منظمة التجارة العاملية،  GATTمن اجلات )  ، واإلنتقال1994أفريل   15مراكش  
  .1املؤمتر بيان مسي ب: اعالن سنغافورة 

 كان للمؤمتر جدول أعمال من أربع نقاط: 

 تقييم تنفيذ اإللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيات وقرارات منظمة التجارة العاملية. -

 مج عملها. إعادة النظر يف املفاوضات اجلارية وبرا-

 دراسة التطورات يف التجارة العاملية. -

 مواجهة التحدي املتمثل يف إقتصاد عاملي متطور. -

 
     1986اسماعيل عبد المجيد المحيشي، "الدول العربية وتحديات منظمة التجارة العالمية من جولة األورغواي   -  1

       " بحوث وأوراق عمل المؤتمرالعربي الثالث حول التوجهات المستقبلية لمنظمة  2005إلى مؤتمر هونج كونج       
 .  245، ص2008التجارة العالمية في ضوء مفاوضات برنامج عمل الدوحة)الفرص والتحديات(، دمشق، مارس    
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 نتائج املؤمتر الوزاري: 

 اختذ املؤمتر الوزاري قرارات بشأن: 

 اجراء دراسة شاملة لتنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العاملية. -

التجارة واالستثمار، التجارة واملنافسة، الشفافية يف انشاء جمموعات عمل لدراسة جماالت جديدة مثل  -
 املشرتايت احلكومية. 

(، واعتماد خطة IFAمن أبرز اإلجنازات للمؤمتر الوزاري هي االنتهاء من اتفاقية تكنولوجيا املعلومات)-
فع من النظام شاملة ومتكاملة من العمل املخصص لتقدمي املزيد من املساعدات للدول االقل منوا يف تقاسم املنا

 القائم على قواعد التجارة املتعددة االطراف. 

 : 1998اثنيا/ املؤمتر الثاين: مؤمتر جنيف

 ماي يف جنيف وصدر عنه إعالن جنيف والذي تضمن:  20إىل   18انعقد هذا املؤمتر خالل الفرتة من  

ا - عنها جولة  اليت أسفرت  اإلتفاقات  بتنفيذ  األمني  اإللتزام  تقييم التأكيد على ضرورة  إجراء  ألورغواي، مع 
 لذلك التنفيذ يف املؤمتر الوزاري الثالث لكل إتفاقية على حدى. 

   1وأدرج على جدول األعمال املوضوعات التالية للنقاش: 

 لرتكيز على تنفيذ جولة األورغواي.ا-

 التجارة اإللكرتونية.-

 خفض التعريفة اجلمركية على السلع الصناعية. -

 والتنسيق بني منظمة التجارة العاملية واملنظمات الدولية.التناسق  -

 الشفافية على عمل منظمة التجارة العاملية. -

 التجارة والتمويل.-

 
 . 246نفس المرجع، ص  - 1
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 التجارة واملديونية. -

 نقل التكنولوجيا. -

 نتائج املؤمتر الوزاري: 

التجارة العاملية، وجدول اطلق املؤمتر الوزاري برانمج عمل لوضع توصيات بشأن تنفيذ اتفاقيات منظمة  -
 أعمال ملفاوضات املنظمة يف املستقبل.

البدء يف العملية التحضريية إلختاذ قرار بشأن برانمج عمل للجولة القادمة من املفاوضات خالل املؤمتر   -
 الوزاري الثالث. 

 القضااي املتعلقة ابلقرارات القائمة يف املنظمة. -

 :  1999اثلثا/ املؤمتر الثالث: مؤمتر سياتل

،     1999ديسمرب   03نوفمرب إىل    30انعقد هذا املؤمتر يف مدينة سياتل األمريكية خالل الفرتة املمتدة من  
منها دول العامل الثالث، وقد ركزت أمريكا من خالله على حترير جتارة اخلدمات   80دولة،    135وشاركت فيه  

التجارة اإللكرتونية، أما الدول النامية فرتى أمهية عدم التسرع يف واملنتجات الزراعية واهلندسة الوراثية ومحاية البيئة و 
   1إطالق حرية التجارة خصوصا أهنا تتلق غري الوعود اليت مل تنفذ. 

 : ء ابلفشل، نظرا لعدة أسباب أمههالكن املؤمتر اب

الوزاري يتضمن أقل قدر فشل املفاوضني يف جنيف من التوصل إىل اتفاق حول مشروع إعالن يرفع إىل املؤمتر  -
 من نقاط اخلالف. 

 صعوبة وتعقيد املوضوعات املطروحة، ووجود خالفات شديدة حوهلا. -

 إحساس الدولة النامية بعدم قدرهتا على حتمل املزيد من اإللتزامات اإلضافية. -

 
 . 247نفس المرجع،  ص  - 1
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هميش للدول النامية، الضغط على الوفود األخرى والت  )الوالايت املتحدة األمريكية( يف   حماوالت الدولة املضيفة-
ابإلضافة إىل املظاهرات اليت مشلت واشنطن والعديد من مناطق العامل تزامنا مع مدة املؤمتر، والرافضة ملبدأ العوملة 

 وحترير التجارة املطلقة. 

 : نتائج املؤمتر الوزاري

اتفاق بشأن التعريفات فشل اإلجتماع الوزاري بسبب عدم قدرة أعضاء منظمة التجارة العاملية على التوصل إىل  
اجلمركية، والزراعة ومكافحة اإلغراق وسياسة املنافسة، واإلستثمار، فكانت هذه املواضيع هي اليت أاثرت 

 إنقسامات كبرية بني الدول األعضاء. 

 : 2001رابعا/ املؤمتر الرابع: مؤمتر الدوحة  

، وقد بدأ 2001نوفمرب    14إىل    9الفرتة من    ر يف الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف الدوحة، بقط  عقد هذا املؤمتر
، بعد وقت قصري من املؤمتر الوزاري الثالث والفاشل الذي 2000التحضري ملؤمتر الدوحة الوزاري يف يناير عام 

وثيقتني لألعضاء، واحدة   2001سبتمرب عام    26عقد يف سياتل، وقد كان املدير العام للمنظمة أصدر يف 
وزاري واألخرى ملشروع مقرر بشأن قضااي التنفيذ واإلهتمامات ذات الصلة وقد قبل األعضاء ملشروع اإلعالن ال

 الوثيقتني كأساس للتفاوض. 

 :1كما أسفر املؤمتر عدة إعالانت وقرارات

 اإلعالن اخلاص ابإلتفاق بشأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة ابلتجارة وابلصحة العامة. -

 والشواغل املتعلقة بتنفيذ القرارات.القضااي  -

 الزراعة والتجارة الزراعية وجتارة اخلدمات. -

 ة بني اإلحتاد األورويب وبلدان إفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادي. قرار خاص إبعفاء اتفاق الشراك-

 القرار اخلاص ابلنظام اإلنتقايل يف اإلحتاد األورويب ابلنسبة لبعض الورادات.-

 
1ar.                                                                             -dda-www.fao.org/trade/negc-   
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 ج املؤمتر الوزاري: نتائ

من أعظم النجاحات اليت حتققت يف املؤمتر هوإعتماد نص ملفاوضات التجارة يف السلع الزراعية، وقد ذكر -
اإلعالن الوزاري أن األعضاء ملتزمون مبفاوضات شاملة هتدف إىل حتقيق حتسينات كبرية يف النفاذ إىل األسواق، 

ه للتجارة يف ي من مجيع أشكاله، وختفيضات كبرية على الدعم املشو وختفيضات يف الدعم الزراعي للتخلص التدرجي
 السلع الزراعية.

  مت خالل املؤمتر اطالق جولة الدوحة للتنمية.-

 : 2003خامسا/ املؤمتر اخلامس: مؤمتر كانكون  

ا من دولة أغلبه  146مبشاركة   2003سبتمرب    14إىل  10كون يف املكسيك يف خالل الفرتة من  انعقد مؤمتر كان
الدول النامية اليت كانت تسعى إىل اإللغاء التدرجيي للدعم الزراعي الذي مينع العديد من الدول النامية من الدخول 

إىل األسواق العاملية بطريقة فعالة، اما الدول الصناعية الغنية فكانت تصبو إىل أن يكون إجتماع كانكون إعالن 
دولية   ها ابإلضافة إىل جهود الدول الصناعية الرامية إىل تقرير اتفاقبةعن نظام عاملي جديد للتجارة، ليخدم مصاحل

 حول اإلستثمارات املباشرة لصاحل الشركات متعددة اجلنسيات على حساب الدول النامية.

رئيس املؤمتر مسودة البيان اخلتامي للمؤمتر متضمنة مناذج مقرتحة لإللتزامات اجلديدة يف وخالل اإلجتماع قدم  
اتفاقية الزراعة حول حترير أسواق السلع الزراعية وختفيض الدعم احمللي ودعم الصادرات، إال أهنا واجهت معارضة 

(، على رأسها الربازيل، اهلند، الصني، ماليزاي G20شديدة خاصة من الدول النامية اليت مثلتها جمموعة العشرين )
ت املقرتحة إلتفاقية الزراعة مازالت منحازة لصاحل الدول وغريها، من الدول األخرى، اليت الحظت أن اإللتزاما

 املتقدمة خاصة اإلحتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكية. 

 وقد شرعت املفاوضات إبنشاء مخس جمموعات للعمل على املواضيع الرئيسية اخلمسة اخلالفية، وهي:

 الزراعة. -

 جات الصناعية.تملنالزراعية إىل األسواق أي ا  غري  نفاذ املنتجات-

 قضااي التنمية.-
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 القضااي املتعلقة حتديدا بتجارة القطن والدعم. -

قضااي سنغافورة، مع املواضيع األربعة اليت كانت مطروحة على مؤمتر سنغافورة الوزاري )التجارة وسياسة املنافسة، -
 التجارة واإلستثمار، الشفافية يف املشرتايت احلكومية، تسهيل التجارة(. 

 نتائج املؤمتر الوزاري: 

اهنيار املؤمتر الوزاري وسببه هو الفشل يف اإلتفاق على إطالق مفاوضات رمسية حول مايسمى بقضااي سنغافورة، 
كان ضعف رائسة اإلجتماع الوزاري، والفشل يف اإلتفاق على وسائل ومن التفسريات األخرى لفشل اإلجتماع،  

اعية، ودعم الصادرات، وسياسة الدعم احمللي، وعدم قدرة العديد من املفاوضات بشأن احلواجز التجارية الزر 
أعضاء منظمة التجارة العاملية على التفاوض أو مناقشة العديد من القضااي يف وقت واحد أثناء وقبل إنعقاد املؤمتر 

 الوزاري يف كانكون. 

 (.+G20سمى) دولة ت  20لكن النقطة اإلجيابية الوحيدة للمؤمتر كانت تكوين جمموعة من  

 : 2005سادسا/ املؤمتر السادس: مؤمتر هونج كونج  

دولة   149بعد مؤمتر كانون الوزاري، وشاركت  ،  2005ديسمرب    18-13انعقد هذا املؤمتر يف الصني يف الفرتة 
املفاوضات يف مخس جماالت رئيسية هي الزراعة، املنتجات غري الزراعية، قضااي التنمية،   يف هذا املؤمتر، ومتحورت
 ، وهي تعترب نفس املفاوضات اليت تناوهلا املؤمتر الوزاري السابق. تسيري التجارة واخلدمات

 نتائج املؤمتر الوزاري: 

 حقق مؤمتر هونج كونج الوزاري بعض التقدم يف جماالت رئيسية هي: 

الزراعة: حيث مت احراز بعض التقدم يف مجيع الركائز الثالث ملفاوضات الزراعة) النفاذ إىل األسواق، الدعم -
 احمللي، دعم الصادرات(.

 القطن: كان القطن ابلنسبة للكثرين اختبارا انجحا يف هونج كونج. -

 يف جمال الوصول ألسواق السلع غري الزراعية. -
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 يف جمال اخلدمات. -

 سيري التجارة. غي جمال ت

 خدمة التنمية، البيئة.

 :2009سابعا/ املؤمتر السابع: مؤمتر جنيف  

، كسرت منظمة التجارة العاملية القواعد اخلاصة هبا من خالل عدم عقد مؤمتر وزاري بسبب 2007يف عام  
 إستمرار املأزق يف حماداثت حترير التجارة املتعددة األطراف، يف جولة الدوحة. 

إن العوامل اليت حالت دون اختاذ األعضاء قرارا بشأن توقيت ومكان لك قالت منظمة التجارة العاملية يف تربيرها لذ 
 املؤمتر الوزاري املقبل يف مؤمتر كانكون الوزاري ال تزال قائمة، بناءا على ذلك فإن االجتماع مل يتم.

، حتت عنوان 2009ديسمرب   02نوفمرب إىل    30عقد املؤمتر الوزاري السابع يف جنيف بسويسرا يف الفرتة من    
 153العاملية احلالية"، شارك يف املؤمتر   "منظمة التجارة العاملية، النظام التجاري متعدد األطراف والبيئة اإلقتصادية

 ن املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية. مراقبا م 56، ومندواب ميثلون مجيع أعضاء املنظمة

 وقد تضمن جدول أعمال املؤمتر اربعة بنود مت تناوهلا يف اجللسات العامة، وهي: 

 نظرة عامة على أنشطة منظمة التجارة العاملية. -

 العمل من قبل الوزراء اجملتمعني.-

 اتريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة.-

 .انتخاب موظفني ابرزين جدد-

 نتائج املؤمتر الوزاري: 

 أهم النتائج اليت توصل إليها املؤمتر الوزاري: 
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جولة الدوحة حيث أشار امللخص إىل أنه كان هناك تقارب قوي خبصوص أمهية التجارة وجولة الدوحة إلنعاش -
 اإلقتصاد العاملي ، والتخفيف من حدة الفقر يف البلدان النامية.

 ملفاوضات الزراعة وسبل نفاذ السلع غري الزراعية لألسواق.مت إعطاء األولوية  -

 التأكيد على قضااي البلدان األقل منوا جيب أن حتظى إبهتمام خاص. -

 التأكيد عي قيمة نظام تسوية املنازعات.   -

 :2011اثمنا/ املؤمتر الثامن: مؤمتر جنيف  

  2011ديسمرب    17-15  ية، خالل الفرتة سويسر الية مؤمترها الوزاري الثامن جبنيف  عقدت منظمة التجارة العامل
وانقسمت أعمال املؤمتر بني جلسات عامة وجلسات عمل موازية، وخصصت اجللسات العامة لكلمات الوزراء 

على  اهتمامها  انصب  فقد  العمل  جلسات  أما  اختاذها،  املتقرتح  الوزارية  والقرارات  ثالث   املشاركني،  مناقشة 
 موضوعات هي: 

 النظام التجاري متعدد األطراف. أمهية  -

 التجارة والتنمية.-

 أجندة جولة الدوحة للتنمية.-

 نتائج املؤمتر الوزاري: 

 بعض القرارات الوزارية اليت اختذها املؤمتر الوزاري يف اجللسة اخلتامية ومتت املصادقة عليها: 

 تجارية املتصلة حبقوق امللكية الفكرية. متديد حظر اللجوء إىل دعاوى عدم اخلرق فيما يتعلق إبتفاق اجلوانب ال-

 متديد حظر فرض الرسوم على البث اإللكرتوين للمعلومات.-

 متديد اإلعفاء للدول األقل منوا من تطبيق إتفاق امللكية الفكرية.-

 اإلستثناءات املتعلقة بتجارة اخلدمات للبلدان األقل منوا.-
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 املنظمة.   تسهيل إجراءات إنضمام البلدان األقل منوا إىل-

 تبني أمهية النظام التجاري املتعدد األطراف. -

 

 :2013مؤمتر ابيل   :اتسعا/ املؤمتر التاسع

، مت العمل يف املؤمتر على املواضيع 2013ديسمرب   7إىل   3انعقد هذا املؤمتر يف ابيل األندونيسية خالل الفرتة من  
 األعضاء لتكون صفقة من حصاد مبكر، ومتثلت هذه املواضيع يف: ذات األولوية واإلهتمام ابلنسبة لكافة الدول  

 اتفاقية تسيري التجارة. -

 تعديل على بنود إتفاقية الزراعة.-

 قرارات تنموية لصاحل الدول األقل منوا ، وآلية مراقبة لتطبيق املعاملة اخلاصة واملختلفة للدول النامية واألقل منوا.  -

 نتائج أعمال املؤمتر الوزاري:

اعتمد املؤمتر إعالان وزاراي، ليحمل حداث اترخييا يف مسرية منظمة التجارة العاملية، حيث أنه وألول مرة منذ إنشاء -
املنظمة يتم التوصل إىل إتفاقية متعددة األطراف وهي إتفاقية تسيري التجارة، كما وأن املؤمتر وألول مرة من إنطالق 

 إستطاع أن يتخذ قرارات تفاوضية ضمن أجندة الدوحة.  2001أعمال جولة الدوحة التفاوضية عام 

 : 2015نريويب   عاشرا/ املؤمتر العاشر: مؤمتر 

، ومت افتتاحه حتت رعاية 2015ديسمرب    19إىل  12مت انعقاد هذا املؤمتر مبدينة نريويب الكينية خالل الفرتة من  
خطابه للمؤمتر أن هناك تباطؤا يف التجارة الدولية، وكذلك رئيس مجهورية كينيا الدكتور أهوروكينياات، الذي بني يف  

يعاين اإلقتصاد العاملي من ضعف يف النمو، وأن منظمة التجارة العاملية هلا دور هام يف دفع النمو يف التجارة عند 
 إختاذها إجراءات وتدابري إجيابية والبد أن ينعكس ذلك على النهوض ابلنمو يف اإلقتصاد العاملي. 
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إنعقاد املؤمتر الوزاري يف إفريقيا أمر يبني األمهية اليت توليها إفريقيا للنظام التجاري متعدد األطراف من حيث وأن  
 أنه يوفر أماان إلقتصاداتنا معتمدين على أن النظام شفاف وقابل للتوقع ومستقر. 

 ئج املؤمتر الوزاري: نتا

 اجملاالت املختلفة نذكر منها: نتج عن هذا املؤمتر جمموعة من القرار يف  

النامية - املتقدمة، أما ابلنسبة للدول  الدول  الصادرات بشكل قطعي وحاال من  دعم الصادرات: إزالة دعم 
 .2018فقد حددت فرتة إزالة دعم الصادرات حىت هناية عام  

دعم الصادرات حىت هناية كما أعطى القرار الدول املصنفة مستوردا صافيا للغذاء والدول أقل منوا فرتة إلزالة  
 . 2030عام  

 برانمج إئتمان وضمان الصادرات-
      أثر النظام التجاري متعدد األطراف على الدعم الزراعي يف اجلزائر و القطاع الزراعي  املبحث الثاين:

   اجلزائري      
إجيايب من   هناك ماهو  للتجارة، لكن  العاملية  املنظمة  إىل  اإلنضمام  اجلزائر إىل  وماهو تسعى  اإلنضمام  هذا 

سليب لذلك اجلزائر تسعى إىل توفري القاعدة األساسية للقطاع الزراعي وكافة القطاعات قبل اإلنضمام إىل املنظمة 
 العاملي للتجارة وهذا يتطلب مدة زمنية طويلة لتوفري األساسيات لقطاعاهتا. 

 يف اجلزائر  القطاع الزراعي  املطلب األول: 
املطلب بعض اجلداول اليت تبني صادرات وواردات اجلزائر خالل سنوات معينة وبعض سنعرض من خالل هذا  

 اهم مستوايت دعم القطاع الفالحي يف اجلزائر:

    2015لسنة ائرأهم محاصيل اإلنتاج الزراعي في الجز  (: 2جدول رقم)      
 طن(   1000)اإلنتاج /الصادرات/الواردات          طن(1000املساحة )                                                   

 الجزائر        

                 
 

 الحبوب         

 2686.08 المساحة
 3760.95 اإلنتاج 

 3.14 الصادرات 
 13824.26 الواردات 

 %21.38 معدل اإلكتفاء الذاتي
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 الخضر       

                                                   

 511.02 المساحة
 12469.33 اإلنتاج 

 3.55 الصادرات 
 30.75 الواردات

 %99.75 معدل اإلكتفاء الذاتي
 
 

 التمور           
        

 - المساحة المثمرة  
 15508.59 األشجار المثمرة

 990.38 اإلنتاج 
 28.48 الصادرات 
 0.01 الواردات

 %99.99 معدل اإلكتفاء الذاتي

ة للتنمية الزراعية، المجلد  من إعداد الطلبة باإلعتماد على الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية، المنظمة العربياملصدر: 

36 ،2016 . 

زء الكبري من املساحة املزروعة مشغول بزراعة احلبوب، فقد إحتلت زراعة من خالل اجلدول نالحظ أن اجل.         
 أما احملصول الثاين من حيث املساحة فهو اخلضر. ،  %26احلبوب مساحة نسبتها من إمجايل املساحة املزروعة 

اجلزائر إنتاجها احمللي أما ابلنسبة حلجم اإلنتاج وتغطية الطلب احمللي من السلع الزراعية اإلستهالكية، فاملالحظ أن  
، وهذا رغم املساحة اليت %21.38عاجز عن تغطية ربع الطلب احمللي حيث يشري مؤشر اإلكتفاء الذات إىل 

 حتتلها زراعة هذا احملصول، وهذا راجع إىل زايدة الطلب احمللي على املنتوج كونه غذاء أساسي.

 . %100ت إىل تغطية الطلب احمللي الذي قارب  أما ابلنسبة حملصول اخلضر، فيشري مؤشر اإلكتفاء الذا

أما فيما خيص التمور فاجلزائر حتقق فيه إكتفاء ذات، ويتم تغطية العجز يف احملاصيل اليت ال حتقق فيها إكتفاء ذات 
 بوب الذي تعاين فيه من عجز كبري. من خالل اللجؤ إىل اإلسترياد، خاصة يف جانب احل
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 1(: تطور الصادرات الزراعية في الجزائر3قم )جدول ر                     

 الوحدة: مليون دوالر                                                                              

                   

2000                            

               

2005 

            

2008 

             

2010 

            

2012 

             

2013                       
              

2014 

              

2015 

 

               الجزائر
    

 الصادرات 

                

33                           

             

95 

              

85 

            

134 

              

314 

           

399 

               

403                  

             

407     

نسبة  

 التغيير 

                

/ 

                                        

187.87 

               

-10.5 

              

57.64 

                  

134.32             

             

27.07     

             

1.02               

            

0.9 

 

قيمة   ( أن تطور قيمة الصادرات تسري بوترية متسارعة، حيث تضاعفت 3توضح بياانت اجلدول رقم )     
، مع تسجيل تذبذب يف نسبة 2015حىت سنة   2000مرة من سنة   11الصادرات الزراعية يف اجلزائر أكثر من  

تكون ضعيفة ويف بعضها اآلخر تكون ت تكون مرتفعة ويف بعضها  تغيري قيمة الصادرات الزراعية ففي بعض احلاال
سلبية، وهذا راجع إىل عدة عوامل أمهها عدم إستقرار األسعار يف السوق الدولية، وكذا عدم اإلستقرار يف الكمية 

 الناجم عن إرتباط اإلنتاج ابلظروف املناخية. 
 (: تطور الصادرات والواردات في الجزائر 4جدول رقم )                

 (الوحدة: مليار دوالر)                                                                             

 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

 الجزائر

 29.08 34.39 59.973 64.912 71.622 الصادرات

 47.13 49.17 55.686 52.207 44.694 الواردات 

 76.22 83.56 115.65 117.11 116.31 المجموع 

الناتج المحلي  

 اإلجمالي 
209.04 209.75 214.03 165.15 156.05 

معدل اإلنفتاح  

 التجاري 
55.65 % 55.83 % 54.04 % 50.60 % 48.84 % 

 367-283المالحق اإلحصائية، ص  2017، تقرير اإلقتصاد العربي الموحد، صندوق النقد العربي المصدر:

 
   عامر عبد اللطيف، أثر تحرير تجارة المنتجات الزراعية على ظاهرة الفقر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد      -1
 . 216، ص 2018بوضياف، المسيلة،      
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، مع تسجيل تراجع يف تبني اجلزائر ليس هلا إنفتاح كبري على التجارة اخلارجية(  4من خالل بياانت اجلدول رقم ) 
معدالت اإلنفتاح التجاري يف السنوات األخرية، بسبب السياسات التقشفية للدولة يف ظل أزمة تراجع أسعار 

لواردات من خالل احملروقات، حيث وللحفاظ على إحتياطاهتا من العملة الصعبة جلأت اجلزائر إىل تقليص فاتورة ا
سياسة احلماية ضد الواردات مبختلف أدواهتا التعريفية وغري التعريفية، لذلك إخنفض معدل اإلنفتاح التجاري من 

 . 2016سنة   %48.84إىل  2012سنة   55.83%

                  
 مستويات دعم الحبوب  (:  5رقم) جدول                               

        2006             2014            2019    

 حرث وتسوية الرتبة -
 دج/هكتار2000

 دج/هكتار 2000البذور  -
مكافحة األعشاب الضارة -

 دج/هكتار1000
 منحة مجع احلبوب: -
 /هكتار570القمح الصلب  -

القمح الصلب   -
 دج/اهلكتار 4500

 دج/اهلكتار3500القمح اللني   -
 دج/اهلكتار 2500الشعري    -

 دج/اهلكتار4500القمح اللني   -
 دج/اهلكتار3500القمح اللني   -
 دج/اهلكتار 2500الشعري    -

( نالحظ أن الدعم يف زراعة احلبوب كان مينح يف هتيئة األرض من حرث وتسوية 5من خالل اجلدول رقم) 
األخرية أصبح مينح الدعم يف احملصول من الرتبة ومكافحة االعشاب الضارة والبذور، لكن يف السنوات 

مل نالحظ أي تغيري على مستوى الدعم املمنوح هلذه احملاصيل  2019إىل سنة  2014احلبوب، ومنذ سنة 
 الزراعية.
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 .اجلزائري  على القطاع الزراعي  أثر النظام التجاري متعدد األطراف    املطلب الثاين:
 اإلجيابية والسلبية النامجة عن النظام التجاري متعدد األطراف   اإلنعكاساتستتعرض اجلزائر لعدد من  

 وميكن رصد أهم اآلاثر اإلجيابية والسلبية على القطاع الزراعي كما يلي: 
 اآلاثر اإلجيابية: -1

 أ/ أثر رفع الدعم احمللي:    

األورويب والوالايت املتحدة األمريكية إن رفع الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية على رأسها اإلحتاد  -
للسلع الزراعية، قد يساعد البلدان العربية ومنها اجلزائر على إكتساب قدرة للمنافسة يف هذا القطاع، إذا 

متكنت من الدخول إىل أسواق هذه البلدان والتمتع حبق الدول األوىل ابلرعاية كوهنا دولة انمية، كما تنص 
للتجارة، ألن تكلفة اإلنتاج للسلع الزراعية يف الدول النامية ابلنسبة للمزارع أكثر   عليها املنظمة العاملية 

 1.مالئمة منها يف الدول املتقدمة 

ملنتجات الزراعية عم املايل لإلستثمارات اخلاصة ابإستفادة اجلزائر من الدعم اخلاص ابلدول النامية كالد -
 لزراعني منخفضي الدخل. والدعم اخلاص للمستلزمات الزراعية للمنتجني ا

انتعاش بعض قطاعات اإلنتاج يف الدول النامية وابلتايل انتعاش اإلنتاج احمللي، وقد يكون إللغاء الدعم -
املقدم للمزارعني يف الدول املتقدمة أثر اجيايب على إنتعاش بعض املنتجات الزراعية يف الدول النامية اليت 

 تقوم إبستريادها من الدول املتقدمة. 

برفع الدعم فإن أسعار املنتجات الزراعية للجزائر ال ترتفع بقدر ما ترتفع أسعار منتجات الدول اليت تقدم -
دعما كبريا جدا، وهذا ما ميثل دعما حقيقيا للدول العربية لزايدة إنتاجها الزراعي وحتسينه، خاصة تلك اليت 

 ات. يعتمد إقتصادها على قطاع الزراعة بشكل كبري من حيث الصادر 

 اإلستفادة من إستخدام سياسة الدعم املسموح به للدول النامية.-

 
   -ياسر زغيب، إتفاقية الجات بين النشأة والتطور واألهداف منافع ومخاطر، دار الندى للنشر والتوزيع، بيروت  -  1
 . 92ص ، 1999طبعة لبنان،       
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االستفادة من االستثناءات يف حساب مقياس الدعم الكلي ودعم االستثمارات، الذي يكون متاحا -
للزراعة يف الدول النامية األعضاء ، ودعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي الذي يكون متاحا للمنتجني الزراعني 

 .1الدخل وحمدودي املواردمنخفضي  

حمددة، تزيد إمكانية زايدة إستخدام الدعم يف إطار سياسات الصندوق األخضر غري املقيدة بسقوف -
 املبالغ املالية املوجهة لتشجيع التنمية الزراعية.

 ب/ األاثر اإلجيابية عن عملية الدخول إىل األسواق: 

التعريفات على الواردات الزراعية واإلعفاء من حتويل القيود غري التجارية االستفادة من التدرج يف خفض  -
 على املنتجات الزراعية إىل قيود تعريفية ابلنسبة إىل بعض املنتجات الزراعية. 

إمكانية زايدة النفاذ للمنتجات الزراعية من اجلزائر إىل أسواق الدول املتقدمة، وهذا نتيجة إلتفاقيات اليت -
 ود النفاذ لألسواق. نتيجة اإللغاء التدرجيي للدعم وقينية أكرب نسبية لصادرات اجلزائر،  أعطت إمكا

اإلخنفاض احملتمل يف تكاليف اإلنتاج، اليت سوف حتقق من خفض الرسوم اجلمركية على مدخالت -
 اإلنتاج.

 ج/ األاثر اإلجيابية من دعم الصادرات الزراعية: 

هتمام ابلقيود االهتمام ابملواصفات القياسية، وكذلك  للجزائر بعد االلصادرات الزراعية  إمكانية زايدة ا-
 البيئية. 

زايدة الكفاءة اإلنتاجية للمنتجات الزراعية يف اجلزائر بسبب زايدة املنافسة، مما يساهم يف فعالية أداء -
املعيشة للذين   املشروعات يف اجلزائر وذلك ينعكس على الناتج احمللي اخلام ابإلجياب، ومن مث على مستوى

 يعتمد مداخيلهم على الزراعة. 

 زايدة إمكانية إرتفاع صادرات اجلزائر إىل أسواق الدول املتقدمة. -

 
 غردي محمد، القطاع الزراعي الجزائري واشكالية الدعم واإلستثمار في ظل اإلنضمام للمنظمة العالمية للتجارة، - 1

 .248أطروحة دكتوراه، غ منشورة، جامعة الجزائر، ص         
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رفع الدعم عن املنتجات التصديرية املباشر وغري املباشر، يؤدي إىل حدوث فائض يف املوازنة ميكن -
 استخدامه يف متويل أنشطة أخرى كالقطاع الزراعي. 

ذا ت اجلات يدفع املنتجني إىل اإلسراع يف تطوير مشروعاهتم اإلنتاجية، وهول العربية التفاقياإن تطبيق الد-
 جتماعية، وزايدة حجم التصدير وابلتايل زايدة الدخل القومي. سينعكس إجيااب على التنمية االقتصادية اال 

ة عامة حتسني إنتاجها على املدى الطويل، فإن دعم التصدير إذا ما استطاعت اجلزائر والدول النامي-
الفالحي كما ونوعا، سوف يكون له آاثر إجيابية تتمثل يف خفض أسعار السلع مما يساعد على حتقيق 

 حصص يف األسواق العاملية. 

 د/ اآلاثر اإلجيابية األخرى: 

حيث ستستفيد اجلزائر من اإلعفاء املؤقت من املعايري الصحية اليت تفرضها الدول املتقدمة على التجارة،-
ات الفنية من ستمنح للجزائر فرصة لتطوير قدراهتا يف جماالت اإلجراءات الصحية، وستستفيد من املساعد 

 تفاق يف املدى القريب واملتوسط. ول املتقدمة، واليت يقرها هذا االطرف الد 

فري من املرجح أن يتأثر القطاع الزراعي اجلزائري ابإلجياب نتيجة حترير قطاع اخلدمات، حيث أن تو -
خدمات التسويق والرتويج، النقل والتأمينات، وخدمات التدريب والتكوين، ميكن أن يساهم بطريقة مباشرة 

 قصد الرفع من مستوى اإلنتاجية والتنافسية.    وسائل اإلنتاجيف تطوير 

 اآلاثر السلبية: -2

 أ/ اآلاثر السلبية ابلنسبة لعملية الدعم احمللي: 

املنتجات الزراعية وخصوصا السلع الزراعية األساسية، كاحلبوب واأللبان والسكر والزيوت ارتفاع أسعار  -
الدعم املوجه   واللحوم جراء التخفيض التدرجيي للدعم الزراعي الذي يقدم من قبل الدول املنتجة، سواء كان 

من هذه السلع حبد كبري،  رتفاع قيمة فاتورة الواردات، مما يرتتب عليه الصادراتاحمللني أو كدعم    للمنتجني
رتفاع تكلفة املعيشة، وزايدة حصة الغذاء من دخل األسر على حساب وزايدة اختالل امليزان التجاري، وا
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إىل أكثر مستلزمات احلياة األخرى، علما أن هذه احلصة من دخل األسر اجلزائرية يف الوقت احلاضر تصل 
 .1ستثمارهادمة، وتعترب نسبة مرتفعة ال يتم اق من الدول املت  % 15وهي نسبة ال تتجاوز    % 45من  

خنفاض النسيب لألسعار، كنتيجة الدعم واال   نتيجة خفض  رتفاع تكلفة اإلنتاجومن املتوقع أن يؤدي ا -
لزايدة حدة املنافسة املتوقعة يف السوق احمللي، إىل توقف صغار املزارعني عن اإلنتاج، خاصة املنتجني غري 

 قتصادايت احلجم بسرعة.فض تكاليف اإلنتاج، والوصول إىل التقنيات احلديثة خلالقادرين على تبين ا

اض خنفلي على السلع الغذائية، نتيجة النكماش الطلب احملكني سيؤدي إىل اإلغاء برامج دعم املستهل -
 للمنتجني احملليني.رتفاع النسيب يف األسعار نتيجة إلغاء برامج الدعم  القدرة الشرائية من انحية ولال 

خنفاض احملتمل يف تكاليف اإلنتاج، اليت سوف حتقق من خفض الرسوم اجلمركية على مدخالت رغم اال   -
 اإلنتاج، إال أنه من املتوقع أن ال تكون مبستوى الدعم الذي مت أو سوف يتم التخلي عنه. 

 ب/ اآلاثر السلبية من الدخول إىل األسواق: 

د فتح األسواق أمام الصادرات الزراعية، يف الوقت الذي تعاين فيه الصادرات شتداد حدة املنافسة بعا-
الزراعية اجلزائرية من ضعف يف النوعية، وضعف يف طاقة اإلنتاج، وعدم وجود جهاز تسويقي متطور قادر 

 ها. ية على الوجود فل إىل األسواق التصديرية واحملافظعلى متكني السلع ذات امليزة التنافسية من الوصو 

إن تطبيق إتفاقية الزراعة سيحد من إمكانية نفاذ املنتجات الزراعية اجلزائرية إىل األسواق اخلارجية، نظرا -
رتفاع تكلفة اإلنتاج من جهة أخرى، يف ظل اإلعتماد ة والضعف حجم اإلنتاج القابل للتصدير من جه
 على إسترياد مدخالت اإلنتاج أبسعار مرتفعة. 

 ،والغذائيةاملوردة إىل اجلزائر، يؤدي إىل إغراق السوق احمللية ابلسلع الزراعية    السلع    إن رفع القيود على  -
 . لطلب على السلع الزراعية احملليةمما يؤدي إىل إخنفاض األسعار وتدهور ا

فتح شبه كامل للسوق اجلزائري أمام املستوردات، اليت ال حيول دون دخوهلا سوى رسوم مجركية حتكمها   -
الزراعية عند قواعد النفاذ إىل األسواق الواردة يف اإلتفاقيات العاملية ذات الصلة، وكذا تعامل املستوردات 

 
 . 249-248غردي محمد، مرجع سابق، ص - 1
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احمللية عليها أو معاملة متييزية ضدها، معاملة املنتجات احمللية دون أي معاملة تفضيلية للمنتجات  دخوهلا  
وعدم فرض رسوم على املستوردات سوى الرسوم اجلمركية، إال إذا كانت مقابل خدمات تقدمها احلكومة 

للمستوردات، شريطة أن ال تزيد قيمة هذه الرسوم عن تكاليف اخلدمات، وهو ما يؤدي إىل دخول 
ا ينجم عنه منافسة غري عادلة، خاصة وأن املنتجني احملليني منتجات فالحية متنوعة إىل السوق اجلزائرية، مم

الفالحي، ابإلضافة   الاجملستعمال التقنيات احلديثة يف  ايعانون من عدة مشاكل، كنقص التمويل والدعم و 
إىل مشاكل اجلفاف نتيجة اإلعتماد على األمطار يف الزراعة، وهو جيعل املنتوج احمللي غري قادر على 

   .منافسة املنتوج األجنيب الذي يتميز غالبا بتكلفة أقل وجودة أعلى

 :   الزراعي  اثر السلبية النامجة عن عملية دعم التصديراآل  /ج

هنا ستكون    ألبشكل خاص الدول النفطية و اليت تقدم دعما معتربا نوعا ما للمزارعني  ستتأثر الدول العربية    -
     امليزة  يلغيابلتايل فان رفع الدعم  و   ،تفاقية املنظمة العاملية للتجارةمطالبة بتخفيض هذا الدعم طبقا لتطبيق ا      
         ىل اإلحجام عن إ القمح يف ظل الدعم مما قد يؤدي  النسبية واليت كانت تتمتع ا بعض احملاصيل مثل     
    وال   ،والذي يتعارض مع سياسة االكتفاء الذات يف احملاصيل كهدف معلن من طرف تلك الدول ،زراعتها    
      ،  ناخنتاج احملاصيل الزراعية تعتمد على عوامل شاملة مثل امللنسبية اليت تتمتع ا اجلزائر يف  ن امليزة اأ  سيما    

 .نتاج الزراعي يف اجلزائرمما يدل على اخنفاض مرونة عرض اإلنتاجية متواضعة  ن القدرة اإل أ كما ،يوفر الر ت  

  ن اجلزائر  أ حبيث  ،  املتعلق حبقوق امللكية الفكريةق بزايدة حجم الصادرات اجلزائرية و خر يتعلآ   هناك مشكلو -
 التقنيات الزراعية اجلديدة من  حباث و ىل جانب استرياد األإ   ، الزراعية بكميات معتربةالت واملعدات  د اآلتستور      
   ة  ان حقوق امللكية الفكرين هذا سيكون مكلفا جدا السيما و أ ال  إ ،نتاجها الزراعي كما ونوعاإجل تطوير  أ    
     بقائها حكرا  إاحتكارها و لى  تفرض عليها محاية كبرية من اجل احلفاظ ع و   ،حتتكرها كربى الشركات العاملية   
  هذه  و سلع وسيطة و أ نتاج  إو مستلزمات  أىل مدخالت  إ نتاج الزراعي حيتاج  اإل  ن أ حبيث   ،الدول املتقدمة لىع  
 نتاج احمللي وخيفض  تكلفة اإلتستوردها ابستمرار مما يزيد من    هنا أأي  ،زمات يف معظمها غري متوفرة حمليااملستل   

 مسدة واملبيدات  تستورد الكثري من األ ن اجلزائر  أذ  إ  ،نتاجبسبب ارتفاع تكاليف اإلحياان فرص التصدير  أيلغى  و     
 .سواق اخلارجيةاليت حتد من حجم الصادرات حنو األ نتاج  اإلهذا كله يدخل يف عملية  الزراعية و اآلالت  و     
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  ىل ارتفاع أسعارها يف  إاملتقدمة سوف يؤدي رية يف الدول  لغاء التدرجيي لدعم املنتجات الزراعية التصدياإل -
  .األسواق العاملية مما يؤثر سلبيا على الدول النامية املستوردة للغذاء    

  : خرىاثر السلبية األآلد/ا    

    هم التحدايت اليت ستواجه القطاع الزراعي اجلزائري,  أمن    ،جراءات محاية الصحة والنباتإ ترب تطبيق  يع -
  بسبب قلة املوارد    ،ليه اجلزائرإكنولوجي الذي تفتقر  التطور الت اط الوثيق بني املعايري الصحية و بسبب االرتب      
 جراءات الصحية  ئر من استخدام الدول املتقدمة لإلعليه قد تتأثر اجلزاو   ،حباث و التطويرالزمة للقيام ابأل ال      
 .سواقها خاصة على املدى البعيد املنتجات الزراعية أل  كقيد على دخول      

 ابعتبار اجلزائر بلد مستورد  و   ،ت األساسية املتزايدة على الغذاءلتلبية املتطلبا نتاج الوطيننتيجة عدم كفاية اإل   -
  الة  ستؤدي ال حم  ،العامليةسواق  املنتجات الزراعية والغذائية يف األسعار  أل رتفاع املرتقبال ن اإ ف  ،يف للغذاءصا    
 ،زراعيةتراكم العجز الذي يعاين منه امليزان التجاري للمنتجات ال زايدة حدة و  وبذلك  ، ىل تضخيم فاتورة الغذاءإ   
 . ميزانية الدولة ءالشيء الذي يضاعف من عب   
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 خالصة الفصل الثالث

خالل   الثالث من  للفصل  ان  دراستنا  انعكاسات  عنوان  حتت  اجلزائر  ضالذي كان  العاملية إمام  املنظمة  ىل 
الزراعيللتجار  القطاع  على  العاملية  أن  ىل  إ  توصلنا  ، ة  للمنظمة  انضمامها  عند  ستواجهها  اجلزائر        اثرآللتجارة 

كما ستساعدها اتفاقية املنظمة ،القطاع الزراعي اجلزائريكذا انتعاش  عدها على تنمية قطاعها الزراعي و اجيابية تسا
ستستفيد من التدرج يف خفض التعريفات على اإليرادات  سواق العاملية و األ  اخلاصة ابلقطاع الزراعي على دخول

 .الزراعية

كارتفاع   اثر سلبيةآمامها  أا كذلك ستكون  أهن ن نعلم  أاليت ستستفيد منها اجلزائر جيب    ما كل هذه االجيابيات أو 
احملاإلتكاليف   الدعم  خفض  نتيجة  وهذا  اآل  يلنتاج  بني  هي ومن  الزراعي  القطاع  سيواجهها  اليت  السلبية   اثر 

يف الوقت الذي تعاين فيه الصادرات الزراعية يف   ،مام الصادرات الزراعيةأ سواق  اشتداد حدة املنافسة بعد فتح األ
 .اجلزائر من ضعف واضح يف النوعية

البد   ،للتجارةستواجه اجلزائر عند انضمامها للمنظمة العاملية    اثر السلبية منها واالجيابية اليتهذه اآلام كل  مأ و    
العريب وهذا لكي كذلك التكامل الزراعي  م كالتكامل مع البلدان العربية و ن تنظم لبعض التكتالت اإلقليأ للجزائر  

 .اثر السلبيةاثر االجيابية و تفادي اآلتستفيد من اآل
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 خامتة
النامية، وهذا  الدول  العامل وخاصة يف  دول  اهلامة يف معظم  اإلقتصادية  القطاعات  من  الزراعي  القطاع  يعد 
للدور األساسي الذي يلعبه يف حتقيق التنمية اإلقتصادية، من خالل مسامهاته يف إنتاج السلع الغذائية الضرورية 

ا واملواد  اجملتمع،  نشاطاته ألفراد  مبختلف  العمل  فرص  وتوفري  والتحويلية،  الغذائية  للصناعات  األولية  خلام 
وللقطاعات األخرى ذات العالقة املباشرة وغري املباشرة به، وزايدة املبادالت التجارية الداخلية واخلارجية، وجلب 

كما يساهم يف توزيع الثروات العمالت األجنبية من خالل عمليات التصدير، واحملافظة عليها إبحالل الواردات،  
خالل   والرسوم  األجور،)من  التنمية (الضرائب  على  مباشرة  غري  آاثر  له  يكون  الذي  املزارعني  دخل  وزايدة   ،

 الزراعية وعلى تنمية القطاعات اإلقتصادية األخرى نتيجة لزايدة الطلب على سلعها وتوسيع نطاق أسواقها.   

يف   الزراعي  القطاع  دور  يقتصر  اجلوانب وال  على  ابرزة  وأتثريات  دور  له  وإمنا  فقط،  اإلقتصادية  مسامهاته 
 اإلجتماعية والسياسية واألمنية، وحتقيق التوازن الدميوغرايف بني املدن واألرايف. 

الزراعي يف معظم دول  القطاع  فإن  املسامهات،  هذه  واستنادا إىل  اخلصائص  وإدراكا هلذه  املنطلق  من هذا 
العامل حيظى ابلدعم واملساندة املباشرة وغري املباشرة بكل الوسائل املمكنة، من خالل سياساهتا الزراعية، لتمكينه 

إ  يف  خاصة  تواجهه،  اليت  والتحدايت  الظروف  على  التغلب  العالقة من  ذات  واإلتفاقيات  الزراعة  إتفاقية  طار 
ملواجهة  والتجارية  اإلنتاجية  ورفع كفاءته  وتطوره  منوه  زايدة  للتجارة، هبدف  العاملية  املنظمة  الزراعية يف  ابلتجارة 

 املنافسة الدولية. 

األراضي )اإلمكانيات الطبيعيةويف اجلزائر ومن أجل حتقيق األدوار املذكورة سابقا للقطاع الزراعي، واستغالل كل  
املائية وهذا   (واملوارد  األخرية،  السنوات  يف  ابلغ  ابهتمام  القطاع  هذا  حظي  واحليوانية،  والنباتية  البشرية  واملوارد 

بتطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف فرتة التسعينات، مث املخطط الوطين للضبط والتنمية الفالحية بداية من 
الث الزراعية، إبنشاء األلفية  والسياسات  الربامج  وفعال يف  مباشر  الدولة بشكل  تدخلت  الذي من خالهلما  الثة، 

جمموعة من الصناديق وتطوير صناديق أخرى موجودة لتقدمي العديد من أشكال ووسائل الدعم، والتشجيع للقطاع 
األراضي لإلستصالح عن طريق اإلمتياز، اخلاص يف خمتلف النشاطات الفالحية سواء النباتية أو احليوانية، وتوزيع  

بناء  التحتية، واخلدمات املساندة للقطاع، من خالل  البنية  تنمية وتطوير  العمومية يف  وزايدة حجم اإلستثمارات 
والوقائية،  اإلرشادية  واخلدمات  البحوث  وتطوير  الكهرابء  وتوصيل  الطرق  وفتح  والصرف  الري  وقنوات  السدود 

 . عيدارة القطاع الزراوتدريب العاملني يف إ
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 إختبار الفرضيات: 
 تناولنا للموضوع وحتليلنا له متكنا من إختبار الفرضيات والوصول إىل:   من خالل   
أثبتت - االقتصادية،  التنمية  يف  األساسي  الدور  للعب  تؤهله  وبشرية  طبيعية  إمكانيات  الزراعي  القطاع  ميتلك 

 صحتها يف الفصل األول. 
يت اعتمدهتا اجلزائر يف بداية األلفية الثالثة أدت إىل تطوير األنشطة الفالحية، اليت نتج عنها إن سياسة الدعم ال-

 . حتسن كبري يف اإلنتاج احليواين والنبات، وهي فرضية صحيحة
يواجه القطاع الزراعي آثر كبري يف ظل النظام التجاري متعدد األطراف منها ماهو إجيايب وآخر سليب وهذا األثر  -

 ل يف خفض الدعم احمللي، إجراءات النفاذ لألسواق وإلغاء دعم الصادرات. وهذه الفرضية صحيحة. متمث

 نتائج الدراسة:
إحدى أقطاب التنمية االقتصادية، واليت تعين إستخدام املوارد املتاحة طبيعية وبشرية ومالية   ثل التنمية الزراعيةمت-

وحتقيق  الوطين  الدخل  يف  زايدة  إىل  يؤدي  الزراعي،  واإلنتاج  اإلنتاجية  يف  متوالية  زايدة  إلحداث  وتكنولوجية، 
 مستوى معيشي مرتفع ألفراد اجملتمع. 

دول املتقدمة والنامية تطورا حسب السياسات الفالحية املتبعة يف كل دولة، عرفت سياسات الدعم الزراعي يف ال-
غري أن العنصر املشرتك بينها، هو أن كل من الدول املتقدمة والنامية غري من أشكال الدعم، حيث حولت معظم 

إنشاء البنية أشكال الدعم املباشر للفالحني إىل دعم غري مباشر، يتم من خالله دعم تنمية القطاع بشكل عام)
 التحتية(، ودعم برامج التنمية الريفية، وهذه األشكال من الدعم غري حمظورة من قبل إتفاقية الزراعة. 

إهتمت اجلزائر بتنمية القطاع الفالحي إبتباع عدة سياسات للدعم، متاشيا واإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها -
لوطين للتنمية الفالحية إبنشاء جمموعة من الصناديق الفالحية البالد بداية التسعينات من خالل تطبيق املخطط ا

سنة  من  بداية  الفالحية  والتنمية  للضبط  الوطتين  املخطط  تطبيق  مت  الفالحي،  القطاع  دعم  على  تعمل  اليت 
، الذي أعطى إهتماما لدعم مجيع النشاطات والفروع الفالحية دون إستثناء، عن طريق تقدمي العديد من 2000
 الدعم اليت إعتمدهتا جمموعة من الصناديق. أشكال  

يواجه القطاع الزراعي يف ظل النظام التجاري متعدد األطراف عدة حتدايت منها ماله أثر اجيايب وآخر سليب -
 خاصة يف جمال الدعم احمللي، جمال النفاذ إىل األسواق الدولية وجمال دعم الصادرات.
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