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ال قال يف  ين رأأيت أأهو ال يكتب اوسان كتااب يف يومو ا  "ا 

غده: مو غري ىذا ماكن أأحسن ومو زيد ىذا ماكن 

يس تحسن، ومو قدم ىذا ماكن أأفضل، ومو ترك ىذا 

ماكن أأمجل، وىذا من أأغظم امؼرب، وىو دميل ػىل 

 استيالء امنقص ػىل مجةل امبرش"

 

 ين الأضفياينغامد ادل

 

 

 

 

 



 شكر وثقدير

 

 ا امؼمل أأوال وأأخريا.المتام ىذ امحلد وامشكر هلل اذلي وفقين

ومن مل يشكر امناس مل يشكر هللا، ذلا أأثقدم ابمشكر اجلزيل ملأس تاذ ادلكتور  املرشف 

مما دفع هبذا  ػىل ىذا امؼمل جنان غبد اجمليد،اذلي مل يبخل ػلينا بنطاحئو وثوجهياثو امنرية

ىل امنور.  امبحث ا 

   1كام اثقدم ابمشكر الدارة لكية امؼلوم الاقتطادية وامتجارية وػلوم امتس يري جبامؼة سطيف

 منا مجليع الاماكانت املادية وامبرشية الجناز ىذا امبحث. ػىل ثوفريىا

 

مجيع  وزارة امفالحة وامتمنية امريفيةوامطيد امبحري ػىلكام أأثقدم ابمشكر ملوظفي 

ىل املديرية امؼامة نلغاابت.  الاحطاءات وامتوجهيات اميت قدموىا منا، ابالضافة ا 

 و أأخريا أأثقدم  بوافر امتقدير وغظمي الامتنان لأساثذة انلجنة املناقشة.

 

 

 

 



ى  داءــــــــا 
 

ىل أأيم حفظيا هللا  .ا 

رساء بنيت: أأممية وا  ىل ا   .ا 

خويت: حيي،بوػالم، غبد امسالم ىل ا   .ا 

ىل أأ   .وايت: ضورية، امطادة، ابتسامخا 

ىل أأخوايل: ػيىس، امربيع، غبد احللمي  .ا 

ىل خااليت: غبةل، دميةل، سييةل، مبنة، هؼمية، وردة.  ا 

ىل: غبد امغين، حسان، مسري   .، وس مي،امسؼيدا 

ىل   الأضدقاء. مجيع :ا 
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 لبحثفهرس ا
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تطور مفهـو علم االقتصاد من اؼبوازنة بُت اغباجات الضرورية اليت وبتاجها اإلنساف يف حياتو اليت يف  
غالبها غَت متناىية نتيجة تطور أساليب اغبياة من البدائية إذل اغبضرية، وبُت اؼبوارد اليت ىي يف غالبها تتميز 

االقتصاد ضبل يف ثناياه صراع بُت مدارس اقتصادية عدة، رباوؿ فرض النموذج بالندرة النسبية، ىذا اؼبفهـو لعلم 
االقتصادي اؼببلئم ألفكارىا ومبادئها، وكاف مفهـو التنمية االقتصادية جوىر القضية اليت حاوؿ كل طرؼ إعطاء 

لتوزيع العادؿ ؽبذه التعريف الشامل ؽبا من أجل ربسُت األوضاع اؼبعيشية لؤلفراد وىذا خبلق الثروة من جهة، وا
الثروة يف آف واحد، فاختفت طرؽ خلق الثروة باختبلؼ اؼبوارد والطاقات اليت سبتلكها كل دولة، وطريقة توظيف 

نهج االقتصادي الذي تراه مبلئما فبا خلق فارقا يف مستويات التنمية بُت الدوؿ، فأضحى لدينا ىذه اؼبوارد وفق اؼب
فت نظريات التنمية اليت تفسر ظاىرة التقدـ اليت عرفتها عديد من الدوؿ بعد دوؿ متقدمة وأخرى متخلفة، فاختل

 اغبرب العاؼبية الثانية، وظاىرة التخلف اليت الزمت كذلك عديد من الدوؿ وخاصة اؼبستعمرة منها.

يشة فالتنمية يف جوىرىا ىي االنتقاؿ من حالة التخلف اليت يعيشها أفراد الدولة واليت تقاس دبؤشرات اؼبع 
ومن بينها مستوى نصيب الفرد من الناتج الوطٍت اإلصبارل إذل حالة التقدـ اليت تعٍت العكس، وبالتارل فكاف 
مفهـو التنمية مقتصرا على ربقيق مستويات مقبولة من النمو االقتصادي، لكن عدـ توزيع ىذا الدخل بالشكل 

من البعد االقتصادي إذل إضافة بعد آخر ىو البعد  الصحيح والعادؿ على صبيع أفراد اجملتمع نقل مفهـو التنمية
االجتماعي اؼبتمثل يف العادلة االجتماعية الواجب ربقيقها بُت أفراد اجملتمع، ومع تزايد معدالت النمو اؽبائلة 
واؼبسجلة خاصة من طرؼ الدوؿ اؼبتقدمة يف اجملاؿ الصناعي ارتفعت معها معدالت التلوث اليت أحدثت حالة 

لتوازف االيكولوجي تسبب يف ظاىرة االحتباس اغبراري، وما ؽبا من آثار على اؼبناخ وصحة اإلنساف من عدـ ا
وبالتارل أثر على اؼبستويات احملققة من عملية التنمية، فبا اوجب إضافة البعد البيئي كشرط من شروط ربقق 

بلؿ العقبلشل للموارد الطبيعية اليت ىي التنمية اؼبستدامة، وىذا من اجل اغبفاظ على اؼبكتسبات احملققة واالستغ
 ؿبدودة.

بتطور اؼبفاىيم تطورت معها السياسات واالسًتاتيجيات اليت توضع من أجل االستغبلؿ العقبلشل ؽبذه  
اؼبوارد، ومن بينها إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة اليت تعٌت باألقاليم الريفية من اجل إحداث تغيَتات 

ية ووظيفية لزيادة كفاءة وفعالية اؼبؤسسات واؼبنظمات الريفية اغبكومية وغَت اغبكومية لرفع مستوى مؤسساتية بنائ
معيشة السكاف الريفيُت بتنويع األنشطة االقتصادية عن طريق زيادة مشاركتهم يف عملية التنمية، وىذا باقًتاح 

 قي الفضاءات الريفية اليت سبيز غَتىم.اؼبشاريع اإلمبائية اليت تليق هبم وببيئتهم اؼبختلفة حتما عن با



 ب
 

مرت اعبزائر ىي األخرى يف إطار بلورت إسًتاتيجية للتنمية الريفية اؼبستدامة دبخاض عسَت نتيجة  
للتحديات األمنية اليت عرفتها خبلؿ عشرية التسعينات من جهة، وما صاحبها من إجراءات تقشفية يف النفقات 

وؿ وارتفاع حجم الدين اػبارجي من جهة أخرى، وبالتارل الذىاب إذل صندوؽ العامة نتيجة البفاض أسعار البًت 
النقد الدورل لبلقًتاض والرضوخ إذل شروطو اؼبتمثل يف التعديل اؽبيكلي اليت من ضمنها التخلي عن سياسة الدعم 

، أي خصخصة االقتصادي تدرهبيا لبعض اؼبواد األساسية واالنتقاؿ من االقتصاد اؼبوجو إذل اقتصاد السوؽ
اؼبؤسسات اؼبملوكة للدولة، لكن بعد ىذه العشرية السوداء وارتفاع اؼبداخيل نتيجة ارتفاع أسعار النفط، تبلورت 

، ليتطور 0222سنة  PNDAفكرة إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة وبدأت باؼبخطط الوطٍت للتنمية الفبلحية 
، حيث كاف يهدؼ إذل إحداث ىجرة عكسية 0220سنة  PNDARة بعدىا إذل ـبطط التنمية الفبلحية والريفي

من اؼبدف إذل األرياؼ، وىذا خبلق آليات جديدة للدعم الفبلحي واؼبتمثلة يف الصناديق اػباصة اليت عرفت تطورا 
ية مقارنة باؼبرحلة االنتقالية السابقة سبثلت يف استحداث صناديق جديدة على غرار الصندوؽ الوطٍت للضبط والتنم

ميبلد اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية اؼبستدامة اليت دؾبت فيها  0222، لتشهد بعدىا سنة FNRDAالفبلحية 
أبعاد التنمية اؼبستدامة يف وضع أىداؼ اؼبرحلة اؼبقبلة من خبلؿ مشاركة سكاف األقاليم الريفية يف اقًتاح اؼبشاريع 

واستحداث صناديق جديدة لدعم االستثمار الفبلحي وضبط أسعار التنموية عن طريق خبليا التنشيط الريفي، 
، واالنطبلؽ يف تنفيذ اؼبشاريع اعبوارية للتنمية الريفية FNRPAو FNDIAاإلنتاج الفبلحي على غرار صندوقي 

حيث هتدؼ يف أساسها إذل تنويع األنشطة االقتصادية للسكاف  يف عينة من بعض الواليات، PPDRIاؼبدؾبة
اليت أعطت للبعد الريفي أنبية خاصة  ،0222، وىذا ما جسدتو فيما بعد سياسة التجديد الريفي سنة الريفيُت

وىذا ػبلق مصادر دخل جديدة دوف االكتفاء بدخوؿ على صبيع البلديات  PPDRIبتعميم ىذه اؼبشاريع اؼبدؾبة 
كدتو سياسة التجديد الريفي والفبلحي القطاع الفبلحي الذي كاف يبثل جوىر التنمية الريفية يف السابق، وىو ما أ

اليت حاولت الفصل بُت اؼبفهومُت الريفي والفبلحي من خبلؿ إمضاء عقود النجاعة  0202-0229خبلؿ الفًتة 
يف شقها الفبلحي بُت وزارة الفبلحة والتنمية الريفية ومدراء اؼبصاحل الفبلحية الوالئية وىذا للوصوؿ إذل نسب 

تلتـز كل والية هبا، وشقها الريفي بُت وزارة الفبلحة  0202-0229خبلؿ الفًتة  %8 حدود إنتاج نبايت وحيواشل يف
والتنمية الريفية ومدراء احملافظات الوالئية للغابات تلـز بو كل والية بتنفيذ اؼبشاريع اعبوارية اؼبندؾبة اػباصة هبا 

 خبلؿ نفس الفًتة.

 اعبزائر لتحقيق أبعاد اجتماعية واقتصادية على اؼبستوى وضعت إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة يف
الذي يعترب   ،PIBAالكلي، وىذا بزيادة العرض الكلي من اإلنتاج الفبلحي اؼبتمثل يف الناتج احمللي الفبلحي 

، وىذا عن طريق زيادة إنتاج شعب اإلنتاج النبايت واغبيواشل بزيادة PIBكأحد مكونات الناتج احمللي اإلصبارل 



 ج
 

االستثمار احمللي، وتطوير أساليب اإلنتاج التقٍت اؼبعتمدة عن طريق استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية واستعماؿ التقنيات 
واؼبعدات اغبديثة يف اإلنتاج. ىذا باإلضافة إذل خلق مناصب شغل يف القطاعات الفبلحية اؼبختلفة اؼبكونة من 

اليت كاف من ابرز أىدافها ىو زبفيض مستويات  PPDRIة شعب اإلنتاج، إضافة إذل اؼبشاريع اعبوارية اؼبندؾب
البطالة يف األقاليم الريفية عن طريق تنويع األنشطة االقتصادية، وىذا دبشاركة السكاف احملللُت يف اقًتاح 

ق اؼبشاريعمن جهة واؼبسانبة يف تنفيذىا من جهة أخرى. وترمي إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة أيضا إذل ربقي
األمن الغذائي، بتقليص الفجوة الغذائية بزيادة الصادرات وزبفيض الواردات الفبلحية، والتقليص من عجز اؼبيزاف 
التجاري الفبلحي، وخاصة اؼبواد األساسية مثل اغبليب واغببوب اليت تعترب أحد أىم اؼبواد اؼبستهلكة من طرؼ 

ية لؤلفراد وىذا باحملافظة على استقرار الرقم القياسي لؤلسعار الفرد اعبزائري. وأخَتا احملافظة على القدرة الشرائ
االستهبلؾ الفبلحي، وبالتارل ربقيق مستويات مقبولة من تضخم األسعار االستهبلكية، وخاصة اؼبواد اليت 

 نستطيع إنتاجها وتستورد بكميات كبَتة حيث زبضع لتقلبات دورية يف األسعار يف البورصات الدولية.

 ا سبق يبكن طرح السؤاؿ الرئيسي التارل :من خبلؿ م

 ما أثر تطبيق إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة في الجزائر على المتغيرات االقتصادية الكلية ؟

 فرعية خاصة دبتغَتات الدراسة، كما يلي: أسئلةالرئيسي السابق تنبثق عدة  سؤاؿمن ال

مراحلها  خبلؿفقت تنفيذ اسًتاتيجيو التنمية الريفية اؼبستدامة ما دور صناديق الدعم الريفي والفبلحي اليت را .1
 اؼبختلفة ؟

 ما ىي آثار تطبيق إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة على العوامل الطبيعية والتقنية؟ .2

ما أثر قيمة الدعم الريفي والفبلحي اؼبقدـ يف إطار تنفيذ إسًتاتيجية التنمية الريفية على الناتج الوطٍت  .3
 الفبلحي واإلصبارل؟

 ما أثر تطبيق عقود النجاعة على شعب اإلنتاج النبايت؟  1.3

 ما أثر تطبيق عقود النجاعة على شعب اإلنتاج اغبيواشل؟  2.3

ما أثر قيمة الدعم الريفي والفبلحي اؼبقدمة يف إطار تنفيذ إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة على مستويات  .4
 لفبلحي والبطالة؟التشغيل يف القطاع ا

 ما أثر شعب اإلنتاج النبايت على مستويات التشغيل يف القطاع الفبلحي؟ 1.4

 ما أثر شعب اإلنتاج اغبيواشل على مستويات التشغيل يف القطاع الفبلحي؟ 2.4
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ما أثر قيمة الدعم الريفي والفبلحي اؼبقدـ يف إطار تنفيذ إسًتاتيجية التنمية الريفية على اؼبيزاف التجاري  .5
 فبلحي؟ال

 ما أثر شعب اإلنتاج النبايت على متغَتات اؼبيزاف التجاري الفبلحي؟ 1.5

 ما أثر شعب اإلنتاج اغبيواشل على متغَتات اؼبيزاف التجاري الفبلحي؟ 2.5

ما أثر قيمة الدعم الريفي والفبلحي اؼبقدـ يف إطار تنفيذ إسًتاتيجية التنمية الريفية على الرقم القياسي  .6
 بلحي والتضخم؟ألسعار االستهبلؾ الف

 ما أثر شعب اإلنتاج النبايت على الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك؟ 1.6

 ما اثر شعب اإلنتاج اغبيواشل على الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك؟ 2.6

 :فرضيات الدراسة 
صناديق الدعم اؼبنشأة يف إطار إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة ىي اليت قامت بالدعم اؼبارل  .1

يف شقها  PPDRIاؼبطبقة يف بداية اؼبرحلة، وبعدىا اؼبشاريع اعبوارية للتنمية الريفية اؼبدؾبة  للمخططات
 الريفي، وشعب اإلنتاج النبايت واغبيواشل يف شقها الفبلحي.

إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة ترمي إذل زيادة استغبلؿ العوامل الطبيعية من األراضي الصاغبة للزراعة  .2
 ع اؼبساحة اؼبروية، اليت بدورىا تؤدي إذل الزيادة يف اإلنتاج وخاصة شعب اإلنتاج النبايت واغبيواشل.و توسي

تغَت قيمة الدعم اؼبارل اؼبقدمة من طرؼ صناديق الدعم اؼبختلفة تؤثر على قيمة الناتج الفبلحي بالزيادة  .3
يمة الناتج احمللي الفبلحي ألنو يعترب من احد أو النقصاف، وبالتارل تتأثر قيمة الناتج احمللي اإلصبارل بتغَت ق

عقود النجاعة يف شقها اؼبتعلق بالتجديد الفبلحي ىي التزاـ بزيادة شعب اإلنتاج النبايت مكوناتو. 
وبالتارل سيكوف ىناؾ زيادة  ،%8يف حدود  وفق نسب معدة مسبقا 0202-0229واغبيواشل خبلؿ الفًتة 

 عدة مسبقا.  يف قيمة الدعم لبلوغ األىداؼ اؼب

تغَت قيمة الدعم اؼبارل اؼبقدمة من طرؼ صناديق الدعم اؼبختلفة تؤثر على خلق مناصب الشغل على  .4
اؼبستوى القطاعي وشعب اإلنتاج النبايت واغبيواشل، وبالتارل زيادة الدعم اؼبارل سوؼ تنجر عنو زيادة 

نتاج النبايت واغبيواشل من جهة اخرى، فبا يؤدي اؼبشاريع اعبوارية للتنمية الريفية اؼبندؾبة من جهة وزيادة اإل
 إذل البفاض يف معدالت بالطالة.

تؤثر على مكونات اؼبيزاف التجاري  تغَت قيمة الدعم اؼبارل اؼبقدمة من طرؼ صناديق الدعم اؼبختلفة .5
يب وخاصة الصادرات، بتحقيق نسب اكتفاء ذايت يف شعب اإلنتاج النبايت واغبيواشل وخاصة شعبيت اغبل

 واغببوب.
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تغَت قيمة الدعم اؼبارل اؼبقدمة من طرؼ صناديق الدعم اؼبختلفة تؤثر على الرقم القياسي ألسعار  .6
االستهبلؾ الفبلحية وخاصة اؼبواد الغذائية اليت تتأثر بتغَت األسعار يف مواسم اإلنتاج اؼبختلفة لشعب 

الفبلحية، وبالتارل احملافظة على القدرة الشرائية  اإلنتاج النبايت واغبيواشل اليت تعترب من أىم مكونات اؼبواد
 لؤلفراد فبا يسمح بتحقيق مستويات مقبولة من تضخم األسعار.

 الدراسة: أىمية 

ر، ئتبحث الدراسة اغبالية يف أثر إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة على اؼبتغَتات االقتصادية حالة اعبزا
تغَتات اليت تناولتها من جهة، ومن نوعية اؼبشكبلت اليت تطرحها للبحث لذلك فإف أنبيتها تظهر من خبلؿ اؼب

 والتمحيص من جهة أخرى. يبكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية:

دراسة اؼبتغَتات االقتصادية الكلية بطريقة االنتقاؿ من اعبزء إذل الكل، وذلك باالنتقاؿ من األىداؼ  .1
 مدى تأثَتىا على اؼبتغَتات االقتصادية الكلية.اؼبسطرة للتنمية الريفية اؼبستدامة إذل 

تناوؿ الدراسة ألحد اؼبوضوعات البحثية اؼبهمة يف ؾباؿ التنمية، وىو التنمية الريفية اؼبستدامة الذي أصبح  .2
 من اؼبواضيع اؼبثَتة لبلىتماـ نظرا ؼبا يشهده العادل من ربوالت اقتصادية كبَتة.

ة الكلية واؼبتمثلة يف الناتج احمللي من خبلؿ زيادة يف الناتج احمللي هبب التحكم يف اؼبتغَتات االقتصادي .3
الفبلحي، والبطالة من خبلؿ زيادة مستويات التشغيل يف القطاع الفبلحي عن طريق  توسيع شعب اإلنتاج و 

مثل شعبة  اؼبشاريع اعبوارية للتنمية الريفية اؼبدؾبة، وربقيق االكتفاء الذايت وخاصة يف شعب اإلنتاج النبايت
اغببوب وشعب اإلنتاج اغبيواشل مثل اغببيب، واحملافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خبلؿ التحكم يف 

 األرقاـ القياسية لؤلسعار االستهبلؾ اػباصة باؼبواد الفبلحية.

 تشخيص اؼبتغَتات االقتصادية الكلية ومعرفة أماكن اػبلل حملاولة إعطاء حلوؿ ؽبا. .4

 نيات الطبيعية والتقنية وحجم االستغبلؿ اغبارل من اجملموع الكلي اؼبتاح.معرفة اإلمكا .5

تبياف أف األقاليم الريفية يبكن أف تكوف بديل اسًتاذبي للريع النفطي يف اغبصوؿ على مداخيل من العملة  .6
 الصعبة.
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 :أىداف الدراسة 

أحد اؼبؤشرات الضرورية لتحديد  من اػبطوات اليت تستدعيها أي دراسة ربديد األىداؼ وذلك باعتبارىا
 الفرضيات وتسعى ىاتو الدراسة لتحقيق األىداؼ الرئيسية التالية:

 تشخيص ـبتلف اؼبراحل اليت مرت هبا تنفيذ إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة. .1

 ربليل اؼبتغَتات االقتصادية الكلية اليت تعترب ىدؼ وأولوية كل دولة. .2

 لة بتبٍت إسًتاتيجية ذات زبطيط باألىداؼ.التقليل من ظاىرة البطا .3

 بناء قاعدة بيانات فيما ىبص اؼبتغَتات االقتصادية الكلية. .4

 تساعد ىذه الدراسة على إظهار العبلقة بُت متغَتين مهمُت ؽبما ثقلهما يف ربقيق التوازف االقتصادي الكلي. .5

 ومدى استجابتها لطموح السكاف الريفيُت.معرفة اهبابيات وسلبيات إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة  .6

 :منهج الدراسة 

اعتمد يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد أساسا على االستقصاء الذي ينصب  
على دراسة ظاىرة من الظواىر كما ىي موجودة يف اغباضر، فيعمل على تشخيصها والكشف عن بعض 

بينها وبُت ظاىرة أخرى، وىذا ما تعمل الدراسة اغبالية على ربقيقو من خبلؿ  جوانبها، وربديد العبلقة اليت تربط
تبياف اؼبفاىيم اػباصة بإسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة وأثر سياسة اإلنفاؽ العاـ كأداة لتنفيذ أىدافها اؼبخططة 

كلية، ولتبيُت ىذه اآلثار اعتمدنا على مسبقا يف إطار اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية على اؼبتغَتات االقتصادية ال
األشكاؿ البيانية اليت تعد من األساليب اإلحصائية لتفسَت الظواىر االقتصادية وربليليها باختبلؼ مراحل 

 الدراسة.  

 ىيكل الدراسة: 

ستدامة اؼبفاىيم ذات الصلة بإسًتاتيجية التنمية الريفية اؼب تناوؿ مت تقسيم الدراسة إذل جزئُت، اعبزء األوؿ
مت تقسيم ىذا اعبزء إذل فصلُت تناولنا  حيث وأثر اإلنفاؽ العاـ كآلية لتنفيذىا على اؼبتغَتات االقتصادية الكلية،

يف الفصل األوؿ إسًتاتيجية التنمية من الريفية إذل اؼبستدامة، أما الفصل الثاشل فتناوؿ أثر اإلنفاؽ العاـ على 
أثر اؼبخصصات اؼبالية للدعم الريفي والفبلحي لتنفيذ إسًتاتيجية فتناوؿ زء الثاشل أما اعب،اؼبتغَتات االقتصادية الكية
الفصل الثالث تناوؿ  ،وقسم إذل فصلُت -حالة اعبزائر-على اؼبتغَتات االقتصادية الكلية التنمية الريفية اؼبستدامة 



 ز
 

أثر اؼبخصصات اؼبالية للدعم  فصل الرابع، والمراحل تنفيذ إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة اآلليات والعوامل
 .الفبلحي والريفي على اؼبتغَتات االقتصادية الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الأول:اجلزء 

سرتاتيجية التمنية الريفية  املفاهمي ذات الصةل بؤ

نفاق العام  كأداة لتنفيذها  املس تدامة وأأثر الؤ

 عىل املتغريات الاكتصادية اللكية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 الأول:فصل ال

ىل املس تدامة.  اسرتاتيجية التمنية من الريفية اؤ
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 :تمهيد
 اؽبدؼ وىي تقدمهم، درجة اختبلؼ على العادل دوؿ لكل الشاغل الشغل أنواعها دبختلف التنمية تعترب 

 وبالتارل أيضا وسيلتها الوقت نفس يف فإنو التنمية ىدؼ ىو اإلنساف رفاه كاف وإذا األمم، كل إليو تصبو الذي
 براؾبها لتنفيذ اغبكومات تتخذىا اليت األولويات بُت من الوطٍت اؼبستوى على للتنمية إسًتاتيجية وضع فإف

 يعد الذي اإلقليمي أو الوطٍت اؼبستوى على سواء التنمية ؽبذه االسًتاتيجي التخطيط بعملية تقـو حيث التنموية،
 اليت واؼبشروعات الربامج لتنفيذ اإلسًتاتيجية إعداد أجل من داؼبوار  واستكشاؼ اعبهود لتنظيم األورل اللبنة

 التنمية إسًتاتيجية وتندرج ـبتلفة، وجهات أفراد على اؼبوزعة وأدوارىا ومسؤوليتاىا الزمنية لربؾبتها وفقا تضمنتها
 لكل شامبل كوفوي معينة، زمنية فًتة خبلؿ للحكومة االسًتاتيجي للتخطيط العاـ اإلطار ربت اؼبستدامة الريفية

 عملية فهي وبالتارل احمللي، أو اإلقليمي أو الوطٍت اؼبستوى على والبيئية واالجتماعية االقتصادية القطاعات
 رضا ربقق دبواصفات مرغوبة نواتج لبلوغ واؼبستفيدين، واؼبتأثرين اؼبؤثرين الشركاء صبيع تكوينها يف يسهم تشاركية

 .مستقببل استثمارىا يتيح دبا البيئة مكونات على احملافظة مع اؼبستفيدين
 يستهدؼ اليت واؼبناطق األقاليم على يرتكز اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية إعداد أف يتضح سبق فبا

 القطاعات إذل إضافة شهدهتا، اليت التنمية اؼبخططات من السابقة اؼبراحل خبلؿ اؼبسجلة النقائص نتيجة تنميتها
 الريفية، األقاليم يف الزراعية التنمية أساس يعترب الذي الزراعي القطاع وخاصة اؼبناطق ىذه هبا زتتمي اليت اؼبختلفة
 احمللية بالتنمية اػباصة اؼبفاىيم وربديث بلورت إذل ىو ما اؼبستدامة الريفية التنمية ؼبفهـو التارىبي فالتطور

 إطار يف وىذا القطاعية، حيث من اغبرفية خاصة والصناعية والسياحية والزراعية اؼبكانية، حيث من واإلقليمية
 دوف التنمية واستمرارية ديبومة على للحفاظ السابقة اؼبفاىيم ربتو تنطوي الذي اؼبستدامة التنمية مفهـو بروز

 .منها اؼبتجددة غَت خاصة الطبيعية اؼبوارد من القادمة األجياؿ حبق الضرر
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 :(SND) لتنميةا الوطنية ستراتيجيةاإل: أوال
 تطبيق مراحل معلن، ومراجعتها تقييمها وتاريخ ؿبددة، مدهتا تكوف أف هبب التنمية الوطنية اإلسًتاتيجية 

 وفق تكوف أهنا حبيث الدورية، االنتخابات نتيجة السياسية التغَتات عليها تؤثر ال بشكل تعد التنمية إسًتاتيجية
 اليت الرؤى وفق بفعالية بتطبيقها تسمح لكي االنتخابات، يف لفائزا السياسي الربنامج فيها وبكم اليت اؼبدة

 .ربدىا
 ىناؾ يكوف أف وهبب وذبميعية، تطورية مندؾبة، تشاركية، تكوف أف هبب التنمية إسًتاتيجية إعداد عملية 

 ارل،اغب الواقع حسب على اؼبوجود التنظيمي اإلطار حسب وتوضع واحمللية، الوطنية الورشات إطار يف حوار
 :يلي كما،(SND) للتنمية الوطنية اإلسًتاتيجية يبُت اؼبوارل والشكل

 SND للتنمية الوطنية اإلستراتيجية: (1)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophone (IEPF) : stratégie :المصدر

nationale de développement durable, Canada, 2006. p08 

 من ؾبموعة تنفيذ عن عبارة ىي للتنمية الوطنية اإلسًتاتيجية أف الشكل خبلؿ من نبلحظ 
 لتحقيق وىذا والوطٍت، واإلقليمي احمللي اؼبستوى على بالتنمية اػباصة والسياسات واؼبخططات االسًتاتيجيات

 والتوزيع لؤلفراد اؼبعيشة مستويات سُترب وخاصة للتنمية الوطنية اإلسًتاتيجية اجلها من توضع اليت األىداؼ
 .البشرية التنمية مؤشرات من مقبولة معدالت وربقيق اجملتمع فئات بُت للدخل العادؿ

 (PLAN-LCD) تصحرال لمكافحة الوطنً المخطط

 00 اجندة

 السكانٌة السٌاسة

 للجمٌع التعلٌم

 التشجٌر سٌاسة

 الصناعٌة/الفالحٌة السٌاسة
 الصحٌة السٌاسة

 الطاقوٌة السٌاسة

 المٌاه سٌاسة

 للبٌئة الوطنً المخطط

 والمخطط الوطنٌة اإلستراتٌجٌة

 البٌولوجً للتنوع الوطنً

 الفقر مكافحة إستراتٌجٌة

SND 
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 : التنمية الوطنية ستراتيجيةاإل  إعداد متطلبات .1
 لقيادة اغبكومية اؼبؤسسات التزاـ إذل باإلضافة عارل مستوى على سياسي التزاـ ىي :السياسية اإلرادة 1.1

 ((IEPF, 2006, p6 :يلي دبا تسمح السياسية اإلرادة حيث التجربة إلقباح األساسية لعملياتا

 .اآلخروف الفاعلوف و اغبكومة طرؼ من التنمية عملية انطبلؽ تضمن -
 .اؼبستدامة بالتنمية متعلق سياسي حوار تطوير   -
 .القطاعية واؼبخططات السياسات االسًتاتيجيات، اندماج ضماف -
 .واؼبالية البشرية اإلمكانيات توزيع ضماف -

 والتكامل التقارب بتعزيز وتقـو الدولة سبلها اليت اإلمكانيات على تؤسس أف هبب التنمية إسًتاتيجية :التنظيم 2.1
 التشاركية اؼبكونات بُت واؼبهاـ واؼبسؤوليات اؽبوية ربديد. التخطيط وعملية اؼبختلفة اؼبكونات بُت والتماسك

 لتنفيذ التشاركية األطراؼ التزاـ. البداية منذ بدقة ؿبددة تكوف أف هبب التنمية إسًتاتيجية بناء لعملية اؼبختلفة
 .وتعاونية تشاركية عملية تأسيس من تسهل اإلسًتاتيجية وتطبيق

 متنظي أكثر أو واحد أنو حيث من الوطٍت اؼبؤسسايت اإلطار تعريف اؼبهم من: المؤسساتي اإلطار 
 .للمساعدة طاقاهتم يشحن واؼبوارد، األشخاص يعبئ عملهم، تنسيقو  نظيمت يبكن ،(جديد او موجود)
 األقاليم مستوى على للتنسيق ىيكل وضع يف الدولة اختيار حسب تصوره، يبكن ما:  القانوني اإلطار 

 مرتبط واغبوار التشاور على مبٍت العمليات تنسيق يكوف النهاية يف ،(اخل... والية اقليم، بلدية،) احمللية
 طرؼ من السلطة ىـر أعلى يف فبثل تكوف أف هبب البنية ىذه البلمركزية، إطار يف التنمية إسًتاتيجيةب

 .اؼبعنية لؤلقاليم التنمية فبثلُت
 تنميتو،ومن اؼبستهدؼ احمللي اجملتمع على الدقيق التعرؼ اؼبرحلة ىذه وتستهدؼ :والتحليل االستكشاف 3.1

 .(72 ص ،2007 الفتاح، عبد خالد): تشمل فهي مث
 القابلة الزراعية األراضي مساحة: مثل القائمة واؼبنظمات واػبدمات والبشرية واؼبادية الطبيعية اؼبوارد حصر* 

 الزراعية اؼبكنة واغبيواشل، النبايت االنتاج شعب اإلنتاج، شعب إنتاجية متوسطات احملصورل، الًتكيب للزراعة،
 .اخل... الصحية اػبدمات

 التنمية كبو االذباىات يف منها اؼبؤثرة وخاصة اجملتمع يف السائدة والتقاليد والعادات القيم قنس على التعرؼ* 
 .واالجتماعية واالقتصادية العمرية فئاهتم حسب اجملتمع أبناء بُت النسيب انتشارىا ومدى
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 وديناميكيات األقاليم يف والنفوذ القوة وبناء االتصاؿ بناء يف النسيب الثقل ذات احمللية القيادات على التعرؼ* 
 .احمللي العاـ الرأي توجيو يف القيادي والتأثَت اعبماعي العمل

 من شعبية مشاركة تضمنت اليت تلك وخاصة التنمية بأنشطة يتعلق فيما السابقة االجتماعية اػبربة على التعرؼ* 
 توقفت قد سواء تنفيذىا سبق اليت واالجتماعية االقتصادية اؼبشروعات ذلك ويتضمن. احمللي اجملتمع أفراد جانب

 .  تعمل الزالت أو العمل عن
 فيو اؼبوجودة اؼبتنوعة واؼبوارد اإلمكانيات إذل اجملتمع انتباه لفت اؼبرحلة ىذه تستهدؼ :المجتمع استشارة 4.1

 إذل تمعاجمل انتباه لفت وكذلك فبكنة، فائدة أقصى للمجتمع لتحقق وتوظيفها توجيهها إعادة أنبية وإذل بالفعل
 اؼبتاحة، اؼبوارد توجيو إعادة خبلؿ من النقص ىذا سد اإلمكاف يف وأنو اؼبختلفة، حياتو أوجو يف نقص وجود

 وتتضمن متنوعة، بإسهامات مشاكلو عبلج يف الفعالة مشاركتهم أنبية إذل احمللي اجملتمع أبناء استشارة كذلك
 (.73 ص ،2007 الفتاح، عبد خالد): اؼبرحلة ىذه

 وخاصة بنتائجها أبنائو وإعبلـ وتعرؼ اجملتمع على والتحليل االستكشاؼ مرحلة إليو توصلت متا عرض 
 يف النقص نواحي مواجهة على قدرهتا ومدى بكفاءة اؼبستغلة وغَت اؼبتاحة واؼبوارد باإلمكانيات يتعلق ما

 .األساسية احتياجاهتم بعض
 الفاشلة االجتماعية اػبربات وأيضا هبا، مروا أف بقس اليت االجتماعية باػبربات اجملتمع أبناء تذكَت 

 .الفشل أو النجاح ىذا مثل إذل أدت اليت اؼبوضوعية واألسباب
 يف مقارنة أخرى ؿبلية ؾبتمعات يف بالفعل مطبقة ناجحة تنموية وخربات بنماذج اجملتمع أبناء تعريف 

 ىذا لتحقيق اجملتمعات ىذه عتهااتب اليت واألساليب الطرؼ وتوضيح اؼبستهدؼ اجملتمع مع ظروفها
 .النجاح

 :     االقتصادية التنمية .2
 النمو من عالية معدالت ربقيق ىو النامية الدوؿ يف السائد التنموي الفكر اىتماـ كاف طويلة لسنوات
 ظاىرة اهنا على للتنمية التقليدية النظرية ركزت حيث اؼبتقدمة، الدوؿ بركب اللحاؽ هبدؼ االقتصادي

 ودائم مستمر( %6) حوارل سنوي مبو معدؿ ربقيق على القومي االقتصاد مقدرة وتعٍت األساس، يف ةاقتصادي
 سوؼ السكاشل النمو معدالت من أسرع القومي الدخل زيادة بأف اعتقاد وىذا القومي، الدخل إصبارل يف

 .ليةاحمل اجملتمعات تواجو اليت والسياسية االجتماعية اؼبشكبلت كافة حل إذل ذلك يؤدي
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 مبوىا أىداؼ الثالث العادل دوؿ من كثَت تداركت عندما والستينات، اػبمسينات ذبربة أشرات لقد
 ؽبذا جسيما خطأ ىناؾ أف األفراد، ؼبعظم تغَت دوف السكانية التكتبلت معيشة مستويات ظلت بينما االقتصادي

 تعريف السبعينات فًتة يف أعيد حيث. اإلصبارل الوطٍت الناتج زيادة على اعتمد الذي للتنمية الضيق التعريف
 توزيع إعادة شعار يرفع اقتصاد سياؽ يف والبطالة اؼبساواة وعدـ الفقر، إزالة أو تقليل صورة يف االقتصادية التنمية
 على اغبصوؿ وسائل اجملتمع أمن قد فيها واليت نفسية حالة أهنا كما ملموسة مادية حقيقة فالتنمية وبالتارل النمو،
 فيها يتوافر أف هبب اجملتمعات كل يف التنمية فإف الفضلى، اغبياة لتلك احملددة اؼبكونات كانت وأيا. أفضل حياة
 (58،59 ص ،2009 تودارو، ميشيل): التالية الثبلثة األىداؼ من واحد األقل على

 واغبماية والسكن الغذاء مثل اغبياة على اؼبقومة األساسية السلع وتوسيع إتاحة زيادة. 
  والقيم الثقافية بالقيم أكرب واىتماـ أفضل وتعليم أكرب عمل فرص توفَت متضمنا اؼبعيشة، مستوى فعر 

 اؼبستوى على نفس عزة أيضا تولد سوؼ أهنا بل اؼبادية الرفاىية لتحسُت فقط تؤدي ال واليت ، اإلنسانية
 .كبَت بشكل الفردي

 من زبليصهم طريق عن وذلك ولؤلمم، لؤلفراد حةاؼبتا واالجتماعية االقتصادية االختيارات نطاؽ توسيع 
 واؼبأساة اعبهل قوى من ربريرىم أيضا بل والدوؿ الناس مع عبلقتهم يف فقط وليس واالعتمادية، العبودية

 .اإلنسانية
 :االقتصادية للتنمية االستراتيجي التخطيط .3

 ربدد ؾبتمعيا، عليها متفق جلاأل ةطويل رؤية يسبقها أف بد ال ل،األج طويلة عملية االقتصادية التنمية إف
 ومتواصبل دءوبا وعمبل مستداما جهدا تتطلب فالتنمية. إتباعو الواجب اؼبنهج وتقرر ولوياتاأل وترتب األىداؼ

 ملموس، واقع إذل اجملتمعية الرؤية تتحوؿ حىت واؼبشروعات، الربامج نطاقو يف تتحدد ىيكلي، ـبطط إذل يستند
 إذل الثالث العادل دوؿ يف االقتصادي التخطيط تاريخ ويرجع االقتصادية، للتنمية لتخطيطا عملية تتضمنو ما وىذا
 ىذا قبل الدوؿ ىذه بعض يف للتخطيط احملاوالت بعض ىناؾ كانت وإف الثانية، العاؼبية اغبرب بعد ما فًتة

 الستينات منتصف يف لو شارانت أقصى التخطيط ىذا بلغ ولقد رعايتها، وربت االستعمارية اغبقبة ظل ويف التاريخ
، القومية اػبطة أف" القوؿ إذل واترسوف دعا فبا  للسيادة كرمز القومية، والراية والنشيد بالسبلـ غبقت قد اليـو

 (.3ص ،2003 الدرش، أحمد) ".والتحديث
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  :ومستلزماتو االستراتجي التخطيط مفهوم 1.3
 وعلماء األعماؿ رجاؿ أيدي على العشرين القرف اتطبسين من ابتداء االسًتاتيجي، التخطيط مفهـو برز
 طبق 1965 عاـ أنو حيث ،1965-1961 الفًتة خبلؿ اإلدارية، اإلسًتاتيجية مسمى ربت وذلك اإلدارة،

. واؼبوازنة والربامج التخطيط نظاـ اسم ربت األمريكية للحكومة الفيدرالية األجهزة كل يف االسًتاتيجي التخطيط
 (.مدونة ،2008يوسف، محمد حسن)

 إذل للوصوؿ اؼبمكنة البدائل أفضل الختيار واعية منظمة عملية كونو عن ىبرج ال جوىره يف التخطيط
 .اؼبتاحة والبشرية اؼبادية اإلمكانيات ضوء يف األولويات ترتيب عملية ىو أخرى وبعبارة معينة، أىداؼ

 ىي اػبطة أف حيث نواذبها، اػبطة تكوف مستمرة عملية التخطيط أف ىو واػبطة التخطيط بُت الفرؽ
 وقد التخطيط، لعملية كنتائج ومكاشل زمٍت وربديد وخطوات دبراحل اؼبوقوتة العمل وبرامج األىداؼ ؾبموعة
 جزئيا أو واالجتماعية االقتصادية القطاعات لكل شامبل يكوف وقد اؼبدى قصَت أو اؼبدى طويل التخطيط يكوف

 القومي اؼبستوى على التخطيط يكوف وقد اخل،... اػبدمات أو التعليم أو عةالصنا كقطاع معُت بقطاع خاصا أو
 محمود العزيز). طباسية أو عشرية مزمنة خطط أو تشغيلية، أو إسًتاتيجية اػبطة تكوف وقد احمللي، أو اإلقليمي أو

 (.الكتروني مقال إبراىيم،
 اإلدارة بو تقـو واع جهد وىي الوقت، مرور مع اوعناصرى للبيئة اؼبستفيدة اعبهة استجابة تعٍت واإلسًتاتيجية

 رضا ربقق دبواصفاهتا مرغوبة نواتج لبلوغ احملدودة اؼبوارد الستثمار البلزمة واؼبشاريع والربامج األىداؼ لتحديد
 ومتكاملة وشاملة متماسكة خطة وىي مستقببل، استثمارا يتيح دبا البيئة مكونات على احملافظة مع اؼبستفيدين

 .(7ص ،2006 سامي، سلمان). ومتطلباهتا البيئة وربديات اغبيوية اعبهات مصاحل بُت ما تربط
 أو اؼبؤسسة ربققو أف ينبغي ؼبا مستقبلية رؤية على تقـو نظامية نظامية عملية فهو االسًتاتيجي التخطيط أما
 واعبودة والنماء التطور قلتحقي األولويات وربديد اغباجات من منطلقة ؿبددة زمنية مدة يف اعبهة أو الكياف
 .اؼبأمولة

 : االسًتاتيجي التخطيط هبا يبتاز اليت اػبصائص أبرز استنباط يبكن التعريفات ىذه ومن
 وصوال للحاجات استجابة األفضل اختيار تتضمن ومتطلبات ومبادئ أسس على تقـو عملية أنو -

 .اؼبتطلبات و اؼباؿ لتحقيق
 .اؼبأمولة الرؤية وحدودىا والبيانات اؼبعلومات على تمدتع ومنتظمة نظامية قصديو عملية أنو -
 .اؼبتوقعة والتطورات للمتغَتات وفقا وأدارتو وتوجيهو باؼبستقبل معنية عملية أنو -
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 تعلمها يبكن عقلية عمل مهارة وىو مأموؿ، تغيَت عمل أجل من والتصرؼ للتفكَت وسيلة أنو -
 .واؼبمارسة بالتعلم واكتساهبا

 .عادلة ومستمرة مرنة عملية أنو -
 الوظائف لبعض التوجيو ذلك ويتضمن العمل، مراحل لتوجيو اإلسًتاتيجية لئلدارة فعالة أداة أنو -

 اؼبوارد وتطوير اؽبياكل، ووضع بالربامج، اػباصة اؼبوازنات ووضع الربامج، تصميم مثل اإلدارية،
 .القصوى األولوية ذات لنشاطاتا إذل واؼبهارات اؼبوارد لتوجيو إرشادات وتوفر وتقييمها، البشرية،

 .واؼبستفيدين واؼبتأثرين اؼبثرين الشركاء صبيع وبنائها تكوينها يف يسهم تشاركية عملية أنو -
 وضع أساس تعترب اليت اؼبستلزمات من ؾبموعة توفر هبب االسًتاتيجي التخطيط أىداؼ ولتحقق

 :اؼبستلزمات ىذه بُت ومن مسبقا، ددةؿب زمنية فًتة خبلؿ ربققها اؼبراد والربامج اؼبشروعات أىداؼ
 اػبطة لبناء البلزمة واؼبعلومات البيانات من كايف قدر توافر. 
 التخطيط بعملية اؼبتعلقة القرارات ازباذ على قادرة جهات وجود. 
 اإلنتاجية الوحدات مستوى على الفٍت الكادر توفر. 
 التخطيط عملية ؼبتابعة اؼببلزمة األجهزة توفر. 

 :اإلستراتيجية الخطة مكونات 2.3
 ويتم اعبميع مسانبة لضماف تشاركية بطريقة تصاغ فيو مرغوب اؼبدى بعيد مستقبلي تصور ىي :الرؤية 1.2.3
 اػبارجي، العادل مع واالندماج والعدالة واغبرية كاالستدامة للمستقبل اعبوىرية العناصر على الرؤية يف الًتكيز
 سبيل على مادي أو معريف أو وخدمي صناعي ؾبتمع بُت للمجتمع ربىالك اػبيارات حسم إذل الرؤية وربتاج
 واجتماعيا اقتصاديا الراىن الوضع ربليل تشمل معمقة وحوارات دراسات أساس على الواقع يف الرؤية وتبٌت. اؼبثاؿ

 واإلقليمي يالعاؼب الصعيد على التطورات االعتبار بعُت تأخذ مستقبلية دراسات إذل باإلضافة وبيئيا، ومؤسساتيا
 عن وواضحة ؿبددة فرضيات وضع ىي للمستقبل رؤية إلهباد خطوة أوؿ ولعل اؼبختلفة، التنموية اعبوانب والوطٍت

 القوة مواطن االعتبار بعُت تأخذ ؿبتملة مستقبلية بدائل لسيناريوىات التخطيط يستدعي فبا اؼبستقبلية البيئة
 وإدارة اغبكم طريقة ربدد اليت اؼبستقبلية اؼبؤسسات ؤيةالر  عناصر أىم ومن. والتحديات والفرض والضعف
 اليت والتشاركية والشفافية اؼبلكية ضباية للحكم، كطريقة الديبقراطية) اجملتمع ضمن واعبماعات األفراد عبلقات

 جتماعيةاال العدالة الرؤية تتضمن باإلضافة ،(التنمية يف اؼبدشل واجملتمع اػباص والقطاع اغبكومة من كل دور ربدد
 (6ص ،2112مواله، عبد وليد) .اؼبرغوب والفكرية البشرية التنمية ومستوى
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 تركيز يضمن فبا الذىن يف تعلق وبساطة بوضوح األخَتة ىذه مبلمح ربدد اليت الرؤية ربديد ليت :الرسالة 2.2.3
 .والغايات األىداؼ ووضوح اعبهود

 االسًتاتيجي والتوجيو اؼبوارد لتخصيص حاظبة تقرارا ازباذ يف ربديات وتتضمن معقدة التخطيط عملية
 يتم حيث اؼبستقبل، على والتأثَت األمثل الوجو على اػبطط ىذه تنفيذ وؿباولة ؿبدد باذباه واجملتمع لبلقتصاد

 طريقة نذكر ىذه التحليل طرؽ ومن ،خاطرواؼب والتهديدات اؼبتاحة والفرض الضعف وعوامل القوى جوانب ربليل
SWOT، والتقنية االجتماعية االقتصادية السياسية التحليل طريقة استخداـ كنيب كذلك PEST، تعطي واليت 

 والعوامل والقوانُت والتشريعات السياسية األحزاب مثل سياسية لعوامل الكلية البيئة عوامل على عن عامة نظرة
 االجتماعية والعوامل التحتية نيةوالب والبطالة الصرؼ وأسعار والفوائد والتضخم النمو معدالت مثل االقتصادية

 البحث تكاليف مثل التقنية والعوامل والصحة والعمل والتعليم االجتماعية والقيم والسكاف الدخل توزيع مثل
 عبد وليد). والتشريعية والبيئية الثقافية اعبوانب لتشمل PESTطريقة توسيع ويبكن التقنية، نقل ومعدالت والتطوير

 (7ص ،2112مواله،
 :االقتصادية للتنمية االستراتيجي التخطيط مراحل 3.3

 مع بالتوازي اؼبراحل أحد تنفيذ يستمر ما وغالبا مرنة عملية االقتصادية للتنمية االسًتاتيجي التخطيط يعترب
 قد اؼبشاكل ىذه فإف ، ما مشاكل معينة مرحلة واجهت إذا ما حالة ويف احمللية، لبلحتياجات وفقا أخرى مرحلة

 إعادة إذل األمر وبتاج وقد ؽبا، سابقة ؿبلة يف مت ؼبا نتيجة وإمبا بالذات، اؼبرحلة ىذه يف العمل نتيجة تكوف ال
 اإلسًتاتيجية أف حيث ظهرت، اليت اؼبشاكل لعبلج اؼبراحل هبذه العمل إعادة أو والبلحقة السابقة اؼبراحل دراسة
 اإلسًتاتيجي للتخطيط مراحل طبس ىناؾ أف حيث  الضرورة، اقتضت كلما تتطور أف هبب مرنة وثيقة عن عبارة

 (14ص ،2114 الدولي، البنك): وىي للتنمية
 : التصميم مرحلة 1.3.3

 بالتخطيط للقياـ متكامل منهج إذل التوصل ىو النطاؽ واسع إسًتاتيجية زبطيط إعداد من اؽبدؼ إف         
 (35 ص ،1986 الصالح، محمد القادر عبد): يلي كما صميمالت عملية مراحل وتكوف االقتصادية، للتنمية االسًتاتيجي

 عن الدقيقة والبيانات اؼبعلومات صبع مرحلة ىي االقتصادية اػبطة إعداد يف واؼبهمة األوذل اؼبراحل من 
 وحدة أصغر مستوى على تكوف ردبا ؿبددة وؼبستويات واالجتماعي االقتصادي النشاط أوجو ـبتلف
 أف يبكن واليت والبشرية الطبيعية اؼبوارد سبثل البيانات وىذه والقرى اؼبدف مستوى على تكوف ردبا أو إدارية

 االقتصادي اؼبخطط يستطيع ساسألا ىذا وعلى ر،اغباض الوقت يف استغبلؽبا ودرجة مستقببل تستغل
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 وبشكلها اؼبطلوبة اؼبعلومات توفر ويكوف االقتصادية للخطة العامة األىداؼ صياغة معا والسياسي
 اؼبعلومات تلك مع متناسبا والعامة الشمولية األىداؼ وضع يكوف حىت األنبية غاية يف أمر دقيقال

 تلك ربقيق يبكن حبيث وطموحة الواقعية إذل أقرب اغباالت تلك يف األىداؼ وتكوف والبيانات
 من فبكن قدر أعلى وبقق أف وباوؿ ألنو طموحا أكثر السياسي ىدؼ يكوف ما وغالبا. الطموحات

 رجاؿ مع ويتناقش ،واؼبعلومات البيانات تلك اؼبخطط ويدرس اػبطة سنوات يف االقتصادي النمو
 .االقتصادية اػبطة لوضع العامة األىداؼ السياسة

 عن الدقيقة واؼبعلومات البيانات ذبمعت أف بعد االقتصادية، للخطة العامة األىداؼ ربديد مرحلة 
 سنُت خبلؿ ربقيقو واؼبراد االقتصادي النمو معدؿ ىو تمعةؾب األىداؼ ىذه وأىم االقتصادي، النشاط
 معدالت عدة ربديد ويتم االقتصادي النمو معدالت بإعداد السياسة ورجاؿ اؼبخططوف يقـو اػبطة،
 .اؼبتوسط النمو معدؿ تثبيت يتم ما وغالبا الطموح، من متفاوتة وبدرجات للنمو

 االقتصادي النمو معدؿ ويتحدد قومية نظر وجهة من ؼاألىدا تلك تقييم يف تتمثل الثالثة اؼبرحلة 
 ووضع التخطيط أمور عن اؼبسؤولة اعبهات تدرس اغبالة ىذه ويف السياسية اعبوانب من واؼبقيم اؼبناقش
 وعلى اؼبوضوعة واألىداؼ الوطٍت االقتصاد حالة تدرس إدارية سياسية جهات بأهنا تتصف واليت اػبطة
 .القومي االقتصاد لنمو اؼبعدالت ترشح األساس ىذا

 تلك تقسيم ويتم واالجتماعية االقتصادية األنشطة حسب االقتصادية القطاعات لكل مبو معدؿ وضع 
 وتقـو هبا اعبهات تلك رأي لتوضيح اؼبختلفة، الوزارات إذل وترسل اؼبختصة اعبهة حبسب اؼبعدالت
 لتبياف ؽبا التابعة واؼبؤسسات واؼبرافق تاجيةاإلن وحداهتا مع ؽبا اؼبخصصة النمو معدالت دبناقشة الوزارات

 وتظهر االقتصادية اػبطة إعداد عن اؼبسؤولة اؼبركزية اؽبيئة إذل وتعود اؼبعدالت تلك ربقيق إمكانية مدى
 اؼبعنية الوزارات وتقـو اػبطة تعديل يف اؼبهمة اؼببلحظات بعض تضع قد للوزارات التابعة اؼبؤسسات أف

 الوزارات كل إذل بالنسبة ذلك ويتم وأسباهبا بالتعديبلت وإعدادىا اػبطة عن ولةاؼبسؤ  اعبهات بإعبلـ
 واؼبهمة الرئيسية القطاعات بكل العناية تتوذل فرعية ىيئات عدة للتخطيط اؼبركزية اؽبيئة وتعد اؼبختلفة

 ىذه وتعترب ،والسكاف اػبدمات وىيئة واؼبواصبلت، النقل ىيئة الزراعية، واؽبيئة الصناعية، اؽبيئة مثل
 اؼبشروعات يف وعاـ شامل تفصيلي بتقرير التخطيط أمور عن التصورات ذبمع فنية اختصاصية اؽبيئات
 العاـ اإلطار ضمن ىو االقتصادي النموذج وىذا. االقتصادية اػبطة ضمن اؼبعدة التنموية والربامج
 الدوؿ ففي القائم ياسيالس النظاـ طبيعة حسب أخرى إذل دولة من ىبتلف وىو االقتصادية للخطة
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 يوضح فإنو اػباص القطاع أما العاـ القطاع ضمن ؿبددة إنتاجية مشروعات سوى يتضمن ال الرأظبالية
 النموذج يتضمن االشًتاكية الدوؿ بينما للخطة، احملددة الزمنية الفًتة خبلؿ القطاع ذلك اذباه

 يف وهبري تفصيلي بشكل العاملة والقوى يةوالسلع اؼبالية واؼبوازنات التفصيلية اؼبشروعات االقتصادي
 .هنائي بشكل اػبطة وضع ينتهي لكي للخطة التفصيلي اإلطار وضع للتخطيط اؼبركزية اؽبيئة

   أوجو بعض بتعديل اؼبتعلقة األمور من صبلة ؼبناقشة السياسية اؼبنظمات أماـ االقتصادية اػبطة تعلن 
 يلـز قانوف هبا ويصدر للدولة العليا اعبهات من عليها ويصادؽ النهائية بصيغتها االقتصادية اػبطة

 .وتنفيذىا باػبطة التقيد والوزارات اؼبسؤولة اعبهات

 يتضمن األوؿ قسمُت، إذل االقتصادية اػبطة تقسيم ىو للتخطيط اؼبركزية اؽبيئة يف أخَتة ؿباولة ذبري 
 واألنشطة والنقل والزراعة صناعةكال اؼبختلفة للقطاعات التنموية واؼبشروعات االقتصادية األنشطة

 القسم أما ؾبتمعة، للدولة القطاعات ىذه حسب السكن اػبدمات، التعليم، كالصحة، االجتماعية
 حسب وردبا اإلدارية الوحدات حسب بل القطاعات حسب ليست التنموية اؼبشاريع يتضمن فهو اآلخر
 . لتنفيذىا األقاليم هىذ إذل األخَت بشكلها وترسل اإلقليم يف إدارية وحدة أصغر

 :التنفيذ مرحلة 2.3.3

 أدوارىا ومسؤوليات الزمنية لربؾبتها وفقا تضمنها اليت التنموية اؼبشروعات و الربامج تنفيذ تستهدؼ
 الو أ يكشف دبا التنفيذ ؽبذا اؼبستمرة اؼبتابعة ذلك يتضمن أف الطبيعي من ـبتلفة، وجهات أفراد على اؼبوزعة
 اػبطة القباز ربقيقا إزالتها على السريع السعي يبكن شبة ومن العمل تواجو اليت واؼبشاكل العقبات عن بأوؿ
 .اؼبتوقعة ؼبعدالهتا وفقا

 القطاعي جبزئها االقتصادية اػبطة االقتصادية التنمية برامج تنفيذ عمليات عن اؼبسؤولة اعبهات تستلم
 يف اؼبوجود السياسي النظاـ طبيعة حسب زبتلف التنفيذ وعمليات معينة زمنية برامج وفق تنفيذىا ليتم واإلقليمي

 يكوف اػبطة وىذه اؼبوارد توزيع خطة تسمى جديدة خطة بإعداد التنفيذ يبدأ االشًتاكية الدوؿ ففي. الدولة
 اػبطة تلك تعد أف بعد إال التنفيذ يف يبدأ وال التنفيذ عمليات وبُت االقتصادية اػبطة إعداد مرحلة بُت موقعها
 (.76 ،2117 الفتاح، عبد خالد). فيها التنفيذ يتوقع اليت اؼبشاريع على اؼبوارد توزيع يتم وفيها

 البلزمة واإلجراءات اؼبؤسساتية والتجهيزات البشرية اؼبوارد من واالحتياجات اؼبطلوبة اؼبوازنة التنفيذ خطة ربدد
 إلعداد متكاملة كوثيقة تستخدـ فإهنا جية،اإلسًتاتي تنفيذ إطار يف احمللية االقتصادية التنمية إسًتاتيجية لتنفيذ
 غَت بصورة تتنافس ال واؼبشروعات الربنامج اف من وللتأكد اإلسًتاتيجية اذباىات وضوح على لئلبقاء الربامج
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 اعبيدة التنفيذ خطة فإف سنوات وثبلث سنة بُت يًتاوح زمٍت إطار ظل ويف والدعم، اؼبوارد على للحصوؿ مبلئمة
 على اغبصوؿ يف تستخدـ أف يبكن كما وفعالية، كفاءة أكثر بصورة اؼبقررة اؼبوازنات تخداـاس إذل تؤدي سوؼ

 البنك). اػباص القطاع عن فضبل الدولية األطراؼ متعددة أو اؼباكبة اؽبيئات مثل خارجية مصادر من التمويل

 ( 18 ص ،2114 الدولي،

 :والمتابعة التقييم مرحلة 3.3.3

 فإف ،سنوات شباف إذل ثبلث بُت ما تًتاوح لفًتة ىادعداإ يتم ما عادة لتنميةا إسًتاتيجية أف من الرغم على
 والدولية، احمللية الظروؼ تشهدىا اليت التطورات مع لتتواءـ تعديلها يبكن لكي سنويا مراجعتها ينبغي اإلسًتاتيجية

 ىبضع أف هبب اديةاالقتص التنمية تنفيذ أف غَت سنوات ثبلث كل نطاؽ أوسع على مراجعة إجراء يتم كما
 وكذلك واآلثار، والنتائج واؼبخرجات اؼبدخبلت أمكن كلما التقييم عملية تشمل أف وهبب دقيق، سنوي لتقييم
 :يلي ما واؼبتابعة التقييم مرحلة وتشمل اؼبصاحل، أصحاب مشاركة وحج ومستوى التنفيذ مراحل
 إذباىو سبلمة من والتيقن التغَت ىذا ابعةومت التنموية والربامج اؼبشروعات تنفيذ خبلؿ اغبادث التغَت 

 .لو اؼبخطط حسب

 ؿبددة تنفيذية بأدوار إليهم عهد الذين واألفراد واؽبيئات األجهزة أداء كفاءة قياس. 

 التنفيذ يف إتباعها مت اليت والوسائل األساليب كفاءة قياس. 

 بينها فيما اؼبتبادؿ االهبايب طاءوالع التنمية، وبرامج مشروعات بُت فيما ربقق الذي التكامل مدى قياس 
 .واعبزئية القطاعية وليس اؼبتكاملة التنمية وبقق دبا

 متوقعا كاف دبا ومقارنتو التنفيذ خبلؿ واالجتماعي االقتصادي بالعائد التكلفة عبلقة وربليل قياس 
 .التخطيطية اؼبرحلة يف إعدادىا مت اليت اعبدوى دراسات حبسب

 :يتراتيجاالس التخطيط معوقات 4.3
 عدـ اؼبسببات ىذه أىم ومن تنفيذىا، وعدـ اإلسًتاتيجية اػبطة ىجر ذلإ تؤدي قد عديدة عوامل ىناؾ

 يؤدي فبا سائدة دبصاحل مساسها عند خاصة اؼبطلوبة اؽبيكلية اؼبتغَتات طبيعة عن اإلفصاح يف العليا السلطة رغبة
 بُت حقيقية شراكة دوف داخلية خطط رسم وكذلك األىداؼ وضوح وعدـ التخطيطية العملية يف التضارب إذل

 واؼببادرة، اإلبداعي التفكَت ويثبط اغبوافز نظاـ على سلبا يؤثر فبا اؼبدشل واجملتمع واػباصة العامة القطاعات
 اإلدارة بتطور تتعلق اليت اإلسًتاتيجية اؼبشكبلت وهتمل اليومية الروتينية باؼبشكبلت اإلدارة تنشغل قد باإلضافة
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 األزمات أوقات يف االسًتاتيجي التخطيط أو التفكَت نظاـ تقبل أف إذل اإلدارة سبيل أف ويبكن. البعيد اؼبدى ىعل
 (.7ص ،2112مواله، عبد وليد).التقليدي النظاـ إذل الرجوع يتم األزمة تنتهي عندما ولكن
 المستدامة الريفية بالتنمية الصلة ذات المفاىيم: ثانيا

 اؼبعيشية الظروؼ ربسُت ىدفها اقتصادية قطاعات عدة بُت ما متداخلة عملية ؼبستدامةا الريفية التنمية 
 الوطنية اإلسًتاتيجية إطار يف القطاعات، كافة بُت مندؾبة مشاريع طريق عن وىذا الريفية، األقاليم يف لؤلفراد
 الريفية فالتنمية وبالتارل معينة، يةزمن فًتة خبلؿ التنموية ـبططاهتا يف اغبكومة تتبناىا اليت االقتصادية للتنمية

 والذي القطاعي والبعد واإلقليمية احمللية التنمية يشمل الذي اعبغرايف البعدين بُت متداخلة عملية ىي اؼبستدامة
 .اؼبستدامة التنمية مبادئ لتحقيق الزراعية التنمية يشمل

 هبذه اؼبعنية واؼبناطق األقاليم مهمُت، شيئُت يراعي أف هبب اؼبستدامة الريفية للتنمية إسًتاتيجية فوضع 
 والعادات احملدودة اعبغرافية اؼبساحة ذات منها وخاصة التنمية ومناطق أماكن عن اغبديث فعند اإلسًتاتيجية،

 اعبغرافية اؼبساحة ذات الريفية األقاليم إذل انتقلنا وإذا احمللية، التنمية فكرة تتجسد ىنا دبواطنيها اػباصة والتقاليد
 من وأوسع أمشل تعترب اليت اإلقليمية التنمية عن نتحدث ىنا والتقاليد العادات يف العرقي واالختبلؼ الكبَتة
 التنمية مفهـو مع تتبلقى حيث اػباصية، ىذه تراعي أف هبب اؼبستدامة الريفية التنمية فإسًتاتيجية احمللية، التنمية
 من الزراعية التنمية مفهـو مع أيضا وتشًتؾ جهة من بالتنمية ؼبعنيةا واؼبناطق األقاليم حيث من واإلقليمية احمللية
 شقها يف الريفية التنمية مكونات احد إذل ىي ما الزراعية فالتنمية التنمية، عملية تستهدفو الذي القطاع حيث
 االستدامة، وأبعاد بطبضوا يتحدداف الريفية للتنمية السابقُت اؼبفهومُت وىاذين واغبيواشل، النبايت باإلنتاج اؼبتعلق

 القطاعية، او اؼبكانية سواء التنمية أمباط صبيع على يشمل أف اؼبستدامة الريفية التنمية ؼبفهـو البد كاف ىنا ومن
 :يلي كما اؼبستدامة الريفية للتنمية والقطاعية اؼبكانية التنمية أمباط يبُت التارل والشكل
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 األنماط المكانية والقطاعية للتنمية الريفية المستدامة:  (2)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الباحث إعداد من: المصدر

 الريفية للمجتمعات مكانية تنمية عملية إال ىي ما اؼبستدامة الريفية التنمية أف نبلحظ الشكل خبلؿ من
 من كلو وىذا لصناعيةوا السياحية الزراعية، أنواعها دبختلف قطاعية تنمية لتحقيق تؤىلها طبيعة دبوارد سبتاز اليت
 طرؽ من اؼبادية اإلمكانات وتوفَت جهة من دخلهم مصادر بتنويع الريفيُت السكاف معيشة ظروؼ ربسُت اجل

 .اغبضرية اؼبناطق وبُت بينها ما توازف خلق اجل من اخل،... ومدارس ومستشفيات
 
 
 
 
 

  الريفية للتنمية واإلقليمي المكاني الجانب

 المستدامة الريفية التنمية

  الريفية للتنمية القطاعي الجانب

 المحلية التنمية

 اإلقليمية التنمية

 الزراعية التنمية

 (الحرف) الصناعية التنمية

 السياحية التنمية

 ستدامةالم التنمية  



 المستدامة إلى الريفية من التنمية إستراتيجية                                                    األول الفصل


02 
 

 :الريفية التنمية .1
 يعتمدوهنا اليت االرتباط معامبلت ربليل بعد الليرباليوف جدو  بعدما حادة، انتقادات اػبضراء الثورة فكرة لقيت

 تسَت الريفية اعبماعات فقر مستوى يف التغَت وبُت الزراعي الناتج زيادة معدؿ بُت العبلقة بأف: "  القوؿ إذل
 ؽبا والفقر اعبوع أسباب أف إذ اإلنتاجي، النمو تصعيد خبلؿ من ؿبوه يبكن ال ذلك مثل وأف العكسي، باالذباه
 يوضح إذ ،1980 الفاو منظمة بتقرير نستشهد اؼبقولة ىذه ولتدعيم ،"دبعدالتو وليس النمو بأمباط وثيقة عبلقة

 يف الفبلحية للقطاعات اغبقيقي الدخل وأف عادلة، بصورة توزيعها يتم دل الفًتة تلك يف التنمية عوائد بأف:" فيو
 اؼبعوؽ ىو اإلنتاجية اؼبوارد على السيطرة يف اؼبساواة عدـ أف ذإ بالتضاؤؿ، بدأ قد الثالث العادل بلداف غالبية

 الطبقات استهبلؾ سبويل إذل الريف من الزراعي الفائض ربويل أف كما العادؿ، والتوزيع الغذاء إلنتاج األساسي
" دياالقتصا النمو دائرة خارج اإلبقاء مث ومن بالنفع، عليهم تعود ال اليت االستثمارات إذل أو العليا،

(FAO,1980). 

 :الريفية التنمية تعريف 1.1
 االجتماع وعلماء االقتصاديُت اؼبفكرين يُت الريفية التنمية مفهـو حوؿ والتعاريف اؼبفاىيم تعددت

 منظور من سواء اؼبفهـو ىذا إذل هبا ينظروف اليت والزاوية النظرة إذل ىذا ويرجع اغبكومية، واؼبنظمات واػبرباء
 الصحة ؾباؿ يف تدخل عملية اعتربىا من ومنهم التعليم على ترتكز تعليمية عملية أهتا أي التعليم كقطاع قطاعي
 ،(23 ،ص1985 رشوان، حسين) الصحي اؼبستوى ربسُت إذل تؤدي اليت الوسائل بتوفَت وذلك البيئة ونظافة العامة
 تستهدؼ اجتماعية تنمية ربىايعت األخر والبعض الزراعي، القطاع على ترتكز اقتصادية تنمية يعتربىا من ومنهم

 يعانوف الريف سكاف أف باعتبار ساسية،األ العامة باػبدمات الريف سكاف يدتزو  خبلؿ من الريفي الفقر مواجهة
 البلمساواة ظروؼ وتفشي اؼبنخفض، الدخل ذات اعبماىَت معيشة مستويات البفاض وكذلك الغذاء تدىور من

 اؼبناطق يف األفراد دخل زيادة أجل من اؼببذولة اعبهود أهنا اليها ينظر نم ومنهم البيئة، وزبريب اػبدمات وتدشل
 يف واؼبشاركة الريفي اجملتمع مستوى على صباعية قرارات التنمية تتطلب حيث اؼبعدمُت، الفبلحُت وخباصة الريفية
 بعضا نعطي اف كنويب أخرى، منظمة إذل منظمة من التعاريف وزبتلف ،(301ص ،2008 ،غنيم رشاد) راراتالق تلك
 :منها

 اغبياة تطوير هبدؼ مصممة إسًتاتيجية" أهنا 1975 سنة الدورل البنك عرفها :الدولي البنك تعريف 
 حىت التنمية منافع توسيع يف تتمثل واليت الريف فقراء ىم الناس من جملموعة واالقتصادية االجتماعية
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 الذين الزراع تشمل اجملموعة وىذه الريفية، اؼبناطق يف لرزقهم الساعُت بيت فقرا أكثر ىم من تشمل
 ."مُتو واؼبعد واؼبستأجرين، ضيق، نطاؽ على يزرعوف

 الزراعة، جناحها ربت وتضم هتتم عملية ىي الريفية التنمية :واليونسكو الفاو بين مشترك تعريف 
 إذل هتدؼ واليت احملرومة، والفئات الريفية اؼبؤسسات القدرات، بناء التحتية، البنية الصحة، التعليم،
 (Unesco, Fao, 2005, p21).ومستدامة عادلة بصفة الريف سكاف معيشة ربسُت

  اعبغرافيا مركز ومدير باستور لويس جامعة يف أستاذ) تريكارت االقتصادي يرى :تريكارت تعريف 
 يف ختصُتاؼب و الطبيعة علماء الزراعية، يف اؼبختصُت تدخل على ترتكز الريفية التنمية أف( التطبيقية

 التنظيمات و اؼبتاحة التقنيات الطبيعي، الوسط بُت ثبلثي تفاعل على ترتكز ألهنا اإلنسانية، العلـو
 :التارل الشكل يف اؼبفهـو ىذا عن التعبَت يبكن و االقتصادية،-االجتماعية

 الريفية التنمية عناصر: (3) الشكل
 
 
 
  

 ,P.Pelissier et al : le déveleppement rural en question paysages, espaces ruraux:المصدر
systemes agraies. Edition : Ostrom, paris ,1984, p 01 

 وعلى الريفي الوسط يف متوفر ىو ما على ترتكز الريفية التنمية أف مفادىا نتيجة إذل تريكارت وصل
 طبقت اليت اؼبستوردة التنمية اذجمب جل فإف لذلك نفسو، البلد وداخل بل ،لؤلخر بلد من زبتلف اليت خصائصو

 (P.Pelissier at al, 1984, p13). بالفشل باءت النامية الدوؿ أرياؼ يف

  تعريف Edouard Demblé :الريفي، الوسط لتحسُت واإلجراءات التدابَت من سلسلة تشمل عملية 
 Kouame).الريف افلسك الوظيفي منواأل اغبياة مستوى من ترفع اليت يةاؼباد بالتهيئة تتعلق اليت

N'guessan, 2009-2010, p05) 
 تعريف Robert Chambers:رجاال الريف فقراء الناس، من ؾبموعة لتمكُت مصممة ةيإسًتاتيج ىي 

 من فقرا األكثر الناس مساعدة ذلك ويتضمن وألطفاؽبم، ألنفسهم وبتاجونو ما على للحصوؿ ونساء،
 وتتضمن التنمية، منافع من باؼبزيد اؼبطالبة يف الريفية ناطقاؼب يف العيش سبل يلتمسوف الذين أولئك بُت

 (20ص ،2014 الطيب، ىاشمي).واؼبعدومُت اؼبستأجرين، اؼبزارعُت، صغار اجملموعة

 الطبيعي الوسط

 االقتصادية - االجتماعية التنظيمات المتاحة التقنيات



 المستدامة إلى الريفية من التنمية إستراتيجية                                                    األول الفصل


08 
 

 فإهنا الصغَت للمزارع التقدـ ربقيق على بدءا تعتمد اهنا بالرغم الريفية التنمية: تودارو لميشي تعريف 
 الريف يف اغبقيقي الدخل لزيادة اؼببذولة اعبهود كافة تتضمن هيف ذلك من أكثر ىو ما على تشمل

 اػبدمات وتوفر التعليم نشر و الريف، وتصنيف الزراعية غَتو  الزراعية األنشطة مصدره كاف اءسو 
 اغبضر بُت فاوتالت وتقليل والدخل الثروة توزيع يف اؼبساواة عدـ تقليل ؿباولة وكذلك واإلسكاف الصحية

 تودارو، لميشي)(. اإلمبائية األىداؼ تكامل) الريف يف التحسن استمرارية ضماف إذل ةإضاف الريف و

 (440 ص ،2006
 اؼبشًتؾ للعمل وتوجيهها وصباعتو اجملتمع، أفراد جهود وتنظيم تعبئة عملية ىي :األسكوا منظمة تعريف 

 و الثقافية تماعية،االج النواحي من بنائو مستوى ورفع اجملتمع مشاكل غبل ةاغبكومي اؽبيئات مع
 اؼبتاحة واؼبالية والفنية البشرية، و الطبيعية اؼبوارد بكافة الكامل باالنتفاع احتياجاهتم ومقابلة االقتصادية
 (.24ص ،2009 قشوع، منال)   للمجتمع

القطاعي من التعاريف السابقة قبد أف التنمية الريفية جزء ال يتجزء من التنمية الوطنية، وبالتارل فإف الًتابط 
الوثيق القائم بُت اغبضر والريف من ناحية والقطاع الزراعي وغَت الزراعي من ناحية أخرى هبعل عزؿ التغَتات يف 
اؼبناطق الريفية عن التغَتات اػبارجية يف القطاعات األخرى غَت واقعي، ويبكن تعريف التنمية الريفية بصورة عامة 

)محمد رياض الغنيمي، من اجملتمع من خبلؿ اسًتاتيجية التنمية الوطنية" بأهنا " عمليةتنمية شاملة للجزء الريفي 

 (،  عن طريق التغَتات اليت تتمثل يف العناصر التالية:132، ص1998
 النمو يف االنتاج الزراعي وخاصة يف اغبيازات الصغَتة. -
كذلك التوسع يف فرص االستخداـ يف كل من الزراعية والصناعات اؼبتصلة هبا يف الريف، و  -

 النشاطات غَت الزراعية األخرى.
توزيع عادؿ للدخل لصاحل اجملموعات الريفية الفقَتة دبا يف ذلك توفَت اغبوافز وضماف االستقرار  -

 للمزارعُت عن طريق اصبلح نظم امتبلؾ األرض واعبهاز السعري والضرييب.
رارات، مع العمل على االشراؾ الفعاؿ لسكاف الريف على اؼبستوى احمللي يف عمليات ازباذ الق -

 اعتمادىم على أنفسهم أكثر من اعتمادىم على موظفي الدولة.
 :الريفية التنمية لمفهوم التاريخي التطور 2.1

 احمللي اجملتمع لتنمية احملدود احمللي اؼبفهـو من ومراحل حقب عدة عرب تارىبيا الريفية التنمية مفهـو تطور
 إسًتاتيجية فكرة إذل احمللية اجملتمعات يف االجتماعية اػبدمات َتلتوف الذايت العوف تشجيع فكرة على اؼبؤسس
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 اؼبستدامة، فيةيالر  للتنمية الشامل اؼبفهـو إذل مث اؼبدؾبة، الريفية التنمية مفهـو إذل مث ة،ياألساس اغباجات إشباع
 البعد افةإض سبت حيث ،اػبَتة اآلونة يف مويةالتن اؼبنظمات كافة من والدعم اؼبتزايد االىتماـ ووجد برز والذي
 التمكُت مثل ومقاربات مفاىيم وظهرت استخدامها، واستدامة الطبيعية اؼبوارد حبماية االىتماـ وضرورة البيئي
 .الفقر من اغبد إسًتاتيجية من أوسع سياؽ يف اؼبستدامة العيش وسبل
 :المحلي المجتمع تنمية 1.2.1

 مؤسبر تبناه حيث اؼباضي القرف من األربعينات أواخر يف جودالو  حيز إذل احمللي اجملتمع تنمية مفهـو برز
 ذلك يف كانت اليت الربيطانية اؼبستعمرات يف التنمية احتياجات لتدارس 1948 عاـ انعقد الذي للتنمية كامربدج

 عبد شوقي الدكتور يعرؼ حيث العظمى، بريطانيا من السياسي االستقبلؿ على للحصوؿ تدرهبا تعد الوقت
 احمللي اجملتمع وتنظيم لتطوير عامة سياسة ووفق بقصد اؼببذولة االجتماعية العمليات" بأنو احمللي للمجتمع اؼبنعم
 اؼبنسقة واألىلية اغبكومية اعبهود على اعتماد والقومي واإلقليمي احمللي اؼبستوى وعلى واجتماعيا اقتصاديا وبيئتو

 (152 ،ص2010 جامع، نبيل محمد)" اجملتمع مشكبلت وحل ؼبواجهة
 :المدمجة الريفية التنمية  2.2.1

 مع خصوصا ،1970-1950 الفًتة يف الريفية التنمية مبوذج تعكس كانت اليت اػبضراء الثورة فشل بعد
 البلداف يف السكاف من %40 نسبة الريفية األوساط يف الفقر وتفاقم ،1966،سنة اؽبند عرفتها اليت اجملاعة أزمة

 الغذاء مةوأز  التغذية، سوء اجملتمع، شرائح ـبتلف بُت البلمساواة ظاىرة وتفاقم اؼبطلق، لفقرا من حالة يف اؼبتخلفة
 فورد مؤسسة من اؼبتخصصُت من فريق عكف حيث السبعينات، منتصف يف آسيا جنوب يف حدثت اليت العاؼبية
 وخطوات اؽبندية الغذاء أزمة"  بعنواف تقريرا بذلك صاغوا وقد اؽبند، يف األغذية إنتاج زيادة إمكانية دراسة على

 اقًتاح ومت اؽبند يف الزراعي القطاع لتحفيز متكاملة مكثفة جهود بذؿ ضرورة إذل التقرير يف خلصوا ،"مواجهتها
 مؤسسات مكثفة، تعليمية وبرامج كافية، زراعية قروض توفَت: منها اؽبدؼ، ىذا لتحقيق نقاط عشر من برنامج
 .الزراعية ؼبنتجاتا أسعار وتثبيت اقوي، ؿبلية

 يتميزو  السبعينات، منتصف منذ لتنمويُتا اؼبخططُت لدى الىتماـ اؼبثَتة احملورية النقاط أحد وأصبحت
 ـبتلف يف مشاريع يضم برنامج كل إقليمية، تنموية برامج إعداد على يقـو بأنو اؼبتكاملة الريفية التنمية مدخل
 .اخل....خدمية إنتاجية، اؼبيادين
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 اؼبنظمات و اغبكومات قامت ىنا ومن نَتويب، يف 1973 سنة الدورل البنك رئيس من حذيرالت وأطلق
 السياسات أعماؿ جدوؿ على نفسو الريفية التنمية موضوع فرض بالتارل و سياساهتا، يف النظر بإعادة الدولية
 .السبعينات بداية يف لدورلا مستوى على اؼبصطلح انتشر بالتارل و اؼبدؾبة، الريفية التنمية شعار ربت التنموية

 وتغذية فبلحة من التطور مسار يف تدخل اليت القطاعات كل أف فكرة اؼبدؾبة الريفية التنمية وربمل
 .التطور كبو اؼبسَتة يف فعلية بصفة تساىم أف واجبها من تستطيع وتربية، وعمراف وصحة

 الثقايف التعاوف وكالة من نظيمبت 1978 نةس باماكو يف اؼبدؾبة الريفية التنمية حوؿ عاؼبي مؤسبر أوؿ عقد
 واؽبيئة والتقٍت الثقايف التعاوف وكالة بُت مشًتؾ بتنظيم اؼبوضوع نفس حوؿ وثالث ثاشل مؤسبر ذلك بعد مث التقٍت،و 

 . بيساو غينيا يف 1983 سنة ارابع مؤسبرا وعقد ،1982 و 1980 يتسن بوردو يف البيئي للتعليم الدولية
 التعريف حديثة ةؾباؼبد الريفية التنمية مفهـو أف قبد ،مؤسبر أوؿ من تارىبيا ؼبفهـوا تطور خبلؿ من

 من مبليُت حياة ىدد الذي الريفي الفقر رقعة تطويق يف اػبضراء الثورة برامج قباح فشل حيث أنو بعد نسبيا،
 يف التفكَت ضروريا أضحى ارلوبالت الربامج، ؽبذه أمبوذجا كانت اليت سياآ قارة وخصوصا قاراهتم باختبلؼ البشر
 توسيع اذل فيةالري التنمية مفكريو  خرباء اىتدى حيث الربامج ىذه فضع لنقاط وفعالة سريعة حلوؿ إهباد سبل
 ،الريفية األقاليم أفراد عبميع التنمية مشولية ىو واحد ىدؼ ربت وتلتقي القطاعات صبيع مللتش اؼبشاريع نطاؽ

 ؽبذا تعاريف عدة ىناؾ كانت بالتارل و األىداؼ، ىذه ربقيق على القادرة ىي ةاؼبدؾب الريفية التنمية فكانت
 :أبرزىا من اؼبصطلح
 البيئي للتعليمي الدولية الهيئةو  التقنيو  الثقافي التعاون لوكالة الثاني المؤتمر تعريف: 

 سياسية، إرادة عمهاتد أو هبا تبادر اؼبتزايدةو   اؼبنتظمة اإلجراءات من صبلة خبلؿ من تتم إسًتاتيجية ىي
 حاجاتو تلبية أجل من منو ونشطة واعية ودبشاركة ؿبلي ؾبتمع مستوى على ونوعية كمية تغيَتات ربدث

 .ذاتية تنمية وإرساء رفاىيتو وزيادة عيشو ظروؼ وربسُت األساسية،
 زةهاألج ومهاـ بناء يف وـبطط مستمر ريجذو  ارتقائي تغيَت حركة ىي :وزمالئو جامع نبيل تعريف  
 األنشطة كبمر  خبلؿ من وذلك اغبضرية و الريفية، الثقافيةو  والسياسية واالجتماعية االقتصادية النظم أو

 للموارد األمثل تغبلؿاالس يف يتمثل الذي و أىليا،و  احكومي اؼبتوازنةو  والشاملة واؼبتكاملة اؼبتناسقة التنموية
 الرخاء من اؼبتزايدة التنموية للمردودات التوزيعية العدالة قلتحقي البيئي بالتوازف إخبلؿ دوف البشريةو  الطبيعية

 ص ،2010جامع، نبيل محمد). الريفيُت السكاف من العظم للسواد النفسي والرضا االجتماعي الرفاهو  االقتصادي

360.) 
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 تعريف Dunham :وحث بتشجيع وذلك اجملتمع، يف اغبياة ظروؼ لتحسُت اؼبنظمة اعبهود ىي 
 البلزمة الفنية اؼبعونة تقدصل مع بعض مع بعضهم وتعاوف أنفسهم مساعدة على اجملتمع ذاى يف اؼبقيمُت

 (.25 ص ،1997الخنيطي، الرحيم عبد دوخي). األىلية و اغبكومية اؼبنظمات طريق عن
 لتحسُت اغبكومةو  اؼبواطنُت جهود توحيد هبا يبكن اليت العمليات ىي :المتحدة مماأل ىيئة تعريف 

 األمة حياة يف االندماج على اوؼبساعدهت احمللية اجملتمعات يف الثقافيةو  واالجتماعية قتصاديةاال األحواؿ
 اليت اؼبرغوب االجتماعيو  االقتصادي التغيَت عملية ىي أو مستطاع، قدر بأقصى تقدمها يف واؼبسانبة
 قدرات على ئمةالقا و الشاملة التنمية أىداؼ ربقيق هبدؼ الزراعي اجملتمع تغيَت وتستوجب تتضمن
 تالتفاو  لتقليص األولوية تعطي واليت القومية التنمية أىداؼ صمن أىدافها وتكوف وحاجاهتم السكاف

 دوخي). اؼبنخفض اؼبعيشي اؼبستوى ذوي السكاف مشاركة واعتماد األفراد بُت االجتماعيو  االقتصادي

 (.25 ص ،1997الحنيطي، الرحيم عبد
  مة:التنمية الريفية المستدا 3.2.1

التنمية اؼبستدامة تعرؼ بأهنا ؾبموعة شاملة من اؼببادئ التكاملية اليت تنطوي على الطاقة، والنظم  
االيكولوجية البيئية، واالدارة اغبضرية والعدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية وتكامل السياسات، وأف حلوؿ 

ألخذ بعُت االعتربا تداعياسبستقبلية من القرارات تتخذ فعالة هبب أف تتحقق بطريقة تعاونية، األمر الذي يتطلب ا
، وليست صبيعها مؤاتية، أف التنمية اؼبستدامة يبكن أف تقدـ الفرص والتحديات ولكن األىم من ذلك  اليـو

 اغبلوؿ. 
ي يقر بالتقارب االجتماعي الذ لقد كاف أوؿ تعريف ؼبفهـو التنمية اؼبستدامة باؼبعٌت اغبديث

بأهنا" التنمية اليت تفي باحتياجات اغباضر دوف اجملازفة بقدرة  1987لبيئي يف تقرير بروند الند سنة واالقتصادي وا
باحتياجاهتا، كما عرفت من طرؼ اللجنة العاؼبية للتنمية اؼبستدامة بأهنا " تليب أجياؿ اؼبستقبل على الوفاء 

يف تلبية احتياجاهتا"، ومن تعاريف التنمية  القادمةاحتياجات األجياؿ اغبالية من دوف أف سبس قدرة األجياؿ 
ىي امتداد ؽبا يف األقاليم الريفية اليت ىي جوىر ىذه التنمية، حيث التنمية الريفية اؼبستدامة قبد أف  اؼبسدامة 

هبب توفَت احتياجات سكاف األقاليم الريفية وخاصة يف ؾباؿ البنية التحتية من طرؽ ومياه صاحل للشرب 
ؾبمل بُت األفراد وكبقيق التكامل بُت ارس ...اخل، باالضافة إذل توزيع الثروات والسلطة ومستشفيات ومد

القطاعات االقتصادية من خبلؿ ازالة الفقر ورفع مستوى االنتاج والدخل وتوزيع فرص العمالة اؼبنتجة، أي اهنا 
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بقصد إحداث تغَتات فقرا األكثر تتعامل مع مشاكل الريف كافة مع الًتكيز بشكل أساسي على االحتياجات 
 مطلوبة ومرغوبة من قبل السكاف ويف صبيع جوانب اغبياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وغَتىا.

 :الريفية التنمية أبعاد 3.1
 وىذا ،الريفية األقاليم تنمية ورائها من تتم اليت والغاية ىدؼاأل حسب على الريفية التنمية أبعاد زبتلف

 ما قبد الريفة التنمية أبعاد بُت ومن السابقة، حلااؼبر  يف التنمية عمليات خبلؿ من ربقق ما سبافباغب باألخذ
  :يلي
 يف البشرية التنمية وضعية بتقييم 1990 سنة ومنذ ،(PNUD) اؼبتحدة األمم برنامج ـوقي :البشري البعد 1.3.1
 التنمية مؤشر من ويتخذ التنمية يف أساسي نصرع كونو للفرد كبَتة أنبية الربنامج ىذا ويورل سنة كل العادل

 يف احملصلة النتائج اغبياة، توقع: ىي متغَتات ثبلث من يتكوف األخَت ىذا الدوؿ، لًتتيب معيار (IDH) البشرية
 .الدخل ومؤشرات التعليم،
 :الغذائي البعد  2.3.1

 ربقيقها رغم خَتةاأل ىذه العربية، الدوؿ فيها دبا رباستمرا تتدىور النامية الدوؿ يف الغذائية عيةالوض
 الطلب مواجهة يبكننا ال اؼبغرب، دوؿ بعض يف ارتفاعها وتوقع ،اإلنتاجيةو  اإلنتاج مستوى على اعبهود لبعض
 التحدثو  الديبغرايف، التحوؿ يف ذباىاتاال استمرار مع حىت اؼبتزايد، الديبغرايف بالنمو اؼبرتبط الغذاء على اؼبتزايد

 :الغذائي األمنو  الذايت االكتفاء تناوؿ هبب ذائيالغ البعد عن
  القريبو  البعيد اؼبدى على للمواطنُت سباؼبنا الغذاء توفَت على اجملتمع قدرة يف يتمثل: الغذائي األمن 

 البنك عرفو كما ،(16 ص ،1999 حمدان، أمين رفيق محمد) دخوؽبم مع تتناسب اليت وباألسعار ونوعا كما
 نشاطهم يتطلب والذي الكايف الغذاء على األوقات كل يف اجملتمع أفراد حصوؿ نيةامكا"  بأنو الدورل

 الغذائي األمن قضية أف قبد  التعاريف ىذه من ،.(Gérard,A et autres, 1993, p 126)" وصحتهم
 بشكل اؼبتطلبات ىذه من ادشل حد لو منيض دبا ساسيةاأل الغذائية حاجاتو على اؼبستهلك حصوؿ ىي

 ربقيق فإف بالتارل و مستوردا، أو ؿبليا اإلنتاج كاف سواء الغذاء مصدر عن النظر بغض سليم،و  منتظم
 اؼبوارد توفَت األمر يتطلب بل ما، بلد يف األساسية اغباجات إنتاج بالضرورة يستدعي ال الغذائي مناأل

 كما السوؽ يف اؼبطلوب الغذاء توفر لو حىت ما، جملتمع االستهبلكية الغذائية اغباجات لتلبية البلزمة
 و. اؼبستهلك حاجات يليب الذي الكايف اغبقيقي الدخل توفر يقضي الغذائي ناألم ربقيق فإف ونوعا،
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 ضرورة إذل يقود ىذا و اجملتمع، أفراد توظيف أي الشغل توفر إذا إال الكايف الدخل ىناؾ يكوف ال
 : ىي ركائز ثبلث على يشمل اؼبفهـو فهذا االستثمار،

 األساسية الغذائية اغباجات إنتاج بالضرورة يقتضي ال الغذائي مناأل ربقيق أف حبيث الغذائية السع توفَت -
 أخرى، منتجات تصدير خبلؿ من اغباجات ىذه لتوفَت البلزمة اؼبوارد توفَت أساسا يتطلب بل ؿبليا،
 وبتوي عموما الغذائي مناأل مفهـو فإف مث ومن. األخرى الدوؿ على نسبية دبيزة إنتاجها يف الدولة تتمتع
 ربديد يبكن بالتارلو  الغَت مع اؼبتبادؿ االعتماد يف و اؼبوارد، استعماؿ يف اؼبرونة من ىائل قدر على
 .الغَت مع بالتعاوف الغذائي األمن مفهـو

 إذل يتطلب وىذا السوؽ يف الزمن مر على الغذائية السلع بتواجد الوقت طواؿ الغذائي التموين استقرار -
 .والتسويق للتخزين لوسائ

 أي) اعبميع أفراد متناوؿ يف ولةمعق أسعارىا تكوف حبيث الشرائية، القدرة بتوفر الغذاء على اغبصوؿ -
 (.الدعم سياسة خبلؿ من منخفضة

  اؼبوارد وعلى النفس، على الكامل اداالعتم ربقيق على اجملتمع قدرة يف يتمثل: الذاتي االكتفاء 
 توفَت أي ،(51 ص ،2010 غربي، فوزية) ؿبليا الغذائية احتياجاتو كل تاجإن يف الذاتية اإلمكاناتو 

 باألنواعو  اؼبطلوب، بالقدر الوطٍت، نتاجاإل خبلؿ من الغذائية اؼبوادو  السلع من سكانو صبيع احتياجات
 .اؼبواد تلك فيها طلبت اليت اؼبواعيد ويف اؼبصادر، دةاؼبتعد اؼبختلفة

 مفهـو خَت،األ ىذا أف يف يتجلى الذايت، كتفاءواال  الغذائي األمن وميمفه بُت القائم االختبلؼ إف
 التخلي وؿباولة اػبارجي العادل إذل اللجوء عدـ إذل الغذائي الذايت االكتفاء مفهـو يسعى حيث األوؿ، من أضيق

 يسعا بينما كسوريا، العربية الزراعة ذبارب بعض ازبذتو ىدؼ وىو مطلق، غذائي امن فهو االستَتاد عملية عن
 ومن االستَتاد، أو الوطٍت اإلنتاج طريق عن للسكاف، اؼببلئم الغذاء توفَت على الدولة قدرة إذل الغذائي األمن

 يتمتعوف أهنم إال الغذائي الذايت االكتفاء عدـ من بالرغم و النرويج، الياباف، من كل ذبربة اغبالة ىذه مظاىر
 مفهـو فهو اغبياف، أغلب يف الغذائي األمن لتحقيق ضمانا الذايت الكتفاءا يعترب ال وعليو جدا، عاؿ غذائي بأمن

 .اقتصادي منو أكثر ايدولوجي
 : البيئي البعد 3.3.1

 عليو، الطلب يزداد حُت ويف الزراعي، لئلنتاج يسيئالر  احملدد اؼبياه عنصر يف خصوصا البيئي البعد يتمثل
 .كايف غَت اؼبطر ماء خاصة اؼبتوفر اؼباء يبقى
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 تستهلك مثبل، اؼبتوسط البحر حوض دوؿ ففي اؼبياه، ؼبورد الرئيسي اؼبستهلك القطاع الزراعة تعترب
 تقنيات استعماؿ هبب لذلك يزداد، اؼباء على األخرى القطاعات طلب اف كما اؼبتاح اؼباء من% 75 الزراعة
 وتقوصل ربسُت كذلك ،(الصرؼ مياه اؼبستعمل، اؼباء) الفضبلت( تأىيل) توجيو إعادةو  معاعبة اؼباء، اقتصاد
 ىناؾ للماء عقبلشل غَت االستعماؿو  الطبيعية الندرة إذل إضافة االقتصادي،و  البيولوجي اؼبستوى على اؼبتاحة اؼبوارد

 ،2006 نورية، معتصم). اؼبناخ جفاؼ بسبب رضاأل كملوحة النامية الدوؿ يف الوضع تفاقم من تزيد أخرى مشاكل

 (59ص
 :والتكويني الثقافي البعد 4.3.1
 إال التعليم، ؾباؿ يف اؼببذولة اعبهود ورغم التكويٍت،و  الثقايف اؼبستوى على بتخلف ميزتت عاـ بوجو النامية الدوؿ

 سنة ومصر اعبزائر من كل يف النصف يتجاوز دل الثانوي التعليم يف التسجيل معدؿ فمثبل كافية، غَت تبقى أهنا
1990. 

 الثقايف اؼبستوى تدشل بسبب كل،اؼبشا  هبذه مساسا أكثر الريفية اؼبناطق تبقى الظروؼ ىذه ظل ويف
 هبعلها فبا الريفية، اؼبناطق بعض تعانيها اليت اغبادة العزلة بسبب او التعليم، مراكز توافر عدـ نتيجة التكويٍت،و 

 %60 يعادؿ ما أي شخص مبليُت ثبلث يعيش حيث الكايف، التعليم لتلقي اؼبدف إذل التنقل يف صعوبة تواجو
 اؼبناطق يف يعيشوف األرض، فقراء أرباع فثبلث فية،يالر  اؼبناطق يف العادل سكاف ونصف النامية البلداف سكاف من

، يف دوالر من بأقل الريفية  ظهروي االبتدائي التعليم إذل يذىب ال اعبنوب بلداف يف طفاؿاأل طبس من أكثرو  اليـو
 ،2006 نورية، معتصم) .التدريبو  التعليم ونوعية الثقايف لتكوينا ؾباؿ يف لريفا سكافو  اؼبدف سكاف بُت كبَت تباين

 (59ص
 أف هبب اؼبناطق ىذه يف ليمالتعو  متحمسة غَت الريفية اجملتمعات اف حيث يعاجل، أف هبب التباين ىذا

 موافقة وضوعاتدب متعلقة تكوف أف هبب التعليمية، فالنشاطات يفية،الر  النشاطاتو  لوضعياتا لتنوع يستجيب
 االقتصاد على االنفتاح على اعديس وقدراهتم كفاءهتم وفق األفراد فتكوين الريفي، للمجتمع اػباصة للحجات

 .حياهتم ونوعية استمرارىم وسائل ربسُت بالتارلو 
 :الريفية التنمية مقومات 4.1

 اإلنتاج عوامل يف تتمثل اليتو  الضرورية اؼبقومات من ؾبموعة رتوف الريفية التنمية ربقيق عملية تقتضي
 يعرؼ ما ضمن تندرج أخرى عديدة عوامل إذل باإلضافة ،(الطبيعية اؼبوارد التنظيم، البشرية، اؼبوارد اؼباؿ، رأس)

 ونظم التقاليدو  والعادات الثقافية واألمباط واالجتماعية واالقتصادية ةالسياسي اتماكالتز  للتنمية، العاـ باإلطار
 : يلي فيما إليو نتطرؽ ما وىو ة،التنمي عملية يف راداألف ومشاركة التعليم
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 :للتنمية المالئم العام اإلطار خلق 1.4.1
 البنياف يف تطوراتو  تغَتات إحداث الريفية التنمية لعملية اؼببلئم العاـ اإلطار خلق بعملية يقصد

 اؼبستوى فعلى االجتماعية،و  يةاالقتصاد التنمية عملية لباتمتطو  يتبلئم دبا والسياسي، جتماعياالو  االقتصادي
 يف اقتصادية مؤسسات إهباد يف تتمثل الريفية للتنمية العاـ اإلطار خلق اؼبطلوبة التغَتات أىم فإف االقتصادي

 يف اؼبتاحة والبشرية اؼبادية االقتصادية اؼبوارد وتوظيف تشغيل على تعمل منها، اؼبنتجة خاصة القطاعات صبيع
 اؼبدخرات توفَت على قادرة ومصرفية مالية مؤسسات ادإهب وكذا فبكن، إنتاج أقصى ربقق حبيث وتوليفها اجملتمع

 ؼبصاغبها وفقا الدولية االقتصادية عبلقتها ترتيب وكذا اؼبوصبلت،و  النقل وسائل تطوير مع تثمارىا،واس اجملتمع يف
 (.25 ص ،2011النجفي، سالم). التنموية

 والعادات القيم يف جذرية َتاتتغ إحداث التنمية عملية طلبفت االجتماعي البنياف مستوى على أما
 مستوى ربسُت وكذا التنمية، ىذه ومتطلبات تتماشى وثقافة تقاليدو  بقيم واستبداؽبا السائدة والثقافة والتقاليد
 .اغبياة وتوقعات التعليم الصحة،

 ضماف يف تتمثل صاديةاالقت لتنميةا لعملية اؼبطلوبة التغَتات أىم فإف السياسي نيافببال يتعلق فيما أما
 الريفية التنمية بعملية اؼبواطن توعية على تعمل اليت السياسية اؼبؤسسات إهبادو  السياسي االستقرارو  االستقبلؿ

 .فيها وإشراكو
 :الريفية التنمية مقومات توفر 2.4.1

 تستند واضحة إسًتاتيجية وضع خبلؿ من الريفية التنمية عملية يف أساسيا دورا الريفية التنمية مقومات توفر يبثل
 (135-134ص ،2007 القريشي، مدحت): ىي اتماؼبقو  وىذه اجملتمع طموحات وربقق العوامل ىذه إذل

 ويتم التنمية، ربقيق يف اؼباؿ رأس لًتاكم الكبَتة األنبية على االقتصاديُت صبيع يؤكد :المال رأس تراكم 
 لتوفَت اغبقيقية اؼبدخرات من مناسب حجم توفر تتطلب اليت االستثمار، عملية خبلؿ من الًتاكم ىذا
 السلع انتاج على الببلد طاقة نم يعزز مواؿاأل رؤوس تراكم وإف االستثمار، ألغراض اؼبالية ارداؼبو 
 رئيسيا ؿبددا يعترب اؼباؿ رأس تراكم زيادة فإف وعليو التكنولوجي، التقدـ ربقيق من يبكنهاو  ت،اػبدماو 

 االستثمارات مستوى زيادة إذل ربتاج اليت النامية الدوؿ يف خاصة اإلنتاجية، ورفع جاإلنتا  لنمو
 قدرهتا ذبعل اغبقيقية للموارد وافتقارىا الدوؿ ىذه يف السكاشل النمو معدالت ارتفاع أف غَت اإلنتاجية،

 مؤجلة أعباء عنها ينتج خارجية مالية موارد عن البحث إذل يدفعها فبا اؼباؿ، رأس تكوين على ضعيفة
 .الدوؿ ؽبذه الوطنية االقتصاديات على
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 التنمية غاية ىو اإلنساف اف حيث التنمية، عملية يف أساسيا دورا البشري اؼبورد يلعب :البشرية الموارد  
 ،اإلنساف معيشة مستوى رفع يف اؼبتمثل التنمية ىدؼ من يظهر ما وىو الوقت، نفس يف ووسيلتها

 النشاط عن ناتج التنمية شبار وأف التنمية، عملية وينفذ يرسم الذي فاإلنسا بفضل يتحقق الذيو 
 بًتاكم االقتصادية التنمية ارتبطت وكما التنمية، عملية يف البشرية اؼبوارد أنبية يتبُت ىنا من اإلنساشل،

 تعليمال دبستوى أصبل اؼبرتبط البشري، اؼباؿ رأس بًتاكم ترتبط البشرية اؼبوارد تنمية فإف اؼباؿ، رأس
 ينعكس فبا االقتصادية، للموارد كفؤ استغبلؿ عنها ينتج اليت ،العاداتو  والتغذية والتدريب والتكوين

 أف ينبغي الريفية التنمية زبطيط عملية فإف ؽبذاو  ،اإلنتاجية مستوى علىو  الوطٍت الناتج على ذلك
 .عليو الطلبو  العمل عرض بُت التوازف استمرار وضماف يقربق هبدؼ البشرية، للموارد زبطيطا تتضمن

 ىأر  من فهناؾ التنمية، عملية إطار يف الطبيعية اؼبوارد أنبية حوؿ االقتصاديوف اختلف :الطبيعية الموارد 
 االقتصادي النشاط توطن أف إذل الصدد ىذا يف يشارو  التنمية يف أساسا دورا تلعب الطبيعية اؼبوارد بأف

 تكوف الكبَتة نبيةاأل أف يروف ال اآلخروف أما الطبيعية، باؼبوارد حاسم بشكل تأثر الصناعية الثورة خبلؿ
 القرف منذ ربقق الذي للسلع النقل تكاليف يف الكبَت االلبفاض خاصة التنمية، يف الطبيعية للموارد
 ومظاىر التغَتات ىذه وكل اصطناعية، أخرى دبواد طبيعية خاـ مواد استبداؿ إمكانية وكذا عشر الثامن
 السابق، يف عليو كانت فبا أنبية أقل الطبيعية اؼبوارد بعض ونوعية كمية من جل قد لتكنولوجيا التقدـ

 عند كبَتة أنبية ذات يبقيها فبا اؼبنخفض، الدخل ذات النامية الدوؿ يف للتطبيق قابل غَت ىذا أف إال
 الذي الوجو على امهااستخد لياتوآ كفاءة من تتأتى الطبيعية وارداؼب أنبية فإف كل على و الدوؿ، ىذه
 .دولة كل يف بالفعل التنمية معطيات ىبدـ

 دورا تلعب بذلكو  ،اإلنتاج مستلزمات إحدى التكنولوجيا تعترب :التكنولوجي التقدمو  التكنولوجيا 
 منةمتض تكوف العناصر من حزمة من التكنولوجيا وتتكوف اقتصاديا، البلد تقدـو   اإلنتاج مبو يف حاظبا

 احملسنة ؼبهاراتا تأخذ و البشر، يف ةضمنمت تكوف قد أو اؼبعدات، و كاآلالت الية،الرأظب السلع يف
 و احملاصيل، زراعة ؾباؿ يف اؼبختلفة بالطرؽ اؼبتعلقة التطبيقات يف اغباؿ ىو كما اإلدارة،و  للعمل بالنسبة

 :ليةالتا العناصر تتضمن التكنولوجيا فإف عاـ وبشكل اغبديثة، احملاصيل دورة تسمى اليت
 .مادية أشياء يف اؼبتجسدة التكنولوجيا اؼبعرفة -
 .العاملُت األشخاص عن تنفصل ال اليت اؼبهارات -
 .التجارية العبلمات و االخًتاع براءات -



 المستدامة إلى الريفية من التنمية إستراتيجية                                                    األول الفصل


07 
 

 .اؼبسجلة غَت اؼبعرفة -
 يف ربسنا ذلك يعٍت وقد اؼبنتج، يف التغَت و باإلنتاج، اػباصة اؼبعرفة يف التغَت يعٍت التكنولوجي التقدـ أما

 اؼبنتجة، اػبدماتو  السلع مقدار يف مستمرة زيادة بتتطل التنمية أف حيث و جديد، منتج ظهور او القدصل اؼبنتج
 تقدـ حصوؿ يتطلب التنمية ربقيق فإف وعليو اؼبنتجة، للوحدات اإلنتاجية الطاقات توسيع يتطلب بدوره الذي

 ربقيق يف مهما دورا يلعب التكنولوجي فالتقدـ تشغيلها،و  اإلنتاجية الطاقات توسيع أجل من تكنولوجي تغَتو 
 التكاليف، من التقليل يف أو اإلنتاج يف التحسن حيث من سواء اإلنتاجية الكفاءة مستوى وزيادة اإلنتاج،و  النمو

 يف التنمية ربقيق يف الوسائل أىم من يعترب استخدامها مناطق ذلإ مصادرىا من التكنولوجيا ؿانتقا أف معلـوو 
 الدوؿ من جلبها و التكنولوجية قدرهتا تعزيز على العمل عليها اليتو  النامية، الدوؿ ومنها تنتجها ال يتال الدوؿ

 .الوسائل دبختلف اؼبتقدمة
 التنمية الريفية المستدامة:دور االستقرار الريفي في تحقيق  5.1

االنساف متنقبل طلبا  يعترب الريف من أقدـ مراكز االستيطاف واالستقرار البشري عرب حقب ظل خبلؽبا 
وسعيا لؤلماف والراحة. وتعرؼ اؼبستقرات الريفية بأهنا اؼبناطق اليت تتصف بسيادة النشاط الزراعي  للماء والكؤل

والذي يعترب الفعالية االقتصادية األساسية باالضافة إذل فعاليات أخرى كالصناعات واغبرؼ الريفية وغَتىا. 
من قبل االنساف يتفاعل يف داخللها مع الظروؼ البيئية، الطبيعية، االجتماعية وتعرؼ أيضا بأهنا منطقة مسكونة 

 (4، ص 2017ي األنباري، محمود عامر جابك، ل)محمد ع ولو ىدؼ معُت وىو االستقرار.
 ويعرؼ االستقرار الريفي بأنو" تلك اؼبنظومة اليت تقع ضمن رقعة جغرافية معينة لبلقليم الريفي اػباص 

ربطها عبلقات سكنية وظيفية وخدمية مع بعضها البعض ومع اؼبدينة ضمن ما ىو متاح من امكانيات باؼبدينة وت
وموارد بشرية"، وىناؾ ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يشًتط أف تتوفر يف اؼبنطقة الريفية لتحقيق االستقرار الريفي، وكما 

 (4، ص 2017ي األنباري، محمود عامر جابك، ل)محمد ع يليب:
د اؼبائية: نادرا ما يبكن اغبصوؿ على قرية ال سبلك موردا مائيا أو ال يقع مورد مائي بالقرب منها، أف اؼبوار  -

هنار والبحَتات أو اؼبنابع لريفي ىو اف القرى تتواجد أما بالقرب من األاألمر الطبيعي بالنسبة لبلستقرار ا
 يوانات وصيد األظباؾ.الطبيعية نظرا ألنبية اؼباء للري ولؤلغراض اؼبنزلية وسقي اغب

األرض اؼبنتجة: اليبكن العيش واالستقرار يف أرض غَت منتجة، لذلك هبب أف ىبتار سكاف الريف  -
األرض اليت تتوفر فيها درجة معينة من اػبصوبة حبيث يبكن ؽبا أف تعيلهم، باالضافة إذل إف عدد األفراد 

 الذين تعيلهم األرض ايضا وبدد حجم اؼبستوطنة الريفية.
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كاف يف كفاءة اؼبوقع: إف درجة صبلحية اؼبوقع الذي تبٍت عليو اؼبستوطنة الريفية يؤثر على استقرار الس -
لك هبب أف تكوف اؼبستقرات الريفية يف مواقع ال تتأثر دبياه الفيضاف اؼبتكرر أو مكاف اؼبستقرة الريفية، لذ

يف األرض السهلية اؼبرتفعة عن ضفاؼ وإمبا هبب أف تقع  ،هناراألماكن اؼبنخفضة عند منعطفات األ عند
األهنار، وكذلك هبب أف ال تقع يف األماكن القريبة من مناطق الطمر الصحي أو اؼبناطق اؼبوبوءة 

 باألمراض واؼبستنقعات اؼبائية اؼبلوثة.
اليبكن ضماف  توفر اػبدمات: يعترب موضوع اػبدمات ذو أنبية كبَتة بالنسبة لبلستقرار الريفي، إذ -

ار تسيَت اغبياة اليومية من دوف توفر اػبدمات البلزمة للعيش داخل اؼبنطقة الريفية أو بالقرب منها استمر 
 على كافة اؼبستويات التعليمية والصحية والعمرانية والبيئية وغَتىا.

منها  توفر اؼبواد األولية: إف امكانية اغبصوؿ على اؼبواد البلزمة للحياة اليومية من داخل القرية أو بالقرب -
 هبب أف تكوف يف االعتبار األوؿ عند التفكَت يف االستقرار وبناء اؼبستقرة الريفية.

مستوى الدخل: أف يكوف معدؿ دخل الفرد ال يبلغ اغبد األدسل الذي يؤمن اغباجات الغذائية وغَت  -
ات الدخل الغذائية األساسية، وكذلك عدـ ارتفاع نسبة البطالة بُت سكاف القرية إذ اف البفاض مستوي

 وارتفاع نسبة البطالة تدفع سكاف القرية للهجرة للحصوؿ على فرض للعمل.
االنتماء: االنتماء ىو العمود الفقري للجماعة وبدونو تفقد اعبماعة سباسكها، أف الشعور باالنتماء  -

 جتماعية.اؼ االفي أنبها العدات والتقاليد واألعر اعبماعي لو دور متميز يف رسم اذباىات االستقرار الري
واستخداـ األساليب والنظم الزراعية  التقنيات واألساليب: تتمثل يف قدرة سكاف القرية على امتبلؾ -

وكذلك االالت  ،اغبديثة وطرؽ الري الزراعي اؼبتطورة ومبط االنتاج الزراعي وحجم اؼبلكية الزراعية
 ءتو.واؼبعدات اغبديثة اليت تساىم يف زيادة االنتاج الزراعي وزيادة كفا

رى الريفية دبختلف االذباىات وعدـ قرية على التوسع وإمكانية مبو الققابلية النوسع: تتمثل يف قابلية ال -
 ود عوارض أو حواجز سبنع ذلك االمتداد باذباه ؿبدد.جو 

اليت توجو الشمس  قرات الريفية مثل عند سفوح اعبباؿمبلئمة اؼبناخ: تؤثر العوامل اؼبناخية يف بناء اؼبست -
واف تكوف ؿبمية من الرياح الباردة يف ظل اعبباؿ ويف اؼبناطق السهبية تبٌت اؼبستقرات الريفية  ،ا للدفئطلب

بشكل يساعد يف حصوؽبا على الظل يف السهوؿ اغبارة واعبافة وعلى الشمس يف السهوؿ الواقعة يف 
 اؼبناطق الباردة.
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 : المحلية التنمية .2
 ما نوعا ؿبدودة دبساحة يبتاز جغرايف فضاء سبس فهي الريفية، التنمية فهـوؼب األصغر اغبلقة ىي احمللية لتنميةا 

 احمللية التنمية مفهـو فإف وبالتارل األخرى، الفضاءات باقي عن سبيزه معينة طبيعية دبوارد الفضاء ىذا ويبتاز نسبيا،
 يف ىي وتقاليد عادات من ريةوالبش الطبيعية اػبصائص ذات الريفية الفضاءات وتطوير بتنمية اؼبتعلق جانبو يف

 .الفضاءات ؽبذه ريفية تنمية األساس
 :المحلية التنمية مفهوم 1.2

 على الشاملة التنمية لتحقيق وسيلة كوهنا احمللية باجملتمعات االىتماـ ازدياد بعد احمللية التنمية مفهـو ظهر 
 عرب التنمية ربقيق يف اغبكومية اعبهود عن أنبية تقل ال الشعبية واؼبشاركة الذاتية فاعبهود القطري، اؼبستوى
 اغبكومية واعبهود الذاتية احمللية اعبهود تضافر يستوجب فبا التنمية، مشروعات وتنفيذ وضع يف السكاف مسانبة
 التنمية يف وإدماجها احمللية للمجتمعات واغبضارية والثقافية واالجتماعية االقتصادية اغبياة نوعية لتحسُت
 . الشاملة

 واغبكومة اؼبواطنُت من لكل اعبهود توحيد هبا يبكن اليت العملية أهنا على احمللية التنمية اؼبتحدة األمم عرؼوت 
 واؼبسانبة األمة حياة يف االندماج على ؼبساعدهتا احمللية اجملتمعات يف واالقتصادية االجتماعية الظروؼ لتحسُت

 .يبكن ما بأقصى تقدمها يف
 مقصود تغيَت إلحداث عامة توجهات وفق تتم اليت والربامج السياسات بأهنا ليةاحمل التنمية تعرؼ كما 

. الدخوؿ توزيع بتحسُت اجملتمعات تلك يف اؼبعيشة مستوى رفع هبدؼ ضاحمللية< اجملتمعات يف فيو ومرغوب
 (.16 ص ،2006 السيد، كامل مصطفى)
 اجملتمع احتياجات عن تعرب ؿبلية عامة سياسة إطار يف تتم اليت التغيَت عملية بأهنا أيضا احمللية التنمية وتعرؼ 

 باؼبشاركة احملليُت اؼبواطنُت وإلقناع احمللية اؼبوارد استغبلؿ على القادرة احمللية القيادات خبلؿ من وذلك احمللي،
 تمعاجمل أفراد لكل اؼبعيشة مستوى رفع بقصد وذلك اغبكومي، واؼبعنوي اؼبادي الدعم من واالستفادة الشعبية
 (.334 ص ،2003 مهنا، مصر محمد). لوطنية اغبياة يف احمللية اجملتمعات وإدماج احمللي،
 عامة توجيهات وفق تتم اليت والربامج اؼبشروعات، السياسات، ؾبموعة اهنا على كذلك احمللية التنمية وتعرؼ

 نظاـ بتحسُت وذلك جملتمعات،ا تلك يف اؼبعيشة مستوى رفع هبدؼ احمللية، اجملتمعات يف مقصود تغيَت إلحداث
 الخبير عبد). اجتماعي ىدؼ ىو النهاية يف ىدفها أف إال اقتصادية تبدو كانت وغن شاملة عملية وىي الدخوؿ،

   (.25 ص ،2008 محروس، عطا محمود
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 :المحلية للتنمية األساسية صراالعن  2.2
 ويبكن اإلهبايب، والتفاعل والتعاوف التنسيق، زف،التوا الشموؿ، ىي أساسية عناصر أربعة احمللية التنمية ؼبفهـو
 (73، ص 2102ىيلين عبد الرحيم مراد، ) :كاآليت استعراضها

 الصحية، احمللي اجملتمع احتياجات ؾباالت كافة براؾبها تغطي أف هبب احمللية التنمية أف دبعٌت: الشموؿ -
 شباب، أطفاؿ، نساء، رجاؿ، اجملتمع فئات ميعوعب ،..العمرانية و الًتووبي، السرية، التعليمية، االقتصادية،

 .وكبار
 ربديد يعٍت الوازف وإمبا الشموؿ، شرط انتفى وإال التنمية جوانب من جانب إنباؿ عدـ يعٍت ال: التوازف -

 اػبدمات جرعة زيادة ما ظروؼ يف اؼبر يقتضي حيث اؼببلئمة، بالنسبة ؾباؿ كل يف االستثمار معدالت
 االستثمار درجة أو الربامج ىذه نسب وتعديل ،..بالطفل اؼبرتبطة أو االقتصادية، أو ة،الصحي أو التعليمية،

 اعبهود دور أيضا التوازف يتناوؿ كما ما، ؾبتمع يف التنمية ربريك يتطلبو الذي للتوازف ربقيقا لغَتىا بالنسبة فيها
 . اغبكومية وغَت اغبكومية

 ولتحديد الربامج بُت التداخل ؼبنع التنسيق من مناسبا قدرا راألم تطلب والتوازف الشموؿ صفة مع: التنسيق -
 .التنمية عملية أىداؼ ضوء على وتوقيتها األدوار

 اغبياة وعناصر اجملتمع أنشطة بُت متبادؿ وتأثَت تعاوف ىناؾ يكوف أف هبب: اإلهبايب والتفاعل التعاوف -
 يتعُت بل للصدفة، التعاوف ىذا يًتؾ وأال ،حكومية غَت أو حكومية التنمية أجهزة كانت سواء االجتماعية،

 اؼبتبادؿ تأثَتىا يكوف حىت األجهزة، ىذه بُت اإلهبايب التفاعل أو البناء، للتعاوف اؼببلئمُت والتنظيم اؼبناخ إهباد
 .بعضها إلعاقة سلبيا وليس البعض، بعضها لدعم إهبابيا
 :المحلية التنمية أىداف  2.3

 الذي اجملتمع ػبصائص تبعا ككل الدولة مستوى على التنمية أىداؼ عن يةاحملل التنمية أىداؼ زبتلف
 اؽبيكلية التغيَتات من سلسلة إحداث يف احمللية للتنمية الرئيسي اؽبدؼ ويكمن. فلكها يف تدور لكنها فيو، تتم

 أكرب لتحقيق والبشرية بيعيةالط اؼبتاحة اؼبوارد استغبلؿ على أفراده قدرة زيادة هبدؼ احمللي اجملتمع بنية يف والوظيفية
 واإلنساف اإلنتاج شاملة جديدة مرحلة إذل االنتقاؿ أي. الطبيعي النمو معدؿ من وأسرع الرفاىية من قدر

 اإلنساف سيطرة هتيئة خبلؿ من السابقة، للمرحلة مغاير مستوى على اإلهبابية ومشاركتو حياتو وفرص ومقدراتو
 سالمي) ياالجتماع االنتماء دبسؤولية الشعور واقع من ومستقبلو حاضره لبناء تووطاق وإمكانياتو احمللية بيئتو على

 والكهرباء، اؼبياه، كالنقل، األساسية البيئة عناصر تطوير إذل هتدؼ احمللية التنمية أف أي (.88ص ،3002 رشيد،
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 التعاوف زيادة إذل باإلضافة . احمللي اجملتمع ولتطوير التنمية، لعملية أساسا القطاعات هبذه النهوض يُعترب حيث
 .الفاعلة اؼبشاركة حالة إذل البلمباالة حالة من نقلهم يف يساعد فبا السكاف، بُت
 :المحلية التنمية إدارة  2.3

 هبب قضية خاصة، احمللية والتنمية عامة التنمية خطط وتنفيذ إعداد عملية يف اإلداري اعبانب إف 
 خطط من كثَت فشل أف إذ أىدافها، ربقيق يف اػبطط ىذه لنجاح ريةوضرو  أساسية أهنا على معها التعامل
 عن األساس يف ناجم النامي، العادل دوؿ من العديد يف منها( ؿبلية كتنمية) الريفية التنمية وبالذات التنمية

 .نفسها يطالتخط عملية ؿبتوى يف فقر عن وليس تنفيذىا، أثناء التنمية خطط إدارة يف اؼبتبعة اإلدارية األساليب
 وىي القطاعي، بالتخطيط مقارنة البلمركزي التخطيط أنبية تربز اليت ىي اإلدارة فإف آخر، صعيد على 

 ؿبلية تنمية كإسًتاتيجية يصلح عاـ إطار إذل القطاعية األىداؼ ربويل خبلؽبا من يتم اليت الوحيدة الوسيلة
 بإعداد اؼبعنية واؼبؤسسات اؽبيئات بُت والتكامل واالنسجاـ الًتابط وتضمن الشعبية اؼبشاركة بتحقيق تسمح
 سبتلك أف هبب واحمللي اإلقليمي اؼبستوى يف الرظبية التخطيط ىيئات فإف لذلك احمللية، التنمية خطط وتنفيذ
 .وجو أكمل على بدورىا القياـ من سبكنها اليت العالية اإلدارية والكفاءة السلطة

 اجملموعات ودور الشعبية اؼبشاركة تفعيل تعٍت أف هبب داريةاإل البلمركزية ظل يف التخطيط عملية 
 أسفل، من التخطيط بأسلوب يعرؼ ما وىذا احمللية، التنمية خطط تنفيذ و إعداد عمليات يف اؼبستهدفة
 يف اؼببدأ ىذا ويتمثل كما الناجحة، التنمية مبادئ من رئيسي مبدأ ربقيق على يعمل أسفل من والبناء فالتخطيط

 قدرة من ويعظم يسمح الذي الشامل اإلنساشل دبفهومها وإمبا فقط، السياسي دبفهومها ليس ولكن اغبرية، تعزيز
 .االختيار على اإلنساف

 بسهولة التنمية برامج تطويع على يعمل احمللية، والتنمية التخطيط ؾباؿ يف البلمركزية اإلدارة تطبيق إف 
 إعداد عملية يف اؼبختلفة اإلدارية الوحدات دبشاركة تسمح ألهنا ظران ومتطلباهتم، احملليُت السكاف حاجات إزاء

 فرص يهيئ وىذا اؼبوارد، وتعبئة الطاقات غبشد ضروريا دعما توفر أهنا كما ؼبناطقهم، التنموية اػبطط وتنفيذ
 صبيع يف فالسكا عبميع مبلئمة حياة توفَت يضمن متوازف بشكل أىدافها ربقيق يف الوطنية التنمية ػبطط النجاح
 واالجتماعية االقتصادية، الفروقات وتقيل اإلقليمي التوازف ربقيق يف النجاح ىذا ويسهم الدولة، داخل اؼبناطق

 ونظَتهتا اؼبركزية والتخطيط التنمية ىيئات بُت القرار صنع سلطة توزيع على األوذل بالدرجة يعتمد وىذا اإلقليمية،
 صنع سلطة بتوزيع وثيقة عبلقة لو ما، ؾبتمع يف ورصدىا واؼبوارد تثماراتاالس توزيع أف باعتبار وذلك احمللية،
 .فيو القرار
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 :المحلية التنمية معوقات  2.3
 احمللي اجملتمع بأفراد االرتقاء خبلؿ من اجتماعي ىدؼ ىو النهاية يف احمللية التنمية ىدؼ أف شك ال 

 اؼبشاركة ىو أىدافها ربقيق يف احمللية التنمية قباح مقومات وأحد اؼبستويات، كل على أفضل حالة إذل حالة من
 بسياؽ مرىونة اؼبشاركة ىذه أف غَت مراحلها، كل يف التنمية صنع يف احمللي اجملتمع أفراد مشاركة أي الشعبية

  :تاؼبعوقا من ؾبموعتُت ضوء على تفسَته يبكن حيث وسيكولوجي، وثقايف تارىبي بنائي
 وبصفة عامة، بصورة الوطٍت اجملتمع ببنية اؼبتصلة العناصر تلك وىي: لتارىبيةا البنائية اؼبعوقات ؾبموعة -

 الدولة بُت العبلقة أشكاؿ من شكبل تعكس عوامل وىي اإلدارية، والتنظيمية السياسية العوامل خاصة
 .أخرى ناحية من متفاعلة ؿبلية وحدات بوصفها بالقرية اؼبدينة وعبلقة ناحية، من واحملليات

 اؼبواطن يطور حيث أنفسهم، اؼبواطنُت مسئولية وليدة وىي: والسيكولوجية الثقافية اؼبعوقات ؾبموعة -
 سياسية وضغوط ـباطر أنو يعتقد ما مواجهة يف دفاعية سيكولوجية وبنية دفاعية، ثقافة غلبا العادي
 .اإلدارية وأجهزهتا بالدولة عبلقتهم غي خاصة وبصفة وتنظيمية، وإدارية قانونية

 مصدرا تزاؿ ما واؼبواطنُت،( العاـ باؼبفهـو) الدولة بُت اؼبتكافئة غَت للعبلقة التارىبية والرواسب ؼبعوقاتا ىذه
 اؼبفرط اؼبركزي البناء يف الرواسب ىذه بعض تتجلى كما اؼبشاركة، عن والعزوؼ السلبية مصادر من أساسيا
 التحيز وأشكاؿ اغبضري، التحيز ظاىرة أيضا ومنها ة،احمللي لئلدارة نظاـ وجود رغم والبَتوقراطي السياسي للتنظيم

 .ةاؼبختلف االجتماعي
 أخرى معوقات ىناؾ احمللية، التنمية يف الشعبية للمشاركة حائبل تعد اليت السابقة اؼبعوقات عن فضبل 

 :منها احمللية للتنمية
 أماـ عائقا تعد اؼبارل، دعمال وقلة البحوث، و اؼبعلومات يف القصور والبشرية، اؼبادية اإلمكانيات قلة -

 .ةمؤىل بإطارات احمللية التنمية عملية يف واؼبشاركة األنشطة ربريك يف اجملتمعية اؼبنظمات
. احمللية التنمية معوقات أىم تعد باؼبسؤولية، الشعور وعد والبلمباالة، اؼبصاحل، وتضارب اؼبالية، اعبوانب -

 على التنموية واؽبيئات اؼبنظمات دور وبدد أف هبب والذي التشريعي اعبانب يف القصور إذل إضافة
 .التنمية لعملية واؼبتابعة اؼبراقبة عملية يف ويشركها اإلدارية، الوحدات مستوى
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 :اإلقليمية التنمية  3
 اختبلؼ بسبب وذلك وتطورىا، البشرية اؼبستقرات نشأة يف فعاال دورا اإلقليمية التنمية سياسة تؤدي

 الفوارؽ مشكلة ظهور عن فضبل. آخر إذل إقليم من النمو معدالت اختبلؼ مث ومن انياهتا،وإمك اإلقليم موارد
 وضع خبلؿ من اإلقليمية التنمية سياسة دور يأيت ذإ. لئلقليم واالجتماعية االقتصادية التنمية مستويات بُت

 .الواحد اإلقليم ضمن األقاليم بُت ةاؼبكاني الفوارؽ إزالة من اؼبخطط سبكن فعالة سياسة
 :اإلقليمية التنمية مفهوم 1.3

 وؾباؿ مكاف يف تنمية بعملية يتعلق األمر إف حيث للمصطلح، اؼبكونتُت الكلمتُت خبلؿ من تعريفها يبكن
 الفرص من كةشب ربقيق دبعٌت اؼبكاشل، التوزيع عدالة أي اعبغرافية، العدالة ىي": اإلقليمية" كلمة أما ؿبدود ترايب

 يبكن حد أقصى إذل األقاليم بُت الفروؽ وإذابة التقريب خبلؽبا من يتم حبيث. اؼبتكافئة شريةالب والقيم اإلنتاجية
 .الكامنة طاقاهتا بو تسمح

 كذلك اؼبفهـو ىذا ويشمل ما، دولة يف القائم اإلداري النظاـ عن للتعبَت اإلقليمية مصطلح يستخدـ وقد
 اػبطط ذبزئة ألي تشَت أخرى وبعبارة سَتىا وقنوات النظاـ ىذا داخل القرار صنع خبلؽبا من يتم اليت اآللية على

 .اإلقليمية اػبطط و اؼبشاريع لتنفيذ القومية
 لؤلقاليم اعبماعاتو  األفراد عند والوالء االنتماء مشاعر تعزيز باإلقليمية فيقصد االجتماعي، الصعيد على أما

 .عاـ بشكل للبلد موجها نتماءاال ىذا يكوف أف من بدال فيها يقوموف أو إليها ينتموف اليت
 العاؼبي واالقتصاد السياسة يف جديدين اذباىُت واعتربنبا العوؼبة مع اإلقليمية مصطلح اؼبعاصر العادل استخدـو 
 النظاـ مقومات ضمن العوؼبة طرحت فقد العادل تنظم أف ؽبا يراد كقيم العشرين، القرف تسعينات أفرزهتا واليت

 السلطة توفرىا اليت بالقوة ولو حىت تسود أف ؽبا اؼبطلوب واقتصادية سياسية قيم كلش وعلى اعبديد، العاؼبي
 تصب اليت الثانوية االتفاقيات أسلوب فهو األقلمة أو اإلقليمية وأما األمريكية، اؼبتحدة الواليات وىي ؽبا اؼبنظمة

 لدوؿ االقتصادي والتعاوف الشمالية مريكاأل اغبرة التجارة واتفاقية األوريب، االرباد مبط مثل الرئيسي االتفاؽ يف
 .اؽبادي احمليط على اؼبطلة آسيا

 أف الضروري من وليس. ومتوازنة حتمية فالعبلقة العاصمية، أو للمركزية اآلخر الوجو ىي فاإلقليمية وهبذا
 فاف جهافالو  أحد يتطرؼ وعندما واغبضاري، العمراشل الًتكيب حيث من اؼبتزف، اجملتمع يف الوجهاف يتعارض

 كبو بالذات اؼبركزية هتيمن أف ىو دائما واػبطر. عكسية ىنا العبلقة فتكوف األخر، حساب على يكوف ذلك
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 بالدرجة وتضمر تضمحل اليت الريفية واؼبناطق اإلقليم ىو بالتارل واؼبتضرر أخرى، بدرجة العاصمية إفراط
 .نفسها

 واالقتصادي اعبماعي، العمل ألسلوب حديث مفهـو" بأهنا صابر الدين ؿبي يعرفها اإلقليمية التنمية و 
 على يقـو األسلوب وىذا االقتصادية،و  االجتماعية العلـو ومناىج واعدوق أسس على يقـو ؿبددة، مناطق يف

 ذلك يكوف وأف اإلقليمية، البيئة وعي إثارة طريق عن واغبياة والعمل، التفكَت، طريقة يف حضاري تغيَت إحداث
 كل يف صبيعا اؼبكانية البيئة أعضاء جانب من التنفيذو  ،واإلعداد التفكَت، يف اؼبشاركة أساس لىع قائما الوعي

 .(23ص ،1993 التابعي، كمال)" وإداريا عمليا اؼبستويات
 اؼبشاركة أساس على ؾبملو يف للمجتمع اؼبعيشة مستوى رفع إذل هتدؼ حركة" بأهنا يعرفها من وىناؾ 

 االستعانة تكوف تلقائيا، اؼببادرة تظهر دل فإذا ذلك، أمكن أف اجملتمع مبادرة على وبناء اجملتمع، ؽبذا االهبابية
 اللطيف، عبد أحمد رشيد)" اغبركة ؽبذه فعالة ضباسية استجابة لنا تضمن بطريقة واستشارهتا لبعثها اؼبنهجية، بالوسائل

 .(19ص ،2002
 مليئة ومتنوعة، غنية حياة فيها تتوفر ناجحة،و  قوية قاليمأ إذل الدولة تقسيم أهنا على اإلقليمية تعريف ويبكن

 بقدر متقارب مستوى يف صبيعا الوطن أو الدولة أبناء يشارؾ حبيث فيها، للساكنُت اغبضاريةو  اديةاؼب بالفرص
 . واإلمكانيات اغبضارةو  اؼبعيشة من اإلمكاف

 ويعتن عرب معُت، ؾباؿ/مكاف يف فللسكا اؼبعيشي اؼبستوى رفع إذل يهدؼ منهج اإلقليمية، فالتنمية
 وىي. احملدد اجملاؿ/اؼبكاف ىذا وطاقات موارد، وتنسيق تفعيل بواسطة االجتماعية،و  االقتصادية األنشطة وتطوير
 .السكاف على أو اجملاؿ/اؼبكاف على سواء منظورة، تطورات ربدث عملية
 :اإلقليمية التنمية متطلبات 2.3

 كامل مهيب ،حمودي ثامر فارس) :أبرزىا ومتطلبات عناصر يف اإلقليمية التنمية ربقيق كيفية ربديد تتلخص

 (3ص ،2009 ،فليح
 :المجتمع ووجهة المنشودة التنمية أنموذج تحديد 1.2.3

 لدفع اجملتمع ذلك روح واستلهاـ وجهود طاقات الستقطاب بؤرة دبثابة تعد بشري ؾبتمع أي ويتوج إف
 دورا لتلعب االستقبلؿ فكرة ؼبعت اؼباضي القرف منتصف فمنذ قومي، روعمش صورة تتخذ ذإ وتفجَتىا، إبداعاتو

 وجهة بقيت اغبقبة تلك زامن الذي اؼبعريف التضليل من الرغم وعلى. وبعدىا الثانية العاؼبية اغبرب قبل فعاال
 ويقصد. ينةمع ودولية وسياسية واقتصادية اجتماعية ومعطيات تارىبي ظرؼ يف الوجهة لتلك ذبسيد سبثل اجملتمع
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 معُت، ؾبتمع تطور غبركة اؼبطلقة واحملددات الثابتة األبعاد ربديد أي ،اجملتمع أوجهة التنمية أمبوذج بتحديد
 كوهنا تفقد ذلك بعكس إذ حقيقي، واقع إذل ربويلها دوف منها يستطيع ما أقصى تطبيق وؿباولة هبا التمثلو 

   .حضارية ؾبتمعية جهة أو مثاليا أمبوذجا
 تنمية تكوف أف هبب فبل اؼبستويات، صبيع على متوازنة بصورة تتحرؾ أف ينبغي اغبقيقية التنميةف إذا

 .بالعكس العكسو  واؼبعنوية والثقافية والسياسية جتماعيةاال التنمية حساب على اقتصادية
 :(االستقاللية متوالية) والمجتمع الدولة بين التوازن إعادة 2.2.3

 واالستمرار طوعي كبو على اؼبستقلة األطراؼ بُت فيما العبلقة يف وازفت وجود االستقبللية مفهـو يعٍت
 معُت، مستوى عند اؼبفهـو ىذا يقف وال. التوازف يف االستقبللية مفهـو جوىر يكمن إذ إرادهتا، دبحض فيها
 عن التنمية ربقيق يف الدولة فاستقبلؿ ذلك، من األدسل اؼبستويات على ومعاشل دالالت إلعطاء يستمر بل

 االستقبللية ربقيق أنبها أخرى مراحل تعقبو التنمية ربقيق مراحل من مرحلة اال ىو ما األخرى الدولية القوى
 االستقبلؿ ربقيق عن فضبل األخر حساب على أحدنبا يتغوؿ ال حبيث باجملتمع الدولة عبلقة يف والتوازف
 والتوازف االستقبلؿ فتحقيق. عنها التعبَت تكاراح عدـو  اجملتمع مصلحة يكفل دبا دشلاؼب اجملتمع بُت والتوازف

. ؽبا موضوعا وليس العبلقة ىذه يف مستقبل اإلنساف بقاء شرط اؼبدنية مؤسساتو أو اجملتمع مع الفرد عبلقة يف
 .توازف حالة يف التنموي األمبوذج ويكوف ربقق قد التنمية يف االستقبللية معٌت يصبح ذلك وعند
 :لحاجاتا تحديد في االستقاللية 3.2.3

 يدعى ما الغريب األمبوذج خلق ذإ أخرى، أمم إليو تنتهي ما معيار وفق التنمية ظل يف اغباجات تتحدد
 من االقتصاد وربـر البشرية القوة تستنزؼ عيش وأمباط سلع هبيئة ؾبتمعنا يف يسوؽ الذي التطلعات بثورة

 من الرغم وعلى االقتصادي، واالستقبلؿ للنهوض والبلزمة الضخمة االستثمارات بإهناض الكفيلة اؼبدخرات
 ىو فالطلب سعر، وبأي كمية بأي إنتاجو يتم ما يفرض الذي ىو االستهبلؾ بعد فاف اإلنتاج بعد فعالية
 . مباشر كبو على الدولة تدخل أو األفكار من ومتحررة متوازنة اقتصادية منظومة أي يف األساس اؼبتغَت

 :واإلمكانات اردالمو  توظيف في االستقاللية  4.2.3
 واإلمكانات اؼبوارد توظيف يف يتمثل إذ الذات، على والتقوقع االنغبلؽ ظبات عن التنمية مفهـو يبتعد

 وجو على الثالث العادل ؾبتمعات يف االنفتاح معرقبلت بوجو للوقوؼ االستقبلؿ ربقيق بداية تعد اليت
 زراعة يفرض كأف ،األوربية الدوؿ مصاحل قيقرب يبلئم دبا أخرى مرة وتركيبها فكها أعيد واليت اػبصوص

 إنسانا وليس قادرا فاعبل اإلنساف هبعل فبا. اؼبسيطرة الدوؿ ربتاجو وامبا النامية الدولة ربتاجو ال معُت منتوج
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 دوؿ بقية مع متوازنة تلقائية حرة بصورة والبشرية الطبيعية اؼبوارد تبادؿ يف النظر ينبغي كما. مستهلكا ريعيا
 قواعد إرساء عن فضبل واالستغبلؿ التبعية عن مبتعدين اؼبتكافئ التبادؿ على معتمدين العادل عاتوؾبتم
 وامبا اؼبوارد قصور بسبب ال رئيسية ميادين يف قصور من تعاشل التنمية عملية تزاؿ ال حيث والعدؿ، التوازف

 خبلؿ من اؼبوارد هتيئة التنمية عملية نع اؼبسؤولُت على اذ البشرية، واؼبوارد اؼبؤسسية بالًتتيبات ىبتص فيما
 .البشرية التنمية وفقر البطالة ؿباربة على وتصميما عدالة أكثر واقتصاديات ؾبتمعات لبناء السياسات

 :البشرية بالمستقرات وعالقتها اإلقليمية التنمية واستراتيجية سياسة 3.3
 األىداؼ بتعدد( االقليمية الفوارؽ) والنم يف التوزاف اختبلالت لتصحيح اؼبتبعة االسًتاتيجيات تتنوع

 بُت اؼبساواة أو العدالة ربقيق ىي األىداؼ ىذه كانت فإذا ربقيقها، إذل القومي التخطيط يسعى اليت
 اؼبوارد نشر على تعمل اليت االنتشار اسًتاتيجية ىي اتباعها الواجب االسًتاتيجية فإف الدولة، أقاليم

 عن الناذبة اػبارجية البلوفرات أو الضياعات ذبنب أجل من ولةالد مساحة معظم على واالستثمارات
 فإف الدولة ؼبوارد االقتصادية الفعالية ربقيق ىو اؼبنشود اؽبدؼ كاف واذا والًتكيز، التجميع زيادة

 باالضافة التجميع، وفرات أو الداخلية الوفرات من تفيد اليت الًتكيز اسًتاتيجية ىي اؼبتبعة االسًتاتيجية
 فإف والفعالية، العدالة من كل إذل الوصوؿ ىو اؽبدؼ كاف إذا أما اػبارجية، الوفرات من إفادهتا إذل

 .النمو أقطاب اسًتاتيجية أو مركزة، بطريقة االنتشار اسًتاتيجية ىي ىنا الواجبة االسًتاتيجية
 اؼبوراد بًتكيز قـوت ألهنا النامية الدوؿ يف للتطبيق مناسبة الًتكيز اسًتاتيجة أف الباحثُت بعض يرى
 تركيزىا االسًتاتيجية ىذه على يؤخذ كاف وإف الدولة، مدف أكرب يف( التنمية عناصر) البشرية واعبهود

 تطبيقها الصعب فمن االنتشار اسًتاتيجية أما أخرى، مناطق يف ؽبا وأنباؽبا معينة، مناطق يف للتنمية على
 على يساعد وال النمو، تلقائية ربقيق يضمن ال الذي األمر وىو مواردىا، حملدودية نظرا الدوؿ ىذه يف

 أصبل، النامية اؼبناطق يف للنمو زيادهتا االسًتاتيجية ىذه على يؤخذ كذلك جديدة، أنشطة جذب
 واألقاليم النمو ذات األقاليم بُت الفجوة يوسع فبا( اؼبتخلفة) النامية غَت اؼبناطق يف النسيب وللتدىور
 .االقليمية الفوارؽ حدة يعمق مث ومن اؼبتخلفة
 امكانات هبا تتوافر اليت اؼبناطق من ؿبدود عدد اختيار ؽبا وفقا فيتم النمو أقطاب اسًتاتيجية أما

 أقطاب إذل اؼبناطق ىذه تتحوؿ حبيث التنمية، عناصر تكثيف أجل من واالجتماعي االقتصادي النمو
 طريق عن اؼبناطق ىذه خبلؿ التنمية بنشر تقـو مث أوال، ذاهتا يف تنمو هبا، احمليطة للمناطق بالنسبة مبو
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 بنية وتوافر وادارية، سياسية المركزية وجودد تتطلب االسًتاتيجية وىذه قائدة، أنشطة من يتوافر ما
 .كافية أساسية

 "االقتصادية للتنمية اؼبكانيةو  اؼبوقعية اعبوانب" أهنا على اإلقليمية التنمية سياسة ماففريد يعرؼ كما
 مستوى ؿبدد، وقت أي ويف مكاف أي يف لبلقتصاد، اؼبكاشل اؽبيكل بلوغ" هناأ على كوكلونسكي يعرفها ابينم

 (9ص ،2009 ،فليح كامل مهيب ،حمودي ثامر فارس) "كفؤ بشكل االقتصادي النمو عملية دعمو  لتعزيز مبلئما
 من ستقرائياال التحليل ىعل ينصب الذي اؼبخطط يتناوؿ البشرية اؼبستقرة لتنمية التخطيط فاف وبذلك
 والوسائل األدوات تتناوؿ مستمرة عملية التخطيط أف أي البشرية، اؼبستقرة لنمو اؼباضيةو  اغبالية االذباىات
 الكبَت الدور وؽبا الفاعلة األداة ىي البشرية فاؼبستقرة معينا، ىدؼ لبلوغ توجو اليت واالجتماعية االقتصادية

 يف الكبَت للدور وذلك اإلقليمية، التنمية عملية تعيق اليت األداة أيضا تكوف وقد اإلقليمية، التنمية عملية يف
 اؼبستقرات نظم بتحليل اإلقليمية السياسة تتحد لذلك. االجتماعيةو  االقتصادية واألنشطة سكاشلال التوازف

 ما وحسب اإلقليمي للنمو انعكاسا يبثل والذي اؼبستقرات بتطور مباشرة عبلقة ؽبا اذ اإلقليم يف وطبيعتها
 .أىداؼ من اإلقليمية السياسة ربدده
 واؼبتفاعلة اؼبتصلة العمليات من ؾبموعة االقتصادية لتنميةوا اإلقليمية والتنمية البشرية اؼبستقرات تشكل

 يماألقال على عادؿ غَت أو عادال توزيعا التنمية شبار بواسطتها تتوزع اليت األدوات اؼبستقرات سبثل اذ دقيق بشكل
 اإلقليمية التنمية سياسيت أىداؼ لتحقيق اؼبكاشل اجملاؿ البشرية اؼبستقرات سبثل أخرى وبعبارة. خبدمتو تقـو اليت

 والريفية اغبضرية اؼبناطق بُت اؼبتوازنة التنمية أف كما. واالسًتاتيجيات الوسائل من عدد إتباع خبلؿ من والقومية
 بتخفيض االىتماـ من قدرا تتطلب اليتو  لئلدامة القابلة التنمية عناصر من أساسي عنصر اعبهات بُت ما ويف

 .التنمية لثمار عدال أكثر توزيعاو  للتنمية، البيئية التكاليف
 ربسُت على الناس يعمل إذ للهجرة، األحياف من كثَت يف تؤدي واعبهات اؼبناطق بُت اؼبتوازنة غَت التنمية إف

 إذل إنتاجيتها تنخفض اليت اؼبناطق ومن غٌت، األكثر اؼبناطق إذل الفقَتة اؼبناطق من االنتقاؿ خبلؿ من معيشتهم
 البلداف إذل البطالة معدالت يف ارتفاع من تعاشل اليت البلداف ومن اؼبدينة إذل الريف ومن إنتاجية، األكثر اؼبناطق

 .االقتصادي زهنماتو  استعانة هبدؼ العمل فرص فيها تتوفر اليت
 :ميةاإلقلي التنمية أىداف 4.3

 التنمية من األساسي اؽبدؼ يكوف فقد أخرى، إذل مستقرة من أنبيتها يف زبتلف اإلقليمية التنمية أىداؼ إف
 ثالثة مستقرة يف ويكوف العامة، اػبدمات حجم زيادة أخرى مستقرة يف يكوف بينما الفرد، دخل متوسط زيادة
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 مهما دورا الزمٍت لؤلفق يكوف أف يبكن كما .رابعة مستقرة يف ىدؼ من أكثر يكوف فيحُت العمل، فرص زيادة
 النمو لتحقيق اؼبؤىلة اؼبستقرات على الًتكيز يتم القصَت اؼبدى ففي. والقومية اإلقليمية التنمية أىداؼ ربقيق يف

. فيها النمو معوقات إزالة غبُت الضعيفة اؼبستقرات يف اؽبدؼ ىذا ربقيق فيمكن البعيد اؼبدى يف أما االقتصادي،
 (9ص ،2009 ،فليح كامل ،مهيب حمودي ثامر فارس) :التالية العناصر يف التنمية أىداؼ حصر كننايب و

 يف اإلقليم إسهاـ رفع إذل يسعى أنو اذ اإلقليمية، التنمية أىداؼ أىم من ويعد :القومي الناتج زيادة -
 الناتج زيادة يف دور اؽب اليت اؼبستقرات يف جديدة اقتصادية أنشطة إهباد طريق عن وذلك القومي، الناتج

 يف اؼبتاحة واإلمكانيات اغباجات مراعاة مع فيها، القائمة االقتصادية األنشطة تعزيز عن فضبل. القومي
 .العاملة والقوى للسكاف اؼبكاشل والتوزيع األخرى واألقاليم اإلقليم

 دورا اإلقليمية نميةالت سياسة تؤدي :للدخل االقتصادية األنشطة توزيع في اإلقليمي التباين تقليص -
 اليت اؼبناطق يف البطالة معدالت زبفيض اذل بدوره يؤدي والذي االقتصادية األنشطة توزيع يف مهما
 والثقافية االجتماعية اغبياة مستلزمات وإصبلح ودعم العمل فرص خبلؿ من وذلك. فيها مرتفعة تكوف

 وفرص الدخل توزيع يف اإلقليمي وازفالت لتحقيق االستثمارات توزيع يف تأثَتىا عن فضبل. للسكاف
 .العمل

 يف البشرية اؼبستقرات بُت توزيعو وكثافة السكاف حجم يف التوازف عدـ إف :السكانية الموازنة تحقيق -
 فالسكاف. جذهبم ومراكز للسكاف طرد مراكز إبراز إذل يؤدي األخرى األقاليم وبُت الواحد اإلقليم

 يبكن أولية خاـ مواد بوجود تتميز اليت أو اػبدمات ووفرة العمل فرص فيها تتوفر مناطق إذل ينجذبوف
 عوامل فإف وباؼبقابل. والسكن اؼبواصبلت دبزايا تتمتع اليت اؼبناطق إذل السكاف ينجذب كما. استغبلؽبا

 السكاف يدفع فبا الزراعية األراضي من احملدودة اؼبساحة على اؼبتزايد السكاشل بالضغط تتمثل الطرد
 وقصور أداءىا مستوى وضعف اػبدمات توفر انعداـ أو العمل فرص توفر النعداـ اؽبجرة إذل وفالريفي
 وىكذا .للهجرة احملددة الضوابط النعداـ االستقرار ومركز األقاليم بُت االنتقاؿ وسهولة االقتصادية اؼبوارد
 اؼبوازنة وربقيق لسكافا توزيع إلعادة أداة ىجرة عامل من تتخذ أف اإلقليمية التنمية لسياسة يبكن

 .  اؼبستقرات يف والطرد اعبذب عوامل على التأثَت خبلؿ من اؼبكانية
 اذ. والبيئة السكاف بُت جيدة موازنة ربقيق إذل هتدؼ اإلقليمية التنمية سياسات صبيع أف القوؿ يبكن

 الطبيعية إلمكانياتوا اؼبوارد على كاحملافظة ذكره سبق ما إضافة أخرى أىداؼ السياسات من كثَت تتضمن
 . أفضل بشكل استخدامها وزبطيط
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 :الزراعية التنمية. 4
 البلزمة الطبيعية اؼبوارد على احتواءىا نتيجة الريفية األقاليم يف فبارسة األكثر النشاط الزراعة تشكل 

 واغبيوانية اتيةالنب الزراعية اؼبنتجات كوف إذل باإلضافة مائية وموارد زراعية أراضي من النشاط، ىذا ؼبمارسة
 من الفروع ىذه على قائمة االقتصادية التنمية من كبَت فجزء وبالتارل الصناعية، العملية مدخبلت أىم أحد

 .   اإلنتاج
 :الزراعية أىمية 1.4

 من أـ هبا العاملُت دوعد انتشارىا حيث من سواء البشرية اجملتمعات عرفتها اليت اغبرؼ أىم من الزراعة تعد
 الزراعة تبقى العادل بلداف بعض يف والصيد والصناعة التعدين أنبية تزايد من وبالرغم البشري، فردلل فائدهتا حيث
 تعدادىا كاف مهما الزراعية اؼبنتوجات وتشكل. العاؼبي اإلنتاج يف العالية ؼبسانبتها األنبية من كبَتة غاية على

 (50ص ،2001 وآخرون، صافيتا محمد) :نبا رئيسُت فرعُت هانواعأو 
 كالشعَت للحيواف علفا أـ واػبضروات والفواكو كاغببوب لئلنساف غذاء أكانت سواء :الغذائي اإلنتاج -

 .وغَتىا والذرة والربسيم
 .وغَتىا الزيوت ونباتات واػبضروات كالقطن: للصناعة خاـ مواد شكل يف اإلنتاج -

 اليت الصناعية اغبرؼ بقية عن تلفزب نشأهتا عوامل ألف انتشارىا بسعة اغبرؼ من غَتىا عن الزراعة وتتميز
 سبيل على البًتوؿ يتواجد يبكن ال كذلك معينة، أماكن يف يًتكز الذي التعدينو  العادل من ؿبددة مناطق يف ًتكزت

 .اإلنساف يتواجد حيثما تتواجد أف للزراعة يبكن بينما العادل من مكاف كل يف اؼبثاؿ
 :بشريةال المجتمعات عرفتها التي الزراعية األنماط 2.4

 هبا تواجدت اليت ناكمأل تبعا الزراعة من متعددة أمباطا الطويل تارىبها عرب البشرية اجملتمعات عرفت
 أف يبكن ىذا وعلى العصور، عرب اجملتمعات اليو وصلت الذي اغبضاري واؼبستوى احمليطة الطبيعية وللظروؼ

 (.105ص ،1983ىارون، أحمد علي): التالية األمباط الزراعة تأخذ
 :الكثيفة الزراعة 1.2.4

 افالسك لعدد بالنسبة للزراعة القابلة األرض وتقل السكاف هبا يزدحم اليت اؼبناطق الزراعة من النوع ىذا يسود
 السفوح على اؼبدرجات إقامة إذل األماكن ىذه يف اإلنساف يلجأ وقد. فيها شرب كل زراعة يستدعي الذي األمر

 وبوسائل الري مياه لتػأمُت ـبتلفة طرائق إتباع إذل اإلنساف يضطر حيث مطاراأل قليلة اإلمكاف يف وزراعتها اعببلية
 وؿد يف الوسائل ىذه وتستخدـ الطرائق، من وغَتىا اؼبياه لرفع النواعَت وإقامة والقناطر السدود كإقامة ـبتلفة
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 اؼبزارعوف يستخدـ نوب،اعب يف اغباؿ ىو كما اآلبار غبفر الناس يلجأ والواحات الصحراوية اؼبناطق ويف متعددة
 قبد حيث. الواحد العاـ يف موسم من بأكثر األرض يزرعوف أهنم كما بكثرة األظبدة الزراعة من النوع ىذا يف

 يف ربح أكرب ؽبم تؤمن اليت احملاصيل إنتاج على تساعد الزراعة يف كبَتة خربة اكتسبوا قد اؼبناطق ىذه يف اؼبزارعُت
 ؿباصيل أربعة أو ؿباصيل ثبلثة زراعة من سبكنهم اليت الزراعية الدورة نظاـ خبربهتم يعرفوف أهنم كما. مدة أقصر
 .العاـ خبلؿ
 :الواسعة الزراعة 2.2.4

 وبتاج ال الزراعة من النوع ىذا حيث السكاف، وقليلة الواسعة الزراعية اؼبناطق يف الزراعة من النوع ىذا ينتشر
 الزراعة يف يكانيكيةاؼب اآللة استخداـ على اؼبزارعوف يعتمد ذلكل واسعة، مساحات إذل بل كثَتة، عاملة أيدي إذل

 الصاغبة األراضي من واسعة مساحة زراعة على يساعد النقل سبل وتيسَت الطريق شق أف كما ؽ،نطا أوسع على
 سواء زراعيةال اؼبوارد إذل اؼبتزايد العادل سكاف حاجات لسد الوافر اإلنتاج إذل ذاتو الوقت يف يؤدي أنو كما للزراعة
 مثيبلهتا عن تقل الزراعة من النوع ىذا يف اإلنتاجية التبعية أف من وبالرغم .غذائية كمادة أـ للصناعة خاـ كمادة

 يف واسع بشكل اآلالت استخداـ بسبب بكثَت أكرب الفرد إنتاج أف إال الكثيفة الزراعة يف الواحد اؽبكتار يف
 يف يدخل منو كبَتا قسما فإف لذلك االستهبلؾ حاجة عن يزيد النوع ىذا يف واإلنتاج. الزراعة مراحل ـبتلف
 .احمللي لبلستهبلؾ بكاملو إنتاجها يوجو اليت الكثيفة الزراعة يف اإلنتاج خبلؼ على الدولية التجارة
 :المختلطة الزراعة 3.2.4

 يستفاد اليت لوجهةل موجهة الزراعة أف أي معا اغبيوانات وتربية النباتات بزراعة الزراعة من النوع ىذا يهتم
 يستدعي وىذا يقتنوهنا  اليت اغبيوانات لتغذية العلفية النباتات بزراعة اؼبزارعوف يقـو حيث اغبيواف تربية يف منها

 من مربيها سبكن وصفات خبصائص تتمتع اليت اعبيدة السبلالت اختيار يتم حيث يربوهنا اليت باغبيوانات العناية
 ألباف من اغبيوانات نتاجإب اغبالة ىذه يف اؼبزارع يهتم حيث. الربح مث ومن هبا ايتهمعن تعادؿ اليت األرباح جٍت

 .لبلستهبلؾ وإعدادىا بتجهيزىا يقـو حيث وأصواؼ
 على االعتماد اؼبزارعوف يتفادى الزراعة من النمط هبذا اؼبتطورة، الدوؿ يف الزراعة من النمط ىذا ينتشر

 .أخرى ؿباصيل جانب إذل اغبيواف لًتبية متعددة باتاتن بزراعة يقوموف ألهنم واحد ؿبصوؿ
 :العصرية الزراعة 4.2.4

 أف إال العادل دوؿ من الكثَت إذل كبَتة بسرعة انتشر وقد العشرين القرف من الثاشل النصف يف النمط ىذا بدأ
 مًت 500 من أكثر الواحدة اؼبزرعة مساحة تتجاوز الو  جدا ؿبدودة مازالت الزراعة يف اؼبستخدمة اؼبساحات
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 من يقلل أنو كما مثبل، الكثيفة الزراعة تعطيو عما أضعاؼ بسبعة يزيد مرتفعا مردودا تعطي ذلك ومع مربع،
 الزراعة من نوعي سبييز يبنو  مدربة، خبَتة أيد إذل وبتاج نوأ مع الكثَتة العاملة األيدي إذل اغباجةو  اؼبياه استهبلؾ

 :النمط ىذا يف
 من عوضا زجاجية أنابيب داخل النباتات زراعة تتم حيث اؼبائية الزراعة سهاأسا اليت اغبيوية الزراعة 

 عن دبعزؿ النباتات فيها تنمو باؼباء ؿبلولة أظبدة من اؼبؤلفة الغذائية باحملاصيل وتغذى الًتبة، يف زراعتها
 .الزراعة يف اؼبعروفة التقليدية العوامل صبيع

 الزجاجية البيوت بإنشاء وذلك الطبيعية العوامل ـبتلف من عاتاؼبزرو  ضباية أساس على تقـو اليت الزراعة 
 .اؼبياه وأنابيب الكهرباءو  باغبرارة ذبهز أهنا كما سالشم أشعة بدخوؿ تسمح اليت الببلستيكية أو

 ؿباصيل يقدـ أنو كما هةج من للمزارعُت مرحبا الزراعة من النمط ىذا يعد االقتصادية النظر جهة ومن
 الزراعة ىذه وكوف ثالثة، ناحية من الزراعي اإلنتاج ريعية ويزيد ،ثانية جهة من للمواطنُت السنة ارمد علىو  متعددة

 ىذا يف اؼبزروعات أىم. اؼبزارع ىذه إلنشاء البلزمة بالقروض اؼبزارعُت سبد الدوؿ أخذت فقد مرتفعة تكاليف ذات
 زراعة قبحت كما وغَتىا واػبص واػبيار صوليااوالف والباذقباف كالبندرة األوذل بالدرجة اػبضروات ىي النمط
 .الزراعة من النمط ىذا قبد أوربا دوؿ معظم ويف أنواع، دبختلف الفطر
 :الزراعية التنمية مفهوم 3.4

 للقطاعات الرئيسي احملرؾ الزراعة قطاع قبد حيث اؼبستدامة، التنمية أقطاب إحدى الزراعية التنمية تعترب
 بوضع أوال البدء اؼبستدامة التنمية أىداؼ لتحقيق وجب لذا اخل،.. اػبدمات و ةالسياحو  الصناعة منها األخرى

 مناصب وخلق مستداـ زراعي اقتصادي مبو قيقرب من اؼبستدامة التنمية مبادئ تراعي الزراعي للقطاع إسًتاتيجية
 وتكنولوجيا تقنيات عماؿاست خبلؿ من الزراعي جا اإلنت يف الداخلة الطبيعية اؼبوارد على احملافظةو  مستدامة شغل
 مفهـو يربز ىنا ومن ،اخل... وغابات بيولوجي تنوع و وتربة مياه من اؼبوارد ىذه يف اؼبقبلة األجياؿ حق تراعي
 السياسات من ؾبموعة أهنا على عرفت فقد ؽبا، االقتصاديُت اؼبفكرين من العديد تطرؽ خبلؿ من الزراعية التنمية

 الزراعية للموارد فبكن استخداـ أحسن إذل يؤدي فبا الزراعي، القطاع وىيكل نيافب لتغيَت اؼبتبعة واإلجراءات
 الوطٍت الدخل يف الزيادة معدؿ رفع هبدؼ الزراعي، اإلنتاج يف وزيادة اإلنتاجية يف االرتفاع وربقيق اؼبتاحة،
  .مرتفع معيشي مستوى وربقيق

 الدخل متوسط زيادة إذل هتدؼ حيث النمو، تمعدال إدارة عملية أهنا على الزراعية التنمية عرفت كما
 باستصبلح الزراعية األراضي رقعة زيادة خبلؿ من إما الريفية، اؼبناطق يف الطويل اؼبدى على اغبقيقي الفردي
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 على اػباص القطاع لتشجيع البلزمة األساسية بالبنية بتزويدىا اغبكومة بقياـ للزراعية، القابلة األراضي وزراعة
 األساليب وإدخاؿ اؼباؿ رأس تكثيف خبلؿ من أو األفقية، الزراعية التنمية يبثل ما وىو فيها، االستثمار

 تغبلؿاالس هبدؼ الزراعي، اجملاؿ يف العلمية البحوث من االستفادةو  الزراعية العمليات يف اغبديثة التكنولوجية
 التنمية سبثل ما وىي اإلنتاجية، وزيادة الري مياه استغبلؿ وترشيد الًتبة على احملافظةو  اؼبزروعة لؤلراضي األمثل
 (.11ص ،1998 لقوشة، رفعت) .الرأسية الزراعية

 الطبيعية اؼبوارد وصيانة إدارة: " بأهنا اؼبستدامة الزراعية التنمية الدولية والزراعة األغذية منظمة عرفت بينما
 كهذه اسًتاتيجية مثل إف واؼبستقبلية، اغبالية االنسانية واؼبتطلبات والتقنيات اؼبؤسسات تضمن وحبيث األساسية،

 تقنيا مقبولة تكوف اف هبب كما واغبيوانية، النباتية الوراثية واؼبوارد واؼبياه األرض موارد صيانة على تعمل اف هبب
 (50 ص ،2007 األشرم، دو محم)" اجملتمع من واقتصاديا
 اعبانب على يركز منهما فكل اؼبستدامة التنمية ـومفه مع يتفق الزراعية التنمية مفهـو قبد التعريف ىذه من
 الدخل لزيادة يؤدي فبا  اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية رفع إذل تؤدي اليت اإلجراءات كافة ازباذ يف اؼبتمثل اؼبادي
 ألفراد مرتفع معيشي مستوى ربقيق أخرى جهة ومن اؼبستدامة، للتنمية االقتصادي اؽبدؼ ربقيق وبالتارل الوطٍت

 للتنمية االجتماعي البعد لتحقيق حتما يؤدي فبا الريفية األقاليم يف البشرية التنمية مؤشر ربسُت أي تمعاجمل
 ىذا ويف. الزراعية األراضي رقعة من الزيادة و اؼبياه استخداـ ترشيد خبلؿ من البيئي البعد وربقيق اؼبستدامة،

 ؾباالت ثبلث ،2001 عاـ والزراعة لؤلغذية تحدةاؼب األمم ؼبنظمة التابعة الزراعية اللجنة حددت اجملاؿ
 االستدامة لتحقيق الريفية ألقاليم الزراعية للتنمية سياساهتا اغبكومات هبا توجو أف يبكن للزراعة، إسًتاتيجية

  (.2111المتحدة، لألمم والزراعة األغذية منظمة) :يف وتتمثل
 الًتكيز يف هنجها الزراعية، التنمية مفهـو يف ةاعبديد النقاط أىم من: اؼبؤسسات وتعزيز القدرات بناء 

 معيشتهم اسًتاتيجيات خبلؿ من بيئتهم تدىور يف يتسببوف من ىم فالسكاف السكاف، على
 القدرات بناء فإف وبالتارل هبا، ويرتقوف بل البيئة، ىذه ضباية يستطيعوف الذين أيضا وىم واستمراريتهم،

 القدرات بناء يقـو اف والبد مصَتىم، يف يتحكموا وأف رهتا،وإدا بيئتهم فهم من السكاف فهم يشمل
 وضع عند اغبسباف يف البيئية التأثَتات بأخذ تسمح اليت واالقتصادية والبيئية التقنية واؼبعارؼ التعليم على

 تكن دل إذا الفائدة عدصل يكوف قد القدرات بناء إف. وإدارهتا األراضي الستخداـ والتخطيط السياسات
 واربادات اػباص، والقطاع اؼبدشل كاجملتمع القدرات، ىذه باستغبلؿ تسمح فعالة مؤسسات ىناؾ

     . كبَتا وقياديا ربفيزيا دورا تلعب أف اؼبنظمات ىذه بإمكاف حيث الزراعة، وعماؿ اؼبزارعُت
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 اتيجيةإلسًت  خطط بوضع وىذا اػبارجية، اؼبعونة من أو ؿبلية مصادر من كاف سواء: االستثمارات تعبئة 
 تدفق لتحرر للنقل األساسية البنية مثل العامة اؼبنفعة كبو اغبكومة ؼبوارد توجيهية خطوط أو االستثمار

 مهمة ىي الزراعي القطاع يف مباشرة استثمارات جذب إف هبا، اؼبتصلة األماكن يف اػباصة االستثمارات
 واالستثمارات التجارة سياسات لبتعدي رحبية، أكثر تكوف أف للزراعة السماح ؾبرد لكن سهلة ليست
 العاـ القطاعُت بُت الشراكة اف كما. مفيدة خطوة سيكوف اؼبدينة، ربايب كانت اليت السابقة العامة

 .   الزراعية التكنولوجية التطورات سبويل زيادة تصمن قد واػباص
 سبويل يف التوسع طريق عن ذاوى: الطبيعية البيئة وإدارة الزراعية باإلنتاجية للنهوض التكنولوجيا استخداـ 

 أجل من اؼبزارعوف وبتاجوهنا اليت التكنولوجيا الستخداـ واإلرشاد، الزراعية للبحوث العاـ القطاع
 واػباص العاـ القطاعُت بُت الشراكة يف أيضا والتوسع واؼبكننة، واألظبدة اؼبياه مثل هبا اؼبرتبطة اؼبستلزمات

 .الفقر واستئصاؿ الغذائي األمن ربقيق يف تساىم اليت الزراعية حوثبالب للقياـ كبَتة موارد يبلك الذي
 : االقتصادية التنمية في الزراعة دور  4.4

 يف بارزا ودورا فبيزة مكانة اغبيواشل أو النبايت اإلنتاج سواء االنتاجية ومعطياهتا الزراعية االقتصادية اؼبوارد ربتل      
 الزراعي القطاع دور أنبية االقتصاديُت من العديد تناوؿ وقد الكلي، توىاؼبس على االقتصادية التنمية اقتصاديات

 فإنو عامة وبصورة. غَتىم وآخروف( ميلور كريسنت، جونسنت، كوزنتس،) ىؤالء ومن االقتصادية، التنمية يف
 (33-28ص ،1987 في،النج توفيق سالم): التالية باؼبتغَتات االقتصادية التنمية يف وتأثَتاهتا الزراعة دور ربديد يبكن

 كمحاصيل الزراعي القطاع يف تنتج اليت الغذائية االحتياجات تتنوع: لؤلفراد الغذائية االحتياجات توفَت -
 تستهلك كما ومنتجاتو، واغبليب بأنواعها كاللحـو اغبيوانية اؼبنتجات مث والفاكهة واػبضروات اغببوب

 للصناعات كمدخبلت أـ اؼبباشر الغذائي بلستهبلؾل كانت سواء اؼبختلفة بأشكاؽبا الزراعية اؼبنتجات
 .الغذائية

 النقدية اؼبوارد توفَت على قدرتو ناحية من ىاما دورا الزراعي القطاع يلعب: النقدية اؼبوارد توفَت -
 احملاصيل يف التوسع خبلؿ من وذلك االقتصادية، للتنمية األساسية االحتياجات يف واستخداماهتا

 وتوجيهها الزراعية احملاصيل بعض إنتاج يف النسبية باؼبيزات النامية الدوؿ بو سبتاز ؼبا وفقا التصديرية
 من األخَتة وتعترب االستثمارية اؼبوارد توفَت يف فعالية الوسائل اشد من الوسيلة وىذه التصدير، ألغراض

 اجملاالت يف تكنولوجيال بالتقدـ اؼبتمثلة اؼبوارد تلك خاصة النامية للدوؿ االقتصادي للنمو اؼبوارد أىم
 .اؼبختلفة اإلنتاجية
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 تأثَتا العمالة مستوى يف تؤثر اليت اؼبتغَتات أىم من إف: البلزراعية اإلنتاجية للقطاعات العمل توفَت -
 كفاءة ربقق يبكن حبيث الزراعية االقتصادية التنمية برامج خبلؿ من فعالة زراعية سياسة تنفيذ ىو فعاال

 للقطاعات العمل من مناسب حجم توفَت على وتعمل ناحية من الزراعي القطاع يف للعمل عالية إنتاجية
 .واػبدمي والتجاري الصناعي كالقطاع البلزراعية، اإلنتاجية

 يف ىامة مكانة الزراعية احملاصيل ربتل: الغذائية الصناعات يف مدخبلت الزراعية احملاصيل بعض اعتبار -
 ذلك وتوفَت التصنيعية، اإلنتاجية للعمليات كمدخبلت ؿباصيل من تقدمو ؼبا الصناعية التنمية ؾباؿ
 ذات احمللية الصناعات أىم تعتمد إذ اؼبنتظرة، وتوسعاهتا احمللية الصناعات ىذه ربتاجو الذي القدر

 قدر توفَت تقتضي النسيجية فالصناعات الزراعية، السلعية اؼبنتجات على االقتصادية بالتنمية العبلقة
 الدىوف تعتد كما األخرى، األلياؼ وؿباصيل القطن ؿبصوؿ من الناتج يف النمو تمعدال من مناسب
 الصويا، وفوؿ والسمسم الشمس كباد كبذور الزيتية احملاصيل من الناتج إصبارل حجم على والزيوت

 إذ طنية،الو  االقتصادية التنمية ؾباؿ يف الزراعية التنمية سبثلها اليت النسبية األنبية مدى أف قبد ىنا ومن
 .هبا اؼبرتبطة احملاصيل يف احملقق النمو على الغذائية الصناعات ؾباؿ يف النمو يتوقف

 الزراعية احملاصيل إنتاج يف النمو من مناسبة معدالت ربقيق إف: البلزراعية للسلع سوؽ الزراعي القطاع -
 للسلع الفعاؿ الطلب زيادة إذل ستؤدي الزراعية التنمية فإف مث ومن اؼبزارعُت دخوؿ زيادة عليو سيًتتب

 الصناعية للسع واسعا ؾباال الزراعي القطاع يف السوؽ وباعتبار السوؽ، توسيع إذل يؤدي فبا البلزراعية
 اؼبثاؿ سبيل وعلى غَتىا، وأخرى الزراعي باإلنتاج اؼبرتبطة الصناعات يف مبو أيضا عليو يًتتب ذلك فإف
 واؼبعدات واآلالت السمادية للموارد أوسع استخداـ عليو بيًتت الزراعي القطاع يف مناسبا مبوا فإف

 .الزراعية اآللية والصناعات السمادية الصناعات مبو عليو يًتتب الزراعي القطاع مبو أف يعٍت فبا الزراعية،
 :الزراعية التنمية مقومات 5.4

 أساس كقاعدة تعترب ساسيةأ مقومات وجود هبب الزراعية التنمية سياسة إطار يف الريفية األقاليم لتنمية
 النجاح مقومات زبتلف اؼبستهدفة التنمية ونوع مبط فباختبلؼ والطويل، اؼبتوسط اؼبديُت يف التنمية ىذه لنجاح

 :يلي ما الريفية لؤلقاليم زراعية تنمية مقومات بُت من قبد حيث واالستمرارية
 ال إسًتاتيجية  ثروة هبعلها فبا الزراعي، لئلنتاج األساسية القاعدة الزراعية األراضي سبثل: الزراعية األراضي 

 عن وتوسيعها ربسينها على العمل خبلؿ من اؼبتاحة، بالوسائل وتثمينها ضبايتها على العمل من بد
 واالقبراؼ العمراشل التوسع من واغبد األراضي باستصبلح والقياـ العضوية، باحملسنات تزويدىا طريق
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 ثبلثة طريق عن اإلنتاج زيادة إذل يهدؼ عليها الزراعي النشاط فبارسة لهبع ما وىو والتملح، التصحرو 
 (100 ،ص2000 سلمان، بن خلف النمري): ىي ؿباور

 (.األفقي التوسع) اؼبزروعة األراضي مساحة بزيادة اإلنتاج زيادة ؿبور -
 (.احملصورل التكثيف) احملصولية اؼبساحة بزيادة اإلنتاج زيادة ؿبور -
 (.الرأسي التوسع) اؼبساحة وحدة إنتاجية بزيادة تاجاإلن زيادة ؿبور -

 الثالث، و الثاشل احملور على تركز اؼبتقدمة الدوؿ أف فنجد أخرى، إذل دولة من احملاور ىذه تطبيق وىبتلف
 فبا األوؿ، احملور على تعتمد تزاؿ ال النامية الدوؿ أما اإلنتاجية، زيادة يف التقٍت التقدـ على العتمادىا وذلك

 طرؽ،) التحتية البنية لتوفَت كذلك بل األراضي الستصبلح فقط ليس ضخمة، استثمارات إذل ربتاج علهاهب
 اؼبتقدمة الدوؿ حذو ربذوا أف الدوؿ ىذه على لذا ،(اخل...اعبسور، بناء الكهرباء، توصيل الري، شبكات
 وبأقل الزراعية األراضي الستخداـ ةكفاء وأحسن إنتاجية أكرب ؽبا يتيح الذي والثالث الثاشل احملور بتطبيقها

 .تكلفة
 الزراعي اإلنتاج وبالتارل اؼبستدامة الزراعية التنمية ربقيق يف الرئيس الدور اؼبائية اؼبوارد تؤدي: اؼبائية اؼبوارد 

 ومن للحيواف، وال للنبات وال لبلنساف ال اغبياة توفر اليبكن اؼبياه دوف من اذ للسكاف، الغذاء وتوفَت
 ،(129 ص ،2007 األشرم، محمود) األرض كوكب سطح على اغبياة باستمرار اؼبوارد ىذه أنبية ءتجا ىنا

 ناحية من ؿبدوديتها حبكم وذلك الزراعية، التنمية إلمكانيات الرئيسي احملدد اؼبائية اؼبوارد تعد وبالتارل
 يف الكبَتة لضغوطاتا إذل باإلضافة النامية، الدوؿ يف أخرى ناحية من استخدامها كفاءة والبفاض

 (6ص ،2006 الجبارين، عامر): يلي فيما اؼبتثلمة و استخداماهتا
 .السكاف مبو معدالت ارتفاع -
 .اؼبختلفة البيئية اؼبوارد وتدىور التصحر وزيادة العادل، يشهدىا اليت اؼبناخية التغَتات -
 .العادل سكاف ةألغلبي اؼبعيشة مستوى لتحسن نتيجة اؼبسبوؽ وغَت اؽبائل اغبضاري التطور -
 اؼبتجددة غَت خاصة اؼبائية، اؼبوارد استنزاؼ إذل وتؤدي أدت اليت اؼبستدامة غَت اإلنتاجية الزراعية األمباط -

 .اعبوفية اؼبياه يف واؼبتمثلة منها
 .الزراعية اجملاالت كافة يف فعالة بصورة اغبديثة الري تقنيات استجابة عدـ -
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 رفع ضرورة منها النامية وخاصة الدوؿ على تفرض اؼبائية اؼبوارد وؿبدودية والضغوطات اؼبشاكل ىذه إف
 محمد، غردي) : على العمل خبلؿ من خاص بشكل الزراعي القطاع تنمية ويف عاـ بشكل استعماؽبا كفاءة

 (11،ص2012

 لتقطَت،ا) الري يف اغبديثة النظم بإتباع اغبقلية الري كفاءة ورفع الري ألنظمة التحتية البنية كفاءة ربسُت -
 (.احملوري الرش

 .التكاليف وزبفيض الري مياه تقتصد اليت( اؼبساحة يف اؼبنتجة الكمية) احملصوؿ إنتاجية طرؽ إتباع -
 .اؼبياه هتدر الزراعة أف على اؼبتداولة الصورة تغيَت -
 املةش سياسة ووضع اآلبار، وحفر اؼبائية اغبواجز وإنشاء السدود بناء طريق عن اؼبائية اؼبوارد تنمية -

 .والنبات واغبيواف اإلنساف حياة يف اؽباـ اؼبورد ىذا لتسيَت ومستدامة
 .اؼبائية بالثروات واالىتماـ اؼبائية الرصد وأساليب شبكات وتطوير توسيع -
 اؽبدؼ ألف الزراعية، التنمية مقومات من النباتيةو  اغبيوانية الثروة توفر يعترب: النباتية و اغبيوانية الثورة 

 االرتقاء خبلؿ من اجملتمع، ألفراد االقتصادية الرفاىية ربقيق إذل السعي ىو اقتصادي نظاـ يأل الرئيسي
 العطاء، على وقدرهتا استمرارىا لضماف وصيانتها، اؼبتاحة والنباتية اغبيوانية اؼبوارد ىذه استثمار بكفاءة
 اإلنتاجية اؼبوارد ىذه ثماراست يبكن وحىت الزراعي، للقطاع االقتصادية التنمية أىداؼ مع يتفق والذي
 الزراعية اؼبنتجات من االستثمارات ىذه نواتج تكوف أف األمر يستلـز االقتصادية، بالكفاءة الزراعية

 من ىذا اػبارجية أو الداخلية سواء األسواؽ، دبتطلبات يفي الذي والكيفي النوعي باؼبستوى الغذائيةو 
 اجملتمع باحتياجات الوفاء إذل وتطويرىا اؼبوارد ىذه نميةت يف االستثمار وبقق أخرى ناحية ومن ناحية،

 االستثمار عمليات على القائمُت اجملتمع ألفراد الكرصل العيش فرص وىبلق الرئيسية، الغذائية السلع من
  . القطاع ىذا يف اإلنتاجي
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  المستدامة الريفية للتنمية األساسية النماذج: ثالثا
 أربعة على ترتكز( القطاعات متعدد و تسانبي ؿبلي،داخلي،) اؼبستدامة الريفية تنميةلل األساسية العناصر إف
 اؼبستدامة الريفية التنمية ؼبفهـو السابقة النظرية اؼبقاربات بُت ما التداخبلت لفهم األساسية القاعدة تعترب مباذج

 تقـو النماذج وىذه للتنمية، الوطنية يةاإلسًتاتيج ربقيق األساسي ىدفها يكوف اليت الصلة، ذات اؼبفاىيم إطار يف
 إقليم بكل اػباص التنموي النموذج لتحديد اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية عليها تستند اليت الرؤى بتوضيح

 واالجتماعي االقتصادي الرفاه ربقق اليت األىداؼ إذل الوصوؿ اجل من يبتلكها، اليت واؼبميزات اػبصائص وفق
 :   يلي كما يوى اؼبستداـ،

 :الحوكمة .1

 الريفية التنمية مشاريع أىداؼ ربقيق بغرض وىذا الريفية، األقاليم يف الفاعلُت ؾبموع مصاحل تتداخل
 وجب لذا اؼبشاريع، هبذه اؼبعنية األطراؼ كل بُت اؼبصلحة ربقيق يف التعارض حاالت يسبب فبا اؼبستدامة،

 وضع يف اعبمعوية واؼبؤسسات اغبكومية واؼبؤسسات الريفية ماألقالي سكاف من الفاعلُت ىؤالء صبيع مشاركة
 واألضرار جهة، من الريفيُت للسكاف ربققها اليت اؼبزايا االعتبار بعُت باألخذ ربقيقها اؼبتوقع لؤلىداؼ تصورات

 يتم وال وىواء، ومياه أراضي من الطبيعية اؼبوارد استنزاؼ وخاصة القادمة األجياؿ حق هبا وهتدد ربدثها قد اليت
 واالقتصادية واالجتماعية السياسية أنواعها باختبلؼ اؼبؤسسات تعززىا اليت اغبوكمة مبادئ إطار يف إال ذلك

 .الريفية األقاليم يف اؼبتواجد والثقافية
 :الحوكمة مفهوم  1.1

 بلقاتالع ويف السياسية العلـو يف االقتصاد، يف مستعملة متعددة، معاشل ذو مفهـو ىو اغبوكمة مفهـو
 البنك وكذا األوريب لبلرباد بالنسبة اؼبختلفة للتنظيمات الكربى اؼبواضيع من واحدة تشكل فهي الدولية،
 ؾبمع ىدفها اؼبتخلفة، البلداف يف أيضا و اؼبتطورة، البلداف سياسات يف و حبوث عدة يف توجد وىي الدورل،
 وبالتغَتات ،(الفاعلُت) العاملُت من كبَت بعدد ةاؼبتميز  اغبديثة للمجتمعات متزايد بتعقيد ىذا ويفسر عليو،

 .واؼبتعددة اؼبتداخلة بالًتابطات وأخَتا جديدة، ونشاطات قطاعات ظهور و العميقة، التكنولوجية
 القرف يف الظهور ليعاود اغبوكمة مفهـو اختفى وقد قضائية، قضايا يف أوال اغبوكمة مفهـو استعمل 

 ويف فرعية مقاولة وشبكات  فبدودة، بتدفقات تعمل اليت اؼبؤسسة اؿؾب يف حديث استعماؿ مع العشرين
 المركزية ذات أو الفدرارل النظاـ فيها يكوف اليت البلداف يف اليومية السياسات ؾباؿ
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 االقتصاد يف اغبوكمة مفهـو ظهور نبلحظ النظري، اؼبستوى على و ،((GAUDIN,JP,2002,p179قوية
 .اعبدد االقتصاد اءعلم عند السبعينات سنوات خبلؿ

 على اغبوكمة يعتربوف الباحثُت بعض جعل ما ىذا و مواد، و مصادر عدة من ارتوى قد اغبوكمة مفهـو 
 غَت وأحيانا  اؼبنسق اعبماعي اإلنتاج من نوع فهي معينة، مادة مفهـو وال واحد رجل فكرة ليست: " أهنا

 (.GAUDIN, JP, 2002, p 180)" اؼبنسجم

 :ـبتلفُت مفهومُت إذل تشَت لكنها جزئيا، تتزامن و األصل نفس ؽبا" اغبكومة" ،"وكمةاغب" مصطلحات إف
 ىذا ،(االمتياز) االحتكار حق ؽبا اليت ،(اعبربية) القمعية السلطة و للدولة الرظبية اؼبؤسسات يعٍت: اغبكومة
 وتسهيل الشعيب النظاـ ءبقا ضماف ىو ىدفها يكوف اليت اؼبؤسساتية و القانونية الطرؽ على يعود اؼبصطلح

 .(FORGER, G, 2001, p 30). األمة-الدولة مستوى على ىذا و اعبماعية، اغبركة

 دورا اغبكوميُت غَت الفاعلوف فيها يلعب ربتية دبقارنة السلطة، وتقسيم التسيَت طريقة إذل تعود: اغبوكمة
 يوافق القرار اخذ طريقة إطار اف أي ،(LYALL, C, and al, 2005, p 4) القرار اخذ طرؽ يف متنامي

 بُت والتفاعبلت القرار، أخذ طرؽ طواؿ اغباصلة والتفاعبلت اؼبتعددين الفاعلُت بُت متداخل ترابط وضعيات
 على مبنية تنسيق طرؽ على تعتمد فاغبوكمة إذا اؼبؤسسات، و اإلدارة بُت واػبواص، العموميُت الفاعلُت
 (GAUDIN, JP, 2002, p 180 (.ـبتلفة ؾباالت إذل ينتموف الذين الفاعلُت بُت والتفاوض الشراكة

 اؼبعػػػػػػػػاشل متعػػػػػػػػدد اؼبفهػػػػػػػػـو ىػػػػػػػػذا ،"السياسػػػػػػػػية العوؼبػػػػػػػػة" مشػػػػػػػػكل اغبوكمػػػػػػػػة تطػػػػػػػػرح السياسػػػػػػػػية، العلػػػػػػػػـو يف 
 جػػػػػػػدا مػػػػػػػرتبط اؼبفهػػػػػػػـو ىػػػػػػػذا لكػػػػػػػن القػػػػػػػرار، اخػػػػػػػذ طػػػػػػػرؽ تغػػػػػػػَتات إذل اؼبؤسسػػػػػػػايت اإلصػػػػػػػبلح مػػػػػػػن انطبلقػػػػػػػا

 السػػػػػػوؽ الدولػػػػػػة، بػػػػػػُت العبلقػػػػػػة: " أنػػػػػػو علػػػػػػى يعػػػػػػرؼ ىػػػػػػو و ليةمسػػػػػػتقب رؤى تغػػػػػػَت عػػػػػػن يعػػػػػػرب ألنػػػػػػو باغبوكمػػػػػػة
 (.ARTS, B, et autres, 2006, p29)" للمجتمعات السياسي اجملاؿ يف اؼبدشل واجملتمع

 وؾبػػػػػػػػاؿ الدوليػػػػػػػػة التجػػػػػػػػارة ؾبػػػػػػػػاؿ: ؾبػػػػػػػػالُت يف مػػػػػػػػذكورة اغبوكمػػػػػػػػة أف قبػػػػػػػػد الدوليػػػػػػػػة العبلقػػػػػػػػات ؾبػػػػػػػػاؿ يف 
 ".العامة اغبوكمة"  بػ يسمى ما ىذا البيئة،

 فالنظػػػػػػاـ دوليػػػػػػة، أنظمػػػػػػة بواسػػػػػػطة إال أقػػػػػػل بتكػػػػػػاليف و فعالػػػػػػة بطريقػػػػػػة تعػػػػػػديلها يبكػػػػػػن ال قضػػػػػػايا توجػػػػػػد
 للتجػػػػػػػارة العاؼبيػػػػػػة فاؼبنظمػػػػػػة للتفػػػػػػاوض، الدائمػػػػػػة الػػػػػػنظم وكػػػػػػذا واإلجػػػػػػراءات القواعػػػػػػد ؾبمػػػػػػوع يوافػػػػػػق الػػػػػػدورل
OMC أف إذل اإلشػػػػػػػػارة هبػػػػػػػػب لكػػػػػػػن الدوليػػػػػػػػة، التجػػػػػػػارة ؾبػػػػػػػػاؿ يف العامػػػػػػػػة اغبوكمػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه عػػػػػػػن مثػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػي 
 (.اخل...اعبمعيات ،ONG) حكومية غَت ـبتلفة ؾبموعات طريق عن حاضرين آخرين فاعلُت
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 فػػػػػػػإف بالفعػػػػػػػل و واألخطػػػػػػػار، البيئيػػػػػػػة األمػػػػػػػبلؾ لتسػػػػػػػيَت البيئػػػػػػػة ؾبػػػػػػػاؿ يف أيضػػػػػػػا مػػػػػػػذكورة العامػػػػػػػة اغبوكمػػػػػػػة
 ةمعرفػػػػػ غػػػػػَت او موجػػػػػودة غػػػػػَت زبصػػػػػها الػػػػػيت اؼبلكيػػػػػة حقػػػػػوؽ و عموميػػػػػة، أمػػػػػبلؾ ىػػػػػي البيئيػػػػػة األمػػػػػبلؾ أغلػػػػػب
 وآثػػػػػػػػار أسػػػػػػػػباب فػػػػػػػػإف أخػػػػػػػػرى جهػػػػػػػػة مػػػػػػػػن و اسػػػػػػػػتعماؽبا، لتعػػػػػػػػديل عليػػػػػػػػا سػػػػػػػػلطات ىنػػػػػػػػاؾ لػػػػػػػػيس و جيػػػػػػػػدا،

 الوطنيػػػػػػة اغبػػػػػػدود تتجػػػػػػاوز واالسػػػػػػتهبلؾ اإلنتػػػػػػاج بطػػػػػػرؽ أو الصػػػػػػناعية، بػػػػػػالكوارث اؼبرتبطػػػػػػة البيئيػػػػػػة األخطػػػػػػار
 اؼبراقبػػػػػػػػػػة واإلجػػػػػػػػػػراءات القػػػػػػػػػػوانُت القواعػػػػػػػػػد، ؾبمػػػػػػػػػػوع أي عامػػػػػػػػػػة حوكمػػػػػػػػػػة بتملػػػػػػػػػك االىتمػػػػػػػػػػاـ يػػػػػػػػػػأيت منػػػػػػػػػو و
 .  متخصصة دولية بنيات خلق أو الدولية االتفاقيات يف ؼبتجسدةا

 أف تعػػػػػػػٍت ال العامػػػػػػػة اغبوكمػػػػػػػة فػػػػػػػإف البيئيػػػػػػػة، واألمػػػػػػػبلؾ الطبيعيػػػػػػػة للمػػػػػػػوارد مسػػػػػػػتداـ تسػػػػػػػيَت منظػػػػػػػور مػػػػػػػن
 العػػػػػػاملُت ؾبموعػػػػػػات ـبتلػػػػػػف بضػػػػػػم األمػػػػػػر يتعلػػػػػػق بػػػػػػالعكس بػػػػػػل الػػػػػػدوؿ، ىػػػػػػم وحػػػػػػدىم اؼبعنيػػػػػػُت العػػػػػػاملُت

 الطبيعيػػػػػة، اؼبػػػػػوارد وتسػػػػػيَت بالبيئػػػػػة اؼبرتبطػػػػػة اؼبشػػػػػاكل فصػػػػػعوبة وطنيػػػػػة، مػػػػػن أقػػػػػل أو وطنيػػػػػة ـبتلفػػػػػة دبسػػػػػتويات
 كػػػػػاف سػػػػػواء وحيػػػػػد، فاعػػػػػل علػػػػػى يبنعػػػػػوف اجملػػػػػاؿ، ىػػػػػذا يف الكبػػػػػَت اليقػػػػػُت عػػػػػدـ و اؼبعلومػػػػػة اكتمػػػػػاؿ عػػػػػدـ و

  .القضايا ىذه مثل لتسيَت البلزمة واؼبهارة اؼبعلومات احتكار احملددين، الفاعلُت ؾبموع او الدولة

 اسػػػػػػتعمل قػػػػػػد ،ويليامسػػػػػػوف. أ طرحػػػػػػو اعػػػػػػاد الػػػػػػذي اغبوكمػػػػػػة مفهػػػػػػـو أف قبػػػػػػد االقتصػػػػػػادي، حليػػػػػػلالت يف
 فعالػػػػػػة وخارجيػػػػػػة داخليػػػػػػة تنسػػػػػػيقات اقبػػػػػػاز اجػػػػػػل مػػػػػػن مؤسسػػػػػػة طػػػػػػرؼ مػػػػػػن اؼبطبقػػػػػػة الوسػػػػػػيلة عػػػػػػن للداللػػػػػػة
 مػػػػػػػػػع اؼبرتبطػػػػػػػػػة اػبارجيػػػػػػػػػة و ،(بػػػػػػػػػالتنظيم اؼبرتبطػػػػػػػػػة) الداخليػػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػػة اؼببادلػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػاليف زبفػػػػػػػػػض والػػػػػػػػػيت

 .التجارية اؼببادالت طريق عن األخرى اؼبؤسسات
 والتنظيم السوؽ بُت الثنائي البحث تتجاوز اليت الفاعلُت، تنسيق طرؽ على ليدؿ اتسع قد اؼبفهـو ىذا

 فعالية رفع يف تساىم كما التجارية، اؼببادلة تكاليف زبفيض و ،..(رظبية غَت دورات عقود، شبكات،)
 ضرورية اؼبؤسساتية اإلصبلحات فإف العاؼبي البنك مثل أخرى، وليةد ؼبنظمات بالنسبة و اعبماعي، النشاط

 سليم لتسيَت مهم معيار ىو و ،"جيدة حوكمة" أجل من البنيوي التعديل لسياسات اػباضعة البلداف يف
 .(LELOUP, F, et autres, 2005, p15) العمومية لئلدارة وفعاؿ

 تسػػػػػػػيَت يف الشػػػػػػػفافية بضػػػػػػػماف معنيػػػػػػػة ؼبي،العػػػػػػػا البنػػػػػػػك طػػػػػػػرؼ مػػػػػػػن اؼبصػػػػػػػاغة و اعبيػػػػػػػدة اغبوكمػػػػػػػة ىػػػػػػػذه
 كوسػػػػػيلة تعتػػػػػرب فاغبوكمػػػػػة اؼبنظػػػػػور ىػػػػػذا مػػػػػن و السػػػػػوؽ، لتشػػػػػغيل اللعبػػػػػة قواعػػػػػد واحػػػػػًتاـ العموميػػػػػة اؼبسػػػػػائل
 اؼبعيػػػػػػػارين ىػػػػػػػذين اجتماعيػػػػػػػة، و عائليػػػػػػػة ؾبموعػػػػػػػات طػػػػػػػرؼ مػػػػػػػن السػػػػػػػلطة علػػػػػػػى واؼبصػػػػػػػادقة  الرشػػػػػػػوة حملاربػػػػػػػة
 .االقتصادية للفعالية كعوائق يعترباف
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 علػػػػػػػى اإلقلػػػػػػػيم، مسػػػػػػػتوى علػػػػػػػى اؼبؤسسػػػػػػػة، مسػػػػػػػتوى علػػػػػػػى: ـبتلفػػػػػػػة مسػػػػػػػتويات علػػػػػػػى مطبقػػػػػػػة اغبوكمػػػػػػػة
 اؼبسػػػػػػتوى أو..( البيئػػػػػػة الدوليػػػػػػة، العبلقػػػػػػات االقتصػػػػػػاد،) اجملػػػػػػاؿ كػػػػػػاف مهمػػػػػػا و الػػػػػػدورل، و الػػػػػػوطٍت اؼبسػػػػػػتوى

 :إذل ترجع فهي ،(احمللي الوطٍت، الدورل،)
 .للسلطة جديد تقسيم -

 .نيُتاؼبع الفاعلُت كل تدرج قرار أخذ طريقة -

 .ؿبددة أىداؼ لبلوغ الفاعلُت نشاط بتنسيق اػباصة ،(التنظيم إذل السوؽ من) اؼبتناوبة الطرؽ -

 إذل اؼبنتمػػػػػػػػوف ،(اؼبؤسسػػػػػػػػاتيُت الفػػػػػػػػاعلُت بيػػػػػػػػنهم مػػػػػػػػن) الفػػػػػػػػاعلُت ؾبمػػػػػػػػوع بػػػػػػػػُت تعاونيػػػػػػػػات و شػػػػػػػػراكات -
 .اخل...مدشل ؾبتمع دولية، جارية، غَت ذبارية، خاصة، عمومية، ـبتلفة، ؾباالت

 أف هبػػػػػػػب النشػػػػػػػاطات بػػػػػػػأف االعتقػػػػػػػاد علػػػػػػػى فيهػػػػػػػا اليػػػػػػػـو اتفػػػػػػػق اقتصػػػػػػػادية، تنميػػػػػػػة أداة"  ىػػػػػػػي اغبوكمػػػػػػػة
 ذبنػػػػػػب التكامػػػػػػل، لضػػػػػػماف األخػػػػػػرى اجملػػػػػػاالت يف اؼبػػػػػػأخوذة اؼبعػػػػػػايَت مػػػػػػع احمللػػػػػػي، اؼبسػػػػػػتوى علػػػػػػى منسػػػػػػقة تكػػػػػػوف

 .(OCDE, 2004, p10) "مثلى بطريقة اؼبعلومة واستعماؿ الصراعات
 وكذا  نسبية اؼبفهـو ىذا تبعية عبعل انتقادات صيغت فقد اغبوكمة، ئدةفا و أنبية حوؿ االتفاقات رغم و
 ىذه مورديفاج، فليب وضع فقد تطبيقاتو، و اؼبختلفة استعماالتو و اؼبفهـو ىذا أصل بتحليل و حبدوده التذكَت
 من األخَت الربع يف سائدة صفات بأربعة يتميز اؼبعاصر، ؿبتواه مع اغبوكمة مفهـو عودة نطاؽ: أوال اغبدود،

 أداة ىي أخَتا و الديبقراطية،  الفكر، مشولية اؼبلكية، وصراعات الشكوؾ هنايات  الغرب، انتصار: العشرين القرف
 السائدة الصفات ىذه أف الكاتب ىذا يعترب ،(MOREAU DEFARGES, PH, 2006, p 10) فعالية أكثر إلنتاج
 اؼبصلحة، صراعات و للندرة مكانة ال و السلم يسوده اىية،الرف لعادل نظرة توافق أهنا حيث عدة تساؤالت تطرح

 :أف حيث للعادل الرؤية ىذه مظاىر زبفيو ما يف توجد اغبوكمة حدود إف التحاليل، ىذه وحسب
 ؽبػػػػػػػػػػم مكػػػػػػػػػػاف ال واالجتمػػػػػػػػػػاعيُت االقتصػػػػػػػػػػاديُت فاؼبقصػػػػػػػػػػيُت، اإلقصػػػػػػػػػػاء، مشػػػػػػػػػػاكل تعػػػػػػػػػػدؿ ال اغبوكمػػػػػػػػػػة -

 .اغبوكمة لعبة يف كفاعلُت

 .خبلفات ىناؾ تكوف عندما تنشط فهي للتجزئة، قابلة الغَت الصراعات ةاغبوكم تعدؿ ال -

 .اؼبعلومة ونشر تقسيم على اؼببٍت الشفافية مدى مشكل اغبوكمة تواجو -

 .إجابات تعطيهما أف دوف الثقايف والتنوع التضامن مشكل اغبوكمة تطرح -

 نسػػػػػبية اغبوكمػػػػػة تنفيػػػػػذ تبعيػػػػػة عػػػػػلهب و مبلئمػػػػػا، يبػػػػػدو وحػػػػػدودىا اغبوكمػػػػػة تعػػػػػٍت الػػػػػيت للحركيػػػػػة التحليػػػػػل ىػػػػػذا
 .للمشاكل اؼبعجزة اغبل ليست بأهنا ويذكرنا
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 :المستدامة الريفية والتنمية الحوكمة 2.1
 اؼبعنيػػػػػػػُت الفػػػػػػػاعلُت كػػػػػػػل بػػػػػػػُت الػػػػػػػدائم للتفػػػػػػػاوض خاضػػػػػػػعة طريقػػػػػػػة ىػػػػػػػي اؼبسػػػػػػػتدامة الريفيػػػػػػػة التنميػػػػػػػة إف

 خػػػػػارجي تعاقػػػػػد و ،"اػبػػػػػواص و ليػػػػػُتاحمل الفػػػػػاعلُت بػػػػػُت" داخلػػػػػي تعاقػػػػػد ىدفػػػػػو التفػػػػػاوض ىػػػػػذا والعػػػػػواـ، اػبػػػػػواص
 يوجػػػػػػػد ال أنػػػػػػػو أي الوسػػػػػػػائل، و األىػػػػػػػداؼ األولويػػػػػػػات، يشػػػػػػػمل الػػػػػػػذي ،"الػػػػػػػوطنيُت و احملليػػػػػػػُت الفػػػػػػػاعلُت بػػػػػػػُت"

 اؼبرتكػػػػػػزة اػباصػػػػػػة تنميتػػػػػػو إسػػػػػػًتاتيجية يشػػػػػػكل أف هبػػػػػػب ريفػػػػػػي إقلػػػػػػيم فكػػػػػػل التحويػػػػػػل، أو للتعمػػػػػػيم تنميػػػػػػة مبػػػػػػوذج
 حوكمػػػػػػػة إطػػػػػػػار يف إال ربػػػػػػػدث أف يبكػػػػػػػن ال الطريقػػػػػػػة ىػػػػػػػذه اؼباديػػػػػػػة، غػػػػػػػَت و اؼباديػػػػػػػة احملليػػػػػػػة اؼبػػػػػػػوارد تثمػػػػػػػُت علػػػػػػػى

 .اؼبؤسساتيُت الفاعلُت فيهم دبا العموميُت و اػبواص الفاعلُت ؾبموع بتجنيد تسمح جديدة،
 ألنػػػػػػػو اؼبتطػػػػػػػورة البلػػػػػػػداف يف االقتصػػػػػػػادية والسياسػػػػػػػات التسػػػػػػػيَت طػػػػػػػرؽ يلهػػػػػػػم اغبوكمػػػػػػػة مبػػػػػػػوذج كػػػػػػػاف إذا

 والتنميػػػػػة عمومػػػػػا التنميػػػػػة دبسػػػػػائل واضػػػػػح اىتمػػػػػاـ لػػػػػو فػػػػػإف اجملتمعػػػػػات، و لبلقتصػػػػػاد اغبػػػػػارل التطػػػػػور مػػػػػع مكيػػػػػف
 .خصوصا الريفية

 أو كنػػػػػػػدا مثػػػػػػػل بلػػػػػػػداف يف قػػػػػػػوي، جػػػػػػػد الريفيػػػػػػػة اغبوكمػػػػػػػة موضػػػػػػػوع حػػػػػػػوؿ االقبليزيػػػػػػػة الكتابػػػػػػػات ؾبمػػػػػػػوع
 لكػػػػػػن الريفيػػػػػػة، اؼبنػػػػػػاطق يف اغبوكمػػػػػة تطرحهػػػػػػا الػػػػػػيت القضػػػػػايا مػػػػػػن عػػػػػػدد تػػػػػػربز الكتابػػػػػات ىػػػػػػذه اؼبتحػػػػػػدة، اؼبملكػػػػػة

 أف و االقبليزيػػػػػػػة الكتابػػػػػػػات ىػػػػػػػذه يف" الطائفيػػػػػػػة التنميػػػػػػػة" مصػػػػػػػطلح أو كلمػػػػػػػة اسػػػػػػػتعماؿ إذل اإلشػػػػػػػارة جبػػػػػػػب أوال
" احملليػػػػػة التنميػػػػػة" مػػػػػع جزئيػػػػػا يتػػػػػزامن اؼبصػػػػػطلح ىػػػػػذا الفرنكوفونيػػػػػة، الكتابػػػػػات يف موجػػػػػود غػػػػػَت أو نػػػػػادر اسػػػػػتعمالو

 .إقليم إذل ينتموف أحياء سكاف بصفتها ريفية طائفة على يعود لكنو
 يتعاوف وضعية إذل للتنمية اغبكومية السياسات ىيمنة وضعية من اؼبرور يكوف الريفية اؼبناطق يف :األول الطرح

 غَت و اغبكومية للبٌت القديبة الدوائر موازين أقلب قد ما، نوعا ومصاغة لينة بٌت إطار يف اؼبشاركُت من عدد فيها
 .(CONNELLY,S, and al, 2006,p269) قانونية غَت و قانونية بٌت ظهور إذل أدى قد و اغبكومية

 هبب و تبٌت وىي آلية غَت الشرعية ىذه أف غَت النشاطات، و القرارات شرعية بتعزيز معنية الريفية فاغبوكمة
 ويعاد عليها وبافظ اف هبب بنية لكنها نظاـ، أي يف فبنوحة غَت الشرعية بقائها، و استمراريتها أجل من تصاف أف

 .الريفية اؼبناطق يف النموذجية و الفعالة واؼبؤسسات البٌت ترقية و تقوية أنبية لىتتج مث ومن إنتاجها،
 ففي الفاعلُت، بُت دوما تكوف أف هبب اليت و للحوكمة، وىدؼ كأداة الشراكة ىبص :الثاني الطرح

 أف يبكنو ما ىذا و الفاعلُت، ؾبموعات بعض مرئية وعدـ القطاعات بعض ضعف من نتحقق الريفية اؼبناطق
 اؼبركزي الدور على تلح الريفية للتنمية اغبالية اؼبقاربات إف القرار، أخذ طرؽ و اغبقيقية الشراكات بنية يعيق
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 اتفاقيات بناء و التفاوض للتبادؿ، الشراكات ىذه يف الفاعلُت ؾبموعات كل سبثيل و مسانبة يعٍت للفاعلُت،
 .(CONNELLY,S, and al, 2006,p269).اسًتاتيجيات إنشاء و القرار ألخذ مسبقة

 ىذه اإلدماجية، اؼبيزة أو القطاعية التعددية ىي اؼبستدامة الريفية للتنمية اغبالية اؼبقاربات خصائص من
 مشًتؾ إنشاء يف للتقليدي مكاف وال قطاعية ىي اغبكومية البٌت و اؼبؤسسات ألف كبَتة، صعوبة سبثل اػباصية

 متعددة تنمية ظروؼ خلق و الصعوبة ىذه بتجاوز تسمح وسيلة ىي الريفية فاغبوكمة اؼبدؾبة، للسياسات
 .اػبواص الفاعلُت ؾبموع تثمُت على مبنية القطاعات
 أساسػػػػػػيُت فػػػػػػاعلُت دومػػػػػػا لػػػػػػديهم فػػػػػػاؼبزارعُت الريفيػػػػػػة، اؼبنػػػػػػاطق يف السػػػػػػائد النشػػػػػػاط كانػػػػػػت الزراعػػػػػػة إف وكمػػػػػػا

 فػػػػػػػػإف اؼبتخلفػػػػػػػػة والػػػػػػػػدوؿ  اؼبتطػػػػػػػػورة لػػػػػػػػدوؿا يف ـبتلفػػػػػػػػة وألسػػػػػػػػباب اؼبنػػػػػػػػاطق، ىػػػػػػػػذه يف اغبصػػػػػػػػريُت الفػػػػػػػػاعلُت وإال
 ىػػػػػػػػم يعػػػػػػػػودا دل اؼبػػػػػػػػزارعُت فػػػػػػػػإف ذلػػػػػػػػك ومنػػػػػػػػذ الوضػػػػػػػػعية، ىػػػػػػػػذه غػػػػػػػػَتت قػػػػػػػػد والديبغرافيػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية التطػػػػػػػػورات
 صباعيػػػػػػا ويسػػػػػػَتوا يتفاوضػػػػػػوا أف علػػػػػػيهم فيجػػػػػػب الريفيػػػػػػة، اؼبنػػػػػػاطق يف اغبصػػػػػػريُت او اؼبسػػػػػػيطرين الفػػػػػػاعلُت أنفسػػػػػػهم

 يسػػػػػػػتعملوف لكػػػػػػػن ريفيػػػػػػػُت غػػػػػػػَت فػػػػػػػاعلُت ؾبموعػػػػػػػات مػػػػػػػع كػػػػػػػذا و ،اآلخػػػػػػػرين احملليػػػػػػػُت الفػػػػػػػاعلُت ؾبموعػػػػػػػات مػػػػػػػع
 االسػػػػػتعماؿ وفػػػػػق الريفػػػػػي للفضػػػػػاء البيئيػػػػػة واػبػػػػػدمات األمػػػػػبلؾ علػػػػػى اجتمػػػػػاعي طلػػػػػب فهنػػػػػاؾ الريفػػػػػي، الفضػػػػػاء
 بيئيػػػػػػػة، نوعيػػػػػػػة) مباشػػػػػػػر غػػػػػػػَت اسػػػػػػػتعماؿ أو ،...(اإلرث فضػػػػػػػاء الًتفيػػػػػػػو، فضػػػػػػػاء طبيعػػػػػػػي، ريفػػػػػػػي فضػػػػػػػاء) اؼبباشػػػػػػر

 ...(.اؼبنتجات نوعية
 كما اؼبستدامة الريفية التنمية سياسات قلب يف الريفية اغبوكمة قرار، و تنسيق تفاوض، وسيلة ارىاباعتب
 بعض سبثل مناسبة، ؿبلية شراكات خبلؿ من غالبا منفذة اؼبدؾبة الريفية السياسة"  OCDE كتاب يلخصو

 .(OCDE, 2006, p112)":اؼببادئ لبعض زبضع و اػبصائص
 .ووظيفية إدارية معايَت حسب معرفة اؽبدؼ اؼبنطقة إف :أوال
 .اؼبوارد و اؼبعارؼ يف يشًتكوف و شراكة، احملليُت واػبواص العموميُت الفاعلُت يشكل :ثانيا

 األىػػػػػػػػداؼ جملمػػػػػػػػوع و لئلقلػػػػػػػػيم واحػػػػػػػػدة رؤيػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب تصػػػػػػػػحيحية، ريفيػػػػػػػػة تنميػػػػػػػػة إسػػػػػػػػًتاتيجية ىنػػػػػػػػاؾ :ثالثااااااااا
 ".  اؼبشًتكة

 و كربى، اقتصادية بفعالية معقدة مسائل بتسيَت تسمح نبيةتسا مدؾبة، مقاربات مبوذج ىي اغبوكمة إف 
 ؾبموع بوجود يفسر وىذا الفاعلُت، كل تضم عمومية ونقاشات تعاقدية سياسات تعديل، طرؽ وضع تعٍت ىي

 من انطبلقا اتفاقيات إذل الوصوؿ اجل من بالتفاوض الفاعلُت ؾبموعات ؼبختلف تسمح وطرؽ مؤسسات
 وبتاج ىذا و اػباص، والقطاع اؼبدشل اجملتمع العمومي، القطاع بُت شراكات تكوين وكذا اؼبشًتكة، مصاغبهم
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 تكوف أي الشراكات، إطار يف تشتغل أف اجل من الوسائل و اؼبوارد، السلطة، بإعطائها احمللية اغبكومات لتعزيز
 ,DOUGLAS, D).البلمركزية طريقة إذل يؤدي  ما ىذا و واحمللي الوطٍت اؼبستوى على التشغيل وطرؽ البٌت تغَتات

2005, p233) 
 :الالمركزية .2

 األقاليم ألف وىذا قباحها، لضماف كآلية اؼبستدامة الريفية التنمية مشاريع اختيار يف البلمركزية تعترب
 اليت والتقاليد العادات إذل باإلضافة عليها، تتوفر اليت واإلمكانات اعبغرايف موقعها باختبلؼ زبتلف الريفية

 القريبة اغباكمة للمؤسسات إقليم كل تناسب اليت اؼبشاريع شكل ازباذ يًتؾ أف البد كاف لذا اطنيها،ق سبيز
 . اؼبشاريع ىذه لنجاح القرار المركزية تعزيز إطار يف منو،

 :الالمركزية مفهوم  1.2
 اغبػػػػػػػديث بػػػػػػػاؼبفهـو ليسػػػػػػػت فهػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ، و قبػػػػػػػاح ذو البلػػػػػػػداف، كػػػػػػػل يف عػػػػػػػاـ اذبػػػػػػػاه ىػػػػػػػي البلمركزيػػػػػػػة 

 .العمومية واإلدارة الدولة بُت مرتبط وتنظيمي قضائي ؿبتوى ولديها ما،سبا
 ىيئة بُت والكفاءات السلطات وتقسيم توزيع: "على يعوداف اؼبفهوماف لكن اؼبركزية نقيض ىي البلمركزية 

 .(ROIG,  CH, 1966)" اعبماعة ؿبيط أو مركزية غَت ىيئات و وطنية أو مركزية
 علػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػاجل أف هبػػػػػػػػػب الػػػػػػػػيت اؼبسػػػػػػػػػائل طبيعػػػػػػػػػة: البلمركزيػػػػػػػػػة نظريػػػػػػػػات يف مسػػػػػػػػػتعملُت معيػػػػػػػػػارين ىنػػػػػػػػاؾ

 ىػػػػػػػػػػذين إذل يضػػػػػػػػػاؼ احملليػػػػػػػػػة، للبػػػػػػػػػٌت اؼباليػػػػػػػػػة و القضػػػػػػػػػائية االسػػػػػػػػػتقبللية كػػػػػػػػػذا و احمللػػػػػػػػػي، و اؼبركػػػػػػػػػزي اؼبسػػػػػػػػػتوى
 .البلمركزية فيو تتم الذي اؼبستوى أو الفضائي اؼبستوى اؼبعيارين،

 عرفػػػػػػػػػػت ،FAO وثيقػػػػػػػػػػة يف مػػػػػػػػػػثبل، ركزيػػػػػػػػػػة،لبلم واسػػػػػػػػػػعة تعػػػػػػػػػػاريف صػػػػػػػػػػيغة السػػػػػػػػػػتينات، سػػػػػػػػػػنوات منػػػػػػػػػػذ 
 القطػػػػػػػاع مػػػػػػن اؼبػػػػػػوارد وزبصػػػػػػيص التجنيػػػػػػػد التسػػػػػػيَت، بػػػػػػالتخطيط، اػباصػػػػػػة الكفػػػػػػػاءات ربويػػػػػػل"  بأهنػػػػػػا البلمركزيػػػػػػة

 :كبو اؼبركزي العمومي
 .اؼبركزية العمومية واؼبنظمات الوزارات ميداف وحدات -

 .باإلدارة متعلقة ومستويات وحدات -

 .مستقلة عمومية وىيئات مؤسسات -

 .متخصصة أو إقليمية قوى -

 (.FAO, 2006, p 7) ".اعبمعوي والقطاع اػباص القطاع منظمات -

 البلسبركز أف حيث والبلسبركز، البلمركزية بُت تشابو على وبتوي لكنو واألمشل، األوسع يعترب التعريف ىذا
 ىو البلسبركز ألف ُتـبتلفت بطريقتُت األمر يتعلق أنو هبدوف الكتاب فبعض. البلمركزية أشكاؿ من شكل ىو
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 يسميو ما وىذا العاصمة، عن عموما البعيد الوطٍت لئلقليم أخرى أماكن حوؿ اؼبركزية اإلدارة خدمات سبوضع
 وثيقة يف أنو غَت". اؼبركزية العمومية واؽبيئات الوزارات ميداف وحدات"  أعبله اؼبذكور ،FAO  منظمة تعريف
 إذل موكلة للعمليات اؼبستقل للسَت الضروري القرار أخذ سلطة"  :أف البلسبركز إطار يف تشَت ،FAO منظمة

 اليت و البلمركزية، ؼببادئ بالنسبة البلسبركز حدود يبُت ىذا ،(FAO, 2006, p 13)" اػبدمات ىذه مسؤورل
 لصاحل اؼبركزية السلطة طرؼ من اؼبطبقة الكفاءات ربويل زبص البلمركزية"  أخرى تعريفات يف قبدىا

 (.GREFFE, X, 2005, p 32)" احمللية اغبكومات
 :بػػ يتعلق األمر أف على يدؿ" ؿبلية حكومات" مصطلح استعماؿ إف
 .اؼبارل التنفيذي، الشرعي،: اؼبستويات كل على السلطات و الكفاءات ربويل -

 .القرار أخذ طرؽ يف تغيَتات -

 أو اؼبنتخبُت اؼبندوبُت، راقبةؼب وسيلة ىي البلمركزية"  ألف العمومية للسياسات وضبط مراقبة طرؽ وضع -
 .(GREFFE, X, 2005, p 35) "اؼبطبقة العمومية للسياسات دائم تصحيح و تقييم وكذا اؼبوظفُت

 فهو  اؼبواطنُت ومعاملة الدولة، بناء يف بدورىا اؼباضي يف تربر أف يبكنها مركزية إدارة وجود يف البلسبركز إف
 .(GREFFE, X, 2005, p 9)" اإلقامة أمكاف تكان مهما للمشاكل، إجابات جبلب" يعدؿ

 لؤلسػػػػػػػػباب مبلئػػػػػػػػم غػػػػػػػػَت التسػػػػػػػػيَت مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػكل ىػػػػػػػػذا هبعػػػػػػػػل االجتمػػػػػػػػاعي و االقتصػػػػػػػػادي التطػػػػػػػػور أف غػػػػػػػػر
 (GREFFE, X, 2005, p 11) :التالية

 .القرار ألخذ ؽبا والضرورية اؼبفيدة واؼبعاعبة اؼبعلومة ىبص مشكل يطرح -

 .الفاعلُت من اؼبسؤولية تنزع -

 .مكيفة غَت سياسات تنفيذ إذل تقود -

 .فبكنة غَت حىت و فعالة غَت صعبة، الفاعلُت بُت اؼبفاوضات ذبعل -

 .مرتفعة إدارة تكاليف عنها ينتج -

 مػػػػػػن اقتصػػػػػػادية تنميػػػػػػة اجػػػػػػل مػػػػػػن حػػػػػػظ البلمركزيػػػػػػة مػػػػػػن ذبعػػػػػػل االقتصػػػػػػادي للنظػػػػػػاـ الكػػػػػػربى التحػػػػػػوالت
 ونظػػػػػػػم قصػػػػػػػَتة، حيػػػػػػػاة دورة ذات منتوجػػػػػػػات إذل تػػػػػػػؤدي الطلػػػػػػػب وذبزئػػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػػة التقلبػػػػػػػات إف جهػػػػػػػة،
 قويػػػػػػػػة غبركػػػػػػػػة البػػػػػػػػاب يفػػػػػػػػتح الػػػػػػػػذي التعمػػػػػػػػيم أخػػػػػػػػرى، جهػػػػػػػػة مػػػػػػػػن كبػػػػػػػػَتة تكيػػػػػػػػف قػػػػػػػػدرة إذل ربتػػػػػػػػاج إنتػػػػػػػػاج

 عػػػػػػػػن البحػػػػػػػػث فػػػػػػػػإف الظػػػػػػػػروؼ، ىػػػػػػػػذه يف و دائمػػػػػػػػة، منافسػػػػػػػػة يف األقػػػػػػػػاليم هبعػػػػػػػػل االقتصػػػػػػػػادية للنشػػػػػػػػاطات
 احمللػػػػػػي، اؼبسػػػػػػتوى ىعلػػػػػػ إال فعالػػػػػػة بصػػػػػػفة تسػػػػػػَت اف يبكػػػػػػن ال  دائمػػػػػػة طريقػػػػػػة ىػػػػػػو جديػػػػػػدة منافسػػػػػػة عوامػػػػػػل
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 يف تسػػػػػػػاىم ؿبػػػػػػػدد، فضػػػػػػػاء علػػػػػػػى الفػػػػػػػاعلُت بػػػػػػػُت التنسػػػػػػػيق وتسػػػػػػػهيل للمؤسسػػػػػػػات فعالػػػػػػػة بتنميػػػػػػػة البلمركزيػػػػػػػة
 :منها مشاكل طرح تتجنب البلمركزية لكن اػباصة، احمللية اؼبوارد تقييم طريقة

 تقسػػػػػيمهم ارث عػػػػػن التسػػػػػاؤؿ عديػػػػػدة بلػػػػػداف علػػػػػى الصػػػػػعب فمػػػػػن فيػػػػػو، تقػػػػػـو الػػػػػذي اؼبسػػػػػتوى مشػػػػػكل -
 الكفػػػػػػػػاءة أف يعػػػػػػػػٍت الػػػػػػػػذي الفرعيػػػػػػػػة مبػػػػػػػػدأ نستحضػػػػػػػػر النظػػػػػػػػري اؼبسػػػػػػػػتوى وعلػػػػػػػػى الفضػػػػػػػػائي، و دارياإل

 ربولػػػػػت الػػػػػذي اؼبسػػػػػتوى الكفػػػػػاءة، نػػػػػوع وبػػػػػدد ومػػػػػا تنفيػػػػػذا، أفضػػػػػل هبعلهػػػػػا الػػػػػذي اؼبسػػػػػتوى علػػػػػى ربػػػػػوؿ
 اعبماعػػػػػات فعاليػػػػػة أو الفعاليػػػػػة علػػػػػى مبينػػػػػة ذبريبيػػػػػة وظيفيػػػػػة، معػػػػػايَت"  إذف االثنػػػػػُت بػػػػػُت والتكيػػػػػف فيػػػػػو

 .(REGOURD, S, 2004, p 64)" اؼبهارة ؼبمارسة تأىبا راألكث

 صبع من انطبلقا للدولة، األساسية الوظائف من فواحدة والفضائية، االجتماعية الفروقات مشكل -
 طريق عن واإلدارات، اؼبناطق بُت الثروات توزيع إعادة ضماف ىو الوطٍت اؼبستوى على الضرائب
 تعٍت البلمركزية إطار يف القرارات فإف اؼبباشر، غَت أو اؼبباشر وؿللتح أخرى وأشكاؿ العمومية اػبدمات

 من اؼبدفوعة الضرائب أي احمللية، الضرائب طريق عن فقط سبوؿ احمللية العمومية اػبدمات نفقات أف
 فإف ذلك، إذل باإلضافة والفضائية االجتماعية الفروقات لزيادة يؤدي فهذا احملليُت، اؼبسانبُت طرؼ

 الفروقات حدة من تزيد نتائج ؽبا تكوف أف ويبكن فعالة، غَت احمللي اؼبستوى على التوزيع ادةإع سياسة
 األغنياء طريق عن التجنب تكلفة أف يفًتض للفقراء، أجر األغنياء دفع إذل أثره يرجع نظاـ كل"  ألف
" دائم النظاـ ذاى يكوف أف أجل من وىذا يسددونو، الذي التحويل مبلغ من أعلى تكوف اؼبسؤولية ؽبذه

(LAURENT,D, 2004, p 37)، إحداث تعيد ال حىت احمللي اؼبستوى على ضعيفة التجنب تكلفةو 
 .الوطنية بالتحوالت احمللية اؼبالية التمويبلت لضم آليات وضع عن البحث هبب تقويتها، أو فروقات

 قاـ حيث ل،مستعم ربليلي وبإطار دبؤشرات وتتعلق بسيطة ليست األقاليم ثروة مسلة إف
 مثل واالجتماعية االقتصادية اؼبفاىيم بعض فضاء لتخصيص فقط يكفي ال انو كيفية بشرح دافيس
 و فرنسا يف أمثلة من انطبلقا PIB (LAURENT,D, 2004, 2005, p44.) اؼبؤشر نفس استعماؿ الثروة،

 ضعيف ساكن، كلل مرتفع ،PIB استعماؿ حسب متنوعة اؼبناطق بُت االختبلفات أف بُت أوربا، يف
 :بػػ يفسر ما وىذا صحيح والعكس ساكن، لكل

 .التوزيع إعادة لسياسات كنتيجة مباشرة، غَت عائدات تدفقات وجود -

 .اإلقليم خارج تلتقط أف يبكن اإلقليم عن تنتج اؼبضافة القيمة من كبَت جزء -
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 بتنفيػػػػػػذىا، ربػػػػػػيط الػػػػػػيت الصػػػػػػعوبات إذل يشػػػػػػَت الفضػػػػػػائية، الفروقػػػػػػات علػػػػػػى لبلمركزيػػػػػػةا اثػػػػػػر حػػػػػػوؿ النقػػػػػػاش إف
 االجتمػػػػػػػػػػاعي التطػػػػػػػػػػور ؼبتابعػػػػػػػػػػة يبلتتعػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػبب متواصػػػػػػػػػػلة طريقػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي البلمركزيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػإف الواقػػػػػػػػػػع، ففػػػػػػػػػػي

 .االقتصاديو 
 :المستدامة الريفية والتنمية الالمركزية  2.2

 بلػػػػػػداف يف ـبتلفػػػػػػة بطػػػػػػرؽ تطػػػػػػرح الريفيػػػػػػة األقػػػػػػاليم يف إشػػػػػػكاليتها فػػػػػػإف البلمركزيػػػػػػة، حػػػػػػوؿ االتفػػػػػػاؽ رغػػػػػػم 
 وبلػػػػػوغ احملليػػػػػة اغبوكمػػػػػة لتعزيػػػػػز كػػػػػأداة البلمركزيػػػػػة تعتػػػػػرب الشػػػػػماؿ، بلػػػػػداف ففػػػػػي اؼبتوسػػػػػط، البحػػػػػر بوجنػػػػػو  مشػػػػػاؿ
 علػػػػػى مبنيػػػػػة ،(الزراعػػػػػة) القطػػػػػاع أحاديػػػػػة ريفيػػػػػة تنميػػػػػة سياسػػػػػة مػػػػػن اؼبػػػػػرور ترافػػػػػق وىػػػػػي كبػػػػػَت، اجتمػػػػػاعي تػػػػػرابط

 تبعػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػة،احمل الغنػػػػػػػػػائم واسػػػػػػػػػتغبلؿ االسػػػػػػػػػتثمارات علػػػػػػػػػى مبنيػػػػػػػػػة القطاعػػػػػػػػػات متعػػػػػػػػػددة سياسػػػػػػػػػة إذل اؼبعاشػػػػػػػػػات
 (OCDE, 2006, 17) :التالية للتحققات

 اؼببلئمػػػػػة غػػػػػَت الريفيػػػػػة واؼبنػػػػػاطق اعبهويػػػػػة، الفروقػػػػػات مػػػػػن زبفػػػػػض دل اؼبعػػػػػاش و التوزيػػػػػع إعػػػػػادة سياسػػػػػات -
 .اغباالت أغلب يف تتطور دل

 .العمومية النفقات على كثَتا تؤثر اؼببلئمة غَت الريفية للمناطق اؼبنسوبة اؼبعاشات وزف -

 تنظيم أو األرض مثل اؼبوارد بعض إذل الوصوؿ لتسيَت القديبة الريفية الطوائف اكتماؿ عدـ اث،األحب بينت
 منح زبوؿ عندما"  أف تبُت متخلفة كثَتة بلداف يف التجريبية الدراسات فنتائج يتطور، نطاؽ يف األخطار تسيَت
  ,PLATTEAU)" البقايا إذل للفقراء تًتؾ ال و نفسها، خدمة إذل أوال تتجو احمللية فالنخب ؿبلية لتنظيمات اؼبوارد

JPH, et autres, 2001, p 224)، التالية اػببلصة إذل تصل الدراسات ىذه و : 
 أف على قادرة الدولة تكن دل فإف ، السلطة أمواؿ استنزاؼ من احمللية النخب ؼبنع معايَت تضع أف هبب الدولة"

 مستوى على ـبيبة نتائج إلعطاء حظوظ ؽبا اؼبستدامة الريفية للتنمية يةالتسانب اؼبقاربة فإف اؼبهم، الدور ىذا تلعب
 غَت الدولة فيها تكوف اليت البلداف أف ومفادىا ذبنبها، نستطيع ال اليت اػببلصة إذل فنصل األقل، على العدالة
". احللنج  حظوظ لديها تكوف وال مركزية، ال كانت مهما تسانبية مقاربة ىناؾ فليس وفاسدة، فعالة

(PLATTEAU,  JPH, et autres,2001, p 225.) 
 لشػػػػػػػػغل الريفيػػػػػػػػة األقػػػػػػػػاليم يف ؿبليػػػػػػػػة بػػػػػػػػٌت و بتجمعػػػػػػػػات تسػػػػػػػػمح أف البلمركزيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى هبػػػػػػػػب أىػػػػػػػػدافها لبلػػػػػػػػوغ و

 :عديدة وظائف
 .العمومية اػبدمات عرض سيَتا8اؼهت -

 .ةالطبيعي اؼبوارد استعماؿ ىبص فيما خاصة الفاعلُت، بُت الصراعات لتسيَت إطار منح -
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 مػػػػػػػن و الوسػػػػػػػائل، وربريػػػػػػػك للتنميػػػػػػػة ؿبليػػػػػػػة إسػػػػػػػًتاتيجية لتأسػػػػػػػيس الفػػػػػػػاعلُت بػػػػػػػُت تفػػػػػػػاوض إطػػػػػػػار مػػػػػػػنح -
 .التنفيذ حيز اإلسًتاتيجية ىذه لوضع اؼبالية الوسائل ضمنها

 تسػػػػػػػػمح أف يبكػػػػػػػػن احملليػػػػػػػػة القػػػػػػػػوى و اإلقليميػػػػػػػػة التجمعػػػػػػػػات"  ألف ؿبليػػػػػػػػة، لتنميػػػػػػػػة مهمػػػػػػػػة الوظػػػػػػػػائف ىػػػػػػػػذه
 إعػػػػػػادة علػػػػػى بالبحػػػػػث مػػػػػثبل عػػػػػائق، تكػػػػػوف أف يبكػػػػػن لكػػػػػػن وربكػػػػػيم، اقشػػػػػةمن أمػػػػػاكن كوهنػػػػػا اقتصػػػػػادية حبركيػػػػػة
 (.TONNEAU,  J.PH, et autres, 2003, p 181)"  ؿبليا مركزية مباذج إنتاج

 :الوظيفية التعددية .3
 بل فقط، واغبيواشل النبايت باإلنتاج اؼبتعلقة الفبلحية األبعاد ربقيق على الريفية األقاليم وظيفة تقتصر تعد دل

 والسياحة التقليدية واغبرؼ التحويلية الصناعات لتشمل وظيفتها توسيع إطار يف أخرى أبعاد لتشمل دتامت
 أوفياء وبقائهم معيشتهم ظروؼ ربسُت أجل من الريفيُت للسكاف الدخل مصادر لتنويع  وىذا اخل،... البيئية
 .األقاليم باقي عن زىايبي مادي وغَت مادي كموروث تبقى حىت األقاليم ىذه يف اؼبوجودة للمهن
 :الوظيفية التعددية مفهوم  1.3

 الزراعة تطور مع نسيناىا مت للزراعة، قدصل واقع حالة اكتشاؼ إعادة إال ىي ما الوظيفية التعددية 
 .(MUNDLER , 2001) .الزراعي للنشاط متداخلة ميزة ىي الوظيفية التعددية واؼبنتجة، التنافسية

 على يعود النشاط فتعدد فيو، التغَت أو النشاط تعدد مع الوظيفية التعددية ـومفه خلط هبب ال أنو غَت 
 اغبالة ىذه زراعية، غَت أنشطة أو نشاط الزراعي النشاط بالتوازي يبارسوف عائلة أفراد أو اؼبزارع فيها يكوف حالة

 .لئلدارة اإلصبارل العائد تركيبة يف زراعية غَت عائدات بوجود تًتجم
 فالتعددية الزراعي باإلنتاج اؼبرتبطة األنشطة أو الزراعي اإلنتاج على تطبق أف فيمكن للتنويع، ةبالنسب أما 

 فحص ىي الوظيفية التعددية: " فإف الزراعة حالة ويف نشاط، يتممها اليت اؼبختلفة الوظائف على تعود الوظيفية
 DURAND, G, and) .الزراعي القطاع أو عُتللمزار  ـبتلفة نشاطات طريق عن اؼببلئمة، وغَت اؼببلئمة اؼبنتوجات

al, 2003, p 13)، ونبا اإلنتاج حصيلة من نوعُت يسبب الزراعي النشاط أف أي: 
 (.مبلئم إنتاج حصيلة) مادية أمبلؾ شكل ربت: األوؿ -

 (.مبلئمة غَت حصيلة) اؼبادية األمبلؾ غَت أخرى أشكاؿ ربت: الثاشل -

  (DURAND, G, and al, 2003, p 16 ): التالية بالطريقة الزراعة وظائف تصنيف يقًتحوف آخروف باحثوف
 ىذه لنوعية اإلنتاج حصيلة اآلخر و ذاهتا، حبد اؼبنتوجات ىبص واحد إنتاجيتُت، حبصيلتُت: اإلنتاج -

 .اؼبنتوجات
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 .اخل...طبيعية أضرار إحداث وجوده، عدـ أو التلوث وجود اؼبوقع، نوعية: اؼبوقع و الفضاء تسيَت -

 .بيئية خدمات اجتماعية، خدمات ،(االقتصادي النشاط يف العمل يف تساىم) اقتصادية خدمات: دماتاػب -

 وأيضا  الوظائف لبعض البلذبارية الطبيعة بسبب السوؽ بآليات تقيم أف يبكن ال الوظائف ىذه ؾبموع إف
 ال أنو يعٍت اؼبلحق اؼبنتوج ،"ملحقة منتوجات" غالبا ىي للزراعة مادية أمبلؾ تكوف ال اليت اإلنتاج ؿبصوالت

 فإف تقريبا، ثابتة العبلقة كانت وإف اقتصادي، لنشاط انتاجيتُت حصيلتُت بُت ثابتة تقريبا أو ثابتة عبلقة توجد
 .النسبة نفس يف دائم منتجة اإلنتاجُت حصيلة

 ونوعية الطبيعة ؿحو  اعبديد االجتماعي الطلب على ترد واليت الزراعة، سبنحها اليت البيئية اػبدمات نعرؼ
 العوامل منظور من ربلل، أف يبكن الزراعي بالنشاط مباشرة غَت بطريقة أو مباشرة اؼبرتبطة اػبدمات، ىذه. اغبياة

 استعملو والذي ،مارشاؿ. أ منذ االقتصاد يف يوجد اػبارجية العوامل مفهـو إف. سبنحو الذي الرفاه أو اػبارجية
 ؼبختلف العمراشل التجمع القرب، من اؼبتأتية"  اػبارجية اآلثار بفضل لصناعةا يف اإلنتاج تكاليف البفاض لشرح

(LONGUEPEE, J, 2002, p2)". اإلنتاج تكاليف هتيئة على القادرة االهبابية اآلثار تشكل اؼبؤسسات،  فهي.
 فالعامل: وثري دؿبد اػبارجي العامل مفهـو أصبح بيقو أعماؿ مع. ذبارية وغَت مبنية اهبابية خارجية عوامل إذف

 واالستهبلؾ، اإلنتاج طرؽ من يأيت أف يبكن و السوؽ، خارج أثر يبثل اهبايب، أو سليب يكوف أف يبكنو اػبارجي
 ,LONGUEPEE, J)". اإلنساف نشاط ىو أصلو أف أي بطبيعتو بشري يبقى"  ىو التعريف ىذه حسب لكن

2002, p 4). 

 بشري يعد دل أصلو خارجي كعامل" معرفة األخَتة ىذه والرفاه، جياػبار  العامل لتمييز البشرية اؼبيزة تعتمد
 من الناتج اػبارجي العامل إطار ففي والطبيعة، اإلنساف عن الناذبة التدفقات منو نقصي أف دوف طبيعي ولكن
 يبارس و طبيعي فاعل طريق عن ومرسل اػبارجي األثر أصل ىو حدوثو، يف اإلنساف اشًتاؾ او االنساف طرؼ

 اهبابية قيمة" ىو الرفاه أف ربديد هبب وكذلك. (LONGUEPEE,  J, 2002, p10)" مثيلو على السوؽ خارج أثر
 ,LONGUEPEE)" االقتصاديُت الفاعلُت طرؼ من كره أو استحساف ؿبل تكوف اليت اللحظة من انطبلقا سلبية أو

J, 2002, p 11). وجود ناحية من بالعرض، يلتقي لبط ىناؾ يكوف أف هبب اػبارجية، للعوامل بالنسبة وكما 
 .سلبا أو إهبابا الرفاىية تغَت عوامل

 جعلهػػػػػػػا ظػػػػػػػروؼ بتحديػػػػػػػد يسػػػػػػػمح اػبػػػػػػػارجي العامػػػػػػػل دبفهػػػػػػػـو للزراعػػػػػػػة البيئيػػػػػػػة اػبػػػػػػػدمات فهػػػػػػػم إف بػػػػػػػذلك
 التعدديػػػػػػة معاعبػػػػػػة طريقػػػػػػة علػػػػػػى ينطبػػػػػػق ىػػػػػػذا لكػػػػػػن اػبػػػػػػدمات، ىػػػػػػذه تعويضػػػػػػات وأشػػػػػػكاؿ ظػػػػػػروؼ أي داخليػػػػػػة
  (VERMERSCH,  D, 2001): الوظيفية للتعددية مقاربتُت مبيز حيث الوظيفية
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 منتوجػػػػػػػات بوجػػػػػػػود تقػػػػػػػر اقتصػػػػػػاديةو  قطاعيػػػػػػػة مقاربػػػػػػػة وىػػػػػػػي ،OCDE طػػػػػػرؼ مػػػػػػػن اؼبتبنػػػػػػػاة :االيجابياااااااة المقاربااااااة
 بعضػػػػػػها يبثػػػػػػل الػػػػػػيتو  ملحقػػػػػػة منتوجػػػػػػات و ،(زراعػػػػػػة توجػػػػػػاتمن) القاعديػػػػػػة اؼبنتوجػػػػػػات تشػػػػػػمل ،للزراعػػػػػػة متعػػػػػػددة

 . سوؽ ؽبا يوجد الو ( ةبيئي عوامل) العمومية لفوائدا أمبلؾ

 األىػػػػػػػداؼ بػػػػػػػػمجموع اؼبقاربػػػػػػػة ىػػػػػػػذه يف الوظيفيػػػػػػػة ديػػػػػػػةالتعد تعػػػػػػػرؼ حيػػػػػػػث :النمطياااااااة أو المدمجاااااااة المقارباااااااة
 اإلطػػػػػػػار مػػػػػػػن فنخػػػػػػػرج اجملتمػػػػػػػع، و االقتصػػػػػػػاد للبيئػػػػػػػة، بالنسػػػػػػػبة الزراعػػػػػػػة مكانػػػػػػػة و الػػػػػػػروابط أي ،للزراعػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػطرة
 أمػػػػػػػبلؾ أهنػػػػػػػا علػػػػػػػى اؼبعروفػػػػػػػة البيئيػػػػػػػة دماتاػبػػػػػػػو  األمػػػػػػػبلؾ تعػػػػػػػوض ال الػػػػػػػيت لسػػػػػػػوؽا نقػػػػػػػائص إلصػػػػػػػبلح احملػػػػػػػدد
 .عمومية

 :والريفية الزراعية التنمية سياسات على نتائج ؽبما واللتاف رؤيتُت قبد اؼبقاربتُت، ىاتُت خبلؿ من
 سلبية آثار لو الزراعي النشاط حدة زيادة إف ،الوظيفية للتعددية البيئي الزراعي باؼبفهـو نصفها :األولى الرؤية
 نوعية حوؿ االجتماعي الطلب حسب و الوضعية، ىذه مواجهة ويف الطبيعية، للموارد هبدـ تًتجم البيئة على

 طرؼ من تعويضات مقابل الطبيعية، للموارد أقل وتلف أقل تلوث تسبب حدة أقل زراعة لبتار البيئة،
 (REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p8).الدعم سياسات
 ؾبمػػػػػػػوع زبػػػػػػػص لكػػػػػػن الزراعػػػػػػػة، تقػػػػػػػدمها الػػػػػػيت اػبػػػػػػػدمات يف الوظيفيػػػػػػػة ةالتعدديػػػػػػ ربصػػػػػػػر ال :الثانياااااااة الرؤيااااااة
 االقتصػػػػػػػػػػادية البيئػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع وعبلقػػػػػػػػػػاهتم األنظمػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذه مكػػػػػػػػػػاف وكػػػػػػػػػػذا الزراعػػػػػػػػػػي اإلنتػػػػػػػػػػاج أنظمػػػػػػػػػػة فبيػػػػػػػػػػزات

 العبلقػػػػػػة االعتبػػػػػار بعػػػػػػُت لؤلخػػػػػذ احمللػػػػػػي اؼبسػػػػػتوى علػػػػػػى الوظيفيػػػػػة التعدديػػػػػػة فهػػػػػم يعػػػػػػٍت وىػػػػػذا واالجتماعيػػػػػة،
 ليسػػػػػوا اؼبػػػػػزارعُت كػػػػػل أف قبػػػػػوؿ أخػػػػػرى جهػػػػػة ومػػػػػن جهػػػػػة، مػػػػػن األخػػػػػرى طاتوالنشػػػػػا الزراعػػػػػي النشػػػػػاط بػػػػػُت

(.REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p9). الوظائف متعددي

 :المستدامة الريفية والتنمية الوظيفية التعددية  2.3
 والنشػػػػػػػاطات الزراعػػػػػػػة بػػػػػػػُت انفصػػػػػػػاال خلػػػػػػػق و الزراعػػػػػػػي اإلنتػػػػػػػاج زبصػػػػػػػيص إذل دفػػػػػػػع  العوؼبػػػػػػػة مبػػػػػػػوذج إف

 نشػػػػػػاطات لعػػػػػػدة جنػػػػػػب إذل جنبػػػػػػا اغبضػػػػػػور لًتقيػػػػػػة وسػػػػػػيلة ىػػػػػػي اؼبسػػػػػػتدامة الريفيػػػػػػة التنميػػػػػػة إف خػػػػػػرى،األ الريفيػػػػػػة
 اؼبسػػػػػػػتدامة الريفيػػػػػػػة التنميػػػػػػػة ألف الريفػػػػػػػي، الفضػػػػػػػاء نفػػػػػػػس مسػػػػػػػتوى علػػػػػػػى أو الزراعػػػػػػػي االسػػػػػػػتثمار مسػػػػػػػتوى علػػػػػػػى

. والشػػػػػػػػػػػػبكات اؼبتداخلػػػػػػػػػػػػة والعبلقػػػػػػػػػػػػات التطبيقػػػػػػػػػػػػات االسػػػػػػػػػػػػًتاتيجيات، اؽبويػػػػػػػػػػػػات، تعريػػػػػػػػػػػػف بإعػػػػػػػػػػػػادة تسػػػػػػػػػػػػمح
(BELLETTI, G, and al, 2003). 

 ؿبلي، بيئي و اجتماعي اقتصادي نظاـ يف الزراعي النشاط وضع تعيد الوظيفية، للتعددية اؼبدؾبة اؼبقاربة
 على واحملافظة العمل مناصب ػبلق االقتصادية الوظائف"  اؼبتوسط البحر مشاؿ بلداف يف. البيئية بالوظائف ؿبيطا
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 ايضا ىذا. (REQUIER-DESJARDINS,  D, 2002, p 11)". الريفية نشاطاتال ؾبموع زبص اإلقليم، تشغيل
 :أف قبد الريفية اؼبناطق يف للزارعة اؼبهم الدور رغم و حيث اعبنوب، بلداف يف موجود
 .البفاض يف الريفيُت للسكاف بالنسبة الزراعيُت بالسكاف اؼبتعلق الوزف -

  يشػػػػػػهد مػػػػػػا ىػػػػػػذا و الزراعيػػػػػػة، لػػػػػػئلدارة اإلصبػػػػػػارل العائػػػػػػد يف ىامػػػػػػة بنسػػػػػػبة يسػػػػػػاىم الزراعػػػػػػي غػػػػػػَت العائػػػػػػد -
 .العائبلت وأفراد اؼبزارعُت أنشطة تعدد على

 اػبارجية العوامل بينها من العمومية، واألمبلؾ اػبارجية العوامل أنواع ـبتلف يبيز ربليل على ىذا يعتمد
 وصفها يبكن ؿبدد جغرايف فضاء يف إال توجد ال العمومية األمبلؾ بعض قبد.احمللية العمومية واألمبلؾ اإلقليمية
 اػبارجية العوامل فإف الشيء ونفس الفضاء، هبذا اػباصة اؼبادية غَت أو اؼبادية اػباصة اؼبوارد أنسجة ألهنا باحمللية،
 .إقليم ذات تكوف أف يبكن إنتاج أنظمة وفبيزات الطبيعي الوسط أو اؼبوارد وظيفة باؼبرة تعد واليت الزراعي والنشاط

 يف الزراعػػػػػػػػي وللنشػػػػػػػػاط ؿبػػػػػػػػدد معػػػػػػػػٌت يف الزراعػػػػػػػػي للنشػػػػػػػػاط التعدديػػػػػػػػة تلػػػػػػػػك ىػػػػػػػػي الوظيفيػػػػػػػػة عدديػػػػػػػػةالت
 وظائفػػػػػػو، و الريفػػػػػػي للفضػػػػػػاء الوظيفػػػػػػة التعدديػػػػػػة وكػػػػػػذا معطػػػػػػى، إقلػػػػػػيم علػػػػػػى األخػػػػػػرى النشػػػػػػاطات مػػػػػػع عبلقاتػػػػػػو

 .للمزارعُت الوظيفية التعددية وأخَتا
 التحػػػػػػػػػوالت ليتحمػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػدجد اجتمػػػػػػػػػاعي طلػػػػػػػػػب ؿبػػػػػػػػػل الريفػػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػراىن، الوقػػػػػػػػػت يف
 اؼبتعلػػػػػق للػػػػػوزف القػػػػػوي بااللبفػػػػػاض تػػػػػًتجم التحػػػػػوالت ىػػػػػذه اؼبتوسػػػػػط األبػػػػػيض البحػػػػػر مشػػػػػاؿ بلػػػػػداف يف العميقػػػػػة،

 بقػػػػػػػػاء رغػػػػػػػػم اعبنػػػػػػػػوب، يف الريفيػػػػػػػػة، للفضػػػػػػػػاءات اإلصبػػػػػػػػارل السػػػػػػػػكاف عػػػػػػػػدد يف الػػػػػػػػزراعيُت والفػػػػػػػػاعلُت بالسػػػػػػػػكاف
 اؼبنػػػػػاطق يف اؼبتزايػػػػػد البطالػػػػػة مشػػػػػكل وحػػػػػل العاملػػػػػة اليػػػػػد فػػػػػائض امتصػػػػػاص يبكنهػػػػػا فػػػػػبل رئيسػػػػػي كنشػػػػػاط الزراعػػػػػة
 واؼبنتوجػػػػػات، اغبيػػػػػاة وأسػػػػػاليب طػػػػػرؽ يف التطػػػػػورات اغبضػػػػػر، لسػػػػػكاف القػػػػػوي فػػػػػالنمو ذلػػػػػك، إذل إضػػػػػافة الريفيػػػػػة،

 بوظػػػػػػائف يػػػػػػًتجم الريفػػػػػػي الفضػػػػػػاء علػػػػػػى جديػػػػػػد طلػػػػػػب سػػػػػػبب قػػػػػػد البيئػػػػػػة، و اؼبػػػػػػوارد علػػػػػػى باحملافظػػػػػػة االىتمػػػػػػاـ
 :ىي جديدة
 . اإلنتاجية الوظيفة -

 مقيمػػػػػُت بوصػػػػػوؿ سػػػػػكاهنم زيػػػػػادة تشػػػػػهد اغبضػػػػػرية مػػػػػن القريبػػػػػة الريفيػػػػػة فالفضػػػػػاءات: السػػػػػكنية الوظيفػػػػػة -
 السػػػػػػػكنات، نػػػػػػػدرة)  اؼبػػػػػػػدف يف السػػػػػػػكن مشػػػػػػػاكل مػػػػػػػن يهربػػػػػػػوف أو اغبيػػػػػػػاة نوعيػػػػػػػة عػػػػػػػن يبحثػػػػػػػوف جػػػػػػػدد
 (.اخل...االهبار ارتفاع

 .الوظيفة ىذه انتعاش و حيوية تشهد الريفية السياحة فتنمية: وترفيو ارث وظيفة -
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 النبػػػػػايت الغطػػػػاء تنػػػػػوع بػػػػالًتؾ، واؼبهػػػػػددة الضػػػػغط ربػػػػت الػػػػػيت النػػػػادرة اؼبػػػػػوارد علػػػػى احملافظػػػػػة: بيئيػػػػة ةوظيفػػػػ -
 الطبيعيػػػػػػػػػة األخطػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػن اغبمايػػػػػػػػػة أيضػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػمل البيئيػػػػػػػػػة فالوظيفػػػػػػػػػة اؼبوقػػػػػػػػػع، تنػػػػػػػػػوع وكػػػػػػػػػذا واغبيػػػػػػػػػواشل

 .اخل....الغابات نَتاف  كالفياضانات

 و ذبارية وخدمات منتوجات انتاج فضاء فهو اغبارل، تمعاجمل طلب إذل بالنظر الوظيفة متعددة الريفي الفضاء
 الطبيعي اإلرث وحفظ الًتفيو خدمات بيئية، منتوجات فهناؾ الزراعية اؼبنتوجات إذل باإلضافة ذبارية، غَت

 للمزارعُت وظيفية تعددية أيضا ىي البيئية التعددية فإف لذلك، ونتيجة. اإلقليمي التوازف حفظ وكذا والثقايف،
 .لئلقليم العامة االقتصادية اغبركية يف دورىم طريق عن وكذا واؼبنتوجات، اػبدمات ىذه منتجي همبصفت

 :  خبلؿ من اؼبستدامة الريفية بالتنمية مرتبطة الثبلثية  الوظيفية التعددية إف
 فهمب تسمح مقاربة وسبنحو الزراعي، للنشاط دعامة انو يف احملصور الدور من الريفي الفضاء زبرج :أوال
 و القطاعية اؼبقاربة من باػبروج وتسمح اؼبتجددة الطبيعية للموارد مناسبة مكانة بإعطاء عمومو، يف الريفي الفضاء
 .التجارية وغَت التجارية الزراعية غَت الزراعية، النشاطات ـبتلف بُت العبلقات االعتبار بعُت األخذ

 تزويدا األقل األقاليم مثبل، حاالت عدة يف تظهر اؼبستدامة ةالريفي بالتنمية الوظيفية التعددية اىتماـ إف :ثانيا
 فهذه متناوبة وكإسًتاتيجية الدورل، السوؽ يف تنافسية لتبقى إنتاجيتها زيادة على قادرة ليست اإلنتاج بعوامل
 اؼبوارد بُت باعبمع اؼبرتبطة واػبدمات اؼبنتوجات، ـبتلف يف اػباصة واػبدمات اؼبنتوجات تطور أف هبب األقاليم

 و اؼبختلفة االرتباطات بفهم تسمح الوظيفية التعددية طريق عن فاؼبقاربة الزراعية، وغَت الزراعية احمللية والطاقات
 .وتقييمها الوسائل ىوية بتعريف

 أي إقلػػػػػػػػيم، ذات تكػػػػػػػػوف أف هبػػػػػػػػب الوظيفيػػػػػػػػة التعدديػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػتدامة، الريفيػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػة منظػػػػػػػػور مػػػػػػػػن :ثالثااااااااا
 جػػػػػػػد بطريقػػػػػػػة العموميػػػػػػػة السياسػػػػػػػات توجيػػػػػػػو قواعػػػػػػػد علػػػػػػػى للحصػػػػػػػوؿ معطػػػػػػػى إلقلػػػػػػػيم بالنسػػػػػػػبة ىويتهػػػػػػػا تعريػػػػػػػف

 .فعالة و ىادفة
 :اإلقليم .4

 وينتجوف القيم نفس يتقاظبوف و يتعاونوف خواص، و عموميُت فاعلُت شبكة و فضاء عن عبارة ىو اإلقليم
 النموذج ىو اغبارل الوقت يف اإلقليمي فالنموذج اإلقليم، هبذا خاصة موارد تنشيط طريق عن اقتصادية حركية معا

 يفسر االىتماـ ىذا  لئلقليم العمرانية التهيئة عن مسؤولة وطنية بٌت و ،OCDE تبنتها زراعية لتنمية األساسي
 .العشرين القرف عادل عن ـبتلف عادل يف التنمية مشاكل تطرحها اليت التساؤالت دبختلف النموذج ىذا بعبلقات

BONANNO,  A, 2005, p 35) ) 
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 النظريات يف اإلسهاـ طريق عن الريفية، التنمية حوؿ التفكَت تغذية يف يساىم اإلقليمي النموذج
 األقاليم تنمية ىي احمللية الريفية التنمية تكوف عندما الريفية، للتنمية احمللي اؼبعيار هبسد فهو واؼبنهجية،

 السارية بالطرؽ وبقوة جدا متأثرا الريفي الفضاء جعل واجملتمعات لبلقتصاديات العاـ التطورحيث أف  .الريفية
 الريفية الفضاءات فهم الضروري فمن اغبضرية، ؼبراكزاو  الريفية الفضاءات بُت االرتباط وأساليب اؼبدف، يف

 . واؼبتوسطة الصغَتة اغبضرية واؼبراكز الريفية الفضاءات يضم إقليم يف تضعهم مقاربة طريق عن
 من ظروؼ خلق الذي احمللي، اإلبداع و التعاوف الفاعلُت، شبكات بتحريك اإلقليمية البنية أسلوب

 طرؼ من مولد التنظيمي، و التقٍت اعبماعي، التعلم فإف كذلك و احمللية، اؼبوارد تثمُت على مبنية تنمية أجل
 ـبتلفة، فضاءات إذل اؼبنتميُت الفاعلُت ؾبموعات بُت التعديل و التنسيق طرؽ ظهور يهيئ األسلوب ىذا

 حدوث وذبنب النشاطات ـبتلف بُت قوي ارتباط إذل ربتاج اليت الريفية الفضاءات بتنمية يسمح ما ذاى
 .اؼبتجددة الطبيعية اؼبوارد استعماؿ حوؿ صراعات

 أف كػػػػػػػوف ريفيػػػػػػػة، أقػػػػػػػاليم كبػػػػػػػو الريفيػػػػػػػة الفضػػػػػػػاءات تطػػػػػػػوير ىػػػػػػػي اؼبسػػػػػػػتدامة الريفيػػػػػػػة التنميػػػػػػػة رىػػػػػػػاف إف
 ؾبمػػػػػػػوع علػػػػػػػى مبػػػػػػػٍت تنميػػػػػػػة ؼبشػػػػػػػروع اؼبطػػػػػػػابق االجتمػػػػػػػاعي و ادياالقتصػػػػػػػ اعبغػػػػػػػرايف الفضػػػػػػػاء مثػػػػػػػل اإلقلػػػػػػػيم
 .الفاعلُت

 الريفيػػػػػة للفضػػػػػاءات ىػػػػػاـ مركػػػػػب تبقػػػػػى فالزراعػػػػػة الزراعػػػػػي و الريفػػػػػي بػػػػػُت التكيػػػػػف عػػػػػدـ و التمييػػػػػز رغػػػػػم
 يف التحػػػػػػديث طريػػػػػػق عػػػػػػن اؼبوضػػػػػػوع النمػػػػػػوذج عػػػػػػن ـبتلػػػػػػف جديػػػػػػد زراعػػػػػػي مبػػػػػػوذج تشػػػػػػمل الريفيػػػػػػة فالتنميػػػػػػة
 .إقليم بكل خدمات و جديدة منتوجات خلق يشمل ىو و الستينات، سنوات

 ذلػػػػػػػػك عػػػػػػػػن ينػػػػػػػػتج و التحػػػػػػػػديث، نظريػػػػػػػػة حتميػػػػػػػػة عػػػػػػػػن بعيػػػػػػػػدة اؼبسػػػػػػػػتدامة الريفيػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػة مقاربػػػػػػػػات
 معطػػػػػاة غبظػػػػػة يف تفاعػػػػػل نتػػػػػاج ىػػػػػي اإلقليميػػػػػة اغبركيػػػػػة أف نسػػػػػياف دوف األقػػػػػاليم عػػػػػن ـبتلفػػػػػة تنميػػػػػة مسػػػػػارات

 خارجيػػػػػػة غنػػػػػػائم و حتميػػػػػػات نتػػػػػػاج تصػػػػػػبح قليميػػػػػػةاإل اغبركيػػػػػػة أف أي احملليػػػػػػة، والقػػػػػػوى العامػػػػػػة القػػػػػػوى بػػػػػػُت
 . اغبظوظ استثمار و اغبتميات لتسيَت داخلية إجابة على والقدرة( اخل...حر تبادؿ عوؼبة،)
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 :خالصة
 القطاعػػػػػػػػات حيػػػػػػػػث مػػػػػػػػن متكامػػػػػػػػل اسػػػػػػػػًتاتيجي زبطػػػػػػػػيط ىػػػػػػػػي اؼبسػػػػػػػػتدامة الريفيػػػػػػػػة التنميػػػػػػػػة إسػػػػػػػػًتاتيجية 

 ؿبلػػػػػػػػي، ، إقليمػػػػػػػػي وطػػػػػػػػٍت،) اعبغرافيػػػػػػػػة واؼبسػػػػػػػػتويات  ،...(ةسػػػػػػػػياحي خدميػػػػػػػػة، زراعيػػػػػػػػة، صػػػػػػػػناعية،) االقتصػػػػػػػػادية
 مبػػػػػادئ إطػػػػػار يف دخلهػػػػػم مصػػػػػادر وتنويػػػػػع الريفيػػػػػة األقػػػػػاليم ألفػػػػػراد اؼبعيشػػػػػية الظػػػػػروؼ ربسػػػػػُت أجػػػػػل مػػػػػن( اخل...

 التنميػػػػػػػة نمػػػػػػػوذجب اؼبتعلقػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػة القػػػػػػػرارات والبلمركزيػػػػػػػة إقليميػػػػػػػة وحوكمػػػػػػػة شػػػػػػػفافية مػػػػػػػن اؼبسػػػػػػػتدامة، التنميػػػػػػػة
 .وتقاليدىم وعاداهتم مبادئهم وفق األفراد ىبتاره الذي اؼبناسب
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 الفصل الثاين:

نفاق العام عىل املتغريات الاكتصادية  أأثر الؤ

 اللكية
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 :تمهيد
 يف اؼبسطرة األىداؼ لتحقيق الدولة يد يف اؼبفضلة األداة اقتصادية سياسة باعتباره العاـ اإلنفاؽ يشكل 

 بو القياـ مت إنفاؽ كل ىدؼ احًتاـ ضرورة على يؤكدوف االقتصاديوف وجل للتنمية، الوطنية يجيةاإلسًتات إطار
 السياسات تسعى الغالب ويف لذلك، اؼبرافقة اإلجراءات فعالية من يزيد ما وىذا اؼبالية السياسة سَت أثناء

 إال ربقيقو يبكن ال الذي اؽبدؼ وىو اجملتمع، فئات عبميع واالجتماعي االقتصادي الرفاه توفَت إذل االقتصادية
 .للدخل عادؿ وتوزيع االنتاجية، للطاقات مستمر مبو طريق عن

 عجلة ربريك خبلؿ من االقتصادية التنمية ربقيق يف كبَتة بدرجة تساىم العاـ اإلنفاؽ وسياسة 
 منخفضة الفئات على لالدخ توزيع إعادة خبلؿ من االجتماعية العدالة ربقيق يف مهم دور ؽبا كما االستثمار،

 .وأىدافها أدواهتا ؽبا اقتصادية سياسة اإلنفاؽ هبعل ما وىو الشرائية، القدرة
 يف اؼبتمثل الكلي العرض جانب على اؼبالية، سياستها خبلؿ من الدولة بو تقـو الذي العاـ اإلنفاؽ يؤثر 

 سنة، تكوف ما عادة معينة زمنية فًتة خبلؿ االقتصادي النمو ظاىرة يف وبالتارل PIB اإلصبارل احمللي الناتج قيمة
 طرؼ من واالستثماري العائلي القطاع طرؼ من االستهبلكي يف اؼبتمثل الفعاؿ الكلي الطلب بتحفيز وىذا

 ؼبختلف اإلنتاجي اؼبستوى يف اغباصلة التغَتات خبلؿ من و. والعامة اػباصة واػبدمية اإلنتاجية اؼبؤسسات
 من الواردات وقيمة اػبارجي العادل إذل الصادرات قيمة من مكوناتو بتأثر التجاري يزافاؼب مستوى يتأثر القطاعات

 يف التشغيل مستويات على العاـ اإلنفاؽ سياسة وتؤثر فائض، أو عجز حالة يف هبعلو فبا اػبارجي العادل
 ألسعار القياسي الرقم على لتأثَتا إذل باإلضافة البطالة، ظاىرة على وبالتارل اؼبختلفة واػبدمية اإلنتاجية القطاعات
 التضخم مستويات على التأثَت وبالتارل للمستهلك، اؼبمنوحة اؼبعونات أو الدعم سياسة خبلؿ من االستهبلؾ

 . األسعار يف للتقلبات نتيجة
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 (االقتصادي النمو) اإلجمالي المحلي الناتج على العام اإلنفاق سياسة آثار: أوال
 النمو يعترب و للموارد العقبلشل االستغبلؿ طريق عن االقتصادي التوازف ربقيق إذل ادلالع دوؿ جل تسعى 

 عدة ذلك يف مستعملة اغبكومات لدى أنبية األكثر اؽبدؼ فهو اؼبنشود، زفاالتو  عناصر أحد االقتصادي
 ثإحدا أجل ومن االجتماعية،و  االقتصادية اجملاالت جل يف جيةاإلنتا الطاقات من الرفع أجل من سياسات

 ركز اليت اؼبهمة اؼبواضيع من وىو بالتنمية مقًتف النمو موضوع أف كما اػبدمات،و  للسع الكلي الطلب يف تغَتات
 عباس، جاسم محمود) .القائمة االقتصادية اغبقائقو  النظرية بُت الفصل يبكن ال حيث االقتصادي، الفكر عليها

 (.59ص ،2011
 تقليدية بعوامل يتأثر النمو أف على جلها اتفقت االقتصادي النمو مفهـو ليللتح تعرضت اليت األفكار أىم ومن

 يف إليها أضيفت وأن غَت. الطبيعية اؼبوارد ووفرة التكنولوجي، ىواؼبستو  ،يالبشر و  اؼبادي اؼباؿ ورأس العمل، عنصرك
 العاـ واإلنفاؽ التجاري، االنفتاح يف تتمثل و سابقتها، عن أنبية تقل ال أخرى عوامل اؼبعاصرو  اغبديث الفكر

 ،نجا الوىاب عبد علي). االقتصادية السياسات كفاءت مدى عن فضبل السياسيو  االقتصادي واالستقرار واػباص،

 (.569ص ،2012
 ارتيس بًتيك بو جاء ما االقتصادي، النمو ربقيق يف العاـ اإلنفاؽ دور بتحليل عنيت دراسات عدة توجد

 النشاط زيادة يف اىميس كلي اقتصادي ميكانيـز وفق االقتصادي النمو تستميل العامة النفقات أف أكد الذي
 النظريات بعض ركزت بينما ،(Patrick. A, at al, 1993, p288) مرتفعة إنتاجية معدالت ربقيقو  االقتصادي

 التحتية، يةالبين على كاإلنفاؽ االقتصادي النمو استمالة يف الفضل ؽبا أرجعتو  العاـ اإلنفاؽ بنود بعض على
 .ةاؼبقنع وربليبلهتا أسباهبا النظريات ىذه من ولكل التنمية،و  العلمي والبحث التعليم وخاصة البشري اؼباؿ رأس

 :االقتصادي النمو حول مفاىيمية مقاربة .1 
 ما القتصاد اإلصبارل الدخل يف الزيادة عن يعرب فهو واحد، نسق يف ذبتمع تعاريف عدة لو االقتصادي النمو

 ما لبلد الوطٍت الدخل كاف إذا و ،rبػ االقتصادي النمو عن التعبَت ويبكن سنة، تكوف ما عادة زمنية فًتة بلؿخ
Y يصبح اؼبوالية السنة يف فإنو معينة لسنة Y(1+r) سنوات لعدة و n يصبح Y(1+r)n .(Arnold chanssagnon, 

2012) 
 ؽبذا األفضل اؼبقياس ويعترب الزمن، عرب االقتصادي اإلنتاج يف الزيادة"  أنو على االقتصادي النمو فعرؼ شبَتو أما

 (75ص ،2014 قندوسي، طاوش)" اغبقيقي اإلصبارل احمللي الناتج ىو الناتج
 والء)". اغبقيقي الدخل من الفرد نصيب يف الزيادة تتم دبقتضاىا اليت العملية ىو"  فالنمو ساملسوف لتعريف ووفقا

 (.17 ص ،2013 ،دياب محمد وجيو
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 متبلحقة زمنية فًتات أو سنة تكوف ما عادة زمنية فًتة خبلؿ يف اؼبسجل االرتفاع" بأنو بَتو فليب يعرفو كما 
 (39ص ،1999 الظاىر، عبد سهير مصطفى، مدحت محمد) "اغبقيقي الصايف الناتج ىو توسعي اقتصادي ؼبتغَت

 (76ص ،2014 سي،قندو  طاوش) :أنو االقتصادي بالنمو اػباصة التعاريف من يربز 
 .اػباـ اغبقيقي الناتج حجم يف النسيب التغَت يقيس كمي متغَت -
 اؼبقدرة عن فعبل يعرب الذي اػباـ اغبقيقي بالنتاج تعريفو ارتبط وؽبذا االقتصادي، التوسع عن يعرب متغَت -

 .االقتصادي والتوسع االقتصادية
 والذي القدرة ومبو اغبقيقي النمو النمو، من نوعُت بُت مبيز وىنا اؼبنتجة، خاصة األمم ثروة يقيس متغَت -

 العاملة اليد من جزء تشغيل مت كبَتة القدرة ىذه كانت وكلما للدوؿ، اإلنتاجية القدرة يف الزيادة يبثل
 .العاطل اؼباؿ رأس من جزء وكذا

 الوطٍت الدخل أو للفرد اػباـ الداخلي اإلنتاج يف بالزيادة مرتبط فالنمو والتنمية، النمو بُت التمييز هبب -
 واالجتماعية االقتصادية اؼبركبات صبيع يف اؽبيكلي التغَت تدخل االقتصادية التنمية أما اغبقيقي،

 للتنمية اؼبتحدة األمم تعريف وحسب الداللة، نفس ؽبم ليس لكل مرتبطُت اؼبفهومُت أف إال للمجتمع،
 متغَت وىو اجملتمع جوانب وصبيع والثقايف االجتماعي اعبانب يف يكوف والتغَت التغَت، زائد النمو فهي

 الذي أساسي شرط يعترب مازاؿ االقتصادي النمو أف القوؿ يبكن عامة وبصفة كمي، منو أكثر نوعي
 . اؼبطلوبة الرفاىية إلحداث كايف غَت ولكنو كاف، بلد ألي اؼبواطنُت حياة مستوى يف ارتفاعا وبدث

 على التأثَت يف يساىم فبا ،(االنتعاش/الركود) االقتصادية ةالدور  موجات إذل اقتصادىا يتعرض دولة أي
 :اؼبوارل البياشل الشكل يوضحو ما وىو  ألخرى، اقتصادية دورة ومن ألخرى موجة من االقتصادي النمو معدالت

 .ألخرى دورة من االقتصادي موالن واقع توضيح(: 4) لشكلا
 
 
 
 
 
 

يد السياسات االقتصادية مع دراسة خاصة لسياسة اإلنفاق العام بالجزائر، أطروحة فرحي محمد، النمذجة القياسية وترش: المصدر
 .205ص ،1999دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 االقتصادي النمو معدؿ يكوف فقد االقتصادية، الدورة دبوجات يتأثر االقتصاد أف يبُت أعبله الشكل
 يوضحو مثلما ألخرى فًتة من يرتفع بينما ،-أ- القسم يوضحو مثلما ـبتلفتُت فًتتُت بُت الصفر يساوي
 ."B" منها أعلى قيمة إذل "A" معينة قيمة من ينتقل حبيث -ب– القسم
 يف األفراد رفاىية زيادة يف واستثمارىا االقتصادي النمو معدالت زيادة على العادل دوؿ جل تعمل

 متكاملة مؤشرات على تقـو و األفراد، حياة يف واالقتصادية االجتماعية: ميادين دةع تشمل والرفاىية اجملتمع،
 فإذا ،(اخل...االجتماعي الضمافو  الصحة التعليم، خدمات الصايف، األجر معدؿ: ذلك على مثاؿ) بينها فيها

 وفق افك االقتصادي النمو معدالت استثمار أف القوؿ يبكن النمو معدؿ بتحسن اؼبؤشرات ىذه ربسنت
 .(Roamina, B, et autres, 2006, p2). ورشيدة عقبلنية اقتصادية سياسات

 :االقتصادي النمو نماذج. 2
 ،واالستثمار االدخار تشمل اليت الرياضية العبلقات من ؾبموعة على مبنية االقتصادي النمو مباذج جل

 وربديد تبياف ىو األساسي ىدفها أف حيث. اؼباؿ رأس واحتياطي النشط، السكاف حجم من الديبغرايف والنمو
 . االقتصادي النمو مستوى ربديد أخرى بصورة أي اإلنتاج، مستوى لتغَت احملددة العوامل

 اقتصادي كنموذج تعترب اؼبختلفة، االقتصادي النمو مباذج أساسها على شكلت اليت األساسية اؼبعادالت
 :يف متمثلة رياضية أشكاؿ طبسة ربتوي وىي قاعدي

 
 :الشكل من الكلية اإلنتاج ةدال -

Y=F(K,L).....................(1) 
 :سبثل حيث

Y :الثابتة باألسعار السنوي اإلصبارل القومي اإلنتاج. 
K :القومي االقتصاد يف اؼبوظف اغبقيقي اؼباؿ رأس حجم. 
L :االقتصاد يف اؼبوظفة العاملة القوى حجم. 

 اإلنتاجية اؼبوارد نوعيةو  لكمية تابع عن عبارة الناتج جمح ففإ ىذه، الكلي اإلنتاج دالة إذل استنادا
 إذل النظر هبوز ال أنو كما. العمل ؿ،اؼبا رأس ىي الدالة يف مبُت ىو كما العوامل وىذه اإلنتاج، يف اؼبستخدمة
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 الناتج حجم بُت العبلقة تتغَت أف بد ال بالتارلو  ىبتلف، العوامل ىذه تناسق إف مث ثابت، كعامل العوامل من أي
 .الزمن عرب اإلنتاج عوامل بُت و

 : االدخار مستوى ربديد معادلة -

(0..................)S=sY 

S :الكلية االدخار قيمة. 
s :بُت ؿبصور يكوف الدوؿ أغلب ثابت، لبلدخار اغبدي اؼبيل أف يفًتض حيث. )االدخار اغبدي اؼبيل 

 (.%22 و 02
 :واالستثمار االدخار بُت اؼبساواة -

(3.).................S=I 

I :(.مغلق اقتصاد ظل يف) االستثمار حجم عن عبارة 
 :اعبديدة االستثمارات عن اؼبتولد اؼباؿ رأس رصيد يف التغَت توضيح معادلة -

…………………..(2)            
I :(.سنة كل متزايد دبعدؿ) اعبديدة االستثمارات قيمة 

 .d باالىتبلؾ وسلبا ،I اعبديدة االستثمارات بقيمة إهبابا اؼبرتبط اؼباؿ رأس رصيد يف التغَت:    
 .االىتبلؾ عامل بفعل سنة كل اؼباؿ رأس رصيد البفاض قيمة:       

d :(.%02و0) بُت ما ثابت أنو يفًتض االىتبلؾ معدؿ 
 : النشطُت السكاف عدد إصبارل يف التغَت نسبة من النشطة العمالة حجم تطور معادلة -

……….(5)……        
 .النشطة العاملة اليد حجم تطور:    

n :النشطُت السكاف مبو نسبة. 
L :النشطُت السكاف عدد. 

 طبسة نبلحظ حيث اؼبختلفة، االقتصادي النمو مباذج لبناء قاعدة سبثل السابقة اػبمسة اؼبعادالت
 ثبلثة لدينا أخرى جهة ومن حل، لو االقتصادي النموذج فإف وبالتارل ،(Y,K,L,I,S) متغَتات خبمسة معادالت
 .النموذج خارج تتحدد قيمتها أي خارجية بعوامل ثابتة أهنا يفًتض حيث ،(d,s,n) وىي معلمات

 ،(2)و ،(3)و ،(0) اؼبعادلة تتضمن مشًتكة صيغة بإعطاء نقـو السابقة، اػبمسة اؼبعادالت لتبسيط
 :التارل بالشكل تكوف اؼبتولدة اعبديدة اؼبعادلة
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 حجم ناقص االدخار حجم    يساوي ،   اؼباؿ رأس رصيد يف التغَت أف تبُت األخَتة اؼبعادلة ىذه
 .االىتبلؾ نتيجة سنة كل اؼباؿ رأس رصيد البفاض

 ربليلها يف اىتمت فقد الكنزية النظرية أما الطويل، اؼبدى على ربليلها يف الكبلسيكية النظرية اىتمت لقد
 اؼبدى من االقتصادي النمو بقضية اىتمامها ؾباؿ وسعت أهنا إذل القصَت اؼبدى منظور على صاديةاالقت للظواىر
 :يلي ما بسب الطويل اؼبدى إذل القصَت
 .الثانية العاؼبية اغبرب بعد ما عادل يف الرأظبالية الصناعية البلداف يف االقتصادية األزمات -

 .االقتصادية اؼبشكبلت حل على ومقدرتو عاؼبيا، االشًتاكي النظاـ مبو تعاظم -

 .االستقبلؿ حديثة النامية بالببلد االقتصادية التنمية مشكلة طرح -

 يف أنبية الزمٍت للبعد أعطت اليت النمو مباذج مرحلة باسم عرفت جديدة مرحلة بدأت العوامل ؽبذه نتيجة
 بعض باستعراض فيو نقـو قسم كل أقساـ، ثبلثة إذل النماذج ىذه نقسم أف ويبكن االقتصادية الظاىرة ربليل

 : يلي كما النماذج
 :الكنزية النمو نماذج  1.2

 التحليلب اؼبدرسة ىذه اقتصاديو قاـ الكينزية،حيث للنظرية امتداد الكنزية االقتصادية النمو مباذج تعترب  
 يف ستثماراتاال دور على والتعرؼ إنفاؽ -دخل -انتاج اغبلقة بدراسة الطويل، اؼبدى يف الكلي االقتصادي

 :يلي ما افًتاضاهتم أىم ومن الوطٍت، الدخل يف مبو معدالت ربقيق
 .لو اؼبتوسط اؼبيل مع وتساويو لبلدخار اغبدي اؼبيل ثبات -

 .الدخل توازف مستوى عند والعمالة الكاملة اإلنتاجية الكفاءة االستثماري اإلنفاؽ وبقق أف يفًتض -

 .االقتصادي النشاط يف اغبكومي التدخل عم ،(مغلق اقتصاد) اػبارجية التجارة غياب -

 يف العمل و اؼباؿ رأس نسبة لؤلسعار، العاـ اؼبستوى اؼباؿ، رأس معامل الفائدة، سعر من كل ثبات -
 .اإلنتاجي اؼبدخبلت

 : (Harrod-Domar) نموذج -
 يف ادي،اقتص مبو مبوذج ألوؿ الرئيسي اعبزء شكلت ثابت دبستوى ودبردودية ،ثابت دبعامل اإلنتاج دالة

 بُت للعبلقة بتفسَتنبا وىذا ،Esvey Dommar وزميلو Roy Harrod الربيطاشل االقتصادي طريق عن 0922 سنة
 يف الرأظبالية التدفقات دور على االنتباه ركزا اؼبطاؼ هناية ويف الرأظبالية، الدوؿ يف والبطالة االقتصادي النمو

 (Dwight. H et autres, 2011, p141).االقتصادي النمو عمليات
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 واالحتياجات االقتصادي النمو بُت العبلقة لدراسة النامية البلداف يف واسع نطاؽ على النموذج ىذا استخدـ
 يف ىم( النشطة الطبقة) العمل على القادرين األشخاص من جزء أف مبلحظة على أسس حيث. اؼباؿ لرأس

 حيث االقتصادي، والنمو اإلنتاج لعملية األساسي احملدد العامل يشكل اؼباؿ رأس أف الفكرة من وجزء بطالة،
 حىت الطويل اؼبدى على احمللي الدخل بو ينمو أف يتعُت الذي اؼبعدؿ عن البحث األساسية اؼبشكلة كانت
 :التالية الفرضيات من انطلق وقد البطالة، ىذه حدوث ذبنب من يتمكن
 تلك يوضح الذي اؼبعجل على يعتمد الدخل يف التغَت وأف الدخل مستوى يف التغَت ىو االستثمار -

 على الطلب يف أكرب بنسبة تغَتات إذل االستهبلكية السلع على الطلب يتغَت دبوجبها اليت العملية
 .اإلنتاجية اؼبعدات

 ىبتل التطابق ىذا اختل واذا للتوازف، شرطا باعتباره احملقق واالدخار احملقق االستثمار بُت تطابق ىناؾ -
 بطالة ىناؾ تكوف وبالتارل االدخار، على االستثمار زاد إذا التضخم وبدث حيث االقتصادي التوازف
 .االستثمار على االدخار زاد إذا وركود

 اؼبعجل على مقسوما االدخار أيضا وىي اإلنتاج، على مقسوما اإلنتاج يف التغَت ىي اإلنتاج مبو نسبة  -
 . االىتبلؾ معدؿ ناقص

 :االقتصادي النمو من اعأنو  ثبلثة ودوما ىارود من كل حدد
 .االقتصاد يف واحملقق اغبقيقي أو الفعلي النمو -

 .التوازشل النمو معدؿ أو فيو اؼبرغوب النمو -

 .الكامل التشغيل وبقق الذي الطبيعي النمو معدؿ -
 رأس يف خطية دالة ىو الفرضية خبلؿ من اإلنتاج أف حيث دقيق، بشكل ؿبددة اإلنتاج دالة النموذج يف

 النمو يف اغباصلة التغَتات ؼبعرفة اؼبستقبل يف تغيَته نستطيع الذي اإلنتاج مستوى بتحديد يبدأ نموذجال. اؼباؿ
 :يلي كما معرفة تكوف اإلنتاج دالة. االقتصادي

  
 

 
 على مقسم اؼباؿ رأس احتياطي اؼبعالة ىذه يف ،(اؼبعجل) ثابت عن عبارة v: أف حيث     

 . اإلنتاج ةقيم غبساب v/1 الثابتة القيمة
 :التالية باؼبعادلة تكوف اؼباؿ رأس احتياطي يف التغَتات إذل اإلنتاج مستوى يف التغَتات

   
 

 
    : أف حيث ،g اإلنتاج مبو نسبة نضع ،    

 
 مقسم اإلنتاج مستوى يف التغَت أي 

 :التالية اؼبعادلة لدينا تصبح وبالتارل اإلنتاج، مستوى على
    

 
   

   
...........................0 
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 :التالية اؼبعادلة أخرى جهة من ولدينا
 االلبفاض معدؿ d جديد، استثماري دببلغ سنة كل يزداد اؼباؿ رأس أف تبُت I: أف حيث            

 اؼبوجود اؼباؿ رأس البفاض بسبب سنة كل ينخفض اؼباؿ رأس أف تبُت     بينما ،(االىتبلؾ) اؼباؿ رأس يف
 .االىتبلؾ بفعل

 :ومنو S=(1-b)Y: ىو االدخار أف حيث  S=I: ىو التوازف شرط
                 ...............0 

   : أف قبد 0و 0 من

 
 االستثمار طريق عن اؼبكوف اؼباؿ رأس أف نستنتج اؼبعادلة ىذه من   

 على االنتباه يركز النموذج ىذا. لبلستثمار اؼبطلوب الفعلي االدخار و تاجاإلن مبو ؼبستوى الرئيسي احملدد يكوف
 كفيلة إنتاجي استثمار بعملية والقياـ كبَت ادخار وبالتارل ،v االستثمار ومعجل s االدخار نبا أساسُت شيئُت

 .مستداـ اقتصادي مبو بتحقيق
 :كالدور نموذج -

 حبيث (Post-Keynésien) الكنزية بعد ؼبا والتوزيع النمو نظرية عليو اصطلح ما كالدور أفكار شكلت
 رداؼبوا وفرة دبجرد يتحدد النمو أف إذل تشَت كانت اليت النيوكبلسيك أفكار من خلوىا من نظريتو تتميز كانت
 ذلك وعبلقة لبلدخار اغبدي واؼبيل اؼباؿ رأس لًتاكم كبَتة أنبية نظريتو أعطت حبيث التكنولوجي، التقدـ وسرعة

 الًتاكم معدؿ على يًتاكم النمو معدؿ أف مقولة من كالدور أنطلق حيث االقتصادي، النمو لتفسَت الدخل يعبتوز 
 كالدور أعترب حبيث لبلدخار اجملتمع طبقات ميل على بناء بدوره يتحدد الذي االدخار على يتوقف األخَت وىذا

 :حبيث (P) واألرباح (W) األجور: نبا قسمُت إذل نقسمو أف يبكن الدخل أف
Y=W+P 

 اؼبيل حبيث ،(األرباح) والرأظباليُت( األجور) العماؿ نبا اجتماعيتُت طبقتُت من يتكوف اجملتمع أف كالدور وافًتض
 :للعماؿ اغبدي اؼبيل من أكرب الرأظباليُت الدخار اغبدي

         

 SW=SWW و  SP=SPP: التارل الشكل على االدخار دالة تكوف

 :يلي كما (I) واالستثمار (S) الكلي االدخار تساوي  طريق عن التوازف وبصل
I=S= SWW+ SPP 

I=SW(Y-P)+ SPP 

I=P(SP-SW)+ SWY 

 :  أف قبد ومنو

 
 

 

 
          ......................0 
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   (

 

     
) ..................................0 

 الدخل من االستثمار بنسبة فقط مرتبطة ليست الدخل من األجور حصة أف نستنتج األخَتة اؼبعادلة من
 :ودومار ىارود إنتاج دالة كالدور استعمل ولقد مستقل، متغَت تعترب حبيث

………………………   

 
  3 
 :التارل الشكلب االقتصادي النمو طريق عن اإلنتاج من االستثمار نسبة كتابة يبكن

 

 
    .........................2 
 :أف قبد 2 اؼبعادلة يف 0 اؼبعادلة بتعويض

   
 

 
            

    

 
*
 

 
          + ....................5 

 :الكامل التشغيل ربقق اليت ادياالقتص النمو معادلة قبد 3 اؼبعادلة يف 5 اؼبعادؿ بتعويض
  

 
 

  

 
   

 
*
 

 
          +     

 :النيوكالسيكية النمو نماذج 2.2
 على القدرة أف حيث اؼباؿ، رأس على اغبدي العائد معدؿ تناقص على النيوكبلسيكية النمو مباذج تقـو

 أو التكنولوجي كالتقدـ العامة بالسياسات تتأثر ال خارجية بعوامل إال قتتحق ال الطويل األجل يف اؼبستمر النمو
 ؼبعدالت يسمح دبا االستثمارات زيادة مع اؼباؿ لرأس اغبدية اإلنتاجية البفاض من سبنع واليت السكاشل، النمو
 التأثَت يف دورىا حيث من اؼبالية السياسة على النماذج ىذه تعوؿ ال ،مث ومن. الطويل األجل يف بالتزايد النمو
 وفقا تؤثر قد ،(العاـ اإلنفاؽ أو الضرائب) اؼبالية السياسة أدوات فإف آخر، دبعٌت. االقتصادي النمو معدؿ على
 على الطويل األجل يف سيؤثر بدوره ىذا ولكن االستثمار، أو باالدخار اػباصة اغبوافز على النماذج ؽبذه

 اؼبسار ذلك ميل على وليس التوازشل مساره أو الناتج مستوى على مث ومن فقط، اإلنتاج لعوامل التوازنية اؼبعدالت
 على انتقالية طبيعة ذات أو اؼبالية للسياسة مؤقتة آثار بوجود النماذج ىذه تعًتؼ ذلك، ومع". الناتج يف النمو"

 .التوازشل تجللنا جديد مسار كبو االقتصاد يتحرؾ عندما االقتصادي، النمو
 (Solow) سولو نموذج -

 اكبراؼ أي أف دبعٌت اؼبتوازف، النمو استقرار عدـ ىو دومار ىارود مبوذج إذل وجهت اليت االنتقادات من
 من كل النتيجة ىذه أخذ وقد الصحيح اؼبسار عن األجل طويلة اكبرافات إذل سيؤدي احملدد النمو مسار عن

 خارجيا، متغَتا ليس الناتج اؼباؿ رأس معدؿ أف افًتضوا حيث ميد، جيمس بعدنبا سواف، وترفور سولو روبرت
 معدؿ إذل للعودة اؽبيكلي التعديل معدؿ عن إال ىو ما الناتج اؼباؿ رأس يعترب مبوذجا اقًتحوا فإهنم اغبقيقة ويف
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 سنة نشرت اليت أحباثهما بعد وذلك سواف، سولو بنموذج يعرؼ اعبديد النموذج ىذا أصبح ولقد الطبيعي، النمو
 اػبمسينيات يف" سولو يقوؿ إذ دومار،-ىارود واجهت اليت للمشكلة حل تقدصل سولو ىدؼ وكاف ،0952
 شأف يف ارتياح بعدـ شعرت وقد دومار ىارود بواسطة النمو مسألة شأف يف ربديده مت الذي اػبط تتبع إذل سعيت

 قادرا القومي تصاداالق يكوف مىت: مباشر سؤاؿ على هبيباف أهنما ودومار ىارود من كل على بدأ فقد اػبط ىذا
: أف مؤداىا بسيطة تقليدية إجابة إذل ـبتلفة بطرؽ وصبل حيث ثابت؟ معدؿ عند اؼبتواصل النمو ربقيق على

 .العاملة القوى مبو معدؿ ضرب الناتج اؼباؿ رأس معدؿ يساوي القومي االدخار معدؿ
 :الفرضيات من ؾبموعة على النموذج ىذا يقـو

 وال االدخار، يساوي واالستثمار الناتج يساوي فالدخل وبالتارل واحدة، سلعة وينتج مغلق االقتصاد -
 .الدولية للتجارة وجود

 اؼبتعاملُت بُت الكاملة اؼبنافسة وتسوده اؼبؤسسات وقطاع العائبلت قطاع: قطاعُت من مكوف االقتصاد -
 .االقتصاديُت

 .اإلنتاج عوائد ثبات -

 .ثابت االدخار معدؿ واعتبار السكاف، مبو معدؿ ثبات -

 .والتطوير للبحث بنفقاهتا تغيَته اؼبؤسسات تستطيع وال خارجي، متغَت اإلنتاج تكنولوجيا -

 وحاوؿ النمو، ؼبعادؿ التكنولوجي اؼبستوى ىو ثالث مستقل متغَت وىو إضايف إنتاجي مبط سولو أدخل حيث
 اعتقد اليت الفرضية باختبار قاـ يثح اؼبتقدمة الرأظبالية الدوؿ يف االقتصادي النمو لتفسَت النموذج تطوير سولو

 رأس تراكم مع وانو العمل، ساعة إنتاجية لزيادة الرئيسي السبب ىو اؼباؿ رأس تراكم بأف االقتصاديوف معظم هبا
 ثبلثة إذل ترجع االقتصادي النمو يف الزيادة فإف وعليو. الوقت مرور مع اؼباؿ رأس من عامل كل حصة ترتفع اؼباؿ

 :ىي عوامل
 .للعمل والنوعية الكمية دةالزيا -

 .االستثمار ربفيز طريق عن اؼباؿ رأس يف الزيادة -

 التكنولوجية االبتكارات -

 :يلي كما سولو لنموذج اإلنتاج معادلة كتابة يبكن العوامل ىذه من
              

 :بػ ويتحدد الفرد، ماؿ رأس ـبزوف يف التغَت:    
s :الفرد ماؿ رأس نسبة الرتفاع ادتوزي تؤدي والذي االدخار، اغبدي اؼبيل. 
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n :الفرد ماؿ رأس نسبة البفاض إذل زيادتو تؤدي والذي العمالة أو السكاشل النمو معدؿ. 
D :الفرد ماؿ رأس البفاض إذل زيادتو تؤدي والذي اؼباؿ رأس اىتبلؾ نسبة. 
 النمو مراحل حوؿ لتفصي لسولو اؼبقًتح للنموذج األساسية للمعادلة التارل البياشل الشكل يعطي 

 :يلي كما
 سولو نموذج في االدخار معدل زيادة(: 5) الشكل

 
 

 
 
 

 
 Dwight, H.Perkins, Steven Radelet et David L.LINDAUER, Economie du: المصدر

développement, 3eme édition,2emetirage, édition:  groupe de Boeck s.a, Bruxelles, 2011p157 

 أين k(n+d)و sy اؼبنحنيُت تقاطع نقطة خبلؿ من االقتصاد وتوازف استقرار معرفة يبكن البياشل لالشك خبلؿ من
 رأس اىتبلؾ ونسبة السكاشل النمو معدؿ لتأثَت مساوي واالدخار معدـو اؼباؿ رأس ـبزوف يف التغَت فيها يكوف
 :اؼبستقرة اغبالة قيم وىي ̂  الفرد اجانت وقيمة̂  الفرد ماؿ رأس قيمة تتحدد التوازف ىذا خبلؿ ومن اؼباؿ،

 :كاآليت التوازف غبالة إضافة حالتُت لنا تظهر السابق البياشل الشكل من
⇒         : األوذل اغبالة      
 إذل اليسار من) التوازف نقطة كبو k الفرد ماؿ رأس بزيادة يسمح ما ىذا موجب، اؼباؿ رأس ـبزوف تغَت يكوف
 .الفقَتة للطبقة األمل وإحياء االقتصاد إنعاش التارلوب ،(اليمُت
⇒          الثانية اغبالة      : 
 إذل اليمُت من) التوازف نقطة كبو k الفرد ماؿ رأس تراجع إذل يؤدي فبا سالب، اؼباؿ رأس ـبزوف تغيَت يكوف
 .الركود كبو االقتصاد يتجو وبالتارل( اليسار
 :الداخل من عالناب النمو نماذج 3.2

 من ؾبموعة خبلؿ من العشرين، القرف من التسعينات وأوائل الثمانينات أواخر يف النماذج ىذه ظهرت
 بالًتكيز قامت واليت ،Lucas, Romer (1986,1989) مثل االقتصاديُت من عدد قدمها اليت والدراسات األحباث

�̂�  

    

k 

y 

sy 

Y=f(k) 

(n+d)k 

�̂�  
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 طويل النمو تفسَت يف ىاما دورا تلعب واليت التقليدية يةالنيوكبلسيك النماذج ذباىلتها اليت اؼبوجبة اػبارجيات على
 التعليم) البشري اؼباؿ رأس لتشمل النماذج ؽبذه وفقا اػبارجيات تلك ؼبثل احملتملة اؼبصادر وتتعدد جل،األ

 .اؼبخاطرة وربمل االبتكار على تقـو اليت واألنشطة والتطوير البحوث وأنشطة واؼبعرفة، ،(واػبربة والتدريب
 االعتبار يف يأخذ وإمبا اؼبادي، اؼباؿ رأس على فقط يشمل ال اؼباؿ رأس مفهـو فإف النماذج، ؽبذه قاوف

 رأس على العائد لثبات زبضع اإلنتاج دالة فإف اغبالة ىذه يف اؼبتزايد، العائد ذات العلمية واػبربة البشري اؼباؿ رأس
 اؼباؿ رأس تراكم على اؼبتزايد العائد أثره يلغي اؼبادي اؿاؼب رأس على اؼبتناقص العائد أي) تناقضو من بدال اؼباؿ

 ينبع وإمبا خارجي، متغَت يعد ال النماذج ىذه يف التكنولوجي التقدـ فإف كذلك(. الواسعة اػبارجيات ذو البشري
 أيضا فعهاتد اؼبادي، اؼباؿ رأس يف االستثمار إذل االقتصادية الوحدات تدفع اليت اغبوافز فنفس داخلية، عملية من

 .  وتكنولوجي علمي تقدـ عن للبحث
 ؽبذه وفقا االقتصادي للنمو الرئيسية احملركات ىي والتكنولوجيا واؼبعرفة البشري اؼباؿ رأس كاف وؼبا

 خبلؿ من األجل طويل االقتصادي النمو معدؿ على بالتأثَت اؼبالية للسياسة يسمح اإلطار ىذا فإف النماذج،
 أو البشري، اؼباؿ رأس تراكم يف باالستثمار اػباصة( واؼبنشآت األفراد) االقتصادية وحداتال قرارات على التأثَت

 تراكم على تؤثر قد( والضرائب اإلنفاؽ) اؼبالية السياسة أدوات فإف لذلك، وفقا. والتطوير البحث أو اؼبعرفة،
 اؼبؤقت تأثَتىا خببلؼ ىذا الطويل، جلاأل يف النمو على مث ومن الكلية ملالعوا إنتاجية على أو اإلنتاج عوامل
 . التوازف إذل للوصوؿ االنتقالية اؼبرحلة على

 :(Barro1990) بارو نموذج -
 خبلؿ من الداخلي االقتصادي للنمو كعامل العمومية النفقات بدور بارو اىتم النموذج ىذا يف 

 (Aschauer) أشوي من كل دراسة على دراستو يف بارو واعتمد التحتية، البنية يف العاـ اؼباؿ رأس يف االستثمار
 البنية)  العاـ اؼباؿ رأس تأثَتات تضمنت اليت التسعينات أوائل يف (Munnell) مينل وكذا الثمانينات أواخر يف

 بسبب وذلك اإلنتاج لعوامل الكلية اإلنتاجية البفاض وجد حيث األمريكي، اػباص القطاع أداء على( التحتية
 اػبارجية، والتأثَتات التحتية للبنية العاـ االستثمار عاعبوا الذين األوائل من بارو ويعترب ،العاـ االستثمار البفاض
 للسكة طرؽ خلق أو سريع طريق بناء مثل التحتية للبنية اؼبوجهة النفقات أف مفادىا بسيطة فكرة من بارو وانطلق

 .فعالية أكثر اإلنتاجي النشاط ذبعل لبلتصاالت شبكة أو اغبديدية
 صبيع طرؼ من لبلستعماؿ قابلة وأهنا التنافس عدـ خباصية تتميز العامة السلع أف بارو يعتقد مبوذجو، يف 

 ؽبذا الدولة، لتمويل بديبل ليس اػباص فالنشاط. اػباص القطاع قبل من التمويل مشكلة يثَت وىذا اجملتمع، أفراد
 .السلع من النوع ىذا إنتاج اجل من ضريبة الدولة تفرض
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 رأس أف حيث العاـ، اؼباؿ ورأس اػباص اؼباؿ رأس: اإلنتاج عوامل من نوعاف تستعمل اػباصة سساتاؼبؤ  
 من النفقات سبوؿ حيث الدولة، طرؼ من فبوؿ ىو العاـ اؼباؿ رأس بينما الغلة تناقص من يعاشل اػباص اؼباؿ

 .الضرائب
 رأس هبعل العاـ اؼباؿ رأس أف ىو وؿاأل متعاكسُت، تأثَتين تفرض العمومية النفقات فإف لبارو بالنسبة 

 مصدر تأثر فهو الثاشل أما الدخل، يزيد عندما تدرهبيا اغبدية إنتاجيتو تناقص من ووبد إنتاجية، أكثر اػباص اؼباؿ
 عائدىا من تقلل ألهنا اػباص، اؼباؿ رأس إنتاجية على سليب تأثَت ؽبا حبيث الضريبة وىي العمومية النفقات سبويل

 .دخلها من جزءا تطعوتق اػباص
 طرؼ من اؼبقدمة (G) العمومية النفقات ىو ثالث متغَت بإدخاؿ توسعت التقليدية اإلنتاج دالة النموذج ىذا يف

 : التالية بالصيغة وتكوف (L) والعمل (K) اػباص اؼباؿ رأس متغَت إذل إضافة الدولة،
                 ……………….1 

 كما واػبدمات السلع سوؽ يف والتوازف اعببائية واالقتطاعات العمومية النفقات طريق عن ىنا الدولة تدخل يكوف
 :يلي

     : فإف الدخل من تقتطع (T) الضرائب أف دبا                  
 :يساوي اؼبتاح الدخل فإف وعليو       : فإف الضرائب من فبولة النفقات اف دبا
 الشكل على التوازف معادلة تصبح بالتارل          : يساوي ؾاالستهبل لدينا            

                       :  التارل

                   
             ……………0 

 الشكل على كتابتها يبكن حيث                    :قبد 0 اؼبعادلة يف      قيمة بتعويض

    3…………………:التارل
   
  

 

   
   

  
 :التالية بالطريقة اؼباؿ رأس ـبزوف تطور معادلة استخراج يبكن 0 اؼبعادلة يف 3 اؼبعادلة بتعويض

       
   
  

 
   

   
       

 اؼبدى يف تصادياالق والنمو اؼبنتجة العمومية النفقات بُت العبلقة مبذجة النموذج ىذا ىدؼ كاف
 النمو لتحقيق اػبارجية التأثَتات كبو اؼبوجهة االقتصادية السياسة خبلؿ من الدولة دور تضمن حبيث الطويل
 .اػباص القطاع ربقيقها عن عجز الذي األمثل
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  :االقتصادي والنمو العام اإلنفاق حجم بين العالقة طبيعة .3
 احمللي والناتج العاـ اإلنفاؽ بُت عبلقة وجود إذل الكلي صاداالقت بنماذج اؼبتعلق االقتصادي الفكر يشَت 

 ىناؾ أف حيث اؼباضية، العقود عرب االقتصاد وخرباء الباحثُت باىتماـ العبلقة ىذه حظيت وقد ،(PIB) اإلصبارل
 على ائمالق اعبدؿ ىذا يستند. االقتصادي والنمو العاـ االنفاؽ بُت العبلقة طبيعة حوؿ قائما وقويا شديدا جدال

 االقتصادي قبل من( الكبلسيكية) األوذل اؼبدرسة أفكار قامت فقد رئيسيتُت، ؼبدرستُت التابعة االقتصادية األفكار
 كينز االقبليزي االقتصادي قبل من( الكينزية) الثانية اؼبدرسة أفكار وقدمت ،0980 عاـ (Wagner) فاقبر األؼباشل

(Keynes) ؽبذين نظري ربليل يلي وفيما ،(0933-0909) الفًتة خبلؿ ساد الذي العظيم الكساد أعقاب يف 
 :االذباىُت

 : فانجر قانون  1.3
 وقد االقتصادي، والنمو العاـ اإلنفاؽ بُت العبلقة شخص من أوؿ فاقبر آرثر األؼباشل االقتصادي يعد 

 اإلنفاؽ بأف يفيد القانوف ىذا ،"اغبكومي للنشاط اؼبستمر التوسع قانوف أظباه"  فاقبر بقانوف العبلقة ىذه عرفت
 إذل اغباجة فإف وعليو اجملتمع، يف اغباصل التطور بسبب النسيب أو اؼبطلق حجمو يف سواء باستمرار ينمو العاـ
 (156ص ،2114 عيدة، أبو محمود عمر) :وىي أسباب ثبلثة إذل يعود للدولة العامة النفقات زيادة

 التوسع مث ومن العامة، واػبدمات السلع على الطلب زيادة إذل وتؤدي والتحضر التصنيع معدالت زيادة -
 .االقتصادي األداء كفاءة ضماف أجل من العاـ اإلنفاؽ يف

 والصحية التعليمية اػبدمات يف التوسع إذل تؤدي اليت االقتصادية التنمية نتائج بسبب العاـ اإلنفاؽ يزداد -
 .والثقافية واالجتماعية

 .الطبيعية االحتكارات يلوسبو  إلدارة اغبكومي التدخل -

 نظرية يدعم العاـ واإلنفاؽ االقتصادي النمو بُت عبلقة وجود فرضية دعم على القائم فاقبر قانوف إف
 خبلؿ من االقتصاد يف الفعاؿ اغبكومي التدخل إذل النظرية ىذه أنصار يدعو حيث الطلب، جانب اقتصاد
 االقتصادي النمو ربقيق وضماف واػبدمات، السلع لىع الطلب ربفيز أجل من اؼباؿ وتوفَت العاـ اإلنفاؽ

 يف ىي اليت الدوؿ يف االقتصادي والنمو العاـ اإلنفاؽ بُت األجل طويلة عبلقة عن فاقبر قانوف ويعرب واالستقرار،
 فقانو  أف أكد حيث ،0970 سنة (R.Bird) بَتد ريتشارد قبل من الفكرة ىذه تبٍت مت ولقد للتنمية، اؼببكرة اؼبراحل

 وتوسيع الديبقراطي والتحوؿ التكنولوجي، والتغَت الدخل، من الفرد نصيب ارتفاع شروط ظل يف يعمل فاقبر
 (36 ص ،2112 الغالبي، حسين سالم كريم). السياسية اؼبشاركة
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 يف فالزيادة العاـ، اإلنفاؽ إذل اإلصبارل احمللي الناتج من تتجو السببية أف إذل القانوف ىذا مضموف يشَت
 زيادة من أكرب بنسبة العاـ اإلنفاؽ زيادة مث ومن الدولة نشاط اتساع إذل حتما تؤدي االقتصادي النمو دالتمع

 الذي الكلي، الطلب زيادة إذل االقتصادي النمو يؤدي حيث اإلصبارل، احمللي الناتج من الفرد نصيب متوسط
 ىذه لتمويل اغبكومي للقطاع اؼبتاحة اؼبوارد يادةز  وإذل العاـ، اإلنفاؽ مضاعف إذل اغباجة زيادة إذل بدوره يؤدي
 إف. فاقبر قانوف يقتضيو ما وىو االقتصادي، النمو من عن الناذبة اإلضافية اؼبوارد طريق عن اإلنفاؽ يف الزيادة
 نشطة،األ من ـبتلفة أنواعا اغبكومة تنفذ إذ اجملتمع، يف اغبكومة تؤديو الذي الدور يربره العاـ اإلنفاؽ يف  الزيادة
 األنشطة وسبويل القوانُت، وضماف االحتكار، ومنع للمنافسة كحوافز اؼبلكية، غبقوؽ مبلئمة بيئة كتوفَت

 اجل من االقتصاد يف اغبكومة تدخل جانب إذل ىذا البيئة، وإدارة الوطٍت الدفاع نفقات إذل إضافة االجتماعية،
 أسباب وكلها والثروة، الدخل توزيع وإعادة الفقر ةظاىر  من والتخفيف السوؽ نظاـ عن الناجم التفاوت تصحيح

 :يلي فيما بيانيا اؼبمثل وىو العاـ اإلنفاؽ حجم من تزيد
 فانجر قانون وفق اإلجمالي المحلي والناتج العام اإلنفاق بين العالقة: (6)الشكل

 
 
 

 
 
 

(، رسالة 2111-1991ل االقتصادي في مصر )والء وجيو محمد دياب، فعالية اإلنفاق العام في تحقيق أىداف التحو : المصدر
 .38، ص2113ماجستير، كلية التجارة، قسم االقتصاد، جامعة بنها، 

 .اغبقيقي العاـ اإلنفاؽ:     
 .اغبقيقي احمللي الناتج:      
    

 
 .اغبقيقي العاـ اإلنفاؽ من الفرد نصيب:  

   

    
 .اغبقيق الناتج إلذل العاـ اإلنفاؽ نسبة:  

 كتغَت (G) العاـ اإلنفاؽ بُت سببية عبلقة ىناؾ أنو على تقـو فاقبر قانوف فكرة أف نستنتج سبق فبا
 إذا وبالتارل الناتج يف دالة العاـ اإلنفاؽ أف حيث فيو، يؤثر خارجي كمتغَت (PIB) اإلصبارل احمللي والناتج داخلي

 : اؼبعادلة توضحو كما العاـ اإلنفاؽ زيادة إذل بالضرورة دييؤ  سوؼ اإلصبارل احمللي الناتج  زاد
           

𝑅𝑃𝐼𝐵

𝑁
  

𝑅𝐺𝐸

𝑅𝑃𝐼𝐵
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 ,Mosayeb. P and al, 2011): يلي  كما فاقبر لقانوف ذبريبية معادالت طبسة األقل على ىناؾ أنو حيث

p170) 
LG = a1+a2LPIB                                  Peacock & Wiseman (1967)  

LG = a1+a2L(PIB/N)                        Goffman (1968)  

 L(G/PIB) = a1+a2L(PIB/N)           Musgrave (1969)  

 L(G/N) = a1+a2L(PIB/N)                Gupta (1967)  

 L(G/PIB) = a1+a2LPIB                   Mann (1980) 
 بُت موجبة عبلقة على يستند الذي فاقبر، يةفرض ىو العاـ اإلنفاؽ مبو تفسَت يف الكبلسيك هنج إف

 . االقتصادي النمو يف ودالة داخليا متغَتا العاـ اإلنفاؽ يعد إذ االقتصادي، والنمو العاـ اإلنفاؽ
 :الكينزية الفرضية 2.3

 الرأظبارل النظاـ سادت اليت اغبادة االقتصادية األزمة أعقاب يف جاءت اليت كينز مسانبات شكلت
 العرض جانب يف تكمن ال اؼبشكلة اف كينز اعتقد لقد االقتصادي، الفكر يف كبَتا ومنعطفا جديدا منحى
 النظر وجهة كانت لذا الكلي، الطلب جانب يف تكمن بل السابقة، والقوانُت النظريات هبا اىتمت اليت الكلي

 يف وجدوا فقد الفعاؿ، الطلب زيادة ىو الرئيسي اؽبدؼ وكاف اغبكومي، لئلنفاؽ فائقة أنبية أعطت قد الكينزية،
 يف اؼبثالية النمو معدالت لتحقيق الضرورية الشروط ػبلق االقتصادية للسياسة األساسية األداة العاـ اإلنفاؽ تزايد

 (37 ص ،2112 الغالبي، حسين سالم كريم). الطويل األجل

 أثر يوضح الذي ،اؼبضاعف آلية خبلؿ من القومي الدخل ومبو اإلنفاؽ بُت عبلقة كينز أوجد وقد
 القوة زيادة مث ومن جديدة، فردية دخوؿ خلق على قدرتو عرب القومي الدخل زيادة على االستثماري اإلنفاؽ

 العاـ اإلنفاؽ فإف لذا العاـ، لئلنفاؽ اػباصة اؼبيزة على يستند الكينزية النماذج كل يف اؼبضاعف ومفهـو الشرائية،
 مباذج أكثر من ويعد القومي، الدخل يف النمو يسبب خارجي كمتغَت مليعا الفرضية ؽبذه وفقا النمو أدب يف

 من الكينزية للفرضية اؼبفاىيمي اإلطار عرض ويبكن ىذا والتنمية، النمو على يؤثر أف يبكن الذي الكلي االقتصاد
 :الكلي الطلب يساوي الناتج عندما الدخل توازف يعرض الذي األربعة القطاعات مبوذج خبلؿ

PIB= الكلي طلبال = C+I+G+(X-M) 

 شأهنا من  (G) اإلنفاؽ يف الزيادة حالة ففي ،(PIB) مكونات من مكوف بوصفها (G) أف الواضح من
 ،(AD-AS) الكلي والعرض الكلي الطلب مبوذج إطار يف اؼبضاعف أثر على اؼبعتمد الدخل ارتفاع يف تتسبب
 األجل يف جديدة توازف نقطة وبقق فبا اليمُت، جهة إذل (AD) الكلي الطلب منحٌت انتقاؿ على تعمل حيث

 العرض منحٌت يتحوؿ باؼبقابل الزمن، دبرور األسعار مستوى وارتفاع الناتج مستوى ارتفاع إذل ويؤدي القصَت
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 وكذلك الطبيعية معدالتو إذل الناتج سيعود بعدئذ التوازف، إلعادة اليسار جهة إذل القصَت األجل يف الكلي
 .األسعار

 النمو على التلقائي العاـ لئلنفاؽ االهبايب األثر أكدت كينز هبا جاء اليت الفعاؿ الطلب نظرية ففإ لذا
 وربقيق االقتصادي النشاط لتحفيز للحكومات متاحة مهمة وأداة التنمية، من مبكرة مرحلة يف السيما االقتصادي
 أف دبعٌت اإلصبارل، احمللي الناتج إذل العاـ نفاؽاإل من سبتد العبلقة سببية أف يفًتض فأنو لذا ،(العمالة) االستخداـ

 .الكنزي التوجو سياسات تقًتحو  كما االقتصادي النمو معدؿ ارتفاع إذل يؤدي العاـ اإلنفاؽ زيادة
 أثر ويرتبط. اؼبولد االستثمار" اؼبعجل" على يطلق كما اؼبولد، االستهبلؾ" اؼبضاعف أثر" على يطلق

 اؼبًتتب باألثر االستهبلؾ على العامة النفقة أثر(العاـ اإلنفاؽ لسياسة اؼبباشرة غَت اآلثار) اؼبعجل و اؼبضاعف
 االستهبلؾ على تؤثر ال العامة النفقة فإف أوضح دبعٌت و اؼبعجل و اؼبضاعف من كل لتفاعل نتيجة اإلنتاج على
 يبكنو ". اؼبعجل" عامل بتأثَت مباشرة غَت بصورة اإلنتاج على الوقت ذات يف تؤثر ولكنها اؼبضاعف عامل بتأثَت

 :التارل البياشل الرسم خبلؿ من ذلك توضيح
 المعجل و المضاعف أثر عمل آلية(: 7) الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .66، ص2115نوازد عبد الرحمان الهيتي، المدخل الحديث في المالية العامة، الطبعة األولى، دار المناىج، عمان،  :المصدر

  

 في أولية زيادة
 اإلنتاج مستوى

 العام اإلنفاق في أولية زيادة

 مضاعفة زيادة
 اإلنتاج في

 المعجل أثر

 مولد ستثمارا
 (اإلنتاج لتعجيل)

 اإلنتاجية الطاقة توسيع
 الطلب لمواجهة

 المحفز

 الطلب تحفيز
 (مولد استهالك)

 ميل مع) الدخول في أولية زيادة
 (مرتفع لالستهالك حدي

 أثر
 المضاعف
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 :المضاعف أثر 1.2.3 
 أوؿ يعترب الذيو  ،1931 سنة Richard khan االنكليزي حبث شبرة كانت -كينز طوره الذي– اؼبضاعف فكرة إف
"  بعنواف لو مقاؿ خبلؿ من ،(jean,J.q et autres, 2006,p148) االقتصادية للنظرية الفكرة ىذه أدخل من

 التحتية البٌت بتوفَت اغبكومة التزاـ حتمية اىاقتضدب يؤكد واليت ،1931 سنة" الةالبط و احمللي االستثمار بُت العبلقة
 العماؿ عدد على السياسة ىذه أثر يقتصر لن الشروط من ؾبموعة فباجتماع التشغيل، حجم مضاعفة أجل من

 .بكثَت ذلك من أبعد أثرىا سيكوف وإمبا الطرؽ شق يف اؼبشغلُت
 حيث الكلي، الطلب مكونات أحد غَتت نتيجة الناتج يف التغَت ذلك ىو اؼبضاعف أف كينز وضح لقد 

 عن الناذبة      واإلنتاج اؼبداخيل يف الزيادة عن يعرب وىو. اؼبضاعف عملية أحد االستهبلكي اإلنفاؽ يكوف
 اؼبوارد طريق عن يكوف النفقات تغطية أف حبيث     العمومية النفقات مبالغ ارتفاع

 يتضاعف اليت اؼبرات عدد عن تعرب اؼبضاعف فكرة فإف آخر دبعٌت و ،(Alain,S,1993,p475,476)اعببائية
 (.124 ص ،2010 عامر، مهدي وحيد).وميالق الدخل يف كلية زيادة لتحقيق مبدئي استثمار

 االستثمار مضاعف نظرية خبلؿ من كينز ورؤية التشغيل، مضاعف على (Richard Khan) تركيز كاف إذا و
 فقط ليس ليشمل أثرهو  اؼبضاعف نظرية توسيع إذل يبيل اغبديث قتصادياال الفقو أف إال القومي الدخل على وأثره

 لذلك اؼبالية السياسة فعالية تقييم خبللو من يبكن و التصديرو  لعاـ،ا اإلنفاؽو  االستهبلؾ، وكذلك بل االستثمار
 أ ، ينيوب.ب): جربية عبلقة شكل على االستدالؿ ىذا صياغة خبلؿ من ذلك لتوضيح كينز بو جاء دبا نستعُت

 (163 ص ،1989 ،سيمون
        

 :وبالتارل اؼبضاعف معامل K االستثمار، يف التغَت عن يعرب    الدخل، يف التغَت عن يعرب    :أف حيث
  

  

  
  

 :كالتارل العبلقة وتصبح         : وبالتارل            و  Y=C+I :  أف غَت
 : العبلقة تصبح    على ؼبقاـا وبقسمة                

 :يبثل حيث                
 .لبلدخار اغبدي اؼبيل         و لبلستهبلؾ اغبدي اؼبيل      
 ربليلهم خبلؿ من Alesina et Perotti (1997) و Giavazzi et Pagano (1995) من كل ةدراس أشارت

 يف البلداف ىذه ؾبهودات أف ،OCDE االقتصادية التنميةو  وفالتعا منظمة بلداف يف نتهجةاؼب اؼبالية للسياسات
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 يف ارتفاع ىناؾ يكوف عندما منو أكثر االقتصادي، النمو على اهبايب ألثر لو كاف اؼبتزايدة النفقات من التقليل
 (138ص ،2015 محمد، عزة بن) .اؼبوارد
 أجور شكل يف يوزع منها جزء فإف العامة النفقات تزيد عندما أنو مفادىا اؼبضاعف فكرة قبد سبق فبا

 بادخار ويقوموف اؼبختلفة، االستهبلؾ بنود على إلنفاقو الدخوؿ من جزء ىبصصوف وىؤالء وفوائد أرباحو  ومرتبات
 خلق إذل تؤدي االستهبلؾ على تنفق اليت الدخوؿ بالتارل و االدخار،و  لبلستهبلؾ اغبدي للميل وفقا قيالبا

 زيادة يف يساىم ىذا وكل االستثمار يف منو جزء ينفق لبلدخار اؼبوجو اعبزء ككذلو  أخرى لفئات جديدة دخوؿ
 .مضاعفة بنسب الدخل
 :المعجل أثر 2.2.3

 حجم على نقصو أو اإلنفاؽ يف الزيادة أثر عن االقتصادي التحليل يف" اؼبعجل" اصطبلح يعرب 
 يف زيادات حتمي كبو على يتبعها بلكيةاالسته السلع على الطلب يف اؼبتتالية الزيادات أف حيث االستثمار،
 (.81 ص ،2000 ناشد، عدلي سوزي) .باؼبعجل عنها يعرب الزيادتُت ىاتُت بُت العبلقة و االستثمار
 :يلي كما ذلك عن التعبَت يبكن و االستثمار على االستهبلؾ أثر يبُت فاؼبعجل

           
 زيادة إذل باؼبنتجُت يدفع فبا االستهبلكية السلع لىع الطلب زيادة عليها يًتتب الدخوؿ زيادة أف ذلك 

 االستثمار بزيادة و األرباح، بالتارلو  اإلنتاج من للرفع التواآل وأدوات معدات من االستثمارية السلع على الطلب
 ةتراكمي آثارا وبدث فبا اؼبعجلو  اؼبضاعف بُت ؿمتباد تفاعل وجود ىنا يبلحظ وفبا القومي، الدخل مستوى يرتفع

 اإلنفاؽ يف للزيادة يستجيب مرف إنتاجي جهاز وجود بشرط واالستثمار االستهبلؾو  اإلنتاجو  الدخل من كل يف
 .اإلنتاج بزيادة

 االعتبار بعُت تؤخذ أف هبب اؼبعجل،و  اؼبضاعف من كل أثر تربط وطيدة عبلقة ىناؾ اف قبد سبق فبا
 مصدر كذلكو  العاـ، اإلنفاؽ وبدثها اليت االستثمار،و  ؾواالستهبل الدخل من كل يف الًتاكمية اآلثار دراسة يف

 مع يتبلئم اؼبعجلو  اؼبضاعف مبدأ أف القائل الرأي مع يتفق اؼبوضوع ؽبذا اؼبتتبع و العاـ، اإلنفاؽ ىذا سبويل
 سرعةو  هبا اإلنتاجي اعبهاز لتطور نظرا وذلك النامية الدوؿ خببلؼ اؼبتقدمة الدوؿ يف السائدة االقتصادية الظروؼ

 (.103 ص الخطيب، شحادة خالد) .ربفيزه
 :االقتصادي والنمو العام اإلنفاق حجم بين االيجابية العالقة 3.3

 مبوذجو يف اعتمد حيث االقتصادي، النمو على اهبايب تأثَت لو العاـ اإلنفاؽ بأف (Ram,1986) راـ أكد 
 ينتج قطاع قطاعُت، إذل االقتصاد قسم الذي (Gershon Feder, 1983) فيدر غريشوف تقسيم على 0982 عاـ
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 على سليب وأثره احمللي لبلستهبلؾ سلعا ينتج وقطاع االقتصادي، النمو على اهبايب أثر ولو اػبارجي للتصدير سلعا
 أي حكومي غَت وقطاع (G) حكومي قطاع قطاعُت إذل االقتصاد قسم فقد (Ram) راـ أما. االقتصادي النمو
 (Lg) اغبكومي القطاع يف العمل عنصر على اغبكومي القطاع يف اإلنتاج دالة دتعتم حبيث ،(C) خاص قطاع

 عنصر على إنتاجو دالة فتعتمد ،(C) اغبكومي غَت القطاع أما ، (Kg) اغبكومي القطاع يف اؼباؿ رأس وعنصر
 (G) اغبكومي عالقطا  إنتاج إذل باإلضافة (Kc) اػباص القطاع يف اؼباؿ رأس وعنصر (Lc) اػباص القطاع يف العمل
 .اغبكومي غَت للقطاع اإلنتاج دالة يف كمدخبلت يعترب الذي

 :الدالة يف موضح ىو منا القطاعُت يف اإلنتاج ؾبموع من الكلي اإلنتاج يتكوف
Y=G+C 

Y=G(Lg,Kg)+C(Lc,Kc,G) 
 :اػباـ الداخلي للناتج اغبقيقي النمو معدؿ يكوف

 ̂    ̂   
 

 
   ̂   ̂ (

 

   
  )  

 .اػباـ الداخلي للناتج اغبقيقي النمو معدؿ: ̂ 
 .العاملُت عوائد أو العاملة اليد قي اغبقيقي النمو معدؿ:  ̂ 

  
 

 
 .اػباـ الداخلي الناتج إذل الصايف اؼباؿ رأس ـبزف نسبة: 
 .اغبكومي القطاع يف النمو معدؿ:  ̂ 

 .اـاػب الداخلي للناتج اغبكومي القطاع مبو نسبة:   ̂ 
 .اػباـ الداخلي للناتج اغبقيقي النمو معدؿ على للعاملُت اغبقيقي النمو معدؿ أثر:   
 .اغبقيقي االقتصادي النمو معدؿ على اػباـ الداخلي الناتج من الصايف اؼباؿ رأس ـبزوف نسبة أثر:   
 .اػباص القطاع إنتاج على اغبكومي القطاع إلنتاج اػبارجي اغبدي التأثَت :  

 .واػباص اغبكومي القطاعُت بُت اإلنتاج عناصر إنتاجية يف االختبلؼ :  
(

 

   
 .االقتصادي النمو على اغبكومي القطاع حجم أثر:  (  

-0972و 0972-0922 بُت اؼبمتدتُت الفًتتُت خبلؿ دولة 005 على النموذج ىذا (Ram) راـ طبق لقد 

 :التالية النتائج إذل وتوصل 0982
 .اغباالت صبيع يف موجب العمومية لنفقاتل الكلي التأثَت -

 .موجب العمـو على العمومية للنفقات اػبارجي التأثَت -

 .العاـ القطاع يف اإلنتاج عناصر إنتاجية من أكرب اػباص للقطاع اإلنتاج عناصر إنتاجية -

 .الدخل ضعيفة الدولة يف أكرب يكوف االقتصادي النمو على العمومية النفقات تأثَت -
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 من خاصة وبصفة االقتصادي والنمو العاـ اإلنفاؽ بُت العبلقة اهبابية على (Ohaor) شاورأ يشَت كما
 من دوؿ لسبعة 0229 عاـ لو دراسة ويف ،"اليكسيو" أما احمللي، الناتج حجم على وتأثَته العاـ، االستثمار خبلؿ
 النمو على اهبايب بشكل يؤثر عاـال اإلنفاؽ أف على أكد فقد ،0225 عاـ وحىت 0995 الفًتة خبلؿ الشرقية أوربا

 وال حدود لو العاـ لئلنفاؽ االهبايب األثر ذلك يروف االقتصاديُت من العديد كوف عن فضبل ىذا االقتصادي،
 اهبايب بشكل يؤثر العاـ اإلنفاؽ أف إذل 0993 عاـ يف" شيهي" أشار حيث العاـ، اإلنفاؽ يف الزيادة مع يستمر

 يتجاوز ال احمللي الناتج إذل العاـ االستهبلؾ بنسبة مقاسا العاـ القطاع حجم افك إذا االقتصادي النمو على
 .سليب أثر إذل يتحوؿ األثر ذلك فإف النسبة ىذه ذباوز إذا أما ،05%

 على معتمدة لبيانات زمنية سبلسل على معتمدا األمريكي االقتصاد حوؿ لو دراسة يف" كنوب" أشار 
 حجم بالبفاض إليو مشارا اغبكومي التدخل حجم يف االلبفاض أف إذل ،0995 عاـ وحىت 0972 الفًتة طوؿ

 يف" وىنركسوف فولسًت" أيضا أكده ما وىذا والرفاىية، االقتصادي النمو على عكسي تأثَت لو العاـ، اإلنفاؽ
 .ذاهتا الفًتة حوؿ دراسة
 :االقتصادي والنمو العام اإلنفاق حجم بين السلبية العالقة 4.3

 العامة السلع تقدصل أنبا موجب، اغبكومي التدخل فيها يكوف اليت اجملبلت من عدد إذل دبياتاأل تشَت 
 اؼبنازعات، لفض القانوشل النظاـ ووضع اؼبلكية، حقوؽ وضباية اػباص، القطاع مدخبلت إنتاجية من ربفز اليت

 يف لبلستثمار اؼبوارد وزبصيص ر،مستق نقدي نظاـ وتطوير االجتماعية، االضطرابات ومنع واغبماية األمن وتوفَت
 االقتصادي النمو وحفز اإلنتاجية لرفع ضرورية وأنشطة وظائف وىي البشري، اؼباؿ ورأس التحتية البنية ؾباالت
 عدد على األدبيات تتفق  نفسو، الوقت يف. الكايف بالقدر فيها الدخوؿ قي اػباص القطاع فشل ظل يف خاصة

 العوامل من عدد من والنابعة االقتصادي، النمو على العاـ اإلنفاؽ أو اغبكومي للنشاط واحملتلمة السلبية اآلثار من
 (11،11 ص ،2112، حسنين أحمد السيد عادل إسراء): يلي فيما إهبازىا يبكن

 اإلضايف االقًتاض أو/و اؼبرتفعة الضرائب تؤدي حيث: اؼبوارد تعبئة آليات عن الناصبة التشويهية اآلثار -
 تؤدي ناحية، من. االقتصادي النمو من ربد االقتصاد على سالبة آثار إذل العاـ اإلنفاؽ يللتمو  البلـز
 من لئلنتاجية ؿبفزة بأنشطة القياـ أو اؼبخاطر ربمل أو االستثمار على اغبوافز تقليل إذل الضرائب زيادة

 لعوامل،ا ىذه عرض خفض مث ومن اؼباؿ ورأس العمل على العوائد خفض من إليو تؤدي ما خبلؿ
 يؤدي ،(اؼبركزي البنك من أو اعبمهور) من االقًتاض فإف أخرى، ناحية ومن. تراكمها على اغبافز وتقليل

 زيادة أو اػباص االستثمار ومزاضبة الفائدة معدالت ارتفاع بإمكانية تتعلق خطَتة اقتصادية تبعات إذل
 .التأكد عدـ درجة من دويزي الكلي، االقتصادي االستقرار من يضعف دبا التضخم، معدالت
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 بوظائفها القياـ على اغبكومة تركز فعندما: اػباص للقطاع بالنسبة اغبكومة مبو مع العوائد تناقص  -
 نقدي نظاـ وتطوير متحيز، غَت قانوشل نظاـ ووضع اؼبلكية، حقوؽ حبماية تتعلق اليت كتلك األساسية
 بشكل األسواؽ لعمل البلـز اإلطار قدصلت على تساعد فإهنا القومي، الدفاع خدمة وتقدصل مستقر،
 اغبكومة، وأنشطة حجم يف التوسع استمر إذا ما حالة يف أما. االقتصادي النمو حفز مث ومن كفء،

 عندما ذلك ووبدث االقتصادي، النمو تعوؽ إنتاجية أقل أنشطة إذل تدرهبيا يتحوؿ قد العاـ اإلنفاؽ فإف
 أو تقدـ أف يبكن اغبكومات بأف لبلعتقاد يدعو ما وجود دوف اػباصة السلع تقدصل يف اغبكومة تتدخل
 األسعار، مؤشرات غياب ظل يف خاصة اػباص، القطاع من كفاءة أكثر كبو على السلع تلك زبصص
 .للربح والدوافع التنافسية الضغوط غياب أو وضعف القرار، ازباذ يف مركزية ووجود

 مع والتكيف التعديل على األسواؽ قدرة بنفس وماتاغبك تعدؿ ال: التعديل على اغبكومة قدرة ضعف -
 لتدارؾ البلـز الوقت فإف آخر، دبعٌت. اؼبوارد قيمة لزيادة مبتكرة جديدة طرؽ وإهباد اؼبتغَتة الظروؼ

 بالنسبة أطوؿ يكوف اغبديثة والتكنولوجيا اعبديدة، واؼبعلومات اؼبتغَتة، الظروؼ مع التكيف و األخطاء،
 الرتباطو نظرا اغبكومي، األداء يف القصور أوجو أىم أحد ذلك ويعد. اػباص القطاعب مقارنة للحكومات

 اكتشاؼ على اؼبنظمُت قدرة على كبَت حد إذل تعتمد عملية ىو االقتصادي فالنمو. االقتصادي بالنمو
 .قبل من متاحة تكن دل وفرص لئلنتاج، أفضل ووسائل حديثة، إنتاجية فنوف أو تكنولوجيا

 لتوجيو تسعى مصاحل ؾبموعات بوجود اغبكومي النشاط يرتبط قد: الريع عن البحث لوؾوس الفساد -
 القياـ من بدال" الثروة ربويل" على تعمل واليت الريع، عن حبثا منتجة غَت وأنشطة ؾباالت إذل اؼبوارد

 أف من الرغم فعلى. العامة السلع تقدصل يف اغبكومة كفاءة على ينعكس الذي األمر" الثروة بإنتاج"
 يف األساسيُت البلعبُت فإف اػباص، القطاع إنتاجية ربفز قد العاـ القطاع يقدمها اليت واػبدمات السلع
 أو كبو على العامة السلع بعرض ؽبم تسمح للحوافز ونظم قيود ظل يف ويتصرفوف يعملوف السياسي اجملاؿ

 كذلك،. االقتصادي النمو يف عامةال السلع مسانبة من وبد مث ومن الشخصية منافعهم من يزيد دبستوى
 واالستثمار اإلنفاؽ زيادة إذل السلطة يف االستمرارية وضماف العاـ التأييد لكسب سعيا السياسيوف يلجأ

 .أكرب بكفاءة إنتاجها اػباص للقطاع يبكن سلع يف أو منتجة غَت مشروعات يف

 مستعمبل ،0990 وحىت 0975 بُت تدةاؼبم الفًتة خبلؿ دولة 98 مشلت لو دراسة يف" بارو" توصل ولقد 
 اغبقيقي العاـ االستهبلؾ معدؿ عبلقة لتحديد اإلصبارل احمللي الناتج من الفرد لنصيب السنوي النمو معدؿ

 ضرورة عدـ كبَت حد إذل تدعم مؤثرة سلبية عبلقة وجود إذل خبلؽبا من وتوصل اغبقيقي، احمللي للنتاج بالنسبة
 .متزايد شكلب االقتصاد يف الدولة تدخل
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 االقتصادي والنمو اإلجمالي المحلي الناتج إلى العام اإلنفاق نسبة عالقة: (8)الشكل
 
 
 
 
 
 

(، رسالة 2111-1991والء وجيو محمد دياب، فعالية اإلنفاق العام في تحقيق أىداف التحول االقتصادي في مصر ) :المصدر
 .41، ص2113ماجستير، كلية التجارة، قسم االقتصاد، جامعة بنها، 

 منخفضا يكوف صادياالقت لنموا معدؿ فإف عاـ إنفاؽ ىناؾ يكن دل ذاإ أنو السابق، الشكل يوضح
 اإلنتاج عوامل حركة تسهل ربتية بٌت إذل اقتصاد أي حاجة إذل ذلك يف السبب ويعود الصفر، عن بعيد وغَت جدا

 النمو معدؿ تزايد إذل مشَتا االرتفاع يف يبدأ اؼبنحٌت أف ونبلحظ وغَتىا، واؼبواصبلت والنقل االتصاالت كشبكة
 النمو من األقصى اغبد إذل صوال و وذلك اإلصبارل، احمللي الناتج على العاـ اإلنفاؽ حجم ارتفع كلما االقتصادي
 نسبة يف ارتفاع أي فإف وبعدىا ،%05 بأنو" شيهي" دراسة حسب اإلشارة سبقت كما حدد والذي االقتصادي

 يعكس بشكل االقتصادي النمو البفاض إذل يؤدي ذلك فإف ،%05 يفوؽ اإلصبارل احمللي الناتج ذلإ العاـ اإلنفاؽ
 .االقتصادي والنمو العاـ اإلنفاؽ بُت سببية عبلقة وجود

 :االقتصادي والنمو العام اإلنفاق( مكونات) ىيكل بين العالقة. 4
 حىت األقل على الكايف باالىتماـ والنمو ؼبختلفةا العاـ اإلنفاؽ مكونات أو ىيكل بُت العبلقة دراسة ربظ دل 

 ودراسة ببحث االىتماـ ضرورة العملية االعتبارات من ؾبموعة فرضت ولقد. العشرين القرف من التسعينات بداية
 الدوؿ أجرب والذي اؽبيكلي، والتكيف االقتصادي اإلصبلح سياسات تطبيق يف التوسع مثبل منها العبلقة، تلك

 وىو زبفيضها، الواجب العاـ اإلنفاؽ مكونات ماىية حوؿ القرار ازباذ عند االختيار مشكلة مواجهة على النامية
 األداء يف اؼبختلفة العاـ اإلنفاؽ مكونات من مكوف لكل النسبية باؼبسانبة مسبقة معرفة يتطلب الذي القرار

 .الدوؿ كوماتح على اؼبفروض اؼبوازنة وقيد احملدودة اؼبوارد ظل يف خاصة االقتصادي،
 مكونات إذل العاـ اإلنفاؽ ذبزئة على االقتصادي والنمو العاـ اإلنفاؽ ىيكل بُت للعبلقة اجملزأ التحليل ويقـو 

 ىناؾ. االقتصادي النمو على العاـ اإلنفاؽ مكونات من مكوف أو نوع لكل ـبتلفة آثار لوجود وذلك ـبتلفة،
 والنمو العاـ اإلنفاؽ ىيكل بُت للعبلقة حبثها يف الدراسات اليها دتستن واليت العاـ لئلنفاؽ التصنيف من نوعُت
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 بالتمييز العاـ لئلنفاؽ األوؿ التقسيم يعٍت(. القطاعي) الوظيفي والتصنيف االقتصادي التصنيف ونبا االقتصادي،
 لئلنفاؽ اؼبختلفة ناتاؼبكو  بُت التمييز وكذلك العاـ، لئلنفاؽ االستثماري أو الرأظبارل واؼبكوف اعباري اؼبكوف بُت

 فكرة إذل ىنا التمييز منطق ويستند. والتحويبلت والدعم الفوائد، واػبدمات، السلع واؼبرتبات، األجور مثل اعباري
 ال وقد منتج، غَت فهو اعباري العاـ اإلنفاؽ أما للنمو، احملفز اؼبنتج اإلنفاؽ من ىو االستثماري العاـ اإلنفاؽ أف

 مكونات بُت بالتمييز فيعٍت العاـ، لئلنفاؽ الوظيفي التقسيم أما االقتصادي، النمو مع مباشرة بعبلقة يرتبط
 النقل، التعليم، الصحة، مثل عليها اإلنفاؽ يتم اليت اؼبختلفة القطاعات أو للوظائف وفقا العاـ اإلنفاؽ

 .والدفاع واؼبواصبلت،
 ؾباالت ثبلث يف االقتصادي والنمو العاـ اؽاإلنف ىيكل بُت العبلقة تناولت التطبيقية الدراسات غالبية 

 اغباكم النظري اؼبنطلق على الًتكيز يتم وسوؼ ،(التعليم) البشري اؼباؿ رأس التحتية، البنية الدفاع،: وىي أساسية
 أنبية ظهرت حيث التحتية، البنية استثمارات خبلؿ من االقتصادي والنمو العاـ اإلنفاؽ مكونات بُت للعبلقة

 قامت حيث العاؼبية، اؼبالية األزمة وقوع بعد خاصة السياسية، األجندات يف التحتية البنية ؾباؿ يف اتاالستثمار 
 لدعم اؼبصممة اؼبالية التحفيز حـز من كجزء العامة اؼبشروعات على إنفاقها بزيادة العادل مستوى على اغبكومات

 .االقتصادي النمو
 من مدعمة فكرة االقتصادي والنمو التحتية البنية على العاـ اإلنفاؽ بُت موجبة عبلقة وجود فكرة تعترب 

 البنية مع تعاملت قد النيوكبلسيكية النمو مباذج كانت وإذا. العملية واؼبشاىدات االقتصادية من كل جانب
 التحتية البنية يف توسع ألي النمو على األثر بأف وتنبأت اإلنتاج، دالة يف اؼبدخبلت أحد باعتبارىا التحتية
 من النابع) اغبديثة النمو نظريات فإف األخرى، اإلنتاج عوامل من كغَته العوائد لتناقص وخاضع مؤقت سيكوف
 دائم بشكل األجل طويل النمو معدؿ زيادة إذل أيضا يؤدي اف يبكن التحتية البنية أصوؿ تراكم بأف ترى( الداخل

 .رىاألخ اإلنتاج عناصر على العوائد زيادة على العمل خبلؿ من
 االقتصادي، النمو ومعدالت التحتية البنية على العاـ اإلنفاؽ بُت للعبلقة دراستها يف األدبيات اغلب تركز 

 العبلقة وطبيعة عليها، العائد ومعدالت اػباصة اإلنتاج عوامل إنتاجية على اإلنفاؽ ؽبذا احملتملة اآلثار على
 :ييل كما اػباص االستثمار مع التنافسية أو التكاملية

 زيادة إذل التحتية البنية على العاـ اؼباؿ رأس من اؼبرتفع الرصيد يؤدي: اإلنتاج عوامل إنتاجية على األثر -
 للوحدة، اإلنتاج تكاليف زبفيض مث ومن اػباص، اؼباؿ ورأس العمل مثل األخرى اإلنتاج عناصر إنتاجية
 .العاـ اؼباؿ لرأس اؼببدئي الرصيد حجم على سيتوقف األثر حجم فإف عاـ، وبشكل
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 اؼباؿ رأس من كل بُت التكاملية العبلقة على االذباه ىذا يركز: اػباص لبلستثمار اؼبزاحم أو اؼبكمل األثر -
 لرأس مكملة باعتبارىا اؼبنتجة التحتية البنية خدمات مع التعامل عن والناذبة اػباص، اؼباؿ ورأس العاـ
 اإلنتاجية تزيد التحتية بالبنية اؼبرتبط اؼباؿ رأس يف ادةالزي كانت فكلما اإلنتاج، عملية يف اػباص اؼباؿ

 خدمات تدفق من أكرب قدر على الطلب يزيد أف اؼبتوقع من فإنو اػباص، اؼباؿ رأس ػبدمات اغبدية
 بنية وجود حالة يف اػبدمات تلك بإنتاج تقـو اليت اػباصة اؼبواؿ رصيد من أكرب وقدر اػباص اؼباؿ رأس
 .اإلنتاج وزيادة الرأظبارل التكوين حفز على يشجع الذي األمر كافية، عامة ربتية

 (البطالة) التشغيل مستويات على العام اإلنفاق سياسة آثار: ثانيا
 االقتصادية اؼبوارد من اإلفادة يف اإلنفاؽ ىذا مسانبة مدى بو يقصد التشغيل على العاـ اإلنفاؽ أثر إف

 فبكنة استفادة أقصى اؼبالية اؼبوارد أو اإلنتاجية الطاقة أو البشرية أو يعيةالطب باؼبوارد األمر تعلق سواء) اؼبتاحة
 اؼباؿ، رأس عمل، األرض،) اإلنتاج عوامل عبميع الكامل التشغيل حالة من االقتصاد اقًتاب معها ربقق حبيث
 (.87ص ،9111 مصطفى، فريد أحمد عفر، المنعم عبد محمد) (.تنظيم

 االقتصادي االستقرار ربقيق يف ىاما دورا اؼبالية السياسة أدوات من كأداة العاـ اإلنفاؽ سياسة تلعب 
 إذل كينز نظرية تعرض حيث التشغيل، مستوى على الفعاؿ لتأثَتىا نظرا الرواج وقت أو الكساد وقت وخاصة

 يف شغيل،الت مستوى يف دالة يعترب الكلي الدخل أف كينز ويرى. البطالة مكافحة ؾباؿ يف الدوؿ مشاكل ربليل
 والتقلبات االختبلالت ومصادر أسباب إذل وبالنظر الكلي، الدخل حجم زاد التشغيل حجم زاد فكلما دولة أي

 األسباب من نوعُت إذل إرجاعها يبكن اجملتمعات من ؾبتمع أي يف االقتصادي باالستقرار تعصف اليت االقتصادية
  :وىي

 .الوطٍت االقتصاد يف ليالك الطلب يف عجز أو زيادة ظهور: األوؿ السبب
 األسعار من كل ربديد يف كبَتة بدرجة وتتمتع اؼبنافسة قواعد على زبرج احتكارية قوى وجود: الثاشل السبب
 .اإلنتاج عوامل بعض مرونة درجة البفاض مع اجملتمع يف واألجور

 :الكلي االقتصادي المفهوم حسب البطالة .1
 من للمناقشة عرضة أقل األنواع فبعض حدوثها، سبابأ حسب أنواع عدة إذل البطالة تقسيم يبكن 

 ىيكلية بطالة ىناؾ اف كما وظيفتُت، بُت ما االنتقاؿ من الناصبة االحتكاكية البطالة فهناؾ. النظرية الناحية
 على طلب يوجد ال عندما أو اعبديدة، والوظائف التقنية اؼبتطلبات مع األفراد مؤىبلت تتطابق ال عندما

 .والكينزي الكبلسيكي دبفهومها البطالة مثل البطالة تعاريف بُت اتفاؽ يوجد ال فأنو ؼبقابلوبا. خدمتهم
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. األسواؽ وتوازف والعرض الطلب تفاعل على مبٌت البطالة مستويات لتحليل اؼبستخدـ التحليل إف 
 يف ؿبدد أنو حيث ،(اغبقيقي األجر) األسعار مرونة عدـ عن ناجم( البطالة) العمل سوؽ يف التوازف عدـ ونتيجة
 العمالة على الطلب وينجم التوازشل، اؼبستوى إذل للوصوؿ والطلب العرض بتعديل يسمح وال توازشل غَت مستوى

 مستوى عند ويتحدد التنافس، شروط ربت اؼبؤسسة طرؼ من( التكاليف زبفيض أو) الربح تعظيم سلوؾ عن
 العمل على الطلب فإف جيد، سلوؾ ذات إنتاجية دواؿ ضوبافًتا. اغبقيقي األجر مع اغبدية االنتاجية تعادؿ
 أكثر العماؿ عرض يرتفع وعندما اؼبنفعة بقرارات فيتحدد العمل عرض أما اغبقيقي، لؤلجر متناقضة دالة يكوف

 وبدث ال ما وىو ثانية مرة السوؽ ؼبوازنة اغبقيقي األجر معدؿ تغيَت من البد فأنو بطالة عنو وينجم الطلب من
 مرحلة يف وخصوصا االقتصادية، للتقلبات مبلزمة صفة البطالة أف كينز أشار. مرنة غَت األجور ألف عموما

 من جزء بطالة إف أساس على طويلة لفًتة البطالة استمرار فكرة كينز ويعٍت طويلة، لفًتات سبتد قد اليت الكساد
 إذل ستؤدي اإلنتاج عوامل من اؼبعطل اعبزء ىذا عوائد ألف نظرا الكلي، الطلب البفاض يعٍت اإلنتاج عوامل
 .الفعاؿ الطلب كينز عليها يطلق وما الطلب ىبوط أي الدخل وىبوط قبل ذي عن الكلي الدخل خفض

 الكلي الطلب أنبية على كينز ركز وقد. والتوظف فاإلنتاج الفعاؿ، الطلب زيادة من البد ىذا وعلى 
 وبدد الذي ىو الطلب وىذا االستثمار، سلع على وطلب االستهبلؾ سلع على طلب إذل يقسمو والذي الفعاؿ
 لضعف اؼبوضوعي اؼبقابل ىي البطالة فإف وبالنتيجة. والعمالة واألجور الناتج حجم وبالتارل الكلي العرض حجم
 الكينزية اؼبدرسة انتهت وقد. الفعاؿ الكلي الطلب تنمية هبب عليها القضاء ولغرض الفعاؿ الكلي الطلب
 يبكن حىت الكلي الطلب دبستوى االرتفاع ضرورة حيث من كينز إليها انتهى اليت النتيجة نفس إذل اعبديدة
 على والًتكيز والنقدية، اؼبالية السياسة أساليب تطبيق ضرورة وكذلك والتشغيل اإلنتاج مستويات على احملافظة
 بُت وللربط والبطالة، الركود اتأزم لتبليف وسيلة بوصفها العمل، ودخل اؼبلكية دخل بُت الدخل توزيع إعادة
 .والنمو والتشغيل التوزيع

-IS مبوذج إطار يف( النقدية والسوؽ واػبدمات، السلع سوؽ) األسواؽ وـبتلف العمل سوؽ بُت العبلقة   

LM (مغلق اقتصاد ظل يف ثابتة األسعار بقاء فرضية مع)، سوؽ مكونات ـبتلف وبُت بينو العبلقة بتوضيح نقـو 
 (158ص ،2111 عايب، الحميد عبد وليد) :ن خبلؿ الشكل التارلم العمل
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 .الكينزي الكلي التوازن إطار في العمل سوق توازن: (9)الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ,CHRISTIANE Bilaes, modélisation schématique des l'équilibre macroéconomiques: المصدر

publication de l'université de Lyon,2005, p38                                 
N: التشغيل حجم. 
Y: الدخل حجم. 

W :االظبي األجر. 
P: السعر. 
 واػبدمات السلع لسوؽ IS-LM مبوذج إطار يف الكلي التوازف A اؼبنحٌت يبثل السابق، الشكل خبلؿ من 

 واليت الكلية، اإلنتاج دالة أف يبُت B حٌتاؼبن بينما ،*Y التوازشل اإلنتاج مستوى لنا يتحدد حيث النقدية، والسوؽ
 فإف وبالتارل ،A للمنحٌت *Y التوازشل اإلنتاج مستوى تقابل اليت *N التوازشل العمالة مستوى لنا يتحدد بواسطتها

 D العمل على الطلب بُت العمالة سوؽ يف التوازف يبثل C اؼبنحٌت ،N العمالة كمية يف دالة ىي Y اإلنتاج قيمة
 Npe>N لدينا ،w/p اغبقيقي األجر لدينا يكوف حيث Npe الكامل التوظيف مستوى عند O عملال وعرض
 يتخذه قرار طريق عن وليس Ype>Y اإلنتاج من كايف غَت اغبجم خبلؿ من تفسر إجبارية بطالة فهناؾ وبالتارل
 خبلؿ من يتحدد الذي DE ؿالفعا الطلب منحٌت يبثل D اؼبنحى ،(االختيارية البطالة) أنفسهم تلقاء من األفراد
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 من نقطة كل عند مرتبط الكلي الطلب منحٌت أف حيث ،D الكلي الطلب ومنحٌت Z العرض منحٌت التقاء
 االستهبلكي اإلنفاؽ مقدار حوؿ اؼبؤسسات بتوقع تتعلق واليت اؼبتوقعة، RG الكلية اإليرادات دببلغ التشغيل

 N التشغيل من مستوى كل عند مرتبط فهو Z الكلي عرضال منحٌت أما للمؤسسات، واالستثماري للعائبلت
 .التشغيل من اؼبستوى ىذا بتوظيف اؼبؤسسات تقـو اف أجل من البلزمة RG الكلية اإليرادات دببلغ اؼبمكن

 الكبلسيك يعترب حيث الكبلسيكي، التحليل يف متداوؿ ىو ما عن زبتلف الكينزي اؼبنظور من البطالة 
 ويتم أقل، بأجر أخرى وظائف قبوؿ وظائفهم تركوا الذين العماؿ رفض عن ناذبة اعهاأنو  دبختلف البطالة أف

 ىو التوازف فإف الكبلسيكي النموذج إطار يف انو كما األجور، بتخفيض نظرىم حسب اؼبشكلة ىذه عبلج
 ربقيق ويتم ،(ريةاختيا بطالة) والراحة العمل بُت باؼبفاضلة يقوموف األفراد أف حيث كاملة عمالة توازف بالضرورة

 ال األجور خفض أف كينز بُت ولقد العمل، على والطلب العرض خبلؿ من آلية بصفة العمل سوؽ يف التوازف
 بقرارات مرتبطة العمالة ألف ذلك من العكس على ولكن الكبلسيك، بو أقر كما البطالة على للقضاء يؤدي

 من ويقلل الفعاؿ الطلب من يقلل األجور وزبفيض ،(ؿالفعا الطلب) فيو اؼبرغوب اإلنتاج ربدد اليت اؼبنظمُت
 العمالة وحج ربقيقو اؼبرغوب اإلنتاج حجم بُت مباشرة عبلقة إذا فهناؾ الطلب، ىذا إلشباع البلـز اإلنتاج حجم

 .صحيح والعكس العمالة يف زيادة تفًتض اإلنتاج يف زيادة فكل اإلنتاج، ىذا على للحصوؿ الضرورية
 :والبطالة العام نفاقاإل بين العالقة .2
 االقتصادي التفكَت حسب والبطالة، العاـ اإلنفاؽ بُت العبلقة طبيعة ربديد يف االقتصادية اؼبدارس اختلف 

 ،78 ص ،2115 حميد، مقراني): يلي كما النقدية باؼبدرسة مرورا الكينزية إذل الكبلسيكية اؼبدرسة من مدرسة، لكل

79) 
 :الكالسيكية المدرسة نظرة 1.2

 يبكن ال االقتصاد أف يتصوروف ألهنم والبطالة، العاـ اإلنفاؽ بُت العبلقة الكبلسيك االقتصاديوف يهمل 
 مثاليا اإلنتاج عوامل واستغبلؿ أعظمي اإلنتاج فيها يكوف اليت اغبالة وىي التاـ االستخداـ حالة يف إال يكوف أف

 الرؤية ىذه يشتغل، أف يف يرغب بطاؿ لكل شغل بمناص يوفر أف بإمكانو اقتصادىم أف أي منعدمة، والبطالة
 حالة عند يتوازف الكبلسيك اقتصاد أف وىو آخر، اعتقاد يصاحبها للبطالة الكبلسيك نظرة سبيز اليت التفاؤلية

 على والتأثَت التوازف ربقيق يف اغبكومة دور بذلك مهملُت ،(اػبفية اليد) الدولة تدخل دوف من التاـ االستخداـ
 الدولة، ميزانية على إال تؤثر لن سوؼ التوسعية اؼبالية السياسات أف يروف حيث االقتصادي، النشاط ـبرجات

 .األسعار ارتفاع إذل بل والتشغيل اإلنتاج زيادة إذل تؤدي ال التوسعية النقدية السياسة واف
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 : النقديون نظرة 2.2
 يف فعالية األكثر ىي النقدية السياسة فأ ،"فريدماف ميلتوف" رأسهم وعلى النقدية اؼبدرسة رواد يرى 

 يف اإلفراط أف يعتقدوف حيث شغل، مناصب وخلق والبطالة التضخم ظاىريت وؾباهبة االقتصادي االستقرار ربقيق
 على ينجر وما اؼبوازنة عجز يف تتسبب باىظة تكلفة العمومية اػبزينة يكلف التوسعية اؼبالية السياسات تطبيق
 .العاـ الدين يسببها باالقتصاد تلحق مشاكل من ذلك
 :الكينزية النظرة 3.2

 ويصاحب الكلي اؼبستوى على االقتصاد توازف يتحقق فقد التوازف، مع تتناقض ال البطالة أف كينز يرى 
 خبلؿ من للحكومة يبكن ولكن عالية، مستويات يف البطالة ىذه تكوف وقد العمل، عنصر يف بطالة وجود ذلك

 من وذلك الناقص، االستخداـ حالة احتواء من التوسعية اؼبالية السياسة يف أساسا اؼبتمثلة ةاالقتصادي سياستها
 على( الضرائب ومضاعف اإلنفاؽ مضاعف) اؼبالية السياسة ؼبضاعفات البالغ والتأثَت الفعاؿ الدور خبلؿ

 .الشغل لفرص وخلق اإلنتاج يف زيادة من اؼبخرجات
 الدخل حجم زاد التشغيل حجم زاد فكلما التشغيل، مستوى يف دالة يعترب الكلي الدخل اف كينز يرى  

 :التالية األدوات على تعتمد اؼبقاربة ىذه لكن الكلي،
 كينز يقًتح منها وللتخلص الفعاؿ، الطلب نقص بسبب ربدث البطالة فإف لكينز وفقا: الفعاؿ الطلب -

 .االستثمار أو االستهبلؾ على سواء العاـ اإلنفاؽ زيادة

 ؼبعدؿ الرئيسية احملددات أحد سبثل اؼباؿ لرأس اغبدية الكفاية أف كينز يرى: اؼباؿ لرأس اغبدية كفايةال -
 .اؼباؿ لرأس اغبدية والكفاية االستثمار بُت عكسية عبلقة توجد حيث االستثمار،

 يف اؼباؿ لرأس اغبدية الكفاية جبانب لبلستثمار احملدد الثاشل العنصر الفائدة سعر يبثل: الفائدة سعر -
 .النقود عرض ؼبؤشر تبعا بدوره الفائدة سعر ويتحدد الكينزي، النموذج

 صناعي، اقتصاد إرادية، ال بطالة وجود: ىي فروض أربعة على يقـو الكينزي اؼبضاعف إف: اؼبضاعف -
 .اإلنتاج لزيادة البلزمة اؼباؿ رأس سلع وتوفر االستهبلكية للسلع اإلنتاجية الطاقة يف فائض وجود

 الكلي، اؼبستوى على االقتصادية باالختبلالت يتأثر بلد أي يف االستثماري اؼبناخ فإف سبق ما إذل ضافةإ
 على عكسيا تؤثر أف اؼبتغَتات ىذه شأف من أف إذ الصرؼ، سعر وتقلبات بالتضخم تعلق ما خاصة

 الداخلي، الطلب لتحفيز العاـ اإلنفاؽ زيادة على االعتماد يبكن النظرية، ىذه من انطبلقا. االستثمارات
 :تارلال الشكل يف موضح ىو كما وذلك التشغيل، معدالت زيادة إذل الوصوؿ بغرض
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 (كينز نظرية) الطلب طريق عن النمو سياسة: (11)الشكل
 

 
 

  
 

ر، كلية العلوم (، مذكرة ماجستي2112-1988مقراني حميد، أثر اإلنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر، ): المصدر
 .81، ص 2115االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة ، بومرداس، 

 نتيجة معينة،وىذا تشغيل معدالت توفَت تلقائي بشكل يضمن االقتصاد فإف السابق، الشكل على اعتمادا
 كميات وبدد بدوره الذي االقتصاد يف الفعاؿ الطلب تكوف اليت واالستثماري االستهبلكي الطلب ؼبعدالت
 سوؽ توازف يف خلل أي حدث إذا لكن الفعاؿ، الطلب ىذا إذل لبلستجابة االقتصاد يف توفَتىا الواجب اإلنتاج

 اؼبنظم بصفتها الدولة على هبب الكافية، التشغيل معدالت توفَت عن واالستثمار االستهبلؾ عجز بسبب التشغيل
 :التالية سياساتال إحدى طريق عن التدخل االقتصادية للحياة
 .الفائدة معدالت زبفيض طريق عن: النقدية السياسة -

 معدالت خفض ،(الكربى اؼبشاريع سياسة) العاـ اإلنفاؽ معدالت رفع طريق عن: اؼبالية السياسة -
 .االستهبلؾ لتشجيع األفراد لفائدة االجتماعية التحويبلت زيادة طريق وعن الضرائب

 الفكر يف السائد االعتقاد رفض إذل وانتهى لعبلجها حلوال قًتحوا البطالة أسباب كينز حدد لقد 
 العاـ اإلنفاؽ زيادة ىو البطالة مشكلة لعبلج الوحيد اغبل واف الطلب، ىبلق الذي ىو العرض أف من التقليدي
 أف هبب ياإلنتاج اعبهاز أف إذل باإلضافة العمالة، مستوى وارتفاع اإلنتاج زيادة وبالتارل الطلب البفاض ؼبواجهة
 .الكامل التشغيل لتحقيق اإلنتاج فروع بُت بسهولة اإلنتاج عوامل بانتقاؿ تسمح اليت بالدرجة مرف يكوف

 نسبة توجد حيث الكامل، التوظيف من أقل مستوى عند يعمل اقتصاد حالة يف الكلي الطلب كاف فإذا 
 وأف مرتفعا، الدخل مستوى يكوف املالك التوظيف مستوى وعند الكلي الطلب قصور نتيجة البطالة من عالية

 فجوة ىناؾ أف أي معُت، دخل مستوى مقابل فعلي توازشل مستوى ىبلق (C+I+G) للطلب األوؿ اؼبستوى
 منحٌت بُت اؼبسافة تعادؿ الكامل التوظيف ؼبستوى اؼبقابل واؼبستوى الفعلي الكلي الطلب مستوى بُت انكماشية

 (.252ص ،2111 عامر مهدي وحيد). الكامل التوظيف مستوى ابلمق الكلي العرض ومنحٌت الكلي الطلب

 اإلنتاج معدل التشغيل معدل
 الطلب معدل

 الفعال

 الطلب معدل
 لالستهالك

 الطلب معدل
 لالستثمار



 الكلية االقتصادية المتغيرات على العام اإلنفاق أثر                                                               الثاني الفصل

95 
 

 تتلخص ،(البطالة) بالعجز بالتمويل اؼبتمثلة اؼبالية السياسة أي الكلي الطلب عجز أماـ كبن آخر دبعٌت 
 اف وذلك واػبدمات، السلع من الكلي العرض حجم مع يتناسب ال الكلي الطلب أف يف اغبالة ىذه يف اؼبشكلة
 الكلي، الطلب يف عجز ىناؾ أي الكامل التشغيل من أقل مستوى عند الكلي العرض مع يتوازف كليال الطلب
 فهنا اؼبوازنة، عجز إليو مضافا االستثمار على يزيد الكامل التشغيل لدى اؼبخطط االدخار اف ذلك على ويًتتب
 االقتصادي االستقرار زعزعة رلوبالتا االقتصادية اؼبشاكل استفحاؿ ؼبنع تتدخل أف الدولة على لزاما يكوف

 .العاـ اإلنفاؽ ذلك يف أداة واىم(.81 ص ،2115 مسعود، دراوسي) اؼبالية السياسة باستخداـ
 مع الكلي الطلب عجز حالة من واػبروج الطلب ربفز اليت األدوات أىم من تعترب العاـ اإلنفاؽ فزيادة  

 :اؼبوارل البياشل الشكل ؿخبل من ذلك توضيح ويبكن ثابتة، الضرائب على اإلبقاء
 الكامل التوظيف تحقيق في ودوره العام االنفاق: (11)الشكل

 
 
 
 
 
 

الدار الجامعية للنشر والتوزيع،  -النظرية والتطبيق-وحيد مهدي عامر، السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصادي: المصدر
 .257، ص 2111اإلسكندرية، 

 طريقة باستخداـ كاف إذا إال أىدافو وبقق لن توسيعي بغرض الدولة طرؼ من العاـ اؽاإلنف زيادة أف واؼببلحظ
 ىذه ويف اإليرادات، من أكرب العامة النفقات تكوف أف دبعٌت ،(العامة اؼبيزانية يف عجز إحداث) بالعجز التمويل

 :ةالتالي بالطرؽ العجز ىذا لتغطية سبويلية مصادر عن البحث عن الدولة تعمل اغبالة
 .جديدة ضرائب خلق -

 .اخل...اؼبؤسسات البنوؾ، األشخاص، من الداخلي االقًتاض -

 .اػبارجي االقًتاض -

 :التشغيل مستوى على العام اإلنفاق سياسة تأثير آلية .3
 بُت اؼبزاوجة أو الداخلي، الطلب لتحفيز السابقة السياسات إحدى على االعتماد للحكومة يبكن

 موسعة سياسة يف وااللبراط العاـ اإلنفاؽ معدالت رفع ىي قباعة، السياسات رأكث تبقى لكن أكثر، أو سياستُت
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 حيث التشغيل، معدالت ارتفاع إذل يؤدي إضايف، داخلي طلب حجم ىبلق فبا الكربى، واؼبشاريع لؤلشغاؿ،
 : اؼبوارل الشكل وفق التشغيل معدالت يف العاـ اإلنفاؽ تأثَت مراحل تتبع يبكن

 
 البطالة معدل على العام اإلنفاق أثر: (12)الشكل                       

 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(، مذكرة ماجستير، كلية العلوم 2112-1988مقراني حميد، أثر اإلنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر، ): المصدر
 81ص، 2115االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة ، بومرداس، 

 السلع على الداخلي الطلب زيادة إذل حتما يؤدي العاـ اإلنفاؽ ارتفاع أف يتضح السابق، الشكل من 
 لؤلسعار العاـ باؼبعدؿ يدفع األخَت ىذا وارتفاع الداخلي، الطلب من جزء ىو العاـ اإلنفاؽ أف باعتبار واػبدمات

 زيادة إذل يؤدي فبا اإلنتاج، زيادة طريق عن اإلضايف الطلب لتلبية اإلنتاجية اآللة ربرؾ انتظار يف االرتفاع، كبو
 ذلك ألف كثَتا يطوؿ ال أف هبب االنتظار ىذا أف غَت. البطالة معدالت البفاض وبالتارل التشغيل، على الطلب

 ىامش وتقلص  اإلقراض، على الفائدة أسعار ارتفاع ومنو االرتفاع، إذل التضخم دبعدالت يدفع أف شأنو من
 .سلبا البطالة معدؿ على التأثَت وبالتارل االقتصادي، النمو تباطؤ إذل يؤدي فبا اػباصة، تثماراتاالس حركة

 العاـ اإلنفاؽ ارتفاع

 الداخلي الطلب ارتفاع

 األسعار ارتفاع

 اإلنتاج تشجيع التضخم معدالت ارتفاع

 الفائدة معدؿ ارتفاع

 اػباص االستثمار تراجع

 التشغيل قدرات ارتفاع

 البطػالة
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 اآلثار تتجلى حيث التشغيل، مستوى على ىيكلية وآثارا ظرفية آثارا العاـ اإلنفاؽ سياسة سبارس 
 أما الشغل، مناصب خبلق سمحت اليت التحتية البنية يف واالستثمار العامة اؼبشروعات برامج خبلؿ من اؽبيكلية

 معدالت بارتفاع تتميز اليت الكساد حالة من باػبروج تسمح إنعاش سياسة إتباع خبلؿ من فتكوف الظرفية اآلثار
 . البطالة

 :التشغيل مستوى على العام اإلنفاق لسياسة الهيكلية اآلثار 1.3 
 والبنية العامة اؼبشروعات برامج خبلؿ من الطويل اؼبدى يف التشغيل مستوى على بالتأثَت الدولة تقـو 

 اؼبشروعات قباح لكن النقص، ىذا لتعويض إنتاجية مشاريع بتنفيذ  اػباص، االستثمار لنقص نتيجة التحتية
 (163ص ،2111 عايب، الحميد عبد وليد) :يف متمثلة الشروط من دبجموعة مرىوف العامة
 مشكلة تثور وبذلك الكساد عبلمات بدأت إذا البلـز الوقت يف لتنفيذىا الرخاء فًتات يف برامج إعداد -

 .بتنفيذىا البدء وتوقيت اؼبشروعات حجم تأثَت

 .االقتصاد داخل بو ووبتفظ اإلنفاؽ تسرب يبنع حىت االستَتاد من التقليل ؿباوؿ -

 ىذه يف البدء توقيت سهولة افًتاضها ىي العامة اؼبشروعات فكرة على تؤخذ اليت السلبية لكن 
 صعوبات، تكتنفو التوقيت ىذا أف أثبتت التجربة أف إذل أخرى جهة من تأجيلها وإمكانية جهة، من عاتاؼبشرو 

 من طويلة فًتة بعد إال تنفيذىا يف البدء إمكانية عدـ إذل يؤدي فبا طويلة فًتة يتطلب اؼبشاريع ىذه إعداد أف إذ
 يف تتمثل األجل قصَتة سياسة إتباع يبكن مةالعا اؼبشروعات سياسة إذل اؼبوجهة االنتقادات ولتجنب الكساد،

 . اؼبشروعات تنفيذ يف وتبدأ برناؾبها الدولة تعد حىت اؼبستهلكُت على الشرائية القوة توزيع
 :التشغيل مستوى على العام اإلنفاق لسياسة األجل القصيرة الظرفية اآلثار 2.3

 مت الذي اؼبوارل الشكل خبلؿ من التشغيل مستوى على العاـ اإلنفاؽ لسياسة ليةاؽبيك اآلثار لتوضيح 
 (164ص ،2111 عايب، الحميد عبد وليد): يلي كما وساميلسوف ىنسُت طرؼ من صياغتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الكلية االقتصادية المتغيرات على العام اإلنفاق أثر                                                               الثاني الفصل

98 
 

 التشغيل مستوى على العام اإلنفاق لسياسة الظرفية اآلثار: (13)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسية لنماذج التنمية االقتصادية، ية لسياسة اإلنفاق الحكومي، دراسة تطبيقية قيوليد عبد الحميد عايب، اآلثار االقتصادية الكل المصدر:
 .164، ص2111لبنان،  -الطبعة األولى، مكتبة حسين العصرية، بيروت

منحٌت التوازف الكلي من خبلؿ التقاء منحٌت العرض والطلب الكليُت الذي تكوف فيو  -أ–يبثل اؼبنحٌت  
وىو مستوى التشغيل أقل من مستوى التشغيل الكامل، من اجل  Nوى تشغيل واليت يوافقها مست Yالنقطة 

ويكوف ذلك من خبلؿ  Y∆البد من زيادة مستوى النشاط االقتصادي بػ  Npe-Nامتصاص البطالة اإلجبارية 
الة تأثَت الزيادة يف اإلنفاؽ العاـ على مبو الناتج والعم -ب–زيادة مستوى اإلنفاؽ العاـ، حيث يوضح اؼبنحٌت 

 مرتبطة دبنحٌت االدخار، وبالتارل فإف قيمة اؼبضاعف مرتبطة أساس باؼبيل اغبدي لبلدخار.
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 التكاليف االقتصادية واالجتماعية لظاىرة البطالة: .4
تعٍت البطالة من الناحية االقتصادية ضياع الفرصة بالنسبة للمجتمع لذلك اإلنتاج من السلع واػبدمات  

لو كانت اؼبوارد االقتصادية مستغلة بصورة كاملة، فمهما كانت نسبة البطالة قليلة الذي كاف من اؼبمكن ربقيقو 
يف اقتصاد معُت، فأهنا ببل شك تعٍت خسارة نقدية كبَتة لذلك اجملتمع. فأىم مؤشر يف اذباىات الطلب على 

 بطالة.العمل ىو مبو اإلنتاج، وبالتارل فإف تباطؤ النمو االقتصادي يعٍت ارتفاعا يف معدالت ال
وىناؾ آثار اجتماعية للبطالة هتدد االستقرار االجتماعي من خبلؿ تفشي األعماؿ غَت مقبولة اجتماعيا  

والتأثَت يف مستويات الفقر الذي ىو نتاج لظروؼ معينة مر هبا االقتصاد، وألف الفقر بوصفو ظاىرة مركبة ومعقدة 
مية وتردي الوضع الصحي اليت تشكل الظواىر األكثر إيبلما لكوهنا ترتبط بظواىر ال تقل عنو أنبية كالبطالة واأل

على الفرد واجملتمع واغبكومة ومن الطبيعي يكوف قياس التكاليف االجتماعية أكثر صعوبة من قياس التكاليف 
االقتصادية، إال أف التكاليف االجتماعية للبطالة يبكن أف تكوف أعلى جملموعة معينة يف اجملتمع باؼبقارنة مع 

 موعة أخرى، واف ىذا الوضع ال يبثل وضعا للتوازف يف حالة توافر اؼبرونة يف األسعار واألجور.ؾب
 ثالثا: آثار سياسة اإلنفاق العام على المستوى العام لألسعار )التضخم(

إف جدلية العبلقة بُت النفقات العامة زبتلف بُت اؼبنظرين االقتصاديُت من حيث اؼببدأ، فالعديد من 
ديُت يعتربوف أف النفقات العاـ تتأثر بتغَتات اؼبستوى العاـ لؤلسعار إذ أف ارتفاع ىذا اؼبستوى يعٍت االقتصا

البفاض قيمة النقود فبا يعٍت ضرورة قياـ اغبكومة بزيادة حجم أو مبلغ النفقات العامة ألجل الوفاء حبجم 
ـ زيادة حجم النفقات العامة عند ارتفاع يف حالة عدنبغي على اغبكومة االضطبلع هبا و اػبدمات العامة اليت ي

خليل )اؼبستوى العاـ لؤلسعار فإف ذلك يعٍت البفاض حجم اػبدمات العامة اليت كانت اغبكومة تتعهد القياـ هبا.

 (99، ص2192اسماعيل، 
ة و يبكن النظر إذل النفقات العامة بوصفها إحدى اؼبؤثرات اؼبهمة يف اؼبستوى العاـ لؤلسعار إذ إف زياد 

اؼبستوى ذه العبلقة بُت الكتلة النقدية و النفقات العامة تعٍت زيادة الكتلة النقدية يف التداوؿ، و يبكن توضيح ى
  (244،ص 2112)أحمد األشقر، : كما يلي،  العاـ لؤلسعار من خبلؿ معادلة التبادؿ

M V = P T 

 كمية النقود اؼبطروحة للتداوؿ.  : Mحيث سبثل  
              V :  عة تداوؿ النقود.سر 
               P : .اؼبستوى العاـ لؤلسعار 

                T : .حجم التداوؿ 
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وىذه اؼبعادلة تعٍت أف كمية النقود اؼبوجودة يف اقتصاد ما مضروبة يف سرعة دوراف النقود تساوي األسعار  
 مضروبة يف كمية السلع واػبدمات.

اه مستمر يف ارتفاع مستوى األسعار يف األسواؽ فإنو يهدد يف آف و باعتبار أف التضخم ىو دبثابة اذب 
واحد االستقرار السياسي و االقتصادي، لذا فالفريق اآلخر من االقتصاديُت يعتربوف النفقات العاـ سياسة ذات 

ىداؼ حيث اليت تعمل على التأثَت على األسعار بغية ربقيق صبلة من األا فعالية متفاوتة يف يد الدولة و أدوات ؽب
يتم ىذا التأثَت عن طريق دعم لبعض السلع واسعة االستهبلؾ أو عن طريق توجيو اإلنفاؽ العاـ إذل زيادة 

 االستثمار و استبعاد )زبفيض( النفقات غَت اؼبنتجة.
 أنواع التضخم طبقا لمعاييره: .1
اصية واحدة، وىي عجز يبتاز التضخم بتعدد أنواعها واختبلفها، إذ أف صبيع أنواع التضخم تشًتؾ يف خ  

النقود عن أداء وظائفها أداء كامبل، ويف ضوء ذلك نستعرض األنواع اؼبختلفة للتضخم باالعتماد على بعض 
 (99-8، ص2199)محمد كمال حسين رجب، اؼبعايَت كما يلي: 

 معيار حدة التضخم:  9.9
التضخم غَت اعبامح(، ينقسم معيار حدة التضخم بدوره إذل التضخم اعبامح، التضخم اؼبتوسط ) 

وتكوف   والتضخم البطئ والزاحف، حيث زبتلف اؼبعايَت الثبلثة من حيث درجة التغَت يف اؼبستوى العاـ لؤلسعار 
 كما يلي:

 التضخم الجامع:  9.9.9
يعد ىذا النوع من التضخم من أخطر أنواع التضخم وأشدىا ضررا على االقتصاد الوطٍت، وذلك لبلرتفاع  

توارل يف اؼبستوى العاـ لؤلسعار وبشكل ملحوظ، حبيث ينجم عنو آثار اقتصادية كبَتة يصعب على السريع واؼب
السلطات اغبكومية اغبد منها أو معاعبتها يف األجل القصَت، فقد أطلق على ىذا النوع من التضخم اسم الدورة 

يقود إذل زيادة األجور دبا ينسجم  اػببيثة للتضخم، ألنو وبدث نتيجة الرتفاع األسعار، بشكل كبَت األمر الذي
مع االرتفاع يف األسعار وكذلك ارتفاع تكاليف اإلنتاج يف القطاعات اإلنتاجية، ومن أىم اآلثار السلبية ؽبذا النوع 
من التضخم فقداف النقود لقوهتا الشرائية ووظيفتاىا كمخزف للقيمة، فبا يًتتب عليو قياـ األفراد بالتخلص فبا 

قود، واستبداؽبا بعمبلت أخرى، أو قياـ األفراد بالتخلص من كمية النقود من خبلؿ استخدامها يف حبوزهتم من ن
اقتناء أصوؿ عينية أو استثمارىا يف قطاعات غَت انتاجية، فبا يًتتب عليو البفاض يف إصبارل قيمة اؼبدخرات 
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، ونقص عرض السلع الناجم عن القومية، فمن اؼبسببات ؽبذا النوع من التضخم ىو اإلفراط يف عرض النقود
 حاالت اغبروب، واالضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية.

 التضخم المتوسط )التضخم غير الجامح(: 2.9.9
تكوف اآلثار الناصبة ىن ىذا النوع من التضخم أقل خطورة على االقتصاد الوطٍت إذا ما قورف بالتضخم  

العاـ لؤلسعار لكن دبستوى أقل يف ارتفاعها عن التضخم اعبامح، فبا  اعبامح حبيث يكوف ىناؾ ارتفاع يف اؼبستوى
 يساعد اغبكومة يف معاعبة االختبلالت الناصبة عنو، حيث ال يًتتب عليو فقداف الثقة سباما بالعملة الوطنية.

 التضخم البطيء أو الزاحف: 1.9.9
ء شديد وبشكل غَت ملموس فًتتفع يف ظل ىذا النوع من التضخم يتزايد معدؿ التغَت يف األسعار ببط 

أسعار السلع واػبدمات تدرهبيا ودبعدالت منخفضة وتستغرؽ فًتة زمنية طويلة. وينشأ ىذا النوع من التضخم عند 
 خروج االقتصاد من مرحلة الكساد إذل مرحلة النمو االقتصادي.

 معيار مصدر التضخم: 2.9
تضخم من جانب الطلب والتضخم من جانب ينقسم ىذا اؼبعيار من حيث أنواع التضخم إذل ال 

 العرض، وىي كما يلي:
 التضخم من جانب الطلب: 9.2.9

يقصد بو زيادة حجم الطلب الكلي على السلع واػبدمات يف االقتصاد عن حجم العرض اغبقيقي من  
ض الكلي السلع واػبدمات، حيث ينجم عن ىذا النوع من التضخم اختبلؿ يف التوازف بُت الطلب الكلي والعر 

على السلع واػبدمات يف اجملتمع، مع تعذر زيادة الكميات اؼبعروضة يف األسواؽ، نظرا لوصوؿ االقتصاد القومي 
 إذل مرحلة التشغيل الكامل فبا يتسبب يف حدوث ارتفاع يف اؼبستوى العاـ لؤلسعار، كما يبينو الشكل التارل:

 األسعار )حالة التشغيل الكامل( : آثار ارتفاع الطلب الكلي على مستويات(94)الشكل
 
 
 
 

 

محمد كمال حسين رجب، أثر السياسة االتفاقية في التضخم في فلسطين، ريالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، المصدر: ا
 .19، ص 2111جامعة الزىرة، غزة،
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كل عمودي )كمية ثابتة( الذي يبثل الكميات اؼبعروضة يأخذ ش ('ss)من خبلؿ الشكل نبلحظ أـ اؼبستقيم 
يعرب عن الكميات اؼبطلوبة، فإف  (D1)وىذا نظرا لعدـ مرونة اإلنتاج يف حالة التشغيل الكامل، وإذا كاف اؼبستقيم 

E .يف ىذه اغبالة سبثل نقطة التوازف 
واليت تعكس فائض النفقات  (Er)يف حالة انتقاؿ منحٌت الطلب تظهر ما يسمى بالفجوة التضخمية  

عن العرض الكلي، ألف ىذا األخَت ال يبكن أف يرتفع، ينعكس ذلك يف ارتفاع األسعار ليتساوى العرض  الكلية
 مع الطلب.

لكن يف حالة عدـ وصوؿ االقتصاد إذل مرحلة التشغيل الكامل فإف ذلك يعٍت وجود طاقات انتاجية  
االستجابة للتغَت يف حجم الطلب، وعليو  عاطلة يبكن تشغيلها، وإف اعبهاز اإلنتاجي يتمتع باؼبرونة والقدرة على

فإف الزيادة يف الطلب يقابلو زيادة يف اإلنتاج )الكميات اؼبعروضة(، وبالتارل ال يًتتب عليها ارتفاع يف اؼبستوى 
 العاـ لؤلسعار.

لقد تعددت اآلراء حوؿ سبب ىذا النوع من التضخم إال أف ىذه اآلراء تتفق يف األسباب والعوامل  
 إذل الزيادة يف الطلب على السلع واػبدمات عن الكمية اؼبعروضة من السلع واػبدمات. اؼبؤدية
 التضخم من جانب العرض: 2.2.9

ينشا ىذا النوع من التضخم نتيجة االرتفاع يف تكاليف عناصر اإلنتاج بنسبة تفوؽ الزيادة يف معدالت  
 اإلنتاجية، فيًتتب عليها زيادة اؼبستوى العاـ لؤلسعار.

يعد عنصر العمل أكثر عناصر اإلنتاج تأثَتا على تكاليف اإلنتاج، حيث إف الزيادة يف نفقات األجور و  
 تعود غالبا إذل الزيادة يف معدالت األجور.

ويتبُت أنو يف حاؿ ارتفاع التكاليف )تكاليف اؼبواد األولية( ينتج عنو ارتفاع يف مستويات األسعار الذي  
ب العمل برفع أجورىم، فبا يدفع أصحاب العمل برفع األسعار فبا يؤدي إذل حالة يدفع العماؿ دبطالبة أربا

 التضخم الناتج عن التكاليف.
 معيار تعدد القطاعات االقتصادية: 1.9

تتحدد االذباىات التضخمية وفقا ؽبذا اؼبعيار حسب تنوع القطاعات االقتصادية وفق تقسيم  
 االقتصادي كينز إذل ما يلي:
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 تضخم في أسواق السلع:ال 9.1.9
 يبكن التفريق بُت نوعُت من التضخم يف أسواؽ السلع: 

التضخم السلعي: وبدث ىذا النوع من التضخم يف قطاع سلع االستهبلؾ، وذلك من خبلؿ الزيادة يف  -
النفقات اإلنتاجية للسلع االستثمارية على السلع االدخارية، فبا يًتتب عليو ربقيق أرباح يف قطاع صناعة 

 سلع االستهبلؾ.

التضخم الرأظبارل: وبدث ىذا النوع من التضخم يف قطاع صناعات االستثمار، فبا يؤدي إذل ربقيق  -
 أرباح يف قطاعي االستهبلؾ واالستثمار.

 التضخم في أسواق عوامل اإلنتاج: 2.1.9
 فرؽ كينز بُت نوعُت من التضخم يف أسواؽ عوامل اإلنتاج: 

ادة االستثمار عن االدخار، فبا يًتتب عليو ربقيق أرباحا يف قطاعي صناعة التضخم الرحبي: ناتج عن زي -
 سلع االستهبلؾ واالستثمار.

التضخم الدخلي: وبدث ىذا النوع من التضخم نتيجة الرتفاع نفقات اإلنتاج، ومن ضمن تلك  -
 تثمار.النفقات أجور العماؿ، فقد قسم كينز األسواؽ إذل أسواؽ سلع استهبلؾ، وأسواؽ سلع االس

 معيار إشراف الدولة على األسعار: 4.9
تتحدد بعض أنواع االذباىات التضخمية باالعتماد على معيار درجة ربكم الدولة يف جهاز األشباف  

ومدى قدرهتا على التحكم يف حركة مستويات األسعار والتأثَت فيها، ووفقا ؽبذا اؼبعيار يبكن التمييز بُت نوعُت من 
 التضخم.

 ريح:الصضخم الظاىر أو الت 9.4.9
ترتفع األسعار هبذا النوع من التضخم بصورة مستمرة دوف قياـ الدولة بأي إجراءات العًتاضها أو للحد  

منها، ووفقا ؽبذا النوع من التضخم ترتفع األسعار استجابة لفائض الطلب، دبعٌت أف ارتفاع األسعار تتم بصورة 
 بُت كل من العرض والطلب. تلقائية وبكل حرية، هبدؼ ربقيق التوازف

باإلضافة إذل عدـ التدخل من قبل الدولة، يظهر ىذا النوع يف شكل ارتفاع يف األسعار مث ينعكس يف  
 شكل ارتفاع يف األجور وغَتىا من النفقات اليت تتمتع باؼبرونة.
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 التضخم المكبوت: 2.4.9
احب لبلرتفاع اؼبستمر يف اؼبستوى العاـ يتسم ىذا النوع من التضخم خباصية أساسية وىي بأنو غَت مص 

 لؤلسعار.
ويرجع السبب يف ذلك لتدخل اغبكومة يف ازباذ ؾبموعة من اإلجراءات اليت تساىم يف منع ارتفاع  

اؼبستوى العاـ ألسعار، مثل ذبميد األجور، وتثبيت األسعار على عملية الشراء والبيع، واإلشراؼ على بيع السلع 
رىا السوقية وخاصة أسعار السلع الضرورية، وتقـو اغبكومة بتقدصل اؼبنح واإلعانات بأسعار تقل عن أسعا

 للمنتجُت، أو زبفيض الضرائب اؼبقررة عليهم ليتمكنوا من احملافظة على أسعار منتجاهتم.
 دور اإلنفاق العام في الحد من ظاىرة التضخم: .2
ر يف األسعار شريطة اإلرادة السياسية، وأنو قدرة الدولة على ربقيق االستقراعلى  1943أكد لَتنز عاـ  

لزاما على اغبكومات أف ربشد طاقاهتا لتحقيق كبل من االستقرار السعري والتشغيل الكامل، واستقرار األسعار 
 يعٍت البفاض واستقرار معدؿ التضخم.

مالية العامة ، وآخروف أف النظرية اؼبعيارية لل(Judd,1989)، وجود (Baroo,1979)يعتقد كل من بارو  
يبكن أف تعترب أيضا دبثابة نظرية اهبابية للسياسة اغبكومية، ووضع السياسات، تنعكس اعتبارات الكفاءة على 
اؼبدى الطويل، وىنا يشَت إذل أف اؼبنافسة بُت اجملموعات ذات الثقل يف الدولة تؤدي إذل ربديد الوضع األفضل 

ذاتو عند بياف العبلقة بُت التضخم وحجم اغبكومة، حيث يتعامل مع للضرائب وفقا للنظرية اؼبعيارية وىو اغباؿ 
 التضخم كنوع من أنواع الضرائب.

لقد توسعت البحوث والدراسات حوؿ تشخيص أسباب التضخم يف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية.  
ية الكينزية، ومن ىذه وكانت معظم االذباىات اعبديدة خبلؿ ىذه الفًتة خليطا من أفكار النظرية الكمية والنظر 

الدراسات تلك اليت قاـ هبا أنصار كينز وؿباوالهتم إلدخاؿ التحليل اغبركي الديناميكي على النظرية الكينزية عن 
طريق استخداـ اؼبعادالت التفاضلية لتحديد األسباب والعوامل اليت ربدد سرعة تطور أو ثبات الفجوة التضخمية، 

التعديل الذي أدخلتو "اؼبدرسة السويدية اغبديثة"، ويبثلها ليندبرغ على أف أىم ىذه التحديثات ىو 
(Lundberg)  ولينداؿ(Lindhal) أي يف خضم البطالة والكساد، فخبلفا  1930، اليت تبلورت يف أعقاب سنة

للنظرية الكينزية ترى اؼبدرسة السويدية أف العبلقة بُت الطلب الكلي والعرض الكلي ال تتوقف فحسب على 
توى الدخل، كما ترى النظرية الكينزية، بل وعلى خطط اإلنفاؽ القومي من جهة، وخطط اإلنتاج القومي من مس

جهة أخرى، أو بعبارة أخرى تتوقف على العبلقة بُت خطط االستثمار وخطط االدخار. ترى ىذه النظرية أنو 
ؼبتحقق )إال يف حالة التوازف(، ألف ليس ىناؾ من سبب يدعو لبلعتقاد بأف االستثمار اؼبخطط يساوي االدخار ا
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رغبات اؼبستثمرين ودوافعهم زبتلف عن دوافع اؼبدخرين، ومن مث يؤدي عدـ التساوي بُت االدخار اؼبخطط )أو 
اؼبتوقع( واالستثمار اؼبخطط )أو اؼبتوقع( إذل تقلبات يف اؼبستوى العاـ لؤلسعار، ففي حالة زيادة االستثمار 

طط فإف ذلك يعٍت اف الطلب أكرب من العرض ويؤدي ذلك بالتارل إذل ارتفاع مستوى اؼبخطط عن االدخار اؼبخ
األسعار، وعلى ىذا فإف االختبلؼ بُت االدخار اؼبخطط )أو االستثمار اؼبخطط( واالستثمار الفعلي )االستثمار 

ض طلب( يف احملقق( ينعكس يف وجود فجوة )فائض طلب( يف أسواؽ السلع االستهبلكية، وفجوة أخرى )فائ
 أسواؽ عوامل اإلنتاج إذل جانب وجود دخوؿ غَت عادية وبققها اؼبنتجوف نتيجة ارتفاع األسعار.

إف لئلنفاؽ العاـ آثارا معينة سلبية كانت أـ اهبابية على صبيع اؼبتغَتات االقتصادية دبا يف ذلك اؼبستوى   
كن أف يكوف لو آثار اهبابية على صبيع اؼبتغَتات، العاـ لؤلسعار، لكن من اؼبمكن التذكَت باف اإلنفاؽ اؼبنتج يب

لذلك سوؼ نعاجل ىذا اؼبوضوع من وجهتُت بإبراز اآلثار السلبية لزيادة اإلنفاؽ العاـ على اؼبستوى العاـ لؤلسعار 
 وباؼبقابل األثار االهبابية على نفس اؼبتغَت، دبا يضمن استنتاج أىم بنود وحاالت اإلنفاؽ اليت تساىم يف ضبط

مستوى األسعار وبالتارل كبح صباع الضغوط التضخمية من تلك البنود اليت تساىم يف إحداث ىذه الضغوط 
 التضخمية وعدـ االستقرار يف األسعار. 

ىناؾ عدة أشكاؿ يضطلع هبا اإلنفاؽ العاـ يف صورة زيادات انفاقية غَت مدروسة تساىم بالدرجة اآلثار السلبية: 
 ضخمية ناذبة عن ارتفاع األسعار، ومن أىم ىذه األشكاؿ ما يلي:األوذل يف إحداث ضغوط ت

يبكن أف ربدث زيادة اإلنفاؽ العاـ آثار تضخمية يف حاالت عديدة، خاصة يف حالة التحويبلت النقدية  -
اؼبوجهة من طرؼ الدولة لطبقات معينة هبدؼ رفع القدرة الشرائية ؽبذه الفئة، فهي تعرب عن نية حسنة 

لة للحفاظ على القدرة الشرائية لفئة معينة لكن إذا دل يأخذ اؼبخطط اؼبارل اؼبعد من قبل من جانب الدو 
اغبكومة باغبسباف ىذه الزيادة يف القدرة الشرائية اليت سوؼ تًتجم على صعيد زيادة الطلب، وبالتارل إذا  

وؼ يًتجم إذل فائض كاف اعبهاز اإلنتاجي غَت قادر على الوفاء هبذه الزيادة ومسايرة ىذا الطلب، فس
 ومن مث زيادة أسعار بعض اؼبنتوجات الضرورية اليت زاد عليها الطلب.

تعترب مزاضبة القطاع العاـ )الغَت مدروسة( للوحدات االقتصادية اؼبختلفة للحصوؿ على وسائل اإلنتاج  -
يف ارتفاع  اؼبختلفة سواء يف سوؽ العمل )يد عاملة( أو يف سوؽ السلع أو يف سوؽ رأس اؼباؿ، يساىم

تكاليف اغبصوؿ على ىذه الوسائل فبا يرفع أسعار اؼبنتجات النهائية اليت تعود بالسلب على األفراد،  
 كما أنو يعترب من أسباب ظهور نوبات تضخمية صعب التخلص منها على اؼبدى القصَت.

روسة تساىم يف كبح ويف اعبانب اآلخر فإف الدولة يبكن اف تستخدـ إنفاقها بصورة مد اآلثار االيجابية:
 صباح الضغوط التضخمية واغبفاظ على مستوى مستقر يف جانب األسعار من خبلؿ الشكل التارل:
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 : سياسة اإلنفاق العام االنكماشية للتغلب على الضغوط التضخمية(91) الشكل
 
 
 
 
 
 

الدار الجامعية للنشر والتوزيع،  -والتطبيق النظرية-وحيد مهدي عامر، السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصادي: المصدر
 261ص ،2111اإلسكندرية، 

من خبلؿ الشكل يتبُت لنا اف التنبؤ الدقيق بالتضخم يعٍت استخداـ سياسة انكماشية للتخفيف من حدة   
 الفجوة التضخمية ألف خفض اإلنفاؽ العاـ يؤدي إذل خفض الطلب الكلي.

لعي سوؼ يعرؼ شبن تلك السلع انتعاشا ملحوظا يكوف يف صاحل توجيو اإلنفاؽ العاـ إذل الدعم الس
أصحاب الدخوؿ احملدودة كإعانة للطبقات الفقَتة و الشكل البياشل اؼبوارل يبُت تأثَت الدعم السلعي على توازف 

 السوؽ كما يلي:
 : تأثير الدعم السلعي على توازن السوق(91)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

لنمذجة القياسية وترشيد السياسات االقتصادية مع دراسة خاصة لسياسة اإلنفاق العام بالجزائر، فرحي محمد، ا: المصدرالمصدر: 
 .197ص ،1999أطروحة دكتوراه،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 ومنحٌت D0وىي نقطة التقاطع بُت منحى الطلب  E0من خبلؿ الشكل البياشل أعبله ويف وضع التوازف  
. وأثناء قياـ الدولة بالتدخل عن طريق سياستها االنفاقية بدعم السلع واسعة االستهبلؾ فإف ذلك S0العرض 

 .Y/P يساىم بدرجة كبَتة يف زيادة الدخل اغبقيقي
وبالنظر إذل أف أسعار ىذه السلع وبعد دعمها ال سبثل القيمة اغبقيقية ؽبا واؼبتمثلة يف تكلفة صنعها زائد   

زائد الربح، فإف الطلب عليها يرتفع وىذا ما يساىم يف انتقاؿ منحٌت الطلب إذل اليمُت ويتحدد وضع  اؼبصاريف
توازشل جديد عند التقاطع مع منحٌت العرض وبالتارل يبكن القوؿ اف سياسة الدعم السلعي اليت تطبقها الدولة 

 الدخل. على بعض السلع الواسعة االستهبلؾ تساىم يف رفع دخل الطبقات ؿبدودة
وتعتمد بعض اغبكومات يف التأثَت على سعر بعض اػبدمات حىت يف سوؽ القطاع اػباص، من خبلؿ  

تقدصل إعانات لضماف سَت بعض اػبدمات اإلسًتاتيجية مثل النقل الذي يساىم يف التقليل من االزدحاـ والطلب 
)محمد صالح تركي القريشي،  ضة.عليو يبكن اف يشجع من خبلؿ إعانات حكومية تساىم يف ضماف أسعار منخف

 (291، ص2117
أما إذا مت توجيو اإلنفاؽ العاـ إذل زيادة االستثمار فإنو يؤدي إذل تغَتات يف ىيكل األشباف زبتلف عما إذا 
مت توجيو اإلنفاؽ لزيادة االستهبلؾ، كاالستثمار يف الطاقة الكهربائية وكذلك االستثمار يف القطاع الفبلحي 

و يساىم يف تقليل أشباف ىذه اؼبنتجات اليت تعد ضرورية بالنسبة للمواطنُت. باإلضافة إذل استبعاد والصناعي فإن
النفقات غَت اؼبنتجة عن طريق إعادة فحص برامج اإلنفاؽ العاـ باعتبار أف ارتفاع ىذا األخَت ىو سبب تفشي 

 ظاىرة التضخم.
التضخم من خبلؿ اإلنفاؽ العاـ، سواء كاف إنفاؽ ويف إطار سياسة اؼبيزانية يتم العمل على الرقابة على 

استهبلكي أو إنفاؽ استثماري حبيث يبكن التحكم هبذا اإلنفاؽ بالزيادة أو التخفيض حسب الوضع االقتصادي 
السائد، حبيث تتكرس سياسة اإلنفاؽ العاـ يف إحداث عجز أو فائض يف اؼبيزانية حىت تستجيب للضغوط 

عتبار ظروؼ األوضاع اػباصة غبركة النشاط االقتصادي من حيث فبارسة اغبكومة التضخمية، حبيث يؤخذ باال
 (.49، ص 2199)محمد كمال حسين رجب،  لسياستها االتفاقية.

إف صبيع النظريات واؼبذاىب االقتصادية اليت تناولت بالبحث موضوع التضخم قد تضمنت بعض اؼبقًتحات  
ؾ مدرستُت على طريف نقيض تعرضتا إذل مسألة التضخم من زاوية اػباصة بعبلج التضخم، وهبذا اػبصوص ىنا

زبتلف عن األخرى. األوذل ترى يف التضخم ظاىرة نقدية حبتة ومن مث فإف عبلجها ينحصر يف الوسائل اؼبالية 
ن والنقدية، واؼبدرسة الثانية ترى يف التضخم ظاىرة خلل اقتصادي واجتماعي، ومن مث فإف عبلجها لن يتأتى إال م

 خبلؿ تغيَت البنياف االقتصادي واالجتماعي اؼبولد ؽبذه الظاىرة.
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ومن مث فإف اؽبيكليُت ىبلصوف إذل نتيجة ىامة فحواىا: أف التغلب على األسباب اؽبيكلية للتضخم لن  
 يتأت عن طريق خفض اإلنفاؽ العاـ هبدؼ اغبد من كمية النقود، و إمبا عن طريق زيادة كفاءة اعبهاز اإلنتاجي،

وعن طريق تطبيق سياسة مالية فعالة يف نفس الوقت، تؤدي إذل تشجيع االدخار وزيادة االستثمار وتنعكس يف 
النهاية يف تصحيح البنية االقتصادية واالجتماعية. ومن ناحية أخرى فإف النظرية النقدية دبختلف تياراهتا والنظرية 

زية يف مكافحة التضخم. وترى ىذه السياسة على درجة كبَتة الكينزية تعطي للسياسة النقدية واؼبالية أنبية ارتكا
من األنبية لتحقيق النمو االقتصادي مع االستقرار السعري، إذ إف التقلبات النقدية اؼبفاجئة والعميقة تضر بأحواؿ 

 النمو واالستقرار االقتصادي واالجتماعي. 
 (التجاري ميزانال) الخارجي التوازن على العام اإلنفاق سياسة آثار: رابعا

 يف التغَتات خبلؿ من وذلك اجملاؿ ىذا يف ىاـ بدور اؼبالية السياسة تقـو أف يبكن الكنزية للنظرية طبقا 
 العاـ اإلنفاؽ يف زبفيض إجراء يبكن التجاري اؼبيزاف يف عجز وجود حالة ففي مثبل، الضرائب كاستخداـ اإلنفاؽ
 يف وبالتارل الدخل يف أكرب البفاض إذل ذلك سيؤدي ضاعفاؼب تأثَت وربت مثبل الدخوؿ على ضرائب بفرض
 وعندما األجنيب، الصرؼ على الطلب البفاض يعٍت وىذا االستَتاد، على الطلب ذلك يف دبا الكلي الطلب
 على عبلوة متعاكسة بصورة ولكن اؼبيزاف يف فائض وجود حالة يف أيضا ذلك وينطبق اؼبيزاف إذل التوازف سيعود
 ال الكنزيُت أف غَت اؼبدفوعات، ميزاف يف اػبلل ؼبعاعبة النقدية السياسة استخداـ اؼبالية السلطات تستطيع ذلك

 عرض خفض يتم حيث الفائدة سعر ىي النقدية السياسة أدوات أىم ومن اؼبالية بالسياسة مقارنة عليها يعتدوا
 اللبفاض نظرا الكلي اإلنفاؽ حجم على سيؤثر فبا الفائدة سعر رفع إذل بدوره يؤدي والذي التداوؿ يف النقد

 ميزاف موقف يتحسن وعندىا للداخل اؼبواؿ رؤوس تدفق على يشجع ما وىو اغبالة، ىذه يف االستثماري اإلنفاؽ
 (77،78 ص ،2115 محمد، عزة بن). اؼبدفوعات

 اؼبدفوعات ميزاف تاختبلال معاعبة يف كبَت دور ؽبا العاـ اإلنفاؽ سياسة أف االقتصاديُت من الكثَت يرى كما 
 :يلي ما خبلؿ من وذلك
 الدولة طرؼ من اإلعانات بتقدصل األجنيب االستثمار تشجيع طريق عن األجنبية األمواؿ رؤوس زيادة -

 .االستثمار ربفيز سبيل يف اعببائية والنفقات

 .الذايت االكتفاء ربقيق طريق عن( االستَتاد من التقليل) الداخلي الطلب زبفيض -

 .احملليُت للمستثمرين اؼبوجهة واإلعانات اعببائي اإلنفاؽ طريق عن ادراتالص ترقية -

 إلنعاش اؼبوجهة والنفقات القاعدية، باؼبنشآت واؼبتعلقة منها االستثمارية وخاصة العامة النفقات أف كما
 نفقات لشك يف للمؤسسات الدولة تقدمو الذي اعببائي اإلنفاؽ غرار على أجنيب او خاص العمومي، االستثمار
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 اؼبقدمة اؼبباشرة اإلعانات إذل باإلضافة التصدير، عجلة دفع وبالتارل االستثمار ربفيز أجل من مباشرة غَت عامة
 ارتفاع وبالتارل اإلنتاج رفع يف كبَتة بدرجة تساىم اإلنتاج، عجلة دفع سبيل يف للمستثمرين الدولة طرؼ من

 مث ومن جوراأل معدؿ زيادة فتواكبها التصديرية القطاعات تلك يف االستخداـ مستوى من يزيد فبا التصدير معدؿ
 لعمل نتيجة أكرب بنسبة واػبدمات السع على الطلب قفي تنامي الدخوؿ زيادة على وسيًتتب اؼبوزعة الدخوؿ

 .اؼبدفوعات ميزاف وبالتارل التجاري اؼبيزاف يف التوازف عودة إذل يؤدي فبا االستَتاد فَتتفع اؼبضاعف
 :الكينزي االقتصادي الفكر في الجاري الحساب .1

 خبلؿ من اعباري اغبساب هبا يتكيف اليت الطريقة كينز بعد جاؤوا الذين اؼبدرسة ىذه مفكرو قدـ
 (16،17 ص ،2114 منشد، ابراىيم حلمي): نبا مدخلُت

 :الدخل مدخل 1.1
 لبلد اؼبدفوعات ميزاف يف بلؿتاالخ ؼبعاعبة تلقائية وسيلة الدخل يعد الكينزية، اؼبدرسة منهج وفق على 

 :اعباري اغبساب يف العجز ؼبعاعبة كوسيلة الدخل خبلؽبما يعمل حالتُت بُت التمييز يبكنو  ما،
 ما لدولة كليهما أو الصادرات تناقص أو الواردات زيادة فيها ربدث اليت اغبالة وىي: األوذل غبالةا 

 والتوظيف، الدخل مستوى تناقص إذل سيؤدي ىذا إف. ةوالعمال الدخل تغَتات عن مستقلة أو خارجية ألسباب
 إذ الكلي، الطلب مستوى تراجع إذل يؤدي الدخل يف التناقص وىذا التصديرية، الصناعات قطاع يف خاصة
 ؽبذه اؼبنتجة الصناعة يف اإلنتاج مستوى تراجع إذل يؤدي فبا ؿبليا اؼبصنوعة السلع من مشًتياهتم اؼبواطنوف ىبفض
 .التوازف كبو االذباه سيظهر االستَتاد البفاض ومع واػبدمات، السلع من االستَتاد البفاض عن فضبل السلع،

 بشقيو اغبكومي اإلنفاؽ بتزايد أو اػباص االستثمار حجم بتزايد تتمثل اليت اغبالة وىي: الثانية اغبالة 
 خبلؿ من القومي الدخل توىمس ارتفاع إذل سيؤدي ذلك فإف. معا بكليهما أو االستثماري أو اعباري سواء
 يف زيادة سيولد الدخل مستوى يف االرتفاع ىذا وإف اغبكومي، اإلنفاؽ ومضاعف االستثمار مضاعف عمل

 عجزا مسببا لبلستَتاد اغبدي اؼبيل مع يتناسب ودبا الواردات تزايد إذل منها بعض تتجو الكلي الطلب مستوى
 البلداف يف الدخل مستوى ارتفاع إذل نفسو الوقت يف تؤدي رداتالوا يف الزيادة تلك إف. البلد لذلك ذباريا

 فتتحسن واػبدمات، السلع من األوؿ البلد منتجات على اػبارجي الطلب تزايد على بدوره يعمل فبا اؼبصدرة،
 .الطويل جلاأل يف العجز ذلك يتبلشى وىكذا لدخلا مستوى عفويرت لديو التجاري العجز ويتقلص صادراتو
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 :الستيعابا مدخل 2.1
 قطاع ليشمل توسيعو بعد البسيط الكينزي النموذج على بٍت ربليل ظهر الثانية، العاؼبية اغبرب بعد 

 اػبارجية، اؼبدفوعات مشاكل دراسة عند والدخل األسعار من كل آثار االعتبار بنظر ويأخذ اػبارجية، التجارة
. اإلنتاج ىذا من تستورده وما الدولة تنتجو ما بُت ؽالفر  عن عبارة ىو التجاري اؼبيزاف فإف التحليل ؽبذا وفقا

، ىذا وحسب  حالة يف وبدث والعكس القومي، الدخل عن القومي اإلنفاؽ زيادة يعٍت التجاري العجز فإف اؼبفهـو
 .الفائض

( امتصاص) استيعاب على الدولة قدرة تكوف أف يتطلب التجاري التوازف أف االستيعاب، مدخل يؤكد 
 يكوف عندما توازف حالة يف التجاري اؼبيزاف ويكوف واػبدمات، السلع من تنتجو ؼبا مساوية ماتواػبد السلع

 الناتج من أكرب احمللي االستيعاب يكوف عندما عجز حالة يف ويكوف احمللي، للناتج مساويا احمللي االستيعاب
 اإلنفاؽ بتخفيض بينهما، فيما توازفال وضع إذل واالستيعاب الناتج إعادة يتطلب العجز ىذا معاعبة وإف احمللي،

 الواردات على الطلب وخاصة الطلب من تقلل تقشفية اقتصادية سياسة انتهاج بضرورة اإلقرار أي ،(االستيعاب)
 .التجاري اؼبيزاف عجز الزالة

 :العام اإلنفاق سياسة وفعالية (Mundell-Fleming) مندل فليمنق  نموذج .2
 "Robert Mundell" االقتصاديُت من كل صاغو يداقتصا جمبوذ  ىو Mundell-Fleming مبوذج

 االكتفاء ظل يف االقتصاد مع يتعارض حيث ،IS-LM لنموذج امتدادا النموذج ىذا ويعترب "Marcus Fleming"و
 بُت العبلقة عكس على االقتصاد وـبرجات االظبي الصرؼ سعر بُت العبلقة يصف وىو ،(مغلق اقتصاد) الذايت
 "Richard Hicks" االقتصادياف طوره الذي القصَت اؼبدى يف IS-LM مبوذج يف واؼبخرجات الفائدة معدؿ

 .0937 سنة"Alvin Hanson"و

 :IS-LM منحٌت التالية اؼبعادلة وفق منو ينطلق الذي التقليدي النموذج

Y+C+I+G+NX 
 LM:  M/P = L(i,y) ومنحٌت

 BP=CA+KA:     أف حيث (BP) اؼبدفوعات ميزاف منحٌت

KA بينما اؼباؿ، رأس حساب سبثل CA اعباري اغبساب سبثل. 
 يف يعمل مفتوح اقتصاد أساس على صياغتها سبت اليت الفرضيات من ؾبموعة على النموذج ىذا يعتمد 

 (85 ص ،2111 يمينة، درقال) :يلي ما يف النموذج ىذا معادل أىم وتتمثل األمواؿ رؤوس تداوؿ حرية ظل
 .مفتوح اقتصاد يف والنقدية اؼبالية السياسة يةفعال مدى لتحليل مفيد ىو -
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 .الصرؼ سعر بتحديد اػباصة اؼبعاصرة للنماذج أساسا يشكل النموذج ىذا -

 يف اؼبرونة تاـ الكلي العرض منحٌت ويكوف معطلة موارد من يعاشل مفتوح اقتصاد على النموذج ىذا يطبق -
 مستواه عن الصرؼ سعر يف تغَت حدوث اؼبتوقع غَت من أنو دبعٌت الصرؼ، لسعر ساكنة توقعات ظل

 .التنقل على اؼباؿ لرأس التامة القدرة إذل إضافة الراىن

 الدورل اؼباؿ رأس حركة ونبا اؼبفتوح، االقتصاد يف العاـ اإلنفاؽ سياسة فعالية لتحديد معيارين ىناؾ        
 استجابة اغبدود عرب تتدفق العملة إفف اغبركة حرة الدولية األمواؿ رؤوس تكوف فعندما اؼبتبع، الصرؼ ونظاـ

 .اغبكومي باإلنفاؽ عبلقة ؽبا كلها أخرى، وعوامل االقتصادي النمو الفائدة، أسعار بُت للفروؽ
 :الثابت الصرف نظام ظل في الحكومي اإلنفاق سياسة فعالية 1.2

 اؼبدفوعات ميزاف من اؿاؼب رأس وحساب اعباري اغبساب ميزاف يتساوى عندما اػبارجي التوازف يتحدد        
 الفائدة وسعر الدخل من اؼبختلفة النقاط يبثل الذي B0 اؼبنحٌت يتحدد اغبسابُت ىذين خبلؿ ومن ـبتلفة، بإشارة

 يتعلق الذي لبلستَتاد اغبدي باؼبيل مرتبط B0 منحٌت ميل فإف وبالتارل اؼبدفوعات، ميزاف يف التوازف ربقق اليت
 الثابت الصرؼ نظاـ يف اؼبوائمة وتتم اؼباؿ، رأس دبيزاف تتعلق اليت األمواؿ رؤوس حركة وبدرجة اعباري باغبساب

 الصرؼ نظاـ تتبع الدولة أف ودبا العملة قيمة زبفيض إذل يؤدي اػبارجي العجز اف حيث الكميات طريق عن
 الوطنية العملة ءشرا خبلؿ من االلبفاض ىذا ؼبنع الصرؼ سوؽ مستوى على بالتدخل اؼبركزي البنك يقـو الثابت

 ويرفع الواردات ويكبح الدخل ىبفض فبا اليسار إذل LM منحٌت ينتقل حيث الداخلية، النقدية الكتلة يقلص فبا
 اإلنفاؽ سياسة. اؼبدفوعات ميزاف وضعية من ووبسن األمواؿ رؤوس دخوؿ وبفز الذي األمر الفائدة، سعر

 حساب رصيد البفاض إذل وخارجيا الفائدة معدالت وزيادة الناتج زيادة إذل داخليا تؤدي التوسعية اغبكومي
 حساب ربسن من أكرب اعباري اغبساب رصيد البفاض كاف وإذا اؼباؿ، حساب رصيد وزيادة اعبارية اؼبعامبلت

 ، اؼبغلق باالقتصاد قارهنا ما إذا مفتوح اقتصاد يف فعالية أقل التوسعية اغبكومي اإلنفاؽ سياسة فإف اؼباؿ رأس
 دالة بدورىا واليت الفائدة لسعر اؼباؿ رأس حساب حبساسية إذف تتعلق التوسعية اغبكومي اإلنفاؽ سياسة ةفنتيج

 (194-193 ص ،2111 عايب، الحميد عبد وليد): حالتُت بُت مبيز إننا حيث اؼباؿ، رأس انتقاؿ حرية درجة يف
( أكرب اكبدار ذات أي الفائدة رلسع بالنسبة LM من مرونة أقل B0) األمواؿ لرؤوس نسبيا ةفضعي حركة -

  : اؼبوارل الشكل يف موضحة ىي كما
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 النتقال نسبيا ضعيفة وحركة الثابت الصرف نظام حالة في الحكومي اإلنفاق سياسة فعالية:  (17)الشكل
 األموال رؤوس

 
 
 
 

 

 
 ,CHRISTIANE Bilaes, modélisation schématique des l'équilibre macroéconomiques: المصدر

publication de l'université de Lyon,200,,p87 

 الكامل، التشغيل مستوى دوف توازف ىو لكن واحد، آف يف واػبارجي الداخلي التوازف *Y السابق الشكل يف سبثل
 إذل واػبدمات السلع منحٌت ينتقل حيث توسعية مالية سياسة طريق عن Y الدخل زيادة عن البحث وبالتارل
 نظاـ اف ودبا ،(E2<B0) خارجي عجز وجود عن يعرب E2 النقطة عند اعبديد التوازف ،IS2 إذلIS1 من اليمُت

 عنها يعرب والذي النقدية الكتلة يقلص الذي األمر الصعبة العملة خروج إذل سيؤدي العجز فإف ثابت الصرؼ
 إذل يؤدي LM منحٌت انتقاؿ ،E3 النقطة عند اعبديد التوازف وبصل حىت اليسار إذل LM منحٌت بانتقاؿ بيانيا

 .E2 النقطة عند منو أقل E3 النقطة عند الدخل أف يفسر ما وىذا كبَت، مزاضبة أثر يشكل فبا الفائدة سعر ارتفاع
( أصغر اكبدار ذات أي الفائدة لسعر بالنسبة LM من مرونة أكرب B0) األمواؿ لرؤوس نسبيا كبَتة حركة -

   :اؼبوارل الشكل يف موضحة ىي كما ،

 نسبيا كبيرة وحركة الثابت الصرف نظام حالة في الحكومي اإلنفاق سياسة فعالية:  (18)الشكل
 األموال رؤوس النتقال

 
 
 
 
 

 ,CHRISTIANE Bilaes, modélisation schématique des l'équilibre macroéconomiques: المصدر

publication de l'université de Lyon,2005,p88  
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 الكامل، التشغيل مستوى دوف توازف ىو لكن واحد، آف يف واػبارجي الداخلي التوازف *Y السابق لشكلا يف سبثل
 إذل واػبدمات السلع منحٌت ينتقل حيث توسعية مالية سياسة طريق عن Y الدخل زيادة عن البحث وبالتارل
 نظاـ اف ودبا ،(E2>B0) رجيخا فائض وجود عن يعرب E2 النقطة عند اعبديد التوازف ،IS2 إذلIS1 من اليمُت

 عنها يعرب والذي النقدية الكتلة من يزيد الذي األمر الصعبة العملة دخوؿ إذل سيؤدي الفائض فإف ثابت الصرؼ
 .E3 النقطة عند اعبديد التوزاف وبصل حىت اليمُت إذل LM منحٌت بانتقاؿ بيانيا
 :المرن الصرف نظام ظل في الحكومي اإلنفاق سياسة فعالية 2.2

 ميزاف يف العجز أف إذ آليا، تتم حيث األسعار خبلؿ من اؼبرف الصرؼ نظاـ ظل يف اؼبوائمة تتم 
 وتنخفض الصادرات فتزيد الوطنية للسلع تنافسية ميزة يبنح ما وىذا الوطنية، العملة البفاض إذل يؤدي اؼبدفوعات
 بُت التمييز ويبكن األسفل، إذل B0 منحٌت وانتقاؿ اليمُت إذل IS منحٌت بانتقاؿ عنو يعرب ما وىذا الواردات،

 : نبا حالتُت
( أكرب اكبدار ذات أي الفائدة لسعر بالنسبة LM من مرونة أقل B0) األمواؿ لرؤوس نسبيا ةفضعي حركة -

  : اؼبوارل الشكل يف موضحة ىي كما

 نسبيا ضعيفة وحركة المرن الصرف نظام حالة في لحكوميا اإلنفاق سياسة فعالية:  (19)الشكل
 األموال رؤوس النتقال

 
 
 
 
 
 

 ,CHRISTIANE Bilaes, modélisation schématique des l'équilibre macroéconomiques: المصدر

publication de l'université de Lyon,2005,p89  

 عند التوازشل الوضع من اليمُت إذل باالنتقاؿ IS منحٌت تدفع التوسعية اغبكومي اإلنفاؽ سياسة السابق الشكل يف
 إذل يؤدي الذي األمر. خارجي عجز يبثل الوضع ىذا اف حيث ،E2 النقطة عند جديد توازشل وضع إذل E1 النقطة

 يؤدي ما وىذا الواردات، ويكبح الصادرات يشجع فبا ،(الصرؼ سعر البفاض)  الوطنية العملة قيمة يف البفاض
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 التوازف حدوث غاية إذل وىذا اليمُت كبو IS ؼبنحٌت ثاشل تقاؿان غلى باإلضافة ألسفلا إذل B0 منحٌت انتقاؿ إذل
 .E3 النقطة عند

( أصغر اكبدار ذات أي الفائدة لسعر بالنسبة LM من مرونة أكرب B0) األمواؿ لرؤوس نسبيا كبَتة حركة -
  : اؼبوارل الشكل يف موضحة ىي كما ،

 نسبيا ضعيفة وحركة المرن الصرف نظام حالة في الحكومي اإلنفاق سياسة فعالية:  (21)الشكل
 األموال رؤوس النتقال

 
 
 
 
 
 

 ,CHRISTIANE Bilaes, modélisation schématique des l'équilibre macroéconomiques: المصدر

publication de l'université de Lyon,2005,p92  

 فائض يشكل فبا اليمُت إذل IS منحٌت انتقاؿ إذل تؤدي التوسعية اغبكومي اإلنفاؽ سياسة فإف السابق الشكل من
 سعر زيادة) الوطنية العملة قيمة زياة إذل يؤدي ما ىذا ،(E2>B0) أف حيث E2 اعبديدة التوازف نقطة عند خارجي
 ومنحٌت أعلى، إذل B0 منحٌت انتقاؿ إذل يؤدي فبا الصادرات، وتثبيط الواردات تشجيع إذل يؤدي فبا ،(الصرؼ

IS النقطة عند التوازف يكوف وعندىا اليسار إذل E3.  
 :(وواردات صادرات) التجاري الميزان مكونات على التأثير في كأداة العام اإلنفاق .3
 العاـ اإلنفاؽ سياسة طريق عن الدولة لتدخل اؼبثلى الكيفية موضوع األفكار من العديد عاعبت لقد 

 على العاـ اإلنفاؽ سياسة ربدثها اليت واآلثار ت،االختبلال معاعبة خبلؿ من اؼبدفوعات اؼبيزاف توازف على للتأثَت
 .اؼبدفوعات ؼبيزاف اؼبثلى الصورة تعكس واليت وواردات صادرات من التجاري اؼبيزاف مكونات

 اإلسًتاتيجية خبلؿ من والواردات، الصادرات بطرفيو التجاري اؼبيزاف على العامة النفقات تأثَت يظهر
 لطرؼ بالنسبة والعكس قيمتها من بالرفع الصادرات جانب على للتأثَت تسعى حيث الدولة طرؼ من اؼبطبقة

 اؼبوارد إلمكانية نظرا اإلسًتاتيجية ىذه تواجهها وخارجية داخلية وعراقيل صعوبات ىناؾ لكن الواردات،
 .جياػبار  اؼبستوى على والعوؼبة السوؽ اقتصاد ظل يف واالحتكار اؼبنافسة ووجود احمللي اؼبستوى على القليلة
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  :الصادرات على العام اإلنفاق سياسة آثار 1.3
 صادراهتا تشجيع على العامة النفقات طريق عن االقتصادي النشاط يف تدخلها خبلؿ من الدولة تعمل

 فيما إصباؽبا يبكن ـبتلفة اعتمادات من العامة اؼبيزانية ضمن اغبكومة زبصصو ما خبلؿ من وذلك الوطنية،
 (183،184 ص ،2115 محمد، عزة بن):يلي
 سنة Stanley Sorrey الربوفيسور طرؼ من مرة أوؿ اعببائي اإلنفاؽ مصطلح استعمل  :اعببائي اإلنفاؽ -

 مساعدات منح على قائم حكومي برنامج"  أنو على عرفو حيث األمريكية، اؼبتحدة الواليات يف 0927
 Fiekozsky بُت جهتو ومن ،" مباشرة نفقات طريق عن تقديبها عوض جبائية، إجراءات طريق عن مالية
 ىذا من اؽبدؼ أمكن وإذا اعببائي للتشريع العامة القاعدة من مستثٌت ىو اعببائي اإلنفاؽ أف 0982 سنة

 أطلق كما ، اؼبباشرة النفقات برنامج طريق عن اؼبمنوحة ذاهتا للتكلفة تقريبية عقبلنية بلوغ االجراء
Hockley اعببائية االمتيازات"  مصطلح اعببائي اإلنفاؽ على 0990 سنة."  

 فئة لفائدة الدولة هبا تتدخل اؼبباشرة غَت العاـ اإلنفاؽ سياسة أدوات من مهمة أداة اعببائي اإلنفاؽ 
 وقوانُت واؼبالية اعببائية القوانُت ضمن تندرج ؿبددة شروط فيهم تتوفر والذين بالضريبة اؼبكلفُت من معينة

 ظروؼ ربسُت على الًتكيز خبلؿ من واػبدمات السلع من العرض عبتشجي السياسة ىذه هتتم االستثمار،
 مث ومن اإلنتاج على اعببائية األعباء تقليص يف السياسة ىذه من الرئيسية الفكرة تكمن حيث اإلنتاجية العمليات
 .الوطٍت الدخل مستوى يف متزايد مبو على للحصوؿ اإلنتاج وزيادة واالستثمار االدخار تشجيع

 :أوجو بعدة السياسة ىذه خبلؿ من لةالدو  تتدخل
 .الضريبة دفع من الكلي اإلعفاء -

 .الضريبة معدالت يف التخفيض -

 باإلجراءات مرتبطة كانت سواء العوامل بعض توفر على تعتمد اعببائي اإلنفاؽ سياسة قباح إف
 معمقة بدراسة اـلقيبا ملـز الضرييب اؼبشرع ففإ لذا -االستثماري اؼبناخ-أخرى خارجية عوامل أو التحفيزية

 دراسة هبب السياسة ؽبذه فعالية إعطاء اجل من التحفيزات منح قبل السائدة وضاعواأل الظروؼ لكافة
 .جبائي إنفاؽ ألي النجاح إعطاء بإمكاهنا اليت اؼبتوفرة اإلمكانيات لكافة مسحية

 خبلؿ من اجملاؿ ىذا يف زيةالكين النظرية أسهمت لقد :األجانبو  احملللُت للمستثمرين اؼبوجهة تاإلعانا -
 من اإلنفاؽ مضاعف تأثَت ربت الدخل على للتأثَت العاـ اإلنفاؽ وخاصة اؼبالية السياسة على االعتماد

 رفع يف يساىم االستثمار على العاـ اإلنفاؽ تركيز خبلؿ فمن اؼبدفوعات، ميزاف توازف إذل الوصوؿ أجل
 األدوات ىذه تساىم للمستثمرين، اؼبوجهة اإلعاناتو  اعببائي اإلنفاؽ خبلؿ من وذلك البلد إنتاج
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 تلك يف االستخداـ مستوى من يزيد فبا التصدير معدؿ ارتفاع وبالتارل اإلنتاج رفع يف كبَتة بدرجة
 الدخوؿ زيادة وسيًتتب اؼبوزعة الدخوؿ مث ومن األجور معدؿ يف زيادة فتواكبها التصديرية الصناعات

 يؤدي فبا االستَتاد فَتتفع اؼبضاعف لعمل نتيجة أكرب بنسبة اػبدماتو  السلع على الطلب يف تنامي
 .اؼبدفوعات ميزاف إذل التوازف لعودة

 اليت وىي التصدير كإعانات مباشرة بصورة سبنح حبيث أىدافها وزبتلف أشكاؽبا تتعد اإلعانات ىذه إف 
 يرفع أف شأنو من وىذا األجنبية سةاؼبناف وجو يف الصمود على مساعدهتم هبدؼ للمصدرين الدوؿ بعض سبنحها
 اإلنتاج تشجيع إذل هتدؼ فاألوذل والعامة، اػباصة للمؤسسات اؼبوجهة اإلعانات إذل باإلضافة الوطٍت، اإلنتاج
 وربديث اإلنتاج لتوسيع اؼبصانع ألصحاب اؼبوجهة اإلعانات ذلك أمثلة ومن فيها األمواؿ توظيف وتوجيو احمللي

 الستعادت وتأىيلها موازنتها يف اغباصل العجز لتغطية هتدؼ العامة للمؤسسات واؼبوجهة يةالثان أما التجهيزات،
 .للمواطن عمومية خدـ أحسن وتقدصل اؼبنافسة على القدرة

 ؽبذه اإلنتاجي اعبهاز تعطل بسبب للخارج سلعها نفاذ قلة من تعاشل النامية الدوؿ فإف باؼبقابل لكن 
 للتنمية اؼبتحدة األمم منظمة تقرير وحسب للخارج، صادرهتا تشجيع هبدؼ قبةاؼبتعا السياسات وفشل الدوؿ،

 0200 سنة خبلؿ النامية الدوؿ حققتها اليت االقتصادي النمو معدالت فإف ،"األونكتاد"  0203  سنة والتجارة
 الطلب فأ حيث الصادرات، عن منو أكثر احمللي الطلب زيادة عن ناذبة كانت %5و %2.5 بُت تراوحت واليت

 القصَتة الوافدة الرأظبالية التدفقات ظلت ذلك إذل باإلضافة ضعيفا، ظل اؼبتقدمة االقتصاديات من اػبارجي
 رفع اذباه يف ضغطا سبارس اؼبتقدمة البلداف يف عليو ىي فبا مستوى األعلى الفائدة أسعار اجتذبتها اليت األجل
 .التصديرية قطاعاهتا أضعف فبا الناشئة الدوؿ من اقتصاديات عدة عمبلت قيمة
 :الواردات على العام اإلنفاق سياسة آثار 2.3

 ما ؾبموع سبثل اليت الواردات شقو يف التجاري اؼبيزاف على العامة النفقات تًتكها اليت لآلثار بالنسبة 
 اؼبخصصة العامة النفقات وؾبمل اػبارج، من واػبدمات( استثمارية أو استهبلكية) السلع من اغبكومة تستورده
 اػبارجي العادل على الكلي واعتمادىا اإلنتاجي جهازىا مرونة بعدـ تتميز اليت النامية الدوؿ يف الواردات عبانب
 (185 ص ،2115 محمد، عزة بن): يلي فيما تتمثل
 اؼبيزانية ضمن الدولة زبصصو ما يبثل وذلك: الرأظبالية التجهيزات القتناء اؼبوجهة العامة النفقات -

 .االستثمارية بالعمليات اػباصة واآلالت األجهزة اؼبعدات، اقتناء أجل من نفقات من ماريةاالستث

 خبلؿ من النهج ىذا النامية الدوؿ جل تعتمد حيث: االستهبلؾ واسعة الواردات لدعم اؼبوجهة النفقات -
 .البلد داخل االستهبلؾ واسعة اؼبستوردة السلع ـبتلف دعم
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 :خالصة
 الطلب جانب بزيادة يسمح فبا اإلصبارل احمللي الناتج بزيادة الكلي العرض جانب على العاـ اإلنفاؽ يؤثر 

 دورتو نتيجة االقتصاد يشهدىا اليت السلبية االقتصادية الظواىر من التخفيض يف يساىم ما وىو الكلي،
 معدالت وربقيق التضخم، معدؿ يف مقبولة مستويات وربقيق البطالة ظاىرة من التقليل وبالتارل االقتصادية،

 السياسة ظل يف لؤلفراد االقتصادي الرفاه و االستقرار أجل من كلو وىذا التجاري، اؼبيزاف يف اهبابية فائض
 .معينة زمنية فًتة خبلؿ اغبكومة، طرؼ من اؼبنتهجة االقتصادية
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 :تمهيد
 أزمة بعد يف اعبزائر اؼبختلفة وبراؾبها ادبخططاهت اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تنفيذ مرحلة اءتج

 أسعار بارتفاع اؼبرحلة ىذه سبيزتحيث  اؼبدف، إذل الريفية األقاليم من كبَت ريفي نزوح شهدت وسياسة اقتصادية
 وعدلت أنشأت اليت اػباصة الصناديق يف سبثلت اإلسًتاتيجية ؽبذه دعم آليات خلق يف سانبت فبا ،البًتوؿ

 .للتنمية اػبماسية اؼبخططات باختبلؼ
 عنصرا والتقنية الطبيعية العوامل تعترب اؼبستدامة، الريفية التنمية إسًتاتيجية لتنفيذ اؼبالية اآلليات إذل إضافة 

 جهة من اإلصبالية اؼبساحة حيث من للزراعة الصاغبة األراضي خاصة استخدامها، قاعدة توسيععن طريق  مهما
 إضافة واؼبعدات اآلالت يف واؼبتمثلة التنقية العوامل باستخداـ وىذا أخرى، جهة من الري لياتعم توسيع ومدى

 .واغبيواشل النبايت الفبلحي اإلنتاج شعب وربسُت تكثيف أجل من ىذا كل الكيمائية، اؼببيدات إذل
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  :(1999-1991) -الهيكلي التعديل- االنتقالية المرحلة: أوال

 فلوؿ ومعو السوفييت االرباد باهنيار العاؼبي اؼبستوى على كبَتة واقتصادية سياسية تغَتات اؼبرحلة ىذه شهدت
 االقتصادي النهج يتبٌت الذي اؼبنتصر القطب ىيمنة وبالتارل يتبناه، كاف الذي االشًتاكي االقتصادي النهج قبم

 للتجارة العاؼبية كاؼبنظمة الدولية اؼبؤسسات برعاية التجارية واؼبنافسة االقتصادية العوؼبة أساس على اؼببٍت الرأظبارل،
 تتبٌت كانت اليت اعبزائر ومنها النامية الدوؿ جر ما وىو التنمية، ؾباؿ يف خاصة اؼبتحدة ألمم التابعة واؽبيئات
 لقدرةا على للحفاظ الدعم سياسة وينتهج العمومية االقتصادية اؼبؤسسات على يعتمد الذي اؼبوجو االقتصاد
 العمومي االقتصاد بُت اغبرة اؼبنافسة يتبٌت الذي اغبر االقتصاد تبٍت إذل الغذائية، السلع وخاصة لؤلفراد الشرائية

 ؾباؿ يف خاصة الدولية، اللعبة بقواعد قبوؽبا نتيجة الدعم سياسة من جزء عن الدولة وزبلي اػباص، واالقتصاد
 ما وىو ،يتبناه اليت اؽبيكلي التعديل برنامج تنفيذ وبالتارل، الدورل دالنق كصندوؽ الدولية اؼبؤسسات من االقًتاض

 فبا الوطنية العملة قيمة والبفاض واغبليب، اػببز باستثناء تدرهبيا االستهبلكية األسعار عن الدعم رفع عنو اقبر
 على اثر ما وىو نتاجاإل مستلزمات إذل باإلضافة اػبارج من اؼبستوردة االستهبلكية اؼبواد أسعار تضخم يف تسبب
 .معا الفبلحي واإلنتاج للفرد الشرائية القدرة

 يف تسبب فبا اعبزائر، عرفتها اليت السوداء العشرية نتيجة األمٍت االستقرار بانعداـ أيضا اؼبرحلة ىذه وسبيزت
 البطالة التمعد ارتفاع يف سبب فبا واحد، آف يف والشغل األمن عن حبثا اؼبدف إذل األرياؼ من صباعية ىجرة

 ارتفاع يف تسبب فبا الفبلحي، اإلنتاج عن هنائيا الريفية األقاليم من كبَتة ؾبموعة  وخروج مسبوؽ غَت بشكل
 تسبب فبا اػبارج من االستَتاد على واالعتماد الفبلحي، احمللي الناتج البفاض نتيجة لبلستهبلؾ القياسية األسعار

 .الدقيق مادة خاصة األساسية اؼبواد بعض يف شديدة ندرة عرفت حادة غذائية أزمات يف
 ىناؾ تكن دل ،0999-0992 الفًتة خبلؿ اعبزائر عرفتها اليت واألمنية االقتصادية األوضاع سوء ظل يف

 فبلحية سياسة انتهاج إذل اضطرىا فبا الفبلحية، وخاصة التنمية عملية لتمويل السابق كما طباسية ـبططات
 على واالعتماد مراحل، على الدورل النقد صندوؽ مع اؼبوقعة االتفاقيات إطار يف ؿبدود سبويل على تعتمد

 الطلب من يسَت جزء ولو لتلبية اػباصة، الفبلحية اؼبستثمرات وخاصة الفبلحة قطاع لتطوير الذاتية اإلمكانيات
 الدعم وسياسة 0999-0992 الفًتة خبلؿ الفبلحية التنمية سياسة جاءت حيث للفرد، الغذائية السلع من الكلي

 :   يلي كما ؽبا اؼبرافقة الفبلحي
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 :  الفالحية التنمية سياسة .1

 ؽبا كاف حادة سياسية أزمة يف دخوؽبا بسبب تارىبها يف حرجة مرحلة الفًتة ىذه خبلؿ اعبزائر عاشت
 عقد من خَتةاأل السنوات شهدت الفًتة ىذه وقبل واالجتماعية، االقتصادية اعبوانب كل على كبَت تأثَت

 يف شهدت كما دوالر، مليار 32 من اكثر فبلغت ديوهنا تطورت فقد اعبزائر يف اؼبديونية أزمة تفاقم الثمانينات
 دوالر 05 إذل 0990 سنة دوالر 00 من الربميل سعر البفض حيث النفط أسعار يف حاد تراجع الفًتة ىذه بداية
 لعقد كمقدمة الدورل النقد صندوؽ مع اتفاقيات عدة إبراـ إذل باعبزائر أدت الظروؼ ىذه كل. 0992 عاـ

 وثاشل 0989 سنة ماي 32 يف مت الدورل النقد صندوؽ مع اتفاؽ فأوؿ اعبدولة بإعادة تتعلق ؽبا مكملة اتفاقيات
 والذي 0992 سنة بداية يف ابـر الذي األخَت االتفاؽ عكس تامة سرية يف ابـر وقد 0990 سنة كاف معو اتفاؽ
 0995 مارس 30 اذل 0992 فريلا 20 من الفًتة يغطي الذي اؼبدى القصَت االقتصادي االستقرار جبرنام عن انبثق

 مارس 30 من الفًتة يغطي الذي اؼبتوسط اؽبيكلي التعديل بربنامج االلتزاـ دبوجبو مت ،0995 سنة آخر واتفاؽ
 رابح):يلي كما كانت الفبلحي قطاعال ىبص فيما الربامج ؽبذه األساسية احملاور واىم ،0998 فريلأ 20 إذل 0995

 (214ص ،2113 زبيري،
 .واغبليب اغببوب أسعار على النهائي الدعم ورفع األسعار ربرير -
 .اؼبائة يف 97 حبوارل الوطنية العملة قيمة زبفيض -
 .اعبمركية الرسـو وزبفيض التجارة ربرير -
 .الفبلحي بالقطاع اػباص العقاري  النظاـ إصبلح -

 يف يكمن األساسي والسبب الفبلحي القطاع أداء على الدورل النقد صندوؽ مع االتفاقيات هىذ أثرت 
 واػبدمات السلع أسعار شروط اؼبتضمن 89-00 رقم قانوف صدر أين 0989 سنة من ابتداءا وذلك األسعار ربرير

 األسعار إذل كليا تقاؿاالن على الفبلحة لقطاع بالنسبة نص والذي األسعار بواسطة االقتصادي الضبط وآليات
 للقطاع الدولة دعم ولكن ، لؤلسعار الدولة دعم هناية 0990 سنة فكانت اإلنتاج، ووسائل لعوامل بالنسبة اغبقيقة
 اسًتاتيجيا مصنفة سلع سبع مشل الذي لئلنتاج، اؼبضموف األدسل السعر آلية خبلؿ من القانوف ىذا ظل يف تواصل
 عن بل الدولة خزينة من يعد دل دعمها أف غَت هبا التموين يف للخارج التبعية درجةو  الغذائية أنبيتها إذل بالنظر
 ذات) اؼبواد لبعض الوطٍت اإلنتاج وعند االستَتاد على الرسـو حصيلة من يبوؿ الذي التعويض صندوؽ طريق

 (.الثانوية األنبية
 تقدير معو الصعب من أصبح ضبغمو  سبيز اإلنتاج عند األسعار دعم آلية تطبيق أف الواقع اظهر لقد 

 : يلي كما الفبلحة قطاع على ؿبدود أثر إال لو يكن ودل اغبقيقي، الدعم
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 من جدا ؿبدود صنف إال منها يستفد دل اسًتاتيجيا اؼبصنفة للمواد اؼبضمونة الدنيا األسعار إف -
 التسويق ىياكل إذل منتوجاهتا نقل وسائل وسبلك فبلحية إطارات يديرىا اليت) الفبلحية اؼبستثمرات

 (.اعبافة والبقوؿ اغببوب) اؼبواد من ضيقة وتشكيلة ،(اغبكومية

 من باالستفادة مبلئم غَت السوؽ يكوف عندما للمنتجُت يسمح دل السواؽ لضبط التنظيمي النص غياب -
 .اؼبضمونة الدنيا األسعار

 على أثر لو يكن دل( اؼبراسيم) يةالتنظيم النصوص بطبيعة اؼبرتبط اؼبضمونة الدنيا لؤلسعار اؼبتأخر النشر -
 .اإلنتاج توجيو

 على التحريض يف ؿبدود مفعوؿ لو اؼبعيارية، اإلنتاج تكاليف أساس على مضمونة دنيا أسعار تثبيت إف -
 .الزراعي التكثيف وعوامل اغبديثة األساليب باستعماؿ اإلنتاجية ربسن

 يف باي ستاند اتفاؽ مث الدورل النقد صندوؽ مع 0990 جواف 23 يف اعبزائر وقعتها اليت االتفاقية إف  -
 (.واغبليب اػببز إال) 0995 هناية يف للدعم التاـ اإللغاء إذل أدى 0992 أفريل

       :الفالحي للدعم الخاصة الصناديق  .2
 وصوؿ إذل أدت اليت اؼبديونية حجم وارتفاع الكلية االقتصادية االختبلالت نطاؽ باتساؽ اؼبرحلة ىذه سبيزت

 يقارب ما اؼبيزانية يف العجز نسبة ووصوؿ الصادرات، من اؼبتأتية اؼبواد من %82 نسبة إذل اػبارجي الدين ةخدم
 بالتحوؿ االقتصادي اؼبسار تصحيح عملية اؼبرحلة ىذه عرفت كما ،0993 لسنة احمللي الناتج إصبارل من 8.7%
 صناديق وأىم ،اؽبيكلي التصحيح حوؿ رلالدو  النقد صندوؽ شروط تطبيق إذل باإلضافة السوؽ، قتصادا إذل

 :ىي اؼبرحلة ىذه خبلؿ الفبلحي الدعم
 :(FNDA) الفالحية للتنمية الوطني الصندوق 1.2

-92 رقم دبرسـو) 0992 سنة وعمليا ،0988 لسنة اؼبالية قانوف من 098 اؼبادة دبقتضى الصندوؽ ىذا أنشأ

 382 قدره مبلغا الدولة وخصصت ،0990 فيفري من اءابتد فعليا مهامو وباشر ،(0992-27-02 يف مؤرخ 028
 االستثمارات دعم إعانات سيماال و وتنميتها، الفبلحة لًتقية الدولة دعم عمليات تنفيذ على يعمل دج، مليوف

 وتعبئة سقيةاؼب اؼبساحات توسيعو  األراضي استصبلح إطار يف رفيوفاغبو  واؼبربوف اؼبنتجوف هبا يبادر اليت اؼبنتجة،
 للتعاضد الوطٍت الصندوؽ تكفلو  ،(116ص ،1996 زبيري، رابح) جيةاإلسًتاتي اؼبنتوجات ربسُتو  اؼبائية وارداؼب

 الوطٍت بالصندوؽ اػباصة اغبسابية العمليات بتسجيل بالقياـ اؼبركزي البنك من بأمر و ،(CNMA) الفبلحي
 للتعاضد لوطٍتا الصندوؽ منح اؼبتضمنو  ،0995-20-08 يف اؼبؤرخ 20-95 مرق مرسـو دبوجب الفبلحية للتنمية
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 للتعاضد طٍتالو  الصندوؽ يتكفل أي ،(21 ،1995 الرسمية، الجريدة) مصرفية عمليات فبارسة رخصة الفبلحي
 قاـ اإلطار ىذا ويف الفبلحية، والتنمية للًتقية الدولة دعم عمليات لتنفيذ اؼبوجهة التحويبلتو  باإلعانات الفبلحي
: التالية عماؿألا دعم يف بالتدخل الفبلحي للتعاضد الوطٍت الصندوؽ وبإشراؼ الفبلحية نميةللت الوطٍت الصندوؽ

 (.71  ص ،1999 محمد، رجراج)
 ،BADR الريفية التنميةو  الفبلحة بنك يبنحها اليت بلحيةالف القروض على الفوائد لنسب إعفاءات منح -

 ىبص مافي أما الدولة، تتحملها الباقية %03.5 أما ،%03.5 عوض %8 فائدة نسبة اؼبقًتض يدفع حيث
 على %5 ،%2 الفوائد فنسب ،(االستثمار) جلاأل الطويلة والقروض( التجهيز) األجل اؼبتوسطة القروض
 .الدولة تتحملو الفارؽ و الًتتيب،

 اجإنت يف لبلستثمار اؼبالية اؼبساعدة اما الواحد، للًت دج2 بنسبة الصندوؽ فيدعم اغبليب لقطاع بالنسبة -
 اآلبار، حفر شاريعم يف %52 إذل تصل حلوب بقرات 2 عن استثماره يفوؽ الذي للمستثمر اغبليب
 .أوتوماتيكية مشارب إنشاء متخصصة، ذبهيزات شراء عبلؼ،األ ري شبكة وضع

 .اغبليب أجهزة لشراء اؼبساعدات من %32 على اغبصوؿ -

 .الصناعي التخصيب الستعماؿ اؼبساعدات من %75 على اغبصوؿ -

 ذبهيزات لشراء اؼبساعدات من اعبماعي اؼبستوى على %22و يالفرد اؼبستوى على %22 على اغبصوؿ -
 توافق اليت الفبلحية اػبدمات ادارة إذل اؼبشروع بتقدصل القرض ىذا يبنح و مصغرة، حليب ؼبصانع خاصة

 اللجنة بلحياتص من يصبح القيمة ىذه اؼببلغ ذباوز حالة يفو  دج،0.222.222 حدود يف اؼبشروع على
 يف القرار تتخذ اليت الزراعي اإلنتاج إدارةو  الفبلحية للتنمية الوطٍت صندوؽال عن فبثلُت من اؼبكونة الوطنية

 .اؼبشروع شاف

 من اللُت، القمحو  الصلب القمح ؼبنتجات بالنسبة ةخاصو  االسًتاتيجي اإلنتاج مدخبلت ارأسع دعم -
 للمزارعُت موجو الدعم ىذاو  الضارة، األعشاب مكافحة وادمو  الكيميائية األظبدة اقتناء دعم خبلؿ

 الدعم حددو  اغببوب، زراعة تكثيف بربامج يةاؼبعنو  اإلنتاجية قدرهتا بارتفاع تميزت اليت اؼبناطق يف العاملُت
 دج222 الشمالية اؼبنطقة: التارل النحو على االزوتية لؤلظبدة بالنسبة الزراعة من النوع ؽبذا اؼبقدـ
 (.مروية مساحة) للهكتار دج 0022 اعبنوبية اؼبنطقة ار،للهكت

 األقصى اغبد مراعاة مع ،%02بػ فيقدر االستعماالت اؼبتعددة الضارة األعشاب مبيدات أسعار دعم أما -
 تكثيف عمليات فيها ترتكز اليت اعبنوبيةو  الشمالية للمناطق بالنسبة واحدال للهكتار دج 0222 بػ اؼبقدر
 .اإلنتاج
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 اطقاؼبن يف اؼبازوت أسعار تدعم حيث ،(اؼبازوت و الكهرباء) الطاقوية اؼبواد أسعار تدعيم إذل فةباإلضا -
 بػ اؼبازوت أسعار فتدعم اعبنوبية اؼبناطق يف اأم رباء،هالك تدعم الو  للهكتار/دج072 بػ الشمالية

 280-97 رقم يذيالتنف اؼبرسـو عليو نص ما ىوو  للهكتار،/دج0222 بػ الكهرباء و للهكتار،/دج022
 .الفبلحة يف اؼبستعملة الطاقوية اؼبواد أسعار بدعم اؼبتعلق 05/00/0997 يف اؼبؤرخ

 :(FGCA) الفالحية الكوارث من الضمان صندوق 2.2
-92 رقم التنفيذي اؼبرسـو أحكاـ عليو تسريو  ،0988 لسنة اؼبالية قانوف وجبدب الصندوؽ ىذا أنشأ 

 من اؼبتضررين الفبلحُت تعويض إنشاءه من اؽبدؼو  وعملو، تنظيمو ربديد تضمناؼب ،02/25/0992 يف اؼبؤرخ 058
 ضعف أف إال ،0992 سنة من بداية العمل يف فشرع ،(117ص ،1996 زبيري، رابح) اؼبؤمنة غَت الزراعية الكوارث

 حيث ؼبنخرطُت،ا اؼبتضررين خسائر ؾبمل يعوض ال جعلتو الدولة، ميزانية طرؼ من تصرفو ربت اؼبوضوعة اؼبوارد
 سدد كما اعبفاؼ، خسائر نتيجة الفبلحية للمستثمرات 0992 سنة دج مليوف922 بقيمة مبالغ الصندوؽ سدد
 غردي): مرحلتُت الصندوؽ ىذا عرؼو  ،0990 سنة تعويضها اؼبقرر دج فمليو  822 أصل من دج مليوف 222

 (129ص ،2112 محمد،
 اعبفاؼ،) اؼبؤمنة غَت الكوارث عن التعويض من الفبلحُت كل دةباستفا سبيزت 0993-0992 من :األوذل اؼبرحلة
 .اؼبتضرر اؼبنتوج من %22 و %32 حد إذل وىذا ،(الفيضانات التجمد، اعبليد،
 الفبلحي للتعاضد الوطٍت الصندوؽ لدى نفسو تامُت الفبلح من يشًتط فيهاو  ،0993 بعد: الثانية اؼبرحلة

(CNMA)، الصندوؽ تعويضات من االستفادة اجل من( اغبيوانات موت د،الرب  اغبريق،) ؼبخاطر ذلك و. 
 :(FGA) الفالحي الضمان صندوق 3.2

 كفالةو  ضماف هبدؼ ،0987-22-02 يف ؤرخاؼب 80-87 رقم تنفيذي دبرسـو الصندوؽ ىذا تأسيس مت 
 امتيازا يبثلو  البنك، ايبنحه اليت( االستغبلؿ قروض و االستثمار قروض) فيو اؼبنخرطُت للفبلحُت اؼبمنوحة القروض
 أعيدت قد ديونو اؼبقًتض الفبلح هبد التسديد عن العجز حالة ويف القروض، منح باستمرارية ربظى كي للفبلحة
 من اؼبقًتض الفبلح اعفاء يف يتمثل الثاشل االمتيازو  االستحقاؽ، عند للبنك يسدد دوؽفالصن تلقائيا، جدولتها

 من تتكوف وموارده بذلك، يتكفل فالصندوؽ ،(شخصية او حقيقية ميناتتأ) للبنك العادية الضمانات تقدصل
 مسانبات ومن القرض، استحقاؽ على %2.75 إذل %2.05 من األعضاء مسانبات و دج،022 االلبراط حقوؽ

 بػ الفبلحي التعاوف صندوؽو  الفبلحي، للقطاع اؼبمنوحة قروضال عن الناذبة األرباح من %02 بػ الفبلحة بنك
 (581-578، ص 1987)الجريدة الرسمية،  .الفبلحُت طرؼ من اؼبكتتبة التأسيس أقساط من 02%
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 :(FGPPA) الفالحي اإلنتاج أسعار ضمان صندوق 4.2
 أسعار دعم هبدؼ ،0992-23-20 يف اؼبؤرخ 22-92 رقم التنفيذي اؼبرسـو دبوجب الصندوؽ ىذا أنشأ 

 إذل دعمو وموجو الفبلحة وزير طرؼ من ويسَت الدولة، ميزانية طرؼ من يبوؿ و الزراعية، اؼبنتجات بعض
 الدعم ىذا من يستفيد يبقى دل 0995 منذ انو إال ،(اخل... اغبليب، ديواف اغببوب، ديواف) العموميُت اؼبتعاملُت

 السوؽ سعر) اؼبرجعي السعرو  الداخلية السوؽ سعر بُت بالفرؽ الدعم يقدر حيث اللُت، و الصلب القمح إال
 .اغببوب زراعة دعم صندوؽ لتمويل يوجو للقنطار دج05 بػ اؼبقدر الضرييب غَت مالرس منو منقوص( اػبارجي

 (132، ص 2112)غردي محمد، 
 :(FPZS) الحيوانية الصحة حماية صندوق 5.2

 ،0993-29-07 يف اؼبؤرخ 002-93 رقم تنفيذي مرسـو دبوجب 0993 سنة يف الصندوؽ ىذا تأسس 
عن طرؽ نفقات مرتبطة بتطوير الصحة اغبيوانية وضببلت  اغبيوانات صحة ضباية اطاتنش كل تدعيم إذل يهدؼ

ناتج الرسـو شيو جبائبة اليت تؤسس لصاحل الصندوؽ زائد  سبويلو ومصدر ،الوقاعية واغبماية من اؼبراض اؼبعدية
اؼبؤرخ يف  95-072ذي رقم مت وفقا للمرسـو التنفيو  ،(11،12، ص1993)الجريدة الرسمية، زبصيصات ميزانية الدولة 

 يتميتم التكفقل بالنفقات اؼبنصوص عليها يف اؼبرسـو السابق مؤسسات مالية متخصصة حيث  02-22-0995
 (11، ص 1995)الجريدة الرسمية،  .الفبلحي للتعاضد الوطٍت الصندوؽ طرؼ من تسيَته

 (1999-1991) صندوق لكل الموجهة المالية المخصصات(: 1) الجدول
 جزائري دينار مليون ةالوحد

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1991 السنوات
FGPPA 235259522002220022292227322272227222

  FNDA 020202708520222005207220922022227220822

 من األسعار مراجعة دعم
 FNDA مخصصات

02225225220022085203220922002207220022

 من االستثمار دعم
 FNDA مخصصات

20257035222222222202222223222222

FGCA 922222222220922722722722722

FPZS 222227272727272

FMVTC ////////8228222

 الدعم مجموع
 17571 21471 2371 11571 13671 14251 14841 11351 5237 2321 للقطاع المخصص

 MADRP تإحصاءا على باالعتماد: المصدر
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 انتقل ،0999-0992 الفًتة خبلؿ ملحوظا وراتط عرؼ الفبلحي الدعم حجم أف نبلحظ اعبدوؿ من
 متذبذبة الزيادة ىذه أف غَت ،%257.03 مبو نسبة يبثل ما وىو دج، مليوف 07572 اذل دج مليوف 0302 من فيها
 الذي اإلنتاج ضعف بسبب دعم حجم أقل فيها قدـ اليت السنة 0997 سنة كانت حيث ،أخرى إذل سنة من

 دعم حجم أكرب فيها قدـ اليت السنة فهي 0998 سنة أما مطار،ألا تساقط وقلة الصعبة اؼبناخية للظروؼ يعود
 اإلنتاج خبلتمد ؾباؿ يف الدعم من أكرب حجم إذل احتاج الذي الزراعي، التكثيف برنامج تطبيق بداية بسبب

 .الفبلحي اإلرشاد و التقٍت التأطَت وؾباؿ والصرؼ، الري وؾباؿ أسعارىا، يف تضاعف عرفت اليت
 هبدؼ الفبلحي اإلنتاج أسعار ضماف لصندوؽ خصص الذي الدعم ىذا من حجم اف نبلحظ كما

 يف الغذائية اؼبواد أسعار فاعارت مع كبَتا، ارتفاعا عرفت اليت األسعار ربرير نتيجة الشرائية القدرة على اغبفاظ
 ىبصص أصبح 0998 بداية اف إال األجنبية، العمبلت مقابل الدينار أسعار البفاض إذل إضافة العاؼبية، األسواؽ

 دعم صندوؽ ذلك يف يليو واغبليب، واللُت الصلب القمح يف واؼبتمثلة اؼبدعمة اؼبواد ربديد بسبب ثابت مبلغ ؽبا
 دعم وخاصة وترقيتها، الفبلحية التنمية عمليات لتنفيذ والتمويبلت اإلعانات قدـي الذي الفبلحية التنمية

 وربسُت اؼبسقية اؼبساحات وتوسيع القروض تكاليف وخفض واؼبربوف، اؼبنتجوف هبا يبادر اليت اؼبنتجة االستثمارات
 .واؼبردودية واؼببيدات واألظبدة الطاقة مواد دعم إذل باإلضافة اإلسًتاتيجية، اؼبنتوجات إنتاج

 (2114-2111) المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مرحلة: ثانيا

 السلبية اؼبؤشرات صبيع فيها تبلقت اليت 0999-0992 من اعبزائر هبا مرت اليت سابقةال اؼبرحلة عكس
 أسعار يف انتعاش 0202-0222 اؼبرحلة عرفت السوداء، بالعشرية واألمنية البًتوؿ أسعار بالبفاض االقتصادية

 برنامج 0222-0220 الفًتة عرفت حيث طباسية، تنموية ـبططات بوضع ظبح فبا األمنية، لؤلزمة وهناية البًتوؿ
 0229-0225 الفًتة خبلؿ وتبله جزائري دينار مليار 505 مبلغ لو خصص الذي االقتصادي اإلنعاش دعم

-0229 الفًتة لتعرؼ جزائري، دينار مليار 2020 مبلغ لو وخصص االقتصادي النمو لدعم التكميلي الربنامج

 ىذه خبلؿ جاءت حيث جزائري، دينار مليار 00002 مبلغ لو وخصص االقتصادي النمو توطيد برنامج 0202
 كل فيها طبق الذي الفًتات مع بالتوازي اؼبستدامة الريفية للتنمية وإسًتاتيجية ـبططات اػبماسية اؼبخططات

 اؼبخطط خبلؿ من الريفي البعد ويضم بعد فيما ليحُت 0222 سنة الفبلحية للتنمية ـبطط أو فكاف ـبطط،
 الريفية التنمية إسًتاتيجية بوضع اؼبخططات ىذه لتتوج ،0220 سنة PNDR والريفية الفبلحية للتنمية الوطٍت

 التنموي اؼبخطط مرحلة نفس خبلؿ 0222 سنة الريفي التجديد سياسية تضمنت اليت ،0222 سنة اؼبستدامة
 والفبلحي الريفي التجديد سياسية انتهاج 0202-0229 الفًتة لتعرؼ ،(النمو لدعم التكميلي الربنامج) اػبماسي
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 واغبيواشل النبايت اإلنتاج مبو نسب رفع على ؽبا اؼبوقعة األطراؼ دبوجبها لتلتـز النجاعة عقود بإمضاء سبيزت اليت
 العملية، مشلتها اليت البلديات عبميع بالنسبة PPDRI اؼبدؾبة الريفية تنميةلل اعبوارية اؼبشاريع تنفيذ مع الوالئية
 وىذه أجلها،ػ من وضعت اليت األىداؼ لتجسيد كآلية خاصة دعم صناديق زبصيص مرحلة كل وعرفت

 ؼبرحلةا خبلؿ الذكر السابقة اػبماسية التنموية للربامج اؼبخصصة السنوية اؼبيزانية ضمن تدخل ال اػباصة الصناديق
 الغذائية باؼبواد اػباصة االستهبلؾ أسعار وضبط اإلنتاجية الفبلحية النشاطات بدعم تقـو بل ،0220-0202
 تطبيق عرؼ ومنو الريفي، التجديد بسياسة اػباصة PPDRI اؼبدؾبة الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع دعم إذل إضافة

 والريفي الفبلحي البعدين بُت الفصل حاولت متزامنة، مراحل عدةب اؼبرور اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية
 :يلي كما اؼبختلفة اؼبراحل وكانت جانب، لكل اؼبخصصة الدعم صناديق خبلؿ من وخاصة

 :(2114-2111) والريفية الفالحية للتنمية الوطني المخطط. 1 
 يف االقتصادي اإلنعاش لدعم اسياػبم للمخطط األورل اللبنة الفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط يعترب 

 كبو االقتصادي االنفتاح ظل ويف اؼبقبلة للمرحلة أىداؼ بوضع وىذا ،0222-0220 الفًتة خبلؿ الفبلحي جانبو
 ربفيز خبلؿ من والطبيعية اؼبالية اإلمكانيات فسخرت للتجارة، العاؼبية اؼبنظمة إذل االنضماـ ومفاوضات اػبارج،
 ىذه إذل الوصوؿ أجل من الزراعي للقطاع فعاؿ اقتصادي مبو إحداث أجل من بلحُتوالف اؼبستثمرين وتدعيم

 (72 ص ،MADRP، 2111): يف واؼبتمثلة األىداؼ،
 اؼبالية األخرى الوسائل إذل باإلضافة ،(اؼبياه الًتبة،) وتثمينها الطبيعة للقدرات أحسن استعماؿ -

 .اؼبوارد ؽبذه والرشيد العقبلشل واالستغبلؿ

 .مستدامة تنمية اجل من الطبيعية اؼبوارد على اغبفاظ -

 .الذايت االكتفاء لتحقيق سعيا منتجاهتا وتنويع اػبصبة اؼبناطق يف الفبلحي اإلنتاج تكثيف -

 حاليا اؼبخصصة) باعبفاؼ اؼبهددة وتلك اعبافة وشبو اعبافة اؼبناطق يف األراضي استغبلؿ أنظمة تكثيف -
، وزراعة اؼبثمرة، األشجار زراعة لصاحل بتحويلها ،(بورا مًتوكة أو للحبوب،  وأنشطة اؼبواشي وتربية الكرـو

 .العالية بإنتاجيتها اؼبعروفة اؼبناطق يف اغببوب إنتاج تركيز مع مبلئمة، أخرى

 .اؼبناخي التنوع مع اؼبناطق ـبتلف االعتبار بعُت يأخذ إنتاجي برنامج ضبط -

 من الصادرات ورفع اؼبؤكدة، للمقاومة والقابلة النسبية ااؼبزاي ذات الفبلحية اؼبنتجات ترقية على العمل -
 .الفبلحية اؼبواد

 .وتثمينها اؼبتوفرة القدرات وفق التشغيل ترقية -
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 وترقية االمتياز طريق عن الزراعية األراضي استصبلح عمليات خبلؿ من للزراعة الصاغبة اؼبساحة توسيع -
 .اغبقيقية التفضيلية االمتيازات ذات اؼبنتوجات

 لتصبح الفبلحية الفضاءات وهتيئة الفبلحية، واؼبنتجات لؤلنشطة التنافسية القدرة لزيادة الشروط وفَتت -
 .الغذائية للصناعات وأخرى فبلحية مؤسسات وإنشاء اؼبباشرة لبلستثمارات جاذبية أكثر

 الدعم ياتعمل خبلؿ من وىذا الريفية، والتنمية الفبلحة وزارة طرؼ من اؼبعلنة األىداؼ ىذه لتحقيق
 :التاليُت احملوريُت وفق لتجسدىا برامج ؽبا وضعت والتحفيز،

 ىذه وتتمثل اؼبواشي، وتربية الفبلحية اؼبستثمرات وعصرنة تأىيل إلعادة اؼبوجهة الربامج: األوؿ احملور -
 وية،الته) الفبلحي اإلنتاج تطوير اإلنتاج، أساليب تكييف اإلنتاجية، وربسُت اإلنتاج تكثيف يف الربامج
 وربسُت تنويع أجل من الفبلحية اؼبستثمرة مستوى على االستثمار دعم وبرنامج ،...(التخزين النقل،

 .الفبلحي بالنشاط مرتبط تكوين ولديو اؼبؤىل الشباب دمج أجل من وأيضا للمنتجُت اػبدمات
 وتتمثل شغل، مناصب خلق إذل باإلضافة الطبيعية اجملاالت وتنمية للمحافظة موجهة برامج: الثاشل احملور -

 عن وذلك اعببلية اؼبناطق وتثمُت البيئة ضباية إذل يهدؼ الذي للتشجَت الوطٍت الربنامج يف الربنامج ىذه
 طريق عن األراضي استصبلح برنامج الريفي، التشغيل برنامج والنافع، االقتصادي التشجَت طريق

 .السهبية اؼبناطق وتنمية يةضبا وبرنامج الصحراء، وتنمية احملافظة برنامج االمتياز،
 :وىي أساسية مهاـ ثبلث لتحقيق براؾبو حسب اؼبخطط أىداؼ سطرت وقد 

 اؼبعايَت حسب الغذائية اؼبواد اقتناء من سبييز بدوف مواطن كل سبكُت بو يقصد الذي الغذائي األمن ربقيق -
 .فيو يرغب الذي والكم الكيف حسب أي دوليا عليها اؼبتفق

 يف أكثر والتحكم الكامنة الوطنية والطاقات القدرات تثمُت خبلؿ من وذلك الفبلحية اؼبنتوجات تنمية -
 (.والًتبة اؼبناخ) الطبيعية العوائق

 .للتجارة العاؼبة اؼبنظمة إذل واالنضماـ الدورل االقتصاد يف لبلندماج اعبزائرية الفبلحة ربضَت -

 إذل يهدؼ فهو ، الفبلحية للتنمية لوطٍتا للمخطط واضح ريفي بعد إعطاء مت اػباص السياؽ ىذا يف 
 االمتداد من نوع ىو الذي واؼبهمشة، اؼبعزولة اؼبناطق يف خاصة الريفية، الفضاءات يف اغبياة بعث إعادة

 ردا باعتباره والريفية الفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط تصور مت وقد ،PNDA الفبلحية ةللتنمي الوطٍت للمخطط
 مت اليت الفبلحية واؼبؤسساتية والتنظيمية والتقنية الطبيعية والضغوط الرئيسية ياتللتحد ومنسجما شامبل

 انقطاع ويف الطبيعية اؼبوارد تدىور ويف لببلدنا الغذائي األمن قواعد إضعاؼ يف السبب كانت واليت حصرىا،



 والعوامل اآلليات: الجزائر في المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مراحل                             ثالثال الفصل
 

032 
 

 ويرمي. ياعبزائر  عللمجتم الشاملة للتوازنات والضروريُت الريفي الوسط يف االجتماعيُت والسلم التبلحم
 االقتصادية الوحدات وىي الفبلحية االستغبلالت بُت تآزر تأمُت إذل والريفية الفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط
 واؼبستثمرين العمومية السلطات وبُت مهمة، وبيئوية اجتماعية وظائف ذات كيانات أيضا ولكنها القاعدية
 يف شرع وقد. وخصوصياهتا الريفية، والفضاءات البيئية النظم خصائص احًتاـ مع اآلخرين، االقتصاديُت والفاعلُت

 :حوؿ أساسا تتمحور منوعة برامج إطار يف تطبيقو
 .الرعوي والغايب الفبلحي النشاط فبارسة ظروؼ ربسُت -
 أو الريف يف العائبلت مداخيل لتحسُت عامبل باعتبارىا وترقيتها وتشجيعها النشاطات تعددية مرافقة -

 (.جديدة اقتصادية أنشطة خلق الريفية، للمهن االعتبار رد) جديدة اخيلمد ػبلق
 اؼبناطق يف السكاف عن العزلة وفك السكن على واغبصوؿ العمومية، اػبدمات على اغبصوؿ ربسُت -

 .اؼبعزولة
 اقتصادية لتنمية بدائل بتوفَت الضعيفة، القدرات ذات الريفية اؼبناطق ميز الذي اعبمود مع القطيعة -

 واؼبمرات اعببلية اؼبناطق وهتيئة واالقتصادي، اؼبفيد والتشجَت وتكييفها، اإلنتاج نظم ربويل عرب نشطتهاوأ
 .السهبية

 الفبلحية، االستغبلالت يف والتكنولوجية اإلنتاجية االستثمارات بتشجيع القطاع ربديث مسار تعجيل -
 إذل ربتاج مازالت واليت بعد، تأىيلها ماؿاستك يتم دل اليت واؼبتوسطة الصغَتة األحجاـ ذات منها وخاصة
 .التقنية ومرافقتها الدولة مساعدة

 :والريفية الفالحية للتنمية الوطني المخطط برامج لتنفيذ الخاصة الدعم صناديق .2
 دعم بغرض الصناديق من صبلة PNDARوالريفية PNDAالفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط إطار يف تأنشأ

 ؼبرحلة السابقة اؼببذولة اعبهود لتدعيم الصناديق ىذه إنشاء جاءو  أنواعها، باختبلؼ والنبايت اشلاغبيو  اإلنتاج شعب
 التنمية عملية النطبلؽ كبَت زخم أعطاىا فبا احملروقات أسعار ارتفاع صادفت اؼبرحلة ىذه ولكن التسعينيات،

 الذايت االكتفاء وىو اؼبنشود اؽبدؼ لتحقيق صحراء ىضاب، سهبية، مشالية، باختبلفها الريفية لؤلقاليم اؼبستدامة
 :يلي كما وكانت إنتاجها يف النسبية اؼبيزة امتبلؾ اعبزائرية الفبلحة تستطيع اليت اإلنتاج من ةمعين شعب يف
 :(FNRDA) الفالحية والتنمية للضبط الوطني الصندوق 1.2

 الفبلحية للتنمية الوطٍت ؽالصندو  من كل بدمج ،0222 لسنة اؼبالية قانوف دبوجب الصندوؽ ىذا أنشأ
(FNDA) الفبلحي اإلنتاج أسعار ضماف وصندوؽ (FGPPA)، القطاع لتنمية اؼبباشر الدعم تقدصل هبدؼ وذلك 
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 الدعم ؾباؿ وتوسيع للدولة، األولوية ذات األنشطة سبويل خبلؿ من الفبلحُت، مداخيل ربسُت و ضباية و الزراعي
 اإلنتاجية العملية يف بفعالية للمسانبة وتأىيلو القطاع وتكييف الفبلحي، عاشباإلن اؼبتعلقة األنشطة ـبتلف ليشمل
 للتجارة، العاؼبية اؼبنظمة إذل االنضماـو  األوريب، االرباد مع والشراكة السوؽ، اقتصاد عن الناذبة التأثَتات ؼبواجهة

 الصندوؽ، إيرادات درمصا قائمة فيو حدد الذي 320-227 رقم باػبزينة اػباص التخصيص حساب لو فتح و
 (138 ص ،2112 محمد، غردي:)التالية الفبلحية النشاطات دعم الصندوؽ يتوذل حيث بو، اؼبرتبطة النفقات وؾباالت

 .الفبلحية واإلنتاجية اإلنتاج تطوير -

 .الفبلحية اؼبنتجات تثمُت -

 .التصدير التوضيب، التخزين، اإلنتاج، تسويق -

 .النباتيةو  غبيوانيةا الوراثية الثروات يةتنم و ضباية -

 (.الشتائل البذور، للحبوب، الزراعي اإلنتاج،) مٍتاأل اؼبخزوف -

 .الفبلحة يف اؼبستعملة الطاقوية اؼبنتجات أسعار دعم -

 .الغذائية لزراعاتوا الفبلحية القروض فوائد نسب يضزبف -

 (.اخل... الربامج تنفيذ متابعة الفبلحُت االرشاد التكوين،) التشغيل تاطَت -

 :ىي سابقا اؼبذكورة النشاطات إطار يف الصندوؽ طرؼ من اؼبدعمة الفبلحية الفروع أما
 زراعة اعبافة، البقوؿ اغببوب، زراعة:  التالية النباتية الفروع دعم الصندوؽ يتوذل: النبايت اإلنتاج فرع

،الك) اؼبثمرة األشجار غرس األعبلؼ، عةزرا الببلستيكية، البيوت ربت الزراعة ،سالبطاطا  الزيتوف، رـو
 .اؼبثمرة الشجار و الكرـو شتائل ،(التبغ الطماطم،) الصناعية الزراعة ،(النخيل اغبمضيات،

 تربية النحل، تربية ،(اػبيل اإلبل، اؼبعز، األبقار، األغناـ،) اؼبواشي تربية اغبليب، إنتاج:  اغبيواشل اإلنتاج فرع
 .الصناعي يحالتلق التكاثر، حيوانات األرانب، تربية الدواجن،

 :(FPZPP) النباتية الوقاية و الحيوانية الصحة ترقية صندوق 2.2

-270 رقم باؼبيزانية اػباص التخصيص حساب لو فتح ،0222 لسنة اؼبالية قانوف دبوجب الصندوؽ ىذا أنشأ

 انيةاغبيو  الصحية اغبماية صندوؽ ليعوض النباتية الوقايةو  اغبيوانية الصحة ترقية صندوؽ وعنوان الذي ،320
 (149 ص ،2112 محمد، غردي:) :إذل ويهدؼ

 .الدخيلة األمراض تغلغل ضد السريع التدخل من للتمكن البيطريُت اؼبستخدمُت تدخل ربسُت -

 .التلقيحية باغبمبلت اؼبرتبطة السَت بتكاليف والتكفل الصحية، واؼبراقبة الصحي النظاـ يف التحكم -
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 .البيطرية العمومية والصحة اغبيوانية الصحة مؤطريو  للمربُت العلميةو  يةالتقن اؼبعارؼ ربسُت -

 ذات األخطار من للتقليص الصحي منألا من درجة أقصى تستوجب اليت ؼبركزا يف التحكم تعزيز -
 اؼبضرة اؼبوادو  لؤلمراض اؼبسببة العناصر لبث ةاحملتمل باؼبراكز صلة ؽبا اليت الكيمائية أو البيولوجية الطبيعة

 . العمومية الصحة أو يوانيةاغب بالصحة

 .اعبهوي أو الوطٍت الوقائي العبلج برامج اطار يف اؼبذبوحة اغبيوانات مبلؾ تعويض -

 يف يدخل مرض نتيجة اؽبالكة او اؼبذبوحة اغبيوانات جثث حرؽ أو بإتبلؼ اؼبرتبطة باؼبصاريف التكفل -
 .الوطٍت الوقائي العبلج برامج إطار

 والتقنية النباتية الصحية والتشخيصات التحاليل عمليات) لنباتيةا الصحة حبماية اؼبرتبطة نشطةاأل دعم -
 و النباتية الصحة ضباية ؾباؿ يف التحسيسية اإلعبلمية اغبمبلت النباتية، الصحية السلطة لصاحل واؼببيدات

 .الشتبلت و البذور انتاج

 .األسقاـ ضد فحةواؼبكا للوقاية ضرورية اخرى مواد وكل بيولوجية ومواد اللقاحات اقتناء سبويل -

 .اؼبكافحة اطار يف اؼبنجزة والعماؿ اؼبزروعات اقتبلع أو اتبلؼ عمليات عن التعويضات -

 لبلصابة األوذل باعبيو  ضد النباتية الصحة سلطة طرؼ من اؼبقررة لبلتبلؼ اؼبخصصة اؼبساعدة -
 .الوطٍت االنتاج هتدد قد اليتو  والعدوى

 .معلومات شبكة وضع طريق عن النباتية الصحة راقبةؼب الوطنية الشبكة وتسيَت لوضع اؼبساعدة -

 .التنظيمية بالنصوص احملددة الزراعية اآلفات ضد اؼبكافحة غبمبلت اؼبساعدة -

 :( FLDDPS) والسهوب الرعوي االقتصاد وتنمية التصحر مكافحة صندوق 3.2

 0999 ديسمرب 03 وافقاؼب ىػ 0202 رمضاف 05 يف اؼبؤرخ 00-99 رقم القانوف دبقتضى الصندوؽ ىذا أنشأ

 صبادى 00 يف اؼبؤرخ 028-20 رقم التنفيذي اؼبرسـو وفق بو العمل بدأ و ،0222 لسنة اؼبالية قانوف اؼبتضمن
 اػباص التخصيص حساب لو فتح و ومهامو، ونفقاتو إليراداتو احملدد 0220 يوليو 03 اؼبوافق ىػ0203 لعاـ األوذل

 مؤىل وىو السهوب،و  الرعوي االقتصاد تنمية و لتصحرا مكافحة صندوؽ عنوانو الذي 320-029 رقم باؼبيزانية
 (33،34، ص 2112)الجريدة الرسمية،  :التالية للنشاطات اإلعانات لتقدصل

 اػبضراء ألحزمةا غرس الرياح، مصدات غرس الرعي، حظر) التصحر ؼبكافحة اؼبوجهة اإلعانات -
 (.اؼبياه و الًتبة على احملافظة أشغاؿ الغابية، األشرطةو 
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 السبلالت على احملافظة) لرعويةا الزراعةو  السهبية اؼبناطق يف اغبيوانية اؼبنتوجات لتنمية اإلعانات -
 (.القطعاف بنية ربسُت اغبلوب، اؼباعز حظائر إنشاء األغناـ، تسمُت وحدات دعم ربسينها،و 

 غبـو تصدير التربيد، وـبازف بحمذا اقباز اعانات) اغبيوانات تربية منتجات لتثمُت اؼبوجهة االعانات -
 (.النعاج حليب وربويل وصبع انتاج اعبلود،و  الصوؼ وربويل صبع ورشات ؼباعز،او  األغناـ

 .جنب إذل النعاج حليب ربويل وحدات انشاء النعاج، حليب عبمع متخصصة ذبهيزات القتناء اعانات -

 اؼبراعي فقداف حالة يف القطعاف تغذية اناتاع) الزراعيُت اؼبربُت و اؼبربُت مداخيل غبماية اؼبوجة اإلعانات -
 (.االنتاج أنظمة تكييف أو الرعي حظر نتيجة

 اآلبار حفر ية،الرعو  اؼبناطق يف مياه ينابيع اقباز إعانات) الرعوي االقتصاد لتنظيم اؼبوجهة اإلعانات -
 ينابيع تأىيل إعادةو  ريال وقنوات السواقيو  اؼبياه منابع وهتيئة صغَتة، وسدود مائية وبرؾ اعبب و الرعوية

 (.اؼبياه

 الرعوي الغرس للجفاؼ، اؼبقاـو الرعوي بالغرس القياـ إعانات) اؼبراعي على للحفاظ اؼبوجهة اإلعانات -
 العلفية والشجَتات األشجارو  الرعوية النباتات بذور إنتاج لمشات إنشاء إعانات للمياه، تفتقر منطقة يف

 اناتإع احمللية، العلفية الرعوية النباتات بذور عبمع إعانات للجفاؼ، ةاؼبقاوم اؼبثمرة األشجارو  والغابية
 للطاقة اؼبستعملة التجهيزات اقتناء الكهربائية، الطاقة جلب ذبديدىا،و  اغبلفاوية األغطية لصيانة

 (.هتيئتها و زراعية مزارع فتح الرياح، طاقة أو الشمسية

 متابعةو  التقنيات وتعميم للمربُت اؼبهٍت والتكوين قبازالا إلمكانية بدراسات اؼبتصلة اؼبصاريف تقدصل -
 إرشاد للمربُت، ؼبهٍتا التكوين اعبدوى، بدراسة للقياـ إعانات) اؼبوضوع هبذا العبلقة ذات اؼبشاريع تنفيذ

 (.اؼبشاريع تنفيذ تقييم متابعة اؼبربُت، ربسيسو  التقنيات

 :(FDRMVTC) المتيازا طريق عن األراضي استصالحو  الريفية التنمية صندوق 4.2
 02/00/0220 لػ اؼبوافق ىػ 0203 شواؿ 02 يف اؼبؤرخ 00-20 رقم القانوف دبقتضى الصندوؽ ىذا أنشأ

 عنوانو الذي 320-000 رقم باػبزينة اػباص التخصيص حساب لو فتحو  ،0223 لسنة اؼبالية قانوف تضمناؼب
 األراضي بلحباستص اػباص الصندوؽ ؿبل ليحل ز،االمتيا طريق عن األراضي استصبلحو  الريفية التنمية صندوؽ

 لػ اؼبوافق ىػ 0202 ؿبـر 02 يف اؼبؤرخ 025-23 رقم التنفيذي اؼبرسـو دبقتضى بو العمل بدأو  االمتياز، طريق عن
 (22،32، ص2113الجريدة الرسمية، :) :إذل يهدؼو  حسابو، تسيَت كيفية و ونفقاتو إليراداتو احملدد ،0223 مارس 09

 .الريفي النزوح من اغبد و األرياؼ سكاف يتتثب -
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 .االمتياز طريق عن للدولة التابعة اؽبامشية األراضي استغبلؿ -
 .الريفية التنمية ربقيق يف البلمركزية -
 .اإلقليم تنمية يف احملليُت للسكاف اؼبسؤوؿ اإلشراؾ و اإلقليم مشروع ضمن التنمية نشاطات إدماج -
 .منطقة لكل بيعيةالط باػبصوصيات التكفل -
 .الطبيعية الفضاءات تسيَت برامج صبيع بُت التكامل -
 .اعبنوب يف األراضي استغبلؿو  والتصحر االقبراؼ ومكافحة الغابية الثروة تنمية و ضباية -

 :التالية للنشاطات اإلعانات تقدصل و لدعم مؤىل ىو و
 الًتبة، على احملافظة أشغاؿ بالري، اػباصة تهيئاتال يف اؼبتمثلة الريفية التنمية لعمليات اؼبوجهة اإلعانات -

 .الفبلحية اؼبنتوجات تثمُت اغبيواشل، اإلنتاج الفبلحي،ربسُت اإلنتاج أنظمة ربسُت

 اؼبمرات الكهربائية، بالطاقة التزويد اؼبياه، هتيئة يف اؼبتمثلة األراضي استصبلح لعمليات اؼبوجهة اإلعانات -
 لؤلمبلؾ األفضلو  العقبلشل لبلستعماؿ الضرورية العمليات ؾبموعة ازإقب األراضي، ؿبيط إذل للدخوؿ
 .لبلستصبلح اؼبعدة العقارية

 .التنشيطو  والتكوين بالدراسات اػباصة اؼبصاريف دصلتق -

 إنشاء: منها الصندوؽ أىداؼ مع العبلقة ذات اؼبشاريع القباز الضرورية األخرى النفقات كل تقدصل -
 و والفواكو اػبضر يبتوض الفبلحي، العتاد تصليح ليدية،تق مذابح التقليدية، دةاغبدا التقليدية، اؼبطاحن
 (.    الفبلحية األشغاؿ الًتبة، ربليل النباتية، الصحة البيطرية،) تقنية خدمات تأدية ربويلها،

 (2114-2111) الفالحي الدعم لصناديق الموجهة المالية المخصصات مجموع(: 2)الجدول
 جزائري دينار مليون: الوحدة                                                                                              

 الصناديق
 رقم

 حساباتها

2111 2111 2112 2113 2114 
 مجموع

 المخصصات
 مجموع

 المدفوعات
 مجموع

 المخصصات
 مجموع

 المدفوعات
 مجموع

 المخصصات
 مجموع

 المدفوعات
 مجموع

 لمخصصاتا
 مجموع

 المدفوعات
 مجموع

 المخصصات
 مجموع

 المدفوعات

FNRDA 
312-
167 

 000252 7222   32238 03522  37227  37227 25283  25220.7  20002  22522  

FPZPP 
312-
171 

052.2 2.22 338.2 357.7 022.0 023.0 059.0 032.0 029.9 022 

FLCDDPS 
312-
119 

    522 522 0222 0222 5222 5222 

FDRMVTC 
312-
111 

02222 8222 02222 2.22 02222 0222 0222 0222 8822.0 8822 

 اؼبخصصة الدعم مبالغ ؾبموع
 سنة كل يف واؼبدفوعة

25299.6 15111 44676.6 23857.

7 48173.1 48171.1 49462.1 49597.8 55894.1 55261 

 MADRP اتإحصاء على باالعتماد: المصدر
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 الفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط إطار يف أنشأت اليت اػباصة الصناديق اف حظنبل اعبدوؿ خبلؿ من
PNDAىي 0222 سنة FNRDA، FPZPP، FLDPPS صندوؽ بينما FDRMVTC الوطٍت اؼبخطط إطار يف انشأ 
 سنة اؼبدفوعات ؾبموع وكانت الفبلحية، للتنمية الريفي البعد إضافة نتيجة PNDAR والريفية الفبلحية للتنمية
 جزائري، دينار مليوف 022و مليار 55 اؼبدفوعات ؾبموع 0222 سنة ليبلغ جزائري، دينار مليار 05 حوارل 0222
 بداية يف الصناديق ؽبذه اغبكومة خصصتو الذي الكبَت اؼبارل الدعم يفسر ما وىو ،%028.2 حوارل ارتفاع بنسبة
 عكسية ىجرة وإحداث الريفية األقاليم سكاف معيشة ربسُت اجل من اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق

 .األرياؼ إذل اؼبدف من
 :(2118-2114) المدمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريعو  المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية .3

 يف تدرهبيا اغبياة بعث إعادة وصيغ اإلطار توفَت ىو اؼبستدامة  الريفية التنمية إسًتاتيجية ىدؼ إف
 عبلقات أساس على واإلنساشل والطبيعي الثقايف والًتاث االقتصادية األنشطة تثمُت بواسطة الريفية، اؼبناطق
 صاعديت مسار إطار يف اؼبعنيُت للشركاء اؼبسؤولية ربميل إذل ترمي واػبواص، العموميُت الفاعلُت بُت جديدة
 : وىي ؿباور أربعة تضمنفت ؿباورىا أما تسانبية، متكاملة تنمية ودينامكية ومركز

 احملاور أحد ىي والشراكة الريفية، األقاليم ضمن القطاعات متعدد وتكامل ؿبلية شراكة إقامة :األول المحور
 ؿبدودة اؼبنفقة، األمور تسيَت أجل من شراكة فقط ليست ىنا اؼبقصودة والشراكة اإلسًتاتيجية، ىذه يف القوية

 اإلقليمية اغبركية لتنشيط صيغة أيضا الشراكة بل للمشروع، صرؼ تقٍت اقتصادي ؼبنطق  ومطابقة الزمن، يف
 الفاعلُت بُت عبلقات إقامة بغرض والتشاور اغبوار يف الشراكة فبارسات تتجسد الريفية، التنمية مسعى لصاحل
 ال لكذ أف غَت ، اعبدد الشركاء بُت متبادال مشًتكا التزاما إذل كذلك وترمي ، مشًتكة مشاريع إذل تفضي
 من قبولو يتم أف يبكن الذي التوزيع حسب السلمية للهرمية خاضعا بعضها يظل اليت والوظائف األدوار يلغي

 (MADRP,2004,pp 47,48). األعماؿ سَت خبلؿ بناؤه يتم أو البداية

 جيةاإلسًتاتي ىذه تسمح أي مبتكرة، اقتصادية أنشطة نشاءإو  األنشطة تعددية ترقية دعم : الثاني المحور
 الريفية، اغبركية يف احملليُت للفاعلُت اغباسم للدور اعتبار وبإعطاء اؼببتكرة، االقتصادية لؤلنشطة اعبهود بتكريس
 يف إدماج وصيغ والشراكة للتشاور إطار وبتوفَت الريفية األقاليم يف اؼبمكنة أو القائمة لؤلنشطة امتياز وبإعطاء
 (MADRP,2004,p 49) .التمويل ىعل اغبصوؿ بتسهيل مرونة تعاقدية، أشكاؿ
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 أي اؼبستدامة، التنمية منظور ضمن وتسيَتىا الريفية األقاليم وتراث للموارد اؼبتوازف التثمُت  :الثالث المحور
 تشتمل دائما أهنا فكرة من انطبلقا ؽبا، جاذبية وخلق الريفية، اؼبناطق يف اغبياة وبعث اؽبجرة، تدفقات تقليص

 عليها واغبصوؿ للموارد التوازف إعادة رؤية ضمن يندرج إذف التثمُت فأشغاؿ تثمينها، بغيين مقارنة مزايا على
 على اغبفاظ اعتبار إذل ذلك يؤدي أف ينبغي التبديد وضعيات لتفادي استغبلؽبا استمرار إرادة ضمن وكذلك

 .ذلك من أبعد وإذل الوطنيةو  اعبهوية لؤلبعاد انتماء باعتبارىا وكذلك احمللي، للًتاث قيمة باعتبارىا البيئة
(MADRP,2004,p 50) 

 الواسعة اؼبسانبة إثراء يف تتمثل أي األعماؿ، وتنسيق واالجتماعية االقتصادية اعبوانب تآزر  :الرابع المحور
 التآزر ىذا قوة وستتوقف اإلدارة، مع اؼبشاورات من أكثر بفعاليات االلبراط على وبقدراهتم احملليُت، للفاعلُت

 اإلجراءات على وزيادة للشراكة، اعبديدة العبلقات ضمن مواقع ازباذ على وقدراهتم وأولئك ىؤالء رادةإ على
 تتعلق تكوينية تدريبية، دورات ، الشرح جهود)أعماؿ عدة عرب الفاعلُت صبيع ربضَت فينبغي عليها، اؼبنصوص
 للمفاوضة، إطار لتقدصل فرصة أيضا تنسيقال ويبثل ،(اؼبيداف يف اؼبستمر والتقليم وشرحها التآزر خلق بكيفيات

 قاعدة يف باؼبسانبة أخَتا، ويسمح للمؤسستُت والشركاء الفاعلُت بُت النزاعات تسيَت عكس وعلى واالنسجاـ
 مسعى يف اعبهوية النماذج وبناء التخطيط جهود لضماف عناصر وتوفَت السنوية الربؾبة شروط وبناء البيانات،
 إذل ربويلها على قادرة تدخل أدوات على التنفيذ يف الريفية، التنمية إسًتاتيجية تستند أف وهبب .تصاعدي
 ؿباور لتجسيد حيزا والتصميم التصور ؾباؿ يف اعبارية اعبهود ذبد ال األدوات، ىذه وبدوف نافذة، سياسات

 موحدا دورا يلعب ألف مدعو الريفية، للتنمية اعبوارية اؼبشاريع تنفيذ مت اإلطار، ىذا ويف اؼبذكورة، التنمية
 ،التهيئة الربؾبة وأدوات والقرار التشاور آليات وستكوف التنمية، مسار يف السكاف ؼبسانبة وؾبسدا للطاقات
 تنفذىا وتسهيل التدخبلت بتوجيو تسمح أدوات أيضا اعبوارية، التمويل نظم وترقية والتقييم، واؼبتابعة العمرانية
 (MADRP,2004,p 51) .ؼبنجزةا العمليات آثار وتقييم ومتابعة

 جويلية يف األوذل مرتُت، اغبكومة ؾبلس يف اؼبستدامة الريفية للتنمية الوطنية اإلسًتاتيجية عرض مت لقد 
 طريقها اختيار فيها مت 0225-0222 ذبريبية مرحلة وبعد النهائية، صيغتها يف 0222 فرباير يف والثانية ،0223

 التشاور، ظل يف اػباصة إسًتاتيجيتها بإعداد والية كل قامت ذلك خضم ويف. والية 28 عرب وقباعتها ومناىجها
 سياسة تبٍت من البد كاف اؼبستدامة، الريفية التنمية إسًتاتيجية قباح شروط لتوافر. احمللية خصوصياهتا حسب

 معطيات ذا فضاءا يعترب الذي الريفي للعادل جديدة نظرة وتكريس الريفية األقاليم مفهـو تبنت اليت الريفي التجديد
 منذ انو إذل اؼبستوى ىذا يف اإلشارة اؼبهم ومن مستقبلي، دبشروع ومزودا بو، اػباصة ديناميكيتو لو متنوعا، خاصة،



 والعوامل اآلليات: الجزائر في المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مراحل                             ثالثال الفصل
 

037 
 

 للمدينة البلحق الفضاء فكرة من االنتقاؿ وجب ولذا. معناه من تدرهبيا الريف فكرة إفراغ مت الزراعية، الثورة إلغاء
 :دبعٌت الريفي التجديد سياسية لب ىوو  اػباص الفضاء إذل

 تضافر عن والبحث األقاليم، زبصص وربويل التخصص) اؼبتوخاة واألىداؼ التنمية مقاربات ذبديد -
 اختيار للتدخبلت، األفضل التنسيق الريفية، بالتنمية اؼبتعلقة القرار المركزية اإلقليم، مستوى على القوى
 الريفية األقاليم جاذبية وربسُت اؼبتاحة، اؼبوارد زبصيص وقباعة هبا، القياـ يتم اليت العمليات أفضل

 (.وتنافسيتها

 .الريف سكاف مرافقة سياسات ذبديد -

 يسمح متكامل مشروع ضمن وتنسيقها احمللية اؼببادرات عبمع التدخل وآليات العمل طرؽ ذبديد -
 .اؼبتاحة والوسائل للموارد تعاضدي تكوين وضماف اعبهود تضافر باستغبلؿ

 .اؼبدؾبة الريفية للتنمية اؼبؤسسايت التأطَت ذبديد -

 التعاقدية العبلقات وإنشاء الربامج وتنسيق واالندماج التمركز، وفك البلمركزية مسار تعميق ذبديد -
 اػباصة، االستثمارات وتسهيل العمومية االستثمارات وتوجيو التنمية، وفاعلي اؼبؤسسات بُت والشراكة
 .السكاف ةومشارك التشاور وىيكلة

 حسب وللربنامج الريفي، التجديد لسياسة التوجيهية واػبطوط العامة للتوجيهات مضموف اعطاء أجل من
 مبادئ مع اؼبتبلئمة الربامج ىذه لبلعتماد، مقًتحة عمل برامج أربعة تصور مت الريفية، للتنمية اؼبخصص األىداؼ

 للتنمية اؼبندؾبة اعبوارية للمشاريع إقليمي واجتماعي صادياقت معٌت ستعطي والتسانبية، اؼبندؾبة الريفية التنمية
 الريفية، للتنمية اؼبندؾبة اعبوارية اؼبشاريع إف سلفا، معدة ووطنية جهوية ؿبلية، أىداؼ حوؿ ستتوحد اليت الريفية

 .واستدامتها اجتماعيا لقبوؽبا ضمانا ستكوف تصاعديا، بنائها وبفضل
 :كالتارل ىي األىداؼ حسب اؼبقًتحة الريفية، للتنمية اؼبندؾبة اعبوارية للمشاريع اؼبوحدة األربعة الربامج وىذه

(MADRP,2006,p83-87) 
 البرنامج األول: تحسين ظروف المعيشة لسكان الريف 

حيث يهدؼ إذل مبليُت نسمة،  60دبجموع  1782البالغ عددىا ىبص ربديث اؼبدف الريفية والقصور و 
ية وإعادة توطُت السكاف الريفيُت لتخفيف الضغط عن اؼبدف، وعودة السكاف القضاء على البيوت القصدير 

النازحُت يف سنوات العشرية  اغبمراء، وىذا خصوصا من خبلؿ دعمهم ماديا القباز سكنات ريفية مبلئمة 
 تندرج ربت ىذا الربنامج ؾبموع من العمليات من بينها:اة، ودعم ترميم السكنات اؽبشة. و للحي
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 .نة الطرؽعماؿ صياأ -

 ربديث الشبكات القديبة.توصيل اؼبنازؿ بشبكة الغاز، الكهرباء واؼبياه و  -

 إنشاء شبكات صرؼ صحي. -

 معاعبتها.تسيَت النفايات اؼبنزلية و  -

 توفَت النقل اعبماعي. -

 قاعات رياضية ...اخلإنشاء مدارس ومصحات صحية وقاعات رياضة و  -

 البرنامج الثاني: تنويع األنشطة االقتصادية 

تصاد مرتبط بالتنمية ترقية اقة لزيادة دخل السكاف الريفيُت، و تقنيات جديدن خبلؿ استحداث أنشطة و م
استحداث مناصب عمل دائمة ال موظبية الستقطاب الشباب للوسط الريفي وعدـ اؽبجرة اؼبستدامة وضباية البيئة و 

 العمليات من بينها:الداخلية للبحث عن عمل يف اؼبدف. تندرج ربت ىذا الربنامج ؾبموع من 

 بناء السدود وحفر اآلبار و إنشاء السواقي لري اؼبساحات الزراعية. -

اؼبعاعبة عصرية من بينها الري بالتقطَت و  ربسُت نظاـ اإلنتاج الفبلحي من خبلؿ استعماؿ طرؽ -
 الكيمائية...اخل

 إلنتاج الدجاج.إنشاء وحدات صغَتة   -

 بقار.تربية اؼبواشي واأل -

 اػبضروات.رس األشجار اؼبثمرة و ياـ بعملة غالق -

 إنشاء وحدات إلنتاج األعبلؼ. -

 الصناعة التقليدية.قياـ باغبرؼ و ال -

 البرنامج الثالث: حماية الموارد الطبيعية.   

 إّف برنامج دعم التجديد الريفي يهدؼ إذل:   

ية واػباصة والتعاونية(، اؼبؤسسات )العموماالربادات اؼبهنية( و اؼبنظمات احمللّية ) اعبمعيات و  دعممرافقة و  -
تنجز ج يف ديناميكية التجديد الريفي وربضر و منتخيب اعبماعات اإلقليمية حبيث تستطيع أف تندمو 

 نشاطات التنمية االقتصادية أو االجتماعية.
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فية يف السلطات البلمركزية لًتقية التنمية الريتقنية ؼبختلف الوزارات الشريكة و دعم اؼبصاحل المرافقة و   -
النامي الذي يفرضو تطبيق ؼبزدىر و بضماف التخطيط اية بضماف دعم تقٍت ومنهجي من جهة، و الوال

 .يجية التجديد الريفي من جهة أخرىإسًتات

خرباهتم ع األشخاص الذين حبكم مؤىبلهتم و لتحقيق ىذا الدعم، ىناؾ صبلة من اؼبقاييس تسمح جبم  
يو ـبتلف توجياـ بوظائف اؼبراقبة والتنشيط و وف مؤىلُت للقونوعية العبلقات اليت تربطهم مع سكاف الريف يكون

أخرى على مستوى الوالية تكوف كلها مدعمة تنشيط ريفية على مستوى الدائرة و ؽبذا ستنظم خبليا الشركاء. و 
ذ تتشكل نقطة انطبلقة سياسة إياىا اللجاف التقنية للدائرة والوالية اؼبنصبة من طرؼ الوارل. إ دبختصُت سبنحهم

الدعم من اؼببادرات احمللّية اجملسدة يف الربامج اعبوارية اؼبعروضة من طرؼ أصحاب اؼبشاريع حسب اإلجراءات 
 اؼبوصوفة أعبله. و إّف ىذه اؼبشاريع ترتبط بأحد الربامج األربعة اغباملة ألىداؼ:

 البرنامج الرابع: إعادة تأىيل المورد المادي وغير المادي.    

ردة فعل على الصعوبات اليت يواجهوىا الفاعلوف الندماج يف تنفيذ ىذه السياسة تأيت ىذه الركيزة ك
برنامج  الفصل بُت ـبتلف أشكاؿ التنظيم، يتوجودوار اعبديدة اليت يتعُت لعبها و اعبديدة، السيما بسبب األ

حوؿ ـبتلف الريفي يتمحور إذل كل فاعلي التجديد الفبلحي و  اؼبساعدة التقنيةتقوية القدرات البشرية و 
 أشكاؿ أعماؿ تقوية القدرات البشرية:

 التكوين )إنتاج عتاد وعرض تكوينا متنوعا، يتبلءـ وحاجيات الفاعلُت(. -

 خربة استشارية متخصصة. -

 مرافقة جوارية مدعمة مستهدفة. -

 عصرنة األشكاؿ اؼبختلفة لتنظيم أطراؼ مؤثرة يف تنمية القطاع.طوير و متابعة تنظيمية لتتشخيص و  -

 اإلعبلـ اإلحصائي. أنظمة -

 حبث وتنمية. -

 اليقظة اإلسًتاتيجية ؼبواكبة العصر. -

 ذبنيد الفاعلُت، وإلرشاد اؼبعارؼ وللمسانبة يف اغبوار السياسي.االتصاالت لتحسيس و  -
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  المدمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريعو  المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية لتنفيذ الدعم صناديق .4
 تقديبو، عن اؼبسؤولة اعبهات يفو  الدعم أشكاؿ يف اتتطور  0225 سنة يف الزراعي الدعم ياسةس عرفت

 صناديق يف حسابات وفتح جديدة فبلحية صناديق وإنشاء الدعم، من اؼبستفيدة الفبلحية الفروع بتوسيع وىذا
 :يلي كما وكانت موجودة

 (:FNDAI) الفالحي االستثمار لتنمية الوطني الصندوق 1.4
 ليحل ،0225 يوليو 05 اؼبوافق 0202 عاـ الثانية صبادى 08 يف اؼبؤرخ 25-25 األمر دبقتضى الصندوؽ أنشأ

 يتخصصو  ،320-227 رقم باػبزينة اػباص التخصيص حساب يف الفبلحية التنميةو  للضبط الوطٍت الصندوؽ ؿبل
 (154 ص ،2112 محمد، غردي:) :يف واؼبتمثلة فقط االستثمارية اؼبشاريع دعم يف

 .الفبلحية اإلنتاجيةو  اإلنتاج تثمُت -

 .وتصديره وتوضيبو وزبزينو الفبلحي جاإلنتا  تثمُت -

 .الفبلحي الري تطوير عمليات -

 .وتثمينها والنباتية اغبيوانية اعبينية الثروة ضباية -

 .الفبلحة يف اؼبستعملة الطاقوية اؼبنتجات أسعار دعم -

 والطويل واؼبتوسط القصَت اؼبدى ذات الغذائية الزراعيةو  الفبلحية القروض على الفائدة نسبة زبفيض -
 .الزراعي القطاع برامج إطار يف عليها اؼبتحصل

 .هبا الصلة ذات اؼبشاريع تنفيذ متابعة و واإلرشاد اؼبهٍت والتكوين اعبدوى بدراسات اؼبتصلة اؼبصاريف -

 أو ذبمعات أو تعاونيات يف ُتاؼبنضم أو فردية بصفة اؼبربُتو  الفبلحُت الصندوؽ ىذا دعم من ديستفي
 والغذائية والصناعية الفبلحية اؼبنتجات تثمُتو  الفبلحي النشاط يف اؼبتدخلة يةاالقتصاد اؼبؤسسات كذاو  صبعيات،

 تكلفة يف مئوية بنسب الدعم مبالغ ربط يف سبثلت تغَتات اؼبرحلة ىذه يف الدعم نظاـ عرؼ حيث تصديرىا،و 
 غبجم قصوى سقوؼ وضع إذل باإلضافة اؼبشروع، تكلفة من %32 بنسبة حددت اليت و االستثماري، اؼبشروع
 يف لو نتطرؽ ما وىو الدعم، عملية يف جديدة فروع إدخاؿ مع الزراعية، الفروع لبعض الدعم حجم رفع الدعم،

 :يلي ما
 .الفبلحي السقي تقنية دعم
 .اغببوب انتاج تكثيف دعم
 .سالبطاطا زراعة دعم
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 .فالزيتو  زراعة دعم
 .اؼبثمرة شجارواأل اغبمضيات دعم
 .النخيل زراعة دعم
 .الكرـو زراعة دعم
 .اغبليب انتاج دعم
 .اغبيواشل اإلنتاج دعم
 .الفبلحي اإلنتاج زبزين و تقوصل دعم

 (:FNRPA) الفالحي اإلنتاج لضبط الوطني الصندوق 2.4

 ،0225  يولو 05 اؼبوافق 0202 اـع الثانية صبادى 08 يف اؼبؤرخ 25-25 رقم باألمر الصندوؽ ىذا أنشأ
 الذي 320-000 رقم باػبزينة اػباص التخصيص حساب لو حوفت ،0225 لسنة التكميلي اؼبالية قانوف اؼبتضمن

 اؼبؤرخ اؼبشًتؾ الوزاري القرار يف احملددة النشاطات بدعم ويقـو الفبلحي، االنتاج لضبط الوطٍت الصندوؽ عنوانو
 (27 ص ،2116 الرسمية، الجريدة):يلي ما يف الثالثة مادتو يف 0222 أفريل 02 وافقاؼب 0207 األوؿ ربيع 05 يف

 ىذاو  اؼبرجعية األسعار ربديد عن تبةاؼبًت  باؼبصاريف للتكفل الفبلحُت مداخيل ضباية بعنواف االعانات -
 .اغبليبو  اغببوب السيما ؿبددا مرجعي سعر ذات الفبلحية اؼبنتجات لكل بالنسبة

 اؼبنتجات زبزين مصاريف يف اؼبسانبة طريق عن ىذاو  الفبلحية، اؼبنتوجات لضبط وجهةاؼب االعانات -
 اآلتية الفبلحية اؼبنتوجات إنتاج عند اؼبنحة تقدصل الشتائل،و  والبذور الواسع االستهبلؾ ذات حيةالفبل

، اغبليب،) ربويلهاو  وصبعها  الفاصوليا اعبلباف، والفليفلة، الفلفل، العسل،الطماطم، البيض، اللحـو
، البصل، البطاطس،  العدس اغبمص، الفوؿ، الفطر، اللفت، اعبزر، الكرنب، السكري، البنجر، الثـو

 العنب الربقوؽ، اػبوخ، التمر، اؼبشمس، الكرز، اللوز، األجاص، التفاح، الزيتوف، التُت، اغبمضيات،
 (.الشعَت القمح، العلف، الفراولة، السفرجل،

 .الزراعي االنتاج من للفائض القصوى اؼبنح -

 .االنتاج مبط ربويل عن اؼبًتتبة الفبلحي االنتاج تنوع دبصاريف التكفل -

 أو ذبمعات او تعاونيات يف اؼبنظموف او فردية بصفة اؼبربوفو  الفبلحوف الصندوؽ ىذا دعم من ديستفي
 :يلي ما وفق راعيةالز  اؼبنتوجات بتثمُت اؼبرتبطة النشاطات يف اؼبتداخلة االقتصادية اؼبؤسسات صبعيات،

 .اغببوب انتاج دعم -
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 .اغبليب انتاج دعم -
 .اعبافة البقوؿ دعم -
 .البطاطس دعم -
 .الصناعية الطماطم دعم -

 (:FLDDPS) السهوبو  الرعوي االقتصاد تنمية و لتصحرا مكافحة صندوق دعم تطور 3.4

 التعليمة خبلؿ من الرعوي تصاداالق تنميةو  التصحر ؼبكافحة الدعم تقدصل يف تطورا الصندوؽ ىذا عرؼ
 االعلي باؽبضاب خاصة أخرىو  باعبنوب خاصة بربامج جاءت اليت ،0222-00-22 يف اؼبؤرخة 32 رقم الوزارية
 نشطةاأل وتنويع والقصور، األرياؼ هتيئة إعادة طريق عن فالري سكاف حياة شروط تطوير إذل منهما كل يهدؼ

 ظاىرةو  الفقر ومكافحة الفضاءات، تدىور ظاىرة وتوقيف الطبيعية اؼبوارد مُتوتث الريفية، األقاليم يف االقتصادية
 وىذه الكهرباء،و  اؼبياه ومنشآت واؼبدارس، لمصحاتل العمومية تجهيزاتالو  التحتية البنية واقباز الريفي، لنزوحا

 فتح الربامج ىذه لدعم ـزالبل التمويل توفَت اجل ومن الريفي، التجديد بربامج 0228 سنة من بداية عرفت الربامج
 وتنمية لتصحرا مكافحة صندوؽ عنوانو الذي 320-029 رقم باػبزينة اػباص التخصيص حسابات يف فروع ؽبا

 باعبنوب اػباص الربنامج عنوانو الذي 320-029-220 التخصيص حساب ونبا السهوب،و  الرعوي االقتصاد
FLCDDPS-PSS،  العليا باؽبضاب اػباص نامجالرب  عنوانو الذي 320-029-220 اغبسابو FLCDDPS-

PSHP(.163ص ،2112 محمد، غردي) 
                 (:FDRMVTC) االمتياز طريق عن األراضي تصالحاسو  الريفية يةالتنم صندوق دعم تطور 4.4

 من االمتياز طريق عن األراضي استصبلحو  الريفية اؼبناطق لتنمية الدعم تقدصل يف تطورا الصندوؽ ىذا عرؼ
 يف فرعية حسابات بفتح األمر أعطت اليت ،0222-00-22 يف اؼبؤرخة 39 رقم اؼبشًتكة الوزارية ةالتعليم خبلؿ

 اػباص الربنامج عنوانو الذي 320-000-225 باػبزينة اػباص التخصيص حسابات ىيو  الصندوؽ ىذا
-222 باػبزينة ػباصا التخصيص حسابو  ،FDRMVTC-PSS االمتياز طريق عن اعبنوب يف األراضي الستصبلح

-FDRMVTCاالمتياز طريق عن العليا اؽبضاب يف األراضي الستصبلح اػباص الربنامج عنوانو الذي 000-320

PSHP، اؽبضاب يف الريفية التنمية برنامج عنوانو الذي 320-000-227 رقم باػبزينة اػباص التخصيص وحساب 
 (165 ،164ص ،2112 محمد، غردي.) :إذل الربامج ىذه هتدؼ و ،FDRMVTC-DR-PSHPالعليا
 الينابيع وهتيئة وهتيئتها اآلبار اقباز خبلؿ من الزراعي الري وتوفَت الًتبة ونوعية الفبلحية الرقعة توسيع -

 .اؼبياه نقل قنوات اقبازو  الصغَتة والسدود
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 بتصحيح ذلكو  هتدده، اليت البشريةو  الطبيعية العوامل كل من صحراويالو  الريفي الوسط على احملافظة دعم -
 غرس التصحر،و  االنزالقات ؼبكافحة باغبجارة رأسوا إقباز النهار، ضفاؼ تنقية طريق عن السيوؿ ؾباري

 اؼبثمرة األشجار زراعة بدعم عيالزرا اإلنتاج أنظمة ربسُت جديدة، رعي مناطق لتوفَت الرعوية النباتات
 النحل، تربية) الصغَتة اغبيوانات لًتبية حداتو  إنشاء بدعم اغبيواشل اإلنتاج ربسُت النخيل، وغرس الكرـوو 

 (.اؼباعز اإلبل، األبقار، األغناـ،) لًتبية صغَتة وحدات إنشاء دعم ،(األرانب

 الًتبة حرثو  العقار وربسُت اغبديثة التقنيات استغبلؿ طريق عن الريفية التنمية زبص اليت النشاطات تطوير -
 .احملليُت للسكاف اؼبعيشي اإلطار تطوير ضماف مع ضبايتها،و  يةالغاب الثروات وتطوير الري يف االقتصاد و

 (2118-2115) الفالحي الدعم لصناديق الموجهة المالية المخصصات مجموع(:  3) الجدول
 رقم الصناديق

 حساباتها
2115 2116 2117 2118 

 مجموع
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

 مجموع
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

 مجموع
 اتالمخصص

 مجموع
 المدفوعات

 مجموع
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

FNDIA 312-167 09220.0 07522 39335.0 32222 02925.7 2222 59052.0 9225.9 
FNRPA 312-121 8522 2.22 2.22 8522 8522 2222 02522 5522 
FPZPP 312-171 0902 085.2 0222.0 702.8 528.8 528.8 0229.3 702.2 

FLCDDPS 312-119 5028 3022 9228 3555.7 02500.2 2.22 05500.2 0222 
FLCDDPS-

PSS 

312-
119-111 

/ / / / 092 2.22 275 022 

FLCDDPS-

PSHP 

312-
119-112 

/ / / / 2020 2.22 9758 522 

FDRMVTC 312-111 03222.2 03222 02082 2522 03922.7 7932.2 05072.2 0222 
FRMVTC-

PSS 

312-
111-115 

/ / / / 5920 0003.2 2257.2 2.22 

FRMVTC-

PSHP 

312-
111-116 

/ / / / 2223 350 9322 2.22 

FDRMVTC-

DR-PSHP 

312-
111-

1117 
/ / / / 2.22 2.22 5222 2.22 

 ةالمخصص الدعم مبالغ مجموع
 سنة كل في المدفوعةو 

56241.1 43885.4 63751 53271.5 75371.4 21918.8 137242.7 17665.9 

 MADRP إحصاءات على عتمادباال: المصدر

 طوؿ خبلؿ اؼبدفوعة اؼببالغ تفوؽ كانت اؼبخصصة اؼببالغ ؾبموع اف نبلحظ السابق اعبدوؿ خبلؿ من 
 يف اؼبستدامة، الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق الـز الذي الشديد الضعف يبُت ما وىذا ،0228-0225 الفًتة

 رصدت اليت الضخمة اؼببالغ تسيَت على اإلدارة وضعف الكبَتة، نتاجيةاإل اؼبشاريع خلق ىبص فيما الثانية مرحلتها
 .النمو لدعم التكميلي الربنامج بالذات ونعٍت الشاملة االقتصادية التنمية من الثانية اؼبرحلة إلقباح

 دامةاؼبست الريفية التنمية اسًتاتيجة تطبيق من 0222و 0225 األولُت السنتُت خبلؿ للدعم اؼبدفوعة اؼببالغ 
 اؼبدؾبة الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع فكرة بلورت وبداية ،0228-0227 التاليتُت بالسنتُت مقارنة معتربة كانت
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PPDRI بعد فيما تعميمها ليتم البلديات بعض يف ذبريبية كمرحلة 0223 سنة يف الفعلية انطبلقتها كانت اليت 
 من ضخم عدد النطبلؽ األساس السنة كانت اليت الريفي، التجديد سياسة تطبيق بداية مع 0222 سنة خاصة

 السكن برامج خبلؿ من الريفية أقاليمهم إذل السكاف من بو باس ال عدد رجوع بعد خاصة اعبوارية، اؼبشاريع
    . اؼبناطق باقي عن العزلة لفك الطرقات وشق الريفي،

 :(2114-2119) والفالحي الريفي التجديد سياسة .5
 الوطٍت، الغذائي األمن استدامة إذل الوصوؿ ؿباولة عن عبارة ىي والريفي، الفبلحي ديدالتج سياسة

 يف اؼبهمة واآلثار التغَتات يف تبحث اؼبتوسط اؼبدى يف حيث السياسة، ىذه ؿبور تعترب اسًتاتيجيات يف واؼبتمثلة
 يف الفاعلُت صبيع تأثَت واػباص، عاـال القطاع بُت شراكة وتؤسس الغذائي األمن دعامة تؤسس اليت التحتية البنية

 .الريفية واألقاليم للفبلحة جديدة حوكمة وبروز  التنمية عملية
  :ىي الغذائي األمن لتحقيق كأداة تعترب واليت والريفي، الفبلحي التجديد لئلسًتاتيجية الثبلثة الدعائم

 لبلستهبلؾ، واسعة ؼبيادين واندماج العصرنة التكثيف، برامج انطبلؽ)  خبلؿ من الفبلحي التجديد -
 اؼبدخوؿ ضباية وضماف االستهبلؾ واسعة اؼبواد عرض ثبات تأمُت بعد اؼبعاعبة لنظاـ اؼبيداشل التطبيق

 (.الفبلحي والضماف اؼبارل والدعم العصرنة طريق عن وآمن جذاب مناخ خلق الفبلحي،

 األكثر اإلنتاج وشروط اؼبناطق وربديد اؼبدؾبة، الريفية التنمية برامج دعم)  خبلؿ من الريفي التجديد -
 (MADRP,2012): ذاهتا حد يف كأىداؼ تعترب برامج طبسة يف واؼبتمثلة ،(للفبلحُت بالنسبة صعوبة

 اؼبائية األحواض ضباية. 

 الغايب اإلرث وضباية تسيَت. 

 التصحر ؿباربة. 

 األراضي قيمة وتثمُت احملمية واؼبناطق الطبيعي التنوع ضباية. 

 القاعدي اؼبستوى على القطاعات واؼبتعدد ؼبدمجا التدخل. 

 .للمنتجُت التقنية واؼبساعدة البشرية الطاقات دعم -

 حيث الغذائي األمن ربقيق ىدفو العمومية، النفقات من دينار مليار 0222 الربنامج ؽبذا الدولة خصصت
  :يف أىدافو حددت

-0229 لسنوات %8.33 إذل( 0228-0222) لسنة %2 من الفبلحي اؼبتوسط اإلنتاج مبو معدؿ ربسُت -

0202. 

 .أنواعو ـبتلف وربسُت الوطٍت اإلنتاج زيادة -
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 مشروع 02022 بػ وىذا الريفية السكاف حياة شروط وربسُت اإلقليمية، والتوازنات اؼبستدامة التنمية دعم -
 من أكثر ضباية و ريفي مسكن 707222 حياة شروط لتحسُت ريفية، منطقة 0072 لػ مدؾبة ريفية تنمية
 .الًتبة من ىكتار مليوف 8.0

 .الصناعي الفبلحي االندماج وربسُت الصناعية لآلالت اؼبستداـ التسيَت -

 .الفبلحي القطاع خارج دخوؿ خلق و دائم، شغل منصب 752222 حوارل خلق -

 خبلؿ من الشراكة مفهـو على 0202-0229 الفًتة خبلؿ والفبلحي الريفي التجديد سياسة ارتكزت لقد
 أيضا وهبب اؼبرتقبة، النتائج على للتحصل أفضل فرص بذلك ولضماف صباعيا ؿبددة أىداؼ لبلوغ متقاسم تزاـال

 تسانبية مقاربة يف. الفاعلة األطراؼ ـبتلف بُت حرية بكل عليو متفق للمسؤوليات كتوزيع اهنا على يفهم أف
 .واحد كل التزاـ كهذا مبدأ يعزز فعلية،

 اعبوارية اؼبشاريع: السياسة تنفيذ من األوذل السنوات خبلؿ الشراكة من يدةجد أنواع ثبلث سجلت لقد
 وعقود اؼبارل الدعم على للحصوؿ الوحيد الشباؾ الفبلحية، الفروع يف القيم سلسلة إدماج اؼبندؾبة، الريفية للتنمية

 (MADRP,2012) :خبلؿ من ىذا الشراكة مبدأ بناء ؼبتابعة لئلؽباـ جيدا مصدرا النشاطات ىذه تعد. النجاعة
 لعدة القطاعات، بُت ما دمج عن البحث مت فقد اؼبندؾبة، الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع مسعى تعميم -

 .القاعدي اؼبستوى على التخطيط مرحلة من انطبلقا وىذا العملية نفس على عمومية مصاحل

 بُت األطراؼ ثبلثية شراكة خصصت الريفية، التنمية و الفبلحة بنك طرؼ من اؼبوضوع الوحيد الشباؾ -
 لتنفيذ اؼبرافقة والضماف الدعم للقرض، التكميلية اآلليات إذل الوصوؿ لتوفَت واؼبتعاملُت، البنك الدولة،

 .الفروع وعصرنة الفبلحي اإلنتاج يف واؼبتعاملُت اؼبستثمرين طرؼ من هبا اؼببادر االستثمارات

 إذل باإلضافة الريفية والتنمية الفبلحة لقطاع الوالئية واؼبديريات زيةاؼبرك االدارة بُت اؼبعدة النجاعة عقود -
. النتائج لبلوغ بالنظر اؼبنظمة، نفس وحدات بُت تعهد شكل ازباذ مت قد  للغابات، السامية احملافظات

 مسؤوليات يوضح ألنو السيما اؼبستويات، كل على للشراكة، اؼببدأ ىذا تطبيق فائدة التجربة بينت لقد
 .ربقيقو يف اؼبرغوب اؼبشًتؾ باؽبدؼ مقارنة واحد لك

 االقتصاد ذبديد أىداؼ اقباز أجل من بعـز للعمل الطرفُت، كبل التزاـو  مسؤولية النجاعة عقد يعزز 
 ترتكز حيث للوالية، عيةوالطبي اؼباديةو  البشرية القدرات كافة وإشراؾ ذبنيد إذل يهدؼ حيث الريفي، يدالتجدو 

 :على الريفي التجديد دعق قيمت معايَت
 .اؼبستحدثة الشغل مناصب عدد -
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 .االقتصادي التنويع مستوى -

 .النبايت الغطاء وربسُت الطبيعية اؼبوارد ضباية -

 واستعماؿ اؼبستدامة الريفية التنمية اجل من القرار ازباذ على للمساعدة الوطٍت النظاـ مؤشرات تطور -
 .الريفي التجديد لربنامج اؼبعلومايت النظاـ

 كل استشارة بعد ديدىارب مت لقد بذؽبا، الواجب اؼببذولة اجملهوداتو  ناخاؼب باعتبار اؼبسطرة األىداؼ تأخذ
 أخرى إذل سنة من يتطور أف اؼبستوى ؽبذا يبكن و بلوغو، يبكن الذي اؼبتوسطو  األدسل اغبد سبثل وىي الواليات
 .اؼبناخية الظروؼ حسب

 فعليا والمحققة بها الملتزم الريفي جديدالت لسياسة النجاعة عقود(: 4)الجدول
 2119 2111 2111 2112 2113 2114 

 الملتزم
 بو

 المحقق
 فعليا

 الملتزم
 بو

 المحقق
 فعليا

 الملتزم
 بو

 المحقق
 فعليا

 الملتزم
 بو

 المحقق
 فعليا

 الملتزم
 بو

 المحقق
 فعليا

 الملتزم
 بو

 المحقق
 فعليا

 القرى عصرنة 1 الموضوع
 والقصور

050 039 079 009 072 025 072 029 028 052 059 000 

 النشاطات تنوع 2 الموضوع
 االقتصادية

552 592 577 802 222 892 592 855 577 272 522 225 

 الموارد حماية 3 الموضوع
 الطبيعية

0203 990 0232 0088 0250 0002 0250 0027 0237 207 0209 530 

 تأىيل إعادة 4 الموضوع
 المادي الموروث

 المادي وغير
008 87 020 87 052 27 057 59 053 09 035 07 

 0072 0977 0272 0235 0372 0277 0222 0283 0302 0207 0903 0929 المجموع

 للغابات العامة المديرية إحصاءات على باالعتماد: المصدر

-0229 ةالفًت  خبلؿ للتحقيق كأىداؼ ازبذت النجاعة لعقود برامج أربعة ىناؾ نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من

 الربامج حددت الريفي، التجديد بسياسة اؼبتعلق شقها يف والفبلحي الريفي التجديد سياسة إطار يف 0202
 خبلؿ مشروع 0270 سجلت حيث األوؿ، اؼبوضوع مسمى ربت برنامج كأوؿ والقصور القرى عصرنة يف األربعة
 3529 بتنفيذ بااللتزاـ االقتصادية األنشطة تنوع الثاشل اؼبوضوع مسمى ربت وجاءت ،0202-0229 الفًتة

 ربت الرابع اؼبوضوع وأخَتا مشروع، 5705 بتنفيذ بااللتزاـ الطبيعية اؼبوارد ضباية الثالث اؼبوضوع ومسمى مشروع،
 اؼبشاريع ؾبموع كاف وبالتارل مشروع، 750 بتنفيذ بااللتزاـ اؼبادي وغَت اؼبادي اؼبوروث تأىيل إعادة مسمى

 الريفية والتنمية الفبلحة وزارة يف فبثلة اؼبركزية االدارة بُت اؼبوقع النجاعة عقد خبلؿ من فيذللتن كهدؼ اؼبسجلة
 .مشروع 00227 للغابات  الوالئية واحملافظات
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 األوؿ للموضوع فعليا احملقق االقباز فكاف ؽبا اعبامعة األربعة واؼبواضيع الفًتة نفس خبلؿ اؼبنجزة اؼبشاريع أما
 053 سبثل وىي %07.09 حبوارل بالتنفيذ االلتزاـ عن عجز بنسبة أي مشروع، 0008 ىو قصوروال القرى عصرنة
 ىو ًتةفال نفس خبلؿ فعليا احملققة اؼبشاريع ؾبموع فكاف االقتصادية، النشاطات تنوع ىو الثاشل اؼبوضوع. مشروع
 مت جديدة مشاريع وجود يؤكد ما وىو الطريفُت، بُت اؼبوقع االلتزاـ عن مشروع 909 تقارب بزيادة مشروع 2238
 مالية موارد ووجود الضرورة اقتضتها اليت والعاجلة اؼبلحة واغباجات للظروؼ نتيجة اؼبوقع االلتزاـ ىذا خارج اقبازىا
 اؼبوضوع إذل األوؿ اؼبوضوع من مشاريع ربويل وبالتارل ،موضوع لكل مارل التزاـ وجود عدـ نتيجة للتنفيذ كافية
 طريق عن األراضي واستصبلح الريفية للتنمية الوطٍت للصندوؽ فرعية حسابات زبصيص ذلك إذل إضافة الثاشل،

 ،MVTC-PSSو MVTC-PSHP األراضي باستصبلح تعٌت العليا واؽبضاب باعبنوب خاصة FDRMVTC االمتياز

. الريفيُت لسكافل اؼبعيشي اإلطار لتطوير وىذا DR-PSHP العليا اؽبضاب يف الريفية بالتنمية خاص فرعي وحساب
 72 بزيادة أي مشروع 5790 اؼبنجزة اؼبشاريع ؾبموع سجلت فقد الطبيعية اؼبوارد حبماية اػباص الثالث اؼبوضوع
 FDRMVTC صندوؽ طرؼ من مدعمة اؼبوضوع ىذا مشاريع وكانت الطريفُت، بُت اؼبوقع االلتزاـ عن مشروع

 ؼبكافحة الوطٍت والصندوؽ العليا اؽبضاب يف الريفية والتنمية العليا، واؽبضاب باعبنوب اػباصة اؼبختلفة وتفرعاتو
 خاصة أيضا ىو فرعية حسابات لو خصصت حيث ،FLDDPS والسهوب الرعوي االقتصاد وتنمية التصحر

 ارتفاع يعكس ما وىو ،FLDPPS-PSS الصحراوية واؼبناطق FLDDPS-PSHP منها السهبية وخاصة العليا باؽبضاب
 اؼبناطق يف النبايت الغطاء واستنزاؼ التصحر وموجة القاسية الطبيعية للظروؼ نتيجة االلتزاـ عن اؼبسجلة اؼبشاريع
 اؼبادي الًتاث تأىيل إعادة ىو الرابع وىو األخَت اؼبوضوع. والعشوائي منظم الغَت الرعي نتيجة والصحراوية السهبية

 االلتزاـ عن مشروع 222 بػ التنفيذ يف عجز ناؾى أي مشروع 322 فعليا اؼبنجزة اؼبشاريع عدد فكاف اؼبادي وغَت
 .الفًتة لنفس النجاعة عقود إطار يف اؼبوقع

 بالتجديد اػباصة النجاعة عقود إطار يف 0202-0229 الفًتة خبلؿ اؼبنجزة اؼبشاريع ؾبموع فإف وبالتارل
 ىو مشلتها اليت األربعة اؼبواضيع ربت PPDRI اؼبندؾبة الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع برنامج ربت واؼبندرجة الريفي

 بو اؼبلتـز عن بزيادة والثالث الثاشل اؼبوضوع مشلها كلها مشروع 322 بػ االلتزاـ عن بزيادة أي مشروع 00793
 رؤية غياب يفسر ما وىو مشروع، 259 حبوارل والثاشل األوؿ باؼبوضوع خاصة مشاريع وإلغاء ، مشروع 0225بػ

 اؼبقًتحة اؼبواضيع أنبية يبيناف اؼبواليُت والشكليُت. للتنفيذ كأىداؼ اؼبربؾبة اؼبواضيع كلل أنبية إلعطاء واضحة
 :يلي كما موضوع لكل النسبية األنبية حيث من واؼبنجزة
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 النجاعة عقد في بو الملتزم الموضوع وفق المدمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريع نسبة: (21)الشكل
(2119-2114) 

 
 باالعتماد على بيانات الجدول السابق: المصدر

 النجاعة عقد إطار يف بتنفيذىا اؼبلتـز األربعة للمواضيع النسبية األنبية أف نبلحظ الشكل خبلؿ من  
 اعبوارية للمشاريع للغابات الوالئية واحملافظات الريفية والتنمية الفبلحة وزارة يف فبثلة اؼبركزية اإلدارة بُت اؼبمضى
 ربت الثالث اؼبوضوع كاف ،0202-0229 الفًتة خبلؿ الريفي التجديد سياسة إطار يف اؼبندؾبة ريفيةال للتنمية
 يف أساسي كعنصر الطبيعي باؼبورد االىتماـ يفسر ما وىو %52 حبوارل نسبة األكثر الطبيعية اؼبوارد ضباية مسمى

 الطبيعية اؼبوارد ألف وىذا خاصة، الريفي  جديدالت وسياسة عامة اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تنفيذ قباح
 طرؼ من كبَت الستنزاؼ تتعرض الوقت نفس ويف اخل،....الغابات األراضي، كاؼبياه، متجددة الغالب يف تعترب

 الغطاء يستنزؼ الذي اؼبنظم غَت كالرعي الطبيعية، اؼبوارد ؽبذا عقبلشل الغَت االستغبلؿ عملية إطار يف األفراد
 للمواد رشيد الغَت االستخداـ نتيجة اؼبياه مورد يصيب الذي والتلوث السهبية، اؼبناطق وخاصة للغابات النبايت

 تنوع مسمى ربت الثاشل اؼبوضوع وجاء. التقليدية الري تقنيات إتباع زائد ،مطلوب ىو ما عن بالزيادة الكيمائية
 اجلها من جاءت اليت اؼبواضيع أىم بُت من ربويعت ،%30 حبوارل النسبية األنبية حيث من االقتصادية األنشطة

 اقتصادية نشاطات إدخاؿ إذل يعرفها كاف الذي الفبلحي اؼبفهـو توسيع وىو اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية
 يستطيع حىت اؼبزارع، مستوى على الغذائية والصناعة البيئية والسياحة التقليدية اغبرؼ خاصة اؼبفهـو ىذا خارج
 ربت األوؿ اؼبوضوع نسبة وكانت. سابقا عليو متعارؼ ىو ؼبا إضافية نشاطات إطار يف دخلو يوسع أف الفرد

 نتيجة االلتزاـ حيث من اؼبوضوع هبذا  الكبَت االىتماـ عدـ يفسر ما وىو ،%03 بػ والقصور القرى عصرنة مسمى

 عصرنة القرى والقصور
13% 

تنوع النشاطات 
 االقتصادية

31% 

 حماية الموارد الطبيعية
50% 

إعادة تأىيل الموروث 
 المادي وغير المادي

6% 
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 القصور إذل واػبارجية الداخلية لسياحةا نسبة والبفاض والثالث، الثاشل السابقُت للموضوعُت النسبية لؤلنبية
 اخل،... ومطاعم فنادؽ من الريفية اؼبناطق ىذه يف السياح الستقباؿ الضرورية اؼبرافق غياب اذل نتيجة القديبة
 نفس وىو الوطٍت، اؼبستوى على والصحراوية اعببلية وخاصة الريفية السياحة لقطاع شاملة وطنية رؤية وغياب
 األنبية نسبة كانت حيث اؼبادي، وغَت اؼبادي اؼبوروث تأىيل إعادة مسمى ربت الرابع ضوعللمو  بالنسبة الشيء

 اعبزائر يف اؼبوروث غاب حيث األخرى، الثالثة باؼبواضيع مقارنة نسبة أقل وىي %2 حوارل االلتزاـ حيث من
 اجملتمع ربوؿ وبالتارل السوداء اتالتسعين عشرية سنوات يف الريفية األقاليم عرفتها اليت الريفي النزوح أزمة نتيجة

 التويزة من القروية اجملتمعات ىذه هبا سبتاز كانت اليت التقاليد عن وزبلى بامتياز حضاري ؾبتمع إذل القروي
 .اخل....التقليدية األعياد وإحياء

 فعليا المحقق الموضوع وفق المدمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريع نسبة: (22)الشكل
(2119-2114) 

 
 باالعتماد على بيانات الجدول السابق: المصدر

 اؼبندؿبة الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع ؼبواضيع الفعلية االقباز نسبة أف نبلحظ الشكل خبلؿ من
PPDRI حيث ،0202-0222 الفًتة خبلؿ النجاعة عقد يف األنبية نسبة حيث من بو ملتـز ىو كما كانت 
 اؼبوضوع جاء مث %29 بػ فعليا احملققة االقباز نسبة حيث من اؼبشاريع الطبيعية اؼبوارد ضباية الثالث اؼبوضوع تصدر
 تأىيل وإعادة والقصور القرى عصرنة والرابع األوؿ اؼبوضوع وأخَتا ،%38 بنسبة االقتصادية األنشطة تنوع الثاشل

 . %3و%02 متتالية بنسب اؼبادي وغَت اؼبادي اؼبوروث

عصرنة القرى 
 والقصور

10% 

تنوع النشاطات 
 االقتصادية

38% 

حماية الموارد 
 الطبيعية

49% 

إعادة تأىيل الموروث 
 المادي وغير المادي

3% 
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  :والفالحي الريفي التجديد برنامج لتنفيذ الخاصة الدعم صناديق .6
 اؼبشاريع األساس ؿبوره كاف الذي الريفي التجديد سياسة بعد والفبلحي الريفي التجديد برنامج جاء 

 لتقسيم الريفية التنمية وزارة اولت الربنامج ىذا يف اؼبسجلة للنقائص نتيجةو  ،PPDRI اؼبدؾبة الريفية للتنمية اعبوارية
 وحسب أخرى، جهة من الفبلحية اؼبصاحل مديريةو  جهة من الغابات مديرية إذل فيذالتن حيث من سًتاتيجيةاإل

 حيث من انضباط من ؽبا ؼبا الغابات مديرية مهامو تتوذل الريفية التنمية برنامج فإف آنذاؾ عيسى بن رشيد الوزير
 الفبلحية، بالتنمية اػباص الربنامج الفبلحية ؼبصاحلا مديرية تتوذلو  باؼبواطنُت، الدائم الحتكاكو البشري العنصر

 أنشأ بينما الريفي تجديدال سياسة حسب اجلو من انشات الذي اؽبدؼو  التسمية حسب الصناديق تركت ذلكل
 وتغطية اؼبواشي تربية تطوير ىدفو ،FSAEPEA الفبلحُت اؼبستغلُت صغارو  اؼبواشي مريب بدعم خاص صندوؽ
-029 اتاغبساب ذات الصناديق من ؾبموعة دمج الوزارة ارتات 0200 سنة يف لكن ،الفبلحُت صغار تكاليف

 ثبلث ربتوو  320-022 رقم حساب ربت الريفية التنمية بربنامج خاص صندوؽ يف ،002-320 ،000-320 ،320
 عنو، اؼبباشر اؼبسؤوؿ الغابات مدير يكوفو  ،السابقة الصناديق يف كانت ما حسب ةمدبه يتوذل سطر كل أسطر

 اؼبسؤوؿ الفبلحية اؼبصاحل مدير يكوف اسطر ثبلث وربتو ،320-039 الفبلحية بالتنمية خاص صندوؽ استحدثو 
 :يلي كما الصناديق ىذه وكانت عنو، اؼبباشر
 (:FSAEPEA) الفالحين المستغلين صغارو  المواشي مربي بدعم الخاص صندوقال 1.6
-27-02 لػ فقاؼبوا 0209 عاـ رجب 00 يف اؼبؤرخ 20-28 قمر  مراأل من 50 اؼبادة حسب الصندوؽ ىذا أنشا

 ىذا يف يقيد حيث ،320-002 رقم التخصيص حساب ،للخزينة الرئاسي ينداؼب اباتحس يف يفتح حيث ،0228
 (16ص ،2118 الرسمية، الجريدة:)من كل النفقات باب يف اغبساب

 .غلُتاؼبست وصغار اؼبواشي مريب فوائد لتكاليف اإلصبالية التغطية -

 .الفبلحي واإلنتاج اؼبواشي تربية لتطوير الدولة إعانات -

 (:FNDA) الفالحية للتنمية الوطني الصندوق 2.6
 ،0200 ديسمرب 02 اؼبوافق 0232 عاـ صفر 00 يف اؼبؤرخ 00-00 رقم القانوف من 58 اؼبادة حسب أنشأ

" الفبلحية للتنمية الوطٍت الصندوؽ"  عنوانو الذي 320-039 رقم اػباص التخصيص اػبزينة باتاكت يف يفتح
FNDA، (19ص ،2112 الرسمية، الجريدة) :يتضمن حيث 
 يلي ما يتضمن حيث: الفالحي االستثمار تطوير: 1 السطر: 
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 وتغليفها وزبزينها تثمينها وكذا الفبلحية اإلنتاجيةو  اإلنتاج لتطوير الدولة مسانبة تضمن اليت اإلعانات -
 .وتصديرىا

 اغبيواشل الوراثي الًتاث تطويرو  وضباية الفبلحي الري تطوير ياتعمل يف الدولة مسانبة منتض اليت اإلعانات -
 .النبايت و

 .الفبلحة يف اؼبستعملة الطاقوية اؼبنتوجات أسعار لدعم اؼبقدمة اإلعانات -

 دبا جل،األ والطويلة اؼبتوسطة و القصَتة الغذائية ةالصناعيو  الفبلحية القروض على الفائدة ةنسب زبفيض -
 .ارياالهب القرض عقد إطار يف اقتناؤه مت الذي الفبلحي للعتاد اؼبوجهة تلك فيها

 يلي ما يتضمن حيث: النباتية الصحة حمايةو  الحيوانية الصحة ترقية: 2 لسطرا: 

 .النباتية الصحة حبماية اؼبتعلقة بالعماؿ اؼبرتبطة النفقات -

 األمراض مكافحة جراء من اؼبستثمروف تكبدىا اليت راراألض أو اػبسائر عن بالتعويضات اؼبرتبطة النفقات -
 .الزرع وآفات

 .اغبيوانية الصحة تطوير بأعماؿ اؼبرتبطة النفقات -

 .اؼبعدية األمراض أو اغبيوانية للجائحة تبعا اؼبقرر االجباري بالذبح اؼبرتبطة النفقات -

 .الوقائية باغبمبلت اؼبرتبطة النفقات -

 يلي ما يتضمن حيث: الفالحي اإلنتاج ضبط: 3السطر: 

 .اؼبرجعي السعر ربديد عن الناصبة باؼبصاريف للتكفل الفبلحُت مداخيل حبماية اؼبتعلقة اإلعانات -

 .الفبلحية اؼبنتوجات لضبط اؼبوجهة اإلعانات -

 .الفبلحُت فوائد ألعباء الشاملة التغطية -

 .اؼباليُت بالوسطاء اؼبتعلقة التسيَت مصاريف -

 .هبدفو اؼبرتبطة اؼبشاريع تنفيذ ومتابعة تعميمو  اؼبهٍت والتكوين اعبدوى ساتابدر  اؼبرتبطة اؼبصاريف -

 (:FNDR) الريفية للتنمية الوطني الصندوق 3.6

 ،0200 ديسمرب 02 اؼبوافق 0232 عاـ صفر 00 يف اؼبؤرخ 00-00 رقم القانوف من 59 اؼبادة حسب أنشأ
" الريفية للتنمية الوطٍت الصندوؽ"  عنوانو ذيال 320-022 رقم اػباص التخصيص اػبزينة كتبات يف يفتح

FNDR، (21ص ،2112 الرسمية، الجريدة) :يتضمن حيث 
 يلي ما يتضمن حيث: والسهبي الرعوي االقتصاد تنمية و التصحر مكافحة: 1السطر: 
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 .التصحر ؼبكافحة اؼبوجهة اإلعانات -

 .تنميتها و اؼبراعي على اغبفاظ ألعماؿ اؼبوجهة اإلعانات -

 .الرعوية الزراعيةو  السهبية اؼبناطق يف اغبيواشل اإلنتاج لتنمية اؼبوجهة اتاإلعان -

 .الرعوي االقتصاد لتنظيم اؼبوجهة اإلعانات -

 يلي ما ويتضمن :االمتياز طريق عن األراضي تثمين و الريفية التنمية: 2السطر: 
 .الريفية التنمية لعملية اؼبوجهة اإلعانات -

 .هبدفو العبلقة ذات مشاريع القباز الضرورية خرىاأل اؼبصاريف كل -

 .راضياأل استصبلح لعمليات اؼبوجهة اإلعانات -

  يلي ما تضمن حيث :الفالحين المستثمرين وصغار المواشي مربي دعم: 3السطر: 
 .اؼبستثمرين صغارو  اؼبواشي مريب فوائد لتكاليف لةالشام التغطية -

 .حيالفبل اإلنتاجو  اؼبواشي تربية تنمية يف الدولة إعانات -

 .اؼباليُت الوسطاء تسيَت مصاريف -

 .هبدفو اؼبرتبطة اؼبشاريع تنفيذ متابعةو  وتعميم اؼبهٍت والتكوين اعبدوى بدراسات اؼبرتبطة صاريفاؼب -

 (2113-2119)  الدعم لصناديق الموجهة المالية المخصصات مجموع(: 5) الجدول
 

 الصناديق
 رقم

 حساباتها
2119 2111 2111 2112 2113 

 عمجمو 
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

 مجموع
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

 مجموع
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

 مجموع
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

 مجموع
 المخصصات

 مجموع
 المدفوعات

FNDIA 312-167 58780.2 9252 22230.7 3509.5 27078.2 02232.3 72332.2 00890.9 93290.0 05220.5 
FNRPA 312-121 00222 9902.5 03735.5 00720.8 09890.2 08258.7 00383.9 00383.9 22020 22200.8 
FPZPP 312-171 0070.2 753.3 0783.2 722 0053.0 0522 0995.2 722 3992 0302.3 

FLCDDPS 312-119 05720.2 0305 05287.3 522 02282.3 522 02205.3 7255.5 00038.2 7223 
FLCDDPS-PSS 312-119-

111 
227 2.22 227 22 227 22 227 22 230222 22 

FLCDDPS-

PSHP 

312-119-
112 

9528 0222 8528 0290.8 7202.3 0359.7 2252.2 22 2252.2 22 

FDRMVTC 312-111 02502.2 3752 02222.2 00070.0 02070.2 2597.2 07778.0 0030.0 22922.7 05203.0 
FRMVTC-PSS 312-111-

115 
2920.2 227 2505.2 0255.8 2259.5 308.0 2020.3 0222 3020.3 22 

FRMVTC-

PSHP 

312-111-
116 

9222 0022.5 7520.53 329.3 3825.02 22 3822.0 0222 0822.0 029.7 

FDRMVTC-

DR-PSHP 

312-111-
1117 

5052 2.22 5052 22 5052 22 5052 22 5052 22 

FSAEPEA 126-312 / / 0052 22 0052 22 0288 22 00020 3027.8 

 MADRP احصاءات على باالعتماد: المصدر
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 مت ،0202-0229 الفًتة خبلؿ والفبلحي الريفي التجديد سياسة تطبيق إطار ويف اعبدوؿ خبلؿ من 
 منح تقدصل ىو مهمتو FNRPA ىو جديد صندوؽ وإنشاء ،FNRDA صندوؽ ؿبل ليحل FNDIA صندوؽ إنشاء

 والبطاطس، واغببوب اغبليب مثل األساسية الغذائية اؼبواد رأسعا خاصة لؤلسعار العاـ اؼبستوى على للحفاظ
 حوارل 0203 سنة لتبلغ ،جزائري دينار مليوف 952و مليار 09 تقريبا 0229 سنة اؼبنوحة الدعم قيمة بلغت حيث

 الريفي التجديد سياسة تطبيق من سنة اوؿ بُت ارتفاع نسبة ىناؾ اف أي جزاري، دينار مليوف 222و مليار 90
 فيها أبرمت اليت الفًتة أهنا خاصة الفًتة، هبذه الكبَت االىتماـ يفسر ما وىو ،%029 حبوارل 0203 وسنة فبلحيوال

 ،0202 سنة هناية واغبيواشل النبايت اإلنتاج شعب يف %8 مبو نسب لبلوغ التحدي برفع وىذا ،النجاعة عقود
 اؼبتعلق جانبها يف أيضا النجاعة عقود أبرمت فبلحيال بالتجديد اؼبتعلق جانبها يف النجاعة عقود إذل وباإلضافة
 واحد صندوؽ إنشاء 0203 سنة عرفت وؽبذا اؼبندؾبة، الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع القباز الريفي بالتجديد

 أيضا ىو أيضا ويضم FNDRالريفي للتجديد وصندوؽ أسطر، ثبلث ويضم FNDA الفبلحي بالتجديد خاص
 .اسطر ثبلث
 :(2114-2111) والنباتي الفالحي لإلنتاج والتقنية الطبيعية العوامل: ثالثا

 العوامل تعترب اؼبستدامة، الريفية التنمية إسًتاتيجية إطار يف اؼبنشأة اػباصة الدعم صناديق إذل إضافة 
 اؼبساحة سيعبتو  وىذا واغبيواشل، النبايت الفبلحي اإلنتاج شعب لزيادة أساسية ركيزة أيضا ىي والتقنية الطبيعية
 .    اغبديثة التقنية العوامل استعماؿ طريق عن اؼبائية للموارد األمثل واالستغبلؿ للزراعة الصاغبة الكلية

 :الطبيعية العوامل .1
 من التارلوب ، اإلنتاجيةو  اإلنتاج لرفع الرئيسي احملرؾ ،اؼبياهو  األرض موردي من الطبيعية عواملال تعترب

 وضع خبلؿ من لذلك البلزمة اؼبالية اؼبوارد بتوفَت ذلكو  وربسينها هبما ماـاالىت جبو  اؽبدؼ ىذا ربقيق اجل
 جهة من اؼبقبلة ؿاألجيا ؼبصلحة استعماؽبما يف اؽبدر لعدـ اؼبستدامة التنمية مبادئ تراعي استخداـ سياسات

 بطرؽ ستعماؽبماا وزيادة واؼبياه األرض لعنصري اؼبستداـ االستخداـوبالتارل  أخرى، جهة من االقتصادية الظروؼو 
 باالستعماؿ ويتدىور حساس عنصر ىو األرض فعنصر سبة،اؼبنا األظبدةو  التكنولوجيا باستخداـ وذلك سليمة
 أو ضرر إذل تؤدي قد استعماؽبا قلة أو كثرة لكنو  العضوية واؼبواد األظبدة إليها تضاؼ ذلكول واؼبتكرر اؼبفرط
 كذلكو  مزروع، ىكتار لكل مناسبة تاجيةإنو  إنتاج لضماف البلـز بالقدر ؽبااستعما هبب لذاو  ،اإلنتاج يف نقص
 خبلؿ من اؼبساحة يف الزيادة او كهدؼ وضع ما إلنتاج للزراعة القابلة اؼبساحة من معينة نسبة استخداـ وجب
 فيجب ياهاؼب مورد ىبص فيما أما اؼبعنية، السلطات قبل من ومرافقة مالية موارد تتوجب اليت االستصبلح عملية
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 حفرو  اؼبوظبية مطارألا مياه عبمع دودالس واقباز اغبديثة الري طرؽب ىدره  من للتقليل ؼبناسبةا التكنولوجيا وضع
 األوؿ متناقضُت عنصرين  ىناؾ بالتارلو   السقي، عملية يف اعبوفية اؼبياه استخداـ من الفبلحُت لتمكُت اآلبار
 ؼبسقيةا اؼبساحة ورفع استخدامو يف التقشف هبب الثاشلو  للفبلحة وجهةاؼب اؽبكتارات عدد ورفع منو الزيادة هبب
 حرالب دبناخ لتميزىا وذلك اعبزائر منها تعاشل الليت اعبفاؼ حاالت يف وخاصة لنضوبو مراعاة حديثة بطرؽ لكن

  . يةاعبنوبو  السهبية اؼبناطق وخاصة األمطار وقلة اؼبتوسط األبيض
 :للزراعة والصالحة يةالكل الزراعية المساحة  1.1

 عملية يف اؼبهمة العوامل من ألهنا ذلكو  للزراعة الصاغبة اؼبساحة يف دةلزياا تتطلب الفبلحي اإلنتاج زيادة
 يف اؼبستعملة الًتبة نوعية خبلؿ من للزراعة صاغبة مساحات يتطلب النبايت فاإلنتاج اغبيواشل، و النبايت اإلنتاج
 الزراعية احملاصيل زبتلف الًتبة نوعية فباختبلؼ العضوية، اؼبوادو  الزراعية بيداتواؼب األظبدة واستخداـ اإلنتاج
 يتوجب اليت اؼبناطق لتحديد الفبلحية األقطاب خبلؿ من زراعية خارطة وضع وجب لذا اإلنتاج، وكمية اؼبنتجة

 العواملو  تربتها تكوف يتال اػبضر زراعة فيها يتم اليت اؼبناطقو  وشعَت، ولُت صلب قمح من اغببوب زراعة فيها
 السنوات يف قبد حيث ،األخرى باؼبناطق مقارنة كبَتة اؽبكتار مردودية تكوفو  اإلنتاج من النوع ىذا توائم يةالطبيع

 دربديو  اإلنتاج، من النوع ؽبذا زراعيةال الًتبة ؼبوائمة اػبضر إنتاج يف األوذل اؼبرتبة ربتل سوؼ واد والية األخَتة
 اؼبناطق وقبد ،عنبو  وبرتقاؿ تفاح من الفاكهة أشجار بزراعة ىذاو  الفواكو نتاجإل مبلئمة تربتها كوفت اليت اؼبناطق

 أصبحت سهبية مناطق قبد أننا إال ،الًتبةو  اؼبناخ لنوع وذلك متيجة سهل صةخاو  الريادة ربتل اليت ىي الساحلية
 وذلك اؼبراعي من الرفع وجب اغبيواشل اإلنتاج فعلر و . الفواكو من معينة أنواع إنتاج يف الساحلية اؼبناطق تنافس

 وؿباولة منظم، الغَت الرعي عملية نتيجة كثيف بشكل النباتات لنمو عليها احملافظة هبب اليت اؼبساحات بتحديد
 جدوؿ يلي وفيما اغبمراء، اللحـو خاصةو  اغبيواشل اإلنتاج زيادة التارلبو  واغبرائق، واالقبراؼ التصحر من ضبايتها

 : فعليا اؼبزروعة اؼبساحة تطور وضحي
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 فعليا المستغلة الزراعية والمساحة الكلية الزراعية المساحة(: 6) الجدول
 ىكتار: الوحدة

 للزراعة الصالحة الكلية المساحة 

 المساحة الزراعية المستغلة فعليا
 المراعي

2 

 أراضي غير مستغلة
1 

مجموع المساحة 
 الصالحة للزراعة

9+2+1 
 األراضي الزراعية 

الزراعات 
 الدائمة 

مجموع المساحة 
 المستغلة فعليا

9 

2111 7 662 420 565 020 8 227 440 31 794 320 886 340 40 908 100 

2111 7 583 270 610 470 8 193 740 31 914 760 875 340 40 983 840 

2112 7 546 510 682 4708 228 980 31 624 770 882 460 40 736 210 

2113 7 503 690 767 240 8 270 930 31 635 240 911 770 40 817 940 

2114 7 492 845 828 835 8 321 680 32 824 410 1 063 510 42 209 600 

2115 7 511 080 878 560 8 389 640 32 821 550 1 169 440 42 380 630 

2116 7 469 615 933 955 8 403 570 32 776 670 187 650 41 367 890 

2117 7 468 538 946 132 8 414 670 32 837 225 1 196 945 42 448 840 

2118 7 489 273 935 748 8 425 021 32 884 875 1 126 355 42 436 251 

2119 7 492 882 930 458 8 423 340 32 955 880 1 087 700 42 466 920 

2111 7 501 489 933 539 8 435 028 32 938 300 1 071 022 42 444 350 

2111 7 501 395 944 095 8 445 490 32 942 086 1 056 284 42 443 860 

2112 7 506 570 948 060 8 454 630 32 943 690 1 101 110 42 499 430 

2113 7 496 678 965 202 8 461 880 32 969 435 1 458 095 42 889 410 

2114 7 469 481 995 559 8 465 040 32 965 976 1 458 095 42 889 111 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 من وىذا 0202-0222 الفًتة خبلؿ للزراعة الصاغبة اؼبساحة يف ارتفاع نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 ما وىو 0202 سنة ألف 889و مليوف 20 اذل 0222 سنة ىكتار ألف 928و مليوف 22 قدرىا إصبالية مساحة

 يعادؿ ما وىو %59.02 بنسبة اؼبراعي أراضي يف حصلت الزيادة يف األكرب النسبة أف حيث ،%2.82 نسبة يبثل
 ألف 570 مساحة يعادؿ ما وىو %08.82 بنسبة مستغلة غَت األراضي تليها مث ىكتار، ألف 070 مليوف 20

 وبالتارل كتار،ى ألف 037 مساحة يعادؿ ما أي %00.99 زيادة بنسبة فعليا اؼبزروعة اؼبساحة أخَتا و ىكتار،
 غَت واألراضي اؼبراعي مساحة بزيادة مقارنة جدا ضئيلة فعليا اؼبستغلة الزراعية اؼبساحة ارتفاع نسبة أف نبلحظ

  االمتياز طريق عن األراضي واستصبلح الريفية التنمية صندوؽ طرؼ من اؼبقدـ الدعم رغم وىذا مستغلة،
FDRMCTV اؼبوارل والشكل األراضي، استصبلح لعمليات اؼبوجهة اناتاإلع لتقدصل وىذا 0223 سنة أنشأ الذي 

 :يلي كما 0202-0222 الفًتة خبلؿ فعليا اؼبستغلة الزراعية واؼبساحة الكلية الزراعية اؼبساحة تطور نسبة يبُت
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 (2114-2111) للزراعة الصالحة الكلية المساحة نسبة: (23)شكلال

 
 ابقالس الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 حيث األخرى باألنواع مقارنة نسبة اكرب سبثل اؼبراعي أراضي مساحة نسبة أف نبلحظ الشكل خبلؿ من
 قسمُت إذل تنقسم وىي الزراعية األراضي %08 نسبة مثلت بينما ،0202-0222 الفًتة خبلؿ منها %78 مثلت
 اػبضراء األعبلؼ زراعة تحويلية،ال الزراعة اػبضروات، اغببوب، لشعبة الزراعية األراضي يبثل األوؿ القسم

 أراضي وىي %20 نسبة مثلت ما يف الزراعية، الدورة إطار يف زراعة بدوف تبقى أراضي ىي الثاشل اخل،والقسم...
 .%0 أي الفبلحُت طرؼ من مستغلة غَت األراضي نسبة نفس وىي واؼبروج، والكرـو اؼبثمرة األشجار

 :النباتي اإلنتاج لشعب فعليا المزروعة المساحة 1.1.1
 احمللي الناتج قيمة يف ؼبسانبتها وفقا وىذا ألخرى، شعبة من النبايت اإلنتاج لشعب النسبية األنبية زبتلف

 إنتاج حجم وباختبلؼ الشغل، مناصب خلق إذل إضافة الفبلحي التجاري اؼبيزاف يف العجز وزبفيض الفبلحي
 قمح من أصنافها باختبلؼ اغببوب شعبة إف نجدف فعيا، اؼبستغلة الزراعية اؼبساحة معو زبتلف الشعب ىذه

 اؼبساحة ينب التارل واعبدوؿ األخرى، الشعب ؾبموع من مستغلة مساحة اكرب ربتل وخرطاؿ شعَت ولُت، صلب
 :  يلي كما 0202-0222 الفًتة خبلؿ النبايت اإلنتاج شعب لبعض فعليا اؼبزروعة

 
 
 

 األراضي الزراعية   
18% 

 الزراعات الدائمة 
2% 

 المراعي
78% 

 أراضي غير مستغلة
2% 
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 النباتي نتاجاإل لشعب فعليا المزروعة المساحة(: 7) الجدول
 ىكتار:  الوحدة

 
 الحبوب

 الطماطم
 الصناعية

 الحمضيات
 فواكو

 الحبيبات
 والنواة

 المجموع النخيل الزيتون البطاطس الخضروات

2111 1 057 410 27 200 46 010 118 090 274 739 72 690 168 080 101 820 1 866 039 

2111 2 402 400 23 070 48 640 141 570 277 400 65 970 177 220 104 390 3 240 660 

2112 1 844 910 24 690 52 710 173 070 290 690 72 560 190 550 120 830 2 770 010 

2113 2 901 390 27 080 56 640 206 460 320 100 88 660 209 730 128 800 3 938 860 

2114 3 000 410 27 307 59 368 235 570 345 557 93 114 226 337 136 774 4 124 437 

2115 2 350 328 21 265 62 126 254 804 363 030 99 717 239 352 147 906 3 538 528 

2116 2 671 951 10 569 62 902 280 378 372 096 98 825 263 352 154 372 3 914 445 

2117 2 873 613 11 214 63 296 279 752 353 992 79 339 276 253 159 871 4 097 330 

2118 1 485 238 17 871 64 016 268 033 363 549 91 841 282 460 162 033 2 735 041 

2119 3 176 148 12 173 63 589 263 332 393 594 105 121 288 442 160 867 4 463 266 

2111 2 856 364 17 387 63 825 262 698 492 417 121 996 262 698 161 091 4 238 476 

2111 2 584 535 18 382 64 125 257 395 449 258 131 903 311 930 162 134 3 979 662 

2112 3 063 033 18 591 65 353 264 409 468 262 138 666 328 884 163 985 4 511 183 

2113 2 709 252 16 958 64 771 243 550 505 615 162 707 348 196 164 695 4 215 744 

2114 2 509 013 19 697 66 017 240 356 499 103 156 176 383 443 165 378 4 039 183 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 اإلنتاج شعب بعض ىبص ما يف كبَتا توسعا عرفت اؼبزروعة اؼبساحة أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 ما وىو 0202 سنة مليوف 22 حوارل اذل 0222 سنة الف822و مليوف 0 من اؼبزروعة اؼبساحة انتقلت حيث النبايت
 اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية إطار يف اؼبقدـ الدعم إذل باألساس راجع ىذا و ،%002.25 نسبة يعادؿ

 طريق عن األراضي واستصبلح الريفية التنمية صندوؽ طريق عن وىذا األراضي، باستصبلح تعلق ما وخاصة
 الدعم تقدصل خبلؿ من اإلنتاج دةزيا على يشجع الذي FNRPA طرؼ من اؼبقدـ والدعم FNDRMVTC  االمتياز

 من الصادرة احتلت حيث النوع ؽبذا اؼبزروع اؼبساحة لزيادة أدى ما وىو اغببوب، إنتاج شعبة وخاصة للمنتجُت
 دبساحة والنخيل اػبضروات شعبيت جاءت مث 0202-0222 للفًتة %27 نسبة دبتوسط اؼبزروعة اؼبساحة حيث

 يف اإلسًتاتيجية دبكانتها مقارنة اػبضر لشعبة اؼبزروعة اؼبساحة صغر يعكس ما وىو الًتتيب، على%22 و02%
-0222 الفًتة خبلؿ اؼبزروعة اؼبساحة متوسط نسب يربز اؼبوارل والشكل اغبكومة، تنتجها اليت التصديرية السياسة

 :يلي كما 0202
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 (2114-2111) المزروعة المساحة نسبة متوسط: (24)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات ى عل باالعتماد: المصدر

 :الفالحية المستثمرة حجم حسب فعليا المستغلة الزراعية المساحة  2.1.1
 حجم على رئيسي بشكل تعتمد واغبيواشل، النبايت بنوعيو الفبلحي لئلنتاج فعليا اؼبستغلة الزراعية اؼبساحة 

 من نستطيع ومستداـ، كفئ بشكل اواستغبلؽب الفبلحية اؼبستثمرات أحجاـ يف فالتحكم الفبلحية، اؼبستثمرة
 تستطيع وبالتارل اؼبستثمرات، ىذه يف اؼبنتجة اإلنتاج شعب أنواع حسب على اإلنتاج حجم وزيادة تطوير خبلؽبا

 جهة من اؼبستثمرة حجم حسب على منحو اؼببلئم والريفي الفبلحي الدعم وطبيعة نوع بتحديد اؼبختصة اعبهات
 واإلرشاد اؼبراقبة عملية وتسهيل الفبلحية، اؼبستثمرة هبا الواقعة اؼبنطقة نوع بحس السائدة اإلنتاج شعب ونوع

 لنا يبُت التارل واعبدوؿ الفبلحية، اؼبستثمرات ىذه تتضمنها اليت اإلنتاجية العمليات نوع حسب على الفبلحي
 :يلي كما الفبلحية اؼبستثمرة حجم باختبلؼ فعليا اؼبستغلة الزراعية اؼبساحة حجم

 الفعليين المستغلين وعدد الفالحية المستثمرة حجم حسب فعليا المستغلة الزراعية المساحة(: 8)جدولال

  الفالحية المستثمرة حجم
 المستغلين عدد

 الفعليين
 المساحة حجم

 (ىكتار) الزراعية
 الفعلين المستغلين عدد نسبة

 %  المستثمرة حجم حسب

 من المستثمرة حجم نسبة
 %لمستغلةا الزراعية المساحة

 /    5,46        / 935,0 55  المواشي مربي

    0,23           8,68        109,0 20 914,0 88 ىكتار 0.5-0.1

    0,59           7,64        407,0 50 266,0 78 ىكتار 1-0.5

    1,90           12,59      314,0 162 864,0 128 ىكتار 11-12

    8,44           23,43      275,0 722 844,0 239 ىكتار 12-15

 الحبوب
67% 

 الطماطم الصناعية
1% 

 الحمضيات
2% 

فواكو 
الحبيبات 

 والنواة
6% 

 الخضروات
10% 

 البطاطس
3% 

 الزيتون
7% 

 النخيل
4% 



 والعوامل اآلليات: الجزائر في المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مراحل                             ثالثال الفصل
 

059 
 

    14,03         17,71      598,0 200 1 267,0 181 ىكتار 15-11

    23,33         13,97      466,0 996 1 980,0 142 ىكتار 11-21

    29,03         8,61        971,0 484 2 130,0 88 ىكتار 21-51

    10,88         1,40        765,0 930 294,0 14 ىكتار 51-111

    6,22           0,40        146,0 532 063,0 4 ىكتار 111-211

    5,36           0,12        628,0 458 242,0 1 ىكتار 200>

    100            100         679,0 558 8 799 023 1 المجموع

 ONTA إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 األوؿ القسم قسمُت، إذل  ينقسم الفبلحية اؼبستثمرة حجم طبيعية نبلحظ السابق اعبدوؿ خبلؿ من 
 ىذا خارج الرعي بعملية يقـو منها كبَت قسم أف وقبد الرعي عملية على تعتمد وىنا اؼبواشي، بًتبية خاصة

 فيو فكانت الثاشل القسم بينما ،935و ألف 55 حوارل اؼبستغلُت عدد بلغ حيث الفبلحية، للمستثمرات التصنيف
 2.5 إذل 2.0 من ىو تصنيف أصغر كاف حيث الفبلحية اؼبستثمرة ىذه ربويها اليت اؽبكتارات عدد على التقسيم
 اؼبستغلُت عدد نسبة من نوع أكرب كانت حيث ىكتار، 022 من األكثر اؼبساحة كاف تصنيف وأكرب ىكتار

 األحجاـ أنواع ؾبموع من ىكتار 25 إذل 20 من اؼبساحة ذات ثمرةاؼبست ىو اؼبستثمرة حجم حسب الفعليُت
 نسبة حيث من نوع أكرب ىي ىكتار 52-02 اغبجم من اؼبستثمرة نوع كاف بينما ، %03.23 بنسبة األخرى
 من نوع أصغر أف قبد أخرى جهة ومن. %09.23 بنسبة وىذا اؼبستغلة الزراعية اؼبساحة من اؼبستثمرة حجم
 ىي  ىكتار 2.5-2.0 من اغبجم ذات اؼبستثمرة بعد اؼبستغلة الزراعية اؼبساحة إذل بالنسبة ةاؼبستثمر  حجم

 مقارنة الفعليُت اؼبستغلُت عدد من نسبة وبأقل ،%5.32 بنسبة ىكتار 022 عن حجمها يفوؽ اليت اؼبستثمرة
 .%2.00 بػ وىذا األخرى باألحجاـ

 من %77.55 نسبة يبثل ىكتار 52-2.0 من ستثمرةاؼب حجم أف السابق اعبدوؿ من أيضا مبلحظ ىو ما 
 اعتماد يبُت ما وىو اؼبستثمرة، من النوع ؽبذا اؼبستغلُت عدد من %90.23 بنسبة وىذا اؼبستغلة، الزراعية اؼبساحة
 على اؼبستثمرين تشجع واضحة سياسة غياب نتيجة اغبجم صغَتة الفبلحية اؼبستثمرة على اعبزائر يف الفبلحة

 ىذا إذل ربتاج اليت واغبليب اغببوب منتجات وخاصة ىكتار 022 مساحتها تفوؽ اغبجم كبَتة راتمستثم خلق
 .مستدامة بصفة اإلنتاج لتطوير اؼبستثمرات من النوع
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 فعليا المستغلة الزراعية المساحة من الفالحية المستثمرة حجم نسبة(: 25)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 الزراعية المساحة من الفالحية المستثمرة حجم حسب فعليا المستغلين نسبة(: 26)الشكل
 فعليا المستغلة 

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر
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 :المعتمدة الري ومصادر أنظمة 2.1
 الريفية التنمية ةجيإسًتاتي وضع يف اؼبتعاقبة اغبكومات رفعتها اليت الرىانات أىم أحد ىي اؼبروية اؼبساحة رفع

 اغبيواشلو  النبايت اإلنتاج يف الذايت فاءاالكت لتحقيق مروية كمساحة ىكتار 20 إذل الوصوؿ اؽبدؼ كافو  اؼبستدامة،
 هتيئةو  السدود اقباز لبطئ ذلكو  لو رصدت اليت اؼبالية اإلمكانيات رغم اؼبسطر اؽبدؼ إذل نصل دل إننا إال

 مياه وقلة الفرنسي، االستعمار فًتة إذل يرجع ما اؼبناطق بعض يف قبد اليت السقي شبكة وقدـ القديبة، السدود
 وىذا مطاراأل كمية بارتفاع القمح وخاصة ترتفع اإلنتاج كمية حيث أخرى، إذل سنة من اؼبتساقطة األمطار

 فإصبارل خرى،أ جهة من األمطار مياه على تعتمد اليت اؼبزروعة اؼبساحة كربو  جهة من اؼبروية اؼبساحة حجم لصغر
 مساحة ىكتار لفأ 072 سوى يوجد ال لكن ىكتارات 23 حوارل خَتةاأل السنوات يف قبدىا اؼبزروعة احةاؼبس

 جدوؿ يلي فيماو  نة،الس سبيز اليت اعبوية األحواؿ حسب على اإلنتاجيةو  اإلنتاج يف تذبذب قبد وبالتارل روية،م
 : النبايت اإلنتاج أنواع لبعض رويةاؼب اؼبساحة تطور يوضح

 (2114-2112) النباتي اإلنتاج لشعب المروية الزراعية المساحة(: 9) الجدول
 ىكتار: الوحدة         

 زراعة الحبوب 
 الفواكو

 زراعة
 الخصر

 الزراعة
 الصناعية

 زراعة
 الكروم

 الزراعة
 الباقية

 المجموع

2112 88 880249 330210 33020 8909 38026 320605 130

2113 78 420294 400 234 750 22 420 7 780 35 570 673 340 

2114 95 536334 676 243 877 24 807 9 486 49 938 758 320 

2115 82 999372 854 263 179 22 768 22 660 39 420 803 880 

2116 88 861403 200 273 390 15 444 11 016 43 679 835 590 

2117 79 818419 414 267 383 16 916 11 146 40 103 834 780 

2118 91 219 412 876 266 916 19 875 11 612 53 222 855 720 

2119 86 960 426 877 289 880 17 415 10 005 53 200 884 337 

2111 114 776440 354 329 035 21 315 10 887 68 853 985 220 

2111 130 426446 396 319 772 23 330 9 430 57 651 987 005 

2112 139 001 456 360 337 251 23 580 8 923 77 805 1 042 920 

2113 159 620 446 433 358 776 22 032 8 680 93 959 1 089 500 

2114 181 037 474 547 368 390 25 181 11 916 86 184 1 147 255 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 خبلؿ من تطور عرؼ 0202-0220 الفًتة خبلؿ اؼبروية اؼبساحة تطور أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 مليوف 0 اذل 0220 سنة ألف 225 من انتقلت حيث النبايت، اإلنتاج شعب باختبلؼ اؼبروية الكلية اؼبساحة

 إسًتاتيجية ىدؼ يربز ما وىو ىكتار، ألف 520 مساحتو ما  %89 زيادة بنسبة أي 0202 سنة ألف 027و
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 الطبيعية العوامل أىم كأحد تعترب اليت اؼبروية اؼبساحة زيادة طريق عن النبايت اإلنتاج ربسُت يف الريفية التنمية
 شعبة تليها مث %25بػ يقدر نسبة دبتوسط الصادرة يف الفواكو لشعبة اؼبروية اؼبساحة وجاءت الفبلحي، إلنتاج
 التأخر يربز ما وىو ،%00.30ػب اغببوب شعبة جاءت مث %30.70بػ الفًتة لنفس مروية مساحة نسبة دبتوسط اػبضر
 حيث من ضعيفة تعترب اليت اؼبروية اؼبساحة لعامل راجع وىذا اإلنتاج حيث من اغببوب شعبة تعرفو الذي الكبَت
-0220 الفًتة خبلؿ النبايت اإلنتاج اؼبروية النسب يربز اؼبوارل والشكل النبايت، اإلنتاج شعب بباقي مقارنة نسبتها

 :يلي كما 0202
 (2114-2112) النباتي اإلنتاج لشعب المروية المساحة نسبة متوسط: (27)شكلال

 
 باالعتماد على بيانات الجدول السابق: المصدر

 

  :المعتمدة الري أنظمة 1.2.1
 نطاقها يف توجد اليت واؼبناطق اؼبختلفة اإلنتاج شعب باختبلؼ ـبتلف ري أنظمة لعدة زبضع اؼبروية اؼبساحة

 يف اؼبعتمدة نفسها ىي ليست والفواكو اػبضر أصناؼ بعض ري يف اؼبعتمدة صرؼال فأنظمة اؼبساحات، ىذه
 تعتمد بينما واحد، آف يف والرش بالتقطَت الري على أنواعها حسب على اػبضر تعتمد حيث اغببوب، ري

 يف يالر  نظاـ ىبتلف حيث اؼبعتمد الزرع ونظاـ ،(الساقية) اؼبائية واجملاري الرش طريق عن الري على اغببوب
 بالتقطَت، الري على كلية بصفة يعتمد حيث اؼببكرة الزراعات يف غالبا يعتمد النظاـ وىذا الببلستيكية البيوت

 وىذا ،بأنواعو اؼبختلفة الري نظاـ على كلية بصفة تعتمد اعبنوب يف تقع اليت الزراعية اؼبساحات أف وقبد
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 األخرى اؼبناطق من غَتىا من أكرب الري مساحات وفتك ولذا باعبفاؼ، وسبيزىا األمطار تساقط نسبة اللبفاض
 كما اؼبعتمدة الري أنظمة باختبلؼ اؼبروية اؼبساحة يبُت اؼبوارل اعبدوؿ معترب، جوفية مياه على توفرىا على زيادة
 :يلي

 (2114-2111) المعتمد الري نظام وفق المروية الزراعية المساحة(: 11) الجدول
 ىكتار: الوحدة

 المروية المساحة يإجمال السنة
 المعتمد الري نظام نوع

 التقطير الرش الساقية
2111 350 000 275 000 70 000 5 000 

2111 617 427 458 421 102 978 56 028 

2112 605 130433 531 127 570 83 877 

2113 673 340 485 019 138 301 99 000 

2114 758 320 516 108 159 739 117 487 

2115 803 880 524 503 153 006 147 697 

2116 835 590 481 046 175 056 179 488 

2117 834 780 557 327 183 182 166 784 

2118 855 720 566 971 183 584 155 619 

2119 884 337 577 699 171 615 187 548 

2111 985 220 573 667 211 594 196 475 

2111 987 005 561 042 232 288 210 775 

2112 1 042 920 586 451 263 222 214 905 

2113 1 089 500 593 704 254 635 236 575 

2114 1 147 255 621 457 388 081 250 970 

 228 308 2 851 814 2 946 811 7 424 470 12 المجموع

 MADRP احصاءات على باالعتماد: المصدر

 الري بنظاـ مقارنة 0202 غاية اذل 0222 سنة من ةاؼبروي اإلصبالية اؼبساحة لنا ينب التارل الشكل  
 :يلي كما التقطَت الرش، الساقية،: الثالثة الري أنظمة إصبارل ىي اؼبروية اإلصبالية اؼبساحة حيث اؼبعتمد،
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 (2114-2111) المعتمد الري نظام وفق المروية الزراعية المساحة: (28) الشكل

 
 السابق لجدولا بيانات على باالعتماد: المصدر

 الفبلحُت طرؼ من اؼبعتمدة الري أساليب اختبلؼ نبلحظالسابقُت،  البياشل والشكل اعبدوؿ خبلؿ من 
 باألسلوبُت مقارنة األعلى ىي بالساقية بالري اؼبروية اؼبساحة كانت حيث والرش، والتقطَت بالساقية الري بُت

 ألف 593 مساحة جاءت حيث السابقة السنواتب مقارنة 0202 سنة ىي مروية مساحة أكرب قبد اآلخرين،
 الف388 بواسطتو  اؼبروية اؼبساحة كانت بالرش الري نظاـ بينما الساقية بنظاـ مروية كمساحة ىكتار 722و
 البفاضا ىناؾ أف مبلحظ ىو وما ىكتار، 972و ألف 052 كانت التقطَت بنظاـ اؼبروية اؼبساحة أما ىكتار، 80و
 سنة التقطَت بنظاـ اؼبروية اؼبساحة يف والبفاض ،0222و 0220 سنة خاصة الساقية ظاـبن اؼبروية اؼبساحة يف

0228. 
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 الفًتة خبلؿ النسبة متوسط كاف حيث اآلخرين النظامُت من أكرب الساقية بنظاـ اؼبروية اؼبساحة كانت 
 اؼبعتمد الري نظاـ فأ  يؤكد ما وىو اآلخرين النظامُت ؾبموع متوسط من أكثر أي ،%22 مقداره ما 022-0202
 يوفراف اللذاف النظامُت بالتقطَت والري احملوري الرش وخاصة الري يف اغبديثة الطرؽ تعميم نقص من يعاشل مازاؿ

 مازلت اليت اغببوب شعبة وبالتحديد اعبفاؼ مواسم يف التكميلي الري وخاصة اؼبياه، استعماؿ يف ويقتصداف
 اعبزائر، اجتاحت اليت اعبفاؼ موجة نتيجة األخَتة السنوات يف اصةوخ اؼبردودية و اإلنتاج حيث من ضعيفة
 بدعم اػباصة والصناديق اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية اطار يف السلطات طرؼ من اؼبقدـ الدعم رغم حيث
 نظاـ واعتماد أوال اؼبروية اؼبساحة يف كبَت يبقى النقص أف اال FNDIA صندوؽ و FNRDA كصندوؽ الري نظاـ
 .ثانيا اؼبناسب الري

 يف 0229 إذل 0220 من اؼبروية للمساحة ضئيلة زيادة ىو 0202-0222 الفًتة خبلؿ مبلحظ ىو وما 
 ىو للدعم اؼبوجو اؼبالية ـبصصاتو أىم بُت من كاف الذي 0222 سنة FNRDA صندوؽ إنشاء رغم ،%2 حدود
 مياه واقتصاد تنظيم أنبية ؼبدى الفبلحُت إدراؾ عدـ يبُت ما وىو دج،85.222 بػ لًت 0222 الرش آالت اقتناء
 الدورية اؼبراقبة خبلؿ من اعبديدة بالتقنيات وإلزامهم اإلرشاد عامل غياب نتيجة اغبديثة األساليب واستخداـ الري

 %8 من النسبة وصلت حيث ارتفاع فعرفت 0202 اذل 0202 ىبص يف أما لذلك، اؼبخالفُت ومعاقبة الري لعملية
 تنمية دعم سياسة إعادة خبلؿ من وىذا FNDIA الدعم صندوؽ خبلؿ من للتحفيز ردبا راجع وىذا ،%02 اذل

 واؼبردودية اإلنتاج زيادة يف الكبَت بالدور واقتناعهم الفبلحُت وتوعية للدعم جديدة بنود وإدخاؿ الفبلحي، السقي
 األرض، على مشاىدة للري اغبديثة ظمةاألن نتائج أصبحت حيث والتقطَت، بالرش الري نظاـ إتباع خبلؿ من

 يف وكبار للتجربة وافتقارىم تعلمي مستوى لديهم ليس اغلبهم اف خاصة الفبلحُت لدى اؼبفاىيم تطورت وبالتارل
 متوسط ونسبة ،0202-0222 الفًتة خبلؿ اؼبعتمدة الري لنظاـ اؼبتوسطة النسبة يبيناف التاليُت والشكليُت السن،
 :يلي كما السنة باختبلؼ ةاؼبعتمد الري نظاـ
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 (2114-2111) المعتمدة الري نظام وفق المروية نسبة متوسط المساحة(:29)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 (2114-2111)  السنة باختالف المعتمد الري نظام وفق المروية المساحة نسبة متوسط: (31)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات لىع باالعتماد: المصدر
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  :المعتمدة الري مصادر  2.2.1
 باختبلؼ وىذا النبايت، اإلنتاج لشعب اؼبختلفة الزراعية اؼبساحات ري يف اؼبعتمدة الري مصادر تتنوع 

 صبيع على والغربية الشرقية الداخلية، الواليات تعتمد حيث اؼبساحات ىذه ضمنها الواقعة اعبغرافية اؼبناطق
 مياه ذبميع على العتمادىا وىذا للري الرئيسي اؼبصدر تبقى اليت السدود وخاصة أنواعها باختبلؼ دراؼبصا

 على يف تعتمد اليت ألخرى باؼبصادر مقارنة اغبجم كبَت ـبزوف يعترب ما وىو وذبميعها، ىدرا ذىاهبا وعدـ األمطار
 يربز اؼبوارل واعبدوؿ الببلد، من اعبنوبية اؼبناطق خاصة اهب سبتاز اليت واعبب العميقة األبيار مثل اؼبتجددة غَت اؼبياه

 : يلي كما اؼبختلفة الري مصادر وفق اؼبروية اؼبساحة
 (2114-2119) المعتمد الري مصادر وفق المروية المساحة(: 11) الجدول

 ىكتار: الوحدة
 2114 2113 2112 2111 2111 2119 السنة              المصدر

257.027282.822287.820535.082522.222 225.322 (فوراج) بئر

093.053320.352302.098300.020322.702372.270 (تقليدي بئر) جب

523022729072203720398032390.802 كبير سد

02.030 377 73217 15 601 61013 13 109 10 وحواجز صغيرة سدود

09.22302.22209.32902.544 322 28 690 16 الطبيعية المنابع

60.01222.80075.23777.05779.92972.550 المياه تجميع شبكة

 613 136 1 662 087 1 711 988 698 981 809 934 700 839 المجموع

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

( فوراج) لبئرا ونبا للري رئيسُت مصدرين خبلؿ من اؼبروية اؼبساحة تزايد نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 بازدياد تزداد اؼبروية اؼبساحة تبقى وبالتارل ،اعبوفية اؼبياه على الغالب يف يعتمداف مصدرين لكوهنما وىذا واعبب،
 الري مديرية طرؼ من اؼبمنوحة اغبفر لرخصة زبضع وأصبحت األخَتة السنوات يف نظمت اليت اغبفر عمليات
 372و ألف 522 دبقدار 0202 سنة للمصدرين بالنسبة مساحة أكرب بلغت حيث الوالية، وارل دبصادقة الوالئية

 األمطار كمية على اؼبياه ذبميع يف يعتمد السدود مصدر بينما الًتتيب، على واعبب األبيار ؼبصدري ألف
 ـبصصة غَت السدود بعضبينما  واحد آف يف والشرب للري السدود بعض حيث توجو استعماالت اؼبتساقطة

 الرتفاع وىذا ىكتار، ألف 90 لتبلغ 0202 سنة اؼبساحة ازدياد من خبلؿ اعبدوؿ السابق حظونبل ،فقط للري
 .0202 سنة سد 23 منبدال  سدا 72 من السدود عدد
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 نسبتو ما األبيار الري عن طريق ىبص ما يف 0202 إذل 0222 من اؼبروية اؼبساحة متوسط نسبة بلغت 
 يف( فوراج) األبيار أنبية يربز ما ىو و الفًتة، نفس خبلؿ اؼبروية حةاؼبسا متوسط نصف بالتقريب سبثل وىي 29%

 اعبوفية اؼبياه طبقة على سلبية انعكاسات ىناؾ أف إال وحد، آف يف اؼبردودية و اإلنتاج زيادة وبالتارل الري عملية
 اؼبقبلة، األجياؿ حق وضياع الطبيعية للموارد استنزاؼ ىناؾ وبالتارل القريب، اؼبدى يف متجددة غَت تعترب حيث
 واالستغبلؿ الطبيعية اؼبوارد على احملافظة مبادئها أىم من اليت اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية مبدأ ينايف ما وىو

 االعتماد أي متجددة، تعترب اليت األمطار مياه على االعتماد وخاصة الري عملية يف البدائل واستخداـ ؽبا العقبلشل
 ضئيلة نسبة وىي ،%7 نسبتو ما الزراعية اؼبساحات سقي يف اؼبعتمدة اؼبتوسطة النسبة كانت ليتا السدود على
 يربزه ما وىو %0 نسبة دبتوسط واغبواجز اغبجم صغَتة السدود أيضا عكستو ما وىو واعبب، باألبيار مقارنة جدا

 :اؼبوارل الشكل
 (2114-2119) معتمدال الري مصادر وفق المروية المساحة نسبة متوسط(: 31)شكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 

 
 
 

 (فوراج)بئر 
49% 

 (بئر تقليدي)جب 
33% 

 سد كبير
7% 

 سدود صغيرة وحواجز 
2% 

 المنابع الطبيعية
2% 

 
7% 

 المياه تجميع شبكة



 والعوامل اآلليات: الجزائر في المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مراحل                             ثالثال الفصل
 

029 
 

 :التقنية العوامل 2

 يف بالغة أنبية وؽبا الكيميائية األظبدة إذل باإلضافة واؼبعدات اآلالت يف خاصة تتمثل التقنية العوامل
 ػبفض لئلنتاج اؼبختلفة ؼبراحلا أثناء اغبديثة التكنولوجيا تقنيات باستخداـ الفبلحي، اإلنتاج وربسُت تكثيف

 :يلي فيما التقنية العوامل وتتمثل أخرى، جهة من اؼبستغلة الزراعية اؼبساحات وزيادة جهة من التكاليف
 :الفالحية والمعدات اآلالت 1.2

 من حديثة تقنيات ذات ومعدات آالت باستخداـ اإلنتاج زيادة يف رئيسا عامبل اؼبعداتو  اآلالت تعترب
 مرورا اؼبنتوج جٍتو  حصاد غاية إذل واغبرث الًتبة هتيئة من اإلنتاجية ليةالعم هبا سبر اليت ؼبختلفةا اؼبراحل حيث
 جهة من اؼبستعملة واؼبعدات اآلالت ربديث لزاما كاف ولذا البيولوجية،و  الكيمائية واؼبكافحة التسميد بعملية
 غياب نتيجة أصبل اؼبوجود النقص أو لبلىتبلؾ نتيجة اغباصل والنقص اؼبزروعة اؼبساحة زيادةل دىاأعدا وزيادة

 صندوؽ اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية لو خصصت ما وىو االستعماؿ، وكيفية البلزمة اؼبالية اؼبصادر
 التكلفة حيث من عالية تقنية ذات واؼبعدات اآلالت شراء على الفبلحُت لدعم FNDIA يف اؼبتمثل الدعم

 غاية إذل األبقار تربية ظروؼ ىبص فيما بدائية، آالت على تعتمد كانت اليت ليباغب شعبة وخاصة واعبهد،
 حديثة لتقنية ربتاج اليت العوائق اكرب من واعبٍت الغرس عملية فكانت اػبضر ىبص فيما أما اغبليب، ذبميع

 اآلالت شراء كميات لنا يربز اؼبوارل واعبدوؿ استغبلؿ، أحسن اؼبساحة واستغبلؿ الوقت توفَت يف تساىم
 :يلي كما 0202-0225 الفًتة خبلؿ واؼبعدات

 (2114-2115) الفالحية المعدات مبيعات(: 12)الجدول
 

2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 

 1208 870 998 1031 920 973 989971 961 2176 عجالت جرار

 139 124 144 146 154 155 52 206 46 59 (مجنزر) سالسل جرار

 217 198 157 173 243 195 96 136 44 72 الدراسة-الحاصدات

 11 19 11 11 11 15 19 0 46 27 نفعية سيارات

 1171 727 1131 1231 1209 522 727 868 801 1149 مقطورة

 653 558 1323 687 629 356 558 560 695 1185 صهريج

 600 558 1020 712 660 530 429 448 463 444 سكة محراث

 353 359 307 340 350 333 324 301 364 619 قرص محراث

 411 348 669 411 412 392 293 336 458 782 الطوب كسر عتاد

 906 730 1259 1008  564 482 364 408 561 التربة إعداد عتاد

 350 357 479 441 471 212 132 99 182 276 التسميد و الزرع عتاد
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 العشب حصاد عتاد
 غيره و األخضر

445 415 478 364 463 633 576 567 461 552 

 المعالجة عتاد
 الكيمائية

560 378 182 170 137 351 235 219 239 203 

 768 908 640 843 1760 492 908 306 495 2529 اليدوية المعالجة عتاد

 137 05 998 154 154 138 5 0 4 59 عتاد حاملة

 1208 1791 144 1636 1540 0030 5802000203080222 الري عتاد

 8887 8252 10066 9635 9497 6608 6934 6601 6884 16759 المجموع

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 بالسنوات مقارنة 0225 سنة يف األكرب ىي كانت الفبلحي العتاد من اؼببيعات أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 الريفية التنمية إسًتاتيجية أف يفسر ما وىو ،%09 نسبة يبثل ما ووى عتاد 759 ألف 02 حبوارل بعدىا جاءت اليت

 اإلنتاج تطوير يف األساسية العوامل كأحد يعترب الذي الفبلحي بالعتاد كبَتا اىتماما أولت  بداياهتا يف اؼبستدامة
 0225 سنة قبل حيالفبل العتاد القتناء الداعمة الصناديق أبرز ومن ،اإلنتاجية العملية مراحل دبختلف الفبلحي

 غاية إذل تذبذبا عرفت مث  ،0220 سنة يف انشأ الذي FNRDA  الفبلحية التنميةو  للضبط الوطٍت الصندوؽ ىو
 تطبيق اتسنو  وىي ،%02 نسبة يبثل ما أي 235و أالؼ 29 دبعدؿ اؼببيعات ترتفع بدأت حيث ،0202 سنة

 ؿخبل من الفبلحي شقها يف وخاصة النجاعة دعقو  إمضاء من حبهااص وما الفبلحيو  الريفي التجديد سياسة
 دعم صناديق إحبلؿ إعادة صاحبتو وبالتارل %28 حدود يف شعبو دبختلف اغبيواشلو  النبايت اإلنتاج برفع التعهد
 .0225 سنة انشأ الذيFNDIA  الفبلحي االستثمار لتنمية الوطٍت الصندوؽ أبرزىا وكاف ،جديدة

 أكثر الري عتاد  فكاف 0202-0225 الفًتة خبلؿ الفبلحي العتاد اعأنو  مبيعات متوسط ىبص فيما أما 
 وىذا ،اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية يف الري بعملية الكبَت االىتماـ يبُت ما وىو، %00 متوسطة بنسبة مبيعا

 اإلنتاج ذبتذب من تعاشل اليت اغببوب شعبة وخاصة النبايت، اإلنتاج بشعب اػباصة اإلنتاج مردودية لضعف
 اغبديثة الري طرؽ استعماؿ وخاصة بديلة حلوؿ إذل اللجوء دوف األمطار تساقط على اعتمادىا نتيجة ونقصو

 اقتناء من البد كاف وبالتارل بالتقطَت، الري تقنية وخاصة للمياه واؼبستداـ العقبلشل االستعماؿ على تقـو واليت
 عدـ نتيجة التقنية ؽبذه واسعا استعمبل السابقة السنوات تعرؼ دل حيث كبَتة وبنسب التجهيزات ىذه وبيع

 FNRDA،FNDIA الدعم صندوقي بو تكفل ما وىو أخرى، جهة من كاؼ دعم وجود وعدـ جهة من اؼبعرفة
 اؼبعاعبة وعتاد بعجلة اعبرارات جاءت اؼببيعات حيث من الري عتاد بعد اإلسًتاتيجية، تطبيق مراحل خبلؿ

 تعاشل كانت الذي الفبلحي للعتاد الكبَت النقص يؤكد ما وىو الًتتيب على %00 و%00 نسبة دبتوسط الكيمائية
 وكانت اآلالت ىذه القتناء الدعم بتوجيو النقص ىذا تدارؾ اإلسًتاتيجية حاولت وبالتارل اعبزائرية، الفبلحة من



 والعوامل اآلليات: الجزائر في المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مراحل                             ثالثال الفصل
 

070 
 

 باختبلؼ الفبلحي العتاد بيع اتعملي متوسط نسبة يبيناف اؼبوالُت الشكلُت. مبيعاتو ارتفاع وراء الرئيسي السبب
 :يلي كما 0202-0225 الفًتة خبلؿ اؼبقتناة الفبلحي العتاد ألنواع اؼبتوسطة والنسبة السنة

 (2114-2115) السنة باختالف الفالحي العتاد مبيعات نسبة متوسط(: 32)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 
 (2114-2115) المقتناة الفالحي العتاد اعنسبة متوسط أنو (: 33)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر
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 :الكيمائية والمبيدات األسمدة 2.2

 بعد وخاصة الزراعية األراضي مردودية وربسُت الفبلحي اإلنتاج تطور عناصر أىم أحد ىي األظبدة
 استعماؿ يستوجب فبا النباتات لنمو الضرورية ويةالعض اؼبواد تفقد حيث األراضي، لنفس اؼبتكررة االستعماؿ

 زبتلف ومنو الزراعي، اإلنتاج ربسُت وبالتارل األساسية ؼبركباهتا لفقدىا وتعويضها الًتبة لتخصيب الزراعية األظبدة
 شعب أنواع وكذلك أخرى، جهة من ونوعيتها جهة من الًتبة إليو ربتاج الذي العنصر باختبلؼ األظبدة أنواع
، كربيتات مثل ـبتلفة تركيبة يعطينا ىذا فكل اؼبزروعة تاجاإلن  التارل اعبدوؿ اخل،... البوتاس كربيتات األمونيـو
 :يلي كما 0202-0225 الفًتة خبلؿ لؤلظبدة اؼبختلفة األنواع مبيعات لنا يبُت

 (2114-2115) األسمدة مبيعات(: 13) الجدول
 قنطار: الوحدة

2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 

 امونترات
33.51% 

61192 100402 72201,5 17404 130803 96646 46829 51468 99131 136423 

 البوتاس كبريتات
51% 

53540 73918 60415 26696 21809 31175 35812 47711 132243 59794 

 63383 38718 32829 36855 44334 26102 52806 49693 34788 50030 األمونيوم كبريتات

D.A.P 18-46-

0 
1810 2709 5560 5410 8428 1415 951 1271 5974 636 

N.P.K 12-18-

18- § 
977438 1100791 1162230 580094 1088040 1267132 2766661 1182271 1125521 1637816 

P.K  0 -20.25 197812 211395 146435 124144 171690 197521 216975 171884 247396 92641 

TSP 
 سيبارفوسفات

46% 

365313 423830 355055 283277 214205 355879 391498 413853 467396 531394 

 728923 641212 579531 375781 462951 287542 260048 403327 372154 413833 اليوريا

 462974 347861 134475 138537 121765 88786 12744 26004 41563 - أخرى مواد

 3712973 3104350 2613291 3998888 2576707 2037405 1362623 2280921 2361550 2176883 المجموع

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 عرفت حيث ،0202-0225 الفًتة خبلؿ تذبذبا عرفت األظبدة مبيعات أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من 

 من متوسط استعماؿ بُت فاصلة كسنة تربتع واليت ألف، 998و قنطار مليوف 3 بػ 0202 سنة مبيعات قيمة أكرب
 0200 سنة من ما نوعا مرتفع واستعماؿ قنطار مليوف 20 حدود يف تراوحت حيث ،0229 سنة إذل 0225 سنة
 الريفية التنمية إسًتاتيجية دور ينب ما وىو قنطار، مليوف 23 حدود يف الكمية تراوحت حيث 0202 سنة إذل

 عن الزراعية لؤلراضي اإلنتاجية اؼبرودية رفع أىدافها أىم كاف اليت الفبلحي التجديد سياسة خبلؿ من اؼبستدامة



 والعوامل اآلليات: الجزائر في المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مراحل                             ثالثال الفصل
 

073 
 

 يف الفبلحي اإلرشاد يف دورات طريق عن استعماؽبا ثقافة وتشجيع أنواعها، دبختلف األظبدة اقتناء دعم طريق
 .اؼبتخصصة الفبلحية اؼبراكز

 خبلؿ اؼبباعة األظبدة ؾبموع بُت من االستعماؿ نسبة متوسط حيث من الصدارة يف NPK ظباد جاء
 عملية عند خاصة الًتبة يف يستعمل الذي النوع ؽبذا النسبية األنبية يربز ما وىو %29 بػ  0202-0225 الفًتة

 مقارنة اؼبيزة ىذه أعطاه ما وىو اغببوب لزراعة بالنسبة التسميد مواد أىم كأحد ويعترب لتخصيبها، اغبرث
 :اؼبوارل الشكل يبُت كما الًتتيب على %05 و%07 بنسبة TSP و ورياالي جاءت مث األخرى، باألظبدة

 (2114-2115) األسمدة أنواع مبيعاتنسبة متوسط : (34)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 اغبشرات الضارة، األعشاب الفطريات، مكافحة يف مهما دورا تلعب األخرى ىي الكيميائية اؼببيدات
 استعماالهتا توسع وجب لذا اإلنتاج، أو النمو مراحل خبلؿ النباتات تصيب اليت الطفيبلت وصبيع دافوالدي

 اعبدوؿ اؼبستغلة، الزراعية للمساحات بالنسبة واؼبردودية اإلنتاج لزيادة وىذا الطفيبلت، أخطار صبيع ؼبواجهة
 :يلي كما 0202-0225 الفًتة خبلؿ الصلبة الكيميائية اؼببيدات مبيعات يبُت اؼبوارل

 
 
 

 %33.50امونترات 
3% 

 %50كبريتات البوتاس 
2% 

 كبريتات األمونيوم
2% 

D.A.P 18-46-0 
0% 

N.P.K 12-18-18- § 
49% 

P.K  0 -20.25 
7% 

TSP  46سيبارفوسفات%  
15%  

 اليوريا
17% 

 مواد أخرى
5% 



 والعوامل اآلليات: الجزائر في المستدامة الريفية التنمية إستراتيجية تنفيذ مراحل                             ثالثال الفصل
 

072 
 

 (2114-2115) الصلبة  الكيمائية المبيدات مبيعات(:  14) الجدول
 قنطار: الوحدة

2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 

 202200 202708 552220 592358 022220 702970 778872 770277 758700 522223 الفطريات مبيدات

 075822 032522 075320 0092982 008707 283503 082205 259328 329390 92370 األعشاب مبيدات

 523022 220572 209995 390502 009790 020282 000352 302293 902505 373522 الحشرات مبيدات

 07308 02790 02872 02532 00200 00037 9205 73275 28820 22985 الديدان مبيدات

 92022 92520 73099 002222 0059932200 79889 2825 7278 00027 أخرى مواد

 1,4 1,28 1,23 2,42 0,43 1,52 1,36 1,82 2,09 1,09 (مليون) المجموع

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 الصلبة الكيمائية للمبيدات استعماال األكثر كانت 0200 سنة يف وأن نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 قنطار، أالؼ 29 و مليوف 0 قدره استعماؿ دبجموع 0222 سنة تلتها مث قنطار، ألف 20و مليوف 0 دبجموع

 زيادة وبالتارل النجاعة، عقود بتحقيق مرتبطة كانت اليت السنوات بُت من جاءت 0200 األوذل السنة حيث
 اؼبشاكل لتبليف الكيمائية اؼببيدات وخاصة اإلنتاج لزيادة التقنية الوسائل استعماؿ خبلؿ من اإلنتاج متوسط
 الثانية السنة أما نضوجها، عند الفواكو وخاصة السنوات بعض يف اإلنتاج فساد إذل تؤدي كانت اليت الطفيلية

 واستفاد اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق مراحل من الريفي التجديد سياسة مرحلة يف فجاءت 0222
 الدعم صندوقي وخاصة أنوعها دبختلف اؼببيدات القتناء الفبلحي الدعم صناديق دعم من اؼبزارعوف

FNDIA,FNRDA التقليدية الطرؽ من بدال اؼبكافحة من النوع ىذا استعماؿ على لتشجيعهم وىذا. 
 ،0202-0225 الفًتة خبلؿ الصلبة الكيميائية اؼببيدات الستعماؿ اؼبتوسطة النسب ينب اؼبوارل والشكل

 النوع ىذا من اؼبزارعُت معاناة يربز ما وىو ،%20 نسبة وسطدبت استهبلكا األكثر الفطريات مبيدات كانت حيث
 ومبيدات األعشاب مبيدات جاءت مث الزراعية، اؼبساحة ومردودية اإلنتاج تراجع يف تساىم اليت اآلفات من

 :يلي كما الًتتيب، على %02 و %07 كانت حيث متقاربة بنسب اغبشرات
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 (2114-2115) الصلبة الكيمائية تالمبيدا مبيعات نسبة متوسط: (35)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 أشكاؿ لتنوع وىذا السائلة، الكيمائية اؼببيدات تستعمل الصلبة الكيمائية اؼببيدات استعماؿ ىو كما 
 أو السقي أثناء تستعمل غالبها يف السائلة فاؼببيدات أخرى، جهة من االستعماؿ وطريقة جهة من اؼبكافحة

 :يلي كما 0202-0225 الفًتة خبلؿ الكيمائية اؼببيدات مبيعات يبُت اؼبوارل واعبدوؿ الرش،
 (2114-2115) السائلة الكيمائية المبيدات مبيعات(:  15) الجدول

 لتر: الوحدة                              
2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 

 327559 022730 000928 020523 090590 509020 009773 002593 85902 85003 لفطرياتا مبيدات

 082038 078382 080290 035252 002028 022022 037897 022858 332070 302807 األعشاب مبيدات

 070902 08258 009232 059898 077823 002002 050220 79259 057028 0297707 الحشرات مبيدات

 03285 02002 3052 3352 2090 0532 0928 3209 09020 02002 لديدانا مبيدات

 03922 022730 9729 02333 52228752 3787 00722 8507 00023 أخرى مواد

 258 794 124 740 717 635 202 610 748 602 585 849 486 625 889 349 023 601 084 535 1 المجموع

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 وىذا الكيمائية، اؼببيدات من اؼبقتناة الكميات أكرب كانت 0225 سنة يف انو نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 التنمية إسًتاتيجية اثر يبُت ما وىو لًت، ألف 792 اقتناء دبعدؿ 0202 سنة جاءت مث لًت، ألف 535و مليوف 0 بػ

 واضح بشكل الكمية ترتفع دل أهنا حيث ؼبكافحة،ا من النوع ىذا استعماؿ عملية على التأثَت يف اؼبستدامة الريفية

 مبيدات الفطريات
41% 

 مبيدات األعشاب
27% 

 مبيدات الحشرات
26% 

 مبيدات الديدان
2% 

 مواد أخرى
4% 
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 222 حدود يف االستعماؿ حيث من متقاربة تلتها اليت السنوات جاءت مث لًت، ألف 829 لتبلغ 0229 سنة يف إال
 .لًت ألف

 اؼببيدات كمثيلتها تكن دل 0229-0225 الفًتة خبلؿ الكيمائية اؼببيدات استعماؿ ؼبتوسط بالنسبة
 متوسط نسبة جاءت السائلة الكيميائية اؼببيدات اف حيث االستعماؿ، نوعية اختبلؼ يظهر وبالتارل الصلبة،

 ،%30 ،%33 يلي كما بالًتتيب الفطرية مبيدات و اغبشرات، األعشاب، مبيدات من لكل متقاربة االستعماؿ
 : التارل الشكل يوضحو كما ،09%

 (2114-2115) السائلة الكيمائية المبيدات مبيعات نسبة متوسط: (36) الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر





















 مبيدات الفطريات
29% 

 مبيدات األعشاب
33% 

 مبيدات الحشرات
32% 

 مبيدات الديدان
1% 

 مواد أخرى
5% 
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 :خالصة
 كاف لذا صعبة، وسياسية اقتصادية أحداث بعد اعبزائر يف اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تنفيذ جاء

 الرجوع على السكاف يعلتشج وىذا تطبيقها، أولويات أىم احد من خاصة صناديق إنشاء خبلؿ من اؼبارل الدعم
 إسًتاتيجية عليو انطوت الذي الكلي التنموي اؼبخطط وفق أخرى، جهة من مناطقهم يف وتثبيتهم جهة من

 الوطٍت اؼبخطط مع بدايتها يف بالدعم خاصة صناديق إنشاء عرفت طباسي كل خبلؿ اؼبستدامة الريفية التنمية
 اليت الريفي التجديد سياسة وبعدىا اؼبستدامة الريفية للتنمية الوطنية ةاإلسًتاتيجي بعد فيما لتتبلور الفبلحية للتنمية

 من اكرب أنبية التنمية يف الريفي للبعد أعطت اليت ،PPDRI اؼبستدامة الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع حوؿ سبحورت
  .والفبلحي الريفي التجديد سياسة يف أخَتا لتتجسد السابق،

 اؼبساحة بتوسيع وىذا بالدعم، اػباصة الصناديق ؽبذه أثر والتقنية الطبيعية لعواملا استخداـ لتوسيع كاف 
 إذل باإلضافة اؼبختلفة، اإلنتاج مراحل يف اؼبتبعة اغبديثة والتقنيات واؼبعدات اآلالت باستخداـ اؼبزروعة الكلية

 .     وتكثيفو اإلنتاج لتحسُت الكيمائية اؼببيدات
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 ل الرابعالفص

أأثر اخملصصات املالية لدلمع الفاليح والريفي 

 يف اجلزائر عىل املتغريات الاكتصادية اللكية
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 :تمهيد
 اليت اػباصة الصناديق طريق عن العامة اؼبيزانية إطار يف الدولة منحتها اليت اؼبالية اؼبخصصات تعترب 

 خبلؿ اؼبسجلة النقائص على للتغلب اآلليات أىم أحد اؼبستدامة، يفيةالر  التنمية إسًتاتيجية تنفيذ لتمويل أنشأهتا
 الناتج يف متمثلة ،الكلية االقتصادية اؼبتغَتات على للتأثَت الريفية األقاليم تنمية عجلة دفع وبالتارل اؼبرحلة، ىذه

 يف واؼبسانبة واغبيواشل، لنبايتا اإلنتاج شعب وخاصة الفبلحي اإلصبارل احمللي الناتج زيادة طريق عن اإلصبارل احمللي
 الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع أبرزىا ومن القطاعية، والربامج الشعب ىذه طريق عن شغل مناصب خلق

 بشعب اػباصة الفبلحية الواردات حجم من التخفيض طريق عن التجاري اؼبيزاف يف واؼبسانبة ،PPDRIاؼبدؾبة
 الفبلحي، التجاري اؼبيزاف حالة على التأثَت وبالتارل ،الفبلحية الصادرات محج ورفع واغبيواشل النبايت اإلنتاج
 واغبيواشل النبايت اإلنتاج شعب إنتاج بزيادة وىذا الفبلحية اؼبنتوجات ألسعار العاـ االستقرار يف اؼبسانبة وأخَتا

 االستهبلؾ ذات السلع هامن خاصة السلع، ىذه أسعار ارتفاع نتيجة اغباصل التضخم معدؿ يف التحكم وبالتارل
 .واغببوب كاغبليب الواسع
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 الفالحي المحلي الناتج على والريفي الفالحي للدعم المالية المخصصات أثر: أوال

 ًتاتيجيةاإلس خبلؿ من الوطن، داخل اإلنتاج قيمة يف وبصل الذي التطور عن عبارة ىو اإلصبارل احمللي الناتج
 اؼبخصصات زيادة إذل عبأت اعبزائر أف وقبد ،، خبلؿ مدة زمنية ؿبددة عادة ما تكوف سنةدولةال طرؼ من اؼبتبعة
 رفع هبدؼ ،(النمو توطيد النمو، دعم اإلنعاش،) األخَتة الثبلثة اػبماسيات برامج خبلؿ الفبلحة لقطاع اؼبالية
 خبلؽبا من معينة إسًتاتيجية زراعات حوؿ كزيتمر  النبايت فاإلنتاج واغبيواشل، النبايت بشقيو الفبلحي اإلنتاج وتَتة

 ألسعار البلؿبدود االرتفاع لتجنب األخرى، اؼبنافسة بالدوؿ مقارنة نسبية ميزة على تتحصل أف دولة أي تستطيع
 دور ؽبا ؼبا األنبية، نفس فلها اغبيوانية للمنتجات بالنسبة ذاتو الشيء العاؼبية، األسواؽ يف لنباتيةا اؼبنتجات ىذه
 الشرائية القدرة تراعي بأشباف الوطنية األسواؽ يف الفبلحية اؼبنتجات توفَتو  الغذائية التبعية من التخلص يف

 .للمواطن

 :(2118-2111) النجاعة عقود قبل الحيوانيو  النباتي اإلنتاج .1
 ربقيق يف االسًتاتيجي الوزف نفس ؽبما فكليهما اغبيواشلو  النبايت الفبلحي، اإلنتاج من نوعُت بُت مبيز

 بتحسُت يسمح فبا تنافسية، بأسعارو  دائمة بصورة الوطنية األسواؽ يف الفبلحية اؼبنتجات وتوفَت الذايت، االكتفاء
 .االقتصادي الرفاه وربقيق للسكاف اؼبعيشية الظروؼ

 :النجاعة عقود قبل النباتي اإلنتاج شعب 1.1
 واألزىار األشجار تنتجها اليت النباتية الزيوتو  األغذية من كبَتة ؾبموعة عن عبارة ىو النبايت اإلنتاج

 من الدولة تقـو واليت للسكاف العامة التغذية يف البالغة األنبية ذات اؼبنتجات على نركز إننا إال أنواعها، دبختلف
 الوطٍت الطلبو  اجاتاالحتي حسب مستدامة بصفةو  إنتاجها زيادة من اؼبستدامة يةالريف التنمية إسًتاتيجية خبلؿ
 والطلب اغبكومي والقطاع واؼبؤسسات العائبلت مثل احمللي، اؼبستوى على لو اؼبكونة األطرؼ طرؼ من الكلي

 :يلي كما النجاعة عقود قبل النبايت اإلنتاج يبُت التارل اعبدوؿو  اػبارجي، العادل إذل الصادرات يف اؼبتمثل اػبارجي
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 (2118-2111) جعةالنا عقود قبل النباتي اإلنتاج(:  16) الجدول
 قنطار مليون: الوحدة         

 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 السنوات

9.3202.5709.5020.2222.3035.0522.0335.9805.33 الحبوب

2.752.522.032.325.785.290.270.505.00 الصناعية الطماطم

2.332.75.095.222.022.082.822.922.98 الحمضيات

33.2833.2038.3729.2852.859.0259.0955.0522.28 خضروات

3.982.075.235.72.097.739.822.929.00 والنواة الحبيبات فواكو

00.289.2703.3308.7908.9200.5200.8205.2700.70 البطاطس

0.0700.900.282.293.070.250.090.52  الزيتون  

3.252.22.02.92.25.05.905.075.53 النخيل  

 127,11 129,98 148,86 143,54 141,23 132,69 91,68 89,79 73,38 اإلنتاج مجموع

 (2.21) (12.68) 3,71 1,64 6,44 44,73 2,10 22,36 / التغير نسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

-0222 الفًتة خبلؿ النبايت اإلنتاج شعب جل إنتاج زيادة يف تذبذب ىناؾ أف نبلحظ اعبدؿ خبلؿ من 
 مليوف 73 النبايت اإلنتاج شعب  عبميع 0222 سنة يف اإلنتاج ؾبموع بلغ حيث اػبضروات، شعبة باستثناء 0228

 ،%9.32 بػ نسبتها كانت اغببوب بينما %25.28 بػ اػبضروات ىي إنتاج نسبة أعلى وكانت قنطار، ألف 38و
 أعلى ثاشل وىي 0222 بسنة مقارنة %00.32 بنسبة قنطار مليوف 89.79 إذل 0220 سنة اإلنتاج كمية لًتتفع
 وكانت %22.73 بنسبة وىذا 0223  سنة ارتفاع فًتة أعلى كانت حيث ،0228-0222 الفًتة خبلؿ ارتفاع نسبة
 ىذه أف حيث والنقصاف، الزيادة بُت النبايت اجاإلنت شعب إنتاج قيم تغيَت يف اؼبتسببُت أكرب بُت من اغببوب شعبة
 030.29) اإلنتاج ؾبموع يف مسانبة بنسبة وىذا قنطار مليوف 03.03 بػ اإلنتاج قيمة زادت 0223 أي السنة
 ارتفاع لتتواصل ،%37 بػ النسبة حيث من مسانبة األكثر اػبضروات شعبة وكانت ،%30.03 بػ( قنطار مليوف
 إنتاج كمية يف طفيف بالبفاض وىذا قنطار مليوف 020.03 بقيمة 0222 ةسن النبايت جاإلنتا  شعب إنتاج كمية

 سنيت االرتفاع لتواصل قنطار، مليوف 5.70 بػ اػبضروات شعب قيمة وارتفاع قنطار مليوف 0.33 حبوارل اغببوب
 اغببوب عبةش قيمة إنتاج كمية البفاض مبلحظ ىو وما الًتتيب على 028.82و 023.52 بقيمة 0222و 0225

 5.70 بقيمة اػبضروات كمية ارتفعت لكن قنطار مليوف 25 بػ 0222 بسنة مقارنة 0225 أي األوذل السنة يف
 25بػ وىذا سبقتها اليت السنة البفاض قيمة بنفس اغببوب إنتاج كمية ارتفاع نبلحظ 0222 سنة ويف قنطار، مليوف
 الفًتة يف أنو قبد لكن الكلية، اإلنتاج كمية من زاد ما ىوو  الكمية بنفس اػبصر شعبة إنتاج وبقاء قنطار مليوف
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 إنتاج كمية اللبفاض راجع وىو %00.28 نسبة يعادؿ ما أي 009.98 اذل اإلنتاج قيمة البفضت 0222-0227
 بػ اؼبوالية السنة يف االلبفاض يف الكمية لتستمر شعبة، لكل قنطار مليوف 22بػ اػبضروات و اغببوب شعبة

 مليوف 5.23 بػ اػبضروات شعبة إنتاج كمية ارتفاع من بالرغم وىذا %0.00 بنسبة اي قنطار وفملي 007.00
 فسر ما وىو سبقتها اليت السنة عن قنطار مليوف 02.25 بكمية كبَت البفاض شهدت اغببوب شعبة لكن قنطار،
 .الكلية اإلنتاج قيمة يف االلبفاض سبب

 قيمتو ما أي %020.82 بنسبة 0222-0222 الفًتة يف اإلنتاج يف زيادة النبايت اإلنتاج إنتاج شعب عرفت 
 الكبَت األثر يربز ما وىو السابق، اعبدوؿ يف اؼببينة النبايت اإلنتاج لشعب الكلي اإلنتاج من قنطار مليوف 7528
 الذي FNRDA الريفية والتنمية الضبط صندوؽ بينها ومن 0222-0222 الفًتة خبلؿ اؼبنشأة الدعم صناديق لدور
 اغببوب كزراعة النبايت اإلنتاج شعب ومنها الفبلحية العمليات تدعيم يف موارده تستخدـ حيث 0222 سنة أنشأ

 االرتفاع دبواصلة السابق النسق نفس تواصل دل اإلنتاج قيمة لكن ،20 رقم اؼبلحق يبينو ،كما اخل.. واػبضروات
 0229-0225 الفًتة خبلؿFNRDA صندوؽ إلغاءو  جديدة دعم صناديق إنشاء رغم 0228-0222 الفًتة خبلؿ
 لكنو FNRDA اؼبلغى الصندوؽ ؿبل حل الذي FNDIA الفبلحي االستثمار لتنمية الوطٍت الصندوؽ بينها ومن

 صندوؽ انشأ بينما ،20 رقم باؼبلحق موضح ىو كما الفبلحي لئلنتاج فقط االستثمارية اؼبشاريع دعم يف ىبتص
 اؼبًتتبة باؼبصاريف للتكفل الفبلحُت دعم طريق عن األسعار بضبط يقـو FNRPA الفبلحي اإلنتاج لضبط آخر
 كما اغببوب سعر السيما مرجعي سعر ذات الفبلحية اؼبنتجات لكل بالنسبة وىذا اؼبرجعية األسعار ربديد عن
 .20 رقم اؼبلحق يف موضح ىو

 للشعب الكلي اإلنتاج قيمة يف ايتالنب اإلنتاج من شعبة كل مسانبة نسبة يبُت اؼبواؿ البياشل والشكل
 :يلي كما 0228-0222 الفًتة خبلؿ السابق اعبدوؿ يف اؼببينة
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 (2118-2111) االنتاج الخاصة بكل شعب االنتاج النباتي نسبة(: 37) الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 اإلنتاج شعب صبيع إنتاج كمية يف مسانبة األكرب كانت اػبضروات شعبة أف نبلحظ الشكل خبلؿ من
 أنبية من الشعبة ىذه ؼبا وىذا قنطار، مليوف 0278 إذل وصل والذي 0228-0222 الفًتة خبلؿ %20 بػ النبايت

 شعبة تليها اخل،... والثـو والبصل والطماطم البطاطس مثل تركيبها يف الداخلة اؼبنتوجات وتعدد الفرد استهبلؾ يف
 إذل إضافة والتقنية الطبيعية واإلمكانات الشعبة ؽبذه النسبية باألنبية مقارنة ضعيفة وىي %05 بنسبة اغببوب
 سبيز اليت الطبيعية الظروؼ على أساسي بشكل يعتمد إنتاجها يبقى اليت الشعبة ؽبذه رصد الذي الفبلحي الدعم
 .متقاربة مسانبتها ةنسب فكانت الشعب بقية بينما األمطار، تساقط معدالت بالذكر ولبص السنة

 بلغ والذي 0228-0222 الفًتة خبلؿ احملقق النبايت اإلنتاج قيمة يف الرائدة الواليات من ؾبموعة سانبت 
 على األثر أف قبد ولذلك والية كل سبيز اليت والتقنية الطبيعية اػبصائص حسب على وىذا قنطار، مليوف 0278
 دبعدؿ سبتاز اليت الواليات يف احملقق باإلنتاج تتأثر اغبقيقة يف ىي بقةالسا النبايت اإلنتاج شعب من شعبة كل قيمة
 والشرقية بلعباس وسيدي تيارت مثل الغربية وخاصة الواليات من ؾبموع انو فنجد الشعبة، ىذه يف مرتفع إنتاج
 الدفلة، عُت داس،بومر  واليات غرار على اغببوب شعبة إنتاج يف اؼبرتفعة دبسانبتها تتميز لبواقي أـ و سطيف مثل

 اغببوب، كشعبة النبايت اإلنتاج شعب فكانت اػبضروات، شعبة يف مرتفعة دبسانبة سبتز اليت اخل... معسكر
 اإلنتاج باختبلؼ تتميز الزيتوف النخيل، والنواة، اغببيبات فواكو الصناعية، الطماطم البطاطس، اػبضروات،

 :يلي كما السابقة عبالش من شعبة كل إنتاج يف الرائدة الواليات حسب
 

 الحبوب
 الطماطم الصناعية 25%

4% 

 الحمضيات
5% 

 خضروات
41% 

 فواكو الحبيبات والنواة
5% 

 البطاطس
14% 

 الزيتون   
2% 

 النخيل  
4% 
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 :الحبوب شعبة -
 شعب أىم من خرطاؿ ذرى، شعَت، ولُت، صلب قمح من ربتويها اليت األنواع باختبلؼ اغببوب شعبة 

 وبالتارل هبا اػباص الذايت االكتفاء من متوسطة نسب وربقيق الفرد قبل من الواسع الستهبلكها النبايت اإلنتاج
 معينة سنوات خبلؿ اإلنتاج زيادة نبلحظ حيث التجاري، اؼبيزاف يف دائم زعج يسبب فبا الواردات قيمة ارتفاع
   ،مرتفعة دبعدالت األمطار نسبة كتساقط طبيعية ألسباب راجع ىذا و قنطار، مليوف 35 عتبة زبطى حيث
 األمطار تساقط نسبة اللبفاض ىذاو  اؼبتبقية، السنوات يف قنطار مليوف 02 تتعدى دل اإلنتاج نسبة أف قبد بينما
 بارتفاع اإلنتاج وسبيز. اإلنتاج غبقوؿ حرائق من األخَتة ىذه تسببو ما و اعبفاؼ عوامل سادت بالتارل و جهة من
 من قنطار مليوف 02.2 قدره إنتاج دبتوسط  %77.85 بنسبة والية عشر تسعة عددىا بلغ ؿبددة واليات يف

 الكلية احملصودة اإلصبالية اؼبساحة بلغت و ،0228-0222 سنوات خبلؿ قنطار مليوف 307.5 وطٍت إنتاج إصبارل
 احملصودة اإلصبالية اؼبساحة بلغت إذ ىكتار، ألف 098.7 اؼبروية اإلصبالية اؼبساحة و ىكتار مليوف 0.25

 اإلصبالية اؼبساحة متوسطو  ىكتار مليوف 0.9( اغببوب لشعبة فبلحية أقطاب) الرائدة عشر التسعة للواليات
 بنسبة األورل اؼبراتب لبواقي أـو  بلعباس سيدي سطيف، تيارت، ياتوال احتلت حيث ىكتار، لفأ 32.5 اؼبروية
 :التارل اعبدوؿ يوضحو ما وىذا ،اإلنتاج ىبص فيما الًتتيب على %2.90 و %7.08 ،%7.77 ،%02.02 وطنية

 

 (2118-2111) النجاعة عقود قبل الوالية حسب الحبوب إنتاج متوسط( :  17) الجدول
 ىا/ق المردودية متوسط (ىا) المروية المساحة متوسط (ىا) المحصودة المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط واليةال

 11,41 468 1 017 219 781 498 2 تيارت

 13,93 156 3 354 137 091 913 1 سطيف

 11,93 226 163 148 786 767 1 بلعباس سيدي

 13,19 152 1592 150129 703 1 لبواقي ام

 12,82 196 088 115 489 475 1 اىراس سوق

 13,88 554 702 96 235 342 1  ميلة

 16,59 604 6 041 79 477 311 1  الدفلة عين

 15,28 802 068 84 933 284 1 مدية

 12,21 774 3 456 99 995 213 1 معسكر

 13,70 570 118 83 350 138 1 غليزان

 13,71 670 241 81 116 114 1   قالمة

 17,66 191173 62 502 098 1 سنطينةق

 13,08 228 2 529 80 386 053 1 الشلف

 10,14 126 3 383 103 354 048 1 تبسة
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 11,38 158 821 91 307 045 1 تموشنت عين

 11,40 608 1 313 86 919 983 تلمسان

 16,25 691 964 57 876 941 البويرة

 10,10 296 1 823 86 510 876  باتنة

 12,18 036 1 770 67 681 825 البرج

 489 30 200 909 1 936 636 24 المجموع
 32.17 78.17 77.58 الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 

 :الخضر إنتاج شعبة -
 النبايت اإلنتاج يف األكرب االىتماـ ربتل اخل،... خيارو  وجزر وفلفل جزر من الطازجة أنواعها اختبلؼب اػبضر

 أي رائدة والية عشر سبعة قبد حيث ،االستهبلؾ حيث من الغذائية السلة يف البارز لدورىا ىذاو  اغببوب، بعد
-0222 بُت ما إنتاج كمتوسط قنطار مليوف 37.02 غبوارل بإنتاجها اؼبنتوج من النوع ؽبذا فبلحية كأقطاب تعترب

 عشر السبعة الواليات ىذه إنتاج نسبة بلغت اذ ،قنطار مليوف 50.23 حوارل بلغ وطٍت إنتاج متوسط من ،0228
 مزروعة كلية إصبالية مساحة متوسط من ،ىكتار 002502بػ الفًتة نفس خبلؿ إنتاج مساحة دبتوسط ،70.22%
 عشر السبع الرائدة للواليات اؼبروية اؼبساحة متوسط بلغ حيث ،ىكتار 309992بػ الشعبة ىذه إلنتاج

 الريادة يف الدفلة عُت والية قبد حيث ،ىكتار 022080بػ تقدر إصبالية مروية حةمسا متوسط من ىكتار020908بػػ
 بلغت بينما ،طن مليوف 3.28 معسكر تليها طن مليوف 3.89 بػ بومرداس مث طن مليوف 2.35 قدره إنتاج توسطدب

 :التارل اعبدوؿ يبينو ما وىو ىػ،/ؽ 022.82 بػ الشلف والية يف( ىكتار/قنطار) إنتاجية مروديةمتوسط  اعلي
 (2118-2111) النجاعة عقود قبل الوالية حسب الخضر إنتاج متوسط(:  18)الجدول

 المساحة متوسط )ق( اإلنتاج متوسط الوالية
 )ىا( المزروعة

 المساحة متوسط
 )ىا( المروية

 المردودية متوسط
 ىا/ق

 225,34 117 19 631 20 855 648 4 عين الدفلة

 190,47 975 6 530 22 283 291 4 بومرداس

 153,05 921 03113 21 786 218 3 معسكر

 152,41 904 18 904 18 203 881 2 مستغانم

 140,60 377 6 482 17 974 457 2 سكيكدة

 178,13 732 13 732 13 025 446 2 بسكرة

 204,05 524 7 600 10 006 163 2 تيبازة

 192,01 199 8 330 10 559 983 1 واد سوف

 235,29 191 8 532 8 447 007 2 تيارت
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 172,19 257 8 453 11 139 972 1 الجزائر

 118,00 019 11 801 15 449 864 1 تلمسان

 246,80 653 4076 7 989 827 1 الشلف

 141,38 019 11 076 11 899 565 1 المسيلة

 109,57 171 8 171 10 385 114 1 غيلزان

 148,94 130 4 566 7 852 126 1 الطارف

 109,08 620 5 418 2218 918 قالمة

 146,48 119 4 860 4 863 711 البويرة

  928 161 524 220 935 199 37 المجموع

  66,31 66,83 72,04 الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 

 :البطاطس إنتاج شعبة -
 استهبلؾ لطاولة مفارقتها لعدـ ىذاو  اغببوب، بعد الكمية حيث من كااستهبل  اػبضر أكرب من البطاطس

 اعبزائرية اغبكومة اتأولوي حيث من اغبليب و اغببوب بعد اسًتاتيجي منتوج ثبلث كانت لذا و اعبزائري، لفردا
 التربيد، وعملية اإلنتاج لكمية اؼبقدـ الدعم حيث من اىتماـ من القت ؼبا اإلنتاج كمية ربسُتو  تطوير يف

 واليات عشرة قبد حيث اؼبنتوج، ىذا انتاج ضبطو  لتطوير دعم كصناديق FNRPA وFNDIA صندوقي بتخصيص
 بنسبة أي قنطار مليوف 00.2 حبوارل 0228-0222 الفًتة خبلؿ إنتاج دبتوسط البطاطس إنتاج يف رائدة

 اعبدوؿ حسب قنطار، مليوف 08.05 إنتاج دبتوسط الفًتة نفس خبلؿ قدر الذي الوطٍت اإلنتاج من25.5%
 :التارل

 (2118-2111) النجاعة عقود قبل الوالية حسب البطاطا إنتاج متوسط تطور(:  19) جدول
 ىا/ق المردودية متوسط (ىا) المزروعة المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية

 230 245 15 040 506 3 عين الدفلة

 181 677 7 285 390 1 معسكر

 200 775 6 544 356 1 مستغانم

 720247 5 554 411 1 واد سوف

 257 187 2574 077 1 الشلف

 201 943 4 570 992 تلمسان

 214 419 3 333 731 تيارت

 214 697 2 874 576 بومرداس

 220 395 2 455 527 تيبازة

 220 372 2 305 522 بويرة
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 155 051 3 828 472 سكيكدة

  481 58 045 565 12 المجموع

  42,97 70,05 الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 :الصناعية الطماطم إنتاج شعبة -
 دور ؽبا فهي بالتارل و الغذائية، التحولية للصناعات أولية كموارد الستعماؽبا الزراعية اؼبنتجات أىم من تعترب
 من واحد، آف يف عيناوالص الزراعي القطاع خبلؿ من الكلية ةالوطني االقتصادية اؼبتغَتات يف اؼبسانبة يف أساسي
 طرؼ من اىتماـ الصناعية الطماطم إنتاج شعبة عرفت لذا والصادرات، اإلصبارل الوطٍت الناتج التوظيف، حيث

 ،جهة من اؼبنتجة اؼبساحة زيادة حيث من ،تطويرىا وؿباولة اعبزائر يف اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية واضعي
 .أخرى جهة من التحويلية والصناعة عةالزرا يف ةاغبديث التقنيات إدخاؿو 

 (2118-2111) النجاعة عقود قبل الوالية حسب الصناعية الطماطم إنتاج متوسط تطور(:  21) الجدول
 ىا/ق المردودية متوسط (ىا) المزروعة المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية

 234.78 5856 863 374 1 سكيكدة

 153.33 4854 995 959 الطارف

 197.82 4853 450 743 عنابة

 230.33 2035 674 468 قالمة

          597 17 982 546 3 المجموع

     86,93 83,25  الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 واليات أربعة يف ترتكز اعبزائر يف الصناعية الطماطم إنتاج شعبة أف نبلحظ السابق اعبدوؿ خبلؿ من
 %83.05 بػ 0228-0222 الفًتة خبلؿ لئلنتاج متوسطة بنسبة ىذاو  النوع، ؽبذا بامتياز إنتاج كأقطاب تعترب اليت

 متوسط من ،%82.93بػ تقدر وطنية بنسبة ىكتار 07597 بػ مزروعة ومساحة قنطار، مليوف 3.55 إنتاج توسطدب
 بػ كلية منتجة مساحة دبتوسط منتجة، اليةو  عشروفو  بأربعة قنطار مليوف 2.02بػ قدر فًتةال لنفس وطٍت إنتاج

 مليوف 0.37 بػ 0228-0222 للفًتة إنتاج توسطدب األوذل اؼبرتبة سكيكدة والية لتاحت حيث ىكتار، 02022
 .ىكتار 5852 بػ قدرت مزروعة مساحة دبتوسط  بنسبة ،طن
 :اللوزيات و النواة ذات الفواكو إنتاج شعبة -

 متفاوتة بنسب إنتاجها يف تندوؼ والية باستثناء الوطن ياتوال صبيع تساىم زياتاللو و  النواة ذات الفواكو شعبة
 الرماف، التفاح،: أصنافها بُت من قبد حيث ،أنواعها ؼبختلف التشجَت عمليات خبلؿ من هبا االىتماـ بالتارل و

 .اخل....اػبروب الربقوؽ، اؼبشمش، ،الكرز اللوز، األجاص، السفرجل،
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 الوالية حسب واللوزيات النواة ذات الفواكو إنتاج سطمتو ( : 21) الجدول
 (2118-2111) النجاعة عقود قبل

 ىا/ق المردودية متوسط (ىا) المنتجة المساحة (ىا) المغروسة المساحة (ق)اإلنتاج متوسط الوالية
 109 327 6 367 8 534 692 بليدة

 58 064 6 658 8 738 350 باتنة

 115 577 6 339 11 175 755 عين الدفلة

 81 957 3 101 5 003 322 سكيكدة

 64 653 6 207 10 293 424 المسيلة

 95 305 5 164 7 253 504 تيبازة

 47 337 4 084 7 100 203 الجلفة

 76 098 4 955 5 053 311 مستغانم

 35 666 10 111 42516 371 المدية

 19 091 17814 19 788 273 تلمسان

 84 473 3 123 4 381 293 بومرداس

 73 682 2 995 6267 196 خنشلة

 74 602 2 759 3 763 193 غيليزن

          832 76 041 115 133 892 4 المجموع

     55,97 51,80 70,88  الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 :الزيتون إنتاج شعبة -

 إسًتاتيجية وبادرت الزراعية اؼبنتوجات من كنظَتاهتا لغابا اىتماما القت اعبزائر يف الزيتوف إنتاج شعبة
 ـبتلف إذل القبائل منطقة من أي ،فيها تنتج كانت اليت الضيق اغبيز من بإخراجها اؼبستدامة الريفية التنمية
 الريادة واليات شباشل احتلت حيث احملفوظ، الزيتوف و الزيت إنتاج اإلنتاج من نوعُت قبد و الوطن، واليات

 20.95 إنتاج متوسط من 0228-0222 الفًتة ؼبتوسط 88.83 قدرىا وطنية بنسبة الشعبة ؽبذه إنتاج قطابكأ
 .الزيت من لًت مليوف

 (2118-2111) النجاعة عقود قبل الوالية حسب الزيتون إنتاج متوسط تطور(:  22) الجدول
 شجرة/كغ المردودية متوسط جةالمنت األشجار متوسط المغروسة األشجار  متوسط اإلنتاج متوسط لوالية
 16 448 684 3 796 792 3 467 304 13 بجاية

 15 312 493 2 863 806 2 867 073 8 تيزي وزو

 17 319 278 1 274 520 1 083 681 4 البويرة

 10 426 162 3001 208 1 667 494 4 سطيف

 21 398 769 210 897 250 089 4 جيجل
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 28 497 615 493 856 167 018 4 سكيكده

 17 996 466 800 095 1 100 219 2 برج بوعريريج

 24 358 159 003 454 500 072 1 باتنة 

  754 629 10 739 631 12 100 953 41 المجموع

  70,14 53,04 88,86  الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
  :النخيل زراعة شعبة -

 التمر من األنواع عؾبمو  و بيضة دقلة نور، دقلة أنواعها، دبختلف  التمور اجإنت يف تساىم النخيل زراعة شعبة
 اؼبيزة حيث من الشعب أىم بُت من الشعبة ىذه تعترب إنتاجو، يف الداخلو التمر أنواع ؾبموعو  غرس اعباؼ،

 ىذه تطوير إلزاما كاف لذا العاؼبي، اؼبستوى على التمور أنواع أجود كأحد تعترب اليت نور دقلت إلنتاجها التنافسية
 التمور منتوج بالتارلو  التخيل زراعة يف رائدة واليات طبسة قبد اذ ر،يالتصد عملية يف أساسي بدور للقياـ الشعبة

 من الواليات ؽبذه اإلنتاج نسبة بلغت حيث ،0228-0222 للسنوات طن مليوف 2.95 بػ قدر إنتاج دبتوسط
 دبجموع قنطار مليوف 7.07 الفًتة لنفس الوطٍت اإلنتاج متوسط اجاإلنت بلغ حيث ، %93.77 الوطنية النسبة
 .منتجة والية عشر إحدى

 (2118-2111) النجاعة عقود قبل الوالية حسب التمور إنتاج متوسط تطور(: 23) الجدول
 شجرة/كغ المردودية متوسط المثمرة األشجار متوسط المغروسة األشجار متوسط اإلنتاج متوسط الوالية

 67,29 204 464 2 632 985 3 101 658 1 ةبسكر 

 55,76 164 486 2 878 365 3 227 386 1 واد سوف

 49,66 559 798 1 493 277 2 137 893 ورقلة

 27,37 605 261 2 396 452 3 964 618 ادرار

 41,56 296 716 270 063 1 719 297 غرداية

          828 726 9 669 144 14 149 854 4 المجموع

     90,25 84,78 93,77  الوطنية لنسبةا

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 :النجاعة عقود قبل الحيواني اإلنتاج شعب 2.1

 لبلستهبلؾ قابلة تكوفو  اغبيوانات مصدرىا يكوف اليت اتاؼبنتج عن عبارة ىو اغبيواشل اإلنتاج
 الشحـو الوبر، الصوؼ، العسل، اغبليب، البيضاء،و  غبمراءا بأنواعها اللحـو بينها ومن معينة ألغراض واالستعماؿ

 الريفية، اؼبناطق يف للفبلحُت الدخوؿ تنويع يف اؼبسانبةو  الذايت، االكتفاء ربقيق يف ساىمت أهنا حيث اخل،..
 اللحـو اجبإنت تتميز  قبدىا العليا اؽبضاب بينما اغبمراء اللحـو إنتاج يف رائدة تعترب اليت السهبية اؼبناطق وخاصة
 .البيضاء
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 الذايت االكتفاء ركائز أىم من أنواعها، دبختلف  اغبيواشل اإلنتاج لشعب اؼبنتجة اغبيوانات تربية تعترب
 الدعم صناديق خبلؿ من اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية أولت حيث خاصة، بصفة النوع وؽبذا عامة بصفة

 يفFNDIA بصندوؽ استبدؿ والذي 0225-0222 الفًتة ؿخبل FNRDA خاصةو  موجودة كانت اليت اػباصة
 شعب ؼبختلف ردينا مليار 032.83 بػ قدر الصندوؽ ىذا طرؼ من اؼبقدـ الدعم مبلغ إصبارل إف إذ ،0225سنة

 كاف أخرى جهة ومن ،خبللو من دعمت أنواعها دبختلف تاغبيوانا تربية أف حيث النبايتو  اغبيواشل اإلنتاج
 دبختلف اإلنتاج لزيادة السبلالت ـبتلف وربسُت االصطناعي التلقيحو  البيطري الطب ملتدعي FPZPP صندوؽ
 :يلي كما 0228-0220 الفًتة خبلؿ اغبيواشل اإلنتاج مدخبلت تطور يوضح التارل اعبدوؿ و أنواعو،

 (الخيل اإلبل، الماعز، المواشي، األبقار،) الحيواني اإلنتاج مدخالت تطور(: 24) الجدول
 رأس ألف: الوحدة

 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 السنوات
 نسبة متوسط
 %التغير

 األبقار 
 (2.14) 853,52 859,97 847,64 828,83 844,5 833,25 841,63 1007,23 الحلوب

 جميع األبقار
 0,29 1640,73 1633,8 1607,9 1586,07 1613,7 1560,55 1510,77 1613,04 األنواع

 2,08 19946,15 20154,9 19615,73 18909,11 18293,3 17502,8 17057,25 17298,8 المواشي

 2,65 3751,36 3837,86 3754,6 3599,88 3450,6 3324,74 3280,54 3129,4 الماعز

 7,72 395,08 291,36 256,67 258,56 273,14 253,05 249,7 245,5 اإلبل

 0,68 45,28 47,04 43,57 42,64 44,59 47,53 46,43 43,57 الخيل

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 ما وىو سالبة كانت اغبلوب األبقار ىبص ما يف الزيادة نسبة متوسط اف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من 

 ،األبقار تربية تطوير يف االسًتاتيجة فشل يعكس ما ىو و 0228-0220 الفًتة خبلؿ النوع ؽبذا البفاض يعكس
 األبقار عدد اف السابق اعبدوؿ خبلؿ من ونبلحظ ،اغبليب غربة استَتاد فاتورة على اهبابا بدوره عكسان  ما وىو

-0220 الفًتة خبلؿ %(0.02) قدره البفاض دبتوسط ىذاو  0228 سنة رأس الف 853 سوى يبلغ دل اغبلوب
 اللحـو شعبة انتاج يف خاصة تدخل واليت الثَتافو  العجوؿ ضمنها يدخل ما وىو اعهاانو  بكل األبقار أما ،0228

 بالدعم مقارنة جدا ضئيل وىو %2.09 ىو النسبة متوسط كاف حيث اؼبطلوب اؼبستوى إذل الزيادة ترقى دل
 أما ،0220 سنة رأس مليوف 0.20 بػ مقارنة 0228 سنة رأس مليوف 0.22 إذل ارتفع العدد أف حيث ،اؼبخصص

 ارتفعت اؼباعز أف حيث ،الًتتيب على %0.25 و%0.28 تبلغ اذ متقاربة االرتفاع نسبة فكانت اؼباعز و اؼبواشي
 07.09 بػ تقدر 0220 سنة فكانت اؼبواشي اـ 0228 سنة رأس مليوف 3.75 إذل 0220 سنة رأس مليوف 3.00 من
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 اكربو  السابقة، باألنواع مقارنة بولةمق ما نوعا ىيو  ،0228 سنة رأسمليون 09.92 تبلغ و لًتتفع  رأس مليوف
 سنة الف 395 إذل 0220 سنة ألف025 من ارتفعت حيث %7.70 قدره دبتوسط اإلبل عرفتو ارتفاع متوسط
 األخر وىو  %2.28 الزيادة نسبة متوسط كاف حيث ،اؼبطلوبة الزيادة إذل األخرى ىي ترقى فلم اػبيل أما ،0228
 .0228 سنة الف 25 ليبلغ ألف 23بػ يقدر 0220 سنة اػبيوؿ عدد كاف حيث جدا ضئيل

 يف اؼبدعمة الشعب ابرز من كانت اليت اغبليب شعبة أبرزىا الشعب من ؾبموعة يتضمن اغبيواشل تاجاإلن
 الشعبة ؽبذه اؼبوجو الصناديق فدبختل الفبلحي التجديد شقيها يف اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية إطار

 االستثمار يدعم األوؿ حيث FNRPA و FNDIA صندوقي نبا الداعمة الصناديق ابرز إذ الريفي، التجديدو 
 تقل ال شعب تندرج و اغبليب، مادة صبع و إنتاج فيدعم الثاشل أما وذبهيزاهتا اغبلوب األبقار ىبص فيما الفبلحي

 اللحـو إنتاج شعبة اغبمراء، اللحـو إنتاج شعبة ىي و اإلنتاج من النوع ىذا ضمن اغبليب شعبة عن أنبية
-0222 الفًتة خبلؿ الشعب ىذه إنتاج تطور يظهر التارل واعبدوؿ ،الصوؼ عبةوش العسل، إنتاج شعبة البيضاء،

 :يلي كما 0228
 الناجعة عقود قبل الحيواني اإلنتاج تطور(: 25) الجدول

 قنطار مليون: الوحدة         
 % التغير نسبة متوسط 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 السنوات
 4,12 0.00 0.08 0.0 0.0 0.90 0.520.20 0.23 0.55 (لتر 911) الحليب

 3,06 3.05 3.02 0.99 3.20 3.0 3 0.92 0.22 0.5   الحمراء اللحوم

 8,91 3.22 0.22 0.25 0.28 0.72 0.52 0.5 0.20 0.98 البيضاء اللحوم

 8,15 3.5 3.80 3.57 3.22 3.5 3.3 3.00 0.02 0.20 (مليون) البيض

 17,19 33.00 09.2 05 09.9 08 00 09.5 02.39 02.25 (الف) العسل

 3,04 000.9 003.0 022 035 032 022 097.5 080.2 077.29 (الف) الصوف

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 نسبة متوسط بلغ حيث أنواعو دبختلف اغبليب إنتاج نسبة متوسط زيادة نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من

 مليار 0.00 إذل 0222 سنة لًت مليار 0.55 من اإلنتاج انتقل حيث %2.00 بػ 0228-0222 الفًتة خبلؿ الزيادة
 اغبلوب األبقار ددع اللبفاض راجع وىذا السابقة بالسنة مقارنة البفاض 0220 سنة عرفت بينما 0228 سنة لًت

 اغبمراء بنوعيها ـواللح إنتاج ىبص فيما أما والًتبية، التلقيح يف اغبديثة تقنياتال استخداـ عدـو  للمرض نتيجة
 اللحـو شعبة يف معترب ارتفاع مبلحظ ىو ماو  التوارل، على %8.90و %3.22 بػ زيادة نسبة اؼبتوسط فعرؼ البيضاءو 

 لسهولة راجع ىذاو  ،0228 سنة قنطار مليوف 3.22 اذل 0222 سنة قنطار مليوف 0.98 من انتقلت حيث البيضاء
 على ينطبق الشيء نفس األخرى، بالشعب مقارنة اإلنتاج تكاليف فاضالب و اإلنتاج من النوع ىذا يف االستثمار

 البيض، إنتاج شعبة تطور يعكس ما وىو الفًتة، خبلؿ %8.05 بلغ حيث اإلنتاج متوسط حيث من البيض شعبة
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 عرفتو الذي بلرتفاعل وىذا ،%07.09 نسبة بلغت حيث العسل لشعبة اؼبتوسط يف زيادة نسبة أعلى بلغت بينما
 اليت الصوؼ شعبة أخَتا و اغبد، ؽبذا النسبة ارتفاع يف كبَت بشكل سانبت اليت و 0222 بسنة مقارنة 0220 سنة

 .اؼبواشي لزيادة انعكاس ىيو  %3.22 بػ اؼبتوسط يف الزيادة نسبة كانت
 :(2114-2119) النجاعة عقود تطبيق بعد الحيوانيو  النباتي اإلنتاج .2

 نتاجاإل وتطوير الذايت، االكتفاء ىدؼ لبلوغ الفبلحة وزارة طرؼ من حديالت برفع الناجعة  عقود سبيزت
 منتوج كل يف اغباصلة الزيادة ةنسب و إليها اؼبتوصل النتائج إيضاح يبكن و الفبلحي، و النبايت بنوعيو الفبلحي

 رفع أىدافها أبرز من كاف اليت اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية خبلؿ من بشريةو  طبيعية لظروؼ نتيجة وىذا
 اليت العقود ىذه بوضع وىذا ،اغبيواشلو  النبايت اإلنتاج يف معتربة راتوف ربقيق خبلؿ من ،الغذائي األمن ربدي
 مكامن معرفةو  واحملاسبة للتقييم انطبلؽ ناتبيا قاعدة ووضع اؼبستقبلية الرؤى توضيح أىدافها صبلة من كانت

 النجاعة عقود هتدؼ كانت ومنو اؼبقبلة، اػبماسية الربامج بلؿخ تداركها وؿباولة اؼبسجلة االسًتاتيجي الضعف
  :يلي ما إذل الفبلحي بالتجديد اؼبتعلق شقها يف

 .الفبلحي اإلنتاج مبو نسبة زيادة -

 .الفعلي اإلنتاج قيمة تقييم -

 .اإلنتاجية من الرفع -

 .الغذائية الزراعة اندماج نسبة رفع -

 .لوالية لكل تدامةاالس بتقييم تسمح اليت العناصر -

 :على الريفي التجديد عقد تقييم معايَت ترتكز
 .حدثةستاؼب الشغل مناصب عدد -

 .االقتصادي التنويع مستوى -

 .النبايت الغطاء ربسُتو  الطبيعية اؼبوارد ضباية -

 ظاـالن ستعماؿوا اؼبستدامة الريفية التنمية اجل من القرار ازباذ على للمساعدة الوطٍت النظاـ مؤشرات تطور -
 .الريفي التجديد دعم لربنامج اؼبعلومايت

 :النجاعة عقود تنفيذ بعد النباتي اإلنتاج شعب 1.2

 تعترب حيث النبايت، اإلنتاج لشعب خاصة أنبية الفبلحي بالتجديد اؼبتعلق شقها يف النجاعة عقود أولت 
 قيمة وارتفاع جهة من الكبَت بلؾلبلسته نظرا األىم الشعبة تعترب وبالتارل ،مكونتاىا أىم كأحد اغببوب شعبة

 وخاصة اغبيواشل اإلنتاج لشعب كمدخبلت النبايت اإلنتاج شعب وتعترب أخرى، جهة من الصعبة بالعملة وارداهتا
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فبثلي  بُتو  الوزارة قبل من اؼبمضاة لنجاعةا عقود ظل يف النبايت اإلنتاج يوضح اؼبوارل واعبدوؿ والذرى، الشعَت
 :يلي كما الوالئية احمللية للسلطات فبثلُت بصفتهمبلحية والغابات الوالئية اؼبديرات اؼبصاحل الف
 (2114-2119) فعليا والمحقق النجاعة لعقود المستهدف النباتي اإلنتاج(:  26) الجدول

 قنطار مليون: الوحدة                                  
2119 2111 2111 2112 2113 2114 

 المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق الهدف
 34.32 53.76 49.1 51.72 51.2 46.7 42.5 43.7 43.6 41.6 61.2 38.1 الحبوب
 11 6.83 9.1 6.47 8.6 6 7.1 5.5 7.6 5.7 3.8 4.8 الصناعية الطماطم
 1.93 1.78 1.95 1.82 1.84 1.76 1.79 1.72 1.72 1.66 1.64 1.61 البقوليات

 123 95.43 118.68 91.12 114.3 83.25 95.7 77.4 86.4 72 72.9 66.6 الخضروات
 46.73 33.62 48.86 31.63 42.2 29.25 37.8 27.2 33 25 26.4 23 البطاطس

 12.71 11.68 12.15 11.95 11.9 11.18 11.1 9.42 7.9 8.64 8.4 7.97 الحمضيات
 13.96 15.66 15.41 14.63 13.58 13.44 13.82 12.3 12.33 11.18 11.15 11.36 الفواكو
 4.82 5.56 5.78 5.18 3.92 4.62 6.1 4.29 3.1 3.86 4.8 3.54 الزيتون
 7.89 8.9 7.24 8.34 7.89 7.73 7.2 7.1 6.4 6.51 6 5.95 التمور

 255.36 232.22 267.16 218.86 243.43 201.93 222.11 187.63 201.05 174.15 194.29 160.92 المجموع

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 خاصةو  الفبلحي اإلنتاج شعب لتحفيز ةالنجاع عقود بأىداؼ اػباص السابق اعبدوؿ يف مبلحظ ىو ما
 كبَت قصور ىناؾ بالتارل أخرى، جهة من الواسع االستهبلؾ ذاتو  جهة من الكبَتة َتاداالست فاتورة ذات الشعب

 الزيادة نسبة متوسط أف حيث اغببوب شعبة الشعب ىذه تتصدر الذايت، االكتفاء من ةمقبول سبن ربقيق يف
 نسبة متوسط كاف حيث آلماؿل ـبيبا كاف ؿبقق ىو ما لكن 0202-0229 الفًتة خبلؿ %7.03 اؼبستهدؼ

 من مطارألا لتساقط تذبذبو  السائدة اؼبناخية للظروؼ نتيجة للفًتة اإلنتاج متوسط يف البفاض أي عكسيا النمو
 اؼبتوسط أف حيث ،0202و0202،0200 سنوات ىي و كبَت البفاض عرفت اليت السنوات خاصة ،ألخرى سنة

 %7 نسبة أي مستهدؼ ىو ما حققت فقد الشعب باقي أما ،0202-0229 الفًتة خبلؿ %(9)كاف احملقق
 ات،اغبمضي شعب من كل النسبة ىذه عند استهدفت حيث ،0202-0229 الفًتة خبلؿ زيادة كمتوسط
 و %7.52 و %7.55 ،%7.89 ،%7.95 الًتتيب على نسبة دبتوسط اػبضرواتو  الصناعية الطماطم البطاطس،

 جد نسبة حققت اليت الصناعية الطماطم بالذكر لبصو  ،الشعب ؽبذه بالنسبة اؼبستهدؼ فاؽ احملقق اؼبتوسط
 فكانت %02 فاقت اليت الشعب أما ، %08.05 الفًتة خبلؿ النسبة بلغت اذ ةباؼبستهدف مقارنة مرتفعة

 تصدرت بينما بالًتتيب، %00.02و %00.09 ،%00.50 ةاحملقق النسب فكانت اػبضرواتو  الزيتوف البطاطس،
 بالتقريب اؼبستهدفة الزيادة نسبة فاقت حيث التمور مث الفواكو مث الزيتوف من كل اؼبستهدؼ النبايت اإلنتاج شعبة
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  و %00.09احملققة النسبة فكانت الفواكوو  للزيتوف بالنسبة ، %8.39 مث %8.20 ،%9.27 التوارل على كانتو  8%
 مقارنة معتربة جد ىي و %7.90 احملققة النسبة فكانت البقوليات أما اؼبستهدفة بالتقريب وىي 7.08%

 .تهدفةاؼبس عن ما نوعا بعيدة ىيو  %5.92 بالتقريب احملققة النسبة كانت اليت لتمورا أخَتاو  ، باؼبستهدفة
 مرتفعة جد بنسب مستهدؼ ىو ما حققت النبايت اإلنتاج شعب بعض أف استنتاجو يبكن ما
 ىو ما لتقريببا حققت شعب بينما للبقوليات، زيادة الزيتوف و اػبضروات البطاطس، الصناعية، كالطماطم
 ربقق دل بالتارلو  ،مستهدؼ ىو ما على لبفاضا عرفت فقط التمور شعبة أما الفواكوو  كاغبمضيات ،مستهدؼ

 وىو سالب النمو كاف حيث مستهدؼ ىو دبا مقارنة ريعذ فشل عرفت اليت اغببوب شعبة األخَت يف و اؽبدؼ،
 التجديد يف اؼبتمثل جانبها يف الشعبة ىذه بإنتاج النهوض يف اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية فشل يعكس ما

 :التارل اعبدوؿ يف موضح ىو كماالفبلحي،
 (2114-2119) النباتي اإلنتاج لشعب والمحقق المستهدف النمو نسبة متوسط(: 27) جدولال

 النمو         
 الشعبة

 النمو نسبة
 المستهدف

 النمو نسبة متوسط
 المستهدف

 النمو نسبة
 المحقق

 نسبة متوسط
 المحقق النمو

 (9) (45)    7,13          35,66     الحبوب

 28,25 141,24    7,55          37,73     الصناعية الطماطم

 7,91 39,54    5,53          27,66     البقوليات

 11,14 55,70    7,46          37,31     الخضروات

 12,52 62,61    7,89          39,46     البطاطس

 9,76 48,78    7,95          39,73     الحمضيات

 7,18 35,88    8,62          43,10     الفواكو

 11,29 56,46    9,47          47,33     الزيتون

 5,90 29,49    8,39          41,95     التمور

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر                                
 خبلؿ الريفيو  حيالفبل التجديد إسًتاذبية ظل يف  الشعب بعض يف كبَت بشكل النبايت اإلنتاج تطور

 شعب بإنتاج سبتاز فبلحية أقطاب خلق هبدؼ النجاعة عقود الوزارة لتبٍت نتيجة ىذا و ،0202-0229 اػبماسي
 من الواليات باقي عن سبيزىا معينة خصوصية منطقة لكل أف حيث اخل،.. واغبليب واػبضروات كاغببوب ةمعين

 التحكم يف خاصة غَتىا عن نسبية ميزة المتبلكها ىذاو  فيو، ادةالري ؽبا تكوف اف تستطيع اليت اإلنتاج نوع حيث
 الواليات كانت حيث معُت، صنف إلنتاج اؼبياه و األرض من الطبيعية العوامل موائمةو  التقنية األساليب يف

 :يلي كما الصنف حسب النبايت اإلنتاج يف الرائدة
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  :الحبوب إنتاج شعبة -
 وىذا التبعية، من والتخلص الذايت االكتفاء ربقيق رباوؿ اعبزائر مازلت اليت النباتية اؼبنتجات أىم بُت من  

 طيلة اؼبنشودة اؽبدؼ إذل تصل دل أهنا إال ،FNRPA و FNDIA صندوقي خبلؿ من معترب مارل دعم بتخصيص
 يوضح جدوؿ يلي فيماو  اخل،.... وبشرية وتكنولوجية يةطبيع أسباب لعدة طبقتها اليت السابقة اإلسًتاتيجية عمر
 عقود تطبيق بعد الرائدة الواليات حسب اعبزائر يف اؼبرويةو  احملصودة واؼبساحة اغببوب إنتاج متوسط تطور

 :النجاعة
 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب الحبوب إنتاج متوسط تطور( :  28) الجدول

 المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية
 (ىا) المحصودة

 احةالمس متوسط
 (ىا) المروية

  نمو نسبة متوسط
 (ىا) اإلنتاج

 ىا/ق المردودية متوسط

 17,02 14,11 465 3 786 252 581 302 4 تيارت

 14,72 (9.83) 170 5 790 173 382 557 2 سطيف

 14,14(2.08) 510 872 150 304 133 2 سيدي بلعباس

 14,10 101,42 950 6 250 153 163 160 2 ام لبواقي

 15,16 (2.32) 95 859 121 414 847 1 راسسوق اى

 17,47 2,25 202 1 548 653106 861 1 ميلة 

 17,87 (5.53) 116 1 134 104 941 860 1 مدية

 23,89 13,95 735 292 81 793 941 1 قالمة

 15,18 (2.02) 319 684 132 750 014 2 غيليزان

 20,76 (7.27) 669 3 038 77 055 599 1 عين الدفلة 

 16,84 13,30 160 3 307 113 643 908 1 معسكر

 22,66 4,14 340 681 65 404 488 1 فسنطينة

 22,21 1,20 018 1 994 77 973 731 1 بويرة

 15,54 6,29 119 579 90 927 407 1 تموشنت

 13,61 31,56 957 1 088 112 123 525 1 تلمسان

 15,77 (0.02) 866 597 82 702 302 1 الشلف

 12,98 (7.28) 727 12 331 117 754 522 1 باتنة

 14,90 (7.98) 508 1 880 79 585 190 1 البرج

 7,18 127,88 042 6 641 110 758 794 تبسة  

   965 50 350 204 2 906 151 35 المجموع

   40,97 80,56 79,72 الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
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 قنطار مليوف 35.05 قدره إنتاج دبتوسط الريادة احتلت والية عشر تسعة أف وؿاعبد من مبلحظ ىو ما 
 قدرىا وطنية نسبة متوسط يعادؿ ما ىوو  قنطار، مليوف 22.29 قدره لفًتةا لنفس وطٍت إنتاج متوسط من

 0.73 قدرىا إصبالية مساحة متوسط من ىكتار مليوف 0.0 كاف احملصودة اؼبساحة متوسط حيث ،79.70%
 ىكتار ألف 52.82 قدرىا مروية مساحة ومتوسط ،%82.52 قدره وطنية نسبة متوسط حوارل أي ،ىكتار فمليو 
 وطنية متوسطة كنسبة يبثل ما أي ىكتار ألف 002.20بػ قدرت اليت اؼبروية اإلصبالية اؼبساحة متوسط إصبارل من

22.97% . 
 :الخضر إنتاج شعبة -

 النجاعة عقود إمضاء بعد خاصةو  األخَتة السنوات يف باهلبلنت الفت بشكل اػبضر إنتاج شعبة تطورت 
 بينما %7.22 حدود يف كانت كلية بصفة اؼبستهدؼ النمو نسبة متوسط أف حيث ،ةاؼبختص اؼبصاحل طرؼ من

 من اإلنتاج كميات اختلفتو  %00.02 اذل 0202-0229 اي الفًتة نفس خبلؿ متوسط كنسبة وصلت احملققة
 :التارل اعبدوؿ يوضح كما النبايت اإلنتاج من النوع ىذا يف رائدة واليات نتكا حيث ،أخرى إذل والية

 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب الخضر إنتاج متوسط تطور( :  29) الجدول
 ىا/ق المردودية متوسط (اى) المروية المساحة متوسط (ىا) المزروعة المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية

 299 396 20 939 31 540 547 9 د سوفوا

 292 344 26 223 29 402 540 8 عين الدفلة

 256 369 11 442 27 041 027 7 بومرداس

 234 399 49419 28 293 678 6 معسكر

 217 053 28 053 28 030 077 6 مستغانم

 297 799 15 799 15 193 689 4 بسكرة

 202 744 13 505 20 238 148 4 سكيكدة

 248 889 10 223 16 448 015 4 يبازةت

 323 096 11 202 11 846 623 3 تيارت

 230 260 7 164 13 707 029 3 الجزائر

 329 301 8 112 9 075 001 3 الشلف

 150 075 10 924 17 186 695 2 غيلزان

 139 189 11 791 17 490 480 2 تلمسان

 215 903 10 903 10 235 346 2 المسيلة

 187 216 8 582 12 541 355 2 قالمة

 252 172 7 355 8 251 103 2 البويرة

 195 959 5 496 10 854 051 2 الطارف

  164 226 207 309 369 410 74المجموع
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  67,74 67,58 74,33الوطنٌةالنسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 ىكتار 457542بػ قدرت مزروعة حةمسا متوسط من قنطار مليوف 100 الكلي اإلنتاج متوسط بلغ

 دبتوسط مقارنة إنتاج زيادة بنسبة 0202-0229 سنوات خبلؿ ىذاو  ىكتار 333851بػ مروية مساحة ومتوسط
 اؼبساحة ىبص وفيما ،%38.52بػ اؼبساحة متوسط يف زيادة نسبةو  ،%93.88 بػػ تقدرب  0228-0222 سنوات
 اػبضر شعبة  يف الرائدة عشر السبعة الواليات بينما ،% 32.70بػ تقدر اؼبتوسط يف الزيادة نسبة فكانت اؼبروية
 من يقابلها وما ىكتار الف 329 بػ تقدر مستغلة مساحة من قنطار مليوف 72 حوارل االنتاج متوسط فكاف

 يربز ما وىذا كبَتة جد كانت اؼبنتوج متوسط يف الزيادة نسبة اف يبلحظ ما ىكتار، الف 002بػ مسقية مساحة
 FNRPA و FNDIA صندوقي خبلؿ من اؼبرصودة الكبَتة اؼببالغ خبلؿ من اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية دور
 أيضا أدرج اسًتاتيجي منتوج تعترب اليت البطاطس خاصةو  الدعم من معتربة نسبة على ػبضرا شعبة حازت اليت

 .اعبزائري لكللمسته بالنسبة أنبية من سبثلو ؼبا SYRPLAC بػ اػباص الدعم ضمن
 :البطاطس إنتاج شعبة -

 حيث اػبضروات لعائلة تنتمي ىيو  اغببوب بعد النبايت الطبع ذات اؼبنتوجات أىم من البطاطس تعترب 
 والسبب النجاعة عقود خبلؿ من اؼبنشود اؽبدؼ حققت أهنا باػبضروات اػباص السابق اعبدوؿ يف أوضحنا كما

 متوسطة زيادة كاف ؿبقق ىو ما بينما %7.89بػ زيادة متوسط ربقيق كاف اؽبدؼ أف حيث البطاطس، إنتاج شعبة إذل يرجع الرئيسي
 حيث الشعبة، ىذه يف اؼبختصة الواليات إنتاج زيادة يعكس ما وىو ،%00.50بػ 0202-0229 الفًتة خبلؿ
 :التارل اعبدوؿ حسب اإلنتاج يف الوالئية الريادة كانت

 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب طاطسالب إنتاج متوسط تطور( : 31) الجدول
 ىا/ق المردودية متوسط (ااى) المزروعة المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية

 327 867 25 997 467 8 واد سوؼ

 302 358 20 346 154 6 عُت الدفلة

 287 821 10 117 103 3 معسكر

 276 788 10 694 981 2 مستغازل

 324 571 5 603 806 1 بويرة

 319 646 4904 482 1 الشلف

 287 691 4 022 344 1 تيارت

 230 421 5 888 247 1 تلمساف

 296 116 4 435 217 1 غليزاف

 239 216 4 392 006 1 سكيكدة
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  495 96 987 811 28 المجموع

  70.90 73.19  الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 مليوف08.80 بلغ البطاطس شعبة إنتاج يف واليات عشر إنتاج متوسط أف اعبدوؿ من حظمبل ىو ما 

 من ىكتار ألف 92.29 ومساحة قنطار، مليوف 39.32 وطٍت إنتاج إصبارل من %73.09 نسبة يبثل ما قنطار
 .%72.92 يعادؿ ما اي ىكتار ألف 032   بػ قدرت إصبالية مساحة

 :الصناعية الطماطم إنتاج شعبة -
 حققت اليت الصناعية، الطماطم شعبة قبد اإلنتاج من مرتفعة مستويات ربقيق يف الرائدة الشعب بُت من 

 من إصباليا مستهدفا كاف ما بينما %08.05 تقريبا بلغت 0202-0229 الفًتة خبلؿ النمو من متوسطة نسبة
 كما اإلنتاج من النوع ؽبذا تجةاؼبن الواليات كانت حيث %7.55 كانت والية بكل اػباصة الناجعة عقود خبلؿ

 : يلي
 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب  الصناعية الطماطم إنتاج متوسط تطور( :31)الجدول

 المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية
 (اى) المزروعة

 المردودية متوسط
 ىا/ق

 432,58 670 6 317 885 2 سكيكدة

 640,04 933 2 918 876 1 قاؼبة

 530,06 731 2 410 447 1 الطارؼ

 303,71 607 2 783 791 عنابة

  940 14 428 001 7 المجموع

  86,89 89,20  الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 27 بلغ الصناعية الطماطم شعبة انتاج يف واليات أربع انتاج متوسط أف اعبدوؿ من مبلحظ ىو ما

 من ىكتار ألف 02.92 ومساحة قنطار، مليوف 7.82 إنتاج إصبارل من %89.02 نسبة يبثل ما قنطار مليوف
 .%82.89 يعادؿ ما اي ىكتار ألف 07.09   بػ قدرت إصبالية مساحة

 :اللوزيات و النواة ذات الفواكو إنتاج شعبة -
 عقود يف اؼبستهدفة طةاؼبتوس النمو نسبة يف البفاضا للوزياتوا النواة ذات الفواكو إنتاج شعبة عرفت 

، %7.08 كانت احملققة اؼبتوسطة النسبة بينما %8.20 حدود يف متوسطة كنسبة مستهدفا كاف ما حيث النجاعة
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 يف موضح ىو كما النبايت اإلنتاج شعب من النوع ىذا بإنتاج زبتص اليت الواليات من ؾبموعة ىناؾ وكانت
 :التارل اعبدوؿ

 النجاعة عقود بعد الوالية حسب اللوزيات و النواة ذات الفواكو جإنتا  متوسط تطور(:  32) الجدول
(2119-2114) 

 ىا/ق المردودية متوسط (اى) المنتجة المساحة (اى) المزروعة المساحة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية
 172 041 9 635 9 671 553 1 بليدة

 128 395 8 791 9 777 072 1 باتنة

 97 498 9 268 13 170 924 عُت الدفلة

 114 412 6 268 7 206 733 سكيكدة

 71 073 10 990 11 677 716 اؼبسيلة

 103 933 6 729 7 373 711 تيبازة

 86 004 7 104 8 040 600 اعبلفة

 87 802 6 511 7 398 594 مستغازل

 45 257 13 048 18 485 590 اؼبدية

 35 209 15 604 16 933 527 تلمساف

 127 901 3 068 4 564 495 بومرداس

 94 888 4 915 4 636 460 غيلزاف

 54 383 7 932 11 550 401 خنشلة

  796 108 863 130 480 382 9 المجموع

  55,11 51,87 71,02  الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 النواة ذات الفواكو بةشع انتاج يف واليات عشر ثبلثة انتاج متوسط أف اعبدوؿ من مبلحظ ىو ما 
 ومساحة قنطار، مليوف 03.00 وطٍت إنتاج إصبارل من %70.20 نسبة يبثل ما قنطار مليوف 9.38 بلغ اللوزياتو 

 .%50.87 يعادؿ ما اي ىكتار ألف 097.77بػ قدرت إصبالية مساحة من ىكتار ألف 032.82
 :الزيتون إنتاج شعبة -
 بالغة أنبية ؽبا كانت بالتارلو  النجاعة، عقود ضمن اؼبدرجة الشعب بُت من كانت الزيتوف إنتاج شعبة 

 النوع ىذا إلنتاج الًتبة و اؼبناخ حيث من اعبزائر واليات معظم هبا سبتاز اليت الطبيعية الظروؼ مبلئمة حيث من
 سبةالن بينما % 11,29بػ 0202-0229 الفًتة خبلؿ احملققة اؼبتوسطة النسبة عكستو ما ىذاو  اإلنتاج، شعب من

 الرائدة الواليات جاءت و ،%7.27 حدود يف فكانت الفًتة نفس خبلؿ النجاعة عقود يف اؼبستهدفة اؼبتوسطة
 :   التارل اعبدوؿ يوضح كما الشعبة ؽبذه اؼبنتجة
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 (2114-2119) النجاعة عقود يعد الوالية حسب الزيتون إنتاج متوسط تطور( : 33) الجدول
 لتر: الوحدة         

 اإلنتاج متوسط الوالية
 (لتر)

 األشجار متوسط
 المغروسة

 األشجار متوسط
 المثمرة

 المردودية متوسط
 شجرة/كغ

 قنطار/لتر المردودية

 08.77 16,87 698 202 4 341 283 3 688 313 11 جباية

 07.22 15,92 038 871 2 264 491 2 975 698 6 تيزي وزو

 07.52 12,38 123 160 2 612 969 1 400 859 3 البويرة

 08.23 19,76 510 122 1 094 944 638 105 3 جيجل

 09.73 22,07 728 922 702 982 450 796 2 سكيكدة

 09.88 15,42 866 465 1 045 327 1 100 380 2 سطيف

 02.25 12,77 024 057 1 380 385 1 925 511 1 برج بوعريريج

 2.72 18,95 335 844 134 315 1 263 318 باتنة 

  322 646 14 572 698 13 438 984 31 المجموع
 

 51,01 44,15 83,15  الوطنية النسبة


 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 لًت مليوف 30.98  بلغ الزيتوف شعبة إنتاج يف واليات شباشل إنتاج متوسط أف اعبدوؿ من مبلحظ ىو ما 

 شجرة مليوف  02.22 اؼبثمرة األشجار عدد متوسط و لًت، مليوف 27.00 إنتاج إصبارل من %83.05 نسبة يبثل ما
 .منتجة شجرة مليوف 08.70 إصبارل متوسط من %50.20 نسبة يبثل ما

 :التمور إنتاج شعبة -
 كاف اليت اؼبتوسطة النسبة اف حيث النجاعة عقود خبلؿ من استهدفت األخرى ىي التمور إنتاج شعبة 

 على احملقق اإلنتاج متوسط صبلة اف حيث ،هاقربقي يف لوالياتا معظم فشلت بينما %8.39 ىي ربقيقها دااؼبر 
 الواليات ترتيب كاف حيث مستهدؼ، ىو عما نسبيا بعيدة وىي ،%5.92 حدود يف كانت الوطٍت اؼبستوى
 :يلي كما الشعبة ىذه انتاج يف الرائدة

 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب التمور إنتاج متوسط تطور(: 34) الجدول
 األشجار متوسط اإلنتاج متوسط الوالية

 المغروسة
 األشجار متوسط

 المثمرة
 المردودية متوسط
 شجرة/كغ

 82,50 430 351 3 577 214 4 778 764 2 بسكرة

 62,84 031 076 3 995 712 3 842 932 1 واد سوؼ

 56,24 535 953 1 675 468 2 714 098 1 ورقلة

 32,40 042 594 2 717 677 3 559 840 ادرار
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 47,01 207 958 960 208 1 500 450 غرداية

  245 933 11 924 282 15 392 087 7 المجموع

  88,39 84,48 93,62  الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
 ما قنطار مليوف 27 بلغ التمور شعبة انتاج يف واليات طبس انتاج متوسط أف اعبدوؿ من مبلحظ ىو ما 

 مليوف  00.93 اؼبثمرة األشجار عدد متوسطو  قنطار، مليوف 7.57 إنتاج متوسط إصبارل من %93.20 نسبة يبثل
 .منتجة شجرة مليوف13.5 إصبارل متوسط من %88.9 نسبة يبثل ما شجرة
 :النجاعة عقود تنفيذ بعد الحيواني اإلنتاج شعب 2.2

 خاصةو  اغبيواشل اإلنتاج يف باع ؽبا اليت الواليات مس أيضا النجاعة عقود يف احملتوى اغبيواشل اإلنتاج
 وأقطاب البيضاء واللحـو اخل،.. بسكرة اؼبسيلة، البيض، اعبلفة، السهبية الواليات بالذكر لبص و اغبمراء اللحـو
 يواشلاغب اإلنتاج وضحي اؼبوارل اعبدوؿ حيث اخل،... الربج سطيف، يرة،البو  واليات يف فبثلة خاصة قبدىا اإلنتاج

 :يلي كما أنواعو باختبلؼ
 (2114-2119) فعليا والمحقق النجاعة لعقود المستهدف الحيواني اإلنتاج(:35) الجدول

 MADRP إحصائيات على باالعتماد: المصدر

 من سطرت اليت متفاوتة وبقيم األىداؼ حققت اغبيواشل اإلنتاج شعب أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 والية كل سبيز اليت واإلمكانيات اػبصائص حسب وعلى الفبلحية، للمصاحل الوالئية واؼبديريات الفبلحة وزارة قبل
 األوذل السنة يف مستهدؼ ىو ما ربقق دل اغبليب شعبة أف حيث اغبيواشل، اإلنتاج شعب من معينة أنواع إنتاج يف
 مليوف 29و مليار 20مستهدؼ ىو ما بينما لًت مليوف 39و مليار 20 اإلنتاج قيمة وصلت حيث العقود تطبيق من
 باقي أما وبالزيادة، مستهدؼ ىو ام حقق السنة ىذه بعد لكن ،%(2.08) حوارل كانت العجز نسبة أف أي لًت،

 السنة من مستهدؼ ىو ما حققت قد فكانت والصوؼ العسل البيض، البيضاء، اللحـو اغبمراء، اللحـو الشعب

 السنوات
2119 2111 2111 2112 2113 2114 

 المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق الهدف المحقق لهدفا
 2.82 2.28 2.7 3.92 2.2 3.79 2.0 3.25 3.80 3.50 3.22 3.39 (ق/م) الحمراء اللحوم

 2.23 3.05 2.08 3.00 3.2 3 3.32 0.89 0.80 0.77 0.29 0.25 (ق/م) البيضاء اللحوم

9) الحليب إنتاج
 3.5 3.03 3.2 3.22 3.29 0.730.930.88 0.7 0.2 0.39 0.29 (ؿ02

2) اغبليب صبع
 923.2 0090 830.9 0228 722.9 902.2 532.3 833.7 393.3 755.0 322.5 208.0 (ؿ 02

 2.22 2.59 5.98 2.25 5.30 2.33 2.80 2.00 2.37 2.02 3.38 3.99 (مليون) البيض

 57.0 59.30 20.2 52.25 53.0 29.80 28.8 28.7 28.8 20.78 22.0 38.22 (الف) العسل

 327.7 302.2 328.8 095.9 305 070.50 080.3 052.0 020.0 025.22 078.0 032.0 (الف) الصوف
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 من صاحبو وما 0222 سنة الفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط السابقة لآلثار نتيجة وىذا 0229 سنة منذ أي األوذل
 للضبط الوطٍت الصندوؽ الصناديق ىذه وأبرز اإلنتاج، من النوع ؽبذا منح بتقدصل قامت اليت الدعم صناديق انشاء

 اطار يف اؼبنشاة والصناديق FPZPP النباتية والوقاية اغبيوانية الصحة ترقية وصندوؽ FNRDA الفبلحية والتنمية
 الوطٍت والصندوؽ FNDIA الفبلحي االستثمار لتنمية الوطٍت كالصندوؽ اؼبستدامة الريفية التنمية اسًتاتيجية

 اف علمنا اذا مطلوب ىو فبا أقل وردبا حاصل، ربصيل إال ىي ما النتائج وىذه FNRPA الفبلحي اإلنتاج لضبط
 دوف القرار أصحاب طرؼ من وضعت بإنتاجها سبتاز اليت الشعب ويف والية كل طرؼ من اؼبستهدؼ النمو نسبة

 وفرت اذا ربقيقها تستطيع اليت اإلنتاج فرص ىي وما والية كل هبا تازسب اليت الفعلية لئلمكانيات اغبقيقي الرجوع
 .اخل... اغبلوب األبقار عدد يف وزيادة علف من اإلنتاجية اؼبتطلبات صبيع ؽبا

 (2114-2119) الحيواني باالنتاح الخاصة النجاعة لعقود والمحقق المستهدف النمو نسبة متوسط(: 36) الجدول
 النمو          
 بةالشع

 النمو نسبة
 المستهدف

 النمو نسبة متوسط
 المستهدف

 النمو نسبة
 المحقق

 نسبة متوسط
 المحقق النمو

 7,07 35,34 3,78 18,88   الحمراء اللحوم

 17,62 88,10 4,17 20,83   البيضاء اللحوم

 7,98 39,92 5,34 26,72   الحليب إنتاج

 25.04 125.22 16.13 82.23 الحليب جمع

 12,74 63,70 2,84 14,21   البيض

 7,78 38,89 9,13 45,67   العسل

 6,07 30,35 11,36 56,82  الصوف

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 وىذه شعبو، دبختلف النجاعة عقود تطبيق فًتة خبلؿ اإلنتاج حيث من زيادة اغبيواشل اإلنتاج عرؼ
 دامةاؼبست الريفية التنمية إسًتاتيجية إطار يف األبقار و اؼبواشي يبؼبر  اؼبقدـ الدعم غبجم طبيعية نتيجة ىي الزيادة

 اغبمراء، اللحـو شعبو دبختلف اغبيواشل اإلنتاج أف قبد حيث الريفي، التجديدو  الفبلحي التجديد شقيها يف
 بيض،ال البيضاء، اللحـو اغبليب، إنتاج شعبة أما رعوي، طابع ذات سهبية واليات يف إنتاجها يًتكز الصوؼ
 اؼبناخ وموائمة جهة من اغببوب بإنتاج لتميزىا ىذاو  الساحل و ياالعل اؽبضاب يف خاصة إنتاجها تركز العسل

 :يلي كما اغبيواشل اإلنتاج شعب مدخبلت تطور كاف حيث أخرى، جهة من التكنولوجياو 
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 (2114-2119) الحيواني اإلنتاج مدخالت تطور: (37) جدولال
 رأس ألف: الوحدة

 % الزيادة نسبة متوسط 2114 2113 2112 2111 2111 2119 سنواتال

 5,06 1072.51 / 966.09 940.69 880.080915.4 الحلوب األبقار 

 جميع األبقار
 األنواع

0280.231747.7 1790.14 1843.93 / 2049.65 5,12 

 5,38 27807.73 26572.9 25194.1 23989.33 00222.5822868.7 المواشي

 5,32 5129.83 4910.7 4594.5 4411.02 3920.004287.3 زالماع

 3,34 354.46 344.01 340.14 318.75 313.99 320.00 اإلبل

 (1.20) 42.01 45.03 46.23 44.2 22.8243.65 الخيل

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 بواسطة الفبلحي جديدالت إطار يف FNDIA صندوؽ طريق عن الفبلحي اإلنتاج من النوع ىذا دعم
 إطار يف FSAEPEA الفبلحُت اؼبستغلُت صغارو  اؼبواشي مريب بدعم اػباص صندوؽالو  الوالئية الفبلحة مديريات
 مليار 3.027 إصبارل دببلغ 0229 يف الصندوؽ ىذا انشأ حيث الوالئية، الغابية احملافظات بواسطة الريفي التجديد

 .0203-0229 األخَت اػبماسي خبلؿ دينار
  880 من ارتفعت حيث اغبلوب بقاراأل من اغبيواشل اإلنتاج مدخبلت أغلب يف ارتفاع مبلحظ ىو ما

 بػ 0202-0229 الفًتة خبلؿ متوسطة زيادة بنسبة 0202 سنة بقرة مليوف 0.27 اذل 0229 سنة حلوب بقرة  لفأ
 0.28 من ارتقت حيث %5.00 بػ ألبقارا صبيع ألنواع الفًتة لنفس اؼبتوسطة الزيادة نسبة كانت بينما ، % 5.06
 بالنسبة اؼبتوسط يف الزيادة نفس كانت تقريبا و ،0202 سنة بقرة مليوف 0.229 اذل 0229 سنة بقرة مليوف

 اؼبواشي أي لؤلوذل بالنسبة الزيادة مقدار كاف حيث بالًتتيب  %5.30و %5.38 كانت حيث اؼباعز و للمواشي
 إذل 0229 سنة مليوف 3.92  من ارتفعت اؼباعز و 0202 سنة مليوف 07.8 اذل 0229 سنة مليوف 00.22 من

 قدر حيث البفاض فًتات ىناؾ كانت أي لبابالس الزيادة متوسط كاف اػبيل اف اال ،0202 سنة مليوف 5.00
 ةالريفي التنمية اسًتاتيجية هبا جاءت الذي التوقعات عكس جاءت ردبا نسبة وىي ، %(0.0) بػ للخماسي اؼبتوسط

 .FNDIA صندوؽ خاصةو  الفبلحة من النوع ؽبذا الدعم صزبصي خبلؿ من اؼبستدامة
 حيث ،الزيادة متوسط يف جدا ةمتقارب كانت النسبة أف السابق اعبدوؿ خبلؿ من استخبلصو يبكن ما 

 اجاإلنت من النوع ىذا لتطوير اعبزائرية اغبكومة طرؼ من اؼبقدـ الدعم حجم تعكس ال نسبة ىي و %5 قاربت
 انتاج زيادة يف  الرائدة الواليات من ؾبموعة ىناؾ وكانت ،اغبيواشل اإلنتاج شعب يف أساسية بصفة تدخل اليت

 األبقار عدد طريق عن اغبليب شعبة يف الزيادة قبد حيث النبايت، اإلنتاج شعب غرار على اغبيواشل االنتاج شعب
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 أنواعها بكل األبقار يف تمثلةاؼب الشعبة مدخبلت طريق عن اغبمراء اللحـو وشعبة اؼبستوردة،و  احمللية اغبلوب
 :يلي كما الرائدة الواليات ىذه كانتو  اإلبل، و اؼباعز و اؼبواشيو 

 :الحليب إنتاج شعبة -
 يف مادة أىم لكونو ىذا و الريفية، التنمية إسًتاتيجية واضعي اىتماـ ابرز بُت من اغبليب إنتاج رفع 

 دبوسط استهدفتو الناجعة عقود أف اذ الفرد، استهبلؾ يف أساسية صفة من يبلكو ؼبا قاطبة اغبيواشل اإلنتاج شعب
 ،%7.98  بلغ الفًتة نفس خبلؿ احملقق الزيادة متوسط أف حيث ،%5.32 بػ قدر 0202-0229 الفًتة خبلؿ مبو

 : التارل اعبدوؿ وفق الشعب من النوع ىذا إنتاج ريادة يف الواليات من ؾبموعة وجاءت
 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب الحليب إنتاج متوسط: (38)لجدو ال

 الوالية
 اإلنتاج متوسط

 (لتر ألف)
  نمو متوسط نسبة

 % اإلنتاج

 عدد متوسط
 الحلوب األبقار

 نمو متوسط نسبة
 الحلوب األبقار

% 

 ألف) اإلنتاج متوسط
 (يوم/لتر

 662,15 5,4 998 69 9,15 685 241 سطيف

 418,25 5,54 378 22 6,62 661 152 باسبلع سيدي

 412,67 19,81 300 28 31,18 623 150 باتنة

 358,88 1,53 153 78 4,49 990 130 سكيكدة

 291,19 8,47 211 44 12,3 284 106 وزو تيزي

 280,76 4,8 272 22 3,57 479 102 اؼبدية

 260,28 3,91 379 40 10,05 001 95 ميلة

 256,18 4,32 370 28 8,11 505 93 قسنطينة

 250,98 3,19 642 47 7,48 607 91 اىراس سوؽ

 241,84 2,84 788 16 2714,08 88 مستغازل

 235,28 3,66 634 6 1,21 876 85 تبسة

 215,76 3,42 730 40 11,37 754 78 البويرة

 217,78 3,54 535 3,9713 490 79 اعبلفة

 216,43 3,69 142 46 7,66 997 78 تيارت

 211,99 14,21 301 19 14,56 377 77 لبواقي اـ

 210,57 12,03 748 15 85717,42 76 بوعريريج برج

 210,21 1,83 333 16 4,91 725 76 البيض

   914 556 184 807 1  المجموع

   58,29 60,38 الوطنية النسبة
 MADRPإحصاءات على باالعتماد: المصدر
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 827و مليار  20 بلغ 0202-0229 الفًتة خبلؿ والية عشر سبعة جإنتا  متوسط أف نبلحظ اعبدوؿ من
 الذي الفًتة نفس خبلؿ الوطٍت اإلنتاج متوسط إصبارل من %22.83 نسبة يبثل ما وىو لًت ألف 082و مليوف
 أحسن من باتنة والية وكانت ،%7.98 ىو احملقق بينما %5.32 بنسبة النجاعة عقود يف الزيادة متوسط حدد

 سطيف والية كانت اإلنتاج متوسط حيث من بينما %30.08بػ الفًتة ىذه خبلؿ احملققة الزيادة نسبة يف الواليات
 الشعبة ؽبذه الكلي اإلنتاج عملية يف الداخل اغبليب صبع متوسط بينما لًت، ألف 285و مليوف 020 بػ الرائدة ىي

 :كاأليت النجاعة عقود تطبيق فًتة خبلؿ الوالئية نتائجو فكانت

 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب الحليب جمع متوسط: (39) جدوللا

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 827و مليوف 389 بلغ 0202-0229 الفًتة خبلؿ اغبليب صبع متوسط أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من 
 اغبليب صبع إصبارل من %32.79 نسبة ثليب ما وىو الشعبة ىذه إنتاج يف رائدة واليات عشر ؾبموع يف لًت ألف
 إصبارل من %32.00 نسبة يبثل ما وىو حلوب بقرة 972 و ألف 305 متوسط من وىذا الوطٍت اؼبستوى على

 707و مليوف 75 دبتوسط اغبليب صبع يف الريادة سطيف والية احتلت حيث الفًتة، نفس خبلؿ اغبلوب األبقار
 إنتاج ومتوسط بقرة 998 ألف 29 اغبلوب األبقار عدد متوسط من %39.29 مبو نسبة دبتوسط وىذا لًت ألف

 تطبيق فًتة خبلؿ اغبليب صبع من اؼبستهدفة النسبة أف حيث قنطار، ألف 789 و ألف 530 خضراء أعبلؼ

 جمع متوسط الوالية
 الحليب

 (لتر ألف)

 متوسط نسبة
 جمع نمو

 % الحليب

 إنتاج متوسط
 الواحدة البقرة

  المردودية
 بقرة) المتوسطة

 (اليوم في لتر/

  مساحة متوسط
 األعالف

 ىكتار  الخضراء

 األعالف إنتاج متوسط
 قنطار المزروعة الخضراء

 789 532 594 8 2,96 082 1 39,49 727 75 سطيف

 476 187 2 955 5 3,56 301 1 27,07 516 57 تيزي وزو

 109 102 175 1 5,44 984 40128,411 44 سيدي بلعباس

 987 427 471 2 5,91 156 2 56321,32 40 تلمساف

 407 70 564 1 6,48 364 2 24,46 223 37 برج بوعريريج

 645 150 401 2 3,16 152 1 11,37 688 32 قسنطينة

 418 82 947 3 1,81 661 37,04 503 31 سوؽ اىراس

 148 102 2 378 16 2,53 924 31,12 159 26 باتنة

 565 391 572 2 1,50 546 34,56 044 22 ميلة

 764 234 547 5,95 172 2 (3.23) 023 22 بليدة

 306 282 6 604 45 39,3 14342 251.22 847 389  المجموع

 40,84 32,97  43.19  63,79 الوطنية النسبة
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 متوسط أما ،%05.22 ىي احملققة بينما %02.03 كانت الوطٍت اؼبستوى على 0202-0229 النجاعة عقود
 وطٍت إنتاج ؾبموع من %22.82 نسبة سبثل ما وىي قنطار 322و ألف 080و مبليُت 22 فكانت اؼبنتجة األعبلؼ

 272 و ألف 087و مليوف 20 بػ اؼبتوسط اإلنتاج حيث من اؼبقدمة يف وزو تيزي والية وجاءت الفًتة، نفس خبلؿ
، يف لًت 2.28 بػ ةالرياد يف بوعرريج برج والية فكانت اإلنتاجية حيث من البقرة مردودية أما قنطار،  على أما اليـو

، يف لًت 0.75   الواحدة للبقرة اإلنتاجية اؼبردودية فكانت الوطٍت اؼبستوى  .   ضعيفة جد نسبة وىي اليـو
 :الحمراء اللحوم إنتاج شعبة -

 اليت الطبيعية للخصائص ىذا و اغبمراء، اللحـو إنتاج جودة حيث من الرائدة الدوؿ بُت من اعبزائر تعترب 
 عقود يف اؼبتواجدة الشعب ابرز من كانت لذا السهبية، اؼبناطق خاصةو  ؤلعشابل تنوع من اؼبراعي هبا سبتاز

 %3.78بػ تقدر كانت 0202-0229 الفًتة خبلؿ اؼبستهدفة النسبة أف حيث اغبيواشل باالنتاج اػباصة الناجعة

 ،%7.27 الفًتة ولنفس بلغ حيث باؼبستهدؼ مقارنة مرتفع جد كاف الفًتة لنفس ةاحملقق النسبة متوسط أف فيحُت

 : التارل اعبدوؿ يعكسو ما وىو الشعبة ىذه إنتاج ريادة يف الواليات من ؾبموعة حلت و
 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب الحمراء اللحوم إنتاج متوسط: (41) جدولال

 الوالية
 اإلنتاج متوسط
 (ق)

 األبقار عدد متوسط
 أنواعها بكل

 الماعز عدد متوسط األغنام عدد متوسط
 نمو نسبة متوسط

 % اإلنتاج
 10,79 980 360 060 914 2 29920 638 360 اعبلفة

 8,88 411 164 292 617 1 25576 039 242 البيض

 5,1 500 139 667 581 1 36227880 227 اؼبسيلة

 5,23 019 205 043 769 1 87420661 192 لغواط

 9,89 283 180 845 880 1 46864 703 181 تيارت

 11,58 025 78 826 499 124530 270 175 سطيف

 5,64 818 66 625 143 1 37536 492 155 النعامة

 2,61 322 25 000 626 35662 801 147 بلعباس سيدي

 19,09 904 41 071 103 35066 691 146 باتنة

 7,33 516 41 949 352 90349 793 138 ميلة

 15,14 333 194 333 893 12500 204 113 تبسة

 4,04 383 240 155 882 3932 134 113 بسكرة

 2,57 300 93 829 818 47991 395 107 مدية

 5,02 727 489 170 498 5765 541 106 سوؼ واد

  521 321 2 865 580 15 544232 937 408 2  المجموع
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  72,46 77,09 29,86 56.88 الوطنية النسبة
 MADRP إحصاءات على عتمادباال: المصدر

 للسنوات إنتاج كمتوسط قنطار مليوف 0.2 قيمتو ما رائدة والية عشر ثبلثة إنتاج بلغ اعبدوؿ خبلؿ من
 قنطار، مليوف 2.30 الفًتة لنفس وطٍت إنتاج متوسط ؾبموع من وطنية كنسبة %52.88 يبثل ما  0229-0202
 الدولة اىتماـ وجوب من يعزز ما وىذا ألف، 322  ؼبتوسط ابإنتاجه األورل اؼبرتبة اعبلفة والية احتلت حيث

 خاصةو  الذكر السابقة للواليات غبمراءا اللحـو لشعبة اغبيواشل اإلنتاج بتطوير اػباص الدعم ؿاجمل توجيههاو 
 .  السهبية

 :البيضاء اللحوم إنتاج شعبة -
 الوطٍت اؼبستوى على الزيادة نسبة طمتوس بلغ حيث مرتفعة مبو بوتَتة البيضاء اللحـو انتاج شعبة سبيزت 

 نفس خبلؿ اؼبستهدفة اؼبتوسطة بالنسبة مقارنة كبَت بارتفاع ىذا و%07.20 قيمتو ما 0202-0229 الفًتة خبلؿ
 اعبدوؿ وفق الشعبة ىذه إنتاج ريادة يف التالية الواليات جاءت و ،%2.02بػ اؼبختصة اعبهات قدرهتا حيث الفًتة
 :التارل

 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب البيضاء اللحوم إنتاج متوسط :(41) جدولال
 قنطار مليون: الوحدة       

 % اإلنتاج نمو نسبة متوسط (ق) اإلنتاج متوسط الوالية

 31,29 011 293 باتنة

 61,31 998 285 البويرة

 15,06 593 215 سطيف

 13,29 237 177 عين الدفلة

 10,32 496 158 تيزي وزو

 23,41 295 158 تلمسان

 23,95 645 155 المدية

 1,05 097 133 بومرداس

 20,41 971 135 ميلة

 24,02 823 129 برج بوعريريج

 9,79 875 128 معسكر

 6,03 745 114 المسيلة

 2,45 985 113 بجاية

 770 200 2 المجموع
 63,66 الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
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 يبثل ما أي قنطار مليوف 0.0 قيمتو ما البيضاء اللحـو من والية عشر ثبلثة إنتاج بلغ اعبدوؿ خبلؿ من
 لئلنتاج متوسط مبو نسبة أعلى البويرة والية عرفت حيث ، قنطار مليوف 3.25 إصبارل متوسط من 23.66%

 .%20.30 بنسبة

 :البيض إنتاج شعبة -
 بنسبة استهدفت اليت اغبيواشل اإلنتاج شعب بُت من كانت حيث لشعبةا ؽبذه أنبية الناجعة عقود أولت 

 حوارل يف كاف الفًتة لنفس احملقق النسبة متوسط بينما %0.82  دبقدار 0202-0229 الفًتة خبلؿ متوسطة مبو
 ىذه إنتاج يف الرائدة الواليات وجاءت التوقعات، كل فاؽ حيث باؼبستهدؼ مقارنة معترب جد ىوو  ،00.72%

 :التارل اعبدوؿ وفق لشعبةا
 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب البيض إنتاج متوسط: (42) جدولال

 ألف: الوحدة
(ؽ) اإلنتاج متوسط الوالية   % اإلنتاج مبو متوسط نسبة 

 23,95 814 971 باتنة

 10,46 436 488 سطيف

بوعريريج برج  430 447 10,94 

 3,87 920 311 البويرة

يةجبا  310 633 1,39 

 1,48 047 266 بومرداس

 0,24 121 228 معسكر

 9,21 098 211 مستغازل

  514 218 3 المجموع

الوطنية النسبة  63,49  

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 %23.29 يبثل ما أي بيضة مليار 3.00 قيمتو ما البيض من واليات شباشل إنتاج بلغت اعبدوؿ خبلؿ من
 .%03.95 بنسبة لئلنتاج متوسط مبو نسبة أعلى باتنة والية عرفت حيث بيضة، مليار 25 إصبارل وسطمت من
 :العسل إنتاج شعبة -

 ىذاو  األخرى بالشعب مقارنة مرتفع ىوو  ،%9.03 بػ قدر مبو نسبة دبتوسط استهدفت العسل إنتاج شعبة 
 من إنشائها تكاليف البفاضو  جهة من أنبية من لكوسب ؼبا هبا اإلنتاج رفع بغية الشعبة ؽبذه اؼبقدـ للدعم نتيجة
 مبوه نسبة بلغت الفًتة إنتاج متوسط بينما الشباب، من كبَتة شروبة سبس أف تستطيع حيث ،أخرى جهة
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 الواليات من ؾبموعة كانتو  ، الشعبة ىذه ىبص فيما ؼبستهدؼا ىدفها النجاعة عقود ربقق دل وبالتارل ،%7.70بػ
 : التارل اعبدوؿ يربزه كما عسلال إنتاج يف رائدة

 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب العسل إنتاج متوسط: (43) جدولال
 قنطار: الوحدة                               

  % اإلنتاج مبو متوسط نسبة (ؽ) اإلنتاج متوسط الوالية
 26,95 158 5 بويرة

 22,85 226 4 بليدة

 33,64 150 4 سكيكدة

 7,83 080 3 باتنة

 34,89 458 2 اىراس سوؽ

 13,29 133 2 وزو تيزي

 1,66 109 2 الشلف

 80,52 868 1 جيجل

 3,68 680 1 تلمساف

 25,85 622 1 قاؼبة

 25,68 609 1 الطارؼ

 12,72 582 1 بومرداس

 17,77 551 1 ميلة

 225 33 المجموع

 64,69 الوطنية النسبة

 MADRPإحصاءات على باالعتماد: المصدر

 يبثل ما أي قنطار ألف 33.00 قيمتو ما العسل من والية عشر ثبلثة إنتاج بلغت اعبدوؿ خبلؿ من
 لئلنتاج متوسط مبو نسبة أعلى جيجل والية عرفت حيث قنطار، ألف 50.35 إصبارل متوسط من 22.29%
 .%82.50 بنسبة
 الصوف إنتاج شعبة -

 اؼبستهدفة النسبة أف حيث اؼبواشي، مبو ؼبتوسط كبَتة بصفة ىبضع الصوؼ انتاج لشعبة اؼبتوسط النمو 
 عند كاف احملقق النسبة متوسط بينما 0202-0229 الفًتة خبلؿ %00.32 بلغت الشعبة ؽبذه النجاعة عقود يف

 النسبة يواكب دل الذي %5.38 اؼبواشي متوسط لنمو راجع ىذاو  اؼبنشودة اؽبدؼ ربقق دل ومنو ،%2.27 حدود
 :التارل اعبدوؿ يوضح كما الشعبة ىذه إنتاج ريادة يف الواليات من ؾبموعة جاءت حيث تهدفة،اؼبس
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 (2114-2119) النجاعة عقود بعد الوالية حسب الصوف إنتاج متوسط: (44) جدولال
 نمو متوسط نسبة (ق) اإلنتاج متوسط الوالية

 % اإلنتاج
 4,87 217 46 اعبلفة

 6,83 587 32 األغواط

 4,11 117 25 لةاؼبسي

 8,44 721 20 البيض

 12,84 211 19 تيارت

 5,26 817 10  بلعباس سيدي 

 46,54 511 10 باتنة

 8,49 283 10 بسكرة

 5,91 040 10 النعامة

 15,73 878 8  سعيدة 

 10,07 383 8  ىراس سوؽ 

  112 201 المجموع

  64,79 الوطنية النسبة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر                      

 يبثل ما أي قنطار ألف 020 قيمتو ما الصوؼ من والية عشر إحدى إنتاج بلغت اعبدوؿ خبلؿ من
 بنسبة لئلنتاج متوسط مبو نسبة أعلى باتنة والية عرفت حيث قنطار، ألف 300 إصبارل متوسط من 22.79%
22.52%. 

 PIBA الفالحي اإلجمالي المحلي الناتج على الفالحي الدعم ألثر االقتصادي التفسير .3

 بيانات نستعرض PIBA الفبلحي اإلصبارل احمللي الناتج على الفبلحي الدعم ألثر االقتصادي تفسَتال
 ؽبذا اؼبنشأة الدعم صناديق ؼبختلف والفبلحي الريفي الدعم من اؼبدفوعات حجم يبُت الذي اؼبوارل اعبدوؿ
 : يلي كما الفبلحي اإلصبارل احمللي والناتج رلاإلصبا احمللي الناتج وحجم الغرض،
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 PIBA  الفالحي المحلي الناتج إلى والفالحي الريفي الدعم(: 45) الجدول

 السنوات

 حجم
 المدفوعات

 الدعم من
 الفالحي
 والريفي

 (دينار مليار)

 المحلي الناتج
 اإلجمالي

 (دينار مليار)

 النمو نسبة
 الناتج في

 المحلي
 اإلجمالي

PIB 

 الناتج
المحلي 
 الفالحي
PIBA 

 (دينار مليار)

 النمو نسبة
 الناتج في

 المحلي
  الفالحي

 الناتج نسبة
 المحلي
 إلى الفالحي
 الناتج
 % اإلجمالي

 مدفوعات حجم نسبة
 والريفي الفالحي الدعم

 إلى
 الناتج

 المحلي
 اإلجمالي

 الناتج
 الفالحي

0222 05.2 2003.3 / 322.0 / 8,83 0,36 4,12 

0220 03.82 4227 .10 2,52 200.0 13,15 9,75 0,56 5,79 

0220 28.27 4522.70 6,99 207.0 1,24 9,22 1,06 11,52 

0223 29.22 5252.30 16,13 505.3 23,51 9,81 0,94 9,63 

0222 55.02 6149.10 17,07 582.5 12,65 9,44 0,90 9,52 

0225 23.89 7561.90 22,98 580.2 0,19 7,69 0,58 7,55 

0222 53.07 8514.80 12,60 220.3 10,26 7,53 0,63 8,31 

0227 00.90 9362.60 9,96 722.0 9,81 7,52 0,23 3,11 

0228 07.27 9928.90 6,48 700.8 1,08 7,14 0,18 2,48 

0229 09.95 8772.82 (00.20) 930.35 30,84 10,62 0,34 3,22 

0202 30.00 02222.27 18,63 0205.02 9,01 9,76 0,31 3,17 

0200 39.52 00002.58 17,36 0083.00 16,54 9,69 0,32 3,34 

0200 22.02 03522.55 11,06 0200.7 20,16 10,48 0,33 3,11 

0203 90.22 02290.23 3,92 0222 15,35 11,64 0,66 5,65 

0202 00.885 02289.70 2,82 0770.5 8,02 12,23 0,08 0,67 

 5.11 1.47 9,37 11119,73 118721,74 567,11 المجموع
 MADRP احصائيات على باالعتماد: المصدر

 مليار 527 ىو 0202-0222 الفًتة خبلؿ اؼبقدـ الدعم ؾبموع أف نبلحظ السابق اعبدوؿ خبلؿ من 
 008700 الفًتة نفس خبلؿ بلغت اليت اإلصبارل احمللي الناتج قيمة من  %2.28 نسبة يبثل ما ىو دينار مليوف 00و

 احمللي الناتج من %9.37 نسبتو ما سبثل PIBA الفبلحي احمللي الناتج نسبة كانت حيث دينار، مليوف 72و مليار
 خبلؿ PIB اإلصبارل احمللي الناتج إذل PIBA الفبلحي احمللي الناتج نسبة يبُت اؼبوارل البياشل والشكل ،PIB اإلصبارل

 :يلي كما 0202-0222 الفًتة
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 PIB (2111-2114) اإلجمالي المحلي الناتج إلى PIBA الفالحي المحلي الناتج نسبة: (38) الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 الفًتة خبلؿ اإلصبارل احمللي الناتج إذل PIBA الفبلحي  احمللي الناتج نسبة أف نبلحظ الشكل خبلؿ من
 نسبة أكرب كانت نمايب ،0228 سنة وىذا نسبة كأدسل %7.02 بُت وتراوحت منخفضة كانت  0222-0228
 بالتجديد اػباصة النجاعة عقود تطبيق قبل كانت الفًتة وىذه 0222 سنة %9.22 حبوارل الفًتة نفس خبلؿ

 وىذا %02.23 إذل 0229 سنة النسبة ارتفعت حيث ، 0202-0229 الفًتة شهدتو الذي والريفي الفبلحي
 مليوف 007بػ مقارنة 0229 سنة قنطار مليوف 092 النبايت اإلنتاج بلغ حيث واغبيواشل، نبايتال اإلنتاج كمية الرتفاع
 الفًتة خبلؿ %00.23بػ 0202 سنة مسانبة نسبة أكرب قبد بينما ،%50.72 زيادة بنسبة أي 0228 سنة قنطار
0222-0202. 

 عن اؼبستدامة الريفية التنمية جيةإسًتاتي تنفيذ إطار يف اؼبقدـ اؼبارل الدعم ؾبموع السابق اعبدوؿ حسب
 دينار مليار 527 حدود يف كاف 320 التخصيص حساب ضمن الغرض ؽبذا اؼبنشأة اػباص الصناديق طريق
 خبلؿ ؾبموعو بلغ الذي الفبلحي اإلصبارل احمللي الناتج من  %5.02  نسبتو ما أي ،0202-0222 الفًتة خبلؿ
 اإلنتاج زيادة يف الدعم سياسية خبلؿ من السياسية اإلرادة يعكس ما وىو دينار، مليار 00009 الفًتة نفس

 من الواليات مع النجاعة عقود وإبراـ نوع، بكل اػباصة اإلنتاج شعب طريق عن واغبيواشل النبايت خاصة الفبلحي
 بالتجديد قاؼبتعل شقها يف للغابات السامية واحملافظة الفبلحي بالتجديد اؼبتعلق شقها يف الفبلحة مديريات خبلؿ
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 احمللي الناتج نسبة يف الزيادة يف ؽبا اؼبقابلة والنسب الفبلحي الدعم يف الزيادة نسبة يبُت اؼبوارل والشكل الريفي،
 :يلي كما اإلصبارل

 (2013-2000) مقابل نسبة تغير الدعم PIBA الفالحي اإلجمالي المحلي الناتجفي  التغير نسبة:(39)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد:  المصدر

 بالتجديد اػباص اؼبختلفة الدعم صناديق بواسطة الفبلحي الدعم زيادة نسبة نبلحظ الشكل بلؿخ من 
 اؼبخطط من هبا مرت اليت واؼبراحل اإلسًتاتيجية تطبيق سنوات باختبلؼ ـبتلفة كانت الريفي والتجديد الفبلحي

 من الثانية السنة تعترب اليت 0220 سنة يف أنو قبد والفبلحي، الريفي يدالتجد سياسية إذل الفبلحية للتنمية الوطٍت
 الناتج زيادة نسبة كانت اذ ـبتلفة وبنسب للمتغَتين بالنسبة اهبابية كانت الفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط تطبيق
 الثالثة السنة يف أنو إال ،%59.27 الفبلحي الدعم يف الزيادة نسبة كانت بينما %03.05 حدود يف الفبلحي احمللي

 الناتج يف الزيادة نسبة بلغت إذ  متفاوتة جد أهنا إال اهبابية التغَت نسب كانت 0220 سنة سبثل اليت و التطبيق من
 قوية دفعة إلعطاء احملاولة يفسره ما وىو %020.27 الدعم يف الزيادة نسبة بلغت بينما ،%0.02 الفبلحي احمللي

 بعض يف خاصة نفسها السنة يف تظهر دل السياسة نتائج أف اال الدعم يف عتربةم زيادة خبلؿ من لئلنتاج
 يف متمثلة اغبيواشل اإلنتاج وشعب واػبضر عامة، بصفة اؼبثمرة األشجار يف متمثلة النبايت اإلنتاج شعب منتوجات
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 سنة وىي الرابعة لسنةا يف نبلحظو سوؼ ما وىو إنتاجها لينمو السنوات بعض تأخذ اليت واغبليب اغبمراء اللحـو
 بينما %3.0 حدود يف سبقتها اليت بالسنتُت مقارنة منخفضة كانت الفبلحي الدعم يف الزيادة نسبة حيث ،0223
 يفسره ما وىو سبقتها اليت السنتُت من أكرب بنسبة لكن اهبابية أيضا ىي كانت الفبلحي اإلنتاج يف الزيادة نسبة

 إنتاج لبداية نتيجة السنة ىذه يف ما نوعا تظهر بدأت والفبلحية الريفية ميةللتن الوطٍت اؼبخطط تطبيق آثار أف
 0222 سنة سبثل واليت اػبامسة السنة يف اؼباضية، السنوات يف دعمت اليت الفبلحي و النبايت اإلنتاج شعب بعض
 الناتج زيادة نسبة أف إال %00.20 إذل الدعم نسبة زادت حيث اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق بداية
 وترجع %02.82 بنسبة السابقة السنة عن منخفضة أهنا إال اهبابية وىي %00.25 كانت اإلصبارل احمللي

 329 أالؼ 02 بلغت حيث السنة ىذه خبلؿ األمطار تساقط نقص يف اؼبتمثلة اؼبناخية الظروؼ إذل باألساس
 الكربى احملاصيل شعب إنتاج على يؤثر ما ملم 709 ألف 07 بلغت اليت 0223 بسنة مقارنة ضعيفة وىي ملم

 الفبلحي الدعم زيادة نسبة كانت 0225 سنة يف انو غَت اغبمراء، واللحـو واغبليب اغببوب شعبة وخاصة
 الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق بدايةتعترب ىذه السنة و  مقارنة بالسنة اليت سبقتها، %(02.58) وبلغت متناقصة

 نوعا تتعطل للدعم اإلدارية اإلجراءات قبد وبالتارل االقتصادي، النمو لدعم اػبماسي اؼبخطط إطار يف اؼبستدامة
 خبلؿ دعم صناديق مقابل جديدة دعم صناديق إحبلؿ يف يظهر ما وىو جديدة وزارية تعليمات صدور نتيجة ما

 الوطٍت الصندوؽ ؿبل حل الذي FNDIA الفبلحي االستثمار لتنمية الوطٍت الصندوؽ بينها من السابقة، الفًتة
 الفبلحي اإلنتاج لضبط الوطٍت كالصندوؽ جديدة دعم صناديق وإنشاء ،FNRDA الفبلحية والتنمية للضبط

FNRPA، انتقالية مرحلة 0225 سنة تعترب ومنو %2.09 النسبة بلغت إذ الفبلحي اإلنتاج نسبة على أثر ما وىو 
 ظهرت اليت اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق إذل الفبلحية ةللتنمي الوطٍت اؼبخطط تطبيق مرحلة من

 يف ايضا اهبايب ارتفاع قابلها ما %00.37 وبلغت اهبابية كانت واليت 0222 سنة الدعم نسبة بارتفاع نتائجها
 سنة االهبابية آثاره بدأت اإلسًتاتيجية تطبيق أثر أف يؤكد ما وىو ،%02.02 بػ اإلصبارل احمللي الناتج نسبة زيادة

 وإنشاء الريفية بالنشاطات االىتماـ زيادة من صاحبها وما الريفي التجديد سياسة تطبيق سنة تعترب اليت 0222
 األقاليم يف االقتصادية األنشطة تنويع اذل خاصة هتدؼ كانت اليت PPDRI اؼبدؾبة الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع
 صبيع وإدماج للسكاف الدخل مصادر لتنويع الريفي االقتصاد إذل الزراعي االقتصاد من االنتقاؿ وبالتارل الريفية،
 احملليُت السكاف طرؼ من اؼبدؾبة اؼبشاريع واقًتاح الريفية، التنمية عملية يف واالجتماعيُت االقتصاديُت الشركاء
 الفبلحي الدعم زيادة نسبة اف قبد وومن الريفي، للتجديد اعبديدة السياسة أنبية دبدى وربسيسهم اإلدارة لتقريب

 الناتج يف اهبابية زيادة أيضا وقابلتها %00.37 بلغت حيث السابقة بالسنة مقارنة اهبابية جد كانت السنة ىذه
 عكس %(58.87) بػ متناقصة الفبلحي الدعم نسبة كانت 0227 سنة لكن ،%02.02 بلغت اذ اإلصبارل احمللي
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 اؼبارل الدعم ألثر الدينامكية اغبركة تفسره ما وىو ،%02.80 وبنسبة اهبابية جاءت ليتا الفبلحي الناتج زيادة نسبة
 حيث لؤلمطار معتربة كميات تساقط من 0227 لسنة اعبيدة اؼبناخية والظروؼ السابقة السنوات شهدتو الذي
 نبلحظ 0228 سنة اؼبوالية للسنة بالنسبة ،%00 بػ 0222 سنة عن تساقط زيادة بنسبة ملم ألف 03 بلغت

 اإلصبارل احمللي الناتج نسبة يف البفاض ورافقها السابقة بالسنة مقارنة اؼبمنوحة الدعم قيمة يف البفاض استمرار
 و الريفي التجديد لربامج التحضَت وبداية االقتصادي اإلنعاش دعم لربنامج األخَتة السنة ىذه تعترب إذ أيضا

 مع الريفية والتنمية الفبلحة وزارة وقعتها اليت النجاعة عقود معها تضبل اليت ،0229 يف انطلقت اليت الفبلحي
 اإلنتاج يف االقتصادي النمو نسب فيها حددت اليت الفبلحي التجديد لعقود بالنسبة الوالئية الفبلحية مديريات
 اؼبشاريع  افيه وأقرت للغابات الوالئية احملافظات مع وقعت اليت الريفي التجديد وعقود %8 حبوارل الفبلحي
 نسبة ارتفعت 0229 أي السنة ىذه خبلؿ انو وقبد والية، بكل اػباصة PPDRI اؼبدؾبة الريفية للتنمية اعبوارية

 أما ،%32.82 بلغت اذ اإلصبارل احمللي الناتج نسبة يف معترب جد ارتفاع ورافقها %29.5 إذل الفبلحي الدعم زيادة
 و النبايت اإلنتاج شعب يف الزيادة نسب إذل والوصوؿ التحدي رفع ايةلبد سنة ثاشل أوؿ وىي 0202 لسنة بالنسبة
 بالسنة مقارنة %7.55 الفبلحي الدعم زيادة نسبة بلغت حيث والية، كل طرؼ من واؼبوقعة اؼبتوقعة اغبيواشل
 طمرتب وىو FSAEPAالفبلحُت اؼبستغلُت صغارو  اؼبواشي مريب بدعم اػباص الصندوؽ إنشاء عرفت حيث السابقة
 ولكن اإلصبارل الفبلحي احمللي الناتج نسبة يف زيادة الفبلحي الدعم نسبة زيادة ورافق الريفي، التجديد بسياسة

 سياسة تطبيق من البلحقة للسنوات بالنسبة مبلحظ الشيء نفس ،0229 بسنة مقارنة فقط %9.20 بنسبة
 متفاوتة، لكن اهبابية الفبلحي الدعم زيادة نسبة كانت حيث 0202 لسنة بالنسبة والريفي الفبلحي التجديد
 سنة أما ،%02.52بػ الفبلحي احمللي الناتج يف زيادة مقابل %00.80 حدود يف كانت إذ 0200 لسنة بالنسبة
 اهبابية ظلت ولكنها 0200 بسنة مقارنة %00.88 النسبة بلغت حيث الفبلحي الدعم يف البفاض فعرفت 0200

 يف الزيادة ونسبة ،%02.02 اإلصبارل الفبلحي احمللي الناتج زيادة نسبة هامع وبلغت كبَت بشكل تنخفض دل أي
 %03.32 بػ النبايت اإلنتاج شعب يف خاصة الزراعية اؼبساحة وزيادة اؼببلئمة اؼبناخية للظروؼ راجعة الناتج ىذا

 0203 سنة كانت حيالفبل و الريفي التجديد سياسة تنفيذ ىبص فيما األخَتة اؼبقارنة سنة ،0200 بسنة مقارنة
 ىذه عرفت حيث السابقة بالسنة مقارنة مرتفعة جد وىي %029.00 الفبلحي الدعم زيادة نسبة بلغت حيث
 الصندوؽ وىو 039-320 حساب وىو واحد زبصيص حساب يف الفبلحي بالدعم اػباص الصناديق دمج السنة

 اغباؿ نفس وىو معُت، بدعم اصخ سطر كل أسطر ثبلثة إذل قسم حيث FNDA الفبلحية للتنمية الوطٍت
 الريفية للتنمية الوطٍت الصندوؽ 320-022 التخصيص حساب ربت أدرجت الريفي الدعم لصناديق بالنسبة
FNDR ألهنا مرتفعة جد الدعم نسبة كانت ومنو معُت، بدعم خاص سطر كل أسطر ثبلث اذل أيضا وقسم 
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 الفبلحي احمللي الناتج زيادة نسبة البفاض مبلحظ ىو ما نلك النجاعة، عقود ربقيق سنة من األخَتة القبل السنة
 الزراعية اؼبساحة يف الًتاجع وخاصة الطبيعية للعوامل راجع وىذا 0200 بسنة مقارنة %05.35 إذل اإلصبارل
 سنة ىبص فيما أما ، 0200 بسنة مقارنة %(2.55) بنسبة البفضت حيث النبايت اإلنتاج شعب النتاج اؼبستغلة

 الربامج تكملة باستثناء يذكر دعم أي تعرؼ دل حيث والفبلحي الريفي التجديد سياسة من سنة آخر يوى 0202
 سابقا ذكرنا كما الفبلحي بالدعم اػباصة الصناديق ىيكلة إعادة نتيجة وىذا ،السابقة السنوات يف بدأت اليت

 جل وبالتارل ،FNDR الريفية ميةللتن الوطٍت والصندوؽ FNDA الفبلحية للتنمية الوطٍت الصندوؽ انشأ حيث
-270 ،320-000 ،320-227 السابقة الدعم بصناديق اػباصة  التخصيص حسابات تصفية كاف االىتماـ

-039  اعبديدة التخصيص حسابات طريق عن الدعم تقدصل لبداية 002-320 ،00-320 ،029-320 ،320
320، 022-320. 
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 البطالة ومعدل الفالحي القطاع في المستحدثة الشغل مناصب على للدعم ليةالما المخصصات أثر: ثانيا

 النزوح موجة بالذكر ولبض اغبياة، نواحي صبيع على مظلم نفق يف اعبزائر أدخلت اليت التسعينات عشرية بعد
 خاوية بحتأص الريفية ناطقاؼب من كبَتة ةؾبموع أف حيث اغبضرية، إذل الريفية اؼبناطق من حدثت اليت الريفي
 الشباب من كبَتة نسبة وجود خبلؿ من اغبضرية، اؼبناطق على رىيب ضغط يف تسبب ما ىوو  عروشها، على

 آفات عليو نتج فبا النزوح، قبل الفبلحية النشاطات سبارس كانت أهنا حيث تكوين ؽبا ليس و العمل عن عاطلة
 األمن استتاب بعد انو فيو شك ال وفبا اعبزائري، معاجملت تسود كانت اليت التقاليد و القيم مست خطَتة اجتماعية

 مساكنهم يف الريفية األقاليم سكاف توطُت إلعادة اؼبختلفة دبراحلها اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية جاءت
 قنوات التشجَت، بالكهرباء، التوصيل اعادة الطرقات، كشق مندؾبة جوارية مشاريع بعدة ذلك و ىجروىا، اليت
 اليت اػبماسية اؼبخططات إطار يف وىذا اخل،... اؼبستوصفات اؼبدارس، الريفي، السكن الصحي، رؼالص

 اعبزائري الشباب منها يعاشل كاف اليت البطالة ظاىرة يف التحكم ىو الرئيسي اؽبدؼ و اعبزائرية، اغبكومة انتهجتها
 تقليص يف يسهم سوؼ حتما الفبلحية شاطاتالن وفبارسة الريفية األقاليم إذل السكاف فرجوع أنواعها، دبختلف

 ية،الريف األقاليم من واسعة مناطق هبا تتميز ومازلت كانت اليت والتقاليد اغبرؼ من ؾبموعة على واحملافظة ،النسبة
 فكانت االندثار، من الوطنية واؽبوية اػبصوصيات على اغبفاظ بالتارلو  ،مادي الغَتو  اؼبادي اؼبوروث على للحفاظ

 ىذا يف اؼبنشأة الصناديق ؾبموعة أف قبد لذا اؼبغزى، ىذا يف تصب الريفية للتنمية اعبوارية اؼبشاريع ىداؼأ ؾبمل
 ىذاو  اؼبستدامة الريفية التنمية ليةعم يف ثقل من العنصر ؽبذا ؼبا باػبصوص الشباب لفئة موجهة كانت اإلطار
 .  أخرى جهة من اقبازىا على العملو  جهة من االستفادة خبلؿ من اؼبنجزة اؼبشاريع من حقهم بأخذ

 :الشغل مناصب استحداث في والحيواني النباتي اإلنتاج شعب مساىمة .1

 دورا الفبلحي بالتجديد اػباصة النجاعة عقود يف اؼبدرجةو  أنواعها دبختلف النبايت إلنتاجا شعب تلعب
 يف خاصة النبايت اإلنتاج وبتطور منهم، الشباب خاصةو  التوظيف فرص وخلق ،البطالة ظاىرة من اغبد يف بارزا

 :التارل اعبدوؿ يربزه ما وىذا عالية توظيف نسب معو عرفت 0202-0229 الفًتة خبلؿ اػبضر إنتاج شعبة
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 (2114-2119) النباتي اإلنتاج لشعب المستحدثة الشغل مناصب عدد: (46) جدولال
المجموع 2114 2113 2112 2111 2111 2119 السنة

 053 0237585200028727778087820580002464 الحبوب

 244 39032902392922750380022021 الصناعية الطماطم

 285 09370200029032923283305715 البقوليات

 526 827782399929822529077205370825374 الخضروات

 938 00229057200727903723058230000095 البطاطس

 722 022305292225232255280222236 حمضياتال

 334 08505075000323700908059520372991 كوالفوا  أشجار

 950 072230705208070082820022207238129 الزيتون

 633 020082230200703032270295802250112 التمور

 685 341 1 211718 224174 212811 912819 291117 217112 المجموع

 MADRP احصاءيات على باالعتماد: المصدر

 النبايت اإلنتاج شعب بواسطة اؼبستحدثة اؼبشغل اؼبناصب عدد أف نبلحظ السابق اعبدوؿ خبلؿ من 
 اإلنتاج شعب اغببوب شعبة تصدرت حيث ،285و ألف 320و مليوف 20 بلغت 0202-0222 الفًتة خبلؿ
-0229 الفًتة خبلؿ اإلنتاج شعب باقي من %35 يبثل ما وىو منصب 23و ألف 222 حوارل باستحداث النبايت
 اإلنتاج بشعب مقارنة %72 بلغت حيث اؼبستغلة الزراعية للمساحة واسع استغبلؿ من الشعبة ىذه ؼبا ،0202
 مناصب من عدد اكرب 0229 سنة شهدت ،أكرب تشغيل  مناصب استحداث إذل ربتاج وبالتارل األخرى، النبايت
 إنتاج أكرب وشهدت الفبلحي بالتجديد اػباصة النجاعة عقود تطبيق لبداية سنة أوؿ وىي اؼبستحدثة الشغل
 إذل اغباجة وبالتارل  قنطار، مليوف 20 حوارل اإلنتاج بلغ حيث البلحقة بالسنوات مقارنة اغببوب لشعبة

 منصب 502و ألف 372 باستحداث اػبضروات شعبة جاءت مث دائمة، وشبو دائمة شغل مناصب استحداث
 العماؿ من كبَت لعدد الشعبة ىذه ربتاج حيث الفًتة، نفس خبلؿ اإلنتاج شعب ؾبموع من %08 بنسبة وىذا

 راجع وىذا منصب ألف 82 حواارل 0229 سنة اؼبستحدثة الشغل مناصب عدد وكاف اعبٍت، مراحل أثناء وخاصة
 السنة ىذه يف عرفت اليت الفبلحي التجديد سيةسيا تطبيق سنوات بداية يف واؼبعدات اآلالت استخداـ لنقص

 التكميلي، السقي كتنمية واؼبعدات اآلالت اقتناء بدعم بالغا اىتماـ أعطى الذي FNDIA صندوؽ استحداث
 عرفت لكنها منصب، ألف 22 حوارل إذل اؼبستحدثة الشغل مناصب عدد البفضت 0202 سنة أنو قبد وبالتارل

 %7 حبوارل متقاربة شغل مناصب استحداث نسب فعرفت اإلنتاج شعب قيبا أما ،0202 سنة حىت زيادة
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 الفًتة خبلؿ منصب %3 حوارل باستحداث وىذا جدا ضعيفة النسبة كانت اليت اغبمضيات شعبة باستثناء
 :اؼبوارل الشكل يبُت كما 0229-0202

 (2114-2119) النباتي اإلنتاج لشعب المستحدثة الشغل مناصب نسبة(: 41) الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 (2114-2119) الحيواني اإلنتاج لشعب المستحدثة الشغل مناصب  عدد: (47)جدولال
 المجموع 2114 2113 2112 2111 2111 2119 السنة

 208 444692202705338320093227222330217  الحمراء اللحوم

 220 022358205950200572002070322366  البيضاء اللحوم

 937 352030950900385038920292030083167  الحليب

 338 22252537520050272000522531  البيض

 703 482 11122 84114 81847 19111 72147 11112 المجموع

 MADRP تإحصاءا على باالعتماد: المصدر

 بالتارلو  ،دائمة شغل مناصب خلق يف اغبيواشل نتاجاإل شعب مسانبة نبلحظ السابق اعبدوؿ خبلؿ من
 حوارل 0202-0229 الفًتة خبلؿ اؼبستحدثة الشغل مناصب عدد أف قبد حيث البطالة معدالت من التخفيف

 الحبوب
35% 

الطماطم 
 الصناعية

1% 
 البقوليات

1% 

 الخضروات
 البطاطس 28%

7% 

 الحمضيات
3% 

 أشجار الفواكو
7% 

 الزيتون
 التمور 10%

8% 
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 %25 نسبة يبثل ما وىو منصب ألف 007 قخل خبلؿ من اغبمراء اللحـو شعبة وتصدرت منصب، ألف 280
 بنسبة أي منصب ألف 027بػ اغبليب شعبة تلتها ،0202-0229 ةالفًت  خبلؿ األخرى الشعب ؾبموع من

 االكتفاء فيهما وبقق دل اليت الشعبتُت ؽباتُت والفبلحي الريفي التجديد سياسة أولتها اليت ؤلنبيةل وىذا ،37.79%
 والشكل ،الشعبتُت ؽباتُت األساسي اؼبورد تعترب اليت اغبلوب واألبقار اؼبواشي حيث من كبَت عجز لوجود الذايت
 يلي كما 0202-0229 الفًتة خبلؿ اغبيواشل اإلنتاج لشعب اؼبستحدثة الشغل مناصب نسبة بُت اؼبوارل

 (2114-2119) الحيواني اإلنتاج لشعب المستحدثة الشغل مناصب نسبة(: 41) الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر :المصدر

 :الشغل مناصب تحداثاس في القطاعية البرامج مساىمة .2

 اؼبخطط خبلؿ من تطبيقها دايةب منذ ىامة تطورات اؼبستدامة ةالريفي التنمية إسًتاتيجية تطبيق عرؼ
 من قطاعات عدة وتكامل تداخل والفبلحي الريفي التجديد سياسة غاية إذلو  PNDA الفبلحية للتنمية الوطٍت
 مناصب خلق خبلؿ من اجتماعي أثر ؽبا كاف ولذا تها،تبن اليت االجتماعيةو  االقتصادية األىداؼ ربقيق اجل
 ؽبا أوكلت اليت القطاعات بُت من قبدو  ،الريفية األقاليم بتطوير اؼبعنية الربامج مستها اليت القطاعات يف شغل
 يف ؽبا التابعة الفروعو  والية لكل الغابات ؿبافظة خبلؿ من الغابات قطاع الريفي التجديد برامج تنفيذ مهمة

 اؼبشاريع الربامج ىذه ابرز ومن الريفي التجديد سياسة طرحتها اليت الربامج يف اختبلؼ وقبد الريفية، قاليماأل
 :التارل اعبدوؿ يبنو ما ىذا و PSD للتنمية القطاعية الربامج و PPDRI اؼبدؾبة الريفية للتنمية اعبوارية

 
 

 

 

 

اللحوم الحمراء  
 45    

اللحوم البيضاء   
13.72    

الحليب   
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   6.49البيض   
  



 لجزائرا في الكلية االقتصادية المتغيرات على والريفي الفالحي للدعم المالية المخصصات أثر                الرابع لالفص

000 
 

 (2114-2119) الريفي ديدالتج لبرامج المستحدثة الشغل مناصب عدد:  (48) جدولال
 المجموع 2114 2113 2112 2111 2111 2119 السنة

 044 082220092700729023000983203020106 الغابات

M.V 33225039738278058299222538 242 

HCDS 29280323095232383272302919 982 

R.D.F 223707225225285802789005892202450 069 

CDARS 20255302082720 

PSD 22220720029230870025005916 487 

PCD 352025020027703932 313 

PPDRI 30502732857200207079930035959 232 

ANSEJ 392027809055302973 326 

 593 52033229082203083290589021 أخرى 

 322 727 139918 146918 131271 111281 119613 81352 المجموع

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 ،0202-0229الفًتة خبلؿ منصب ألف 707 اؼبستحدثة الشغل مناصب إصبارل بلغ اعبدوؿ خبلؿ من 
 نسبتو ما وىو منصب ألف 252 بػ الشغل ؼبناصب خلقا األكثر القطاعات بُت من R.D.F كانت حيث

 ما أي منصب ألف 022 بػ الغابات تلها مث الفًتة نفس خبلؿ خبل اؼبستحدثة ؼبناصبا ؾبموع من 20.88%
 يبينو ما وىو %8.02 بنسبة شغل منصب ألف 59 بػ اؼبدؾبة يفيةالر  للتنمية اعبوارية اؼبشاريع مث ،%02.58 نسبتو

 :يلي كما 0202-0229 الفًتة خبلؿ الريفي التجديد لربامج اؼبستحدثة الشغل مناصب لنسبة اؼبوارل الشكل
 (2114-2119) الريفي التجديد لبرامج المستحدثة الشغل مناصب نسبة(: 42) الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر: المصدر

  14.58الغابات
   

M.V  5.26    

HCDS  2.75    

R.D.F  61.88    

CDARS  0.10    

PSD  2.27    PCD  0.32    

PPDRI  8.14    ANSEJ  
0.46    

    2.97أخرى
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 : الشغل مناصب استحداث في الفالحية المستثمرات مساىمة .3
 أخرى أنواع أو اغبيواشل أو النبايت نتاجباإل خاصة تكوف اليت سواء أنواعها دبختلف الفبلحية ؼبستثمراتا ا

 ضروري أخرى جهة من عددىاو  جهة من أحجامها زيادة حيث من اتطورى يعترب الفبلحي اإلنتاج من
 القطاع خاصةو  الريفية األقاليم يف البطالة معدالت زبفيض يف تساىم دة،جدي شغل مناصب الستحداث

 يستغلها فبلحية مستثمرة ألف 02 و مليوف 0 حوارل 0229 سنة يف اؼبستثمرات ىذه عدد عرؼ حيث الفبلحي،
 و الدائمُت العماؿ عدد ؾبموع بلغ فيحُت ألف 255 اؼبسَتين مساعدي وبلغ مسَت ألف 005و مليوف 0 حوارل

 سنة ليبلغ الفبلحية اؼبستثمرات عدد تطور بينما الًتتيب، على ألف 220 ألف، 850و مليوف 0 الدائمُت شبو
 الف029و مليوف 0 حوارل يستغلها  ،0229 سنة عن %2.83 بزيادة مستثمرة الف022و مليوف 0 حوارل 0202
 لنفس الدائمُت شبوو  الدائمُت العماؿ عدد بلغ بينما 898و ألف 378 اؼبستثمرين مساعدي عدد بلغ و مسَت
 :التارل اعبدوؿ يوضحو ما وىو الًتتيب، على 222و ألف 597 ألف، 935و مليوف 0 السنة

 (2114-2119) الفالحية المستثمرات في المستحدثة الشغل مناصب عدد: (49) ولجدال

 2114 2113 2112 2111 2111 2119 السنة
 لمناصب  الكلي المجموع

 فئة لكل المستحدثة الشغل
 الفبلحية اؼبستثمرات يف اؼبسَتين عدد

0 
9 67115 844 10 001 51 632 45 220 17 828 

150 196 

 

 اؼبستثمرات يف سَتيناؼب مساعدي عدد
0 

24 557 22 470 1 362 -34 262 -37 178 -29 361 
-52 412 

 

 الدائمُت العاملُت عدد
3 

16 526 3 711 14 636 8 022 2 846 7 302 
53 043 

 

 الدائمُت العماؿ ؾبموع
0+0+3 

50 754 42 025 25 999 25 392 10 888 -4 231 
150 827 

 

 الدائمُت الشبو العماؿ عدد
2 

63 426 19 819 -3 538 30 633 19 427 25 971 
155 738 

 

 اؼبستحدثة الشغل ؼبناصب الكلي اجملموع
0+0+3+2 114 180 61 844 22 461 33 915 52 425 21 741 306 566

 MADRP إحصاءات على باالعتماد:المصدر

 ىمنح عرؼت دل الفبلحية اؼبستثمرات يف اؼبستحدثة الشغل مناصب اف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 الريفي، والتجديد واغبيواشل النبايت بنوعيو الفبلحي لئلنتاج بالنسبة النجاعة عقود تطبيق سنوات خبلؿ تصاعدي

 السنة يف االلبفاض لتعاود منصب 082و ألف 002 حوارل استحداث التطبيق من األوذل السنة عرفت حيث
 ةبنسب 0203 اؼبوالية والسنة منصب شغل، 33905بلغ لت 0200 سنة يف زيادة عرفت بينما تليها، اليت و اؼبوالية
 الشغل ؼبناصب الكلي اجملموع ىبص فيما أما ،منصب شغل 00720لتبلغ  0202 سنة االلبفاض لتعاود ضئيلة
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 بالفئات مقارنة اؼبستحدثة الشغل مناصب حيث من األكرب الدائمُت شبو العماؿ فكاف فئة لكل اؼبستحدثة
 استحداث خبلؿ من السابقة بالذىنيات تسَت مازلت اعبزائر يف الفبلحية اؼبستثمرات فا يفسر ما ىذاو  ،األخرى
 مستدامة متكاملة مشاريع لغياب ىذاو  ،العماؿ يسرح وبعدىا نضجو وقت اؼبنتوج غبصاد آنية شغل مناصب
 متكاملة، نتاجإ فروع او ربويلية صناعات باستحداث السنة طيلة اإلنتاج مواصلة الفبلحية اؼبستثمرات تستطيع

 الفًتة نفس خبلؿ اؼبستحدثة اؼبناصب ؾبموع بلغ الذي بالدائمُت مقارنة الدائمُت شبو للعماؿ األجور والبفاض
 العمل نسبة يعكس ما وىو اؼبستثمرات، ؽبذه اؼبسَتين عدد نفسها بالتقريب ىيو  ،عامل 807و ألف 052 حوارل
 .وظائفها تعدد و اؼبستثمرات حجم توسيع على تقـو مستدامة تسيَت سياسة لغياب اؼبستثمرات ىذه يف اؼبتدنية

 :الريفية األقاليم في البطالة معدالت على والريفي الفالحي الدعم ألثر االقتصادي التفسير .4

 الذي التارل اعبدوؿ بيانات نستعرض البطالة معدالت على والريفي الفبلحي الدعم ألثر االقتصادي تفسَتال
 البطالة معدؿ إذل اضافة الريفية األقاليم يف البطالة ومعدؿ والريفي الفبلحي الدعم من اؼبدفوعات حجم يبُت

 :يلي كما الكلي
 الريفية األقاليم في البطالة معدل إلى والريفي الفالحي الدعم: (51) جدولال

 
 السنوات

 المدفوعات حجم
 الدعم من

 والريفي لفالحيا

 البطالة معدل
 الكلي

 في البطالة معدل
 الريفية اليماألق

 في العاملين عدد
 الفالحي القطاع

 (عامل ألف)
0222 05.2 08.9 38,94 870 
0220 03.82 27.30 33,51 0300 
0220 28.27 25.70 30.05 0388 
0223 29.22 23.70 47,58 0200 
0222 55.02 17.70 20,83 0207 
0225 23.89 15.30 19,05 0380 
0222 53.07 12.30 12,94 0202 
0227 00.90 11.80 15,01 0070 
0228 07.27 11.30 00.7 0050 
0229 09.95 02.0 9,63 0020 
0202 30.00 02 9,54 0032 
0200 39.52 02 9,57 0232 
0200 22.02 00 10,33 900 
0203 90.22 9.8 8,80 0020 
0202 00.885 02.2 9.02 0227 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
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 خبلؿ اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق إطار يف اؼبقدـ الدعم ؾبموع نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ نم
 حيث 0222 سنة من تنخفضل الكلية البطالة نسبة كانت وباؼبقابل دينار، مليار 572بلغ قد 0202-0222 الفًتة

 اليت 0200 سنة عدا ما تدرهبيا فاضاالب نبلحظ حيث ، %02.2 إذل0202مقارنة بالسنة األخَتة   %08.9 كانت
 األقاليم يف البطالة معدؿ على ينطبق دل ما وىو ،0202 سنة وكذلك سبقتها اليت بسنة مقارنة ارتفاعا عرفت
  النسبة البفضت حيث اإلسًتاتيجية، إطار يف اؼبقدـ الدعم حجم رغم ألخرى سنة من تذبذبا عرؼ حيث الريفية

 بنسبة 0223 سنة حىت االرتفاع لتعاود %38.92 بلغت اليت 0222 بسنة نةمقار  %33.50 لتبلغ 0220 سنة
 بلغت حيث 0200 سنة حىت االلبفاض يف وواصلت ،%02.83 اذل 0222 سنة البفضت لكنها ،27,58%

 وىي 0203 سنة أخرى مرة البفاضا عرفت لكن %02.33 لتبلغ 0200 سنة أخرى مرة االرتفاع لتعاود 9.57%
 :التارل الشكل يبينو ما وىو 0202-0222 الفًتة خبلؿ مسجلة بطالة نسبة أدسل

 (2013-2111) الدعم تغير نسبة مقابل الريف في البطالة تغير نسبة: (43) الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 اوىذ ألخرى سنة من تذبذبا عرفت والريفي الفبلحي الدعم تغَت نسبة أف نبلحظ الشكل خبلؿ من
 تذبذبا أيضا قابلو ما وىو 0202-0222 الفًتة خبلؿ اؼبطبقة اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية ؿباور تغَت نتيجة

 بسنة مقارنة %59.7 بػ الدعم زيادة نسبة عرؼ 0220 سنة يف انو قبد الريفية، األقاليم يف اؼبسجلة البطالة نسبة يف
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 59.07    

 101.47    

 3.18    

 11.41    

-20.58    

 21.37    

-58.87    

-19.35    

 69.50    

 7.55    

 22.82    

 11.88    

 109.22    

-5.43 -2.36 

16.43 

-26.75 

-1.78 

-6.11 

2.07 
-3.31 -2.07 

-0.09 

0.03 0.76 

-1.53 

 نسبة تغير البطالة في الريف نسبة التغير في الدعم
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 اؼبوالية السنة يف ،%5.23 بنسبة البفضت حيث الريفية األقاليم يف البطالة نسبة على انعكس ما وىو األساس،
 البطالة، نسبة يف  ؿبسوسا البفاضا قابلو االرتفاع ىذا اف حيث %020.27 بنسبة الدعم يف ارتفاعا عرفت 0220
 إطار يف اؼبمنوح الدعم ؼببلغ الكبَت األثر يعكسو ما وىو 0.32 لتبلغ 0220 بسنة مقارنة النسبة البفضت حيث

 حيث قليلة بنسبة لكن والريفي الفبلحي الدعم ارتفاع استمر 0223 سنة يف الفبلحية، للتنمية الوطٍت اؼبخطط
 لتبلغ ارتفاعا عرفت اليت الريفية األقاليم يف البطالة نسبة على سلبا انعكس أما وىو ،%3.08 حدود يف كاف

 التنمية إسًتاتيجية مشروع وديباجة الفبلحية تنميةلل الوطٍت للمخطط مراجعة مرحلة السنة ىذه وعرفت 02.23%
 االقتصادي النمو لدعم اػبماسي اؼبخطط هناية الوقت نفس ويف ،0222 يف انطلقت اليت اؼبستدامة الريفية
 نسبة البفاض على اهبابية آثار لو كانت فبا %00.20 بنسبة الدعم زيادة على نعكس ما وىوا 0220-0222
-0225 االقتصادي اإلنعاش دعم طباسي انطبلؽ بداية فهي 0225 اؼبوالية السنة أما ،%02.75 حدود يف البطالة
 حيث السنة ىذه اؼبقدـ الدعم مبالغ على انعكس ما وىو فوري بشكل الدعم مبالغ تصرؼ دل حيث 0229
 حدود يف جدا ضئيلة بنسبة لكن البطالة نسبة يف أيضا البفاض قبد إننا اال %02.58  بنسبة البفاضا عرفت
 وصلت إذ اؼبقدـ الدعم نسبة يف ارتفاع فعرفت 0222 سنة ىي و اؼبوالية السنة أما ،0222 بسنة مقارنة 0.78%

 اؼبوالية السنة يف ،0225بػ مقارنة %2.00 بنسبة البفضت حيث البطالة نسبة على إهبابا أثر ما وىو %00.37 إذل
 نفس ،%0.27 حدود إذل ارتفعت حيث البطالة نسبة لىع سلبا أثر فبا %58.87 اذل الدعم نسبة البفضت 0227
 %09.35 حدود يف وكاف االلبفاض حيث من والريفي الفبلحي الدعم ىبص فيما 0228 سنة يف حدث الشيء

 يف اؼبقدـ والريفي الفبلحي الدعم آثار نتيجة وىذا البفضت، حيث البطالة لنسبة بالنسبة العكس قبد إننا إال
 الدعم يف زيادة فعرفت 0203 غاية إذل0229 من السنوات باقي أما ،0222 سنة الريفي التجديد سياسة اطار

 ما وىو ؿبسوسا، البفاضا عرفت اليت %29.52بػ زيادة 0229 عرفت حيث متفاوتة بنسب لكن والريفي الفبلحي
 سنة ظمبلح كاف ما وىو %0.27 نسبة اذل وصلت حيث البطالة نسبة البفاض يف االستمرار إذل أيضا أدى

 %2.72 و %2.23 بػ النسبة يف ارتفاعا 0200و 0220 سنة يف قبد أننا أال %2.29 بنسبة البفضت حيث 0202
 مطاراأل لسقوط بتناقص   السنتُت ىاتُت سبيزت حيث الطبيعية العوامل إذل يرجع و كبَت غَت ارتفاع ىو بالًتتيب،

 تساقط عرفت اليت 0203 سنة عكس والنبايت، غبيواشلا اإلنتاج شعب يف وخاصة التشغيل يف البفاض إذل ادى فبا
 ىبض فيما أما ،0200 بسنة مقارنة %0.53 حدود يف االلبفاض اذل البطالة نسبة عاودت وبالتارل ،لؤلمطار كبَت
 ذكرنا كما الدعم صناديق ىيكلت إلعادة نظرا اؼبطلوب بالشكل يقدـ دل والريفي الفبلحي فالدعم 0202 سنة

 .سابقا
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 : الفالحي التجاري الميزان على للدعم المالية المخصصات أثر: ثالثا
 باستحداث اإلنتاج، مرونة زيادة خبلؿ من لتنشيطها الدولة تسعى اليت النشاطات أىم بُت من التجارة تعترب

 االقتصاد عاف حيث الفبلحي، القطاع وخاصة لقطاعاتا صبيع يف اإلنتاجي النشاط على تشع عمل آليات
 حيث من اعبزائر تستورده منتوج أىم عتربت اليت اغببوب مادة وخصوصا للخارج الغذائية التبعية مشكلة من لوطٍتا

 من الذايت، االكتفاء من ىاـ قدر ربقيقو  منها التخفيف حملاولة إسًتاتيجية ضعو  بضرورة عجل فبا والقيمة، الكمية
 فاؽبدؼ أخرى، جهة من الصيغ دبختلف مالدع من قدر أكرب وزبصيص جهة من اؼبسقية اؼبساحة زيادة خبلؿ

 اؼبيزاف يف اؼبسجل الكبَت للعجز وىذا ثانيا، التصدير مث أوال الذايت لتحقيق األمن اػبارجية التجارة من الرئيسي
 خبلؿ من الغذائي األمن ربقيق يف اػبارج على التاـ الشبو االعتماد ىو أسبابو أىم احد يرجعو  التجاري

 يف خاصةو  اؼبتعاقبة اغبكومات صبيع راود الذي اؽبدؼ ىذا ربقيق من السابقة السياسات عتستط فلم االستَتاد،
 مازلنا اليت اغبليبو  اغببوب وخاصة الغذائية الفجوة ربجيم يف الزاوية حجر تعترب اليت يةعالزرا اؼبنتوجات بعض
 عدـ لكن لتطويرنبا، ضخمة الغمب من رصد ما بالرغم اغباضر، يومنا إذل إنتاجهما يف التخلف تبعات من نعاشل

 ربقيق إذل أبا فيها اللوبيات بعض وربكم جيةاػبار  التجارة قطاع يف خاصةو  اؼبستشري والفساد الرؤية وضوح
 راتدبليا ضخمة ميزانية من ؽبما ؼبا الرئيسيتُت اؼبادتُت ىاتُت تستورد اعبزائر بقاء ؽبم األفضل من بل اؽبدؼ،

 .سنة كل الدوالرات
 إذل أدت اليت العوامل باختبلؼ ىذاو  الفبلحية اؼبنتوجات يف الذايت االكتفاء من نسبال بعض ربقيق أف قبد 
 وظروؼ األمطار، من معتربة كميات تساقط مثل اإلسًتاتيجية إطار عن خارجة طبيعية ظروؼ من ،هااختبلف
 اؼبساحات تطور جدوؿ يف بقاسا وضحنا كما رويةاؼب اؼبساحة زيادة مثل اإلسًتاتيجية إطار يف داخلة طبيعية
 صبيع يف حديثة فبلحيو تكنولوجيا استخداـو  اؼبكننة زيادة وبالتارل ،ؼبقدـا الدعم وزيادة منتوج، لكل اؼبروية

 الصطناعيا تلقيحوال هتجُت من ةاغبديث الوراثية الطرؽو  األظبدة باستخداـ الزراعي كثيفالت خبلؿ من اؼبنتوجات
 .السنوات بعض يف اإلنتاجيةو  اإلنتاج زيادة إذل أدى ما وىذا اغبيواشل للمورد

     :التجاري الميزان في الحيوانيو   تيالنبا اإلنتاج شعب مساىمة .1

 الريفية التنمية إسًتاتيجية تبٍت خبلؿ من ربقيقو يبكن ما أدسل ىو الفبلحي للقطاع التجاري فاؼبيزا توازف
 النبايت اإلنتاج لشعب إلنتاجيةا الطاقات من الرفع على ألوذلا السنوات يف اإلسًتاتيجية ركزت حيث ،اؼبستدامة

 شعبيت خاصةو  الشعب عبميع الذايت االكتفاء نم معتربة نسب ربقيق بالتارلو  اإلنتاج، كمية ثحي من اغبيواشلو 
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 يزافاؼب عناصر تطور كاف حيث العاؼبية، األسواؽ ـبتلف إذل الفائض تصدير يف التفكَت منها و اغبليب، و اغببوب
 :يلي كما القيمة و الكمية حيث من وواردات صادرات من التجاري

     :والحيواني النباتي اإلنتاج من الصادرات قيمة 1.1

 وربسُت اإلنتاج فبزيادة ، النبايت و اغبيواشل اإلنتاج شعب صادرات أغلبها يف ىي الفبلحية الصادرات
 الغذائية التبعية من والتخلص التصدير اذل اللجوء وبالتارل ،ايتالذ االكتفاء من معتربة نسب ربقيق يبكن اؼبردودية

 باختبلؼ الفبلحية فالصادرات أخرى، جهة من الصعبة العملة ربصيل وبالتارل الدخل مصادر وتنويع جهة من
 الطلبو  الكلي العرض جانيب بُت التوازف خبلؿ من الكلي االقتصاد حالة وربسُت الثروة خلق يف تساىم أنواعها
 :يلي كما 0202-0220 الفًتة خبلؿ النبايت اإلنتاج صادرات كمية يربز اؼبوارل اعبدوؿ الكلي،

 (2114-2112) النباتي اإلنتاج شعب صادرات:  (51)جدولال
 طن: الوحدة

 زيوت الزيتون زيت الحمضيات الطماطم البطاطس الخضروات السنة
 مختلفة

 التمور

2112 09.72.700.90.00.00227.900200.5

2113 0022.2970.892.502.00920.302098.5

2114 029.50222.303.30.2725.302398.3

2115 050.9008.830.20.977.579.502823

2116 323050.900.23225.202303.000033.7

2117 0357.50000.82.952.3277.000952.2

2118 0290.002.22.900.508.95025.09820.5

2119 0783.2222253.30080.57007.8

2111 0222.003.53.52.200.35303.200979.8

2111 3257.8227.02.0200.92332.203025.2

2112 0885.022.2228.3522529.002238.8

2113 3033.3805.20.90.230.8932.002208.2

2114 3780.7222.0078.320029.505239.2

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 جدا قليلة كانت اؼبصدرة الكمية أف النبايت اإلنتاج شعب صادراتل السابق دوؿاعب خبلؿ من نبلحظ
 اؼبستوى ربسن ةنتيج خَتةاأل السنوات يف اؼبتنامي احمللي لبللط نتيجة الشعب ىذه منو تعاشل الذي للعجز وىذا
 كانت حيث األخرى بالشعب مقارنة الصادرات كمية يف الصدارة ربل التمور شعبة أف قبدو  للفرد، شياؼبعي

 اؼبتزايد االىتماـ نتيجة طن، 239و ألف 05 بقيمة 0202 سنة يف 0202-0222 الفًتة خبلؿ مصدرة قيمة أعلى
 .السنة ىذه خبلؿ الطبيعية روؼالظ موائمةو  احملروقات، خارج الصادرات يادةز  بضرورة اؼبختصة اعبهات قبل من
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 نفس اغبيواشل اإلنتاج شعب سبلك عامة، بصفة الصادرات تنويع يف دور النبايت اإلنتاج لشعب كما 
 النوعية ىبص فيما خاصة نسبية ةميز  وامتبلؾ بتعددىا اغبيواشل اإلنتاج فشعب الدور، ىذا يف النسبية األنبية

 جد الشعبة ىذه ىبص فيما اؼبصدرة الكميات أف قبد نناأ إال اصة،خ اغبمراء اللحـو شعبة ىنا بالذكر لبصو 
 :اؼبوارل اعبدوؿ يربزه كما تذكر، ال تكاد ضئيلة

 (2114-2112) الحيواني اإلنتاج شعب صادرات (:52) جدولال
 طن: وحدةال                

 اللحوم السنة
 الحمراء

 اللحوم
 البيضاء

 العسل البيض

2112 2.20.722023

2113 3.92.70350

2114 00.23.992002

2115 5.00.39222

2116 02.03.009702

2117 53.000.25258222

2118 2220522

2119 222022

2111 230222

2111 2822.92202

2112 2082.2252

2113 23722282

2114 2080822

 MADRP صاءاتإح على باالعتماد: المصدر

 مسانبتها اف قبد ،0202-0220 الفًتة خبلؿ اغبيواشل اإلنتاج شعب صادرات تطور جدوؿ خبلؿ من
 و األخَتة، السنوات يف خاصة اؼبصدرة القيمة لضعف وىذا معدومة، نقل دل إف جدا ضعيفة الصادرات تنويع يف

 عدد زيادة نتيجة األخر ىو تزايد الذي لياحمل طلبلل اإلنتاج يف اغباصلة الزيادة بةمواك عدـ إذل راجع ىذا
 العمومي، الوظيف يف خاصة األجور زيادة نتيجة خَتةاأل السنوات يف اعبزائري للفرد يشةاؼبع ربسنو  السكاف
 قيمة أعلى وىي طن 808 و ألف قيمتو ما 0222 سنة بلغت حيث ؿبتشمة البيضاء اللحـو شعبة مسانبة وكانت
 يف لتطويرىا الشعبة ؽبذه متزايد اىتماـ توجيو اؼبختصة السلطات على بالتارل و ها،سبقت اليت بالسنوات مقارنة

 .الصادرات حجم زيادة بالتارل و اؼبستقبل
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   :(2114-2112) الفترة خالل الحيواني و النباتي اإلنتاج من الواردات قيمة 2.1

 اغببوب شعبيت يف خاصة األخَتة السنوات يف كبَت ارتفاعا عرفت اغبيواشلو  النبايت اإلنتاج شعب واردات
 السكاف حجم وزيادة للمواطن شيةاؼبعي الظروؼ ربسن نتيجة عليهما الكلي الطلب لزيادة ىذا و اغبليب،و 
 مطارألا تساقط يف ابباالضطر  سبيزت حيث اؼبناخية، بالظروؼ لتعلقو إنتاجهما كميات زيادة يف عجز ربقيقو 

 :يلي كما النبايت اإلنتاج شعب تاوارد رتطو  جدوؿ كاف حيث خَتة،األ السنوات يف
 (2114-2112) الفترة خالل النباتي اإلنتاج شعب ارداتو (: 53) جدولال

 طن: الوحدة                               

 اللين القمح الحبوب السنة
 القمح
 الصلب

 نباتية زيوت الخصروات  الزيتون زيت الفواكو الطماطم البطاطس الشعير

2112 88840 0232399 3520525 593022 075720 5 090283 975 367 002 544566 

2113 6885 0030222 0978222 92320 020289 0 092822 743 271 457 596418 

2114 6886 0282208 3352229 02052 000083 2 082523 154 278 925 599453 

2115 82808 2 679 822 3223502 020508 70590 3 052002 27 278 021 520901 

2116 71873 2 745 879 0277758 023823 022000 70 050233 12 293 728 664232 

2117 6988 3 297 259 0332820 52800 029008 003232 99222 213 535 260 616754 

2118 87893 4 368 911 0980290 090885 027829 00 089055 455 306 299 597923 

2119 78823 3822207 0853005 025332 002909 99 358979 522 321 572 682940 

2111 80825 3982325 0022209 2852 002225 0 375250 167 355 940 704252 

2111 10586 5552223 0850299 385053 025225 083 235282 211 386 173 752074 

2112 97851 2705932 0579758 220780 052322 02 250702 282 368 179 805865 

2113 10084 5029233 0282833 502798 032820 52 282295 285 446 290 906040 

2114 12083 5238523 0978200 772000 120222 05 505220 457 353 322 867319 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 كمية تطور كسع جاءت النبايت اإلنتاج لشعب بالنسبة الواردات كمية تطور اف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 ارتفعت اليت اغببوب شعبة يف وخاصة القيمة حيث من زيادة عرفت حيث ،0202-0220 الفًتة خبلؿ الصادرات

 بنسبةو  قنطار مليوف 002 حبوارل لسابقةا بالسنوات مقارنة قيمة أكرب إذل 0202 سنة وصلت حيث كبَت بشكل
 ما ىوو  ،النجاعة عقود إمضاء عرفت أهنا حيث من أساس سنة تعترب اليت 0229 بسنة مقارنة %02.3بػ زيادة

 الفًتة خبلؿ %9 ػنسبة بلغ االلبفاض متوسط أف حيث كبَت البفاض بالتارلو  اإلنتاج نسبة تطور عدـ يعكس
 وجود عدـو  جهة من اؼبناخية للظروؼ نتيجة اعبزائر يف تطورا اغببوب شعبة تشهد دل بالتارل و ،0229-0202

 .لتطويرىا دلاؼبعا واضحة إسًتاتيجية
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 (2114-2112) الفترة خالل الحيواني  اإلنتاج شعب واردات: (54) جدولال
 طن: الوحدة                     

 الحليب العسل الصوف البيض البيضاء اللحوم الحمراء اللحوم السنة
2112 079722202027070032952

2113 2003720207092000000275

2114 825792225053005050522

2115 95007232032082052022

2116 222802053030298052272

2117 25200072032535050825

2118 579222.703020822059520

2119 200983.305023779093229

2111 572782200053772025383

2111 2729000.70922300309822

2112 7075737.27929782098358

2113 277020.0092529020720

2114 8208507232522373225

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 و 0202-0222 الفًتة خبلؿ اغبيواشل اإلنتاج واردات تتصدر اغبليب شعبة أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 وصلت حيث اغبليب غربة استَتاد إذل اللجوء بالتارلو  ،الزيادة ؽبذه جاإلنتا  مواكبة وعدـ االستهبلؾ لزيادة ىذا
 الزيادة نسبة بلغت حيث سبقت، اليت بالسنوات مقارنة قيمة أعلى وىي طن 225 و ألف 373 اذل 0202 سنة
 ،اؼبسطرة األىداؼ يف اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية فشل يعكس ما وىو ،%22.73 حوارل 0229 سنة عن

 .اغبيواشل اإلنتاج شعب أىم كأحد تعترب اليت الشعبة هبذه للنهوض النجاعة عقود يف متمثلة
 (2114-2112)( واردات-صادرات) النباتي اإلنتاج لشعب التجاري الميزان: (55)جدولال

 دوالر ألف : الوحدة                                 

 
 السنة

 الحبوب قيمة
(-) 

1 

 القمح قيمة
 الصلب

(-) 

 اللين القمح قيمة
(-) 

 قيمة
 الذرى

(-) 

 قيمة
 الخضروات

(-) 
2 

 قيمة
 الفواكو

(-) 
3 

 
 قيمة
 التمور
)+( 
4 

 التجاري الميزان
(-) 

1+2+3+4 

2112 1 307 567 633 043 341 784 237 421 160 777 91 064 16360 1 543 048 

2113 1 123 107 586 086 292 228 211 786 148 544 99 696 16450 1 354 897 

2114 1 359 900 707 838 318 910 298 432 159 865 118 968 18700 1 620 033 

2115 1 416 685 608 911 415 572 344 238 167 255 98 952 19150 1 663 742 

2116 1 385 689 505 565 491 459 337 735 171 519 99 400 20140 1 636 468 

2117 1 957 293 456 954 937 360 517 315 252 514 120 498 23080 2 307 225 
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2118 3 976 166 1 399 640 1 774 547 655 050 263 959 159 022 20010 4 379 137 

2119 2 313 633 792 815 1 037 530 407 429 261 564 206 416 14300 2 767 313 

2111 1 950 281 338 532 913 056 637 623 298 577 223 511 22620 2 449 749 

2111 3 277 287 858 171 1 990 325 999 094 390 928 337 039 32640 3 972 614 

2112 3 239 211 654 818 1 474 223 941 875 359 051 391 246 26890 3 962 618 

2113 3 256 419 432 975 1 684 435 891543 447 867 423 270 30320 4 097 236 

2114 3 367 943 783 575 1 587 095 952311 273 328 495 407 36150 4 100 528 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 اإلنتاج لشعب التجاري اؼبيزاف يف عجز ىناؾ 0202-0220 الفًتة خبلؿ انو نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 أكرب غببوبا شعبة وكانت دوالر، 508 و ألف022و مليار 2 بػ 0202 سنة كانت عجز قيمة أكرب حيث النبايت،
 نسبتو سبثل ما وىي دوالر مليار 923و ألف 327و مليار 23 اذل 0202 سنة قيمتو وصلت حيث عجزا الشعب

 والشكل ،0202 سنة خبلؿ  السابق اعبدوؿ يف اؼببينة النبايت اإلنتاج شعب يف احملقق العجز إصبارل من 80%
 التجاري اؼبيزاف عجز إصبارل من السابق اعبدوؿ يف اؼببينة النبايت اإلنتاج شعب يف احملققة العجز نسبة يبُت اؼبوارل

 :يلي كما 0202-0220 الفًتة خبلؿ الفبلحي
 عجز إجمالي من السابق الجدول في المبينة النباتي اإلنتاج لشعب العجز نسبة: (44)الشكل

 (2114-2112)  الفالحي التجاري الميزان

 
 ابقينالس الجدولين بيانات على باالعتماد: المصدر
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 يف اؼببينة النبايت اإلنتاج لشعب بالنسبة التجاري اؼبيزاف يف العجز نسبة أف الشكل خبلؿ من نبلحظ 
 نسبة من البفضت قد الفبلحي التجاري اؼبيزاف يف العجز إصبارل من 0202-0222 الفًتة خبلؿ السابق اعبدوؿ
 الواردات قيمة أف يؤكد ما وىو ،%33.20 بػ 0202 سنة نسبة أدسل إذل نسبة أكرب تعترب اليت 0220 سنة 22.37%

 نسبة البفاض سبب أف قبد حيث التمور، يف فبثلة تذكر تكاد ال اليت الصادرات البفاض مقابل ارتفعت الفبلحية
 ،لبلستهبلؾ اغببوب استَتاد فصل ضمن تدخل أخرى مواد ارتفاع إذل يرجع العجز يف السابقة الشعب مسانبة
 سنة دوالر 097 مليوف 3 قيمة من  %323.25بنسبة اػبمر صناعة يف يدخل الذي اؼبخمر الشعَت قيمة كارتفاع

 قيمتها ارتفعت الفبلحية الواردات من أخرى أنواع ىناؾ 0202 سنة دوالر ألف 072مليوف 02 اذل 0220
 223و مليوف 928 من قيمتها ارتفعت حيث اخل،..األظبدة، واؼبعدات، اآلالت يف متمثلة غذائية الغَت كالواردات

 ، %008.07 بػ ارتفاع نسبة يبثل ما وىو 0200 سنة دوالر ألف 280و مليوف003مليار 23 إذل0222 سنة دوالر ألف
 العجز إصبارل من األساسية النبايت اإلنتاج شعب  نسبة البفاض مقابل الفبلحي العجز قيمة ارتفاع يفسر ما وىو

 :اؼبوارل اعبدوؿ يظهرىا كما قيمو كانت اغبيواشل اإلنتاج لشعب التجاري اؼبيزاف بينما اؼبسجل،
 (2114-2112)( واردات– صادرات)الحيواني اإلنتاج لشعب التجاري الميزان:(56) جدولال

 دوالر ألف: الوحدة

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

   الحمراء اللحوم قيمة السنة
(-) 

1 

   البيضاء اللحوم قيمة
(-) 

2 

  الحليب قيمة
(-) 

3 

  العسل قيمة
(-) 

4 

 الميزان قيمة
 لتجاريا

(-) 
1+2+3+4 

2112 172 219 27 487 420 181 659 847 

2113 168 727 16 513 358 151 682 252 

2114 160 585 10 816 800 177 977 572 

2115 254 149 1 739 289 199 993 638 

2116 253 551 33 706 695 464 960 743 

2117 306 757 17 1 062 323 535 1 369 632 

2118 168 762 9 1 293 047 448 1 462 266 

2119 160 668 31 858 128 992 1 019 819 

2111 168 762 76 991 281 971 1 161 090 

2111 160 668 192 1 524 269 374 1 685 503 

2112 254 202 6 1 259 612 1525 1 515 345 

2113 253 666 57 1 258 804 1441 1 513 968 

2114 307 207 27 2 042 062 181 2 349 477 
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 اإلنتاج لشعب التجاري اؼبيزاف يف عجز ىناؾ 0202-0220 الفًتة خبلؿ انو نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 أكرب اغبليب شعبة وكانت دوالر، 277 و ألف329و مليار 0 بػ 0202 سنة كانت عجز قيمة أكرب حيث ،يواشلاغب

 نسبتو سبثل ما ىي و دوالر مليار 20و ألف 20و مليار 20 اذل 0202 سنة قيمتو توصل حيث عجزا الشعب
  .السنة ىذه خبلؿ السابق اعبدوؿ يف اؼببينة اغبيواشل اإلنتاج شعب يف احملقق العجز إصبارل من 82.90%

 عجز إجمالي من السابق الجدول في المبينة الحيواني اإلنتاج لشعب العجز نسبة: (45) الشكل
 (2114-2112)  الفالحي التجاري يزانالم

 
 السابقين الجدولين بيانات على باالعتماد: المصدر

 يف اؼببينة اغبيواشل اإلنتاج لشعب بالنسبة التجاري اؼبيزاف يف العجز نسبة أف الشكل خبلؿ من نبلحظو ما
 ارتفاع ىو الفبلحي ريالتجا اؼبيزاف يف اؼبسجل العجز إصبارل من 0202-0220 الفًتة خبلؿ السابق اعبدوؿ
 مرة االلبفاض الكلي بالعجز مقانة العجز نسبة لتعاود ،0222 سنة % 02.52إذل 0220 سنة %09.83 من النسبة
 نسبة أدسل وىي  %03.82 نسبة اذل 0229 سنة أخرى مرة لتنخفض ،%05.07 نسبة إذل 0228 سنة أخرى

 .%09.25 ذلا 0202 سنة اخرى مرة لًتتفع الفًتة، خبلؿ مسجل البفاض
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 :(2114-2112) والفالحي الحيواني اإلنتاج لشعب المحقق الذاتي االكتفاء .2

 اؼبستدامة الريفية التنمية وإسًتاتيجية عامة بصفة التنمية إسًتاتيجية ىدؼ ىو عامة بصفة الذايت االكتفاء
 الربامج خبلؿ من حولو ورتد الذي الرئيس احملور اغبيواشل و النبايت اإلنتاج شعب كانت ولذا خاصة، بصفة

 اإلنتاج يف كبَت تأخرا تعرؼ اليت الشعب يف خاصة التوازف ربقيق يف األساسيتُت الشعبتُت ىاتُت مست اليت
 تعاشل اعبزائر مازلت اليت اغببوب شعبة النبايت اإلنتاج شعب يف بالذكر ولبص ،احمللي الطلب تزايد وبقق دبا

 االكتفاء ربقيق نسب يربز اؼبوارل واعبدوؿ الذايت، االكتفاء من تربةمع نسب ربقيق إذل للوصوؿ كبَت عجزا
 :يلي كما النبايت اإلنتاج لشعب الذايت

 (2114-2112) النباتي اإلنتاج لشعب الذاتي االكتفاء نسب (:57) جدولال
 الذرى الشعير الصلب القمح اللين القمح الحبوب السنة

 االستهالك مج
 (قنطار مليون)

 نسبة
 تفاءاالك

 (%)الذاتي

 مج
 االستهالك

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 االستهالك مج
 (قنطار مليون)

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 مج
 االستهالك

 مليون)
 (قنطار

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

  مج
 االستهالك

 مليون)
 (قنطار

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

2112 107,91 18,08 30,28 19,54 45,13 21,07 10,09 41,23 18,79 0,04 

2113 111,14 38,37 33,67 34,53 47,80 37,70 13,12 93,12 15,45 0,06 

2114 108,91 37,01 24,13 30,21 53,52 37,40 12,50 96,95 17,91 0,04 

2115 117,33 30,04 35,26 23,99 45,72 34,31 11,75 87,87 23,78 0,05 

2116 111,86 35,88 36,61 25,00 38,51 46,04 13,80 89,57 21,97 0,11 

2117 105,78 34,01 40,87 19,33 28,64 53,39 12,43 95,43 22,85 0,07 

2118 103,26 14,85 46,66 6,37 27,97 29,10 6,88 57,56 21,46 0,05 

2119 139,43 43,89 48,18 19,76 38,54 51,92 23,09 95,44 19,95 0,03 

2111 123,85 35,20 47,83 16,65 30,55 59,21 13,15 99,48 27,83 0,01 

2111 148,10 28,70 61,78 10,16 37,79 51,01 11,04 100 31,54 0,02 

2112 148,71 34,43 57,41 17,86 39,87 60,38 19,93 79,85 30,43 0,06 

2113 149,50 32,84 61,76 15,65 34,21 68,18 20,1374.43 32,20 0.04 

2114 154,62 22,20 60,30 9,81 38,23 48,25 
/ / / / 
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 الزيتون زيت الفواكو الخضر البطاطس السنة
 االستهالك مج

 (قنطار مليون)
 نسبة

 االكتفاء
 (%)الذاتي

 االستهالك مج
 (قنطار مليون)

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 االستهالك مج
 (قنطار مليون)

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 االستهالك مج
 (قنطار مليون)

 نسبة
 كتفاءاال 

 (%)الذاتي

2112 13.5 98,70 38,74 99,05 16,09 81,89 2,02 95,17 

2113 18.88 99,52 49,34 99,48 17,62 83,49 1,75 95,76 

2114 18.79 99,42 55,08 99,50 18,62 84,72 4,71 99,67 

2115 21.63 99,67 59,54 99,54 20,61 87,57 3,17 99,92 

2116 21.90 99,53 59,58 99,51 24,04 89,49 2,65 99,96 

2117 15.27 98,63 55,77 99,06 19,77 85,42 2,11 98,99 

2118 21.81 99,51 60,96 99,54 23,90 87,90 2,59 98,24 

2119 26.52 99,53 73,19 99,60 27,95 87,16 4,85 98,92 

2111 33.11 99,65 86,73 99,62 30,81 87,81 3,32 99,50 

2111 37.30 99,73 95,85 99,63 34,47 87,37 6,12 99,66 

2112 42.35 99,63 104,65 99,67 35,53 87,26 3,95 99,28 

2113 48.98 99,74 119,09 99,65 39,13 87,72 5,81 99,51 

2114 46.84 99,76 123,32 99,74 38,40 86,31 4,87 99,06 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 مرتفعة احملققة الذايت االكتفاء نسبة كانت النبايت اإلنتاج شعب بعض ىناؾ أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 شعبة بينما والزيتوف، والبطاطس اػبضر شعب وىي 0202-0220 الفًتة خبلؿ %95 إذل وصلت حيث

 إطار يف اؼبمنوحة اؼبالية التخصيصات من بالرغم وىذا متوسطة احملققة الذايت االكتفاء نسبة كانت الفواكو
 %89.29 نسبة إذل نسبة أدسل سبثل واليت 0220 سنة %80.89 بُت النسبة ترواحت حيث الفبلحي، مالدع

 التجديد إطار يف اؼببذولة اعبهود ورغم ،0202-0220 الفًتة خبلؿ ؿبققة نسبة أعلى تعترب واليت ،0222 سنة
 0202-0229 الفًتة خبلؿ فواكوال لشعبة الذايت االكتفاء نسبة أف إال النجاعة عقود وإبراـ والريفي الفبلحي

 ىذه خبلؿ اإلنتاج زيادة رغم وىذا ،الفًتة ىذه خبلؿ نسبة أعلى 0202 سنة %87.02 نسبة وكانت ربقق دل
 زيادة نتيجة لؤلفراد اؼبعيشي اؼبستوى ربسن نتيجة الكلي االستهبلؾ لزيادة راجع وىذا ،%7.08 دبتوسط الفًتة

 ،الذايت االكتفاء ربقيق نسبة يف الشعب أضعف تعترب اليت اغببوب شعبة أما ، الفًتة ىذه خبلؿ األجور
 وىذا %23.89 بنسبة 0229 سنة كانت ذايت اكتفاء نسبة أعلى أف قبد 0202-0220 الفًتة يف أنو حيث
 راجع وىذا الفًتة، ىذه خبلؿ إنتاج أضخم يعترب الذي قنطار مليوف 20 حبوارل اؼبقدر اإلنتاج غبجم راجع

 وما األخرى، بالسنوات مقارنة األمطار تساقط نسبة ارتفاع يف واؼبتمثلة اعبيدة اؼبناخية ظروؼلل باألساس
 أف 0202-0229 الفًتة خبلؿ والريفي الفبلحي بالتجديد اػباصة النجاعة عقود تطبيق فًتة أثناء نبلحظو

 دبقدار 0202 نةس كانت نسبة وأدسل ،0202 سنة %35.02 كانت 0229 سنة بعد ذايت اكتفاء نسبة أعلى
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 شعبة ألصناؼ بالنسبة ،%(9) حبوارل الفًتة ىذه خبلؿ اإلنتاج متوسط اللبفاض راجع وىذا ،00.02%
 وبالتارل معدومة، كانت الذايت االكتفاء نسبة أف نقل دل وإف األصناؼ اضعف بُت من الذرى كانت اغببوب

 ،%2.00 ودبقدار 0222 سنة كانت ذايت فاءاكت نسبة أعلى أف حيث تامة شبو بصفة االستَتاد على االعتماد
 الغذاء عناصر أىم كأحد يعترب انو وخاصة الصنف هبذا للنهوض واضحة رؤية وجود عدـ يؤكد ما وىو

 فكاف اغببوب شعبة بأصناؼ خاصة اكتفاء نسبة ألعلى بالنسبة أما والدجاج، األبقار لماشية،ل بالنسبة
 سنة كانت ؿبققة نسبة وأدسل 0200 سنة %022 إذل ايتالذ االكتفاء نسبة وصلت حيث الشعَت صنف
 0202 سنة فشهدت 0202-0229 الفًتة خبلؿ النجاعة عقود تطبيق فًتة يف أما ،%20.03 دبقدار 0220
 البفضت حيث الذايت االكتفاء نسبة يف ملحوظا تراجعا شهدت 0203 سنة أف إال ، %99.28 نسبة ربقيق

 نسبة يف االرتفاع إذل باألساس راجعة وىي النجاعة عقود تطبيق فًتة خبلؿ نسبة أدسل وىي %72.23 إذل
 جهة من اؼبقدمة الدعم لنسبة وىذا ،واللُت الصلب القمح وخاصة األخرى األصناؼ يف الذايت االكتفاء

 0203 سنة أعبلىا كانت الصلب القمح يف الذايت االكتفاء نسبة أف حيث أخرى، جهة من أسعارنبا وغبلء
 يف أساسا واؼبتمثلة اعبيدة اؼبناخية للظروؼ نتيجة اإلنتاج لتحسن باألساس راجع وىذا %28.18 دبقدار
 اؼبقدمة الدعم ؼبنحة نتيجة األصناؼ من النوع ىذا إلنتاج الفبلحُت وميل السنة ىذه خبلؿ األمطار تساقط
 دبقدار 0223 سنة ؿبققة ذايت اكتفاء نسبة أعلى كانت الذي اللُت والقمح بالشعَت مقارنة اؼبرتفع ولثمنو

 0202-0229 النجاعة عقود تطبيق فًتة يف أما ،%2.37 دبقدار 0228 سنة كانت نسبة وأدسل 32.53%
 اؼببلئمة غَت اؼبناخية للظروؼ نتيجة وىذا الفًتة، ىذه خبلؿ ؿبققة نسبة أدسل ىي %9.80 نسبة فكانت
 .السنة ىذه خبلؿ األمطار تساقط قلة وخاصة

 الذايت االكتفاء ربقيق يف عجزا اغبيواشل اإلنتاج شعب تعاشل النبايت، اإلنتاج لشعب بالنسبة اغباؿ ىو كما
 ضرورية استهبلكية كسلعة خاصية من سبلكو ؼبا الشعب ؽبذه الفقري العمود تعترب اليت اغبليب شعبة بالذكر لبصو 

 نسب يربز اؼبوارل اعبدوؿ و األخرى، عببالش مقارنة كبَتة جد الصعبة بالعملة استَتاد وميزانية ،للفرد بالنسبة
 :  يلي كما اغبيواشل اإلنتاج لشعب بالنسبة الذايت االكتفاء
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 (2114-2112)  الحيواني اإلنتاج لشعب الذاتي االكتفاء نسب (:58) جدولال
 الحليب العسل الصوف البيضاء اللحوم الحمراء اللحوم السنة

 مج
 االستهالك

 مليون)
 (قنطار

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 مج
 االستهالك

 مليون)
 (قنطار

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 مج
 االستهالك

 (قنطار ألف)

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 مج
 االستهالك

 ألف)
 (قنطار

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

 مج
 االستهالك

 (لتر مليار)

 نسبة
 االكتفاء
 (%)الذاتي

2112 3.08 94 0.52 111 098.59 99.46 02.78 94 1,54 5,60 

2113 3.41 88 0.52 111 020.92 99.14 03.0 91 1,61 6,65 

2114 4.04 79 0.72 111 030.53 98.91 32.05 93 1,91 4,81 

2115 3.96 76 0.28 111 037.32 99.11 30.25 92 2,1 5,12 

2116 3.64 82 0.25 111 020.32 99.45 09.98 83 2,2 4,91 

2117 3.85 83 0.22 111 002.28 99.39 08.88 112 2,18 8,90 

2118 3.91 81 3.25 111 003.32 99.36 02.00 127 2,21 9,95 

2119 4.08 85 0.29 111 079.52 99.51 27 86 2,39 7,82 

2111 4.39 87 0.80 111 050.7 99.42 52.52 86 2,78,07 

2111 4.67 91 3.35 111 080 99.77 25.80 117 2,93 10,26 

2112 5.11 86 3.25 111 305 99.57 22.52 88 3,09 12,73 

2113 5.34 87 2.08 111 328 111 22.00 112 3,4 15,78 

2114 5.66 86 2.20 111 327.72 111 20.79 91 3,5 20,03 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 0202-0220 الفًتة ؿخبل اغبيواشل اإلنتاج لشعب الذايت االكتفاء نسبة أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من 
 بالنسبة وكذلك ،%022 بنسبة أي البيضاء اللحـو لشعبة بالنسبة تاـ ذايت اكتفاء ىناؾ حيث متباينة، كانت
 حققت ذايت اكتفاء نسبة اكرب أف قبد اذ النسبة يف تذبذب ىناؾ فكاف اغبمراء اللحـو شعبة أما الصوؼ، لشعبة
 النجاعة عقود تطبيق خبلؿ انو ونبلحظ ،%72بػ 0225 سنة يف ةنسب أقل إذل لتنخفض ،%92بػ 0220 سنة كانت

 إذل باألساس راجع وىذا ،%92بػ 0200 سنة نسبة أعلى إذل لتصل نسيب ارتفاع ىناؾ 0202-0229 الفًتة يف
 رأس، مليوف 03 إذل السنة ىذه خبلؿ وصلت حيث اؼبواشي األساس يف وىي الشعبة ىذه مدخبلت يف ارتفاع

 5.22 إذل االستهبلؾ كمية الرتفاع راجع وىذا %82 الذايت االكتفاء نسبة لتصل 0202 سنة ىأخر  مرة لتنخفض
 االكتفاء نسبة فكانت اغبليب شعبة ىبص فيما أما رأس، مليوف 07.8 اذل اؼبواشي عدد ارتفاع رغم قنطار مليوف
 نسبة أدسل بينما %02.23ػب 0202 سنة يف كانت ؿبققة اكتفاء نسبة أعلى أف حيث جدا ضعيفة احملققة الذايت
 بًتبية اػباص االستثماري شقو يف الشعبة ؽبذه اؼبقدـ الكبَت الدعم من بالرغم وىذا ،%2.90بػ 0222 سنة كانت
 والتنمية للضبط الوطٍت الصندوؽ طريق عن وىذا اػبضراء، األعبلؼ وزراعة هبا اػباصة واللواـز والعتاد األبقار

 اغبليب لتجميع مراكز وإنشاء باغبليب اػباص العتاد اقتناء بدعم يقـو حيث 0222 سنة حىت FNRDA الفبلحية
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 FNDIA الفبلحي االستثمار لتنمية الوطٍت الصندوؽ طريق عن وبعدىا اخل،.... اغبليب إنتاج رفع تشجيع ومنح
 الشعبة ذههب اػباصة اإلنتاج منحة بتقدصل بعدىا وقاـ ، الشعبة هبذه اػباص الدعم تقدصل من ووسع زبصص الذي

 واستحداث ،لًت/دج 00 إذل اغبليب إنتاج منحة برفع وىذا FNRPA الفبلحي اإلنتاج للضبط الوطٍت الصندوؽ
 اإلنتاج ذباوز اذا ؿ/دج 0.5و لًت 5222 من أقل اإلنتاج كاف اذا لًت/دج 20بػ الطازج اغبليب تطوير منحة

 يف لًت 05222 اإلنتاج ذباوز إذا ؿ/دج22  أخَتا و اليـو يف لًت 02222 عتبة ذباوز اذا ؿ/دج23و اليـو يف لًت5222
 .اليـو
 :الفالحي التجاري الميزان على والريفي الفالحي الدعم ألثر االقتصادي التفسير .3

 نستعرض الفبلحي التجاري اؼبيزاف على والريفي الفبلحي الدعم ـبصصات ألثر االقتصادي تفسَتال
 التجاري اؼبيزاف قيم جانب إذل والريفي الفبلحي الدعم من اؼبدفوعات حجم ينب والذي اؼبوارل اعبدوؿ بيانات
 :   يلي كما الفبلحي التجاري واؼبيزاف الكلي

 الفالحي التجاري الميزان إلى والريفي الفالحي الدعم (:59) جدولال

 السنوات

 حجم
 من المدفوعات

 الفالحي الدعم
 والريفي

 دينار مليار

 الميزان
 التجاري
 الكلي

 دوالر نمليو 

 الصادرات
 الفالحية
 والغذائية

 دينار مليار

 الصادرات
 الفالحية
 مليون
 دوالر

 الواردات
 الفالحية
 والغذائية

 دينار مليار

 الواردات
 الفالحية

 دوالر إلف
 الفالحة وزارة

 التجاري الميزان
 الفالحية للسلع

(  دوالر ألف)
(-) 

 الميزان قيمة نسبة
 الفالحي التجاري
 الميزان الى

 الكلي تجاريال

2111 05.2 12 544 28 027 052.80 2 083 7101 976 710 15,76 

2111 03.82 9 235 02.92 020 058.05 2 049 339  1 907 339 21,40 

2112 28.27 6 825 02.00 007 075.3 3 454 513 3 327 513 28,96 

2113 29.22 11 113 02.20 030 075 3 560 592 3 429 592 17,79 

2114 55.02 13 777 02.82 023 335.07 4 653 102 4 490 102 14,35 

2115 23.89 26 280 00.27 025 333 4 538 579 4 373 579 7,52 

2116 53.07 33 285 00.95 025 322 4 676 345 4 511 345 5,94 

2117 00.90 42 89825.95 902 352.28 6 076 155 5 160 155 4,61 

2118 07.27 40 090 9.02 002 520.53 9 702 317 9 578 317 4,93 

2119 09.95 6 171 8.35 002 270.02 7 483 323 7 367 323 32,03 

2111 30.00 18 205 00.02 327 288 7 639 970 7 332 970 10,86 

2111 39.52 17 766 08.22 355 793.20 11 691 990 11 336 990 11,13 

2112 22.02 22 271 05.00 303 703.58 11 242 296 10 929 296 8,88 

2113 90.22 43 492 30.29 220 722.52 11 326 031 10 924 031 4,54 

2114 00.885 2 429 02.209 303 882.25 12 401 104 12 078 104 81,38 

 MADRP إحصاءات على باالعتماد: المصدر
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 حيث ،0202-0222 الفًتة بلؿخ فائضا عرفت الكلي التجاري اؼبيزاف قيمة أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 اؼبيزاف قيمة على سلبا انعكس ما وىو ،دوالر مليوف 290و مليار 23 بقيمة 0203 سنة سجل فائض أكرب أف

 يف اؼبسجل الفائض قيمة أف يؤكد ما وىو دوالر مليوف 902و مليار 02 بػ عجزا عرفت حيث الفبلحي التجاري
 اؼبواد من إضافية كميات الستَتاد منها جزء زبصص وبالتارل البًتولية يةاعببا ارتفاع عن ناذبة ىي التجاري اؼبيزاف

 مليوف 22و مليار 90 بػ الفًتة نفس خبلؿ دعم قيمة اكرب السنة نفس وعرفت ،غذائية والغَت الغذائية الفبلحية
 مسانبة نسبة يبُت التارل البياشل والشكل الفبلحية، الواردات قيمة من %00.07 نسبة سبثل ما وىي جزائري، دينار
 :يلي كما منو الفبلحي الدعم ونسبة الكلي التجاري اؼبيزاف قيمة البفاض يف الفبلحي التجاري اؼبيزاف يف العجز

 الدعم ونسبة الكلي تجاريال الميزان  إلى  الفالحي التجاري الميزان عجز نسبة: (46) البياني الشكل
 (2113-2111) الفالحية الواردات قيمة إلى الفالحي

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 التجاري اؼبيزاف قيمة البفاض إذل الفبلحي التجاري اؼبيزاف عجز مسانبة نسبة أف الشكل خبلؿ من نبلحظ
 الدعم نسبة ارتفاع مع االرتفاع ىذا وتزامن ،0220 سنة %08.92 اذل 0222 سنة %05.72 من ارتفعت الكلي

 كانت والريفي الفبلحي الدعم مبالغ من جزء أف يفسر ما ىو وما الفبلحية، الواردات قيمة إذل والريفي الفبلحي
 ؾباؿ يف خاصة حديثة تقنية وسائل وادخاؿ الفبلحي العتاد لتجديد وىذا اػبارج من ومعدات آالت القتناء توجو
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 نسبة من الكلي التجاري يزافاؼب إذل الفبلحي التجاري اؼبيزاف يف العجز مسانبة نسبة البفاض لتعاود الري،
، الواردات قيمة اذل الدعم نسبة ارتفعت الفًتة نفس يف بينما ،0227  سنة %2.20 إذل 0223 سنة 08.22%

 أخرى مرة النسبة لًتتفع %3.02 نسبتو ما 0228 سنة لتبلغ االلبفاض لتعاود %08.22 حوارل اذل 0223 سنة فيف
 الفبلحي التجاري اؼبيزاف عجز مسانبة نسبة ارتفعت 0229و 0228 يف بينما ،0203 سنة %00.08 وصلت حىت
 حىت أخرى مرة االلبفاض لتعاود الًتتيب، على %30.23 و%2.93 ػب الكلي التجاري اؼبيزاف قيمة البفاض إذل
 .%2.52 نسبة إذل 0203 سنة

 لقيمة بالنسبة زالعج حجم يف تذبذبا عرؼ الفبلحي التجاري اؼبيزاف أف أيضا نبلحظ السابق اعبدوؿ من
 بالتدريج لَتتفع ، دوالر 339 ألف 927  مليار 20 حبوارل عجز نسبة اقل 0220 سنة عرفت حيث الغذائية السلع
 00 إذل 0223 سنة دوالر 503و الف307و مليار3 من البلحقة السنوات خبلؿ التجاري اؼبيزاف يف العجز بعدىا
 أخرى، جهة من واألسعار جهة من االستهبلؾ الرتفاع ةنتيج وىذا ،0202 سنة دوالر 022و ألف 78و مليار

-0222 السنوات خبلؿ الدعم نسبة يف التغَت مقابل الفبلحي التجاري اؼبيزاف يف التغَت نسبة يبُت التارل والشكل
 :يلي كما 0203

 (2113-2111) الدعم تغير نسبة مقابل التجاري الميزان في التغير نسبة: (47)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على عتمادباال: المصدر
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 سنة يف الدعم يف التغَت مقابل التجاري اؼبيزاف يف العجز يف التغَت نسبة أف نبلحظ الشكل خبلؿ من 
 وىو ،%3.50 بنسبة العجز قيمة يف البفاض أي موجبة، كانت األساس سنة تعترب اليت 0222 سنة مقابل 0220
 توسيعو يف التفكَت وبداية الفبلحية للتنمية الوطٍت اؼبخطط تنفيذ ةهناي 0220 سنة اعتبار اذل باألساس راجع

 الدعم نسبة وزيادة اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية ـباض بداية سنوات تعترب وبالتارل الريفية التنمية لتشمل
 إذل الفبلحي التجاري فاؼبيزا يف العجز نسبة بارتفاع 0220 سنة ذبلى ما وىو ،%59.27 حبوارل ارتفعت اليت اؼبارل

 يف الذايت االكتفاء نسبة أف قبد حيث سبقتها اليت بالسنة مقارنة الفبلحي اإلنتاج البفاض على يؤكد فبا 72.22%
 أما ،%020.27 إذل والريفي الفبلحي الدعم نسبة ارتفاع رغم وىذا ،فقط %08 حوارل اذل وصلت اغببوب شعبة
 نسبة على أيضا سلبا انعكس ما وىو %3.08 إذل لتصل الدعم ةنسب يف حساسا البفاض فعرفت 0223 سنة

 اؼبيزاف يف العجز عرفت 0222 سنة يف ،0220 بسنة مقارنة %3.27 إذل وصلت حيث ،التجاري اؼبيزاف يف العجز
 مقابل الفبلحية الواردات قيمة ارتفاع يؤكد ما وىو %32.90 حبوارل 0223 بسنة مقارنة آخر ارتفاعا التجاري

 بالقطاع والنهوض اؼبستدامة الريفية التنمية اسًتاتيجيو إطار يف اؼبقدـ والريفي الفبلحي الدعم رغم راتالصاد
 الظروؼ بتحسن االستهبلؾ قيمة واتساع الذايت االكتفاء ربقيق يف اغباصل النقض حجم يعكس فبا الفبلحي،
 نسبة 0225 سنة يف اؼبتزايد، الفبلحية للمنتوجات االستهبلؾ حجم يواكب دل اإلنتاج حجم وبالتارل اؼبعيشة،

 الفبلحي الدعم البفاض نبلحظ حيث جدا، ضئيلة نسبة وىي 0222 بسنة مقارنة %0.2 إذل البفضت العجز
 لكن %00.37 إذل والريفي الفبلحي الدعم زيادة فعرفت 0222 سنة اما  ،%02.58  نسبة إذل أيضا والريفي
 بنسبة 0228و 0227 يف العجز  يف االرتفاع  نسبة تواصلت ،%3.05 إذل ريالتجا اؼبيزاف عجز يف ارتفاع باؼبقابل
 سنة يف سجل حيث اؼبارل الدعم يف البفاض ىناؾ كاف ذلك ومقابل ،الًتتيب على %85.20 و 02.38%
 وترجع ،%09.35 إذل 0228 اؼبوالية السنة يف االلبفاض  نسبة وتواصلت ،%58.87 بنسبة البفضا 0227

 أدى فبا 0227 سنة 020.2 مقابل 020.2 اذل الغذائية للسلع الدولية األسعار مؤشر الكبَت الرتفاعا إذل باألساس
 باؼبقابل وقبد 0228 بسنة مقارنة %39.52 إذل الدعم نسبة ارتفعت 0229 سنة يف ، الواردات قيمة ارتفاع إذل

 يؤكد فبا ،0225 سنة منذ البفاض أوؿ ىو %03.28 بنسبة الفبلحي التجاري اؼبيزاف عجز نسبة يف البفاض أيضا
 اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية شبار ظهور نتيجة السابقة بالسنوات مقارنة الفبلحي اإلنتاج ربسن على

 من إنتاج كمية أكرب السنة ىذه يف حقق حيث البيضاء، واللحـو والفواكو اػبضر اغببوب إنتاج شعبة وخاصة
 تواصل اغببوب، واردات البفاض يف ساىم ما وىو قنطار، مليوف 20  بػ دةاؼبشاى سنوات صبيع يف اغببوب
 يف البفاض دبقابل %2.27 اذل وصلت حيث ضئيلة بنسبة لكن 0202 سنة التجاري اؼبيزاف يف العجز يف االرتفاع

 انتك 0200 سنة بنهاية لكن ،%7.55 إذل ليصل 0229 سنةمقارنة ب السنة ؽبذه والريفي الفبلحي الدعم قيمة
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 وىذا 0202 بػ مقارنة عجز نسبة %52.22 لػ بتسجيلها وىذا مرتفعة الفبلحي التجاري اؼبيزاف يف العجز نسبة
 الدولية األسعار مؤشر ارتفاع نتيجة الفبلحية الواردات قيمة وارتفاع اؼبسجل الوطٍت اإلنتاج يف اللبفاض راجع
  نسبة البفضت 0203و 0200 اؼبقبلتُت السنتُت يف ، 0200 سنة 032 إذل 0202 سنة 088 من الغذائية للسلع
 بلغ حيث الغذائية للسلع الدولية األسعار مؤشر يف البفاض دبقابل بالًتتيب %2.25 و%3.22 حدود يف العجز

  يف العجز على إهبابا انعكس ما وىو ،029.28 اذل ليصل 0203 لسنة االلبفاض واصل و 003.3 0200 سنة
 عجز قيمة اكرب سجلت 0202 سنة يف العاؼبية، األسواؽ من الغذائية الواردات بقيمة رتباطوا نتيجة التجاري اؼبيزاف

 .اؼبقارنة سنوات عبميع بالنسبة دوالر مليار 00 حبوارل التجاري اؼبيزاف يف
  والتضخم الفالحي االستهالك ألسعار القياسي الرقم على للدعم المالية المخصصات أثر: رابعا

 حيث التضخم، نسبة قياس نستطيع طتوبواس الذي الكلي االقتصاد متغَتات من CPI سعارلؤل القياسي الرقم
 جيةفإسًتاتي لؤلسعار، القياسي للرقم األساسية اؼبكونات من الفبلحية نتوجاتاؼب ألسعار القياسي الرقم يعترب

 النبايت اإلنتاج شعب خاصة عوأنوا بكل الفبلحي اإلنتاج لزيادة ااستهدافه خبلؿ منو  اؼبستدامة الريفية التنمية
 حيث من سعاراأل على التأثَت بالتارلو  ،الشعب ؽبذه العرض جانب زيادة تستهدؼ األصل يف ىي اغبيواشلو 

 إمبا الفبلحية اؼبنتوجات فسعر أخرى، جهة من الطويل اؼبدى على االستقرار ىذا يف التحكمو  جهة من االستقرار
 التنمية إسًتاتيجية أىداؼ أىم األسعار استقرار كاف ؼبا و اؼبستوردة، السلع وأسعار الفبلحي اإلنتاج حجم وبدده
 معيشة ظروؼ ربسُت بالتارل التضخم،و ظاىرة يف التحكم البد كاف والبعيد القصَت اؼبديُت على اؼبستدامة الريفية

 فاؼبستهلك واؼبنتج، لكاؼبسته مصلحة تراعي نسبيا مقبولة بأسعارو  الضرورية السلع صبيع توفَت بلؿخ من السكاف
 أسعار خاصةو  األساسية اؼبنتوجات أسعار قرارواست الشرائية القدرة ربسن خبلؿ من اػباصة منفعتو ربقيق يريد

 ومن شعبها باختبلؼ يواشلاغب اإلنتاج وأسعار ،اخل... وبطاطس خضرو  حبوب من شعبها دبختلف النبايت اإلنتاج
 اإلنتاج زيادة خبلؿ من أرباحو زيادة إذل يطمح الشيء نفس واؼبنتج ،اخل... اغبمراء واللحـو اغبليب أبرزىا

 بجان تنظيم خبلؿ من السوؽ يف التحكم اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية واضعي على وجب لذا واألسعار،
 دبصلحة ضري للمضاربة السوؽ فًتؾ الفبلح، أو اؼبنتج يف اؼبتمثل العرض جانبو  اؼبستهلكُت، يف اؼبتمثل الطلب

 ىذه اجلها من جاءت اليت األىداؼ وبقق لؤلسعار القياسي الرقم ثبات فإف ولذا النهائي، اؼبستهلك
 .اإلسًتاتيجية

 بوباغب غرار على األساسية اؼبنتوجات أسعار يف للتحكم صناديق عدة اؼبختصة السلطات أنشأت 
 ودواوين ،FNRPA الفبلحي اإلنتاج ضبط صندوؽ الصناديق ىذه أبرز من وكاف ،اخل...اغبليب و البطاطسو 

 سنة للغذاء العاؼبية األزمة بعد ظهرت حيث للمواطنُت، الشرائية القدرة على للمحافظة شعبة بكل خاصة أخرى
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 اؼبنشأة الدواوين أبرز ومن الغذائية، اؼبواد استهبلؾ أسعار يف قياسية ارتفاعات من صاحبها وما ،0227-0228
 اؼبنتج من اغبليب إنتاج شعبة لتنظيم وىذا 0228 سنة أنشأ الذي ONIL اغبليب لشعبة هٍتاؼب الوطٍت الديواف قبد

 على للحفاظ وىذا ،النهائي اؼبستهلك غاية إذل الطازج للحليب ؿبلي منتج أو اغبليب لغربة مورد كاف سواء األوؿ
-0220 الفًتة باختبلؼ واغبيواشل يتالنبا اإلنتاج لؤلسعار القياسية األرقاـ جاءت حيث اؼبادة، ىذه سعر استقرار
 :يلي كما 0202

 :(2114-2112) الحيوانيو  النباتي اإلنتاج شعب ألسعار القياسي الرقم .1

 يعترب و التضخم، معدؿ غبساب أداة لكونو ىذاو  الكلي، لبلقتصاد اؼبهمة تغَتاتاؼب من لؤلسعار القياسي الرقم
 من الكبَت غبجمها الفبلحي إلنتاجا ألسعار القياسي الرقم وناتمك ىمأ من النبايت اإلنتاج لشعب القياسي الرقم

-0220 الفًتة خبلؿ التضخم، معدؿ يف اغباصلة التغَتات معرفة يف كبَت بشكل تساىم بالتارلو  ،اإلنتاج حيث

 :اؼبوارل اعبدوؿ يربزه كما لؤلسعار القياسي الرقم يف تغَتات النبايت اإلنتاج شعب عرفت 0202

 (2114-2112) النباتي اإلنتاج شعب ألسعار القياسي الرقم :(61) جدولال

 الفواكو الخضروات البطاطس الحبوب السنة
 الزيوت

 والشحوم
2112 022.23 000.22 98.02 99.03 020.23 
2113 022.20 90.00 029.25 000.20 025.0 
2114 020.23 022.22 020.25 008.79 000.98 
2115 022.98 85.35 002.87 002.25 003.92 
2116 020.00 035.02 000.50 000.02 007.02 
2117 028.83 093.27 030.29 032.28 030.22 
2118 000.20 052.25 020.25 028.00 093.23 
2119 003.23 072.97 029.92 022.09 055.03 
2111 005.93 053.82 029.52 092.72 027.75 
2111 000.98 057.92 078.75 083.90 072.29 
2112 002.59 002.78 025.22 097.20 080235 
2113 032.20 055.73 027.25 029.23 082.50 
2114 030.20 022.89 008.38 002.35 088.22 

 ONS لإلحصائيات الوطني المركز:المصدر

 002.35 بلغ الذي الفواكو خاصةو  النبايت اإلنتاج لشعب القياسي الرقم ارتفاع نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من 
 FNRPA صندوؽ طرؼ من للتدعيم خضوعها عدـو  العرض الطلب لقانوف أسعارىا وعػبض وذلك ،0202 ةسن

 لوضعها اػبضرواتو  اغببوب للبطاطس، بالنسبة ضئيلة زيادة قبد باؼبقابل و الضرورية، السلع سلة يف دخوؽبا لعدـ
 . FNRPA الفبلحي اإلنتاج أسعار ضبط صندوؽ لدعم اػباضعة السلع قائمة على
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 حجم لتغَت نتيجة تغَتات هبا اػباص لؤلسعار القياسي الرقم عرؼ األخرى ىي اغبيواشل اإلنتاج شعب
 الريفية التنمية إسًتاتيجية هبا جاءت اليت الدعم لسياسة نتيجة 0202-0220 الفًتة خبلؿ اغبيواشل اإلنتاج

 كما اغبيواشل اإلنتاج شعب سعارأل القياسي الرقم تغَتات جاءت حيث التخصيص، صناديق خبلؿ من اؼبستدامة
 :يلي

 (2114-2112) الحيواني اإلنتاج شعب ألسعار القياسي الرقم: (61) جدولال

 السنة
 اللحوم
 الحمراء

 اللحوم
 البيضاء

 البيض
 الحليب
 ومشتقاتو

2112 050.23 93.55 020.32 020.87 
2113 022.53 029.92 002.00 020.75 
2114 093.07 99.30 023.93 020.22 
2115 080.70 027.20 022.28 023.70 
2116 087.08 023.70 022.39 022.07 
2117 083.22 025.50 027.57 028.57 
2118 082.80 007.20 030.52 002.02 
2119 005.07 032.09 052.88 005.05 
2111 032.05 005.09 030.95 007.03 
2111 052.30 022.22 020.23 000.30 
2112 095.30 073.80 059.28 002.07 
2113 338.52 052.02 027.02 005.29 
2114 327.20 055.29 075.32 033.98 

 ONS لإلحصائيات الوطني المركز:المصدر

 إذل شعبة من متفاوتة زيادة عرؼ اغبيواشل اإلنتاج شعب ألسعار القياسي الرقم أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من
 السنوات يف وخاصة ،األخرى الشعبب مقارنة زيادة أعلى عرفت ءاغبمرا اللحـو شعبة أف قبد حيث ،أخرى

 إذل الوصوؿ عدـ عن ينم ما ىو و ،327.20و 338.52 الًتتيب على لؤلسعار قياسي برقم 0202و 0203 خَتةاأل
 سنرب مع األخَتة السنوات يف خاصةو  األسعار ارتفاع إذل يؤدي لتارلباو  الطلب، يغطي الذي اإلنتاج ربقيق
 نتيجة لؤلسعار القياسي الرقم يف كبَتة زيادة الباقية الشعب تعرؼ دل بينما جور،األ زيادة نتيجة األفراد معيشة
 الفبلحي اإلنتاج أسعار ضبط صندوؽ إطار يف اؼبقدـ الدعمو  والبيض البيضاء اللحـو لشعبة بالنسبة اإلنتاج زيادة

FNRPA،  صندوؽ وخاصة لذلك اؼبخصص الصناديق إطار يف الدعم تقدصل يتم اغبليب لشعبة بالنسبة FNRPA 

 الفًتة خبلؿ دينار مليار 5.7 اذل وصلت اإلطار ىذا يف اؼبخصصة الدعم قيمة أف حيث FNDIA صندوؽ و
 .الوالئية الفبلحية اؼبديريات طريق عن وىذا 0222-0225
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 :والحبوب الحليب أسعار دعم في OIAC و ONIL   مساىمة  .2
 الذي ،ONIL اغبليب لشعبة اؼبهٍت الوطٍت الديواف طريق عن اػبارج من غبليبا غربة استَتاد دعم يتم

 من معتربة كميات استَتاد بعملية بالقياـ وىذا الشعبة ىذه أسعار استقرار على واحملافظة التنظيم مهم لو أسندت
 يف سعره من %52 حوارل يبثل ما أي كلغ،/دج059 ومدعم ثابت بسعر اؼببسًت اغبليب إنتاج ؼبصانع اغبليب غربة

 ىذا قيمة أف حيث للكيس، دج 05 بقيمة النهائي للمستهلك اؼببسًت اغبليب مادة لتوفَت وىذا العاؼبي السوؽ
 بػ اغبليب غربة من غ 023 تاج لػرب حيث دج 39-38 بػ مقيمة كانت 0227-0220 الفًتة خبلؿ األخَت

 الذي الكيس سعر بُت الفرؽ وبالتارل ،دج25بػ خرىاأل التكاليف صبيع زائد دج2 بػ التحويل ىامش و دج02.82
-0228 الفًتة خبلؿ بينما للكيس، دج 05 بقيمة الدولة تدفعها اؼبنتج يتحملها اليت والتكاليف اؼبستهلك يدفعو
 تكاليف و دج 02.2 بػ غ 023 تقيم حيث اؼبستوردة اغبليب لغرب مباشرة تقدـ الدعم منحة أصبحت 0202

 للموزعُت، دج 0.25 والباقي دج 03.35 اؼبصنع يف اؼبنتجة اغبليب كيس قيمة لتبلغ دج22 بػ تقدر التحويل
 اإلنتاج لتشجيع منحة توجد النهائي للمستهلك الشرائية القدرة غبماية للمنتجُت اؼبوجهة اؼبنحة ىذه إذل باإلضافة

 ؿ/دج28 بػ 0222-0220 الفًتة خبلؿ اؼبمنوحة قيمتها كانت حيث الطازج اغبليب لتجميع موجو أي احمللي
 اؼبدفوعة النهائية فالقيمة وبالنتيجة ؿ،/دج20بػ اغبليب وجامعي ،ؿ/دج20بػ واحملولُت ،ؿ/دج22بػ اؼبنتجُت بُت مقسمة

 خبلؿ اما ؿ،/دج32 الطازج اغبليب سعر ليبلغ الدولة تدفعو دج 28 والباقي ،ؿ/دج 07 ىي اؼبنتجُت قبل من
 جامعي و ؿ/دج27 إذل للمنتجُت اؼبقدمة القيمة برفع وىذا ؿ/دج03 إذل ةالقيم فارتفعت 0228-0225 الفًتة

 ؿ/دج03 والباقي ؿ/دج 07اؼبنتجوف يدفع حيث   ؿ،/دج20 بػ احملولُت قيمة بقيت فيما ؿ/دج22 إذل اغبليب
 ؿ،/دج 00 لتبلغ 0203-0229 الفًتة خبلؿ آخر ارتفاعا وعرفت ؿ،/دج22 اغبليب لًت قيمة لتبلغ كدعم تقدـ
 عبامعي اؼبقدمة والقيمة ؿ/دج22 بلغت فقد للمحولُت بالنسبة أما ؿ،/دج00 للمنتجُت اؼبقدمة القيمة بلغت حيث

 53و50 بُت الطازج للحليب النهاية القيمة لتبلغ ؿ،/دج00 حوارل يف كاف اؼبقدـ الدعم حيث ؿ،/دج25بػ اغبليب
 القيمة يبُت التارل واعبدوؿ. ؿ/دج 30و32 بُت فيكو  اؼبنتجُت قبل من اؼبدفوع النهائي اؼببلغ اف حيث ؿ،/دج

 طرؼ من 0200-0228 الفًتة خبلؿ اغبليب لشعبة اؼبهٍت الوطٍت الديواف طرؼ فبن اؼبقدمة للدعم النهائية
 :يلي كما االستهبلؾ أسعار لضبط الوطٍت الصندوؽ
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 االستهالك أسعار لضبط ONIL طرف من المقدم الدعم(: 62) الجدول
 دج مليار: الوحدة

 2118 2119 2111 2111 2112 
 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

 الستيراد ONIL  دعم
  الحليب غبرة

22 88,60 16 65,65 14.8 64,1 22,5 66,02 31.55 68,6 

  للمنتجين ONIL دعم
1 

1,526 6,15 4,86 19,94 2.7220,52 6,432 18,87 8.05217,95 

 للمحولين ONIL دعم
2 

0,872 3,51 1,95 8,00 0.9758,55 2,86 8,39 3.227,48 

 للجامعين ONIL دعم
3 

0,436 1,76 1,56 6,40 0.5856,86 2,288 6,71 0.7505,98 

 ألطراف ONIL  دعم
 المستوى على اإلنتاج

 3+2+1 المحلي
2,83 11,40 8,37 34,35 9.31 35,9 11,58 33,98 14.45 31,4 

 111 46 111 34,08 111 23.1 111 24,37 111 24,83 المقدم الدعم مجموع

7022902509050020 (سنة/دج) الفرد حصة

 ONIL إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 للحليب اؼبهٍت الوطٍت الديواف طرؼ من اؼبقدمة الدعم مبالغ ؾبموع أف نبلحظ اعبدوؿ خبلؿ من 
 أساسو يف راجع االلبفاض وىذا ،0229 سنة دينار مليار 02.0 اذل 0228 سنة دينار مليار 02.83 من البفضت
 راجع وىو الفًتة، نفس يف دينار مليار 02 اذل دينار مليار 00 من اغبليب غَتة الستَتاد اؼبقدـ الدعم اللبفاض

 إذل راجع 0228 سنة يف فاعاالرت أف حيث العاؼبية  األسواؽ يف الغربة حليب أسعار البفاض إذل األساس يف
 مبلغ ارتفع قد بالعكس انو قبد حيث ،0228-0227 الغذاء ألزمة نتيجة الدولية األسواؽ يف القياسي االرتفاع
 نفس يف اغبليب انتاج لزيادة نتيجة دينار مليار 8.37 اذل دينار مليار 0.83 من احمللي اإلنتاج ألطراؼ اؼبقدـ الدعم
 القيمة لكن ،%2.52 بنسبة 0202 سنة يف االلبفاض وتواصل لًت، مليار 0.23 إذل لًت مليار 0.2 من الفًتة

 يف طفيف تغَت نبلحظ حيث دينار مليار 32.28 قيمتو ما أي ،0200 سنة %25.88 وبنسبة االرتفاع عاودت
 احملليُت االنتاج أطراؼ اذل رجعت الدعم يف االرتفاع ؽبذا الكبَتة النسبة بينما اغبليب غربة الستَتاد الدعم مبالغ

 مبلغ يف الكبَت االرتفاع وكاف دينار، مليار 22 ىو اؼبقدـ الدعم ؾبموع فكاف 0200 سنة أما مليار، 00.58 بػ
 كانت 0220 بسنة مقارنة اغباصلة االرتفاع قيمة اف أي مليار، 30.55 بػ اغبليب غربة الستَتاد اؼبقدـ الدعم
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 بػ السابقة بالسنة مقارنة السنة لنفس احمللي اإلنتاج ألطراؼ اؼبوجو دعمال قيمة ارتفعت بينما دينار مليار 9.25
 .دينار مليار 0.78

 النهائي اإلنتاج بشراء يقـو حيث اغببوب أسعار بدعم أيضا  OAICللحبوب اؼبهٍت اعبزائري الديواف يقـو
 :اؼبوارل اعبدوؿ يبينها اليت األسعار وفق اؼبادة ىذه من

 OAIC طرف من المبتاعة الحبوب عبةش أسعار: (63) الجدول
 قنطار/دج: الوحدة                                                                      

 % التغير نسبة لينال القمح % التغير نسبة صلبال القمح الفترة

2111-2115 0922/0722/

2115-2116 02225,26 08225,88 

2116-2117 00225,00 09528,33 

2117-2114 2522114,29 352279,49 

 ITGC إحصاءات على باالعتماد: المصدر

 وبنسب ،أخرى إذل فًتة من الصلب والقمح اللُت القمح شراء قيمة ارتفاع اعبدؿ خبلؿ من نبلحظ 
 لحبوبل اؼبهٍت اعبزائري الديواف طرؼ من اؼببتاعة القنطار قيمة 0225-0222 فًتة يف كانت حيث متفاوتة،

OAIC 0225 الفًتة خبلؿ %5.02 بنسبة ارتفاع شهدت لكنها للقنطار، دج0922 بقيمة الصلب للقمح بالنسبة-
 حيث اللُت القمح عرفها تقريبا االرتفاع نسبة نفس وىي ضئيلة، ارتفاع نسبة وىي للقنطار دج0222 لتبلغ 0222
 لسابقتها سباما مشاهبة 0227-0222 الفًتة وكانت ،دج0822 اؼبوالية الفًتة يف ليبلغ للقنطار دج 0722 من ارتفع

 لتصل الصلب شراء قيمة ارتفعت حيث والصلب، اللُت اغببوب من الصنفُت شراء قيمة يف الزيادة نسبة حيث من
 يف االرتفاع نسبة قلة حيث من السابقتُت الفًتتُت عكس و للقنطار، دج0952 اللُت وقيمة للقنطار دج 0022 اذل

 بالنسبة للقنطار دج2522 بلغت حيث الشراء قيمة يف كبَت ارتفاع 0202-0227 الفًتة شهدت الشراء قيمة
 اللُت القمح لقيمة بالنسبة الشيء نفس و سبقتها، اليت الفًتة عن %002.09 ارتفاع بنسبة أي الصلب للقمح
 االرتفاع وىذا السابقة، الفًتة عن 79.29 تبلغ نسبية بزيادة أي للقنطار، دج 3522 لتبلغ قيمتو ارتفعت حيث
 أزمة يف سبب فبا العاؼبية األسواؽ يف اغببوب أسعار ارتفاع اذل مردتو 0202-0227 األخَتة الفًتة شهدتو الذي
 وبأسعار اإلنتاج على الفبلحُت لتشجيع الشراء قيمة برفع OAIC قاـ وبالتارل ،0228-0227 الفًتة خبلؿ غذاء
 بلغت حيث للمستهلك، بالنسبة اؽبامة اعبد الشعبة ؽبذه الذايت االكتفاء نسبة دةوزيا الغذائية، الفجوة لسد عاؼبية
 الدقيق بُت مقسمة دينار مليار 077 قيمتو ما 0200 سنة اغببوب لشعبة اغبكومة طرؼ من اؼبقدمة الدعم فاتورة
 عن الدولة طرؼ من مثبتة والفرينة الدقيق أسعار أف حيث دينار، مليار 50 بقيمة والفرينة دينار مليار 92 بقيمة
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 النهائي اؼبستهلك ليشًتيو اؼبطحنة يف دج 3052 يكوف العادي الدقيق من الكيس سعر أف اذ التجارة، وزارة طريق
 سعر أما ،دج2222بػ النهائي اؼبستهلك ليشًتيو 3522بػ اؼبطحنة يف يكوف اؼبمتاز الدقيق سعر بينما ،دج3222 بثمن
 اػببز سعر يف الفارؽ وبالتارل. دج0082بػ النهائي اؼبستهلك ليشًتيو دج0222 بػ ةاؼبطحن يف فيكوف الفرينة كيس

 وىذا دج،8.5 بقيمة للمواطن بالنسبة يباع بينما ،دج05 بسعر وذلك دج،02.5 بفارؽ العمومية اػبزينة تتحملو
 . األساسية اؼبادة ؽبذه بالنسبة اؼبستهلك ألسعار القياسي الرقم على للمحافظة

 :التضخم ومعدل (CPI) لألسعار القياسي الرقم على والريفي الفالحي الدعم ألثر االقتصادي التفسير .3

  التضخم ومعدؿ لؤلسعار القياسي الرقم على والريفي الفبلحي الدعم ـبصصات ألثر االقتصادي تفسَتال
 الرقم  جانب إذل والريفي الفبلحي الدعم من اؼبدفوعات حجم ينب والذي اؼبوارل اعبدوؿ بيانات نستعرض
 كما الغذائية السلع قيمة تضخم ومعدؿ الكلي التضخم معدؿ إذل إضافة الغذائية واألسعار لؤلسعار القياسي

 :يلي
 (التضخم معدل)  لألسعار القياسي الرقم إلى والريفي الفالحي الدعم (:64) جدولال

 السنوات

 حجم
 من المدفوعات

 لفالحيا الدعم
 والريفي

 الرقم
 القياسي

 سعارلأل

 القياسي الرقم
 في األغذية ألسعار

 الدولية األسواق

 القياسي الرقم
 األغذية ألسعار

 معدل
 التضخم

 في التغير معدل
 القياسي الرقم

 األغذية ألسعار

022003.82022 100 022// 

022028.27020.2389,6 022.221,43 0,64 

022329.22025.7597,7 022.024,26 3,60 

022255.26029.95112,7 028.903,97 4,47 

022523.89000.27118,0 027.751,38 - 1,07 

022253.07002.25127,2 000.092,31 4,21 

022700.90008.02161,4 009.233,67 6,36 

022807.27003.98201,4 008.394,85 7,50 

022909.95030.02160,3 038.925,74 8,23 

020230.00032.03 188,0 022.853,91 4,24 

020039.52020.39 229,9 052.924,52 4,22 

020022.02055.02 213,3 029.208,93 12,22 

020390.22022.00 209,8 072.823,23 3,18 

020200.885022.77 201,8 080.202,91 0,64 

 FAO و ONS إحصائيات على باالعتماد: المصدر

 الحظ ما ىو وما لؤلسعار، القياسي للرقم األساس سنة ىي 0220 سنة أف نبلحظ وؿاعبد خبلؿ من
 حبوارل 0202 سنة قيمة أكرب وبلغت ،0202-0220 الفًتة خبلؿ عامة بصفة لؤلسعار القياسي الرقم ارتفاع
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 رألسعا القياسي الرقم ىبص فيما أما ،%8.93بػ 0200 سنة كانت مسجلة تضخم قيمة أكرب أف إال 022.7
 ارتفاع على مباشر اثر ؽبا كاف وبالتارل ،098.20 بقيمة 0202 سنة أيضا ىي مسجلة قيمة اكرب فكاف األغذية

 نسبة مقابل الغذائية اؼبواد أسعار يف التغَت نسبة يبُت اؼبوارل البياشل والشكل عامة، بصفة لؤلسعار القياسي الرقم
 :يلي كما 0202-0222 الفًتة خبلؿ الدعم تغَت

 (2113-2111) الدعم تغير نسبة مقابل الغذائية المواد سعارألالرقم القياسي  في التغير نسبة: (48)الشكل

 
 السابق الجدول بيانات على باالعتماد: المصدر

 السنوات، باقي أساسها على نقارف سوؼ وبالتارل األساس، سنة ىي 0220 سنة نعترب الشكل من
 األساس بسنة مقارنة 0220 سنة يف الغذائية اؼبواد لؤلسعار القياسي للرقم التغَت نسبة يف ارتفاع ىناؾ كانت حيث

 الكلي، العرض مقابل الغذائية اؼبواد من الكلي االستهبلكي الطلب ارتفاع على يؤشر ما وىو %2.22 حدود يف
 العاـ خمالتض نسبة فكانت 0223 سنة أما ،%0.23 إذل السنة ىذه يف العاـ التضخم نسبة ارتفاع يفسر ما وىو

 يف بسيط ارتفاع مقابل %3.2 بنسبة األغذية ألسعار القياسي الرقم الرتفاع حتمية نتيجة وىي ،%2.02 دبقدار
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 صناديق بُت من أف قبد حيث لؤلسعار العاـ االرتفاع على تؤثر دل حيث ،%3.08 بنسبة والريفي الفبلحي الدعم
 بتقدصل يقـو كاف حيث ،0222 سنة تأسس الذي FNRDA الفبلحية والتنمية للضبط الوطٍت الصندوؽ الدعم،

 بنسبة األغذية ألسعار القياسي الرقم ارتفع 0222 سنة يف اخل،... والبطاطس واغبليب اغببوب إلنتاج منح
 يوجو الدعم من جزءا اف العلم مع %00.20 بنسبة  والريفي الفبلحي الدعم يف ارتفاع قابلو ما وىو ،2.27%

 إضافة األغذية، لؤلسعار القياسي الرقم من يرفع ما االستهبلكي الطلب على التشجيع التارلوب األسعار، الستقرار
 للسنة بالنسبة أما ،97.7 قيمتو كانت الذي 0223 بسنة مقارنة 000.7 إذل العاؼبي األغذية مؤشر ارتفاع ذلك إذل

 الدعم البفاض رغم ،%0.27 قداردب البفاضا األغذية ألسعار القياسي الرقم عرؼ فقد 0225 سنة وىي اؼبوالية
 االستهبلؾ، مؤشر يف وزف ؽبا اليت اػبضروات شعبة إنتاج يف اؽباـ لبلرتفاع نتيجة وىو %02.58 بنسبة السنة ىذه

 شهد 0222 سنة يف لكن سبقتها، اليت السنوات يف القيمة ىذه تبلغ ودل قنطار مليوف 22 حوارل إذل ارتفعت حيث
 إذل والريفي الفبلحي الدعم ارتفاع رغم وىذا %2.00 إذل وصل حيث آخر، ارتفاعا غذيةاأل ألسعار القياسي الرقم
 و اغببوب إنتاج لدعم FNRPA الريفية والتنمية الضبط صندوؽ إلنشاء الثانية السنة ىذه كانتو  ،%2.00 نسبة

  اغبيواشل، و نبايتال إنتاجهم رفع على الفبلحُت لتشجيع الدعم منح رفع خبلؿ من اخل،... واغبليب البطاطس
 نتيجة وىذا ،%7.52 و%2.32 بنسبة 0228و 0227 سنة االرتفاع يف األغذية ألسعار القياسي الرقم واصل

 و 0227 سنة %58.87 إذل وصل حيث السنتُت ىاتُت خبلؿ والريفي الفبلحي الدعم اللبفاض أساسية
 قنطار مليوف 009 إذل 0227 سنة وصل حيث الفبلحي اإلنتاج شعب يف اإلنتاج والبفاض ،0228 سنة 09.35%
 ما وىو طن مليوف 007 إذل ليصل 0228 سنة االلبفاض يف اإلنتاج واستمر ،0222 سنة قنطار مليوف 028 مقابل

 الدولية، األسواؽ شهدتو الذي االرتفاع ذلك إذل زد األغذية، ألسعار القياسي الرقم ارتفاع على سلبا نعكس
 ارتفاع ورغم 0229 سنة وىي اؼبوالية السنة يف ،0228 سنة 020.4 إذل 0222 سنة 007.0 من اؼبؤشر انتقل حيث
 ،%8.03 بنسبة الغذاء لؤلسعار القياسي الرقم يف ارتفاع الحظنا أننا اال %29.52 بنسبة والريفي الفبلحي الدعم
 األجور يف النسيب اعواالرتف اؼبعيشية الظروؼ ربسن نتيجة الكلي االستهبلكي الطلب الرتفاع حتمية نتيجة وىو

 ،0202-0229 الفًتة خبلؿ االقتصادي النمو لتوطيد اػبماسية السياسة إطار يف اغبكومة أقرهتا اليت االظبية
 ارتفاع باؼبقابل و والريفي، الفبلحي الدعم يف زيادات عرفت 0203 سنة اذل 0202 سنة بُت من البلحقة السنوات

 ذكرنا كما وىذا الرئيسية، الفبلحي اإلنتاج لشعب اإلنتاج ارتفاع من غمبالر  األغذية ألسعار القياسي الرقم قي
 من اؼبستوردة الغذائية اؼبواد بعض أسعار ارتفاع و اعبزائري للفرد اؼبعيشي اؼبستوى ارتفاع نتيجة إذل ىو ما سابقا

 .الدولية األسواؽ
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 :خالصة
 التنمية يف الريفي للبعد أعطت الكلي لتنمويا اؼبخطط وفق اؼبستدامة الريفية التنمية إسًتاتيجية تطبيق 

 اؼبراحل كل من اؽبدؼ كاف حيث والفبلحي، الريفي التجديد سياسة يف أخَتا لتتجسد السابق، من اكرب أنبية
 الناتج حصة زيادة خبلؿ من اإلصبارل الوطٍت الناتج حجم بزيادة الكلي، االقتصادي االستقرار ربقيق ىو السابق
 الغرض، ؽبذا اؼبنشأة اػباصة الدعم صناديق خبلؿ من ،واغبيواشل النبايت اإلنتاج شعب بتطوير الفبلحي الوطٍت

 وزبفيض التشغيل مستويات زيادة خبلؿ من فيها، وتثبيتهم الريفية األقاليم لسكاف االقتصادية األنشطة تنويع ومنو
 اؼبيزاف عجز زبفيض ىو واغبيواشل النبايت اإلنتاج شعب إنتاج لزيادة وكنتيجة مرتفعة، جد كانت اليت البطالة نسب

 إذل يرقى ودل متذبذب هبما اػباص الذايت االكتفاء بقي اللتاف واغببوب اغبليب شعبيت وخاصة الفبلحي، التجاري
 عن تعرب اليت الفبلحي االستهبلؾ أسعار يف االستقرار ربقيق األخَت ويف ؽبما، خصص الذي الدعم مستوى
 .مقبولة تضخم معدالت على احملافظة وبالتارل دللفر  الشرائية القدرة
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استطاعت اعبزائر أف زبرج نسبيا من أزمتها األمنية هناية التسعينات، لتجد نفسها أماـ أزمة تنموية نتيجة  
وعشوائية نتيجة العتمادىا على الريع البًتورل وعدـ لًتاكمات عدة سنوات، وىذا بتطبيقها برامج تنموية متذبذبة 

تنويع مصادر دخلها من باقي القطاعات وخاصة القطاع الفبلحي، فبا استوجب وضع ـبططات واسًتاتيجيات 
لتنمية األقاليم الريفية وىو استجابة للمتغَتات الدولية وما صاحبها من انفتاح عاؼبي كبو العوؼبة اليت من بُت أىم 

هتا ربرير التجارة اػبارجية والقبوؿ بالطرؼ األخر كمنافس شرعي دوف اللجوء إذل وضع حواجز أماـ حركة إفرازا
إذل اؼبخطط  0222سلعو وفرض منطق أسعاره، وىو ما عجل باالنتقاؿ من اؼبخطط الوطٍت للتنمية الفبلحية سنة 

عملية التنمية من حيث اؼبفهـو والتطبيق، واالنتقاؿ الوطٍت للتنمية الفبلحية والريفية، وبالتارل إدماج البعد الريفي ل
، اليت وضعت األسس واألىداؼ للعملية 0222مباشرة إذل إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة بداية من سنة 

ع التنموية لؤلقاليم الريفية واالنتقاؿ من مفهـو االقتصاد الفبلحي لبلقتصاد الريفي وىذا بالعمل على إنشاء اؼبشاري
اعبوارية للتنمية الريفية اؼبدؾبة ومسانبة صبيع القطاعات يف اقبازىا، ودبشاركة السكاف احملليُت يف اقًتاحها من 

اليت بدورىا أسست ؼبرحلة  0222خبلؿ خبليا التنشيط الريفي يف إطار ما يسمى بسياسة التجديد الريفي سنة 
ة الريفية من جهة واحملافظات الوالئية للغابات واؼبصاحل عقود النجاعة اليت أمضيت بُت وزارة الفبلحية والتنمي

-0229الفبلحية الوالية من جهة أخرى، يف إطار سياسية التجديد الريفي والفبلحي اؼبطبق خبلؿ اػبماسي 

، وخبلصة ىذه السياسات واإلسًتاتيجية ىو التأثَت االهبايب على متغَتات االقتصاد الكلي بزيادة يف الناتج 0202
، مقابل الزيادة اليت حدثت يف جانب الطلب الكلي االستهبلكي فبثبل خاصة يف األفراد PIBAٍت الفبلحي الوط

واؼبؤسسات االستثمارية والقطاع اغبكومي وصايف التجارة اػبارجية، وىذا لتجنب اآلثار السلبية اليت قد تنجم 
ىذه حاولنا معرفة مدى تأثَت ىذه نتيجة ىذا االختبلؿ وخاصة مشكليت التضخم والبطالة، ويف دراستنا 

وأثره  0202-0222اإلسًتاتيجية اػباصة بتنمية األقاليم الريفية فبثلة يف جانب الدعم الفبلحي اؼبقدـ خبلؿ الفًتة 
على اؼبتغَتات االقتصادية الكلية وىي: الناتج احمللي اإلصبارل، اؼبيزاف التجاري الفبلحي، معدؿ البطالة، مؤشر 

 هبلكي، ويف األخَت توصلت الدراسة إذل النتائج العامة التالية :األسعار االست

جاء تطبيق إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة بعد عشرية سوداء أمنيا واقتصاديا، فبا جعل األىداؼ  .1
اؼبرسومة متعددة ومتداخلة وصعبة التحقيق يف بدايتها، نتيجة النزوح الريفي الكبَت كبو اؼبدف، وبالتارل 

يش السكاف يف اؼبدف غَت من مبط حياهتم وأفقدىم الرغبة يف خدمة األرض من جديد نتيجة ع
 الصعوبات السابقة اليت عايشوىا يف أقاليمهم الريفية نتيجة اؼبستويات اؼبتدنية من التنمية.
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ة خارج إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة اعتمدت يف تطبيقها على الدعم اؼبارل بإنشاء صناديق خاص .2
اؼبيزانية العامة للدولة، واعتماد سبويل ىذه الصناديق على الريع البًتورل نتيجة ارتفاع أسعار البًتوؿ  
وبالتارل اعتمادىا على مورد تتقلب أسعاره يف األسواؽ الدولية دوريا، فبا جعل مسألة الدعم ظرفية  

حُت إذل حالة من الشك وانعداـ الثقة فبالبفاض أسعار البًتوؿ ينخفض الدعم تدرجيا، فبا يعرض الفبل
 يف االستقرار يف فبارسة النشاط الفبلحي، نتيجة غموض الرؤية السياسية اؼبستقبلية.

دل ربض التنمية الريفية اؼبستدامة يف شقها اؼبتعلق بالتجديد الريفي بنفس االىتماـ الذي حظي بو الشق  .3
الريفي ػبصت يف مشاريع جوارية للتنمية الريفية اؼبتعلق بالتجديد الفبلحي، حيث أف سياسة التجديد 

أقل  FNDR، وكانت مبالغ الدعم اؼبخصص ؽبا من حيث صندوؽ الدعم اػباصة هبا PPDRIاؼبندؾبة 
 .FNDAبكثَت من مبالغ الدعم اؼبخصصة لصندوؽ التجديد الفبلحي 

األقاليم الريفية، وتثبيت  إعطاء بعد اجتماعي لسياسة التجديد الريفي بالتخفيض من معدالت البطالة يف .4
السكاف األصليُت، من حيث اؼبشاريع اعبوارية اؼبندؾبة اؼبنجزة، وافتقارىا للبعد االقتصادي وىذا بارتفاع 
نسبة اؼبشاريع اػباصة حبماية اؼبوارد الطبيعية عن اؼبشاريع اػباصة بتنويع األنشطة االقتصادية، حيث  

رئيسية وبعدىا منح أعداد صغَتة من اؼبواشي واألبقار وخبليا كانت ىذه األخَتة موجهة للتشجَت بصفة 
 النحل ....اخل، حيث دل ترؽ اذل اؼبستوى اؼبطلوب.

إعطاء بعد اقتصادي لسياسة التجديد الفبلحي من خبلؿ إمضاء عقود النجاعة، لزيادة انتاج الشعب  .5
ه الشعب وتنويع الصادرات خارج النباتية واغبيوانية، وىذا لتحقيق نسب كبَت من االكتفاء الذايت ؽبذ

احملروقات للتخلص من التبعية الغذائية وزبفيض نسبة دعم األسعار اؼبقدـ يف إطار الدواوين اؼبهنية 
 .OAICواغببوب  ONILللحليب

ؽ/ىكتار 03بقاء مستويات اؼبردودية خاصة يف شعبة إنتاج اغببوب جد متدنية دل تتجاوز متوسط    .6
ؽ/ىكتار،  02.00حوارل  0202-0229بينما بلغت اؼبردودية خبلؿ الفًتة  ،0228-0222خبلؿ الفًتة 

وىذا ما يفسر اف ىذه الشعبة تعتمد على الظروؼ الطبيعة يف إنتاجها وخاصة معدؿ تساقط األمطار، 
باإلضافة إذل عدـ إتباع اؼبسار التقٍت لئلنتاج من طرؼ الفبلح نتيجة ضعف اؼبستوى التكويٍت وقلة 

 طرؼ اعبهات اؼبختصة.اإلرشاد من 

التطور البطيء للمساحة الزراعية اؼبروية من حيث مصادر الري اؼبعتمد ونظاـ الري،  حيث بلغت نسبة  .7
وىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدعم  %03.52من اؼبساحة اؼبستغلة فعليا  0202اؼبساحة اؼبروية سنة 

 اؼبارل اؼبخصص لتوسيع اؼبساحات الزراعية.
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حة الزراعية اؼبستغلة فعليا من إصبارل اؼبساحة الكلية الصاغبة للزراعة، حيث بلغت نسبة صغر حجم اؼبسا .8
 .%09.73ما نسبتو  0202اؼبساحة الزراعية اؼبستغلة فعليا من اؼبساحة الزراعية الكلية سنة 

اؼبستدامة، االعتماد على التخطيط القومي وإنباؿ التخطيط اإلقليمي يف إعداد إسًتاتيجية التنمية الريفية  .9
والذي يعتمد على اؼبركزية وأف اؼبؤسسات اؼبركزية ىي القادرة على إدارة االقتصاد القومي، وعلى التنسيق 

 بُت إمكانيات اجملتمع وحاجاتو.

 النتائج في ظل فرضيات الدراسة:

تنفيذ إسًتاتيجية مالية خاصة خارج اؼبيزانية العامة للدولة، كصناديق الدعم اؼبنشأة يف إطار حسابات  إنشاء .1
التنمية الريفية اؼبستدامة خبلؿ مراحلها اؼبختلفة، لتطوير االستثمار الفبلحي والرفع من اإلمكانيات الطبيعية 
والتقنية اػباصة باؼبسار اإلنتاجي ؼبختلف الشعب النباتية واغبيوانية، ومنح أخرى خاصة بضبط أسعار اإلنتاج 

بلكية للمواطن يف ظل تقلبات أسعار اؼبنتوجات األساسية يف السوؽ الفبلحي للمحافظة على القدرة االسته
 الدولية.

العوامل الطبيعية والتقنية الداخلة يف إنتاج شعب اإلنتاج النبايت واغبيواشل كاؼبساحة الزراعية احملروثة فعليا واؼبوارد  .2 
الكيميائية حجر الزاوية لتطوير اؼبسار التقٍت اؼبائية وتقنيات الري واآلالت واؼبعدات اؼبستخدمة إضافة إذل اؼببيدات 

وزبفيف آثار اؼبناخ الغَت مبلئمة اؼبصاحبة للعملية اإلنتاجية  ،لئلنتاج الفبلحي دبختلف شعبو النباتية واغبيوانية
واؼبتمثلة يف قلة تساقط األمطار، وبالتارل إمكانية رفع اإلنتاج الفبلحي والذي تتحكم يف تطوره وبشكل كبَت 

 وامل الطبيعية والتقنية السالفة الذكر وخاصة  إنتاج شعبيت اغببوب واغبليب.الع

من اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية الريفية اؼبستدامة بتطبيق سياسة التجديد  0202-0229سبيزت اؼبرحلة اػبماسية  .3
، الشق األوؿ خاص ة ىو إمضاء عقود النجاعة يف شقُتالريفي والفبلحي واليت ميزهتا عن اؼبراحل السابق

خبلؿ ىذه الفًتة  %8يف حدود بالتجديد الفبلحي والذي التزمت دبوجبو اؼبديريات الفبلحية الوالئية بنسب إنتاج 
على حسب اإلمكانيات وخصائص شعب اإلنتاج اؼبميزة لكل والية، والشق الثاشل خاص بالتجديد الريفي والذي 

للغابات بنسب معينة لتنفيذ برامج اؼبشاريع اعبوارية للتنمية الريفية اؼبندؾبة  التزمت دبوجبو احملافظات السامية الوالئية
PPDRIسبر تثبيت السكاف وتنويع مصادر دخلهم، حيث ، اػباصة بكل التجمعات السكانية لؤلقاليم الريفية ل

ية، فاؼبرحلة النهائية وىي العملية اإلنتاجية لشعب اإلنتاج النبايت واغبيواشل يف مراحلها اؼبختلفة بعدة مراحل تسلسل
حصاد وقطف شبار اؼبرحلة ككل من اإلنتاج النهائي ؽباتُت الشعبتُت، ما ىو نتاج إال مراحل سابقة متمثلة خاصة 
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قدـ يف إطار الصناديق الوطنية اػباصة اؼبنشأة يف كل مرحلة لتواكب اؼبراحل اؼبختلفة اليت مرت اؼبدعم والنح اؼبيف 
 الدعم يف إطار األىداؼ اليت وضعت بغية ربقيقها، ويعترب زيادة صلية الريفية اؼبستدامة، وتقدهبا إسًتاتيجية التنم

 الناتج احمللي اإلصبارل كأحد أىم أىداؼ ىذا الدعم اؼبقدمة من طرؼ الصناديق الوطنية اػباصة هبذا الشأف.

منية فًتة التسعينات والتفاوت يف مستويات عرفت األقاليم الريفية يف اعبزائر ىجرة داخلية كبَتة نتيجة لؤلزمة األ .4
التنمية اليت عرفتها اؼبدف اغبضرية فبا رفع من مستويات البطالة فيها، لذا كاف من بُت األىداؼ اليت ركزت عليها  

وىذا بإنشاء   إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة إلحداث ىجرة عكسية وتثبيت السكاف يف أقاليمهم الريفية
حيث يقـو سكاف األقاليم الريفية  باقًتاح مشاريع جوارية للتنمية الريفية  ،دعم خاصة تعٌت هبذا اعبانب صناديق

اؼبدؾبة على حسب اؼبيزات اليت سبتاز هبا ىذه األقاليم، يكوف اؽبدؼ الرئيسي منها ىو توفَت مناصب شغل دائمة 
عم تنفيذ برامج اؼبشاريع اعبوارية للتنمية الريفية وبالتارل زبفيض نسب البطالة، إضافة إذل الصناديق اػباصة بد

اؼبستدامة ال تقل أنبية الصناديق اػباصة بالدعم الفبلحي يف خلق مناصب شغل دائمة يف إطار العملية اإلنتاجية 
 اغبيواشل.بشعب اإلنتاج الفبلحي النبايت و  اػباصة

ىامة من نسبة العجز الكلي، وىذا راجع الرتفاع يشكل العجز يف اؼبيزاف التجاري الفبلحي يف اعبزائر نسبة  .5
الواردات الفبلحية وخاصة الغذائية منها النباتية واغبيوانية الرتفاع مستويات االستهبلؾ اػباصة باألفراد نتيجة 
ربسن دخلهم، ويف اؼبقابل البفاض قيمة الصادرات الفبلحية، فكاف إنشاء صناديق الدعم اػباصة بإسًتاتيجية 

الريفية اؼبستدامة للمسانبة يف تقدصل الدعم اػباص باالستثمار الفبلحي، لرفع الكميات اؼبنتجة من ىذه التنمية 
وبالتارل زبفيض قيمة الواردات الفبلحية وتصدير الفائض منو، خاصة أف بديل الريع البًتورل ىو الريع  ،الشعب

 الفبلحي بشعبو اؼبختلفة.

ن التقلبات الدورية لؤلسعار وىذا باغبفاظ على مستويات منخفضة ومقبولة ضباية القدرة الشرائية للمواطنُت م 6
تكوف برفع  ،ج عن االرتفاع يف الرقم القياسي لؤلسعار اؼبستهلك وخاصة اؼبنتوجات الفبلحيةناتمن التضخم ال

اؼبنتوجات الذي مستويات العرض من اإلنتاج الفبلحي النبايت واغبيواشل وبالتارل تلبية الطلب االستهبلكي من ىذه 
ؤلفراد، فكانت صناديق الدعم اػباصة اؼبنشاة يف إطار ليعرؼ تزايد مضطردا نتيجة ربسن اؼبستويات اؼبعيشية 

تنفيذ إسًتاتيجية التنمية الريفية اؼبستدامة تعٌت هبذا اعبانب، بتقدصل اؼبنح لتشجيع االستثمار الفبلحي لرفع اإلنتاج 
واسعة االستهبلؾ للحفاظ على مستويات األسعار من التقلبات الدورية نتيجة  و ضبط أسعار اؼبنتوجات الفبلحية

غَت موائمة كالبفاض اإلنتاج األساسية ومنها اغببوب واغبليب نتيجة للظروؼ الطبيعية الأصناؼ  اللبفاض بعض
 .الدوليةىذه اؼبنتجات يف األسواؽ و الظروؼ اػبارجية اؼبتمثلة يف ارتفاع أسعار  ،مطارنسبة تساقط األ
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 اقتراحات وتوصيات الدراسة:

ظبحت لنا ىذه الدراسة أف نصل لبعض االقًتاحات والتوصيات اليت يبكن أف تساىم يف ذباوز العقبات اليت 
ربقيق االستقرار االقتصادي الكلي من خبلؿ زيادة جانب العرض والطلب الكليُت من خبلؿ ربقيق تواجو 

 ؼبستدامة اليت تعترب جزء من اإلسًتاتيجية الوطنية للتنمية، واؼبمتثلة يف:أىداؼ إسًتاتيجية التنمية الريفية ا

توسيع حجم الدعم اؼبمنوح للفبلحُت اغبقيقيُت خاصة اؼبنتجُت لشعب اإلنتاج األساسية وخاصة اغبليب  .1
 الطازج واغببوب.

وىذا باستخداـ القياـ بعملية اإلرشاد الفبلحي على نطاؽ واسع، وخاصة يف ؾباؿ استخداـ مياه الري  .2
األساليب اليت تستعمل ىذا اؼبورد استعماؿ عقبلشل ورشيد، باإلضافة اذل إتباع اؼبسار التقٍت من عملية البذر 

 إذل اغبصاد.

الفصل الفعلي بُت التنمية الريفية والفبلحية من خبلؿ إنشاء مديرية للتنمية الريفية على اؼبستوى الوالئي،  .3
فيذ اؼبشاريع اعبوارية للتنمية الريفية، باإلضافة إذل تطبيق مبدأ التعددية تكوف ؽبا صبلحيات مراقبة وتن

 الوظيفية فعليا من خبلؿ االعتماد على السياحة الريفية واغبرؼ التقليدية...اخل.

رفع معدؿ اؼبردودية اإلنتاجية وخاصة شعبة اغببوب، وىذا بإجراء دراسة علمية تقنية ؼبعرفة أساب االلبفاض  .4
 ناؼ اغببوب اليت هبب زراعتها على حسب اؼبناطق.ومعرفة أص

 إصبلح السياسات السعرية والتسويقية. .5

 تسريع وتَتة تنمية األقاليم الريفية وربفيز اليد العاؼبة خاصة الشابة منها، على امتهاف العمل الفبلحي. .6
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 ملخص الدراسة:

املفاىيم ازارر  حي  قسم  إىل زازر،ن  اجلاز  اوألل تنالل حالة اجل هتدف ىذه الدارسة إىل حتليل أثر إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة على املتغريات االقتصادية الكلية
عرض يف الفصل اوألل  حي  مت  لتنفيذىا على املتغريات االقتصادية الكلية  مت تقسيم ىذا اجلاز  إىل فصل،نذات الصلة بإسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة لأثر اإلنفاق العام كآلية 

ية لاإلقليمية لاملفاىيم رافية لاملكانية لىي التنمية احمللموقع إسرتاتيجية التنمية الريفية يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية لاملقاربات النظرية للتنمية الريفية من خالل املفاىيم اجلغ
الناتج احمللي اإلمجايل  امليازان التجاري  املستوى العام  أثر اإلنفاق العام على ستدامة  أما الفصل الاا ي فتم عرض فيوالقطاعية لىي التنمية الازراعية لىذا يف ظل مبادئ التنمية امل

أثر املخصصات املالية للدعم الريفي لالفالحي لتنفيذ إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة على املتغريات الاا ي:  م القياسي لألسعار )التضخم(  أما اجلاز للتشغيل )البطالة(  الرق
رت اإلسرتاتيجية الوطنية كبداية لبلو فية حاللنا من خاللو تبيان املرحلة اليت سبق  تطبيق املخطط الوطين للتنمية الريلقسم إىل فصل،ن الفصل الاال   االقتصادية الكلية.حالة اجلازارر

أن تؤثر ىذه اإلسرتاتيجية من خالل صناديق الدعم اليت أنشأت ي سياسة التجديد الريفي لالفالحي  لالفصل الرابع كيف استطاع  للتنمية الريفية املستدامة  لاملرحلة اليت تلتها لى
لبعدىا خالل الفرتة  0222-0222تاج الفالحي النبايت لاحليوا ي قبل تطبيق عقود النجاعة خالل الفرتة يف إطار تطبيقها على الناتج احمللي اإلمجايل الفالحي من خالل شعب اإلن

م القياسي وأسعار االستهالك لأثرىا على مستويات التشغيل من خالل شعب اإلنتاج النبايت لاحليوا ي لالربامج القطاعية  ل أثرىا على امليازان التجاري الفالحي لالرق  0222-0202
املقدمة من باإلضافة إىل  مقارنة بقيمة الواردات ةبالغ الدعم املقدملىذا نتيجة قلة متأثريىا على املتغريات االقتصادية الكلية   حمدلدية)التضخم(  حي  توصل  الدراسة إىل تباين 

لمن زهة أخرى غياب إتباع املسار التقين يف اإلنتاج لرفع املردلدية اإلنتازية لخاصة شعبيت احلليب   لتدعيم الرقم القياسي وأسعار االستهالك ىذا من زهة OIACل ONILطرف 
 اد التقين لخاصة تقنيات استخدام املياه لاحلرث لاالستخدام السليم للمبيدات الكيمارية.لاحلبوب نتيجة غياب التكوين لاإلرش

 التنمية الريفية املستدامة  اإلنفاق العام  املتغريات االقتصادية الكلية  الدعم الفالحي لالريفي  عقود النجاعة. إسرتاتيجية التنمية  الكلمات المفتاحية:
Summary: 

The aim of this study is to analyze the impact of the sustainable rural development strategy on the 
macroeconomic variables of Algeria, divided into two parts. Part one addresses the concepts related to the strategy 
of sustainable rural development and the impact of public expenditure as a mechanism for its implementation on 
macroeconomic variables. Chapter one: Presentation of the Rural Development Strategy in the context of the 
National Development Strategy and the theoretical approaches to rural development through geographical and 
spatial concepts, namely local and regional development and sectoral concepts, namely agricultural development 
This is in light of the principles of sustainable development. The second chapter presents the effect of public 
expenditure on GDP, trade balance, general level of employment (unemployment), index of prices (inflation), and 
the second part: impact of financial allocations for rural and agricultural support for the implementation of the 
strategy Sustainable Rural Development on macroeconomic variables The case of Algeria, is divided into two 
chapters. Chapter three, in which we tried to show the stage preceding the implementation of the National Rural 
Development Plan, as a beginning to crystallize the national strategy for sustainable rural development, Rural and 
Agricultural Renewal, and Chapter four, how it was able to influence this strategy through the support funds 
established in the framework of its application to the agricultural GDP through the agricultural and plant 
production people before the implementation of the efficiency contracts during the period 2000-2008 and then 
during the period 2009-2014, At the levels of employment through the people of plant and animal production 
and sectoral programs, and their impact on the balance of agricultural trade and consumer price index (inflation),     
The study found that its limited impact on macro-economic variables differed due to the lack of support provided 
compared to the value of imports, as well as by ONIL and OIAC to support this consumer price index, on the 
one hand, and the absence of the technical track in production to increase production productivity, Milks and 
cereals as a result of the absence of training and technical guidance, especially the techniques of water use, tillage 
and the proper use of chemical pesticides 

Keywords: development strategy, sustainable rural development, public expenditure, macroeconomic variables, 
agricultural and rural support, efficiency contracts. 
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