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  والحمد � رب العالمین
 والصالة والسالم على أشرف المرسلین 



أول الشكر هللا تعالى على توفيقه إلتمام هذا العمل وإخراجه في صورته  

  النهائية، فـله الحمد وله الشكر  

هذا  على    الشكر وجميل العرفـان إلى األستاذ المشرفأتقدم بخالص   ثم

 قيّمة،  حائمن نص  قدمهعلى كل ما   "عمار عماري" الدكتورذ  األستا ،العمل

  .وتوجيه وتشجيع إلتمام هذا العمل

  

من شجعني وحثني على إتمام هذه  كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل  

   األطروحة من األهل والزمالء واألصدقـاء

  

   قدم لي يد العونشكر موصول إلى كل من  الوفي األخير  

  .يبةكلمة طبو  ول نجاز هذا العملإل

  

  

  

 

 

 

  

  



 
 

  ـداءــــــــــإه
  

  

  أهدي ثمرة جهدي هذه  

  

  الوالدين الكريمين أطال اهللا في عمريهما  إلى   

" إيناس والمعتصم باهللا: ولداي"وإلى قرة عيني  " زوجتي"شقيقة القـلب  إلى  

  حفظهم اهللا جميعا

  وكل أهلي إخوتي وأخواتي  إلى  

  إلى كل الزمالء واألصدقـاء

  فهم حقيقة رسالة الوجود فعمل بجد على إيصالها لآلخرين نم كلّ  إلى

  أدرك أن العلم طريق للمجد، فـلم يدخر جهدا في تحصيله ونشرهن  إلى كلّ م

  إلى كل أولئك الذين وهبوا أرواحهم وأموالهم وأوقـاتهم ليحي هذا الوطن
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 عــامةة ـمقدم



                                                                                                                                                 عامة مقدمـــة 

 أ

  :مقدمة

تعتبر الزراعة من بین القطاعات المهمة في االقتصاد الوطني لدى العدید من دول العالم، 

سواء منها النامیة أو المتقدمة، وذلك نظرا لما تلعبه من دور إستراتیجي في هذه الدول، من خالل 

التنمیة االقتصادیة  مساهمتها في تحقیق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي من جهة، وفي تحقیق

بشكل عام من جهة أخرى، عبر توفیر مناصب الشغل، المساهمة في الدخل الوطني، المساهمة 

في التجارة الخارجیة بتطویر الصادرات والحد من الواردات الغذائیة، ولهذا فإن المحافظة على هذا 

تثمینها، یعتبر أمرا ضروریا القطاع وتطویره والمحافظة على إمكانیاته وموارده المتاحة وتطویرها و 

  .   لضمان استمرار نمو هذا القطاع وتعزیز دوره في التنمیة االقتصادیة

وبالرغم مما تم تحقیقه في العدید من دول العالم من نجاحات في مجال تطویر القطاع 

الزراعي وصیانة موارده خاصة الطبیعیة منها، إال أن واقع الزراعة ومن خالله دور القطاع 

زراعي في تحقیق التنمیة االقتصادیة وتعزیز تنافسیة االقتصاد الوطني یبقى دون الطموحات ال

المأمولة، خاصة إذا علمنا أن العدید من هذه الدول تتمیز بوفرة الموارد الزراعیة المختلفة، البشریة 

تأتي في  منها والطبیعیة، وفي حالة الموارد الطبیعیة فالمیاه الصالحة للري واألراضي الخصبة

مقدمتها، وهو ما یمنحها میزة تنافسیة مقارنة بالدول األخرى، ولكن إذا ارتبط ذلك باالستغالل 

األمثل لهذه الموارد، وفي إطار االستدامة، الذي یكفل استفادة األجیال الحالیة والمستقبلیة من هذه 

هما بلغت مستویات التطور الموارد، خاصة إذا علمنا أنها موارد ال یمكن تعویضها بموارد أخرى، م

  .  العلمي والتكنولوجي

الفاعلة في القطاع الزراعي من حكومة وهیئات وطنیة  كما یعتبر أیضا دور المؤسسات

في هذه الدول فاعال أساسیا في تحدید  رسمیة أخرى، ومنظمات مدنیة كاالتحادات والجمعیات

من جهة  الطبیعیةالزراعیة وارد ووفرة المقة بین النمو والتنمیة االقتصادیة من جهة، طبیعة العال

المؤسسات، (، فالعدید من الدراسات التي حاولت تفسیر العالقة بین هذه المتغیرات الثالثة أخرى

یرة وهامة حول عالقة الدولة توصلت إلى استنتاجات كب قد) رة الموارد، النمو االقتصاديوف

أدى ذلك إلى إضعاف قدرتها على إحداث وكیف ُتَحدد طبیعة ومهام المؤسسات، ف، قتصادباال
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أداء االقتصاد الوطني وتعزز من قدراته  حات الضروریة التي تؤدي إلى تحسینالتغییرات واإلصال

  التنافسیة في األسواق الدولیة،

إن مختلف اآلثار اإلیجابیة المرتبطة بوفرة الموارد الطبیعیة بمختلف أصنافها بما فیها 

فقط تحسین فرص تحقیق التنمیة في صورتها الحقیقیة المرتبطة بتحسین  الزراعیة، لیس من شأنها

األداء العام لالقتصاد الوطني وتحقیق التنمیة االجتماعیة، بل حتى التأثیر على القدرة التنافسیة 

لالقتصاد الوطني، حیث عادة ما تؤدي السیاسات السیئة الستغالل هذه الموارد إلى كبح تطویر 

ت التنافسیة لمجمل القطاعات االقتصادیة األخرى ذات الصلة المباشرة بهذه الموارد، القدرات والمیزا

وعلیه تعتبر دراسة وتطویر السیاسات االستخدامیة لهذه الموارد الزراعیة ذات أهمیة كبیرة لفهم 

كیفیة تأثیر هذا القطاع على التنافسیة الخارجیة لالقتصاد الوطني بشكل خاص، وعلى أدائه 

  .لي بشكل عاماإلجما

وعلى اعتبار أن الجزائر تعتبر من الدول الغنیة بالموارد الزراعیة الطبیعیة، من أراضي 

زراعیة وموارد مائیة متنوعة سطحیة وجوفیة، وغطاء نباتي، إال أن اإلشكال الذي تبقى تواجهه 

واعد بشكل أساسي یتعلق بسیاسات استخدام هذه الموارد، بمعنى هل تراعي هذه السیاسات ق

االستدامة، أم أنها قائمة على االستنزاف المستمر لهذه الموارد، بالنظر لما تتعرض له األراضي 

الزراعیة الخصبة في العدید من المناطق كاالقتطاعات الهامة منها لصالح البناء وٕاقامة المنشآت 

یث یرتكز حول المیاه القاعدیة أو المصانع والتجمعات السكانیة، واألمر ذاته في حالة المیاه، فالحد

الجوفیة ومعدالت استغاللها واستنزافها في العدید من المناطق أیضا، حتى أصبحت فیها المیاه 

محدودة جدا، وقد تكون منعدمة، ثم ما هو أثر هذه السیاسات االستغاللیة للموارد الزراعیة الطبیعیة 

وفیة بشكل أكبر، على التنمیة التي یواجه تجددها صعوبة كبیرة؟ ونقصد هنا دائما المیاه الج

االقتصادیة عموما، وعلى تحسین وتطویر أداء االقتصاد الوطني، ورفع قدراته التنافسیة أمام 

االقتصادیات الخارجیة، خاصة أن القطاع الزراعي ُینظر إلیه في الجزائر على أنه القطاع البدیل 

حصول على الموارد المالیة الضروریة لقطاع النفط، من حیث ترقیة وتطویر الصادرات، وبالتالي ال

  .  من العملة الصعبة
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  :تحدید إشكالیة الدراسة .1

  :على ضوء ما تقدم تتضح لنا اإلشكالیة الرئیسیة للبحث كما یلي 

ما هو واقع تأثیر السیاسات االستخدامیة للموارد الزراعیة غیر المتجددة في الجزائر على أداء 

  ؟2017_2000الفترة وتنافسیة االقتصاد الوطني خالل 

  :وتندرج تحت هذه اإلشكالیة الرئیسیة مجموعة األسئلة الفرعیة التالیة

 ما هي األسس النظریة التي تقوم علیها اقتصادیات الموارد والموارد الزراعیة غیر المتجددة ؟ -

 ما هو مضمون كل من األداء االقتصادي وتنافسیة االقتصاد الوطني؟ -

 عیة الطبیعیة في الجزائر؟ما هو واقع الموارد الزرا -

ما هي طبیعة مختلف السیاسات واالستراتیجیات المتبعة من طرف الجزائر إلدارة واستغالل  -

 قاعدة مواردها الزراعیة الطبیعیة غیر المتجددة؟

كیف انعكست السیاسات االستغاللیة للموارد الزراعیة الطبیعیة على أداء وتنافسیة االقتصاد  -

 ؟2017- 2000ة الجزائري خالل الفتر 

  :فرضیات الدراسة .2

  : تقوم دراستنا على الفرضیة الرئیسیة التالیة

في الجزائر خالل الفترة  للموارد الزراعیة غیر المتجددة سات االستخدامیةالسیا أدت مختلف

رفع الن مستوى أداء االقتصاد الوطني و یحسإلى حدوث أثار إیجابیة نتج عنها ت 2017_2000

  . ةمن قدراته التنافسی

ومن أجل إنجاز هذا البحث والوصول إلى نتائج دقیقة، فإنه یمكننا طرح الفرضیات الفرعیة 

  :التالیة

التنوع الكبیر في قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة للجزائر جعل من القطاع الفالحي ذا دور  -

 .2017- 2000حیوي في التنمیة االقتصادیة  وتحقیق األمن الغذائي خالل الفترة 

بر االستخدام األمثل للموارد الزراعیة غیر المتجددة، مدخال رئیسیا عند وضع ورسم یعت -

إستراتیجیات ترقیة الكفاءة االستخدامیة لهذه الموارد بما یحقق النمو االقتصادي ویحسن من 

 .أداء االقتصاد الوطني، ویخفف من حدة استنزاف هذه الموارد
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للموارد الزراعیة غیر المتجددة مدخال أساسیا لتعزیز تعتبر السیاسات االستخدامیة المستدامة  -

 . تنافسیة االقتصاد الجزائري

  :لدراسةأهمیة ا .3

تكمن أهمیة البحث في كونه یتناول بالدراسة والتحلیل مختلف الجوانب المتعلقة بموضوع 

عف السیاسة االستخدامیة للموارد الزراعیة الطبیعیة، خاصة تلك التي تواجه خطر االستنزاف وض

القدرة على التجدد، وكذا انعكاس ذلك أیضا على مستوى أداء االقتصاد الوطني وتنافسیته، كما 

یتعرض البحث في الدراسة التطبیقیة منه إلى وضعیة الجزائر في هذا اإلطار، من خالل عرض 

ة لهذه قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة للجزائر، ومحاولة إبراز أوجه انعكاس السیاسة االستخدامی

الموارد خالل السنوات األخیرة على أداء وتنافسیة االقتصاد الوطني، واقتراح إستراتیجیة مالئمة 

تكفل ترشید استخدام هذه الموارد لتحقیق التنمیة االقتصادیة واألمن الغذائي، وتحسین أداء وتنافسیة 

  .االقتصاد الوطني

  :أهداف الدراسة .4

  :هداف یمكن تلخیصها على النحو التاليیهدف البحث إلى تحقیق مجموعة من األ

 :بالنسبة للباحث -

  ،یتمثل الهدف األول للدراسة في الوقوف على واقع الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر

 وكذا طبیعة السیاسات االستخدامیة لها؛

  اكتساب المعلومات والمهارات البحثیة نتیجة اإلطالع والبحث في مختلف جوانب

 الموضوع؛

 یط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالموارد الزراعیة الطبیعیة وسیاسات تسل

استغاللها وآثارها على تنافسیة االقتصاد الوطني، بما یضمن تحسین قدرات التحلیل والربط 

 . بین مختلف متغیرات الموضوع، وكذا الجوانب ذات الصلة بالبحث العلمي ومنهجیته

  :بالنسبة لحقل المعارف -

معلومات إضافیة نظریة وأخرى تطبیقیة عن  الزراعة المستدامة وسیاسات وٕاجراءات  تقدیم

  .تحقیقها، بما یساهم في إثراء حقل المعارف
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  :بالنسبة للمجتمع -

البحث یستهدف التشخیص الدقیق لحالة االقتصاد الوطني وتأثیر السیاسة االستخدامیة 

، وأیضا یهدف إلى اقتراح بعض الحلول لضمان للموارد الزراعیة الطبیعیة على أدائه وتنافسیته

رشادة استخدام هذه الموارد بشكل سلیم یضمن استدامة التنمیة وتحسین أداء االقتصاد الوطني 

  .وتعزیز قدراته التنافسیة

  :المنهج المستخدم في الدراسة .5

مد عتست ،والمعالجة السلیمة لإلشكالیة المطروحة ،من أجل الوصول إلى األهداف المسطرة

الذي یقوم على جمع مختلف المعلومات والبیانات التي  التحلیلي،و  المنهج الوصفيعلى الدراسة 

، حیث سیغلب المنهج الوصفي خالل عرض ، وتساعد على تحلیلهاظاهرة المدروسةتصف ال

مختلف ممیزات الظاهرة وخصوصیاتها، وهذا في الجزء النظري من الدراسة، في حین سیغلب 

لي خالل التطرق للجانب التطبیقي من الدراسة، ألنه األكثر توافقا مع احتیاجات المنهج التحلی

  .تحقیق أهداف البحث واإلجابة على إشكالیته

 :حدود الدراسة .6

  :انطالقا من اإلشكالیة المطروحة تتضح لنا الحدود المكانیة والزمنیة للبحث كما یلي

  :الحدود المكانیة -

ت االستخدامیة للموارد الزراعیة الطبیعیة غیر المتجددة یهتم البحث بدراسة تأثیر السیاسا

  .على األداء والتنافسیة االقتصادیة، مع دراسة تطبیقیة على حالة االقتصاد الجزائري

  : الحدود الزمنیة -

، وذلك بالنظر إلى تزامن هذه الفترة مع 2017و 2000تم تحدید فترة الدراسة بین سنتي 

العتمادات مالیة كبیرة  الدولة، وكذا تسخیر ع المحروقات في الجزائرإلیرادات قطااالرتفاع الكبیر 

لتطویر القطاع الفالحي، وتحسین إنتاجیته وبالتالي تطویر دوره في تحسین أداء خالل نفس الفترة 

االقتصاد الوطني والرفع من قدراته التنافسیة، باإلضافة إلى المكانة الهامة التي أصبح یحتلها 

  .ة ضمن أبجدیات البحث واالهتمام في مجال السیاسات االقتصادیةموضوع التنافسی
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لقد تناولت العدید من الدراسات وعلى امتداد السنوات منذ االستقالل إلى  :الدراسات السابقة .7

یومنا هذا كل من موضوع السیاسات الفالحیة في الجزائر واستراتیجیات إصالح وتطویر القطاع 

حقیق األمن الغذائي والتنمیة االقتصادیة، وموضوع تنافسیة االقتصاد الفالحي، وتفعیل دوره في ت

الوطني وتطورها، ومختلف العوامل المؤثرة علیها، وتختلف هذه الدراسات عن بعضها البعض 

حسب اإلشكالیة التي تعالجها كل دراسة، واألهداف التي تسعى للوصول إلیها، ومن هذه 

 : الدراسات نذكر

، وهي أطروحة دكتوراه في العلوم 1997سنة جنان عبد المجید بها الباحث الدراسة التي قام  -

 Réformes Economiques et Agriculture en »االقتصادیة بجامعة سطیف، وجاءت تحت عنوان 

Algérie » وتمحورت إشكالیتها الرئیسیة حول حالة الركود التي عانى منها االقتصاد الجزائري في ،

عنها من ضعف القدرة اإلنتاجیة لالقتصاد الوطني، وفي مختلف فروع النشاط  تلك الفترة، وما نتج

وعلى رأسها القطاع الفالحي، ومختلف األسباب التي أدت إلى هذه الحالة، سواء كانت داخلیة 

مرتبطة بسوء الخیارات التنمویة وسوء استغالل الموارد المتاحة في االقتصاد الوطني، خارجیة 

الفترة االستعماریة، وتقلبات أسعار النفط في األسواق العالمیة، ثم عرضت  مرتبطة أساس بآثار

، 1987الدراسة مختلف السیاسات المتبعة إلصالح هذه التشوهات في االقتصاد الوطني بدایة من 

والتي مست مختلف المجاالت بما فیها قطاع الفالحي، باإلضافة إلى عرض آثار مختلف هذه 

د الوطني خاصة على القطاع الفالحي، وعلیه فإن أوجه التكامل بین اإلصالحات على االقتصا

دراستنا وهذه الدراسة متعددة وكثیرة، خاصة ما تعلق بمتابعة استمرار وتطور جهود تحدیث القطاع 

، وآثار هذه الجهود على األمن الغذائي من جهة، والتنمیة 2000الفالحي وٕاصالحه بدایة من سنة 

   التنافسیة لالقتصاد الوطني من جهة أخرى؛ االقتصادیة والقدرات

، وهي أطروحة دكتوراه في العلوم 1999سنة  شحات فؤادالدراسة التي قام بها الباحث  -

 Contribution à l’Etude de la Question Agraire »االقتصادیة بجامعة سطیف، وجاءت بعنوان 

en Algérie, Cas de la céréaliculture » ، وقد حاول الباحث  ،التي جاءت في جزئین وهي الدراسة

االقتصاد الوطني عبر مختلف المحطات التاریخیة التي مرة بها، مع تركیز  من خاللها تتبع تطور

الدراسة في الجزء الثاني على الدور التدخلي للدولة في االقتصاد بشكل عام وفي قطاع الفالحة 

تدخل على شعبة إنتاج الحبوب، باإلضافة بشكل خاص، ثم أبرز الباحث دور وانعكاسات هذا ال
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إلى التطرق إلى العوامل المؤثرة على العرض والطلب على الحبوب محلیا ودولیا، وما هي مختلف 

االستراتیجیات المتخذة من طرف الجزائر من أجل تطویر هذه الشعبة من اإلنتاج الفالحي، وعلیه 

مختلف استراتیجیات وسیاسات تطویر القطاع فإن دراستنا تتكامل مع هذه الدراسة من خالل عرض 

، وتأثیر ذلك على مختلف جوانب القطاع الفالحي واألمن الغذائي، 2000الفالحي بعد سنة 

 .  واالقتصاد الوطني وتنافسیته بشكل عام

وهي عبارة عن أطروحة  ،2018-2017سنة  مخضار سلیمالدراسة التي قام ها الباحث  -

دراسة تحلیلیة لتنافسیة "جاءت تحت عنوان و دیة بجامعة تلمسان، دكتوراه في العلوم االقتصا

، وحاول من خاللها تتبع تطور القدرة "القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربیة

التنافسیة لالقتصاد الوطني خالل الفترة األخیرة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعل 

نافسیة لالقتصاد الجزائري الزالت ضعیفة مقارنة بدول ناشئة أخرى، ویستدعي أهمها أن القدرة الت

األمر إعادة النظر في كثیر من الجوانب المتعلقة باالقتصاد الوطني، من أجل تقویته وتطویر 

قدراته التنافسیة، وحیث أن هذه الدراسة ركزت على تحلیل تنافسیة القطاع الصناعي ودوره في 

قتصاد الوطني، فإنها تلتقي مع دراستنا في الجوانب المتعلقة بتحلیل تنافسیة تعزیز تنافسیة اال

االقتصاد الوطني، إال أن دراستنا تركز على دور السیاسات الزراعیة في تعزیز تنافسیة القطاع 

 .الزراعي وتنافسیة االقتصاد الوطني

ن أطروحة دكتوراه وهي عبارة ع 2017- 2016سنة  محده نصرالدراسة التي قام بها الباحث  -

المیزة التنافسیة للجزائر في الحاصالت "في العلوم االقتصادیة بجامعة بسكرة، جاءت تحت عنوان 

، وقد حاول الباحث من خاللها الوقوف "دراسة حالة المحاصیل المبكرة بوالیة بسكرة_ الفالحیة

خاصة بمنطقة الجنوب،  على أهم المقومات والمؤهالت التي تملكها الجزائر في المجال الفالحي،

فسیكون لها دور كبیر في رفع القدرات التنافسیة  متطوروالتي إذا تم استغاللها بشكل عقالني و 

، ، وبالتالي تحسین القدرة التنافسیة لالقتصاد الوطنيیةالخارجاألسواق لإلنتاج الفالحي المحلي في 

ي الجزائر، وبالتالي فإن نقاط التقاط مع تركیز الدراسة على المنتوجات الزراعیة لمنطقة بعینها ف

هذه الدراسة بدراستنا كثیرة ومتعددة، إال أن دراستنا تختلف عنها في تعمیم الدراسة على كافة 

 .النشاط الزراعي في الجزائر، باإلضافة إلى انعكاساته على األداء االقتصادي أیضا
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، وهي عبارة عن 2011-2010، سنة عبدوس عبد العزیزالدراسة التي قام بها الباحث  -

سیاسة االنفتاح "أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة بجامعة تلمسان، وجاءت تحت عنوان 

وقد استهدف الباحث من ، "دراسة حالة الجزائر_ التجاري ودورها في رفع القدرة التنافسیة للدول

تنافسیة لالقتصاد الجزائري، خاللها تحلیل العالقة بین اعتماد سیاسات االنفتاح التجاري والقدرة ال

، دون )النفط والغاز الطبیعي(وقد حددت هذه الدراسة أثار االنفتاح المرتبطة بوفرة الموارد الطبیعیة 

غیرها من الموارد، وقد خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج المهمة، التي تؤكد العالقة الطردیة 

وكذا تنافسیة االقتصاد الوطني، ورغم نقاط التوافق  بین سیاسة االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي

المتعددة بینها وبین دراستنا، إال أنها ركزت على تحلیل تأثیر سیاسات التجارة الخارجیة المتعلقة 

بالنفط والغاز، بینما نحاول في دراستنا تحلیل تأثیر سیاسات استغالل الموارد الزراعیة الطبیعیة 

  . اد الوطنيعلى أداء وتنافسیة االقتص

 : صعوبات الدراسة .8

لقد ارتبطت مختلف الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد هذه الدراسة بالجوانب اإلحصائیة، 

ما سواء ما تعلق منها بقاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة وتنوعها وتوزیعها الجغرافي في الجزائر، 

ئیة، وخاصة الجوفیة منها، كما واجهتنا بالمساحات الزراعیة، أو حتى بالموارد الما ارتبط منها

صعوبات أخرى تتعلق في كثیر من األحیان بقلة أو حتى تضارب اإلحصائیات واألرقام حول 

كما أن عدم  أو الدولیة، االقتصاد الوطني، خاصة تلك التي تصدر عن الهیئات الرسمیة الوطنیة

راءات وأدوات قیاسها یضعنا أمر عنى بدراسات التنافسیة وٕاجوجود جهاز متخصص في الجزائر یُ 

إشكالیة دقة البیانات والتقاریر الصادرة عن الهیئات والمنظمات األجنبیة أو حتى الدولیة ذات 

  .ومصداقیتها، وهذا بالنظر إلى المؤشرات واألسالیب التي تستخدمها في التحلیل والتقییم الصلة

  :تقسیمات الدراسة .9

الفرعیة للدراسة، وكذا  سئلةعلى اإلشكالیة الرئیسیة واأل بناء على ما تقدم ومن أجل اإلجابة

یم البحث إلى أربع فصول وذلك تقسقمنا ب ، فقدالفرضیة الرئیسیة للبحث والفرضیات الفرعیةاختبار 

 :كما یلي
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: المتجددة واستنزافها غیر الزراعیة الموارد والموارد القتصادیات النظریة األسس: األولالـفـصـــل  -

ارة عن مدخل مفاهیمي نتناول فیه مختلف التعاریف واألبجدیات المتعلقة بالموارد وهو عب

االقتصادیة باختالف تصنیفاتها وتقسیماتها، أهم المشاكل والتحدیات التي تواجهها، خاصة 

بالنسبة لتلك الموارد الناضبة أو التي تواجه صعوبات كبیرة أثناء عملیة تجددها، ثم نتناول فیه 

ة هذه الموارد بالتنمیة االقتصادیة، فهي تمثل مدخالت رئیسیة عند إطالق أي مشروع أیضا عالق

تنموي، لنتناول في مبحثه األخیر أنواع وأصناف الموارد الزراعیة الطبیعیة واألخطار التي 

 : تواجهها، وقد تم تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالي

  دیة؛مدخل مفاهیمي للموارد االقتصا: المبحث األول -

  الموارد االقتصادیة بین التجدد واالستنزاف؛: المبحث الثاني -

  وفرة الموارد وعالقتها بالتنمیة االقتصادیة؛: المبحث الثالث -

  .الموارد الزراعیة الطبیعیة وٕاشكالیة استنزافها: المبحث الرابع -

مختلف سة ویتناول هذا الفصل من الدرا: التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني: الفصل الثاني -

الجوانب النظریة والتعریفات المتعلقة بالمنافسة والمیزة التنافسیة، والتطور الذي حدث في 

المفاهیم المرتبطة بهما، وصوال إلى ظهور مفهوم التنافسیة االقتصادیة، ثم القدرة التنافسیة، 

افسیة كما نتطرق فیه أیضا إلى مختلف المؤشرات واألدوات المستخدمة لقیاس القدرة التن

لالقتصاد الوطني، وعرض أهم المؤسسات والهیئات ذات الصلة بهذه المؤشرات، وكیفیة 

إعدادها وحسابها وتفسیر قیمها ونتائجها، وعلیه فقد تم تقسیم هذا الفصل إلى أربع مباحث كما 

 : یلي

  اإلطار النظري للمنافسة والمیزة التنافسیة : المبحث األول -

  فاهیمي من التنافسیة إلى القدرة التنافسیةالتطور الم :المبحث الثاني -

  مداخل التنافسیة الدولیة وأسس تعزیزها: المبحث الثالث -

 مؤشرات قیاس التنافسیة الدولیة: المبحث الرابع -

ویستعرض هذا  :الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر وسیاسات استغاللها: الفصل الثالث -

ة في الجزائر، وتنوعها وتوزیعها الجغرافي عبر مختلف الفصل قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعی

ربوع الوطن، وخصائصها المناخیة واإلقلیمیة، وهذا في المبحث األول، أما المبحث الثاني 
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، 2017_2000فسنتطرق فیه إلى مختلف السیاسات والبرامج المتبعة في الجزائر خالل الفترة 

ن أجل تحدیث هذا القطاع وعصرنته، واستدامة في المجال الزراعي، والتي أطلقتها الحكومة م

تنمیته من جهة والمساهمة في التنمیة االقتصادیة وتحقیق األمن الغذائي من جهة أخرى، 

 : وعلیه فقد تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین كالتالي

 قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر واألخطار التي تهددها: المبحث األول -

 م2000 السیاسات الزراعیة في الجزائر بعد سنة: الثانيالمبحث  -

على أداء  الطبیعیة دراسة تحلیلیة لتأثیر سیاسات استغالل الموارد الزراعیة: الفصل الرابع -

هذا الفصل یمثل الجانب التطبیقي : 2017-2000الجزائري خالل الفترة  وتنافسیة االقتصاد

ل دور ومساهمة القطاع الفالحي في تحقیق األمن من الدراسة، وفیه نقوم بدراسة تحلیلیة حو 

الغذائي والتنمیة االقتصادیة من جهة، والمساهمة في تعزیز القدرات التنافسیة لالقتصاد 

الجزائري من جهة أخرى، وهذا عبر جملة من المؤشرات وأسالیب القیاس والتقییم ذات الصلة، 

طار، كما یتضمن أیضا رؤیة مستقبلیة طاع الفالحي في هذا اإلوالوقوف على مستوى أداء الق

حول التنمیة الزراعیة المستدامة كإستراتیجیة ناجعة لتطویر القطاع الفالحي وتعزیز تنافسیته 

جل الوفاء بكل هذه الجوانب فقد تضمن هذا الفصل ومساهمته في التنمیة االقتصادیة، ومن أ

 :المباحث التالیة

لفالحي في تحسین أداء االقتصاد الوطني  خالل تحلیل مساهمة القطاع ا: المبحث األول -

 2017_2000الفترة 

تطور دور وأثر القطاع الفالحي في تعزیز تنافسیة االقتصاد الوطني خالل : المبحث الثاني -

 2017- 2000الفترة 

التنمیة الزراعیة المستدامة إطار مناسب لصیانة الموارد الزراعیة الطبیعیة : المبحث الثالث -

 اع الفالحي في الجزائروتطویر القط

واختبــــار مــــدى  وتــــم فیهــــا اســــتعراض مختلــــف النتــــائج المتوصــــل إلیهــــا مــــن البحــــث: خاتمــــة عامــــة

ــــدیم مجموعــــة مــــن المقترحــــات فــــي مجــــال سیاســــات اســــتغالل صــــحة فرضــــیات الدراســــة ، وكــــذا تق

  .الموارد الزراعیة غیر المتجددة بغرض تحسین أداء وتنافسیة االقتصاد الوطني



  ارســــــــالفھ
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  :تمهید

واإلمكانیات المتاحة إلنتاج مختلف السلع تشیر الموارد االقتصادیة إلى مجموع الوسائل 

والخدمات التي تستخدم إلشباع رغبات األفراد وتحقیق المنافع، وعلیه فالموارد الطبیعیة المختلفة ال 

ح بمساهمتها في تعتبر اقتصادیة إال حینما یتم تحویلها من وضعها الطبیعي إلى الوضع الذي یسم

تلبیة احتیاجات اإلنسان وتحقیق منافعه، وفي ظل حالتها األولى تسمى موارد كامنة، ویتجلى 

االستخدام االقتصادي لهذه الموارد من خالل دورها في تحقیق الناتج الوطني على مستوى الدولة، 

ة إذا لم یتم وفي تحقیق ورفع مستوى الدخل على مستوى األفراد، فاألرض والموارد الباطنی

  .استخدامها لتحقیق عائد مباشر أو غیر مباشر فال تسمى موارد اقتصادیة وٕانما موارد كامنة

إال إن عملیة تحویل الموارد من وضعها الكامن إلى وضعها االقتصادي یتطلب تحمل تكلفة 

تكلفته  مالیة وتقنیة وبشریة، ولكي یكون هذا التحویل ذو جدوى اقتصادیة یتعین أساسا أن تكون

  .أقل من المنفعة المحصلة منه أو على األقل مساویة لها

كما ترتبط أیضا اقتصادیة المورد من عدمها بعامل الزمان والمكان، حیث أن التغیر المستمر 

في مستوى المعرفة والتقدم التقني عبر الزمن، وكذا وفرة وتوزع الموارد بین مختلف المناطق 

موارد الطبیعیة ذات قیمة اقتصادیة كبیرة، وقد ینزع عن بعضها الجغرافیة قد یجعل من بعض ال

  .هذه القیمة، مثل حالة التطور الحاصل في وسائل النقل وفي موارد الطاقة

وبالوصول إلى الموارد الزراعیة الطبیعیة فهي األخرى ُتعد ذات أهمیة بالغة في توفیر 

ستمر لعدد سكان العالم فقد أدى ذلك إلى زیادة حاجات األفراد من السلع الغذائیة، وبفعل التزاید الم

الضغوط على هذه الموارد متمثلة في األراضي الزراعیة والموارد المائیة والثروة الحیوانیة، وهذا ما 

قاد إلى ظهور اإلشكالیات الحدیثة المرتبطة بسیاسات استغالل هذه الموارد ومدى قدرتها على 

ارد، ومدى قدرتها على التجدد في حد ذاتها، وفي هذا الفصل ضمان االستغالل المستدام لهذه المو 

  : من الدراسة سنحاول التطرق إلى كل هذه الجوانب، وذلك من خالل المباحث التالیة

  مدخل مفاهیمي للموارد االقتصادیة؛: المبحث األول

  الموارد االقتصادیة بین التجدد واالستنزاف؛: المبحث الثاني

  لموارد وعالقتها بالتنمیة االقتصادیة؛وفرة ا: المبحث الثالث

  .الموارد الزراعیة الطبیعیة وٕاشكالیة استنزافها: المبحث الرابع
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  :مدخل مفاهیمي للموارد االقتصادیة: المبحث األول

ینصرف مفهوم الموارد عادة إلى الحدیث عن الموارد الطبیعیة، إال أن هذه الموارد تأخذ 

ح لها دور في النشاط االقتصادي الذي یمارسه اإلنسان، الشكل االقتصادي وذلك عندما یصب

وتؤدي دورا معینا في عملیة توفیر السلع والخدمات التي تلبي احتیاجات اإلنسان، وتعرف هذه 

  .الموارد االقتصادیة تنوعا كبیرا وخصائص ممیزة

  ما المقصود بالموارد االقتصادیة؟: المطلب األول

یرها من الموارد بفعل جملة من العوامل والخصوصیات تختلف الموارد االقتصادیة عن غ

بحیث تجعل من دورها فاعال في العملیة االقتصادیة، وفیما یلي نتطرق إلى مفهوم هذه الموارد 

  .وتصنیفاتها المختلفة وأهم خصائصها

  : تعریف المورد االقتصادي: الفرع األول

قتصادیة من منظور الجغرافیة تختلف وجهات النظر فیها یتعلق بالتعریف بالموارد اال

االقتصادیة والمنظر االقتصادي باعتبارها علما رئیسیا من العلوم االقتصادیة، ومن هنا یصبح من 

واجبنا أن نتطرق إلى مختلف التعاریف المتعلقة بها والتي حاولت توصیفها بشكل دقیق وذلك كما 

  :یلي

  : التعریف األول: أوال

ي بشكل عام إلى كل ما یستخدم في عملیة إنتاج السلع یرمز مصطلح المورد االقتصاد

  .والخدمات التي تقوم بإشباع حاجات أفراد المجتمع

أما الموارد االقتصادیة فهي الموارد التي تتمتع بندرة نسبیة، ولذلك فإن المورد االقتصادي 

ل في یتمیز بوجود طلب علیه، هذا األخیر مشتق من الطلب على السلع والخدمات التي یدخ

إنتاجها، ولذلك یكون للمورد االقتصادي سعرا موجبا حیث تكون الكمیة المطلوبة منه أكبر من 

، ویرتفع سعر المورد االقتصادي مع زیادة الطلب علیه ویتجدد "صفر"الكمیة المعروضة عند سعر 

  .1الطلب علیه مع زیادة المنافع التي یمكن أن تنشأ من استخدامه

لمفهوم السابق یمكن القول بأن العنصر البشري هو الذي یخلق منافع من خالل التعریف أو ا

الموارد االقتصادیة وینقلها من الحالة التي تكون فیها غیر ذات قیمة اقتصادیة إلى الحالة التي 

                                                 
 . 9، ص2008إیمان عطیة ناصف، مبادئ اقتصادیات الموارد والبیئة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، :  1
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تجعل من قیمتها االقتصادیة ذات أهمیة، فالحالة األولى ترتبط بوضع المورد في صورته الطبیعیة 

یر قابل لالستخدام، أما الحالة الثانیة فهي ترتبط بوضع المورد بعد القیام التي یكون فیها غ

بمجموعة من التحویالت أو التغییرات واإلضافات على أصله فتجعل منه قابال لالستخدام في 

مجاالت  وأنشطة مختلفة، هذه التغییرات واإلضافات ترتبط بشكل جوهري بالتطور التكنولوجي 

إمكانیات وتقنیات متعددة ومتطورة لتعظیم االستفادة من المورد االقتصادي الحاصل وما یتیحه من 

  .وزیادة منفعته وبالتالي زیادة الطلب علیه

ومن ناحیة أخرى فإن تقدم المعرفة الفنیة قد یؤدي إلى ظهور بدائل ألحد الموارد االقتصادیة 

منافع الموارد ویزیدها، وهو ومن ثم انخفاض الطلب علیه، ویعني ذلك أن اإلنسان هو الذي یخلق 

الذي یؤدي إلى تراجع منفعتها وتراجع الطلب علیها، فالمالحظ أن الجانب األكبر من الموارد 

الطبیعیة ال تصلح لالستخدام بحالتها التي تكون موجودة علیها في الطبیعة أو قد ال تصلح 

الموارد الستخدام واالنتفاع بها لالستخدام في مكان تواجدها، لكن العنصر البشري یقوم بتهیئة هذه 

وهذا عبر استعمالها في إنتاج العدید من السلع والخدمات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

تزاید احتیاجات األفراد وتجددها وتطور معدالت التقدم التقني عادة ما یقود إلى اكتشاف موارد 

شدیدا للمورد المستخدم، ومثال ذلك  جدیدة لم تكن مستخدمة من قبل فتجعل منها بدیال أو منافسا

حالة الفحم وأثر اكتشاف النفط على تراجع مستویات استخدامه كمصدر أساسي للطاقة، ثم أثر 

اكتشاف الطاقة النوویة على تراجع وتیرة استخدام النفط في بعض مجاالت تولید الطاقة كمصدر 

  . أساسي

  : التعریف الثاني: ثانیا

قتصادیة في علم االقتصاد بعناصر اإلنتاج بحیث یمكن القول أن یرتبط مفهوم الموارد اال

   : وتتحدد هذه العناصر في 1الموارد االقتصادیة هي عناصر اإلنتاج

وهي األرض بما علیها وما تحتها وما یحیط بها، ویطلق علیها أیضا الموارد  :األرض .1

 ؛"الریع"ائد یسمى الطبیعیة، وهي من صنع اهللا الخالق سبحانه وتعالى، وتحصل على ع

وهو كل مجهود ذهني أو عضلي یبذل في العملیة اإلنتاجیة، ویطلق علیه الموارد  :العمل .2

 ؛"األجر"البشریة، ویحصل على عائد یسمى 

                                                 
 .  11، ص2004/2005محمد شبانة، أساسیات في الموارد االقتصادیة،الدار الجامعیة، اإلسكندریة، عبد المطلب عبد الحمید و:  1
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وهو كل ما یمتلكه المجتمع من آالت ومعدات تستخدم في اإلنتاج وكل ما یحدث  :رأس المال .3

ات ومباني سكنیة ومصانع وغیرها من من تنمیة على سطح األرض من طرق وسدود وقنو 

 ؛"الفائدة"صنع اإلنسان، ویحصل على عائد یسمى 

وهو العنصر الذي یقوم بمزج هذه العناصر والجمع بینها ونقصد بها العناصر الثالثة  :التنظیم .4

السابقة ویأخذ المبادرة ویتحمل المخاطرة في إنتاج السلع والخدمات ویطلق علیه أیضا المنظم، 

 ".الربح"ذي یحدد نوع السلعة التي تنتج وكمیاتها وسعر البیع ویحصل على عائد یسمى وهو ال

وٕاذا تأملنا في مفهوم الموارد االقتصادیة، فإننا نالحظ أنه یمكن تقسیم هذه العناصر إلى 

موارد طبیعیة وأخرى بشریة، وهو التقسیم المنهجي األساسي لدراسة الموارد االقتصادیة كفرع 

فروع علم االقتصاد، وبالتالي فإن الموارد االقتصادیة بهذا الشكل متمثلة في عناصر أساسي من 

اإلنتاج فهي التي تنتج سلعا وخدمات إلشباع الحاجات المتعددة والمتكررة والمتجددة عبر الزمن، 

 محدودة ونادرة نسبیا مقارنة بحاجات أفراد"ویالحظ أیضا أن الموارد االقتصادیة كمفهوم اقتصادي 

المجتمع والمقصود بالندرة النسبیة وجود الشيء مع عدم كفایته، وأن ندرة الموارد االقتصادیة ترتبط 

بمشكلة االختیار، ألن هذه الموارد لها استخدامات عدیدة، وأن األمر یقتضي ضرورة تخصیصها 

یعني وتوزیعها إلشباع الحاجات، ویتم االختیار من الحاجات التي ستشبع باألولویات، وهذا 

التضحیة ببعض الحاجات من اجل إشباع البعض اآلخر وعندما نختار بدیال فإننا نضحي ببدیل 

   1..."آخر في نفس الوقت

  :التعریف الثالث: ثالثا

یتناول هذا التعریف مفهوم الموارد االقتصادیة بتحلیل أكثر، حیث یفرق بین مفهوم أربع 

اصر اإلنتاج، والمدخالت، من خالل إبراز مدى مصطلحات هي المصادر، الموارد االقتصادیة، عن

  : 2التشابه والتباین الموجود بینها وذلك كما یلي

معین لثروة كامنة لم یعرف اإلنسان أهمیتها بعد، وال كیفیة "یتمثل المصدر في  :المصادر .1

، فرغم "تطویعها واستغاللها لما فیه نفعه، بل ربما ال یكون اإلنسان على علم بوجودها أصال

كل هذا الكم الهائل من الموارد الطبیعیة التي تعرف علیها اإلنسان على مر العصور منذ 

أیامه األولى على سطح األرض وحتى اآلن ویستغلها لتلبیة احتیاجاته المختلفة، فال یزال 

                                                 
 .12نفس المرجع، ص:  1
 . 12، ص2011، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، )الطبیعیة والبشریة والغذائیة والبیئیة(السید محمد أحمد السریتي، اقتصادیات الموارد :  2
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هناك الكثیر من عناصر الطبیعة التي لم یتعرف علیها اإلنسان بعد، أو لم یعرف أهمیتها أو 

غاللها، أو ماهیة الحاجات التي یمكن أن تشبعها، وبالتالي فإن مثل تلك العناصر كیفیة است

تظل معینا لثروة كامنة في حالة سكون، أي أنها مازالت مصادر، وبالتالي ال تندرج ضمن 

 .الموارد الطبیعیة

ر استطاع اإلنسان أن یتعرف علیها ویكتشفها هي جزء من المصاد :الموارد االقتصادیة .2

ا لالستغالل في إشباع رغباته، أي أنها مصدر معروف لثروة اكتشف اإلنسان ویطوعه

أهمیتها، وتمكن من تطویر أسالیب فنیة تساعده على استغاللها إلشباع احتیاجاته البشریة، 

مصدر یمكن إدخاله في دائرة االستغالل "ولذا یمكن تعریف الموارد االقتصادیة بأنها كل 

ول المصدر الطبیعي إلى مورد اقتصادي البد له أن یحوز شرطین ، ولكي یتح1..."االقتصادي

أولهما ضرورة توافر المعرفة الفنیة والتكنولوجیة التي تكفل استخراج المصدر من أماكن تواجده 

وجعله صالحا لالستخدام، والثاني هو ضرورة توافر طلب كاف على هذا المصدر حتى یكون 

 .  له قیمة اقتصادیة عند استخراجه

تتمثل في الجزء من الموارد االقتصادیة الذي تم إعداده فعال للمساهمة في : عوامل اإلنتاج .3

عملیة اإلنتاج، وهذا یعني أن عوامل اإلنتاج هي أقصى ما یمكن إعداده من الموارد 

وال یمكن أن یتعدى حجم عوامل اإلنتاج بأي حال . االقتصادیة للمساهمة في عملیة اإلنتاج

الموارد االقتصادیة، أم إذا كان حجم عوامل اإلنتاج أقل من حجم الموارد  من األحوال حجم

 .االقتصادیة فإن الفرق بینهما یمثل موارد اقتصادیة غیر مستغلة

وتتمثل في الجزء من عوامل اإلنتاج الذي استخدم فعال في العملیة اإلنتاجیة، وهذا : المدخالت .4

ة به فعال في عملیة اإلنتاج، وال یمكن أن یعني أن المدخالت هي أقصى ما یمكن المشارك

یتعدى حجم المدخالت بأي حال من األحوال حجم عوامل اإلنتاج، أما إذا كان حجم 

 .المدخالت أقل من حجم عوامل اإلنتاج فإن الفرق بینهما یمثل عوامل إنتاج في حالة بطالة

وعوامل اإلنتاج والمدخالت وفي كل األحوال یمكن التعبیر عن العالقة بین المصادر والموارد 

  : بالمتباینة التالیة
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إن ما یمكن استخالصه بعد سرد مختلف هذه التعاریف والمفاهیم للموارد االقتصادیة هو أن 

هذه األخیرة ترتبط أساسا بمجموعة من العناصر واألصول المتاحة في الطبیعة والتي تَمكَّن 

كنولوجیة من تطویعها واستغاللها بالطرق التي تسمح اإلنسان بفضل عقله وتطور معارفه الفنیة والت

له بتحقیق رغباته المختلفة وتلبیة احتیاجاته وبالشكل الذي یضمن له استمرار الوجود من جهة 

  .  واستدامة عملیة التنمیة االقتصادیة من جهة أخرى

  :شروط المفهوم االقتصادي للمورد: الفرع الثاني

  :وفرهما لكي تصبح الموارد المستخدمة مواردا اقتصادیةهناك شرطان ضروریان البد من ت

، أو ما یسمى أیضا شرط 1أن یكون للمورد سعرا، ومن ثمة فهو یتمتع بالندرة النسبیة :الشرط األول

الندرة، وال یكون المورد نادرا إال إذا كان القدر المتاح منه في لحظة زمنیة معینة وفي مكان معین 

راد استخدام هذا المورد إلشباعها، ومعنى ذلك أن ندرة الموارد نسبیة أقل من حجم الحاجات الم

وتختلف من مكان وزمان إلى مكان وزمان آخر، وهو األمر الذي یعني أنه لیس هناك مورد نادر 

على إطالقه ولیس هناك مورد غیر نادر على إطالقه، وعلى ذلك فالندرة نسبیة وفقا لظروف 

  .2المورد المكانیة والزمانیة

المورد، وهذا یعني أن المورد الواحد في المكان الواحد  یتمثل في تعددیة استخدام :الشرط الثاني

وفي نفس اللحظة الزمنیة یكون قادرا على إشباع أكثر من حاجة إنسانیة واحدة، إال أن استخدامه 

انیة في إشباع حاجة واحدة من هذه الحاجات یمنع استخدام نفس المورد في إشباع حاجة إنس

أخرى، وهنا تنشأ مشكلة االختیار والمفاضلة بین البدائل المختلفة، ومشكلة التضحیة وما یترتب 

على هذا من احتمال سوء االختیار للبدیل الذي تم اختیاره، أي اختیار البدیل األقل ربحیة ومنفعة 

ین منفعة أو ربحیة وترك البدیل األعلى منه، وهو ما یؤدي إلى خسارة اقتصادیة تتمثل في الفارق ب

البدیلین، أي الفارق الذي لم یتم الحصول علیه رغم أن الفرصة كانت متاحة لذلك، وهو ما ینطوي 

  . في النهایة على ما یسمى بسوء استخدام الموارد االقتصادیة
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  :تصنیف الموارد االقتصادیة: المطلب الثاني

بناء على عدة معاییر وهذا بحسب یمكن تصنیف الموارد االقتصادیة إلى عدة تصنیفات أو 

  : النظرة التي ُینَظر من خاللها للموارد االقتصادیة، ومن أهم معاییر التصنیف ما یلي

  : 1وتصنف إلى :من حیث مناطق تواجدها: الفرع األول

ویعني ذلك أن المورد متوفر في كل مكان وفي كل زمان،  :وارد موجودة في كل مكانم: أوال

  . لهواء مثالوینطبق ذلك على ا

هذه األنواع من الموارد أقل في وجودها من : موارد موجودة في أماكن عدیدة من العالم: ثانیا

المورد السابق بحیث نجد أنها أقل وفرة وغیر متاحة في كل األماكن وٕان كانت موجودة في أماكن 

ارها بین هذه عدیدة مع تفاوت كمیاتها في هذه األماكن ومثال ذلك المعادن، كما تختلف أسع

  .المناطق بالنظر إلى درجة وفرتها

وینطبق ذلك بصفة أساسیة على بعض المعادن  :موارد موجودة في أماكن قلیلة أو محدودة: ثالثا

  .أو الثروات الباطنیة

  :وتنقسم إلى ):تجددها وعدم تجددها(من حیث عمرها ودیمومتها : الفرع الثاني

المورد قابل للدوام في وجوده بسبب قدرته على التجدد ویقصد بذلك أن  :موارد متجددة: أوال

للمحافظة على نوعه، وأن هذا المورد متجدد بطبیعته، أي أنه یزید زیادة طبیعیة ویحتاج فقط 

لمجرد تنظیم استخدامه حتى یستمر وجوده ویستمر االنتفاع به، ومن هذه الموارد الغطاء النباتي 

  .والثروة الحیوانیة

المقصود بها هنا الموارد القابلة للفناء بطبیعتها، بمعنى أن هذه  ):فانیة(یر متجددة موارد غ: ثانیا

الموارد تكون موجودة في الطبیعة بكمیات معینة إال أنها تقل باستمرار السحب منها وهو ما ینطبق 

  . على المستخرجات من باطن األرض مثل البترول والغاز

عیانها ال تفنى، وال تنعدم عندما ُیستفاد منها في إشباع كما ُینظر إلى الموارد المعمرة بأن أ

الحاجات المختلفة، بحیث تتجدد استفادة المستهلك منها نظرا إلى بقاء أعیانها، فمثال ُیستفاد من 

أما الموارد الفانیة فُتعرف بأن أعیانها تفنى، وتنعدم بمجرد االستفادة منها ... المباني في السكنى

                                                 
: عبد الحلیم البشیر الفاروق، الموارد االقتصادیة، وثیقة إلكترونیة متوفرة على الرابط : 1

https://drive.uqu.edu.sa/_/msnahy/files/R-ECO-course.pdf1، ص31/12/2016الع ، تاریخ االط.  
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فالمورد الفاني ال یستفاد منه على ... ع الحاجات المختلفة، كاألطعمة واألشربةمرة واحدة في إشبا

نحو متجدد وٕانما تفنى عینه استهالكه مرة واحدة فقط، وُیستفاد من ذلك التصنیف في التمییز بین 

الندرة الخطیرة لمورد ما والندرة غیر الخطیرة لمورد آخر، فالمورد الفاني ندرته خطیرة، ویجب 

تها ألنها ستؤدي حتما إلى اضمحالله من الوجود، بینما ندرة المورد المعمر غیر خطیرة، ألن معالج

  .1عینه غیر فانیة، ویستفاد منها على نحو متجدد

  : 2ونجدها تنقسم إلى :من حیث مظهرها: الفرع الثالث

، وهذا ا، وینطبق ذلك على الموارد ذات الوجود المادي الملموس ):مادیة(موارد ملموسة : أوال 

الوصف ینطبق على غالبیة الموارد التي تتبادر إلى الذهن عندما نذكر كلمة الموارد مثل األراضي 

  .والمباني والغابات والمعادن والثروة الحیوانیة

ینطبق هذا النوع من الموارد على كل مصدر من المصادر الذي من  :موارد غیر ملموسة: ثانیا

ثر قدرة على إشباع الحاجات اإلنسانیة، ومن هذه الموارد اإلضاءة شأنه جعل الموارد الملموسة أك

فهذه الموارد إذا توفرت جعلت العامل واآللة والتربة أكثر قدرة ... والتهویة والتدفئة والرعایة الصحیة

  .  على إنتاج السلع والخدمات

  : وتنقسم إلى :)مصدرها( من حیث أصلها: الفرع الرابع

وهي التي تستند في وجودها وتجد مصدرها في الطبیعة، سواء كانت ملموسة  :موارد طبیعیة: أوال

مثل الثروات المعدنیة والغابات أو كانت غیر ملموسة مثل الصفات الطبیعیة التي یكتسبها مكان 

ما أو إقلیم ما والمتمثلة في درجات الحرارة أو الرطوبة أو فترات سطوع الشمس أو موقع إقلیم معین 

  .الخ...اصر إنتاج معینة بالنسبة لعن

ویمكن تقسیم الموارد الطبیعیة إلى موارد طبیعیة استهالكیة تستخدم في إشباع حاجات 

اإلنسان بشكل مباشر، وٕالى موارد طبیعیة إنتاجیة تستخدم ضمن مدخالت اإلنتاج االقتصادي من 

  .3أجلب تحویلها إلى موارد منتجة صالحة إلشباع حاجات اإلنسان المختلفة

                                                 
 .126سید صادق الشرخات، الموارد االقتصادیة في النظام االقتصادي اإلسالمي، منتدى المعارف، بیروت، ص :  1
 .2عبد الحلیم البشیر الفاروق، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .130سید صادق الشرخات، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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یجد هذا النوع مصدره في السكان ویعد من أهم الموارد وأكثرها قیمة سواء من  :موارد بشریة: نیاثا

الناحیة االقتصادیة أو االجتماعیة، وتظهر أهمیة هذا العنصر عندما نعلم أنه یساهم في اإلنتاج 

  .  بأكثر من شكل

لعضلي الذي یستخدم إلنتاج وُتعرف الموارد البشریة بأنها قوة العمل البشري بشقیه الذهني وا"

االقتصادیة الملموسة والمجردة،، وتعرف أیضا من خالل الوحدات ) الحضاریة(الموارد المصنعة 

االقتصادیة المختلفة بأنها الجهود والمهارات والقدرات اإلنسانیة التي یساهم بها األفراد العاملون في 

  .1"المؤسسة من أجل بقائها واستمرارها في اإلنتاج

وهي الموارد الناتجة من تفاعل الموارد الطبیعیة مع الموارد  ):اریةحض(موارد منتجة : الثاث

البشریة، وتشمل جمیع ما أنتجه اإلنسان وصنعه وابتكره وابتدعه من معرفة وخبرات وتجارب، 

وكذلك كل النشاطات الزراعیة والصناعیة التي یقوم بها اإلنسان من خالل الموارد الطبیعیة 

تلفة من أجل إنتاج موارد جدیدة قادرة على إشباع حاجاته المختلفة، والشكل التالي یوضح نشأة المخ

  :الموارد المنتجة

  

  

   

 

 

 

 

  :خصائص الموارد االقتصادیة وأسباب االهتمام بدراستها: ثالثالمطلب ال

لى تتألف الموارد االقتصادیة من الموارد الطبیعیة والموارد البشریة، وقبل أن نتطرق إ

مجموعة خصائص الموارد االقتصادیة بشكل عام، فإننا نعرض أهم الخصائص الممیزة للموارد 

  .الطبیعیة على حدا

  

                                                 
 .132نفس المرجع، ص:  1

  الموارد البشریة الموارد الطبیعیة

 )الحضاریة(المنتجة الموارد 

 الموارد 

 21دى المعارف، بیروت، صسید صادق الشرخات، الموارد االقتصادیة في النظام االقتصادي اإلسالمي، منت :المصدر

وكیفیة ) الحضاریة(الموارد المنتجة: )1-1( الشكل
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  :1تتمیز الموارد الطبیعیة بالخصائص التالیة :خصائص الموارد الطبیعیة: الفرع األول

د الطبیعیة سواء تعلق رأس المال هذا بالموار  :تعدد أشكال ووظائف رأس المال الطبیعي: أوال

. المتجددة كالغطاء النباتي والثروة الحیوانیة، أو غیر المتجددة كمختلف مصادر الوقود األحفوري

 .وهذه الوظائف سواء كانت بصورة تلقائیة أو بعد تدخل اإلنسان علیها

تمتاز الموارد الطبیعیة أیضا بقدرة بعض الموارد على التجدد  :القدرة على التجدد وعدمها :ثانیا

عدم مقدرة البعض اآلخر على التجدد، حیث نجد أن المتجددة یمكن أن تستمر في العطاء بشرط و 

أن یستمر اإلنسان في الحفاظ علیها وعدم إجهادها كالتربة الزراعیة مثال أو مناطق تكاثر األسماك 

  .في البحار والمحیطات، وهذا إذا تم الحفاظ على خصائص هذه الموارد وعدم إجهادها

هناك بعض الموارد الطبیعیة فانیة أو غیر متجددة، ومثال ذلك الوقود حیة أخرى ومن نا

األحفوري والموارد المعدنیة، وبالتالي على اإلنسان أن ینظم استغاللها ویحافظ على الرصید المتاح 

   . 2منها مراعاة لمصالح األجیال القادمة

تبط اإلدارة الرشیدة للمورد الطبیعي على تر  :صعوبة قیاس ومراقبة مخزون الموارد الطبیعیة :ثالثا

القدرة على متابعة تطور مخزون هذا المورد، واتخاذ كافة التدابیر الضروریة في حالة حدوث أي 

 .تراجع أو تقهقر في مخزون هذا المورد إلى الدرجة التي یصبح فیها یشكل تهدیدا لحیاة األفراد

علیها أحیانا لعنة الموارد الطبیعیة، والتي ترتبط دائما  أو ما یطلق :مفارقة الموارد الطبیعیة :ارابع

بتراجع معدالت نمو  مختلف الفروع االقتصادیة األخرى عدى قطاع الموارد الطبیعیة، خاصة إذا 

كانت هذا المورد ذو أهمیة كبیرة بالنسبة لالقتصاد العالمي ویتم تسعیره في األسواق الدولیة 

یؤدي إلى زیادة التدفقات المتأتیة من هذا المورد فتؤثر سلبا على نمو  وبالعمالت األجنبیةـ، وهذا ما

 .مختلف فروع النشاط االقتصادي األخرى

إن جملة الخصائص أنفة الذكر تتعلق بالموارد الطبیعیة فقط كجزء من الموارد االقتصادیة، 

الصعوبات واإلجراءات وتحاول إبراز الدور الهام للموارد الطبیعیة في النشاط االقتصادي، ومختلف 

  . الواجب اتخاذها من أجل مراقبة وتعظیم درجة االستفادة من هذه الموارد

  

                                                 
1 : OCDE. Ressources naturelles et croissance pro-pauvres ENJEUX CONOMIQUES ET POLITIQUES , 

Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD , P33. 
 .47عبد المطلب عبد الحمید ومحمد شبانة، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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  : خصائص الموارد االقتصادیة: الفرع الثاني

للموارد االقتصادیة مجموعة من الخصائص الهامة تحدد قیمتها وأسعارها وٕامكانیة إحالل 

  : بین استخداماتها المختلفةالواحد منها مكان اآلخر وتخصیصها زمنیا ومكانیا 

ویعني ذلك أن الموارد االقتصادیة محدودة بالنسبة إلى  :الموارد االقتصادیة محدودة ونادرة: أوال

، وتعني هذه الخاصیة أن كمیة الموارد المتوافرة في الطبیعة سواء 1حاجات بشریة غیر محدودة

الحاجات اإلنسانیة، ذلك ألنها ال  كانت في صورة مباشرة أو غیر مباشرة ال تكفي إلشباع كافة

تكفي إلنتاج كافة السلع والمنتجات التي یحتاجها اإلنسان، وعندما نقول أن هذه الموارد محدودة أو 

نادرة فإن المقصود هنا هو الندرة النسبیة، بمعنى ندرة الموارد أو عدم كفایتها بالنسبة للحاجات 

ورد باستمرار وقد تكون صفة تلحق بالمورد ویتصف بها المتعددة، وقد تكون صفة الندرة مالزمة للم

، خاصة مع تطور دور التقنیات الحدیثة والتكنولوجیا 2مؤقتا، لكنها یمكن أن تزول عنه مع الوقت

  .في اكتشاف وتطویر استخدام العدید من الموارد وتعظیم االستفادة منها وتثمینها

غبات التي یمكن تلبیتها وٕاشباعها ومقدار كل وندرة الموارد هي التي ُتحتم االختیار بین الر 

منها، وتعتبر الندرة عامال یحول دون إنتاج واستهالك المجتمع لكل ما یرغب فیه من سلع 

وخدمات، ومن ندرة ومحدودیة الموارد تتحدد أسعارها وتكالیفها والكمیات التي تستخدم منها في أي 

م تحدید األسعار في سوق الموارد عن طریق وقت من األوقات اعتمادا على الطلب علیها، ویت

  .3العرض والطلب

  : الموارد االقتصادیة متعددة االستخدامات: ثانیا

أن یستخدم في إنتاج أكثر من سلعة، وعلیه وتعني هذه الخاصیة أن المورد الواحد یمكن 

یمكن أن  یستطیع إشباع أكثر من حاجة، ومثال ذلك عنصر العمل وهو المتمثل في المورد البشري

  .الخ...یساهم مع عناصر أخرى في إنتاج سلع زراعیة أو سلع صناعیة، أو تقدیم خدمات

وتجدر اإلشارة أیضا إلى أن هناك تفاوت في كمیات ونوعیة المورد المطلوب في داخل كل 

قطاع اقتصادي نفسه، فبعضها یحتاج إلى الید العاملة بشكل أكبر واآلخر یحتاج إلى رأس المال 

                                                 
 .146سید صادق الشرخات، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .3فاروق، مرجع سبق ذكره، صعبد الحلیم البشیر ال:  2
جامعة المجمعة،  مقدمة في اقتصادیات الموارد، ضمن سلسلة محاضرات في مقیاس اقتصادیات الموارد،: ھیثم عبد الكریم شعبان، الفصل األول:  3

: الریاض ، وثیقة إلكترونیة متوفرة على الرابط
http://faculty.mu.edu.sa/hshaaban/Resource%20Economics%20and%20the%20Environment  

 .5، ص30/12/2016: تاریخ اإلطالع
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ومن هذه الخاصیة جاءت نظریة تخصیص الموارد، أي توزیعها على األنشطة ... مكثفبشكل 

  .  1االقتصادیة التي تتنافس حالیا أو توزیعها عبر الزمن واألجیال

وهي صفة یتمیز بها المورد االقتصادي من المنظور البشري، بحیث یصلح إلشباع : المنفعة :ثالثا

  .المورد ذو قیمة كبیرة لدى األفراد مختلف حاجات األفراد، وهذا ما یجعل

وهي قدرة المورد االقتصادي على إشباع حاجات مختلفة، بحیث یمكن أن  :القابلیة لإلحالل: رابعا

إن . یحل محل موارد أخرى غیر متاحة حالیا ألسباب شتى، فیقوم بوظیفتها في إشباع تلك الحاجة

، فكثیر من الموارد لها بدائل یمكن استغاللها لهذه الخاصیة فائدة عظیمة في مواجهة مشكلة الندرة

وٕاحاللها محلها إحالال كامال عند عدم توافرها وٕاشباع تلك الحاجة، فمثال إحالل الخیوط الصناعیة 

محل الخیوط النباتیة في مجال صناعة المالبس، إحالل المطاط الصناعي محل الطبیعي في 

  . صناعة إطارات السیارات

  :ب االهتمام بدراسة الموارد االقتصادیةأسبا: الفرع الثالث

  :هناك جملة من العوامل أدت إلى االهتمام بدراسة الموارد واقتصادیاتها، ومن أهمها 

 ،حیث تواجه كافة المجتمعات سواء كانت رأسمالیة أو اشتراكیة: ندرة الموارد وتعدد الحاجات :أوال

متاح لدیها من الموارد االقتصادیة في الوقت مشكلة اقتصادیة تتمثل في ندرة ال متقدمة أو متخلفة

الذي تتعدد فیه وتنمو احتیاجات سكانها بصفة مستمرة، وتتفاقم حدة المشكل االقتصادیة أكثر 

عندما ندرك أن الموارد تنمو بدرجة أقل من تلك التي ینمو بها عدد السكان واحتیاجاتهم، وقد أشار 

  . توماس مالتس منذ القرن الثامن عشرإلى هذه اإلشكالیة االقتصادي اإلنجلیزي 

لقد كان لنجاح الثورة الصناعیة منذ قیامها في منتصف القرن الثامن  :المشكلة السكانیة: اثانی

عشر بالغ األثر على تحسن المستویات المعیشیة لألفراد وكذا خدمات الرعایة الصحیة، فشهدت 

صبح هذا النمو الكبیر في عدد السكان بذلك معدالت النمو السكاني تطورا كبیرا، إلى درجة أ

مصدر قلق وحیرة حول مدى كفایة أو قدرة الموارد االقتصادیة المتاحة على تلبیة احتیاجات سكان 

العالم، فدفع ذلك نحو االهتمام بدراسة الموارد االقتصادیة وكیفیة التخصیص األمثل لها لضمان 

  .استفادة أكبر عدد من السكان منها

                                                 
 .نفسھ:  1
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إذا كان مضمون التنمیة االقتصادیة هو إحداث تغییر جذري : والتنمیة االقتصادیة یطالتخط: اثالث

وهیكلي في البنیان االقتصادي یؤدي في نهایة المطاف إلى تحسین مستوى معیشة األفراد ویضمن 

تحقیق معدالت نمو موجبة ومستمرة، فإن أي تخطیط لهذه العملیة التنمویة البد أن یأخذ بعین 

قاعدة الموارد االقتصادیة المادیة والبشریة المتاحة داخل ذلك البلد، وضمان استغاللها االعتبار 

  .بشكل رشید من أجل تحقیق أهداف الخطط التنمویة المسطرة

یتمیز أي مجتمع إنساني بأنه مجتمع حركي ولیس ساكنا، : علیها حمایة الموارد والمحافظة: ارابع

ي مجتمع نادرة ومحدودة، فضال على أنها لیست حكرا لجیل ونظرا ألن الموارد االقتصادیة في أ

واحد بل هي ملك لكافة األجیال المتعاقبة، لذلك یلزم استخدام المتاح منها بطریقة ال تؤدي إلى 

استنفاده في فترة زمنیة قصیرة، بل یجب العمل على ضمان استفادة األجیال المتعاقبة منها، وذلك 

العمل على حمایتها وزیادتها كلما أمكن ذلك حتى یستمر عطاؤها من خالل ترشید استخدامها، و 

من جیل إلى آخر، وحمایة الموارد والمحافظة وعلیها یتطلب حصرها حصرا كامال وشامال لتحدید 

إمكانات استغاللها حالیا ومستقبال، ووضع الخطط والبرامج التي تضمن عدم اإلسراف في 

  . 1استخدامها

هرت الحاجة في العقود األخیرة للقیام بتقییم كمي ومالي واقتصادي ظ: تلوث البیئة :خامسا

لمخاطر التلوث البیئي الذي یصاحب استخدام الموارد االقتصادیة، وذلك بتحمیل تكالیف التخلص 

من النفایات واإلنبعاثات الناتجة عن المصانع والمزارع والمساكن والتي تلوث الهواء والماء والتربة 

ن یتسببون فیها، فأي مشروع اقتصادي یستخدم موردا اقتصادیا معینا قد یؤثر قلیال إلى أولئك الذی

أو كثیرا على التوازن الطبیعي للبیئة مما ینتج عنه تكالیف معینة تسمى التكالیف البیئیة 

واالجتماعیة، ومن باب العدل واإلنصاف فإن هذه التكالیف البد أن یتحملها من یتسبب فیها، 

مد جل دول العالم والمنظمات الدولیة العدید من الرسوم البیئیة التي تفرض على هذه وعلى هذا تعت

  . المؤسسات لمواجهة والتخلص من اآلثار السلبیة لألنشطة التي یقومون بها
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  : الموارد االقتصادیة بین التجدد واالستنزاف: المبحث الثاني

العدید من الخصائص، وتعتبر القدرة على تتمیز قاعدة الموارد االقتصادیة المتاحة لإلنسان ب

التجدد من عدمها أحد أهم هذه الخصائص، وترتبط هذه القدرة على التجدد عادة بمجموعة من 

الجوانب حسب درجة تأثیرها وكذا أسبابها، وهو ما یدفع نحو التفكیر في الحد من التدهور المستمر 

  .  للموارد االقتصادیة، خاصة غیر المتجددة منها

  :العوامل المؤثرة في الموارد االقتصادیة: لمطلب األولا

تتأثر الموارد االقتصادیة أثناء مساهمتها في العملیة االقتصادیة بمجموعة من العوامل 

  :تختلف حسب نوعیة األثر الناتج عنها، وتفصیل ذلك كما یلي

  :العوامل ذات التأثیر السلبي على الموارد: الفرع األول

  :العوامل ذات األثر السلبي على الموارد االقتصادیة، وبینها هناك العدید من

إذ تؤدي الحروب إلى تدمیر الموارد بكافة أنواعها في بعض الحاالت مما : تأثیر الحروب: أوال

یؤدي إلى حرمان البشریة من االنتفاع بما كان یمكن أن تساهم به هذه الموارد في إنتاج سلع 

دة، ویتضح معنى هذا إلى ما یحدث من دمار شامل للموارد وحاجات إنسانیة مختلفة ومتعد

  .  المختلفة في المناطق التي تشهد حروب ویتم استخدام أو تجریب أسلحة كیماویة أو نوویة فیها

في بعض األحیان یكون هناك أثر سلبي للكوارث الطبیعیة الحاصلة : تأثیر الكوارث الطبیعیة: ثانیا

ما یحدث في حاالت الفیضانات أو الزالزل والبراكین وما تخلفه من على الموارد االقتصادیة مثل

  .عملیة إتالف للنباتات والحیوانات وغرق األراضي غیرها

یعتبر التلوث البیئي الحاصل في الطبیعیة سواء ذلك الناتج عن : تأثیر التلوث البیئي: ثالثا

ذات األثر السلبي العمیق على  مختلف األنشطة اإلنسانیة أو عن الظاهر الطبیعیة أحد العوامل

قاعدة الموارد وضمان سالمتها وتجددها، ومن أنواع التلوث البیئي ظاهرة االحتباس الحراري وأثره 

على استقرار المناخ، تلوث المیاه الجوفیة والسطحیة وأثره على البیئة النباتیة والحیوانیة، وتلوث 

  .البحار والمحیطات وأثره على البیئة البحریة

  :العوامل ذات التأثیر اإلیجابي على الموارد االقتصادیة: لفرع الثانيا

ذات كما أن هناك عوامل ذات تأثیر سلبي على الموارد وهي سابقة الذكر فإن هناك عوامل 

  :ن هذه العواملبي على الموارد وحمایتها، ومن بیثیر إیجاتأ
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  : التدخل اإلیجابي للدولة في النشاط االقتصادي: أوال

المعروف أن األفراد عند ممارستهم لألنشطة االقتصادیة المختلفة فإنهم مدفوعون بحافز من 

الربح، وهذا ما من شأنه أي یجعلهم یغفلون اآلثار السلبیة ألنشطتهم االقتصادیة على البیئة، وما 

سي في هو ما یؤدي أحیانا إلى آثار سلبیة على الموارد المختلفة، وهنا یبرز دور الدولة كفاعل أسا

النشاط االقتصادي وهذا إما عبر ممارسة النشاط االقتصادي مع مراعاة الجوانب البیئیة المختلفة 

والمحافظة على الموارد، أو من خالل جملة التشریعات والقوانین ذات الصلة بالجوانب البیئیة التي 

  .تضعها وتلزم األفراد باحترامها عند ممارسة أنشطتهم وهذا حمایة للبیئة

  : العوامل ذات التأثیر المزدوج: فرع الثالثال

ات ثرها ذو بعدین ، فهي تمثل عوامل ذهناك مجموعة أخرى من العوامل تتمیز على أن أ

  :أخرى، ومن هذه العوامل ةتأثیر سلبي من جهة، وعوامل ذات تأثیر إیجابي من جه

تؤدي إلى زیادة الطلب على حیث نجد أن زیادة النمو السكاني من شأنها أن : النمو السكاني: أوال

الموارد االقتصادیة، وهو األمر الذي یؤدي إلى زیادة الضغط على رصید هذه الموارد وقد یؤدي 

إلى تسریع استنزافها، خاصة إذا لم یصاحب ذلك عملیة ترشید استهالك هذه الموارد وضمان 

و التفكیر في البحث عن تجددها، ومن ناحیة أخرى یعتبر النمو السكاني وسیلة لدفع المجتمع نح

  .موارد جدیدة تكفي لسد حاجات المجتمع منها، أو حتى موارد بدیلة لتلك المتوفرة

یعتبر أیضا مستوى التقدم الصناعي عامل ذو أثر مزوج : مستوى التقدم الصناعي والتقني: ثانیا

اعي أحد على الموارد االقتصادیة، فمن جهة یعتبر قطاع الصناعة والتوسع في النشاط الصن

األسباب الرئیسیة التي تساهم في رفع معدالت استنزاف الموارد االقتصادیة، وهذا بفعل زیادة طلب 

القطاع الصناعي على هذه الموارد، لكن في نفس الوقت فإن عملیات اكتشاف مصادر أو مناطق 

الت الصناعیة جدیدة لبعض الموارد الطبیعیة إنما یعود بشكل أساسي لتطور التجهیزات التقنیة واآل

التي تم صناعتها وساعدت على االكتشافات الجدیدة، أو حتى اكتشاف مصادر بدیلة للموارد 

  .االقتصادیة الناضبة بشكل أساسي
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  : الموارد االقتصادیة غیر المتجددة: المطلب الثاني

قدار إن معیار تقسیم الموارد الطبیعیة إلى موارد متجددة وموارد غیر متجددة یتمثل في م

التغیر في رصید المورد الطبیعي عبر الزمن، فالمورد الطبیعي المتجدد إما أن یظل رصیده عبر 

الزمن ثابتا، عندما یكون معدل السحب منه مساویا لمعدل اإلضافة إلیه، أو یكون رصیده متزایدا 

المتجدد  ، أما المورد غیر1مع الزمن عندما یكون معدل اإلضافة إلیه أكبر من معدل السحب منه

فهو الذي یكون معدل السحب منه أكثر من معدل التجدد أو أحیانا قد یكون معدل التجدد منعدما 

المورد غیر المتجدد هو مورد ذو مخزون ثابت في "كما في حالة بعض المعادن، وعلیه فـ 

بشكل الطبیعة، وبالتالي فإن حجم االستفادة منه یعتبر محدودا، واستخدامه یعني إما استنزافه 

مطلق كما في حالة الیورانیوم أو النفط، أو تحویله عن حالته الطبیعیة بصورة نهائیة كما في حالة 

العدید من المعادن، خاصة وأن هذا المورد قد استغرق تشكله في الطبیعة آالف أو مالیین 

     2.السنین

  :ف الموارد الطبیعیة غیر المتجددةتصنی: الفرع األول

یعیة غیر المتجددة إلى عدة أشكال حسب درجة استنفاذها أو استنزافها تصنف الموارد الطب

  : 3وذلك كما یلي

وتشمل الموارد االقتصادیة التي یؤدي استعمالها  :موارد یؤدي استغاللها إلى زوالها تماما: أوال

ا إلى اندثارها تماما، وال یمكن إعادة االستفادة منها مرة أخرى بأي صورة من الصور، ویشمل هذ

  .الصنف الموارد الطاقویة مثل النفط والغاز والفحم الیورانیوم

هذا الصنف من الموارد غیر المتجددة وعلى الرغم من وجوده : الموارد القابلة للرسكلة: ثانیا

بكمیات محدودة في الطبیعة وعدم قدرته على التجدد، إال أنه غیر قابل للتدمیر والزوال النهائي 

یخضع فقط لتحوالت معینة وبإمكان عملیة إعادة تدویره أن تسمح بسبب استعماله، ولكن 

  .باستخدامه مجددا، ومن هذه الموارد المعادن المختلفة كالحدید مثال

                                                 
 .41نفس المرجع، ص:  1

2 : BENNACER Nasreddine et AIT ATMANE Foudil, L’allocation optimale des ressources naturelles ; Qu’en 
est-il des ressources halieutiques en Algérie ?  document internet disponible sur le lien :  
http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%
20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Comportement%20des%20entreprises%20
economiques%20face%20aux%20enjeux%20du%20developpement%20durable%20et%20de%20lequite%20soc
iale/BENNACER%20Nasreddine.pdf, p160 , date de consultation 15/05/2016. 
3 : op.cit, p160. 
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هناك نوع آخر من الموارد غیر المتجددة التي ال  :الموارد التي ال یعد استعمالها مدمرا لها: ثالثا

لها والمحافظة علیها من شأنه أي یضمن دوام  یمكن إعادة تدویرها، ولكن االستخدام السلیم

 .االستفادة منها، وخیر مثال على هذه الموارد طبقة األوزون

  :تطور النظرة إلى الموارد الطبیعیة غیر المتجددة: الفرع الثاني

تعود الكتابات األولى عن اقتصادیات الموارد الطبیعیة غیر المتجددة إلى عصر 

أكدوا على ضرورة التعامل مع المورد الطبیعي في بیئة الوفرة النسبیة  االقتصادیین الكالسیك، حیث

مقارنة باحتیاجات حجم محدود من السكان، ومع ثبات أسالیب التقدم الفني لإلنتاج المستخدمة، 

فإن التكلفة الحدیة والمتوسطة لإلنتاج تكون ثابتة ومتساویة في وجود تكلفة فقط لإلنتاج، وتكون 

  .1متزایدة بمعدل ثابت التكلفة الكلیة

كتب مالتس مقاله الشهیر عن السكان وضمنه مفهومه للندرة النسبیة  1789وفي عام 

لألراضي الزراعیة المخصصة لزراعة المنتجات الغذائیة في نموذج لعالقة معدل النمو السكاني 

سكاني ینمو بمعدل نمو اإلنتاج والعرض من السلع الغذائیة الزراعیة، حیث تصور أن التعداد ال

بمعدل متضاعف یحقق متتالیة هندسیة عبر الزمن، بینما ینمو اإلنتاج الزراعي الغذائي بمعدل 

) 2(یحقق متوالیة عددیة في نفس الفترة، فإذا بدأنا بلحظة زمنیة كانت فیها كمیة اإلنتاج الغذائي 

كل من عدد السكان تكفي احتیاجات السكان من اإلنتاج الغذائي الزراعي، وكان معدل التضاعف ل

، فإن التوازن بین العرض والطلب على المواد الغذائیة الزراعیة لن یستمر إال )2(وحجم الناتج هو 

للفترة الزمنیة التالیة فقط ثم یظهر فائض طلب على الغذاء یتزاید مع مرور الزمن معلنا عن وجود 

في هذه . كمشكلة تتفاقم مع مرور الزمنفجوة غذائیة تشیر إلى تزاید ندرة الموارد الزراعیة الغذائیة 

البیئة رأى مالتس أن تكثیف العمالة على األرض الزراعیة قد یكون عامال مساعدا في تخفیف حدة 

الفجوة الغذائیة، واستتبع ذلك سریان قانون تناقص الغلة، الذي یعبر عن نفسه في اتجاه تزاید كل 

ا النموذج نجد أن سلوك تكالیف اإلنتاج یبدأ من التكالیف الكلیة والحدیة والمتوسطة، في هذ

بالتعبیر عن حالة الوفرة النسبیة لألرض الزراعیة التي تتمتع بدرجة معینة من الخصوبة العالیة، 

وعندما یزید ضغط الطلب على المنتجات الزراعیة ُیظهر اتجاها لتكثیف عدد العاملین في زراعة 

لزراعة من الزراعة الخفیفة إلى الزراعة الكثیفة في ذات األرض واالستفادة من تحویل نوعیة نظام ا

                                                 
 .44السید محمد أحمد السریتي، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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المساحة من األرض، وهو ما ینشأ عنه زیادة اإلنتاج الزراعي بمعدالت متناقصة، أي سریان قانون 

تناقص الغلة في مرحلته الثانیة، في هذا النموذج اقتصر التعامل على مستوى نوعیة واحدة من 

ض األكثر خصوبة، حیث أدت الزیادة السكانیة إلى الضغط األرض الزراعیة، وهي نوعیة األر 

  .على الموارد الطبیعیة المحدودة، وهي األرض الخصبة في هذا النموذج

فكرة االنتقال من استخدام األراضي الزراعیة ) 1823-1772(وقد أضاف دیفید ریكاردو 

لبات الغذاء الزراعي الخصبة إلى استخدام األراضي األقل خصوبة في الزراعة نتیجة لضغط متط

المتزاید على إنتاجیة األراضي الزراعیة في نظریته الشهیرة عن الریع، وذلك في نفس البیئة 

 . االقتصادیة البدائیة التي سادت هذه الفترة، في إطار ثبات األسالیب الفنیة لإلنتاج الزراعي

  :   یةتحدید نطاق النظام األمثل الستغالل الموارد الطبیع: الفرع الثالث

لماذا البحث عن إقامة نظام جدید القتصاد : إن السؤال األبرز المطروح في هذه الحالة هو

الموارد الطبیعیة والبیئیة؟ لإلجابة على هذا السؤال البد أن نتساءل ما إذا كانت األنظمة األكادیمیة 

  .رد الطبیعیة والبیئیةالقائمة تحسن معالجة المشاكل األساسیة الناجمة عن اإلدارة المستدامة للموا

إن العلوم الطبیعیة أو البیئیة على سبیل المثال غیر قادرة على تحلیل المشكلة تحلیال كافیا  :أوال

وكامال، فهذه العلوم تجهل في الواقع البعد األساسي الذي یتمحور حوله التصرف اإلنساني، إن 

التي تطال االقتصاد والبیئة الطبیعیة هذه العلوم ال تدمج بوضوح في تحلیلها تأثیر كل التغییرات 

  .على النشاط اإلنساني، مع أنها ضروریة إلدراك النشاط اإلنساني

إن العلم االقتصادي التقلیدي یحدد عادة على أنه دراسة تخصیص الموارد الشحیحة بین  :ثانیا

قادر بفضل  الخیارات البدیلة، هل إن االقتصاد الجزئي الذي یشكل القسم األساسي لهذا النظام

مبادئه وأدواته المتطورة للغایة على تعزیز تخصیص الموارد الطبیعیة والبیئیة تخصیصا مناسبا؟ إن 

الجواب لألسف سلبي، ففي الواقع ثمة فوارق مهمة بین المنافع التقلیدیة التي یمكن تخصیصها في 

  .إطار مبادئ االقتصاد الجزئي والموارد الطبیعیة والبیئیة

ة إلى أن القواعد التي تحدد األفضلیة في تخصیص المنافع الخاصة هي تجدر اإلشار 

بالضرورة ذات طبیعة سكونیة، في حین أن تخصیص الموارد الطبیعیة یجب أن یقوم على مقارنة 

إن القرار بشأن عدد الغساالت التي یجب أن تصنع في یومنا هذا ال : دینامیكیة لهذا األمر، فمثال

القدرة على صنع هذه الغساالت في المستقبل، في حین أن القرار بشأن حجم  یؤثر تأثیرا بالغا في
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إن طبیعة . ضخ میاه جوفیة غیر متجددة الیوم یؤثر في الحجم الذي ستستخرجه األجیال المقبلة

القرارات التي لها تفاعل في اتجاه واحد في ما یخص الموارد الطبیعیة من شأنها أن تزید التحلیل 

  . تعقیدا

دارة الموارد الطبیعیة وتخصیصها یتطلبان اللجوء إلى أكثر من نظام، ففي الواقع لقد إن إ

ساهمت نشأة اقتصاد الموارد الطبیعیة والبیئیة أكثر من أي قسم آخر في االقتصاد، في االندماج 

الصریح للعلوم الطبیعیة وعلم النفس في التحلیل االقتصادي، كما تجدر اإلشارة أیضا إلى أنه 

جة أهمیة الناحیة المؤسساتیة ومفهوم حقوق االنتفاع والتملك في كل محاولة آیلة إلى معالجة نتی

  . 1المشاكل البیئیة، لعب نظامنا دورا ریادیا بالغ األهمیة في تعزیز الصلة بین القانون واالقتصاد

  : ووسائل مواجهتها یةالطبیع استنزاف الموارد أسباب: المطلب الثالث

الموارد الطبیعیة سواء المتجددة أو غیر المتجددة استهالكها بمعدات تفوق  یقصد باستنزاف

معدالت تجددها أو إیجاد بدیل لها، وقد أدت أنشطة التنمیة المتزایدة واالنفجار السكاني في مطلع 

  .القرن العشرین إلى استخدام مكثف للموارد الطبیعیة فتعرضت لخطر االستنزاف

طبیعیة عدة صور وأشكال من بینها قطع الغابات ألغراض مختلفة، ویأخذ استنزاف الموارد ال

الصید الجائر لألحیاء البریة والمائیة، كما تتعرض التربة لظاهرة االستنزاف من خالل الزحف 

العمراني على األراضي الزراعیة بفعل النمو السكاني والعمراني من جهة، وتوسع النشاط 

في األراضي الزراعیة من جهة أخرى، كما أن ارتفاع  االقتصادي ومساحات التوطن الصناعي

وتیرة استنزاف األراضي قد انعكس بشكل مباشر على جودة المساحات المتبقیة لممارسة النشاط 

، وهذا بفعل تكثیف عملیات االستغالل، 2الزراعي، فأدى ذلك إلى زیادة سرعة تدهور هذا المورد

ألرض وعدم قدرتها على تلبیة احتیاجات السكان الذین والتدهور یعني تدني الكفاءة اإلنتاجیة ل

یعیشون علیها، وهذا رغم التوسع الحاصل في المساحات الزراعیة جراء عملیات االستصالح 

المستمرة إال أن جودة المساحات المستصلحة دائما تكون أقل من جودة المساحات المستنزفة أو 

  .المتدهورة

  

                                                 
–لى، الدار العربیة للعلوم محمد الصالح الماطوسي، اقتصاد الموارد الطبیعیة، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، الطبعة األو:  1

 .426، ص2007، لبنان، - ناشرون
محلیة نیاال (دراسة والیة جنوب دارفور _ عبد المجید یوسف أحمد، استخدام وإدارة الموارد الطبیعیة المتجددة وأثرھا االقتصادي واالجتماعي :  2

 .23، ص2009، رسالة ماجستیر في الجغرافیا، جامعة الخرطوم، )1980-2009
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  :یةالطبیع واردأسباب استنزاف الم: الفرع األول

هناك العدید من األسباب التي تؤدي إلى زیادة الضغط على قاعدة الموارد الطبیعیة وتسریع وتیرة 

  :1استنزافها، یمكن إجمالها في العناصر التالیة

تؤدي زیادة عدد السكان مع استمرار نموهم اقتصادیا إلى زیادة سرعة  :االنفجار السكاني: أوال

نسبة للفرد مما یؤثر على رصید الموارد ووجودها في الطبیعة، خاصة إذا معدالت االستهالك بال

  : كانت الموارد غیر متجددة، حیث أن زیادة عدد السكان تعني

 .زیادة استهالك الموارد الطبیعیة إلشباع حاجات اإلنسان -

 .سوء استخدام الموارد الطبیعیة -

  .تلوث البیئة والموارد الطبیعیة -

كثیرا ما یؤدي عدم الوعي البیئي وجهل السكان وتخلفهم ثقافیا إلى  :المواردسوء استخدام : ثانیا

تلف الموارد وتبدیدها بشكل واضح مما یزید من تفاقم المشكلة، فاستخدام الطرق البدائیة أو 

یؤدي إلى ضیاع وفقد نسبة كبیرة من هذه _ خاصة في دول العالم الثالث_المتخلفة تكنولوجیا 

  .تفاع بهاالموارد دون االن

یعتبر وجود سیاسة التنظیم وتخطیط  :االفتقار إلى سیاسة التنظیم وتخطیط استخدام الموارد :ثالثا

استخدام الموارد واستغاللها بأفضل طریقة ممكنة هو األسلوب الذي یكفل حسن استخدامها والوقایة 

التي تستهدف من خطر استنزافها وهذا یتطلب الدراسة العلمیة ألي مشروع من المشروعات 

  .استغالل موارد البیئة لمعرفة ایجابیاته وسلبیاته وتأثیره على موارد البیئة

یتسبب التلوث في تدمیر كثیر من موارد البیئة ویحولها من موارد منتجة إلى موارد  :التلوث :رابعا

اب غیر منتجة وغیر مفیدة، بل وأحیانا إلى موارد ضارة، ومن هنا یصبح التلوث سببا من أسب

  .استنزاف موارد البیئة

حیث أدى اتساع النمو العمراني والنمو الحضري وشق الطرقات  :التحضر والنمو العمراني :خامسا

وتشیید الهیاكل القاعدیة المختلفة إلى زحف السكان واالسمنت على كمیات كبیرة من الموارد 

  .هاالطبیعیة خاصة األراضي الزراعیة فساهم هذا في رفع وتیرة استنزاف

                                                 
، تاریخ http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=23626: مشكلة استنزاف الموارد الطبیعیة، وثیقة الكترونیة متاحة على الرابط:  1

 .68_67، ص ص 05/02/2017االطالع 
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وهي أساب ال دخل لإلنسان فیها، وترجع للطبیعة ومنها تذبذب الظروف  :أسباب طبیعیة: سادسا

المناخیة كالجفاف والتصحر وارتفاع ملوحة األرض وبض الكوارث الطبیعیة كالزالزل والبراكین 

  . والفیضانات وما یمكن أن ُتخلفه من إتالف للموارد الطبیعیة

    :ة استنزاف الموارد الطبیعیةوسائل مواجه :الفرع الثاني

هناك مجموعة من األدوات أو اإلجراءات التي یمكن اتخاذها من أجل مواجهة أو الحد من 

  :1استنزاف الموارد الطبیعیة یمكن ذكر أهمها فیما یلي

  .ضبط النظام االجتماعي واالقتصادي بطریقة تحافظ على عناصر النظام اإلیكولوجي للبیئة: أوال

  . قیق االكتفاء للسكان دون إحداث خلل بعناصر البیئة ومواردها حالیا ومستقبالتح: ثانیا

  .حمایة البیئة من أخطار التلوث والعمل على مواجهتها والحد منها: ثالثا

وهذا من خالل قیام الحكومات بسن  :صیانة وحمایة النباتات الطبیعیة والحیوانات البریة: رابعا

بة واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بالمحافظة على هذه الموارد وصیانتها التشریعات والقوانین المناس

  .ة الصید أو قطع األشجار وغیرهاكالمحمیات الطبیعیة أو تنظیم عملی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .71نفس المرجع، ص:  1
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  : وفرة الموارد وعالقتها بالتنمیة االقتصادیة: المبحث الثالث

بین الحاجات اإلنسانیة  االقتصاد أساسا على دراسة العالقة والتأثیر المباشریستند علم 

المتزایدة والموارد االقتصادیة المحدودة لتلبیة هذه الحاجات، وٕان تنوعت درجات االهتمام بالموارد 

حسب اختصاص ومتطلبات مختلف مجاالت البحث ، فالجیولوجیا مثال تبحث في اكتشاف هذه 

تصاد فیبحث في كیفیة الموارد وزیادة حجمها، والجغرافیا تبحث في أماكن وجودها، أما االق

استخدامها وسبل تعظیم عوائدها االقتصادیة، وهو ما یظهر جلیا في مختلف خطط التنمیة التي 

  .تعدها وتنفذها حكومات الدول عبر العالم

  :أهمیة الموارد في الحیاة االقتصادیة: المطلب األول

وهذا من خالل أربع  تلعب الموارد االقتصادیة أهمیة بالغة في حیاة األفراد والمجتمعات،

محاور أساسیة، أولها محور الغذاء الذي یعتبر أساس وجود المجتمعات البشریة، فالموارد المختلفة 

مصدر للمنتجات الغذائیة التي یحتاجها البشر إلشباع حاجاتهم الضروریة من المواد الغذائیة 

والخدمات، والتي تعتمد  ثانیها محور إنتاج السلع. لضمان بقاء مظاهر الحیاة على هذه األرض

ثالثها . في إنتاج جمیع أنواع السلع والخدمات االقتصادیة) عوامل اإلنتاج(على الموارد االقتصادیة 

محور التنمیة االقتصادیة التي تعتمد على وفرة الموارد االقتصادیة، رابعها محور قضایا الحرب 

ا المتلونة وأهدافها المتباینة كلها تصب في والسلم والعالقات الدولیة، فالصراعات الدولیة بعناوینه

بوتقة االستحواذ على والهیمنة على مصادر الموارد المختلفة لتحقیق األهداف اإلستراتیجیة الدولیة 

  .  1وغیر ذلك... من األمن والغذاء

  :الموارد االقتصادیة أساس الحیاة واستمرارها: الفرع األول

بمختلف أصنافها فهي تمثل مصدر الغذاء واللباس  إن حیاة اإلنسان تعتمد على الموارد

أساس إنتاج الموارد المصنعة من ) عوامل اإلنتاج(والمسكنـ وتعد الموارد الطبیعیة والموارد اإلنتاجیة 

المنتجات السلعیة والخدمیة التي یحتاجها اإلنسان في إشباع حاجاته المختلفة، والموارد الطبیعیة 

الموارد المائیة، الموارد النباتیة، الموارد الحیوانیة، الموارد المعدنیة، تشمل سطح األرض وباطنها، 

الغالف الجوي وما یحتویه من األنظمة الحیویة المختلفة، والطاقات المتجددة التي من أهمها 

  .الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح

                                                 
 .40خات، مرجع سبق ذكره، صسید صادق الشر:  1



 استنزافھااألسس النظریة القتصادیات الموارد والموارد الزراعیة غیر المتجددة و                                  الفصل األول

 
24 

األخیرة  كما یعتبر مفهوم الموارد الطبیعیة أعم وأشمل من مفهوم األرض فهو یشمل هذه

  . والبیئة المحیطة بها من غالف جو وطاقة شمسیة، وغیر ذلك

  : الموارد االقتصادیة أساس العملیة اإلنتاجیة: الفرع الثاني

تعد الموارد االقتصادیة عنصرا ضروریا في العملیة اإلنتاجیة للسلع والخدمات، ویطلق علیها 

من خالل تحویل الموارد المختلفة إلى سلع  عوامل اإلنتاج، واإلنتاج هو خلق المنفعة االقتصادیة

وخدمات نافعة وصالحة إلشباع الحاجات البشریة المتعددة والمتزایدة، ویتحقق ذلك من خالل 

_ المعالجة اإلنتاجیة _ المدخالت : المراحل األساسیة التي تمر بها العملیة اإلنتاجیة وهي

  .المخرجات

  : التنمیة االقتصادیةالموارد االقتصادیة أساس : الفرع الثالث

تعتبر عملیة التنمیة هدفا بالغ األهمیة تسعى جمیع الوحدات االقتصادیة إلى تحقیقه على 

مستوى األفراد والمؤسسات والدول في جمیع األنظمة االقتصادیة، وتعد الموارد االقتصادیة محور 

تخطیط وتنفیذ العملیة التنمویة،  التنمیة وأساسها، ألنها تمثل المادة األولیة التي یعتمد علیها أثناء

وعلیه فإن دفع التنمیة نحو المستویات العلیا یتطلب توفیر موارد اقتصادیة متنوعة، وعلیه تتحدد 

طبیعة العالقة بین الموارد والتنمیة في شكل عالقة طردیة مطلقة، فكلما ارتفع مستوى التنمیة كلما 

  .زاد ذلك من استنزاف الموارد الطبیعیة

موارد االقتصادیة الطبیعیة ال تلعب كلها نفس الدور الهام في تحقیق التنمیة، حیث إن ال

توجد بعض الدول الفقیرة في بعض الموارد االقتصادیة الطبیعیة مثل الیابان وكوریا وسنغافورة، 

وتستورد بشكل كلي احتیاجاتها من الموارد الطاقویة من الخارج، وبالرغم من ذلك یظهر تمیزها 

ها االقتصادي، بینما توجد العدید من الدول األخرى الغنیة بمواردها الطبیعیة مثل الدول وتفوق

  .النفطیة العربیة إال أنها ال تحقق سوى معدالت نمو اقتصادیة منخفضة

إن العامل األساسي الذي یصنع الفرق هنا هو دور المستثمر وتوجیه الدولة له في تحقیق 

خالل االستثمار في المشروعات التي تعتمد على موارد متوفرة االستخدام األمثل للموارد من 

ومتجددة داخل الدولة قادرة على تحقیق أعلى معدالت زیادة اإلنتاج وهذا أیضا ال یتحقق بدون 

  .  التطور العلمي الذي یؤثر على فكرة المستثمر وعلى قراراته

         



 استنزافھااألسس النظریة القتصادیات الموارد والموارد الزراعیة غیر المتجددة و                                  الفصل األول

 
25 

  : قتصادیةالنمو والتنمیة االعالقة الموارد ب: المطلب الثاني

للموارد االقتصادیة عالقة وطیدة بالنمو والتنمیة االقتصادیة تتجلى من خالل مساهمة هذه 

الموارد في رفع معدالت النمو االقتصادي من جهة، وتحسین مستویات التنمیة االقتصادیة من 

ف جهة أخرى عبر سیاسات استغالل هذه الموارد، لتعود آثار ذلك في النهایة على تحسین ظرو 

  .معیشة األفراد وتطویر مستویاتهم المادیة واالجتماعیة

  : عالقة الموارد الطبیعیة بالنمو االقتصادي: الفرع األول

تعد الموارد الطبیعیة نعمة كبیرة ألنها تؤدي إلى إحداث تنمیة سریعة للدولة، وكذا عامال 

المساعدة على استقطابه، مهما في استقطاب االستثمار األجنبي فهي تعتبر من المؤشرات المهمة 

كما تلعب الموارد الطبیعیة أیضا دورا هاما جدا فیما یتعلق بدفع وتوجیه معدالت النمو في 

االقتصاد الوطني للدول، وٕان ما یضمن هذه المساهمة الفعالة في رفع معدالت النمو إنما هو 

  .1اإلدارة الرشیدة لهذه الموارد

على دول العالم یجد أن هناك العدید منها یتمتع بوفرة  إن المالحظ لتوزیع الموارد الطبیعیة

كبیرة من هذه الموارد، لكن الفقر والجوع مازال منتشرا في هذه الدول بسبب الفشل في اإلدارة 

السلیمة لهذه الموارد من جهة، بینما هناك دول وبالرغم من محدودیة الموارد الطبیعیة المتاحة لها 

اكتفاءها الذاتي في كثیر من السلع الصناعیة وتوجه نسبة معتبرة من إال أنها استطاعت أن تحقق 

من  %20إنتاجها نحو التصدي، وفي هذا المجال تعبر الیابان نموذجا ناجحا فهي توجه حوالي 

إنتاجها الصناعي للتصدیر والباقي یوجه لالستهالك المحلي، وهذا انعكس بشكل إیجابي على 

أفراد المجتمع، وهنا البد من التأكید على أهمیة السوق المحلي  ارتفاع مستویات معیشة ورفاهیة

كهدف أولي من وراء أي برنامج استثماري وٕانتاجي ثم التوجه للسوق الخارجي للتصدیر ألن 

  .التصدیر ال یتم بنجاح دون تحقق التنمیة االقتصادیة على المستوى المحلي

من سكان  %80ي یمثل عدد سكانها حوالي بینما توجد في الجهة المقابلة الدول النامیة الت

العالم، إال انه قدرتها على استغالل ما لدیها من موارد اقتصادیة محدودة مما انعكس على حجم 

  .  2اإلنتاج وبالتالي حجم الدخل الكلي والفردي وما خلفه من أثر على مستوى معیشة ورفاهیة األفراد

                                                 
دراسة حالة البترول في الجزائر، مجلة أبحاث : بن رمضان أنیسة، بن مقدم مصطفى، الموارد الطبیعیة الناضبة وأثرھا على النمو االقتصادي:  1

  .297، ص2014إداریة واقتصادیة، العدد الخامس عشر، 
 204، 203نفس المرجع، ص ص:  2
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ة كبیرة من الموارد الطبیعیة في البلد سیكون له وعلیه فإنه من الخطأ أن نعتقد أن وجود كمی

بالضرورة تأثیر إیجابي على معدل النمو في هذا البلد، وقد تناولت الكثیر من الدراسات هذه 

  .1العالقة في محاولة إلیجاد حل لهذه المفارقة

قد الحظت أن الدول الغنیة ) Auty 1990(و ) Gelb 1988(فالدراسة التي قام بها 

الطبیعیة تسجل أداء اقتصادیا ضعیفا وأن هذا یرتبط بعوامل سیاسیة ولیس فقط اقتصادیة،  بالموارد

بین أن االستغالل الكبیر للموارد الطبیعیة من شأنه أن ) Berg et al 1992(وفي دراسة أخرى لـ 

ـ یؤثر سلبا على النمو االقتصادي لهذا البلد وعلى تنمیة صادراته الصناعیة، وفي دراسة أخرى ل

)Lane et Tornell 1995 ( وضحت أن سیاسات الدول الغنیة بالموارد الطبیعیة تتجه بشكل واضح

  .   نحو زیادة الریع المحصل هذا المورد

إن معرفتنا ألهمیة الموارد الطبیعیة بصفة عامة في عملیات اإلنتاج المختلفة، واألهمیة 

ید العالم منها یتضاءل مع زیادة معدالت الخاصة للموارد الطبیعیة غیر المتجددة باعتبار أن رص

استهالكها، فإنه یساورنا القلق من عدم إمكانیة استمرار النمو في المستقبل، فالموارد الطبیعیة غیر 

هي موارد ضروریة ألي عملیة إنتاجیة، ومهما بلغت عملیات اإلحالل بین هذه الموارد ...المتجددة 

ورأس المال إلى جانب الموارد الطبیعیة المتجددة وكذلك وبین عناصر اإلنتاج المتجددة كالعمل 

البدائل الصناعیة، فإن اإلحالل لن یكون كامال، أي أن اإلنسان سیبقى بحاجة إلى حد أدنى من 

  . 2هذه الموارد من أجل القیام بنشاطه اإلنتاجي

كثر وكخالصة فإن تحلیل نموذج اقتصادي یقوم على استغالل الموارد الطبیعیة یعتبر أ

تعقیدا من ذلك الذي یقوم على رأس المال المادي، وفي حالة الموارد الطبیعیة الناضبة فإن هذا 

الوضع یدفع االقتصاد نحو حالة الجمود، كما أنه یجب ضمان معدل تجدد للمورد یسمح بتغطیة 

  .    3استنزافه أو البحث عن مورد آخر یعوضه لضمان استمرار هذا النموذج

  

    

                                                 
1 : JULIE GINGRAS, LE RÔLE DE L'ABONDANCE DES RESSOURCES NATURELLES DANS LA 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE, document internet disponible sur le site: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq26213.pdf, p19, cosulter le 11/05/2016. 

http://www.arab-: صالح العصفور، الموارد الطبیعیة واقتصادیات نفاذھا، وثیقة الكترونیة متوفرة على الرابط:  2
tion/pdfs/112/112_develop_bridge5.pdfapi.org/images/publica 14، ص10/05/2016، تاریخ االطالع. 

3 : JULIE GINGRAS, op.cit, p20. 
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  : ةصادیالموارد الطبیعیة والتنمیة االقت: انيالفرع الث

إن مفهوم التنمیة االقتصادیة یختلف تماما عن مفهوم النمو االقتصادي، فإذا كان هذا 

األخیر یعني ضمان تحقیق زیادة أو نمو سنوي موجب وحقیقي في الناتج المحلي داخل البلد، فإن 

الهیكلیة المنظمة والمدروسة التي یكون هدفها  التنمیة االقتصادیة تعني تلك التغییرات والتطورات

األساسي لیس فقط تحقیق هذا النمو بل أن ینعكس هذا النمو على زیادة رفاهیة األفراد وجمیع 

فئات المجتمع وأن تتحسن ظروفهم المعیشیة ومستوى حیاتهم إجماال، ومن هذا المنطلق تبرز 

رد الطبیعیة التي تشكل في العادة إذا كانت متوفرة العالقة الوطیدة بین التنمیة االقتصادیة والموا

ومتنوعة أساسا قویا ومتینا إلطالق عملیة التنمیة االقتصادیة وتحقیق أهدافها، على أن یقترن ذلك 

  .باالستغالل الرشید والعقالني لهذه الموارد دون هدر أو تبذیر

بشریة الماهرة والمدربة إن الموارد الطبیعیة تصبح عدیمة الجدوى دون توظیف الموارد ال

تدریبا علمیا  والتي تعتبر من أهم المحددات للرفاهیة االقتصادیة، مع توفر رأس المال الالزم 

للتطویر من ماكینات ومعدات وآالت، وخیر مثال على دور المورد البشري  الكفء في تحقیق 

الطاقة (المادیة لدیها  التنمیة هو حالة الدول األوروبیة التي فقدت الكثیر من مصادر الثروة

ورأس المال الصناعي خالل الحرب العالمیة الثانیة، إال أنها استطاعت أن تستعید ) الصناعیة

قوتها في فترة زمنیة محدودة من خالل توظیفها للموارد البشریة المدربة وذات درجة عالیة من 

ارد االقتصادیة إجماال سواء الكفاءة والمهارة التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، وعلیه فإن المو 

الطبیعیة أو غیر الطبیعیة، المتجددة أو غیر المتجددة تعتبر أساسیة وهامة في عملیة التنمیة 

االقتصادیة، لكن شرط أن توظفها وتقودها موارد بشریة كفأة وماهرة في جمیع المجاالت 

  . 1االستثماریة

لة الستغالل الموارد الطبیعیة لغرض وقد قدم بعض الباحثین جملة من السیناریوهات المحتم

  :2تحقیق التنمیة نذكر منها

                                                 
  .218الموارد والنمو والتنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .15صالح العصفور، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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التنمیة والنمو االقتصادي السریع الذي یعتمد على االستغالل المكثف لمصادر الطاقة  :أوال

والمعادن، وهذا بدوره یؤدي إلى اإلسراع بنفاذ رصید الموارد الطبیعیة قبل السماح باكتشاف بدائل 

  .السیناریو هي انهیار النشاط االقتصادي المتحضر قریبة لها، ونتیجة هذا

االستخدام واالستهالك البطيء للموارد الطبیعیة غیر المتجددة، وال یساهم هذا االستخدام إال  :ثانیا

بمستویات منخفضة من اإلنتاج، ولكن المورد ال یفنى سریعا بل یستمر لقرون عدیدة، وهذا النمط 

  .لسریع الذي یصبو إلیه اإلنسان في عصرنا الحاليالبطيء ال یسایر ركب التطور ا

االستخدام السریع ألرصدة الموارد الطبیعیة في تنمیة الطاقات اإلنتاجیة للمدخالت اإلنتاجیة  :ثالثا

المتجددة التي یمكن االعتماد علیها كبدائل قریبة لمدخالت الموارد الطبیعیة غیر المتجددة، ویعمل 

بدائل قریبة للمدخالت الطبیعیة متناقصة الرصید، مما یمكن من هذا السیناریو على تطویر 

  . االستفادة من المورد آلجال طویلة مع استمرار عملیة النمو

التقدم التقني السریع الذي یسمح بتطویر بدائل متجددة للمدخالت ذات الرصید غیر  :رابعا

جمالي، وقد ینتج عن هذا المتجددة، كما یسمح بتحقیق معدالت نمو مستمر للناتج القومي اإل

  . السیناریو آثار بیئیة غیر محمودة العواقب ما یؤثر سلبا على مستوى رفاهیة المجتمعات

الواضح أن البدیل الثالث هو أكثر هذه السیناریوهات تفاؤال، أما السیناریو األول فهو أكثرها 

األجل الطویل أهمها مدى تشاؤما، وهناك عوامل محددة للمسار االقتصادي والبیئي للمجتمع في 

إمكانیة اإلحالل الفعلي بین مدخالت اإلنتاج المتجددة ومدخالت اإلنتاج غیر المتجددة، وكذلك 

مدى قوة أو ضعف االهتمام من قبل واضعي السیاسات والقائمین على تنفیذها، المؤثرین في 

  .مستوى النشاط االقتصادي، وفي مستوى معیشة رفاهیة األجیال القادمة

المتأمل للواقع العالمي المعاصر یالحظ أن الدول الصناعیة المتقدمة تحاول انتهاج المسار و 

الثالث المتفائل ولكنها في وضع قد یجذبها إلى المسار الرابع الخطر بآثاره السلبیة على البیئة في 

النهایة إلى  المدى الطویل، أما الدول النامیة وخاصة الفقیرة منها فالمسار الذي تعتمده سیؤدي في

مصیر قاتم، یستنفذ مواردها الطبیعیة ویتركها غیر قادرة على تحقیق اإلنتاج الكافي لتوفیر 

الحاجات األساسیة ألبنائها، فهذه الدول لم تستغل مواردها المتجددة وغیر المتجددة االستغالل 

ضوبها، األمر الذي األمثل، مما عرض هذه الموارد آلثار بیئیة تؤثر على إنتاجها ومن ثمة إلى ن

جعلها تدور فیما یسمى بدائرة الفقر المفرغة حیث أصبحت غیر قادرة على استغالل مواردها بسبب 
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الفقر الشدید، كما أنها غیر قادرة على الخروج من الفقر نتیجة عدم استغالل مواردها بشكل 

  .  1كفء

  : الموارد ومتطلبات النمو والتنمیة: الفرع الثالث

ختالف الخصائص الجغرافیة وتنوعها وتمیز الدول النامیة بكثیر من الموارد بالرغم من ا

االقتصادیة المتجددة وغیر المتجددة إال أن التقدم العلمي والتكنولوجي واألسالیب البحثیة المختلفة 

لم تساعد هذه الدول حتى الیوم على اللحاق بركب التقدم والرقي، وقد یرجع ذلك ألسباب كثیرة من 

ا االستخدام غیر االقتصادي لمواردها االقتصادیة التي كان یجب بذل الجهد واألخذ في أهمه

  : 2االعتبار المتطلبات اآلتیة

  .اإلدارة الرشیدة الستغالل الموارد غیر المتجددة مثل البترول والمعادن الكثیرة األخرى :أوال

ظ على كثیر من الغابات، وعدم االستخدام االقتصادي لكثیر من الموارد الزراعیة والحفا :ثانیا

  .تحویلها إلى استخدامات أخرى ذات كفاءة أقل خاصة إذا أخذنا المستقبل في االعتبار

صیانة المخزون من الثروة الحیوانیة ذات الطبیعة الخاصة المرتبطة بالغابات وبأقالیم مناخیة  :ثالثا

  .معینة نظرا لقیمتها االقتصادیة وندرتها على مستوى العالم

الحفاظ على األراضي الزراعیة الخصبة لما لها من إنتاجیة مرتفعة ألن بعض الدول : رابعا

  .تستخدمها في أغراض غیر زراعیة مثل البناء والسكن مما یؤثر على الناتج الزراعي

  .ترشید وتطویر الموارد المائیة باستخدام الطرق االقتصادیة ذات الكفاءة العالیة :خامسا

  .لى الموانئ البحریة وتطویرها باعتبارها أحد الموارد االقتصادیة الهامةالحفاظ ع :سادسا

الحفاظ على الثروة السمكیة بتوظیف العلوم والتكنولوجیا باستغاللها بأكثر الطرق  :سابعا

االقتصادیة الكفء التي تضمن استمراریة الحصول على الحد األقصى منها باعتبارها من أحد 

  .االقتصادیة المتجددة المصادر الهامة للموارد

  .تطویر وتدریب الموارد البشریة باعتبارها الموجه والمحرك للتنمیة االقتصادیة :ثامنا

  .االهتمام بالكفاءة االقتصادیة ومعاییر قیاسها حتى نضمن االستخدام األمثل للمورد :تاسعا

التنمیة االقتصادیة إعطاء األهمیة الخاصة بتوزیع صافي المنافع المحققة من النمو أو  :عاشرا

  .على أفراد المجتمع

                                                 
 .16المرجع نفسھ، ص:  1
 .2015-2013ص، - دامة، مرجع سبق ذكره، صالموارد والنمو والتنمیة المست:  2
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الدور الهام للدولة في ضبط إیقاع النشاط االقتصادي لحمایة الموارد وحمایة المنتج  :حادي عشر

والمستهلك من خالل القیادة االقتصادیة المباشرة إذا استدعى األمر ذلك وغیر المباشرة في كثیر 

صادیة مثل السیاسات المالیة والنقدیة وقدرتها على من األحیان، من خالل ما لدیها من أدوات اقت

  .سن القوانین والتشریعات التي تحد من االستغالل غیر االقتصادي للمورد إذا حدث

توجد عالقة وثیقة بین النمو االقتصادي والموارد االقتصادیة من خالل الطرق  :عشرثاني 

رد المختلفة، ویمكن النظر إلى العالقة واألسالیب التي تستخدم وتدار بها عملیات استغالل الموا

  : االرتباطیة بین الموارد والنمو االقتصادي من زاویتین

طرق وأسالیب استخدام الدول النامیة ما لدیها من مخزون من الموارد االقتصادیة لتحقیق  .1

 .النمو االقتصادي

ما لدى الدولة من التأثیرات السلبیة للتنمیة االقتصادیة والدیموغرافیة على كمیات وأنواع  .2

رأسمال متضمن في الموارد االقتصادیة خاصة الطبیعیة منها، ویعتبر هذا العنصر هام 

 .خاصة بالنسبة للدول النامیة الفقیرة

عدم النظر إلى الموارد االقتصادیة المتاحة على أنها المكون األساسي لرأس المال الذي  .3

ة، فاالستثمار یمثل الطاقة الرئیسیة التي یعتمد علیه في االستثمارات في المجاالت المختلف

تدفع بركب التنمیة االقتصادیة إلى األمام إذا ما وظفت هذه االستثمارات بالشكل 

االقتصادي، فالمكون االستثماري لیس رأسمال نقدي فقط بل هو مزج بین المكونات المختلفة 

 .  واردلعناصر رأس المال التي هي في النهایة تمثل ما لدى الدولة من م

  : الموارد الطبیعیة والتنمیة المستدامة: المطلب الثالث

تتعلق التنمیة المستدامة بشكل أساسي بالبحث في كیفیة ضمان استغالل الموارد المتاحة 

بشكل كفؤ یضمن استفادة األجیال الحالیة والمستقبلیة من عوائدها، وبالتالي البد أن تتوجه عملیة 

دة اقتصادیة قویة ومتینة قادرة على المساهمة في ضمان استدامة االستغالل أساس لبناء قاع

العملیة التنمیة، وبالتالي استدامة العائد من الموارد االقتصادیة خاصة تلك الموارد غیر المتجددة أو 

     . ذات معدل التجدد المنخفض
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  :دور البیئة في التنمیة: الفرع األول

االقتصاد إلى تغیر مفهوم التنمیة االقتصادیة من لقد أدى إدخال البعد البیئي في مجال 

مجرد الزیادة في استغالل الموارد االقتصادیة النادرة إلشباع الحاجات اإلنسانیة المتعددة والمتجددة 

نوع من : إلى مفهوم التنمیة المتواصلة أو التنمیة المستدامة، حیث تعرف التنمیة المستدامة بأنها

جات الحاضر دون الجور على قدرة األجیال القادمة في تحقیق متطلباتهم، أنواع التنمیة تفي باحتیا

المیاه والنفط والغابات واألراضي : فالتنمیة المتواصلة ال تمنع استغالل الموارد االقتصادیة مثل

الزراعیة، ولكنها تمنع االستغالل الجائر لهذه الموارد بالدرجة التي تؤثر على نصیب األجیال 

لك الموارد، خاصة إذا كانت الموارد غیر متجددة ومعرضة للنضوب أو من الممكن القادمة من ت

  .نفاذها سواء في القریب العاجل أو على مهلة من الزمن

في نفس الوقت تحرص التنمیة المستدامة على أن ال تحمل األجیال القادمة أعباء إصالح 

ي نظریات التنمیة االقتصادیة بین التنمیة البیئة التي تلوثها األجیال الحالیة، وأصبح هناك تفرقة ف

التي تراعي الجوانب البیئیة وتعرف بالتنمیة الخضراء أو المتواصلة أو المستدامة، وبین التنمیة 

االقتصادیة البحتة أو التقلیدیة التي ال تراعي البعد البیئي، والتي أصبحت محل انتقاد من كافة 

، وقد "تنمیة سوداء"ة، لدرجة أن البعض یطلق علیها األوساط والمؤسسات االقتصادیة العالمی

أصبحت المؤسسات االقتصادیة العالمیة تهتم بإعداد حسابات وطنیة على أساس مراعاة البعد 

، وهي حسابات تقوم على أساس اعتبار أن أي "الحسابات الوطنیة الخضراء"البیئي، وتعرف باسم 

ة هو زیادة في أصول الدولة، وأن أي تناقص في تحسن في ظروف البیئة وفي الموارد االقتصادی

  .الموارد االقتصادیة أو إضرار بالبیئة هو زیادة في التزامات الدولة ونقص في أصولها

لقد ظلت العالقة بین البیئة والتنمیة االقتصادیة عالقة متوازنة طوال الفترة التي كان فیها 

سكان ومتطلباتهم، ولكن عندما تجاوزت العالقة االستهالك یتوازن مع اإلنتاج الذي یفي بحاجات ال

بین اإلنتاج واالستهالك هذا التوازن وصلت البیئة إلى الخط الحرج الذي یمثل الخط الفاصل بین 

االستخدام الرشید للمواد واالستغالل الجائر لها، حیث بدأت المشاكل التي تتعرض لها البیئة تأخذ 

میة االقتصادیة واالجتماعیة في معظم أرجاء العالم، وأصبح صفة التدمیر الكلي لجمیع مظاهر التن

التطرف المخالف للبیئة التي ترتكبه أي دولة ینتقل إلى الدول األخرى من خالل الهواء أو المیاه أو 
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المنتجات التي تصدرها، ومن هنا كان البد من تحرك العالم على المستوى اإلقلیمي والدولي لضبط 

    1.ارد االقتصادیة، وذلك للحفاظ على تواصل عملیة التنمیةاستخدام البشریة للمو 

  : عالقة الموارد الطبیعیة بالتنمیة المستدامة: الفرع الثاني

إن التنمیة االقتصادیة بمفهومها الحدیث المتمثل في التنمیة المستدامة أصبحت تأخذ بعین 

فقط، بل تسعى التنمیة المستدامة  االعتبار البعد الزمني ألنها ال تكتفي بالعمل في الوقت الحاضر

لتحقیق النهضة االقتصادیة في المستقبل أیضا، أكد تقریر لجنة األمم المتحدة للتنمیة والبیئة 

  :2على مجموعة من األمور ترتبط باالستغالل المستدام للموارد الطبیعیة)  1987(

جددة یضر باإلنتاج منها في االستغالل غیر االقتصادي للموارد االقتصادیة الطبیعیة المت :أوال

المستقبل، وعلیه یجب المحافظة على مصادر إنتاج الموارد المتجددة، بل واستنباط ما یمكن من 

  .طرق لضمان زیادتها في المستقبل

غیر المتجددة، والتي یصعب تجدیدها في  االستغالل غیر االقتصادي للموارد االقتصادیة :ثانیا

د نظرا للتغیر الكبیر في المناخ وبالتالي الخصائص الجیولوجیة التي المستقبل القریب وأیضا البعی

تضمن توفیر الموارد غیر المتجددة في المستقبل، هذا باإلضافة إلى أنه في حال إمكانیة تجدیدها 

فإنها تحتاج إلى فترات زمنیة طویلة یصعب االنتظار حتى تتجدد، فال یكون هناك من طرق 

  : لتوفیرها سوى

 بحث العلمي والتكنولوجي إلنتاج بدائل لها؛تكثیف ال -

 إعادة اإلنتاج أو التدویر؛ -

اكتشاف طرق تكنولوجیة جدیدة تقلل من المواد المستخدمة أو المدخالت من هذه الموارد،   -

 .مقابل الحصول على أكبر قدر ممكن من السلع المنتجة أو المخرجات

ال الطبیعي إلنتاج الدخل الجاري فإن الطاقة إذا استهلك المجتمع المخزون المتاح له من رأس الم

اإلنتاجیة واالقتصادیة للحفاظ على مستوى الدخل سوف تتناقص في المستقبل ألن رأس المال 

الطبیعي یتناقص باستخدامه، إال إذا المجتمع أو الدولة استخدام طرق إلحالل رأس المال الطبیعي 

  .بعوامل إنتاج أخرى

                                                 
، جامعة الملك عبد العزیز، الریاض، ص 11، العدد "نحو مجتمع المعرفة"بین الواقع والمأمول، سلسلة ..التنمیة المستدامة في الوطن العربي:  1

 .25- 22ص، 
 .233-232الموارد النمو والتنمیة المستدامة، مرجع سبق ذكره، ص ص :  2
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مستدامة یعني ثبات معدل النمو السكاني، یكون االستهالك الكلي إن ضمان تحقیق التنمیة ال

المتحقق عند نفس المستوى السابق وال یتغیر إلى األسوأ والمحافظة على مستوى االستهالك دون 

انخفاض على األقل لكي یمكن تحقیق استمراریة في مستویات اإلنتاج ومن ثم مستویات 

امة یجب أن تأخذ في االعتبار درجة اإلهالك أو االستهالك االستهالك، وعلیه فإن التنمیة المستد

في الموارد الطبیعیة واالنخفاض الذي یحدث في الزراعة ومصائد األسماك، الغابات، األراضي 

  .وكل العناصر األخرى التي تعتمد على الموارد الطبیعیة... الزراعیة، النفط

ع برامج التنمیة المستدامة في إن هذه الحقائق یجب أن ینظر إلیها باهتمام عند وض

المستقبل، فعندما تعتمد التنمیة على الموارد الطبیعیة بشكل أساسي فإن المنفعة الكلیة المحققة 

یجب أن توزع ما بین إمداد قطاع الصناعة بالتمویل الالزم وجزء من التمویل یجب أن یوجه إلى 

جدیدة یمكنها أن تحقق إحالل للموارد برامج األبحاث والتطویر من أجل التوصل إلى تكنولوجیا 

  . النادرة وزیادة في اإلنتاجیة

كما أن الزیادة المطردة في معدل النمو السكاني وعدم ثباته عند مستوى معین تجعل من 

الضروري على الدولة ولضمان تحقیق التنمیة المستدامة وتحقیق زیادة في متوسط دخل الفرد أن 

دیها من المخزون الكلي في رأس المال، وقد تتحقق لها التنمیة تزید من مواردها لزیادة ما ل

المستدامة المطلوبة إذا استطاعت هذه الدول التركیز على زیادة اإلنتاجیة واتخذت قرارات اقتصادیة 

معتمدة فیها على بیانات دقیقة على أن تضمن هذه القرارات الكفاءة االقتصادیة أثناء تنفیذ عملیة 

  .   1التنمیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .235جع، صنفس المر:  1
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  :  الموارد الزراعیة الطبیعیة وٕاشكالیة استنزافها: المبحث الرابع

تعتبر الموارد الزراعیة الطبیعیة متمثلة في التربة أو األراضي الزراعیة، والموارد المائیة 

بمختلف صورها ومصادرها، وكذا الثروة الحیوانیة بتنوع أصنافها، العوامل الرئیسیة التي تضمن 

الغذاء لسكان المعمورة، إال أن هذه الموارد وبفعل االستغالل المكثف لها من جهة، استدامة توفیر 

وغیر العقالني من جهة أخرى، قد رفع من معدالت تدهورها ووتیرة استنزافها بشكل یطرح الكثیر 

من التساؤالت حول مدى ضمان استدامة قدرتها على االستجابة للحاجات البشریة من المواد 

المستقبل، خاصة في ظل النمو المطرد لعدد سكان العالم بفعل تحسن مستویات الغذائیة في 

المعیشة في العدید من المناطق والدول، وفي هذا المبحث سنعالج الجوانب المتعلقة بهذا النوع من 

  .الموارد وكذا إشكالیة استنزافها

  :الموارد الزراعیة الطبیعیة: المطلب األول

ادیة العدید من الموارد التي تصنف على أنها موارد موجهة تضم قاعدة الموارد االقتص

لالستخدام الزراعي وتطویر اإلنتاج الغذائي، ولعل أهم هذه الموارد یتمثل في األراضي الزراعیة 

  .والموارد المائیة والثروة الحیوانیة

 :  األرض الزراعیة: الفرع األول

الحیاة بمختلف أشكالها وتفاعالتها، فهي ُتعبِّر األرض كمساحة عن المجال الذي تقوم علیه 

تشتمل على سطح التربة بما یتضمنه من غطاء متمثل في الغطاء النباتي والمجاري المائیة 

واألرض كموقع استغالل تتأثر بكفاءة استغالل اإلنسان للموارد ...السهول والجبال والصحاري

من بین عناصر اإلنتاج، وهي تمثل  األرضیة بشكل كبیر، فهي أحد العناصر اإلنتاجیة األساسیة

القاعدة األساسیة ألي نشاط إنتاجي، وتزداد أهمیة عنصر األرض في اإلنتاج الزراعي أكثر من 

  .1أي نشاط إنتاجي آخر

كما یمكن تعریف األرض على أنها نظام ُصمِّم لتولید اإلنتاجیة البیولوجیة، وهي البنیة 

ى هذا الكوكب، حیث أن كمیة ونوعیة هذه اإلنتاجیة تعتمد التحتیة الطبیعیة التي تدعم الحیاة عل

                                                 
- 2013دراسة مستقبلیة، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، جامعة باتنة، - براكتیة بلقاسم، الزراعة والتنمیة في الجزائر :  1

 .2، ص2014
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التربة وخصوبتها، المواد العضویة الموجودة في التربة : على مكونات أساسیة موجودة في األرض

  .  التي مصدرها الغطاء النباتي الذي یعتبر أهم عنصر مؤثر في خصوبة التربة

یادته بسهولة، حیث أن عملیة التوسع في واألرض كرأسمال یمتاز بالثبات النسبي فال یمكن ز 

هذا المورد تحدث على المدى البعید وتحتاج إلى عنایة وسیاسة خاصة بها، حتى نصل إلى 

المحافظة على مساحتها الحالیة والتوسع في مساحتها المستقبلیة، وال یتم هذا إال إذا أخذت 

األرض وتنوعها یشكل دائما عامال السیاسات االقتصادیة ذلك في أهدافها اإلستراتیجیة، فتوفر 

  .ودافعا قویا نحو تطویر التكنولوجیا الزراعیة

تقدم األرض خدمات لیس فقط لمستخدمها المباشر، ولكن أیضا للمستفیدین منها بشكل غیر 

مباشر وهم مستهلكي المنتوجات التي تقدمها األرض أي السكان، والذین یستفیدون من العدید من 

وهذا ما یجعل من ...رها الغطاء النباتي ومنها األكسجین، التوازن المناخيالخدمات التي یوف

  .   1األرض سلعة عامة وعالمیة، وحمایتها مسؤولیة الجمیع وتتطلب تعاونا على المستوى العالمي

إن االستخدام األمثل لألراضي یكون من خالل فعل التقدم وتطور وسائل الزراعة الحدیثة 

البلد من أنظمة الري الحدیثة إلى مستوى استخدام األسمدة ونوعیتها، تطویر ودرجة استخدامها في 

وتحسین نوعیة وأصناف البذور الفالحیة، وطرق وآلیات مكافحة األمراض واألوبئة التي تصیب 

المحاصیل أو حتى التربة، كل هذه الجزئیات المهمة من شانها أن تؤدي إلى زیادة اإلنتاج الزراعي 

ة األرض الزراعیة؛ ولما كانت كل هذه األنشطة والجزئیات بتدخل اإلنسان فإن دوره وتحسین إنتاجی

ال محالة مؤثر في األرض، فالبد علیه إذا أن یوجه هذا الدور وأن یضبطه بإطار أو سیاسة عامة 

ُتعنى بدرجة أساسیة بالمحافظة على هذا المورد وصیانته، وهذا یعني حفظ خصوبة التربة وضمان 

إراحتها، حمایتها من التصحر، عدم (ودتها، وهذا باالستخدام المنظم والرشید لألرض تحسین ج

؛ كما أن االستخدام العقالني لألرض یرتبط عادة بتوفر القوى ...)البناء فوق األراضي الزراعیة 

 العاملة المؤهلة والمدربة والمستقرة والمرتبطة ارتباطا وثیقا باألرض وال یتأتى الحصول على هذه

العمالة إال من خالل االهتمام بالجوانب التكوینیة لها من جهة وتحسین الخدمات المقدمة لسكان 

                                                 
1 : La terre et les sols dans le contexte d’une économie verte pour le développement durable, la sécurité 
alimentaire et l’éradication de la pauvreté, Présentation du secrétaire de la CLD dans le cadre du processus 
préparatoire de Rio+20, document  internet disponible sur le site : 
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/Rio%206%20pages%20single%20FRE.pdf, 
consulté le 12/03/2017 , p2.      
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كما تختلف الكمیات ... األریاف من خدمات السكن والكهرباء والمدارس وتحسین البنیة التحتیة

تختلف اختالفا كبیرا من منطقة _ األرض خصوصا_ المتاحة من الموارد الطبیعیة الزراعیة 

خرى وهذا بفعل اختالف وتنوع المناخ  وكمیات تساقط األمطار بین هذه المناطق، درجات أل

، فالظروف المناخیة لها تأثیر كبیر على اإلنتاج الزراعي، وعلى ...الحرارة، خصوصیة التضاریس

 التوزیع السكاني داخل البلد، وفي حالة عدم قدرة اإلنسان على التأقلم مع هذه الظروف أو التحكم

  .   1في بعضها فإن اإلنتاج الزراعي یتعرض للتلف والتناقص وٕالى عدم االستقرار في حجم إنتاجه

  ):المیاه(الموارد المائیة : الفرع الثاني

تتمثل الموارد المائیة في كمیات المیاه الطبیعیة التي توجد في الطبیعة على شكل مسطحات  

لبحار والمحیطات، أو على شكل مخزون في مائیة تغطي سطح األرض من األنهار والبحیرات ا

باطن األرض یستفید منه اإلنسان عن طریق اآلبار والعیون، فالماء هو عصب الحیاة األول 

، وتعتبر المیاه من 2"وجعلنا من الماء كل شيء حي:" وعمودها األساسي مصداقا لقول اهللا تعالى

یة، فتدخل في إنتاج الغذاء، وغنتاج الطاقة الموارد الطبیعیة التي تدخل في جمیع العملیات اإلنتاج

من خالل المنحدرات المائیة من الشالالت والسدود الصناعیة، كما یستفاد من میاه البحار في 

واألنهار والمحیطات في نقل البضائع واألفراد، وصید األسماك واألحیاء المائیة من الحیوانات 

لطعام والمغنزیوم، ویمكن االستفادة من میاه البحار والنباتات، واستخراج األمالح المختلفة كملح ا

عبر تحلیتها وتحویلها إلى میاه صالحة للشرب، أو الستعمالها في المیدان الزراعي، ولذلك فإن 

المیاه من الموارد التي ال یمكن ألي مجتمع متقدم كان أو متخلف االستغناء عنه، وتعتبر كفایة 

ضایا الرئیسیة التي تشغل اهتمام دول العالم في الوقت الحالي، المیاه من حیث الكم والكیف من الق

ذلك أن ندرة المیاه تمثل عقبة رئیسیة لعدد كبیر من األنشطة اإلنمائیة، وأصبح موضوع المیاه من 

أهم المواضیع التي تخذ حیزا معتبرا في أولویات تفكیر مخططي االستراتیجیات في مختلف 

لجنوب إفریقي السابق نیلسون موندیال إلى ذلك في افتتاح القمة المیادین، وقد أشار الرئیس ا

من خالل ما تعلمته بصفتي قائد :" عندما قال 2002العالمیة للتنمیة المستدامة في جوهانسبرغ في 

سیاسي، هو أن هناك دور أساسي للمیاه في المیادین االجتماعیة، السیاسیة واالقتصادیة لدولتنا، 

  "العالملهاته القارة ولهذا 

                                                 
 .4_3براكتیة بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص ص :  1
 .30القرآن الكریم، سور األنبیاء، اآلیة :  2
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  :  العذبة  المصادر الرئیسیة لعرض المیاه: أوال

مصادر المیاه التقلیدیة، والمصادر : تنقسم المصادر الرئیسیة لعرض المیاه إلى قسمین رئیسیین

  .غیر التقلیدیة

وتتمثل في األنهار والبحیرات أو ما یعرف بالمصادر  :المصادر التقلیدیة لعرض المیاه العذبة .1

افة إلى المیاه الجوفیة أو میاه اآلبار، فضال عن میاه األمطار؛ وتمثل السطحیة، باإلض

مصادر المیاه السطحیة الجزء األكبر من مصادر المیاه التقلیدیة المتجددة، في حین أن 

استمرار أو تجدد المیاه الجوفیة یتطلب وجود معدل استخدام آمن لهذه المصادر، ویحدث ذلك 

عن معدل التجدد فیها، فإذا زاد معدل االستخدام عن معدل  إذا كان معدل االستخدام یقل

التجدد فإن معدل اإلضافة السنویة لها یتعرض لالنخفاض مما یؤدي إلى تفاقم مشكلة الندرة 

 .1النسبیة للموارد المتجددة

وتتمثل هذه المصادر في تحلیة المیاه المالحة  :المصادر غیر التقلیدیة لعرض المیاه العذبة .2

لبحار والمیاه المعالجة، والتي تتمثل في میاه الصرف ومیاه الري الزراعي؛ وتمثل هذه كمیاه ا

المصادر الجانب األكبر من عرض المیاه في الدول التي تعاني من ندرة نسبیة في مصادر 

المیاه التقلیدیة كما في حالة معظم الدول العربیة الخلیجیة، حیث تمثل هذه المصادر نحو 

في اإلمارات  %70في البحرین، و %50المیاه العذبة في الكویت، ومن إجمالي  75%

، وبذلك یعتبر بمثابة المصدر الرئیسي للحصول على المیاه في هذه الدول 2العربیة المتحدة

وترتكز علیه عملیات تنمیة المناطق النائیة في هذه الدول، إال أن ما یمیز هذا المصدر هو 

حتاج إلى تجهیزات رأسمالیة مرتفعة التكلفة تنعكس في ارتفاع ارتفاع تكالیفه بشكل كبیر فهو ی

متوسط تكلفة وحدة المیاه، وبالتالي فإن استمرار االعتماد على هذا المصدر سوف یؤدي إلى 

 . ارتفاع تكالیف التنمیة فیها

ات النسبي، یتمیز الحجم الكلي للمیاه بالثب: تباین التوزیع الجغرافي للموارد المائیة في العالم: ثانیا

فهو لم یتغیر منذ ثالث مالیین سنة وهو تاریخ وجوده على الكرة األرضیة، وذلك بالرغم من 

التغیرات التي تطرأ على حالته الفیزیائیة تحت تأثیر طاقة أشعة الشمس، وتمثل المیاه المالحة ما 

                                                 
 .174ان عطیة ناصف، مرجع سبق ذكره، صإیم:  1
 .175- 174نفس المرجع، ص ص :  2
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ة والتي تتواجد من إجمالي هذه المیاه، والنسبة المتبقیة هي نسبة المیاه العذب %97.5نسبته 

معظمها في القطبین الجنوبي والشمالي على شكل جلید، وال تمثل المیاه العذبة التي یسهل 

من المخزون اإلجمالي العالمي للمیاه  %0.7سوى ) میاه األودیة والمیاه الجوفیة(الوصول إلیها 

، أي أن %0.02ة العذبة، والكمیة المتجددة منها سنویا هي أقل نسبة منها بحیث ال تتجاوز نسب

لكل ساكن  3م 6500أي بمتوسط  3كلم 40000هذا اإلجمالي من المیاه العذبة یشكل أكثر من 

خالل سنة، وهي كمیة من المفروض كافیة لتغطیة حاجیات اإلنسان وحمایة النظام المناخي، إال 

سلبا على أن هذه النسبة مرشحة لالنخفاض خاصة في ظل ما یشهده العالم من تلوث مناخي یؤثر 

هذه الموارد الطبیعیة من جهة، وكذا النمو الدیمغرافي السریع الذي ارتفع من ستة ملیار نسمة سنة 

، وتتنبأ منظمة األمم المتحدة أن هذا العدد سیرتفع إلى 2006ملیار نسمة سنة  6.5إلى  2000

ه العذبة المتاح ؛ وال تتعدى المیا.2050وٕالى تسعة ملیار نسمة سنة  2025ملیار نسمة سنة  7.9

من إجمالي المیاه الموجودة في الكرة األرضیة، تمثل الودیان واألنهار  %1استخدامها نسبة 

الباقیة هي عبارة عن میاه جوفیة مترسبة في  %69، و%30.8منها، میاه جلیدیة دائمة  0.3%

  . 1األعماق منها سهلة التجدد ومنها التي ال یمكن أن تتجدد

  الموارد المائیة في العالم توزیع: )2-1(الشكل 

  

                                                 
1  :  Julien Morel, Les ressources en eau sur Terre, Origine, utilisation et perspectives dans le contexte du 
changement climatique, Un tour d’horizon de la littérature, LABORATOIRE D’ECONOMIE DE LA PRODUCTIONET 
DE L’INTEGRATION INTERNATIONALE, UMR 5252 CNRS – UPMF, France, Mars 2007, P4. Document internet 
disponible sur le site: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00134979/document? Consulté le 15/05/2017  
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  : الموارد الحیوانیة: الفرع الثالث

تشتمل الموارد الحیوانیة على مختلف أصناف الحیوانات والماشیة التي یألفها اإلنسان 

وتتضمن األبقار والجوامیس، واألغنام والماعز واإلبل، وتختلف أهمیة كل صنف من هذه 

، إال أن أهم غرض لها في العصر الحدیث هو األصناف حسب أغراض وأشكال االنتفاع به

استخدامها في أغراض تلبیة الحاجات الغذائیة لإلنسان خاصة ما تعلق بإنتاج اللحوم والحلیب 

واأللبان ومشتقاتها، باإلضافة إلى استخدام جلودها وأصوافها في العدید من الصناعات التحویلیة 

بشكل مختلف بین مناطق وقارات العالم، حیث تعد كصناعة األلبسة والجلود، وتتوزع هذه الثروة 

قارة آسیا أغنى دول العالم من حیث عدد األبقار والجوامیس، بینما تتوزع األغنام تقریبا على 

، بینما تنتشر تربیة اإلبل بشكل عام في 1مختلف مناطق العالم ماعدا المناطق االستوائیة والقطبیة

  .المناطق الصحراویة

حیوانات البحریة على اختالفها من الموارد الحیوانیة التي یعتمد علیها كما تعد أیضا ال

الجمبري، سرطان البحر واألصداف (اإلنسان في غذائه، والتي تشتمل على األسماك، والقشریات 

، إضافة إلى الحوت الكبیر ومختلف الحیوانات البحریة األخرى، ولقد أصبح صید )البحریة

... القتصادیة في العدید من الدول كالنرویج والیابان وهولندا واسكتلندااألسماك من أهم النشاطات ا

ولقد أصبحت األسماك عنصرا أساسیا في غذاء سكان مناطق مهمة من العالم كجنوب شرق آسیا 

  .   2والشرق األقصى

  :إشكالیة استنزاف الموارد الزراعیة الطبیعیة: المطلب الثاني

الموارد غیر المتجددة أكثر خطورة من استنزاف الموارد  ن استنزافأنه من المفترض أرغم 

األراضي الزراعیة، الثروة السمكیة، (المتجددة، إال أن الواقع أثبت أن استنزاف الموارد المتجددة 

یدي إلى خسائر فادحة كهدم النظم اإلیكولوجیة القائمة وتكوین نظم جدیدة تترتب ...) الغابات

لعكس من ذلك فإن المعادن والمحروقات رغم أنها موارد غیر متجددة علیها تغییرات عدیدة، وعلى ا

فإنها تثیر قلقا أقل حیث وضع التقدم التكنولوجي العدید من البدائل لها، وتعد الموارد المائیة أیضا 

                                                 
 .45سید صادق الشرخات، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .46نفس المرجع، ص:  2
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موردا متجددا إال أنها تعاني أیضا من االستنزاف، وبالتالي انخفاض متوسط نصیب الفرد منها، 

  . 1)تشبع التربة بالمیاه(وء االستخدام مما یؤدي إلى فساد التربة بالتملح والتغدق كما تعاني من س

  50ـ ال السنوات مدى على 12% بنسبة العالم في المزروعة األراضي مساحة نمت لقد

 إلیها وترجع ذاتها، الفترة خالل العالم نطاق على المرویة األراضي مساحة وتضاعفت، الماضیة

 بین یتراوح بما الزراعي اإلنتاج نما الوقت نفس وفي المزروعة، األراضي في افیةالص الزیادة معظم

 المحاصیل غلة في الكبیرة الزیادة بفضل وذلك أضعاف،ثالث و  ،الضعف ونصف ضعفین

 المناطق بعض في اإلنتاج في تحققت التي العالمیة االنجازات ارتبطت فقد ذلك ومع؛ الرئیسیة

 وهذه اإلیكولوجي، بالنظام المرتبطة والخدمات السلع وتدهور المیاه، دوموار  األراضي في بتدهور

 البیولوجي، والتنوع وٕامداداتها، المیاه وتخزین التربة، وصحة الكربون، وتخزین الحیویة، الكتلة تشمل

 إلنتاج العالم أراضي مساحة من  %11فعلیا  الزراعة وتستغل؛ والثقافیة االجتماعیة والخدمات

 ومجاري الجوفیة المیاه مستودعات من المسحوبة المیاه جمیع من %70 وتستخدم ،المحاصیل

 األراضي یملكون ممن المزارعین األول المقام في الزراعیة السیاسات ، وتخدموالبحیرات المیاه

 في محبوسین مازالوا الذین المنتجین صغار غالبیة وتتجاوز المیاه، على الحصول ویمكنهم المنتجة

  .2المناخي التیقن وعدم األراضي وتدهور للمخاطر التعرض نسبة فیها تتزاید قرللف مصیدة

 ارتبطت التي المتزایدة الكثافة مواكبة من والمیاه باألراضي المعنیة المؤسسات تتمكن ولم

ذلك  تلزمیسو  ،المیاه وموارد األراضي على والتنافس التداخل درجة وتزاید األنهار أحواض بتنمیة

، كما السوق وفرص الطبیعیة الموارد لندرة بفعالیة للتصدي والتعاون التكیف على أقدر مؤسسات

 األراضي نظم من سلسلة وتواجه، السائدة الزراعي إلنتاجا ألنماط دقیق استعراض إجراء أیضا یلزم

 السكانیة الضغوط من مزیج وطأة تحت اإلنتاجیة لطاقتها التدریجي االنهیار خطر اآلن والمیاه

 الطبیعیة القیود تفاقم من خارجیة عوامل تزید وقد مستدامة، ال غیر الزراعیة والممارسات ةالمفرط

 مع والتنافس المناخ تغیر العوامل هذه وتشمل النظم، هذه داخل والمیاه األراضي توافر تواجه التي

 إیالء للخطر المعرضة النظم هذه وتستحق .واالقتصادیة االجتماعیة والتغیرات األخرى القطاعات

  3.لذلك بدائل ببساطة توجد ال ألنه عالجیة، إجراءات التخاذ أولویة ذي اهتمام

                                                 
 .59محمد مدحت مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص:  1
النظم المعرضة للخطر،  ، تقریر عن حالة الموارد من األراضي والمیاه في العالم لألغذیة والزراعة، إدارة)FAO(منظمة األغذیة الزراعة :  2

 .20/05/2016، تاریخ اإلطالع http://www.fao.org/docrep/015/i1688a/i1688a00.pdf. 9، ص2011روما، 
 .10- 9نفس المرجع، ص ص :  3
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تدهور : ویمكن النظر إلى المخاطر التي تتعرض لها الموارد الزراعیة من خالل عدة محاور

  .األراضي الزراعیة، استنزاف الغابات، اختالل التنوع الحیوي، واستنزاف الموارد المائیة

  :وتتضح أشكال هذا التدهور كما یلي :تدهور األراضي الزراعیة :الفرع األول

  : التربة مورد غیر متجدد: أوال

تعتبر التربة موردا محدودا، وبالتالي فإن انخفاضها وتدهورها یعتبر أمرا غیر ممكن 

عدة استرجاعه، فالتربة تمثل مكونا أساسیا لمورد األرض، وللتنمیة الزراعیة ولالستدامة البیئیة، وقا

، إنتاج مواد الطاقة والنسیج، والعدید من خدمات األساسیة )اإلنساني والحیواني(لإلنتاج الغذائي 

للنظام البیئي، وهي تمثل مورد طبیعي ثمین جدا،  یتعرض إلهمال كبیر؛ إن حجم التربة اإلنتاجیة 

غرض تلبیة محدود ویخضع لضغوط متزایدة، بسبب االستغالل المكثف والتنافسي للتربة وهذا ب

االحتیاجات الغذائیة والطاقویة ومن المواد األولیة لمجتمع یعرف نموا مستمرا، وبالتالي فالتربة مورد 

ال بد من معرفته بدقة وتثمینه لیس فقط من أجل قدرته اإلنتاجیة، بل أیضا بسبب دوره في األمن 

  .1الغذائي وفي صیانة الخدمات األساسیة للنظام البیئي

تربة یعود إلى أنماط التسییر واالستغالل غیر المستدام لألرض، وللظواهر إن تدهور ال

 %33المناخیة الخارجیة الناتجة عن مختلف العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والتنظیمیة؛ حالیا 

من األراضي تعاني تدهورا شدیدا بفعل التعریة والتملح والحموضة، والتلوث الكیمیائي للتربة، إن 

ور الحالي للتربة یهدد قدرة األجیال المستقبلیة على تلبیة احتیاجاتها األساسیة، كما أن معدل التده

الذي سیتجاوز تسعة ملیار نسمة (االتجاهات الدیمغرافیة الحالیة والنمو المتوقع لسكان العالم 

نیة سیؤدي إلى زیادة الطلب العالمي على المواد الغذائیة اإلنسانیة والحیوا) م2050بحلول سنة 

، وهناك إمكانیة لتحقیق توسع في القطاع 2050وهذا إلى غایة  %60ومواد الغزل بحوالي 

، الشيء الممیز أیضا بالنسبة الزراعي وبشكل خاص في مناطق محددة من إفریقیا وأمریكا الجنوبیة

لألراضي الزراعیة المتاحة هو كذلك عدم توافق خصوصیاتها مع مختلف األنشطة الزراعیة، 

ة هذه األراضي بهدف الحصول على إنتاج وٕان كان یخلف تكلفة بیئیة، اجتماعیة واقتصادیة وتهیئ

الواجب ضمان إدارة مستدامة للتربة الزراعیة في العالم،  وبالتالي فإنه أصبح من. مرتفعة جدا

                                                 
1 : Organisation Des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Les sols sont une 
ressource non renouvelable,  Leur préservation est essentielle pour garantir la sécurité 
alimentaire et un avenir durable, Rome, 2015, p1, document internet disponible sur le site .. 
date de consultation 15/05/2016. 
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والعمل على تحقیق إنتاج مستدام یسمح بعكس اتجاه تدهور التربة وتحقیق األمن الغذائي للعالم 

  .  1الیا ومستقبالح

  عوامل تدهور األراضي الزراعیة: ثانیا

  : ویمكن حصر أهم عوامل تدهور التربة فیما یلي

  :فيالطبیعیة  أهم هذه العوامل وتتمثل: عوامل طبیعیة .1

یعد التصحر من أخطر المشكالت التي تواجه النشاط الزراعي في العالم بصفة  :التصحر 1.1

صة، ولذلك خصصت األمم المتحدة الیوم العالمي ضد التصحر عامة، والقارة اإلفریقیة بصفة خا

في السابع عشر من شهر جوان من كل عام وتدل اإلحصائیات الدولیة على مدى خطورة هذه 

من سطح األرض لخطر التصحر مؤثرا  %30المشكلة، فعلى الصعید العالمي یتعرض حوالي 

افة في العالم فقد فقدت بالفعل أكثر من على حیاة ملیار شخص في العالم، أما ثلث األراضي الج

  .2من قدرتها اإلنتاجیة، وكل عام یفقد العالم عشرة مالیین هكتار من األراضي للتصحر 25%

ویتمثل التصحر في شكل زحف للرمال تبتلع المراعي واألراضي الزراعیة خاصة في 

ون أوسع من ذلك، المناطق الجافة، غیر أن هناك من التعریفات ما تعطى للتصحر بحیث تك

فتشمل الخسارة في الغطاء النباتي، والخسارة في التنوع النباتي، باإلضافة إلى عنصر الالرجعة، 

بمعنى استحالة زراعة األراضي التي تصاب بالتصحر، والتصحر بهذا المعنى من األمور التي 

  .3یصعب قیاسها، كمما أن مسألة الالرجعة غیر مؤكدة

من العوامل األساسیة في تدهور التربة وعدم قابلیتها لالرتداد للزراعة تعد التعریة : التعریة 2.1

مرة أخرى، وما ینجم عن ذلك من آثار جانبیة محتملة، وذلك بسبب فقدان التربة للمواد المغذیة 

للنبات، والمواد العضویة والكائنات المهجریة، فالتعریة تعني التدهور التدریجي للتربة الزراعیة وال 

المناطق الجافة، وتعتبر األنشطة البشریة غیر الرشیدة السبب الرئیسي وراء تفاقم ظاهرة  سیما في

التعریة، كما تظهر الدراسات أن المناطق المعتدلة تعتبر األقل عرضة لهذه الظاهرة وبالتالي أثرها 

اضي على اإلنتاجیة الزراعیة لألراضي، ومن أهم األنشطة الزراعیة التي تؤدي إلى تعریة األر 

                                                 
1 : idem.   

 .140- 139السید محمد أحمد السریتي، مرجع سبق ذكره، ص ص، :  2
 .60محمد مدحت مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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؛ إراحة )زراعة نوع واحد فقط من المحصول(الرعي الزائد عن الحد؛ الزراعة األحادیة : الزراعیة

  .األراضي الزراعیة لمدة قصیرة

ترتبط ظاهرة التملح والتغدق التي تتعرض لها األراضي الزراعیة بالتوسع  :التملح والتغدق 3.1

تملح التربة وتشبعها بالماء، حیث أخذت الكبیر والكثیف في الري الدائم لألراضي، فینتج عن ذلك 

األراضي الزراعیة التي تعتمد على الري النهري الدائم في التدهور السریع في أنحاء كثیرة من 

العالم، مثل مصر والصین والمكسیك والهند وباكستان وجمهوریات آسیا الوسطى وغرب الوالیات 

 .إدارة األراضي المرویة ، وتملح األراضي المرویة سببه الرئیسي سوء1المتحدة

تعاني الموارد األرضیة في الوقت الحاضر من مشاكل التدهور المختلفة : عوامل بشریة .2

 .والمرتبطة أساسا بسوء إدارة اإلنسان لهذه الموارد خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة

لطبیعیة التربة ي المكون من الغابات والمراعي ایساعد الغطاء النبات: إزالة الغطاء النباتي 1.2

على االحتفاظ بالرطوبة وحمایتها من االنجراف بالتعریة المائیة والریحیة، فالممارسات البشریة 

ساعدت في اإلسراع من تدهور الغطاء النباتي الطبیعي وتهدم بناء التربة وزیادة قابلیتها للتعریة 

   :وتتضمن إزالة الغطاء النباتي ما یلي، المائیة والریحیة

تشغل الغابات أكثر من ربع مساحة العالم البریة، ویمكن تصنیفها : ف الغاباتاستنزا 1.1.2

إلى ثالثة أنواع رئیسیة هي الغابات االستوائیة المطیرة والجافة، والغابات المعتدلة، والغابات 

المتدهورة، والغابات لیست مجرد مصدر للخشب فقط، بل تقوم بمهام اجتماعیة واقتصادیة 

ة، فهي تعتبر مصدر الدخل الرئیسي للعدید من الفئات خاصة قاطنیها، كما أنها وٕایكولوجیة متعدد

عائل لثروة من النباتات والحیوانات وهي تحمي التربة من التعریة وتزیدها غنًى، وتوفر تنظیما 

طبیعیا للدورة الهیدرولوجیة، وتؤثر في المناخ المحلي واإلقلیمي عن طریق التبخر، وتتدخل في 

میاه السطحیة والجوفیة، وتساعد على استقرار المناخ العالمي عن طریق احتباس الكربون تدفقات ال

 . خالل مراحل نموها

تؤدي إزالة الغطاء النباتي إلى انعدام التجدد الطبیعي للمراعي وانقراض : الرعي الجائر  2.1.2

شائش الضارة النباتات المستساغة للحیوانات وتسود النباتات الغازیة غیر المستساغة وبعض الح

وهذا یؤدي في النهایة إلى تدهور المراعي الطبیعیة انخفاض إنتاجیة المراعي كما ونوعا وهذا 

                                                 
 .61المرجع نفسھ، ص:  1
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ینعكس على انخفاض أعداد الحیوانات وعلى التزاید النسبي في هجرة السكان من الریف والبادیة 

وتخطي حمولة أدت إلى الرعي الجائر ) نقاط المیاه(إلى المدن، كما أن حفر اآلبار الجوفیة 

المراعي، هذا باإلضافة إلى وجود األعداد الكبیرة من الحیوانات في مساحات محدودة مما أدى إلى 

 .1وبالتالي اتساع المساحة المتدهورة من المراعي) الترب الطینیة(ضغط الترب 

یشكل التوسع العمراني : التوسع العمراني األفقي للمدن على حساب البیئات الطبیعیة 2.2

عي والخدمي في العالم قوة دافعة أدت إلى فقدان الكثیر من الترب الزراعیة الخصبة، والصنا

وخاصة األراضي الواقعة على أطراف المدن الرئیسیة والتجمعات السكانیة، وبالتالي ضیاع 

مساحات خصبة من التربة، وهذا بسبب تحول استعماالتها من المجال الزراعي إلى المجاالت 

 .عیة والخدمیةالعمرانیة والصنا

تعتبر هذه الظاهرة من المشاكل الصعبة  :المبیدات والنفایاتباألسمدة الكیماویة، التلوث  3.2

التي تعاني منها األراضي الزراعیة في مختلف مناطق العالم، خاصة في الدول التي تعتمد في ري 

ة وبطرق غیر محاصیلها على المیاه الجوفیة، حیث أدت إضافة األسمدة الكیماویة بكمیات زائد

في المیاه الجوفیة والتي ) الكادیوم والنترات(مدروسة في أغلب األحیان إلى زیادة العناصر الثقیلة 

بدورها تنتقل إلى اإلنسان والحیوان من خالل میاه الشرب، إضافة إلى تطایر هذه األسمدة وتحللها 

ت الحیة الدقیقة في التربة، وقد إلى غازات سامة تلوث الهواء، كما لها تأثیرات سلبیة على الكائنا

ازدادت أهمیة استعمال المبیدات نتیجة للتوسع الزراعي وما صاحبه من تقنیات حدیثة، وأصبحت 

تمثل حالیا مشكلة بسبب تراكمها في التربة؛ كما تؤدي النفایات المنزلیة والتجاریة والصناعیة 

    .  2ساحتها وتدهور إنتاجیتهاوالزراعیة والطبیة إلى تلوث األراضي الزراعیة وتناقص م

  :اختالل التنوع الحیوي: الفرع الثاني

من المعروف أن هناك نوعا من التوازن البیئي بین جمیع الكائنات الحیة في الطبیعة، وهناك 

نوع من النفع المتبادل بین الكائنات النباتیة والكائنات الحیوانیة، وهذا یعني أنه إذا تعرض أي نوع 

ائنات ألي خطر من األخطار فإن أثر ذلك سینتقل تلقائیا إلى النوع اآلخر، فعملیة من هذه الك

االنقراض التي تتعرض إلیها اآلالف  من األنواع النباتیة والحیوانیة ال تعني فقدان هذا النوع فقط 

                                                 
إلكترونیة ، وثیقة 2007المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، دراسة مشاكل ومعوقات رفع كفاءة استخدام األراضي في الدول العربیة، الخرطوم، :  1

 .25/11/2016، تاریخ اإلطالع 34ص /http://www.aoad.org: متاحة على الرابط
 .27-26نفس المرجع، ص ص:  2
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 وٕانما تعني فقدان كذلك مالیین المعلومات الوراثیة عن هذه األصناف وكیفیة تكاثرها ودورها في

  .  حیاة اإلنسان

  :العذبة استنزاف الموارد المائیة: الثالثالفرع 

تواجه المیاه العذبة والصالحة لالستعمال في مختلف مجاالت النشاط االقتصادي وكذا 

االستعمال لتلبیة احتیاجات البشر من لماء الشروب العدید من التحدیات والتهدیدات التي تجعل 

المستقبل بالشكل الذي یفي بهذه األغراض ویضمن استمرار  من ضمان استمرار التزود بها في

حصول األجیال الحالیة والقادمة على اإلمدادات الكافیة منها العدید من األخطار والتهدیدات التي 

  . تجعل هذا األمر صعب المنال، وفیما یلي نتطرق ألهم هذه الجوانب

وء إدارة الموارد المائیة، حیث أنها من نتائج تنشأ ندرة المیاه في األساس عن س: ندرة المیاه: أوال

السیاسات المتوقعة لطلب ال یتوقف على مورد ُتبخس قیمته، وتعتبر ندرة الموارد المائیة من أخطر 

التهدیدات على توازن النظام البیئي لألرض، إذ توحي بأزمة عالمیة في المیاه تهدد األمن المائي 

ندرة المیاه ستكون الحالة األساسیة المؤثرة في "لعالمیة للمیاه أن والغذائي العالمي، وتشیر اللجنة ا

، وتنقسم ندرة المیاه إلى ندرة مادیة تتمثل في عجز الموارد عن تلبیة "الحیاة في القرن الجدید

الطلبات، وندرة معنویة تتمثل في امتالك البلد للموارد المائیة التي تلبي االحتیاجات الزراعیة 

منزلیة والبیئیة لكن تواجه إشكالیة إدارة هذه الموارد، وُیقّیم المختصون في االلعلوم والصناعیة وال

، حیث أن المعیار هو اعتبار "المیاه_ السكان"المائیة مسألة الندرة من خالل االحتكام إلى معادلة 

الیوم للفرد هو الحد الالزم للوفاء بمتطلبات المیاه في أغراض الزراعة / 3م 1700متوسط 

الیوم للفرد /3م 1000والصناعة والطاقة والبیئیة؛ وینظر إلى توفر المیاه بكمیة أقل من متوسط 

للموارد " ندرة مطلقة"الیوم على أنه مؤشر لحالة /3م500، وتحت "ندرة المیاه"على أنها مؤشر لحالة 

  . 1بلدا تحت حد اإلجهاد المائي 43ملیون شخص في  700المائیة، ویعیش حوالي 

نشأت مشكلة المیاه نتیجة لوجود اختالل واضح بین  :األسباب الرئیسیة لمشكلة المیاه: ثانیا

العرض والطلب، حیث یتمیز عرض المیاه العذبة بالندرة النسبیة من ناحیة، حیث تمثل المیاه 

فقط من إجمالي الموارد المائیة المتاحة على سطح األرض وفي نفس الوقت  %2.7العذبة نسبة 

                                                 
، 01/12/2011- 30/11طرطار أحمد وبراجي صباح، المیاه وإشكالیة االستدامة، الملتقى الوطني حول اقتصادیات المیاه، جامعة بسكرة، :  1

 .6الجزائر، ص
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من هذه المیاه تقع في المناطق الجلیدیة ولذلك ال تصلح لالستخدام، ومن ناحیة  %75فإن نحو 

أخرى تعتبر المیاه موردا مرتفع التكلفة نسبیا عند نقله لمسافات طویلة، في حین یتمیز الطلب على 

  :1المیاه بالنمو المستمر؛ ویعني ما سبق أن أزمة المیاه تعود بصفة أساسیة إلى جانبین رئیسیین

تنشأ أزمة عرض المیاه لسببین، األول أن معدل السحب من الموارد المائیة : جانب العرض .1

العذبة یفوق معدل التجدد منها، إذ أن االستخدام الحالي للمیاه یقوم على أساس أن كمیة المتاح 

د منها لالستخدام تتحدد بالكمیة المتاحة من الموارد المائیة وال تتحدد من خالل الرصید المتجد

منها، وكلما تجاوزت معدالت السحب المعدالت الطبیعیة للتجدد فإن االستخدام یصبح غیر 

مستدام؛ ویتمثل السبب الثاني في ارتفاع التكلفة الحدیة لإلمدادات الجدیدة من المیاه وتجاوزها 

احة إلمكانیات الكثیر من الدول النامیة، فعادة ما تلجأ الدول إلى استخدام مصادر المیاه المت

بسهولة وبتكلفة منخفضة أوال، لذلك فإن التوسع في الحصول على إمدادات جدیدة من المیاه یؤدي 

إلى ارتفاع تكلفة الوحدة اإلضافیة منها، وهو ما یتنافى مع قدرة العدید من الدول النامیة على تنفیذ 

 . اع الطلب المتزایدالمشروعات الجدیدة إلمدادات المیاه حتى وٕان كانت هذه المشروعات ملحة إلشب

 :یتسم الطلب على الموارد المائیة بالتزاید المستمر بسبب عدة عوامل أهمها :جانب الطلب .2

 ؛النمو الكبیر لعدد السكان في العالم وتركزهم في المناطق الحضریة 

  النمو الكبیر في النشاط الصناعي ونشاط الخدمات، فقد قدرت الدراسات أن الطلب على الموارد

سیتضاعف بعشر مرات بسبب تزاید  2025و 1995ة في الدول النامیة خالل الفترة بین المائی

 ونمو النشاط الصناعي؛

  ارتفاع درجة تلوث المیاه العذبة خاصة في المناطق الحضریة كثیفة السكان بفعل العدید من

یتبع ذلك  العوامل، وهذا من شأنه زیادة استغالل مصادر مائیة أكثر بعدا عن هذه المناطق، وما

 .من ارتفاع تكالیف تورید المیاه لهؤالء السكان

  انخفاض الكفاءة في إدارة الموارد المائیة، حیث ُتعامل المیاه على أنها سلعة حرة وهبة من اهللا

یمكن استخدامها في األنشطة المختلفة وبغض النظر عن حسابات التكلفة والعائد، ویظهر هذا 

                                                 
 .173- 171ناصف، مرجع سبق ذكره، ص ص إیمان عطیة:  1
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ن خالل طرق الري الزراعي وتقنیاته على اعتبار أن الزراعة هي بشكل واضح في الدول النامیة م

 .1النشاط الذي یستحوذ على أكبر قدر من المیاه العذبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
من جملة الموارد المائیة المتاحة في الدول النامیة في القطاع الزراعي، توجھ نسبة معتبرة منھا لري محاصیل كثیفة  %86حیث یستخدم نحو :  1

  . استخدام المیاه ومنخفضة القیمة أو العائد، باإلضافة إلى استخدام طرق ري تشجع على الھدر والتبذیر
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  : خالصة الفصل

لقد تناولنا في هذا الفصل العدید من النقاط المهمة ذات العالقة المباشرة بالموارد االقتصادیة 

تلفة، وأهم خصائصها، باإلضافة إلى اإلشارة ألهم األسباب والمبررات التي وأنواعها وأشكالها المخ

تدفع نحو االهتمام بدراسة المواد االقتصادیة ودورها في تحقیق التنمیة االقتصادیة، ولعل ذلك 

یرتبط بشكل وثیق بدور ومكانة هذه الموارد وتنوعها من مادیة إلى بشریة في توفیر وٕاشباع 

  .والمتجددة لألفراد، وخلق المنافع منها بشكل مستدام الحاجات المتعددة

كما تمت اإلشارة في هذا الفصل من الدراسة أیضا إلى أمر مهم متعلق بهذه الموارد ویرتبط 

بوفرة هذه الموارد من جهة وٕاشكالیة قرتها على التجدد بشكل مستمر من عدمه من جهة أخرى، 

استغالل هذه الموارد، بغرض ضمان تحقیق النمو وما یفرضه ذلك من إعادة النظر في سیاسات 

  .  والتنمیة المستدامة

وفي األخیر تمت اإلشارة إلى احد اهم أصناف هذه الموارد االقتصادیة ویتعلق األمر بالموارد 

الزراعیة ذات األصل الطبیعي من أراضي زراعیة وموارد مائیة وثروة حیوانیة، وأهم اإلشكالیات 

هذه الموارد، خاصة ما تعلق بمدى قدرة هذه الموارد على التجدد المستمر المتعلقة باستغالل 

لضمان تلبیة االحتیاجات منها بشكل كاف من جهة، ودرجة استنزاف هذه الموارد والتي تعود 

  . أساسا إلى سیاسات استغالل هذه الموارد

  

  

  

  

  

  

     



  ارســــــــالفھ

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

قراءة في : ة الدولیة لالقتصاد الوطنيالتنافسی

 المفاھیم واألسس ومؤشرات قیاسھا
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  :تمهید

على االقتصاد العالمي، ویعد االنفتاح التجاري لقد فرضت العولمة االقتصادیة تحوالت كبیرة 

والتوجه السریع نحو تحریر التجارة الخارجیة أهم مالمح هذه التحوالت خاصة مع تراجع دور الدولة 

في النشاط االقتصادي، وكذا التطور المتسارع في مجال التكنولوجیا ووسائل االتصال والنقل، وهذا 

ن جمیع اقتصادیات العالم من أجل تعظیم استفادة كل قطر على ما أدى إلى تزاید حدة المنافسة بی

  .ِحًدا من هذا الواقع الجدید

وردا على ذلك فقد زادت درجة اهتمام الدول بالعمل على كیفیة الرفع من القدرات التنافسیة  

القتصادیات الوطنیة وعلى مختلف المستویات سواء على مستوى الوحدات االقتصادیة الناشطة 

ا أو على مستوى مختلف قطاعات وفروع النشاط االقتصادي، أو على مستوى تنافسیة داخله

االقتصاد الوطني بشكل عام، ونتیجة التساع دائرة المنافسة وزیادة حدتها بین دول العالم فقد 

أصبحت القدرة التنافسیة ذات وقع متزاید األهمیة، وذلك بفعل دورها في تجاوز عقبة السوق 

كفاءة وٕانتاجیة االقتصاد الوطني أمام بقیة االقتصادیات في العالم، وكذا توفیر  المحلي وتحسین

البیئة المالئمة لتحقیق كفاءة تخصیص الموارد، وتشجیع االبتكار واإلبداع، وتحسین مستوى معیشة 

  .األفراد

قد أصبح وبالنظر إلى األهمیة الكبیرة التي تكتسیها الیوم التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني ف

لها مجالس وهیئات وٕادارات محلیة وقطریة وٕاقلیمیة وكذا دولیة ُتعنى بها وباستراتیجیات وسیاسات 

تنفیذها، باإلضافة إلى اعتماد العدید من المؤشرات لقیاس مستویاتها وتقدیم تقاریر عنها للجهات 

  .ذات الصلة من الهیئات والمنظمات الوطنیة والدولیة

علقة بموضوع التنافسیة هو ما سیتم التطرق إلیه في هذا الفصل من كل هذه الجوانب المت

  :خالل المباحث التالیة

  التنافسیة المیزة اإلطار النظري للمنافسة و : المبحث األول

  التطور المفاهیمي من التنافسیة إلى القدرة التنافسیة :المبحث الثاني

  مداخل التنافسیة الدولیة وأسس تعزیزها :الثالث المبحث

  مؤشرات قیاس التنافسیة الدولیة :المبحث الرابع
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  :اإلطار النظري للمنافسة والمیزة التنافسیة: المبحث األول

المنافسة والمیزة التنافسیة مكانة هامة في مجالي اإلدارة اإلستراتیجیة یحتل كل من مفهوم 

جدا مقارنة بمفهوم المیزة  واقتصادیات األعمال، وٕان كان مفهوم المنافسة قد ظهر في وقت مبكر

التنافسیة، إال أن كل منهما یبحث في كیفیة تعزیز قدرة منظمات األعمال والمشروعات االقتصادیة 

على تعزیز مكانتها في السوق المحلیة والدولیة على حد سواء أمام بقیة المنظمات والمشروعات 

  .األخرى

  :ماهیة المنافسة وتطورها التاریخي: المطلب األول

لقد شهد مفهوم المنافسة تطورا ملحوظا عبر مراحل زمنیة مختلفة تزامنت مع التطور الذي 

حصل في الفكر االقتصادي من جهة، كما ارتبط هذا التطور بالمستوى الذي كانت تحدث فیه هذه 

المنافسة، فمن المستوى الجزئي إلى المستوى الدولي، ومن تنافس بین المؤسسات إلى تنافس بین 

  .الدول

وهنا نمیز بین تعریفین مختلفین للمنافسة، األول : مفهوم المنافسة والمنافسة الدولیة: الفرع األول

یتعلق بالمنافسة في حد ذاتها دون تحدید لمستواها، أما الثاني فیركز على تحدید مفهوم التنافسیة 

  .على مستوى الدول

  :تعریف المنافسة: أوال

للغوي على وجود تحدي وصراع بین اثنین أو أكثر من یطلق مصطلح المنافسة من الجانب ا

  .1الخصوم المتنافسین والمتكافئین، والتي من خاللها ال یستطیع المتنافسون التعایش سلمیا

  :أما من الناحیة االصطالحیة فإن للمنافسة عدة تعاریف

نفس فهناك من یعرفها على أنها المزاحمة بین عدد من األشخاص أو بین عدة قوى تتابع  -

 .الهدف والعالقة بین المنتجین والتجار في صراعهم على العمالء

غایته تعظیم رفاهیة المستهلك، وتعرف على أنها الوسیلة الكتشاف هیكل السوق األمثل الذي  -

الزبائن  من خاللهابحیث یسعى كل عارضي المنتوج إلى تعظیم الفارق بین القیمة التي ینظر 

 .2)اإلنتاج واالستعمال(وبین تكلفة التكامل للمنتوج 

                                                 
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة )حالة الجزائر(عبدوس عبد العزیز، سیاسة االنفتاح التجاري ودورھا في رفع القدرة التنافسیة للدول :  1

 .83، ص2011-2010غیر منشورة، جامعة تلمسان، 
، جامعة دكتوراه في العلوم االقتصادیة أطروحةالجزائر،  - اءسامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة، دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدو:  2

 .41، ص40، ص2008-2007الحاج لخضر، باتنة، 
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هي نزعة فطریة تدعو إلى بذل جهد في سبیل التفوق والنجاح، فمفهوم المنافسة یجمع في  -

معاني حالة التخاصم والتنافس والصراع بین عدد من األشخاص أو بین عدة قوى تتابع نفس 

 .المجال، كما أن المنافسة تعتبر واحدة من أهم عناصر بنیة التسویق الكلیة

العملیة المتفاعلة التي تحدث في السوق بین المنظمات المختلفة : "تعرف المنافسة بأنهاكما  -

المتنافسة للوصول إلى نفس الزبائن لكسبهم في محاولة منهم لزیادة الحصة السوقیة وبالتالي 

  .1"تحقیق أكبر ربح

املة وحقیقیة كما یقصد بالمنافسة أیضا على أنها الوضعیة التي ُتمارس فیها مواجهة حرة، ك -

بین كل المتعاملین االقتصادیین على المستوى عرض وكذلك طلب الخبرات والخدمات 

 .  واإلنتاج ورؤوس األموال

على الحصول على أقصى حد ) فرد أو مؤسسة(وقد ُعّرفت أیضا بقدرة المتعامل االقتصادي  -

كبیرا، فأصبح  ممكن من الفعالیة في أقصى حد من الحریة، لكن هذا التعریف عرف تغییرا

االقتصادیون المعاصرون یعبرون عن المنافسة التامة وغیر التامة واالحتكاریة وما إلى ذلك 

  2.عوض المنافسة الحرة

  : تعریف المنافسة الدولیة: ثانیا

لیس هناك من یتوفر على تعریف متفق علیه لمفهوم المنافسة الدولیة، األمر الذي یعني أن 

عان كثیرة للعدید من المهتمین به، فالبعض یربط المفهوم بالتكلفة تعبیر المنافسة یوحي بم

المنخفضة أو بسعر الصرف، والبعض اآلخر یربطه بالقیادة التقنیة أو معدل النمو واإلنتاجیة، أو 

میزان التجارة الخارجیة، وفي بعض األحیان ال یكون النقاش حول األوضاع الراهنة لالقتصاد، بل 

  . ین على أساس ارتباط مفهوم المنافسة بالتسابق أو الخصومةحول سلوك المتعامل

إن مفهوم المنافسة الدولیة إذا ما تم تعریفة بطریقة أو بأخرى، فهو امتداد أو محاكاة لنموذج 

  : 3وللكفاءة أبعاد أهمها. السوق التنافسیة المتسمة بالكفاءة

یعكس تكلفة توفیرها، أي أن وتستوجب تسعیر السلع النهائیة بما : كفاءة تخصیص الموارد -

 .السعر یجب أن یساوي التكلفة الحدیة أو قریبا منها

                                                 
 .20، ص2008حداد، التسویق مفاھیم معاصرة، دار حامد للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،  إبراھیمنظام موسى السویدان، شفیق :  1
 .84عبدوس عبد العزیز، ص:  2
 .5، ص2009، ماي 83، سیاسات تطویر القدرة التنافسیة، سلسلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، العددریاض بن جلیلي:  3
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وتستوجب إمكان وضع حدود على عدد المؤسسات التي تدخل في قطاع ما، : كفاءة الحجم -

 .الصناعة مثال، بحیث ال ینخفض حجم المؤسسات دون الحجم األمثل

 .یحقق إنتاج السلع بأقل تكلفة وتستوجب اختیار فن اإلنتاج الذي: الكفاءة التقنیة -

تستوجب تنشیط االختراع والتجدید في المؤسسات القائمة عن طریق االهتمام : الكفاءة الحركیة -

 .بالبحوث والتطویر

وتستوجب توفیر الظروف التنافسیة خارج : الكفاءة السینیة المرتكزة على التنافس والتنظیم -

 .دارة لبذل أقصى الجهود لخفض التكالیفالمؤسسة والتنظیمیة داخلها، للضغط على اإل

قدرة الدولة على "وتعرف هیئة الوالیات المتحدة للمنافسة الصناعیة المنافسة الدولیة بأنها 

إنتاج السلع والخدمات التي تنجح في امتحان أو اختبار األسواق الدولیة، وفي الوقت نفسه 

    .1"المحافظة على توسیع الدخل الحقیقي للمواطنین

القدرة على تحقیق معدالت نمو مرتفعة "عرف تقریر المنافسة العالمیة منافسة الدولة بأنها وی

  ".ومستدیمة في دخل الفرد الحقیقي مقاسا بنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي

إن تعریف المنافسة الدولیة الذي یتضمن تحسین مستوى معیشة المواطنین من خالل تحقیق 

و عالیة ومستدیمة ووضع قابل لالستمرار لمیزان المدفوعات یربط مفهوم المنافسة معدالت نم

الدولیة بالسیاسة االقتصادیة للبلد المعني من جهة، ویبرز عالقة االقتصاد المحلي باالقتصاد 

: العالمي من جهة ثانیة؛ واالقتصاد المحلي یرتبط باالقتصاد العالمي من خالل قنوات ثالث هي

وسوق األصول وسوق عوامل اإلنتاج، والسلع إما ُیتاَجر بها دولیا أو ال یتاجر بها،  سوق السلع

وهذه األخیرة یمكن أن تصبح سلعا یتاجر بها، وسوق األصول تشمل األصول المالیة والعینیة 

  .2، وسوق العمل یغطي خدمات العمال المهرة وغیر المهرة)المادیة(

یستعرض هذا الفرع من الدراسة وجهة : المناهج االقتصادیةالمنافسة في الفكر و : الفرع الثاني

  .نظر كل من الفكر االقتصادي الرأسمالي والفكر اإلسالمي لمفهوم المنافسة، ومكانتها فیه

  :الرأسمالي المنافسة في الفكر االقتصادي: أوال

مطلقة، المنافسة االقتصادیة في الفكر الرأسمالي تعتمد أساسا على الحریة االقتصادیة ال

بمعنى حریة التعامل داخل األسواق وبدون أیة عوائق تمنع المتعاملین االقتصادیین من ممارسة 

                                                 
 .6نفس المرجع، ص:  1
 .نفسھ:  2
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نشاطهم االقتصادي والتجاري، وهذا التعریف للمنافسة یوحي بأنه ال حد لحریة الشخص في نشاطه 

حة الخاصة إال األشخاص المنافسین له، وال یعترف بالمصالح العامة كأولویة، بل یجعل من المصل

فوق كل اعتبار، وبتحققها تتحقق المصلحة العامة، وقد انجر عن تطبیق هذا المفهوم العدید من 

األزمات االقتصادیة واالجتماعیة،  وهذا بسبب التناقض الواضح بین المصالح الخاصة والمصالح 

  .  العامة

  : المنافسة في التشریع والفكر اإلسالمي: ثانیا

لمنافسة وحث علیها في كثیر من المواضع، فقد وردت كلمة منافسة في عرف القرآن الكریم ا

سورة المطففین التي نزلت لتضبط التعامل التجاري وُتقیَمه على میزان العدل وترشد الناس إلى 

العمل ألجل الربح األخروي الذي یتطلب الترفع عن اعتبار الربح المادي هو الهدف النهائي 

غایة المتمثلة في رعایة عیال اهللا في الدنیا لنیل رضاه في اآلخرة؛ فقد قال واعتباره وسیلة لتحقیق ال

وفي اآلیتین  2"سابقوا إلى مغفرة من ربكم"وقال أیضا  1"وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون"اهللا تعالى 

  .حث على المنافسة والمثابرة لتحقیق الغایات السامیة من الجهد المبذول

أن المنافسة ضروریة الزدهار الحیاة االقتصادیة، وأن غیابها ویرى ابن خلدون في مقدمته 

إن الرعایا متكافئون في الیسار :"یحدث خلال في الحیاة ویؤدي إلى أزمة اقتصادیة، فیقول

متقاربون، ومزاحمة بعضهم بعضا ُتنهي إلى غایة موجدهم أو تُقرب، وٕاذا رافقهم السلطان في ذلك 

اد أحد منهم یحصل على غرضه في شيء من حاجاته، ویدخل على وماُله أعظم كثیرا منهم فال یك

النفوس من ذلك غم ونكد، ثم إن السلطان قد ینتزع الكثیر من ذلك إذا تعرض له غضا أو بأیسر 

  .   3"ثمن، إذ ال یجد من ینافسه في شرائه فیبخس ثمنه على بائعه

  :هیكل المنافسة: الفرع الثالث

و یستوعب مجموعة من البائعین والمشترین، یتبادلون مهما كان حجم السوق ونوعه فه

منتجات معینة، وبناء على عدد هؤالء المتعاملین یمكن تمییز نوع المنافسة، ومن أهمها المنافسة 

التامة، حیث تتطلب شروطا معینة النطباقها سواء من جانب العارضین أو الطالبین، وفي الجانب 

                                                 
 .26القرآن الكریم، سورة المطففون، اآلیة:  1
 .21القرآن الكریم، سورة الحدید، اآلیة:  2
، الطبعة الثالثة، تحقیق على عبد الواحد وافي، دار النھضة، 2ابن خلدون، المقدمة،ج: ، نقال عن84ص عبدوس عبد العزیز، مرجع سبق ذكره،:  3

 .734القاھرة، ص
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رة مؤسسة وحیدة على سوق منتج معین، ینتج عن عوامل عدة اآلخر نجد االحتكار التام، وهو سیط

  .1وله انعكاسات متمیزة على السوق

  :2تتحقق المنافسة التامة في ظل الشروط التالیة: شروط تحقق المنافسة التامة: أوال

عدد كبیر من البائعین والمشترین، حیث سلوك الواحد منهم ال یؤثر على السعر أو وجود  -

 اإلنتاج؛

 الدخول إلى الصناعة حیث ال توجد حواجز أو موانع لدخول منشآت جدیدة للسوق؛حریة   -

 تجانس المنتج بالشكل الذي ال یمكن معه التفرقة ما بین منتج مؤسسة وأخرى؛ -

 توافر الشفافیة والمعرفة المطلقة بأحوال السوق؛ -

 .حریة انتقال عوامل اإلنتاج ما بین مختلف األسواق بحثا عن أكبر عائد ممكن -

فرضیاتها ال تنطبق حتى على أكثر الدول حالة نظریة بعیدة عن الواقع، ألن والمنافسة التامة 

  .الرأسمالیة

  :3االحتكار هو سیطرة مؤسسة على سوق منتج، تتمثل أسبابه في :االحتكار التام وأسبابه: ثانیا

عن االستثمار  سیطرة الدولة على قطاع معین ألهمیته اإلستراتیجیة أو لعزوف القطاع الخاص -

 فیه؛

 وجود قوانین تحول دون دخول مؤسسات جدیدة لقطاعات معینة؛ -

 امتالك المؤسسة لبراءة اختراع یجعلها تحتكر المنتج لفترة كد تكون طویلة؛ -

االحتكار الطبیعي الناتج عن قدرة مؤسسة ما على رفع إنتاجیتها وخفض تكالیفها بشكل كبیر،  -

وصول إلى ذلك المستوى المحقق من طرفها فتنسحب من فال تستطیع المؤسسات األخرى ال

 .السوق

في األخیر یمكن القول أن نموذج المنافسة التامة قد أخذ حصة األسد من اهتمام الباحثین في 

االقتصاد، رغم انه مجرد تحلیل نظري لحالة مثالیة في السوق، حیث من النادر الیوم أن نجد سوق 

ج المتداول فیه؛ كما أن حالة االحتكار التام هي كذلك حالة بهذه المواصفات مهما كان المنت

                                                 
بوحیضر رقیة، إستراتیجیة البنوك اإلسالمیة في مواجھة تحدیات المنافسة، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، جامعة :  1

 .14، ص2012- 2011قسنطینة، 
 .نفسھ:  2
 .15نفس المرجع، ص:  3



  التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني                                                                                            الفصل الثاني

 
56 

محدودة الوجود، وهو ما فتح المجال للحدیث عن نماذج أقرب ما تكون إلى الواقع حیث المنافسة 

   .غیر تامة

هي حالة السوق التي تتمیز بوجود عدد قلیل من المؤسسات الكبیرة بالشكل  :احتكار القلة: ثالثا

ر على أحوال السوق، سواء من حیث الكمیة المعروضة أو سعر البیع، وسلوك الذي یجعلها تؤث

  .كل منشأة یتوقف على سلوك منافسیها اآلخرین

كما یشیر احتكار القلة إلى الحالة التي بها یمكن للمؤسسة التأثیر على وضعیة السوق، كما 

الدولة لوضع تشریعات أنها تتضمن ممارسات تتنافى ومبادئ اقتصاد السوق، مما یستدعي تدخل 

  .لحمایة المنافسة

تحدث المنافسة االحتكاریة عند وجود عدد كبیر من العارضین لنفس : المنافسة االحتكاریة: رابعا

المنتج في السوق، لكن عددهم أقل من حالة المنافسة التامة، كما یكون المنتج غیر متجانس، أي 

الذي یعطي لكل منها وضعیة احتكار في تلك له خصائص ال توجد لدى باقي المتنافسین بالشكل 

   ... الخصائص مثل طریقة التصمیم، التعبئة والتغلیف، النكهة، اللون، التركیب

   :تطور دور الدولة وازدهار المنافسة المحلیة والدولیة: الفرع الرابع

اتجهت اقتصادیات العالم في الربع األخیر من القرن العشرین نحو المزید من التحرر  

االقتصادي واالنفتاح في ظل تغییر دور الدولة في الشأن االقتصادي وتقلیصه وتحفیز دور القطاع 

الخاص، وٕازالة القیود أمام التجارة الخارجیة، ودعم المنافسة المحلیة والدولیة، ومع االنفتاح 

خذت والتحریر االقتصادیین وتراجع دور الدولة في الشأن االقتصادي لصالح القطاع الخاص، أ

مسألة القدرة على المنافسة في األسواق الدولیة تحتل مساحات متزایدة في األدبیات ذات العالقة، 

سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وتبین تلك األدبیات أن مناقشة 

  :المنافسة الدولیة ترتكز على مسألتین أساسیتین

المنافسة الدولیة ومضمونها وارتباطها باألهداف  تتعلق األولى بالمفهوم من حیث معنى -

 الوطنیة وكیفیة التعامل معها؛

 .وتتعلق الثانیة بمؤشرات المنافسة الدولیة وأسالیب قیاسها والسیاسات الوطنیة المعززة لها -
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تتجسد األهداف الوطنیة التي تسعى الدولة لتحقیقها في التنمیة الشاملة والمتمثلة أساسا في 

مستمر في مستویات المعیشة، وتشمل االستهالك المادي والتعلیم والصحة وحمایة البیئة، التحسن ال

  .باإلضافة إلى ضمان أكبر مساواة  في الفرص والحریات السیاسیة والمدنیة

وبالرغم من أن الهدف األساسي للتنمیة لم یشهد تغیرا جوهریا منذ خمسینات القرن العشرین 

ق هذا الهدف قد تطور وتبدل في ضوء تطور وظائف الدولة في الشأن إال أن دور الدولة في تحقی

، كانت وظائف الدولة تنظیمیة )منذ قیام الثورة الصناعیة(اإلنمائي، ففي ظل مفهوم الدولة اللیبرالي 

األمن والقضاء والجیش والدبلوماسیة، أما سائر الوظائف األخرى فقد : مقتصرة على الحد األدنى

القطاع الخاص، وكان من المحظور على الدولة التدخل في الشؤون كانت من اختصاص 

االقتصادیة واالجتماعیة، وكانت المنافسة أساسا منافسة محلیة وكان یترك لألسواق المحلیة تحدید 

ماذا وكیف ولمن ننتج؟ في ظل : اإلجابات على التساؤالت ألي نظام اقتصادي والمتمثلة في

والجزئیة التي تحدد البیئة التي تجري فیها التفاعالت بین المتعاملین السیاسات االقتصادیة الكلیة 

    .   1في إطار هذه التساؤالت الثالثة

وفي السنوات الالحقة لالنهیار االقتصادي العالمي في أعقاب الكساد الكبیر في الثالثینات 

، وأهمها رفاهیة من القرن العشرین، تطورت وظائف الدولة في ضوء األهداف التي سعت لتحقیقها

المواطنین من خالل تنظیم وٕادارة النشاط االقتصادي الوطني، وقد تجسد هذا التوجه بقیام الحكومة 

بتوفیر سلع وخدمات وتوجیه اإلنتاج، واستهداف توزیع عادل للدخل واستخدام حسن لموارد البالد؛ 

: القتصادیة واالجتماعیةوفي ظل دولة الرفاه أصبح تدخل الحكومة بارزا في مختلف المیادین ا

تشجیع بعض المشاریع من خالل اإلعانات أو اإلعفاء الضریبي، الحد من البعض اآلخر بالمنع 

وفرض الضرائب العالیة، ومنع مزاحمة السلع األجنبیة للسلع المحلیة بفرض رسوم جمركیة مرتفعة 

د ماذا وكیف ولمن اإلنتاج، أو بمنع االستیراد، وأصبحت الدولة في العدید من الدول هي التي تحد

  .وانحصر التنافس المحلي

لقد صاحب تطور وظائف الدولة توسعا في النفقات العامة في العدید من الدول، وتحققت 

إنجازات إنمائیة كبیرة في الصحة والتغذیة والتعلیم والعمر المتوقع عند الوالدة، وبالرغم من 

طاع العام في عملیة التنمیة والتطویر والتجدید كانت اإلنجازات في هذه المجاالت، فإن مساهمة الق

                                                 
 .3-2ریاض بن جلیلي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1
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دون المستوى المتوقع، األمر الذي دفع العدید من الدول المتقدمة منها والنامیة إلى إعادة النظر 

ومع تدهور األوضاع االقتصادیة في ثمانینات القرن . في دور الدولة في الحیاة االقتصادیة

یة الخارجیة، واالنخفاض الشدید في أسعار السلع التصدیریة الماضي الذي تمثل في أزمة المدیون

الرئیسیة، وتدهور معدالت التبادل التجاري للدول النامیة وارتفاع أسعار الفائدة واضطراب أسواق 

الصرف، خلل في موازین المدفوعات، تباطؤ معدالت النمو وازدیاد الفقر في أنحاء كثیرة من 

ظر في دور الدولة في الشأن االقتصادي دفعة قویة وزاد االهتمام العالم، أخذت مسألة إعادة الن

  .بها

في إطار البحث عن مصادر النمو االقتصادي والسیاسات المعززة له في المدى الطویل، 

وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة تردي األوضاع االقتصادیة بتصمیم وتبني وتنفیذ برامج 

تقدم الدور التصحیحي الذي  لدور اإلنمائي للدولة یتراجع مقابلاستقرار وتصحیح اقتصادیین، بدأ ا

  : 1یرتكز على ثالث محاور هي

إزالة القیود والمعوقات أما التجارة الخارجیة، ودعم المنافسة في ظل : التحریر االقتصادي :أوال

  تشجیع القطاع الخاص؛

الح الخدمة المدنیة، وتحسین تحسین إدارة المصروفات العامة، وٕاص: إصالح القطاع العام :ثانیا

  أداء المؤسسات العامة بتخصیصها أو إعادة هیكلتها؛

  .سیاسة اقتصادیة تحقق استقرار االقتصاد الكلي :ثالثا

  :المیزة التنافسیةماهیة : المطلب الثاني

المیزة التنافسیة في االنتشار في الثمانینات من القرن الماضي في الوالیات دأت فكرة ب

مریكیة، وزاد االهتمام بها مع بدایة التسعینات كنتاج للنظام االقتصادي العالمي الجدید؛ المتحدة األ

وتتحقق المیزة التنافسیة من االستغالل األمثل لإلمكانیات والموارد الفنیة والمادیة والمالیة والتنظیمیة 

بها المؤسسة، والتي  باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغیرها من اإلمكانیات التي تتمتع

  .  تمكنها من تصمیم وتطبیق إستراتیجیتها التنافسیة

  

  

                                                 
 .4نفس المرجع، ص:  1
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  : مفهوم المیزة التنافسیة ومصادرها: الفرع األول

  :نتناول مفهوم المیزة التنافسیة ومختلف مصادرها كما یلي

  :مفهوم المیزة التنافسیة: أوال

فكر اإلداري واالستراتیجي، التنافسیة من المواضیع التي لم یخل منها التعتبر المیزة 

فأصبحت مصب اهتمام العدید من الباحثین واألكادیمیین ورجال األعمال، وذلك لألهمیة البالغة 

لألعمال، وخاصة في عصر المنافسة الشدیدة في قطاعات األعمال، وما تلعبه من دور حاسم في 

تدادا لمصطلح المیزة تحدید توجهات ومصیر المؤسسات، ویعتبر مصطلح المیزة التنافسیة ام

النسبیة وخاصة على مستوى الصناعة، ویجب علینا توضیح أن المیزة النسبیة شرط ضروري، 

ولكن غیر كاف لتحقیق المیزة التنافسیة، كما یجب علینا التفرقة بینهما؛ فالمیزة النسبیة تقوم على 

لى اختالف التكالیف النسبیة أسس التحلیل الساكن وتعتمد على الوفرة النسبیة للموارد التي تؤدي إ

بین الدول، وبذلك یتحدد نمط واتجاه التجارة الدولیة والتخصص، أما المیزة التنافسیة فیتم استحداثها 

ویمكن اكتسابها من خالل قدرة عوامل اإلنتاج على االنتقال، وخاصة إمكانیة انتقال رأس المال 

الصناعي ككل، وهذا لتحقیق النمو واقتناص  والتكنولوجیا والعمل الماهر، من أجل تدعیم القطاع

  .  1الفرصة في األسواق العالمیة

ومن هنا تتعدد التعاریف المختلفة للمیزة التنافسیة باختالف وتعدد وجهات النظر واآلراء،  

  :ومن بین هذه التعاریف

في  مجال تتمتع فیه المنظمة بقدرة أعلى من منافسیها :"تعرف المیزة التنافسیة على أنها .1

استغالل الفرص الخارجیة أو الحد من أثر التهدیدات، وتنبع المیزة التنافسیة من قدرة المنظمة على 

استغالل مواردها المادیة أو البشریة، فقد تتعلق بالجودة أو التكنولوجیا أو القدرة على خفض التكلفة 

، أو تمییز الفكر اإلداري، أو أو الكفاءة التسویقیة أو االبتكار والتطویر أو وفرة الموارد المالیة

 . 2"امتالك موارد بشریة مؤهلة

مجموعة المهارات والتكنولوجیات، والموارد  :"لمیزة التنافسیة بأنها" علي السلمي. د"یعرف  .2

 :والقدرات التي تستطیع اإلدارة تنسیقها واستثمارها لتحقیق أمرین أساسیین

                                                 
 .26- 25نیفین حسین شمت، مرجع سبق ذكره، ص ص،:  1
، مذكرة ماجستیر -حالة مؤسسة سوناطراك–حران عبد القادر، التكامل العمودي والمزایا التنافسیة للمؤسسة الصناعیة :  2

 االستراتیجي التفكیر ، وآخرون المرسي محمد الدین جمال: ، نقال عن43، ص2012-2011لعلوم االقتصادیة، جامعة بسكرة، في ا

 .174، ص2002اإلسكندریة،  ، الجامعیة الدار ، -تطبیقي منھج -اإلستراتیجیة واإلدارة
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 المنافسون؛ إنتاج قیم ومنافع للعمالء أعلى مما یحققه لهم . أ

 .تأكید حالة من التمیز واالختالف فیما بین المنظمة ومنافسیها . ب

ویالحظ االرتباط والتكامل بین األمرین، إذ أن التمیز عن المنافسین هو مصدر القیم األعلى من 

وجهة نظر العمالء، وبدوره فإن رضا العمالء یحقق للمنشأة أرباح وقدرات أعلى، تستطیع من 

  . 1لمزید من التمیز واالختالف عن المنافسینخاللها تحقیق ا

تمثل المتغیر التابع ، و أن المیزة التنافسیة تعتبر هدف االستراتیجیات :"كما عرفها بورتر   .3

وأن االستراتیجیات تتوجه نحو تحقیق میزة تنافسیة في مجال  ،ویكون األداء هو المتغیر المستقل

 .2"معین

مؤسسة دون غیرها، وبما یعطي قیمة مضافة إلى  ما تختص به" :وتعرف أیضا على أنها .4

العمالء بشكل یزید أو یختلف عما یقدمه المنافسون في السوق، حیث یمكن أن تقدم المؤسسة 

 .3"مجموعة من المنافع أكثر من المنافسین، أو تقدیم نفس المنافع بسعر أقل

لتنافسیة مفاده أنها من خالل التعاریف السابقة، یمكن أن نصل إلى تعریف شامل للمیزة ا

تتمثل في كل ما یتیح للمؤسسة من موارد بشریة ومادیة التفوق والتمیز في مخرجاتها، سواء تعلق 

األمر بالمنتج في حد ذاته أو طرق إنتاجه، وهذا ما یؤدي في األخیر إلى تعزیز قوة وفرص 

  .ؤسسة أمام باقي المنافسینمنتجاتها أمام بقیة المنافسین، وبالتالي تحسین الوضعیة التنافسیة للم

  :مصادر المیزة التنافسیة: ثانیا

یعتبر سعي المؤسسة إلى اكتساب مزایا تنافسیة في فرع النشاط الذي تعمل فیه من أولى 

اهتماماتها، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف وجب علیها تهیئة الظروف المناسبة وتعبئة القدرات 

بحث المستمر عن مختلف مصادر القوة التي تدعم هذه المزایا، واإلمكانیات الالزمة، وهذا عبر ال

وتجعلها في مركز تنافسي جید في السوق، ومن أجل ضمان بقاء المؤسسة في نطاق المنافسة 

علیها إیجاد المصادر المختلفة التي من شأنها أن تخلق لها میزة تنافسیة في بیئة األعمال، وما 

ها متعددة المنابع فهناك ما تأتي من داخل المؤسسة، وهناك یمكن مالحظته على هذه المصادر أن

ما یكون مصدرها محیط المؤسسة الذي تعمل فیه، إال أن هناك مصدرین أساسیین للمیزة التنافسیة 

                                                 
 .28نیفین حسین شمت، مرجع سبق ذكره، ص:  1
سة وتحدیات اقتصاد المعرفة، مداخلة الى الملتقى الدولي الثالث حول تسییر المؤسسة، المعركة الركیزة الجدیدة أحمد باللي، تنافسیة المؤس : 2

 01، ص2005والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصادیات بسكرة، نوفمبر 
 .43حران عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص : 3
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كالموارد المالیة، (والموارد المتمیزة ) كالمعرفة الفنیة، القدرات والذكاء(یتمثالن في المهارات المتمیزة 

، وٕان محاوالت تفسیر المیزة التنافسیة للكثیر من المؤسسات بینت أن ...)ممتازةطاقة إنتاجیة 

مصدرها ال یرتبط بالتموقع الجید في مواجهة ظروف البیئة الخارجیة، بل بقدرة تلك المؤسسات 

  .على استغالل مواردها الداخلیة، التي تعد الكفاءات والمعرفة والجودة من بین عناصرها األساسیة

  :هذین المصدرین واستغاللهما بفاعلیة یمكن الحصول على المصادر النهائیة التالیةوبتوفر 

تتجسد الكفاءة من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وتقاس من خالل  :الكفاءة .1

المدخالت المستخدمة إلنتاج مخرجات محددة، وهذا باعتبار المؤسسة أداة لتحویل المدخالت إلى 

لمدخالت العوامل األساسیة لإلنتاج مثل العمل والطبیعة، أما المخرجات فتأخذ مخرجات، وتشكل ا

شكل سلع وخدمات، فلكما ارتفع معدل كفاءة المؤسسة كلما قلت المدخالت المطلوبة إلنتاج 

مخرجات معینة، فتكالیف اإلنتاج في المؤسسة تتجه في إطارها العام إلى االنخفاض وهذا إذا 

ءة إنتاج عالیة مقارنة ببقیة المنافسین، وهو ما یسمح لها ببناء مزایا كانت تستحوذ على كفا

تنافسیة، إال أن تحقیق الكفاءة یقتضي التزاما واسع النطاق على مستوى المؤسسة والقدرة على 

 .1تحقیق تعاون وثیق بین الوظائف المختلفة

المؤسسات بتلبیة رغبات نتیجة للتغیرات السریعة والتطورات المتعاقبة، زاد اهتمام  :الجودة .2

المستهلكین والحرص على رضاهم، حیث لم یعد السعر هو العامل الوحید المحرك لسلوك 

المستهلك، بل أصبحت الجودة هي االهتمام األول والمنفعة التي یحصل علیها، وهذا ما دفع 

جودة  المؤسسات التي ترغب في البقاء في السوق وجو المنافسة أن تصنع منتجات منتجات ذات

عالیة، فتدعیم سمعة المؤسسة من خالل جودة المنتج یمنح للمؤسسة فرصة فرض سعر عال، 

كما أن العمل على سالمة العملیة اإلنتاجیة وخلوها من أي عیوب یدعم ویزید الكفاءة، ومن ثمة 

تخفیض التكالیف، ویتم تحقیق الجودة باستخدام التكنولوجیات الجدیدة باإلضافة إلى تحسین 

 .  2عملیات من خالل التسییر األفضل والتدریب الجیدال

تعد األصول الفكریة ركیزة أساسیة الستمرار نشاط المؤسسة في البیئة التنافسیة  :المعرفة .3

المرتكزة على المعلومات والمعرفة، فلقد زاد اهتمام تلك المؤسسات المعتمدة على األصول الفكریة 

                                                 
البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة، أطروحة دكتوراه في  سماللي یحضیھ، أثر التسییر االستراتیجي للموارد:  1

 .8، ص2005- 2004علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
 .نفسھ:  2
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شرطا أساسیا ضمن السیاسات االستثماریة للمؤسسة، كما  القابلة للقیاس كالمعرفة، باعتبارها

أصبح قیاس القیمة الحقیقیة للمعرفة أمرا ضروریا بالنسبة للمؤسسات ذات المعامالت الخاصة، 

وراءات االختراع والعالمات التجاریة المتمیزة، ذلك أن العدید من المؤسسات تستثمر بشكل كبیر 

استنساخ أفضل الممارسات بغیة الوصول إلى استثمار في المعرفة، حیث تعمل على إیجاد و 

حقیقي لرأس مالها الفكري، إال أن األمر یتطلب في البدایة تحدید المشاكل المرتبطة بتطبیق 

المعرفة في المؤسسات، فالمؤسسات الناجحة هي التي تستثمر في ما تعرفه، بحیث تنقل تلك 

ا في عملیات إنتاج السلع والخدمات، أو في تطویر المعرفة عبر قنواتها التنظیمیة لالستفادة منه

 .1الهیاكل والوظائف والعملیات

وعلیه یمكننا القول أن المیزة التنافسیة الخارجیة هي التي تعتمد على الصفات الممیزة للمنتوج 

وتمثل قیمة لدى المشتري أو الزبون، سواء بتخفیض تكالیف االستعمال أو برفع كفاءة االستعمال، 

المیزة التنافسیة الداخلیة فتعتمد على تفوق المؤسسة في التحكم في تكالیف التصنیع أو اإلنتاج، أما 

واإلدارة أو تسییر المنتوج الذي یعطي للمنتج قیمة، وذلك من خالل سعر التكلفة المنخفض عن 

على  المنافسین، وبالتالي على المؤسسة االقتصادیة أن تحقق میزة تنافسیة تمكنها من السیطرة

السوق الوطنیة والسوق الدولیة، وذلك من خالل إنتاج منتوجات ذات جودة ونوعیة عالیة تؤهلها 

ألن تكون مقبولة من طرف المستهلكین، ومما ال شك فیه أن المیزة التنافسیة ألي منتج جدید في 

  .وضع تنافسي تتحدد على أساس تمیزه وتكلفته مقارنة مع باقي المنتجات المنافسة له

من المؤلفین األكثر شیوعا الذي قاموا بتحدید مصادر المیزة التنافسیة  M.E. Porterعتبر ی

الوفورات االقتصادیة، زیادة : وحصرها في التكلفة والتمییز، إلى جانب المعاییر الكالسیكیة مثل

 هو في حقیقة األمر مرادف" التمییز"إنتاجیة عوامل اإلنتاج، تخفیض التكالیف، إذ أن معیار 

  .2، والذي على أساسه یتم التفضیل بین المنتوجات المعروضة في السوق"لجودة المنتوج"

  :ویوضح الشكل التالي مصادر المیزات التنافسیة

  

  

  

                                                 
 .49- 48حران عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص ص،:  1
 .89عبدوس عبد العزیز، مرجع سبق ذكره، ص :  2
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  مصادر المیزة التنافسیة: )1- 2( شكل رقم

 
Source :Tugrul Atamer Et Roland Calori, Diagnostic Et Decisions Strategiques, 

Dunod, Paris, 1998, P13 

سلعة كان أو _یتضح أن تحقیق المؤسسة المنتجة ألي منتوج جدید : من خالل الشكل أعاله

لمیزة تنافسیة یقوم في االعتبار األول على مراعاة حاجیات المستهلك أو مستعمل هذا _ خدمة

 المنتوج، من خالل االستماع له واألخذ بآرائه في جمیع أو بعض مراحل إنتاج وتسویق هذا

المنتوج، وهذا من أجل تعزیز درجة قبوله لهذا المنتوج، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أسعار 

وخصائص مكونات المنتوج هي األخرى لها تأثیر على جودته وتنویعه، فكلما كانت تكالیف اإلنتاج 

وارد منخفضة ومستوى التحكم في تكنولوجیات اإلنتاج الحدیثة كبیرا، ومستوى مهارة وكفاءة الم

  .البشریة مرتفعا كلما كان لذلك دور مهم في زیادة درجة تنافسیة المنتوج وقوله

  :الركائز األساسیة للمیزة التنافسیة وأهدافها: الفرع الثاني

إن واقع االقتصاد العالمي الیوم یلغي كافة الحدود االقتصادیة والسیاسیة بین الدول، وقد كان 

ل دورا كبیرا في ذلك، باإلضافة إلى دور التحریر التجاري وعولمة لتطور تكنولوجیا اإلعالم واالتصا

النشاط االقتصادي اإلنتاجي والمالي، هذا الواقع وضع المؤسسات االقتصادیة المنتجة للسلع 

والخدمات وفي كل دول العالم أمام حقیقة العمل على تطویر أدائها وتعزیز قدراتها التنافسیة أو 

ال لمن هو أقوى، األقوى اقتصادیا معناه الذي یمتلك قدرة أكبر على مغادرة السوق وفسح المج

التحكم في تكنولوجیات اإلنتاج الحدیثة، من یستطیع الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكین في 

جودة أكبر للمنتوجات، وأسعار أقل، واستجابة أكبر لتطلعات : جمیع األسواق، والرُّبان في ذلك

  .ورؤى المستهلكین

  



  التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني                                                                                            الفصل الثاني

 
64 

حقیق المؤسسات االقتصادیة لقدرات تنافسیة عالیة البد من تبني االستراتیجیات المناسبة ولت

لذلك، والتي تعتمد أساسا على ترجمة الخیارات والخطط التي تم بناءها إلى توجهات عملیة فوریة 

وآنیة، تتم ترجمتها في شكل منتج جدید ومقبول، عالي الجودة، منخفض التكلفة، وهذا من خالل 

العمل، رأس المال، المواد (حسین الكفاءة التشغیلیة المقترنة باالستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج ت

  .، وٕاذا تحقق هذا األمر أمكن القول أن المؤسسات رائدة في المنافسة...)الخام

ومن أجل اكتساب هذه المیزة هناك مجموعة من األسس والدعامات التي ینبغي على 

  : 1تمثل فیما یليالمؤسسة تتمتع بها، ت

  :ركائز المیزة التنافسیة: أوال

تعتبر هذه الدعامة من أسهل المفاتیح وأكثرها استخداما في المراحل : القدرة على التقلید .1

األولى للتنمیة الصناعیة، فتبدأ المؤسسة بإنتاج منتجات مماثلة لتلك الموجودة في السوق 

المنتجات قابل للتصدیر، وهذا ال یتأتى إال  محلیة كانت أو مستوردة، ثم تكوین فائض من هذه

من خالل جودة أفضل وتكلفة إنتاج أقل وبالتالي سعر تنافسي أقل، وتعرف هذه العملیة 

، أي اقتباس منتج من السوق، تفكیكه ومعرفة مراحل إنتاجه وخصائصه، "الهندسة العكسیة"بـ

 . رضه بسعر تنافسيوٕانتاج منتوج مثیل له أو تعدیله وتحسینه إن أمكن، بغرض ع

تأتي مرحلة التطویر بعد فهم كافة جوانب المنتجات التي تم تقلیدها، : القدرة على التطویر .2

وتلقي ردود أفعال الزبائن والمستهلكین حولها، وبعدها یتم إسناد األمر إلى قسم أو مركز 

على  البحث التطویر داخل المؤسسة من أجل مراجعة الجوانب السلبیة المسجلة والعمل

تصحیحها وتداركها من جهة، وتثمین الجوانب اإلیجابیة والعمل على تدعیمها، وكلما كان 

التطویر والتحسین ملموسا ومتناسقا مع متطلبات السوق وتطلعات الزبائن كلما نجح المشروع 

 . أو المؤسسة في اكتساب مزایا تنافسیة، وبالتالي تحسین أدائها وضمان مكانتها في السوق

تمثل القدرة على االبتكار مفتاحا أو دعامة أساسیة البد على المؤسسة : ة على االبتكارالقدر  .3

الطموحة اكتسابها، فهي تعود علیها بجملة من المنافع والمزایا التي تؤدي إلى تعزیز مكانتها 

في السوق وتقویة مركزها التنافسي أمام بقیة المنافسین، وتمنح هذه الدعامة للمؤسسة مزایا 

كاریة غیر مسبوقة، من خالل العمل على االستجابة لتطلعات المستهلكین، وال یتم ذلك إال ابت

                                                 
 .157-156، ص ص2004المزایا التنافسیة، مجموعة النیل العربیة، مصر،  محسن أحمد الخضیري، صناعة:  1
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من خالل البحث عن العباقرة وذوي القدرات االبتكاریة، ورعایتهم وتوفیر أفضل الظروف 

 . أمامهم لتسهیل تحقیق األهداف المرجوة من وراء عملهم

  :أهداف المیزة التنافسیة: ثانیا

دف الرئیسي للتنافسیة هو تعزیز قدرة االقتصاد الوطني على التعامل مع الخارج البد وأن اله

بفعالیة وكفاءة كبیرتین، مما یسمح له من االستفادة من الفرص التي یوفرها االقتصاد الدولي، وهذا 

ال یكون إال من خالل بناء اقتصاد تنافسي یملك العدید من الخصائص التي تؤهله للتفوق وتحقیق 

   :1فه، والتي من أهمهاأهدا

أجور، مرتبات، (زیادة الغنى وتراكمه والسعي نحو تحقیقه على جمیع األصعدة، كزیادة الدخل  -

أسهم ملكیة، سندات التمویل، صكوك (للعامل، وزیادة العائد ...) مكافآت، مساعدات

ذه من خالل ه...) قیمة مضافة، هامش الربح(للمؤسسة، وزیادة المردود ...) االستثمار

الزیادات تتم زیادة القدرة على االدخار، وبالتالي على االستثمار ورفع مستوى المعیشة والقدرة 

 االستهالكیة؛

االنفتاح الواسع على اآلخرین من خالل طرح منتجات على متعاملین اقتصادیین آخرین، ومن  -

 ثمة كسب عوائد ومردودات لم یكن من الممكن الوصول إلیها من خالل هؤالء؛

توغل في السوق العالمیة، أي التحول من تغطیة سوق محلیة إلى تغطیة كافة األسواق ال -

 .    العالمیة

  :لتنافسیةلمیزة اویوضح الشكل الموالي األهداف المختلفة ل

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 40نفس المرجع، ص:  1
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  التنافسیة المیزة أهداف ):2- 2( شكل رقم

  
 .157، ص2003معة، اإلسكندریة، فرید النجار، المنافسة والترویج التطبیقي، مؤسسة شباب الجا: المصدر

یوضح الشكل السابق مختلف أهداف التنافسیة، فهي تتنوع من أهداف متعلقة بربحیة 

المؤسسة وكیفیة تعظیمها وتعزیز حجم سوقها، وفرص متعلقة بتلبیة احتیاجات الزبائن وتوفیر ما 

سیاسات الحكومة یطلبونه من سلع وخدمات، وأهداف متعلقة بخدمة االقتصاد الوطني وتنفیذ 

الرامیة أساسا لجعل نشاط المؤسسات یهدف بالدرجة األولى إلى توفیر مختلف حاجیات األفراد 

داخل الدولة، وأهداف أخرى متعلقة بضمان حمایة البیئة واالستجابة للمعاییر البیئیة من طرف 

  . المؤسسة خالل تأدیة مهامها أو نشاطها اإلنتاجي

  :Porter یزة التنافسیة لبورترمقاربة الم: الفرع الثالث

المیزة النسبیة في الصناعات التي تبین مؤشرات المستقبل أنه لم یعد في الوسع البحث عن 

تعتمد على األیدي العاملة غیر الماهرة وحدها، بل أساس في الصناعات التي تحتاج إلى أیدي 

مدة على كثافة المهارة ، حیث ستكون الصناعات المعت)بفضل التعلیم والتدریب(عاملة ماهرة 

والمعرفة هي القطاعات الرائدة، ویعني هذا من وجهة نظر االقتصادي بورتر االنتقال من النظرة 

االستاتیكیة إلى النظرة الدینامیكیة للقدرة التنافسیة، أي من المیزة النسبیة إلى المیزة التنافسیة، حیث 
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مكن اكتسابها عن طریق االبتكار التنافسي، انه لیس ضروریا أن تكون میزة الدولة موروثة، إذ ی

حیث أن مصدر المیزة هو االبتكار ولیس توافر عوامل اإلنتاج أو االنتقال من المدخالت المادیة 

إلى المدخالت التكنولوجیة، وتتمثل هذه العوامل الحركیة في القدرة على تطویر واستغالل أسالیب 

ریة، مع الحفاظ على استمراریتها في ظل المنافسة التي والمهارات االبتكا) التكنولوجیا(التقنیة 

  .1أصبحت عالمیة أو كونیة

واعترافا بمواطن الضعف في التكلفة المبنیة على اإلطار المفاهیمي للتنافسیة، اقترح بورتر 

إطارا تحلیلیا لفهم كیف لمجموعة العوامل أن تتفاعل لبناء صناعة أو قطاع اقتصادي تنافسي، 

تم جمع هذه العوامل التي تحدد التنافسیة للمؤسسة أو الشركة في إطار أربع فئات واقترح أن ی

أصبحت " ماسة التنافسیة"أساسیة، والتي یمكن تمثیلها تخطیطیا لتنتج شكل الماسة، إن ما یدعى 

، وتتضمن هذه الماسة أربع مجموعات من محددات المیزة 2مقیاسا مرجعیا لتحلیل التنافسیة

ولیة، والتي تنعكس بالتالي في شكل التطویر والحفاظ على المیزة التنافسیة للشركات التنافسیة الد

  :الوطنیة في أنشطة أو صناعات معینة أو أجزاء منها، وتتمثل هذه المحددات فیما یلي

   :أحوال عوامل اإلنتاج: أوال

سة، وتنقسم عوامل اإلنتاج هي المدخالت الضروریة الالزمة لدعم قدرة صناعة ما على المناف

، وهذه ترتبط بشكل )األرض، العمل ، رأس المال(هذه العوامل إلى عوامل تقلیدیة أو موروثة 

التكنولوجیا الحدیثة، الید العاملة ( أساسي بالمیزة النسبیة للدولة، وعوامل غیر تقلیدیة أو مكتسبة 

دي بشكل أساسي إلى بناء ، وهي التي تؤ ...)الماهرة والمدربة، أسالیب اإلدارة والتنظیم الحدیثة

المیزة التنافسیة للدولة أو فروع األنشطة االقتصادیة المختلفة أو حتى منظمات األعمال، وهذه 

  .العوامل أكثر تأثیرا في المیزة التنافسیة من العوامل التقلیدیة أو الموروثة

  :أحوال الطلب المحلي: ثانیا

بمعنى طبیعة احتیاجات (لمحلي وتتمحور هذه النقطة حول تكوین أو بنیة الطلب ا

، وحجم ونمط معدل نمو الطلب المحلي، واآللیات التي یمكن من خاللها نقل )المستهلكین

تفضیالت المستهلك المحلي في دولة ما إلى األسواق العالمیة، ویعتبر تكوین الطلب المحلي هو 

صفات احتیاجات المستهلك أكثر العوامل تأثیرا على المیزة التنافسیة، وذلك من خالل تشكیله و 

                                                 
 .56نیفین حسین شمت، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .12فریدیریك النسون سیراد، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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المحلي، وتتمتع دولة ما بمیزة تنافسیة في نشاط أو صناعة معینة إذا كان الطلب المحلي یقدم 

للشركات المحلیة العاملة فیه صورة أكثر وضوحا، وفي وقت مناسب، قیاسا إلى ما تحصل علیه 

تقدما والكثیفة استخدام  الشركات األجنبیة المناسبة؛ وٕان ارتفاع حجم الطلب على السلع األكثر

التكنولوجیا یدفع إلى تطویر المنتجات ورفع مستوى جودتها بحیث تصبح أكثر قدرة على 

  .1المنافسة

ویقصد بذلك أن تكون للدولة صناعات ذات  :ات المرتبطة والصناعات المساندةالصناع: ثالثا

م في تعزیز المیزة مستوى عالمي، تكون مرتبطة ومساندة لبعضها البعض، األمر الذي یسه

التنافسیة للدولة في عدة أنشطة أو صناعات، أو في أجزائها، یقصد بالصناعات المرتبطة تلك 

التي تشترك في تقنیات اإلنتاج والمدخالت، وفي قنوات التوزیع والعمالء، أو تلك التي تقدم 

  .منتجات متكاملة أو مكملة

تعد إستراتیجیة المؤسسة  :عة المنافسة المحلیةإستراتیجیة المنشأة وهیكل الصناعة وطبی: رابعا

أمرا مهما لتوفیر بیئة محلیة مالئمة ومشجعة للمنافسة فیما بین المؤسسات الوطنیة، وهو ما 

ینعكس في رفع القدرة التنافسیة للدولة، وهذا البد أن یتم تحت غطاء من الحكومة ومتماشیا مع 

قتصاد الوطني بشكل عام، فالمنافسة المحلیة تمثل في سیاساتها االقتصادیة، وبما یخدم مصلحة اال

العادة حافزا قویا لخلق واستمراریة المیزة التنافسیة الدولیة في أنشطة أو قطاعات معینة من جهة، 

وباعثا قویا على التطویر واالبتكار من جهة أخرى، والشكل التالي یوضح ماسة بورتر أو المیزة 

  : التنافسیة كنظام متكامل

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
 .59نیفین حسین شمت، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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  ماسة بورتر: )3-2( الشكل رقم

  

فریدیریك النسون سیراد، تقییم التنافسیة للزراعة السوریة، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة ، سوریا، : المصدر

  .5، ص2011

العالقة بین المحددات المختلفة للمیزة التنافسیة كنظام حركي دینامیكي، یوضح الشكل السابق 

متبادلة، یأخذ بعین االعتبار ظروف المؤسسة الداخلیة وإمكانیاتھا یعمل باعتماد ومساندة 

وإستراتیجیة نشاطھا، وعالقتھا بالمحیط الخارجي، من خالل إبراز دور الطلب وھیكلھ، وكذا وفرة 

عوامل اإلنتاج ووضعیتھا، ومدى وفرة الصناعات الداعمة والمرتبطة بنشاط المؤسسة، ومحصلة 

  .في تعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد الوطني ھذا كلھ ھو مدى مساھمتھا
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  :التطور المفاهیمي من التنافسیة إلى القدرة التنافسیة: المبحث الثاني

إن أهم ما یمیز النشاطات االقتصادیة في الوقت الحاضر هو وقوعها تحت هاجس التنافس 

والخدمات بین مختلف دول العالم على الصعید العالمي، حیث أن الحواجز التقلیدیة النتقال السلع 

من ضرائب ورسوم جمركیة وحصص كمیة لم تعد هي ما یمیز طبیعة التجارة الدولیة، بل ظهرت 

معاییر جدیدة مرتبطة أساسا بالجودة والبیئة، كما صاحب ذلك تطور في المفاهیم المرتبطة 

ذا الجزء من الدراسة سوف نتناول بالتنافسیة وكیفیة تعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد الوطني، وفي ه

  .مختلف المفاهیم المتعلقة بالتنافسیة والقدرة التنافسیة من عدة وجهات نظر مختلفة

  :التنافسیة االقتصادیة، مفهومها وأهمیتها: المطلب األول

في هذا المطلب نتطرق إلى مفهوم التنافسیة كمصطلح جدید ظهر بعد مصطلح المنافسة، ثم 

أصبح یطبع السیاسات والتوجهات االقتصادیة لمنظمات األعمال ثم للدول، وكذا كفعل أو كسلوك 

  .أهمیة التنافسیة لكل من المنظمات والدول ودورها في تعزیز أدائها وتحسینه

  :التنافسیة، نشأتها وتطورها: الفرع األول

 لقد أصبح مصطلح التنافسیة یستخدم بشكل متكرر منذ أكثر من ثالثة عقود، وهذا من

طرف االقتصادیین والمنظمات الدولیة والسیاسیین والفاعلین االقتصادیین، وهذا في جمیع أنحاء 

العالم، وبشكل عام یشیر المصطلح إلى مجموعة العوامل األساسیة للنجاح االقتصادي على المدى 

لم، الطویل، فالتنافسیة أصبحت حجر الزاویة في خطابات االقتصادیین ومدیري األعمال عبر العا

  .وهذا في سیاق زیادة المنافسة بین المؤسسات وحتى بین الدول

في االقتصاد الدولي، وكیف أصبح " التنافسیة"وسنتطرق في هذا الفرع إلى نشأة مصطلح 

هذا المصطلح في غضون سنوات قلیلة كلمة مفتاحیة للسیاسات االقتصادیة التي تهدف إلى 

  .فرادالتحسین المستمر لرفاهیة جمیع السكان األ

لجانب التطبیقي والنظري في إدارة من خالل مالحظة بسیطة ل: نشأة المصطلح وتطوره: أوال

األعمال نكتشف أن هناك تدفقا مستمرا للمفاهیم الجدیدة وبشكل أصبح مألوفا، ثم تختفي من مجال 

االقتصاد اإلدارة، لكن استثناًء فإن مصطلح التنافسیة انتقل من نظریة إدارة األعمال إلى مجال 

والسیاسات العمومیة، ورغم أنه من بین المصطلحات غیر واضحة المعنى بدقة إال أنه یحتل مكانا 
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في النقاش العام، باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المفهوم یقودنا إلى مجموعة من األسئلة المهمة التي 

  .1ال غنًى عنها لفهم كیفیة توزیع الثروة على المستوى الوطني والدولي

فإنه وعلى الرغم من حداثة المصطلح على  REINERT2ب االقتصادي النرویجي وحس

الساحة االقتصادیة فإنه یرمز إلى أهم القضایا التي كانت تشكل محور السیاسات العامة على 

مدى الخمس مئة سنة الماضیة، ویشیر أیضا إلى أن االستخدام الصحیح لمصطلح التنافسیة 

وذج االقتصادي النیوكالسیكي، وهذا ما مكن بعد ذلك من تفسیر یكشف نقاط ضعف مهمة في النم

  .المعارضة التي واجهها بعض االقتصادیین نتیجة استخدام هذا المصطلح

غالبا ما یعرف مصطلح التنافسیة  :انتقال مصطلح التنافسیة إلى مستوى االقتصاد الدولي: ثانیا

جزئي فإنه مصطلح بسیط للغایة یشیر إلى بشكل سيء على المستوى الكلي، بینما على المستوى ال

قدرة الشركة على المنافسة، وكیف تنمو وتكون مربحة في السوق، بینما على المستوى الكلي لم 

المفهوم الوحید للتنافسیة على المستوى  Porterیكن هناك تعریف مقبول عالمیا، فحسب بورتر 

  .ق مستوى معیشة مرتفع ومستمر للمواطنینالوطني هو اإلنتاجیة، والهدف الرئیسي للدولة هو تحقی

عالوة على ذلك یقدم تقریر التنافسیة األوروبیة اثنین من االستخدامات المتمیزة للمصطلح، 

، ومن جهة أخرى إلى األداء النسبي )الحركیة أو الثابتة(فمن جهة یشیر إلى الكفاءة النسبیة 

  . و هذه التعاریف غیر كافیةوهنا أیضا تبد) الحصة السوقیة، (للتجارة الخارجیة 

سنة من نظریة التنافسیة وتوصل إلى أنه  500الذي قام بتحلیل _  REINERTوحسب 

وقد بدأ من تعریف _ رغم حداثة المصطلح فإن نفس األفكار المتعلقة به قد سادت منذ قرون

BRUCE SCOTT قدرة البلد تشیر التنافسیة الوطنیة إلى :" الذي قدم للتنافسیة التعریف التالي

أو إنتاج خدمات في التجارة الدولیة بما یؤدي إلى زیادة في المداخیل /على خلق، إنتاج، توزیع و

  . 3"ونمو في الموارد

وفقا للتعریفین السابقین فإن التنافسیة الوطنیة تتوقف على األنشطة القادرة على المنافسة 

   .ى حیاة األفراد في المجتمععلى المستوى الجزئي، وتؤدي في نفس الوقت إلى رفع مستو 

                                                 
1 : SEDDI Ali, Compétitivité économique: quel potentiel pour l'Algérie, Thèse Doctorat en sciences commerciales 
non publiée, Université d’Oran, 2011-2012, p16. 

2  :Erik S. Reinert: الجامعة في التنمیة واقتصادیات التكنولوجیا إدارة أستاذ ،1949من موالید سنة  اقتصادي وخبیر نرویجي أعمال رجل 
  .استونیا الین،ت في التقنیة

3 : SEDDI Ali, loc.cit. 
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 : تعریف التنافسیة االقتصادیة: الفرع الثاني

رغم االستخدام الكثیف لمفهوم التنافسیة إال أن الصول إلى توافق تام حول تعریف هذا 

المصطلح مازال أمرا بعید المنال، وعلیه فهناك الكثیر من التعاریف لهذا المصطلح یمكن أن 

     :نسردها فیما یلي

شیر مصطلح المیزة النسبیة كما هو معروف إلى أن الدولة تتمتع بمیزة نسبة تفوق الدول ی 

مقیسة بتكلفة الفرصة (األخرى، إذا كانت تستطیع إنتاج سلعة ما بتكلفة أقل من الدول األخرى 

هو أكثر تعریفات  Laura D’andrea Tyson، وفي هذا اإلطار یعتبر التعریف الذي قدمه )البدیلة

تشیر التنافسیة الدولیة إلى قدرة دولة ما على إنتاج سلع وخدمات :" افسیة شیوعا، ویتمثل فيالتن

تلبي احتیاجات األسواق العالمیة، وتساعد في ذات الوقت على تحقیق ارتفاع في متوسط نصیب 

 . 1"الفرد من الدخل القومي لرعایا الدولة المعنیة، والعمل على الحفاظ واستمراریة هذا االرتفاع

بشرط حریة وعدالة (ولقد أوضحت إحدى الدراسات األخرى، أن التنافسیة تعني قدرة الدولة 

على إنتاج السلع والخدمات التي تقابل اختبار المنافسة العالمیة واالستمرار في المحافظة ) السوق

عدالته على الدخل الحقیقي لمواطنیها والتوسع فیه، وفي هذا التعریف تتضح أهمیة حریة السوق و 

السلع (كشرط ضروري لتدعیم قدرة الدولة على المنافسة، وقدرتها على زیادة الدخل الحقیقي 

  .لمواطنیها) النقدي(ولیس الدخل االسمي ) والخدمات المستهلكة

بالنسبة لبعض الكتاب فإن التنافسیة هي القدرة على اختراق األسواق واحتالل مكانة هامة 

  .افسیة تعكس القدرة على المحافظة على میزان تجاري موجبفیها، وبالنسبة آلخرین التن

تنافسیة الدول تمثل حقل من حقول المعرفة االقتصادیة الذي یحلل الوقائع والسیاسات التي 

توفر اإلطار المناسب لجعل الدول قادرة على خلق والحفاظ على البیئة التي تدعم خلق المزید من 

 .2)تعریف أكادیمي(هار لألفراد الثروة للمؤسسات والمزید من االزد

: هناك تعریف آخر أكثر اختصارا، أقل اكتماال ولكن أكثر توجیها نحو عالم األعمال ویقول

تنافسیة الدول تقول بتحلیل وتصنیف قدرات الدول على خلق وصیانة البیئة التي تدعم تنافسیة 

  ).  تعریف عالم األعمال(المؤسسات 

                                                 
 .22نیفین حسین شمت، مرجع سبق ذكره، ص:  1

2 : SEDDI Ali, op.cit, p19. 
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  :سیةأهمیة التناف: الفرع الثالث

تزاید االهتمام بموضوع التنافسیة بعد التطورات والتغیرات في البیئة االقتصادیة العالمیة، 

، كأداة لتحقیق واستدامة النمو والرفاه 2008خاصة مخلفات األزمة االقتصادیة العالمیة لعام 

 االجتماعي، وخاصة في ما یتعلق بأثر تحقیق مزید من الفعالیة االقتصادیة على خلق فرص

  .الشغل وتوزیع الدخل بین مختلف شرائح العمل، وأثر ذلك على مستویات الفقر

كما یوفر النظام العالمي الجدید المتمثل بتحریر قیود التجارة العالمیة، تحدیا كبیرا وخطرا 

محتمال لدول العالم، أو باألحرى شركاته، وبخاصة تلك الموجودة في الدول النامیة، إال أن هذا 

الوقت ذاته یشكل فرصة للبلدان النامیة كذلك، إن أمكن االستفادة منه، فأهمیة التنافسیة النظام في 

تكمن في تعظیم االستفادة ما أمكن من الممیزات التي یوفرها االقتصاد العالمي والتقلیل من 

فهوم ویشیر تقریر التنافسیة العالمي إلى أن الدول الصغیرة أكثر قدرة على االستفادة من م. سلبیاته

التنافسیة من الدول الكبیرة، حیث تعطي التنافسیة الشركات في الدول الصغیرة فرصة للخروج من 

محدودیة السوق الصغیر إلى رحاب السوق العالمي، وسواء اتفقنا مع هذا القول أم ال، فإنه البد 

  .1نفي نهایة المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتمیات القرن الحادي والعشری

ومن المعلوم أنه في الوقت الحاضر الشركات هي التي تتنافس ولیست الدول، وعلیه فإن 

الشركات التي تملك قدرات تنافسیة عالیة تكون قادرة على المهمة في رفع مستوى معیشة أفراد 

دولها بالنظر إلى أنه وكما أشارت تقاریر دولیة، أن مستوى معیشة دولة ما یرتبط بشكل كبیر 

ح الشركات العاملة فیها وقدرتها على اقتحام األسواق الدولیة من خالل التصدیر أو االستثمار بنجا

ففي العقود األخیرة كانت التجارة العالمیة واالستثمار األجنبي المباشر في العالم "األجنبي المباشر 

  .2"ینموان بشكل أسرع من نمو الناتج العالمي

  :3افسیة في النقاط التالیةومما سبق یمكن أن نلخص أهمیة التن

ارتفاع العائد والمردود، ومنه ضمان مستوى أفضل للدخل ومستوى معیشة جید ومستوى أمان  -

 .مستقبلي رائع بعید من الخطر والمخاطرة

                                                 
 .90ریاض بن جلیلي، مرجع سبق ذكره، ص:  1
  :التنافسیة وتجربة األردن، وثیقة الكترونیة متاحة على الرابط:  2
 api.org/images/publication/pdfs/226/226_wps0004.pdf-http://www.arab10/01/2017، تاریخ اإلطالع 5، ص. 
 .ریاض بن جلیلي، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة:  3
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ازدیاد القدرة وامتالك المهارة ورفع الكفاءة سواء المادیة أو البشریة، واستغالل الفرص  -

 .ونشر وتوسیع وزیادة الطاقات والقدرات االستثماریة االستثماریة المتاحة وتعمیقها،

االستقرار الوظیفي المتنامي والنمو الفاعل المستمر، سواء في مجال العمل والنشاط  -

 .االقتصادي الذي یمارسه هذا الفرد أو في إطار المجتمع

راسخة وثابتة  اختراق األسواق األجنبیة المختلفة بفعالیة وجدارة والتمركز والتموقع فیها بقواعد -

 .من خالل مراكز ونقاط تسویق وبیع

ضمان بقاء واستمرار نشاط المؤسسات وتحسین أدائها من خالل استغالل أمثل وكامل لكل  -

 .مجاالت ومیادین التنافس

  :القدرة التنافسیةمن التنافسیة إلى : المطلب الثاني

ة بالتنافسیة، حیث لقد حدث تطور ملحوظ في استخدام المفاهیم والمصطلحات ذات الصل

نجد أن أغلب الكتابات الحدیثة تركز على استخدام مفهوم التنافسیة لإلشارة إلى المنافسة على 

المستوى الجزئي، ومفهوم القدرة التنافسیة عند اإلشارة إلیها على المستوى الكلي، وهذا المطلب 

مات الدولیة واإلقلیمیة ذات یستعرض لنا مفهوم التنافسیة من وجهة نظر العدید من الهیآت والمنظ

الصلة والباحثین في المجال االقتصادي، كما یبرز لنا مختلف محددات القدرة التنافسیة للدول وكذا 

  .  أهمیتها

  :مفهوم القدرة التنافسیة: الفرع األول

تشیر الكثیر من المراجع واألبحاث المتعلقة بموضوع التنافسیة والقدر التنافسیة إلى أن هناك 

بقا كبیرا بین المفهومین، وعادة ما یستعمل المصطلحان لتأدیة نفس الغرض، وفیما یلي سوف تطا

نحاول تقدیم عرض شامل ومفصل حول مختلف الجوانب المتعلقة بالتنافسیة والقدرة التنافسیة وعلى 

  .مختلف المستویات من الجزئیة إلى الكلیة

مستوى المؤسسة یمكننا أن ندرج جملة من على : المؤسسات تعریف التنافسیة على مستوى: أوال

  :التعاریف على النحو التالي
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القدرة على إنتاج السلع والخدمات بالنوعیة :" التعریف البریطاني للتنافسیة ینص على أنها .1

الجیدة والسعر المناسب وفي الوقت المناسب، وهذا یعني تلبیة حاجات المستهلكین بشكل أكثر 

 .1"كفاءة من المنشآت األخرى

تعني القدرة على تزوید المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالیة من المنافسین  .2

اآلخرین في السوق الدولیة، مما یعني نجاحا مستمرا لهذه المؤسسة على الصعید العالمي في 

ظل غیاب الدعم والحمایة من قبل الحكومة، ویتم ذلك من خالل رفع إنتاجیة عوامل اإلنتاج 

 . 2)العمل ورأس المال والتكنولوجیا(فة في العملیة اإلنتاجیة الموظ

التنافسیة هي قدرة المؤسسة على تخفیض تكالیف اإلنتاج إلى مستوى منخفض مقارنة  .3

 .3بمنافسیها

التنافسیة هي قدرة المؤسسة على بیع منتجاتها بالسعر الذي یسمح لها بأداء التزاماتها اتجاه   .4

 .4لنمو المستمرالغیر ویضمن لها تحقیق ا

إن مفهوم التنافسیة األكثر وضوحا یبدو على مستوى المشروع، وبتبسیط شدید فإن المشروع 

قلیل الربحیة هو مشروع لیس تنافسیا، وحسب النموذج النظري للمزاحمة الكاملة فإن المشروع ال 

وهذا یعني أن  یكون تنافسیا عندما تكون كلفة إنتاجه المتوسطة تتجاوز سعر منجزاته في السوق،

موارد المشروع ُیساء تخصیصها وأن ثروته تتضاءل أو تتبدد، وضمن فرع نشاط معین ذي 

منتجات متجانسة یذمكن للمشروع أن یكون قلیل الربحیة ألن تكلفة إنتاجه المتوسطة أعلى من 

أو  تكلفة منافسیه، وقد یعود ذلك إلى أن إنتاجیته أضعف أو أن عناصر اإلنتاج ُتكّلفه أكثر

  .للسببین معا

نموذجا لتحلیل الصناعة وتنافسیة المشروع من خالل القوى الخمس  Austinویقدم أوستن 

  :5المؤثرة على تلك التنافسیة وهي

 تهدید الداخلین المحتملین إلى السوق؛ -

                                                 
، على 10، ص2003، دیسمبر 24عربي للتخطیط، الكویت، العددمحمد عدنان ودیع، القدرة التنافسیة وقیاسھا، سلسلة جسر التنمیة، المعھد ال:  1

 .5/1/2017، تاریخ االطالع  api.org/images/publication/pdfs/93/93_develop_bridge24.pdf-http://www.arab:الرابط
دراسة لآلثار المتوقعة على تنافسیة الصادرات _میة سرحان، أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة سا:  2

 .34، ص2011- 2010، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، جامعة سطیف، _الجزائریة
لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة قسنطینة، لزھر العابد، إشكالیة تحسین القدرة التنافسیة ل:  3

 .40، ص2012-2013
 .المرجع نفسھ:  4
 .محمد عدنان ودیع، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة:  5
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 قوة المساومة والتفاوض التي یمتلكها الموردون للمشروع؛ -

 رون لمنتجات المشروع؛قوة المساومة والتفاوض التي یمتلكها المشت -

 تهدید اإلحالل، أي البدائل عن منتجات المشروع؛ -

  .المنافسون الحالیون للمشروع في صناعاته -

ویشكل هذا النموذج عنصرا هاما في السیاسة الصناعیة والتنافسیة على مستوى المشروع، 

األخص في  وجاذبیة المنتجات لمشروع ما یمكن أن تعكس الفاعلیة في استعمال الموارد وعلى

  .مجال البحث والتطویر أو الدعایة

  :قطاع النشاط تعریف التنافسیة على مستوى: ثانیا

إن بعد التنافسیة له عالقة بتوازن النظام االقتصادي والذي یجب أن ُیَقیَّم؛ إن عنوان الكتاب 

ن حیث ، هو في الحقیقة مضلل م"المیزة التنافسیة لألمم"بورتر .ي.التوضیحي المؤلف من قبل م

أنه ال ینظر ألداء الدولة ولكن یقترح إطارا تحلیلیا لتقییم أداء الصناعة لهذه الدولة، أو لعنقود 

من الصناعات، أو لقطاع؛ وفي الحقیقة إن اإلطار التحلیلي یأخذ باالعتبار الدولة أو ) مجموعة(

لتستطیع أن تنافس البلد كمجموعة من المصادر والعوائق التي تؤثر على إمكانیات هذه الصناعة 

مصادر طبیعیة، (أو ال؛ ومن جانب آخر إن نفس المستوى من المصادر والعوائق في بلد معین 

یمكن أو ال یمكن أن ...) التمركز، مستوى تعلیمي، دعم البحوث، تشریعات تجاریة، أنظمة مالیة

إن نفس طراز  یؤدي في قطاع ما أو في صناعة هذا البلد لیصبح تنافسیا أو ال، وبشكل مشابه،

  .1الصناعة یمكن أن یكون تنافسیا في دولتین لهما مصادر طبیعیة مختلفة

ویتم تحلیل تنافسیة القطاع ویعبر عنها بتنافسیة الصناعة في منطقة أو دولة ما من خالل 

المقارنة مع قطاع آخر یمارس نفس النشاط في منطقة أو دولة أخرى تتبادل معها، ویمكن 

ة المقارنة على أهم المؤسسات المكونة للصناعة، أما مؤشرات الحكم على االعتماد في عملی

تنافسیة الصناعة فتتمثل في إنتاجیة عناصر اإلنتاج والتكلفة الوسیطة للوحدة، فإذا كانت أعلى أو 

تساوي المتوسط السائد في الصناعات األخرى المنافسة، فیمكن القول أن القطاع قادر على 

  .المنافسة

                                                 
  .5فریدیریك النسون سیراد، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 files/policy_studies/ar/25_agr_competitiveness_ar.pdf-http://www.agriportal.gov.sy/public/dwnld  تاریخ االطالع

10/01/2017. 
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تعریف تنافسیة القطاع على أنها قدرة المؤسسات المنتمیة لنفس القطاع الصناعي  كما یمكن

في دولة ما على تحقیق نجاح مستمر في األسواق الدولیة دون االعتماد على الدعم والحمایة 

الحكومیة، وهذا ما یؤدي إلى تمیز تلك الدولة في هذه الصناعة، ویجب تحدید القطاع بدقة فمثال 

المواصالت ال یمكن خلطه مع قطاع اإللكترونیات، ألن مجاالت وظروف اإلنتاج قطاع صناعة 

    1.تختلف

  :تعریف التنافسیة على مستوى الدولة: ثالثا

اهتم الكتاب واالقتصادیون وكذا المنضمات والهیئات الدولیة بتعریف التنافسیة على مستوى 

اع النشاط، لذلك نجد أن لها العدید الدول أكثر من تعریف التنافسیة على مستوى المؤسسات وقط

من التعاریف المختلفة، وهذا باختالف الزاویة التي ُینَظر منها إلى التنافسیة، ومن أهم هذه 

  : التعاریف

قدرة الدولة على : " یعرف التنافسیة على أنها :تعریف المجلس األمریكي للسیاسة التنافسیة .1

یة وفي نفس الوقت تحقق مستویات معیشة إنتاج سلع وخدمات تنافس في األسواق العالم

 .2"مطردة في األجل الطویل

عرف المجلس األوروبي في اجتماعه ببرشلونة سنة  :تعریف المجلس األوروبي ببرشلونة .2

القدرة على التحسین الدائم لمستوى معیشة مواطنیها وتوفیر :" تنافسیة الدولة على أنها 2000

هي تغطي مجال واسع وتخص كل السیاسة مستوى تشغیل عال وتماسك اجتماعي، و 

 ".االقتصادیة

المدى الذي من :" تعرفها على أنها :OCDEتعریف منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة  .3

خالله تنتج الدولة وفي ظل شروط السوق الحرة والعادلة، منتجات وخدمات تنافس في األسواق 

، 3"الحقیقي ألفرادها في األجل الطویل العالمیة، وفي نفس الوقت یتم تحقیق زیادة في الدخل

القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تواجه اختبار المزاحمة :" وتعرفها كذلك على أنها

، كما تعرفها على "الخارجیة في الوقت الذي تحافظ فیه على توسیع الدخل المحلي الحقیقي

                                                 
 .34سامیة سرحان، مرجع سبق ذكره، ص:  1
http://www.arab-: على الرابط. 5، ص2002، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، - حالة مصر–اعم للتنافسیة نویر طارق، دور الحكومة الد:  2

api.org/images/publication/pdfs/234/234_wps0302.pdf ،12/05/2017، تاریخ االطالع. 
 .نفسھ:  3
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مستویات توظیف لعوامل اإلنتاج  قدرة المشاریع والصناعات والدول واألقالیم على خلق:" أنها

 .1"بشكل دائم في األجل الطویل

عرف المنتدى االقتصادي العالمي التنافسیة الدولیة  :تعریف المنتدى االقتصادي العالمي .4

قدرة الدولة على بیع السلع والخدمات بربحیة في األسواق الدولیة، بحیث تتمكن من :" كالتالي

، وهناك تعریف آخر "2یمكنها من الوفاء بالتزاماتها الدولیةتحقیق فائض في المیزان التجاري 

تتمثل التنافسیة الدولیة في القدرة المستمرة على تحقیق معدالت نمو مرتفعة " للمنتدى 

 ".3ومستدیمة في دخل الفرد الحقیقي مقاسا بنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

رتكز أساس على التفوق اإلنتاجي وعلى قدرة وعموما فإن تعریفات التنافسیة لدى المنتدى ت

االقتصاد على تحویل الناتج إلى األنشطة عالیة اإلنتاجیة، والتي ینتج عنها ارتفاع األجور 

   . الحقیقیة

 :4یرى بأنها قدرة البلد على :تعریف معهد التنافسیة الدولیة .5

 :، ویقصد بالكفاءة"أن ینتج أكثر وأكفأ نسبیا" - أ

 ل تحسینات في اإلنتاجیة واستعمال الموارد بما فیها التقنیة والتنظیممن خال: تكلفة أقل. 

 وفقا ألفضل معلومات السوق وتقنیات اإلنتاج: جودة أعلى. 

 وهي االرتباط مع الحاجات العالمیة، ولیس فقط المحلیة، في المكان والزمان ونظم : المالءمة

 . ة كافیة في اإلنتاج والتخزین واإلدارةالتورید، باالستناد إلى معلومات حدیثة عن السوق ومرون

أن یبیع أكثر من السلع المصنعة والتحول نحو السلع عالیة التصنیع والتقنیة، وبالتالي ذات "  - ب

قیمة مضافة عالیة في السوقین الخارجي والمحلي، وبالتالي یتحصل على عوائد أكبر متمثلة 

 ".اصر التنمیة البشریةفي دخل قومي أعلى للفرد، وذي نمو مطرد، وهو أحد عن

أن یستقطب االستثمارات األجنبیة المباشرة بما یوفره البلد من بیئة مناسبة وبما ترفعه "  - ت

 ".االستثمارات األجنبیة من المزایا التنافسیة التي ُتضاف إلى المیزة النسبیة

                                                 
 . 22نیفین حسین شمت، مرجع سبق ذكره، ص:  1
  .118عبدوس عبد لعزیز، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .نفسھ:  3
 .7- 6محمد عدنان ودیع، مرجع سبق ذكره، ص ص:  4
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داء الحالي تتعلق التنافسیة الوطنیة باأل:" وقد توصل فریق المعهد إلى التعریف الموجز التالي

، ووضع لهذا التعریف "والكامن لألنشطة االقتصادیة المرتبطة بالتنافس مع الدول األخرى

  .  مجاال یتناول األنشطة التصدیریة ومنافسة الواردات واالستثمار األجنبي

 : تعریف الباحثین ورجال االقتصاد .6

مفادها أن نجاح تحقیق  یقوم على نقطة أساسیة،" M. Porter"مفهوم التنافسیة الدولیة عند  - أ

التنافسیة على مستوى المؤسسات أو على مستوى قطاع النشاط یعتمد بشكل أساسي على 

مستوى الدولة، وأن تنافسیة الدولة إنما تركز في المقام األول على اإلمكانات والطاقات 

ولیة عند المتاحة ف الصناعة لكي تمارس التطویر والتحسین المستمر، وعلیه فإن التنافسیة الد

Porter 1تستلزم مشاركة فعالة للدولة. 

بأن تعریف التنافسیة ألمة ما هو قدرتها على تولید الموارد الالزمة   Aldingtonیرى  - ب

 .لمواجهة الحاجات الوطنیة

إن التنافسیة لبلد ما هي قدرته على خلق :" كما یلي Scott and Lodgeیعرفها أیضا  - ت

 .2"ات في التجارة الدولیة بینما یكسب عوائد متزایدة لمواردهوٕانتاج وتوزیع المنتجات أو الخدم

كما أن هناك بعض التعاریف التي تركز على میزان المدفوعات، وتعاریف أخرى تطبق المئات 

من المؤشرات الموضوعیة والذاتیة لتقییم ما إذا كان البلد یولد نسبیا من الثروة في األسواق 

والقدرة على الحفاظ على حصص األسواق، وفي الوقت نفسه  الدولیة أكثر مما یولده منافسوه

  .القدرة على توفیر مداخیل مستدیمة أعلى وعلى تحسین المعاییر االجتماعیة والبیئیة

إن مجمل التعاریف سابقة الذكر المتعلقة بمفهوم التنافسیة على مستوى الدولة تشترك في جملة من 

  :الخصائص أهمها

اذ إلى األسواق الخارجیة بمنتجات عالیة الجودة ومنخفضة قدرة المؤسسات على النف -

 التكلفة؛

أن ینعكس هذا النفاذ في شكل تحسن أداء مؤشرات االقتصاد الكلي، خاصة الناتج الداخلي  -

 الخام؛

   .أن تؤدي إلى تحسن مستوى معیشة المواطنین ورفع مستوى رفاهیتهم -

                                                 
 .117عبدوس عبد العزیز، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .5محمد عدنان ودیع، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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  :وأبعادها أنواع القدرة التنافسیة، محدداتها: الفرع الثاني

تمثل شرطا أساسیا لالزدهار االقتصادي، االجتماعي، وحتى السیاسي،  أصبحت التنافسیة

فقد فرضت نفسها منذ فترة كإطار ال مفر له لكل المتدخلین في السوق، وتحتل جوهر اآللیات 

خاص الدائمة في العولمة التجاریة للسلع والخدمات، وتقوم على قدرة الشركات على تولید اهتمام 

، مع مراعاة الظروف االقتصادیة المحیطة بها، كما ...)الزبائن، األجراء، المساهمین(بین شركائهم 

تنبع أهمیة التنافسیة من كونها تعمل على توفیر البیئة التنافسیة المناسبة التي تضمن أفضل كفاءة 

ن اإلنتاجیة ورفع في تخصیص الموارد واستخدامها، ودعم االبتكار والتطویر بما یعود على تحسی

مستوى األداء وانخفاض التكالیف واألسعار، وبالتالي زیادة الناتج المحلي والدخل الفردي فیؤدي 

إلى تحسین مستویات معیشة األفراد، باإلضافة إلى أن التنافسیة تعمل بشكل أساسي على مجابهة 

یة والدول، أال وهي مشكلة أهم العقبات التي تواجه كفاءة وٕانتاجیة المؤسسات واألنشطة االقتصاد

ضیق السوق المحلي، التي عادة ما تعیق عملیة االستفادة من وفورات الحجم، وعلیه فإن توفیر 

بیئة تنافسیة تعتبر أداة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادیة وتعزیز النمو االقتصادي وتحسین 

  .  مستویات المعیشة

  :بین األنواع التالیة للقدرة التنافسیة یمكن التمییز: أنواع القدرة التنافسیة: أوال

وتتضح من خالل اسمها، فهي تقوم أساس على األسعار، من  :تنافسیة السعر أو التكلفة .1

خالل تعدیل هذه األخیرة، فالكیان االقتصادي دائما في مواجهة المنافسین، وبالتالي یتعلق 

المنتوج، وأیضا یتعلق بهیكل  األمر بقدرته على االستجابة لهذه المنافسة فیما یرتبط بسعر

تكالیف اإلنتاج، ومن منظور دینامیكي یتم تحدید الوضع التنافسي للشركة من خالل قدرتها 

على االستفادة من التطورات التقنیة التي تساعد على زیادة مكاسب اإلنتاجیة المتعلقة 

عریة یعبر عن هیكل بانخفاض تكلفة إنتاج الوحدة؛ وبالنسبة للبلد فإن مفهوم التنافسیة الس

األسعار التكالیف في اقتصاد ما ومدى اقترب هذا الهیكل من الشركاء التجاریین للدولة، وال 

یعكس كل الخصائص التي تسمح ببین المنتوج، ألن ذلك یعتمد جزئیا على سعر الصرف 

، وباختصار یمكن القول هنا أن البلد ذو التكالیف األرخص یتمكن من تصدیر سلعه 1أیضا

 .إلى األسواق الخارجیة بصورة أفضل، مع األخذ هنا أثر سعر الصرف

                                                 
1 : SEDDI Ali, op.cit, p62. 
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غیر التقنیة  باعتبار أن حدود التنافسیة معرفة بالعدید من العوامل :التنافسیة غیر السعریة .2

وغیر السعریة، فإن بعض الكتاب یتكلمون عن المكونات غیر السعریة في التنافسیة؛ فعلى 

غیر السعریة یشمل جمیع العوامل التي تفرق المتنافسین على صعید المؤسسة مفهوم التنافسیة 

أساس اإلنتاج، ویستند هذا التمییز على االستثمار في البحث والتطویر واالبتكار، وهو ما 

یعطي الشركات قوة احتكار لدرجة تمكنها من بیع منتجاتها بأسعار تفوق تكلفة اإلنتاج  مقارنة 

توى القطري فإنها تعكس قدرة االقتصاد على اقتناص الطلب مع باقي المنافسین؛ أما على المس

، وهي )فهي تعكس جودة التخصص(بواسطة عوامل أخرى غیر السعر والتأقلم مع توجهاته 

تتعلق أساسا باالستثمار، القدرة على التكیف والمرونة في تخصیص عوامل اإلنتاج 

 .1واالبتكار

والمالءمة، عنصر اإلبداع التكنولوجي، وعیة وتشمل باإلضافة إلى الن: التنافسیة النوعیة .3

فالبلد ذو المنتجات المبتكرة وذات النوعیة الجیدة، واألكثر مالءمة للمستهلك، وحیث 

المؤسسات المصدرة ذات السمعة الحسنة في السوق، یتمكن من تصدیر سلعه حتى ولو كانت 

 .2أعلى سعرا من سلع الدول المنافسة

تنافس المشروعات من خالل النوعیة في صناعات عالیة التقنیة، حیث ت: التنافسیة التقنیة .4

 . 3وهي إجماال تشیر إلى البحث واالبتكار وتراكم المعرفة التكنولوجیة والكفاءة

بین التنافسیة  2000كما یمیز أیضا تقریر التنافسیة العالمیة للمنتدى االقتصادي العالمي لسنة 

ركز على مناخ األعمال وعملیات المؤسسات واستراتیجیاتها، ، وتCCIالظرفیة أو الجاریة، ودلیلها 

الخ، وبین التنافسیة ...وتحتوي على عناصر مثل التزوید، التكلفة، النوعیة، الحصة من السوق 

، وتركز على اإلبداع التكنولوجي ورأس المال البشري والفكري، وتحتوي GCIالمستدامة ودلیلها 

ال البشري واإلنتاجیة، مؤسسات البحث والتطویر، الطاقة على عناصر مثل التعلیم ورأس الم

  .  4اإلبداعیة، الوضع المؤسسي، وقوى السوق

                                                 
1 : ibid, pp62-63. 

  .37سامیة سرحان، مرجع سبق ذكره، ص:  2
3 : MARNIESSE S. & FILIPIAK E, Compétitivité et mise à niveau des entreprises : Approches théoriques et 
déclinaisons opérationnelles, P 46. 

 .37سامیة سرحان، مرجع سبق ذكره، ص:  4
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عالوة على ما سبق، ُیَعرَّف مفهوم القدرة التنافسیة أیضا بالنظر إلى البعد الزمني إلى 

  :1نوعین

 وهذا من خالل المقارنة مع أداء المنافسین؛: القدرة التنافسیة قصیرة األجل .1

وتتضمن عملیة إعداد الشروط أو الظروف الهیكلیة لتحسین : لقدرة التنافسیة طویلة األجلا .2

 . تنافسیة البلد

  :محددات القدرة التنافسیة: ثانیا

على مستوى الدولة، كما على مستوى المؤسسة، فإن التنافسیة ترتبط بمجموعة من العوامل 

تنافسیة هناك العدید من محددات األداء على أو المحددات سواء وطنیا أو دولیا، وحسب تقاریر ال

األول على مستوى المؤسسة : مستوى المؤسسة، والتي تهدف في المقام األول إلى تحقیق هدفین

وهو تحسین جودة المنتجات وكذا تخفیض أسعار بیعها، بما یؤدي إلى احتالل المؤسسة وضعیة 

الجودة، والثاني على مستوى /ر السعرتنافسیة تعكس قدرتها على مراقبة وبشكل جید تطور تقری

الموارد الطبیعیة، التكنولوجیا، االبتكار، وفورات الحجم، : الدولة، وهذه المحددات تختلف بین

  ...التنظیم والسیاسات التجاریة، سعر الصرف وخصائص المنتجات

، التنافسیةیمكننا التمییز بین أربع مستویات لمحددات  :المستویات األربعة لمحددات التنافسیة .1

، وهي عوامل )MECRO(، جزئي )MESO(، متوسط )MACRO(، كلي )META(كبیر 

 .2)كلي وجزئي(ذات تأثیر حاسم، فهي أساسا ذات طبیعة اقتصادیة على مستویات معینة 

بین الشركات، بما في ذلك الجوانب /وتتعلق بالظروف داخل: MICROالمستوى الجزئي  .1.1

اص، االبتكار، واالندماج التكنولوجي، نقل المعلومة، اإلنتاجیة والتنظیم الصناعي الخ

 .باإلضافة إلى المؤسسات المنظمة للعالقات بین المؤسسات

هذا المستوى یشمل خدمات البنیة التحتیة الداعمة : MESOالمستوى المتوسط  .2.1

للمؤسسات، والسالسل بین المؤسسات، خاصة كانت أو عامة، الجوانب التكنولوجیة والبیئیة 

 .ضافة إلى العمل الذي ینتمي إلى هذا المستوىباإل

                                                 
1 : MARNIESSE S. & FILIPIAK E, op.cit.,47. 
2 : SEDDI Ali, op.cit, p64. 



  التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني                                                                                            الفصل الثاني

 
83 

ونجد في هذا المستوى السیاسات والمؤسسات العامة والخاصة  :MACROالمستوى الكلي  .3.1

الوطنیة الموجهة نحو تحسین القدرة التنافسیة لقطاعات محددة، كالسیاسة النقدیة والجبائیة، 

 . السیاسة التجاریة وسیاسة سعر الصرف

: ویمكننا اعتبارها من بین العوامل األساسیة على هذا المستوى :METAالمستوى الكبیر  .4.1

وهي عبارة عن خطة منظمة سیاسیا واقتصادیا موجهة نحو التنمیة، القدرة على وضع 

  . االستراتیجیات والسیاسات، وأیضا أنظمة المناسبة للتعلیم، التغییر التماسك واالجتماعي

ن البحث عن محددات القدرة التنافسیة على مستوى إ :محددات القدرة التنافسیة للمؤسسة .2

المؤسسة یأخذ عدة أبعاد، باإلضافة إلى مشاكل السعر والجودة، هناك أیضا مشاكل 

هنا إثنا عشر عامال رئیسیا، بما فیها  COVIN1التصمیم، التسویق واإلدارة، وقد استخدم 

 .تنافسیة الشاملة للمؤسسةلقیاس القدرة ال... هیكل الشركة، مواردها البشریة، ثقافتها

قدرات "باإلضافة إلى المؤشرات، مفهوم القدرة التنافسیة ال بد أن یترافق جنبا إلى جنب مع 

، بالنظر إلى الموارد المتاحة أو المحتملة، المادیة منها والمالیة، التكنولوجیة والبشریة، "المؤسسة

  .القدرات والعالقة فیما بینهاولفحص الحالة التنافسیة للمؤسسة یجب تقییم كل من هذه 

  :2ویمكن إیجاز أبرز محددات القدرة التنافسیة للمنتجات السلعیة والخدمیة في

تلعب الحكومة دورا هاما في زیادة القدرة التنافسیة للسلع والخدمات من : دور الحكومة .1.2

اءات خالل توفیر خدمات البنیة التحتیة المساندة، واتباع السیاسات االقتصادیة واإلجر 

اإلداریة المعززة لقدرة التنافسیة باإلضافة إلى وضوح وشفافیة القوانین المنظمة للبیئة 

 .االستثماریة

ویعتبر هذا العنصر من أهم محددات القدرة التنافسیة الرتباطها بتحدید : تكالیف اإلنتاج .2.2

معنى أن أسعار المنتجات، وترتبط القدرة التنافسیة بعالقة عكسیة مع تكالیف اإلنتاج، ب

 .القدرة التنافسیة لمؤسسة معینة تزداد كلما تمكنت هذه األخیرة من تخفیض تكالیف إنتاجها

تتعزز القدرة التنافسیة لمؤسسة معینة من خالل رفع مستوى جودة ونوعیة  :الجودة والنوعیة .3.2

منتجاتها، وذلك عن طریق االهتمام بنوعیة وجودة مدخالت اإلنتاج ومستوى مهارات 

                                                 
1 : ibid., p65. 

 .39سامیة سرحان، مرجع سبق ذكره، :  2
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ن ومدى استیعابهم للتكنولوجیا الحدیثة، وبالتالي مستوى إنتاجیتهم، ویتحقق التمییز العاملی

 .النوعي لمنتج معین من خالل كفاءة نظام التسلیم والسوق والتوزیع وخدمات ما بعد البیع

 :محددات القدرة التنافسیة للبلد .3

إطارا مفاهیمیا  Lachaal1حسب العوامل المحددة للقدرة التنافسیة على مستوى البلد، قدر 

  :یدمج مختلف محددات القدرة التنافسیة، كما هو موضح في الشكل الموالي

  محددات التنافسیة على مستوى االقتصاد الكلي): 4-2( الشكل رقم

  
Source : : LACHAAL, L., La compétitivité : Concepts, définitions et applications, document internet 
sur le site : http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c57/01600240.pdf,  P. 31, consulté le 10/05/2017. 

من خالل المخطط، فالقدرة التنافسیة هي نتیجة مجموع العناصر الوطنیة والدولیة، فالعناصر 

تخصیص الموارد، التكنولوجیا، اإلنتاجیة، خصائص المنتج، وفورات : یليالوطنیة تشمل ما 

الحجم، تكالیف التسویق والنقل، التنظیم الجبائي والنقدي السیاسة التجاریة، أما العناصر الدولیة 

سعر الصرف، شروط السوق العالمیة، التفضیالت واإلعدادات، تكالیف النقل الدولي، : فتشمل

                                                 
1: LACHAAL, L., La compétitivité : Concepts, définitions et applications. PP. 30-32. 

http://ressources.ciheam.org/om/pdf/c57/01600240.pdf
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جموعها تمثل أهم العوامل المؤثرة على تنافسیة المؤسسة، الصناعة أو فرع وهذه العوامل في م

  . النشاط، وكذا تنافسیة الدولة

للتنافسیة مجموعة مختلفة من األبعاد المتصلة بنشاط المؤسسة،  :أبعاد القدرة التنافسیة: ثالثا

  :1ه األبعاد فیما یليوالسوق الذي تنتج له، وكذا أثرها على المحیط الذي تتواجد فیه، وتتمثل هذ

إن وجود اقتصاد سوق منظم یسمح للمنافسین بعرض سلعهم وخدماتهم : المنافسة والنسبیة .1

بشكل حر یعتبر شرطا ضروریا للتنافسیة، فالقدرة على ممارسة األعمال، المنافسة، وحریة 

افسیة إذا لم األسعار، شروط ضروریة لقیام المنافسة والتالي التنافسیة، والمؤسسة ال ُتعتبر تن

ُتقارن مع بقیة المؤسسات، ولفهم األمر بشكل أدق یكفي تصور حالة االحتكار التام في 

السوق، ففي هذا السیاق ترتبط درجة سمعة المؤسسة بقدرتها على المنافسة من عدمها، 

 .وبالتالي فإن تحدید درجة تنافسیة المؤسسة یكون من خالل المقارنة

 .المؤسسة تنافسیة إذا كان لدیها في مرحلة ما میزة عن بقیة المنافسینتعتبر  :المیزة التنافسیة .2

مفهوم القدرة التنافسیة ال یمكن فصله عن تقاسم نتائجها، وتكون  :البعد االجتماعي للتنافسیة .3

المؤسسة تنافسیة إذا كانت قادرة على توزیع أرباحها على المساهمین في هذه األرباح، فكما 

یا للتنافسیة فإن لها بعدا اجتماعیا أیضا یرتكز على تحسین مستوى أن هناك بعدا اقتصاد

  .معیشة األفراد، وهي بهذا ترتبط بمفهوم التنمیة المستدامة

القدرة التنافسیة تخضع للتقییم، بینما الربحیة أو : القدرة التنافسیة واإلمكانیات المتاحة .4

یة تعبر عن اإلمكانیات المتوفرة للمؤسسة، المردودیة فللقیاس، هذا الفرق سببه أن القدرة التنافس

وهذا ما یفسر إمكانیة وجود فرق بین القدرة التنافسیة والمردودیة المالیة، فالمردودیة المالیة 

تمثل العائد الحالي أو اآلني، بینما تعني القدرة التنافسیة ما ُینَتظر في زمن مستقبلي محدد، 

المنافسة غیر قادرة على تحقیق نتائج آنیة، وعلیه ومن هنا نجد بعض المؤسسات القادرة على 

 .فالتنافسیة ال تعني تحقیق المردودیة أو الربحیة وفي نفس الوقت

                                                 
1 : TERNISIEN, M. & DIGUET, A F., 2001. Indicateurs et facteurs de compétitivité des services rendus à 
l'industrie. Paris: Les Éditions de l’Industrie. Collection Études. P. 30, document internet : 
https://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dossiers/sect/pdf/competitivite.pdf
, consulté le 12/05/2017.  
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المؤسسة التنافسیة هي مؤسسة ناجحة، فال یمكن تصور عكس ذلك  :القدرة التنافسیة واألداء .5

: یقوم هو اآلخر على بعدانإطالقا، إال أن األداء یمثل بعدا واحدا من أبعاد القدرة التنافسیة، و 

 .  ، كما أنه من المهم التمییز بین هذان البعدان"أنجز األفضل، وبشكل مختلف"

  :  رة التنافسیةدأهمیة الق: الفرع الثالث

في ظل العولمة االقتصادیة المتمثلة أساسا فاالنفتاح التجاري الدولي الكبیر المعتمد على 

ت في السوق الدولیة، والمتمثلة أساسا في الرسوم الجمركیة، الحد من حواجز انسیاب السلع والخدما

واستخدام نظام الحصص الكمیة، فضال عن التطورات التكنولوجیة، واالهتمام بالجودة العالیة في 

اإلنتاج لتلبیة رغبات السوق المحلیة والدولیة مع تصاعد النداءات لالهتمام بالبیئة، والمحافظة على 

تدهور واالستنزاف، تجد كل المنشآت االقتصادیة في العالم نفسها أمام تحدي قاعدة الموارد من ال

المنافسة من قبل المؤسسات المحلیة أو الدولیة، غیر أن هذه المنافسة توفر لهذه المؤسسات فرصة 

التطور من خالل اتخاذ الخطوات العملیة الالزمة لزیادة اإلنتاجیة، والتي تؤدي إلى زیادة معدالت 

واالستفادة المثلى من الموارد االقتصادیة المتاحة إذا ما أرادت أن تواجه منافسة هذه النمو 

المؤسسات، كما توفر التنافسیة فرصة للتخلص من مشكلة محدودیة السوق المحلیة عن طریق 

الولوج إلى السوق الدولیة الكبیرة، أي أن التنافسیة تمكن من تقلیل اآلثار السلبیة لالنفتاح 

دي العالمي، وتمكن الدول عن طریق أداء مؤسساتها االقتصادیة في أن تعزز إیجابیات االقتصا

هذا االنفتاح االقتصادي العالمي الذي یؤدي إلى نجاح الدولة في رفع مستوى تنافسیتها في ظل 

العولمة االقتصادیة وتمكینها من دعم مكانتها االقتصادیة بین دول العالم، وبما أن الدول النامیة 

منشآتها االقتصادیة أقدر على االستفادة من التنافسیة الدولیة من الدول المتقدمة، ونظرا ألن هذه و 

األخیرة قد بلغت الطاقة القصوى لإلنتاج تقریبا، بینما الدول النامیة لدیها القدرة على رفع إنتاجیتها 

صادیة المتاحة بشكل ومعدالت النمو عبر االستفادة من وفورات الحجم، واستغالل الموارد االقت

  .           1أمثل، بما یوفر إمكانیة أكبر لتسویق منتجاتها في السوق المحلیة والدولیة

  

  

 

 
                                                 

: علي طالب شھاب، أھم مقومات دعم القدرة التنافسیة لالقتصاد البصري، وثیقة الكترونیة متوفرة على الرابط:  1
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57293 ،17/05/2017: ، تاریخ االطالع270- 269، ص ص. 
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   :مداخل التنافسیة الدولیة وأسس تعزیزها: لثالمبحث الثا

یتطلب بناء اقتصاد وطني تنافسي االستفادة من مختلف العوامل التي تؤدي إلى تعزیز 

ت هذه العوامل مرتبطة بالبنیة الداخلیة أو الخارجیة، فاألولى تتیح له العمل تنافسیته، سواء كان

على تطویر إمكانیاته الذاتیة ورفع كفاءة استثمارها، والحد من النقائص التي یعانیها، بینما تتیح له 

 الثانیة االستفادة من الفرص التي توفرها السوق الدولیة من جهة، والعمل على مواجهة التهدیدات

  .  المحتملة فیها

  : مداخل هامة إلى التنافسیة الدولیة: العولمة، االنفتاح االقتصادي، التخصص: المطلب األول

ُتعد العولمة االقتصادیة وما تفرضه من تحدیات على االقتصاد الوطني، واالنفتاح 

حلي، أهم االقتصادي وما یتطلبه من سیاسات تأهیلیة لمواجهة تبعاته وآثاره على االقتصاد الم

  :المداخل لتعزیز القدرات التنافسیة لالقتصاد، وسنتناول ذلك من خالل ما یلي

  :العولمة والحریة االقتصادیة: الفرع األول

  :العولمة واالنفتاح االقتصادي: أوال

إن مصطلح العولمة عادة ما یستعمل لإلشارة إلى التدویل المتزایدة ألسواق السلع والخدمات، 

وهناك ثالث قوى . 1المؤسسات ، قطاعات النشاط االقتصادي، التكنولوجیا والمنافسة النظام المالي،

حریة انتقال رؤوس األموال وٕازالة القیود، خاصة أمام : أساسیة لعبت دورا رئیسیا في عملیة العولمة

افسة الخدمات المالیة؛ االنفتاح الكبیر لألسواق أمام التجارة واالستثمار، مما شجع على زیادة المن

بدایة یمكن . الدولیة؛ الدور المهم الذي تلعبه تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في النشاط االقتصادي

النظر إلى العولمة على أنها ظاهرة اقتصادیة جزئیة، انتقلت للعالمیة عبر استراتیجیات وسلوك 

وهذا من خالل الشركات التي استجابت لهذه التغییرات، كما لعبت الحكومات أیضا دورا في ذلك، 

ثم المنظمة العالمیة للتجارة في توسع ظاهرة  GATTالمنظمات الدولیة، كما ساهمت اتفاقیات 

العولمة وانفتاح األسواق، وهذا من خالل التخفیض المستمر للرسوم الجمركیة عبر مختلف جوالت 

                                                 
1 : OCDE, 2005. Mesurer la mondialisation, Manuel de l’OCDE sur les indicateurs de la mondialisation 
économique. P. 16. Document internet disponible sur le site: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/Manuel_OCDE_sur_indicateurs_mond_eco.pdf, cosulté le: 
22/05/2017. 
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لنظام النقدي المفاوضات التجاریة، في حین عمل صندوق النقد الدولي على ضمان العمل السلیم ل

  .1الدولي

وفي ظل ظروف اقتصاد ُمَعولم، الحدود الوطنیة والمسافات أصبحت محدودة جدا، وهذا 

بسبب إزالة الحواجز أمام المعامالت االقتصادیة، كما نمى بشكل ملحوظ مستوى الترابط بین 

كنولوجیات، مختلف أسواق الدول بسبب زیادة التدفقات التجاریة وحركة رؤوس األموال وتدفق الت

وهذه المؤسسات أصبحت تنتظم في شكل شركات متعددة الجنسیات في سیاق المنافسة الدولیة 

  .والتفاعل االستریتیجي وهذا بفضل تكنولوجیات اإلعالم واالتصال

  :تهدیدات وفرص العولمة: ثانیا

هیل تتیح العولمة االقتصادیة والتجاریة بشكل خاص للدول النامیة العدید من الفرص لتس

اندماجها في االقتصاد العالمي، ویظهر هذا بشكل جلي من خالل توطید آلیات فض المنازعات 

الدولیة، وقواعد التعاون الدولي متعدد األطراف في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، التي تفرض 

سیة التي على الدول األعضاء تكییف قوانینها وسیاساتها المحلیة لتصبح متوافقة مع اآللیات المؤس

تفرضها المنظمة، كما أدى التطور المالي العالمي الذي سمح بوفرة فرص التمویل والتحوط المالي 

إلى الكشف عن العدید من المشاكل الرئیسیة الناجمة عن االختالف بین قوى السوق وضعف 

ذه األطر المؤسسیة للدول النامیة، والذي یظهر بشكل جلي في مختلف األزمات التي تشهدها ه

، وهذا ما یجعل )األزمات المالیة للدول النامیة في الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي(الدول 

من انخراط هذه الدول في ظاهرة العولمة أمرا محفوفا بالمخاطر بسبب ضعف أداء مؤسساتها وعدم 

  .االستقرار المالي الذي تعاني منه

دورا مهما في تعزیز المزایا النسبیة للدول إال أن ظاهرة العولمة یمكنها أیضا أن تلعب 

في التجارة العالمیة، خاصة ما تعلق باالستغالل العقالني لرأس المال الطبیعي في  المتعلقة بالبیئة

وهذا عبر تبني السیاسات والبرامج المتعلقة بتطویر أسالیب ...المجال االقتصادي والبیئي والسیاحي

ة بشكل أكثر استدامة لضمان المحافظة على استقرار واستمرار وتقنیات استغالل الموارد الطبیعی

وتنوع األنظمة البیولوجیة القائمة، فیدعم ذلك فرص الدولة عبر شركاتها ومنتجاتها للحصول على 

فرص اقتصادیة كبیرة في األسواق العالمیة للسلع والخدمات ورأس المال، خاصة في ظل أن 

                                                 
1 : idem. 
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البیئي للنشاط االقتصادي أصبح جزءا مهما جدا عند رسم أي  االهتمام بالجوانب البیئیة واألثر

  . سیاسة اقتصادیة أو خطط تنمویة محلیة أو دولیة

  :)ضرورة التنافسیة(االنفتاح االقتصادي والمنافسة :الفرع الثاني

مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة وظهور المنظمات المالیة والنقدیة الدولیة، واالتفاقیات 

، )1994التي تحولت إلى المنظمة العالمیة للتجارة بدایة من سنة " (GATT"الدولیة التجاریة 

 المنافسة، إلى زیادة أدى ما جدیدین، تجاري وانفتاح دولي لتقسیم جدیدة معالم برزت ما سرعان

 التجارة وتحریر التجاري النظام هیكلة إعادة فإن وهكذاالجدیدة،  المصنعةبظهور الدول  خاصة

أدى  ما وهو ،العالمیة األسواق مختلف في تهامنتجا وترویج بعرض الدول لمختلف سمح ةالخارجی

 النامیة الدول بعض بإدماج سمحو  والتوزیع، اإلنتاج وطرق مستوى على إلى حدوث تغیرات كبیرة

  .1الصناعیة المواد في خاصة الدولیة التجارة في حصتها ورفع التجاري العالمي النظام في

 مثل التجاري، االنفتاح لسیاسة الدول تطبیق ضرورة إلى تدعو أسباب عدة هناككما أن 

 احیوی اعنصر  المنافسة تعتبر، كما االحتكارات من والحد المنافسة تقویةو  ،وطنيال االقتصاد تنمیة

 بین ذلك في فرق ال تكلفة، بأقل والخدمات السلع إنتاج على حافز الشركات لدى یكون أن لضمان

 ،الدولیة المنافسة تعزیز من نمكِّ تُ  التجاري االنفتاح سیاسة أن والواقع األجنبیة،أو  حلیةالم المنافسة

 الشرائیة القدرة وزیادة اإلنتاجّیة مستوى ارتفاعو  األقل األسعار استغالل فرص على تساعد وبذلك

  .االحتكار مكافحة قوانین تعد بها التي األثمان انخفاض نتیجة لألفراد

تكنولوجیات اإلنتاج  استخدام في المنتجین تنافس أن التجاري االنفتاح أنصار یرى كما

 المنافسة توفر ظلّ  في اإلنتاج أنّ  أي ،تخفیض تكالیفهو  اإلنتاج في وفرات تحقیقالحدیثة هدفه 

 تتیحه اّلذي االتساع على الجدیدة المشروعات حجم في الّتوسع ویعتّمد الغّلة، تزاید لقانون سیخضع

 تكون األخیرة هذه عوائد فإن وبالتالي المشاریع، هذه تمتلكها التي المیزات بفضل ارةالتج حرّیة

 لكون ونتیجة اإلطار نفس في؛ و ارتفاعا ستعرف األخرى هي المنافسة حدة فإن هنا منو  مرتفعة،

 األخرى المؤسسات تحكم فيالالقدرة على  تمتلك فإنها أقل بتكالیف تنتج الجدیدة المشاریع هذه أن

 لتظهر ،عالیة مردودیة تحقق ال التي المؤسسات اختفاء إلى یؤدي الذي األمر القطاع،نفس  يف

                                                 
 .56عبدوس عبد العزیز، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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 ذلك عن فینتج جدید، من المنافسة إنعاش على وتعمل فعالیة، أكثر تكون أخرى مؤسساتمكانها 

  .اإلنتاجي العرض زیادة نتیجة المستهلك خدمة في األسعار یجعل ،تكالیف اإلنتاج في انخفاض

 التجاري االنفتاح بأن تثبت التي الوقائع من هائلة كمیة هناك المؤسساتي الصعید على

 االنفتاح یقوم التي السبل أن إال المؤسسي، اإلصالح من المزید إجراء على یحفزان والمنافسة

 وفي ،واحد آن في ومتداخلة متنوعة المؤسسي اإلصالح باتجاه زخم بإحداث خاللها من التجاري

 من المؤسسات أداء تحسین شأنه من والمنافسة التجارة من مزید على االقتصاد انفتاح فإن الجوهر

 القطاعات هذه وتقوم ریعیة، امتیازات على تعتمد ال التي التصدیر قطاعات دور توسیع خالل

 موفرة األصعدة كافة على األفضل المؤسسات بتعمیم بالمطالبة االقتصاد في وفعالیة إنتاجیة األكثر

  .1اإلصالح من أخرى مجاالت كذل في

 شدیدة انتقادات إلى تعرضت التجاري االنفتاح سیاسة إلى الداعیة األسباب هذه كل لكن

 خلق إلى یؤدي التجاري االنفتاح أن بمسألة یتعلق ففیما الحرة، التجارة منتقدي قبل من خاصة

 المحلي اإلنتاج على سلبا تؤثرس األجنبیة المنافسة أن التجارة حمایة أنصار فیرى ،المنافسة وتقویة

 الخارج، في منها أكبر الداخل في لإلنتاج الحقیقیة التكلفة تكون عندما خاصة الفروع، بعض في

 الصناعات على خاصة األجنبیة للمنافسة السلبیة اآلثار وتزداد الزراعي، اإلنتاج في الحال هو كما

 اإلنتاج مستوى عن ناتجة مرتفعة بتكالیف ما سلعة إنتاج في تبدأ عندما النامیة الدول في الناشئة

 ونقص الید العاملة الماهرة، وقلة المستخدمة التكنولوجیا نقص عن أو ،الحجم الصغیر األولي

 سیؤدي التجاري االنفتاح سیاسة تطبیق أن كمامنتجاتها؛  لترویج والدعائیة اإلعالمیة الحمالت

 الدول اقتصادیات خاصة االقتصادیات إغراق إلى تؤدي سوف الحرة التجارة أن منتقدیها حسب

 األسعار ذات بالمنتجات النامیة الدول سوق بإغراق األجنبیة الدول قامت ما فكثیرا، النامیة

 السوق في سلعته ببیع األجنبي المنتج یقوم حیث المدمر، أو الشرس اإلغراق وأخطره المنخفضة،

 من اخوف الناشئة الصناعات بعض على نهائيال القضاء بهدف للغایة منخفض سعر عند الخارجیة

  .2المستقبل في الصناعات هذه نمو خطر

  

 

                                                 
 .57نفس المرجع، ص:  1
 .187، ص2001أحمد عبد الرحمن یسري، االقتصادیات الدولیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، :  2
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  :البنیة الوطنیة والمنافسة الدولیة: الفرع الثالث

تعتبر بیئة االقتصاد الكلي عنصرا مهما من عناصر البیئة الوطنیة ذات العالقة بالمنافسة 

في مناقشات المنافسة الدولیة ألنها تؤثر على  الدولیة، فالبیئة االقتصادیة هذه تحتل موقعا محوریا

طاقة نمو االقتصاد، وعلى وضع المیزان التجاري ومیزان المدفوعات، ویمكن تناول مسألة البیئة 

تضخم، بطالة، (هذه من بعدین، األول یتعلق بحالة االقتصاد إن كانت مستقرة أو غیر مستقرة 

البعد اآلخر یتعلق بحزمة السیاسات المختارة والمطبقة، ، و )عجز في المالیة العامة، مدیونیة مرتفعة

وعلیه فإن مناقشة مسألة البیئة من خالل هذین البعدین مهمة ومفیدة عندما یدور الحدیث عن آفاق 

النمو االقتصادي في ظل أوضاع اقتصادیة غیر مستقرة، ألن السیاسات االقتصادیة المناسبة 

تعارض مع السیاسات المحفزة للنمو؛ وبالعكس فقد یكون الستعادة االستقرار االقتصادي قد ت

  .1االقتصاد في حالة استقرار، والسیاسات المتبعة ال تدعم النمو

وفي هذا المجال تشیر أدبیات الموضوع إلى النقاش حول تسلسل اإلجراءات والسیاسات 

نشود في بیئة غیر الناجحة في تحقیق نمو قابل لالستمرار، وهل هناك إمكانیة لتحقیق النمو الم

مستقرة؛ وعلیه فإن مسألة االستقرار االقتصادي أوال، مقبولة على نطاق واسع ألن الجهود التي 

تبذل لتحریك النمو االقتصادي قبل تحقیق استقراره ال تعطي مردودا، لذا كان البد من سیاسات 

مسألتي النمو في  اإلصالح أن تستهدف االستقرار االقتصادي أوال، وبعد ذلك تستهدف معالجة

  . المدى الطویل والمنافسة

  :لعالقة بین التنافسیة االقتصادیة والتنمیةا: الفرع الرابع

الذي یرتبط أساسا بجملة التغیرات والتطورات التي بالنظر إلى مفهوم التنمیة االقتصادیة 

االقتصادي تحدث في الهیكل االقتصادي للدولة، وینجم عنها تحسن مستوى أداء قطاعات النشاط 

، ما ینعكس على توسیع الخیارات المتاحة لألفراد، وتحسن مستوى معیشة األفراد عبر تحسن 

مستوى دخولهم وقدراتهم الشرائیة بصورة مطردة ومستمرة، فإنه تبرز العالقة الوطیدة بین التنافسیة 

ین القدرة الشرائیة وعملیة التنمیة، فكالهما یسعى لتحسین مستوى أداء النشاط االقتصادي وكذا تحس

لألفراد وتطویر مستوى معیشتهم، وعلى هذا األساس تتجلى أهمیة العالقة بین التنافسیة االقتصادیة 

                                                 
 .  13- 12ریاض بن جلیلي، مرجع سبق ذكره، ص ص،:  1
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والتنمیة، فالتنافسیة تسهم في إحداث التنمیة بمفهومها الواسع، والتي یمكن التعبیر عنها من خالل 

  : الشكل التالي

  قتصادیة والتنمیةالعالقة بین التنافسیة اال: )5- 2( شكل رقم

  

  api.org/ar/default.aspx-http://www.arabالمعهد العربي للتخطیط : المصدر

أن هناك ارتباطا وثیقا بین التنافسیة ومستوى رفاهیة السكان أو یتضح من خالل الشكل 

في األسواق الخارجیة واستقطاب أكبر لالستثمارات یزید من  األفراد، حیث أن رفع وتیرة التصدیر

فرص نمو االقتصاد عبر ارتفاع مستویات التشغیل وتحسن مداخیل األفراد؛ كما أن أثر التنافسیة 

  .على توزیع الدخل یكون إیجابیا إذا تركز النمو واإلنتاج والتصدیر في قطاعات كثیفة العمل

  : قدرة التنافسیة لالقتصادالتعزیز  عوامل: المطلب الثاني

یتناول هذا المبحث بشكل أساسي عرض ألهم العوامل التي تساهم في تعزیز القدرات 

التنافسیة لالقتصادیات الوطنیة، وهي العوامل المعتمدة أو المحددة من قبل الهیئات الدولیة و 

تصادي العالمي اإلقلیمیة ذات الصلة بموضوع التنافسیة وفي مقدمتها تقاریر المنتدى االق

)WEF(وهي تتوزع إلى أربع مجموعات رئیسیة كما یلي ،:  

  :عوامل المتطلبات األساسیة لالقتصاد :الفرع األول

  :وتضم العوامل الفرعیة التالیة

وهي عنصر مهم جدا لبناء التنافسیة وقیاسها، وتشمل اإلطار القانوني :  البیئة المؤسساتیة: أوال

إطاره األفراد والمؤسسات والحكومة عبر مختلف نشاطاتهم مما یسمح واإلداري الذي یتفاعل في 

http://www.arab-api.org/ar/default.aspx
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القوانین الواضحة للملكیة، : بتولید الدخل أو الثروة في المجتمع، ومن العوامل التي نجدها هنا مثال

  .1إدارة عمومیة فعالة وشفافة، نظام قضائي نزیه ومستقل، ضمان أمن األشخاص

یة التحتیة المناسبة والمتطورة عامال أساسیا لممارسة األنشطة تعد البن :البنیة التحتیة: ثانیا

االقتصادیة وداعما رئیسیا للتنافسیة االقتصادیة، حیث تؤدي إلى تخفیض تكالیف االتصاالت 

  .2والنقل والطاقة، وتساهم في رفع كفاءة عملیات المشاریع والتقلیل من تكالیف القیام بها

حیث یلعب االستقرار االقتصادي الكلي دورا هاما في تدعیم القدرة  :استقرار االقتصاد الكلي: ثالثا

التنافسیة ألي بلد، فال یمكن توفر الشروط الضروریة لتنافس في األسواق الدولیة، وجذب االستثمار 

في ظل اقتصاد یعاني من اختالالت معینة تكون لها أثار سلبیة على قرارات االستثمار 

مما قد یؤدي إلى تراجع االدخار واالستثمار، وبالتالي تقهقر معدالت  واالستهالك ورجال األعمال،

، ومن مظاهر عدم 3النمو، وتدني مستویات التنافسیة للسلع والخدمات الوطنیة في األسواق الدولیة

استقرار االقتصاد الكلي التي یكون لها أثر سلبي على تنافسیة االقتصاد نجد ارتفاع معدالت 

بیر في الموازنة العامة، ارتفاع حجم المدیونیة الخارجیة، وهذا كله یضعف من التضخم، العجز الك

قدرة الحكومة على توفیر الخدمات العامة بشكل فعال وتهیئة الظروف المناسبة لعمل المؤسسات 

  . والوحدات االقتصادیة بشكل جید

تدعیم القدرات التنافسیة تعتبر الصحة والتعلیم عامال رئیسیا في  :الصحة والتعلیم األساسي: رابعا

لالقتصاد الوطني، فحیثما تمتع المجتمع بصحة جیدة وبمستویات تعلیمیة عالیة ألفراده، كلما كان 

  .4ذلك عامال مساعدا على استخدام اإلمكانیات المتاحة داخله بشكل أكبر

  : عوامل معززات الكفاءة: الفرع الثاني

  :وتضم العوامل الفرعیة التالیة

فالتعلیم األساسي البد من تدعیمه بتعلیم عال وبرامج تكوین : لیم العالي والتكوین المهنيالتع: أوال

متطورة من أجل تجاوز معوقات التقدم التقني، سواء كان هذا التعلیم تابع للقطاع العام أو القطاع 

  .1الخاص، فهو أحد أهم العوامل المساعدة على بناء القدرات التنافسیة لالقتصاد الوطني

                                                 
1 : Margareta Drzeniek Hanouz, Sofiane Khatib, Etude de la compétitivité du monde arabe 2010, World Economic Forum, 
2010, p6. Document internet: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_ArabWorldReview_2010_FR.pdf, consulté le 
11/04/2017. 
2 : : SEDDI Ali, op.cit, p50. 

 .32، ص2012، الكویت، 2012المعھد العربي للتخطیط، تقریر التنافسیة العربیة :  3
4 : Margareta Drzeniek Hanouz, Sofiane Khatib, loc.cit. 
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یعتبر وجود بیئة تنافسیة مالئمة في األسواق المحلیة عامال  :كفاءة سوق السلع والخدمات: ثانیا

مهما ومساعدا لتحقیق الكفاءة االقتصادیة، ودعم إنتاجیة المؤسسات، ومن ثمة فإن الدول التي 

لسلع تتمتع بأسواق للسلع ذات كفاءة اقتصادیة فإنها تكون مؤهلة إلنتاج المزیج المالئم من ا

والخدمات، والذي یتناسب مع ظروف الطلب والعرض الدولیین، وتحقیق هذا یتطلب بیئة أعمال 

  .2فعالة وكفأة

ترتبط كفاءة سوق العمل بضمان التخصیص الجید للید العاملة،  :كفاءة ومرونة سوق العمل: ثالثا

بر األجور والحوافز بینما ترتبط مرونته بسهولة انتقال األفراد للعمل من قطاع إلى آخر، وتعت

التشجیعیة الممنوحة للعمال عوامل أساسیة لضمان كفاءة سوق العمل ومرونته، كما تلعب العدالة 

بین األفراد دورا محوریا في تحقیق ذلك، فالتمییز بین العمال هو مصدر عدم الكفاءة والفعالیة في 

  .3سوق العمل ألنه یمنع األفراد من استغالل مواهبهم في العمل

لقد تبلور االهتمام بشكل كبیر في العقود األخیرة بأداء األسواق المالیة،  :ر سوق المالتطو : ابعار 

ویتضمن تطویر دور األسواق المالیة في تعزیز القدرة التنافسیة لالقتصاد الوطني األخذ بعین 

ت، مردودیة أو ربحیة النظام المالي كمصدر لتمویل المؤسسا: االعتبار عامالن مهمان هما

  . 4واستقرار ودرجة الثقة في النظام المالي

   :عوامل مرتبطة باقتصاد المعرفة: الفرع الثالث

  : وتتمثل هذه العوامل فیما یلي

یكون البلد قادرا على المنافسة إذا كانت لدیه القدرة على السماح  :االنفتاح التكنولوجي: أوال

كنولوجیات الجدیدة واستغاللها في نشاطاتها؛ للمؤسسات االقتصادیة بالوصول وبسرعة كبیرة إلى الت

فهو یعكس قدرة البلد على تبني أحدث التقنیات واستخدامها لزیادة اإلنتاجیة، مع التركیز بوجه 

خاص على االستفادة الكاملة من تكنولوجیا اإلعالم واالتصال في األنشطة الیومیة وعملیات 

 .5یةاإلنتاج من أجل زیادة كفاءته وقدراته التنافس

                                                                                                                                                         
1 : Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2011–2012, World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2011, p5. 
Document internet: www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf. 
2  : Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2011–2012, op.cit.p7. 
3 : SEDDI Ali, op.cit, p51. 
4 : Margareta Drzeniek Hanouz, Sofiane Khatib, loc.cit. 
5 : Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2011–2012, loc.cit. 
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لحجم السوق تأثیر كبیر على اإلنتاجیة، ألن األسواق الكبیرة تسمح للشركات  :حجم السوق: ثانیا

وفي . باستغالل وفورات الحجم، وقد عرقلت الحدود الوطنیة تقلیدیا األسواق المتاحة للشركات

ان الصغیرة، عصر العولمة أصبحت األسواق الدولیة بدیال لألسواق المحلیة، والسیما بالنسبة للبلد

وهناك أدلة تجریبیة واسعة تبین أن االنفتاح التجاري یرتبط ایجابیا بالنمو، وحتى إذا أثارت بعض 

البحوث األخیرة شكوكا بشأن متانة هذه العالقة، فهناك شعور عام بأن التجارة لها أثر إیجابي على 

 .  1النمو، والسیما بالنسبة للبلدان ذات األسواق المحلیة الصغیرة

ما من شك في أن الممارسات التجاریة المتطورة تؤدي إلى زیادة الكفاءة  :تطور بیئة األعمال: ثالثا

نوعیة شبكات : في إنتاج السلع والخدمات، ویتعلق تطور األعمال بعنصرین مرتبطین ارتباطا وثیقا

همیة خاصة األعمال العام للبلد، ونوعیة عملیات واستراتیجیات الشركات، وهذه العوامل ذات أ

بالنسبة للبلدات التي تمر بمرحلة متقدمة من التنمیة عندما تستنفذ إلى حد كبیر المصادر األساسیة 

لتحسین اإلنتاجیة، ونوعیة شبكات األعمال في البلد والصناعات الداعمة التي تقاس بكمیة ونوعیة 

سیة االقتصاد الوطني، كما المردین المحلیین ومدى تفاعلهم تعتبر ذات أهمیة كبیرة في تعزیز تناف

العالمات التجاریة، التسویق، التوزیع، عملیات (أن األنشطة واالستراتیجیات المتطورة للشركات 

تمتد إلى االقتصاد ككل وتؤدي إلى عملیات ) اإلنتاج المتقدمة وٕانتاج منتجات فریدة ومتطورة

 . 2تجاریة متطورة وحدیثة في مختلف قطاعات األعمال في البلد

االبتكار أو اإلبداع التكنولوجي یعد من العوامل الرئیسیة التي تحسن من القدرات : االبتكار: ابعار 

التنافسیة للدول فضال عن كونه یشكل قاعدة االنطالق لجهود التولید الذاتي والمستدام للثروة، فهو 

أن تقدم دائما یعزز القدرة التنافسیة لالقتصاد بصورة متجددة، كما یحفز ویدفع الشركات إلى 

وتعمد الدول لتوفیر البیئة المواتیة لتحفیز االبتكار من خالل . وباستمرار منتجات وخدمات جدیدة

االستثمار في التعلیم وتشجیع البحث العلمي وٕاقامة مؤسسات األبحاث ودعمها مادیا، وتشجیع 

لملكیة الفكریة، وبناء الشركات على االستثمار في مجاالت األبحاث والتطویر واالبتكار، وحمایة ا

  .3عالقات قویة بین مراكز البحوث والجامعات والشركات

                                                 
1 : ibid. pp,7.8. 
2 : ibid. p8. 
3: SEDDI Ali, op.cit, p53. 
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من المهم جدا أن نشیر في األخیر إلى أن هذه العوامل ال یمكن أن نأخذ أثرها على 

التنافسیة بشكل منفرد، فهي مترابطة ومتفاعلة فیما بینها بشكل متكامل، غیاب أحدها قد یكون له 

العوامل األخرى في تعزیز القدرات التنافسیة لالقتصاد الوطني وللمؤسسات أ  تأثیر سلبي على أداء

  . والوحدات االقتصادیة العاملة فیه

عوامل تعزیز القدرات : )6- 2( شكل رقم

التنافسیة

  
Source : : Margareta Drzeniek Hanouz, Sofiane Khatib, Etude de la compétitivité du monde 

arabe 2010, World Economic Forum, 2010, p7. 
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   :مؤشرات قیاس التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني: رابعالمبحث ال

هناك اهتمام متزاید من جمیع دول العالم بمقارنة األداء التنافسي القتصادیاتها الوطنیة 

أجل االطالع  ومؤسساتها االقتصادیة بمختلف االقتصادیات والمؤسسات االقتصادیة األجنبیة من

الحقیقي على مستوى أداء وتطور االقتصاد الوطني، ومن اجل تحقیق هذا الغرض فقد ظهرت 

العدید من المؤسسات الدولیة والمناهج والمؤشرات ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تعنى بقیاس 

  .التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني ومنظمات األعمال التي تنشط داخله

  : مؤشرات قیاس التنافسیة الدولیة حسب تقاریر المنظمات الدولیة ذات الصلة: ولالمطلب األ 

هناك العدید من المنظمات والهیئات الدولیة ذات الصلة بموضوع التنافسیة االقتصادیة 

وقیاس تطورها عبر عامل الزمن من جهة وعبر مقارنة األداء االقتصادي لمختلف الدول فیما 

منظمات البنك الدولي، المعهد الدولي للتنمیة اإلداریة، المنتدى االقتصادي بینها، ومن بین هذه ال

  .  العالمي، صندوق النقد الدولي

  ):IMD(منهج المعهد الدولي للتنمیة اإلداریة : الفرع األول

بإعداد مؤشرات عن التنافسیة لعدد من الدول، وتنشر ) IMD(یقوم المعهد الدولي للتنمیة اإلداریة 

، یحتوي هذا التقریر على تقییم شامل للمستوى الحالي للقدرة التنافسیة في عدد من سنوي في تقریر

الدول، ویوفر أساسا واقعیا لتصمیم السیاسات االقتصادیة المستقبلیة لتعزیز القدرة التنافسیة ویعتمد 

عات رئیسیة هذا المنهج على حوالي ثالثون مؤشرا محددا للتنافسیة، وقد تم تقسیمها إلى أربع مجمو 

هي األداء االقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة األعمال، البنیة التحتیة كما هو موضح في الشكل 

  .الموالي
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  عوامل التنافسیة حسب منهج البنك الدولي: )7-2( الشكل رقم

 

 لبنى علي آل خلیفة، التنافسیة الدولیة ومؤشرات قیاسها دراسة حالة مملكة البحرین،: المصدر

http://platform.almanhal.com/Files/2/8488102/11/2017االطالع  تاریخ ، 97، ص  

وقد تم تقسیم كل مجموعة من هذه المجموعات األربع إلى خمس عوامل فرعیة تشتمل على 

یسهل عملیة تسلیط الضوء على مختلف جوانب القدرة التنافسیة،  أكثر من ثالثمائة معیار، مما

ولكن من الصعب تجنب تشابك العالقات بین المعاییر المختلفة، كما أن بعض هذه المعاییر كمیة 

یمكن قیاسها مثل الناتج المحلي اإلجمالي، والبعض اآلخر نوعي ال یمكن قیاسه، وتحصل كل 

امل من العوامل األربعة استنادا على البیانات الكمیة التي دولة على درجات مختلفة على كل ع

تعطي ثلثین من الوزن، والنوعیة التي تعطي الثلث الباقي، ثم یتم حساب متوسط مرجح للتنافسیة 

  .  1النهائیة لكل دولة

  :)WEF( منهج المنتدى االقتصادي العالمي: الفرع الثاني

ا مقرا له، ویصدر سنویا تقریر التنافسیة العالمیة یتخذ المنتدى االقتصادي العالمي من سویسر 

)GCY( بالتعاون مع مركز التنمیة الدولیة ،)CID ( التابع لجامعة هارفرد بالوالیات المتحدة

، " Global Competitiveness Yearbookتقریر التنافسیة الكونیة "األمریكیة، وهذا تحت عنوان 

اإلنتاج، الحكومة، المالیة، البنیة : ى ثمانیة عناصرویستخدم عدد كبیر من المؤشرات موزعة عل

التحتیة، التقنیة، اإلدارة، العمل، والمؤسسات، ویقوم هذا التقریر بترتیب الدول باالستناد إلى عدد 

                                                 
1  :

: عل الرابط وثیقة الكترونیة متاحةلبنى علي آل خلیفة، التنافسیة الدولیة ومؤشرات قیاسھا دراسة حالة مملكة البحرین، 
http://platform.almanhal.com/Files/2/8488102/11/2017االطالع  تاریخ ، 97، ص 

 

http://platform.almanhal.com/Files/2/84881%d8%8c %d8%b597%d8%8c  %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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، منها الكمي ومنها الكیفي ویخص آراء 2000مؤشرا سنة  175كبیر من المؤشرات بلغ حوالي 

د المنتدى االقتصادي العالمي في إعداده للتقریر على مقاربة أن مدیري األعمال حول العالم، ویعتم

ثروة الدول تتمثل في معدل الناتج المحلي الصافي حسب الفرد ومستوى نموه، وذلك باالعتماد على 

  : 1مؤشرین أساسیین هما

 )GCI(مؤشر تنافسیة النمو  -

 ) CCI(مؤشر التنافسیة الحالیة  -

   ، McArthur و  Sachالمؤشر من قبل الباحثینطور هذا  ):GCI(مؤشر تنافسیة النمو : أوال

Blanke  و Lopez-Claros  ویقوم ھذا المؤشر بتقییم العوامل الرئیسیة التي تؤثر على البیئة ،

االقتصادیة الكلیة وفي النمو االقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطویل، ویقسم الدول إلى 

زیة والتي یعد االبتكار التقني فیھا بالغ األھمیة لتحقیق النمو، االقتصادیات المرك: مجموعتین

واالقتصادیات غیر المركزیة التي مازالت تعتمد على التقنیة المستوردة من الخارج، كما یستخدم 

ھذا المؤشر مزیجا من البیانات الكمیة والبیانات النوعیة المجموعة من استطالعات الرأي مع 

، وكذلك یتم تحویل البیانات 7و 1كات، مع استجابات تتراوح ما بین المسؤولین ومدیري الشر

من ثالث مجموعات من العوامل الحاسمة  )GCI(، ویتألف 7إلى  1الكمیة على مقیاس من 

  :بالنسبة للنمو االقتصادي وھي الموضحة في الجدول التالي

  تركیبة مؤشر تنافسیة النمو ):8-2( الشكل رقم

 

ل خلیفة، التنافسیة الدولیة ومؤشرات قیاسها دراسة حالة مملكة البحرین، لبنى علي آ: المصدر

http://platform.almanhal.com/Files/2/8488102/11/2017االطالع  تاریخ ، 89، ص  

                                                 
: قاء، وثیقة إلكترونیة متاحة على الرابطالمنظمة اللیبیة للسیاسات واالستراتیجیات، القدرة التنافسیة لالقتصاد اللیبي ومتطلبات االرت:  1

http://loopsresearch.org/media/images/photopdae7x5f4l.pdf02/11/2017، تاریخ اإلطالع 5، ص  . 

http://platform.almanhal.com/Files/2/84881%d8%8c %d8%b597%d8%8c  %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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هذا المؤشر الذي طوره بورتر األسس االقتصادیة  یدرس :)CCI( مؤشر التنافسیة الحالیة: ثانیا

الجزئیة لمتوسط الناتج المحلي الصافي بالنسبة لكل فرد ویعتمد على محددات المیزة التنافسیة التي 

وضعها بورتر، ویلجأ المنتدى االقتصادي العالمي إلعداد هذا المؤشر إلى متغیرات كمیة 

ت، واختیار هذه المتغیرات وترجیحها یتم بعد تحلیل مستخرجة من استبیان مع مدراء المؤسسا

إحصائي صغیر لعالقة االرتباط بین هذه المتغیرات، وهذا انطالقا من عالقة خطیة بین مستوى 

یؤخذ رأس المال (الدخل القومي الصافي بالنسبة لكل فرد ومخزون رأس المال لكل فرد القتصاد ما 

، ویضم هذا المؤشر مجموعة من العوامل 1)بشريبالمعنى العام، أي یتضمن رأس المال ال

، اإلبداع التكنولوجي، نقل )في الهیئات العمومیة(كاالستقرار، العقود والقوانین، الفساد 

   2...التكنولوجیا

  :)WB(البنك الدولي منهج : الفرع الثالث

 یشمل و رنیتاإلنت شبكة على دوریا تنشر و الدول، من لعدد التنافسیة عن مؤشرات بإعداد یقوم

 السعودیة، عمان، موریتانیا، األردن، الكویت، المغرب، مصر، كالجزائر، العربیة الدول من العدید

 لمؤشر التقریر في الداخلة الدول یرتب ال الدولي البنك، كما أن الیم العربیة، اإلمارات تونس،

 :3هي عوامل في متغیرا 64 على یعتمد و مركب، تنافسیة

 ؛)المتوسط السنوي النمو معدل للفرد، اإلجمالي القومي الناتج( ياإلجمال اإلنجاز 

 ؛...)التصدیر تنافسیة اإلنتاجیة، االستثمار،و  النمو( السوق دینامیكیةو  الكلیة الدینامیكیة 

 االستقرار الموانئ، المطارات، واالتصاالت، المعلومات شبكة( االستثمار مناخو  التحتیة البنیة 

 ؛...)الجمركیة القیود طبیعة االجتماعي،و  السیاسي

 ؛ المالیة الدینامیكیة 

 والفكري البشري المال رأس. 

  ):FMI(منهج صندوق النقد الدولي : الفرع الرابع

حیث یقوم الصندوق بنشر عدد محدد من المؤشرات ذات الصلة بالتنافسیة الدولیة لالقتصاد 

ندة إلى مؤشرات أسعار المستهلك، الوطني، ومن بین هذه المؤشرات أسعار الصرف الحقیقیة المست

                                                 
 .7نفس المرجع، ص:  1
 .126ه، صعبدوس عبد العزیز، مرجع سبق ذكر:  2
 .23ودیع محمد عدنان، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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قیمة وحدة التصدیر للسلع المصنعة، السعر النسبي للسلع المتداولة وغیر المتداولة، تكلفة وحدة 

  ).العمل في الصناعة التحویلیة

  :مؤشرات قیاس التنافسیة الدولیة المرتبطة بأداء االقتصاد الوطني: المطلب الثاني

قیس تنافسیة االقتصاد الوطني باالستناد إلى أدائه الكلي، هناك مجموعة من المؤشرات التي ت

  :وتشمل أهم المؤشرات المتعلقة باألداء الكلي لالقتصاد الوطني، ونتناولها فیما یلي

یعد هذا المؤشر من بین المؤشرات المعتمدة : مؤشر نمو الدخل الحقیقي لألفراد: الفرع األول

تصادیات لتحسین هذا المؤشر،  وٕاذا تكلمنا عن دخل لقیاس تنافسیة البلد، حیث تسعى كل االق

الفرد والبلد فقد أظهرت دراسات إحصائیة أن الفوارق في معدالت نمو اإلنتاجیة هي دالة في 

مستوى دخل الفرد ونسبة االستثمارات من الناتج المحلي اإلجمالي، كما أن دخل الفرد سیزید أیضا 

الطبیعیة أو رأس المال المادي، وهذا یتوقف أیضا على  نتیجة نمو الموهوبات الوطنیة والثروات

نوعیة المؤسسات الموجودة في البلد، ومدى قدرتها على تحقیق توزیع عادل لهذه الثروات، كما ان 

هذا المؤشر له عالقة طردیة مع أداء المؤسسات، فالمؤسسات ذات األداء الجید هي التي تعطي 

  .1ثم تحسین مستواهم المعیشيمعدالت مرتفعة لدخول األفراد، ومن 

  :مؤشرات متعلقة بالمبادالت التجاریة: الفرع الثاني

هناك العدید من الجهات التي تربط تطور القدرة التنافسیة  :مؤشر رصید المیزان التجاري: أوال

القتصاد بلد ما برصید میزانه التجاري، وتعتبر أن البلد الذي یكون رصید میزانه التجاري موجبا 

یتمتع بقدرات تنافسیة أكثر من البلد الذي یكون رصید میزانه التجاري سالبا، وعادة یرتبط فهو 

الرصید اإلیجابي بزیادة حجم الصادرات عن حجم الواردات، وهذا بسبب زیادة الطلب الدولي على 

  .  سلع هذا البلد أو نتیجة التغیر في أسعار صرف العمالت في األسواق الدولیة

صادرات  مساهمةویتم قیاس نسبة : )XMS(المساهمة في الصادرات الدولیة سبة مؤشر ن: ثانیا

  XMSik = 100(Xik/Xiw                   :2من خالل المعادلة التالیة سلعة ما لبلد ما

       :حیث

  Xik : صادرات البلدK  من السلعةI  

Xiw   : الصادرات العالمیة من السلعةI 

                                                 
 .137- 136عبدوس عبد العزیز، مرجع سبق ذكره، ص ص :  1

2 : SEDDI Ali, op.cit, p77. 
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  : یقاس مؤشر المیزة النسبیة الظاهرة بالمعادلة التالیة: ة الظاهرةمؤشر المیزة النسبی: ثالثا

  

  : حیث أن

-  Xk (i) : صادرات الدولةI  من السلعةK  إلى العالم الخارجيW. 

- Xk (w) : صادرات العالم من السلعةK. 

- TX (i):  إجمالي صادرات الدولةI للعالم الخارجي. 

- TX (w) :إجمالي الصادرات العالمیة. 

  .Kمقارنة مع بقیة العالم بالنسبة للسلعة  Iالمیزة النسبیة الظاهرة للبلد  ACRk (i,w)المؤشر ویمثل 

وداللة هذا المؤشر أنه في حالة الحصول على قیمة أكبر من الواحد الصحیح دل ذلك على تمتع 

ن هذا النشاط أو المنتج بمیزة نسبیة، والعكس صحیح، ویعتبر مؤشر المیزة النسبیة الظاهرة م

مقاییس الوضع المحقق، وهو یساعد على نقد الخبرة السابقة لعملیة تخصیص الموارد في الدولة 

  . 1على السلع المختلفة

من المعروف أن سعي الدولة لزیادة صادراتها من سلعة معینة  :مؤشر أولیة التصدیر: رابعا

ة استخدام الموارد المحلیة یتطلب منها غما زیادة وارداتها من مدخالت إنتاج هذه السلعة، أو زیاد

المتاحة القابلة للتصدیر، وٕاذا كانت الدولة تسعى لزیادة إیراداتها من النقد األجنبي فالبد لها أن 

تخفض من المستلزمات المستوردة قدر اإلمكان، أو أن تزید صادراتها إلى أكبر قدر ممكن، 

   :  وتستخدم الصیغة التالیة في حساب المؤشر

 

  :أن حیث

 .مؤشر أولیة التصدیر:  -

 .قیمة المستلزمات المستورد:  -

 .قیمة المستلزمات المحلیة القابلة للتصدیر:  -

  .قیمة صادرات السلعة:  -

                                                 
 .50نیفین حسین شمت، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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تناقص أهمیة هذه السلعة في زیادة كلما دل ذلك على  %100وكلما ارتفعت هذه النسبة عن 

ة من النقد األجنبي والعكس صحیح، ثم یتم بعد ذلك ترتیب السلع بحیث تعطى مداخیل الدول

  . السلعة درجة أعلى على سلم األولویات التصدیریة كلما انخفضت قیمة المؤشر الخاص بها

  :المؤشرات المتعلقة بتكالیف اإلنتاج: الفرع الثالث

استغالل الموارد االقتصادیة  یقیس مدىوهو مؤشر ): RDC(مؤشر تكلفة الموارد المحلیة : أوال

المحلیة بشكل سلیم وفعال، وٕاذا كانت قیمة هذا المؤشر أكبر من الواحد الصحیح دل ذلك على 

غیاب الفعالیة والرشادة في استعمال الموارد االقتصادیة المحلیة، ویتم حساب هذا المؤشر كما 

  : 1یلي

 

  : حیث

- DRCj :تكلفة الموارد المحلیة إلنتاج المنتوج j 

- PVj : قیمة إنتاج وحدة منتجة من المنتوجj 

- DIVj : قیمة المدخالت المحلیة إلنتاج وحدة واحدة من المنتوجj 

- FIVj :حدة من المنتوج اقیمة المدخالت األجنبیة إلنتاج وحدة وj 

- Pj : تكلفة(سعر ( استیراد وحدة واحدة من المنتوجj )مقیدة بالعملة المحلیة(. 

كلفة الموارد المحلیة أكبر من الواحد الصحیح فإن ذلك یشیر إلى وعلیه فإذا كان مؤشر ت

عدم تمتع النشاط اإلنتاجي بمیزة نسبیة، أما إذا كان أقل من الواحد الصحیح فإن ذلك یشیر إلى 

تمتع النشاط اإلنتاجي بمیزة نسبیة فضال عن تحقیق الكفاءة في استخدام الموارد اإلنتاجیة 

قیمة هذا المؤشر سالبة فإنها تشیر إلى معاناة النشاط اإلنتاجي من المستخدمة، إما إذا كانت 

تحقیق خسارة كبیرة في تخصیص العمالت األجنبیة بما یعني إهدار كبیر للموارد المحلیة، وبالتالي 

فإن هذا المؤشر یستخدم كمقیاس لكفاءة األنشطة االقتصادیة والصناعات، وارتفاع قیمة هذا 

  . 2رجة التنافسیةالمؤشر تعكس انخفاض د

على مستوى فرع النشاط یمكننا إجراء مقارنة بین التكالیف  :مؤشرات التكالیف واإلنتاجیة: ثانیا

أو إنتاجیة الید ) QUMO(واإلنتاجیة، وهذا یتطلب عموما إجراء مقارنة دولیة لتكلفة الید العاملة 

                                                 
1 : SEDDI Ali, op.cit, p76. 

 .53المرجع نفسھ، ص:  2
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 iتكلفة الید العاملة لفرع النشاط العاملة، وبالتالي یصبح من الممكن إیجاد طریقة لقیاس تنافسیة 

  : وذلك من خالل المعادلة التالیة t خالل الفترة jفي البلد 

 

  : حیث

- W : متوسط أجر ساعة عمل في فرع النشاطi  للبلدj  خالل الفترةt. 

- XR : یمثل سعر صرف الدوالر األمریكي مقابل عملة البلدj  خالل الفترةt. 

- (Q/L) : ساعة واحدة في فرع النشاط یمثل حجم اإلنتاج خاللi  للبلدj  خالل الفترةt.   

وعلیه یصبح من السهل صیاغة وباستخدام المعادلة التالیة، التكلفة الوحدویة للید العاملة 

)QUMOR ( لفرع النشاطi  للبلدj  مقارنة بالبلدk  خالل الفترةt :  

 

ها في البلدان األجنبیة وذلك بسبب أحد ارتفاعا مقارنة بنظیرت jقد تعرف تكلفة الید العاملة للبلد 

  : العوامل التالیة

 ارتفاع معدل نمو األجور في هذا البلد بوتیرة أسرع من باقي البلدان؛ -

 إنتاجیة الید العاملة في هذا البلد تنمو بوتیرة أقل من تلك المسجلة في بقیة البلدان؛ -

أو التقدیر الكبیر لقیمة العملة  ارتفاع قیمة العملة المحلیة مقارنة بعمالت بقیة البلدان، -

 . المحلیة
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  :خالصة الفصل

لقد حاولنا من خالل هذا الفصل من الدراسة اإللمام بمختلف الجوانب النظریة المتعلقة 

بالتنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني، وذلك من خالل تتبع التطور التاریخ الذي مرت به المفاهیم 

لموضوع، والتي كانت أساسا مرتبطة بجدول الظروف واألحداث والمصطلحات ذات الصلة با

والتطورات االقتصادیة المتوالیة، والتي وفرت في كل مرة جوا مناسبا لظهور مصطلح جدید، فانتقل 

  .ذلك من المیزة الطلقة إلى المیزة النسبیة، ثم مفهوم المنافسة، فالتنافسیة، وانتهاء بالتنافسیة الدولیة

أیضا وبشكل من التركیز إلى التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني، وأهم  كما تم التطرق

العوامل المساعدة على توفیر وبناء هذه التنافسیة، وما توفره البیئة المحلیة من إمكانیات لذلك، وما 

تفرضه البیئة الخارجیة من تحدیات وفرص ینبغي استثمار الجهود التنمویة داخل البلد لالستفادة 

  .تعزیز مكانة االقتصاد الوطني على المستوى الدوليمنها و 

وفي األخیر تم التطرق إلى مختلف األدوات والمؤشرات المستخدمة لقیاس القدرات التنافسیة 

لالقتصاد الوطني على الصعید الدولي، وهي تتمیز بالتنوع واالختالف وذلك باختالف الهیئات 

ات، باإلضافة إلى اختالف القواعد والمعاییر المتبعة واألجهزة التي تقوم بإعداد ونشر هذه المؤشر 

  . إلعدادها

 

   



  ارســــــــالفھ

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفـصل الثـالـث

الموارد الزراعیة الطبیعیة في 

 الجزائر وسیاسات استغاللھا
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  :تمهید

تتمیز قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر بتنوع كبیر، هذا التنوع جعل منها أحد 

سیاسات المقومات األساسیة لتطویر القطاع الفالحي، أو على األقل وضع مختلف البرامج وال

الكفیلة بضمان استخدام أمثل لهذه الموارد، بما یخدم التنمیة االقتصادیة ویحقق األمن الغذائي من 

  .جهة، ویحسن من أداء االقتصاد الوطني ویرفع من قدراته التنافسیة من جهة أخرى

وفي هذا الفصل من الدراسة سوف نحاول استعراض قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة التي 

تع بها الجزائر وتوزیعها الجغرافي ومختلف الخصائص التي تمیزها بین منطقة وأخرى، خاصة تتم

في ظل تنوعها، وشساعة المساحة الجغرافیة للجزائر، كما سنتعرض إلى مختلف البرامج المتبعة 

، والتي 2017و 2000والسیاسات المطبقة في المجال الزراعي خالل الفترة الممتدة بین سنتي 

  .ا الجزائر من أجل ضمان االستخدام األمثل لمواردها الزراعیة الطبیعیةاتبعته

  :وقد تم تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالي

  قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر واألخطار التي تهددها: المبحث األول -

  م2000السیاسات الزراعیة في الجزائر بعد سنة : المبحث الثاني -
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  قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر واألخطار التي تهددها: المبحث األول

یعتبر توفیر الغذاء واستقراره أهم هدف وسمة تمیز النشاط الزراعي في كل العالم ومنها 

الجزائر، ومن أجل ضمان تحقیق هذا الهدف واستدامته سعت الدولة وتسعى جاهدة لتحسین 

رد الزراعیة والمحافظة علیها، خاصة الموارد الطبیعیة التي تعتبر الركیزة وتطویر قاعدة الموا

األساسیة للتنمیة الزراعیة بمفهومها التقلیدي أو المستدامة، والتي تتعرض لالستنزاف أو تواجه 

صعوبة كبیرة في تجددها وهي األراضي الزراعیة والموارد المائیة،  وهذا بسبب الكثیر من العوامل 

مرتبطة بالممارسات البشریة غیر الرشیدة المرتبطة بالزراعة أو غیرها من األنشطة التي سواء ال

یمارسها األفراد، أو بعض العوامل الطبیعیة األخرى التي یكون لها تأثیر سلبي على قاعدة هذه 

الموارد، وهو ما یؤدي إلى التدهور الكمي والنوعي لهذه الموارد، كل هذه النقاط تمثل أهم ما 

  .نتطرق إلیه في هذا المبحثس

  تطور الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر: المطلب األول

تتنوع الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر بین األراضي الزراعیة بكل أصنافها واستخداماتها 

فرتها وكذا مناطق توزیعها، وبین الموارد المائیة باختالف مصادرها وأشكال تواجدها، وكذا مناطق و 

وندرتها، وفي هذا المطلب سنتناول مختلف هذه الجوانب المتعلقة بالموارد الزراعیة الطبیعیة 

  .  األرضیة والمائیة في الجزائر

  تطور األراضي الزراعیة واستخداماتها: الفرع األول

تتوقف مساحة األراضي الزراعیة المتاحة والمستغلة في الدولة على مجموعة من العوامل 

یة منها والبشریة والتقنیة، فأما عن الطبیعیة فهي عادة تتمثل في المساحة الكلیة للدولة الطبیع

ونصیب األراضي الزراعیة منها، أما البشریة فتتوقف على وفرة الید العاملة ومستوى تكوینها 

خدمة وتدریبها فیس هذا المجال، أما التقنیة فتتعلق بمستوى التقنیات واآلالت والتكنولوجیات المست

في القطاع الفالحي، حیث كلما كانت هذه العوامل متوفرة ومناسبة كلما كانت هناك إمكانیة كبیرة 

لتوسیع المساحات الزراعیة وزیاد اإلنتاج الزراعي، بما یضمن تحقیق االكتفاء الذاتي والمساهمة 

  .في الصادرات نحو األسواق الخارجیة
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مجتمعة دورا مهما في تحدید شكل وطبیعة تطور وفي حالة الجزائر، فقد لعبت هذه العوامل 

المساحات الزراعیة المستغلة وتوزیعها الجغرافي، وكذا طبیعة ونوع وحجم النشاط الزراعي الذي تتم 

  .ممارسته على مختلف المساحات واألقالیم الزراعیة

  :المساحة المستخدمة ألغراض الزراعة إلى إجمالي مساحة الجزائر: أوال

ل الموالي تطور مساحة األراضي المستخدمة في مختلف فروع النشاط یوضح الجدو  

  :الزراعي إلى المساحة اإلجمالیة للجزائر كما یلي

  )ألف هكتار: الوحدة(  2016-2000تطور المساحات الزراعیة في الجزائر خالل الفترة : 1.3: جدول رقم

  السنوات

  البیان
2000  2002  2004  2006  2008  

  238174.100  238174.100  238174.100  238174.100  238174.100  یة للبلدالمساحة اإلجمال

  42466.920  42448.840  42380.630  40817.940  40983.840  مساحة األراضي المستخدمة للزراعة

نسبة إجمالي المساحة الزراعیة إلى 

  )%(المساحة الكلیة 
17,20 17,13 17,79 17,82 17,83 

  السنوات

  البیان

2010  
2012  2014  2015  2016  

  238174.100  238174.100  238174.100  238174.100  238174.100  المساحة اإلجمالیة للبلد

    43395.254  42888.555  42499.430  42443.860  مساحة األراضي المستخدمة للزراعة

نسبة إجمالي المساحة الزراعیة إلى 

  )%(المساحة الكلیة
17,82 17,84 18,00 18,21  

 http://www.ons.dz باالعتماد على إحصائیات عدة نشریات للدیوان الوطني لإلحصاء: المصدر

تبین اإلحصائیات الواردة في الجدول أعاله تطور نسبة المساحة المستخدمة في مختلف 

األنشطة الزراعیة إلى إجمالي المساحة الجغرافیة للجزائر، والتي نالحظ علیها أنها نسبة منخفضة 

، وقد تراوحت هذه النسبة عموما 2015وكان ذلك سنة %18.21أفضل األحوال ولم تتجاوز في 

ویعتبر عامل شساعة مساحة الصحراء وما ینتج عنه أساسا من ظاهرة  .%18و %17بین 

التصحر أحد أهم العوامل أمام توسع هذه المساحة، باإلضافة لعامل تآكل التربة، وعامل زحف 

  .العمران على األراضي الزراعیة

  :تطور توزیع األراضي المستخدمة ألغراض الزراعة على مختلف األنشطة الزراعیة: نیاثا

لعل أهم ما یمیز األراضي والمساحات الزراعیة في الجزائر بشكل خاص هو تنوع هذه 

األراضي سواء من حیث غرض االستخدام أو المساحة التي یشغلها كل نوع من هذه األراضي 
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الي نستعرض توزیع هذه األراضي حسب مساحتها ونوعها خالل الفترة الزراعیة، وفي الجدول المو 

  .2016إلى سنة  2000الممتدة من سنة 

  )ألف هكتار: الوحدة(  2016-2000تطور المساحات الزراعیة في الجزائر خالل الفترة : 2.3: جدول رقم

  السنوات

  البیان
2000  2002  2004  2006  2008  

  8423.340  8414.670  8389.640  8270.930  8193.740  المساحات الزراعیة الصالحة -1

  7492.882  7468.538  7511.080  7503.690  7583.270  *األراضي الصالحة للحراثة 1.1

  930.458  946.132  878.560  767.240  610.470  **أراضي المزروعات الدائمة 2.1

  32955.880  32837.225  32821.550  31635.240  31914.760  أراضي رعویة ومروج -2

  1080.700  1196.945  1169.440  911.770  875.340  أراضي غیر منتجة تابعة للمزارع -3

  مجموع األراضي المستعملة للزراعة

1+2+3  
40983.840  40817.940  42380.630  42448.840  42466.920  

نسبة المساحات الزراعیة الصالحة 

إلى إجمالي األراضي المستغلة 

  )%(للزراعة 

19,99 20,26 19,79 19,82 19,83 

  السنوات

  البیان
2010  2012  2014  2015  2016  

  /  8487.854  8465.040  8454.630  8445.490  المساحات الزراعیة الصالحة -1

  /  7462.081  7469.481  7506.570  7501.395  *األراضي الصالحة للحراثة 1.1

  /  1025.773  995.559  984.060  944.095  **أراضي المزروعات الدائمة 1-2

  /  32968.513  32965.976  32943.690  32942.086  أراضي رعویة ومروج -2

أراضي غیر منتجة تابعة  -3

  ***للمزارع
1056.284  1101.110  1457.539  1938.887  /  

  مجموع األراضي المستعملة للزراعة

1+2+3  
42443.860  42499.430  42888.555  43395.254  /  

ة نسبة المساحات الزراعیة الصالح

إلى إجمالي األراضي المستعملة 

  )%( للزراعة

19,89 19,89 19,73 19,55 /  

  .تضم أراضي المزروعات العشبیة واألراضي السباتیة: األراضي الصالحة للحراثة*: 

  .تضم المروج الطبیعیة، مزارع الكروم وحقول أشجار الفواكه: أراضي المزروعات الدائمة**: 

  الخ... العمارات، المنحدرات ومساحات الدرس، ممرات وودیان تشمل المزارع الفالحیة،***: 

Source : ONS, L’Algérie en Quelques Chiffres, Plusieurs éditions, 2003-2016 

          http://www.ons.dz/-l-algerie-en-quelques-chiffres-.html#pagination_articles 

http://www.ons.dz/-l-algerie-en-quelques-chiffres-.html
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  : من خالل أرقام الجدول أعاله نالحظ ما یلي

هناك شبه استقرار على مستوى تطور مساحة األراضي الصالحة للزراعة، حیث كانت تقدر بحوالي  - 

 0.29ة قدرها ، أي بزیاد2015ملیون هكتار سنة  8.48لتبلغ حوالي  2000ملیون هكتار سنة  8.19

ملیون هكتار وهي مساحة ضئیلة مقارنة بما تم اإلعالن عنه من طرف الدولة عن مشاریع وبرامج 

 . الستصالح المساحات الزراعیة وتوسیعها، ومن اعتمادات مالیة لهذا الغرض

یة، عرفت مساحة إجمالي األراضي المستعملة للزراعة تطورا یمكن اعتباره مقبوال قیاسا بالفترة الزمن - 

، أي 2015ملیون هكتار سنة  43.4إلى حوالي  2000ملیون هكتار سنة  40.9حیث ارتفعت من 

ملیون هكتار، لكن الممیز لهذه الزیادة أنها تعود بشكل أساسي إلى تطور مساحة  2.5بزیادة قدرها حوالي 

إلى  2000نة ملیون هكتار س 0.87األراضي غیر المنتجة التابعة للمزارع، حیث تطورت مساحتها من 

 .2015ملیون هكتار سنة  1.94حوالي 

ما یجلب االنتباه ویمكن اعتباره خطرا یداهم الزراعة في الجزائر هو تراجع المساحة الزراعیة  - 

المصدر األساسي لالكتفاء (المحروثة، والتي تمثل مساحة الزراعات الموسمیة وعلى رأسها الحبوب 

ملیون هكتار  7.58الل فترة الدراسة، حیث كانت تقدر بحوالي ، حیث سجلت تراجعا ولو طفیفا خ)الذاتي

، ویبقى السبب الرئیسي لهذا التراجع هو زحف 2015ملیون هكتار سنة  7.46، لتبلغ حوالي 2000سنة 

العمران على هذه المساحات بسبب االقتطاعات المستمرة من المساحات الزراعیة لصالح التوسع العمراني 

  .والصناعي

  :لتوزیع الجغرافي لألراضي الزراعیة في الجزائرا: ثالثا

تتوزع األراضي الفالحیة في الجزائر استنادا إلحصائیات أعدتها وزارة الفالحة في تقریرها السنوي 

  : 1إلى المناطق الرئیسیة التالیة 2006

عدد  والیة ساحلیة ابتداء من الطارف شرقا إلى تلمسان غربا، ویقدر 14وتضم : المنطقة الساحلیة .1

من إجمالي المستثمرات الفالحیة،  %28مستثمرة، أي ما یعادل  296.617المستثمرات الفالحیة بها 

من إجمالي األراضي الفالحیة، وأغلب هذه  %22هكتارا، أي ما یعادل  1821185وتتربع على مساحة 

 .المستثمرات تابعة للخواص

یرة، المدیة، قسنطینة، عین الدفلى، البلیدة، البو (والیة  14وتضم كذلك : المنطقة الداخلیة .2

، وتشتمل على )معسكر، غلیزان، تیارت، تیسمسیلت، میلة، برج بوعریریج، سیدي بلعباس وسطیف

                                                 
االكتفاء والتبعیة، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، جامعة قسنطینة، الجزائر، فوزیة غربي، الزراعة الجزائریة بین :  1

 .258- 257، ص ص2007-2008
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من مجموع المستثمرات على المستوى الوطني،  %31مستثمرة فالحیة، أي ما یعادل  329030

ة الصالحة للزراعة بما هكتارا من األراضي الفالحی 3824678وتتربع على مساحة تقدر بنحو 

 .من إجمالي المساحة الزراعیة %46نسبته 

والیة، هي أم البواقي، باتنة، بسكرة، الجلفة، المسیلة،  12وتتكون من : المنطقة السهبیة .3

 288496البیض، خنشلة، سوق أهراس، سعیدة، النعامة واألغواط، وعدد مستثمراتها یقدر بنحو 

 2508026لمستثمرات وطنیا، تتربع على مساحة قدرها من إجمالي ا %27مستثمرة، بنسبة 

 .من إجمالي المساحات الزراعیة %30هكتارا ، تمثل حوالي 

وتضم ثمان والیات هي ورقلة، غردایة، الوادي، أدرار، بشار، تمنراست، : منطقة الجنوب .4

، من إجمالي المستثمرات %13مستثمرة فالحیة، تمثل نسبة  138459تیندوف وٕالیزي، وتضم 

من األراضي الفالحیة الصالحة   %45هكتارا ،وهو ما یمثل  116959وتتربع على مساحة قدرها 

  .للزراعة في الجنوب

  :الموارد المائیة الطبیعیة في الجزائر: الفرع الثاني

تتمتع الجزائر بموارد مائیة متنوعة بین سطحیة وجوفیة، وهذا بسبب التنوع الجغرافي 

حیث تعتبر شساعة المساحة وتنوع التضاریس وما نجم عنها من تنوع  والطبیعي الذي تتمتع به،

لألقالیم المناخیة من أهم العوامل المؤثرة على عملیة التساقط التي تعتبر مصدرا رئیسیا للموارد 

  :، وتتنوع الثروة المائیة الطبیعیة في الجزائر إلى عدة أشكال أو مصادر، تتمثل فیما یليالمائیة للبالد

  :میاه األمطار: أوال

 %90تحتل الصحراء فیها حوالي  2كلم 2.381.741تحتل الجزائر مساحة جغرافیة قدرها 

من المساحة اإلجمالیة بمناخها الصحراوي الحار والجاف خاصة صیفا، والتي تتمیز أساسا 

بانخفاض مستوى التساقط فیها إلى حد یكون فیه معدوما في معظم فترات السنة، بینما یسود في 

لشمال مناخ البحر األبیض المتوسط في المناطق الساحلیة، والمناخ القاري في المناطق الداخلیة ا

والسهوب، وهما متوسطا التساقط مقارنة مع المناخ الصحراوي، ویقدر حجم التساقط السنوي لمیاه 

في سنویا، إال أن هذه التساقطات تتركز بشكل أساسي  3ملیار م 12.4األمطار في الجزائر بـ 

منها، وال تنال األحواض المنحدرة في الهضاب العلیا إال ما  %90المناطق التلیة التي تحوز على 

  .من هذه التساقطات، في حین یكاد ینعدم التساقط في المناطق الصحراویة %10نسبته 
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كما أن توزیع معدالت التساقط السنوي في الجزائر یتناقص في اتجاهین من الشمال إلى الجنوب 

  : 1الشرق إلى الغرب، وذلك كما یلي ومن

وتتناقص هذه الكمیات وفقا للتنوع التضاریسي الموجود في الجزائر والذي : من الشمال إلى الجنوب .1

یختلف بین الشمال والجنوب، خاصة ما تعلق بالسالسل الجبلیة الهامة كاألطلس التلي واألطلس 

ام انتقال السحب المحملة باألمطار من الشمال الصحراوي وما لها من دور في الوقوف كحاجز طبیعي أم

ملم سنویا، وقد تفوق  1000ملم و 400إلى الجنوب، فاألطلس التلي یتلقى كمیة من األمطار تتراوح بین 

ملم فوق المرتفعات الجبلیة الشمالیة؛ أما الهضاب العلیا واألطلس الصحراوي فیتراوح معدل  1000

ملم  400ملم، باستثناء بعض المرتفعات التي تتلقى ما بین  400و ملم 200التساقط السنوي فیها بین 

ملم بسبب عامل االرتفاع، ثم تبدأ بالتناقص من السفوح الجنوبیة لألطلس الصحراوي وهي تقل  600و

ملم في السنة، أما الصحراء الجنوبیة فأمطارها مرتبطة بأمطار المنطقة المداریة، ولذلك فهي  200عن 

 .قلیلةأمطار صیفیة، و 

یعتبر تناقص األمطار من الشرق إلى الغرب من أهم خصائص المناخ  :من الشرق إلى الغرب .2

الجزائري ویمكن تفسیر هذا التناقص بكون جبال الریف واألطلس المتوسط في المغرب وشبه الجزیرة 

ارتفاع مناطقها  اإلبیریة تعترض الریاح المحیطیة الممطرة، كما أن ارتفاع المناطق الشرقیة للجزائر یفوق

والجدول الموالي یبین مدى تغیر المعدالت السنویة للتساقط في الجزائر من الشمال إلى الجنوب  .الغربیة

  . ومن الشرق إلى الغرب

  )السنة/ملم: الوحدة(              المعدالت السنویة لتساقط األمطار في الجزائر: 3.3جدول رقم 

  الغرب  الوسط  الشرق  المنطقة

  400  700  900  لالساح

  500  450  700  )سهول(األطلس التلي 

  600  700- 1000  800- 1600  )السالسل المرتفعة(األطلس التلي 

  350  -   500  السهول العلیا

  250  250  600  السهول العلیا السهبیة

  200  200  400-700  األطلس الصحراوي

  50  100- 50  -   الصحراء الشمالیة

ارة الموارد المائیة في الجزائر، الواقع والتصور المستقبلي، أطروحة دكتوراه في الطیب قصاص، إشكالیة إد :المصدر

  .130، ص 2015/2016، الجزائر، 1العلوم االقتصادیة، جامعة سطیف 

                                                 
یف الطیب قصاص، إشكالیة إدارة الموارد المائیة في الجزائر، الواقع والتصور المستقبلي، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة سط:  1
 .129، ص 2015/2016ر، ، الجزائ1
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من خالل الجدول نالحظ أن معدالت التساقط في الجزائر ال تعتبر من بین أحسن المعدالت 

م استقرارها من موسم آلخر بفعل التقلبات المناخیة، على مستوى العالم، ولكن رغم ذلك تتمیز بعد

وكذا تفاوتها بین مختلف مناطق الوطن، سواء فیها تعلق بالتفاوت بین الشرق والغرب، أو بین 

الشمال والجنوب، فأعلى نسبة تساقط تشهدها منطقة األطلس التلي الشرقیة والتي تتراوح بین 

 50وال تتعدى ) الصحراء(منطقة الجنوب الغربي  ملم، وأدنى هذه النسب تشهدها 1000و 1600

  .ملم في أفضل األحوال

  :المیاه الجوفیة: ثانیا

وهي المیاه المختزنة في باطن األرض، وقد یصل عمقها إلى آالف األمتار، ولها امتداد  

 2000أمتار إلى  10واسع تحت األرض خاصة في المناطق الصحراویة، وتتراوح أعماقها بین 

ه المیاه تمثل أهم مصادر إمدادات المیاه لجمیع األغراض سواء المنزلیة أو الزراعیة، كما متر، وهذ

أمتار إلى  10تتواجد المیاه الجوفیة أیضا في الرواسب الودیانیة والصخور ویتراوح عمقها بین 

، ن معدالت السحب السنویةعمتر، وما یمیز هذه المیاه أن معدالت التغذیة فیها تقل كثیرا  200

وهذا بسبب االستغالل المكثف لها في مختلف األغراض خاصة في الزراعة وفي مناطق الهضاب 

العلیا بشكل محدد، كما أن هذه المیاه تتأثر بموجات الجفاف المتعاقبة وبكمیات الضخ أو السحب 

ي من المیاه المستعملة في المدن وحوال %70المتواصلة والكثیفة، وتوفر المیاه الجوفیة حوالي 

  .1من المیاه الالزمة للقطاع الصناعي والزراعي 50%

وتكتسي المیاه الجوفیة في الجزائر طابعا استراتیجیا في التنمیة الشاملة للبالد، وذلك نظرا 

لندرة هذا المورد من جهة وألهمیته الكبیرة في االقتصاد الوطني من جهة أخرى، وهو ما یحتم على 

السیاسات المناسبة لتثمینه وترشید استخدامه لتلبیة االحتیاجات الجزائر اتخاذ كافة اإلجراءات و 

  : المختلفة منه؛ وفیما یلي بیان توزیع المیاه الجوفیة حسب المناطق الجغرافیة للجزائر

ومدیریة ) ANRH(قدرت المصالح التقنیة للوكالة الوطنیة للموارد المائیة : في الشمال .1

طار المخطط الوطني للماء كمیة المیاه الجوفیة القابلة في إ) DGAIM(المنشآت المائیة الكبرى 

، أي ما یقارب %90في السنة، وتستغل منها حالیا نسبة تفوق  3ملیار م 9.1لالستغالل بحوالي 

في الشمال، كما تعرف مختلف الطبقات التي  3ملیار م 1.9سنویا، منها حوالي  3ملیار م 7.1

 .یهدد دیمومتها تتواجد بها هذه المیاه استغالال مفرطا

                                                 
عة فریجة محمد ھشام، ترشید استخدام الموارد المائیة في الجزائر، مداخلة ضمن ملتقى األمن المائي تشریعات الحمایة وسیاسات اإلدارة، جام:  1

 .7، ص15/12/2016- 14المسیلة، 
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  )3ملیون م: الوحدة(         توزیع الموارد الجوفیة في شمال الجزائر: 4.3: جدول رقم

  حجم المیاه  المنطقة

  320  وهران

  190  الشلف

  412  الجزائر العاصمة

  133  الصومام

  163  قسنطینة

  91  عنابة

  298  الحضنة_ الزهرز_ سرسو

  47  ملیق_ مجردة

  139  األوراس_ النمامشة

  102  األطلس الصحراوي_ الشط الشرقي

  1895  المجموع

 ، مجلة)اإلمكانیات والتحدیات(دراسة تحلیلیة للموارد المائیة : مغري خیرة، اقتصادیات الموارد المائیة في الجزائر: المصدر

   .107، ص2016، سبتمبر 6، جامعة مستغانم، عدد)POIDEX(الخارجیة  المبادالت وتنمیة الصناعیة السیاسة

على موارد مائیة جوفیة هائلة تشكلت عبر آالف  تتوفر الصحراء الجزائریة :الجنوبفي  .2

السنین، ولها امتداد واسع خاصة في العدید من المناطق كالمنیعة، أدرار، عین صالح، بسكرة 

 2000وورقلة، غیر أنها توجد على أعماق كبیرة من سطح األرض حیث یصل عمقها إلى نحو 

 .متر 300و 200ا منطقة أدرار التي توجد بها المیاه الجوفیة على عمق یتراوح بین متر، ما عد

، ُتستغل 3ملیار م 5وتقدر كمیة المیاه الجوفیة القابلة لالستغالل في المناطق الصحراویة بحوالي 

بـ وبالتالي یبقى أمام الجزائر احتیاطي استغالل سنوي یقدر  1.سنویا 3ملیار م 1.7منها فقط حوالي 

سنویا یمكن توظیفه في تنمیة الزراعة الصحراویة واستصالح أراضي جدیدة وهو  3ملیار م 3.3

االختیار األنسب إذا ما تمت مقارنته بفكرة تحویل هذه المیاه نحو الشمال وهذا نظرا للتكالیف 

 2الباهظة التي ستتحملها خزینة الدولة

متجددة في الغالب، وهي تتواجد في  في الصحراء الجزائریة غیروتعتبر المیاه الجوفیة 

  :3حوضین أو طبقتین مائیتین أساسیتین

                                                 
 .131الطیب قصاص، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 وتنمیة الصناعیة السیاسة ، مجلة)اإلمكانیات والتحدیات(دراسة تحلیلیة للموارد المائیة : یة في الجزائرمغري خیرة، اقتصادیات الموارد المائ:  2

 .107، ص2016، سبتمبر 6، جامعة مستغانم، عدد)POIDEX(الخارجیة  المبادالت
3: Slaimi Ahmed, Contraintes et gestion rationnelle de l’eau en Algérie, communication présenté dans 

le séminaire international sur l’environnement en Algérie organisé par Département des Sciences Economique/ 
FSEG Sidi Achour, Annaba, 2009, p7. 



 زراعیة الطبیعیة في الجزائر و سیاسات استغاللھالث                                                            الموارد الالفصل الثا
 

 
116 

هي طبقة أحفوریة غیر متجددة، وتعرف باسم الطبقة األلبیة، : الطبقة القاریة الوسطى -

 .متر 2000متر و 1500وعمقها یتراوح بین  2ألف كم 700تغطي مساحة قدرها 

متر  100ویتراوح عمقها بین  2لف كمأ 330تغطي مساحة قدرها : طبقة المركب النهائي -

 .متر 500و

وما تجدر اإلشارة إلیه أن هذا النظام المائي مشترك بین الجزائر، تونس ولیبیا، حیث یمتد 

في تونس،  2ألف كم 250في لیبیا و 2ألف كم 800في الجزائر و 2ألف كم 700على مساحة 

ألف  12ه سنویا، وهو ما یعادل ألف ملیار متر مكعب من المیا 60ویوفر هذا الحوض حوالي 

ملیار متر مكعب  2.2مرة الطاقة االستیعابیة لجمیع سدود الجزائر، ویبلغ حجم االستغالل الحالي 

ملیار  0.55ملیار متر مكعب للیبیا و 0.33ملیار متر مكعب للجزائر،  1.33موزعة بواقع 

  .  1مكعب لتونس

  :المیاه السطحیة: ثالثا

یة في تلك المیاه التي توجد على سطح األرض، سواء في هیئة سیول تتمثل المیاه السطح 

ناتجة عن هطول األمطار، أو عبارة عن ثلوج في الجبال والمرتفعات تتحول بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة وذوبانها إلى ودیان وجاري مائیة أو أنهار، وتصب في البحار والمحیطات، او تختفي في 

ن األرض، وأهم ما یمیز المیاه السطحیة أنها متجددة، وتشكل الصحاري أو تتسرب إلى باط

األمطار المصدر الرئیسي لهذه المیاه في المناطق الجافة وشبه الجافة في الجزائر، وكذا الثلوج 

التي تسقط على قمم جبال األطلس التلي واألطلس الصحراوي في فصل الشتاء، وتصب میاه 

المتجهة نحو الشرق، واألمطار التي تسقط غربا تجري في  األمطار التي تهطل شرقا في األودیة

أودیة شدیدة االنحدار لتصب في البحر األبیض المتوسط، بینما األودیة التي تصب في وسط 

  .2البالد فأغلب میاهها تصب في الصحراء وفي الشطوط

فیا على السنة، موزعة جغرا/3ملیار م 12.7وتقدر الموارد المائیة السطحیة في الجزائر بـ 

السنة، كما تضم المیاه السطحیة /3ملیار م 0.8السنة، وعلى الجنوب بـ /3ملیار م 11.9الشمال بـ 

حوضا مائیا فرعیا تم تجمیعها في خمسة أحواض رئیسیة كما هو موضع في  17في الجزائر 

ع الشكل الموالي، وتقع ضمن ثالث مجموعات هي األحواض التابعة للبحر األبیض المتوسط وتتس

، األحواض الصحراویة 3ملیون م 997، أحواض الهضاب العلیا وتتسع لنحو 3ملیا م 10.92لنحو 

                                                 
1 : Mokhtar Bzioui, Rapport sous régional sur le developpement des ressources en eau en 
Afrique du Nord, UN water-Africa, 2005, p62. Document internet Disponible sur le site : 
http://www.abhatoo.net.ma/content/download/16474/290770/version/1/file/sub_regionalreportnordafrique.
pdf, consulté le15/03/2018. 

 . 4فریجة محمد ھشام، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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، وقد بلغ المعدل الحقیقي الستغالل المیاه السطحیة المعبأة بواسطة 3ملیون م 800وتتسع لنحو 

اخر في أو  3ملیار م 7.5حوالي _ 3ملیار م 12تبلغ طاقتها التخزینیة اإلجمالیة _سدا مستغال  70

 12.7أي (، وبذلك نالحظ أن نسبة تعبئة وحشد المیاه السطحیة مقارنة بالمتاح منها 2014سنة 

   1.تبقى ضعیفة جدا، السیما في الجهات الوسطى والشرقیة من البالد) 3ملیار م

وتتوزع المیاه السطحیة في الجزائر على خمسة أحواض هیدروغرافیة كما هو موضح في 

  :الشكل الموالي

  توزیع المیاه السطحیة على األحواض الهیدروغرافیة في الجزائر: 1- 3: قمشكل ر 

  
Sources: Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Rapport sur l'état 

et l'avenir de l'environnement, 2005, Alger, 5 Juin 2006, p 163. 

  :اصة بكل حوض وفي األحوال العادیة وحالة الجفافوفیما یلي المعطیات المائیة الخ

  المعطیات الخاصة باألحواض الهیدروغرافیة الرئیسیة في الجزائر: 5-3: جدول رقم

  اسم الحوض
المساحة 

  )2كم(

الموقع 

  الجغرافي

اإلمكانیات 

الحالة ) السنة/هل(

  العادیة

اإلمكانیات 

حالة ) السنة/هل(

  الجفاف

من إجمالي  %

  ةالمیاه السطحی

  37  4137  4985  الشمال الشرقي  44219  مالق- سیبوس- قسنطینة

-الحضنة- الجزائر

  الصومام
  35  2634  4290  شمال وسط  51089

  15  1155  1650  الشمال الغربي  52852  زهزر-الشلف

  8  1371  385  الشمال الغربي  76835  الشط الشرقي-وهران

  5  440  620  الجنوب  168750  الصحراء

  AGIRE( www.agire.dz( المائیة نیة للتسییر المدمج للمواردالوكالة الوط: المصدر

                                                 
 .131الطیب قصاص، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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مجرى، وهي تنقسم  30أما فیما یتعلق بالمجاري المائیة في الجزائر فإن عددها یقدر بحوالي 

  1:حسب مصباتها إلى

تصب في البحر المتوسط وهي األودیة التلیة، تتمیز بوفرة میاهها ألنها تقع في  :أودیة شمالیة

ملیا متر مكعب، وأهمها وادي الشلف، وادي  12.4األوفر مطرا وتقدر طاقتها بنحو  منطقة تعتبر

   .ووادي سیبوس)  سعیدة وجبال الضایة جبال من میاهه یستمد(الهبرة 

تصب في أحواض مغلقة من سبخات أو شطوط، وتسمى هذه األودیة بأودیة : أودیة داخلیة

ئیة ألن معدل التساقط في اإلقلیم التابعة له ال الصرف الداخلي، وهي أقل حظا من الموارد الما

  .ملم، وأهمها وادي العرب، وادي جدي ووادي القصب 400یتعدي 

وهي أشباه أودیة تظهر بالصحراء، ال تتعدى حركات میاهها هذا اإلقلیم ولیس  :أودیة صحراویة

اه إال أثناء سقوط لها مجاري مضبوطة، بل كثیرا ما یصعب االستدالل علیها، وال تظهر بها المی

   .األمطار النادرة في هذا اإلقلیم، وأهمها وادي الساورة، وادي جارت، الوادي األبیض

  :تطور استخدامات المیاه العذبة في الجزائر: رابعا

یرتبط التطور السنوي والمستمر لحجم المیاه العذبة المستخدمة بشكل أساسي بثالث عوامل 

نتج عنه من زیادة في عدد السكنات التي یتم ربطها بشبكة المیاه هي نمو زیادة عدد السكان وما ی

الصالحة للشرب، وتطور المساحات الزراعیة المرویة، وكذا تطور األنشطة الصناعیة المرتبطة 

بالحركیة التنمویة داخل البلد، والجدول الموالي یوضح تطور الكمیات المستخدمة من المیاه العذبة 

وهي فقط البیانات التي أمكن  2011-2009ة الذكر خالل الفترة من في مختلف األنشطة سابق

  . الحصول علیها من مختلف المصادر المتاحة

  )3ملیون م:الوحدة(    2011-2009تطور حجم المیاه العذبة المستخدمة في الجزائر : 6-3:رقمجدول 

  السنوات        

  البیان

2009  2010  2011  

  2115  2100  1980  استعمال األسر

  3620  3600  3560  الفالحة والصید

  430  425  411  الصناعة

  62  62  62  نشاطات أخرى

  6227  6187  6013  المجموع

Source : ONS, L’Algérie en Quelques Chiffres, édition 2012 

          http://www.ons.dz/-l-algerie-en-quelques-chiffres-.html#pagination_articles 

                                                 
 حالة  الغذائي واألمن المستدامة الزراعیة التنمیة تحقیق في المائیة للموارد االستخدامیة الكفاءة دوربوغدة نور الھدى، : 1

 .102، ص2014/2015، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، جامعة سطیف، الجزائر

http://www.ons.dz/-l-algerie-en-quelques-chiffres-.html
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أكثر القطاعات استهالكا للمیاه، وذلك  عدمن خالل الجدول نالحظ أن القطاع الفالحي یُ 

لكونه عماد أو الدعامة األساسیة لتحقیق االكتفاء الذاتي، حیث یستهلك هذا القطاع لوحده ما بین 

 %50من الموارد المائیة العذبة في العالم، أما في الجزائر فیستهلك أكثر من  %80إلى  70%

من إجمالي الثروة المائیة العذبة المتاحة في الجزائر سنویا، ویرجع السبب في ذلك إلى االستعمال 

ة الري الواسع لألسالیب التقلیدیة في الري الزراعي، واالفتقار أو االستخدام المحدود جدا ألنظم

الحدیثة المقتصدة للمیاه، ثم یأتي في المرتبة الثانیة االستخدام العائلي أو استهالك األسر للمیاه 

العذبة والتي تكون أساس موجهة للشرب وكذا األعمال المنزلیة المرتبطة بالماء كالغسیل والتنظیم 

مالي المیاه العذبة من إج %30وري الحدائق المنزلیة وغریها، ویستهلك هذا القطاع أكثر من 

المستخدمة سنویا، ثم یأتي بعد ذلك القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة من حیث استخدام المیاه 

  . سنویا %7العذبة، حیث تقدر نسبة استهالكه لها إلى إجمالي االستهالك الوطني بحوالي 

ئر إال أننا إذا تابعنا ورغم أن القطاع الفالحي یعتبر أكثر القطاعات استهالكا للمیاه في الجزا

تطور المساحات الزراعیة المرویة مقارنة إلى أجمالي المساحات الزراعیة من جهة، وٕالى إجمالي 

مساحة البلد نالحظ أن هذه النسبة متدنیة جدا مقارنة بالعدید من دول العالم سواء إقلیمیا كالمغرب 

احات الزراعیة المریة في الجزائر أو على المستوى الدولي، والجدول الموالي یوضح تطور المس

  .2016إلى  2000خالل الفترة 
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  )ملیون هكتار: الوحدة( 2016- 2000تطور المساحات الزراعیة المرویة في الجزائر : 7-3: جدول رقم

  السنوات              

  البیان
2000  2002  2004  2006  2008  

  2381741  2381741  2381741  2381741  2381741  )2كم(المساحة اإلجمالیة للبلد

المساحة الزراعیة 

  )هكتار(اإلجمالیة
8193.740 8270.930 8389.640 8414.670 8423.340 

  855.720  835.590  652.860  605.040  495.810  )هكتار(مساحة األراضي المرویة

المساحات المرویة إلى إجمالي 

  )%(المساحة الكلیة 
0.20  0.25  0.27  0.35  0.36  

ات المرویة إلى إجمالي المساح

  )%(المساحة الزراعیة
6.05  7.31  7.78  9.93  10.15  

  السنوات              

  البیان
2010  2012  2014  2015  2016  

  2381741  2381741  2381741  2381741  2381741  )2كم(المساحة اإلجمالیة للبلد 

المساحة الزراعیة 

  )هكتار(اإلجمالیة
8445.490  8454.630  8465.040  8487.854  /  

  /  1183.800  1147.220  955.183  985.220  )هكتار(مساحة األراضي المرویة

المساحات المرویة إلى إجمالي 

  )%(المساحة الكلیة 
0.41  0.40  0.48  0.50  /  

المساحات المرویة إلى إجمالي 

  )%(المساحة الزراعیة
11.66  11.29  13.55  13.94  /  

  http://www.aoad.org زراعیة،عدة أعداد، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالكتاب السنوي لإلحصاءات ال:المصدر

من خالل األرقام الوارد في الجدول أعاله نالحظ أن هناك تطورا في مساحة األراضي 

ألف هكتارا، لتصل إلى حوالي  495الزراعیة المرویة خالل فترة الدراسة، حیث كانت تقدر بحوالي 

، لكن مقارنة هذه المساحات بإجمالي %100ي بمعدل نمو تجاوز ملیون هكتارا، أ 1.183

المساحات الزراعیة نالحظ أنها تظل تمثل نسبة محدودة حیث لم تتجاوز في أحسن أحوالها 

في بدایة فترة الدراسة،  %6.05، في حین كانت ال تمثل سوى 2015، وكان هذا سنة 13.94%

ي لتلبیة االحتیاجات الغذائیة للجزائریین والمتمثلة وبالنظر إلى طبیعة اإلنتاج الزراعي الضرور 

أساسا في الحبوب والخضر، فإن تحقیق هذا یتطلب بذل جهود إضافیة من أجل توسیع المساحات 

المرویة، إما عبر زیادة عدد السدود والحواجز المائیة المخصصة ألغراض الزراعة، أو تطویر 

یة، وهو ما تعكف الدولة على القیام به خالل السنوات شبكة ربط األراضي الفالحیة بالمصادر المائ

  .  األخیرة عبر مشاریع التحویالت المائیة الكبرى
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  األراضي الغابیة : الفرع الثالث

تعتبر األراضي المخصصة للغابات هي أیضا من الرصید الطبیعي اإلیجابي الذي یوفر 

ما في حمایة األراضي الزراعیة من العدید من االمتیازات للجزائر، فهو من جهة یلعب دورا مه

خطر التصحر نتیجة زحف الرمال ومن خطر االنجراف بفعل السیول المائیة في حالة التساقط 

الكبیر لألمطار، كما یساهم أیضا في توفیر المادة األولیة للصناعة الخشبیة، باإلضافة إلى الدور 

لجدول الموالي نوضح تطور هذه اإلیكولوجي الكبیر الذي تلعبه المساحات الغابیة، وفي ا

   .    2016و 2000المساحات الغابیة في الجزائر خالل الفترة الممتدة بین سنتي 

                    )ألف هكتار: الوحدة(       2016-2000تطور مساحة األراضي الغابیة خالل الفترة : 8.3:جدول رقم

  السنوات

  البیان
2000  2002  2004  2006  2008  

  4227.700  4216.380  4289.000  4257.000  4235.000  األراضي الغابیة

نسبة األراضي الغابیة إلى 

  ) %(المساحة اإلجمالیة للبلد 
1,77811 1,7873 1,8007 1,7702 1,7750 

  السنوات

  البیان
2010  2012  2014  2015  2016  

    4220.311  4232.685  4268.110  4255.840  األراضي الغابیة

نسبة األراضي الغابیة إلى 

  )%(المساحة اإلجمالیة للبلد 
1,7868 1,7920 1,7771 1,7719 0 

Source : ONS, L’Algérie en Quelques Chiffres, Plusieurs éditions, 2003-2016 
          http ://www.ons.dz/-l-algerie-en-quelques-chiffres-.html#pagination_articles 

یتضح لنا من خالل األرقام الوارد في الجدول أن المساحة اإلجمالیة لألراضي الغابیة في 

ظ یذكر، ما لم تعرف أي تطور ملحو  2016وسنة  2000الجزائر خالل الفترة الممتدة بین سنة 

عدا بعض التغیر الطفیف لم یتجاوز في أفضل حاالته بضعة عشرات أالف الهكتارات، والذي 

یعود أساسا إلى عدم وجود برامج كبیرة وشاملة للتشجیر وتوسیع هذه المساحات الغابیة، والتي 

ني للثروة أحیانا تتعرض لموجات استنزاف مختلفة إما بسبب الحرائق أو حتى االستغالل غیر العقال

الغابیة، وبالنظر إلى النسبة اإلجمالیة لألراضي الغابیة إلى إجمالي مساحة الجزائر نجد أنها لم 

، وهذا مؤشر ضعیف نوعا ما مقارنة بخصوصیة %1.79تتجاوز في أحسن األحوال نسبة 

ة المساحة اإلجمالیة التي تطغى علیها األراضي الصحراویة وأخطار ذلك على األراضي الزراعی

  .خاصة ما تعلق بأخطار التصحر الذي یلتهم سنویا آالف الهكتارات

  

http://www.ons.dz/-l-algerie-en-quelques-chiffres-.html
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  رد الزراعیة الطبیعیة في الجزائراألخطار والتهدیدات التي تواجهها الموا: المطلب الثاني

تتعرض قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر مثل غیرها من البلدان إلى مجموعة 

سواء كانت طبیعیة أو بشریة بسبب الفعل البشري أو سوء  معتبرة من التهدیدات واألخطار

استخدامه لهذا الموارد من حیث هدرها أو إجهادها، فیما یلي سنتطرق إلى أهم هذه األخطار التي 

  .یواجهها أهم موردین زراعیین طبیعیین في الجزائر وهما الموارد المائیة واألراضي الزراعیة

  ت التي تواجهها الموارد األرضیة في الجزائرالمشاكل والتهدیدا: األولالفرع 

تعاني األراضي الزراعیة في الجزائر من جملة من المشاكل والتهدیدات، لعل أهمها تراجع 

المساحات الزراعیة وتدهورها كما وكیفا، وتبعثر وتفتت الملكیات والحیازات الزراعیة، إلى جانب 

جم الموارد المائیة المتاحة للزراعة من جهة اختالل العالقة بین مساحة األراضي الزراعیة وح

أخرى، كل هذه التهدیدات من شأنها أن تؤثر سلبا على العائد االقتصادي لألرض الزراعیة 

  .وٕانتاجیتها، وعلى اإلنتاج الزراعي بشكل عام

وتتمثل أهم العوامل التي تؤدي إلى تناقص وتدهور المساحات الزراعیة كما وكیفا في ثالث 

  : یسیة هيعوامل رئ

ل أعمال التجریف العمدي ویندرج ضمن هذا العامل ك :االنتقاص العمدي من طرف اإلنسان :أوال

والتبویر والتوسع العمراني على األراضي الفالحیة، ورغم أن عملیة التجریف العمدي قد شهدت 

ن، وهذا رغم انحسارا كبیرا، فإن أعمال التبویر والبناء على األراضي الزراعیة مازالتا مستمرتی

شساعة المساحة التي أتت علیها هاتان الظاهرتان، والتي تقدر بآالف الهكتارات، وتنتشر هذه 

الظاهرة بشكل كبیر في المناطق الحضریة وحول المدن الكبرى، كما أن هذان الظاهرتان ال 

ود تتعلقان فقط بمساحة هذه األراضي، بل أخطر من ذلك إذ أنهما تمسان مناطق تصنف من أج

ولعل ما عرفته سهول متیجة المشهورة بجودتها العالیة من ابتزاز خیر دلیل . األراضي الزراعیة

على ذلك، لیطرح هذا األمر تساؤال مهما حول مدى قدرة جهود االستصالح التي تقوم بها الدولة 

على تعویض ما تم فقده من مساحات زراعیة بفعل هذه الممارسات، وحتى إن فرضنا أن ذلك 

  مكن من حیث المساحة، فهل هو ممكن من حیث نوعیة األراضي الزراعیة وجودتها؟  م

حیث تسهم الزراعة نفسها في فقد وتدهور : فقد األراضي بسبب متطلبات النشاط الزراعي: ثانیا

مساحات معتبرة من األراضي الزراعیة، ولعل أهم أسباب ذلك هو انتشار ظاهرة تفتیت المساحات 

جزئتها، وهو ما أدى إلى تحویل دور مساحات معتبرة منها من وظیفة االستزراع إلى الزراعیة أو ت

مساحات مخصصة لبناء سكنات ومستودعات أو حتى شق طرق ومصارف للمیاه علیها، وهذا 
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عالوة على المساحات الزراعیة التي تستغل لتشیید المرافق الزراعیة كالمخازن والحضائر وما غلى 

  .توقع زیادتها في ظل تفتت وتجزئة الملكیات الحیازات الزراعیةذلك، والتي من الم

باإلضافة إلى أشكال التدهور الكامل سابقة الذكر فإن : تدهور خصائص األراضي الزراعیة :ثالثا

هناك تدهور جزئي یمس األراضي الزراعیة، حیث یعبر عن فقدانها لخصائصها كلیا أو جزئیا،    

كل تام من نطاق األراضي الزراعیة أو ینقلها من مرتبة إلى مرتبة بشهذه األراضي  ما ُیخرجوهو 

أدنى من حیث الكفاءة والخصوبة واإلنتاجیة، وتتمثل أهم األسباب المؤدیة لهذه الحالة في 

خصائص بعض األراضي كتلك المتشبعة باألمالح، أو التي تخضع لالستغالل المكثف دون 

افة إلى زحف التصحر على طول خط بوابة الصحراء من تعویض كاف من التسمید المتزن، باإلض

الشرق إلى الغرب وهذا رغم المجهودات الكبیرة التي باشرتها الدولة منذ عقد السبعینات من أجل 

  . التصدي لهذه الظاهرة وذلك عبر بناء السد األخضر

ذا النوع من یعود السبب الرئیسي لظهور ه :)تملح التربة( زیادة األراضي المتأثرة باألمالح .1

األراضي الزراعیة إلى ارتفاع مستوى المیاه الجوفیة إلى قرب سطح األرض وأحیانا حتى فوق 

سطح األرض وما ینتج عنه من تراكم لألمالح والمخلفات الضارة، فیؤثر ذلك سلبا على خصائص 

ود أسباب هذه التربة وعلى النباتات التي تنمو علیها، وبالتالي على إنتاجیة األرض بشكل عام، وتع

الظاهرة أساسا إلى اعتماد أسالیب تقلیدیة للري مع تدهور نظم الصرف الصحي في ظل الظروف 

وفي الجزائر ظهرت هذه المشكلة بشكل كبیر في السنوات األخیرة وفي عدة . والتقالید السائدة

 .مناطق من شمال الصحراء ووسطها كالوادي وورقلة وبسكرة

حیث أن الزراعة الجزائریة وفي ظل التزاید  :ویض سمادي كافالتكثیف المحصولي دون تع .2

السكاني واالنتقاص من مساحة األراضي الزراعیة الخصبة وعدم قدرة أراضي االستصالح على 

إزالة األثر المترتب عن العملیتین المذكورتین، تتمیز بالمیل نحو التكثیف الزراعي على نفس 

، وهو ما یتسبب في إجهاد األراضي الزراعیة وعدم قدرة المساحات الزراعیة وخالل نفس الدورة

التربة الزراعیة على تجدید عناصرها، خاصة إذا ترافق ذلك مع أسالیب تسمید غیر كافیة وغیر 

وتزید هذه الضغوط بشكل كبیر إذا كانت هذه المساحات الزراعیة ُتصنف ضمن المرتبة . مالئمة

 . من نصف طاقتها اإلنتاجیةالثالثة أو ما دونها، والتي تعطي أقل 

من المساحة  %87تشكل الصحراء المساحة األكبر في الجزائر، فهي تشغل حوالي  :التصحر .3

، یعتبر التصحر من أخطر التهدیدات التي تواجهها األراضي الزراعیة في الجزائراإلجمالیة، و 

یاح التي تنقل الرمال وذلك من خالل زحف الرمال على األراضي الزراعیة ومصادر المیاه بفعل الر 

وتجمعها على شكل كثبان رملیة متحركة، وتتعرض لهذا الخطر الكثیر من مساحات األراضي 

 :الزراعیة، تتركز معظمها بالمناطق السهبیة، والجدول التالي یوضح ذلك
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  )هكتار: الوحدة(                المناطق المتصحرة والمهددة بالتصحر في الجزائر: 9-3: جدول رقم

أنماط المناطق 

المعرضة 

  للتصحر

المناطق 

  المتصحرة

المناطق 

  الحساسة جدا

المناطق 

  الحساسة

المناطق 

متوسطة 

  الحساسیة

المناطق قلیلة 

أو غیر 

  الحساسة

إجمالي 

المساحة 

  المهددة

  13.820.530  2.379.170  3.667.035  5.061.388  2.215.035  487.902  المساحة

من إجمالي ) %(

المساحة 

  ةالمهدد

3.53  16.03  36.62  26.61  17.21  100  

  www.minagri.dzالتصحر  وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة، برنامج العمل الوطني حول مكافحة :المصدر

یبین الجدول أن ظاهرة التصحر في الجزائر أصبحت قضیة استعجالیة، نظرا لتهدیدها 

الیة الجودة في البالد، حیث بلغت للمجموع المجالي السهبي الواسع، وهي المنطقة الرعویة ع

من مساحة  %69هكتار، أي ما یعادل  13.820.530إجمالي المساحة المهددة بالتصحر حوالي 

  .1السهوب

تعتبر التعریة المائیة من األسباب األكثر خطورة لتدهور التربة، كما أن محاولة : التعریة المائیة .4

د التربة الطبقات العلیا الثمینة باألمالح والمواد التغلب علیها هي األكثر صعوبة، حیث أنها ُتفق

المغذیة للنبات، وتنتشر هذه الظاهرة في مختلف مناطق البالد خاصة حیث تكون معدالت 

التساقط كبیرة وتحدث الفیضانات والسیول، وكما هو معروف فإن قدرة التربة على مقاومة 

یزیائیة لها، ومعدل ما تحتویه من مواد التعریة المائیة تعتمد على الخصائص الكیمیائیة والف

 . 2عضویة ومقدار عمقها، ومدى انتشار الغطاء النباتي وكثافته، ومعدل انحدار األراضي

تعاني الجزائر من تدهور األراضي بسبب تعریة الریاح لألراضي  :التعریة عن طریق الریاح .5

وفي مختلف مناطق البالد،  الزراعیة، حیث تمتاز هذه الریاح بتفاوت قوتها على مدار السنة

وقد أوضحت خرائط برنامج األمم المتحدة للبیئة أن األسباب الرئیسیة لتدهور األراضي في 

المنطقة العربیة عموما تعود في جزء منها إلى التعریة الریحیة، ومما یزید من التأثیر السلبي 

خاصة ما تعلق بالرعي  للریاح على األرض الزراعیة ما یقوم به اإلنسان من ممارسات سلبیة

الجائر، واألنشطة الزراعیة غیر المدروسة بعقالنیة وكذا إزالة الغابات، بحیث تفقد األرض 

   .  3غطاءها النباتي فیسهل تعریتها من طرف الریاح، وهو ما یؤثر سلبا على إنتاجها وٕانتاجیتها

                                                 
لوم عبد القادر عوینان، تحلیل اآلثار االقتصادیة للمشكالت البیئیة في ظل التنمیة المستدامة، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر في الع:  1

 .103، ص2008علوم االقتصادیة، جامعة البلیدة، االقتصادیة، غیر منشورة، كلیة ال
 . 265فوزیة غربي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .266- 265ص ص: نفس المرجع:  3
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  :في الجزائرالمشاكل والتهدیدات التي تواجهها الموارد المائیة : الثانيالفرع 

سبب الرئیسي لجل هذه المشاكل واألخطار التي تهدد الموارد المائیة الالعامل البشري  مثلی

  :في الجزائر، ویمكن تقسیمها إلى قسمین كما یلي

   :طبیعیة ومناخیةمشاكل : أوال

وتتمثل في المشاكل التي تعتبر مطروحة لدى جمیع الدول ولكن نحن نتطرق إلیها فیما 

  :ا على الجزائر فقط، ویمكن حصرها فيیخص آثاره

من إجمالي مساحة الجزائر، وهذه  %80تحتل الصحراء ما نسبته حوالي  :الجفاف والتصحر .1

المساحات الشاسعة تمتاز بانخفاض معد التساقط فیها إلى مستویات متدنیة، حیث ال یتجاوز في 

عض المناطق في الشمال إلى السنة، بینما قد یصل هذا المعدل في ب/ملم10بعض المناطق منها 

السنة، وهذا ما أثر سلبا على حجم المیاه أو األمطار التي تتلقاها األقالیم األراضي /ملم 1500

الجزائریة، فانعكس في حجم المیاه الجوفیة بشقیها المتجدد وغیر المتجدد، وكذا المیاه السطحیة 

 .حدودیة جریانها ومنسوبهاخاصة األنهار والودیان التي تمتاز بمحدودیة انتشارها وم

تواجه الجزائر على غرار العدید من دول العالم مشكلة التغیر المناخي وآثاره  :التغیر المناخي .2

على البیئة وعلى معدالت ومستویات التساقط على المستوى العالمي، إال أن الموقع الجغرافي 

یث نتج عنه تراجع في معدالت للجزائر جعلها من الدول التي تتأثر بسرعة بآثار هذا التغیر، ح

التساقط في السنوات األخیرة، وبالتالي التراجع في حجم المتاح من المیاه العذبة لالستعمال خاصة 

السطحیة منها، وتبقى التوقعات تشیر إلى أن األمر قد یزداد سوءا في السنوات القادمة بسبب 

 . عامل التغیر المناخي

  : رة وتنظیم قطاع الموارد المائیة في الجزائرمتعلقة باختالل إدامشاكل : ثانیا

یعاني قطاع المیاه في الجزائر من ممارسات غیر سلیمة قانونیا وٕاداریا، حیث وبالرغم  :الفساد .1

من مختلف التشریعات التي أصدرتها الدولة لتنظیم وتسییر عملیة التزود بالمیاه، إال أن العدید من 

ال تلتزم بهذه القوانین والتشریعات، فضال عن مختلف أوجه  المنشآت والمؤسسات الكبرى والشركات

االستغالل األخرى غیر الشرعیة ودن الحصول على الترخیص القانوني الالزم لذلك، خاصة في 

 .ظل عدم فعالیة أجهزة المراقبة والمتابعة في أداء دورها بالشكل المطلوب

عقود، ولهذه الظاهرة آثار كبیرة على  تعاني الجزائر من هذه المشكلة  منذ عدة :توحل السدود .2

حوضا منحدرا  35القدرة التخزینیة للسدود، وحسب الوكالة الوطنیة للموارد المائیة فإن من بین 

 %71من مساحتها، مثل سد بورومي  %40للسدود المستغلة، تعاني معظمها من االنجراف بنسبة 

ملیون متر مكعب،  29.45د بنحو ویقدر حجم التوحل السنوي لمجمل السدو . %53وسد فرقوق 



 زراعیة الطبیعیة في الجزائر و سیاسات استغاللھالث                                                            الموارد الالفصل الثا
 

 
126 

. ویعود سبب هذه الظاهرة إلى عدم االهتمام بتشجیر أحواض وروافد السدود وتربیة األسماك بها

 .وهذا ما یتطلب بشكل أساسي إعادة النظر في سیاسة إدارة واستغالل هذه األحواض

دة صور من أنواع تتعرض المیاه العذبة في الجزائر خاصة السطحیة منها إلى ع :تلوث المیاه .3

، والذي یقترن إما باالستغالل المجهد لها، وٕاما برمي النفایات )بیولوجي، كیمیائي، فیزیائي(التلوث 

ومخلفات النشاط االقتصادي فیها، وتعتبر الصناعة المصدر الرئیسي لهذا التلوث، باإلضافة إلى 

اسات حول نوعیة الموارد المائیة الممارسات غیر السلیمة للسكان والمزارعین، وقد بینت إحدى الدر 

، بینما تُقدر نسبة %2المستعملة هنا في الجزائر أن نسبة المیاه ذات النوعیة الردیئة لم تتجاوز 

، وما زاد من ضعف محاربة والتحكم في األسباب المؤدیة %80المیاه العذبة القابلة للشرب حوالي 

ي متخصص لمراقبة نوعیة المیاه، وكذا عدم لتردي نوعیة المیاه هو من جهة عدم وجود جهاز وطن

 ،20051تفعیل تطبیق المواد القانونیة التي تضمنها قانون المیاه لسنة 

كانت عملیة التنسیق : انعدام التنسیق بین القطاعات واألجهزة المعنیة بإدارة الموارد المائیة .4

لمجلس الوطني للماء، الذي حل بین مختلف القطاعات المعنیة بإدارة الموارد المائیة تتم من خالل ا

محله المجلس الوطني االستشاري للموارد المائیة، ویتم التنسیق مع لجان األحواض الهیدروغرافیة 

، إلى جانب هیئات أخرى كالمرصد الوطني للبیئة والتنمیة 1996الخمسة التي استحدثت سنة 

الموارد المائیة، إال أن هذا التنسیق  المستدامة واللجنة الوطنیة لمكافحة األمراض المتنقلة عن طریق

یبقى ضعیفا ودون المطلوب، وهذا راجع بشكل أساسي إلى عدم استقرار هذه األجهزة، وكذا عدم 

، هذا 2اشتمالها على جمیع الفاعلین في قطاع المیاه خاصة ما تعلق بمستعملي هذا المورد

التنسیق فیما بینها خاصة ما تعلق باإلضافة إلى اآلثار الناتجة عن كثرة هذه األجهزة وغیاب 

 .بتداخل صالحیاتها وتنفیذ مختلف العملیات المتعلقة بإدارة الموارد المائیة وتقییمها وتقویمها

  وتتمثل أهم هذه األسباب فیما یلي :مشاكل متعلقة بالجانب البشري والفني: ثالثا

ستمرا في عدد السكان حیث شهدت الجزائر منذ االستقالل نموا م :الكثیف النمو السكاني .1

سنویا، وما زاد األمر تعقیدا هو تفاقم ظاهرة النزوح الریفي نحو  %3وصل في بعض الفترات إلى 

المدن والمناطق الحضریة، فأدى كل ذلك إلى زیادة الضغوط على الموارد المائیة، حیث كان 

، 2004 سنة %62.6، ثم بلغ 1975في سنة  %40.3مجموع السكان في المناطق الحضریة 

،   3، وهذا ما نجم عنه صعوبات حقیقیة في التزود بالماء كما ونوعا2015سنة  %69.3وحوالي 

                                                 
 .116، مرجع سبق ذكره، صبوغدة نور الھدى:  1
 .173الطیب قصاص، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 . 176، صنفس المرجع:  3
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وعلیه فالعالقة بین الموارد المائیة وعدد السكان هي عالقة عكسیة، وهو ما یستدعي إعادة النظر 

 .في السیاسة السكانیة بغرض التخفیف من الضغوط على المورد المائي

یتسم استهالك المیاه في الجزائر بالتبذیر  :ستخدام واستهالك الموارد المائیةانخفاض كفاءة ا .2

، من إجمالي استهالك %40والهدر، حیث بلغت نسبة التسربات في شبكات نقل وتوزیع المیاه 

بالمیاه، وكلما زادت كمیة المیاه الضائعة زادت كمیة المیاه المستهلكة، باإلضافة إلى أن هناك عدد 

نابیب التوصیل والربط بالشبكة العمومیة للمیاه لیست مجهزة بالعدادات ما أدى إلى زیادة كبیر من أ

أحجام المیاه المسعرة جزافیا، حیث كشفت مؤسسة الجزائریة للمیاه أن عدد المواطنین الذین ال 

ألف مواطن، وهو في تزاید  280ألف إلى  270یتراوح ما بین  2005یتوفر لدیهم عدادات سنة 

ر ظل زیادة البناءات غیر القانونیة في عدة والیات من الوطن حیث تكثر الكثافة السكانیة مستم

من جهة، وكذا عدم تجدید شبكات المیاه واالعتماد على الشبكات القدیمة التي هي بحاجة إلى 

استبدال فوري، وتفعیل أجهزة مراقبة تسرب المیاه ومتابعة القنوات والقضاء على كل تسرب في 

، وهذا سیاسة فعالة للتحسیس والتوعیة بقیمة وأهمیة الموارد المائیة في حیاة اإلنسان، وتبني حینه

من شأنه المحافظة على میاه الشرب بصفة خاصة والمیاه المستعملة في الزراعة والصناعة بصفة 

  .1عامة وهذا لضمان توفیر االحتیاجات المائیة لهذه األغراض حاضرا ومستقبال

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .15فریجة محمد ھشام، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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  م2000السیاسات الزراعیة في الجزائر بعد سنة : المبحث الثاني

لقد حظي القطاع الفالحي باهتمام كبیر من طرف الحكومة الجزائریة منذ بدایة األلفیة 

الجدیدة، وهذا في محاولة إلعادة االعتبار لهذا القطاع الهام ضمن االقتصاد الوطني، وٕاعطائه 

واء ضمن خطط التنمیة المعتمدة من طرف الدولة، أو من خالل المكانة والدور الذي یستحقه، س

تعزیز دوره في التنمیة االقتصادیة وتحقیق االكتفاء الذاتي، وهذا ما یظهر من خالل مختلف 

  . السیاسات والبرامج في هذا اإلطار، وهو ما سنتناوله في هذا المبحث من الدراسة

  :2000حیة لسنة المخطط الوطني للتنمیة الفال: المطلب األول

 التغیرات لمسایرة عمیقة تحوالتمع بدایة األلفیة الجدیدة  الوطني الفالحي القطاع شهد

 رفع في تساهم كفاءة، ذات عصریة فالحة بناء وبهدف السوق، دینامیكیة مع والتفاعل الدولیة

 الوطني ططالمخ جاء السیاق، هذا ظل وفي وتواجهه حالیا، سابقا الفالحة واجهت التي التحدیات

 للموارد العقالني االستغالل خالل من وذلك الطموحات، هذه لیجسد) P.N.D.A(الفالحیة للتنمیة

 العقار تخص التي منها الفالحیة السیاسات من عددا معتمدا الموجودة، والقدرات الطبیعیة

 تخص التي أو ن،یْ یَ الفالحِ  والقرض والدعم التمویل تخص التي أو الفالحیة، األراضي واستصالح

  .وغیرها وكیفیاته اإلنتاج تنویع

 الموحدة المركزیة الطرق مع الصلة نهائیا لیقطع الفالحیة للتنمیة الوطني المخطط جاءوقد 

 القطاع في الحداثة میق لترسیخ مؤكدة إرادة عن ویعبر الوقت ذلك حتى سائدة كانت التي النمطیة

 ذهنیة عن لیعبر مبرمجة أعمال أو برامج عةمجمو  یتجاوز الفالحي الوطني فالمخطط؛  الفالحي

 ،اختیاراته عن والمسؤول الحر االقتصادي العون فمصا إلى المزارع یرفع أنه حیث من جدیدة

 . االستثمار على والحث المساعدة أدوات استعمال عبر وذلك

   :المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة أهداف: األولالفرع 

 :1لة من األهداف أهمهالقد اشتمل هذا المخطط على جم

 خلق تنمیة فالحیة متطورة ومستدامة بهدف رفع اإلنتاج الفالحي، وتحقیق االكتفاء الذاتي؛ 

 تكییف الفالحة الجزائریة مع المتغیرات المناخیة الحاصلة، خاصة الجفاف؛ 

 تأهیل المستثمرات الفالحیة، وتدعیم أنشطتها الفالحیة؛ 

 ؛...)التربة، المیاه، اإلمكانیات المالیة والبشریة(ة وتثمینها االستخدام األمثل للقدرات المتاح 

                                                 
مذكرة ماجستري يف سفيان حنان، دور السياسات الزراعية يف تأمني االكتفاء الغذائي املستدام وحتقيق التنمية الزراعية املستدامة يف االقتصاد اجلزائري،  : 1

 .80، ص2011االقتصاد غري منشورة، جامعة سطيف، 
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  تكثیف اإلنتاج الفالحي في المناطق الخصبة وتنویعه، وتوسیع عملیات استصالح

 األراضي؛

  توفیر الشروط المالئمة لزیادة القدرة التنافسیة لألنشطة والمنتجات الفالحیة، وتهیئة

ة لالستثمارات المباشرة، وٕانشاء مؤسسات فالحیة وأخرى الفضاءات الفالحیة لتصبح أكثر جاذبی

 للصناعات الغذائیة؛

  توفیر مناصب عمل في القطاع للحد من البطالة والهجرة الریفیة. 

كما یهدف المخطط إضافة إلى ما سبق إلى توسیع مساحة األراضي الصالحة للزراعة والتي 

یق االستصالح في إطار ما یعرف باالمتیاز تقدر مساحتها بـ ثمانیة مالیین هكتار، وهذا عن طر 

الفالحي والذي یسمح في نفس الوقت بتثمین الموارد الطبیعیة المتاحة، والمحافظة علیها وترقیة 

االستثمار والتشغیل لصالح القطاع الفالحي، وتوسیع الواحات بالجنوب، وتقدر مساحة األراضي 

ألف هكتار؛ ومن أجل تسهیل هذه العملیة فقد  600المعنیة في المرحلة األولى من البرنامج بـ 

استحدثت الدولة أجهزة مالیة خاصة لتمویل هذه العملیة وأهمها الصندوق الوطني للضبط والتنمیة 

الفالحیة، وصندوق استصالح األراضي عن طریق االمتیاز، إلى جانب التأطیر التقني متعدد 

    1.األشكال

  :طط الوطني للتنمیة الفالحیةالمحاور الكبرى للمخ: الفرع الثاني

 األربعة الرئیسیة المكونات حول(PNDA) الفالحیة للتنمیة الوطني المخطط تنفیذ یتمحور

 :2التالیة

 : الفروع لمختلف واإلنتاجیة الوطني اإلنتاج تطویر برنامج :أوال

 األخرى مجالبرا وأن الفالحیة، للتنمیة الوطني لمخططا برامج أهم بین من البرنامج یعتبر هذا

 في اإلنتاجیة وتحسین الوطني الفالحي اإلنتاج تدعیم إلى هدفی فهو ،معینه في أساسا تصب

 اعتماد تم اإلطار هذا وفي ،الغذائیة الفاتورة عبء من التخفیف في للمساهمة الفروع مختلف

 كوحدات النموذجیة المزارع توظیف تمكما  ج، اإلنتا إعادة وحدات لخدمة ووضعها مرشدة التزامات

                                                 
 .111فوزیة غربي، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 الوطني الصندوق طریق عن الدعم ،نضام الفالحیة للتنمیة الوطني المخطط ، الفالحة ،وزارة الشعبیة طیةالدیمقرا الجزائریة الجمھوریة:  2

 .74- 72ص ص ،2000جویلیة  18 ،بین وزارة الفالحة ووزارة المالیة 332منشور وزاري مشترك رقم  ، الفالحیة والتنمیة للضبط
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 الموارد على والمحافظة) الحیوانیة والفحول واألمهات شتالت ، بذور( الفالحیة المدخالت لتكثیف

  .الوراثیة

 الفالحیة والتنمیة للضبط الوطني الصندوق بواسطة البرنامج هذا دعم نصوص إدخال تم كما

 (FNRDA)  الفالحیة اعداتالمس إطار في كبیرتین ولیونة شفافیة وٕاعطاء اإلجراءات لتبسیط 

 یضمن بما المتجانسة، والمناطق للوالیات التوجیهیة المخططات إطار في للمستفیدین الممنوحة

 األقسام طرف من معمقة دراسات إلى المخططات هذه وتخضع تجسیدها،و  األهداف إلى الوصول

 المحاصیل نتاجواست ةیالمعن للمناطق والفالحیة المناخیة الشروط معرفة أجل من الفالحیة الفرعیة

  .استبدالها إعادة أو للتكییف القابلة المالئمة

 :اإلنتاج أنظمة تكییف برنامج:  ثانیا

 االستغالل یحقق لما وتوجیهها القائمة اإلنتاجیة األنظمة تكییف إلى البرنامج هذا یهدف

 الزراعات توجیه على یعمل حیث لإلنتاج، المالئمة المناخیة والظروف المتاحة لإلمكانات األمثل

 یشجع األساس هذا وعلى ،محصول لكل المالئم المناخ وحسب جافة وشبه جافة ،المناطق حسب

 مكان في والموجودة بالحبوب الخاصة المستثمرة تحویل آخر بمعنى ،الفالحیة المستثمرات ویدعم

 البرنامج هذا ویعتمد؛ المنطقة یالئم آخر منتوج أي أو الفواكه أو للخضر مستثمرة إلى مالئم غیر

 األساسیین االقتصادیین المتعاملین باعتبارهم الفالحین مشاركة وعلى ومالئم خاص دعم على

 :هكون من میزته الدعم هذا یستمد حیث

المساعدة إلیجاد نشاطات ذات ( یقدم دعما مباشرا ألنشطة تسمح بتأمین مداخیل الفالحین -

ر الناجمة الظرفیة والمتتالیة إلنجاز مداخیل آنیة على المدى المتوسط من أجل تغطیة الخسائ

 ؛)برنامج تحویل األنظمة الزراعیة

یأخذ بعین االعتبار المستثمرة الفالحیة في مجملها ووحدتها خالفا لبرامج تطویر الفروع التي  -

 . هدف المنتوج نفسهستت

حیة بالرغم من أن هذا البرنامج اعتبر محورا أساسیا في إطار المخطط الوطني للتنمیة الفال

من خالل حرصه على تطویر المنتجات المتكیفة مع المناطق الطبیعیة والخصائص المحلیة 

وتكییف أنظمة االستغالل في المناطق الجافة وشبه الجافة، إال أنه لقي صعوبات أساسها ضعف 
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وسوء تقییم األراضي الفالحیة وحصر مزایاها والظروف المالئمة لكل منتوج حتى یتم توجیهه 

  . وتدعیمه إنتاجه لمنطقة

 :الجنوب في واالستصالح االمتیاز برنامج :ثالثا

 االستغالل لتحقیق الكفیلة السیاسات وضع إلى الجنوب أراضي استصالح برنامج یهدف

 تفعیل دعم طریق عن االقتصادیة التنمیة محاور ضمن وٕادخالها الصحراویة للمناطق االقتصادي

 العملة مصادر من مصدرا تعتبر التي( النمور نخیل خاصة المناخ، مع المتالئمة المنتجات

 والمخطط ؛اإلنتاجیة القدرات لزیادة الصالحة الفالحیة المساحة توسیع یتم حتى ،وغیرها) الصعبة

 تتم حتى للتنفیذ الالزمة والكیفیات الشروط وضعو  البرنامج هذا توجیه أعاد الفالحیة للتنمیة الوطني

 الكبرى االستصالحات أما الفالحیة، االمتیازات برنامج رإطا في الواحات أراضي تهیئة

 الوطنیة لالستثمارات مستقبال ستخصص كبرى وتقنیات مادیة وسائل تتطلب التي والمؤسساتیة

 معتبر استثماري دفع بإعطاء المرتبطة المتطورة والتكنولوجیات العالیة الكفاءات ذات واألجنبیة

  .الخصبة واألراضي السقي میاه خاصة النادرة للموارد األمثل لواالستغال البیئیة والظروف یتالءم

 الصحراویة المناطق في الفالحیة محافظةال تعمل البرنامج هذا وتنشیط تأطیر في وزیادة

 أجل من للقطاع األخرى البرامج مختلف مع تكاملیة بطریقة السهوب لتطویر السامیة والمحافظة

 .ةالفالحی للتنمیة الوطني لمخطط الكبرى األهداف تحقیق

  للتشجیر الوطني البرنامج: رابعا

 للتصحر عرضة الفالحیة األراضي جعل كبیرا وتدهورا واضحا تقلصا النباتي الغطاء شهد

 نحو وسعیا؛ وغیرها الجارفة السیول الرمال، كزحف المختلفة الطبیعة عوامل بسبب رافاتواالنج

 یقارب ما إلى% 11 من المعدل رفع بهدف المثمرة اراألشج خاصة الغابیة الثروة هذه تجدید إعادة

 النافع للتشجیر الممتازة األنواع توجیه إلعادة الطموح البرنامج اهذ وضع تم البالد شمال 14%

 اللوز الكرز، التین، الزیتون، كأشجار األشجار من المالئمة األنواع غرس طریق عن واالقتصادي

 خالل من للفالحین دائمة مداخیل وضمان لفالحیةا لألراضي متجانسة حمایة أجل من... 

  .الغابیة المناطق لهذه األحسن االستغالل

 :آلیات وأجهزة تنفیذ المخطط الوطني لتنمیة الفالحیة: الفرع الثالث
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التي من  مختلف أجهزة الدعم المالي، وأشكال التأطیر التقنيفي هذه األجهزة واآللیات  تتمثل

  . ذ البرنامج بما یؤدي إلى تحقیق األهداف المتوخاة من ورائهشأنها المساعدة على تنفی

 :االعتمادات واألجهزة المالیة المرافقة للمخطط: أوال

 46.8ملیار دج، خصصت منها  55.9 اعتمادات مالیة أولیة ُقدرت بـلمخطط ل ُخصص

  :1ملیار دج بهدف

 تكثیف اإلنتاج الفالحي؛ 

 تأهیل النظام اإلنتاجي؛ 

 ة لإلنتاج الفالحي ومكافحة الكوارث الفالحیة؛الوقایة الصحی 

  المشاریع الثالثة للتنمیة في إطار مكافحة الفقر واإلقصاء الخاصة بوالیات سوق أهراس، أم

 البواقي، تیسمسیلت؛

  .لتنفیذ برامج األعمال الكبرى وتهیئة المناطق) ملیار دج 9.1(بینما خصص المبلغ المتبقي 

ألجهزة المالیة بغرض تمویل القطاع الفالحي في إطار المخطط كما تم اعتماد مجموعة من ا

الوطني للتنمیة الفالحیة، منها ما تم استحداثه مع بدایة البرنامج، ومنها ما كان موجودا قبل ذلك، 

  :هذه األجهزة فيأهم مع تعدیل في بعض وظائفه، وهذا لضمان تمویل مالئم للبرنامج، وتتمثل 

أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون  :FNRDAلتنمیة الفالحیة الصندوق الوطني للضبط وا .1

، وهو یدعم االستثمارات في إطار تطویر الفروع الفالحیة، وحمایة مداخیل 2000المالیة لسنة 

الفالحین، وتمویل األنشطة ذات األولویة للدولة، كما یشجع المستثمرین على استغالل الموارد 

قروض (هو یمنح قروضا بأشكال مختلفة، منها قصیرة األجل الطبیعیة وتحسین تقنیات اإلنتاج، و 

قروض تجهیزیة القتناء عتاد تهیئة األرض وآالت السقي (، والمتوسطة األجل )الموسم الفالحي

سنة، وهي ذات طابع خاص  25تصل إلى (، وقروض طویلة األجل )سنوات 5إلى  2مدتها من 

 ).بالمشاریع الكبرى والتجهیزات الضخمة

ویقوم هذا الصندوق بدعم  :CNMAق الوطني للتعاضد الفالحي وصنادیقه الجهویة الصندو .2

وتمویل نشاطات التنمیة وتحدیث قطاع الفالحة في إطار تنفیذ البرامج، وتوجیه مساهمات الدولة، 

                                                 
 .10/02/2015، تاریخ اإلطالع http://islamfin.go-forum.net/t884-topic: دراسة إلكترونیة متوفرة على الرابط:  1
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واالستثمارات اإلنتاجیة، الفوائد الممنوحة للقرض الفالحي إلى نشاطات توسیع المساحات الزراعیة 

 . ة وكذا تكثیف المنتجات الزراعیة وتثمینهاالمستغل

تم إنشاؤه بموجب قانون المالیة لسنة  :FMVTCصندوق االستصالح عن طریق االمتیاز  .3

، لتدعیم تطبیق برنامج استصالح األراضي عن طریق االمتیاز، والذي یهدف إلى توسیع 1998

ة التي استفادت من الدعم عن المساحات الزراعیة المستغلة، وقد بلغ عدد المستثمرات الفالحی

 .2006مستثمرة، وهذا إلى غایة  27968طریق هذا الصندوق 

 :ویتولى على الخصوص ضمان تمویل األنشطة التالیة :BADRبنك الفالحة والتنمیة الریفیة  .4

 هیاكل اإلنتاج الفالحي وأنشطته؛ 

 الهیاكل واألعمال المرتبطة بما یسبق اإلنتاج الفالحي وما یلحقه؛ 

 یاكل واألنشطة الصناعیة المرتبطة مباشرة بالقطاع الفالحي؛اله 

 هیاكل الصناعة التقلیدیة في الوسط الریفي؛ 

 :المرافق لتنفیذ المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة التأطیر التقني: ثانیا

باإلضافة إلى التأطیر المالي، تم وضع نظام تأطیر تقني متعدد األشكال ومتالئم مع طبیعة 

التقنیة المحددة، وخصوصیة كل برنامج فرعي، كما اعتبر المخطط المستثمرة الفالحیة  األنشطة

وحدة قاعدیة أساسیة في عملیات اإلنتاج الزراعي، وعلى هذا یجب على المؤطرین واإلداریین 

والتقنیین والمهنیین التقرب من هذه الوحدات القاعدیة ومسیریها، مما یعطي لها دورا أساسیا وهاما 

  :1العملیة اإلنتاجیة، وقد اشتمل الـتأطیر التقني على ما یليفي 

لتدعیم برنامج تطویر الفروع وٕاعادة تحویل األنظمة الزراعیة تقام دورات تدریبیة : التكوین -

قصیرة المدى على مستوى هیاكل التكوین التابعة لوزارة الفالحة لكل إطارات مدیریات 

 .وبیات البلدیة والفالحینالمصالح الفالحیة، والمقاطعات والمند

تتم هذه العملیة عبر المعاهد التقنیة المختصة، واإلدارة الفالحیة :اإلرشاد والدعم التقني -

المحلیة والغرف الفالحیة، وهذا وفق رزنامة ُتَحدد من طرف مدیري المصالح الفالحیة 

یذ برامج اإلرشاد ومحافظي الغابات بالتعاون مع الهیئات المعنیة السابقة، وذلك من أجل تنف

 .والدعم التقني الفالحي

                                                 
، نموذج تطبیقي للمخطط بوالیة سعیدة، مذكرة 2006- 2000ھاشمي الطیب، تقییم برنامج المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة في الجزائر، الفترة :  1

 .115- 114، ص2007، جامعة تلمسان، غیر منشورة قتصادماجستیر في اال
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یقوم المعهد الوطني لإلرشاد الفالحي بحمالت إعالمیة عبر : مجال اإلعالم واالتصال -

مختلف وسائل اإلعالم حول التنمیة الفالحیة، كما یجب على مجمل الفاعلین المعنیین 

 .هامهبمختلف البرامج المساهمة في هذه الحمالت اإلعالمیة كل في مستوى م

 :متابعة وتقییم المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة: الفرع الرابع

إن مشاریع التنمیة الفالحیة المختارة محلیا ستكون لها أنظمة خاصة بالمتابعة والتقییم 

والمراقبة من طرف المصالح الالمركزیة ممثلة في المصالح الفالحیة ومحافظي الغابات أساسا، 

استهالك الموارد (حل تقییم دائم لمستوى تقدم اإلنجاز المادي والمالي كما أن المشاریع ستكون م

مستوى التشغیل، االستثمار المنجز، (من جهة، والجانب االقتصادي ) المالیة، والقروض الممنوحة

من جهة ثانیة، وفي حالة عدم بلوغ األهداف المسطرة ستكون ) القیمة المضافة الناتجة عن ذلك

قتراحات تقویمیة وتوصیات لتحقیق البرنامج الحقا، كما أن تقییم المشاریع دراسة خاصة تتبع با

المنفذة یتم وفق مؤشرات النجاعة االقتصادیة المرتبطة أساسا بالمحافظة على الموارد الطبیعیة، 

 .التشغیل، زیادة اإلنتاج، نمو االستثمارات الفالحیة والمداخیل

  :PNDAR لفالحیة والریفیةالمخطط الوطني للتنمیة ا: المطلب الثاني

ویعتبر هذا البرنامج استكماال لجهود تطویر القطاع الفالحي التي انطلقت مع المخطط 

، ولكن الممیز الذي حمله هذا البرنامج هو إعطاء بعد ریفي 2000الوطني للتنمیة الفالحیة عام 

یة والمناطق واضح للمخطط السابق ، والعمل على بعث وتطویر الحیاة في الفضاءات الریف

المعزولة، وبذلك فهذا المخطط یعتبر امتدادا لسابقه، وهو بذلك یمثل إطارا شامال ومنسجما 

لمواجهة التحدیات والضغوط الطبیعیة والتقنیة والتنظیمیة والمؤسساتیة التي كانت سببا في إضعاف 

  .راعیة الطبیعیةاألمن الغذائي وتراجع أداء القطاع الزراعي، وحتى تقهقر قاعدة الموارد الز 

 :  أهمیة المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة: الفرع األول

یأتي هذا المخطط من أجل ضمان تحقیق أكبر قدر ممكن من التنسیق في السیاسات 

واألهداف بین مختلف الفاعلین في القطاع الفالحي من أجل حمایة أكبر لخصائص النظم البیئیة 
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شرع في تطبیق هذا المخطط في إطار برامج متنوعة تتمحور أهدافها  والفضاءات الریفیة، وقد

  :  1أساسا حول

 ممارسة النشاط الفالحي والغابي والرعوي؛ تحسین ظروف 

  تحسین الحصول على الخدمات العمومیة والحصول على السكن وفك العزلة عن السكان في

 المناطق المعزولة؛

  یفیة ذات القدرات الضعیفة عبر تحویل نظم اإلنتاج توفیر بدائل لتنمیة اقتصاد المناطق الر

 وتكییفها والتشجیر المفید واالقتصادي وتهیئة المناطق الجبلیة والممرات السهبیة؛

  تعجیل مسار تحدیث القطاع بتشجیع االستثمارات اإلنتاجیة والتكنولوجیا في االستغالالت

لتي لم یتم استكمال تأهیلها بعد، الفالحیة، خاصة منها ذات األحجام الصغیرة والمتوسطة ا

 . والتي مازالت تحتاج إلى مساعدات الدولة ومرافقتها التقنیة

  مرافقة تعددیة النشاطات وتشجیعها وترقیتها باعتبارها عامال لتحسین مداخیل العائالت في

 .الریف أو لخلق مداخیل جدیدة

  : أسس ومحاور إستراتیجیة التنمیة الریفیة: الفرع الثاني

نطالقا من األهداف الهامة التي تسعى الدولة لتحقیقها من خالل هذا المخطط خاصة ما ا

تعلق منها تحسین ظروف معیشة سكان األریاف وتطویر وتنویع األنشطة االقتصادیة في المناطق 

الریفیة وٕازالة الفوارق االجتماعیة بین المناطق الحضریة والمناطق الریفیة، وكذا الرفع من جاذبیة 

تنافسیة األقالیم الریفیة وضمان صیانة وحمایة الموارد الطبیعیة، فقد برزت المحاور األساسیة و 

  : إلستراتیجیة التنمیة الفالحیة والریفیة فیما یلي

  :یفیةإقامة شراكة وتكامل متعدد القطاعات ضمن األقالیم الر : أوال

األنشطة والعملیات ذات  وتعني هذه الشراكة إشراك جمیع الفاعلین والمتدخلین في مختلف

الصلة بالحیاة الریفیة، ومن بینهم اإلدارات العمومیة والمسؤولون المنتخبون ومنظمات المجتمع 

المدني واألشخاص المعنیون في مشاریعهم الخاصة، والهدف من هذه الشراكة بشكل أساسي هو 

، وفي هذا الصدد تتجسد تنشیط الحركیة اإلقلیمیة للریف بما یتجاوب مع مسعى التنمیة الریفیة

ممارسات الشراكة في الحوار والتشاور بغرض إقامة عالقات بین الفاعلین تفضي إلى مشاریع 

                                                 
دھینة مجدولین، استراتیجیات تمویل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة دكتوراه في العلوم :  1
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مشتركة وتهدف إلى التزام مشترك ومتبادل بین هؤالء الشركاء على تحقیق النتائج المرجوة، كما أن 

التجارب التي یتم تطویرها الشراكة تعتبر عملیة مستمرة ومتطورة بتطور المناطق الریفیة وحسب 

  .أثناء تنفیذ اإلستراتیجیة

  :التثمین المتوازن للموارد وتراث األقالیم الریفیة وتسییرها ضمن منظور التنمیة المستدامة: ثانیا

تتمیز المناطق الریفیة بتنوع كبیر للموارد، إال أنها تعاني من اختالل في استغالل تلك 

لوصول إلیها، والرهانات التي یتعین خوضها في ظل إستراتیجیة الموارد، وفي قدرة سكانها على ا

التنمیة الریفیة تتعلق بإمكانیة تغییر اتجاه التدهور وتقلیص تدفقات الهجرة الریفیة وبعث الحیاة في 

المناطق الریفیة وخلق جاذبیة لها، انطالقا من فكرة أنها تشتمل على مزایا ینبغي تثمینها وفق 

ل التي تندرج ضمن رؤیة إعالن التوازن للموارد والحصول علیها، وكذلك مجموعة من األشغا

ضمن إرادة استمرار استغاللها وتفادي وضعیات التبدید للتراث المحلي وهذا باستغالل عقالني 

التي تساهم في بعث االهتمام من ) الموارد الطبیعیة، البشریة والثقافیة(لمجموع المكونات التراثیة 

بیة لألقالیم الریفیة دون كبحها، ومن أجل زیادة الحظوظ التي توفرها الموارد غیر جدید وخلق جاذ

المستغلة بشكل كاف وزیادة االحترام الذي ینبغي أن تستثیره عند استغاللها، یجب أن تركز 

اإلستراتیجیة أعمالها على الوعي بقیمة هذه التراثیات، وذلك على كل المستویات، وبالنسبة لكل 

ما فیهم من هم خارج المناطق الریفیة، فتحمیل المسؤولیة لهؤالء وأولئك، والتأهیل المرتبط السكان ب

بالقدرات التقنیة والتنظیمیة والتسییر الموجه للفاعلین المعنیین، كلها تتطلب إجراءات تسهیل 

 ضروریة السیما وأن الطرح القائم للمشاریع یخرج عن عادات المتعاملین في المناطق الریفیة

  .  1ویتضمن درجات من المخاطر

  :   تكاثف الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة: ثالثا

یكون هذا التكاثف عبر األخذ في الحسبان األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة في معالجة 

المشكالت الناشئة، وفي الحلول المقترحة من قبل الفاعلین المحلیین ضمن اإلقلیم نفسه، فالدور 

نب االقتصادي في بعث حیویة اإلقلیم ال ینبغي أن یدفع بالمسائل االجتماعیة إلى الرئیسي للجا

الصف الثاني من االهتمام وال أن یقلل من االهتمام بخلق التالحم والتآزر بینها وبین المسائل 

ل االقتصادیة، بل إن هذا التآزر یمس المناط الریفیة نفسها لتتكاثف فیما بینها لرد االعتبار المتباد

                                                 
 .167نفس المرجع، ص:  1
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للمناطق الریفیة ودورها في التنمیة بشكل متكامل، فالتنسیق یمثل فرصة حقیقیة لتقدیم إطار 

متكامل للقائمین على رسم السیاسات المحلیة لخلق االنسجام في إعداد وتنفیذ هذه السیاسات 

  . 1وٕاشراك جمیع الفاعلین والشركاء في ذلك

 : 2008لسنة  قانون التوجیه الفالحي: المطلب الثالث

، وجاء في ظرف مهم وممیز 16-08تحت رقم  2008أوت  03صدر هذا القانون بتاریخ 

سواء من ناحیة األوضاع الدولیة التي شهدها القطاع الفالحي بارتفاع أسعار المواد الغذائیة في 

األسواق العالمیة، أو من حیث تراجع أداء الموسم الفالحي في ظل التغیرات المناخیة التي شهدتها 

لجزائر، كما یندرج أیضا في إطار توجه الدولة نحو تطویر القطاع الفالحي وجعله المحرك ا

  .الرئیسي للنمو وتحقیق األمن الغذائي

  :  2008األهداف األساسیة لقانون التوجیه الفالحي : الفرع األول

 سطرت الحكومة جملة من األهداف التي تسعى لتحقیقها من خالل قانون التوجیه الفالحي،

  :2تتمثل فیما یلي

 مساهمة اإلنتاج الفالحي في تحسین مستوى األمن الغذائي؛ 

  ،ضمان تطور محكم للتنظیم وألدوات تأطیر قطاع الفالحة قصد المحافظة على قدراته اإلنتاجیة

والسماح بالزیادة في إنتاجیته وتنافسیته، مع ضمان حمایة األراضي واالستعمال الرشید للمیاه 

 الفالحي؛ ذات االستعمال

  ،وضع إطار تشریعي یضمن أن یكون تطور الفالحة مفیدا اقتصادیا واجتماعیا، ومستداما بیئیا

ویضمن ترقیة النظرة التساهمیة التي تعمل على المشاركة اإلرادیة للشركاء في مجهودات الدولة 

 الریفي؛ من أجل تنمیة كل الفضاءات، ویضمن تكریس قواعد الحمایة االجتماعیة وترقیة الوسط

 مواصلة تنفیذ مبدأ دعم الدولة المالئم للتنمیة الفالحیة النباتیة والحیوانیة بصفة مستمرة؛ 

 

  

                                                 
 .168س المرجع صنف:  1
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یتم تحقیق أهداف التوجیه الفالحي من  :أدوات تحقیق أهداف التوجیه الفالحي: الفرع الثاني

  : خالل خمس آلیات حددها قانون التوجیه الفالحي كالتالي

التي تحدد التوجهات  مخططات التوجیه الفالحيوتشتمل على : لفالحيأدوات التوجیه ا: أوال

األساسیة للقطاع على المدیین المتوسط والطویل، تهیئة الفضاءات الفالحیة واستغاللها بطریقة 

تضمن تحقیق تنمیة فالحیة مندمجة ومستدامة، على مستوى الوالیة والمنطقة وعلى المستوى 

، حیث أدوات التأطیر العقاري، وكذا الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة المخططالوطني، باإلضافة إلى 

تشمل بشكل أساسي األراضي الفالحیة ذات الوجهة الفالحیة سواء كانت تابعة ألمالك الدولة أو 

، لذلك ومن أجل معرفة العقار الفالحي والتحكم فیه تطلب األمر وضع فهرس 1تابعة للخواص

تحدده وتوضح مجموع األراضي المعروفة بالفالحیة أو ذات الطابع للعقار الفالحي وخریطة 

  .الفالحي، حیث یكرس حمایة الطابع الفالحي لألراضي ویمنع استعمالها في غیر الفالحة

وقد اشتملت األحكام المتعلقة بالعقار الفالحي على جملة : العقار الفالحيب متعلقةأحكام : ثانیا

  :من األمور تتمثل فیما یلي

 دید نمط استغالل األراضي الفالحیة؛تح 

 تحدید الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفالحي؛ 

 ضبط المقاییس المطبقة على عملیات التجمیع؛ 

 تحدید األحكام المطبقة على أراضي الرعي. 

الفالحي، حیث  تقوم هذه التدابیر على تثمین اإلنتاج :هیكلیة تتعلق باإلنتاج الفالحي تدابیر: ثالثا

تخضع المنتجات الفالحیة أو ذات األصل الفالحي الموجهة لألسواق الفالحیة أو للتحویل 

لتنظیمات خاصة تتعلق باألصناف واألنواع المزروعة، ولتثمین وترقیة المنتجات الفالحیة، ینشأ 

، یسمح بتمییزها نظام نوعیة یشمل على عالمات الجودة الفالحیة، تسمیة المنشأ واألسماء الجغرافیة

حسب نوعیتها واثبات شروط خاصة إلنتاجها خاصة ما تعلق بمجال الفالحة البیولوجیة، تحدید 

آلیات المسار التي تثبت وتضمن أصلها ومكان مصدرها، كما ینشأ نظام تحدید مسار الحیوانات 

ز األمن الصحي والنباتات والمنتجات المشتقة الموجهة لالستهالك البشري أو الحیواني قصد تعزی

  .2لألغذیة
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یتضمن هذا التأطیر المستثمرة الفالحیة والمستثمر وكذا  :تأطیر النشاطات الفالحیة والمهن: رابعا

التنظیم المهني للفالح، والذي یمكن أن یتخذ عدة أشكال كالتعاونیات الفالحیة، الغرف الفالحیة، 

بیر عن التضامن المهني والتكفل بانشغاالت ویعد هذا التنظیم وسیلة للتع... التعاضدیات الفالحیة 

الفالحین دون غرض تحقیق الربح، ویمكن أن تكون هذه األجهزة متواجدة على مستوى الوالیات أو 

على المستوى الوطني، كالغرف الفالحیة الوالئیة والغرفة الفالحیة الوطنیة، ونفس األمر بالنسبة 

ؤها على مستوى الوالیات، وكذا الصندوق الوطني لصنادیق التعاضدیات الفالحیة التي تم إنشا

للتعاضدیة الفالحیة، وتعتبر هذه األجهزة بمثابة شركات مدنیة ذات طابع تعاوني وال تسعى لتحقیق 

  .1الربح

وفیما یتعلق بالحمایة االجتماعیة یستفید المستثمرون الفالحون وذوو الحقوق من حمایة 

غطیة أخطار حوادث العمل التي تؤمنها القوانین اجتماعیة تضمن لهم على وجه الخصوص ت

  .والتنظیمات المعمول بها والمتعلقة بالتأمین االجتماعي للعمال غیر األجراء

تهذف تدابیر هذا التأطیر  :التأطیر العلمي والتقني والبحث والتكوین واإلرشاد والتمویل: خامسا

عزیز التكوین والبحث واإلرشاد، وتثمین إلى رفع مستوى تأهیل الفالح مهنیا، وتحسینه عن طریق ت

وتكییف التخصصات وتحسین تأطیر القطاع الفالحي من خالل تدعیم أجهزة التكوین والبحث 

واإلرشاد، كما تهدف إلى تطویر إعالم عصري وفعال بإقامة نظام شامل لإلعالم الفالحي یضفي 

م الموجودة بما فیها اإلنذار طابع المؤسسة على وظیفة جمع اإلحصائیات، ویعزز أنظمة اإلعال

المبكر في مجاالت الصحة النباتیة والحیوانیة والغابیة، وذلك بوضع خالیا تقنیة وتزویدها بالوسائل 

   . 2البشریة المؤهلة وبالتجهیزات المناسبة

أما فیما یخص التمویل الفالحي فإن القانون یراعي الخصوصیة واألهمیة التي تكتسیها 

مویل في إطار التنمیة الوطنیة، ویتشكل التمویل الفالحي من ثالث مصادر رئیسیة الفالحة عند الت

تتمثل في الدعم المالي للدولة، التمویل التعاضدي، والقروض البنكیة، وتنشأ عند الحاجة هیئات 

  . 3مالیة للمساهمة في تمویل النشاط الفالحي ومرافقته طبقا للتشریع المعمول به
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   :امج التجدید الفالحي والریفيبرن: المطلب الرابع

ترتكز و ، 2009أطلق رسمیا في شهر أوت  ااستراتیجی االتجدید الفالحي والریفي خیار یمثل 

، 2008لفالحي الذي صدر في شهر أوت قانون التوجیه ا ىالریفي علسیاسة التجدید الزراعي و 

ة ة الوطنیة من المساهمٕاطارها العام بهدف تمكین الزراعالذي یحدد معالمها و  08/16تحت رقم 

اسة الجدیدة على تحقیق التنمیة المستدامة، حیث تستند هذه السیو  في تحسین األمن الغذائي للبالد

ترجمة القدرات الكبیرة التي تحتوي علیها و  اإلنتاجالمبادرات، عصرنة جهاز تحریر الطاقات و 

ملیار  1000مبلغ  2014-2010خصص البرنامج الخماسي ، وقد الجزائر في المجال الفالحي

ملیار  600أین خصص لبرنامج التجدید الفالحي وحده مبلغ  ،دینار جزائري لتنفیذ هذه السیاسة

  .دینار جزائري

  : أسس وأهداف سیاسة التجدید الفالحي والریفي: الفرع األول

ـذه تتمثل أهم اإلستراتیجیات المتبعة لتنفیذ هـ: أسس سیاسة التجدید الفالحي والریفي: أوال

  :السیاسة فیما یلي 

  من  %75لتغطیة ) القمح ـ الحلیب(زیادة اإلنتاج الوطني من السلع ذات االستهالك الواسع

 ؛االحتیاجات الغذائیة

  أنظمة الري، تخصیب (تحدیث و تعمیم استخدام التكنولوجیات الحدیثة في المیدان الفالحي

 ؛)التربة، المكننة، استخدام البذور و الجینات المحسنة

  تحدیث و تنظیم شبكات جمع و توزیع المنتوج الوطني، وشبكات مدخالت القطاع الفالحي من

 ؛السلع و الخدمات

  ؛تعزیز و توسیع نطاق الجهاز التنظیمي الجدید للمنتجات ذات االستهالك الواسع  

  2014ملیون هكتار في أفاق  1,6تعمیم و توسیع أنظمة الري الزراعي لتشمل مساحة ،

 ؛ألف هكتار الحالیة 900: بـ مقارنة

  ت من البذور، حتیاجاالذاتي،من خالل تغطیة اال االكتفاءتنمیة القدرات الوطنیة لتحقیق

 ؛الجیناتاألصناف النباتیة و 

  أكثر استدامةنة و ترقیة الفضاءات الریفیة لجعلها متواز. 
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السیاسة إلى تحقیق  تسعى الدولة من خالل هذه: أهداف سیاسة التجدید الفالحي والریفي: ثانیا

  : جملة من األهداف نذكر منها

  8,33إلى ) 2008 _ 2000بین ( %6رفع معدل النمو المتوسط لإلنتاج الفالحي من% 

 ؛)2014 _ 2010بین (

  إنتاج الحبوب  استقرارمن خالل ضمان : تحسین طرق جمعهزیادة اإلنتاج الفالحي الوطني و

ملیار لتر من الحلیب  1ملیار لتر، منها  3عند  ملیون طن، و إنتاج الحلیب 5,4في حدود 

 ؛ل من حجم الواردات من هذه الموادوهذا للتقلی ،المجمع

 وهذا من  تعزیز التنمیة المستدامة و التوازن الجهوي و تحسین شروط الحیاة لسكان الریف

تجمع  2174موزعة على ) PPDRI(مشروع جواري للتنمیة الریفیة المدمجة  10200: خالل

ملیون  4,47عائلة ریفیة تظم حوالي  727000في، مما یسمح بتحسین شروط الحیاة لـ ری

 ؛مواطن

 ؛إعادة البعث المستدام للصناعات التحویلیة الغذائیة، وتحقیق التكامل بین الصناعة و الزراعة 

  ملیون منصب شغل دائم 1,2حوالي  ثاستحداخلق  مناصب شغل من خالل.   

  :اسة التجدید الفالحي والریفيمحاور سی: الفرع الثاني

یهدف برنامج التجدید الفالحي بدرجة أساسیة إلى تعزیز قدرات اإلنتاج  :التجدید الفالحي: أوال

الفالحي وزیادة إنتاج المحاصیل والمنتجات اإلستراتیجیة ذات الصلة المباشرة بتحقیق االكتفاء 

لجهاز التنظیمي الجدید للمنتجات ذات ، وكذا تعزیز وتوسیع نطاق االذاتي واالستقالل الغذائي

  :1االستهالك الواسع، ویعتمد في ذلك على ثالث برامج رئیسیة تنفذ عن طریق األدوات التالیة

 وحدات االستبیان الحقلیة؛ -

 ؛)المستثمرات الفالحیة(مراكز االمتیاز المتكاملة  -

 المهارات والبنى التحتیة؛ -

 .التكوین -

                                                 
http://www.aoad.org/Algeria-: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، االستثمارات والشراكة في المیدان الفالحي بالجزائر، على الرابط:  1

Inv.pdf 1، ص10/05/2018یخ اإلطالع ، تار.  
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ثالث برامج أساسیة للتجدید الفالحي تتفرع لتشمل العدید من  ویندرج ضمن هذا البرنامج عموما

  :البرامج الثانویة، وذلك كما یوضحه الشكل الموالي

  برنامج التجدید الفالحي : 2-3: الشكل رقم

 

: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، االستثمارات والشراكة في المیدان الفالحي بالجزائر، على الرابط: المصدر

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf 1، ص10/05/2018، تاریخ اإلطالع.  

ویهدف هذا البرنامج إلى حمایة وصون وتعزیز الموارد الطبیعیة الرعویة،  :التجدید الریفي: ثانیا

  :1رعیة تستند على األدوات التالیةالموارد النباتیة والبیئیة والمائیة عن طریق خمس برامج ف

نظام المعلومات لبرنامج دعم التجدید الریفي من أجل تجمیع المعلومات المنتجة في إطار  -

عملیة التشخیص خالل المراحل المختلفة لتنفیذ البرامج و المشاریع، كما یسمح هذا النظام بتقییم 

   ؛)SI-PSRR(، و تحدید نسبة نجاحها قدرات المجتمعات الریفیة و المؤسسات المعنیة بالمشاریع

القرارات من أجل التنمیة المستدامة، ألغراض التشخیص و البرمجة  اتخاذالنظام الوطني لدعم  -

ضحة لقدرات هذه المناطق، توجیه وبرمجة لتنمیة مختلف المناطق، كما یتیح هذا النظام رؤیة وا

 ؛)SNADDR(تقییم المشاریع المختلفة للتنمیة التدخالت و 

                                                 
 .2نفس المرجع، ص:  1

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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المشاریع الجواریة لمكافحة ، و )PPDRI(المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المدمجة  -

تثمین و  واستغاللظة علیها من جهة، من أجل حمایة الموارد الطبیعیة و المحاف) PPLCD(التصحر

 .األنشطة المحلیة المولدة للثروة من جهة أخرى

  : ج، وكذا أهم البرامج الثانویةوالشكل الموالي یوضح أهم المحاور الرئیسیة للبرنام

  برامج التجدید الریفي: 3-3الشكل رقم 

  

: المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، االستثمارات والشراكة في المیدان الفالحي بالجزائر، على الرابط: المصدر

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf 2، ص10/05/2018، تاریخ اإلطالع.  

  ):PRCHAT(برنامج تعزیز القدرات البشریة و الدعم التقني  :ثالثا

تنفیذ مختلف ة لإلطارات المسؤولیة عن تطبیق و یهدف هذا البرنامج إلى تعزیز القدرة اإلداری

جل حمایة أ زراعیة ذات االستهالك الواسع منالبرامج، كما یرتكز على جهاز تنظیمي للمنتجات ال

كذا استقرار السوق مع المحافظة على القدرة الشرائیة خیل الفالحین وتنظیم أنشطتهم، و مدا

الخصوص  تتعلق على وجهلتدابیر المرافقة لهذه السیاسة و أین وضعت سلسلة من ا ؛للمستهلك

یة من قروض مالالمربون ، یستفید من خاللهما المزارعون و "التحدي"و" الرفیق" بإنشاء قرضي 

الشكل الموالي یق اقتناء المستلزمات الضروریة و دعم قدراتهم اإلنتاجیة عن طر تسمح لهم بتعزیز و 

  :یوضح هذا البرنامج بشكل مفصل

  

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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  :ةالقدرات البشریة والتقنی دعمبرنامج  :4-3الشكل رقم 

  

: ي بالجزائر، على الرابطالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، االستثمارات والشراكة في المیدان الفالح: المصدر

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf 3، ص10/05/2018، تاریخ اإلطالع.  

كرد فعل تجاه الصعوبات التي یواجهها الفاعلون لالندماج في تنفیذ هذه وتأتي هذه الركیزة 

دوار الجدیدة التي یتعین لعبها من طرف مختلف الهیئات السیاسة الجدیدة، السیما بسبب األ

والفاعلین، وكذا من أجل الفصل بین مختلف أشكال التنظیم؛ وعموما فإن هذه البرامج تسعى 

  :1لتحقیق األهداف التالیة

 عصرنة منهاج اإلدارة الفالحیة؛ -

یات جدیدة استثمار هام في البحث والتكوین واإلرشاد الفالحي من أجل تشجیع وضع تقن -

 وتحویلها السریع في الوسط اإلنتاجي؛

 تعزیز القدرات المادیة والبشریة لكل المؤسسات والهیئات المكلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع؛ -

تعزیز مصالح الرقابة والحمایة البیطریة والصحة النباتیة ومصالح تصدیق البذور والشتائل  -

 .والرقابة التقنیة ومكافحة حرائق الغابات

 

                                                 
 .176دھینة مجدولین، مرجع سبق ذكره، ص : 1

http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf
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وتكملة للركائز الثالث لسیاسة التجدید الفالحي والریفي سابقة الذكر، یشمل اإلطار التحفیزي 

لهذه السیاسة على جملة من األدوات المطورة والمستعملة من طرف اإلدارة في قیادة دورها 

  :1الریادي، وتتمثل هذه األدوات في

مع السیاسة الجدیدة وتطویره حسب اإلطار التشریعي والتنظیمي والمعیاري الذي یجب تكییفه  - 1

 متطلبات واحتیاجات القطاع؛

 میكانیزمات التخطیط التساهمي والتمویل العمومي للقطاع الفالحي؛ - 2

 تدابیر ضبط األسواق لضمان األمن الغذائي؛ - 3

 مختلف المیكانیزمات لضمان الحمایة والرقابة باسم كل المواطنین؛  - 4

لبرمجة وتنسیق ومتابعة وتقویم السیاسات ) ةخاصة وعمومی(تنشیط الفضاءات المختلطة  - 5

والبرامج والمشاریع، وهذا للوصول إلى األهداف المرغوبة على الصعید الوطني في إطار السیاسات 

 . الفالحیة

ومما میز هذه السیاسات المختلفة هو التوزیع الجغرافي لها لتشمل كل أقالیم البالد من جهة، 

دان الفالحي في تنفیذها ومتابعتها وتقویمها، من المصالح وكذا إشراك كل الفاعلین في المی

المختصة سواء وطنیا أو إقلیمیا أو محلیا، وكذا مختلف الغدارات ذات الصلة بما في ذلك 

  .البلدیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .177- 176نفس المرجع، ص ص :  1
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  :خالصة الفصل

إن ما یمكن استخالصه في هذا الفصل من الدراسة هو أن قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة 

ائر تتمیز بالتنوع، خاصة ما تعلق بالموارد األساسیة للنشاط الزراعي والمتمثلة أساس في في الجز 

األراضي الزراعیة الخصبة، وتوزیعها عبر كامل جهات الوطن، فحتى الصحراء التي كانت تمثل 

في الوقت القریب منطقة قاحلة وغیر صالحة للنشاط الزراعي، أصبحت الیوم تمثل قطبا زراعیا 

ز، ونفس الشيء بالنسبة للموارد المائیة، فهي متنوعة المصادر بین جوفیة وسطحیة، وتتوزع بامتیا

  .على مختلف المناطق والجهات ولو بنوع من التفاوت بین الشرق والغرب والشمال والجنوب

إن هذه الوفرة والتنوع في الموارد الزراعیة دفع الجزائر ومنذ بدایة األلفیة الجدیدة، وخاصة في 

ارتفاع إیرادات النفط نتیجة ارتفاع أسعاره، إلى إعداد وٕاطالق جملة من السیاسات والبرامج  ظل

التنمویة في القطاع الفالحي، بغیة تطویره وتحدیثه وتعزیز مساهمته في التنمیة االقتصادیة، منها 

برامج ، أو ال2000ما جاء مستقال وخاصا بهذا القطاع كالمخطط الوطني للتنمیة الفالحیة سنة 

المتعلقة بالتجدید الزراعي والریفي، ومنها ما جاء في شكل مخصصات مالیة إضافیة للقطاع 

  .2001الفالحي وهذا في إطار برامج االستثمارات العامة بدایة من سنة 

  

 



  ارســــــــالفھ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  الرابعالـفـصـــل 
دراسة تحلیلیة لتأثیر سیاسات استغالل 
الموارد الزراعیة على أداء وتنافسیة 

- 2000فترة االقتصاد الجزائري خالل ال
2017   
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  :تمهید

بعد أن تطرقنا في الفصل الثاني من الدراسة لإلطار النظري للتنافسیة االقتصادیة، عبر 

ض مختلف المفاهیم والتعاریف المتعلقة بها، وكذا جملة المؤشرات واألدوات التي من خاللها یتم عر 

قیاس درجة تنافسیة االقتصاد الوطني ومستوى أدائه عبر مختلف الفترات الزمنیة، وبعد أن عرضنا 

زها، ثم أهم في الفصل الثالث قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر وأهم الخصائص التي تمی

، عبر 2017و 2000السیاسات االستخدامیة لهذه الموارد الزراعیة خالل الفترة الممتدة بین سنتي 

جملة من البرامج المتبعة في هذا اإلطار، فإننا سنقوم في هذا الفصل بدراسة تحلیلیة تطبیقیة 

لتطویر القطاع  نحاول من خاللها تقییم وتحلیل أثر مختلف تلك السیاسات والبرامج المعتمدة

الفالحي، وقیاس أثرها على تطور اإلنتاج الفالحي، واألداء العام لالقتصاد الوطني، وكذا دورها 

وأثرها في تعزیز تنافسیة االقتصاد الوطني خالل نفس الفترة، وهذا من خالل جملة من المؤشرات 

  .المعتمدة في هذا اإلطار

  :حث التاليوعلیه فقد قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى المبا

تحلیل مساهمة القطاع الفالحي في تحسین أداء االقتصاد الوطني  خالل : المبحث األول -

 2017_2000الفترة 

خالل  تطور دور وأثر القطاع الفالحي في تعزیز تنافسیة االقتصاد الوطني: المبحث الثاني -

 2017-2000الفترة 
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في تحسین أداء االقتصاد الوطني  خالل الفترة تحلیل مساهمة القطاع الفالحي : المبحث األول

2000_2017  

تطور أداء االقتصاد الوطني وتحسن مؤشراته بصفة عامة بتطور وأداء مختلف فروع النشاط یرتبط 

األساسي داخل االقتصاد الوطني، وباعتبار أن القطاع الفالحي یمثل أحد أهم القطاعات 

بمساهمته في تحقیق األمن الغذائي أو في التنمیة  االقتصادیة في الجزائر، سواء تعلق األمر

االقتصادیة ، فإنه أي تطور یشهده هذا القطاع ینعكس بصورة مباشرة على أداء االقتصاد الوطني 

  .بشكل عام، وهذا ما نحاول التطرق إلیه في المبحث الموالي

  2017-2000تحلیل تطور اإلنتاج النباتي في الجزائر خالل الفترة : المطلب األول

لقد عرف اإلنتاج النباتي في الجزائر تطورات مهمة خالل السنوات األخیرة، ورغم أنه في 

بعض الشعب مازال متقلبا بفعل اعتمادها على الري باألمطار كشعبة الحبوب مثال، إال أن باقي 

حسن الشعب ألخرى قد كان للجهود الكبیرة المبذولة من طرف الدولة لتطویرها أثرا ملحوظا في ت

إنتاجها وارتفاع نسب االكتفاء الذاتي فیها، وبالتالي انخفاض الواردات منها ویظهر ذلك بشكل جلي 

في تطور إنتاج الخضر والفواكه بشكل أساسي ، وسنتناول في هذا المطلب أهم األرقام المتعلقة 

  .بتطور اإلنتاج النباتي في الجزائر خالل فترة الدراسة

  :2017_2000إنتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة  تحلیل تطور: الفرع األول

  :تحلیل تطور إجمالي اإلنتاج: أوال

تعتبر الحبوب من أهم المحاصیل الزراعیة في الجزائر، وتمثل الركیزة األساسیة لألمن 

الغذائي، حیث تحتل المكانة األساسیة بین مختلف مكونات الوجبة الغذائیة للفرد الجزائري، وبالتالي 

د من االهتمام بهذه الشعبة من اإلنتاج الفالحي بالشكل الكافي، والشكل الموالي یوضح تطور الب

  :2016_2000اإلنتاج اإلجمالي للحبوب في الجزائر خالل الفترة 
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  2016_2000تطور إجمالي إنتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة : 1-4شكل رقم 

   
  1- 4ى البیانات الواردة في الجدول من إعداد الطالب اعتمادا عل: المصدر

من خالل الشكل البیاني السابق یتبین لنا أن إنتاج الحبوب شهد تذبذبا مستمرا زیادة 

ونقصانا، ویعود هذا بشكل أساسي لتأثیر العوامل المناخیة المتقلبة، وقد بلغ هذا اإلنتاج خالل سنة 

ملیون قنطار، وبعد  42.66الي إلى حو  2003ملیون قنطار، لیرتفع سنة  93.4حوالي  2000

تراجعا كبیرا لهذا اإلنتاج، حیث بلغ  2008عدة سنوات من االستقرار النسبي فقد سجلت سنة 

، مسجال أعلى 2009ملیون قنطار، لیعود لالرتفاع مجددا في السنة الموالیة أي  15.35حوالي 

عد ذلك لالنخفاض خالل ملیون قنطار، لیعود ب 52.53قیمة خالل فترة الدراسة، حیث قدر بـ 

، ثم عاد لالرتفاع وبلغ 2011ملیون قنطار سنة  37.26السنتین الموالیتین مسجال قیمة قدرها 

ملیون  34.32إنتاجا قدره  2016، بینما سجلت سنة 2012ملیون قنطار سنة  51.37حوالي 

  . قنطار

  :  2016_2000ة تحلیل تطور إنتاج مختلف أنواع الحبوب في الجزائر خالل الفتر : ثانیا

إلى مجموعتین رئیسیتین تتمثل في الحبوب الشتویة وأهم محاصیلها القمح  تنقسم الحبوب

بنوعیه الصلب واللین، والشعیر والخرطال، بینما تتمثل المجموعة الثانیة في الحبوب الصیفیة 

تاج أهم هذه وتشمل بشكل أساسي الذرة بنوعیها الصفراء والبیضاء، والجدول التالي یوضح تطور إن

  .2016_2000األنواع من الحبوب في الجزائر خالل الفترة 

  



   2017-2000تأثیر سیاسات استغالل الموارد الزراعیة على أداء وتنافسیة االقتصاد الجزائري خالل الفترة               الفصل الرابع 

 
151 

  )قنطار:الوحدة(  2016_2000تطور إنتاج مختلف أنواع الحبوب في الجزائر خالل الفترة : 1-4جدول رقم 

 السنوات القمح الصلب القمح اللین الشعیر الخرطال الذرة الصفراء الذرة البیضاء  مجموع الحبوب

9342190 8 340 15 560 81 700 1 632 870 2 740 270 4 863 340 2000 

26591760 5 550 10 870 436 610 5 746 540 8 003 480 12 388 650 2001 

19529250 6 780 8 370 334 950 4 161 120 5 508 360 9 509 670 2002 

42 659 620 6 070 9 810 775 460 12 219 760 11 625 590 18 022 930 2003 

40 328 280 8 490 6 790 890 000 12 116 000 7 290 000 20 017 000 2004 

35 274 335 12 390 11 480 775 000 10 328 190 8 460 185 15 687 090 2005 

40 117 450 24 790 24 560 890 000 12 358 800 9 151 300 17 728 000 2006 

36 019 070 24 050 16 440 922 375 11 866 580 7 899 640 15 289 985 2007 

15 356 665 10 380 10 145 266 600 3 959 215 2 972 210 8 138 115 2008 

52 531 502 3 885 5 747 957 115 22 033 586 9 520 791 20 010 378 2009 

40 021 120 1 060 3 590 884 342 13 080 348 7 962 041 18 089 739 2010 

37 264 740 9 404 5 751 673 400 11 042 080 6 274 520 19 274 740 2011 

51 371 000 17 500 17 500 1 097 000 15 917 000 10 251 000 24 071 000 2012 

49 123 000 600 12 400 1 133 000 14 986 000 9 667 000 23 324 000 2013 

34 352 000 4 300 25 700 566000 9 394 000 5 919 000 18 443 000 2014 

37 610 000 27 100 27 900 682000 10 306 000 6 368 000 20 199 000 2015 

34 449 000 / / 721 000 9 199 000 5 025 000 19 376 000 2016  

45 178 000 /  /  864700 13194500 6511200 24888761 2017  

                                                                           :على  باالعتمادمن إعداد الطالب  :المصدر

  :على الرابط التالي.  2012 -1962الحوصلة اإلحصائیة للدیوان الوطني لإلحصائیات *             

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH7-AGRICULTURE_Arabe.pdf   ،21/06/2018(تاریخ اإلطالع                                     

على . 38،ص47، رقم 2017، نشرة  37، ص 46، رقم 2016دیوان الوطني لإلحصاء الجزائر باألرقام، ، نشرة ال* 

 ) 21/06/2018(تاریخ اإلطالع، http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_-_2015_-_Arabe_.pdf :الرابط التالي

                                    2016، 36نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم الم* 

  2013، 33المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم *  

أن إنتاج الحبوب بشتى أنواعها قد عرف تذبذبا ملحوظا  یتضح من خالل الجدول أعاله

خالل مختلف سنوات فترة الدراسة، سواء تعلق األمر باألنواع المكونة للمحاصیل الشتویة، أو تلك 

المكونة للمحاصیل الصیفیة، ویعود السبب الرئیسي لهذه التقلبات إلى العوامل المناخیة باعتبارها 

النوع من المحاصیل الزراعیة في الجزائر، وهذا نظرا لشساعة أحد أهم محددات إنتاج هذا 

المساحات الزراعیة التي تعتمد على میاه األمطار للري، مقارنة مع المساحات الضئیلة التي تعتمد 

على السقي، هذا إضافة إلى المحدودیة النسبیة ألثر مختلف التدابیر واإلجراءات المرافقة لمثل هذه 

  .تعددها وتنوعهااألنشطة، وهذا رغم 

ویعتبر القمح بنوعیة اللین والصلب أهم مكونات مجموعة الحبوب وذلك نظرا للمكانة 

األساسیة التي یحتلها كمصدر أساسي للغذاء لدى األفراد، وقد عرف إنتاجه تذبذبا مستمرا ارتفاعا 

 2000لین سنتي وانخفاضا بین مختلف سنوات فترة الدراسة، وقد ُسجلت أدنى قیمة إلنتاج القمح ال

ملیون قنطار على التوالي، بینما سجلت سنة  2.97ملیون قنطار و 2.74، حیث بلغت 2008و

http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_-_2015_-_Arabe_.pdf
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  2016ملیون قنطار، هذا وقد بلغ إنتاجه سنة  11.62أعلى قیمة إلنتاج هذا المحصول بـ  2003

 2000في حین أن أدنى قیمة إلنتاج القمح الصلب قد شهدتها سنة . ملیون قنطار 5.02حوالي 

ملیون  24.07حیث بلغت  2012ملیون قنطار، بینما أعلى قیمة كانت سنة  4.86حیث بلغت 

  .2016ملیون قنطار سنة  19.37قنطار، مع تسجیل كمیة إنتاج من هذا المحصول قدرها 

ونفس المالحظة یمكن تسجیلها بالنسبة إلنتاج باقي الحبوب سواء تعلق األمر بمحصول 

تى أیضا بالنسبة لمحصول الذرة بنوعیه الصفراء والبیضاء، وكما ذكرنا الشعیر أو الخرطال، وح

سابقا فن السبب الرئیسي وراء هذا التذبذب هو العوامل المناخیة والمتمثلة أساسا في تقلبات تساقط 

األمطار بین مختلف السنوات، ومحدودیة المساحات المرویة مقارنة بتلك الشاسعة التي تعتمد على 

  .األمطار

موما یمكن القول أن إنتاج الحبوب یسیر في وتیرة نحو النمو والتطور، ویعود هذا أساسا وع

إلى مختلف اإلجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات األخیرة من أجل زیادة وتطویر إنتاج هذه 

ى الشعبة من اإلنتاج الفالحي، وهذا نظرا ألهمیتها األساسیة في تحقیق األمن الغذائي، وهذا عل

غرار تطیر نظم اإلنتاج المتبعة، توفیر مستلزمات اإلنتاج، والبذور المحسنة، واألسمدة ومبیدات 

األعشاب الضارة، كما تجدر اإلشارة إلى أن السلطات العمومیة قد طرحت باشرت العدید من 

ف المشاریع لمتعلق بالسقي التكمیلي لألراضي الزراعیة خاصة المنتجة للحبوب وهذا عبر ما یعر 

بمشروع التحویالت المائیة الكبرى، باإلضافة إلى إنجاز العدید من السدود الجدیدة خالل فترة 

، وهو ما یسمح بتوسیع المساحات المسقیة وزیادة حجم اإلنتاج، 2017و 2000الدراسة بین 

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن برنامج تأمین إنتاج الحبوب عن طریق الري والذي انطلق في 

والیة، وهذا من أجل  43والیة قد تم تعمیمه على مستوى  13على مستوى  2009_2008سم مو 

ألف هكتار مسقیة في شعبة  600تحقیق الهدف المسطر من طرف الحكومة وهو بلوغ مساحة 

  . 1ملیون قنطار 69.8وبإنتاج یصل إلى حوالي  2019الحبوب مع نهایة 

  2016_2000لجافة في الجزائر خالل الفترة تحلیل تطور إنتاج البقول ا: الفرع الثاني

تحتل البقول الجافة المرتبة الثانیة من حیث األهمیة في مجموعة اإلنتاج النباتي، وهي أیضا 

مكون أساسي من مكونات الوجبة الغذائیة للفرد الجزائري، لكونها تشكل مصدرا رئیسیا للحصول 

الیومي، كما أنها تعتبر من أهم الواردات على البروتین الذي یحتاج إلیه اإلنسان في غذائه 

الزراعیة للجزائر، وهذا في ظل عدم كفایة اإلنتاج المحلي على تلبیة كافة االحتیاجات من منها، 

                                                 
، ص 2003، 2باشوش حمید، القطاع الفالحي بین الواقع ومتطلبات اإلصالح، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، عدد :1

 .10- 9ص
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والشكل الموالي یوضح تطور اإلنتاج اإلجمالي للبقول الجافة في الجزائر خالل الفترة 

2000_2016 .  

  2016_2000في الجزائر خالل الفترة الجافة  بقولتطور إجمالي إنتاج ال: 2-4شكل رقم 

 

  2-4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : المصدر  

من خالل الشكل البیاني أعاله یمكن تسجیل مالحظة أساسیة تتمثل في التحسن المستمر  

كانت هناك سنوات شهدت إلجمالي إنتاج البقول الجافة في الجزائر خالل طول فترة الدراسة، وٕان 

ألف قنطارا لیشهد  217.6حوالي  2000بعض التراجع في كمیة اإلنتاج، وقد بلغ هذا النتاج سنة 

، 2004ألف قنطارا سنة  579.8بعد ذلك ارتفاعا في السنوات األربع الموالیة حتى بلغ حوالي 

ألف  470.4قدر بـ  ، حیث2005لیعرف بعد ذلك تقلبا بین االرتفاع واالنخفاض بدایة من سنة 

ألف قنطار، وهو أدنى مستوى یسجله بعد ذلك الذي كان في سنة  399.7قنطارا، وصوال إلى 

وهذا خالل طول فترة الدراسة، لیعود إلى االرتفاع مجددا، وقد بلغ أعلى مستوى له في سنة  2000

 871.3هاء ز  2015ألف قنطار، في حین بلغ سنة  956.3حیث بلغ فیها اإلنتاج حوالي  2013

ألف قنطار، وما ینبغي اإلشارة إلیه في هذا الصدد هو أن سبب هذا التذبذب والتطور الضعیف 

في حجم إنتاج هذه المحاصیل هو اعتمادها في الكثیر من المناطق على میاه األمطار، فیؤدي 

  .الجفاف وانخفاض معدالت التساقط إلى تأثیر مباشر على حجم اإلنتاج اإلجمالي

مجموعة البقول الجافة من عدة محاصیل یتمثل أهمها في الفول، الجلبان الجاف، وتتشكل 

العدس، الحمص، الفاصولیاء الیابسة، والجدول التالي یوضح تطور إنتاج كل محصول من هذه 

  .  2015-2000المحاصیل خالل الفترة 
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         2016_2000فترة في الجزائر خالل ال بقول الجافةتطور إنتاج مختلف أنواع ال: 2-4جدول رقم 

  )قنطار:الوحدة(
إجمالي إنتاج 

 السنوات الفول الجلبان الجاف العدس الحمص الیابسة  الفاصولیا البقول الجافة

217 620 4 190 66 610 1 940 15 930 128 950 2000 

384 080 7 340 123 120 4 580 36 740 212 300 2001 

435 070 8 640 149 710 4 350 43 040 229 330 2002 

577 300 10 960 191 020 4 900 63 420 307 000 2003 

579 850 15 810 163 670 6 130 73 710 320 530 2004 

470 410 6 660 137 270 4 230 53 390 268 860 2005 

439 583 9 145 127 058 6 584 53 810 242 986 2006 

499 880 9 170 142 940 5 605 62 430 279 735 2007 

399 745 5 441 112 110 10 809 36 175 235 210 2008 

641 565 11 588 178 404 26 932 59 692 364 949 2009 

721 474 8 449 234 737 45 902 66 134 366 252 2010 

786 360 9 525 240 512 82 152 74 353 379 818 2011 

841 300 10200 276 800 57 400 91 800 405 100 2012 

956 300 13600 349800 63200 105900 423800 2013 

933 100 13400 351 200 53 400 101 200 413 900 2014 

871 300 14200 249 000 49 500 110 500 448 100 2015 

930 000 / / / / / 2016 

929 000  /  /  /  /  /  2017  

                                                                           :على  باالعتمادمن إعداد الطالب  :المصدر

  :على الرابط التالي.  2012 -1962الحوصلة اإلحصائیة للدیوان الوطني لإلحصائیات *             

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH7-AGRICULTURE_Arabe.pdf   ،21/06/2018(تاریخ اإلطالع                               

على . 38،ص47، رقم 2017، نشرة  37، ص 46، رقم 2016الدیوان الوطني لإلحصاء الجزائر باألرقام، ، نشرة * 

 ) 21/06/2018(تاریخ اإلطالع، http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_-_2015_-_Arabe_.pdf :الرابط التالي

                                    2016، 36المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم * 

  2013، 33المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم *  

ئیات الواردة في الجدول أعاله یمكننا مالحظة ما یلي حول تطور إنتاج من خالل اإلحصا

  :2017_2000البقول الجافة في الجزائر خالل الفترة أهم 

 یحتل هذا المحصول المرتبة األولى ضمن مجموعة البقول الجافة، وقد عرف : الفول الجاف

ألف  129حوالي  2000ه سنة إنتاجه تطورا ملحوظا بین بدایة الفترة ونهایتها، حیث بلغ إنتاج

، ثم سجل 2004ألف قطار سنة  320قنطار، لیسجل بعدها نموا مضطردا، حتى بلغ حوالي 

، ثم عاد إلى 2008ألف قنطار وهذا سنة  235انخفاضا ملحوظا بعد ذلك ، حیث وصل إلى 

لف أ 448، حیث بلغ حوالي 2015االرتفاع في السنوات الموالیة لیسجل أعلى مستوى في سنة 

قنطار، ویعود هذا لتحسن إلى زیادة المساحات الزراعیة المخصصة لهذا المحصول وكذا توسیع 

http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_-_2015_-_Arabe_.pdf
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المساحات المرویة منه، واستخدام طرق وأسالیب إنتاج عصریة، خاصة ما تعلق بالمكننة 

 .  واألسمدة

 ذب یحتل محصول الحمص المرتبة الثانیة بعد الفول، ویتمیز إنتاجه هو اآلخر بالتذب :الحمص

 66.6أدنى مستوى إلنتاج هذا المحصول حیث بلغ  2000بین سنة وأخرى، وقد سجلت سنة 

، لیعود بعدها إلى التراجع 2003ألف قنطار سنة  191ألف قنطار، لیرتفع بعد ذلك إلى  حوالي 

، لكن عاد إلى االرتفاع والتحسن من جدید 2008ألف قنطار سنة  112، فوصل إلى حدود 

، وهو أعلى مستوى وصل إلیه خالل فترة 2014ألف قنطار سنة  351لیصل إلى حوالي 

 .الدراسة

  وتأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من الفول والحمص، وهو أیضا شهد تذبذبا : الجافالجلبان

األدنى إنتاجا منه حیث بلغ  2000في إنتاجه من سنة إلى أخرى ارتفاعا وانخفاضا، فكانت سنة 

، لیعود لالنخفاض 2004ألف قنطار سنة  73وارتفع بعدها إلى حوالي ألف قنطار،  16حوالي 

، غیر أنه عاد إلى النمو والتحسن في 2008ألف قنطار سنة  36فوصل إلى حوالي  مجددا،

 .ألف قنطار 106أعلى كمیة إنتاج منه بحوالي  2014السنوات الالحقة وقد سجلت سنة 

جدول اإلحصائي أن مستویات اإلنتاج قد التحلیل السابق وكذا الإن المالحظ من خالل 

، سنة 2000كانت منخفضة بالنسبة لكل المحاصیل البقولیة خالل نفس السنوات، أي سنة 

، وهذا یعود بشكل أساسي إلى تراجع معدالت التساقط بشكل واضح خالل هذه السنوات، 2008

 2009ولیات بدایة من سنة والمالحظ أیضا أن هناك وتیرة نمو سریعة بالنسبة إلنتاج مختلف البق

والبد أن ذلك یرتبط أساسا بتحسن الظروف المناخیة من جهة وكذا تطویر طرق وأسالیب زراعة 

  .هذه المحاصیل، وكذا تحسن إجراءات المرافقة من طرف الجهات ذات الصلة

  2017_2000تحلیل تطور إنتاج الخضر والفواكه في الجزائر خالل الفترة : الفرع الثالث

محاصیل الخضر والفواكه أحد أهم المحاصیل الغذائیة لألفراد ضمن النمط االستهالكي  تمثل

العام وفي جمیع دول العالم ولیس الجزائر فقط، وهي من المحاصیل التي یتزاید علیها الطلب 

  . بمعدالت عالیة مع تزاید عدد السكان، وارتفاع مستویات دخول األفراد، وتحسن مستواهم المعیشي
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     20017_2000تحلیل تطور إنتاج الخضر في الجزائر خالل الفترة : أوال

البطاطا، الطماطم، : تشتمل الخضر على مجموعة كبیرة من المحاصیل النباتیة أهمها

البصل، وغیرها من المحاصیل المهمة، ویتمركز إنتاجها بشكل أساسي في السهول خاصة الغربیة 

التربة هناك، وكذا ارتفاع معدل التساقط في هذه  منها، وهذا بسبب ارتفاع مستوى خصوبة

المناطق، إال أنه في السنوات األخیرة قد تم تسجیل إنتاج متزاید منها في المناطق الصحراویة 

خاصة في بسكرة، واد سوف، غردایة، وأدرار، والجدول التالي یبین تطور إجمالي إنتاج الخضر 

  :  2017_2000خالل الفترة 

  2017_2000في الجزائر خالل الفترة الخضر طور إجمالي إنتاج ت: 3-4شكل رقم 

  
  3-4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : المصدر  

أن هناك تطورا مستمرا في إنتاج الخضر طیلة سنوات فترة  3- 4نالحظ من خالل الشكل 

إلى  2010، فقد وصل سنة 2000سنة ملیون قنطار  33الدراسة، فبعد أن اإلنتاج یقدر بـحوالي 

ملیون قنطارا، هذا التطور الملحوظ  130حوالي  2017ملیون قنطار، لیبلغ سنة  86.5حوالي 

  :في حجم إنتاج الخضر من سنة إلى أخرى یعود أساس إللى جملة من األسباب تتمثل في

 التطور الملحوظ لعدد السكان خالل فترة الدراسة؛ -

لزراعیة المخصصة لزراعة الخضر ولو كانت على حساب منتوجات زیادة مساحة األراضي ا -

 زراعیة أخرى كالبقول مثال؛

 زیادة الطلب على اإلنتاج الفالحي في السوق الوطنیة؛ -

زیادة اعتماد هذا النوع من المحاصیل على طرق الري الحدیثة، وأهمها الرش المحوري   -

 والتقطیر؛
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المحاصیل، بسبب تطویر طرق زراعتها، كإدخال ارتفاع مردودیة الهكتار الواحد من هذه  -

 الوسائل الحدیثة وتوسیع استخدام األسمدة؛

 تحریر تسویق هذه المنتجات في األسواق المحلیة وما نتج عنه من رواج كبیر لها؛ -

سیاسات دعم الدولة لشراء البذور وتحسین نوعیتها واستعمال السقي بالمیاه الجوفیة، وبناء  -

 .ةالبیوت البالستیكی

وتتمثل أهم منتجات شعبة الخضر في البطاطا،  والتي تعتبر من المنتجات واسعة 

االستهالك في الجزائر إلى جانب الحبوب، ثم الطماطم والبصل، وكذا البطیخ بنوعیه، والجدول 

  2018_2000التالي یوضح تطور إنتاج هذه المحاصیل خالل الفترة 

         2017_2000في الجزائر خالل الفترة  لخضراتطور إنتاج مختلف أنواع : 3-4جدول رقم 

  )قنطار:الوحدة(

 البطاطا الطماطم  البصل البطیخ بنوعیھ

إجمالي إنتاج 

 السنوات  الخضر

3 986 910 3 157 410 3 414 470 12 076 900 33 081 560 2000 

4 638 920 4 284 910 3 735 340 9 672 320 33 622 030 2001 

297 500 4 478 460 4 013 640 13 334 650 38 374 160 2002 

6 298 470 5 551 100 4 569 330 18 799 180 49 088 610 2003 

7 213 760 6 582 150 5 121 950 18 962 700 54 800 000 2004 

8 579 415 6 855 000 5 137 795 21 565 499 59 265 500 2005 

7 852 236 7 038 732 5 849 336 21 809 610 59 291 430 2006 

8 156 652 8 265 915 5 673 134 15 068 590 55 242 790 2007 

8 446 307 7 591 658 5 592 491 21 710 580 60 681 320 2008 

10 347 220 9 801 602 6 410 343 26 360 570 72 912 950 2009 

12 237 666 10 013 036 7 182 353 33 003 115 86 404 430 2010 

12 851 336 11 441 710 7 716 055 38 621 936 95 692 325 2011 

14 951 000 11 833 000 7 970 000 42 195 000 104 023 000 2012 

15 006 000 13 595 000 9 751 000 48 865 000 118 683 000 2013 

16 143 000 13 409 000 10 656 000 46 735 000 122 977 000 2014 

18 144 000 14 363 000 11 638 000 45 396 000 124 693 000 2015 

18 777 000 15 260 000 12 806 000 47 581 000 130 811 000 2016 

/ / / / 130 203 000 2017  

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على :المصدر

  :على الرابط التالي.  2012 - 1962الحوصلة اإلحصائیة للدیوان الوطني لإلحصائیات 

-http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH7   ) 20/03/2018(اإلطالعتاریخ 

AGRICULTURE_Arabe.pdf                                       

على .38ص،47، رقم 2017، نشرة  37ص ، 46، رقم 2016نشرة الدیوان الوطني لإلحصاء الجزائر باألرقام، 

  http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_-_2015_-_Arabe_.pdf:  الرابط التالي

   ) 20/03/2018(تاریخ اإلطالع
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نالحظ أن هناك تطورا مستمرا في إنتاج مختلف المحاصیل الزراعیة  3_4 من خالل الجدول

مثال شهد تحسنا مستمرا خالل طول فترة الدراسة ماعدا سنة  البطاطامن شعبة الخضراوات، فمنتوج 

ملیون  12حوالي  2000اإلنتاج منها سنة  التي سجل فیها بعض التراجع، وقد بلغ إجمالي 2007

إلى حوالي  2016ملیون قنطار، ثم وصل في سنة  22إلى حوالي  2008قنطار، لیرتفع سنة 

  .  ملیون قنطار 47.5

، وبالنظر إلى حجم الطلب المتزاید علیها سنویا، سواء الطماطمأما فیما یتعلق بمحصول 

ض الصناعات الغذائیة، فقد عرف هو اآلخر نموا ألغراض االستهالك النهائي، أو كوسیط في بع

ملیون  3.4حوالي  2000معتبرا في اإلنتاج بین بدایة فترة الدراسة ونهایتها، حیث بلغ في سنة 

ملیون قنطار،  وما یمیز محصول الطماطم في  12.8إلى حوالي  2016قنطار، لیقفز سنة 

ذا بفضل تطور الزراعة المحمیة من جهة، السنوات األخیرة أنه أصبح ُینتج على مدار السنة، وه

  .وكذا توسیع زراعته في المناطق الجنوبیة من جهة أخرى

من محاصیل الخضراوات ذات االستهالك الواسع في فهو اآلخر یعتبر  البصلأما محصول 

الجزائر، حیث یعتبر جزءا مهما من مكونات الغذاء الیومي للمستهلك، ومن الخالل األرقام الوارد ة 

ي الجدول أعاله نالحظ أن إنتاج هذا المحصول قد عرف هو اآلخر تطورا ملحوظا بین سنوات ف

 8.4ما یقارب  2008ملیون قنطار، لیرتفع سنة  3.15حوالي  2000الدراسة، فقد بلغ سنة 

أعلى كمیة إنتاج  2016ملیون قنطار، ثم یواصل ارتفاعه في السنوات الموالیة، وقد سجلت سنة 

  . ملیون قنطار 15.26ّدرت بـ منه، حیث قُ 

     20016_2000في الجزائر خالل الفترة  فواكهتحلیل تطور إنتاج ال: ثانیا

تضم شعبة الفواكه العدید من المحاصیل وهي متنوعة بین الحمضیات والكروم والزیتون 

الموالي والتمور، والفواكه ذات نواة وحب وهي األكثر انتشارا في الجزائر، ویمثل الرسم البیاني 

  .  2016_2000تطور إنتاج إجمالي هذه الفواكه في الجزائر خالل الفترة 
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  2016_2000في الجزائر خالل الفترة الفواكه تطور إجمالي إنتاج : 4-4شكل رقم 

  
  4-4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : المصدر  

كل أعاله نالحظ أن إجمالي إنتاج الفواكه قد عرف من خالل الرسم البیاني الموضح في الش

والتي سجلت تراجعا طفیفا  2007نموا مستمرا خالل فترة الدراسة ومن سنة إلى أخرى، ماعدا سنة 

حوالي  2000في حجم اإلنتاج قبل أن یعود إلى االرتفاع من جدید، وكان اإلنتاج قد بلغ سنة 

ملیون قنطار  28.4سنوات الموالیة حتى بلغ حوالي ملیون قنطار، ثم بدأ في النمو في ال 16.5

ملیون قنطار، ثم عاد  23.9، حیث ُقدر بـ 2007، لیعود إلى االنخفاض سنة 2006وذلك سنة 

أعلى كمیة  2015إلى االرتفاع في السنوات الموالیة إلى نهایة فترة الدراسة، حیث سجلت سنة 

كبیر في حجم إنتاج الفواكه یعود باألساس إلى ملیون قنطار، هذا التطور ال 51.5إنتاج بحوالي 

جملة من العوامل یتمثل أهمها في التوجه الكبیر للحكومة نحو توسیع زراعة هذه المحاصیل واتخاذ 

جمیع اإلجراءات الالزمة لذلك، ولعل أهمها تسهیل عملیة منح األراضي في إطار عقود االمتیاز 

ر الفاكهة المختلفة، وكذا تطویر وتنویع عملیات للشباب من أجل استصالحها وزراعتها بأشجا

  . التمویل الموجهة لتطویر هذه الشعبة، وأیضا انتقاء أفضل أنواع الشتالت من أشجار هذه الفواكه

 2016_2000وقد جاء تطور إنتاج مختلف محاصیل الفواكه في الجزائر خالل الفترة 

  .حسب كل محصول وفق ما هو موضح في الجدول الموالي
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  )قنطار(      2017_2000في الجزائر خالل الفترة  الخضرتطور إنتاج مختلف أنواع : 4-4جدول رقم 

 فواكھ أخرى

 الحمضیات الكروم الزیتون التمور التین )حبونواة ذات (

إجمالي إنتاج 

 السنوات الفواكھ

3 980 110 543 260 3 656 160 2 171 120 1 864 940 4 326 350 16 541 940 2000 

4 275 840 408 640 4 373 320 2 003 390 1 791 530 4 699 600 17 552 320 2001 

5 031 490 606 940 4 184 270 1 919 260 2 126 860 5 194 590 19 063 410 2002 

5 706 590 632 660 4 922 170 1 676 270 2 398 230 5 599 300 20 935 220 2003 

6 190 600 649 400 4 426 000 4 688 000 2 358 780 6 091 110 24 403 890 2004 

7 732 440 697 990 5 162 934 3 164 890 2 832 890 6 274 060 25 865 204 2005 

9 809 810 919 270 4 921 880 2 647 330 3 290 640 6 803 450 28 392 380 2006 

6 907 420 638 830 5 269 210 2 089 520 2 088 955 6 894 670 23 888 605 2007 

9 226 510 787 350 5 527 650 2 540 670 3 490 550 6 973 665 28 546 395 2008 

10 153 894 838 006 6 006 960 4 751 820 4 335 947 8 444 950 34 531 577 2009 

12 330 600 1 237 630 6 447 410 3 112 520 5 604 000 7 881 110 36 613 270 2010 

13 821 630 1 201 870 7 248 940 6 107 755 3 589 890 11 067 500 43 037 585 2011 

12 923 000 1 101 000 7 894 000 3 938 000 5 432 000 10 878 000 42 166 000 2012 

14 766 000 1 171 000 8 482 000 5 787 000 5 708 000 12 049 000 47 963 000 2013 

13 317 000 1 286 000 9 344 000 4 829 000 5 180 000 12 710 000 46 666 000 2014 

14 624 000 1 391 000 9 904 000 6 537 000 5 681 000 13 420 000 51 557 000 2015 

14 738 000 1 204 000 10 296 000 6 964 000 5 714 000 12 032 000 50 948 000 2016 

  :من إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر

  :على الرابط التالي.  2012 - 1962اإلحصائیة للدیوان الوطني لإلحصائیات الحوصلة 

                                      http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH7-AGRICULTURE_Arabe.pdf   ) 23/07/2018(تاریخ اإلطالع

على .  38ص،47، رقم 2017ة ، نشر  37ص ، 46، رقم 2016نشرة الدیوان الوطني لإلحصاء الجزائر باألرقام، 

  http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_-_2015_-_Arabe_.pdf  :الرابط التالي

  ) 20/03/2018(تاریخ اإلطالع

جهودا كبیرة مبذولة لتطویر زراعة وٕانتاج مختلف  تعكس اإلحصائیات المبینة في الجدول

لمنتجة من مختلف هذه الفواكه، محاصیل شعبة الفواكه، وتترجه ذلك في النمو المتزاید للكمیات ا

مقارنة  2016-2000فإن إنتاجها قد تضاعف مرتین في نهایة الفترة  للحمضیاتفبالنسبة 

 12إلى  2016ملیون قنطار، بینما وصل سنة  4.3حوالي  2000ببدایتها، حیث بلغ في سنة 

  .ملیون قنطار

تاجا في السنوات األخیرة مقارنة ، فهي تعتبر األكثر إنللفواكه ذات النواة والحبأما بالنسبة 

ملیون قنطار، قد تجاوز  3.98حوالي  2000ببقیة أصناف الفواكه، فإنتاجها الذي بلغ في سنة 

أعلى كمیة إنتاج منها وذلك عند  2013ملیون قنطار، وقد سجلت سنة  10عتبة  2009سنة 

  . قنطار ملیون 14.73حوالي  2016ملیون قنطار، بینما بلغ اإلنتاج سنة  14.76
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، فهو اآلخر سجل تطورا ملحوظا خالل السنوات األخیرة، فبعد أن الزیتونفیما یتعلق بإنتاج 

ملیون قنطار سنة  7، ارتفع إلى حوالي 2000ملیون قنطار سنة  2.17بلغ إنتاجه حوالي 

  . ، وهذا رغم التقلبات التي عرفها إنتاجه بین مختلف السنوات ارتفاعا وانخفاضا2016

، فإن إنتاج هذا األخیر قد عرف نمو مستمرا خالل طول فترة التموریتعلق بمحصول وفیما 

بلغ حوالي  2010ملیون قنطار، وفي سنة  3.65حوالي  2000الدراسة، فقد بلغ إنتاجه سنة 

ملیون قنطار، ورغم  10.29عند مستوى  2016ملیون قنطار، لیبلغ أعلى كمیة في سنة  6.44

ن لهذا اإلنتاج أن یواصل نموه بشكل أفضل، وهذا بالنظر إلى مالءمة هذا التطور إال أنه یمك

مناطق شاسعة من الصحراء الجزائریة لزراعة النخیل، وهو ما یجعل منه موردا مهما للعملة 

الصعبة في حال تطویر إنتاجه وتجدید غابات النخیل التي تعاني الكثیر منها من الشیخوخة، وهو 

  .وبالتالي زیادة صادرات هذا المحصول نحو الخارجما یؤثر على مردودیتها،  

وعموما یمن القول أن الجزائر تملك مقومات طبیعیة مهمة فیما یتعلق بتنوع محاصیل شعبة 

الفواكه، وهذا ما یؤهلها ألن تصبح دولة منتجة ومصدرة لها بامتیاز، فقط یتوقف ذلك على تنظیم 

كانیات المادیة والمالیة والبشریة الكافیة والمتطورة الجهود المبذولة في هذا اإلطار وتوفیر اإلم

   .والكفیلة بإحداث هذه القفزة المأمولة

  2017_2000تحلیل تطور اإلنتاج الفالحي الحیواني في الجزائر خالل الفترة : المطلب الثاني

من أهم فروع اإلنتاج الفالحي، ومن أهم مجاالت النشاط الفالحي، یعتبر اإلنتاج الحیواني 

وذلك بالنظر إلى مساهمته الكبیرة في تلبیة االحتیاجات الغذائیة للسكان، خاصة فیما تعلق بتوفیره 

لعنصر البروتینات الحیوانیة، وهي عنصر مهم في التغذیة ونمو اإلنسان، كما أن تطویر هذا الفرع 

ع من اإلنتاج الفالحي سیمكن من تنمیة العدید من القطاعات ذات الصلة به، خاصة قطا

الصناعات الغذائیة وصناعة الجلود والحلیب ومشتقاتها وأهم أنواع اإلنتاج الحیواني تتمثل في 

  ...اللحوم بمختلف أنواعها حمراء وبیضاء، البیض، الحلیب، السمك، الجلود والصوف

وفي هذا المطلب من الدراسة سنحاول تقدیم تحلیل حول وضعیة وتطور اإلنتاج الحیواني في 

  .2017- 2000ل الفترة الجزائر خال
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   2017_2000في الجزائر خالل الفترة إنتاج اللحوم تحلیل تطور : الفرع األول

یعرف نشاط إنتاج اللحوم بأنواعها المختلفة في الجزائر اهتماما ملحوظا في السنوات األخیرة، 

ع الزیادة وهذا بالنظر إلى زیادة الطلب الكبیر المسجل علیها من طرف السوق المحلیة، خاصة م

السكانیة التي تعرفها الجزائر وكذا تحسن المستوى المعیشي لألفراد نوعا ما، وبما أن إنتاج اللحوم 

یتوقف بشكل أساسي على تطور الثروة الحیوانیة، فالبد من تقدیم عرض حول تطور هذه الثروة 

  .خالل السنوات األخیرة

  2017_2000ل الفترة تحلیل تطور الثروة الحیوانیة في الجزائر خال : أوال

رغم الجهود المبذولة من طرف الجزائر وكذا تشجیع تربیة الماشیة بصفة عامة، إال أن  

الجزائر تبقى تسجل عجزا في قدرة الثروة الحیوانیة على تلبیة االحتیاجات المحلیة من اإلنتاج 

ود الجنوب الحیواني خاصة اللحوم، وذلك نتیجة لعدة عوامل یعتبر المناخ الصعب الذي یس

الجزائري ومنطقة السهوب وما یمیزه من هبوب الریاح الرملیة العاصفة والتي تؤدي إلى هالك عدد 

كبیر من الماشیة سنویا، باإلضافة إلى عدم تأهیل المساحات الرعویة بالشكل الكافي، وكذا تخلي 

أسعار األعالف العدید من الفالحین عن تربیة المواشي خاصة األبقار واألغنام بسبب ارتفاع 

ونقصها، إلى جانب تفشي بعض األوبئة من حین إلى آخر، كما یعتبر نظام الرعي المتنقل البدوي 

وشبه البدوي األكثر انتشارا في الجزائر، حیث یصعب معه حصر وتقییم الثروة الحیوانیة وتوفیر 

انعكست سلبا على  الرعایة الصحیة الالزمة لها، مما یعرضها للكثیر من األمراض، هذه الوضعیة

والجدول التالي یوضح تطور الثروة الحیوانیة في . إنتاج الحوم واستهالكها من طرف الفرد الجزائري

  . 2018- 2000الجزائر خالل الفترة 
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  )ألف رأس(       2017_2000في الجزائر خالل الفترة  الثروة الحیوانیةتطور : 5-4جدول رقم 

 السنوات البقر  الضأن المعز الخیل اإلبل

234 44 3 027 17 616 1 595 2000 

245 43 3 129 17 299 1 613 2001 

250 46 3 281 17 057 1 511 2002 

253 48 3 325 17 503 1 561 2003 

273 45 3 451 18 293 1 614 2004 

269 43 3 590 18 909 1 586 2005 

287 44 3 755 19 616 1 608 2006 

291 47 3 838 20 155 1 634 2007 

295 45 3 751 19 946 1 641 2008 

301 45 3 962 21 405 1 682 2009 

314 44 4 287 22 869 1 748 2010 

319 44 4 411 23 989 1 790 2011 

340 46 4595 25194 1843,94 2012 

344,02 45,04 4910,7 26572,98 1909,46 2013 

354,47 42,01 5129,84 27807,73 2049,65 2014 

362,27 42,37 5013,95 28111,77 2149,55 2015 

                                                                            :المصدر من إعداد الطالب باالعتماد على 

  :على الرابط التالي . 2012 - 1962الحوصلة اإلحصائیة للدیوان الوطني لإلحصائیات  

                                      http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH7-AGRICULTURE_Arabe.pdf ) 23/07/2018(تاریخ اإلطالع

                2016، 36المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم 

  2013، 33ب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتا

نالحظ ما یلي عن تطور الثروة الحیوانیة في الجزائر خالل الفترة  5- 4من خالل الجدول 

2000-2015:  

نالحظ أن عدد الرؤوس منها وٕان كان ال یعتبر كبیرا إال أنه قد عرف نموا  لألبقاربالنسبة  -

 2000رأس سنة  1595000فترة الدراسة، فبعد أن كان یقدر بـ  مستمرا خالل مختلف سنوات

، ولعل أهم األسباب التي أدت إلى هذا 2015رأسا سنة  2149550فقد قفز إلى حوالي 

التطور إلى جهود اقتناء الساللة الجیدة وتوفیر الظروف المالئمة لها، وكذا منح الكثیر من 

ار في إطار تمویل مشاریع الوكالة الوطنیة لدعم الشباب فرص االستثمار في مجال تربیة األبق

تشغیل الشباب، ومراقبة عملیات ذبح األبقار الولود، توفیر الرقابة الصحیة والقیام بالتلقیحات 

 .الضروریة

، فمن خالل بیانات الجدول نالحظ أن عدد الرؤوس منه قد عرفت )األغنام( للضأنبالنسبة  -

التي  2008أخرى خالل طول فترة الدراسة ما عدا سنة  هي األخرى نموا مستمرا من سنة إلى

ألف رأس، لیعود إلى النمو من جدید  210عرفت تراجعا طفیفا في عدد الرؤوس ُقدر بـحوالي 
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رأسا، وهذا التطور المستمر  28111770، حیث بلغ حوالي 2015ویبلغ أعلى مستوى له سنة 

النوع من الماشیة، خاصة أنه یمثل المصدر  یعكس الجهود المبذولة وزیادة االهتمام بتربة هذا

األول للحوم الحمراء في الجزائر، وبالتالي التقلیل من واردات هذا النوع من اللحوم، ویتمثل 

االهتمام في زیادة االعتمادات المالیة الموجهة لتربیة الماشیة خالل الفترة األخیرة، سواء في 

قروض في إطار تسهیل إجراءات تمویل شكل دعم على األعالف المخصصة لها، أو حتى 

مشاریع تربیة هذا النوع من الماشیة، خاصة في مناطق السهوب التي تعتبر اإلقلیم األنسب 

 . لتربیتها

، فإن األرقام المبینة في الجدول توضح أن هذا الصنف الماعزأما فیما یخص تربیة  -

ؤوس خالل مختلف سنوات فترة من أصناف الماشیة قد شهد هو اآلخر نموا مستمرا في عدد الر 

 2015رأسا، لیصل سنة  3027000یقدر بحوالي  2000الدراسة، حیث كان عددها في سنة 

 . رأسا5013950إلى حوالي 

 2، ورغم أن الجزائر تملك مساحات شاسعة من الصحراء تقدر بحوالي لإلبلبالنسبة  -

ا مقارنة باإلمكانیات المتاحة ملیون كیلو متر مربع، إال أن عدد رؤوس اإلبل یبقى محدودا جد

لتربیة هذا النوع من الماشیة، وهذا رغم أنه سجل نموا هو اآلخر خالل فترة الدراسة، وقد قفز 

، وتحتاج 2016رأسا سنة  362270إلى  2000رأس سنة  234000عدد الرؤوس اإلبل من 

وهذا من أجل تعظیم هذه الشعبة من الماشیة إلى رعایة أكثر من أجل زیادة عدد الرؤوس منها، 

االستفادة منها أكثر خاصة أن حلیب اإلبل یعتبر أجود أنوع الحلیب وهذا بسبب قیمته الغذائیة 

 .   العالیة جدا

  2017_2000تحلیل تطور إنتاج اللحوم البیضاء والحمراء في الجزائر خالل الفترة : ثانیا

الوزارة الوصیة نظرا لألهمیة  عرف إنتاج اللحوم البیضاء والحمراء اهتماما كبیرا من طرف

الكبیرة لهذه المادة الغذائیة في تركیبة الغذاء الیومي لألفراد، باعتباره مصدرا رئیسیا للحصول على 

البروتینات الحیوانیة المهمة جدا لنمو جسم اإلنسان وسالمته، وفیما یلي سنحاول التطرق إلى 

، والجدول 2017- 2000جزائر خالل الفترة تحلیل تطور إنتاج اللحوم الحمراء والبیضاء في ال

  .الموالي یوضح تطور إنتاج هذه اللحوم
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  )طن(   2017_2000في الجزائر خالل الفترة إنتاج اللحوم الحمراء والبیضاء تطور : 6-4جدول رقم 

 السنوات اللحوم الحمراء اللحوم البیضاء

258000 308950 2000 

267912 282350 2001 

270360 269790 2002 

261332 281160 2003 

267912 310100 2004 

270360 311280 2005 

261332 320890 2006 

265780 324200 2007 

267360 314520 2008 

271590 319040 2009 

296400 360333 2010 

330330 409241 2011 

365400 428377 2012 

418450 452671 2013 

463180 464742 2014 

512200 458991 2015 

510000 530000 2016 

526927 543480 2017 

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

  :، على الرابط التالي 2012 - 1962الحوصلة اإلحصائیة للدیوان الوطني لإلحصائیات 

                                      http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH7-AGRICULTURE_Arabe.pdf   ) 23/07/2018(تاریخ اإلطالع

أطروحة ،  )2009-1980(زهیر عماري، تحلیل اقتصادي ألهم العوامل المؤثرة على الناتج الفالحي الجزائري خالل الفترة 

  . 2014-2013 والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، االقتصادیةدكتوراه، كلیة العلوم 

                 2016، 36نمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم المنظمة العربیة للت

  2013، 33المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم 

                 2011، 31اعیة العربیة ، المجلد رقم المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزر 

                                              http://faostat.fao.org  

ُتظهر األرقام الواردة في الجدول أعاله التفاصیل التالیة المتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء 

  : ، وذلك كالتالي2017- 2000لجزائر خالل الفترة والبیضاء في ا

والتي تتضمن لحوم البقر والغنم واإلبل والماعز، فیمكن القول أن حجم : للحوم الحمراءبالنسبة  -

حیث ُقدر  2002اإلنتاج الوطني منها قد شهد ارتفاعا مستمرا طول الفترة الممتدة من سنة 

طنا،  543480، والتي وصل فیها اإلنتاج إلى 2017طنا، إلى غایة  269790اإلنتاج فیها بـ 

ورغم هذا التطور الملحوظ في اإلنتاج إال أنه یبقى دون المستوى المطلوب، حیث لم یلب سوى 

، وهذا ما یجعل من الضروري 2017من إجمالي الطلب المحلي على اللحوم الحمراء سنة  55%

http://faostat.fao.org/
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التي تمثل مصدر هذه اللحوم، وعلى جدا تكثیف وتطویر عملیة تربیة مختلف فصائل الحیوانات 

 .رأسها الماشیة واألبقار

فإن اإلنتاج منها قد عرف نوعا من االستقرار خالل السنوات األولى : للحوم البیضاءبالنسبة  -

، 2009و 2000طن وهذا بین سنتي  270000طن و 260000من فترة الدراسة، وتراوح بین 

طن،  296400حیث بلغ اإلنتاج فیها  2010سنة  لیبدأ بعدها في تحقیق نمو ملحوظا بدایة من

طنا، وقد  526927لیستمر في االرتفاع في السنوات الموالیة، حتى بلغ أعلى مستوى له عند 

وما یمیز هذه الشعبة من اللحوم أن الجزائر تحق فیها االكتفاء الذاتي منذ . 2017كان ذلك سنة 

ن ما تشهده أسعار هذه المادة من ارتفاع لیس عدة سنوات، وتوجه الفائض منها إلى التصدیر، لك

مرده للندرة، بل عود أساسا إلى ارتفاع تكالیف شراء األعالف الموجهة لها، خاصة إذا علمنا أنها 

 . مستوردة من الخارج تقریبا بشكل كلي

   2017_2000الحلیب في الجزائر خالل الفترة و  تحلیل تطور إنتاج األسماك: الفرع الثاني

هذا الفرع من الدراسة تحلیل تطور إنتاج كل من األسماك، البیض والحلیب في یتناول 

  :، وهذا من خالل النقاط التالیة2017-2000الجزائر، وهذا خالل الفترة 

   2017_2000تحلیل تطور إنتاج األسماك في الجزائر خالل الفترة : أوال

ذات اآلفاق الكبیرة مستقبل، یعتبر قطاع الصید البحري في الجزائر من القطاعات المهمة و 

بالنظر لما تمتلكه الجزائر من موارد طبیعیة في هذا اإلطار، خاصة ما تعلق بطول الشریط 

الساحلي من جهة وتنوع األحیاء البحریة فیه من جهة أخرى، وهذا ألن الثروة السمكیةُ ُتعد مصدرا 

ه الیومي، كما وتعتبر األسماك أساسیا للحصول على البروتینات التي یحتاجها اإلنسان في غذائ

الغذاء الوحید الذي یحافظ على طبیعیته بصورة كاملة، أي دون أي إضافات أو أغذیة كیمیائیة أو 

صناعیة مكملة كتلك الموجودة في المحاصیل الفالحیة أو الثروة الحیوانیة، ولكن ما یمیز أداء هذا 

البرامج المعلن عنها من طرف الحكومات القطاع أنه یبقى دون المستوى المطلوب رغم الجهود و 

المتعاقبة في الجزائر من أجل تحدیث وعصرنة هذا القطاع، وزیادة مردودیته، إال أنه بقي متمیزا 

بطابعة التقلیدي الذي یقوم أساسا على االستغالل البدائي للمورد البحري، والشكل التالي یبین تطور 

  .20017- 2000اإلنتاج السمكي في الجزائر خالل الفترة 
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  )طن: الوحدة(   2017_2000في الجزائر خالل الفترة األسماك تطور إجمالي إنتاج : 5-4شكل رقم 

  
  7-4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : المصدر  

 2017_2000یمكن القول أن إنتاج السمك في الجزائر خالل الفترة  7_4من خالل الشكل 

إلى سنة  2000ربعة مراحل، المرحلة األولى عرف فیها نموا ملحوظا وتمتد من سنة قد مر بأ

طن، لیعرف بعدها اإلنتاج  141528طن إلى  113157، حیث ارتفع فیها اإلنتاج من 2003

طنا، ثم عاد اإلنتاج بعد ذلك إلى االرتفاع في  137108لیبلغ حوالي  2004تراجعا خالل سنة 

طنا، لیعرف اإلنتاج بعد  157021عند  2006لغ أعلى مستوى له في سنة السنوات الموالیة، لیب

حیث  2010ذلك تراجعا ملحوظا ووصل إلى أدنى مستویاته خالل فترة الدراسة وكان ذلك سنة 

طنا، 104008تحسنا نوعا ما، وبلغ  2011طنا،  لیعرف اإلنتاج بدایة من سنة  95168قدر بـ 

  .ألف طنا خالل باقي سنوات فترة الدراسة 105ألف و 100وبقي عند متوسط بین 

ویبقى إنتاج السمك في الجزائر ضئیال جدا، إذا ما قورن ببلد جار كالمغرب الذي یقدر 

ملیون طن سنویا، ولعل السبب الرئیسي لهذا االنخفاض یعود إلى استعمال طرق  1إنتاجه بحوالي 

الفضاء البحري، مما یؤدي إلى هجرة  تقلیدیة منذ أكثر من نصف قرن، وباألسلوب ذاته وفي نفس

األسماك من هذه الفضاءات، وقد انعكس هذا التدني الكبیر في حجم اإلنتاج السمكي على 

األسعار التي باتت مرتفعة جدا خالل فترات طویلة من السنة، وهو ما جعل من تناول السمك 

  .بصفة معتادة أمرا به مستحیل لدى فئات عریضة من المجتمع الجزائري
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       2017_2000تحلیل تطور إنتاج الحلیب في الجزائر خالل الفترة : ثانیا

تعتبر مادة الحلیب من المواد االستهالكیة األساسیة في الجزائر، وبالتالي فهي تمثل جزءا 

مهما في الغذاء الیومي لألشخاص، كما أنها تكلف الدولة مبالغ كبیرة من خالل الدعم الذي تقدمه 

لیب، وهو ما جعل الوزارة الوصیة تجعل من زیادة وتطویر إنتاج الحلیب جزءا مهما على سعر الح

من اهتماماتها خالل السنوات األخیرة، وهذا عبر مرافقة ودعم المستثمرین في هذا المجال، بدایة 

من استیراد األبقار الحلوب، وصوال إلى عملیة إنتاج الحلیب، والشكل الموالي یوضح تطور إنتاج 

  .2015_2000یب في الجزائر خالل الفترة الحل

  )طن: الوحدة(   2015_2000في الجزائر خالل الفترة األسماك تطور إجمالي إنتاج : 6-4شكل رقم 

  
  7-4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : المصدر  

، فإننا 7_4ة في الجدول انطالقا من الرسم البیاني ومن الشكل البیاني ومن األرقام المبین

قد عرف نموا ملحوظا،  2001و 2000نالحظ أن إنتاج الحلیب وخالل الفترة الممتدة بین سنتي 

وهذا رغم أن هذا اإلنتاج ال یكفي لتحقیق االكتفاء الذاتي من مادة الحلیب، إال أنه یسمح بتراجع 

طن، لیرتفع سنة  1513000 حولي 2000فاتورة صادراته، وقد بلغ اإلنتاج من هذه المادة سنة 

طنا، ویواصل ارتفاعه في السنوات الالحقة حتى وصل سنة  1878520إلى حوالي  2008

طن، وتجدر اإلشارة إلى أن شعبة الحلیب تحظى باهتمام ممیز من  3895000عتبة  2015

طرف الوزارة الوصیة، سواء كان ذلك من خالل تسهیل إجراءات الحصول على الدعم المخصص 

  .بیة المواشي، أو حتى ذلك الموجه لدعم عملیة جمع الحلیبلتر 
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هذا ویتضمن الجدول الموالي مختلف األرقام المتعلقة بتطور إنتاج كل من األسماك والحلیب 

     2017إلى سنة  2000خالل الفترة من سنة 

  )طن :لوحدةا(   2017_2000في الجزائر خالل الفترة إنتاج األسماك، والحلیب تطور : 7-4جدول رقم 

 السنوات الحلیب األسماك

113 157 1513000 2000 

133 623 1660500 2001 

134 320 1490658 2002 

141 528 1533000 2003 

137 108 1709100 2004 

139 459 1682110 2005 

157 021 1773540 2006 

148 843 1851180 2007 

142 035 1878520 2008 

130 120 2377640 2009 

95 168 2854070 2010 

104 008 3165660 2011 

108 207 3063840 2012 

102 220 3400670 2013 

100 150 3648550 2014 

105 200 3895000 2015 

102 140 / 2016 

108 000 / 2017  

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر

  :، على الرابط التالي 2012 - 1962الحوصلة اإلحصائیة للدیوان الوطني لإلحصائیات 

                                        http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH7-AGRICULTURE_Arabe.pdf   ) 23/07/2018(تاریخ اإلطالع

 أطروحة دكتوراه،،  )2009-1980(زهیر عماري، تحلیل اقتصادي ألهم العوامل المؤثرة على الناتج الفالحي الجزائري خالل الفترة 

  . 2014-2013 والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، االقتصادیةكلیة العلوم 

المنظمة                  2016، 36المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم 

  2013، 33لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي 

                            2011، 31المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة ، المجلد رقم 

                                   http://faostat.fao.org  

http://faostat.fao.org/
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لقد أوضحت األرقام المبینة في الجدول والمتعلقة بإنتاج كل من األسماك والحلیب خالل 

، تدني مستوى اإلنتاج مقارنة بحجم اإلمكانیات المتوفرة خاصة 2017و  2000الفترة بین 

ان یشهد الطبیعیة منها لزیادة إنتاج هذه السلع الغذائیة، كما بینت أیضا أن مستوى اإلنتاج وٕان ك

نموا متزایدا في السنوات األخیرة في كلتا السلعتین، إال أنه یبقى عاجزا دون تحقیق االكتفاء الذاتي، 

وهو ما یزید من الضغوطات على میزان المدفوعات، خاصة . والتخفیف من حدة استیراد هذه السلع

البد من السعي الحثیث في ظل تراجع أسعار وٕایرادات النفط في الثالث سنوات األخیرة، وبالتالي 

  .من أجل تطویر شعبة إنتاج الحلیب، وشعبة األسماك

  :  تحلیل تطور أثر القطاع الفالحي على أداء االقتصاد الكلي: المطلب الثالث

لقد كان لتطور أداء القطاع الفالحي كما تم التطرق إلیه في المطلبین السابقین من خالل 

الفالحي آثارا مباشرة على مكانة وأثر القطاع الفالحي النمو المسجل في مختلف شعب اإلنتاج 

على بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة المتعلقة باالقتصاد الوطني، وهو ما سنحاول الوقوف علیه 

  .في هذا المطلب

تحلیل تطور مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي في الجزائر خالل الفترة : الفرع األول

2000_2017  

مؤشر تطور مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي اإلجمالي أحد أهم المؤشرات یعتبر 

التي تقیس مدى نجاح أي إستراتیجیة وطنیة لتطویر القطاع الفالحي ورفع تنافسیته وتحقیق 

األهداف المسطرة من السیاسة الزراعیة المتبعة، وبالتالي قیاس أثره على تحسین أداء االقتصاد 

جدول الموالي یوضح تطور مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي في الجزائر الوطني، وال

  .  2017_2000خالل الفترة 
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  2017_2000تطور مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي اإلجمالي : 8_4جدول رقم 

  السنوات

الناتج المحلي 

ملیار (اإلجمالي

  )دج

معدل النمو 

  PIBالسنوي لـ 

محلي الناتج ال

للقطاع الفالحي 

  )ملیار دج(

معدل النمو 

السنوي لقطاع 

  الفالحة

نسبة مساهمة قطاع 

  PIBالفالحة في

2000  4123.5  2.2  346.2  5.0-  8.4  

2001  4260.8  2.1  412.1  13.2  9.7  

2002  4541.9  4.7  417.2  1.3-  9.2  

2003  5266.8  6.9  515.3  19.7  9.8  

2004  6127.5  5.2  578.9  3.1  9.4  

2005  7498.6  5.1  579.7  1.9  7.7  

2006  8391.0  2.0  642.0  4.9  7.7  

2007  9352.9  3.0  708.1  5.0  7.6  

2008  11043.7  2.4  727.4  2.7  6.6  

2009  9968.0  1.6  931.3  21.1  9.3  

2010  11991.6  3.6  1015.3  4.9  8.5  

2011  14519.8  2.8  1183.2  11.6  8.1  

2012  15843.0  3.3  1421.7  20.2  8.8  

2013  16643.8  2.6  1640.0  15.4  9.9  

2014  17205.1  3.3  1771.5  8.1  10.3  

2015  16799.2  -2.4  1935.1  9.2  11.6  

2016  17406.8  4.2  2140.3  10.6  12.3  

2017*  19783.1  2.0  2282  6.62  11.5  

إلحصائیة الثالثیة سبتمبر النشرة ا+  23، ص2007النشرة اإلحصائیة الثالثیة سبتمبر :البنك المركزي الجزائري :المصدر

 . 26، ص 2016النشرة اإلحصائیة الثالثیة مارس +  2015النشرة اإلحصائیة الثالثیة دیسمبر +  26، ص2013

algeria.dz-of-http://www.bank  
  05/06/2018تاریخ اإلطالع  ،http://ar.knoema.com/atlasأطلس بیانات العالم، (*) 

تشیر أرقام الجدول أعاله أن الناتج المحلي المسجل في قطاع الفالحة قد عرف ارتفاعا 

ملیار دج، لیرتفع سنة  346.2حوالي  2000مستمرا خالل مختلف سنوات الدراسة، حیث بلغ سنة 

ملیار دج سنة  1421.7وصوال إلى قیمة قدرها  ملیار دج، لیواصل ارتفاعه 642إلى  2006

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://ar.knoema.com/atlas
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ملیار دینار سنة  2014، وصوال إلى حوالي 2013ملیار دینار سنة  1640.0، ثم 2012

، وهذا یؤشر على تحسن ملحوظ في أداء القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني، بینما على 2015

مالي، فنالحظ أن هذه النسبة مستوى تطور نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلج

، لتنخفض إلى 2003سنة %9.8شهدت تذبذبا مستمرا خالل الفترة المعنیة، حیث بلغت حوالي 

، 2014سنة  %10.3، ثم 2012سنة  %8.8، ثم ارتفعت من جدید مسجلة 2008سنة  6.6%

مطار، ، ویعود هذا التذبذب من جهة إلى التذبذب في معدالت تساقط األ2015سنة  %11.6فــ 

وٕالى التقلبات المستمرة التي شهدها الناتج المحلي اإلجمالي بفعل تقلبات أسعار المحروقات في 

، األسواق العالمیة، وكذا تذبذب الكمیات المنتجة والمصدرة من النفط في نفس الفترة من جهة ثانیة

في سنة  ، واستقرت%12.3لتلغ  2016ثم عادت من جدید هذه النسبة إلى االرتفاع في سنة 

  .%11.5عند حدود  2017

في الجزائر خالل  توفیر مناصب الشغلتحلیل تطور مساهمة القطاع الفالحي في : الفرع الثاني

  2017_2000الفترة 

، كان هدفها األساسي تعزیز 2000إن السیاسات الزراعیة المتبعة في الجزائر منذ سنة 

ت الهیكلیة التي یعاني منها هذا القطاع، البنیة القاعدیة للقطاع الفالحي، وتصحیح االختالال

وبالتالي المساهمة في تصحیح االختالالت الهیكلیة لالقتصاد الوطني، وتوفیر الظروف المناسبة 

لبناء اقتصاد وطني قوي ومترابط ومتنوع، تشارك مختلف قطاعاته وفروعه في توفیر واستحداث 

رة في قطاع الفالحة بالنظر لحجم مناصب الشغل، والحد من البطالة، واآلمال كانت كبی

، والتي تجسدت إما 2000االستثمارات واالعتمادات المالیة الكبیرة التي تم توجیهها إلیه منذ سنة 

في المخطط الوطني للفالحة، أو االعتمادات المخصصة للقطاع في مختلف برامج االستثمارات 

لید العاملة في القطاع الفالحي إلى ، والجدول الموالي یبین تطور عدد ا2001العامة منذ سنة 

  . 2017_2000إجمالي العمالة النشطة في الجزائر خالل الفترة 
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 استقطاب الید العاملة في الجزائر خالل الفترة تطور مساهمة القطاع الفالحي في : 9_4جدول رقم 

  )ألف عامل: الوحدة(                                                                  2017_2000

  السنوات
العدد اإلجمالي للعمالة 

  النشطة

عدد العمال في قطاع 

  الفالحة

نسبة العمالة الفالحیة إلى إجمالي 

  العمالة النشطة

2000  8850  1185  13.40  

2001  9074  1328  14.63  

2002  9303  1438  15.45  

2003  9540  1565  16.40  

2004  9780  1617  16.53  

2005  10027  1683  16.78  

2006  10267  1780  17.33  

2007  10514  1842  17.52  

2008  10801  1841  17.04  

2009  10544  1242  11.78  

2010  10812  1136  10.50  

2011  10661  1034  9.70  

2012  11423  912  7.98  

2013  11964  1141  9.53  

2014  11453  899  7.85  

2015  11932  917  7.68  

2016  12117  865  7.14  

2017  12307  1146  10.4  

  .algeria.dz-of-http://www.bank البنك المركزي الجزائري، مجموعة من التقاریر السنویة: المصدر

  ، ttp://www.ons.dzh ، 2018، نشریة حول التشغیل والبطالة، أفریل الدیوان الوطني لإلحصائیات

أرقام الجدول أعاله أن نسبة الید العاملة في القطاع الفالحي إلى إجمالي الید العاملة قد  تبین

 تذبذبا مستمرا ارتفاعا وانخفاضا، حیث شهدت 2017وسنة  2000خالل الفترة بین سنة  عرفت

 أعالها خالل هذه السنةبلغت ، ف2007وسنة  2000تدة بین سنة ارتفاعا مستمرا خالل الفترة المم

، ویرتبط هذا االرتفاع بشكل أساسي بمختلف إجراءات الدعم %17.52وكانت عند حوالي  األخیرة

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.ons.dz/


   2017-2000تأثیر سیاسات استغالل الموارد الزراعیة على أداء وتنافسیة االقتصاد الجزائري خالل الفترة               الفصل الرابع 

 
174 

الممنوحة لهذا القطاع، خاصة ما تعلق بالتمویل، وكذا عملیة استصالح األراضي وتوزیعها على 

مالیة الموجهة للقطاع ، وكذا االعتمادات الالشباب الراغب في العمل في القطاع مجال الفالحة

الفالحي في برنامج اإلنعاش االقتصادي، ثم برنامج دعم النمو االقتصادي، والتي تجسدت في 

  .شكل استثمارات في القطاع الزراعي، ومختلف النشاطات المكونة له

إال أن الملفت لالنتباه هو التراجع الكبیر لنسبة الید العاملة في قطاع الفالحة ابتداء من سنة 

فقط من إجمالي  %7.14، حیث بلغت النسبة خالل هذه السنة األخیرة 2016حتى سنة  2009

، ونعتقد أن هذا التراجع یعود أساسا إلى 2013سنة  %9.53الید العاملة، مع تسجیل نسبة 

غیاب المرافقة  عزوف الشباب عن ممارسة الفالحة وانسحابهم من هذا القطاع، وهذا بسبب

هذا القطاع، وكذا عدم متابعة جل المشاریع التي تم استحداثها أو دعمها سواء الحقیقیة للدولة في 

إال انه یمكن القول  2017، ورغم أن هذه النسبة قد شهدت ارتفاعا طفیفا في سنة مالیا أو تقنیا

عموما أن أداء القطاع الفالحي في استحداث مناصب الشغل واستقطاب الید العاملة قد كان 

  .نظر إلى المجهودات التي سخرتها الحكومة في هذا اإلطارضعیفا، وهذا بال

  2015_2001تحلیل دور القطاع الفالحي في تحقیق األمن الغذائي خالل الفترة : الفرع الثالث 

إن تحقیق االكتفاء الذاتي یمثل هدفا أساسیا للنشاط االقتصادي في كل دول العالم، لذلك 

یة تأخذ بعین االعتبار طبیعة ونوعیة الموارد الزراعیة تحاول كل دولة جاهدة بناء سیاسات زراع

المتوفرة لدیها من جهة، وكیفیة استغالل هذه الموارد من جهة أخرى لتحقیق أهداف السیاسة 

الزراعیة من جهة أخرى، كما یعتبر انعدام األمن الغذائي من أهم المشاكل االقتصادیة التي 

امیة منها، فاألمن الغذائي دائما یرتبط بنجاح السیاسات تواجهها العدید من دول العالم خاصة الن

الزراعیة لمختلف البلدان، وهذا ما یقود حتما إلى تحقیق االستقرار االقتصادي، وانطالق عملیة 

التنمیة؛ وقد سعت الجزائر وعبر مختلف البرامج والسیاسات واالستراتیجیات الزراعیة التي اتبعتها 

لتحقیق  2000برامج التنمیة الفالحیة األخیرة التي انطلقت منذ سنة منذ االستقالل وٕالى غایة 

اكتفائها من المنتجات الزراعیة الرئیسیة ذات االستهالك الواسع، والجدول المالي یوضح تطور كل 

من نسبة االكتفاء الذاتي وكذا نسبة الفجوة الغذائیة إلى إجمالي اإلنتاج الفالحي المحلي خالل 

  .2015و 2001 الفترة بین سنتي
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تطور نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائیة في الجزائر من المجموعات الغذائیة : 10_4جدول رقم 

                                                                   2015و 2001الرئیسیة بین 

اإلنتاج الفالحي   المجموعات الغذائیة  السنوات

المتاح  لالستهالك 

  )لف طنأ(

االكتفاء الذاتي 

)%(  

الفجوة الغذائیة 

(%) 

متوسط الفترة 

2001_2006  

  69.54  30.46  10794.09  الحبوب

  10.62  89.38  471.65  اللحوم الحمراء والبیضاء

  0.4  99.60  3645.64  الخضراوات

  66.17  33.83  10646.25  الحبوب  2007

  14.86  85.14  437.11  اللحوم الحمراء والبیضاء

  0.23  99.77  5536.93  لخضراواتا

2008-

2012  

  69.17  30.83  13218.94  الحبوب

  10.32  89.68  580.76  اللحوم الحمراء والبیضاء

  0.32  99.68  8420.82  الخضراوات

  60.42  39.57  12413.41  الحبوب  2013

  7.47  93.05  709.93  اللحوم الحمراء والبیضاء

  0.26  99.74  11897.60  الخضراوات

  78.34  21.65  15865.74  الحبوب  2014

  9.87  90.13  794.21  اللحوم الحمراء والبیضاء

  0.2  99.80  12322.15  الخضراوات

  78.61  21.39  17582.07  الحبوب  2015

  8.04  91.96  836.20  اللحوم الحمراء والبیضاء

  0.22  99.78  12496.53  الخضراوات

  .36، 35، 34، 33، 31، 30، 29، 28ة العربیة، المجلدات رقم الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعی :المصدر

أن مجموعة الحبوب تتصدر قائمة المنتجات الغذائیة من  10_4یتبین من خالل الجدول 

حیث حجم الفجوة الغذائیة، وبالتالي فهي تمثل تحدیا اقتصادیا وغذائیا كبیرا، فهي تمثل المصدر 

رئیسیا من سلة االستهالك الغذائي الیومي، ومعدل االكتفاء  األساسي للغذاء الیومي لألفراد وجزءا

الذاتي فیها هو األقل مقارنة ببقیة المجموعات الغذائیة األخرى، حیث أن هذا المعدل بلغ حوالي 

 2014، ثم انخفض في سنة %39.57إلى  2013، لیرتفع سنة 2001بالمائة سنة  30.46

، وهذه المستویات المتدنیة من االكتفاء الذاتي وهو أدنى مستوى له %22إلى أقل من  2015و
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یقابلها حجم استیراد كبیر لهذه السلعة من أجل تغطیة الفجوة الغذائیة الكبیرة، كما أن السبب 

الرئیسي لتوسع هذه الفجوة بین فترات متباینة وأحیانا لسنوات متتالیة یعود أساسا لطبیعة الظروف 

ط زراعة الحبوب، والتي تعتمد في غالبیتها على التساقط أو والشروط التي یتم فیها ممارسة نشا

األمطار في عملیة الري، وبتقلب معدالت التساقط یحدث التراجع في حجم اإلنتاج ومنه اتساع 

  .الفجوة الغذائیة وانخفاض معدل االكتفاء الذاتي

حسنا كبیرا جدا أما فیما یخص المنتجات الغذائیة األخرى، فتبین لنا أرقام الجدول أن هناك ت

في درجة تحقیق االكتفاء الذاتي من الخضر، حیث أن نسبة االكتفاء الذاتي منها قد تجاوزت نسبة 

في أغلب السنوات، وهذا مؤشر إیجابي جدا، بالنظر إلى أن الخضر تمثل أیضا بالنسبة  99%

الخضر ذات للمستهلك الجزائري جزءا أساسیا من الوجبة الغذائیة الیومیة، خاصة ما تعلق ب

  .االستهالك الكبیر كالبطاطا والبصل

وفیما یتعلق باللحوم فهي األخرى أیضا تعتبر نسبة االكتفاء منها عالیة جدا، حیث بلغت 

 %93.05إلى  2013، لترتفع سنة 2006و 2001كمعدل متوسط للفترة بین  %89.38حوالي 

تفاع نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم وهي نسبة عالیة جدا، لكن مما البد أن نشیر إلیه بدقة أن ار 

ال یعني وفرة المنتوج بشكل كبیر، بقدر ما هي بسبب ارتفاع األسعار، وهو ما یؤدي إلى انخفاض 

  .الطلب المحلي علیها
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خالل الفترة  تطور دور وأثر القطاع الفالحي في تعزیز تنافسیة االقتصاد الوطني: المبحث الثاني

2000_2017 

طرقنا في المبحث السابق من هذا الفصل إلى مختلف الجوانب المتعلقة بتطور بعد أن ت

اإلنتاج الفالحي في مختلف شعب اإلنتاج، ثم بعد ذلك تناولنا أثر مختلف جهود تطویر القطاع 

على أداء االقتصاد الجزائري، سنتطرق في هذا المبحث إلى  2017_2000الفالحي خالل الفترة 

فالحي في تعزیز القدرات التنافسیة لالقتصاد الوطني، وهذا من خالل جملة تحلیل دور القطاع ال

  .من المؤشرات المعتمدة لهذا الغرض

  : التجارة الخارجیة تحلیل تنافسیة القطاع الزراعي الجزائري على أساس مؤشرات: المطلب األول

من حیث نوعیة  یعتبر تطور المیزان التجاري الزراعي سواء من حیث قیمة المبادالت فیه أو

وطبیعة السلع الزراعیة المشكلة له أحد أهم األدوات التي یمكن استخدامها لمتابعة مدى قدرة 

اإلنتاج الزراعي المحلي على النفاذ إلى األسواق الدولیة ومنافسة المنتوجات األجنبیة، وبالتالي 

تبعیته لالقتصادیات تعزیز القدرات التنافسیة لالقتصاد الوطني من جهة، وتقلیل درجة وحدة 

الخارجیة من جهة أخرى، وهذا بالنظر إلى التغیرات التي تطرأ على قائمة وقیم السلع الزراعیة 

  .المستوردة

تطور الصادرات الفالحیة إلى إجمالي الصادرات في الجزائر خالل الفترة : الفرع األول

2000_2017  

شرا مهما لقیاس مدى قدرة یشكل تنوع وتطور هیكل الصادرات الزراعیة هو اآلخر مؤ 

المنتوجات الزراعیة المحلیة على النفاذ إلى األسواق الخارجیة، وبالتالي الرفع من القدرة التنافسیة 

لالقتصاد الوطني، وبالنظر إلى الخصوصیات المرتبطة بهیكل الصادرات الجزائریة، فإن الصادرات 

ت، وهذا رغم تدني قیمتها بشكل كبیر، الغذائیة تعتبر أحد أهم الصادرات خارج قطاع المحروقا

والجدول الموالي یوضح تطور هیكل وقیمة الصادرات الزراعیة إلى إجمالي الصادرات خالل الفترة 

2000_2017 .  
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  2017و 2001تطور الصادرات الزراعیة إلى إجمالي الصادرات خالل الفترة : 11_4جدول رقم 

                                                                 )$ملیون : الوحدة(                                                                                                                             

  السنوات
القیمة اإلجمالیة 

  للصادرات

قیمة الصادرات الفالحیة 

  والغذائیة

حیة إلى إجمالي نسبة الصادرات الفال

  الصادرات

2000  21651  30  0.14  

2001  19091  30  0.16  

2002  18700  35  0.19  

2003  24465  47  0.19  

2004  32208  66  0.20  

2005  46482  67  0.14  

2006  54755  66  0.12  

2007  60590  88  0.14  

2008  78590  119  0.15  

2009  45186  113  0.25  

2010  57091  315  0.55  

2011  72889  355  0.48  

2012  71736  315  0.44  

2013  65487  402  0.61  

2014  61172  323  0.53  

2015  35138  239  0.68  

2016  29698 327  1.10  

2017*  25163 277  1.10  

  28، ص 2016النشرة اإلحصائیة الثالثیة مارس +عدة تقاریر السنویة ، البنك المركزي الجزائري: المصدر

 algeria.dz-of-http://www.bank 

   2017أرقام تخص التسعة أشهر األولى فقط من سنة (*) 

ومن أجل توضیح هذا التطور في حجم الصادرات الغذائیة مقارنة بحجم إجمالي الصادرات 

  :فنستعین بالشكل البیاني التالي 2017_2000خالل الفترة 

  

http://www.bank-of-algeria.dz/
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  2017- 2000مة الصادرات الغذائیة مقارنة بتطور إجمالي الصادرات تطور قی: 7-4شكل رقم 

  

  11-4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : : المصدر

فیمكننا أن  6_4ومن خالل الرسم البیاني  11_4من خالل األرقام الواردة في الجدول 

ادرات الغذائیة إلى إجمالي الصادرات، حیث أنها شهدت تطورا مستمرا نالحظ ما یلي حول الص

ملیون دوالر  402إلى  2000ملیون دوالر سنة  30خالل مختلف السنوات، حیث ارتفعت من 

وهي أعلى قیمة بلغتها خالل طول فترة الدراسة، ثم عادت قیمتها للتراجع في السنوات  2013سنة 

، لكن ورغم التحسن المسجل إال انه یبقى 2015ون دوالر سنة ملی 239الالحقة حیث وصلت إلى 

ضعیفا ودون مستوى ما تم رصده وٕانفاقه من أجل تطویر هذا القطاع وتنمیة صادراته، خاصة وأنه 

یعول علیه كمصدر بدیل للنفط في الحصول على العملة الصعبة، وهذا ما یظهر جلیا من خالل 

الصادرات، حیث أنها لم تتعدى في أسن األحوال نسبة  نسبة الصادرات الغذائیة إلى إجمالي

، إال أنها تبقى نسبة ُمظللة بالنظر إلى التراجع الكبیر إلجمالي 2016وكان ذلك سنة  1.10%

الصادرات خالل هذه السنة بسبب تراجع صادرات النفط جراء االنخفاض الكبیر ألسعار البترول 

  .رات الغذائیةولیس الرتفاع قیمة الصاد خالل هذه السنة

  2017_2000خالل الفترة  واردات الفالحیة إلى إجمالي الوارداتتطور ال: الفرع الثاني

ُیعتبر تراجع وتقلص تركیبة وقیمة الواردات بشكل عام ألي بلد مؤشرا آخر على قدرة 

ذلك  االقتصاد الوطني على تلبیة احتیاجاته عبر اإلنتاج المحلي، وفي حالة الواردات الغذائیة فإن

ُیعبر على تحسن االستقالل الغذائي عن الخارج، وبالنظر لحالة الجزائر فإن األرقام واإلحصائیات 
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تتحدث عن أثر شبه عكسي لمختلف برامج وخطط تطویر القطاع الفالحي خالل الفترة  

على تراجع الواردات الغذائیة والفالحیة، فبدال من انخفاضها فقد سجلت ارتفاعا  2018_2000

مرا بین مختلف السنوات، والجدول التالي یبین لنا تطور قیمة ونسبة الواردات الغذائیة إلى مست

  .2017- 2000إجمالي الواردات في الجزائر خالل الفترة 

تطور قیمة الواردات الغذائیة والفالحیة إلى إجمالي الواردات خالل الفترة : 12_4جدول رقم 

  )$ملیون : الوحدة(                                                                      2017_2000

  السنوات
القیمة اإلجمالیة 

  للواردات

قیمة الواردات الفالحیة 

  والغذائیة

نسبة الواردات الفالحیة إلى إجمالي 

  الواردات

2000  9345  2356  25.21  

2001  9482  2346  24.74  

2002  12010  2572  21.41  

2003  13322  2516  18.89  

2004  17954  3385  18.85  

2005  19567  3357  17.15  

2006  20681  3572  17.27  

2007  26348  4656  17.67  

2008  37993  7397  19.47  

2009  37402  5512  14.77  

2010  38885  5696  14.65  

2011  46927  9261  19.73  

2012  51569  9023  17.91  

2013  54903  9572  17.43  

2014  58330  11005  18.87  

2015  51646  9329  18.06  

2016  46727  8224  17.60  

2017*  33926  6505  19.17  

   28، ص2016النشرة اإلحصائیة الثالثیة مارس +عدة تقاریر السنویة، البنك المركزي الجزائري :المصدر
algeria.dz-of-http://www.bank  

  2017اصة بالتسعة أشهر األولى من إحصائیات خ(*) 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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ویمكن تمثیل أرقام الجدول السابق في الشكل البیاني التالي من أجل تسهیل فهم وتحلیل 

  :األرقام الواردة فیه

  2017_2000تطور قیمة الواردات الفالحیة والغذائیة مقارنة إلى إجمالي الصادرات : 8_4الشكل رقم

  

  12- 4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : : رالمصد

أن الواردات  7-4وكذا الشكل البیاني  12- 4توضح كل من األرقام الواردة في الجدول 

، حیث ارتفعت 2014و 2000الفالحیة قد عرفت نموا مستمرا خالل الفترة الممتدة بین سنتي 

، 2014ملیار دوالر سنة  9261إلى ما قیمته  2000سنة  ملیون دوالر أمریكي 2365قیمتها من 

ملیون دوالر  8224ملیون دوالر، ثم  9329إلى حوالي  2015ورغم تسجیلها لتراجع نسبي سنة 

، إال أن هذه القیم تبقى مؤشرا خطیرا على تفاقم أزمة التبعیة الغذائیة للخارج، وما 2016سنة 

ني، إذا لم یتم تدارك األمر بالشكل المطلوب، خاصة في تشكله من تهدید لألمن واالستقرار الوط

  .ظل انهیار أسعار النفط وتراجع مداخیل الجزائر من العملة الصعبة

  2017_2000خالل الفترة المیزات التجاري الزراعي  رصید تطور تحلیل : الفرع الثالث

یة وٕاجمالي یمثل رصید المیزان التجاري الزراعي الفرق بین إجمالي الصادرات الزراع

الواردات الزراعیة، وقد شهد هذا رصید هذا المیزان في الجزائر تطورات ملحوظة خالل الفترة 

  : ، یمكن رصدها في الجدول الموالي2017_2000
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  )$ملیون: الوحدة(    2017-2000المیزان التجاري الزراعي في الجزائر خالل الفترة : 13_4جدول رقم 

  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2017*  

الصادرات 

  الزراعیة
30  35  66  66  119  315  315  323  327 277 

الواردات 

  الزراعیة
2365  2572  3385  3572  7397  5696  9023  11005  8224 6505 

  6228-  7897-  10682-  8708-  5381-  7278-  3506-  3319-  2537-  2335-  الرصید

   12_4ول والجد 11_4إحصائیات الجدول  :المصدر

  2017إحصائیات خاصة باألشهر التسعة األولى من سنة (*) 

أعاله یمكن تمثیل تطور رصید المیزان التجاري  13_4من خالل األرقام الواردة في الجدول 

  :الزراعي في الشكل الموالي

  2017_2000 رصید المیزان التجاري الزراعي في الجزائر خالل الفترةتطور : 9_4الشكل رقم

  13- 4من إعداد الطالب اعتمادا على البیانات الواردة في الجدول : : المصدر

أعاله أن المیزان التجاري الزراعي  8_4وكذا الرسم البیاني  13_4تظهر أرقام الجدول 

ماعدا  للجزائر یعاني عجزا كبیرا ومتفاقما من سنة إلى أخرى على امتداد طول فترة الدراسة تقریبا،

التي سجل فیها هذا العجز وتیرة متراجعة، فبعد أن سجل رصید المیزان عجزا قدره  2016سنة 

تفاقم هذا العجز بصورة كبیرة في السنوات الالحقة، وكان  2000ملیون دوالر أمریكي سنة  2335

ه ملیون دوالر أمریكي، وتمثل هذ 10682عندما بلغ  2014أكبر رصید عجز سجله المیزان سنة 

األرقام مؤشرا خطیرا عن مدى ارتهان األمن الغذائي الوطني لألسواق الخارجیة، وكذا ضعف 

تنافسیة المنتوجات الزراعیة المحلیة في األسواق الدولیة، وهذا رغم ما یتمتع به المنتوج الفالحي 
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ي إعادة المحلي من جودة عالیة وفي العدید من فروع اإلنتاج النباتي والحیواني، وهذا ما یستدع

النظر في السیاسة الزراعیة المتبعة بشكل جدي للخروج من الوضع الراهن، خاصة في ظل تراجع 

إیرادات واحتیاطات الصرف األجنبي والتي ُتعد المصدر األساسي لتمویل عملیات استیراد السلع 

  .الغذائیة من الخارج

  :لعي الصادراتتحلیل التنافسیة على أساس التنوع والتركز الس :المطلب الثاني

یقیس كل من مؤشر التركز والتنوع السلعي للصادرات مدى اعتماد الدولة في صادراتها على 

عدد كبیر أو عدد محدود من السلع، كما یمكن اعتبار مؤشر التركز السلعي من مقاییس التبعیة، 

، كما أنه إذا 1كسحیث أن زیادة التركز السلعي للدولة یزید من تبعیتها لالقتصادیات المتقدمة والع

فإن اقتصاد تلك الدولة یكون شدید الحساسیة للتقلبات الحاصلة  0.5ارتفعت قیمة هذا المؤشر عن 

على مستوى األسواق الخارجیة، خاصة عندما تكون السلع المصدرة من النوع الذي یتمیز بعدم 

اعتبار من جهة أخرى أن االستقرار في أسعارها، كما هو الحال بالنسبة ألسعار النفط، بینما یمكن 

 0.5مؤشر التنوع من مقاییس الحریة االقتصادیة، حیث أنه كلما انخفضت قیمة هذا المؤشر عن 

كلما كان ذلك ذا داللة أكبر على تنوع هیكل الصادرات للدولة المعنیة، وبالتالي فإن اقتصادها 

ي أسعار مختلف المنتجات یكون قادرا على مواجهة التقلبات التي تحدث في األسواق الخارجیة ف

  :التي تصدرها، ویتم حساب المؤشرین وفق الطریقة التالیة

وتتمثل الصیغة  :)UNCTADمؤشر األونكتاد (مؤشر التنویع : أوال

 : الریاضیة له كما یلي

  

  :حیث

:hij  السلعة  حصةتمثلi بلد ال من جملة صادرات أو وارداتj.  

hi  : حصة السلعةi  واردات العالممن جملة صادرات أو.    

  .من إجمالي الصادرات iویقیس هذا المؤشر نصیب السلعة 

                                                 
لیم، دراسة تحلیلیة لتنافسیة القطاع الصناعي في الجزائر مقارنة ببعض الدول العربیة، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة غیر مخضار س:  1

 .177، ص2018- 2017منشورة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

2





i

hihij

Sj
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ویعبر هذا المؤشر عن درجة اعتماد صادرات بلد ): HIRSHMAN(مؤشر هیرشمان : ثانیا

 :معین على عدد محدود من السلع، ویأتي هذا المؤشر على الشكل الریاضي التالي

  

xi  : صادرات السلعةi  

x :إجمالي الصادرات  

n :إجمالي عدد السلع الممكن تصدیرها  

  :كما یليهذا المؤشر ویعمل 

H=0 :أي كلما اقتربت قیمة المؤشر من الصفر كلما دل ذلك على وجود تنوع كبیر : تنوع كبیر

  .في صادرات البلد من السلع

H=1 :على َتَرُكز صادرات حیث كلما اقتربت قیمة المؤشر من الواحد كلما دل ذلك : تركز كبیر

  .البلد في عدد محدود من السلع أو سلعة واحدة فقط، والعكس صحیح

ونستعرض في الجدول التالي تطورات كل من مؤشر التركز والتنوع المتعلقة بصادرات 

الجزائر، وهي البیانات التي تصدر بشكل دوري عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

)UNCTAD(  

  )%الوحدة(        2015- 2000تطور مؤشرات تنوع وتركز الصادرات في الجزائر : 14_4 جدول رقم

  السنوات

  المؤشر
2000  2003  2006  2008  2010  2012  2014  2015  

  0.783  0.743  0.724  0.788  0.785  0.797  0.690  0.835  مؤشر التنوع

  0.485  0.490  0.540  0.523  0.599  0.606  0.598  0.515  مؤشر التركز

  91  99  98  108  147  108  101  101  المنتجات عدد

  Source: 1:  Unctad, Handbook of Statistics, 2001 (P214,220), 2005 (P405.406), 2008 

(P194,200), 2009 (P200,206), 2013 (P214,220), 2015 (P190), 2016 (P90).   

  :نالحظ ما یلي 14- 4من خالل األرقام الوارد في الجدول 

  

n
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نالحظ أن هذا المؤشر یقترب من القیمة واحد عبر كل سنوات فترة : بة لمؤشر التنوع بالنس -

الدراسة، ولم یشهد أي تطور ملحوظ یوحي باستمرار ضعف تنوع الصادرات الجزائریة ، وقد 

، وكان ذلك سنة 0.690، وفي أحسن قیمة له بلغ 2000سنة  0.835بلغت قیمة هذا المؤشر 

 .0.783قیمة  2015رتفاع، وقد بلغ سنة ، لیعود مجددا لال2002

تدل القیم التي أخذها هذا المؤشر عبر مختلف سنوات فترة الدراسة على : بالنسبة لمؤشر التركز -

استمرار ارتفاع درجة تركز الصادرات الجزائریة في عدد محدود من السلع، حیث ُقدرت قیمته 

 2015و 2014سن في سنتي ، ورغم أن هذا المؤشر حقق بعض التح0.606بـ  2006سنة 

 .على التوالي، إال أنه یبقى دون المستوى المطلوب 0.485و 0.490وبلغ فیها قیمة 

یعكس العدد المحدود للسلع المصدرة ما تؤكده النسب السابقة الذكر لمؤشري التنوع والتركیز   -

 .سلعة فقط 91عدد السلع المصدرة  2015للصادرات، حیث بلغ في سنة 

یم من جهة أخرى إلى استمرار تركز الصادرات الجزائریة خالل مختلف سنوات توحي هذه الق -

 . الدراسة في سلعة رئیسیة وهي المحروقات

وبالعودة إلى الصادرات الزراعیة الجزائریة فحسب التقاریر والبیانات الواردة من المدیریة 

ملیون دوالر أمریكي،  301مبلغ  2017العامة للجمارك، فإن قیمة هذه األخیرة لم تتجاوز في سنة 

، كما أن هذه 1من إجمالي الصادرات الجزائریة خالل نفس السنة%1.05وقد شكلت ما نسبته 

الصادرات الزراعیة تتمیز بالتركز في عدد محدود من السلع تتمثل أساسا في كمیات محدودة من 

  .الخضر والفواكه، التمور، الزیتون وزیت الزیتون، وقصب السكر

، احتالل الجزائر 2مؤشر كفاءة التجارة للمنتجات الزراعیة على المستوى العالميكما یبین 

سنة  151، والمرتبة 2011سنة  153لمراتب متأخرة بین باقي دول العالم، حیث احتلت المرتبة 

، علما أن هذا الترتیب 20143سنة  148، لتحتل المرتبة 2013سنة  145، ثم المرتبة 2012

وتتمیز الجزائر عموما بأنها تعتمد على . دولة 180إجمالیة من الدول تضم هو بالنسبة لقائمة 

                                                 
1 : Direction Générale des Douanes, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE L’ALGERIE, 
(Période: Les dix premiers mois 2017), document internet disponible sur le site : http://www.douane.gov.dz  

دولة، والدولة التي تحتل المرتبة  180وھو مؤشر یقیس كفاءة المنتجات الزراعیة في اختراق األسواق العالمیة، وھو مؤشر عالمي  تصنف فیھ :  2
 .األولى ھي دولة منتجاتھا الزراعیة ذات  كفاءة تجاریة عالیة

، 503ص 2016، عدد 480ص  2015، عدد 430ص 2014، عدد 418ص  2013صندوق النقد العربي، التقریر االقتصادي العربي، عدد :  3
https://www.amf.org.ae/ar 
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األسواق األوروبیة بشكل أساسي لتصدیر منتجاتها الزراعیة وهذا رغم محدودیة كمیتها، وقد لعبت 

  . العالقات السیاسیة واالقتصادیة والموقع الجغرافي دورا أساسیا في اختیار هذا السوق دون غیره

  : تحلیل تنافسیة االقتصاد الجزائري: الثالمطلب الث

دراسة وتحلیل وضعیة تنافسیة االقتصاد الجزائري على سنحاول في هذا المطلب من الدراسة 

أساس مجموعة من المؤشرات ذات الصلة، والتي تصدر عن المؤسسات الهیئات اإلقلیمیة والدولیة 

  .یات العالم، وكذا تحلیل تطور تنافسیتهاالتي ُتعنى بتحلیل التطورات االقتصادیة لمختلف اقتصاد

تحلیل تنافسیة االقتصاد الوطني على أساس مؤشري التنافسیة الجاریة والتنافسیة : الفرع األول

  :الكامنة

 2012إلى سنة  2003ویصدر المعهد العربي للتخطیط كل ثالث سنوات ابتداء من سنة 

و التقریر الذي یركز فیه المعهد على إجراء تقریرا سنوا عن تنافسیة االقتصادیات العربیة ، وه

دراسات مقارنة بین تنافسیة الدول العربیة وتنافسیة بعض الدول الناشئة كمالیزیا وتركیا وكوریا 

الجنوبیة، ویعتمد هذا التقریر نوعین من مؤشرات التنافسیة هما مؤشر التنافسیة الجاریة الذي یركز 

صیر، وأهم العوامل المؤثرة فیه والتي تتمثل أساسا في على األداء االقتصادي في األجل الق

دینامیكیة األسواق والمنتجات، اإلنتاجیة والتكلفة، ومناخ األعمال، والذي بدوره یضم مجموعة من 

المؤشرات الفرعیة وهي الحاكمیة وفعالیة المؤسسات، والبنیة التحتیة لتوزیع المنتجات والسلع، 

ثمار، وتدخل الحكومة في االقتصاد؛ أما المؤشر الثاني فهو مؤشر إضافة إلى مؤشر جاذبیة االست

التنافسیة الكامنة، والذي یركز على العوامل المؤثرة على تنافسیة اقتصادیات الدول، واستدامة 

قدراتها التنافسیة في المدى الطویل، حیث یتكون هذا المؤشر من مؤشرات فرعیة هي الطاقة 

  .1رأس المال البشري، ونوعیة البنیة التحتیة التكنولوجیة االبتكاریة وتوطین التقنیة،

وتتراوح قیم المؤشرات بین القیمة صفر والقیمة واحد، حیث كلما اقتربت قیمة المؤشر من 

  .   الواحد كلما كان ذلك دلیال على امتالك الدولة لقدرات تنافسیة كبیرة والعكس صحیح

  فق مؤشر التنافسیة الجاریةئري و تحلیل تنافسیة االقتصاد الجزا: أوال

، 2012-2003یمثل الجدول الموالي تطور مؤشر التنافسیة الجاریة في الجزائر خالل الفترة 

  : والذي جاءت قیمه كما یلي

                                                 
 .155ذكره، ص مخضار سلیم، مرجع سبق:  1
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        2012-2000في الجزائر التنافسیة الجاریة  تطور مؤشر: 15_4 جدول رقم

  السنوات

  الدولة
  المتوسط  2012  2009  2006  2003

  032  039  0.21  0.28  0.43  مؤشرقیمة ال

، المعهد العربي 2012ن 2009ن 2006ن 2003من إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر التنافسیة العربیة  :المصدر

  api.org-http://www.arab للتخطیط،

جل معدالت دون المستوى خالل فإن مؤشر التنافسیة الجاریة س واردةإلى األرقام البالنظر 

 2003مختلف السنوات، وقد تمیز عموما بالتذبذب بین االرتفاع واالنخفاض، حیث سجل سنة 

على التوالي، ثم ارتفع سنة  0.21و 0.28إلى  2009و 2006، لینخفض سنتي 0.43قیمة 

فقط،  0.32، لكن بالنظر إلى المعدل المتوسط في السنوات األربع فقط سجل 0.39إلى  2012

وهي نسبة تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالقیمة المعیاریة واحد، ویعود سبب تدني هذا المؤشر 

أساسا إلى ضعف البنیة التحتیة المساندة للممارسة األعمال، وأیضا بسبب ضعف مناخ االستثمار 

التعقید وانخفاض مستوى جاذبیته، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى تكالیف إنجاز المشروعات ودرجة 

  .الكبیرة التي تواجهها

  تحلیل تنافسیة االقتصاد الجزائري وفق مؤشر التنافسیة الكامنة: ثانیا 

یعتبر مؤشر التنافسیة الكامنة المحدد الرئیسي للقدرات التنافسیة لمختلف القطاعات 

عیة االقتصادیة والدول واستدامتها في المدى الطویل، ویتشكل هذا المؤشر من ثالث مؤشرات فر 

تتمثل في الطاقة االبتكاریة وتوطین التكنولوجیا، رأس المال البشري، والبنیة التحتیة التقنیة، ومن 

خالل هذه المؤشرات الفرعیة یمكن تقدیر التنافسیة الكامنة لالقتصاد الوطني، كما أن تطویر 

ى استثمارات وتحسین هذه المؤشرات الفرعیة وكذا المؤشر األساسي للتنفسیة الكامنة یحتاج إل

طویلة األجل، والجدول الموالي یرصد لنا تطور مؤشر التنافسیة الكامنة لالقتصاد الجزائري خالل 

  .2012_2003الفترة 

  

  

  

http://www.arab-api.org/
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        2012- 2000في الجزائر التنافسیة الكامنة  تطور مؤشر: 16_4 جدول رقم

  السنوات

  الدولة
  المتوسط  2012  2009  2006  2003

  0.30  0.33  0.36  0.22  0.30  قیمة المؤشر

، المعهد العربي 2012ن 2009ن 2006ن 2003من إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر التنافسیة العربیة  :المصدر

  api.org-http://www.arab للتخطیط،

التنافسیة فإن تنافسیة االقتصاد الجزائري حسب مؤشر  16_4من خالل أرقام الجدول 

الكامنة قد سجلت مستویات متدنیة، وهذا یعني ضعف القدرات التنافسیة واستدامتها على المدى 

الطویل، كما تعكس أیضا حجم الجهود الكبیرة المطلوب بذلها من طرف الجزائر من أجل تطویر 

من الجهود بنیتها التحتیة التكنولوجیا، وتنمیة قدرات ومهارات رأس المال البشري، وهذا النوع 

  .یتطلب استثمارات كبیرة من جهة، وطویلة األجل من جهة أخرى

ورغم ما حققته الجزائر من تقدم فیما یتعلق بالبنیة التحتیة التكنولوجیة خالل الفترة 

، من خالل انفتاحها على نظم المعلومات واالتصاالت الحدیثة، والقیام بالعدید من 2012_2003

ل، وتوسیع استخدام شبكة االنترنیت والهاتف النقال، إال أنها تبقى دون االستثمارات في هذا المجا

 2003المستوى المطلوب، وهذا ما یبرزه التحسن الكبیر في هذا المؤشر الفرعي حیث سجل سنة 

  .، ورغم ذلك یبقى دون المستوى المطلوب0.36إلى  2012لیرتفع في سنة  0.03قیمة 

للتنافسیة الكامنة والمتمثل في مؤشر رأس المال البشري،  أما بالنسبة للمؤشر الفرعي الثاني

وباعتباره أهم عامل ومن العوامل المحددة للقدرات التنافسیة للقطاعات االقتصادیة، فقد حققت فیه 

، وهي تعتبر قیمة دون المستوى المأمول دائما، وكان هذا 2012عام  0.48الجزائر قیمة قدرها 

  .2003عام  0.49المؤشر قد سجل قیمة قدرها 

، بینما 0.39قیمة  2003وفیما یخص مؤشر الطاقة االبتكاریة وتوطین التقنیة فقد بلغ سنة 

وهو تراجع كبیر، خاصة وان هذا المجال یشهد تطورات كبیرة من  0.16قیمة  2012سجل سنة 

ى سنة إلى أخرى، ولعل هذا التراجع في قیمة المؤشر یعكس بشكل كبیر عدم قدرة الجزائر عل

  . مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال

 

  

http://www.arab-api.org/
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 GCIتحلیل تنافسیة االقتصاد الجزائري على أساس مؤشر التنافسیة العالمي : الفرع الثاني

في تقریر " دافوس"عن المنتدى االقتصادي العالمي  GCI یصدر مؤشر التنافسیة العالمي

ل وتقییم أداء االقتصاد الجزائري، وبالتالي التنافسیة العالمیة سنویا، والذي یرتكز أساسا على تحلی

وكذا جملة العوامل المساعدة على اإلنتاجیة والرخاء والنمو االقتصادي،   تحدید نقاط قوته وضعفه،

وتحدید المركز التنافسي لالقتصاد الوطني بین مختلف اقتصادیات دول العالم، ویوضح الجدول 

  .2017_2000ل الفترة الموالي ترتیب الجزائر وفق هذا المؤشر خال

        2017-2000 تصنیف الجزائر وفق مؤشر التنافسیة العالمي لمنتدى دافوس: 17_4 جدول رقم

  السنوات

  الدولة
2006  2008  2010  2012  2014  2016  2017  

  86/137  87/138  79/144  110/144  86/139  99/134  76/125  الجزائر

  4.1  4.0  4.1  3.7  4.0  3.7  3.9  7- 1النقاط 

" دافوس"من إعداد الطالب باالعتماد على مجموعة من تقاریر التنافسیة العالمیة، المنتدى االقتصادي العالمي  :المصدر

https://www.weforum.org  

في مجال  137من بین  86من خالل الجدول السابق نالحظ أن الجزائر قد احتلت المرتبة 

ة االقتصاد الوطني، ورغم أنها مرتبة متأخرة نوعا ما إال أنها تعتبر أفضل من الترتیب تنافسی

بلدا أو اقتصادا، وتمثل  144من أصل  110مثال، عندما احتلت المرتبة  2012المسجل سنة 

الخانة المتعلقة بالتنقیط متوسط النقطة التي حصل علیها االقتصاد الجزائري في العدید من 

فرعیة التي یتكون منها مؤشر التنافسیة العالمي، وهي تعتبر مستویات تنقیط ضعیفا، المؤشرات ال

، والجدول الموالي 2012و 2008وهذا رغم تحسنها الطفیف في السنوات األخیرة مقارنة بسنوات 

الفترة  یوضح ترتیب الجزائر وفق مختلف المؤشرات الفرعیة لمؤشر التنافسیة العالمي

2006_2017.  

  

  

  

  

  

https://www.weforum.org/
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تطور القدرة التنافسیة لالقتصاد الجزائري وفق المؤشرات الفرعیة لمؤشر التنافسیة : 18_4 ول رقمجد

   2017- 2006العالمي للفترة 

  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2017  

 GCIمؤشر التنافسیة العالمي 
  : المرتبة 

1-125  

  : المرتبة 

1-134  

  : المرتبة 

1-139  

  : المرتبة 

1-144  

  : المرتبة 

1-144  

  : المرتبة 

1-138  

  : المرتبة 

1-137  

  86  87  79  110  86  99  76  مؤشر التنافسیة العالمي اإلجمالي

  82  88  65  89  80  61  43  المتطلبات األساسیة

  88  99  101  141  98  102  58  المؤسسات .1

  93  100  106  100  87  84  78  البنیة التحتیة .2

  71  63  11  23  57  5  1  بیئة االقتصاد الكلي .3

  71  73  81  93  77  76  45  صحة والتعلیم االبتدائيال .4

  102  110  125  136  107  113  92  عوامل تعزیز الفعالیة

  92  96  98  108  98  102  84  التعلیم العالي والتدریب .5

  129  133  136  143  126  124  96  فعالیة سوق السلع .6

  133  132  139  144  123  132  /  كفاءة سوق العمل .7

  125  132  137  142  135  132  /  تطور السوق المالي .8

  98  108  129  133  106  114  100  االستعداد التكنولوجي .9

  36  36  47  49  50  51  /  حجم السوق .10

  118  119  133  144  108  126  90  االبتكار وعوامل تعزیز التطور

  122  121  131  144  108  132  103  مدى تطور األعمال .11

  104  112  128  141  107  113  76  االبتكار .12

" دافوس"مجموعة من تقاریر التنافسیة العالمیة، المنتدى االقتصادي العالمي الطالب باالعتماد على ن إعداد م :المصدر

https://www.weforum.org  

أن أداء االقتصاد الوطني یختلف  18-4یظهر من خالل األرقام الوارد في الجدول رقم 

العالمي والمؤشرات الفرعیة من سنة ألخرى خالل الفترة حسب كل من مؤشر التنافسیة 

  :، وذلك كما یلي2017_2006

  بالنسبة لمؤشر التنافسیة العالمي اإلجمالي، فقد عرف هذا المؤشر عدة تقلبات تحسًنا وتراجعا

، لتتراجع 2006بلدا سنة  125من بین  76بین مختلف السنوات، حیث احتلت الجزائر المرتبة 

بلدان وهو أسوء ترتیب تحتله خالل الفترة  144من بین  2012سنة  110 إلى المرتبة

  . 2017بلدا سنة  137من بین  86، وقد احتلت المرتبة 2017_2006

  

https://www.weforum.org/


   2017-2000تأثیر سیاسات استغالل الموارد الزراعیة على أداء وتنافسیة االقتصاد الجزائري خالل الفترة               الفصل الرابع 

 
191 

  :فأما فیما یخص المؤشرات الفرعیة األساسیة الثالث فقد كان تطورها كما یلي

 مة، لعل أهمها التراجع بالنسبة لمؤشر المتطلبات األساسیة فقد عرف هذا المؤشر تطورات مه

 2006سنة  43احتلت الجزائر المرتبة  حیث ،2012و 2006الملحوظ المسجل بین سنتي 

، ثم شهد ترتیبها 2012بلدا سنة  144من بین  89بلدا، لتتراجع إلى المرتبة  1125من أصل 

بلدا، ثم عادت للتراجع  144من بین  65، حیث احتلت المرتبة 2014تحسنا ملحوظا سنة 

من بین  82، وقد احتلت خالل هذه السنة األخیرة المرتبة 2017و 2016جددا خالل سنتي م

 .بلدا 137

  بلدا،  125من بین  92المرتبة الجزائر مؤشر عوامل تعزیز الفعالیة فقد احتلت ب وفیما یتعلق

 ، لتشهد تراجعا كبیرا خالل السنوات الالحقة،2017_2006وهو أحسن ترتیب لها خالل الفترة 

بلدا، في حین احتلت  144من بین  136التي احتلت فیها المرتبة  2012خاصة خالل سنة 

 .2017بلدا سنة  137من بین  102المرتبة 

 فإن أفضل ترتیب سجلته الجزائر كان مؤشر االبتكار وعوامل تعزیز التطور، ل أما بالنسبة

ان أسوء ترتیب لها كما ك بلدا، 125من بین  90احتلت المرتبة عندما  2006خالل سنة 

بلدا، في حین شهدت السنوات  144، حیث احتلت المرتبة األخیرة من بین 2012خالل سنة 

 .2017دولة وكان هذا سنة  137من بین  118الالحقة تحسنا ملحوظا، حیث احتلت المرتبة 

ة ولتحلیل ترتیب الجزائر في المؤشرات الفرعیة ومكوناتها، البد أن یتم ذلك من خالل معرف

ودراسة كل من نقاط القوة التي یتمیز بها االقتصاد الجزائري من جهة، ونقاط الضعف التي یعاني 

  :ائقا أمام بناء وتطویر قدراته التنافسیةتقف عالتي و  من جهة أخرى،  منها

 ترتیب تراجع من الرغم علىبالنظر إلى األرقام الواردة في الجدول السابق، و  :القوة نقاط: أوال

 ذلكعبر مختلف السنوات، إال أن  العالمي المستوى على التنافسیة الدول مجموعة ضمن الجزائر

 التنافسیة لمؤشر التفصیلي الهیكل حسب التنافسیة المزایا من بمجموعة تحظى أنها من یمنع ال

، هذه المزایا تنحصر بشكل أساسي في أربع مؤشرات ثانویة ضمن المؤشرات الفرعیة، العالمي

 :وتتمثل في
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بلدا،  137من بین  36الرتبة  2017وقد احتلت فیه الجزائر سنة  :قالسو حجممؤشر . 1

ویتضمن هذا المؤشر أربع مؤشرات ثانویة تتمثل في حجم السوق المحلي، حجم السوق الخارجي، 

، وحجم الصادرات كنسبة من الناتج (ppp)الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار تعادل القوى الشرائیة 

 خاصة السوق حجم بتطور ملحوظ ومهم في الجزائري االقتصاد یتمیز حیثاإلجمالي، المحلي 

 إذ،  (ppp)الشرائیة القوى تعادل بسعر اإلجمالي المحلي والناتج المحلي السوق بحجم یتعلق فیما

بعد أن كان  ،34، واحتلت فیه الجزائر المرتبة 2017 سنة دوالرملیار  612.5 األخیر هذا بلغ

  33.1، وقد احتلت فیه الجزائر المرتبة 2016ملیار دوالر سنة  578.7لي یقدر بحوا

وهو اآلخر یضم مجموعة من المؤشرات الثانویة تتمثل في رصید  :الكلي االقتصاد بیئة مؤشر. 2

المیزانیة العمومیة نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، إجمالي المدخرات الحكومیة إلى ن م إ، 

 من الرغم علىوي، الدین الحكومي نسبة إلى ن م إ، وتصنیف ائتمان الدولة، و معدل التضخم السن

أین كانت تحتل فیه  2006مؤشر بین سنة ال هذا في الجزائري االقتصاد ترتیبل الكبیر تراجعال

 أن إال ، 2017دولة سنة  137من بین  71دولة، إلى المرتبة  125المرتبة األولى من بین 

 الدین مؤشر في الرابعة المرتبة تاحتل مؤشراته الثانویة تعتبر جیدة، فقد ترتیب الجزائر في بعض

، لترتفع إلى 2بالمائة 8.7 بنسبة وذلك ،2016سنة  اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الحكومي

بالمائة، أما بالنسبة لمؤشر االدخار الوطني  20.4، بما نسبته 2017المرتبة العاشرة خالل سنة 

  .  %32.6وهو ما یمثل نسبة  18لمحلي اإلجمالي، فقد احتلت فیه المرتبة إلى الناتج ا

ویتشكل هذا المؤشر من عشر مؤشرات ثانویة، أهمها  :ياألساس والتعلیم الصحةمؤشر . 3

اإلصابة بداء المالریا، مؤشر اإلصابة بداء نقص المناعة البشریة، العمر المتوقع لألفراد، المعدل 

 تحتلالبشریة فقد ا المناعة نقص بفیروس اإلصابة حیث فمنتعلیم االبتدائي، الصافي لاللتحاق بال

 المالریا بداء اإلصابة في عشر الحادیة والمرتبة ،2017و 2016سنتي  األولى المرتبة الجزائر

 المرتبةقد احتلت ف االبتدائي بالتسجیل یتعلق فیما أما ،2017سنة  15والمرتبة  2016سنة 

، وقد جاء ترتیب الجزائر في هذا المؤشر الفرعي 2017سنة  51، والمرتبة 2016سنة  األربعین

                                                 
1 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018, p45. 
www.weforum.org/gcr 
2 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–2017, p97. 
www.weforum.org/gcr 
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من  45بلدا، بعد أن كانت تحتل المرتبة  137من بین  2017سنة  71بشكل عام في المرتبة 

 .2006بلدا سنة  125بین 

المرتبة  2017احتلت الجزائر في هذا المؤشر الفرعي سنة : والتدریب العالي التعلیم مؤشر .4

، أحسن 2016بلدا سنة  138من بین  96بلدا، بعد أن كانت تحتل المرتبة  137من بین  92

بلدا، وهذا المؤشر هو  125من بین  84باحتاللها للمرتبة  2006ترتیب احتلته كان في سنة 

اآلخر یضم مجموعة من المؤشرات الثانویة، أهمها المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعلیم الثانوي، 

 فلقد الثانوي التسجیل حیث منإلجمالي لاللتحاق بالتعلیم العالي، وجودة نظام التعلیم، المعدل ا

 47بلدا، ثم المرتبة  138من بین  2016واألربعین سنة  السادسة المرتبة في الجزائر ترتیب جاء

، أما فیما یخص مؤشر المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالتعلیم العالي 2017بلدا سنة  137من بین 

  .   2017سنة  74، والمرتبة 2016سنة  78د احتلت فیه الجزائر المرتبة فق

العدید من  في متأخرة جد مراتب الجزائر تسجیل هو مالحظته یمكن ما إن: الضعف نقاط :ثانیا

نة لها، وهذه المؤشرات مجتمعة تمثل اهم  المؤشرات الفرعیة، ومن خاللها المؤشرات الثانویة المكوِّ

 .ي یعاني منها االقتصاد الوطني، وهو ما یؤثر على قدراته التنافسیةنقاط الضعف الت

لقد شهد هذا المؤشر الفرعي تراجعا كبیرا خالل فترة الدراسة، حیث أن  :لمؤسساتمؤشر ا .1

، ، لتتراجع إلى مستویات متأخرة2006بلدا سنة  125من بین  58الجزائر قد احتلت فیه الرتبة 

 88دولة، وقد احتلت المرتبة  144من بین  141احتلت المرتبة عندما  2012بلغت أقصاها سنة 

 في خاصة العامة المؤسسات أداء ضعف المؤشر ظهریُ ، وعموما 2017بلدا سنة  137من بین 

، 2016سنة   المائة بعد الثامنة المرتبة الجزائر احتلت أین قوانین الملكیة الفكریة حترامل امجا

 القدرات مستوى قیاس في ؤشراتالم أهم من ذا المؤشره عتبر، وی2017سنة  92والمرتبة 

 والرشاوى القانونیة غیر المدفوعات في المائة بعد الواحدة المرتبة ، بینما احتلتالعالمیة التنافسیة

فقد احتلت الجزائر القضاء  استقاللیة ما یتعلق بمؤشرفی و، 2017سنة  92، والمرتبة 2016سنة 

 في 121 مرتبةبینما احتلت ال ، 2017سنة  91، والمرتبة 2016ة سن الرابعة والتسعینمرتبة ال

 في التبذیر مؤشر في والسبعین الخامسة المرتبةو  ،، 2017ة سنة الحكومی السیاسات شفافیةمؤشر 

 تسویة في القانوني اإلطار كفاءة مؤشر في 55 والمرتبة ،2017و 2016سنتي  الحكومي اإلنفاق
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أما فیما في هذا المؤشر الثانوي،  2016سنة  67انت في المرتبة ، بعد أن ك2017سنة  النزاعات

 على وقدرته الخاص القطاع أداء ضعف یعكسهذا المؤشر  : الخاصة المؤسسات أداءیتعلق ب

 أداء السیما الشركات إدارة ةممارس مناخ تحسین ضرورة التأكید على مع، االقتصادة عجل تحریك

، 2016سنة  المائة بعد والثالثین السادسة المرتبة في الجزائر صنفت حیث ة،اإلدار  مجالس

 بعد والثالثین الخامسة المرتبة وفي متأخرة، جد تبةمر  وهي، 2017خالل سنة  135والمرتبة 

، والمرتبة التاسعة والعشرین 2016سنة  التقاریر وٕاعداد التدقیق معاییر قوة مؤشر حیث من المائة

 حمایة قوة حیث من المائة بعد والثالثین الثالثة المرتبة في جاءت حین في، 2017بعد المائة سنة 

  .2017سنة  131، وفي المرتبة 2016ن سنة المستثمری

، إال أن الضعف لتهیئتها رصدت التي الضخمة الجهود من على الرغم: التحتیة البنیة مؤشر .2

 أو تجاري تطور أيوهو ما جعل منها حاجزا أو حجر عثرة أمام ،بشكل كبیر مازال یالزمها

، ورغم التحسن الطفیف في ترتیب الجزائر على هذا المؤشر الفرعي حیث انتقلت من صناعي

، إال أن هذا یبقى بعیدا عما هو مأمول، أو 2017سنة  93إلى المرتبة  2016سنة  100المتربة 

 الجزائر تذیلت المؤشر فحسبعلى األقل ال یعكس حجم الجهود المبذولة لتطویر هذا المجال، 

ویشمل هذا المؤشر عدة المائة، بعد الواحدة المرتبة باحتاللها إجماال التحتیة البنى جودة مؤشر

مؤشرات ثانویة مهمة منها جودة البنیة التحتیة الشاملة، جودة الطرق، جودة السكك الحدیدیة، جودة 

، 101رات المراتب في هذه المؤش الجزائر واحتلتقد  ،...الموانئ، جودة البنیة التحتیة للنقل الجوي

، 97، والمراتب 2016لسنة  للتنافسیة العالمي الترتیب في التوالي على 117، 105، 57، 96

  .2017على التوالي في سنة  107، 96، 49، 89

وعند التطرق إلى المؤشرات : والتعلیم العالي والتدریب يساساأل التعلیم مؤشريوبالعودة إلى  .3

أیضا  افقد تمیز النوعیة المتعلقة بالتعلیم األساسي والتعلیم الثانوي، الثانویة التي تتناول الجوانب 

، 2016سنة  االبتدائي التعلیم جودة في المائة بعد الثانیة المرتبة الجزائر احتلت أین بالضعف،

 بین التمییز خالله من یمكن والذي والتدریب العالي التعلیم أما عن، 2017سنة  95والمرتبة 

 الكمیة الجوانب في متوسطة نتائج الجزائر سجلت فبینما النوعي، وجانبه تعلیملل الكمي الجانب

 حیث للتعلیم النوعي الجانب على التركیز عند یختلف الحال إال أن ،كما رأیناها سابقا للتعلیم

 السابعة والمرتبة العالي، التعلیم نظام بجودة یتعلق فیما والثمانین الخامسة المرتبة الجزائر احتلت
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 مدىمؤشر  في المائة بعد والثالثین الحادیة والمرتبة، المدارس إدارة جودة في المائة بعد العشرینو 

 التدریب لخدمات المحلي التوفر مؤشر في المائة بعد العشرین والمرتبة الموظفین تدریب

، بالنسبة 119، 129، 112، 97، في حین احتلت المراتب 2016ص، وهذا خالل سنة المتخص

 .2017ت سابقة الذكر على الترتیب وهذا خالل سنة للمؤشرا

ویتشكل هذا المؤشر الفرعي أیضا من عدة مؤشرات ثانویة من : فعالیة سوق السلع مؤشر .4

بینها كفاءة المنافسة المحلیة، فعالیة سیاسة مكافحة االحتكار، عدد اإلجراءات لبدأ األعمال، 

كیة، انتشار الملكیة األجنبیة، ویعتبر من بین تكالیف السیاسات الزراعیة، عبء اإلجراءات الجمر 

المؤشرات التي تعاني فیها الجزائر تخلفا كبیرا ، ومن بین المعوقات األساسیة لتحسین تنافسیة 

االقتصاد الوطني، وینعكس ذلك من خالل المراتب المتأخرة التي احتلتها فیه خالل مختلف سنوات 

، 2014، 2012خالل السنوات  129، 133، 136، 143الدراسة، حیث احتلت المراتب 

 الزلت الجزائر أن یتضح األجنبیة المنافسة متغیرات خالل ومنعلى التوالي،  2017، 2016

 غیر الحواجز انتشار في المائة بعد والعشرین الخامسة المرتبة باحتاللها حمائیة سیاسات تتبنى

 بعد والعشرین السابعة المرتبة، كما احتلت 2017سنة  103،، والمرتبة 2016سنة  الجمركیة

 بعد عشر الرابعة،  في حین احتلت المرتبة 2017و 2016سنتي  الجمركیة التعریفات في المائة

 2017و 2016لسنتي  الجمركیة اإلجراءات بأعباء یتعلق فیماوالمرتبة العاشرة بعد المائة  المائة

سنة  المائة بعد والثالثین الثانیة المرتبة قد احتلتف األجنبیة الملكیة انتشار عن أما ،على التوالي

 أمام وهذا ما یعكس وجود قیود كبیرة ،2017، والمرتبة الخامسة والعشرین بعد المائة سنة 2016

 إلى المباشرة األجنبیة االستثمارات جلب أمام حائال تقف التي العوائق أهم أحد وهو األجنبي التملك

سنة  125، والمرتبة 2016سنة  المائة بعد والعشرین سةالساد المرتبة د، كما احتلت أیضاالبل

 .المشروع في للبدء الالزمة اإلجراءات عددفیما یخص مؤشر  2017

عبر مختلف  األداء في الكفاءة ضعف من ویعاني هذا المؤشر أیضا: لالعم سوق مؤشر .5

، 2012خالل السنوات  133، 132، 139، 144السنوات، فقد احتلت فیه الجزائر المراتب 

على التوالي، ومن أهم المؤشرات الثانویة المكونة له نجد المرونة في  2017، 2016، 2014

تحدید األجور، ممارسات التوظیف والفصل، تأثیر فرض الضرائب على حوافز العمل، األجر 

واإلنتاجیة، قدرة البلد على االحتفاظ بالمواهب، قدرة البلد على اجتذاب المواهب، نسبة مشاركة 
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 أولهما :ناث في القوى العاملة إلى الرجال، ویرتبط الضعف في هذا المؤشر بجانبین مهمیناإل

 الجزائر احتلت المرونة معیار فحسب ،المواهب استعمال بكفاءة مرتبط وثانیهما بالمرونة مرتبط

 ممارسات مؤشر في 111 المرتبة و األجور تحدید مرونة حیث من 113 المرتبة: 2016سنة 

، بالنسبة للمؤشرین 104، 94المراتب  2017، في حین احتلت في سنة والفصل التوظیف

 ا، حیثجلی الضعف فیبدو المواهب استعمال كفاءة أما فیما یتعلق بمؤشر. السابقین على التوالي

سنة  116 المرتبة احتلت حیث ،الجزائر منها تعاني التي المشاكل أهم من اإلطارات رةجه عدتُ 

 السبب ویكمن، بالمواهب االحتفاظ على البلد قدرة حیث من 2017سنة  123، والمرتبة 2016

للهجرة  یضطرها ماوهو  واإلبداع للبحث الفئة لهذه والمشجع المالئم المناخ توفر عدم إلى ذلك في

 الوجهة المتقدمة الدول وتعتبر ،المادیة والمعنویة الالزمة الظروف لها توفر نحو الدول التي

 لتستفید النامیة الدول من المؤهلة استقطاب الكفاءات على األخیرة هذه تعمل یثح ا،له األساسیة

 واإلنتاج والتطویر البحث نشاط تطویر على قدرتها وتدعم المحلیة إنتاجیتها رفع في وتساهم هامن

 .التنافسیة وبالتالي

ؤشرات وهو أیضا یتكون من مجموعة من الم :المالیة السوق تطور بمؤشر یتعلق فیما أما  .6

توافر الخدمات المالیة، القدرة على تحمل تكالیف الخدمات المالیة، التمویل من : الثانویة منها

، وقد ...خالل سوق األسهم المحلیة، سهولة الحصول على القروض، توافر رأس المال المخاطر

احتلت  احتلت الجزائر مراتب متأخرة جدا في هذا المؤشر خالل مختلف سنوات فترة الدراسة، فقد

، 2014، 2012خالل السنوات  125/137، 132/138، 137/144، 142/144المراتب 

 توفیر في مساهمتها حیث من السوق المالي كفاءةعلى التوالي، ومن حیث  2017، 2016

 سوق طریق عن التمویل مؤشر في 124 المرتبة تحتل الجزائر جعل ما ،غائبة شبه فهي التمویل

 122 المرتبة 2016سنة   كما احتل ،2017سنة  113، والمرتبة 2016سنة  المحلیة األسهم

 85 المرتبةض، في حین احتلت القرو  على الحصول سهولة حیث من 111المرتبة  2017وسنة 

، 2017بالنسبة لنفس المؤشر سنة  78، والمرتبة 2016سنة  المخاطر المال رأس توفر حیث من

  هذا األخیر، وهو ما جعل بضعف تتمیز فالجزائر صرفيفي الجهاز الم والثقة جدارةال حیث من أما

 2016سنة  129 المرتبة وفي ،2017سنة  115، والمرتبة 2016سنة  123 المرتبة في الجزائر

  .المالیة األوراق مبادالت تنظیم في 2017سنة  120والمرتبة 
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هو اآلخر  والذي یتشكل :التكنولوجي االستعداد لمؤشر بالنسبة یختلف ال الحدیث سیاق إن .7

توفر التقنیات الحدیثة، إدراج التكنولوجیا على مستوى : من مجموعة من المؤشرات الثانویة منها

 الجزائر احتلت، وقد ...الشركة، االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجیا، مستخدمو االنترنیت

على  98و 108ة احتلت المرتب 2017و 2016هذا المؤشر عموما، ففي سنتي  في متأخرة مراتب

 114و 128فقد كان ترتیب الجزائر في المرتبة  فكانت التوالي،أما على مستوى المؤشرات الثانویة،

على التوالي،  2017و 2016خالل سنتي  التكنولوجیا ونقل المباشر األجنبي االستثمار مؤشر في

 2017و 2016 ، خالل سنتيالتكنولوجیا أحدث توافر مؤشر في 119و 125 المرتبةكما احتلت 

خالل سنتي  للتكنولوجیا الشركات استیعاب مؤشر حیث من 121و 128 لمرتبةاو  على التوالي،

سنة  95 المرتبة فقد احتلت الجزائر اإلنترنیت مستخدمي عن أما ،على التوالي 2017و 2016

  .2017سنة  90، والمرتبة 2016

 122، والمرتبة 2016سنة  121 المرتبة في الجزائر وضع فقد :األعمال تطور مؤشر أما .8

 من ولعل ،مؤشر الفرعيال لهذا المكونة الثانویة المؤشرات في أداءها على انعكس ما ،2017سنة 

ن، جودة الموردین المحلیین، طبیعة المیزة التنافسیة، اكتمال المحلیی الموردین نوعیة مؤشر أهمها

 124و 130 المرتبة في الجزائر ءتجاوقد  سلسلة القیمة، تطور عملیة اإلنتاج، نطاق التسویق،

سنة  93 المرتبة، كما احتلت 2017و 2016في مؤشر نوعیة الموردین المحلیین خالل سنتي 

 85، و2016سنة  109 والمرتبةة، التنافسی المیزة طبیعة في 2017سنة  105، والمرتبة 2016

 .القیمة سلسلة اكتمالمؤشر  في 2017سنة 

 التي المحددات أهم أحد یمثل الذي االبتكار بالنسبة لمؤشر ویستمر األمر في نفس السیاق .9

سنة  104 المرتبة في في هذا المؤشر الجزائر جاءت قدو  اقتصاد، ألي التنافسیة القدرة تعكس

، ویضم هذا المؤشر الفرعي مؤشرات ثانویة 2016سنة  112، بعد أن كانت في المرتبة 2017

وقد  ، ...ت البحث العلمي، توافر العلماء والمهندسینمنها القدرة على االبتكار، جودة مؤسسا

 على القدرة فیما یخص مؤشر 2017سنة  111والمرتبة  2016سنة  112احتلت الجزائر المرتبة 

 مجال في التعاون مؤشر في 2017سنة  125والمرتبة  2016سنة  120 المرتبة، و االبتكار

 نوعیة في 2017و 2016خالل سنتي  99 المرتبةة، و الجامع -الصناعة بین والتطویر البحث

 والتطویر البحث نشاط على الشركات إنفاق في 113 المرتبة احتلت كما العلمي، البحث مؤسسات
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سنة  83و 2016سنة  81 والمرتبة لنفس المؤشر، 2017سنة  104، والمرتبة 2016سنة 

بالنسبة  2017سنة  95، والمرتبة 2016سنة  94 والمرتبة ،والمهندسین العلماء توفر في 2017

 بعید الجزائري االقتصاد أن إلى یفضي الذي األمر ، وبالتالي فإناالختراع براءات تسجیل لمؤشر

 العنایة نقص إلى أساسي بشكل یعود تخلفه ، وهذا ألنالتنافسي باالقتصاد یوصف أن على

  .واالبتكار اإلبداعو  بالبحث

 القدرات مستوىوتدعم  تحدد أن فترضیُ  التي الرئیسیة والعوامل القطاعات أن المالحظو 

 المناخ على سلبا أثرت وصعوبات عراقیل عدة من هي األخرى تعانيلالقتصاد الوطني   التنافسیة

  .العالمي المستوى على تنافسیة ضعفاأل الدول قائمة ضمن وجعلتها، لجزائرل يوالتجار  التنافسي

 إلى األخیرة سنواتخالل ال الجزائري ادلالقتص التنافسي الترتیب في الكبیر التدهور یعودو 

 في الكبیر لتدهورا عن الناتجةو  الجزائري االقتصاد فیها یتخبط التي االقتصادیة األزمة تأثیر

 على الكبیر واالعتماد ، 2016و 2015خاصة خالل سنتي  العالمیة األسواق في البترول أسعار

من جهة أخرى،  تنویع االقتصاد الوطنيمن جهة، وٕالى ضعف  االقتصاد لبناء كأساس المحروقات

وهو ما یتطلب إعادة االعتبار للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، عبر تركیز الجهود في المرحلة 

الحالیة والمقبلة في رسم إستراتیجیة وطنیة وشاملة لتطویر هذین القطاعین، بما یكفل زیادة اإلنتاج 

ي اكتساب اإلنتاج الزراعي والصناعي قدرات تنافسیة الزراعي والصناعي، وتحسین جودتهما وبالتال

   .  جدیدة، وهو ما یؤدي إلى تعزیز القدرات التنافسیة لالقتصاد الوطني بشكل عام
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التنمیة الزراعیة المستدامة إطار مناسب لصیانة الموارد الزراعیة الطبیعیة : المبحث الثالث

  وتطویر القطاع الفالحي في الجزائر 

ومیاه، وغطاء نباتي، وثروة حیوانیة ) تربة(حمایة الموارد الزراعیة الطبیعیة من أراضي إن 

من التدهور المستمر واالستنزاف، یتطلب تخطیطا سلیما وٕادارة مستدامة الستغالل هذه الموارد، 

وفي هذا اإلطار یصبح من الضروري توفیر وتحقیق تكامل بین مختلف الجهات والمنظومات 

واإلجرائیة ذات الصلة من جهة، وأجهزة وجهات االستغالل من جهة ثانیة، لكي تؤدي  التشریعیة

كلها خدمة موحدة تضمن االستغالل األمثل والرشید لهذه الموارد، وبما یسمح بتحقیق أهداف 

  .التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي، وتطویر االقتصاد الوطني

  لزراعیة المستدامةحول التنمیة ا مفاهیم نظریة: المطلب األول

تفرض علینا إعادة النظر  لقد أصبحت األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة الراهنة

بشكل جذري في مختلف السیاسات والبرامج الزراعیة التقلیدیة، والتي كانت ترتكز أساسا على 

لألفراد دون توجیه كل الجهود في المجال الزراعي نحو توفیر االحتیاجات الغذائیة الضروریة 

مراعاة أي أثر لهذه السیاسات على الصحة البشریة وعلى قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة 

واستنزافها، وهذا ما أدى إلى ظهور المفاهیم والبرامج الحدیثة في مجال السیاسات الزراعیة التي 

الذي حصل في أصبحت تهتم بشكل أساسي بكیفیة إقامة وتنفیذ زراعة مستدامة تتماشى والتغیر 

  .مفاهیم وأبجدیات التنمیة بظهور مفهوم التنمیة المستدامة

  مفهوم الزراعة المستدامة : الفرع األول

ینسحب مفهوم التنمیة المستدامة تقریبا بشكل متطابق على مفهوم التنمیة الزراعیة 

ویكون  المستدامة، على اعتبار أن األولى تحمل نفس المدلول العلمي نفسه حیثما استعملت،

تخصیص المفهوم في هذه الحالة فقط فیما یتصل بالمجال الزراعي، أي أن االستدامة هنا تصبح 

متعلقة بالجانب الزراعي على وجه التحدید، وعلیه فإن التنمیة الزراعیة المستدامة ینبغي علیها هي 

و مفهوم، سواء أیضا أن تأخذ بعین االعتبار حقوق األجیال المستقبلیة عند إعطائها أي تعریف أ

كان ذلك من حیث نوعیة اإلنتاج، أو كفایته لتلبیة االحتیاجات الغذائیة، مع ضرورة المحافظة على 

البیئة الطبیعیة والصحیة، دون أي تهدید لقدرتها على تأدیة هذا الدور في المستقبل، وعلیه یمكن 

إلجراءات التي تُقدم لتغییر مجموعة السیاسات وا: "تعریف التنمیة الزراعیة المستدامة على أنها
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بنیان وهیكل القطاع الزراعي، بما یؤدي إلى تحقیق االستخدام األمثل للموارد الزراعیة، وتحقیق 

زیادة في اإلنتاج واإلنتاجیة الزراعیین، بهدف رفع معدل الزیادة في الدخل القومي وتحقیق مستوى 

ن اإلضرار بالبیئة، بما یعني تحقیق الكفاءة معیشة مرتفع ألفراد المجتمع عبر األجیال المختلفة دو 

  .   1"االقتصادیة في إطار من العدالة بین األجیال وداخل الجیل نفسه

وهناك بعض التباین في تفسیر مفهوم التنمیة الزراعیة المستدامة، حیث یراها المعنیون 

الطبیعیة، وال ُتحمِّل بالبیئة على أنها تنمیة حتمیة توفر الغذاء الصحي والكساء وتصون الموارد 

النظم البیئیة المنتجة ما ال تطیق وتراعي قدرتها على العطاء، بینما یرى االقتصادیون أنها تعبر 

عن فاعلیة األداء، ألنها تستغل الموارد الطبیعیة في إطار متطلبات الحاضر وال تغفل حقوق 

كاس للقیم واألعراف التي تسود األجیال القادمة، في حین ینظر إلیها االجتماعیون على أنها انع

المجتمع ویعتبرونها مسارا اجتماعیا یوائم المجتمعات التقلیدیة، وقد عرفتها وزارة الزراعة األمریكیة 

التنمیة التي تغل محصوال وفیرا قادرا على التنافس وتحقیق الربح، وتصون الموارد :" على أنها

  .2"خالل منتج غذائي آمن یتسم بنوعیة جیدةالطبیعیة وتحمي البیئة وترعى الصحة العامة من 

اتجاه رأسي : وتتسم عملیة التنمیة الزراعیة المستدامة بالدینامیكیة، حیث أنها تتم في اتجاهین

واتجاه أفقي، فاالتجاه الرأسي یهدف إلى زیادة إنتاج الوحدة الواحدة من المساحة الزراعیة، واتجاه 

نتاج الزراعي، وٕاذا كان على التنمیة الزراعیة أن تكون أفقي یهدف إلى زیادة مساحة رقعة اإل

مستدامة وتلبي متطلبات المجتمع فإن هذا یتطلب السعي الدءوب لبناء منظومة متكاملة سیاسیة 

واقتصادیة واجتماعیة، تقوم على إدماج مختلف أبعاد التنمیة المستدامة أثناء عملیة اتخاذ القرار 

قویمه في حالة عدم تحقیق غایاته بشكل صحیح وفعال، وال یتأتى هذا وتنفیذه ومتابعته وتقییمه، وت

بشكل جید إال إذا تضمن المشاركة الفعالة للمواطنین في صنع القرار، فیقود ذلك إلى بناء منظومة 

اقتصادیة قادرة على إحداث الفوائض وتطویر المعارف الفنیة، ومنظومة اجتماعیة تعالج التوترات 

جة عن التنمیة المعاكسة للبیئة، ومنظومة إنتاجیة تحافظ على قاعدة الموارد االجتماعیة النات

  .  الطبیعیة، ومنظومة تقانیة تواصل البحث عن الحلول المناسبة لمشكالت الستدامة التنمیة

  

                                                 
 .60، ص2010ئي حالة الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، فوزیة غربي، الزراعة العربیة وتحدیات األمن الغذا:  1
_ البعد البیئي_ محمد صابر، نظم الزراعة األكثر نظافة، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، الطبعة األولى، المجلد الثاني:  2

 . 469، ص2006الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، 
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  أهداف التنمیة الزراعیة المستدامة  : الفرع الثاني

عیة، وتعاظم المطالب إزاء تحسین مع تزاید الضغوط السكانیة على الموارد الزراعیة الطبی

مستویات المعیشة، بات محتما بذل المزید من الجهد إلعادة التناغم بین البیئة والتنمیة الزراعیة 

إلى مستوى مقبول على جمیع األصعدة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة، ویتفق الجمیع على أن البیئة 

ة، بل إن صون البیئة یعتبر من الروافد الرئیسیة السلیمة مطلب رئیسي للتنمیة الزراعیة المستدام

التي ال تتجزأ عن عملیة التنمیة، وحتى تتحقق استدامة التنمیة الزراعیة یجب توفیر كل مدخالت 

اإلنتاج الزراعي من موارد وعمالة ورأس مال وتقانة موائمة للبیئة المحلیة، مع مراعاة غایة الحیطة 

ل المطروحة بما یكفل بلوغ منظومة متناغمة تحقق األهداف والحذر في المفاضلة بین البدائ

  . 1المرجوة

وعلى ضوء ما تقدم یمكن اعتبار أن التنمیة الزراعیة المستدامة تسعى لتحقیق األهداف 

  : التالیة

  إنتاج غذاء صحي وآمن وتحقیق األمن الغذائي؛ 

  وتنمیة الصادرات الزراعیة، خلق تراكم رأسمالي في قطاع الزراعة عبر زیادة اإلنتاج الزراعي

 وبالتالي المساهمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة؛

 والمحافظة  ، خاصة المیاه والتربة،ضمان االستخدام الرشید والعقالني للموارد الزراعیة الطبیعیة

 علیها بما یضمن استدامة إنتاجها السیما التربة والمیاه؛

  د في جمیع مراحل اإلنتاج الزراعي؛تجنب كل مصادر التلوث البیئي وهدر الموار 

ولكي تتحقق هذه الغایات أو األهداف للتنمیة الزراعیة المستدامة، البد من توفر مجموعة من 

الشروط الضروریة، ومنها توفر المساحات الزراعیة الكافیة، توفر الموارد المائیة الضروریة، وكذا 

قتناء التكنولوجیا وتمویل استغالل الموارد توفر التكنولوجیات المتطورة، ورأس المال الالزم ال

األرضیة والمائیة، باإلضافة إلى توفر األصناف النباتیة والحیوانیة، وفنون وطرق إداریة متطورة، 

  .وجمیع هذا یكون في إطار اجتماعي وسیاسي مناسب، ووفق خطة زراعیة شاملة و متكاملة

  

  

                                                 
 .470نفس المرجع، ص:  1
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  دامةاسات التنمیة الزراعیة المستسی: الفرع الثالث

إن إستراتیجیة التنمیة الزراعیة والمستدامة وفي سعیها إلى تحقیق األمن الغذائي وتعظیم 

العائد من الموارد الزراعیة، یجب أن تحافظ على تلك الموارد وتحمیها من التلوث والتدهور 

ستدامة، واالعتداء، وذلك باتباع العدید من السیاسات الهادفة إلى منع الممارسات الزراعیة غیر الم

  : والتي تتمثل فیما یلي

یتطلب استخدام األراضي الزراعیة بصورة مستدامة   :سیاسات استغالل األراضي الزراعیة: أوال

العدید من المداخل اإلدارة والتنظیمیة والمؤسسیة والتكنولوجیة، كما یمكن تحدید أهم المتطلبات 

  : ضمان االستغالل المستدام لها فیما یليواإلجراءات الالزمة للمحافظة على األراضي الزراعیة و 

حیث یعتبر ضمان حقوق الملكیة لألراضي الزراعیة : تحسین وحمایة ملكیة األراضي الزراعیة .1

سببا رئیسیا لوقف أي شكل من أشكال التعدي على هذه األراضي، كما یعتبر دافعا رئیسیا 

ن تسویة المشاكل المتعلقة بتوثیق للمالك من أجل المحافظة على نوعیة التربة وخصوبتها، كما أ

ملكیة هذه األراضي سیسمح للفالحین بالحصول على التمویل والدعم المالي من المؤسسات 

الرسمیة ذات الصلة بالقطاع الفالحي،  وهذا ما یدفعهم نحو تكثیف النشاط الزراعي واستخدام 

 .التكنولوجیات والطرق الحدیثة وتطویر أنظمة اإلنتاج المتبعة

یعتبر كل من الحرث العمیق والكثیف سببان رئیسیان لفقدان : ایة األراضي المحروثةحم .2

خصوبة األرض وهذا ما یتطلب عدم تعمیق الحراثة لتجنب ذلك، باإلضافة إلى العمل على 

إحالل التسمید العضوي وطرق المقاومة البیولوجیة محل كل من التسمید باألسمدة الكیماویة 

، نظرا لما لهذه األسالیب األخیرة من آثار سلبیة على خصوبة التربة وتلویث والمبیدات الكیماویة

المیاه، وبالتالي اإلنسان، كما تشمل حمایة األراضي المحروثة أیضا حمایة األراضي الزراعیة من 

زحف الكثبان الرملیة والتصحر، وهذا من خالل تكثیف زراعة األحزمة الخضراء حول هذه 

 .األراضي

تؤدي الموارد المائیة دورا رئیسا في تحقیق التنمیة الزراعیة  :اسات استغالل المیاهسی: ثانیا

المستدامة، وبالتالي اإلنتاج الزراعي وتوفیر الغذاء، ویعتبر  االختالل بین حجم الموارد المائیة 

ا المتاحة وتلك المطلوبة أحد التحدیات الكبرى التي تواجهها أقطار عدیدة عبر العالم بما فیه

الجزائر، وهو ما یحتم علیها إعادة النظر أو األخذ بعین االعتبار حجم ما هو متوفر بشكل فعلي 
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من هذا المورد عند تخطیط أي سیاسة زراعیة من أجل ضمان االستخدام األمثل لهذا المورد، وال 

لجوفیة أو یتأتى ذلك إال من خالل وجود إدارة متكاملة لهذا المورد، ومن مصادره المختلفة سواء ا

میاه األمطار أو إعادة التصفیة، باإلضافة إلى استخدام التقنیات الحدیثة خاصة في طرق الري 

االقتصادي، كما البد من نشر الوعي لدى األفراد بأهمیة هذا المورد وأهم األخطار التي تتهدده، 

  .وهذا من أجل الحد من التبذیر واالستغالل الالعقالني لهذا المورد

یعتبر عزوف االستثمارات عن القطاع الزراعي أحد أهم السمات  :طویر االستثمار الزراعيت: ثالثا

الممیزة له، فهو یعتبر أقل فروع النشاط االقتصادي جذبا لالستثمار الخاص، وهذا رغم ضخامة 

االستثمارات العمومیة فیه، ولعل السبب الرئیسي لهذا اإلحجام من القطاع الخاص یعود بشكل 

لى انخفاض العائد المتوقع من النشاط الزراعي، من جهة، ومحدودیة الدراسات والبیانات رئیسي إ

أمام الراغبین في االستثمار فیه من أجل إعداد الدراسات األولیة حول العائد المتوقع للمشاریع 

  .االستثماریة التي یقومون بها

روعه، وهو ما یجعل كما أن االستثمار الزراعي یتمیز بشكل أساسي بتنوع مجاالته وف

حظوظ النجاح وتحقیق عائد مرتفع على االستثمار أمرا واردا جدا، ومن بین هذه الفروع مثال، 

االستثمار في التصنیع الزراعي، وٕانتاج مستلزمات اإلنتاج الزراعي، كالبذور وتهجین األصناف 

د الكیماویة المختلفة المستخدمة النباتیة والحیوانیة المختلفة، أو االستثمار في إنتاج المبیدات والموا

  .في الزراعة

وعلیه یمكن القول أن االستثمار الزراعي یعتبر أداة فعالة ومحركة للتنمیة الزراعیة 

المستدامة، وعلیه یعتبر تشجیع االستثمار الزراعي أداة مهمة لزیادة إنتاجیة القطاع الفالحي ورفع 

  .اتي،  ورفع معدالت النمو االقتصاديكفاءته، وهو ما یساهم في تحقیق االكتفاء الذ

إن مستقبل الزراعة یجب أن یعتمد على " : تطویر البحث العلمي الزراعي واإلرشاد الفالحي: رابعا

استمرار تطویل التكنولوجیا واألبحاث العلمیة، وٕان أي إستراتیجیة تستهدف تحسین الزراعة البد أن 

مجال البحوث التطبیقیة، وفي مجال المعلوماتیة تعطى أولویة كبرى لوضع البرامج المكثفة في 

، وفي هذا اإلطار 1"والهندسة الوراثیة، وبیوتكنولوجیا النبات، وعلوم التربة والبیئة واألمراض النباتیة

فقد أولت الجزائر ومازالت أهمیة كبیرة للبحث العلمي في المجال الزراعي، من خالل إنشاء العدید 

                                                 
، نقال عن غانم غانم، دور الزراعة في تنمیة 328، مرجع سبق  ذكره، ص الزراعة العربیة وتحدیات األمن الغذائي حالة الجزائرفوزیة غربي، : 1

 .76، ص2989، أفریل 6األقطار، دراسات عربیة، العدد
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لصلة وفي مختلف فروع وشعب اإلنتاج الحیواني والنباتي،باإلضافة إلى من المراكز البحثیة ذات ا

تعزیز اإلرشاد الفالحي بالوسائل الضروریة والتقنیات الحدیثة، لضمان تعمیم الحصول على 

المعرفة واستخدامها، وفي هذا اإلطار یعتبر كل من معهد البحث الزراعي ومعهد البحث الغابي 

  .ن البحث الزراعي وكیفیة تطویر دوره في هذا المجالمن األجهزة التي تعنى بشؤو 

  آلیات تفعیل إستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة وتحقیق أهدافها في الجزائر : المطلب الثاني

سوف نحاول في هذا المطلب من الدراسة تقدیم بعض المقترحات التي نرى أنها من الممكن 

ت التنمیة الزراعیة المستدامة في الجزائر، وهذا بهدف أن تساعد في تفعیل تطبیق مبادئ وسیاسا

تطویر القطاع الزراعي بالشكل الذي یسمح له بتحقیق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي وبالتالي الحد 

من الصادرات الغذائیة التي تستنزف جزءا معتبرا من موارد الدولة من النقد األجنبي، وكذا تعزیز 

ي المحلي في األسواق الدولیة وهذا خدمة لتنافسیة االقتصاد الوطني بشكل تنافسیة اإلنتاج الفالح

عام، باإلضافة إلى ضمان أو تعزیز االستخدام األمثل والمستدام للموارد الزراعیة الطبیعیة خاصة 

  ).خصوبة التربة(الموارد المائیة والمساحات الزراعیة 

  دروس من تجارب الماضي         : الفرع األول

جملة من الدروس المتعلقة بمسیرة وتطور القطاع الفالحي في الجزائر البد من أخذها  هناك

بعین االعتبار عند صیاغة أي إستراتیجیة وطنیة للتنمیة الزراعیة المستدامة التي تهدف لتطویر 

  :القطاع وتعزیز تنافسیته وبالتالي تنافسیة االقتصاد الوطني

القطاع الزراعي البد أن تأخذ بعین االعتبار بعدین  إن نجاح سیاسات إصالح وتطویر :أوال

مهمین، یرتبط األول بالمنظومة السعریة للمنتوجات الزراعیة والتي ینبغي أن تضمن تغطیة تكالیف 

اإلنتاج المختلفة باإلضافة إلى الحصول على هامش ربح معین یسمح بتحسین مستوى معیشة 

تثمار الزراعي الخاص، أما الثاني فیرتبط بالجانب الفالحین من جهة وضمان تطویر وتنمیة االس

المؤسسي، فضمان تطویر القطاع الفالحي یتطلب تطویر أداء المؤسسات والهیئات ذات الصلة 

خاصة العمومیة منها، وتهیئة المناخ المناسب لتعزیز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 

  المدني في تنمیة القطاع؛

فر مجموعة إجرائیة وتشریعیة كبیرة لضمان حمایة األراضي الزراعیة أمام على الرغم من تو  :ثانیا

التعدي والتوسع العمراني علیها، إال أنها مازالت تتعرض لهذه االعتداءات واالقتطاعات، وهو ما 
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یتطلب ضرورة وضع تولیفة متكاملة من السیاسات والبرامج التنمویة القادرة على إحداث التوازن 

لوطنیة لحمایة األراضي الزراعیة من جهة، وتوفیر االحتیاجات المشروعة لإلسكان بین األهداف ا

   والتنمیة الصناعیة؛ 

على الرغم من الجهود المبذولة في مجال ترشید وتوسیع استخدام المیاه في مجال الري : ثالثا

میاه الجوفیة الزراعي، إال أنها تبقى أیضا دون ما هو مطلوب، خاصة إذا تعلق األمر باستغالل ال

والتي تتعرض الستنزاف كبیر أوصلها إلى حد الندرة في العدید من المناطق، باإلضافة إلى 

  محدودیة تعمیم أنظمة الري الحدیثة على جمیع المساحات المرویة؛

وجود ندرة في العمالة الماهرة في القطاع الفالحي، وهذا نتیجة عدم التوازن فیما بین  :رابعا

لموارد البشریة، وسیاسات االستثمار والتنمیة الزراعیة، هذا في الوقت الذي ُتعلق سیاسات تنمیة ا

الحكومة آماال كبیرة على القطاع الفالحي في دفع عجلة التنمیة وتخفیف تبعیة االقتصاد الوطني 

  لقطاع المحروقات؛

ومعاهد رغم تعدد الجهات والهیئات البحثیة في المجال الزراعي ووجود عدة مراكز  :خامسا

متخصصة، إال أن مساهمتها بشكل فعال في تطویر القطاع الفالحي بالشكل المناسب یبقى 

  رغم ما تحقق؛ محدودا نوعا ما

على الرغم من النجاحات التي تحققت في مجال استصالح األراضي الزراعي وتوسیع  :سادسا

ب وفي مناطق كثیرة من المساحات الزراعیة، إال أنه الزمها بعض القصور في العدید من الجوان

الوطن، خاصة ما تعلق بعملیة توزیع هذه األراضي بغرض االستصالح فلم یرافقها اهتمام كاف 

  .بإقامة مجتمعات متكاملة الخدمات وقادرة على االستقرار

    بعض االعتبارات التي یجب أخذها عند صیاغة اإلستراتیجیة: الفرع الثاني

للتنمیة الزراعیة المستدامة في الجزائر فالبد أن یتم أخذ عند صیاغة الرؤیة اإلستراتیجیة 

  :االعتبارات التالیة في الحسبان

النتائج المحققة في السنوات السابقة أو من خالل التجارب السابقة لتطویر وتأهیل القطاع  :أوال

  الزراعي، والتي تمثل تجارب ودروس بجانبیها السلبي واإلیجابي؛ 

األولویة التي تستحقها ضمن القطاعات االقتصادیة المختلفة، وذلك في إعطاء الزراعة  :ثانیا

مجال االستثمارات الحكومیة وكذا أشكال الدعم الحقیقي والفعال، لتطویر هذا القطاع، خاصة أنه 
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قطاع إنتاج حقیقي یلبي االحتیاجات المحلیة من السلع الزراعیة ویساهم في تطویر الصادرات، 

    طني وخلق فرص العمل؛وفي تكوین الدخل الو 

البد من األخذ بعین االعتبار الجوانب االجتماعیة للتنمیة الزراعیة، فال یمكن التضحیة بهذه : ثالثا

الجوانب تحت طائلة تعظیم العوائد االقتصادیة لهذه التنمیة، وذلك باعتبار أن الفالحة تستقطب 

، باإلضافة إلى ما هو مأمول منها مستقبال جزءا معتبرا من الید العاملة المباشرة أو غیر المباشرة

، كما أن االستثمار في األنشطة الزراعیة 2030_2016في إطار النموذج االقتصادي الجدید 

  تزداد فیه معدالت المخاطرة والالیقین أیضا؛

أن المدخل الرئیسي للتنمیة الزراعیة المستدامة وتطویر تنافسیة القطاع الفالحي یتمثل في  :رابعا

رتقاء بكفاءة ما تملكه الجزائر من موارد في هذا القطاع خاصة الموارد الطبیعیة والموارد اال

  .  البشریة

  أهداف إستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة: الفرع الثالث

إن أي إستراتیجیة وطنیة للتنمیة الزراعیة المستدامة البد أن تسعى لتحقیق جملة متعددة من 

المتعلقة بالقطاع الفالحي في حد ذاته، أو الفاعلین فیه، أو االقتصاد الوطني  األهداف، سواء تلك

  :بشكل عام، ومن أهمها ما یلي

  تحسین مستوى معیشة السكان الریفیین والحد من الفقر الریفي وتخفیض معدالته؛: أوال

المیاه واألراضي ضمان االستخدام العقالني والرشید للموارد الزراعیة الطبیعیة وعلى رأسها  :ثانیا

  الزراعیة، وضمان زیادة إنتاجیة الوحدة الواحدة من هذه الموارد واستدامتها؛

 تحقیق األمن الغذائي وتخفیف التبعیة الغذائیة، خاصة في شعب المحاصیل اإلستراتیجیة، :ثالثا

  وضمان إنتاج محاصیل غذائیة صحیة وآمنة ؛

تجات الزراعیة في األسواق الوطنیة، واإلقلیمیة والعالمیة، تدعیم وتعزیز القدرات التنافسیة للمن :رابعا

  خاصة إذا تمكنت الجزائر من االنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة؛

  .تطویر مناخ االستثمار الزراعي بشكل یسمح له باستقطاب االستثمارات الزراعیة :خامسا
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  ستدامةإستراتیجیة التنمیة الزراعیة الم آلیات تنفیذ: الفرع الرابع

ویقصد بها مجموعة األدوات واإلجراءات المقترحة، والتي یقوم بها مختلف الفاعلون في 

  :القطاع الفالحي كل حسب موقعه في تنفیذ هذه اإلستراتیجیة، وتشتمل على ما یلي

والتي تعتبر الحكومة ومختلف : إصالح بنیة ودور المؤسسات الفاعلة في القطاع الفالحي :أوال

الصلة أحد أهم هذه المؤسسات، والتي تتطلب إعادة النظر في دورها وكیفیة تفعیله  أجهزتها ذات

بالشكل المطلوب، خاصة ما تعلق بالتوزیع الجغرافي للهیاكل التنظیمیة المختلفة التابعة لها في هذا 

اإلطار، والتي ینبغي أن تكون أكثر قربا وتواصال من الفالحین، هذا باإلضافة إلى منظمات 

تمع المدني ذات الصلة كاالتحاد العام للفالحین الجزائریین، ومنظمات حمایة المستهلك، ولما المج

ال استحداث وتشجیع منظمات أخرى في هذا اإلطار، خاصة التي تعنى بمتابعة مشاكل الفالحین 

  المختلفة كتقلبات األسعار والكوارث الطبیعیة المختلفة وغیرها؛

ت ذات الصلة باالستخدام المستدام للموارد الزراعیة الطبیعیة، وذلك إصالح وتطویر السیاسا :ثانیا

من خالل ترشید استخدام الموارد المائیة، وحمایة األراضي الزراعیة وصیانتها، وتطویر اإلنتاجیة 

الزراعیة لوحدتي األرض والمیاه من خالل تشجیع البحث العلمي في هذا اإلطار واستخدام 

  الحدیثة، وتطویر اإلرشاد الفالحي ودوره؛التكنولوجیات الزراعیة 

تطویر أنظمة التسویق الزراعي من أجل توسیع وصول المنتوجات الزراعیة نحو مختلف  :ثالثا

األسواق الوطنیة لتفادي مشكلة المضاربة باألسعار، والتي عادت ما تتسم في مواسم وفرة اإلنتاج 

مرتفعة في أسواق التجزئة، فیستفید منها الفالحي بانخفاضها في أسواق الجملة، بینما تكون 

الوسطاء في سلسلة التوزیع دون الفالح أو المستهلك النهائي، باإلضافة إلى تطویر وتحدیث 

وتسهیل إجراءات تسویق المنتوج الفالحي المحلي نحو األسواق الخارجیة اإلقلیمیة والعالمیة، من 

     خالل  تسهیل إجراءات التصدیر المختلفة؛ 

تطویر مناخ االستثمار الزراعي بشكل یسمح  من خالل في مجال الزراعةتشجیع االستثمار : ارابع

له باستقطاب االستثمارات الزراعیة محلیة كانت أو أجنبیة، وهذا من خالل إعادة النظر في 

مختلف التشریعات واإلجراءات التي تحكم مناخ األعمال، مع ضرورة مرافقة هذه االستثمارات من 

  .لجهات المعنیة بغرض تحقیق األهداف المرجون منهاطرف ا
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  :خالصة الفصل

كخالصة لهذا الفصل وبعد تحلیل أثر مختلق السیاسات االستخدامیة للموارد الزراعیة على  

أداء القطاع الفالحي وتنافسیته، وأیضا أثر هذه السیاسات على تنافسیة االقتصاد الوطني، وهذا 

ات، فإنه یمكن أن نقول عموما أن أداء القطاع الفالحي خالل فترة عبر مجموعة مهمة من المؤشر 

الدراسة قد كان دون المتوسط، وهذا بالنظر إلى أثر السیاسات الزراعیة المتبعة على تحقیق األمن 

الغذائي ومعدالت االكتفاء الذاتي بشكل أساسي، والتي مازالت دون المستوى المطلوب، خاصة 

السلعیة الرئیسیة ذات االستهالك الواسع في الجزائر وعلى رأسها الحبوب فیما یتعلق بالمجموعات 

  .والحلیب

كما أن مساهمة القطاع الفالحي في التنمیة االقتصادیة الوطنیة تبقى أیضا محدودة، سواء 

تعلق ذلك بمساهمته في تركیبة الناتج المحلي أو توفیر مناصب الشغل، أو بنیة وتركیبة هیكل 

  .جیة، وهي نفس النتیجة التي تنعكس على تنافسیة القطاع الفالحي بشكل عامالتجارة الخار 

أما بالنسبة لتنافسیة االقتصاد الوطني فقد أظهرت مختلف المؤشرات المستخدمة لقیاسها 

محدودیة القدرة التنافسیة لالقتصاد الجزائري، وأنه یبقى بعید عن الطموحات المأمولة وهذا مقارنة 

، خاصة ما تعلق 2017إلى  2000ة في هذا اإلطار خالل الفترة الممتدة من بالجهود المبذول

بالموارد المالیة التي تم ضخها في االقتصاد الوطني من أجل تنمیته وتحسین مستوى أدائه، وكذا 

التخفیف من حدة تركیزه على قطاع اقتصادي واحد من حیث التصدیر وتمویل النفقات العامة، أال 

    .وهو قطاع النفط

 



  ارســــــــالفھ
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  الخاتمة العامة

لقد دفعت األحداث االقتصادیة المعاصرة والمتسارعة دول العالم للبحث عن مختلف 

المصادر التي تمكنها من تنویع وتطویر اقتصادیات بعیدا عن هیمنة قطاع اقتصادي واحد، أو 

لى االقتصاد الوطني، كما بعیدا عن سیطرة المصادر والموارد والهبات الطبیعیة كالنفط والمعادن ع

أصبح االهتمام بتنافسیة االقتصاد الوطني وكیفیة تعزیزها وتطویرها یمثل نموذجا بدیال لهذه 

االقتصادیات إذا أرادت تنویع مصادر إیراداتها من النقد األجنبي، مما یعني االهتمام بجمیع 

كانیاتها المحلیة من جهة، وما السیاسات واالستراتیجیات التي تسمح للدولة بضمان استغالل كل إم

تتیحه السوق الدولیة من فرص من جهة أخرى، وهذا بغرض التمیز عن منافسیها في هذه السوق، 

  .وهذا عبر تقدیم منتجات جدیدة ومتطورة وتستجیب لرغبات المستهلكین وبأسعار تنافسیة مقبولة

حكومات وراسمي السیاسات وعلیه فقد أصبحت التنافسیة أمرا حتمیا ال مفر منه بالنسبة لل

االقتصادیة، والبد من أخذها بعین االعتبار عند رسم أي سیاسة اقتصادیة للبلد، خاصة مع زیادة 

االهتمام الدولي بها، مع بروز هیئات وتنظیمات دولیة تعنى بها، وتتابع تطورها على المستوى 

هذه الهیئات عبر مجموعة من  القطري واإلقلیمي والدولي، وأصبحت مختلف التقاریر التي تصدرها

المؤشرات ذات تأثیر كبیر على مختلف السیاسات االقتصادیة التي تضعها الدول، وعلى قرارات 

  .االستثمار المحلي والدولي، وهو ما دفع الدول للعمل على تحسین مكانتها ضمن هذه المؤشرات

ألمر بالمؤهالت الطبیعیة وباعتبار الجزائر دولة ذات مؤهالت اقتصادیة كبیرة، سواء تعلق ا

أو البشریة، فقد كان لزاما علیها االنخراط في هذا النسق العالمي من أجل تحسین وتطویر مكانة 

ولعل الموارد الزراعیة الطبیعیة التي تمتلكها تمثل أحد هذه . االقتصاد الوطني ورفع قدراته التنافسیة

ي إطار من العقالنیة بما یكفل استدامة المقومات إذا ما تم استغاللها بشكل ناجع ورشید، وف

استغاللها من جهة، واستدامة مساهمتها في تنمیة وتطویر االقتصاد الوطني وتحسین تنافسیته، 

  .وتحقیق االكتفاء الذاتي من جهة أخرى

وفي هذا اإلطار، فإن أهم ما یمیز قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة المتوفرة لدى الجزائر هو 

ع والوفرة إلى حد ما، سواء تعلق األمر بوفرة المساحات الزراعیة وتوزیعها على مختلف طابع التنو 

المناطق واألقالیم، أو ما تعلق بوفرة الموارد المائیة وتنوعها بین سطحیة وجوفیة، وتنوع توزیعها 
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الجغرافي أیضا عبر مختلف مناطق الوطن، إال أن األمر الذي یبقى محل تساؤل یتمحور حول 

سات واستراتیجیات استغالل هذه الموارد، خاصة وأنها تواجه في كثیر من األحیان مخاطر سیا

االستنزاف وعدم القدرة على التجدد، نتیجة األخطاء المرتكبة في عملیة االستغالل، إما عبر 

لى االستخدام المكثف وغیر العقالني لها، وهذا في حالة التربة والمیاه الجوفیة، وٕاما عبر تحویلها إ

وجهات غیر ذات صلة بالنشاط الفالحي، كاقتطاع المساحات الزراعیة لصالح التوسع العمراني 

  . والصناعي

ومن أجل تطویر وضمان االستخدام المستدام للموارد الزراعیة الطبیعیة والتقلیل من خطر 

راته استنزافها من جهة، وأیضا تعزیز مساهمتها في تحسین أداء االقتصاد الوطني وتطویر قد

إلى  2017_ 2000التنافسیة في الخارج من جهة ثانیة، فقد عمدت الدولة الجزائریة خالل الفترة 

إطالق مجموعة من السیاسات والبرامج في المجال الفالحي، التي تهدف من ورائها بشكل أساسي 

تي من لتطویر هذا القطاع، وتحسین قدراته على تحقیق األمن الغذائي ورفع نسبة االكتفاء الذا

مختلف المنتجات الزراعیة، خاصة في شعب المحاصیل اإلستراتیجیة ذات االستهالك الواسع 

كالحبوب والحلیب والخضر، وتعزیز مساهمة هذا القطاع في تحقیق الترابط االقتصادي بین 

مختلف القطاعات كالصناعة المیكانیكیة والزراعة والصناعة الغذائیة وغیرها من القطاعات ذات 

ة بالقطاع الزراعي، هذا باإلضافة إلى العدید من التشریعات والقوانین التي تم إقرارها من أجل الصل

حمایة الموارد الزراعیة الطبیعیة من كل أشكال االستغالل غیر المناسبة، والمحافظة علیها وعلى 

  .إنتاجیتها

ال الزراعي ومن أجل الوقوف على نجاح مختلف هذه البرامج والسیاسات المتبعة في المج

وتقییم آثارها على أداء االقتصاد الوطني وتنافسیته، فقد تطلب ذلك  2017_2000خالل الفترة 

استخدام مختلف المعاییر والمؤشرات ذات الصلة، سواء ما تعلق منها بمؤشرات قیاس تطور 

قیاس القطاع الفالحي، أو مؤشرات قیاس مساهمته في تحسین أداء االقتصاد الوطني، أو مؤشرات 

  .أثر هذه السیاسات على تنافسیة االقتصاد الوطني

وبعد تناولنا لمختلف الجوانب المعروضة في البحث واإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة للدراسة 

واختبار الفرضیات المطروحة، فإن أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خالل هذه الدراسة یمكن 

  :عرضها فیما یلي
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  :    رضیات الدراسةنتائج اختبار ف_ 1

النتائج المتعددة المحققة في القطاع الفالحي نتیجة مختلف السیاسات المطبقة في بالنظر إلى  -

، سواء تعلق األمر بأداء القطاع الفالحي، أو 2017إلى غایة سنة  2000القطاع من سنة 

ظهر أن  تلك بأثر تلك السیاسات على أداء االقتصاد الوطني وتعزیز قدراته التنافسیة، فقد 

النتائج لم تكن في مستوى الطموحات المعلنة، أو على األقل لم تكن في مستوى ما تم بذله من 

للبحث غیر محققة  الفرضیة األساسیةأجل تحقیق األهداف المسطرة، وعلیه یمكن القول أن 

  إلى أبعد الحدود؛

الطبیعیة في الجزائر، متنوعة  رغم أن قاعدة الموارد الزراعیة: للفرضیة الفرعیة األولىبالنسبة  -

خاصة ما تعلق باألراضي الصالحة للزراعة والموارد المائیة، إال أن النتائج المحققة في القطاع 

الفالحي خالل فترة الدراسة على مستوى تحقیق االكتفاء الذاتي تبین أن نسبة هذا االكتفاء 

ب والحلیب، بینما تعتبر نسب مازالت منخفضة، خاصة في شعب اإلنتاج اإلستراتیجیة كالحبو 

االكتفاء الذاتي من مجموعات مهمة من المحاصیل األخرى كالخضر والفواكه واللحوم مرتفعة 

، وعلیه فالفرضیة الفرعیة األولى تعتبر محققة في في بعضها %100جدا وتقترب من نسبة 

 جانب معین وغیر محققة في آخر؛

جملة من  2017_2000عتمدت الجزائر خالل الفترة فلقد ا: للفرضیة الفرعیة الثانیةبالنسبة  -

البرامج والسیاسات في المجال الفالحي كانت تهدف أساسا لتطویر هذا القطاع وتعزیز دوره 

، ثم برامج 2000في التنمیة االقتصادیة، بدایة من المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة سنة 

مخصصات المالیة التي تم رصدها في وسیاسات التجدید الفالحي والریفي، باإلضافة إلى ال

، وقد أخذت بعین االعتبار 2014-2001برامج االستثمارات العامة الثالثة للقطاع الفالحي 

مختلف األخطار والتهدیدات التي تواجه القطاع الفالحي سواء تعلق األمر بأخطار التقلبات 

الري الحدیثة، أو من المناخیة، وهذا من خالل توسیع شبكة السدود وتدعیم وتطویر طرق 

خالل سن مختلف التشریعات التي تمنع تحویل األراضي الفالحیة عن نشاطها الرئیسي، 

باإلضافة إلى توجیه النشاط الفالحي نحو الجنوب حیث المساحات الشاسعة ووفرة المیاه 

وهذا الجوفیة، وتقدیم مختلف أشكال الدعم والتسهیالت الالزمة إلقامة زراعة متطورة وناجحة، 

 ما یجعلنا نقول أن الفرضیة الفرعیة الثانیة محققة؛
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بینت مختلف النتائج المتحصل علیها في الفصل األخیر من : للفرضیة الفرعیة الثالثةبالنسبة  -

الدراسة أن أثار وانعكاسات السیاسات الزراعیة المطبقة في الجزائر خالل الفترة 

علق بتعزیز وتطویر القدرات التنافسیة ، قد كان أثرها محدودا جدا فیما یت2017_2000

 .لالقتصاد الوطني، وهذا ما یجعل من هذه الفرضیة غیر محققة

  :نتائج عامة حول الدراسة_ 2

تتمیز الموارد االقتصادیة بالوفرة والتنوع، بین طبیعیة ومالیة وبشریة، إال أن الطبیعیة منها  -

عوبة التجدد بشكل مستمر، خاصة ما تواجه في كثیر من األحیان إشكالیة عدم تجددها أو ص

تعلق بالموارد الناضبة، وهذا ما یفرض على الحكومات إعادة النظر في سیاسات استغالل هذه 

 الموارد؛

تمثل وفرة الموارد الزراعیة الطبیعیة وتنوعها، ركیزة أساسیة لتنمیة القطاع الزراعي في أي دولة  -

ن المشاكل المتعلقة باستنزافها، وبالتالي تعریضها من دول العالم، إال أنها تعاني من العدید م

لخطر فقدان قدرتها على التجدد، وهذا ما ینطبق بشكل أساسي على الموارد المائیة الجوفیة، 

 ؛)أو خصوبة التربة(والمساحات الزراعیة 

ت تعتبر التنافسیة من المفاهیم الحدیثة في االقتصاد الدولي، وقد زاد االهتمام بها في السنوا -

األخیرة، كإطار یدفع الحكومات إلى اختیار وتبني أفضل السیاسات االقتصادیة التي تكفل 

االستخدام األمثل لمواردها المحلیة، وبما یرفع من قدراتها التنافسیة أمام اقتصادیات باقي دول 

 العالم، خاصة مع حریة التجارة الدولیة وتطور المبادالت التجاریة الدولیة؛

لقدرة التنافسیة لالقتصاد الوطني وتعزیزها، توفر البیئة اإلجرائیة والتشریعیة یتطلب بناء ا -

المناسبة، والتي تعتمد أساسا على دور حكومي فاعل في وضع البرامج والسیاسات 

 االقتصادیة، والتي تقوم على تثمین الموارد المتاحة في االقتصاد الوطني، وفي كل المجاالت؛ 

یة األنشطة االقتصادیة وفروعها، وكذا االقتصاد الوطني بشكل عام یحتاج قیاس مستوى تنافس -

إلى مجموعة من المؤشرات واألدوات ذات الصلة، والتي یتم إعدادها من طرف العدید من 

الهیئات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة، وتصدرها في شكل تقاریر دوریة، حیث 

 االقتصادیات بین مختلف الفترات الزمنیة المتالحقة؛  تقیس فیها تطور تنافسیة هذه األنشطة و 
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رغم أن الجزائر مؤهلة ألن تكون دولة زراعیة بامتیاز من خالل وفرة وتنوع الموارد التي  -

تحوزها في هذا المجال، خاصة الموارد الطبیعیة والبشریة، إذا ما رسمت سیاسات سلیمة 

داء هذا القطاع یبقى دون المأمول منه، ما ومتكاملة من أجل النهوض بهذا القطاع، إال أن أ

 یتطلب عملیة مراجعة شاملة ودقیقة للسیاسات المطبقة في هذا المجال؛

وفي مختلف شعب اإلنتاج  2017_2000لقد تمیز اإلنتاج الفالحي في الجزائر خالل الفترة  -

التي بذلتها  النباتي والحیواني بتطور ملحوظ، ولعل هذا یعود بشكل أساسي إلى مختلف الجهود

الدولة خالل نفس الفترة وعبر العدید من السیاسات والبرامج التي استهدفت تطویر القطاع 

 الفالحي وزیادة إنتاجیة موارده المختلفة؛ 

من خالل التقییم العام الذي قمنا به لمعرفة الوضعیة التنافسیة لالقتصاد الجزائري اعتمادا على  -

ننا خلصنا إلى نتیجة مفادها تدني وانخفاض مستوى تنافسیة المؤشرات الخاصة بهذا األمر، فإ

 االقتصاد الوطني في كل المؤشرات تقریبا، ما عدا مؤشر األداء االقتصادي الكلي؛

تتمثل أوجه القصور في تنافسیة االقتصاد الجزائري في ضعف وتراجع مساهمة قطاعات  -

ي، وهو ما انعكس سلبا على حجم اإلنتاج الحقیقي وعلى رأسها الزراعة في النشاط اإلنتاج

 .وقیمة الصادرات خارج قطاع المحروقات

  : المقترحات -3

تحتاج قاعدة الموارد الزراعیة الطبیعیة في الجزائر إلى صیانة مستمرة ودائمة، وهذا للحد من  -

ظاهرة استنزافها، وال یكون هذا إال من خالل تطویر طرق وأسالیب اإلنتاج الزراعي الحدیث 

، وكذا سن مختلف التشریعات والقوانین التي تضمن حمایتها، خاصة ما تعلق بحمایة من جهة

 ؛األراضي الزراعیة من تحویل وجهات استغاللها في غیر الزراعة

تحتاج عملیة تحسین أداء القطاع الفالحي في تحقیق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي إلى  -

ما تعلق بالمرافقة واإلرشاد الفالحي، وتطویر  توسیع الجهود المبذولة في هذا اإلطار، خاصة

 أسالیب التمویل الفالحي، وبناء إستراتیجیة وطنیة لجمع وتوزیع اإلنتاج الفالحي وحمایته؛

باعتبار الجزائر بلدا مستهلكا للحبوب والحلیب بشكل كبیر، فإن تطویر شعب إنتاج هذه  -

لبرامج الفالحیة المعتمدة، ولعل إعادة المحاصیل البد أن یأخذ حیزا كبیرا داخل السیاسات وا
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توطین هذه الشعب في بعض مناطق البالد كالجنوب مثال، یعتبر حال مناسبا لزیادة اإلنتاج 

 وتحسینه كما ونوعا، وهذا إذا ما توفرت اإلرادة والشروط المناسبین لذلك؛

القدرات التنافسیة تنشیط قطاع تصدیر المنتجات الفالحیة یعتبر هو اآلخر مدخال مهما لتعزیز  -

لالقتصاد الوطني، خاصة إذا علمنا أن المنتوج الفالحي الجزائري یعتبر من أجود األنواع، كما 

 .البد من تهیئة البیئة التشریعیة والتنظیمیة واإلجرائیة المناسبة لذلك

بعد إكمال هذه الدراسة ومعالجتها للموضوع المقترح في إطار اإلشكالیة  :آفاق الدراسة_ 4

  :المطروحة، فإننا نقترح اآلفاق التالیة التي یمكن أن تمثل دراسات مستقبلیة ذات صلة بالموضوع

 انعكاسات سیاسات وبرامج تطویر القطاع الفالحي على تنویع االقتصاد الوطني؛ -

 دور االستثمار األجنبي المباشر في تطویر القطاع الفالحي؛ -

یة لتطویر القطاع الفالحي وتعزیز دوره في الشركة بین القطاع العام والقطاع الخاص كآل -

  .التنمیة االقتصادیة
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  فهرس الجداول واألشكال: أوال

  :قائمة الجداول_ 1

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  109    2016-2000تطور المساحات الزراعیة في الجزائر خالل الفترة   1.3

  110    2016-2000یة في الجزائر خالل الفترة تطور المساحات الزراع  2.3

  113   المعدالت السنویة لتساقط األمطار في الجزائر               3.3

  115  توزیع الموارد الجوفیة في شمال الجزائر           4.3

  117  المعطیات الخاصة باألحواض الهیدروغرافیة الرئیسیة في الجزائر  5.3

  118      2011- 2009ذبة المستخدمة في الجزائر تطور حجم المیاه الع  6.3

  120  2016-2000تطور المساحات الزراعیة المرویة في الجزائر   7.3

  121            2016- 2000تطور مساحة األراضي الغابیة خالل الفترة   8.3

  124  المناطق المتصحرة والمهددة بالتصحر في الجزائر                  9.3

  151    2016_2000ج مختلف أنواع الحبوب في الجزائر خالل الفترة تطور إنتا  1.4

  154  2016_2000تطور إنتاج مختلف أنواع البقول الجافة في الجزائر خالل الفترة   2.4

  157           2017_2000تطور إنتاج مختلف أنواع الخضر في الجزائر خالل الفترة   3.4

  160         2017_2000الجزائر خالل الفترة تطور إنتاج مختلف أنواع الخضر في   4.4

  163         2017_2000تطور الثروة الحیوانیة في الجزائر خالل الفترة   5.4

  165     2017_2000تطور إنتاج اللحوم الحمراء والبیضاء في الجزائر خالل الفترة   6.4

  169     2017_2000تطور إنتاج األسماك، والحلیب في الجزائر خالل الفترة   7.4

  171  2017_2000تطور مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي اإلجمالي   8.4

9.4  
تطور مساهمة القطاع الفالحي في استقطاب الید العاملة في الجزائر خالل 

  الفترة  
173  

10.4  
تطور نسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائیة في الجزائر من المجموعات الغذائیة 

                                                                 2015و 2001بین  الرئیسیة
175  

  178  2017و 2001تطور الصادرات الزراعیة إلى إجمالي الصادرات خالل الفترة   11.4

12.4  
تطور قیمة الواردات الغذائیة والفالحیة إلى إجمالي الواردات خالل الفترة 

2000_2017                                                                      
180  

  182      2017- 2000المیزان التجاري الزراعي في الجزائر خالل الفترة   13.4
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  184          2015-2000تطور مؤشرات تنوع وتركز الصادرات في الجزائر   14.4

  187        2012-2000في الجزائر التنافسیة الجاریة تطور مؤشر   15.4

  188        2012-2000في الجزائر التنافسیة الكامنة تطور مؤشر   16.4

  189        2017-2000 تصنیف الجزائر وفق مؤشر التنافسیة العالمي لمنتدى دافوس  17.4

18.4  
تطور القدرة التنافسیة لالقتصاد الجزائري وفق المؤشرات الفرعیة لمؤشر التنافسیة 

  2017-2016العالمي 
190  

  :قائمة األشكال _2

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  10  وكیفیة تقسیمها) الحضاریة(الموارد المنتجة  1.1

  38  توزیع الموارد المائیة في العالم  2.1

  63  مصادر المیزة التنافسیة  1.2

  66  أهداف المیزة التنافسیة  2.2

  69  ماسة بورتر  3.2

  84  ستوى االقتصاد الكليمحددات التنافسیة على م  4.2

  92  العالقة بین التنافسیة االقتصادیة والتنمیة  5.2

  96  عوامل تعزیز القدرات التنافسیة  6.2

  98  عوامل التنافسیة حسب منهج البنك الدولي  7.2

  99  تركیبة مؤشر تنافسیة النمو  8.2

  117  توزیع المیاه السطحیة على األحواض الهیدروغرافیة في الجزائر  1.3

  142  برنامج التجدید الفالحي  2.3

  143  برامج التجدید الریفي  3.3

  144  ةالقدرات البشریة والتقنی دعمبرنامج   4.3

  150  2016_2000تطور إجمالي إنتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة   1.4

  153  2016_2000تطور إجمالي إنتاج البقول الجافة في الجزائر خالل الفترة   2.4



  ارســــــــالفھ

 

  156  2017_2000تطور إجمالي إنتاج الخضر في الجزائر خالل الفترة   3.4

  159  2016_2000تطور إجمالي إنتاج الفواكه في الجزائر خالل الفترة   4.4

  167     2017_2000تطور إجمالي إنتاج األسماك في الجزائر خالل الفترة   5.4

  168     2015_2000تطور إجمالي إنتاج األسماك في الجزائر خالل الفترة   6.4

  179  2017-2000تطور قیمة الصادرات الغذائیة مقارنة بتطور إجمالي الصادرات   7.4

8.4  
تطور قیمة الواردات الفالحیة والغذائیة مقارنة إلى إجمالي الصادرات 

2000_2017  
181  

  182  2017_2000 رصید المیزان التجاري الزراعي في الجزائر خالل الفترةتطور   9.4

  

  :فهرس المحتویات: یاثان

  رقم الصفحة  العنــوان

  ي - أ  مقدمة عامة

األسس النظریة القتصادیات الموارد والموارد الزراعیة غیر المتجددة : الفصل األول

  واستنزافها
01  

  02  تمهید

  03  مدخل مفاهیمي للموارد االقتصادیة: المبحث األول

  03  ادیة؟ما المقصود بالموارد االقتص: المطلب األول        

  03  تعریف المورد االقتصادي: الفرع األول                 

  07  شروط المفهوم االقتصادي للمورد: الفرع الثاني

  08  تصنیف الموارد االقتصادیة: المطلب الثاني

  08  من حیث مناطق تواجدها: الفرع األول

  08  )تجددها وعدم تجددها(من حیث عمرها ودیمومتها : الفرع الثاني

  09  من حیث مظهرها: الفرع الثالث

  09  )مصدرها(من حیث أصلها : الفرع الرابع

  10  خصائص الموارد االقتصادیة وأسباب االهتمام بدراستها: المطلب الثالث

  11  خصائص الموارد الطبیعیة: الفرع األول
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  12  خصائص الموارد االقتصادیة: الفرع الثاني

  13  بدراسة الموارد االقتصادیة أسباب االهتمام: الفرع الثالث

  15  الموارد االقتصادیة بین التجدد واالستنزاف: المبحث الثاني

  15  العوامل المؤثرة في الموارد االقتصادیة: المطلب األول

  15  العوامل ذات التأثیر السلبي على الموارد: الفرع األول

  15  د االقتصادیةالعوامل ذات التأثیر اإلیجابي على الموار : الفرع الثاني

  16  العوامل ذات التأثیر المزدوج: الفرع الثالث

  17  الموارد االقتصادیة غیر المتجددة: المطلب الثاني

  17  تصنیف الموارد الطبیعیة غیر المتجددة: الفرع األول

  18  تطور النظرة إلى الموارد الطبیعیة غیر المتجددة: الفرع الثاني

  19  النظام األمثل الستغالل الموارد الطبیعیةتحدید نطاق : الفرع الثالث

  20  أسباب استنزاف الموارد الطبیعیة ووسائل مواجهتها: المطلب الثالث

  21  أسباب استنزاف الموارد الطبیعیة :الفرع األول

  22  وسائل مواجهة استنزاف الموارد الطبیعیة: الفرع الثاني

  23  میة االقتصادیةوفرة الموارد وعالقتها بالتن: المبحث الثالث

  23  أهمیة الموارد في الحیاة االقتصادیة: المطلب األول

  23  الموارد االقتصادیة أساس الحیاة واستمرارها: الفرع األول

  24  الموارد االقتصادیة أساس العملیة اإلنتاجیة: الفرع الثاني

  24  الموارد االقتصادیة أساس التنمیة االقتصادیة: الفرع الثالث

  25  عالقة الموارد بالنمو والتنمیة االقتصادیة: لب الثانيالمط

  25  عالقة الموارد الطبیعیة بالنمو االقتصادي: الفرع األول

  27  الموارد الطبیعیة والتنمیة االقتصادیة: الفرع الثاني

  29  الموارد ومتطلبات النمو والتنمیة: الفرع الثالث

  30  یة المستدامةالموارد الطبیعیة والتنم: المطلب الثالث

  31  دور البیئة في التنمیة: الفرع األول

  32  عالقة الموارد الطبیعیة بالتنمیة المستدامة: الفرع الثاني

  34  الموارد الزراعیة الطبیعیة وٕاشكالیة استنزافها: المبحث الرابع

  34  :الموارد الزراعیة الطبیعیة: المطلب األول
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  34  األرض الزراعیة: الفرع األول

  36  )المیاه(الموارد المائیة : الفرع الثاني

  39  الموارد الحیوانیة: الفرع الثالث

  39  إشكالیة استنزاف الموارد الزراعیة الطبیعیة: المطلب الثاني

  41  تدهور األراضي الزراعیة: الفرع األول

  44  اختالل التنوع الحیوي: الفرع الثاني

  45  یة العذبةاستنزاف الموارد المائ: الفرع الثالث

  48  خالصة الفصل األول

  49  التنافسیة الدولیة لالقتصاد الوطني: الفصل الثاني

  50  تمهید

  51  اإلطار النظري للمنافسة والتنافسیة االقتصادیة: المبحث األول

  51  ماهیة المنافسة وتطورها التاریخي: المطلب األول

  51  مفهوم المنافسة والمنافسة الدولیة: الفرع األول

  53  المنافسة في الفكر والمناهج االقتصادیة: الفرع الثاني

  54  هیكل المنافسة: الفرع الثالث

  56  تطور دور الدولة وازدهار المنافسة المحلیة والدولیة: الفرع الرابع

  58  ماهیة المیزة التنافسیة: المطلب الثاني

  59  مفهوم المیزة التنافسیة ومصادرها: الفرع األول

  63  الركائز األساسیة للمیزة التنافسیة وأهدافها: ع الثانيالفر 

  66  مقاربة المیزة التنافسیة لبورتر: الفرع الثالث

  70  التطور المفاهیمي من التنافسیة إلى القدرة التنافسیة: المبحث الثاني

  70  التنافسیة االقتصادیة، مفهومها وأهمیتها: المطلب األول

  70  نشأتها وتطورها :التنافسیة: الفرع األول

  72  تعریف المنافسة االقتصادیة: الفرع الثاني
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  الدراسة صــــملخ

تكتسي الموارد الزراعیة الطبیعیة أهمیة بالغة في االقتصاد الوطني، سواء تعلق األمر بدورها في توفیر االحتیاجات 

طني بما یخدم تحقیق التنمیة االقتصادیة الغذائیة لألفراد، أو بدورها في تورید المدخالت الزراعیة الرئیسیة لالقتصاد الو 

وتعزیز قدراته التنافسیة، إال أن الزیادة الكبیرة لعدد السكان عبر العالم، وبفعل ما نتج عنها من ضغوط كبیرة على قاعدة هذه 

د بالشكل الذي الموارد الطبیعیة، خاصة األراضي الزراعیة والموارد المائیة الجوفیة تحدیدا، وقدرة هذه الموارد على التجد

یجنبنا الوقوع في أزمة ندرتها، قد أدى إلى ظهور اإلشكالیات الحدیثة المرتبطة بسیاسات استغالل هذه الموارد، ومدى قدرة 

هذه السیاسات على ضمان االستغالل المستدام لها، وتأثیر ذلك على التنمیة الزراعیة وٕانتاج الغذاء من جهة،  وعلى التنمیة 

  .یز تنافسیة االقتصاد الوطني من جهة أخرىاالقتصادیة وتعز 

وفي هذا اإلطار وباعتبار الجزائر دولة غنیة بالموارد الزراعیة الطبیعیة كاألراضي والمیاه، إال أن واقع وسیاسات 

دد استغالل هذه الموارد وسرعة تدهورها أحیانا، خاصة األراضي الخصبة والمیاه الجوفیة، أصبح أمرا یهدد قدرتها على التج

بشكل طبیعي، ومدى تأثیر ذلك على أداء االقتصاد الوطني وقدرته على توفیر االحتیاجات الغذائیة الالزمة من جهة، وعلى 

ضمان استغالل هذه الموارد لتعزیز تنافسیة االقتصاد الجزائري أمام بقیة االقتصادیات من جهة أخرى، خاصة وأن القطاع 

  .    علیه لقطاع النفط الزراعي یعتبر البدیل األمثل المعول

التنافسیة االقتصادیة، األداء االقتصادي، الموارد الزراعیة الطبیعیة وغیر المتجددة، االقتصاد الجزائري،  :الكلمات المفتاحیة

 .السیاسات الزراعیة

Abstract 
Natural agricultural resources have a great importance in the national economy, whether in providing 

food needs to individuals or in supplying major agricultural inputs to the national economy to serve economic 

development and enhance its competitiveness. However, the large increase in population worldwide, and its 

influence on the basis of these ressources, especially agricultural lands and groundwater resources, and the 

ability of these resources to regenerate in a way that avoids the crisis of scarcity, Has led to the emergence of 

modern problems associated with the policies of exploitation of these resources, and to the extent to which 

these policies are able to ensure their sustainable exploitation, and their impact on agricultural development and 

food production on the one hand, and on economic development and the competitiveness of the national 

economy on the other hand. 

In this framework, and considering that Algeria is a rich country in natural agricultural resources such as 

land and water. However, the reality and policies of the exploitation and the rapid deterioration of these 

resources, especially fertile lands and groundwater, threaten their ability to regenerate naturally, and have an 

impact on the performance of the national economy and its ability to provide food needs, as well as to ensure 

that these resources are used to enhance the competitiveness of the Algerian economy comparing to the 

other economies, especially as the agricultural sector is the most reliable alternative for the oil sector. 

Keywords: economic competitiveness, economic performance, natural and non-renewable agricultural 

resources, Algerian economy, agricultural policies. 



 

 

  




