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ء و البيضاء من خالل حجم العرض يهدف هذا البحث إلى عرض و تحليل سوق اللحوم الحمرا

إنخفاظا في و شهدت البالد التونسية . الطلب إلى جانب التطرق إلى تغير نمط الاستهالك الفرديو 

 أدى إلى توجه املستهلك إلى بديل آخر مثل الدواجن و ألاسماكا استهالك اللحوم الحمراء في السوق مم

و هذا إلانخفاض في استهالك اللحوم الحمراء يحمل في طياته أكثر من داللة لعل أهمها إرتفاع ألاسعار 

 .البيضاء وتنوعهاوتراجع القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب تطور عرض اللحوم 

I. وفي العالم تطور إستهالك اللحوم بأصنافها في تونس : 
دون اعتبار ألاسماك ومنتجات ) صنافهاأبجميع للحوم الفرد التونس ي  إستهالكمعّدل تطور  -

املعهد ) 7101 كغ سنة ,477إلى ثّم  7111سنة  كغ 7,71 إلى  0811كغ سنة  0271 من (البحر

 .(الوطني لإلحصاء

 ,47، مقابل 7101كغ سنة  270إلى  7111كغ سنة  8لحم العلوش من استهالك  معّدلتراجع  -

 .0811كغ سنة 

 778كغ إلى  177، من 7111و  0811ما بين سنتي  حوم ألابقار لمن إستهالكنا بعد تراجع معّدل  -

 .كغ 478استهالك هذا الصنف من اللحوم ليبلغ عّدل مل ارتفاعإ 7101كغ، سجلت سنة 

ثّم  7111كغ سنة  0171إلى  0811كغ سنة  71, لحوم البيضاء منمن الإستهالكنا  تواصل نموّ  -

 .7101سنة  كغ ,087

 .7101-0811كغ على مدى الفترة  7استقرار معّدل استهالك اللحوم البرية الاخرى في حدود  -

 . دينار في شراء اللحوم والدواجن 0141تنفق كل أسرة تونسية سنويا ما يقارب  -

باملائة، في نسبة  011تغطية املستهلك التونس ي لحاجياته اليومية من البروتينات تبلغ نسبة  -

  .كبيرة منها من مصدر حيواني، أي من اللحوم

، في حين 7101كغ سنة  00بلغ  حيثويعتبر مستوى إستهالك التونس ي من اللحوم الحمراء ضعيفا 

كغ  04في املغرب يبلغ و ، كغ من لحم البقري  ,7منها  كغ للفرد الواحد في السنة 71يبلغ في فرنسا 

لحوم الدواجن أي  كغ من 74.4ما معّدله كما يستهلك الفرنسيون  .(7104)للفرد الواحد في السنة 

كغ للفرد الواحد في  02، في حين يستهلك املغاربة املستويات املسجلة في تونس بزيادة قليلة عن

 .(7104)السنة من الدواجن 

كغ  4,غذية والزراعة أصنافها في العالم حسب منظمة ألا معدل إستهالك اللحوم بجميع ويبلغ 

( كغ للفرد في السنة 87أكثر من )بمنطقة أمريكا الشمالية  أقصاهاللفرد الواحد في السنة، تبلغ 

  .كغ للفرد الواحد في السنة 01.4وأدناها في إفريقيا بحوالي 
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 faostat :املصدر

II.  في تونسإنتاج اللحوم: 

ألف طن بقري و  11ألف طن سنويا، منها  071يبلغ إلانتاج الوطني من اللحوم الحمراء حوالي 

معدل أّن باملائة باعتبار  81ألف طن خروف، وتبلغ نسبة تغطية الحاجيات الوطنية  11.7

 .ألف طن 072.1إلاستهالك السنوي يبلغ 

ألف طن  ,,0 مقابل حواليألف طن  042لي حوا 7102، بلغ إلانتاج سنة الدجاج مو وبالنسبة للح

 مقارنةخالل السنوات ألاخيرة على مستوى إلانتاج قطاع تطورا هاما هذا الوقد سجل . 7104سنة 

 .7107ألف طن سنة  004مستوى ب

ألف طن، مسجال تطورا  ,2ما قدره  7104بلغ إلانتاج الوطني سنة فقد وبالنسبة للديك الرومي، 

 .7100طن سنة  7,11,الفارطة، حيث كان في مستوى كبيرا في السنوات 

III. تطور معدالت أسعار اللحوم في تونس: 
دينار في  77إلى  7101سنة في نوفمبر من دينار  4.,0تطور سعر الكيلوغرام من العلوش من  -

 .7102نوفمبر 

دينار في نوفمبر  70إلى  7101دينار في نوفمبر  0.,0من البقري هبرة من  تطور سعر الكيلوغرام -

7102. 

دينار في  1.8إلى  7101دينار للكغ في نوفمبر من سنة  4.8تطور سعر الدجاج الجاهز للطبخ من  -

 7102نوفمبر 

 .7102للكغ في نوفمبر  دينار  01.8إلى  7101 في نوفمبر  دينار  2.2تطور سعر إلاسكالوب من  -

وعلى مستوى إلانتاج شهدت ألاسعار إرتفاعا هاما خالل ألاشهر ألاخيرة حيث مر سعر الكغ من 

وكان نفس . 7102مليم في شهر نوفمبر  1441إلى  7102مليم في شهر أكتوبر  4811دجاج اللحم من 

 . 001, بـ 7104مليم وفي  742, يقدر بـ ,710السعر خالل سنة 
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Amérique Latine 
et Caraïbes 

Monde BRICS Asie et Pacifique Afrique 

kg/personne/an 

Viande de volaille Viande porcine Viande ovine Viande bovine 
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IV. حول  6102هد الوطني لإلستهالك سنة نتائج بحث منجز من ِقبل املع

 :استهالك اللحوم في تونس

 7111و شمل عينة تمثيلية من  7104حسب بحث للمعهد الوطني لإلستهالك تم إنجازه سنة 

 :سنة من كامل واليات الجمهورية 71من الجنسين ممن يساوي سنهم أو يفوق مستهلك 

 :أولويات إلاستهالك والثقة في الجودة .0
لحوم بيضاء، السمك، البقري، العلوش، املاعز، ألارنب : إستهالكنا للحوم هو كما يليترتيب  -

 ،(غرام للفرد الواحد في السنة 711)

 végétarienباملائة ال يستهلكون اللحوم  1.0 -

 باملائة ال يشترون اللحوم الحمراء بتاتا، 2.4 -

 77لجزار أو املساحة التجارية، باملائة يشترون اللحوم الحمراء من مصدر واحد، أي الوفاء ل 44 -

 باملائة حسب السعر، ,.4، (كل مرة كيفاش)باملائة 

باملائة لديهم ثقة  74باملائة لهم ثقة فيها،  71باملائة ال يثقون في جودة اللحوم املعروضة،  4, -

 ولكن ليست كبيرة،

 :تقييم املستهلك لألسعار .6
 :أسعار لحم العلوش -

o 1, ،باملائة يرون أنها باهضة 

o 00 ،باملائة يرون أسعارها مقبولة 

o 0 ،باملائة يرون أسعارها مقبولة 

 :أسعار اللحوم البيضاء -

o 11 ،باملائة يرون أسعارها مقبولة 

o 48 ،باملائة يرون أسعارها باهضة 

 باملائة يرون أنها مقبولة 72باملائة يرون أن أسعار ألاسماك مرتفعة،  48 -

 :إلاستهالك حسب املناطق .3
 تستهلك اللحوم البيضاء هي تونس الكبرى، واقل منطقة هي الجنوب الشرقي،أكثر منطقة  -

 أكثر منطقة يستهلك فيها السمك هي الوسط الشرقي، واقل منطقة هي الجنوب الغربي، -

 البقري يستهلك اكثر في الشمال الشرقي واقله في الوسط الغربي، -

 الشمال الشرقي،أكثر منطقة تستهلك العلوش هي الوسط الغربي واقل منطقة هي  -

 .املاعز يستهلك أكثر في الجنوب الغربي واقله في الشمال الشرقي -
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V. إستهالك اللحوم والتغذية: 
أن النظام الغذائي الغير املعتدل يعتبر السبب الرئيس ي لألمراض تؤكد عديد الدراسات العلمية  -

وترتفع فرص  .الغير السارية منها السرطانية و مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم و السمنة

إلاصابة بهذه ألامراض عند إستهالك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء أو اللحوم الحمراء 

حة، fuméeاملدخنة )املتحولة 
ّ
الكمية اليومية املسموح بها إلستهالك  وبناء عليه فإن ( ، اململ

كالة كما بينت دراسة صادرة عن الو  .يوم/ غ011 الصحة العاملية هياللحوم حسب منظمة 

عدى  أن الكمية آلامنة من اللحوم ما(ANSES)الوطنية لسالمة ألاغذية والبيئة والعمل بفرنسا 

و تزيد نسبة خطورة  .ألاسبوع/ غ111يوم ما يعادل /غ من اللحم 21لحوم الدواجن هي 

غ من اللحوم 011 مستوى يتجاوز  عند استهالك  % 71إلى  01إلاصابة باألمراض املزمنة بنسبة 

ويبين املثال البياني التالي نسبة إرتفاع مخاطر إلاصابة باألمراض  .ماعدى لحوم الدواجنيوم /

املزمنة مع إستهالك كميات من اللحوم الحمراء، حسب معهد أمراض القلب بمونتريال 

(7102.) 

 
Risques associés à la consommation de viande rouge non transformée ou transformée et l’incidence de diabète de type 2 et 

de maladies cardiovasculaires. Les résultats proviennent de méta-analyses sauf pour l’insuffisance cardiaque. Adapté de Wolk, J. 
Int. Med., 2017. 

 .كندا-بمونتريال القلب أمراض معهد :المصدر

للبروتينات والحامض ألاميني والفيتامينات  يجدر التذكير إلى أن اللحوم الحمراء هي مصدر هام -

  (.fer héminique et zinc)واملعادن كالحديد والزنك  B12خاصة 

اللحوم املستهلك، مع تبجيل  أنواعينصح عديد املختصين في التغذية باملوازنة بين مختلف  -

ألاسماك  إستهالك الحوم البيضاء نظرا الحتوائها على نسب قليلة من الكولسترول، وإستهالك

 . 4خاصة الزرقاء الحتوائها على نسب هامة من ألاوميقا 

VI.  والبيئةالحمراء إستهالك اللحوم: 
باملائة  01فإن إنتاج اللحوم الحمراء يتسبب في ( 7104)حسب تقرير منظمة ألاغذية والزراعة  -

 .وى العالميباملائة من إستهالك املياه على املست 1و ( أكثر من قطاع النقل)من إنبعاث الغازات 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12543/abstract;jsessionid=5930679AF2428BDC0F06747CCA412619.f02t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12543/abstract;jsessionid=5930679AF2428BDC0F06747CCA412619.f02t02
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منظمات دولية بما فيها منظمة البيئة العاملية ومنظمة اليونسكو واملنظمة املالية  2بينت  -

، وذلك في إطار إحداث مؤشر دولي الستهالك املياه، أن (IFC- Banque Mondiale)العاملية 

الخروف كغ من لحم  0، و لتر من املاء 04.111كغ من لحوم ألابقار يكلف حوالي  0إنتاج 

وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار إلى أن أرقام وزارة الفالحة في تونس . لتر من املاء 01,11يستلزم 

نعيش في وضعية ضغط مائي نظرا لتراجع كميات املياه بالسدود وذلك يتوفر حوالي  أنناتؤكد 

توى متر مكعب من املاء لكل مواطن، في حين أن مستوى ألامن املائي يقتض ي تجاوز مس 41,

وبناء على هذه املعطيات، وباإلستناد إلى معطيات بيئية . متر مكعب من املتوفرات للفرد 111

وصحية، تطور في السنوات ألاخيرة تيار هام من املنظمات، يدعو إلى ضرورة التقليص من 

 .إستهالك اللحوم الحمراء وإلاعتماد على تغذية متكونة أساسا من الخضر والغالل


