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المقدمة

1

 مقدمة

للدوروهذاالنامیة،أوالمتقدمةسواءالعالمدولمعظمقبلمنمتزایدهتمامابفالحي الالقطاعیحظى

الناتجمساهمةزیادةفيوالمتمثلةقتصادیة،االالتنمیةأهدافتحقیقفيبهیقومالذيوالحیويالهام

لمختلفالشغلمناصبتوفیروكذامنه،الفردنصیبزیادةوفياإلجماليالمحليالناتجفيالزراعي

األمنوتحقیقللسكانالغذائیةحتیاجاتاالیوفركماالریفیة،المناطقفيخاصةجتماعیةاالالفئات

ضافیةالثرواتمصدراویمثلللصناعة،الزراعیةاألولیةالموادوتوفیرالواردات،حجموتقلیلالغذائي

.للبالد

فيیلعبهالذيللدورنظرا،قتصاداالترقیة فيحساساقطاعاالجزائرفييالحفالالقطاعویعتبر

التيوالبشریةالطبیعیةاإلمكانیاتواستغاللالریفیة،المناطقوتنمیةجتماعيواالقتصادياالالتطور

تغییربسببخیرةاالاآللفیة خاللهامةتغیراتإلىالفالحيالقطاعتعرضوقد , القطاععلیهایتوفر

ومتعددةهامةإصالحاتالجزائریةالفالحةعرفتحیثواالجتماعیة،االقتصادیةالسیاسیة،وضاعاال

والمخطط الوطني , ) 2004- 2001(بدایة من المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة , مختلفةمراحلعبر

،)20014–2009(وبرنامج التجدید الفالحي والریفي , ) 2009–2004(الفالحیة والریفیة للتنمیة

وخاصة في مجال , في مجال من المجالت المجال،منمعینجانبعلىتأثیرلهكانإصالحفكل

. انتاج وتصدیر التمور والذي هو محل دراستنا 

و ,ة عبد العزیز بوتفلیقة رجع اختیار هذه الفترة الى االصالحات الجدیدة التي قام بها رئیس الجمهوریی

وعلیه فالتساؤل , إلیها نضماملالللتجارةالعالمیةالمنظمةمعجادةمفاوضاتفيالدخولخاللمن

:المطروح هو 

زیادة في انتاج و 2014- 2001من هل حققت السیاسات الفالحیة الجزائریة المتعاقبة _ :االشكالیة 

الوطني ؟االقتصادتصدیر التمور بما یعزز ترقیة 



المقدمة
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.طرحها في النقاط التالیة نذه اإلشكالیة عدة تساؤالت فرعیة درج تحت هنوت

قتصادیة ؟االالتنمیةقحقیالزراعي الذيالمحوري و القطاعهما_   

؟انتاج وتصدیر التمور یساهم في ترقیة االقتصاد الوطني هل_ 

هل استطاعة مختلف السیاسات المتعاقبة تحقیق الزیادة في نصیب الفرد و توفیر مناصب الشغل - 

؟في العالم الریفي 

:ات الدراسة فرضی

:یليفیماتتمثلالفرضیاتمنمجموعةبصیاغةقمناأعاله،المذكورةاإلشكالیةعلىالجابة فل

جاءتالتيوالتشجیعوالتحفیزاتوالمؤسسیةوالتشریعیةالقانونیةالمنظومةعرفتهاالتياإلصالحات_ 

.مناخا استراتجي للقطاع الفالحي ومن ثمة تنمیة اقتصادیة توفرأنیمكنبها،

السیاساتكلعنتختلفة األخیر السنواتخاللالجزائراعتمدتهاالفالحیة التيالسیاسةتكونقد_ 

.سبقتهاالتي

.أدى لتنمیة االقتصاد الوطني كلما كان انتاج التمور وفیر وتسهیالت في التصدیر _

:الموضوعإختیارأسباب

:موضوعیةأسباب-أ

:ل االسباب الموضوعیة في مایلي ثتمت

وهنا , الى ارتباطه باالمن الغذائي ان االعتماد المفرط على قطاع النفط في جلب العملة الصعبة یؤدي - 

.تصدیر التمور كبدیل لذلكنقترح 

.  ان عدم االهتمام بالقطاع الفالحي بالدرجة االولى یؤدي الى التبعیة الغذائیة الى الخارج - 
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مما اوجد خلل في عملیة مساهمة هذا , السیاسات الفالحیة السابقة لم تولي اهتمام كبیر بقطاع التمور - 

.  القطاع في التنمیة االقتصادیة 

:ذاتیةأسباب-ب

ي ابن منطقة باعتبار ,المستمر بهذا القطاع في المیدانوالملح ینبع من االحتكاك المباشرزيیان ترك

النه یوفر ید عاملة ,القطاع الفالحي  في واطلب من الشباب خاصة العمل واالستثمارادعوافالحیة و

يتلامركزین على زراعة النخیل وتصدیر التمورو,تاعاطقلايقابلير قفلادو معلاهر ابتعابو ةطشن

. و زیادة  الدخل الوطني جلب العملة الصعبةل, )ةر كسب(رئاز جلابفي العالم جود التمورالحسن و ااربتعت

:المستعملةالمناهج

كاطار منهجي یساعدنا على االلمام , الوصفي التحلیلي الى موضوع الدراسة یمكن طرح المنهج بالنظر 

. بالموضوع من مختلف جوانبه 

: الدراسات السابقة 

الجزائر،فيالنخیلزراعةوواقعالعالمیةقتصادیةاالالمتغیراتظلفيالزراعیةالتنمیةستراتیجیةا- 

الجزائرجامعة،أعمرعزاويالباحثعدادامنالتسییر،وعلومقتصادیةاالالعلومكلیةدكتوراه،طروحةا

النظریاتهماو قتصادیة،االالتنمیةفيودورهاالزراعیةالتنمیةستراتیجیةاالدراسةتناولت،2005سنة

كماقتصادیة،االالتنمیةإستراتیجیةفيالزراعیةالتنمیةومكانةالزراعیةللتنمیةالفكریةواآلراءوالنماذج

التنمیةآفاقعلىالضوءلقاءامعالدولبعضتجارببتحلیلالزراعیةالتنمیةآفاقالدراسة تناولت

التنافسیةللمیزةنتیجةستراتیجیةاكزراعةالمستقبلیةآفاقهابهاالنخیلوزراعةالجزائرفيالزراعیة

.لمنتجاتها

" 2007- 2000دراسة حالة المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة "سیاسة التنمیة الفالحیة في الجزائر - 

من اعداد , تخصص التنظیم السیاسي واالداري , مذكرة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 
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فهمحولالدراسةهذهموضوعیدورتناولت الدراسة , 2010سنة , 3جامعة الجزائر, عیاش خدیجة

و،2007غایةإلى2000سنةمنذالجزائرفيالفالحیةللسیاسةساسیةاالهدافواالسساال

فيالفالحیةللتنمیةالوطنيالمخططثیراتمدىعلىالتركیزمعالوطني،قتصاداالعلىانعكاساتها

.خاصةبصفةالزراعيالقطاعوعامةبصفةالوطنيقتصاداال

: صعوبات الدراسة 

دقةكثراالعملهذالجعلاجتیازهاحاولناوالتي،الصعوباتبعضالبحثعدادافيواجهناد لق- 

خرىالىاتقریرمنالختالفهاحصائیاتاالفيالتدقیقصعوبة, المصاعببعضوجدنافقدوموضوعیة،

جمع البیانات االحصائیة من مؤسسة الى اخرى الذي اعتمدنا علیه فينموذج الباالخص دراسة و,

.  والتماطل في الوقت 
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االطار المفاهیمي للسیاسة الفالحیة   :الفصل االول 

تعریف السیاسة الفالحیة : المبحث االول 

السیاسة الفالحیةتعریف:المطلب االول 

:السیاسة لغویاتعریف- 1: أوال 

والتربیة , وتعني ایضا الترویض والتدریب على وضع معین , من ساس یسوس بمعنى قادة راس 

السیاسةلىا1)العربلسانقاموس(ویشیر. القیام علیه واالهتمام به و , واالشراف على شيء, والتوجیه 

بهاقامسیاسةالمرءوساس،الریاسةبمعنىالسوس،بمعنى

:السیاسة اصطالحا- 2

تعني رعایة شؤون الدولة الداخلیة والخاریجیة 

." والسیاسي هو الذي یعرف فن الحكم , فن الحكم: " فقد عرفها سقراط الفیلسوف الیوناني یانها 

او فن , وهي عنایة بشؤون الجماعة , فن تربیة االفراد في حیاة جماعیة مشتركة ": وعرفها افالطون بانها 

".سیاسي هو الذي یعرف هذا الفنحكم االفراد بریضاهم وال

بصرف النظر عن الوسیلة , وتوحیدها في قبضة الحاكم ,االبقاء على السلطة :" معرفها میكافیلي بانها 

".التي تحقق ذلك 

2".ان السیاسة هي فن حكم البشر عن طریق خداعهم :"ویرى دزرائیلي 

:اصل كلمة السیاسة - 3

:اإلنكلیزیةفيالسیاسةكلمةنا

64ص , 2003دار صادر , 6ط ,لسان العرب, البن منظور 1
.45ص ,2012, دار الفكر الجامعي , االسكندریة ,مدخل العلوم السیاسیة,حسام مرسي 2
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ونكلیزیةاالبینالمفهومعلىاتفاقشبههذاوفيpoliticsالفرنسیةوفيpolitiqueمنمشتقة

فيغریقلالمعروفةكانتالتيالمدینةدولة(واالدولةتعنيوهيإغریقیةااالكلمة.1polisالفرنسیة

سیاسةلفظیذكرعندمانهاصلواال،وثیقةرابطةوالدولةالسیاسةبیننافیهالشكومما)عصرهم

للمواطنتعنيالسیاسةكانت،الدولةحكومةفي،كثراوبتحدیدبالدولةاناشلهنهامنهیفهموسیاسيا

.الدولةوظائففيالمساهمةوهوالسیاسيالعملممارسةعلیهیحتمخالقیااو وطنیاواجبانابغریقيا

نانهاشمنماكلهویهار فيفالسیاسة( الیوناننظروجهةعنبقوةعبررسطوانابالذكروالجدیر

2)الذاتيواالكتفاءالكفءوالتنظیماالستقرارهمهاامتمیزةخصائصلهمجتمعفيالخیرةالحیاةیحقق

:العربیةاللغةفيماا- 4

زعماءلسانعلىواالشعریةالقصائدفيوردكماقدیمةتاریخیةفترةإلىسیاسةكلمةصلافیعود

الفارقنايامختلفةلظروفحاالتتعكسنهاالوالمعنىالهدففيتباینتوقد.وائلاالوقادتهمالعرب

عندالسیاسةمصطلحمضامیناختالفتباینفيساسییناعاملینكانااالجتماعيالحدثوالتاریخي

في) الحطیئةبالمعروفالعبسيجرولملیكةبوا(هوالعربیةفيسیاسةكلمةوردامنولاو العرب

:الشماسلؤيابنبغیضمدح

والجدالحفیظةجاءغضبواوانأناتها       بعیداً أحالماً یسوسون

)والبخاريمسلمالصحیحین( فيوردماهذاوالزعامةوالقیادةالحكمفنراهاالسیاسةمعانيتباینتوقد

.الحكمبمعنىهناوالسیاسة))األنبیاءتسوسهمإسرائیلبنوكانت((قوله) ص(الرسولعن

1Farah ,laham, f.s.aloine, POLITICAL DICTIONARY ," Interational conference terms . English.Freqch.arabic".DAR
AL kotob AL-ilmiyah , lebanon ,2004,pag15

45ص, مرجع سابق , حسام مرسي 2
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:السیاسةمعنى-5

مصافإلىهمیتهاافيتسمو تاوبد،االجتماعيالواقععلىنفسهاتفرضالسیاسةظاهرةخذتا

ماشاءسیاسیةأحداثمنالعالمهذافيحولهیدورمابكلثراامتالفردصبحافقد،العصرهذاولویاتا

حتىالظاهرةهذهبحقیقةالفردیقناناوما,السیاسیةالعشرون الظاهرةالواحد و القرنأصبحولقدبىا

سیاسة،قانونیةسیاسة،اجتماعیةسیاسة،اقتصادیةسیاسة(فهناكسیاسةعندهشيءلكلصبحا

)1إلخ...زراعیةوسیاسةریاضیةوسیاسة،مالیة

فالحةتعریف ال: ثانیا

:التعریف لغة - 1

الِفَالَحةُ 

..2القیاُم بشئون األرض الزراعیة ِمْن َحْرٍث وزرع وريٍّ ونحو ذلك: الِفَالَحُة 

:یفلح ، فالحة - فلح 

زین البیع والشراء للبائع والمشتري منهم: فلح للقوم أو بهم -

:فالحة 

.3حراثة وزراعة-2. مصدر فلح -1

.76ص ,1986,باعة ات للنشر والطیعود,بیروت ,4ط,مدخل الى علم السیاسیة ,جان مینو 1
.44ص , 2004, مكتبة الشروق الدولیة , 4ط, المعجم الوسیط, مجمع اللغة العربیة 2

.89ص , 1992, دار العالم للمالیین, 7ط, المعجم الرائد, جبران مسعود 3
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تعرف الزراعة بأنها علم وفن وصناعة انتاج المحاصیل النباتیة : اصطالحاالزراعة التعریف -2

.والحیوانیة النافعة لإلنسان

نها اان ینظر إلى الزراعة قدیما على نه كالر تعریفا حدیثا نسبیا نظرانها علم یعتباتعریف الزراعة ب

في التربة ثم تركها لتنمو تحت الظروف الطبیعیة حتى یحین موعد حصادها مجرد عمیلة بذر البذور 

و تقلیدیة وثالثة نامیة، والزراعة اخرى متخلفة اإلى زراعة متقدمة و فتحصد وتصنف الزراعة العالمیة

. لى إشباع رغبات السكانادى اسالیب إنتاجیة جدیدة عصریة مما االمتقدمة هي التي یتم فیها استخدام 

ي قدیمة ااستخدام عناصر إنتاجیة تقلیدیة و التقلیدیة فهي الزراعة التي یتم فیهااما الزراعة المتخلفة ا

.غیر متطورة في إنتاج سلع زراعیة تقلیدیة ال تكاد تشبع رغبات السكان 

ي تلك ا، عةتقع بین الصنفین السابقین من الزراما الزراعة النامیة فهي تلك النوع من الزراعة التي ا

.1إنتاجیة عصریةوسائل سباب التقدم عن طریق استخدام اخذ بات تاات التقلیدیة التي بدعر ز ال

.فالحیةتعریف السیاسة ال: ثالثا 

جراءات والتشریعات التي تتخذها السلطات العامة لزراعیة في مجموعة متكاملة من االتتجسد السیاسات ا

التنمویة طهداف محددة تتضمنها الخطابعض الهیئات الخاصة بغیة تحقیق في الدولة وتساهم فیها

من الغذائينتاج لتحقیق االااللى تشجیع زیادةاهداف غالبا ما ترمي الزراعیة هذه اال

وهذه األهداف ,نتاجهاوة بین الطلب على الغذاء و وتكثیف الجهود لتضییق الهوزیادة العائد من الصادرات 

یضا اة المعوقات كما تتطلب من الدولة یضا مساعدة المزارعین للتغلب على جملاتتطلب من الدولة 

:متحصل علیه من ,مناهج بحثها- اهمیتها -الزراعة مفهومهاحنان عبد الكریم عمران الدلیمي1
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid=34810 1412یوم السبت

.17:05. الساعة 2013
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هداف المختلفة تعد السیاسة الزراعیة فرعا من فروع السیاسة االقتصادیة لذلك الموازنة بین مجموعة من اال

.1وجب التنسیق بینها وبین باقي السیاسات

هداف و مجموعة من االاعن خطة محددة تستهدف تحقیق هدف عبارة" خرى كما تم تعریفها بصیغة ا

.في فترة زمنیة معینة 

لسوق في حالة عدم استقرار هذا كثر فعالیة من اانمط لتخصیص الموارد " نها اجاء تعریفها على 

یجة عدم تسواق الزراعیة نخل الدولة في االن السیاسة الزراعیة هي تداالتعریف، باوضمن هذ، خیراال

.2احتیاجاتها الغذائیةطبضاستقرارها قصد 

:قدیم برامج السیاسات الزراعیة ال بد من تول

.وضاعفضل االاف والمشكالت وتحدید الظرو فحص- 

تحقیق االحتیاجات الغذائیة دقیقا بهدفرحة ووصفها وصفا تالمقدراسة عناصر السیاسة الزراعیة-

.للسكان

.سالیب للتشریعات والعادات والتقالید السائدةاالمعرفة مدى مالءمة -

.هداف المنشودة ومقارنة تكالیفها مع الفوائد المحققةسالیب في تحقیق االلتعرف على مدى فاعلیة اال- 

:متحصل علیه من , الدول العربیة السیاسات الزراعیة في,خلیل حسین 1

http//drkalihussein.blogspot.com/2011/02/blog-post_8453.html

.17:05الساعة ,2013-12-14,یوم السبت 
74، ص؛ 2008، جامعة قسنطینة، دكتوراهاطروحة، "الزراعة الجزائریة بین االكتفاء والتبعیة"فوزیة غربي، 2
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فالحیةنواع السیاسات الا:المطلب الثاني 

مختلفة وذالك قصد الوصول الى ي دولة عبر التاریخ عن التدخل في تبني سیاسة زراعیة الم تتخلى 

سیادة .میم أمنها الغذائي الذي أصبح یهددبغیة تا, وبعد التصدیر الى الخارج, عملیة االكتفاء الذاتي 

:   ومن خالل ذلك یمكن تقدیم تصنیف للسیاسات الزراعیة كاآلتي , الدول وبقائها

:ات الثورة الزراعیةسیاس_ 1

ذا لم اولكن الثورة تبقى منقوصة , رالیةاللیبو اقترن مفهوم الثورة الزراعیة بمفهوم الثورات االشتراكیة

في صالح كادحي الزراعة وتحریر الفالحین من سیطرة كبار المالكین (لة الزراعیةاحل المستقترن ب

ت والتدابیر والوسائل التي تعتمدها الحكومات اإلجراءا" حیث یعني هاولكن اختلف مفهوم, )العقاریین

ة اإلنتاج الزراعي إلحداث جذري وجوهري في أنماط االستثمارات الزراعیة السائدة، مما یسهم في زیاد

والحیواني كما ونوعا بهدف تلبیة الطلب المحلي على المحاصیل الزراعیة والمنتجات نباتيبشقیه ال

.1یرالغذائیة وتحقیق فائض منها للتصد

شكال والصور ي الرفض الجذري لكل االان الثورة تعني التغیر الشامل امن خالل التعریف یتبین ب

نتاج عیة، ولما ال الوصول إلى فائض االالسائدة للوصول إلى حد االكتفاء الذاتي من السلع الغذائیة والزرا

. یسمح لها بالتصدیر والحصول على العملة الصعبة

:الزراعيسیاسة التوجیه _ 2

ن الحریة ایوروبا الغربیة، وتجمع بین مبداسمالیة وبشكل كبیر في دول اونجدها بین الدول الر 

,      متحصل علیه من  :  إشكالیة التنمیة الریفیة في الجزائر بین النظري و التطبیق)یومعالي(رشید 1

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/13739.html 10:36ساعة  20032013یوم
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منت هذه السیاسات فعالیتها من خالل زیادة احكومي في الحاالت الضروریة، وقد االقتصادیة والتدخل ال

.1الفائض االقتصادي من الزراعة

:سیاسة اإلصالح الزراعي_ 3

هو مجموعة من اإلجراءات التشریعیة والتنفیذیة التي تقوم بها السلطات العامة " زراعي اإلصالح ال

رض الزراعیة من حیث ملكیتها وحیازتها والتصرف بها، ایجابیة في الحقوق المتعلقة باالحداث تغییراتال

الثروة عدالة فيكثر اوضمان توزیع و تقلیصه ارض الزراعیة لغاء احتكار االاات لینجم عن هذه التغییر 

.سمالیة واالشتراكیةاصالح الزراعي في الدول الر ، وعرف تطبیق اال"والدخول

الح الزراعي عن طریق صبتطبیق قوانین االسمالیةاصالح الزراعي في الدول الر الطبق احیث 

راضي الزراعیة بضغط من كبار المالكین میم االالى، وذلك من خالل قیام الدولة بتعالضغط من اال

راضي التي تم الحصول على التعویضات على هذه االالزراعیین للتخلص من األرض األقل خصوبة و 

.2میمهاات

سفل، ویكون سلوب الضغط من االاصالح الزراعي بتطبیق قوانین االبالنسبة للدول االشتراكیة فكان و 

الحركة الفالحیة، عن طریق الضغط من المعارضة السیاسیة والمظاهرات واالحتجاجات التي تقوم بها

ذا قامت الدولة باحتواء اف, و فشلها في قمع المعارضةاالقوانین حسب درجة نجاح الدولة ویكون تطبیق

الحركة 

85فوزیة غربي، مرجع سابق ص 1
یوم الثالثاء http://www.marefa.org/index.php:متحصل علیه من ,اإلصالح الزراعي,نصالح وزا2

23:34,على الساعة ,18032014
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ذا اما اضرر بكبار المالكین الزراعیین، ذا كانت تلحقامیم انها ال تقوم بتطبیق قوانین التاالفالحیة ف

.1ة الفالحیة كما حصل فى المكسیك وفنلندان الدولة تستجیب لمطالب الحركاحدث العكس ف

هداف السیاسة الفالحیة ا:المطلب الثالث 

دولة،يافيبهاالكليرتباطهاالنظراةاالقتصادیالتنمیةعناصرهمامنالفالحیة السیاسةتعتبر

للترابطنظراعام،بشكلاالقتصادیةالتنمیةهدافاضمنتدخلالفالحیةالسیاسةهدافانافوبالتالي

السیاسةهدافاتحقیقنایعنيماوهوالتنمویة،الجوانبمنالعدیدفيعناصرهابینفیماوالتداخل

تحقیقإلىتهدففالحیة الالسیاسةناحیثاالقتصادیة،التنمیةهدافامنلجزءتحقیقهوفالحیةال

:یليما

متوسطمنیرفعممااإلجمالي،الوطنيالدخلضمنیدخلالذيالزراعيالوطنيالدخلزیادة-1

.الزراعیةتحسینو الناتجفيالنموزیادةطریقعنهذاویتمالحقیقي،من الدخلالفردنصیب

زیادةوٕالىكذلك،تزایدفيهمالذینالسكانطرفمنالمتزایدالطلبلتلبیةالغذائينتاجاالزیادة-2

خرى،االالقطاعاتمطالبتغطیةخاللمنجدیدةوظائفخلقوالىالواردات،منالصادرات والحد

.قطاع الصناعةخاصة

القطاععلىمعیشتهمفيسكانهایعتمدالتيالریفیةالمناطقفيخاصةالسكانمعیشةمستوىرفع-3

باإلضافةوغیرها،ومسكنوملبسكلاممنالمادیةالضروریاتفيزیادةتحقیقخاللمنوهذاالزراعي،

.المناطقهذهفيوالثقافةوالتعلیمصحةمناالجتماعیةالخدماتمنمالئممستوىتحقیقإلى

الماديالناتجمنقدركبرانتاجاعلىالعملخاللمنمستمرةبصفةقتصادياالستقراراالتحقیق-4

وأنخاصةوتكنولوجیا،طبیعیةومواردعاملةیدمنالمتاحةللموادستغاللاعلى مستویاتاوتحقیق

یتطلبممااإلنتاج،وموسمیةالمناخیةبالظروفرتباطهابسببستقراربعدم االیتمیزالزراعياإلنتاج

.موقع الكتروني سابق , نصالح وزا1
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زیادةفيوالتوسعالريمشاریعوٕاقامةاألراضي،ستصالحاالمختلفة كالمجالتفياإلستثمارفيالتوسع

.قتصادیةاالإلى القطاعاتالعاملةالیدهجرةمنوالتقلیلالمحاصیل

مختلففيالموجودةالوحداتتطویرواجدیدةنتاجیةاوحداتستحداثابنتاجياالالهیكلفيالتوسع-5

ستخداماعلىوتدعیمهاسياوالر فقياالالتوسعخاللمنالحیوانیة،واالنباتیةسواءالفروع الزراعیة

حیوانیةوسالالتمحسنةوبذورآالتمناإلنتاجمدخالتأحسنتوفیرمعنتاج،في االالحدیثةالطرق

.الزراعيرشادالطریق اعنومتابعتهاجیدة،

منالكثیراعتبرهوالذينتاجیة،االالفنونوتنمیةتطویربهیقصدوالذياالقتصاديالتقدمتحقیق-6

إلىاالستثمارمعدالتارتفاعیتیححیثهدافها،اهماو االقتصادیةالتنمیةعناصربرزااالقتصادیین

ویتحققواالستثماراالدخارمعدالتعلىمباشربشكلیؤثرالذيالوطني،الدخلنمومعدالتارتفاع

:هماساسیناشرطینبتوفرهذا

.والدقیقةالمتواصلةالعلمیةالبحوثتوفر-

االستثماراتأواإلنتاجیةاألموالرؤوستراكم-

التياالجتماعیةالطبقاتمختلفبینالوطنيللدخلعادلتوزیعبهاویقصداالجتماعیة،العدالةنشر -7

الزراعيالنشاطمنافعتوزیعفيالعدالةوكذاطبقة،كلفرادامختلفوبینتحقیقه،فيساهمت

الحكومات لمعظمساسياالالهدفوهونتاج،االفيالمشاركینبین

مداخیلعلىالحصوللهمیتسنىحتىالریفیة،المناطقلسكانخاصةالشغلمناصبتوفیر-8

.1االستقرارلهموتوفراحتیاجاتهمتلبي

ذكرة م,"آثار تحربر التجارة العالمیة للمنتجات الزراعیة على القطاع الزراعي في الدول العربیة ",بن عمر االخضر1

77ص ,2007- 2006,جامعة الجزائر مذكرة ,نقود ومالیة :في علوم التسییر تخصص ,الماجستیر 



االطار المفاهیمي للسیاسة الفالحیة:ول الفصل اال 

14

مقومات  السیاسة الفالحیة : رابع المطلب ال

هم المقومات السیاسة الفالحیة والمرتبطة التطرق الى ایمكن, المطلب السابقهداف المقدمة في لبلوغ اال

:یليفیمابالموارد الطبیعیة والظروف المناخیة والثروة النباتیة والحیوانیة والتي یمكن تلخیصها 

:الزراعیةراضياال-1

العملمنالبدستراتیجیةاثروةیجعلهامماالزراعي،نتاجلالساسیةاالالقاعدةالزراعیةرضياالتمثل

تزویدهاطریقعنوتوسیعهاتحسینهاعلىالعملخاللمنالمتاحة،بالوسائلوتنمیتهاحمایتهاعلى

والتصحرنجرافواالالعمرانيالتوسعمنوالحداألراضيستصالحابوالقیامالعضویة،بالمحسنات

محاورثالثةطریقعناإلنتاجزیادةلىایهدفعلیهاالزراعيالنشاطممارسةیجعلماوهووالتملح،

.)األفقيالتوسع(المزروعةاألراضيمساحةبزیادةنتاجاالزیادةمحور- :هي

.)المحصوليالتكثیف(المحصولیةالمساحةبزیادةنتاجاالزیادةمحور-

.)الرأسيالتوسع(المساحةوحدةإنتاجیةبزیادةنتاجاالزیادةمحور-

الثانيالمحورعلىتركزالمتقدمةالدولنافنجدخرى،الىادولة منرالمحاو هذهتطبیقویختلف

علىتعتمدتزالالالنامیةالدولماانتاجیة،االزیادةفيالتقنيالتقدمعلىعتمادهاالوذلكوالثالث،

لتوفیركذلكبلراضياالستصالحالفقطلیسضخمة،ستثماراتالىاتحتاجیجعلهامماول،االالمحور

ناالدولهذهعلىلذا،)الخ...الجسور،بناءالكهرباء،,توصیلالري،شبكاتطرق،(التحتیةالبنیة

كفاءةوأحسنإنتاجیةأكبرلهایتیحالذيوالثالثالثانيالمحوربتطبیقهاالتقدمةالدولحذوحذات

.1تكلفةوبأقلالزراعیةاألراضيستخدامال

الجامعة،شبابمؤسسةاإلسكندریة،،مصر،اإلسالمياإلقتصادفياإلستثمارشركاتسلیمان،بنخلفالنمري1
.100ص،2000
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:المائیةالموارد-2

ناحیةمنمحدودیتهابحكموذلكالزراعیة،التنمیةمكانیاتالالرئیسيالمحددالمائیةالمواردتعد

علىالكبیرةالضغوطاتلىاباإلضافةالنامیة،الدولفيأخرىناحیةمنستخدامهااكفاءةوانخفاض

:یليفیماوالمتمثلةستخداماتهاا

.السكاننمومعدالترتفاعا-

.المختلفةالبیئیةالمواردوتدهورالتصحروزیادةالعالم،یشهدهاالتيالمناخیةالتغیرات-

.العالمسكانغلبیةالالمعیشةمستوىلتحسننتیجةالمسبوقوغیرالهائلالحضاريالتطور-

خاصةالمائیة،المواردستنزافالىاوتؤديأدتالتيالمستدامةغیرنتاجیةاالالزراعیةنماطاال-

.الجوفیةالمیاهفيوالمتمثلةمنهاالمتجددةغیر

.الزراعیةالمجاالتكافةفيفعالةبصورةالحدیثةالريتقنیاتستخداماعدم-

1.المیاهاستخدامفيالترشیدبثقافةوالمتعلقالجدیدةاألجیاللدىالوعيغیاب-

منهاالنامیةوخاصةالدولعلىتفرضالمائیةالمواردومحدودیةوالضغوطاتالمشاكلهذهنا

:علىالعملخاللمنخاصبشكلالزراعيالقطاعتنمیةوفيعامبشكلستعمالهااكفاءة رفعضرورة

النظمتباعابالحقلیةالريكفاءةورفعالرينظمةالالتحتیةالبنیةكفاءةتحسین-

. )المحوريالرشالتقطیر،(الحدیثة في الري  

الريمیاهتقتصدالتي)المساحةفيالمنتجةالكمیة(المحصولنتاجیةاطرقتباعا-

.التكالیف وتخفض

دمشق،الزراعیةوالسیاساتالمؤسسيالتحریرفيالمساعدةمشروع،الغذائياألمنحولالنهائيالتحریرسالم،حمدي1
34ص 2000،األولكانونسوریا،
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اآلبار،وحفرالمائیةالحواجزنشاءاو السدودبناءطریقعنالمائیةالمواردتنمیة-

والنباتوالحیواناإلنسانحیاةفيالهامالموردهذالتسییرومستدامةشاملةسیاسةووضع

.1المائیةبالثرواتهتمامواالالمائیةالرصدسالیباو شبكاتوتطویرتوسیع

:والنباتیةالحیوانیةالثروة-3

نظاميالالرئیسيالهدفنالالزراعیة،التنمیةمقوماتمنوالنباتیةالحیوانیةالثروةتوفریعتبر

ستثمارابكفاءةرتقاءاالخاللمنالمجتمع،فرادالقتصادیةاالالرفاهیةتحقیقإلىالسعيهوقتصاديا

معیتفقوالذيالعطاء،علىوقدرتهاستمرارهاالضمانوصیانتها،المتاحةوالنباتیةالحیوانیةالمواردهذه

بالكفاءةالزراعیةنتاجیةاالالمواردهذهستثمارایمكنوحتىالزراعي،للقطاعقتصادیةاالالتنمیةهدافا

بالمستوىوالغذائیةالزراعیةالمنتجاتمنستثماراتاالهذهنواتجتكوننامراالیستلزمقتصادیة،اال

ناحیةومنناحیة،منهذاالخارجیةواالداخلیةسواءسواق،االبمتطلباتیفيالذيوالكیفيالنوعي

الغذائیةالسلعمنالمجتمعباحتیاجاتالوفاءإلىوتطویرهاالمواردهذهتنمیةفيستثماراالیحققخرىا

هذافينتاجياالستثماراالعملیاتعلىالقائمینالمجتمعفرادالالكریمالعیشفرصویخلقسیة،یالرئ

2القطاع

, وواقع زراعة النخیل في الجزائر "استراتیجیة التنمیة الزراعیة في ظل المتغیرات االقتصادیة العالمیة "عزاوي أعمر 1

.9ص, 2005جامعة الجزائر , وعلوم التسییر ةاالقتصادیكلیة العلوم , قتصادیة العلوم اال, اطروحة الدكتوراه
6ص,2006- 11-09القاهرة , حلقة نقاش على هامش اجتماع الجمعیة العمومیة للمجلس العربي , عامر الجبارین2
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االبعاد االستراتیجیة للسیاسة الفالحیة  : المبحث الثاني 

البعد االقتصادي: المطلب االول  

یعرضها للتبعیة الغذائیة الدائمة مما یعنى من الغذائي وفشل هذه السیاسات یهدف هذا البعد لتحقیق اال

.منها الغذائيلتحقیق اراد یویؤدبها الى االستزیادة عجز میزان مدفوعاتها

سواق اعها في االفسعار نتیجة ارتل لخطر ارتفاع االن االعتماد على االستیراد یعرض الدو اكذلك ف

ةمیزان مدفوعات تلك الدولضافة إلى عجز، باالالعالمیة وبالتالي فقد العملة المحلیة قیمتها الشرائیة 

میة الناجم عن اتجاه تنعاقة مسیرة التطور والالى اا رضهوفقدان عمالتها لقیمتها الشرائیة، نجد كذلك تع

1.فراد المجتمعریع مقابل توفیر الغذاء الالزم الالدول إلى تخلیها عن المشا

البعد السیاسي: المطلب الثاني 

من السیاسي، ویظهر ذلك من خالل اعتماد الغذاء كوسیلة ضغط من الغذائي ارتباطا وثیقا باالبط االتیر 

الغذاء مدى استخدام تظهر احداث ا، ولقد شهد العالم عدة للمواد الغذائیةالدول المستوردةسیاسیة على

زمة امدادات الغذائیة لمصر بسبب تم وقف اال1956ففي سنة ,  نظمةكسالح سیاسي للضغط على اال

ما في سنة اتحاد السوفییتي و سلحة في االار االشمت صادرات الغذاء كسالح لوقف انتالسویس، واستخد

على مصر بدل زراعة قامت الوالیات المتحدة األمریكیة بفرض إنتاج الفراولة من أجل التصدیرفقد1994

2.وبالتالي یصبح وسیلة ضغط سیاسیة على مصر,عیتها لها في هذا المنتجتبالقمح لتضمن 

.268، ص؛ 2007جامعة الجزائر، "أطروحة دكتوراهإشكالیة العقار الفالحي وتحقیق األمن الغذائي، "حوشین كمال1
، 2009الصادق عوض بشیر، تحدیات األمن الغذائي العربي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، الطبعة األولى، 2

.20ص
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البعد االجتماعي: المطلب الثالث

ة حبصورة صحیلكي تستمر حیاته في اإلنسان التي یحتاجها ساسیة هم الحاجات االار الغذاء من تبیع

العجز الغذائي وانتشار ظاهرة الجوع وسوء التغذیة، لم تعد مشكلة الغذاء مجرد مشكلة نتیجةونشطة، و 

زمة الغذاء ا لة اومن المظاهر االجتماعیة لمس, یة اقصادیة وسیاسیة بل تعدت لتصبح مشكلة اجتماع

:ما یلي

نتاج الزراعي مما یدفع إلى البحث عن عمل في داخیل المزارعین نتیجة انخفاض االض مانخفا-

.قطاعات غیر زراعیة

.لى المدینة بحثا عن العملانتیجة نزوح المزارعین من الریف ار البطالةشانت-

یجة االعتماد تیؤثر على االستقرار االجتماعي نمماسواق العالمیة سعار الغذائیة في االارتفاع اال- 

.1المتزاید على االستیراد

. 22, مرجع سابق , الصادق عوض بشیر 1
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ائري ومساهمته في تنمیة واقع القطاع الفالحي الجز : الفصل الثاني 

الوطنياالقتصاد 

واقع القطاع الفالحي الجزائري :المبحث األول 

همیة القطاع الفالحي الجزائري ا:المطلب األول 

االقتصادیةالناحیتینمناالقتصاديالبنیانفيمهمامركزاالجزائرفيالفالحي القطاعیحتل

القطاعهذادوربهاتسمالذيالقصورنافالقطاع،لهذاالملموسةاألهمیةمنوبالرغم.واالجتماعیة

الزراعیةالسیاساتوتسعى.جمالياالالمحليالناتجفيالمتواضعةمساهمتهخاللمنجلیایظهر

بالنسبةالذاتياالكتفاءلىاالوصولتتوقعنهاابلالغذائي،مناالمنعالیةنسبةتحقیقلىاالمتبعة

یحدث،لمذلكناغیرمنها؛بعضفيللتصدیرفائضتحقیقإلىوالسعيالغذائیة،السلعألغلب

بماالزراعيالقطاعتنمیةضرورةعلىالزراعةبمیدانالمهتمینلدىاالقتناعویسود.متعددةالعتبارات

النهوضیعدوالذيالزراعي،التصنیعبقطاعالنهوضعلىوالقدرةالعالمیة،المنافسةمكانیاتالهیضمن

1.الزراعيللقطاعبالنسبةالنمواستمرارمتطلباتهمامنالعالمیةالتنافسیةقدرتهوزیادةبه

لقطاعمالئمةاقتصادیةسعارابوالمادیةالبشریةالمدخالتتوفیرفيفالحي الالقطاعتنمیةوتتحدد

علىالطلبزیادةلىایؤديبما,فالحيالبالقطاعالدخلمستوىرفعتعنينهااكماالزراعي،التصنیع

فالحي الالقطاعومخرجاتمدخالتعلىالطلبمنمزیدوخلقبلالزراعي،التصنیعقطاعمخرجات

مخرجاتعلىالطلبمنمزیدایعنيالزراعيالتصنیعبقطاعالنهوضفإنخرىاناحیةومنذاته

الجزء,الجزائر, للعلوم االقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة, "الفالحة واالمن الغذائي في الجزائر":ساكر العربي محمد1

.88ص , 1,2001العدد, 39



واقع القطاع الفالحي الجزائري ومساهمته في تنمیة االقتصاد الوطني:الفصل الثاني

20

الدخلمستوىرفعمنومزیداللتصدیرالطلبمنومزیدامنتجاتهعلىالطلبمنومزیدافالحيالالقطاع

.لنموهماطبیعیةكنتیجةالقطاعینعلىالعالميالطلبنمواستمرارعلىعالوةهذاالقطاع،في

قد واجه العدید من المشاكل والصعوبات الموروثة عن الحقبة االستعماریة ن قطاع الفالحة في الجزائرا

.نتیجة لتهمیش واستغالله من طرف المعمرین في زراعة الكروم لتلبیة االحتیاجات االوروبیة 

عموما،النامیةوالدولالجزائرفيفالحيالالقطاعمشكلةمنهاماجانبافلعلالالحقةالمراحلفيماا

( الكاملباعتمادهاالتنمیةمخططاتبدایةمنذالمتبعةالسیاساتضحیةوقوعهفيعامةبصفةیتمثل

التيالمتوازنةغیرالتنمیةستراتیجیةانهجتباعابللتنمیة،ساساكالتصنیعإستراتیجیةعلى)والخاطئ

خصوصاخرى،االالقطاعاتهمالاو قصوىهمیةاالثقیلةالصناعةفروعوبعضالمحرقاتقطاعتولي

1الغذائیةوالصناعاتالفالحيكالقطاعالواسع،الجماهیريباالستهالكالمرتبطةتلك

الجزائريمقومات القطاع الفالحي:الثانيالمطلب

توفیر الغذاءتساعدها ل,كلم مربع2,381,741كبر الدول العربیة مساحة حیث بلغت ار الجزائر من عتبت

.الضروري للمواطنین 

:الموارد الطبیعیة: الو أ

ا الغذائي عن طریق االعتماد على همناما یؤهلها لتحقیق مطبیعیة هامة تتمتع الجزائر بموارد زراعیة 

:هم هذه المواردانتاجها المحلي وفیما یلي ا

: صنافالى ثالثة اراضي ف هذه االینیمكن تص: راضي الزراعیةاال-أ

راضي دخل في نطاق االي المستغلة وغیر المستغلة والتي تراضوتشمل اال:القابلة للزراعةراضي اال-1

ویتم استخدام هذه,ملیون هكتار42.2راضي القابلة للزراعة بونقدر مساحة اال, لممكن استصالحهاا

.43ص,2012,نةاتبعةامج,ریتسجامةر كذم"رئاز جلايفيئاذغلامنالاقیقحتقافآو ةیعار ز لاةسایسلا",حزار بالل 1
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1متروكةناك مساحات دیمة والموسمیة ومساحة للغابات والمراعى وهاج المحاصیل المستنتاراضي في اال

مكانیات زراعیة هامة اوتوافر على في الجزائرالفالحیةراضيوالجدول التالي یوضح استخدام اال

)1(جدول رقم

توزیع األراضي القابلة للزراعة في الجزائر

)هكتار(المساحة

)%(النسبة المساحة البیان 
8.381.68019,7المساحة الزراعیة الصالحة 

32.824.41077,8مراعي ومجاري 
1.063.5102,5غیر منتجة–اراضي االستغالالت الفالحیة 

42.209.600100االجمالي 
الكتاب السنوي لالحصائیات الزراعیة العربیة: المصدر

% 19.7راضي الصالحة للزراعة ختالل الواضح بین نسبة مساحة االمن خالل الجدول یتضح لنا اال

الزراعي ولذلك وجب على الحكومةنتاجاال، وهو ما ینعكس سلبا على %77.8ونسبة المراعي والمجاري 

.                              نتاجة بما یحقق لها زیادة في االراضي الصالحة للزراعسیع االتو 

وهي صغیرة %2.5غیر المنتجة والتي تمثل الالحیة فراضي االستغالالت الاى ذلك هناك لاضافة باال

بدیدا تن ذلك یعدد نتجة بصورة دائمة، الهكتار غیر م1.063.510كثر من ان یبقى اال انه ال یعقل ا

.رضلعنصر اال

ات من هذه الغابلفنها تختاال انها تشغل مساحات شاسعة، اوما یالحظ كذلك على مساحة الغابات 

جیدة وبقایا غابات فة مغطاة بصورة ثیذ المالحظ وجود غابات كایتها، نتاجاحیث كثافتها ودرجة نضجها و 

والتعدیالت واالستغالل التجاري الجائر، والحرث، لى االنتهاكاتالى جانب تعرضها امتدهورة، هذا 

.38، ص 0200، جامعة الجزائر، ماجستیرمذكرة، "القطاع الزراعي الجزائري وتحدیك العولمة"لزناقي إبراهیم، 1
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نتاجیة تدهور خصائصها من حیث النواة واالمراض، والجفاف، مما یساهم في ، واالئقلحراوالتحطیب، وا

.البیئيازنلتو فة واوالكثا

للزراعة، ورغم كبر راضي القابلةخذ النسبة الكبیرة من مساحة االاتالجزائر فما فیما یخص المراعي في ا

ادیة، منها عدم تصالفنیة واالقسبابنتاجیتها من اللحوم لعدد من االابانخفاض نها تتمیز اال امساحتها 

ة یسهم إلى مراعي مرویمساحات من تلك المراعين تحویلنقاط المیاه والرعي الجائر لذا فانتظام توزیع 

واني بجانب زراعة الحبوب والبقولنتاج الحیمواسم الجفاف وبالتالي تحسین االفيالفعاالفي توفیر 

.المستدامةت والزراعا

: راضي الصالحة للزراعةاال-2

:نتاج الزراعي حیث جاءت مساحتها على النحو التاليراضي المستغلة فعلیا في االویعبر عنها باال

)2(رقمجدول

توزیع األراضي الصالحة للزراعة في الجزائر
)هكتار(الوحدة

)%(النسبة المساحة البیان 

4.109.96549,77معشوشبةاراضي 

3.382.88040,7اراضي مستریحة

703.9698,4مروج طبیعیة

99.4341,2الكروم 

25.4340,2الزراع المثمرة

8.321.680100االجمالي
2000العربي الموحد االقتصاديالتقریر: المصدر
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ن اوهو ما یعني ملیون هكتار،8.3ن المساحة الصالحة للزراعة بلغت انالحظ من خالل الجدول 

راضي الزراعیة في الجزائر، حیث لح للزراعة، وبالتالي محدودیة االكبر من المساحة غیر صاالجزء اال

.من مساحة البالد% 3.5ي اراضي القابلة للزراعةمن اال% 19.8مثلت كما ذكرنا سابقا 

مزروعات عشبیة وأراضي(ث والتي نتقسم إلى األراضي على أراضي صالحة للحر وتشتمل هذه

واألراضي, )رة وكرومثممروج طبیعیة وزراعات م(تقسم إلى ، ومزروعات دائمة والتي )مستریحة

بعد المزروعات العشبیة وهو ما یعنىراضي الصالحة للزراعةكبر نسبة من االاالمستریحة تمثل ثاني 

مكانیات و التصحر ولنقص االالى مشكل الجفاف اما اغیر مستغل وهذا راجع يراضالكبیر من االالجزء 

.الالزمةالستغاللها

راضي المستغلةمساحة االتوسیعراضي قصد الح هذه االتصقامت الجزائر بمجهودات كبیرة السولذلك 

راضي لكن ذلك لم یسهم في هذه االاللة قوانین وتشریعات لتشجیع استغفي الزراعة، حیث صدرت عد

.زیادة حجم المساحة الصالحة للزراعة

:المساحة المحصولیة-3

، والمالحظ "ة في سنة واحدة زراعیراضي التي تزرع فیها عدة محاصیلتلك المساحة من اال" وهي 

ي زراعة محصول واحد في السنة، احادیة نها تطبق الدورة االاراضي الزراعیة في الجزائر غلب االاعلى 

تقنیات حدیثة تحافظ على تباع اعي وزیادة الدورات وذلك عن طریق ولذلك وجب علیها تطویر العمل الزرا

.1رضاالنتاجیةازید في تبة و تر نوعیة ال

, القطاع الزراعي في الجزائر استراتیجیة وآفاق التعامل مع عملیة االنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة ",عبد القادر فاضل 1

47ص ,2007,جامعة الجزائر ,اطروحة  دكتوراه
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:الموارد المائیة- ب 

:لى میاه سطحیة ومیاه جوفیةا) حجم المیاه (المصادر 

ملیار 15.4وقدرت كمیتها ب , نهار والتي قلیلة في الجزائروتشمل میاه الودیان واال: المیاه السطحیة—

الموارد مطار االر بوتعوالباقي یصب في البحار والشطوط،% 20متر مكعب في السنة وال یستغل منها 

ي السنة، ملیمتر ف13325ساقط على الجزائر تتمطار التي حیة حیث قدرت كمیة االالسطالرئیسیة للمیاه

نتاجیتها وعلى طبیعة ایؤثر على نوع الزراعة و ذبذب وعدم االنتظام وهو ماتالهطول المطري بالتصفوی

.جریان المیاه السطحیة والجوفیة المتجددة

: المیاه الجوفیة—

متر مكعب في المناطق الشمالیة ملیار2ملیار متر مكعب منها 7بلغ حجم المیاه الجوفیة في الجزائر 

1.8ملیار متر مكعب منها 3.2المستغل منها ملیار متر مكعب في المناطق الصحراویة، لكن حجم5و

.1ملیار متر مكعب فى الجنوب1.4ملیار متر مكعب في الشمال و

ولذلك قامتملیار متر مكعب، 6وحسب بعض الدراسات فلقد بلغت احتیاجات الجزائر من المیاه 

مثل بناء السدود وٕادخال تقنیات جدیدة على الري هذا المجال تمثلت فيالجزائر باتباع سیاسة جدیدة في

.میاه البحرت الضغط الطاقوي الضعیف وتحلیتالري بالتقطیر وطریقة التدفق المائي تح

40ص,مرجع سابق , عبد القادر فاضل1
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الموارد البشریة والمالیة: اثانی'

إلى جانب الموارد الطبیعیة المتوفرة هناك الموارد البشریة التي تزخر بها الجزائر، حیث نرى نقصها 

المكننة، یجة نقص استخدامتالید العاملة نبالرغم من اعتماد الزراعة بشكل كبیر علىفالحي بالقطاع ال

فوائض مالیة معتبرة الجزائرة التي تعد متوفرة نظرا المتالكهناك الموارد المالیلى جانب الموارد البشریةا

.سعار الطاقةااع تفناجمة عن ار 

:الید العاملةنقص- 1

البشریة حیث تعتبر تنمیة الموارد , و عامال مثبطا ومعوقا لهاارد البشریة عامال دافعا للتنمیة تشكل الموا

.في الجزائرالتي تتوخاها عملیة التنمیةهداف والتحدیات هم االامن 

في سنة   % 21.7نسمة بحوالي ق142289یادي العاملة في الجزائر التي بلغت قیمتها فنقص اال

نتاجیة، االخفاضلى اناخرى یؤدي ات االقتصادیة االعجمالي القوى العاملة في القطاامن 2000

غذیة لى خسائر كبیرة باالاروف الحیاة في الریف یؤدي لى المدینة بسبب ظافالهجرة من الریف 

هذا في انتاجیدي العاملة للجني والحصاد وزراعة المساحات الصالحة للزراعة،والمحاصیل لعدم توفر اال

تركیب اع نسبة كبار السن في السالیب الحدیثة وكذلك ارتفي لالنقتاللى جانب انخفاض المستوى العلمي و ا

13ما یقارب 2000الجزائر الذي بلغ في سنة لى زیادة عدد سكاناضافة االهرمي للعمال الزراعیین، 

وهو , طفال وانخفاض النشطین اقتصادیالى ارتفاع نسبة االایؤدي انكعدد السن زیادة اذ املیون نسمة 

.1ما ینعكس بالسلب على التنمیة االقتصادیة وخاصة على المدى القصیر

195ص, 2011, 9العدد ورقلة , مجلة الباحث ,"االمن  الغذائي في المغرب ", الطاهر مبروكي 1
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:الموارد المالیة-2

النمو في القطاعرا یساعدها على تحقیق معدالت مرغوب فیها من تبتمتلك الجزائر غالفا مالیا مع

، مسجال ارتفاعا كبیرا عن سنة 2013سنة رملیار دوال200یاطي النقدي حتحیث بلغ االالزراعي

.1سعار البترول افي فاعتلى االر الیار دوالر ویعود السبب م46التي بلغ فیها 2001

، فالحيجم االستثمارات في القطاع الخیرة شهدت نمو في حن العشر السنوات االاحصاءات وتشیر اال

بغرض تحفیز االستثمار في ملیار دج رصد مباشرة من میزانیة الدولة.215.686حیث حشدت الجزائر 

2013.2سنةاالقتصاد الفالحي

ملتقى دولي استراتیجیة الحكومة في : مداخلة"دور القطاع الزراعي في امتصاص البطالة في الجزائر", عمر جنینة1

2011نوفمبر 16-15,جامعة المسیلة ,القضاء على البطالة والتنمیة المستدامة 

. 2012دیسمبر 30: الموافق له1434صفر عام 16,  72العدد ,الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2

,26ص ,)2013ةنسةیلاملانو ناق(
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الجزائرفيالقطاع الفالحيمشاكل:    المطلب الثالث

مستوحات من صالحات جعلت منها حقل تجارب االجزائریة مرت بعدة تجارب و فالحیةالالسیاسة ن ا

الطبیعیة واالصیلة مما نجم عنها مشاكل ومعوقات جمة تالءم مع مقوماتهاتالردةتو یدیولوجات مسا

:نتطرق الى اهمها كآالتي

:المشاكل الطبیعیة_  1

رضیة زراعیة یعني عدم انتاج بحیث عدم وجود موارد هم عنصر من عناصر االاتعد الموارد الطبیعیة 

ثر مشكل في هذه الموارد یكون له االياو , المال والعمالة في هذا القطاعس انتاج وال معنى لر اوجود 

الزراعي ومن المشاكل التي نتاج ویر االتطلالزراعیة وعلى الجهود المبذولة نتاجیةالسلبي على اال

:ائر في مجال مواردها الطبیعیة هيالجز تواجهها

:مشاكل تتعلق بالموارد األرضیة- أوال

خرى اصالحة للزراعة وياضر امستعملة للفالحه، وراضيالى اراضي الزراعیة في الجزائر تتوزع اال

.1فائیةحل،للزراعة غیر صالحة يراضابیة وغايتتمثل ف

نهاانجد بهكتار، حیث8351680والمساحة المحصولیة المستعملة حسب ما ذكرناه سابقا بلغت 

المزروعة یرغضي الران مساحة االالى اضافة ة، باالراضي القابلة للزراعالر ضئیلة مقارنة بمساحة اتبتع

دارتها بما یحقق تحویلامطار و االهمیة للسیطرة على میاهبرز االتيالجزائر مزروعة مطریة، وبالتاليف

.ظیم عملیة الرينیجة تتراضي ننتاجیة االالى زراعات مرویة وزیادة اراضي جزء من هذه اال

70مرجع سابق,بالل حزار 1
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سع تو الیةراضي الزراعة من عملیة حمایة االلى كل هذا وجب على الحكومة الجزائر اضافة باال

:تي على النحو التالياصیب التربة الزراعیة والتي تتراني، والقضاء على المشاكل التي العم

المرویة، حیث یؤدي صحابها على الزراعةاصیب التربة الزراعیة التي یعتمد تو :مشكل ملوحة التربة- 

جموعة مبب في ظهورتسلى تملح التربة مما یاتمام عملیة الصرف اسراف في عملیة الري مع عدم اال

الزراعي وانتشار نظام ثیفانخفاض نسبة التكنتاج الزراعي، والتي منها من الظواهر المؤثرة على اال

الظاهرة هذهة ظهورثلمافقي في الزراعة، ومن لتوسع االنتاجیة، وعدم القدرة على اویر وتدني االتبال

.1"ماكنوا قرب وهران"بالجزائر التملح في مشروع

من الزراعیةراضياالنسبة الملوحة في التربة تعاني اع تفلى جانب ار ا:جراف والتعریةنظاهرة ا- 

راضي وهو لى هجرة هذه االاالمزارعین ، ما یضطريف والتعریة، سواء االنجراف المائمشكلة االنجرا

راضي المطریة تتعرض من اال% 82ن نسبة ا، حیث نجد لفالحيروجها من دائرة االستثمار الى خایؤدي 

."2ملیون هكتار3,49ومساحتها المقدرة ب"الجزائرلهذه الظاهرة في

رض عن السكان بتهیئة االة الزراعیة هو التعریة، حیث ینجم عن قیامتربوالمشكل الثالث الذي یصیب ال

الهوائیة لى تهیئة ظروف مناسبة للتعریةایؤدي طریق الحرث العمیق لمرات عدیدة قبل موسم المطر، مما

.3مطاراسطة المیاه الجاریة عند سقوط االو بو افي حالة الموسم الجاف 

226مرجع سابق ص , غربيفوزیة1

, 2012,الخرطوم, الهیئة العربیة لالستثمار واالنماء الزراعي,خارطة استثماریة زراعیة عربیة لتنفیذ مشاریع زراعیة كبرى 2

7ص 
226ص ,المرجعنفس , غربيفوزیة3
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تمثل وی:التصحر الشدید جدا” :ربعة حاالت للتصحر تمثلتامم المتحدة لقد حددت اال: ظاهرة التصحر- 

الیف باهظة وعلى ال بتكاال یمكن استصالحها جة تماما، وهذهمنترض إلى وضعیة غیر بتحول اال

.نتاجیة كبیرةاراضي كانت تمتع بقدرات ن هذه االاحیان، مع العلم كثیر من االيمساحات محدودة ف

%05النباتي بحدود نتاجتات غیر المرغوب فیها وانخفاض االوینعكس بانتشار النبا: التصحر الشدید-1

%.25نتاج النباتي بحدود حیث ینخفض اال: التصحر المعتدل”-3

.بةتر الواو صیر طفیف في الغطاء النباتي االتصحر الطفیف ویتمثل بحدوث تلف -4

راضي الزراعیة، من خاللط استخدام االملى ناجع تر ، و في الجزائرارشكثر انتاالاالولى الحالة تعتبرو 

هذا فان شجار الستخدامها كخشب وقود، وهو ما یؤثر على مساحة الغابات وبالتالي القطع السیئ لال

.جهها نحو الجفافتو و البیئةالعامل یسهم بشكل مباشر في تدهور

:مشكلة الموارد المائیة—2

نتاج الزراعي یعتمد بشكل الغذائي، نظرا لكون االن العجز المائي یساهم بشكل كبیر في العجزاال شك 

نجد نقص ,حصائیات السابقة عن المتاح من المیاه في الجزائرالموارد المائیة، وبالنظر إلى االكبیر على 

ها لى جانب تعرضاا قلیدیة للري هذتسالیب اللى مشكلة هدرها بسبب االباإلضافة إ, في مواردها المائیة

وجب علیها اتخاذ لى مزید من العجز الغذائي في الجزائر وبالتالي اللتلوث الصناعي، كل هذا یؤدي 

سالیب الري اطویر تلعمل على كثر فاعلیة لحمایة مواردها المائیة من النقصان وااجراءات وقائیة ا

.1المستخدمة في الزراعة

.227ص , سابقمرجع, غربيفوزیة1
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:تتمثل المشاكل البشریة في المسائل التالیة المشاكل البشریة

زیادة معدل نمو السكان في الجزائر : یةلزراعاضیةر ان والموارد االكسالوازن بین لتااللاخت—أ

میةتنهم التحدیات التي تواجه الامن م نسمة 36,414تقدر 2011وسنة 2009م نسمة سنة 35,100

علیها، حیث یرى توافرترضیة التيبحسن تسییر الموارد االمور تنظیمیة تتعلق الى الذي یرجع وا

صح هو القول اال، لكن ندرة المواردصل المشكلة االقتصادیة هي الزیادة السكانیة معان ادیون باقتصاال

.الخ ..لى الصراعات القائمة بین الدول من احتكار وحروباضافة مثل للموارد باالاالاللعدم االستغ

الاصادیة تمزروعة في الجزائر یخلق مشكلة اقراضي الادة السكانیة مع انخفاض مساحة االن الزیاولذلك ف

.1ما یسمح بزیادة االنتاجوسیعفیر الغذاء، وللقضاء علیها وجب على الدولة تتو وهي مشكلة 

:لى المدینةاالهجرة من الریف - ب

نماط الغذاء المطلوب، ایجة تغییر تاء الزراعة نبعالى المدینة تزید من امن الریف ن هجرة السكان ا

عن یاجات السكان الجدد، ناهیكاحتبلى االقتطاع من الموارد الطبیعیة الزراعیة للوفاءاضافة البا

یاجات حتخرى نتیجة زیادة اامیة قطاعات تنلنما امیة الزراعیة و تنس لللیاالقتطاع من فوائض الزراعة 

.السكان 

ملیون نسمة12,960في حین بلغ سكان الریف ملیون نسمة22,140ولقد بلغ سكان المدن في الجزائر 

عن حجم متین یالقویدل الفارق بین ،2009ملیون نسمة سنة 35,100المقدرعدد السكان اإلجماليمن

فیها نسبة سكان الریف تراجعت يالت2011المدینة وهذا بالمقارنة بسنة لىامن الریف 

تنمیة والتجدید صبحت ضرورة ملحة لتحقیق برامج الن للحد من الهجرة الریفیة أاو ملیون نسمة11,383الى

1ص , 2012االقتصادي العربي الموحد التقریر1
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وضاع المعیشیة وتوفیر المرافق الضروریة وتوفیرالجزائر وذلك من خالل تحسین االفيالفالحي والریفي 

لى الریف من خص توفیر الدعم الالزم ات السكان وجذب سكان المدنیتثبالمناخ المالئم بما یسمح ب

1.والفعلي للفالحین

:المشاكل التكنولوجیة—

عتمد زالت الزراعة تنتاج، فما ى التكنولوجي لالتو تخلف المسنتاجیة الزراعیة الجزائریةیعكس تخلف اال

ة للزراعة، ویظهر التخلف بدءا منضافة إلى عدم شراء التكنولوجیا الحدیثنیة باالفعلى وسائل غیر 

الىيض المطر، ویمتد التخلف التكنولوجالبذور غیر المحسنة وغیر المالئمة للبیئة ومشاكل انخفا

راضي المالحة ونقص دة ومشاكل االسمإلى استخدام االج نتاساحة المزروعة ما یسمح بزیادة االالم

.ىثلل استخدام المعدالت السمادیة المفي مجارشاد الزراعي اال

الي عدم مقدرة صغار لى صغر الحیازات الزراعة، وبالتاوسع في استخدام اآلالت الزراعیة ویرجع عدم الت

2.سعارهاااء اآلالت خصوصا مع ارتفاع تنالمزارعین اق

4ص , 2012,الخرطوم ,المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة,الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعیة العربیة 1

.313: ، ص2010التقریر االقتصادي العربي الموحد،2
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الوطنيقتصاداالتنمیة فيفالحيالالقطاعمساهمة: المبحث الثاني 

الناتجفيمساهمتهحیثمنالجزائر،فيالهامةقتصادیةاالالقطاعاتمنفالحي الالقطاعیعد

ماوهوالریفیة،المناطقفيخاصةجمالیةاالالعاملةالقوةحجممنیستوعبهولماجمالي،االالمحلي

:یليفیمانتناوله

الوطنيالناتججماليافيفالحيالالقطاعمساهمة:  ول المطلب اال

طبیعةحسبخرىالىدولةمنالوطنيالناتججماليافيفالحيالالقطاعمساهمةنسبةتختلف

القطاعیحتلالجزائروفيتطوره،ومدىالقطاعلهذاالدولةتولیهاالتيهمیةواالدولةكلقتصادا

وفيالسكانمنكبیرةلنسبةالدخلوتوفیرالوطني،الدخلتكوینفيمساهمتهحیثمنهمیةافالحيال

النموتوضحالتيالمؤشراتهمامنیعتبرالذيالدخل،هذامنالفردنصیبمتوسطمنالرفع

اإلجماليليحالمالناتجفيفالحيالالناتجمساهمةتطوریوضحتياالوالجدول،1للبالدقتصادياال

.بالجزائر

)3(الجدول رقم 

بالجزائرجمالي االالمحليالناتجفيفالحيالالناتجمساهمةتطور

ملیون دوالر امریكيباألسعار الجاریة2011- 2009للفترة 

الناتج الزراعي االجمالي الناتج المحلي االجمالي 
200920102011200920102011

137746.70161734.40198769.1012820.2613644.4116110.62

2012التقریر االقتصادي العربي الموحد :المصدر

.57: مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ، ص, ، سوریامن الغذائيستراتیجیة االانور الدین منى، خالد السبع التجار، 1
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حیث انتقل من ,2011-2009الفترةخاللكبیراتطوراعرفيالزراعالناتجنانالحظالجدولمن

االجمالي يالمحلالناتجناو ،ون دوالر امریكيملی16110.62لىامریكي ایون دوالرمل12820.26

مما،مریكي ملیون دوالر ا198769.10مریكي  الي ملیون دوالر ا137746.70رتفعاالفترةنفسخالل

التطوربسببالزراعي،الناتجزیادةمنبكثیركبراكانتالجمالياالمحليالناتجزیادةنایعني

للناتجالزیادةهذهفيكبیربشكلساهمالذيالمحروقاتقطاعخاصةخرىاالالقطاعاتفيالحاصل

,للبرمیلدوالر140منكثرالىاالثالثةلفیةاالبدایةخاللسعارهارتفاعامعخاصةالخام،المحلي

القطاعاتفيالحاصلللتطورالزراعیةالموادسعاراو الزراعينتاجاالتطورمواكبةعدملىاراجعوهذا

.سابقاذكرناكماخرىاال

الشغلمناصبتوفیرفيفالحي الالقطاعمساهمة:المطلب الثاني 

الریفیةالمناطقفيخاصةالبطالةمنوالتقلیصالعملمناصبتوفیرفيكبیرادوراالفالحيللقطاع

نسبةناو ،2011سنة فيالسكانمجموعمنملیون نسمة11,383حواليبهاالسكانعددمثلیالتي

ستیعابافيالقطاعمكانیةایبینماوهوسنویا،2%بتقدرالفالحيالقطاعفيالعاملینالسكانتزاید

الهجرةیعرفالفالحيالقطاعناهولیهاشارةاالیجبمالكنالریفیة،العاملةالقوةمنكبیرعدد

.1الریفیة

وتحلیلبدراسةنقوموتطورهاالشغلمناصبتوفیرفيفالحي القطاعمساهمةعنصورةعطاءوال

:التاليالجدول

.مرجع سابق , عمر جنینة1
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)4(رقمالجدول

فالحي الالقطاعفيإنشاؤهاتمالتيالشغلمناصبعددتطور

ألف نسمة:الوحدة2011-2009الفترةخاللالجزائري

القوى العاملة الزراعیة القوى العاملة الكلیة السنة 
200914638.003157.00

201014968.003175.00

201115285.003188.00

2012التقریر االقتصادي العربي الموحد :المصدر:المصدر

3157.00تغیر طفیفاالزراعیة عرفتن قوة العمالة ا2011- 2009الفترةخاللنهانالحظالجدولمن

قوة العمالة الكلیة لباقي القطاعاتعكس 2011ألف نسمة سنة 3188.00و 2009ألف نسمة سنة 

إلىویؤديستقرارالامنیقللمما،الفترة ألف نسمة في نفس 15285.00ألف نسمة و14638.00خراال

عنالمسؤولةالسلطاتعلىولذا،جرااو ستقرارااكثراالالقطاعاتفيالعمللىامنهمالعدیدهروب

الریفیة،المناطقفيالمناسبینوالدعمالتحفیزاتوتقدیمالفالحیةستثماراتاالزیادةعلىالعملالقطاع

الذيوالریفيالفالحيالتجدیدبرنامج.تطبیقخاللمنخیرةاالالسنواتفيالدولةبهتقومماوهو

2008منبدایةفیهانطلق

.الصناعةتنمیةفيفالحيالالقطاعمساهمة: المطلب الثالث 

القطاعوخاصةخرىاالقتصادیةاالالقطاعاتتنمیةفيساسیااو هامادوراحيفالالالقطاعیلعب

حاجةوكذاجهة،منالصناعةلقطاعزمةاالولیةاالالموادتقدیمفيهمیةاالهذهوتتمثلالصناعي،

خرى،اجهةمنالزراعينتاجاالمستلزماتسمدة،كاالالصناعیة،المنتجاتمنللعدیدالزراعيالقطاع

فروعكاملفيقتصادياالوالنموالتصنیعمسیرةیهددنایمكنالزراعةخراتناالتجربةثبتتاوقد
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ماماعائقایشكلالزراعةواحتیاجاتمتطلباتتلبیةعلىالصناعةعجزنافوبالمقابلالوطني،اإلقتصاد

.الزراعةفينتاجیةواالنتاجاالتطور

منالضرورةهذهتياوتالتصنیعنجاحشروطهمامنیعدالزراعيالسلعينتاجاالفيزیادةتحقیقنا

:التالیةالموضوعیةالعالقة

منوكذلكالصناعة،لعمالالغذائیةالموادتوفیرجلامنضروریامراایعدالسلعينتاجاالزیادةنا-

تطویرفيالزراعينتاجاالهمیةاتياتهناومنالصناعیة،للفروعزراعیةلاولیةاالالموادتوفیرجلا

.الصناعينتاجاالنموسرعةزدادتاكبیراالزراعينتاجاالفيالفائضكانكلمانهاو الصناعة،

حیزایحتلالزراعينتاجاالكانولماّ داخلیة،سوقاشيءكلقبلیتطلبجدیدةصناعیةفروعنشاءانا- 

علىویعملیساهمنایجبفالحيالالقطاعنافعموما،النامیةالبلدانفينتاجاالتجدیدعملیةفيكبیرا

بشكلالشرائیةالقدرةتنمونایجبالمهمةبهذهفالحيالالقطاعیقومولكيالصناعي،نتاجاالستیعابا

نتاجاالزیادةعلىشيءكلقبلالشرطهذاتحقیقویتوقفالمصنوعة،السلعمتصاصاجلامنعام

.فالحي الالقطاعفي

كلففيالداخلیة،التراكممصادرعلىولىاالبالدرجةیعتمدنایجبنامبلدفيناجحتصنیعيانا-

ستغاللاناو التراكم،مصادرهماالزراعةتكوننایجبالنامیةالدولغلبالدىالسائدةالظروف

الزراعة،فيالمضافةالقیمةزیادةتتطلبالتصنیعحتیاجاتاتلبیةجلامنللتراكمكمصدرالزراعة

فيسریعةزیادةتحقیقعلىتساعدقتصادیةاسیاسةتطبیقالدولهذهحكوماتعلىیجبذلكولتحقیق

.1المضافةالقیمةفيزیادةوبالتاليالزراعیةنتاجیةواالنتاجاال

" للتجارةالعالمیةالمنظمةإلىاإلنضمامظلفيواإلستثمارالدعموٕاشكالیةالجزائريالزراعيالقطاع", محمدغردي1

36ص2011, كلیة االقتصاد , 3الجزائرجامعة, دكتوراهأطروحة
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قیامخاللمنوتطویرهالصناعيالقطاعتنمیةفيواضحبشكلالجزائرفيفالحيالالقطاعساهملقد

بتحویلتقومالتيوالمتوسطةالصغیرةالصناعیةالوحداتمنالعدیدقامةاطریقعنغذائیةصناعة

1:منهانذكرصناعیةمنتجاتلىاوالحیوانيالنباتيبشقیهاالزراعیةالمنتجات

.)زیتونحمص،جلبانة،فلفل،طماطم،(النباتیةالمصبراتصناعیةوحدات-

.الحیوانیةالمصبراتصناعةوحدات-

.الحبوبومطاحنالمختلفةالغذائیةالعجائنصناعیةوحدات-

.)محلیاالمنتجةولیةاالللموادجزئيستخداما(الحلیبوتعلیبوتحویلتجمیعوحدات-

.الغذائیةالمربیاتصناعةمعامل-

.والخمورالخمائرصناعةوحدات-

قابلةغیرمنتجاتمنالزراعیةالمنتجاتوتحویلصناعةجلامنتانشاالتيالمصانعمنوغیرها-

بمختلفالزراعیةالصناعاتناالاوالتصریف،التخزینعلىقدرةكثراصناعیةمنتجاتلىاللتخزین

هتمامااعطىاالذيالفالحیةللتنمیةالوطنيالمخططبتطبیقملحوظاتطوراعرفتغلبهااوفينواعهاا

المجال،هذافيیستثمرونالذینشخاصلالوالعینيالماليالدعمبتقدیمهالصناعةمنالنوعلهذابالغا

المختلفةنتاجاالمدخالتعلىالطلبزیادةلىافالحيالالقطاعتطورساعدفقدذلكمنكثرواال

هذهلتوفیرصناعیةوحداتقامةادىامما،)الريووسائلدواتاالزراعیة،اآللیاتسمدة،اال(

المؤسساتفيحقیقیةصناعیةنهضةلىادىافالحيالالقطاعتطورناالقولویمكنناالمستلزمات،

.2ةخیر االالسنواتفيوالمتوسطةالصغیرة

37مرجع سابق ص ,غردي محمد 1
216- 210صدمشق،جامعة، سوریا،الصناعةوتخطیطاقتصادلحمصي،عبدوا2
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الزراعیةللمنتجاتالخارجیةالتجارةترقیةفيفالحي الالقطاعمساهمة: المطلب الرابع 

تخفیضهاخاللمنالزراعیة،المنتجاتتجارةومنهاالتجارةتحریرصالحیةاالسیاستهافيالجزائرتبنت

التجارةفيالزراعةمشاركةتحسنعنهنتجمماللتصدیر،والحوافزالدعموتقدیمالجمركیةللرسوم

:یليفیمانتناولهماوهوالمنتجات،هذهواستیرادتصدیرعملیاتطریقعنالخارجیة

الصادراتترقیةفيالزراعةمساهمة-أوال

القطاعهمیةاعلىللداللةالمهمةالمؤشراتمنآخرامؤشراالصادراتترقیةفيالزراعةمساهمةتعد

جلبمصادرمنساسیاامصدراعامةبصفةالصادراتوتمثلالوطني،قتصاداالتنمیةفيفالحيال

ساسیاامنفذاالتصدیریعتبركماالمحلیة،التنمیةمشاریعوتمویلستیراد،االمبالغلتغطیةالصعبةالعملة

الشرائیةالقدرةونقصالذاتيكتفاءاالنتیجةستیعابها،اعلىالوطنیةالسوقعجزتذااالوطنیةللسلع

.1للمواطنین

ویبینالزیوت،الجلود،الحمضیات،التمور،الخمور،فيالزراعينتاجاالمنالجزائرصادراتوتتمثل

الفترةخاللالكلیةالصادراتمجموعلىاونسبتهاالزراعیةوالوارداتتالصادراتطورالتاليالجدول

2008-2011.

95, مرجع سابق , بن عمر االخضر1
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)5(الجدول رقم 

تطور الكلي للصادرات والواردات الزراعیة والغذائیة في الجزائر 

بالملیون دوالر امریكي : الوحدة 2011-2008خالل 

البیان

سنة

الصادرات 

الكلیة 

الواردات الغذائیة الواردات الزراعیة الواردات الكلیة الصادرات الغذائیة الصادرات الزراعیة 

2004 -200844335.491992.031401.1025068.105861.724358.16

201045189.34208.51116.2941191.897826.715515.01

201145189.34208.51116.2941191.8941191.895515.01

2012الموحدالعربياإلقتصاديالتقریر:المصدر

2011-2008الفترةخاللملحوظاتطوراعرفتالزراعیةالصادراتقیمةنانالحظالجدولخاللمن

عرفتهالذيتراجع بفضلكانالنمووهذادوالر،ملیون208.51لىاردوالملیون1992.03منفیها

جمالياقیمةماا،ملیونلىامریكي ادوالرملیون116.29تراجعت الى التيالغذائیةالصادراتقیمة

دوالرملیون44335.49منفیهنتقلتاالفترة،نفسخاللكبیراتطوراعرفتخرىاالهيالصادرات

كبراكانجمالیةاالالصادراتقیمةنایعنيماهذا, مریكيادوالرملیون45189.34لىامریكيا

هذهفيالبترولیةالموادسعاراعرفتهالذيرتفاعاالبسببوذلكالزراعیة،الصادراتقیمة منبكثیر

نتیجةرتفاعهاامنفبالرغمالكلیة،الصادراتقیمةمجموعلىاالزراعیةالصادراتلقیمةبالنسبةمااالفترة،

وزیادةالكیمیائیة،سمدةواالالجراراتصادراتفيللتراجعنظرا،والریفي الفالحيبرنامج التجدیدتطبیق

الموادصادراتزیادةلىاوكذلكالسكان،عددفيالزیادةمععادةیتوافقالذيالمحلي،ستهالكاال

.خرىاجهةمنسعارهاارتفاعاو البترولیة



واقع القطاع الفالحي الجزائري ومساهمته في تنمیة االقتصاد الوطني:الفصل الثاني

39

الغذائیةالوارداتتخفیضفيفالحة المساهمة: ثانیا

السلعهذهمنالمتزایدالطلبتغطیةلىایؤديوالحیوانيالنباتيبشقیهالزراعينتاجاالكمیةزیادةنا

نتجالعالمیة،سواقاالفيالسلعهذامعظمسعارارتفاعاناغیرمنها،الوارداتحجموتخفیضالغذائیة

تطوریبینالذي,اعالهالجدولخاللمنهذاویظهرالسلعهذهمنالوارداتةقیمفيزیادةعنه

2011-2008الفترةخاللالزراعیة الواردات

خرىالىاسنةمنالزراعیةالوارداتقیمةفيرتفاعاهناكنانالحظالسابق )5(رقمالجدولمن

41191.89إلىوصلمستمرارتفاعاالتعرف2008- 2004سنةفيدوالرملیون5861.72فكانت

..... الجرارات ( اآلالت الزراعیة ,االسمدة الكیماویة لىاراجعالنمووهذا,2011سنةفيدوالرملیون

عملستمرارالساسیةاوموادن عملیة النمو تحتاج الى استیراد تجهیزات ال, الخ...المعدات الفالحیة 

.المحليالزراعينتاجاالحجملزیادةوتطویرهالقائمنتاجياالالجهاز
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-2001السیاسات الفالحیة المتعاقبة في الجزائر: الفصل الثالث 

2014

الوطني للتنمیةالمخططو الفالحیة الوطني للتنمیةالمخطط:المبحث االول 

)2008-2001(الفالحیة والریفیة 

BNDAالفالحیةالوطني للتنمیةالمخطط: المطلب االول 

من تحقیق االوالهدف من ذلك هو2000منذ سنة فالحي ئر اهتماما كبیرا بالقطاع البدت الجزاأ

مرت به السیاسات كالمخطط الوطني الفالحي لسنة تيوخیر دلیل على ذلك هو التطور الالغذائي، 

لى مصاف العون االمزارع یرفعنهاشهد تجاوز مجموعة برامج من حیث الذي2001-2004

.دة والحث على االستثماردوات المساعاالقتصادي الحر وذلك عبر استعمال ا

:ستراتیجیة المخطط الوطني للتنمیة الفالحیةا/أوال

وذلك رین الفالحیین لمستثمالفالحیة في تحفیز تدعیم امیة تنیجیة المخطط الوطني للتاتر ساتتمحور 

: ز على التدابیر التالیةیكر بت

.میة مستدامةنجل تاالحفاظ على الموارد الطبیعیة من —1

.حسن للقدرات الطبیعیةاال ماستع—2

.من الغذائيلى تحقیق االاعه سعیا الحي في المناطق الخصبة وتنویفنتاج التكثیف اال- 3

.شجار لها لصالح زراعة االراضي في المناطق الجافة والشبه الجافة بتحوینظمة استغالل االاتكییف -4

.وع المناخنتلف المناطق مع تبار مخعتالخذ بعین اانتاجي یاضبط برنامج -5
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.الحیةفرفع الصادرات من المواد ال-6

.ل وفق القدرات المتوفرة وتثمینهاقیة التشغیتر -7

.ن طریق االمتیازعراضي الزراعیة لزراعة من خالل عملیة استصالح االتوسیع المساحة الصالحة ل- 8

خرى للصناعات االحیة و فشاء مؤسسات ناو الحیة نشطة والمنتوجات الفلالتوفیر الشروط لزیادة القدرة- 9

.1الغذائیة

: الحیةفهداف المخطط الوطني للتنمیة الا/ثانیا

نتاج خالل نواعها وكذا رفع االاالحیة بكل فراضي السیع االتو تكز هذا البرنامج بشكل خاص على یر 

:تحقیقهاهداف التي تسعى الدولة ل، والجدول التالي یوضح اال2004- 2001الفترة 

110ص, مرجع سابق عبد القادر فاضل1
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)6(رقمجدول

الوحدة هكتار2004تطور األراضي الفالحیة حتى عام 

2004اهداف عام 2000الوضعیة قبل االهداف الفروع الفالحیة 

ملیون هكتار 1.2ار منها ملیون هكت3أراضي زراعة الحبوب 

أراضي تكثیف زراعي

ملیون هكتار 3ملیون هكتار منها 5.5

مستریحة

هكتار1017000ارهكتملیون517000األشجار المثمرة

هكتار117000هكتار59000الكروم

هكتار242000هكتار164000أراضي الزیتون

هكتار75000هكتار45000أراضي زراعة الخضار

هكتار228000هكتار36000شجار الغابیةأراضي األ

هكتار130000هكتار10000النخیل 

هكتار95000هكتار72000أراضي زراعة البطاطا

الراهنة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، لتنمیة في ظل التحوالت االقتصاديغردي محمد، آثار المدیونیة على القطاع الزراعي وآفاق ا:المصدر

.158: ، ص2002

زیادة مساحة تمثل في تالحیةلفمیة اتنفیذ برنامج النتهداف المرجو تحقیقها منن االاین بتبمن الجدول ی

یه المساحة في سنة علعى الجزائر لتحقیق ضعف ما كانت تسشجار المثمرة راضي الزراعة، فاالجمیع اال

شجارراضي االایه منها ت علنمرات ما كا7وبعضها یفوق لى جانب زیادة مساحة الكروم،ا2000

.الغابیة بشكل كبیراشجار المثمرة و الجزائریة تستهدف زیادة مساحة االالحكومة ناالغابیة، وبالتالي ف

:نتاج فجاءت على النحو التاليلتي تسعى تحقیقها فیما یتعلق باالهداف اما فیما یخص االاو 
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)7(جدول رقم

)قنطار(:الوحدة2004نتاج الزراعي في آفاق تطور اإل
)لتر( :

2004أهداف متوسط االنتاج قبل المخططاالنتاج 

240000040000000الحبوب 

5220001500000البقولیات 

1020000019400000البطاطا

3000003100000التمور 

300000400000الزیتون 

لتر2000000لتر1000000الحلیب

28000004000000اللحوم الحمراء

170000300000اللحوم البیضاء

الراهنة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، ع الزراعي وآفاق التنمیة في ظل التحوالت االقتصادیةغردي محمد، آثار المدیونیة على القطا: المصدر

.159: ، ص2002

نتاج الحبوب والبقولیات والبطاطا احكومة الجزائریة تسعى إلى زیادة ن الاین بتبمن خالل الجدول ی

علیه، وهذا متوقف على درجة والتمور بشكل كبیر، إلى جانب الحلیب الذي تسعى لتحقیق ضعف ما كان

.المراقبة من طرف الحكومة



2014- 2001اقبة في الجزائرالسیاسات الفالحیة المتع: الفصل الثالث 

44

BNDAالمخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة:ب الثانيلالمط R

امتداد والذي یعد میة الریفیة،تنبعد ریفي واضح للمخطط الوطني للعطاءافي هذا السیاق الخاص تم 

اره ردا شامال ومنسجما للتحدیات الرئیسیة والضغوط ، باعتبBNDAالحیة فللمخطط الوطني للتنمیة ال

.الطبیعیة والتقنیة والتنظیمیة والمؤسساتیة

:ساسا حولاطار برامج منوعة تتمحور اوقد شرع في تطبیقه في 

.لتحسین مداخیل العائالت في الریفارها عامال تبموافقة تعددیة النشاطات وتشجیعها وترقیتها باع-1

.في المناطق المعزولةالخدمات العمومیة، والحصول على السكن وفك العزل تحسین الحصول على -2

میة اقتصادها تنلفیر بدائلتو الریفیة ذات القدرات الضعیفة بالقطیعة مع الجمود الذي میز المناطق-3

.نتاج وتكییفهعبر تحویل نظم االنشطتهااو 

حیةفاللاالستغالالت اكنولوجیة فينتاجیة والتیث القطاع بتشجیع االستثمارات االتعجیل مسار تحد-4

.1هیلها بعداوالمتوسطة التي لم یتم استكمال تحجام الصغیرة وخاصة منها ذات اال

:میة الریفیة ما یليتنستراتیجیة الالى اسباب االنتقال اومن 

.تاللى جواب شامل أمام تعقد المشكالحاجة إ- 

.وضاع المناطق الریفیةاع و تنفضل بالوعي اال- 

.2قلیمود المقاربات القطاعیة وتهیئة االحد-

30ص, 2004,مشروع جویلیة , االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدیمة ,وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة 1
.6رقم ,331العدد , 2000-11-27بتاریخ , جریدة الخبر" ةلقاء مع وزیر الفالحة والتنمیة الریفی",ك , عمار2
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التي عمال ومن بین اال،2003میة الریفیة المستدامة شرع فیها منذ سنة تنستراتیجیة الان اوبصفة عامة ف

:قامت بها الحكومة ما یلي

ة بعث حركیة فعلیحیث تم تحدید جهاز قادر على: المشاریع الجواریة والتحسین على كل المستویات-1

ادیة تصاالقنشطتهماالت السكان وتدعیم مكانیة التكفل باحتیاجات وانشغاانمیة المناطق الریفیة، یعطي لت

.تحسین مستوى ظروف معیشتهمخرى قصد تحسین دخلهم وبذلكانشطة الى اساسیة وتوسیعها اال

:  بعاد رئیسیةامیة الریفیة عدة تنخذ دعم الاولقد : جراءات الدعما—2

الحي ودعم فنتاج الاالمیة فروعنفضل بدعم تامیة الریفیة، للتكفل تندوق الوطني للضبط والتكییف الصن- 

.التصدیر

لى العمل المستعجلاتجابة للحاجة اس,راضي بواسطة التنازل بصفة انتقالیةصالح االااستعمال صندوق - 

.مستوى المناطق الریفیة المحرومةعلى

.صحر وتطویر الرعي والسهوبفحة التوضع شروط عمل صندوق مكا- 

.ز للمساعدة الموجهة للسكن الریفىنشاء جهاا- 

از سدود نجاجلادخالت وزارة الموارد المائیة من میة الریفیة وتنظیم التدخالت بین وزارة الفالحة والتنت- 

.1صغیرة

بینمقارنةدراسة"المتجددة الطبیعیةالموارداستخدامسیاساتإطارفيالمستدامةالریفیةالتنمیة" ,ریاضطالبي1

سنة , التسییروعلومریةالتجاوالعلوماالقتصادیةالعلومكلیة, سطیف جامعة,الماجستیرمذكرة",المغربوتونسالجزائر،

.152ص , 2010
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BNDA Rالمتبعة في إطاراتسیاهم السا: المطلب الثالث - BNDA :

:یلىلمخططان عدة سیاسات نذكر منها مالقد شمل ا

:رضیة والمائیةسیاسة تنمیة الموارد اال-1

میتها تساعد على زیادة اإلنتاجتنن االقاعدة اإلنتاجیة، ولذلك فهم عناصرارض والماء تشكل اال

.مثل لهذین الموردینسیا من خالل التوزیع االافقیا ور اراعي الز 

الزراعیة والموارد المائیة في یرغي العرض مساحات كبیرة من األراضوتشیر بعض الدراسات إلى ت

ادة زاف جائر لزیتنالسالجزائر إلى نقص الخصوبة وانخفاض اإلنتاجیة وتعرض مخزون المیاه الجوفیة

هور مساحات واسعة من تلك األراضي وهبوط كبیر تدع الزراعي األفقي مما أدى إلى ستو إنشاء مشاریع ال

.اع ملوحتها بدرجة عالیةتفوار في منسوب المیاه 

والسیاسات تمثلت في اع مجموعة من اإلجراءاتتبألرضیة والمائیة قامت الجزائر بإلحمایة تلك الموارد ا

ارتبالصحراویة عن طریق إعادة االعبالفالحة" اضي في الجنوب والذي یعرف برنامج استصالح األر 

الحتصالحیة واالسفإطار برنامج االمتیازات الفیذ هذه المشاریع فيتنویتم " وتجدید النخیل وتوسیعها 

ة الحیفیذ برنامج استصالح األراضي الفنواألجنبیة، كما قامت بتالكبرى عن طریق االستثمارات المحلیة

.1ن الریفاسكركة شاغاللها بماستوحسن الطبیعیةمواردالعن طریق االمتیاز وحمایة 

دابیر مكافحة االنجراف البیولوجي باإلضافة إلى تالمائیة بإتباع كما قامت الجزائر بحمایة التجمعات 

.حجز الموارد المائیة

, 2007-2000دراسة حالة المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة "سیاسة التنمیة الفالحیة في الجزائر , عیاش خدیجة 1

82ص3,2010جامعة الجزائر, مذكرة ماجستیر
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:اإلنتاج النباتي والحیواني والسمكيحمایة وتنمیة قطاعسیاسة-2

النباتي أو الحیواني أو تسعى الجزائر كغیرها من الدول العربیة إلى تنمیة قطاعها اإلنتاجي سواء منه

اع سیاسة التوسعتبالنباتي قامت بإمیة اإلنتاجنبرامج زراعیة، ففي مجال تةفیذ عدنالسمكي من خالل ت

زراعیة جدیدة سواء في الشمال أو في الجنوب ألفقي عن طریق القیام باستصالح أراضيالزراعي ا

، والذي یعاب علیها أنها في ...تینمش، الضافة إلى تشجیع غرس األشجار المثمرة والنخیل،المشباإل

جات النتائج المرجوة منها حیث لم تحقق الزیادة في مساحات وٕانتاج المنتطبیقها على الواقع لم تعطت

قدیم الدعمتتساهم في تحقیق األمن الغذائي، ولذلك قامت بإصالح هذا الخلل عن طریق المعاشیة التي

ا وزراعة الكروم مع التركیز على نتاج بذور البطاطالالزم لتطویر انتاج كل من الحبوب والحمضیات وا

.طویر عملیة الري للمساعدة على تحقیق ذلكت

العمل على التحسین فیذ عدة مشروعات تمثلت فيتنفلقد قامت بنيالحیواا فیما یخص تنمیة اإلنتاجأم

االصطناعي، إلى جانب التلقیحدعماللللحیوانات الموجهة للتكثیر، من خالوراثي والحمایة الصحیة 

ثمرین الذین یدمجون الزراعةتتقدیم الدعم للمسالل اإلنتاج واإلنتاجیة لألعالف من خویر تطالعمل على 

امة مشروعات تربیة الحیوان وٕانتاج القة، وتقدیم الدعم لصغار المنتجین فیة في أنظمتهم اإلنتاجیالعل

.األلبان واللحوم والبیض

بتحدید مخزون 2004—2001ما بینالفترة میة قطاع اإلنتاج السمكي فلقد قامت الجزائر في تنأما 

دالمتواجمباشرة إلى المناطق یین لتوجیههمزیعها على المهنتو السمكیة عن طریق انجاز خرائط، و وة ثر ال

ساعد على التقلیل من وهو ما ) ج ب أس(عملیة البحث عن طریق معطیات تتمفیها السمك، حیث

.1الجهد والطاقة

.228: ، صمرحع سابق"طوس، عیسى بن ناصر1
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میة القدرات تنب2009- 2005بعد التعرف على مخزون السمك قامت في المرحلة الثانیة ما بین 

جانب اهتمامها بتربیة اسب مع الثروة السمكیة، هذا كله إلىنما ینتاجیة مع تحدید عدد السفن باإل

.طن10000غت لبانتاجیةي تم استالمها بقدرة فیذ المشاریع األولى والتناألسماك حیث شرعت في ت

ویفسر ذلك,افر علیه الجزائر من إمكاناتو تتي السمكي بعیدا كل البعد عن ما لكن یبقى القطاع اإلنتاج

.1لى ضعف االستثمارات في هذا القطاعباإلضافة إ

:سیاسات التنمیة الریفیة—3

مستوى الخدمات سواء كانت منها الخدمات التعلیمیة أو يالجزائر من تخلف فيففيى الفرد الرینیعا

إلحاق ما أسهم في,الریف إلى المدینة یة أو خدمات الطاقة هذه األوضاع دفعته إلى الهجرة منتاالتصاال

سع العمراني على حساب األراضي الزراعیة وكذلك ترك هذه األخیرة و یجة التنتباألراضي الزراعیةالضرر 

.من دون استغالل

اقیة المؤرخة تفبرامج شملت اإلسكان من خالل االفیذ عدةتنم الهجرة الریفیة قامت الجزائر بللحد من تفاق

میة الریفیة من أجل تنالفالحة والالریفیة ووزارةمیةتنالحة والفالمبرمة ما بین بنك ال2002فیفري 26في 

:الریفي باإلضافة إلى العمل علىتمویل السكن 

.المعیشیة لسكان المناطق الریفیةتحسین القرى وتحسین الظروف- 

دویة والشركات الصغیرة االهتمام بالتسویق والسیاحة الریفیة والحرف الیاللویع االقتصادي من ختنال- 

.طاقة الشمسیة وتكنولوجیا االتصالوالطاقة المتجددة وعلى رأسها التوسطةوالم

15, 09ص, 2006,برنامج التجدید الفالحي, الفالحي الصندوق الوطني لتنمیة االستثمار 1
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حمایة وتعزیز الموارد الطبیعیة والنظم االیكولوجیة كالغابات والسهوب والواحات والسواحل واألراضي —

.1الزراعة

:سیاسات التجارة الخارجیة—4

بإبرام اتفاق مع ئي قامت الجزائرفي إطار سعي الجزائر لضمان تحقیق استمراریة تحقیق األمن الغذا

لحریة أكبر لتجارة تجارة حرة،الحیة وٕانشاء منطقةلفبي، یسمح بتحریر جزئي للمنتجات ااالتحاد األورو 

االتفاق سد بین الطرفین، مع العلم أن هذاالتجاري المجصار النتبیة مع األخذ بعین االعحالفجات الالمنت

باإلضافة إلى .على المصادقة من طرف البرلمانحصولهبعد2005فیذ في سنة تندخل حیز ال

بب الضرر ستي الحجز الزراعي على السلع التي هذا االتفاق قامت باتخاذ إجراءات وقائیة تمثلت ف

والذي یكلف المسؤولین 2002دیسمبر 18بصحة اإلنسان من خالل إصدار القرار الوزاري المشترك في 

.2ءن الغذاالوطني وهو ما سمیناه سابقا بأمراقبة دخول الفسائل للترابعلى المراكز الحدودیة بم

من الحقوق قامت الجزائر بإعفاء بعض السلع الزراعیة الضروریة كالبطاطا مثال2007في عام 

سبتمبر 19المؤرخ في 10/07الجمركیة ومن الرسم على القیمة المضافة وذلك من خص قانون رقم 

2007.

15ص, مرجع سابق ,الصندوق الوطني لتنمیة االستثمار الفالحي1
مذكرة ماجستیر,دراسة حالة الجزائر ":المزایة الموجودة في الزراعة تقییم الفرص المتاحة الستغالل", خالیصة مالكي2

.117ص,2006, تجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة وال, جامعة سطیف 
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:الدعمسیاسات —5

في تحسینهاإلنتاج و لرفع وذلك ,فالحيمة على دعم الدولة للقطاع الانتهجت الجزائر سیاسیة زراعیة قائ

القطاع، ومن أشكال الدعم التي قامت بها الدولة تخفیض نسب الفوائد على القروض إذ وصلت إلى صفر 

ملیار دج سنة 14التي بلغت الدیون بالمائة، هذا إلى جانب استفادة الفالحون وألول مرة من مسح

ائیة وشبه الجبائیة المتخصصة مت بتقدیم اإلعانات عن طریق اإلعفاءات الجبا، إضافة كل هذا ق2001

.1...)تربیة المواشي والدواجنفي 

اء التجهیزات الخاصة بتربیة الدواجن والحیوانات تنقامت الحكومة الجزائریة بدعم اق2008في سنة 

طم تاج الطماقدیم منح لتطویر إنتمن قیمة التجهیزات، هذا إلى جانب % 30الصغیرة حیث قدر ب 

غ كمنحة للتحویل، كما قامت بتقدیم لك/ دج1.50كمنحة لإلنتاج وكلغ /دج2الصناعیة وصلت إلى 

ر بذور الحبوب واقتناء ثیودعم تك, ر هكتا/ دج 36000الدعم لتطویر الزراعة الجبلیة حیث بلغ 

.2لة في الفالحةستعمالسعر ودعم المواد الطاقویة الممن% 20ة حیث بلغ واستعمال األسمد

قوم بتقدیم الدعم، وفي تلم تسلم سیاسة الدعم من النقد حیث كان من المفروض على الدولة قبل أن 

الحي قبل اإلقدام ظیم أو إعادة توزیع العقار الفتنبإحصاء فالحي بعدها تقوم بمسح و خطوة أولیة القیام

ویر مكاتب الدراسات ومخابر التحلیل تطفیة أو الفالحیة، باإلضافة إلى میة الریتنأي مخطط للعلى 

وتحلیل التربة ودراستها، ألن الفالحون بعد مرور الوقت اكشفوا أن مردودیة حقولهم هزیلة بسبب التربة 

.التي لم تخضع لعملیة التحلیل والدراسة

.117ص , مرجع سابق , خالیصة مالكي1
5ص, 2012مسار التجدید الفالحي والریفي عرض وآفاق ,وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة 2
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:سیاسة األسعار الزراعیة—6

لزراعیة، عن طریق عریة في الجزائر على سیاسة السعر المدعوم لبعض المنتجات اسسیاسة التقوم ال

تدعیما للمجهودات المبذولة وتحسین المستوى جات أو تعلن عن نیتها بشرائها بهذا السعر و شراء هذه المنت

.1المعیشة 

:سیاسة التصنیع—7

ها بزیادة عرض في لوالصناعي بشكل یسمحالحيفرین في القطاع اللم تستطع الجزائر الربط بین التطو 

یجة زیادة الطلب في اآلخر، وهذا بالرغم من سعیها إلى تطویر الصناعات الغذائیة تأحد القطاعین ن

لتشجیع استشار الشباب التقنیین في الصناعات فرع300إقامة اللاعیة لتحقیق التكامل بینهما من خالزر 

والتي تمثل فیها الصناعات الغذائیة نسبة معمرة بعدما أولت الستثماراتالغذائیة، وازدیاد حجم تكلفة ا

المنتجیرة التي تهتم بتحویل الحیوي في االقتصاد، وتبقى الشركات الكبالدولة اهتماما كبیرا بهذا الفرع

تصادي قیؤثر على استقرار االستقرار االفوذ، مانفقط على رجال األعمال أصحاب الالحیة حكرالفا

.2كر والزیتسنافسة وهو ما حدث في أزمة الالوطني لغیاب الملسیاسياو 

.93ص, مرجع سابق ,عیاش خدیجة 1

الملتقى ,بین الواقع والمأمول, "ي الجزائراستراتیجیة المنافسة واالبداع في مؤسسات للصناعات الغذائیة ف",الماحي ثریا2
. 5ص, الدولي الرابع 
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الفالحیة الوطني للتنمیةالمخططوPNDAتقییم السیاسة الزراعیة :المطلب الرابع

PNDA Rوالریفیة

PNDAتقییم السیاسة الزراعیة :اوال 

القول بأنه تم السابقة إال أنه ال یمكنرغم انتهاج الجزائر لسیاسات جدیدة تختلف تماما عن السیاسات 

.السابق ذكرهاعناصرللسیاسات باالعتماد على القییمتتحقیق األهداف إال بعد القیام بعملیة 

:ولقد جاء تطورها على النحو التالياستغالل الموارد الزراعي- 1

المسقیة، وقد أعطت بدایة االهتمام بالزراعة2004—2000شهدت الفترة : تطور المساحة المسقیة—أ

الزراعیة المسقیة، يمساحة األراضانتهجتها الجزائر ثمارها من خالل زیادة ملموسة فيتيالسیاسات ال

ة في بناء السدود وٕاقامة الحواجز المائیة وحفر لثمبذولة من طرف الدولة والمتموهذا بفضل المجهودات ال

:یة في الجزائرطور األراضي المسقتیوضح والجدول التالي , 1اآلبار

)8(رقمجدول

2004—2000خالل الفترة تطور األراضي المسقیة في الجزائر
هكتار: لوحدةا

2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
793337 722320 644978 617427 350000 المساحة

.44: ، ص2009زناقي ابراهیم، القطاع الزراعي الجزائري وتحدیات العولمة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، : رالمصد

.257: ، ص2000لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، ، : السیاسات الزراعیة في البلدان العربیةرحمة منى، 1
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األربع سنوات مقارنة بسنة اللرة من خالمرویة عرفت زیادة مستمنالحظ من الجدول بأن المساحة

350000حوالي 2000هكتار بعدما كانت في سنة793337بلغت 2004، فمثال في سنة 2000

هكتار، أي بزیادة قدرت بالضعف، وبالتالي برنامج أعطى نتائج ملموسة فیما یتعلق بالمساحة المرویة 

.وأنتجت نجاحه

لقیمة المضافة الزراعیة في الجزائر ارتفاعا محسوبا ابتداء من عرفت ا: حجم القیمة المضافة الزراعیة- ب

ور في القیمة لتطالحیة، والجدول التالي یوضح الفذا بفضل المخطط الوطني للتنمیة ا، وه2000سنة 

:المضافة

)9(رقمجدول

2004—2000الل الفترة تطور القیمة المضافة الزراعیة خ

)النسبة المئویة(الوحدة 

السنوات 

البیان

20002001200220032004

322.01411.5415.1496.3511.7)ملیار دینار (القیمة المضافة الزراعیة 

3360.134853645.442345027.26)ملیار دینار (القیمة المضافة االجمالیة 

9.5211.8111.8111.7210.18االجمالیة نسبة القیمة المضافة الزراعیة من 

.59: ، ص2009القطاع الزراعي الجزائري وتحدیات العولمة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، زناقي ابراهیم، :المصدر

، إال 2000اعا مستمرا ابتداء من سنة فتالقیمة المضافة الزراعیة شهدت ار من الجدول أعاله یتضح بأن 

وهذا راجع إلى زیادة والنقصان،أن نسبة القیمة المضافة الزراعیة من اإلجمالیة عرفت تذبذبا بین الزیادة

.القیمة المضافة اإلجمالیة
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، 2004بسنة 2003اع في القیمة المضافة الزراعیة لم یكن بشكل كبیر خاصة إذا ما قارنا سنة تفاالر 

.قطاعا رائدا ، ال یزال یحتاج إلى بذل مجهودات أكبر یجعلهيفإن القطاع الزراعيوبالتال

إطار برنامج من بین األهداف التي سعت الجزائر لتحقیقها فيإن: حجم الید العاملة الزراعیة—ج 

خلق مناصب شغل ، وهذا عن طریقفالحيم الید العاملة في القطاع المیة الفالحیة زیادة حجتنال

مناصب التي استطاع القطاع والمساهمة في التخفیف من حدة البطالة، والجدول التالي یوضح عدد ال

:خلقهافالحيال

):10(جدول رقم

2004—2000خالل الفترة فالحيلعاملة التي خلقها القطاع التطور حجم الید ا

)نسمة( دة الوح

السنوات 

البیان 

20002001200220032004

142289170398138499177929166203

.65: ، ص2009زناقي ابراهیم، القطاع الزراعي الجزائري وتحدیات العولمة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، : المصدر

تنصف بالتذبذب، إال أنها فالحيلقها القطاع التي خالجدول یتضح بأن حجم الید العاملة الاللمن خ

الحیة، الذي كان لفمیة اتنبرنامج العة من طرف الحكومة في إطارتبعد معمرة وهذا بفضل السیاسة المت

هد المتصاص البطالة كون الدولة بذل مزید من الجمن بین أهدافه خلق مناصب جدیدة ولكن وجب على

.ة، وبالتالي ال یزال هذا القطاع بحاجة إلى المزید من العملصف بكثافة الید العاملتتالزراعة 
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فالحيالناتج ال- 2

:طورات جاءت على النحو التاليتاتي والحیواني عدة لنبحیث شهد االنتاج ا

تعیر الحبوب والبقول الجافة والتمور والبطاطا من المحاصیل التئ یسعى المخطط:اتيبالناتج الن-أ

الحیة لتطویرها بشكل خاص، ولذلك وجب دراستها لمعرفة النتائج المحققة في إطار هذا لفني للتنمیة االوط

:البرنامج

لتحقیقها هي الزیادة في كما تم ذكره سابقا بأن من األهداف التي تسعى الجزائر: وببتطور إنتاج الح-1

التي طرأت على إنتاج المساحة الزراعیة للحبوب إلى جانب زیادة اإلنتاج، وفیما یلي أهم التطورات 

:الحبوب في الجزائر
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)11(رقمجدول

2004- 2000تطور مساحة وٕانتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة 

قنطار1000: اإلنتاجهكتار1000: المساحة
السنوات

البیان 

2000-20012001-20022002-20032003-2004

1.4191.3501.3211.372المساحة الصلبالقمح

12.3889.50918.02220.017االنتاج 

934813812808المساحةالقمح اللین 

8.0035.50811.6257.290االنتاج

8728948331.029المساحة الشعیر

5.7464.16112.2191216االنتاج 

58717780المساحةالخرطال

436394775980االنتاج 

3.18431903.0453.290المساحةالمجموع 

26.57519.5144264140313االنتاج 

.69: ، ص2009ماجستیر، جامعة الجزائر، زناقي ابراهیم، القطاع الزراعي الجزائري وتحدیك العولمة، رسالة: المصدر

صبو إلیه، وهو الوصول بالمساحة الزراعیة إلى تیتضح بأن الجزائر حققت ما كانت من خالل الجدول

خالل ما الحظناه من بیانات الجدول طار وهذا مننملیون ق40ملیون هكتار، واإلنتاج الزراعي إلى 3
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ا، وبالتالي فإن على الدولة العمل على استمراریة اإلنتاج في ذبذبتأعاله بالرغم من أن اإلنتاج عرف 

.السنوات المقبلة

التي أولتها الدولة تعتبر البقول الجافة من المجموعات الزراعیة الغذائیة: تطور إنتاج البقولیات—2

الجدول التالي ذائي منها و ها وهذا لتحقیق االكتفاء الغتجیااالهتمام، عن طریق الدعم واإلعانات المقدمة لح

:ورها خالل فترة الدراسةطتیوضح 

)12(جدول رقم

2004—2000تطور إنتاج البقولیات خالل الفترة 

قنطار: اإلنتاجهكتار: المساحة

السنوات 

البیان 

2000-20012001-20022002-20032003-2004

59450621606801072063المساحة المزروعة 

384360345340577480580000كمیة االنتاج 

.71: ، ص2009زناقي ابراهیم، القطاع الزراعي الجزائري وتحدیات العولمة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، :المصدر

فتا زیادة مستمرة ابتداء من سنة من خالل الجدول یتضح بأن كمیة اإلنتاج والمساحة الزراعیة عر 

األهداف المرجوة منها، وبذلك ، لكن هذه الزیادة لم تسمح للجزائر الوصول إلى2004إلى غایة 2001

.فإن السیاسة المنتهجة من طرف الحكومة لم تكن ناجحة وعلیها النظر إلى أسباب ذلك ومعالجتها
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: الناتج الحیواني- ب

أعطتها أهمیة كبیرة في اإلنسان، فإن الدولة من المنتجات الضروریة لجسمنظرا لكون اللحوم الحمراء 

:عدة تحوالت نذكر منها2004-2000الحیة، ولقد شهد إنتاجها خالل الفترة لفمیة اتنبرنامج ال

)13(جدول رقم

)2004—2000(زائر خالل تطور إنتاج اللحوم الحمراء في الج

)طن(الوحدة

السنوات

البیان 

20002001200220032004

250000259800290762300459320000االنتاج 

.88: ، ص2009,ة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائرزناقي ابراهیم، القطاع الزراعي الجزائري وتحدیات العولم:لمصدرا

للدولة من تحقیق زاید لم یسمحتسنوات تزایدا مستمرا، لكن هذا الشهد إنتاج اللحوم الحمراء خالل هذه ال

لم تكن ناجحة إما لعدم وجود تاج اللحوم الحمراءعة في إنتبمنها، وبالتالي فإن السیاسة المالهدف المرجو 

.هجة محلیا نظرا الرتفاع أسعارهانتجع الطلب على اللحوم الحمراء المحوافز كافیة وٕاما إلى ترا

:طور إنتاج اللحوم البیضاءت- 

عاناتمنح اإلاللالحكومة الجزائریة، من خحظي إنتاج اللحوم البیضاء باهتمام كبیر من طرف

رة ألخرى والجدول التالي یوضح تساسیة إال أنها عرفت تذبذبا من فیة األتحتض وتوفیر البنى الوالقرو 

:ذلك
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)14(رقمجدول

)2004-2000(تطور إنتاج اللحوم البیضاء في الجزائر خالل 

السنوات

البیان

20002001200220032004

250000259800290762300459320000االنتاج

.89: ، ص2009زناقي ابراهیم، القطاع الزراعي الجزائري وتحدیك العولمة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، :المصدر

شهد زیادة في اإلنتاج مقارنة بالعام الذي سبقه، وبدوره 2001من بیانات الجدول أعاله نالحظ أن العام 

شهدت انخفاضا مقارنة بسنة 2002سنة ، إال أنه في2003شهد زیادة مقارنة بسنة 2004في العام 

طن فإن الجزائر لم 170000والمقدر ب 2004، وبالنظر إلى ما وصل إلیه اإلنتاج في سنة 2001

2004صل إلى الهدف حیث كان اإلنتاج عند إعداد المخطط مساویا لما حقق في سنة یتشهد تطورا ولم 

.وٕاصالح الخللوبالتالي لم یشهد الزیادة، ولذلك

هجة لتطویر إنتاج اللحوم البیضاءنتعلى الحكومة مراجعة سیاستها المجب و 
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)2008- 2005(ةیفیتقییم المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والر :ثانیا

المخطط الوطني ال بد لنا بقیام نفس الدراسة علىبعد تقییم لما حققه المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة، 

عته الحكومة الجدید الذي وضتائج المحققة في إطار هذا المخططوالریفیة، ومعرفة النللتنمیة الفالحیة

میة تشمل الریف والمدینةتنالحیة قصد تحقیق توازن في الفمیة الریفیة للتنمیة التنالجزائریة بإضافة ال

:ائج على النحو التالينتولذلك جاءت ال

:على الشكل التاليوجاءتالعاملة الناتج الزراعي وحجم الید - اوال

خالل المحافظة على حجم الید استكماال لبرنامج من: تطور حجم الید العاملة في القطاع الزراعي-1

، 1السنوات حتى یتسنى للجزائر للتخفیف من حدة البطالةالقطاع الزراعي وزیادتها على مرالعاملة في

:وجاءت النتائج على النحو التالي

)15(جدول رقم 

2008-2005لة في القطاع الزراعي العامتطور حجم الید 

عامل: الوحدة 

السنوات

البیان

2005200620072008

132428160963222012224406حجم الید العاملة في القطاع الزراعي 

.4:، ص2009، 29المتثلمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب السنوي لإلحصائیات الزراعیة العربیة، المجلد : المصدر

87ص , مرجع سابق عمر األخضر،1
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2005عاملة في القطاع الزراعي عرفت تزایدا مستمرا من سنة ن بأن حجم الید التبیمن خالل الجدول ی

عاملة، وذلك من خالل السیاسة یجذب الید الوبالتالي فإن القطاع الزراعي تحسنا في هذه السنوات وأصبح

.میة الریفیةتنالحیة والفبرنامج التنمیة الاللهجة من طرف الحكومة من خنتالم

الناتج الزراعي-2

والحیواني نتاجین النباتياالنتاج بمستوى ما تحقق على صعیدثر قیمة االاتت: تج الزراعيمعدل نمو النا-أ

الزراعي والرقم نتاج دول التالي الذي یعبر عن قیمة االسعار الزراعیة، وباالعتماد یتكون لدینا الجواال

.نتاج الزراعيالقیاسي لقیمة اال

)16(جدول

معدل نمو الناتج الزراعي في الجزائري

السنوات 

البیان

2005200620072008

102800088212001010500119700االنتاج الزراعي

الرقم القیاسي لقیمة 

االنتاج الزراعي

223.47191.56219.67243.41

التقریر السنوي للتنمیة الزراعیة في الوطن العربي ,2007، الجزائر باألرقام 2009الزراعیة العربیة ت، الكتاب السنوي لالحصائیا: المصدر

2007 ،2009.

حتى 2005عوام من یمة اإلنتاج الزراعي الجزائري لالالمالحظ من الجدول هو ارتفاع الرقم القیاسي لق

على ا2008في حین شهدت سنة 2006بار االنخفاض الذي شهدته سنة تخذ بعین االعمع اال2008

ن یكون ناجم انتاج فممكن القیاس الیعني ارتفاع في قیمة اال، وارتفاع الرقم 243.41مستوى له حیث بلغ 
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التي وصل فیها معدل 2008و2007سعار وهو ما كان فعال خاصة في سنة عن االرتفاع في اال

سعار مع ائر العمل على تخفیض االعلى التوالي، ولذلك وجب على الجز %7.40، %6.56التضخم 

ساسیةنتاج المواد االاسي مع التركیز على افقي والر وذلك عن طریق التوسع الزراعي االنتاجالزیادة في اال

لعمراني والمزید من سع اتو ا میزة نسبیة والحد من مشكلة المن الغذائي ولو لم تكن تمتلك فیهالتي تحقق اال

.راضي الزراعیةاالستصالح لال

: الناتج النباتي-ب

لرئیسیة وفى تغیرات فى محاصیله الزراعیة اخیرة عدةالنباتي بالجزائر في السنوات االنتاجلقد عرف اال

قصى مستوى لها في اوحققت 2007إلى 2000علیها بعض التحسن ما بین اطر يمقدمتها الحبوب، الت

الذي 2000نتاج سنة ااعا عن قطار مسجلة ارتفلفأ42643بلغ إنتاجها ، حیث2003سنة 

15336حیث بلغ دنى لهاوبلغ 2008اجع محصول الحبوب في سنة تر في حین ، فلأ26675بلغ

.ف قطارلأ

لى الشعیر والذرة اضافةااللین والصلب، لرئیسیة في الجزائر القمح بنوعیهوتضم مجموعة الحبوب ا

نتاج الحبوب في الجزائر من سنة ایوضح تطور رطال، وفیما یلي جدولالشامیة، والذرة الرفیعة، والخ

2008لى غایة ا2006
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)17(جدول 

2008- 2006تطور إنتاج الحبوب في الجزائر من 

)قنطار1000(الوحدة 

السنوات

البیان 

2005-20062006-20072007-2008

17728152908138القمح الصلب 

915179002972القمح اللین 

12359118673959الشعیر 

890922267الخرطال 

401283597915336المجموع 

.31: ، ص40رقم ،2009-2007الدیوان الوطني لإلحصاضات، الجزائر باألرقام، : المصدر

میة الفالحیة والریفیة لم یستطع الحفاظ على ما تنن برنامج المخطط الوطني للان بیبمن خالل الجدول 

مطار یعتمد بشكل كبیر على االنتاج الحبوب ال یزالان ان بكي المخطط القدیم، وبالتالي ما یمتحقق ف

.عى الجزائر لتطویرهاستیة التي تالبنیة التحهمیة بعداكبر اطائه عامر تطویره بجدیة و اخذ اولذلك وجب 

لفأ61.02حیث بلغت 2008ما بالنسبة للبقولیات فلقد عرفت المساحة الزراعیة انخفاضا في سنة ا

نتاج حیث لى نقص االادى اهكتار، وهو ما لفأ66.67ما یقارب 2006هكتار فى حین بلغت سنة 

ن الفول الجاف ا، علما ب2008طن سنة لفأ39.97منخفضا إلى 2006طن سنة لف أ44.07بلغ 

والجدول التالي 2008هكتار سنة لفأ30.69خذ النسبة الكبرى من المساحة المزروعة حیث بلغت ای

.الجزائرنتاج البقول الجافة فياطورتیوضح 
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)18(جدول 

2008-2006تطور إنتاج البقول الجافة في الجزائر 

هكتار/طن: المردودیةف طنلأ: كمیة اإلنتاجأف هكتار: المساحة

السنوات

البیان

200620072008

البقول الجافة

66.6763.9461.02المساحة المزروعة

43.9649.9839.97االنتاج 

0.650.780.65المردودیة

بیانات الجدول لار وتعبی, ....),والفاصولیاء , والعدس , الحمص ( تمل البقول الجافة في الجزائروتش

) 2008-2006(أعاله على التراجع في المساحة المخصصة لهذه المحاصیل لهذه الفترة 

نتاج البقول الجافة بالفشل اویر لتطجة تهنحكم على السیاسة المننا ناخالل سنوات الدراسة، وبالتالي ف

58000التي وصلت فیها 2004نما شهدت االنخفاض مقارنة بسنة انتاج و نها لم تساهم في زیادة االكو 

.طارنق

واألغنام والخیول تشكل الذروة الحیوانیة في الجزائر من الماعز واألبقار: نجاو الناتج الحیواني والد- ج

الجزائري، ولذلك وجب دراسة تطورهفالحيیواني جزء مهما في الناتج اللحواإلبل، حیث یعد الناتج ا

.یاجات السكان االستهالكیهتاحلمعرفة مدى مساهمته في تغطیة 

ادي واجتماعي تصاقتتسم الثروة الحیوانیة في الجزائر بالتنوع حیث تعد عامل استقرار: الثروة الحیوانیة- 

بنحو 2008لثروة الحیوانیة في الجزائر حسب إحصائیات للمجتمع الریفي، ولقد قدر إجمالي ا
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قسیم الرؤوس المحلیة على تحین جاء رأس أجنبي، فيلفأ214.49س، منها نحو ار لفأ24891.42

الحیوانات، بینما بلغ عداداجمالي امن %2.22بقار، بما یمثلرأس من االلفأ853.53النحو التالي؛ 

جمالى الثروة الحیوانیة حیث بلغت اكبر نسبة من اتحتل نهاایعني س، ماار لفأ19946غنام عدد اال

من % 1.18من الخیول و% 0.8، وبالنسبة للحیوانات األخرى 15.07%، تلیها الماعز بنسبة8.13%

ما ال 2006بقار، حیث بلغ سنة في إنتاج لحم االاتذبذبولكن من حیث انتاج اللحوم فهناك الجمال، 

ف طن، لیعاود االرتفاع في لأ80.2لى انخفض في السنة الموالیة حیث وصل لیف طن،لأ80.5یتعدى 

غنام والماعز واللحوم البیضاء االنتاج لحوماما فیما یخص اف طن، و أل81.36لى ا2008سنة 

.والحمراء فلقد شهد تحسنا 

الصادرات والواردات الزراعیة :ایثان

الصادرات الزراعیة-1

2007بالمقارنة بسنة 2008و الغذائیة ارتفاعا في سنة ائریة سواء الزراعیة صادرات الجزاعرفت ال

ملیون 124.85ملیون دوالر، في حین بلغت صادراتها الغذائیة 302.54حیث بلغت صادراتها الزراعیة 

ملیون دوالر والصابرات الغذائیة 180.85، التي بلغت فیها الصادرات الزراعیة 2007دوالر مقارنة بسنة 

خرى كتونسدرات الدول العربیة االاضعة مقارنة بصاتو قى متبن النسبةاملیون دوالر غیر 91.64

:وعمان، ولقد شملت السلع المصدرة في الجزائر ما یلي

.الخ.......یةتوالفول الجاف والزیوت النباصضافة إلى الحمباالیة تالصادرات النبا

:2008و2007یة في الجزائر لسنوات توالجدول التالي یوضح تطور الصادرات النبا
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)19(جدول

2008و 2007تطور صادرات المنتجات النباتیة للسنتین 

الملیون دوالر:القیمة :القیمةف طنلأ: الكمیة 

السنوات

دولة ال

20072008

القیمةكمیةالقیمةكمیة

5.072.408.726.60القمح 

0.020.010.010.01البطاطس 

0.220.480.090.04البقولیات 

--5.261.42البذور الزیتیة 

13.554.6611.1612.45وت النباتیةالزی

2.325.750.762.46الخضر الطازجة والمجففة 

12.8222.489.6419.53التمور 

.125- 512: ، ص ص2009، 29المتظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب المنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة،المجلد:المصدر

نعدمة ما عدا بعض صادرات الجزائر من المنتجات تكاد تكون مانین تبی) 19(من الجدول رقم 

للصادرات القمح والشعیر ى غیاب تامیة ودقیق القمح، في حین نر تالنباة في الزیوت ثلت المتمالمنتجا

لمنتوج البطاطس حیث ال نكاد نراها هي ضافة إلى انخفاض تام، باال2008للبقولیات في سنة والذرة و

لها بتغطیة نتاجها بما یحقق لها اكتفاءها الذاتي ویسمحاس، وعلیه وجب على الجزائر تطویر والعد

.حصتها في السوق العالمیة
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ان ومنتجاتها لبنتاج الحیواني حیث سجلت االاالیة یقال على الصادرات منتكما قیل على المنتجات النبا

الكمیة محسوب بما یعادل من طن وهذهلفأ18.01نحو2007على نسبة، حیث بلغت كمیتها سنة ا

. اللبن السائل

ما بالنسبة ابالمائة، و 13.71ي بزیادة تعادل اطنلفأ2048غت فلقد بل2008ما في سنة او 

2008طن في لفأ3.12و2007طن في سنة لفأ2.19لصادرات الجزائر من األسماك فلم تعدى

قى ضعیفةبسماك یمن اإلنتاج الحیواني واالن صادرات الجزائراوبالتالي ف

الواردات الزراعیة-2

حیث بلغت 2008عیة الجزائریة فلقد شهدت ارتفاعا كبیرا في سنة وأما بالنسبة للواردات الزرا

% 52.08ملیون دوالر أي بمعدل 7191.50ملیون دوالر في حین بلغت وارداتها الغذائیة 9242.16

ملیون دوالر واردات زراعیة 6077.20، التي بلغت 2007على التوالي بالمقارنة بسنة % 60.96و

المریة الثانیة بین الدول العربیة والتي آلت فیها ت غذائیة، واحتلت بذلكملیون دوالر واردا4467.63و

یة على تمصر، وجاءت واردات الجزائر من المحاصیل النباثة لدولةاألولى للعربیة السعودیة والثالةتبالمر 

:الشكل التالي
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)20(جدول

2008و 2007تطور الواردات المنتجات النباتیة للسنتین 

بالملیون دوالر: القیمةطنلفأالكمیة؛ 

السنوات 

البیان

20072008

االنتاجكمیةاالنتاجكمیة 

4632.141283.446351.633124.50القمح

201.29110.7368.8264.37البطاطس

191.02135.80186.95192.70البقولیاء

57.3243.6158.7433.21البذور الزیتیة

612.64485.84625.80497.51الزیوت النباتیة

14.975.9217.516.89الخضر الطازجة والمجففة

.162-135: ، ص 2009، 29سنوي لإلحصاءات الزراعیة العربیة، المجلد المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الكتاب ال: المصدر

عة وخاصة فیما یخص القمح حیث بلغت الكمیة في فتمن الجدول یتضح بأن فاتورة استیراد الغذاء مر 

طن، كما شهدت لفأ6351.63طن، لترتفع في السنة الموالیة إلىلفأ4632.14ما قیمته 2007سنة 

ملیون دوالر 3124.50و2007أمریكي في سنة ملیون دوالر1283.44حیث بلغت قیمتها زیادة كبیرة

والتي كانت 2006مقارنة بسنة 2007ة في سنة دالكمیة المستور ، وبالرغم من انخفاض2008في سنة 

ملیون دوالر، إال أن قیمتها ارتفعت وهذا ناجم عن 1070.39طن بقیمة لف أ4823.64فیها الكمیة 

.في أسعار المواد الغذائیة في العالماالرتفاع 
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یة یمكن قوله عن المنتجات الحیوانیة حیث بلغت وارداتها من األغنام تجات النبامنتوكما قیل على ال

2008لتشهد الزیادة في 2007ملیون دوالر في سنة864.50ف رأس، بقیمة لأ12608.01والماعز 

دوالر، وفي نفس الوقت شهدت قیمة الواردات ونملی893.79ألف رأس، بما یعادل 12782.97إلى 

ما2007ول بلغت قیمتها في سنة رة ففي المنتوج االمن األلبان ومنتجاتها إلى جانب األسماك زیادة معی

ج تو ، في حین بلغت قیمة المن2008ملیون دوالر في سنة 5444.53وملیون دوالر4780.12یقارب 

.1ملیون دوالر1017.50ملیون دوالر إلى 951.70الثاني 

وجب على الدولة عة، ولذلكفتمن خالل ما تم دراسته فإن فاتورة الجزائر من المواد الغذائیة تعتبر مر 

.االهتمام أكثر باإلنتاج المحلي لتخفیض هذه الفاتورة من خالل وضع سیاسات زراعیة تكون مناسبة

مستوى االستثمار والدعم و استخدام التكنولوجي: ا ثالث

2010حتى 2002فرة فإن مجموع االستثمارات في الجزائر من تو حسب اإلحصائیات الم: االستثمار-أ

ارات أجنبیة، حیث بلغ تثممشروع الس525مشروع محلیة و 67280مشروع، منها 67808بلغت 

ى هذه وبناء عل% 2.36مشروع أي بنسبة 1597نصیب القطاع الزراعي من إجمالي االستثمارات 

اع قیمة وارداتها تفالدول استثمارا في هذا القطاع، ویفسرها ار ر من أضعفتبیات فإن الجزائر تعاإلحصائ

ربي كتونس والمغرب، إضافة علك للحلیب مقارنة بدول المغرب الأكبر مستهمن السلع الغذائیة، فمثال تعد

.2رة لألسواق الخارجیةإلى ضعف إنتاجها مقارنة باحتیاجاتها من الغذاء وهو ما یجعلها فى تبعیة مستم

.97ص,مرجع سابق , عیاش خدیجة 1
جامعة الماجستیرمذكرة"مثال والیة جیجل )2007- 1997(اسة التنمیة الریفیة في الجزائرتحلیل سی" زواغي عبد الرزاق 2

54ص.2009-1430, كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة , الجزائر
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ار، إال أنه لم تثمباالسبالرغم من إتباع الجزائر لسیاسات زراعیة مختلفة عن سابقتها من خالل االهتمام

اهتمام الدولة بهذا القطاع بعد إهماله یكن بالشكل الكبیر، لكن یبقى شیئا ایجابیا ومؤشر هام على بدایة

االستثمار القیام بتقدیم الدعم للقطاع الفالحي، من خالل ق فيلفترة طویلة، وكان من الواجب قبل االنطال

، وتطویر البحث الزراعي، ، وكذلك إعادة وغرف التبریدجو مخازن للمنتإقامة بنیة تحتیة ومثال ذلك إقامة

تشجیع ت األسعار، إلى جانبثبیالح التابعة للدولة للعمل على تالفالحي أو كما تسمى أسواق الفالسوق

ار تثمك تشجیع شركة سوناطراك على االست الدولة على االستثمار في القطاع الزراعي، ومثال ذلمؤسسا

.1في هذا القطاع نظرا للموارد المالیة التي تمتلكها هذه المؤسسة

ظروفبالف اإلنتاجیة الزراعیة في الجزائر بالتذبذب نظرا لتأثرهاصتت:الزراعة المستدامة-ب 

یر مستدامة على أن الزراعة غمؤشر أوليفة إلى طبیعة الفن اإلنتاجي المستخدم، وهذا المناخیة، باإلضا

.ر اإلنتاجیة الزراعیة في الجزائرطو توالجدول التالي یوضح 

النباتات والحیوانات، وع البیولوجي في الزراعة والذي یؤدي دورا هاما في توفیرنهو التالمؤشر الثانيو

وع البیولوجي تنالتي تؤدي لفقد الط باألمن الغذائي، والمهدداتتبزن البیئي ویر بالحفاظ على التواوكذلك

االستخدام المفرط للمبیدات والزحف العمراني على الزراعي تتمثل في الممارسات الزراعیة الخاطئة مثل

اتي واألشجار ألغراض البناء وقطع الغطاء النبوالصحي،األراضي الزراعیة، الصرف الصناعي

قى فیها ولم یلوع البیولوجي غیر محميتنما یحصل في الجزائر وبذلك فإن الالخ، وهذا ....طابحتواال

-1997وع البیولوجي من تنیجیة بعیدة المدى في مجال التاتر وضع إس، فالحیةاالهتمام في السیاسة ال

ن الدولة، ألن التهدید مى التنوع البیولوجي من أجل الزراعة یتطلب مجهودات كبیرةوللحفاظ عل2017

.55ص,مرجع سابق , زواغي عبد الرزاق1
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في تدمیر الموارد الطبیعیة وبالتالي القضاء على إمكانیات تحقیق األمن ل یتمثوع البیولوجي تناألكبر لل

.میة زراعیة مستدامةنالغذائي والوصول إلى ت

إلحصائیات المتوفرة نجد بأن نسبةفحسب اوأوضاع الريفل في ظرو ثیتمالمؤشر الثالث و

2005اعا عن سنة تفار ، وبالتالي شهدت2008هكتار في سنة لفأ855.72األراضي المرویة بلغت 

بمستوى الزیادة األولى في إطارهكتار، ولكن هذه الزیادة لم تكنلفأ825.206والتي بلغت فیها 

.1عفضأي بزیادة قدرت بال2000ةهكتار سنلفأ350، حیث بلغت 4200-2001المخطط 

المیاه الجوفیة وعة، وفي مقدمتهاتنئر تمتلك كذلك إمكانیات مائیة مكما ال یمكن أن ننسى بأن الجزا

قى النسبة الكبیرة من هذه المیاه غیر مستغلة بالعودة لما تبتساعدها على النهوض بالقطاع لكن والتي 

.ذكرناه سابقا

وبالتالي فإن السیاسات امة في الجزائر،مستدج بأن الزراعة غیر تت الثالثة ستنوباالعتماد على المؤشرا

المستدامة، ولذلك وجب علىوهو التنمیةفتستطع تحقیق الهدلمBNDA Rتهجة في إطارنالم

قلیل تالزراعي أكثر استقاللیه، من خالل الالجزائر القضاء على هذه المشاكل من خالل إعطاء اإلنتاج

تماد على میاه األمطار مع بناء السدود بشكل كبیر بالقرب من المناطق الفالحیة، إلى جانب من االع

.إدخال أنظمة ري متطورة

میة الزراعیة تنالیعد المستوى التقني التكنولوجي المحرك األساسي لعملیة: استخدام التكنولوجیا-ج

أمثلة المستوى التقنيراعي ونوعیته ومنالشاملة، إذ یلعب دورا كبیرا في تحدید حجم اإلنتاج الز 

:كنولوجي التي توصل إلیها اإلنسانوالت

55ص,مرجع سابق , زواغي عبد الرزاق1
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لجبال لالستفادة منها في الزراعةإنشاء المدرجات على سفوح ا- 

دة منها في سقي األراضي الزراعیةیت الكثبان الرملیة وبناء السدود والخزانات لالستفاثبت- 

.التوسع في مساحة الرقعة الزراعیةمن رید الحدیثة تمكن تبوسائل النقل وال- 

یزال ضعیفا، إذ أن قني والتكنولوجي المستخدم في الجزائر یمكن القول بأنه التوفیما یتعلق بالمستوى ال

2008استخدام اآلالت سواء في الزراعة أو الحصاد ال تزال بعیدة عن المستوى المطلوب، فمثال في سنة 

وحدة بالنظر للمساحة 12650بلغت عدد الحاصدات دة، في حینوح104529بلغت عدد الجرارات 

هكتار، ولذلك وجب على الجزائر زیادة االعتماد 42466920بلغت تي تمتلكها الجزائر والتيالزراعیة ال

، وزیادة حجم لعقالني الزراعیة من االستغالل غیر اإنتاجیتها والحفاظ على األراضي على اآلالت لزیادة

قبول م لشراء اآلالت أو العمل على تشجیع عملیة التمویل التأجیري بأثمان تساعد الفالح علىالمقدالدعم

األخیرة االهتمام العملیة، إلى جانب التشجیع على استخدام األسمدة والمبیدات والتي عرفت في السنوات

ة في مثلقدمة والمتالدول المتالدولة عن طریق االستیراد من الخارج، مع االستفادة من تجاربفمن طر 

.1رید الحدیثةتبل والنقسطوح الجبال مع استخدام وسائل الإنشاء مدرجات على 

للقطاع، وهو 4.5%وصل مستوى الدعم المقدم للقطاع الزراعي في الجزائر : مستوى الدعم المقدم- د

تقدیم المزید من ولذلك وجب علیها %10بعید عن ما هو مسموح به في المنظمة العالمیة للتجارة أي 

سمح بها المنظمة، وتقدیم الدعم یجب أن یكون تالدعم لهذا القطاع حتى یتم استغالل االمتیازات التي 

دراسة میدانیة بعیدة عن االرتجالفعاال على القطاع بحیث یشمل الجوانب الحساسة فیه بعد القیام ب

عم سبب عدم توفرهم على عقود الملكیة وحرمان المنتجین الحقیقیین من الدوالتسرع واإلنفاق المفرط

230مرجع سابق ص عیسى بن ناصر طوس،1
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وتقدیمه لمنتجین غیر حقیقیین المتالكهم لعقود الملكیة، وبالتالي أصبح الدعم المقدم ال یصل إلى 

مستحقیه ما سیؤثر مستقبال على هذا القطاع من خالل الدخالء علیه ما یفقد الثقة لدى المسؤولین، ویحتم 

الفالح وبذلك فإناه نحو االستثمارات األجنبیة تجنبا لهدر المال العامعلیهم تغییر الوجهة من خالل االتج

ا االقتصادیة في تنى ذلك هو الفشل الذي أصاب مؤسسایاسة، وأكبر مثال علسالمحلي سیتأثر من هذه ال

ما أثر على االقتصاد الوطني عنها يدفع بالدولة إلى خوصصتها والتخلالماضي نتیجة الفساد اإلداري،

ة قبل اإلقدام على وبذلك وجب على الدول, الداخل والخارج يمهددا من طرفا أصحاب النفوذ فحوأصب

اجه المنتجین، أي تهیئة المحیط المناسب الستقبال هذا الدعم تو العراقیل التي ویة جمیع تسعملیة الدعم 

.1من خالل تفعیل جهاز الرقابة والتفتیش

رة ثیإن هذه األخیرة لم تعالج مشاكل كلیها في تحلیل السیاسات فوبالنظر إلى المؤشرات التي اعتمدنا ع

، وبالتالي لن یحدث هناك تحقیق لألمن الغذائي وسیبقى اعتمادها على الواردات فالحيفي القطاع ال

المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة لم یحقق الغذائیة لتحقیق ذلك، ومن خالل ذلك یمكننا القول بأن

الدولة إعادة بعث نفس جدیدة في السیاسات من خالل استحداث مرجو منه، ولذلك وجب علىما كان 

یتحقق زیادة االقتصاد الوطني و , واالمن الغذائيزیادة االقتصاد الوطني ساعدها علىتبرامج جدیدة 

ٕانما في في تحقیق األمن الغذائي، و نظرا الرتفاع أسعار البترول وكما ذكرنا سابقا فإن المشكل لیس

في أسعار الطاقة یعني ضمان استمراریته، وبالتالي أي أزمة في تلك الدول المصدرة أو أي انخفاض

عندما ارتفعت أسعار الغذاء، ولذلك وجب على الجزائر 2007نا الغذائي كما حصل في نتهدید ألم

.110ص, مرجع سابق عبد القادر فاضل،1
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فتقریبا معظمها إن لم وخاصة فیما یتعلق بالبذور المستعملة للزراعة،مراجعة حساباتها في بعض األمور

.1نقل كلها واردات أجنبیة واستعمالها محدود وغیر متجدد، وهو ما یجعلنا في تبعیة دائمة للدول األجنبیة

:ولذلك وجب على الدولة اتخاذ بعض اإلجراءات والمتمثلة فیما یلي

: السیاسات المتعلقة باإلنتاج الزراعي- 1

ویع مصادره یساعد بشكل كبیر على تحقیق األمن نالزراعي مع تجإعطاء األهمیة الكبرى لزیادة اإلنتا

:ن اإلنتاج الزراعي العناصر اآلیةالغذائي، ولذلك وجب أن تتضمن سیاسات تحسی

یخص التوسع الزراعي تتضمن اإلجراءات الواجب على الجزائر اتباعها فیما: التوسع الزراعي األفقي-أ

.األفقي اآلتي

ارعین في منطقة السهول الساحلیة مع منح األولویة لزراعة المنتجات األساسیة كالخضر تقدیم الدعم للمز -

تمتلك تيرس بعض األشجار المثمرة الوالبقول الجافة والقمح وٕاتباع الدورات الزراعیة، مع التركیز على غ

.فیها میزة نسبیة

.ف والخضر الجافة واألعالالحبوب تخصیص األراضي الزراعیة في الهضاب العلیا لزراعةتدعیم-

لتربیة المواشي بشرطم سنویالم350و 220منح األولویة للمناطق التي تراوح فیها كمیة األمطار - 

وحمایة المراعي وحفر اآلبار االرتوازیة میة المناطق السهبیة مع تشجیع زراعة الصبار الهندي وتنظیمنت

.2سقي الحیوانات

70مرجع سابق,بالل حزار 1

مرجع :أطروحة دكتوراه، "تطور المسألة الزراعیة في ظل المنظومة الدولیة لتجارة السلع الزراعیة"عز الدین بن تركي، 2

.132ص,سابق
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تي في الجزائر لنباوانظرا النخفاض مستوى اإلنتاجیة واإلنتاج الزراعي:رأسيالتوسع الزراعي ال- ب

دیثة ومن المالئمة ووسائل اإلنتاج الحكان من الضروري تطویرها، باالعتماد على األسالیب اإلنتاجیة

:بینها

العملیات التالیة بعین لتحسین إنتاج محاصیل الحبوب وجب أخذ: تحسین إنتاج محاصیل الحبوب- 1

:االعتبار

,اریسها والظروف المناخیةتضاسب مع نوعیة التربة و تنداد األرض الزراعیة للبذر بشكل یإع-

د مة للبیئة باالعتمائتكون أكثر مالتيوالزراعة الحبوب في المواعید المالئمة واختیار البذور المحسنة-

.باطهاتنعلى البحوث الزراعیة الس

ة لجمیع استخدام التكنولوجیا الالزمة من آالت وتسمید وحاصدات ودعم استخدام األسمدة الكیماوی-

.المساحات المزروعة حبوبا

بنقص كمیات األمطار مسقیة وخاصة في الموسم التي یتصفسیع مساحات الحبوب التو العمل على-

.1المتساقطة

السكان من أولویات عد تحسین اإلنتاج الحیواني لتلبیة طلبب: ین وتكثیف اإلنتاج الحیوانيحست- 2

.الجزائر وتحسینه یتطلب تحسین السالالت وتحسین ظروف معیشة الحیوان

الحیوانات المحلیة وجب إذا أرادت الجزائر الحصول على مستویات إنتاج عالیة من: التتحسین السال-

.في المستقبل لكنه یطلب زمن طویلتحسین التركیب الوراثي لهذه السالالت وهو الحل األسلم

.132ص,مرجع سابقي، عز الدین بن ترك1
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الكاملةالرعایة الصحیةأي توفیر الغذاء المناسب على مدار السنة مع: تحسین ظروف معیشة الحیوان-

.1كیةارع سمتربیة وصید األسماك عن طریق التفریخ والحضانة والتسمین في مز -

:وذلك من خالل السیاسات التالیة: تشجیع االستثمار الزراعي—ج

.مناخ المناسب لالستثمار الزراعیةتهیئة ال-

لفروع الرئیسیة اتقدیم الدعم بجمیع أنواعه سواء المباشر أو غیر المباشر لتوجیه االستثمارات نحو-

.للقطاع الزراعي

ئة الموارد المائیة المزید من االستثمار في مجاالت البقیة األساسیة كمشروعات استصالح األراضي وتعب-

.وتنمیة الریف

.2تقدیم الدعم لفتح أسواق للتجزئة والجملة لتسویق المنتجات الزراعیة وفق األسالیب الحدیثة-

:ستهالك الغذائيالسیاسات المتعلقة باال- 2

دون توجیه االستهالك من المخاطر التي تهدد األمن الغذائي، غالحيمیة في القطاع التنعد تحقیق الب

شید االستهالك، وبذلك تر مع فالحيمیة في القطاع التنب وضع سیاسات تهدئ، إلى تحقیق الولذلك وج

:كر ما یليمن بین تلك السیاسات نذما یؤدي إلى تحسین األوضاع الغذائیة و 

الفرد بل یعني التعدیل في أنماطه الك والذي ال یعني تجمید مستوى استه:سیاسة ترشید االستهالك-أ

:لیه فإن على الدولة إتباع ما یليوع

5ص,بق مرجع سا,الحة والتنمیة الریفیة وزارة الف1
276ص, رحمة منى،  مرجع سابق 2
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الغذائیة خاصة منها اء االستهالك؛ إن ما تتعرض له المنتجاتثنمن المواد الغذائیة أئضخفض الفا-

اإلنتاج والتخزین یزید من حدة الفجوة الغذائیة ولذلك وجب الحد من تلك الخضر والفواكه سبب عدم جودة

.1قل والتخزین والتوزیعنالالظاهرة عن طریق توفیر أحدث أسالیب

ل الهوة في الدخو زیع الثروة في الجزائر أدى إلى اتساعتو إن عدم العدالة في :زیع الدخلتو سیاسة - 2

عة والمنخفضة، فنجد تفاالستهالك بین أصحاب الدخول المر ل في نمط ختالبین أفراد المجتمع وبالتالي اال

في الطبقة االولى وسوء التغذیة عند الثانیة ولذلك وجب خفض استهالك الفئات األولى افاالسر ارشانت

.المنخفضوزیادة نصیب الفئات ذات الدخل

لترشید االستهالك من أهم الوسائلستهالكیة 'یعد تعدیل األنماط اال: ة هالكیتتعدیل األنماط االس- 3

.یة والفردیةطنا السلوك بما یخدم المصلحة الو ض تطویر هذر ولذلك وجب دراسة السلوك االستهالكي بغ

یاجاتها من حتبیة اطا لكون الجزائر تعتمد في ر نظ:یجي من المواد الغذائیةتزون استراتكوین مخ-4

ن األساسیة حتى تضمتراتیجي من المواد الغذائیةاألسواق العالمیة وجب علیها تكوین مخزون اس

.2ادي التقلبات الحادة الناجمة عن نقص العرض في األسواق العالمیةتفاستمراریة الحصول على الغذاء و 

مرجع سابق ,فالحة والتنمیة الریفیة وزارة ال1
.54ص,مرحع سابق فاضل، عبد القادر2
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2014-2009الفترةخاللوالریفي الفالحيبرنامج التجدید: المبحث الثاني 

وجب 2009- 2001والسیاسات التي تبعتها من سنة الفالحيرقنا إلى إمكانیات القطاع بعد أن تط

في درسهغذائي وهو الذي سنتحقق األمن ال2014-2010علینا معرفة ما إذا كانت السیاسات الجدیدة 

.هذا المبحث

فالحيسیاسة التجدید ال: المطلب االول 

:االجراءات إلى ثالثة أنواع رئیسیة منتم ترجمة سیاسة التجدید الفالحي

الحبوب، الحلیب الخام، (هالك طالق برامج التكشف الزراعي والتكامل بین قطاعات واسعة من االستإ- 1

....).اطا، زراعة الزیتون، اللحومالبط

دخل المزارعین ومصالح إنشاء نظام رقابي لتأمین واستقرار المعروض من السلع االستهالكیه وحمایة - 2

.المستهلكین 

.1والتأمینالل تحدیث وتكییف التمویل الزراعيمن خة نیة وآمتخلق بیئة موا- 3

:ویضاف إلى كل هذا ما یلي

ما یؤدي إلى اور مع جمیع الفاعلین في المجال الفالحي والزراعات الصناعیةتعزیز االستشارة والتش-

.حمایة وتثمین الموارد الطبیعیة 

.تقني الحمایة الموارد المائیة وذلك من خالل استخدام تقنیات الري -

.79ص,مرجع سابق زواغي عبد الرزاق 1
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.استغالل األراضي التابعة للدولة عن طریق االمتیاز بعقود على المدى الطویل-

برنامج التجدید الفالحي): 1(الشكل رقم 

ة البرنامجمستویات تجزئالبرامج الفرعیةالبرامج

.2: ، ص2010المنظمة العربیة للتنمیة الزراعة، االستثمارات والثراكة في المیدان القالحي بالجزائر،: رالمصد

تعزیز الناحیة  رأس 
المال 

لتحتیة الریفیة        لنیة ا
والفالحیة

برامج التنظیم 

لبذور الشتالت 

اقتصاد وحجز المیاه

المكننة الفالحیة 

سمیدالت

البیوت البالستكیة 

والتثمین لالتحوی

البنیة الفالحیة 

البنیة التحتیة للري 

تنظیم المنتوجات
الزراعیة 

اعادة تأهیل وانشاء 
البنیة التحتیة 

 البلدیة
المستثمرة
 المزرعة النموذجیة
 التعاونیات

 البلدیة
 المحیط
المستثمرة
 المزرعة النموذجیة
التعاونیة

 البلدیة
المستثمرة
 الوحدة

الجمع
 التحویل
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سیاسة التجدید الریفي : المطلب الثاني 

تیة لنباإلى حمایة الموارد الطبیعیة واوهي ذات بعد اقتصادي واجتماعي وٕاقلیمي وبیئي، حیث تهدف

:والمائیة من خالل األدوات التالیة 

نظام المعلومات لبرامج التجدید الریفي من أجل تجمیع المعلومات المنتجة في إطار عملیة1-

.نفیذ البرامج وتحدید نسبة نجاحها التشخیص خالل المراحل المختلفة لت

والبرمجة لتنمیة ة ألغراض التشخیصمیة المستدامي لدعم اتخاذ القرارات من أجل التنالنظام الوطن- 2

.مختلف المناطق 

.التصحرمیة الریفیة المدمجة والمشاریع الجواریة لمكافحة المشاریع الجواریة للتن- 3

.1تعزیز القدرة اإلداریة لإلطارات المسؤولة عن تطبیق وتنفیذ مختلف البرامج- 4

.رنامج التجدید الریفي في الجزائروالشكل التالي یوضح ب

سیاسات الزراعیة في تأمین االكتفاء الذاتي المستدام وتحقیق التنمیة الزراعیة المستدامة في االقتصاد دور ال"سفیان حنان، 1

.176، ص 2011،كلیة االقتصاد,سطیفجامعة ، ماجستیرمذكرة ,،"الجزائري
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برنامج التجدید الریفي في الجزائر): 2(الشكل رقم

وسائل التنفیذمستویات تجزئة البرنامجبرامج الفرعیةالالبرامج

أ??ا€ه

.2: ،ص2010راكة في المیدان الفالحي بالجزائر،المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،االستثمارات والش: المصدر

مكافحة التصحر -

حمایة التجمعات -
المائیة 

حمایة وترشید االرث -
الغابي

حمایة النظم البیئیة-

االستصالح-

د االخضرالس
المیاه الجوفیة المتواجدة في الجلفة 

حمایة وتثمین المراعي 
استصالح االراضي المغمورة 

االنجراف  البیولوجي تدابیر مكافحة

نجراف المیكانیكي تدابیر مكافحة التدابیر اال

حجز الموارد المائیة 

نزع العزلة 

شيوحدات تربیة الموا

الدراسات 
برامج أخرى

المعدات

اعمال الزراعة الغابیة 

زراعة الغابات

یة التحتیة اعمال البن

حمایة الغابات

الحضائر الوطنیة 

المناطق الوطنیة 

المحمیات ومراكز الصید 

المناطق الهشة

استصالح المحیط

البلدیة-

المحیط-

البلدیة-

مستحقات -
المیاه

البلدیة-

الغابات -
الحكومیة

البلدیةالمحمیات 
الوطنیة 

الحظائرالوطنیة

الوحات القصور

البلدیة 

المحیط

النظام 
المعلوماتي 

لبرنامج 
التجدید 
الریفي

Si-psrr

النظام 
الوطني 
التخاذ 

القرارات 
من اجل 
التنمیة 

المستدامة 

Snaddr

المشروع
الجواري 
للتنمیة 
الریفیة 

المتكامنة

Ppdri

المشروع 
الجواري 
لمكافحة 
التصحر

Pplsd
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الخماسيالمخططخاللالریفيوالفالحيجدیدالتبرنامجاستراتیجیة :  المطلب الثالث 

2009 -2014

الفالحیة،للتنمیةالوطنيالمخططإطارفيإنطلقتالتيالفالحیةالتنمیةلمواصلةالبرنامجهذاجاء

واألمنالوطنیةالسیادةعناصرأهمیمثالناللذاناإلجتماعي،والتماسكالغذائياألمنتعزیزإلىویهدف

التنمیةسیاسةمركزیةإلعادةالسیاسیةاألسسوضععلىیتهإستراتجفيالبرنامجهذاالقومي،ویعتمد

القانونياإلطاریضعالذي،2006لسنةالفالحيالتوجیهقانونفيأدرجتالتيوالریفیةالفالحیة

الذيالمسطرالبرنامجتحقیقخاللهایتمالتي،2013-2009المقبلةالخمسةللسنواتالطریقوخریطة

وغیرها،اللحومالجافة،البقولالحبوب،الحلیب،مناألساسیةالغذائیةالمواداجإنتتكثیفعلىیرتكز

وبناءالمبادراتتحریروكذاللمستهلكین،الشرائیةالقدرةعلىوالحفاظالفالحینمداخیلحمایةعنفضال

الفالحيمجالالفيوالمسؤولینالفاعلینكلمعوالتشاوراإلستشارةتعزیزإلىباإلضافةالمستقبل،ثقة

علىالبرنامجأكدأخرىجهةومن،1الطبیعیةالمواردوتثمینحمایةإلىیؤديمماالصناعیة،والزراعة

البرنامجهذایمنحكماالحدیثة،الريتقنیاتباستخدامللمیاهالعقالنيباإلستغاللالخاصةالعنایةأهمیة

وبدأالطویل،المدىعلىتعاقدیةبعالقةاإلمتیازطریقعنللدولةالتابعةاألراضيإلستغاللوحیدنمط

أساسعلى،2009سنةفيللبالد48الوالیاتمعالنجاعةعقودعلىبالتوقیعالبرنامجهذاتطبیق

:همانوعینإلىالعقودهذهوقسمت،2منطقةكلوخصوصیةالمحققةالنتائج

1Dossier OMC /Agriculture: Démarche de négociations ,Ministère de l’Agriculture et du

développement rural 2002, p9

2009الشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةوالریفي،الفالحيالتجدیدبرنامجالریفیة،والتنمیةالفالحةوزارة2
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المباشرةالفالحیةالنشاطاتبدعمخاللهامنومیق:الزراعياإلقتصادتجدیدببرنامجمرتبطةعقود-

الدیون،ومسحالمیسرةالقروضتقدیم،)وغیرهاالبطاطا،الحلیب،الجافة،البقولالحبوب،إنتاج(دعم

یمثلماوهوواألسمدة،والشتالتالبذوروتوفیرالمیاه،واقتصادالتكمیليالريتقنیاتإستخدامودعم

للمواداإلنتاجيالجهازتعزیزبهدفالفالحیة،للتنمیةالوطنيالمخططإطارفيالمبذولةالجهودمتابعة

.األراضيراحةیإستمشكلةوامتصاصالمردودیة،ورفعالواسعاإلستهالكذاتالفالحیة

تطویرعلىاألریافسكانوتشجیعدعمعلىالبرامجهذهتقوم:الریفيالتجدیدببرامجمرتبطةعقود-

جواریةمشاریععلیهاأطلقحیویةمشاریعإنجازخاللمنالخاصة،المعیشیةظروفهمحسینوتمناطقهم

المناطق،بتلكالمتوفرةوالعامةالخاصةللثرواتأفضلتوظیففيتتمثلالمندمجة،الریفیةللتنمیة

الطبیعیة،المواردةوحمایلها،اإلنتاجیةالقدراتورفعالمحلیةالثرواتلهذهالعقالنيوالتسییرواإلستغالل

وفيالسهبيالوسطفياإلقتصادیةالنشاطاتوتنویعالمحلیة،الخصوصیةذاتجاتو المنتوتثمین

.والجبالالواحات

1000مبلغالدولةخصصتالریفيوالتجدیدالزراعيي قتصاداالتجدیداله بشقیالبرنامجهذالتحقیق- 

سنویادجملیار200یمثلماوهو،2013-2009ترة ملیار دوالر خالل الف13.5یقاربمادجملیار

: وفق مایلي 1سابقاالمذكورةالنشاطاتلدعم

ناءتقاألسعارعموميدعمیمنحكماإنتاجها،وٕاعادةوالشتالتالبذوراءإقتنتكالیفالدولةتحمل-

.الفالحي اإلنتاجأنواعلكافةبالنسبةاألسمدة

الماشیة،وتربیةالفالحياإلنتاجواعنافة أكلصالحالفالحيالعتادتناءقالعمومیةمساعداتتخصیص-

.محلیا المصنعةللتجهیزاتاإلیجاربصبغةللبیعحصریاالدعمهذاوسیوجهللمیاه،المقتصدالريوعتاد

8ص,مرجع سابق ,فالحة والتنمیة الریفیة وزارة ال1
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محاصیلألسعارالدیمومةومنحالمحلي،اإلنتاجتشجیععلىحرصاالحبوبأسعاردعممواصلة-

.الجافةالخضرمحاصیللجمعأیضاتحفیزيسعرتقدیموسیتمالتعاونیات،تجمعهاالتيوالشعیرالقمح

ودعمالمتعاقدین،الممونینلدىالحلوبالبقرقتناءادعمخاللمنوجمعهالحلیبإنتاجتطویردعم-

.العلف وٕانتاجالحلیبجمععتادوشراءالتجهیزاتلتجدید

التكفلمنالخصوصوجهعلىوالماعزالغنممربوسیستفیدحیثأنواعها،بكلاللحومإنتاجدعم-

العلفوتوفیرالتكاثر،مراكزوٕانشاءالماشیة،تربیةحظائرتجدیدأجلمنوٕاعاناتالماشیة،بتلقیح

اءقتنالموجهدعممنالصغیرةوالقطعانالدواجنتربیةستستفیدكماالجفاف،حالةفيمدعمةبأسعار

تدعیمهافسیتمواإلبلالخیولتربیةأماالتحویلیة،الصناعةفيستثمارواالاإلنتاج،وسائلوتجدیدةالماشی

.النشاطات بهذهالصلةذاتالمهنوتطویرالمحلیةالسالالتتوالدتشجیعخاللمن

زیتإنتاجیستفیدكماالمثمرةاألشجارمناألنواعبعضتدرهالذيلإلنتاجهامةمساعداتتمنح-

كمایبه،ضوتو اإلنتاجتخزینوقدراتالمعاصرإلنجازالموجهالعتادقتناءایشملخاصدعممنالزیتون

وحداتوبناءوتجدیدها،النخیلغاباتعلىالحفاظیشملمالئمدعممنوتصدیرهاالتمورإنتاجیستفید

.التصدیر و التوضیب

ذاتوالمهنالفروعفيوالتقنیینالمهندسینبتكوینالفالحةقطاعفيالعاملةاإلطاراتكفاءةرفع-

الفالحیةالتعاونیاتإستفادةإلىباإلضافةوالتكوین،للتعلیمالوطنیةالمنظومةقبلمنالنشاطبهذاالعالقة

الفالحي،بالقطاعالمرتبطالمهنيندماجاالإطارفيالجامعیةاإلطاراتمنالمواشيتربیةوتعاونیات

.1لهمالمدفوعةاألجورمنهامبقسطمؤقتاولةالدوستتكفل

172ص ,مرجع سابق ،غردي محمد 1
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كما هو موضح في الشكل : السجل المالي لبرنامج التجدید  الفالحي والریفي - 

)3(الشكل 

.28ص,2012الریفي عرض وآفاق مسار التجدید الفالحي و ,وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة :المصدر 

)ارالمعدل السنوي بالملیار دین(للتجدید الفالحي والریفي 2014- 2010السجل المالي المتوقع ل 

المعدل السنوي     ید 
بالملیار دینار

=

230

ملیار دج

ملیاردج160=التجدید الفالحي 

69%

ملیاردج42=التجدید الریفي

18%

, الغابات (اعادة تسویة البرامج 
الصحراء ,الفالحة الجبلیة ,السهوب 

المشروع " في مسعى)استصالح  ,
".الجواري للتنمیة الریفیة المندمجة 

دعم دخل الفالحین وضبط 
االنتاج الفالحي 

رأس المالدعم لتقویة 

المنتج ووضع برنامج 
التكییف

ملیار دج28=برنامج تنمیة القدرات البشریة والمساعدات التقنیة 

)13%(

االرشاد ,دبنامكیة اجهزة االتصال عصرنة االدارة
البحث والتحلیال,

تعزیز مصال المراقبة والحمایة 
البیطرة الصحة النباتیة : 
....االراضي الفالحیة ,
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تمحور حول ثالث ركائز متكاملة : الركائز الثالثة لسیاسة التجدید الفالحي والریفي - 

1التجدید الریفي والتجدید الفالحي وبرنامج تقویة القدرات البشریة والمساعدة التنقنیة واطار تحفیزي

)4(الشكل رقم 

میة منسجمة ومتوازنة ومستدامة لألقالیم الریفیة یهدف الي تحقیق تن:التجدید الریفي.

ومردود القطاع لضمان األمن الغذائي للبالد یركز على البعد االقتصادي :التجدید الفالحي

.واندماج الفاعلین وعصرنة الفروع ,

10ص,ابق مرجع س, الریفیة وزارة الفالحة والتنمیة1



2014- 2001اقبة في الجزائرالسیاسات الفالحیة المتع: الفصل الثالث 

87

وهي تاتي كرد على الصعوبات التي یواجهها :برنامج تقویة القدرات البشریة والمساعدة التقنیة

:یؤدي بالبالد الى , علون لالندماج في تنفیذ هذه السیاسة الجدیدة الفا

.الفالحیةاالدارة مناهج عصرنة - 

تقنیات جدیدة استثمار هام في البحث والتكوین واالرشاد الفالحي من اجل تشجیع وضع - 

.لقطاع تعزیز القدرة المادیة والبشریة لكل المؤسسات والهیئات المكلفة بدعم منتجي ومتعاملي ا- 

طرف االدارة في قیادة دورها   یشتمل على االدوات المطورة والمستعملة من: االطار التحفیزي

: األدوات اساسا 

االطار التشریعي والتنظیمي - 

تدابیر ضبط األسواق لضمان األمن الغذائي - 

1....مكانیزمات التخطیط التساهمي والتمویل العمومي للقطاع الفالحي - 

برنامج التجدید الفالحي والریفيتقییم : المطلب الرابع 

لدراسة على برنامج فس انالبد لنا القیام ب,بعد تقییم كل من المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة 

ألمن الغذائي وزیادة في االقتصاد الوطنية لقومعرفة األهداف والنتائج المحق,التجدید الفالحي والریفي 

: یجیةتاتر تحقیقها بالنسبة للمنتجات اإلسمیة الریفیةتنداف التي تسعى وزارة الفالحة والین األهومن ب

والماعز والخروف وقد شملت هذه األهداف زیادة إنتاج كل من لحوم األبقار: اللحوم الحمراء والبیضاء-1

:الحمراء وجاءت على النحو التاليوالجمال والخیول، والتي تمثل اللحوم

30ص مرجع سابق,وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة 1
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):21(جدول رقم

نتاج اللحوم الحمراء والبیضاء في الجزائرال المنجزةهدافاال

نطارق:الوحدة 

السنوات 
البیان 

200920112012

120225013005301353480البقر 
183461019738302046435الخروف 

253470272290282076الماعز
101280108540112280الجمال 
172018401900الخیول 

266484028904703008890اللحوم البیضاء
Source: contrat de performance du renouveau de l'économie agricole, Ministère de l’agriculture et de
développement rural, p :1.

تحقیق الهدفوباالعتماد على النتائج المقدمة من طرف الوزارة یمكن القول بأن الحكومة استطاعت

:المسطر، وهو زیادة اإلنتاج بالنسبة للحوم الحمراء والبیضاء حیث جاءت على النحو التالي

ون ملی4.2) 2011(ملیون قنطار، 3.82) 2010(ملیون قنطار، 3.46) 2009(: اللحوم الحمراء

:قنطار والشكل التالي یوضح ذلك
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)6(الشكل رقم

2011- 2009جازات المحققة في إنتاج اللحوم الحمراء خالل الفترة ناال 

Source: www.minagri.dz

ملیون 3.36) 2011(ملیون قنطار، 2.82) 2010(ملیون قنطار، 2.09)2009: (اللحوم البیضاء
:قنطار، والشكل التالي یوضح ذلك
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)7(الشكل رقم 

2009جازات المحققة في إنتاج اللحوم البیضاء خالل الفترة ناإل 

Source: www.minagri.dz

كشف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفیین الجزائریین، الحاج الطاهر بولنوار، أن إنتاج حیث

ألف لحوم بیضاء، 250ألف طن لحوم حمراء و350ألف طن سنویا منها 600الجزائر من اللحوم یبلغ 

.ألف طن من اللحوم من الخارج أغلبها مجمدة70و60ر مابین فیما تستورد الجزائ

بالمائة، حیث یبلغ 40، قال بولنوار إن الجزائر تسجل عجزا في إنتاج اللحوم بـ تصریح للشروق وفي

كلغ 17و16ملیون طن سنویا، مشیرا أن الفرد الجزائري یستهلك مابین 1الطلب المحلي على اللحوم 

كلغ في السنة، مؤكدا أن الجزائریین 25و أقل من المعدل العالمي الذي یبلغ من اللحم سنویا وه

ألف من اللحوم بكل أنواعها خالل شهر رمضان أي أكثر من المعدل السنوي نظرا لتغیر 80یستهلكون 
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وأوضح المتحدث أن الحكومة فشلت في تغطیة هذا العجز في اإلنتاج ,النظام الغذائي في هذا الشهر

..1ملیون رأس رغم22و20الثروة الحیوانیة التي تبلغ حالیا مابین بمضاعفة

مادة البسا، كما هو معروف في السنوات الماضیة لم تعتمد الجزائر بشكل كبیر على استیراد: طاطابال- 2

ویتوقع أن تستمر وهذا،22007- 2003خالل السنوات % 94.28حیث بلغت نسبة االكتفاء الذاتي 

:بین من خالل الجدول التالي هذه التوقعاتتتاج في السنوات القادمة حیث یإلنالزیادة في ا

)22(جدول رقم

إلنتاج البطاطا في الجزائرالمنجزة أهداف 

ق: دة الوح
السنوات 

البیان
20092010201120122013

2303900025047400272483202925495031639500البطاطا
Source: contrat de performance du renouveau de l'économie agricole, Ministère de l’agriculture et de
développement rural, p :1.

الله الزیادة وهو ما تم اثباته من خین بأن الجزائر قادرة على تحقیق هذتبل یمن خالل الجدو 

:اإلحصائیات المقدمة من طرف الوزارة والتي جاءت على النحو التالي

قنطار، ملیون38.6) 2011(ملیون قنطار، 33) 2010(ملیون قنطار، 26.8) 2009: (البطاطا

:والشكل التالي یوضح ذلك

2012/07/08, 221العددالشروق الیومي,"بالمائة فقط من حجم استهالك اللحوم60الجزائر تنتج ",محمد لهوازي1

20ص ,

285ص ,مرجع سابق ,نظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الم2
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)8(الشكل رقم

2011- 2009طاطس خالل الفترة بازات المحققة في إنتاج الانج

Source: www.minagri.dz

سنة 96.35%بالرغم من تحقیق الهدف المسطر من طرف الدولة وهو رفع نسبة االكتفاء الذاتي إلى 

طا حتى إذا مخزون للبطا، إال أن المشكل لم یعد زیادة اإلنتاج فقط، وٕانما تعداه إلى كیفیة تكوین2010

دخل من خالل زیادة المعروض باستعمال البطاطا تنقص في اإلنتاج قامت الدولة بالشهدت السوق

ة في الربیع العربي، ثلالمخزنة، وٕایقاف نزیف المنتوج للدول الحدودیة التي شهدت األحداث األخیرة المتم

ما أدى إلى ارتفاع األسعار المعروض في األسواق نقصاللعكس سلبا على السوق المحلیة من خما ان

.بشكل كبیر وبالتالي انخفاض القدرة الشرائیة للمواطن

بؤون بإنتاج القمح بأن المادة ستشهد في نلبطاطا واللحوم الحمراء یرى المتإضافة كل من ا: القمح-3

:السنوات القادمة زیادة في اإلنتاج وجاءت التوقعات على النحو التالي
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):23(جدول رقم

نتاج القمح في الجزائرال المنجزةفهدااال

ق :الوحدة 

السنوات 
البیان

20092010201120122013

8534780908950098064801051540011811000القمح
Source: contrat de performance du renouveau de l'économie agricole, Ministère de l’agriculture et de

développement rural, p :1.

فاؤل بزیادة اإلنتاج من سنة ألخرى إال أن ذلك لم یتحقق فقد بلغ اإلنتاج في تمن المالحظ من الجدول ال

طن أي ما لفأ5729.83ألف طن، في حین بلغت الواردات ما یقارب2952.70ما یقارب 2010سنة 

.1%34.03ب تاج، وهو ما یعني تحقیق نسبة اكتفاء ذاتي قدرتناالفیقارب صع

واعتبر األخصائیون أن عوائق إنتاج القمح وهذا راجع إلى اعتماد هذا المنتوج بشكل كبیر على األمطار،

.2لخارج في مجال الحبوبفي الجزائر هي تبعیة الجزائر ل

ج بالنسبة للمواطن وجب تطویره بشكل یسمح بزیادة اإلنتاج في تو همیة هذا المنالى اوبذلك نقول نظرا

قلیص الفجوة الغذائیة، ولذلك وجب وضع إستراتیجیة شاملة طویلة األمد لتوسیعتبشكل یسمح بالمستقبل

.287ص,2011,المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الخرطوم ,ة العربیةالكتاب السنوي لالحصائیات الزراعی, 1
, األربعاءجریدة المقامة,"بین وفرة اإلمكانیات المادیة وتراجع الكفاءة البشریة..إنتاج القمح في الجزائر", إسالم رخیلة2

.15ص, 2013, 31یولیو , 244العدد 
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ج والحصاد، وسبل حمایة المحصول وزیادة كمیة المساحات المزروعة من القمح وتطویر وسائل اإلنتا

.إنتاج الهكتار الواحد من القمح، واستعمال البذور المحلیة بعیدا عن المستوردة

المغرب العربي، كما تم ذكره سابقا بان الجزائر تعد أكبر دولة مستوردة لمادة الحلیب في دول: الحلیب-4

خالل العمل على زیادة اإلنتاج في السنوات القادمة من فإن الجزائر تسعى جاهدة إلى تقلیص الفجوة من

:خالل التقدیرات التي وضعتها، والجدول التالي یوضح ذلك

)24(جدول رقم

تاج الحلیب في الجزائرالنالمنجزةهدافاال
لتر103: كمیة اإلنتاج

السنوات
البیان

20092010201120122013

17910991874770198031920993892238276حلیب االبقار
423762432596445849459985474513حلیب الغنم

231328240966250966261342272103حلیب الماعز
4909952632561865980263650الجمالحلیب

24952882600964273330228805183048542المجموع
Source: contrat de performance du renouveau de l'économie agricole, Ministère de l’agriculture et de
développement rural, p:1.

ذلك ما تم لمطلوب تحقیقه فإنه یمكن تحقیق ذلك اإلنتاج و عة في الجزائر واتبمن خالل السیاسات الم

:میة الریفیة من خالل اإلحصائیات التالیةتنالحة واللفإثباته من طرف وزارة ا

ملیار لتر والشكل التالي 2.93) 2011(ملیار لتر، 2.7) 2010(ملیار لتر، 2.39) 2009: (الحلیب

:یثبت ذلك
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2011- 2009ة في إنتاج الحلیب خالل الفترة جازات المحققالنا): 9(الشكل رقم

Source: www.minagri.d

، متجاوزا مبلغ 2013ملیار دینار في 30وبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لمسحوق الحلیب المدعم 

24.5إلى 2011ي ، في حین ووصل حجم الدعم ف%15، بارتفاع قدره 2012ملیار دینار في 26

بالزیادة المعتبرة 2013وبررت وزارة التجارة هذا االرتفاع الكبیر في مخصصات الدعم لسنة . ملیار دینار

.1التي یشهدها سعر مسحوق الحلیب في األسواق الدولیة

طن خالل 280.010بالمئة منتقلة من 12ر4كما عرفت كمیات الحلیب المستوردة انخفاضا بحوالي 

20132طن خالل نفس الفترة من 245.335إلى 2012األولى من 11الاألشهر

جانفي 26األحد , 26العدد , الخبر الیومي" تطلب إنتاج العلب في الجزائر التخلص من أكیاس الحلیب ی", محمد سیدمو1
.18ص , 2014

- 1- 10, 10العدد , الشروق الیومي, 2013األولى من 11تراجع واردات الحلیب خالل األشهر الـ: الجزائر, ح,ا,و2
.25ص , 2014
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دراسة نموذج انتاج التمور وتصدیرها لوالیة بسكرة : الفصل الرابع 

.لوالیة بسكرة القطاع الفالحي :المبحث االول 

لوالیة بسكرة المكانة الفالحیة: المطلب االول 

التربة تعتبر والیة بسكرة من الوالیات الرائدة في مجال الفالحة ، فمناخها المالئم وغناها بالمیاه الجوفیة و 

.الصالحة للزراعة أعطى لها ممیزات تجعلها في الصدارة من ناحیة تنوع و بكرة المنتوج الفالحي

بواب اموقعها الجغرافي على فخصوبة تربتها على الرغم من , 2ألف كلم22متربعة على مساحة 

المبذولة و لى المجهودات اان تكون رائدة في المنتوج الفالحي نظرا حراء تؤهلها دون منازعالص

.بامتیازاالستثمارات الضخمة التي خصصت لها لتصبح قطبا فالحیا

من إجمالي المساحة %77ي ما یقارب اهكتار 1.652.751بـ تقدر المساحة الفالحیة اإلجمالیة

من المساحة %11هكتار أي بنسبة 185473كما تقدر المساحة الصالحة للفالحة بـ . الكلیة للوالیة

. الفالحیة الصالحة للزراعةمن المساحة % 53,10راضي مسقیة وتمثل اهكتار 98478الفالحیة، منها 

.ساسا على المیاه الجوفیة والتي تتطلب تكالیف باهضةان عملیة السقي تعتمد اعلما 

) نخلة منتجة3818868منهانخلة،4249300حوالي (ساسیة بالوالیة هي النخیل الثروة الفالحیة اال

)طولقة، فوغالة، اورالل,دوائر(تتواجد غالبیتها في منطقة الزاب الغربي 

.نخلة منتجة2271422نخلة منها 2612862بینما یقدر عدد نخیل دقلة نور المعروفة عالمیا بـ 

,1طن19.730و حصـة دقـلــة نــور تمثـــل طن32.144جمالي للتمور فیقدر بـ نتاج االفیما یخص اإل

، فول,(زراعات الحقلیة بال)دوائر سیدي عقبة، زریبة الوادي(تختص الجهة الشرقیة من الوالیة 

.2014افریل 29یوم الثالثاء , المصالح الفالحیة لوالیة بسكرةمدیر , كمال العتروس مع , مقابلة1



بسكرةلوالیةوتصدیرهاالتمورانتاجنموذجدراسة: الرابعالفصل

97

المنتجات الحمضیة لى المنتوجات الفصلیة بعض اضافة ما الجهة الشمالیة فتعرف باالا...)بطیخ

).....حمشمش، تفا(

من مصادر الثروة في الوالیة ، إذ یقدر عدد رؤوس الماشیة بـ آخر تعتبر الثروة الحیوانیة مصدرا 

.1رأس1010386

مستوى االستفادة من السیاسة الفالحیة لوالیة بسكرة : ثانيالمطلب ال

من , والیة بسكرة ملیار سنتیم ل12,3: خصص مبلغ مالي ب,من خالل السیاسات الفالحیة المتعاقبة 

ضمن ,الذي یعتبر المورد الرئیسي لباقي القطاعات االخرى, لتطویر القطاع الفالحيخالله

في اطار الصندوق اتخاذ المشاریعتم, في اطار المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة ,شروعم16597

دراسةتم ,2000جویلیة 08المؤرخ في 599تحت المقرر رقم بط والتنمیة الفالحیة الوطني للض

.ىملغشروعم3118و, مقبول شروعم11384منها شروعم14466

ملیار 2,5:ه قدر بمبلغ مشروع14268,26تم دراسةغراسة النخیل فقد في اطار مشاریع فالحیة منها 

.سنتیم 

الصندوق الوطني اطارخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة تم اتخاذ المشاریع  فيوفي اطار الم

. 20112حتى سنةمشروع 2131تم دراسة َ , 2006ماي 26المؤرخ في , للضبط والتنمیة الفالحیة 

المشاریع المنجزة والمتمثلة خاصة في غراسة النخیل التجدید الفالحي والریفي فكانت وضمن برنامج 

البالستیك , %50ك الكهرباءوالمتمثلة في تخفیض قیمة استهال( و االعانات الفالحیة وحفر اآلبار

خالل ,تراجع كبیر مقارنة بالمخططین السابقین, ) الخ ..............لتغلیف عراجین التمر من االمطار 

17:43الساعة , 2014ماي 11یوم االحد ,  www.dcommerce-biskra.dz:منعلیهمتحصل1
.كمال العتروس  مقابلة مع 2
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یرجع آبار10و , شخصا 13: لهكتار 24,83كانت المساحة المغروس نخیل اال 2013-2010سنة 

%70نسبة نتیجة اشتراط المساهمة ب, سبب ذلك الى عزوف الفالحین عن استالم المشاریع الفالحیة 

ومن هنا یتهرب الفالح من االستثمار الذي , 1من طرف الدولةمساعدة %30التي یدفعها الفالح و

.االشارة الیها اعاله وهذا یجد له تفسیرا في المساحة المغروسة من النخیل التي تم , تدعمه الدولة 

التي یعاني منها القطاع الفالحي لوالیة بسكرةالمشاكل: المطلب الثالث 

لرفع التحدي من طرف الفالحین بالرغم وهي مجمل المشاكل التي یعاني منها القطاع الفالحي للوالیة 

:من بعض العوائق المزمنة التي یفرضها

.شح میاه األمطار- 

وكذا التذبذب في بعض األحیان بشأن وفرة المیاه الموجهة للسقي الفالحي التي تعتمد بصفة شبه كلیة - 

.منبع الغزالن وفم الغرزةعبأة انطالقا منلى المیاه المع

ن هذه اغیر.عماق متباینة بواسطة مضخات غاطسةاالباطنیة المستخرجة على المیاهجانبالى- 

عملیة تتمحور " حلول"لكسب الرهان من خالل وضع فالحین التفاؤل لدى الالوضعیة ال تمنع استمرار

حواض المائیة وتحفیز الفالحین على تطبیق نظام السقي الحواجز المائیة االصطناعیة واالحول تعمیم

. بالتقطیر

.الخ .............,)ةبوفرو (بیاض التمر,التلف كدودة الطماطمباالمراض التي تصیب المنتوج مجمل - 

.المنتوج الفائض لتزین نقص غرف التبرید- 

.نقص االسواق المجهزة  - 

.كمال العتروسمقابلة مع 1
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وعدم تزوید بعض المناطق بالكهرباء التي تعتمد انقطاع المتكرر للكهرباء خاصة في فصل الصیف - 

.في استخراج المیاه وهي مكلفء) اآلالت التقلیدیة(على المازوت 

استراتیجیة انتاج التمور وتصدیرها بوالیة بسكرة :المبحث الثاني

منها جاهدتا الى زیادة اسعیو , واجود التمور في العالم شهر اوالیة بسكرة منمنتوج التمور بعتبری

وجلب العملة زیادة الدخل المحلي والوطنيتوفیر مناصب العمل و فياالنتاج ومن ثم تصدیره بغیتا منها 

وفي هذا  المبحث سنقوم بدراسة هذا المنتوج من خالل المساحة وكمیة االنتاج  والتصدیر , الصعبة 

.واآللیات المساعدة على ذلك

النخیل المغروسة بوالیة بسكرةمساحة : المطلب االول 

: تنا الى الجدول التالي دراستنا ومالحظخالللك من والیة بسكرة وذبتطور عدد النخیل
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)25:(الجدول رقم

2013- 2004تطور عدد النخیل لوالیة بسكرة 

الوحدة نخلة  
عدد النخیل السنوات

2004-20053911214

2005-20064021117

2006-20074042752

2007-20084121858

2008-20094133617

2009-20104141927

2010-20114171447

2011-20124213332

2012-20134249300

Source: Direction de Biskra intérêts agricoles.2014

نخلة مقارنة بسنة 3911214كان عدد النخیل 2004سنة للجدول انه في تناالحظمن خالل م

.نخلة4249300التي قدر فیها2012

فالحین من القروض والى هروب ال,هذا المنتوج لى ضعف السیاسة المنتهجة في اطار وهذا راجع ربما ا

الى ,سنوات8اكثر من طویلةاو سبب اخرى ان اشجار النخیل مدة انتاجه, الفائدةالربویة من نسب

في اطار المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة والریفیة و برنامج الدولةهالذي خصصتجانب الغالف المالي 

. زیادة كمیة االنتاج والتصدیر فیه الى التي تهدف,التجدید الفالحي والریفي
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التمور بوالیة بسكرة نتاجاكمیة :المطلب الثاني 

)26(:الجدول رقم

2013-2004التمور لوالیة بسكرةتطور كمیة انتاج 

قنطار: الوحدة 
نخلة: 

عدد النخیل االجمالیة

كمیة االنتاج المنتج منهاعدد النخیلالسنوات 

2004-2005391121422973081556700

2005-2006402111723455961690304

2006-2007404275225866021738816

2007-2008412185827554791801617

2008-2009413361728894171867600

2009-2010414192729729422204989

2010-2011417144730377222614085

2011-2012421333235376052917186

2012-2013424930038188633214402

Source: Direction de Biskra intérêts agricoles.2014

: بقدرة حیث , من سنة الى اخرى , تعرف ارتفاعا ملحوظ نالحظ من الجدول ان كمیة االنتاج التمور 

, قنطار1556700:كمیه االنتاج فیها بوالتي كانت2004مقارنة بسنة 2012قنطار سنة 3214402

التي تصیب النخیل فات اآلو وهذا راجع لالمراض , نخلة4249300النخیل وهي كمیة قلیل مقارنة بعدد

ه اآلفات واالمراض تقلل من انتاج التمور كل هذ, ) بورفروة(نكبوت الغباریة العمن سوس التمر و والتمر 

.باالضافة لسقوط االمطار المبكرة في فصل الخریف, وجودتها
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التمور بوالیة بسكرةتصدیركمیة : المطلب الثالث 

:(27)الجدول رقم

2013- 2005تطور تصدیر التمور بوالیة بسكرة 
طن1000: الوحدة 

تصدیر التمور  بالوالیة كمیة السنوات 

20052

20063

20072

20082,44

20104

20113,18

20126

20138

من سنة الى اخرى خاصة خالل السنتین كمیتهایدتز نالحظ من الجدول ان كمیة التمور المصدرة 

واثر السیاسات الفالحیة وهذا راجع الى وفرة المنتوج ,االخیرتین التي كانت فیه كمیة التصدیر معتبرة 

خاصة الحدود المجاورةوضاع الجاریة في الدولجراء اال, غلق المناطق الحدودیةاضافة الى , المتعاقبة 

.الي تقوم بتصدیرها باسم تمور تونسیة , التونسیة 
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على تصدیر التمور بوالیة بسكرة اآللیات المساعدة: المطلب الرابع  

في اطار المخطط ةنتهجملك من خالل مجموع السیاسات اللة جاهدة لزیادة كمیة التصدیر وذتسعى الدو 

النخیلمساحةفيزیادةالالذي من اهدافه هو, والریفیة والتجدید الفالحي والریفيةالوطني للتنمیة الفالحی

.وتكمن اآللیات المساعدة على تصدیر التمور, ومنه التصدیركمیة االنتاج واالنتاجیةو زیادة في 

.تمور للنمصدریالتكوین جمعیةفي - 

دنانیر عن كل كلغ واحد بالنسبة 5تشجیعا بقیمة صندوق تشجیع الصادراتیقدمحیث یبضنوعیة التو - 

, 1لعلب التمور الصغیرة

حیث تمور , تلعب دورا كبیرا في جلب مصدري التمور ومستوردیها من الخارج ) الجودة ( نوعیة االنتاج - 

. من احسن التمور في العالم  ببسكرة هي والیة طولقة 

صالون الثالث للتمور والسیاحة ,في الداخل او الخارج من خالل المعارض ویتمثل ذلك االعالم - 

ت من التمور الجزائریة رفع حجم الصادرابالجزائر السید محمد النعیماتردنسجل سفیر االالواحتیة 

.كثر من ذلك في المستقبلالى اآالف طن 5ردن منباتجاه اال

( االتفاقیة المبرمة مؤخرا بین غرفة الزیبان وقیعبتحمد إنعام سلیم سفیر إندونیسیا بالجزائر السید حیث قام 

.لتصدیر دفعات من التمور) ندونیسیاا(وغرفة جاوا الوسطى ) الجزائر- ةبسكر 

2بالمائة80ن صندوق تشجیع الصادرات الذي یدعم النقل بنسبة أذكر في هذا الشحیثوسائل النقل- 

دیسمبر 04األحد , 340العدد , جریدة النصر الیومي, لتمور الجزائریة تبحث عن سوق وتنظیما, بن دادة,م 1

.12ص , 2011
.مرجع نفسه, بن دادة, م 2
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الخاتمة:

األخیرةالسنواتفيعرفتهاالتي, من خالل دراستنا لمختلف السیاسات الفالحیة المتعاقبة في الجزائر 

زیادةوالغذائیةالصناعاتوالمنتوجات الفالحیة مختلففيكبیرتحسنإلىأدت،)2014- 2001(

اللحوم الحمراءوبطاطاكالالهامةالغذائیةالمنتجاتمنلعددنسبيتحسنإلىأدىممافیها،ستثماراال

فيومتنامیةمقبولةمستویاتتحقیقجانبإلى،2001عكس ما كانت علیه سنة و اللحوم البیضاء

كافیةغیرالنتائجهذهتبقىلكن, زیادة الدخل الوطني باالضافة الى ،الحبوبخاصةاألخرالبعض

.الجدیدة التطوراتنمو السكاني ولمواكبة

نستنتج من تحللینا لموضوع الدراسة:

حفیزات والتشجیع التي جاءت و التشریعیة و المؤسسیة والتاالصالحات التي عرفتها المنظومة القانونیة _ 

التي توفر له مناخا استراتیجي واالراضي الفالحیة تملیك من خاللتسویة العقار الفالحي في اطار , بها

ثم الفالحياالنتاج و تكثیف من اجل العمل اكثر , قوي بالنسبة للفالحین دافع و ذاللقطاع الفالحي 

.تنمیة االقتصاد الوطني 

طبیعیةالمتاحةالمواردستخداماعنيیذي الو،قتصادیةاالالتنمیةقطاباحدىقطاع الفالحي االمثلی_

زیادةإلىیؤدي،الزراعينتاجاالونتاجیةاالفيمتوالیةزیادةحداثال،تكنولوجیةومالیةوبشریةو

.الریفي المجتمعفرادالمرتفعمعیشيمستوىتحقیقوالوطنيالدخلفي

طبیعیةالمتاحةالمواردستخداماتعنيوالتي،قتصاداالتنمیةقطاباحدىكاالقطاع الفالحي یكمن _

فيزیادةإلىیؤدي،ةفالحیالیةنتاجاالونتاجاالفيمتوالیةزیادةحداثالوتكنولوجیة،ومالیةوبشریة

.المجتمعفرادالمرتفعمعیشيمستوىوتحقیقالوطنيالدخل
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دعمبهدف،الریفيو الفالحيجدیدالتبرنامجوضعتمحیث،فالحيالللقطاعكبراهمیةاإعطاء_

والزراعیةراضياالعلىالمحافظةجلامن،ستراتیجیةاالالفالحیةالفروعفيالفالحياإلنتاجتكثیف

.المعیشیةظروفهمتحسینومناطقهمتطویرعلىریافاالسكانتشجیع

المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة و المخطط الوطني للتنمیة (,المتعاقبة كون السیاسات الفالحیة _

من خالل , تختلف عن كل السیاسات التي سبقها ) الفالحیة والریفیة وبرنامج تجدید الفالحي والریفي

المنتوجات الغذائیة االساسیة و2001سنة علیه عكس ما كانت 2004زیادة كمیة االنتاج سنة 

, 2004مقارنة بسنة 2011وفرة انتاج اللحوم الحمراء والبیضاء سنة مع......لیب كالبطاطا و الح

باالضافة الى ,عتماده على االمطارانتیجة2008-2007سنتي غیر ان انتاج الحبوب عرف تذبذبا

. 2008ة سنة زیادة الید العامل

الى جانب باقي في تطویر مساحة النخیل الدولة طرف ة زراعة النخیل من دعم مقدم من دفاستاكما_ 

2012و زیادة كمیة انتاج التمور سنة , 2001مقارنة بسنة 2008سنة حظناه الالمنتجات وهو ما

وتوضیب , تشمل اقامة جمعیات لتصدیر التمورتصدیرضافة الى وجود تسهیالت وتحفیزات في الباال

النوعیة التي تحظى بها التمور بوالیة و , ات صندوق تشجیع الصادر من طرفاتحفیز النقل ووتعلیب

الصالون الثالث للتمور (باالضافة الى االعالم من خالل المعارض في الداخل والخارج, بسكرة عالمیا 

2013مما  ادى الى زیادة كمیة التصدیر سنة , ) ومشاركة المصدرین في معرض اندونسیا , بطولقه 

.تنمیة االقتصاد الوطني من خالل جلب العملة الصعبة وتعزیز

التوصیاتات واقتراح:

منللحدستراتیجیةاالالزراعاتفيخاصةوالمتجددة،السطحیةالمیاهمنالمرویةالمساحاتزیادة-

.الحكومیةالريشبكاتكفاءةورفعمطار،االقلةترایثأت

.الوسیطةالحلقاتمنوالحدالمحددة،والمواعیدالمناسبةسعارباالالكیمیائیةسمدةاالتوفیر- 
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السلعمواصفاتلتحسینالخ،...وتصنیفوتوضیبتخزینمنوالجنيالحصادبعدماعملیاتتطویر- 

.والتلفالهدرمنوالحدعلیهاوالحفاظ

وتزویدها بغرف التبرید والنقل التسویقبخدماتالنهوض- 

حاجةفيفهي،الریفیةالتنمیةوفالحة العنوشاملةواضحةرؤیةلهاتكونأنالدولةعلىیجب- 

.لفالحي االقطاعفياإلستثمارلزیادة،الالزمةالتدابیرمنمجموعةتنفیذوتصمیمإلى

األشجاروبالمحاصیلزراعتهاو،المستثمرةغیرالهضبیةوالجبلیةاألراضيستصالحافيالتوسع- 

. كهرباءومیاهوطرقمنلذلكالضروریةالتحتیةالبنیةتوفیروبیئیا،لهاالمالئمة

, حاصدات , جرارت ( الحدیثةالتقنیاتستخدامادعمخاللمن،فالحیة الالمنتجاتتكالیفخفض- 

.اإلنتاجیةعالیةاألصنافوزراعة،......) ,  ادوات الرش 

و تحقیق للسكانالغذائیةحتیاجاتاالتوفیرفي المتمثلفالحي الالقطاعهدفتحقیقناالختام،وفي

السیاسیة،(المجاالتجمیعفيمالئمةبیئةتوفریتطلب،االمن الغذائي و تعزیز ترقیة االقتصاد الوطني 

-2014فما مستقبل السیاسات الفالحیة في الجزائر -یبقى التساؤل المطروح ،)جتماعیةاالقتصادیة،اال

؟2019
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باللغة العربیة : الوثائق الرسمیة 

: الموافق له1434صفر عام 16,  72العدد ,الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -1

.)2013قانون المالیة لسنة ( .2012دیسمبر 30

باللغة العربیة:الكتب 

-09القاهرة , س العربي حلقة نقاش على هامش اجتماع الجمعیة العمومیة للمجل, الجبارین عامر-1

11 -2006.

اإلسكندریة،،مصر،اإلسالمياإلقتصادفياإلستثمارشركاتخلف ،سلیمان النمريبن-2

.2000الجامعة،شبابمؤسسة

لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، ، : السیاسات الزراعیة في البلدان العربیةرحمة منى، -3

2000.

المؤسسيالتحریرفيالمساعدةمشروع،الغذائياألمنحولالنهائيالتحریرسالم حمدي ،-4

. 2000، األولكانونسوریا،دمشق،الزراعیةوالسیاسات

، لوم ناشرون، لبنانعوض بشیر الصادق ، تحدیات األمن الغذائي العربي، الدار العربیة للع-5

.2012, دار الفكر الجامعي , االسكندریة,مدخل العلوم السیاسیة,حساممرسي.2009

) .ن, س, د( دمشقجامعة، سوریا،الصناعةوتخطیطاقتصاد،لحمصي عبدوا -6

.1986,ات للنشر والطباعة یعود,بیروت ,4ط,مدخل الى علم السیاسیة ,مینو جان -7

مدیریة الكتب والمطبوعات , ، سوریاإستراتیجیة األمن الغذائينور الدین منى، خالد السبع التجار، -8

) .ن,س,د( , الجامعیة 
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,2011.

.2012,الخرطوم ,المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة, الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعیة العربیة-5

خارطة استثماریة زراعیة عربیة لتنفیذ مشاریع زراعیة , الهیئة العربیة لالستثمار واالنماء الزراعي-6
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