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  والى إخوتي و أخواتي و أوالدهم و أزواجهم

   و إلى أصدقـائي بأخص بورحلة عبدالقـادر

 دندن فتحي حسن



 

        و تقديرو تقديرو تقديرو تقدير        شكرشكرشكرشكر

من ساعدني و    إلىحترام و الشكر و التقدير  باسمي عبارات اال   أتقدم أنيشرفني  

كل الطلبة علوم    إلىبن حمو عبد اهللا و    األستاذاالرشدني في انجاز هذا العمل  

 اقتصادية تخصص تحليل اقتصادي



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة العامة

 

  أ
 

يف اجلزائر قطاعا حساسا نظرا للدور الذي يلعبه يف حتقيق التنمية االقتصادية و تطور  لفالحيا يعترب القطاع       

الطبيعية و البشرية و خاصة  لإلمكانياتكذلك استغالل امثل   .الريفيةاالقتصادي و االجتماعي و تنمية املناطق 

احملروقات و ما اجنر عنه يف اخنفاض يف الدخل الوطين أسعاربعد اخنفاض   

الربامج و مت ذلك وفق  أواهلياكل  أوو قد عرفت هذا القطاع تطورا تنظيميا يف اجلزائر سواء من حيث القوانني     

البرتول و  أسعارمقتضيات التغري االجتماعي و حتوالت االقتصادية و خاصة مع بداية الثمانينات مع اخنفاض 

و اليت كانت اجلزائر تتبع نظام رتفاع التضخم و كذا عدم مقدرة الدول على حتمل تكاليف هذا القطاع ا

 االشرتاكي يف ذل الوقت 

اعتبار للفالح و زيادة  إعادةبه و  وضو بتايل صدرت عدة قوانني لتنظيم هذا القطاع من اجل تنظيمه و     

اقتصاد  إىلله حيث عرفت اجلزائر حتول تدرجيي من اقتصاد موجه  املتاحة إمكانياتهمع استغالل كل  مردود يته

مل تستجب  اإلصالحاتلكن هذه  1987تنظيم املستثمرات الفالحية سنة  إعادةانون قالسوق حيث بداة بتجربة 

تطبيق برامج  إىلاجلزائر خاصة يف حتسني الظروف املعيشية و االكتفاء الذايت و هلذا فررت احلكومة  تطلعات إىل

مث  2004-2001االقتصادي  اإلنعاشتنموية لنمو ذا القطاع كبديل عن قطاع  احملروقات  و كانت بداية بربنامج 

 إىلهذه الربامج  ركزتحيث  2014- 2010و كذا برنامج اخلماسي للتنمية  2009- 2005برنامج دعم النمو 

باالقتصاد و حتقيق التنمية االقتصادية النهوض  

التالية  اإلشكاليةسبق ميكن طرح و مما   

؟ في الجزائر لفالحيا مدى ساهمت البرامج التنموية في تطور القطاع أي إلى     

بالبحث  لإلحاطةالفرعية  األسئلةميكننا طرح بعض  اإلشكاليةو من هذه   

؟القطاع  الفالحي يف اجلزائرعلى برامج التنموية  أثرتكيف  - 1  

و حتقيق التنمية الفالحية    و تكثيف االنتاج الفالحية  الربامج يف زيادت الصادراتما مدى فاعلية هذه - 2

  ؟ليصبح بديل بقطاع احلروقات 

؟ماهو اخللل يف القطاع الفالحي اجلزائري  – 3  
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  ب
 

 

 الفرضيات 

لنسبة البطالة  تقليصساهم  القطاع الفالحي يف زيادة الناتج الداخلي اخلام لالقتصاد الوطين و  - 1  

بديل للعائدات  أصبحتصادرات الفالحية و  زيادةالفالحي و   اإلنتاج تكثيفأدت الربامج التنموية إىل  – 2

النفط أسعارالنفط اليت هي يف تراجع سريع نتيجة اخنفاض   

حكيمة  ذات نظرة  إسرتاتيجية لتحقيق التنمية الفالحية  إدارةيكمن اخللل يف عدم وجود  - 3  

البحثأهداف   

على وضعية القطاع ألفالحي يف اجلزائرتعرف  -   

الوقوف على املشاكل اليت تواجه القطاع ألفالحي و كذا اإلمكانات املتوفرة يف اجلزائر-   

تعرف على الربامج التنموية اليت شاهدا اجلزائر-   

  :البحثدوافع وأهمية 

اهتمامنا ب تعدد الربامج  ينبع منتطور القطاع الفالحي يف ظل الربامج التنموية –ان اختيارنا هذا املوضوع 

التنموية و إجراءات التحفيزية للقطاع ألفالحي للنهوض باالقتصاد وتربز امهية العلمية هلذا املوضوع يف الوقت 

املالية خاصة يف وقت  اإلمكاناتاملتوفرة من حيث املوارد الطبيعية و البشرية و كذلك  إلمكانات احلاضر

البد من حبث عن قطاع بديل عن  أصبحالبرتول و اخنفاض املداخيل  أسعارالبحبوحة املالية و مع اخنفاض 

 احملروقات وكان الفالحة مرشح ليكون البديل 

: منهج البحث  

األساسية حولنا أن نسلك يف هذا البحث أسلوب البحث العلمي من أجل الوصول إىل اإلجابة على اإلشكالية 

اليت يطرحها املوضوع، واعتمدنا هلذا السبيل أسلوب الوصف والتحليل، حيث قمنا باملزج بني املنهج الوصفي 

 والتحليلي، وذلك من خالل مجع البيانات وتنظيمها وحتليلها واستخالص خمتلف النتائج



 المقدمة العامة
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 خطة وهيكل البحث :

جاءت الدراسة يف ثالثة فصول مع مقدمة وخامتة، لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار الفرضيات، فقد 

:وهذه الفصول هي  

يف  ألفالحيومقوماا و كذلك مسامهة القطاع  أبعادهاو   الفالحية التنمية ماهية ونتناول فيها :  األولالفصل 

و سياسات الفالحية  وإمكانات اليت تتوفرها اجلزائر هلذا القطاع واهم الصعوبات اليت يواجههااالقتصاد الوطين 

االقتصادية اإلصالحاتاليت شهدا  اجلزائر يف ظل   

- 2000(االقتصاديوضعية القطاع الفالحي و تقييمه يف ظل برنامج اإلنعاش  إىلسنتطرق فيه : الفصل الثاين

 التجديدو كذلك  )2009- 2005 ( خمصصات القطاع الفالحي ضمن الربنامج لدعم النمو للفرتة و) 2004

  )2014- 2010( اخلماسي  برنامج ضمن والريفي الفالحي

2015-2010 مستغامن لوالية الريفي و الفالحي التجديد ربنامجل تطبيقية دراسةسناخد فيه : الفصل الثالث   

 ونشري يف األخري إىل أن كل فصل سيكون مسبوقا بتمهيد وخمتوًما خبالصة

واهللا ولي التوفيق                                                          
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:        متهيد        

دورا فعاال يف مراحل التنمية االقتصادية ويف رفع عجلتها يف معظم دول العامل و من بينها  الفالحيلعب القطاع 

اجلزائر، بفضل ما يتوفر عليه القطاع من موارد طبيعية ومقومات بشرية وبإتباع إسرتاتيجيات معينة، أهلته إىل حتقيق 

ت النمو يف القطاعات واألنشطة االقتصادية زيادة يف الناتج الداخلي اخلام ويف نصيب الفرد منه، ويف رفع معدال

 املختلفة 

لفالحي، حيث رمست خطة عملية ترمي من خالهلا او لقد أولت احلكومة اجلزائرية أمهية كبرية للقطاع            

إىل حتقيق التوازن واالستقرار الغذائي الذي مير عرب تشجيع الفالحة وتوفري التسهيالت الالزمة للفالحني حىت 

:وسنتطرق من خالل هذا الفصل إىل املباحث التالية, مكنوا من ختطي الصعوبات اليت يواجهوا يت  

التنمية الفالحية :  األولاملبحث   

السياسات الفالحية اليت عرفتها اجلزائر :املبحث الثاين   

توفرها  الواجبيف االقتصاد الوطين اجلزائري و مشاكله و العوامل  املبحث الثالث مسامهة القطاع الفالحي

 إلصالحه
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 التنمية الفالحية في الجزائر :  األولالمبحث 

يف ظل استمرار العجز الغذائي و عدم حتقيق االكتفاء الذايت خالل العقدين األخريين  و تفاقمه كان              

صادية للقطاع  الفالحي من خالل الربامج التنموية و اإلصالح البد من الدولة من وضع سياسات االقت

  , االقتصادي للوصول إىل التنمية الفالحية

  ماهية التنمية الفالحية :  األولالمطلب 

و الوسائل  األهدافتعترب التنمية الفالحية احد جوانب التنمية االقتصادية فمفهومها اليكاد خيتلف يف           

  . أهدافهاعن مفهوم التنمية االقتصادية و 

  1:مفهوم التنمية الفالحية   -1

على أا كافة اإلجراءات اليت من شاا زيادة اإلنتاج ألفالحي املتاح لعملية  يقصد بالتنمية الفالحية             

التنمية االقتصادية  و عرفت كذلك على أا العملية اليت تتم من خالل حتقيق أقصى ناتج زراعي ممكن أو هي 

 .إعادة ربط املوارد االقتصادية حبيث يتحقق أقصى ناتج فالحي ممكن

فالحية تنمية اإلنتاج الزراعي إما بالعمل على زيادة رقعة األرض الزراعية باستصالح كما يقصد بالتنمية ال

  .األراضي أو بالزيادة يف إنتاجية األرض أو م معا 

  :أهداف التنمية الفالحية  -2

 مبا أن التنمية الفالحية من أهم عناصر التنمية االقتصادية  و أهدافها تدخل ضمن أهداف التنمية          

 2:االقتصادية فهي دف إىل 

لفالحي الذي يدخل ضمن الدخل الوطين اإلمجايل مما يرفع من متوسط نصيب الفرد من ازيادة الدخل  الوطين - 

  الدخل احلقيقي ، و يتم هذا عن طريق زيادة النمو و الناتج و اإلنتاجية الزراعية

و إىل زيادة الصادرات  كذلك،كان الذين هم يف تزايد  زيادة اإلنتاج الغذائي لتلبية الطلب املتزايد من طرف الس- 

  و احلد من املوارد

  خاصة قطاع الصناعة األخرىخلق وظائف جديدة من خالل تغطية مطالب القطاعات - 

                                                           

 202ص , 1987سنة  2جامعة املوصل ط, التنمية االقتصادية الزراعية , سامل النجفي-  1

دكتوراه يف العلوم  أطروحة, منظمة العاملية للتجارة  إىلظل االنضمام  االستثمار يفالدعم و  إشكاليةالقطاع الزراعي اجلزائري و ,غردي حممد  -  2

  9ص  2012-2011االقتصادية ختصص حتليل االقتصادي 
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رفع مستوى معيشة السكان خاصة يف املناطق اليت يعتمد سكاا يف معيشتهم على القطاع الفالحي و هذا من - 

  لضروريات املادية و حتقيق مستوى املالئم يف اخلدمات االجتماعية خالل حتقيق زيادة يف ا

حتقيق االستقرار االقتصادي بصفة مستمر من خالل العمل على اإلنتاج اكرب  قدر من الناتج املادي و حتقيق - 

اعي يتميز أعلى مستويات استغالل للمواد املتاحة من يد عاملة وموارد طبيعية وتكنولوجيا، خاصة وأن اإلنتاج الزر 

يف االت  االستثماربعدم االستقرار بسبب ارتباطه بالظروف املناخية ومومسية اإلنتاج، مما يتطلب التوسع يف 

املختلفة كاستصالح األراضي، وإقامة مشاريع الري والتوسع يف زيادة احملاصيل والتقليل من هجرة اليد العاملة إىل 

  القطاعات االقتصادية؛

التوسع يف اهليكل اإلنتاجي باستحداث وحدات إنتاجية جديدة أو تطوير الوحدات املوجودة يف خمتلف الفروع - 

الزراعية سواء النباتية أو احليوانية، من خالل التوسع األفقي والرأسي وتدعيمها على استخدام الطرق احلديثة يف 

حمسنة وسالالت حيوانية جيدة، ومتابعتها عن طريق اإلنتاج ، مع توفري أحسن مدخالت اإلنتاج من آالت وبذور 

 اإلرشاد الزراعي؛

التقدم االقتصادي والذي يقصد به تطوير وتنمية الفنون اإلنتاجية، والذي اعتربه الكثري من االقتصاديني أبرز   - 

ت منو الدخل إىل ارتفاع معدال االستثمارعناصر التنمية االقتصادية وأهم أهدافها، حيث يتيح ارتفاع معدالت 

 :الوطين، الذي يؤثر بشكل مباشر على معدالت االدخار واالستثمار ويتحقق هذا بتوفر شرطني أساسني مها

  توفر البحوث العلمية املتواصلة والدقيقة؛-                

  تراكم رؤوس األموال اإلنتاجية أو االستثمارات                         -              

 اليت سامهت يف  االجتماعية، ويقصد ا توزيع عادل للدخل الوطين بني خمتلف الطبقات االجتماعيةالعدالة  - 

حتقيقه، وبني خمتلف أفراد كل طبقة، وكذا العدالة يف توزيع منافع النشاط الزراعي بني املشاركني يف اإلنتاج، وهو 

 اهلدف األساسي ملعظم احلكومات

املناطق الريفية، حىت يتسىن هلم احلصول على مدا خيل تليب احتياجام  توفري مناصب الشغل خاصة لسكان - 

  وتوفر هلم االستقرار

  في الجزائر مقومات  و إمكانيات التنمية الفالحية:المطلب الثاني 

نظرا ألهداف االقتصادية للتنمية الفالحية و البعد االجتماعي هلا أدت إىل تركيز الدولة و احلرص على          

   يقها و هلذا سوف نعرج عن إمكانيات و مقومات اجلزائر للتنمية الفالحية و متمثل فيما يليحتق
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  :الموارد الطبيعية -1

املقصود ا اهلبات اليت منحها اهللا لإلنسان يف الطبيعة، وأوجدها له لتمكينه من تلبية حاجاته ورغباته،         

وهذه املوارد تعترب نقطة البداية لعملية التنمية الفالحية ، فتوفرها يسمح ) ,....األرض، املياه، املعادن( واملتمثلة يف

رية للمحافظة على وجوده من جهة، ووسيلة ضغط على الدول اليت تتميز لإلنسان بإنتاج السلع الغذائية الضرو 

 1 .بضعف إنتاجها من جهة أخرى

  2 :وتتمثل هذه املوارد الطبيعية يف األراضي الزراعية واملوارد املائية وهو ما نتطرق إليه فيما يلي

  :الزراعيةاألراضي -1-1

تعترب األراضي الزراعية أهم عامل يؤثر على إمكانيات التنمية الزراعية يف أي بلد، وتشكل  لقاعدة           

األساسية لإلنتاج الزراعي، فتوفرها يف أي دولة يعترب ثروة إسرتاتيجية البد من العمل على محايتها واحملافظة عليها 

ريا يف منو اإلنتاج الزراعي وتوسعه من خالل زيادة املساحة الزراعية وتنميتها بالوسائل املتاحة، كما أن هلا دورا كب

التوسع (، أو زيادة إنتاجية وحدة املساحة ) التكثيف احملصويل(، أو زيادة املساحة احملصولية ) التوسع األفقي

لية املقدرة من إمجايل املساحة الك% 17.8و % 16.507، ومتثل األراضي الزراعية يف اجلزائر ما بني ) الرأسي

  هكتار 2381710

   :الموارد المائية -1-2

متثل املياه أهم عنصر للحياة كما أا تعترب من العناصر األساسية اليت تتحكم يف اإلنتاج الزراعي وتكثيف          

الزراعة، وأن تطور هذا القطاع وتنميته مرهون حبجم املوارد املائية املعبئة له، اليت تستغل يف الري الزراعي وتوسيع 

خية هلا دور فعال يف التحكم يف حجم املساحة املسقية، واليت هي ضئيلة الظروف املنا iاملساحة املسقية، كما أن

اجلزائر مقارنة مع حجم األراضي الصاحلة للزراعة، ولدراسة دور املوارد املائية يف التنمية الزراعية نتطرق إىل  يف جدا

 .، وحجم األراضي املسقيةحجم ومصادر املياه يف اجلرائر، وطرق استغالل املياه يف الزراعية: العناصر التالية

 :  حجم و مصادر المياه في الجزائر-1-2-1  

إن إتساع مساحة الرتاب الوطين وتنوع املناخ نتج عنه اختالف كبري يف كمية املياه ومصادرها بني القسم         

 7و ,ائية السطحية بالشمالحجم املوارد امل  3مليار م 20بـالشمايل والقسم اجلنويب، وتقدر املوارد املائية يف اجلزائر 

                                                           

1
  وعلوم التسيري، جامعة  االقتصاديةالصادرة بكلية العلوم   4العدد,علي ، الفالحة يف اجلزائر بني اإلنتاج واملساحة، مقال منشور يف جملة أفاق لزعز 

  ص 1998عنابة 

دكتوراه يف العلوم  أطروحة, منظمة العاملية للتجارة  إىلالدعم و االستثمار يف ظل االنضمام  إشكاليةالقطاع الزراعي اجلزائري و ,غردي حممد  -  2

  23-22-21ص  2012-2011االقتصادية ختصص حتليل االقتصادي 



ا	����� ا	����� و وا�� ا	���ع ا	���� ا	�ا��ي:                                  ا	��� ا�ول   

21 

 

قابلة % 75و إن هذه املوارد املائية  )مليار يف اجلنوب  5مليار بالشمال و  2منها (مليار من املوارد املائية اجلوفية 

و تتجه اجلزائر يف السنوات األخرية حنو إستغالل مواردها املائية البحرية املمتدة على سواحلها الشاطئية , للتجديد

أمهها مصنع أرزيو بطاقة إنتاجية كلية , كلم من خـالل إنشاء العديد من مصانع حتلية مياه البحر 2500 املقدرة بـ

اإلضافـة إىل إنشاء , يف اليوم    3ألف م 200مصنع اجلزائر الذي ستكون طاقـة إنتاجه , يف اليوم  3م ألف 900

 .   3م ألف 200و  50بطاقة إنتاجية ما بني  أخرىمصانع  10

 : استخدام المياه في الزراعة-1-2-2

 اعتمادامن املساحة الزراعية تستغل % 90 إنحيث ،تعتمد الزراعة يف اجلزائر أساسا على الزراعة املطرية        

ما أا تتسم , على األمطار، إال أن األمطار يف اجلزائر ينحصر سقوطها يف الغالب بني شهر نوفمرب وشهر مارس

مناطق الوطن، مما يتطلب اللجوء إىل الري الزراعي من  الشديد والتوزيع غري املنتظم بني بعدم االنتظام والتذبذب

أجل تنمية هذا القطاع بزيادة األراضي الزراعية املسقية وتكثيف الزراعة يف بعض األراضي ذات اهلطول املطري، 

واخلضار  والبطاطسواألعالف   وبوهذا دف تغطية الطلب الوطين املتزايد من املواد الغذائية األساسية كاحلب

اليت حتتاج إىل كميات كبرية من املياه، وميكن الذكر أن الواليات املتحدة األمريكية حققت يف املناطق ,والفواكه

قنطار من احلبوب  63على إنتاج يعادل , ملم يف السنة  80شبه صحراوية اليت ال يتعدى معدل التساقـط فيها عن 

إستخدام نظام الري املناسب بالنسبة للجزائر فقد كشفت دراسات حول الرتبة أن املساحة يف اهلكتار بفضل 

 ألف 300مليون هكتار يف الشمال و  1.2مليون هكتار منها  1.5اإلمجالية القابلة للسقي باملياه املعبئة تقدر ب 

  هكتار يف الصحراء

  1:البشريةالموارد -2

تعد اجلزائر من الدول اليت تعتمد أساسا يف اإلنتاج الزراعي على العنصر البشري، نظرا ألن معظم              

العمليات الزراعية مازالت تنجز يدويا، وذلك يعود لقلة املعدات الالزمة أو تعذر مكننة بعض العمليات، مما إجنر 

و  1995سنة % 25.4حيث بلغت القوة العاملة حوايل . عنه وجود عدد كبري من العنصر البشري يف هذا القطاع

و هذا االخنفاض ميكن إرجاعه لعدة أسباب نذكر منها هجرة  2008سنة % 21.8قد تناقصت هذه النسبة إىل 

  العمالة الزراعية إىل خارج القطاع الزراعي و اهلجرة من األرياف خاصة خالل التسعينات بسبب الوضع األمين 

  

  
                                                           

1
  27-26-25الذكر صسبق  حممد مرجعغردي  - 
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  : الفالحية العمل حجم قوة  -2-1

مل يعرف حجم القوة العاملة الزراعة يف اجلزائر تطورا ملحوظا يف التسعينات نظرا للمشاكل اليت عرفها            

 اإلقتصاد الوطين يف هذه الفرتة، وختلي الدولة جزئيا عن هذا القطاع، لكن بتطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية

عامل يف السنة  ألف 90.5عرفت القوة العاملة فيه تطورا ملحوظا حيت  أن حجم العمالة الفالحية انتقل من

% 84.36و  %32.6بنسبة زيادة  2006عامل سنة  ألف 221.26 إىلمث , 1999عامل سنة  ألف 120 إىل 1990

بسبب بداية تطبيق املخطط الوطين ,  2001و  2000هناك زيادة كبرية حدثت يف عام  أنمع الذكر ,على التوايل 

للفالحة والتنمية الريفية، الذي وفر العديد من مناصب الشغل يف بداية تطبيقه، وكذا تطبيق خمطط اإلنعاش 

كأقصى حد،   %27.13الوطين، مع هذا بقيت نسبة العمالة الفالحة إىل نسبة العمالة اإلمجالية ال تزيد عن 

سبب زيادة العمالة يف قطاع الصناعة وقطاع البناء واألشغال , 2006 سنة% 23.36لتنخفض هذه النسبة إىل

 1 %8.7اىل   2015وبلغت  النسبة يف سنة  .العمومية والتجارة واخلدمات

 :حجم القوة العاملة المؤهلة ومستوى تأطيرها-2-2

يعترب التكوين والتأهيل للفالحني واألشخاص الذين يعملون يف القطاع من العناصر الضرورية لتنمية هذا            

الوسائل احلديثة  استغاللالقطاع وتوجيهه إىل الطرق السليمة لزيادة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية، وذلك مبعرفة كيفية 

 إستخدام الطرق احلديثة يف ومواد الصحة النباتية واحليوانية، باإلضافة إىل 

، لذا عملت الدولة خالل تطبيقها للمخطط الوطين للتنمية الريفية إىل تنمية هذا اال، والدواجنتربية احليوانات 

من خالل تكوين وإعادة تكوين العديد من الكوادر يف خمتلف املستويات، وفتح مراكز لألحباث، والقيام بالعديد 

  .يف كل االت الفالحيةمن امللتقيات والندوات 

أن الدولة بذلت جمهودات كبرية يف تكوين اإلطارات واملستثمرين اجلدد والعمال والتقنيني ومساعدي         

فنجد أن اإلطارات كان تكوينهم مرتبط بعملية التنمية الريفية، التسيري، اإلتصال , التقنيني كل يف جمال ختصصه

فكان تكوينهم يتعلق بعملية زراعة احلبوب، الري الفالحي، األشجار املثمرة، تربية وتقييم املشاريع، أما الفالحني 

احليوانات، زراعة البقوليات واخلضر، البيولوجيا النباتية والغابات، واملستثمرين كان تكوينهم يف جمال وحدام 

وينهم يف جمال زراعة احلبوب، اإلنتاجية أو اخلدماتية كل حسب مشروعه، أما التقنيني ومساعدو التقنني فكان تك

الفالحة اجلبلية والصحراوية واإلنتاج احليواين، ويف جمال إستخدام املبيدات، والفالحة العامة ومحاية الغابات، 

                                                           

1
  www.ons.dzموقع االلكرتوين لديوان الوطين لإلحصاء --  
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والشيء املالحظ أن عدد املتكونني نقص مقارنة بالسنوات األوىل من تطبيق املخطط الوطين للفالحة والتنمية 

الدولة إىل طرق جديدة يف هذا اال تتمثل يف تعميم الدعم التقين عن قرب من الريفية، وذلك بسبب جلوء 

, خالل تنظيم أيام إعالمية وحتسيسية ونصائح يف امليدان من طرف إطارات القطاع أو إطارات املعاهد املتخصصة

إلعالمية وصلت إىل فالح تلقوا تكوينا ميدانيا يف مزارعهم، وأن األيام ا 77100 إن, 2006سنةفنجد مثال خالل 

 و زيارة والتظاهرات العلمية 32795إىلوالزيارات امليدانية التوجيهية ,يوم  1710 إىلالتحسيسية  األياميوم و  4786

  .تظاهرة  145التقنية يف كل لتخصصات الفالحية إىل 

  :مستلزمات اإلنتاج الفالحي   -3

يعترب توفر املوارد النباتية واحليوانية من مقومات التنمية الزراعية، فتوفرمها حيسن من مستوى معيشة           

السكان،وحيقق األمن الغذائي واإلستقرار، ويف هذا اإلطار عملت الدولة على تنمية اإلنتاج النبايت واحليواين من 

  رورية، وقيامها بتوفري البنية التحتية الالزمة لذلك، مما أدى إىل خالل توفري شروط اإلنتاج والدعم والتحفيزات الض

  1:زيادة اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين وهو ما نتطرق إليه فيما يلي

  :اآلالت الزراعية -3-1

 2005- 2001 مابنيبلغ متوسط عدد اجلرارت الزراعية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة : عدد اجلرارات الزراعية - 

جرار ،و املالحظ  103585وصلت  2007جرار و يف عام  102363 إىل 2006جرار ،لرتتفع عام  79291حوايل 

  .جرار  104529حنو  2008حيث وصل عددها عام  ألخرهو االرتفاع يف عدد اجلرارات من عام 

 12650اىل حنو  2008عام  يف تزايد و االرتفاع حيث وصل عددها األخرعددها هو : عدد احلاصدات الزراعية - 

، ففي الفرتة املمتدة من  2006حاصدة عام  12418و ب  2007حاصدة عام   12554حاصدة مقارنة ب 

  .حاصدة فقط  9421عددها كان منخفض  أنميكن مالحظة  2005 اىل2001

  :األسمدة 3-2

-2001خالل فرتة ) اإلنتاجمتوسط ( إنتاجهااالزوتية بعدما كان  األمسدة إنتاجاخنفض : إنتاج األمسدة االزوتية - 

ثبات    إىل بإضافة، 2008صايف يف عام  أزوت طن ألف 900.00 إىلالصايف  أزوتطن  ألف 1903.24حنو  2005

 900خالل هذه السنوات يف  اإلنتاجحيث استقر   2008 و2007، 2006 األعواماالزوتية خالل  األمسدة اإلنتاج

  طن ألف

                                                           

1
 2012-2011الغذائي و التنمية املستدامة حالة اجلزائر مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري ختصص اقتصاد التنمية ،سنة   األمن، ر�م  قصور-  

  154،جامعة باجي خمتار عنابة ص
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الفوسفاتية زاد و حقق بذلك  األمسدة إنتاجاالزوتية فان  األمسدةعلى العكس من : الفوسفاتية  األمسدة إنتاج- 

اليت  2005-2001 األعوام إنتاج، مقارنة مبتوسط  2008صايف عام  فسفورطن  ألف 800.00 إىلارتفاعا وصل 

خالل السنوات  اإلنتاجصايف و املالحظ كذلك و ثبات و استقرار مستوى  فسفورطن  ألف 324.08 إىلوصلت 

  صايف  فسفورطن  ألف 800.00يف  2008 و2006،2007

  العوامل الواجب توافرها لتنمية القطاع الفالحي في الجزائر: المطلب الثالث 

تطور القطاع الزراعي ومتكنه من االضطالع باملهام املنوط به يتطلب توفر جمموعة من العوامل اليت  إن         

  1: نلخصها يف العناصر التالية

يعترب القطاع الزراعي من بني القطاعات اهلامة يف حتقيق التنمية االقتصادية إذ ميكن له أن يصبح موردا  -1 

لكن حتقيق هذا اهلدف . لرؤوس األموال لتحقيق النمو االقتصادي من خالل العمل على حتقيق االكتفاء الذايت

فالحني واإلطارات واالختصاصيني وتشجيع يتطلب خلق فعالية إنتاجية يف القطاع الزراعي من خالل تكوين ال

هذا مع ضرورة اإلهتمام . الشباب على العمل يف القطاع الفالحي واستخدام الوسائل احلديثة يف القطاع الزراعي

بالقوانني اليت تنظم العقارات، ألن هذه األخرية هلا آثار كبرية على اإلنتاجية الفالحية ذلك أن الشخص الذي 

لم مسبقا أن مثرة جهوده هي اإلنتاج املتزايد وبالتايل زيادة دخله وهذا من شأنه أن خيلق لديه ميلك قطعة أرض يع

كان هذا الغري شخصا طبيعيا أو   سواءروح االرتباط واإلهتمام باألرض أكثر مما لو كانت هذه األرض ملكا لغريه 

 معنويا

2 - ا أن حتقق ميزتني ضرورة خلق وتوسيع البنوك الريفية وتعاونيات القرض من شأ: 

 الفالحنيتوفري املعلومات الضرورية للبنوك وتعاونيات القرض عن ظروف وإمكانيات : امليزة األوىل -ا         

 واليت تعترب كضمان للقروض إىل جانب مسامهتها يف جلب مدخرات الفالحني

روض وبشكل مبسط وعقالين وبعيد توفري للقطاع الفالحي مصادر للحصول على الق: مليزة الثانية -ب          

 عن كل اإلجراءات البريوقراطية واإلدارية

ضرورة خلق وتوسيع األسواق الريفية لتمكني الفالحني من تسويق فائض إنتاجهم مع ضرورة اإلهتمام  - 3

ع بتحسني وختفيض تكاليف النقل والتسويق والتخزين وإلغاء اإلحتكار وهذه العوامل مجيعها من شأا أن ترف

 اإلنتاجية الفالحية

عرفته من حتديد دون  لعمل على حترير أسعار املنتجات الفالحية وذلك ألن مرحلة التخطيط املركزي وماا - 4

                                                           

1
  109ص28،جامعة اجلزائر ،02/2003، جملة الباحث عدد  -د باشي امحد  ، القطاع الفالحي بني الواقع و متطلبات االصالح  :- 
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املستوى ألسعار املنتجات الفالحية قد أثر سلبا على هذه األخرية باعتبار أن أسعار املنتجات الفالحية هلا 

 تأثريات من عدة نواحي

ما بني أسعار املنتجات الفالحية واألسعار اليت يشرتي ا الفالحون مستلزمام اإلنتاجية تؤثر  فالعالقة - ا      

 بشكل مباشر على طبيعة ونوعية وحجم ما يستطيع هؤالء إنتاجه

أسعار بيع املنتجات الفالحية هي عامل حيدد تكاليف القطاع الزراعي ألا تؤثر بشكل كبري على  - ب      

 الفالحياإلنتاج 

لعمل على حتفيز االدخار من أجل خلق الرتاكم الرأمسايل إىل جانب حتديث أسلوب الفالحة الصحراوية ا - 5

والعمل على رفع نسبة األراضي املسقية منها، وذلك من خالل بناء السدود وخلق إحتياطي مائي وحترير أسعار 

ن إعادة توظيفه بدال من استهالكه والعمل على املنتجات الفالحية ليتمكن الفالحون من حتقيق دخل ميكنهم م

ربط اإلنتاج بالواقع اإلجتماعي وربط مراكز التكوين بالواقع الفالحي والعمل على زيادة االستثمارات املالية يف 

 الزراعة املوجهة ألغراض توفري مستلزمات اإلنتاج املادي واخلدمي للزراعة

قات ويتأتى هذا من خالل تطوير القطاع الزراعي وتنويعه ليتمكن من العمل على ترقية الصادرات خارج احملرو  - 6

. تأمني احلاجات الداخلية وتصدير الفائض وهذا يستلزم أن يلعب قطاع اخلدمات دوره يف التنسيق بني القطاعات

نعة وأيضا فوسائل املواصالت مثال ضرورية إليصال اإلنتاج الزراعي للمصنع ليتم حتويلها إىل سلع إستهالكية مص" 

   ضروري إليصال املواد اإلستهالكية للمستهلك احمللي
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   يةاالقتصاد اإلصالحاتالجزائر في ظل  التي شهدتها سياسات الفالحية ال:الثاني المبحث 

كان اإلقتصاد اجلزائري بعد االستقالل حباجة إىل إعادة نظر كلية، وكانت فكرة االهتمام بالقطاع              

، فطرحت الفكرة يف مؤمتر به قائمة قبل االستقالل حيث اهتم حزب جبهة التحرير الوطين وإصالحهالفالحي ٕ

 الصومام حول ضرورة القيام بإصالح زراعي

: الهيكلة  إعادةقبل سياسة الفالحية : األولالمطلب   

الثروة   اجلهوي ، حيث أن كان االقتصاد اجلزائري بعد االستقالل يتسم بالتبعية للخارج واالختالل            

بني  الزراعية تتمركز يف أقصى الشمال، واالختالل حىت يف اجلهة الواحدة، وهناك اختالل حىت يف الوالية الواحدة

للسوق،وبعد مغادرةّ املعمرين،  ولقد كان االستعمار مهتما بالرأمسالية الزراعية اليت توفر السلع.املدن واألرياف 

واجتماعي، فتوقف مشروع قسنطينة  ألف أورويب، أدى ذلك إىل شغور اقتصادي 900بالغ عددهم آنذاك لا

الفالحية فاخنفضت  ملعداممغادرة األوروبيني  واالستثمارات املعلن عنها، فرتاجع النشاط االقتصادي بسبب

1املوارد االستهالكية والتجهيزات بذلك االستثمارات وتراجعت الواردات خاصة  

:ية في ظل  التسير الذاتي سياسة الفالح -1 . 

وكانت ألول مرة ختص باالهتمام نتيجة للبؤس والفقر السائد يف األرياف، وكان التسيري الذايت مطبقا يف          

الكثريمن املزارع قبل اإلعالن الرمسي لالستقالل، يف حني أن تطبيقه الشرعي مل يتم إال بعد إعالن مراسيم مارس 

طرف الرئيس بن بلة، لوضع أسس تسيري وتنظيم املمتلكات الشاغرة، ولقد ظلت هذه املمتلكات مسرية  من1963

ن طرف جلان التسيري دون أي تدخل من طرف السلطات املركزية النشغاهلا بتنظيمات حول السلطة، مملدة عام 

لفالحية ردا على املنظمة ولقد كانت هذه اللجان موجودة قبل االستقالل، حيث تشكلت داخل املستثمرات ا

2 العسكرية السرية اليت كانت تستعمل العنف وتدمر املمتلكات  

:                                                                        الذاتي  التسييرسياسة  أهداف- 1 -1

3:أهداف التسيري الذايت فلقد حددت فيما يلي ماأ   

محاية األمالك الشاغرة -   

الذي يعاين منه القطاع يف العتاد واملعدات صمواجهة النق -   

                                                           

1
مذكرة لنيل –دراسة حالة والية تيارت , املوازنة العامة يف التنمية الفالحية و الريفية كبديل اقتصادي خارج قطاع احملروقات  دور,نور حممد ملني  - 

  113ص 2012-2011شهادة املاجستري ختصص تسيري املالية العامة جامعة تلمسان 
  113نفس املرجع السابق الذكر ص-  2
3
  114املرجع السابق الذكر ص, نور حممد ملني - 
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وضع حد لألمالك الكبرية ومنه املالك الكبار -   

جتميع الفالحني الصغار يف تعاونيات فالحية مجاعية -   

وفري احلاجيات الغذائية للمواطننيت -   

املعمرين الذين رحلوا الوسائل والعتاد الصاحل يف القطاع الفالحي وتركوا الوسائل غري الصاحلةحتدي  -  . 

الديوان الوطين لإلصالح الزراعي وهو جهاز تابع لوزارة الفالحة واإلصالح  سيري املزارع الشاغرة تتمثل يف مهامت - 

ة واإلنتاج والتسويق والتموين، واعترب هذا الديوان الزراعي ينظم ويسري املزارع الشاغرة ويشرف على األعمال املالي

مؤسسة عمومية مستقلة يديرها جملس يرأسه رئيس احلكومة ومسري ميثل وزارة الفالحة يساعد الديوان هيئات حملية 

:ووطنية تتمثل يف  

على املستوى احمللي - ا          

تمويل واحملاسبة وتقدمي القروض الفالحيةملراكز التعاونية لإلصالح الزراعي وتقوم بالا -                

احتادات اآلالت الزراعية ومتون الو حدات التابعة لقطاع التسيري الذايت بالعتاد الفالحي ووسائل اإلنتاج ويهتم 

 بصيانتها

:حيث يعتمد الديوان على تعاونيات متخصصة هي: على املستوى الوطين - ب         

       اإلصالح الزراعي تعاونيات -              

تعاونيات جهوية للتصريف -                

باالحتاد الوطين للتعاونيات الفالحية للتسويق  1966 ولقد مت استبدال الديوان الوطين لإلصالح الزراعي يف عام

مث ,  (ONPO) املنتوجات الرئيسية ومراقبة املكلف بتحسني 1969عاماملكلف بتسويق املنتجات الفالحية إىل غاية 

  أنشئ الديوان الوطين للمنتجات الزيتية

لضمان  1969يف عام .وهناك الديوان الوطين للحلفاء املكلف باستغالل احللفاء وحتديد أسعارها وتسويقها

العتاد  مشرتيات (OMA) تأسس الديوان الوطين للعتاد الفالحيمت كما     

  1:هذه املشاكل فيما يليتتمثل : القطاع المسير ذاتيا انتقادات بعض  -1-2

اعتبار التسيري الذايت ومها عندما يكون العمال من الناحية القانونية غري قادرين على حتديد التوجهات العامة  - 

  لإلنتاج الزراعي ولشروطه

                                                           

1
  309ص 1982ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية  ,) 80- 62(جتربة اجلزائرية يف التنميو و التخطيط , عبد الطيف بن اشنهو - 
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حتقيق الزيادة اإلنتاجية املنتظرة من التسيري الذايت ألن هذا القطاع يستحوذ على أجور األراضي الزراعية يف  عدم - 

  اجلزائر وميلك التجهيزات األساسية الالزمة للعمل

  : سياسة الفالحية في ظل  الثورة الزراعية  -2

عاشهما الفالح اجلزائري احملروم من ملكية  جاءت الثورة الزراعية لوضع حد للمعاناة واحلرمان اللذان         

من   % 22.6من جمموع الفالحني والذين ال ميلكون سوى  %72  فمثال بلغت نسبة الفالحني الصغار  األرض،

 % 2.6جمموع األراضي وال ميثلون سوىمن %26.6حوايل  أما الربجوازية الريفية فكانت متلك. مساحات الزراعية 

يف حني الفالحني الصغار فكانت مساحة  ,هكتارات 50تتجاوز مساحتها  ميلكون أراضيوهم , من املالكني

فيملكون هكتار  50 إىل 10الفالحون املتوسطون املالكون من  إما أو أقل  هكتارات 10 أراضيهم ال تتجاوز 

وهذه السياسة ناجتة عن االستعمار حني اشرتى اجلزائريون الربجوازيون منهم  ,األراضيمن  %50أكثر من 

األراضي بعد االستقالل، عند رحيل املعمرين من اجلزائر، ونظرا هلذه الفوارق أعلنت الدولة سياسة الثورة الزراعية 

ها ويستثمرها ولدق مت وال ميلك احلق يف األرض إال من يفلح" األرض ملن خيدمها"حتت  شعار   08/11/1971يف 

  .1لتحضري نصوص الثورة الزراعية  1966أوتتشكيل جلنة وطنية منذ شهر 

اليت ضمت إىل الصندوق الوطين للثورة الزراعية أي األراضي العمومية أراضي العرش، األراضي  واألراضي      

 اجلماعية، األراضي املؤممة واألراضي دون مالك، هي ملكية الدولة وال حتول وغري قابلة للتقادم أو احلجز أو

  لتبادلا

  : أهداف الثورة الزراعية -2-1

  2:من أهداف الثورة الزراعية ما يلي

:تأميم أراضي الممتلكات الكبيرة وفق األسس التالية -ا    

حمددة ترتع منه  االستغالل الشخصي واملباشر لألرض، واملالك الذي ال يشغل أرضه بنفسه على مساحات -   

  امللكية

ولقد مت استغالهلا،  من يشغل أ رضه بنفسه وترك جزءا منها غري مستغل ترتع منه املساحة اليت ال ميكن له -   

                   أوغري املروية وكذا وضعيتها حتديد املساحة اليت ميكن امتالكها حسب طبيعة األرض  املروية منها

كل األراضي العمومية والفالحية أو الشاغرة تضم إىل الصندوق الوطين للثورة لكي ختضع لنفس النظام الذي   -  

                                                           

1
  13ص 1996ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية  , جنوح االحداث و التغري االجتماعي يف اجلزائر املعاصر ,علي مانع- 

  117-116-115-ص املرجع السابق الذكر, نور حممد ملني -  2
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الذايت ختضع لنظامها والن هذا القطاع تابع للقطاع املؤمم، واالختالف ختضع له األراضي املؤممة، وأراضي التسيري 

  القائم بني أراضي التسيري الذايت وأراضي الثورة الزراعية، هو نظام تسيريها

  :األراضي المؤممة -ب

إجباريا حتت نظام التعاونيات ما عدى غري القادرين  ويستغالاتوزع على الفالحني الذين ال ميلكون أراضي، 

املالية، التقنية واملادية خلدمة األرض  ماديا أو جسديا وهذه التعاونيات تستفيد حسب حاجياا من املساعدات

املالكني  للفالحني مت إنشاء تعاونيات خدمات، أو وحتقيق اإلنتاج، ولتسهيل حل املشكالت املادية والتقنية

 على التخلي عن منتوجام للتعاونيات الفالحية البلدية للخدمات الصغار، علما أن املستفيدين مرغمني اخلواص

حرمت من خريات  لقد كانت الثورة الزراعية تسعى إىل إحداث تغيري جذري يف األرياف، و اليت طاملا          

إىل .وثروات البالد، والقيام بإعادة توزيع األراضي ووسائل اإلنتاج، وتنظيم املزارعني بشكل يسمح بتطوير القطاع 

العقارية الواسعة، وكذا العمل على إدماج الفالحني يف نشاطات  جانب سعي الثورة الزراعية إىل تغيري نظام امللكية

، والعمل على القضاء على آثار االستعمار وكل أشكال االستغالل، وخلق الوطنية تساهم يف حتقيق التنمية

  .عالقات عمل مباشرة يف الزراعة على أساس األرض ملن خيدمها

وحتدد  ,سنة 15للفالحني الذين أممت أراضهم، ، ويتم التسديد خالل %  25و تقوم اخلزينة بتعويض         

يوم  250ملزارع املسرية ذاتيا ملدة ا لى مدخول يساوي مدخول عمالاحلصة املمنوحة بطريقة متكن من احلصول ع

تعاونيات أو جتمعات شبه تعاونيات يشكلها املستفيدون  وتستغل األراضي مجاعيا أو يف شكل.عمل يف العام 

  .شخصيا ومباشرة يسجل عمله يف املخطط الوطين وينبغي على كل مستفيد أن يعمل.

:تطبيق الثورة الزراعيةّ  مراحل -2-2  

  1:ولقد مرت عملية إجناز هذه األهداف بثالث مراحل أساسية 

  :املرحلة االوىل

قرى منوذجية،  ومت فيها توزيع أراضي الدولة على الفالحني غري املالكني لألرض، ويتم جتميع هؤالء يف           

، مع توفري شروط احلياة سكنا 150إىل  120ما بني واليت قررت احلكومة بناء ألف منها يف الريف، ويف كل قرية 

  م قرية، وهدفها كان جتميع الفالحني لتسهيل إدار   147حوايل 1981لقد بلغ عدد هذه القرى يف عام ,  فيها

:املرحلة الثانية  

                                                           

1
  14مرجع سابق الذكر ص,علي مانع - 
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القطاع  ألف هكتار من 650، حيث مت إعادة توزيع أكثر من  1973بدأت هذه املرحلة منذ عام           

ألف  100هكتارا وعلى  ألف عائلة فالحية بدون أرض، ولقد بلغ يف األخري مت ما توزيع مليون 60اخلاص، على 

  .ف تعاونية فالحيةأال 6عائلة مت جتميعها يف 

:املرحلة الثالثة  

  ويتم من خالهلا حتديد قطعان املاشية والنخيل باملناطق السهلية واهلضاب العليا وكذا الصحراوية

لقد متيزت مرحلة تطبيق الثورة الزراعية مبحاولة إلغاء الضرائب على الفالحني وتدعيم القروض املوجهة للقطاع 

االشرتاكي، فكان العتاد الفالحي يباع بأقل من سعر التكلفة وأقل من سعر شراء املستورد به وكذا نفس الشيء 

 % 33بنسبةرفع احلد األدىن لألجور  1978سنةبية كما مت بعد بالنسبة لألمسدة واملواد الكيماوية واحمللية منها واألجن

  .وهذا لدفع القطاع الفالحي إىل اإلنتاج من جهة وتثبيت القوة العاملة من جهة أخرى

:بعض مشاكل تطبيق الثورة الزراعية-2-3  

:تتمثل يف   

تأثري أجهزة التسيري البريوقراطية سلبا على نظام عمل التعاونيات الفالحية-   

قلة اإلمكانيات املوجهة والعتاد الالزم وتعرض ما توفر منها إىل اإلمهال والتسبب-   

نقص التأطري والفنيني مما جعل التعاونيات الفالحية تسري وفق خربات الفالحني العاديني-   

عوامل املناخية يف غري وقتها مما جيعلها عرضة لل تأيتمثل البذور الا , مشكلة التمرين باملوارد الزراعية الضرورية- 

.الغري املناسبة لبذورها   

  : )1990-1981(بعد إعادة الهيكلة سياسة الفالحية: المطلب الثاني 

متعلق  1981مارس  14الصادر يف  14جنحت إعادة اهليكلة الزراعية بناءا على صدور منشور رئاسي رقم          

بالتسيري الذايت و تعاونيات قدماء ااهدين نتيجة تلك التناقضات البارزة يف القطاع الفالحي من جهة، و من 

جهة أخرى فإن اهتمام الدولة بالزراعة صادر عن تقييم جتارب التخطيط السابقة، و هذا الشيء طبيعي يف 

تمع إىل االستهالك و خاصة املواد الزراعية تنمو بشكل ديناميكية االستثمارات و التنمية، و اتضح أن حاجات ا

 1.سريع جدا، حتت تأثري النمو السريع للدخل النقدي للعائالت املتولد عن تدفق إستثمارات الدولة املتزايدة

 

 

                                                           

  17ص, 1999جزء الثاين ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية  ,سياسة ختطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر,حممد بلقاسم حسن لول-1
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  :إعادة الهيكلةاهداف -1

 1:و كانت األهداف املرجوة يف إعادة اهليكلة إقتصادية حبتة منها

 تطهري القطاع الفالحي من السلبيات املسجلة-       

 للدولة راضي الفالحية التابعةلألإعادة تنظيم عقاري -       

تشجيع مبادرات   استصالح املوارد الفالحية الوطنية و يئة احمليط الريفي يف القطاع االشرتاكي، وكذلك-       

   الفالحني

  الزراعية داول السلع و إعادة تقومي الدخولتعرقل نقل و ت فع احلواجز البريوقراطية اليت كانتر -       

 .وضع سياسة لتكثيف اإلنتاج باالهتمام جبودة البذور و التاطري و الري-       

مل تتوقف عملية إصالح القطاع الفالحي عند ضرورة إعادة النظر يف طرق تسيري القطاع العمومي و           

مردودية القطاع فقط، بل تعداه إىل أبعد من ذلك عن طريق توسيع املساحة البحث عن أجنع السبل للرفع من 

الصاحلة للزراعة، فباإلضافة إىل عملية إعادة اهليكلة ظهرت ضرورة أن يصبح كل مواطن يصلح أرضه بوسائله 

ة العقارية اخلاصة يف املناطق الصحراوية مستفيدا منها طبقا للقانون املتعلق باستصالح األراضي وحيازة امللكي

و الذي يشجع املواطنني على استغالل أقصى ما ميكن من األراضي، و ذلك دف  13/08/1983بتاريخالصادر 

  .زيادة اإلنتاج و ضمان األمن الغذائي

  :وضعية القطاع بعد اعادة الهيكلة-2

  2:نتج عن االجراءات املتخذة يف جمال اعادة اهليكلة مايلي

الفالحية االشرتاكية دف إنشاء وحدات فالحية يسهل استثمارها وتسيريها ومن مث التحكم تنظيم املزارع  -2-1

بتنظيم األراضي التابعة للقطاع االشرتاكي  1982يف مواردها املالية وتنظيم عناصرها اإلنتاجية قامت الدولة سنة 

هكتار و هي وحدات  3.830.000مزرعة اشرتاكية يف مساحة متتد على ما يقارب 3429وذلك بإنشاء حوايل 

  .منبثقة عن إعادة هيكلة مزارع التسيري الذايت وتعاونيات الثورة الزراعية

تضمن حسن تسيريه وتشرف  مبهيآتال يكون جمديا إال إذا كان مدعما  إعادة تنظيم القطاع املسري ذاتيا -2-2

حية وتوفري ما ينقص منها، ولذلك فقد على عملية اإلنتاج وتوزيع املنتجات، وكذلك تنظيم استخدام اآلالت الفال

مت إنشاء خمتلف الدواوين والتعاونيات الفالحية اليت يشرف عليها مهندسون وفنيون زراعيون تتوزع على املستوى 

                                                           
1
  119- صاملرجع السابق الذكر , نور حممد ملني - 

  120  صاملرجع السابق الذكر  نور حممد ملني -  2
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مزرعة اشرتاكية أما  40اىل 30 منالوالئي حبيث أصبحت متثل قطاعات تنمية فالحية يتشكل كل قطاع فيها 

  :مؤسسات الدعم فإا أصبحت تتكون من

  الديوان الوطين للتموين واخلدمات الفالحية - 

  الدواوين اجلهوية لرتبية الدواجن اليت أنشأت يف الشرق والغرب والوسط- 

  لفالحياالديوان الوطين للعتاد  - 

 ألبقار واملشاتل وتربية إضافـة إلـى ذلك أنشأت عدة تعاونيات زراعية متخصصة يف تربية ا

 اخل...النحل

)1999-1990(سياسة الفالحية في ظل اإلصالحات : المطلب الثالث  

السلبية السابقة وذلك من خالل  اآلثارمناخ مالئم للحد من  إلجيادحماولة  1990جاءت االصالحات          

 لتأخذجتديد السياسة الوطنية للفالحة  حيث يهدف هذا القانون اىل,  1990 نوفمرب 18املؤرخ يف  25- 90قانون 

بعني االعتبار الوظيفة االقتصادية و البيئية و االجتماعية للفالحة سعيا وراء مضاعفة مسامهة الفالحة من 

الغذائي  األمنجمهودات التنمية الدائمة للفالحة على وجه اخلصوص و العامل الريفي عامة و من اجل ضمان 

..للبالد   

  : الهيكلي  التكييفبرنامج  -1

لقد شهدت السياسات الزراعية خالل عقد التسعينات من القرن العشرين الكثري من التحوالت و           

كان بعضها نتيجة إلحداث و مستجدات خارجية كهيمنة االجتاه اليبريايل و تفاقم أزمة الديون ,التطورات املهمة 

ية للتجارة كفاعل أساسي يفرض شروطه الثقيلة على االقتصاد الوطين باإلضافة اىل ظهور املنظمة العامل,اخلارجية 

فقد زادت من حدة املشاكل ظاهرة الالامن اليت كانت نتائجها وخيمة جدا بالنسبة لعامل  الداخليةومن الناحية ,

اجلزائر  أولتومن اجل ذلك , الريف حتديدا و إضافة إىل تقلبات أسعار النفط و عوائده و تراجع فرص العمل 

و مواصلة , سياسات زراعية تتعلق أساسا بربامج اإلصالح االقتصادي و التعديل اهليكلي  بإتباعاهتماما متزايد 

تلك االهتمامات بفتح اال خلوصصة نشاط الزراعي مبا يتضمن له مرونة يف العمل يف مواكبة التحوالت و 

االقتصادية  اإلصالحاتكزت اجلزائر يف سياساا من خالل كما ر , املستجدات اليت تفرضها العوملة و متطلباا 

الصرف و تشجيع  أسعارسياسة نقدية ملكافحة التضخم و استقرار  إتباعهيكلة املؤسسات العامة و  إعادةو 

ومهما تعددت الربامج و اخلطط و تنوعت , القطاع اخلاص يف جمال االستثمار و ختفيض الديون اخلارجية 

الغذائي و  األمنحتقيق  إىلللزراعة اجلزائرية سعيا  اإلنتاجيةرفع القدرات   إىلمجيعها دف  فإاالتنفيذ  أساليب



ا	����� ا	����� و وا�� ا	���ع ا	���� ا	�ا��ي:                                  ا	��� ا�ول   

33 

 

الذي  1990اهليكلي يف اجلزائر منذ عام  التكييفلقد بدا تطبيق برنامج  و .مرحلة االكتفاء الذايت  إىلالوصول 

كييف البنية االقتصادية وفق توجه جديد و هذا يف إطار برنامج انتقال من االقتصاد املوجه اىل تيعمل على 

  1:أهم حماور التكييف اهليكلي يف النقاط التالية  إجيازوميكن , اقتصاد السوق 

  هيكلة القطاع الفالحي إعادة-   

  األصلينيمالكها  إىلزراعية الالثورة  أثناءاملؤممة  األراضي إعادة- 

   اإلسرتاتيجيةالزراعي و أسعار السلع الزراعية ماعدا بعض احملاصيل  إنتاجحترير - 

  خوصصة القطاع الفالحي- 

 رفع أسعار مدخالت اإلنتاج بإزالة الدعم على مجيع املستلزمات ما عدا البذور احملسنة و اليت يقدر الدعم ا- 

   % 20 إىل%  10

  التشاور مع الفالحني إنشاء الغرف الفالحية لزيادة التقارب و- 

  .إلغاء احتكار الدولة يف التجارة اخلارجية للمنتجات الزراعية- 

  الهيكلي لتكييفا أهداف- 2

  2:التالية األهدافاسة الفالحية لتحقيق يتسعى الس

  متاشيا مع اهلياكل الفالحية املكيفة  و اليت تسمح بتطورها املنتظم محايتهادميومة املستثمرات الفالحية و - 

  و التنافسية اإلنتاجيةمضاعفة - 

  حتسني مداخيل الفالحني و ظروف معيشتهم- 

  حتسني الثروة العقارية عن طريق تنظيم عقاري و كذا توسيعها و تثمينها بواسطة عمليات االستصالح- 

  و املياه األراضيو محاية  اإلنتاجيةمحاية القدرات - 

  يعة و محاية تثمني املوارد الطبيعية و التنوع البيئيدميومة و محاية الثروة الغابية و احلفاظ على الطب- 

  )بذور و شتالت(تطور املوارد الوراثية احليوانية و النباتية - 

  و نوعية املنتوجات الفالحية  اإلنتاجعن طريق ضبط  لألسواقتعزيز التنظيم االقتصادي - 

  من الدولة تسمح بتوجيه و تشجيع االستثمار و االنتاج إعاناتمنح - 

  
                                                           

1
مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص اقتصاد التنمية  جامعة باجي خمتار عنابة   -حالة اجلزائر –االمن الغذائي و التنمية املستدامة ,قصور رمي  - 

  136-ص 2011-2012
  137قصور رمي  مرحع سابق الذكر ص -  2
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  :على القطاع الفالحي  اإلصالحات أثار-3

املضافة بعدما كان يف سن  اإلمجاليةمن القيمة  % 12.88نسبة  1998حقق القطاع الفالحي يف سنة          

مليون دينار حققه القطاع  120مقابل  1993مليون دينار سنة  147و حقق ما مقداره  % 8.7بنسبة  1987

شرع يف  1994منصي شغل و يف سنة  30000خلقت  1993-1984يف الفرتة   إما, الصناعي يف نفس الفرتة 

املنتوجات الغذائية اليت كانت  أسعاراملقننة بشكل ائي حيث ارتفعت  األسعارنظام  إلغاءو  األسعارحترير معظم 

بعد هذا و , الذي كان له اثر سليب على مستوى معيشية  شرائح اجتماعية واسعة  مدعمة ارتفاع كبري الشيء

كذالك يف ظل برنامج ,نتيجة الخنفاضها دوليا  أسعارهابعض السلع اخنفضت  إنحىت  األسعاراالرتفاع استقرت 

التجارة اخلارجية الزراعية جزء من جتارة الدولية و بتايل مت فتح قطاع التجارة  لالسترياد  أصبحتالتعديل اهليكلي 

 1.العديد من السلع إنتاجر هذا التحرير على حيث اث اإلنتاجو تصدير من السلع و مستلزمات 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

                                                           

1
  138سابق الذكر ص قصور رمي  مرحع - 
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مساهمة و معوقات القطاع ألفالحي في االقتصاد الوطني و عوامل الواجب توفرها :المبحث الثالث  

 إلصالحه

القطاع الرئيسي املنتج للسلع الغذائية األساسية، دف إشباع احلاجيات املتزايدة  يعتربا لقطاع الفالحي         

للسكان وفق التزايد غري احملدود لعددهم، ومع تنامي القطاعات األخرى وتطورها يبقى القطاع الزراعي حيتل مكانة 

ويف اجلزائر , الصدارة من حيث األمهية بني القطاعات األخرى لدى خمتلف دول العامل وخاصة الدول املتقدمة منها

  .على الرغم من تنوع القطاعات االقتصادية وتعددها

 مساهمة القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني: مطلب األول ال

يبقى القطاع الزراعي بشقيه النبايت واحليواين من أهم القطاعات حمل إهتمام الدولة خاصة بداية من األلفية         

الوطين من خالل مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل، ويف  وتظهر األمهية الكبرية هلذا القطاع يف اإلقتصاد, الثالثة

 .بالتفصيل  إليهاتأمني وتوفري فرص العمل لنسبة كبرية من السكان و سنتطرق 

 :مساهمة القطاع الفالحي في إجمالي الناتج الوطني -1

خرى حسب طبيعة إقتصاد كل ختتلف نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف إمجايل الناتج الوطين من دولة إىل أ          

دولة واألمهية اليت توليها الدولة هلذا القطاع ومدى تطوره، ويف اجلزائر حيتل القطاع الزراعي أمهية من حيث مسامهته يف 

تكوين الدخل الوطين، وتوفري الدخل لنسبة كبرية من السكان ويف الرفع من متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل، 

 ، واجلدول األيت يوضح تطور مسامهة الناتج1ؤشرات اليت توضح النمو اإلقتصادي للبالدالذي يعترب من أهم امل

  الزراعي يف الناتج الي اإلمجايل باجلزائر

   دجمليار : الوحدة 2014- 2010فرتة  الداخلي اخلام اجلزائر الناتجالفالحي يف  اإلنتاجتطور مسامهة :01اجلدول رقم 

 السنة  2010 2011 2012 2013 2014
  اإلمجايلاحمللي اخلام  الناتج 10404 11355 12483 12850 14489

 اخلام لقطاع الفالحي  الكلي اإلنتاج 1015 1183 1421 1640 1771
اخلام الفالحي يف الناتج  الكلي اإلنتاجنسبة مسامهة  %9.75 %10.41 %11.38 %12.76 %12.22

 اإلمجايلاحمللي اخلام 
   730الوطنية جملد رقم  حسابات, لإلحصاءالوطين  االلكرتوين لديوانموقع : املصدر

                                                           

1
دكتوراه يف العلوم  أطروحة ,للتجارةمنظمة العاملية  إىلظل االنضمام  االستثمار يفالدعم و  إشكاليةالزراعي اجلزائري و  القطاع, حممدغردي  - 

 31ص 2012-2011االقتصادية ختصص حتليل االقتصادي 
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نالحظ من اجلدول إن هناك زيادة معتربة  يف اإلنتاج الداخلي اخلام  للقطاع ألفالحي كل عام و هذا           

مليار  1015نتيجة الدعم ألفالحي و سياسات التنموية اليت عرفتها اجلزائر يف السنوات األخرية حيث انتقلت من 

إال أا تبقى بعيدة عن األهداف املرجوة من الدولة   2014 مليار دينار يف سنة 1771إىل  2010دينار يف سنة 

 . اجلزائرية

 : المساهمة في تحقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي -2

حبيث ميكن تعريف األمن الغذائي عل أنه قدرة اتمع على توفري الغذاء املناسب للمواطنني يف املدى البعيد        

ما االكتفاء الذايت فهو يعين سد احلاجات الغذائية , ‘و بأسعار اليت تتناسب مع دخوهلم , و القريب كما ونوعا 

  .عن طريق إنتاجها حمليا

  ليون ق الوحدة  م    2011-2004سبة االكتفاء الذايت حملصول احلبوب خالل الفرتة ن:       02اجلدول رقم 

نسبة االكتفاء   

 الذايت %

 املتاح 

 لالستهالك

  االنتاج الصادرات الواردات

30.45 11089.21 7722.58 9.76 3376.39 2004-2008 

39.88 13172.31 7925.19 6.03 5253.15 2009 

36.48 12496.38 7925.19 6.03 4558.57 2010 

31.96 11665.80 7946.15 8.34 3727.99 2011 

  296ص  32جملد , الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية : املصدر   

إال أن االكتفاء الذايت من حمصول احلبوب مل   2009على الرغم من احلصيلة اإلنتاجية للحبوب سنة           

باملائة وهي نسبة ضعيفة ال تعرب عن األمن الغذائي هلذا احملصول كما أا بعيدة عن النسبة  39.88تتجاوز نسبة   

كما تدل على أن ,  2000سنةاملرجوة من خالل اإلصالحات والسياسات اليت عكفت عليها الوزارة إبتداءا من 

هق ميزان املدفوعات وجعلنا ن احتياجاتنا الغذائية من احلبوب تعتمد على االسترياد وهو ما ير  %60أكثر من 

كما أن حجم اإلنتاج الزراعي ملختلف احملاصيل  عرضة لآلثار السلبية لتقلبات األسعار واألزمات االقتصادية

يتسم بالتقلب وعدم االستقرار وهذا ما يضفي أمهية بالغة وضرورية جدا للحفاظ على احتياطي اسرتاتيجي من 

وهكذا أصبحت الزراعة اجلزائرية غري قادرة على تلبية االحتياجات الغذائية  ,الغذاء من أجل حتقيق األمن الغذائي

اإلضافة إىل عدم القدرة على توفري املادة األولية للصناعات احمللية وهذا ما , للسكان وسد الفجوة الغذائية املتسعة
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دة املديونية اخلارجية واليت تشكل أدى إىل زيادة الكميات املستوردة من املواد الغذائية وتفاقم العجز الغذائي وزيا

  .               1عبئا متزايدا على العجز يف ميزان املدفوعات

  :مساهمة القطاع الفالحي في سياسة التشغيل بالجزائر -3 

تشكل مسألة التشغيل يف الوقت احلايل، خاصة يف ظل انتشار ظاهرة البطالة ومن جنم عنها من تفشي         

اآلفات االجتماعية، إحدى أهم االنشغاالت اليت تركز عليها معظم السياسات االقتصادية وخاصة باجلزائر، ويعترب 

أهم القطاعات االسرتاتيجية اليت تساهم القطاع الفالحي من القطاعات اليت كانت ومازالت وستظل احدى 

  2.مسامهة فعالة يف القضاء على البطالة وتفعيل سياسات التشغيل املنتهجة من طرف الدولة

  نسمة       : الوحدة         2015 - 2011الفرتةلقوى العاملة الكلية والفالحية يف اجلزائر خالل :  03اجلدول رقم 
  السنة 2011 2012 2013 2014 2015

 عدد السكان املشتغلني 5999000 10170000 10788000 10239000 10594000
عدد السكان املشتغلني يف القطاع  701883 915300 1143528 901032 921678

 الفالحي 
 %نسبة املشتغلني يف القطاع الفالحي 11.7 9 10.6 8.8 8.7

  الوطين لإلحصاء            موقع االلكرتوين  لديوان: املصدر

من خالل اجلدول أعاله ميكن مالحظة أن هناك تطورا يف حجم القوى العاملة اإلمجالية وحجم القوى         

                            وهذا يرجع الستجابة سوق لعمل 2013- 2011العاملة يف القطاع الفالحي،فهي يف إرتفاع مستمر طيلة الفرتة 

الفالحية اليت شهدا الفرتة والتسهيالت اليت منحتها الدولة يف هذه الفرتة للفالحني وصغار لإلصالحات 

وهذا بسبب هجرة  قوى العمل من القطاع الفالحي إىل  2014بالرتاجع بداية من سنة  بدأت أا إالاملستثمرين 

فر اإلمكانيات املادية واخنفاض القطاعات األخرى نتيجة الفوارق املوجودة يف مستوى املداخيل وكذلك عدم تو 

من  الرسم على القيمة املضافة للعتاد الفالحي يف ايطار القروض وهذا  نتيجة  إعفاء إلغاءالدعم الفالحي منها 

  . تراجع مداخيل و اهلجرة الريفية حنو املدن

  

  

                                                           

1
القطاع الفالحي و :يف سياسة التشغيل باجلزائر،أوراق عمل مقدمة ضمن امللتقى العلمي الدويل بعنوان قرومي محيد،معزوززكية،دور القطاع الفالحي - 

  59.،ص2014أكنوبر  29-28متطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية،جامعة املدية،
االكتفاء  يف اجلزائر بني اإلمكانات املتاحة وإشكاالت حـــــول القطاع الفالحي امللتقى الدويل التاسع أوراق عمل مقدمة ضمندعماري زهري  -  2

   جامعة الشلف 2014نوفمرب   24و 23يف  1980دراسة قياسية منذ سنة  !أين اخللل؟..الذايت
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  :مساهمة القطاع الفالحي في ترقية التجارة الخارجية للمنتجات الفالحية -4 

تبنت اجلزائر يف سياستها اإلصالحية حترير التجارة ومنها جتارة املنتجات الفالحية، مما نتج عنه حتسن            

مشاركة القطاع الفالحي يف التجارة اخلارجية عن طريق عمليات تصدير واسترياد هذه املنتجات، وهو ما نتناوله 

 1:فيما يلي

  :المساهمة في ترقية الصادرات -4-1

مسامهة القطاع الفالحي يف ترقية الصادرات مؤشرا آخرا من املؤشرات املهمة للداللة على أمهية القطاع تعد 

  :الفالحي يف تنمية االقتصاد الوطين، واجلدول التايل يبني ذلك

  مليون دوالر:الوحدة           2007-2000مسامهة القطاع الفالحي يف ترقية الصادرات   :  04اجلدول رقم 

 السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 الصادرات الزراعية يف اجلزائر  111.2 151.9 126.9 143.7 163.1 164.5 164.6 181

عمل مقدمة ضمن امللتقى العلمي  ، أوراق -حالة اجلزائر–مسية بوخاري، القطاع الفالحي ودوره يف حتقيق التنمية .د حممد يدو و أ: املصدر     

 85ص  2014أكنوبر   29 -28القطاع الفالحي و متطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية،جامعة املدية،:الدويل بعنوان

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة الصادرات الزراعية عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة                     

                                        وهذا التطور كان بفضل تطبيق , دوالر مليون181 إىلمليون دوالر  111.2انتقلت فيها من  2007- 2000

  املخطط الوطين للتنمية الفالحية وبرنامج اإلنعاش اإلقتصادي

  :المساهمة في ترقية الواردات -4-2  

يؤدي إىل تغطية الطلب املتزايد وختفيض حجم الواردات، غري أن  إن زيادة كمية اإلنتاج الفالحي              

ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية يف األسواق العاملية، نتج عنه زيادة يف قيمة الواردات من هذه السلع، ويظهر 

  :هذا من خالل اجلدول التايل

  مليون دوالر: الوحدة    2007- 2000مسامهة القطاع الفالحي يف ترقية الواردات :  05اجلدول رقم          

 السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
الواردات  2778.2 3024.5 3454.5 3560.6 4646.20 4538.6 4676.30 5277

الزراعية 

 يف اجلزائر 
   86مسية بوخاري، مرجع سبق ذكره، ص.د حممد يدو و أ: املصدر 

                                                           

1
الدويل  ، أوراق عمل مقدمة ضمن امللتقى العلمي -حالة اجلزائر–مسية بوخاري، القطاع الفالحي ودوره يف حتقيق التنمية .د حممد يدو و أ - 

  86-85ص  2014أكتوبر   29 -28القطاع الفالحي و متطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية،جامعة املدية،:بعنوان
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مستمرا يف قيمة الواردات الزراعية من سنة إىل أخرى، حيث   ارتفاعااجلدول السابق نالحظ أن هناك  من          

 إىلوهذا راجع  2007مليون دوالر سنة  5277 إىلارتفاعا مستمر وصل  لتعرف 2000يف سنة  2778.2كانت 

 الغذائية عامليا   األسعار ارتفاع

 مشاكل القطاع الفالحي: المطلب الثاني 

املرجوة  األهداف إىلمل تصل  أا إالالقطاع  اإلجراءات والقوانني والربامج اليت وضعتها اجلزائر للنهوض ذا رغم

  1:بسبب عدة مشاكل من بينها  منها

                                        :مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد الطبيعية  -1

من طرف اإلنسان وهي تشمل جمموعة أعمال التجريف والتبوير والبناء على األراضي  التقليص العمدي- 

 الفالحية، حيث أدت هذه العملية إىل فقدان مساحة كبرية من أجود األراضي الزراعية

فقدان األراضي بسبب متطلبات الزراعة حيث تساهم الزراعة نفسها يف فقدان قدر مهم من األراضي الزراعة  - 

ولعل أهم أسباب ذلك هو انتشار ظاهرة تفكك امللكيات واحليازات مما أدى إىل فقدان الكثري من مساحات 

 األراضي الزراعية

توى املياه اجلوفية إىل قرب سطح األرض يف الكثري من انتشار األراضي املتأثرة باألمالح يؤدي ارتفاع مس - 

  األحيان إىل تراكم األمالح وبعض املخلفات الضارة مما يؤثر على خصائص الرتبة وعلى النباتات اليت تنمو فوقا  

من مساحة اجلزائر متصحرة و % 82.7التصحر تعد هذه الظاهرة ظاهرة خطرية يف اجلزائر حيث انه حوايل  - 

  هدد بالتصحر م % 9.7

  :  مشاكل ومعوقات تتعلق بالموارد البشرية  -2

لى الرغم من وفرة املوارد البشرية الرتباطها باألعداد املتزايدة السكان إال أن هذه ع: نقص العمالة الزراعية املدربة- 

مشكلة نقص العمالة االعتبارات تتعلق باجتاهات التعليم والتدريب فإن املشروعات االستثمارية ما عادة تواجهها 

ذات اخلربة واملهارة املدربة على استخدام األساليب التكنولوجية احلديثة يف اإلنتاج وعادة ما تكون إحدى أولويات 

 األهداف ألي مشروع استثماري

لها  الربامج التدريبية املتبعة تبقى منقوصة يف جمم أن الشأنذا  املختصنيال ختفي على : ضعف الربامج التدريبية - 

 املتكونة   لإلطاراتالتكوين الالزم بالنسبة  األحيانحبيث ال توفر يف اغلب 

خالف أن ظاهرة األمية هي القاسم املشرتك األكرب بني كل  ال: انتشار األمية واخنفاض املستوى التعليمي - 

                                                           

1
  289-253ص  2007/2008فوزية غريب الزراعة بني االكتفاء و التبعية اطروحة دكتوراه دولة  يف العلوم االقتصادية جامعة قسنطينة  - 
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 االت والقطاعاتالدول النامية وهي اخلطر الدائم الذي يعرقل كل مساعي التنمية بكل أنواعها ويف مجيع ا

 :مشاكل أخرى - 3

هو عبارة عن انتقال السلعة الزراعية من املنتج إىل املستهلك وتبادهلا وهناك عدة مشاكل : مشاكل التسويق - 

حتول دون وصوله إىل املستوى املطلوب فهذا يعرف بتدين يف نوعية املنتجات الزراعية املعروضة يف األسواق، 

سويقية املتوفرة يف جمال البحوث التسويقية ودراسة األسواق والعجز يف الكفاءات ونقص كبري يف اخلدمات الت

 .التسويقية املدربة

تتصف الصادرات الزراعية اجلزائرية بصفة العشوائية باإلضافة إىل تذبذب اإلنتاج : مشاكل متعلقة بالصادرات - 

  .ية السلع الزراعية املصدرة من سنة إىل أخرىنتيجة اعتماد معظم الزراعة على األمطار مما يؤدي إىل تقلب يف كم

يتفق اجلميع أن الزراعة اجلزائرية تتوفر على إمكانيات بشرية وفنية معتربة : مشاكل التسيري اإلداري للزراعة - 

  ولكنها ليست مستغلة ومسخرة لتفعيل األنشطة والتنمية املختلفة

  :حات في القطاع الفالحيالعوامل الواجب توافرها لنجاح اإلصال: المطلب الثالث 

إن جناح اإلصالحات يف القطاع الفالحي يتطلب القيام مبجموعة من اإلجراءات اليت  ميكن حصرها يف           

 1:العوامل التالية 

شبه كلية للقطاع الزراعي، ورغم ما هلذه اإلصالحات من  إن اإلصالحات احلالية وما جنم عنها من خوصصة - 1

 :أمهية وآثارها إجيابية على القطاع الزراعي إال أن جناحها لبعث تنمية حقيقية يف القطاع الزراعي مرهون ب

حتويل عملية شراء وتوزيع وسائل اإلنتاج وكذا حتويل السلطات االحتكارية للهيئات احلكومية إىل القطاع  - 1-1  

 خلاص، وتوفري الظروف املالئمة للحصول على املوارد املالية ا

وبالعملة الصعبة لتمويل مستلزمات اإلنتاج الزراعي اليت يتم استريادها من اخلارج مع ضرورة االهتمام باالئتمان 

 الزراعي وجعله يسري وفق ميكانيزمات السوق سواء تعلق األمر بشروط منح القروض أو أسعار الفائدة

حترير املنتجات الزراعية من القيود اليت عرفتها من خالل دواوين التسويق اليت أدت إىل ظهور السوق املوازنة  - 1-2

 .واليت كانت حتقق أرباحا على حساب املنتج واملستهلك

ضرورة توفري قوانني عقارية واضحة وشفافة تبيح امللكية اخلاصة لألرض وتوفر شروط احلفاظ عليها، و يف  - 1-3

الصدد مت إصدار قانون اإلمتــــــــياز و الذي يعترب على أن تقوم الدولة بالتكفل بالبنية األساسية كالنقل  هذا

  اخل...واملواصالت

                                                           

1
  110،جامعة اجلزائر ،ص02/2003، جملة الباحث عدد  -امحد  ، القطاع الفالحي بني الواقع و متطلبات االصالح  د باشي - 
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فالتغيري الرمسي للملكية الزراعية ال يكون له معىن حقيقي إال من خالل إعادة جتميع األراضي واألصول يف 

                                        اوحدات ميكن متليكها أو تأخريها ملستغليه

. ضرورة وضع سياسة مالئمة للتكوين والبحث يف امليدان الزراعي وتشجيعها من خالل توفري املوارد املالية هلا - 2

ذلك أن الواقع يف اجلزائر كما يف غريها من الدول النامية يبني أن هذا امليدان ال حيضى باألمهية الالزمة رغم ماله 

مليار دوالر تنفق على األحباث الزراعية  5أمهية يف تنمية وتطوير القطاع الفالحي، فبينما نالحظ أن ما يقاربمن 

 مليار دوالر من حجم اإلنفاق 1.3على مستوى العامل جند أن نصيب الدول النامية ال يتجاوز

التنمية الزراعية يف اجلزائر واليت واجهت إضافة إىل املصاعب السابقة الذكر مشاكل ارتبطت أساسا بقلة  إن- 3

 وسائل اإلنتاج ونقص التموين ا إىل جانب قلة محاية الطاقة اإلنتاجية وهذا ما يستلزم استصالح األراضي 

أن التنمية الزراعية يف اجلزائر تتطلب العمل  ، كماوالتقليل من تركها بورا واالهتمام بالفالحة الصحراوية واجلبلية

على حتديث وسائل اإلنتاج اخلاصة بالقطاع الزراعي، مع ضرورة التنسيق بني الزراعة والصناعة، إذ أن تطوير هذه 

األخرية ال ميكن أن يتم مبعزلة عن القطاعات األخرى وخاصة الزراعة، ذلك أن زيادة حجم الصادرات الزراعية من 

أن تغطي تكاليف الواردات من السلع اإلنتاجية والوسيطية واالستهالكية الضرورية للصناعة إىل جانب  اشأ

تزويدها باخلامات الزراعية ذات االستخدام الصناعي وبتعبري آخر فإن التنمية الزراعية جيب أن تساهم يف تزويد 

وق لتصريف منتجاا أي السلع، كما أن التنمية الصناعية الصناعة بالرتاكم الرأمسايل واملواد الغذائية واخلامات والس

  توفر للزراعة األمسدة واملعدات واآلالت وسوق للعمالة الفائضة

العمل على تطوير وتشجيع القطاع الزراعي من خالل سياسة زراعية شفافة وفعالة من شأا أن تعيد االعتبار - 4

وضع حد للهجرة الريفية، هذه السياسة جيب أن تكون مدعمة بإتباع هلذا القطاع مبا يضمن استقرار اليد العاملة وت

أساليب وتقنيات حديثة مع االهتمام مبكننة الزراعة ووضع حد للطرق البدائية التقليدية والعمل على استغالل مياه 

ا ألمهيتها الري من خالل توفري شبكات الري والصرف والسدود واجلسور واالهتمام بالطرق الرئيسية والفرعية نظر 

 بالنسبة للقطاع الزراعي

العمل على توفري وسائل التخزين مع االهتمام بربط التكوين مبتطلبات القطاع الزراعي إىل جانب تطوير جهاز - 5

التسويق وتعميم اإلرشاد والبحث الفالحي مع إجياد صناعة حتويلية وغذائية لدعم اإلنتاج الزراعي، إن جعل 

اإلسرتاتيجية يف التنمية االقتصادية يسمح بتخفيف من حدة التبعية الغذائية والوصول  الزراعة من ضمن القطاعات

إىل هدف تطوير وتنويع الصادرات خارج احملروقات مما يعيد للقطاع الزراعي أمهيته ودوره احلقيقي، وهذا بعدما  

 التنمية املخططة يف إسرتاتيجية ومهشماكان القطاع الزراعي يف ظل التخطيط املركزي قطاعا متأخرا 
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إن عدم وضوح اإلطار القانوين للعقارات الفالحية يعترب من :  ضرورة تسوية مشكل العقارات الفالحية -6 

م، وهذا ما تطلب 1987املشاكل الرئيسية اليت عاىن  منها القطاع الفالحي خاصة بعد قانون املستثمرات الفالحية 

واليت أثرت على االستثمار وبالتايل على اإلنتاج الفالحي، كما  العمل على تسوية مشكل العقارات الفالحية

 تطلب األمر من ناحية أخرى إعادة االعتبار للفالح الفعلي، ذلك أن القيام بالتنمية الفالحية 

قتصادي مسؤول عن ا الشاملة يستلزم مشاركة ومسؤولية الفالحني واالنتقال من الفالح املدعوم إىل الفالح كعون

الفالحية وهذا يتطلب العمل على تثمني االستثمار الفالحي وتطهريه من خالل املنافسة وجعله قطاعا  التنمية

  .تنمويا قائما على الربح بدال من قيامه على الريع
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 خالصة:

متثل التنمية الزراعية إحدى أقطاب التنمية االقتصادية ملا هلا من أمهية يف توفري اإلنتاج الغذائي وزيادة          

الدخل الوطين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الزراعي بصفة مستمرة، وحتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي، 

لزراعية، املتمثلة يف املوارد الطبيعية واملوارد البشرية، وتراكم والذي يتحقق من خالل استخدام مقومات التنمية ا

استخدامهم اعتمادا على جمموعة من املعايري األساسية املتمثلة يف معدل  رؤوس األموال والتكنولوجيا، اليت يتم

وسياسة األسعار االستثمار الزراعي، وكيفية توليف عناصر اإلنتاج، وعملية اختيار الربامج واملشروعات الزراعية، 

الزراعية اليت تؤثر على العرض والطلب للمنتجات الزراعية، مما ينتج عنه احلصول على أقصى ناتج زراعي بأدىن 

 تكلفة حدية له

وتناولنا مسامهة القطاع الفالحي يف التشغيل واالكتفاء الذايت والناتج احمللي وترقية التجارة اخلارجية، و           

 تصيب القطاع الفالحي واستنتجنا أن مسامهة الفالحة يف الناتج احمللي والتشغيل عرف تطورا بعض املشاكل اليت

يف السنوات األخرية، بينما معدالت النمو يف إنتاج احملاصيل الزراعية الرئيسية يف اجلزائر هو معدل أقل بكثري من 

 املعدل املستهدف واملطلوب

إىل غاية فرتة األلفيات، واليت بدأت االستقالل  القطاع الفالحي منذ مت إعطاء نظرة عامة حول وضعية          

من مرحلة التسيري الذايت الذي ظهر بعد االستقالل، والذي ركز على االشرتاكية يف ميدان اإلنتاج مث اقتسام الناتج 

وبسبب املشاكل اليت ,  بني األفراد مث تليه املراحل اليت مر ا واملشاكل الذي تضمنها هذا القطاع املسري ذاتيا

عاىن منها القطاع يف هذه الفرتة جاءت الثورة الزراعية كحل للتذبذب والتدهور احلاصل يف هذه الفرتة، مث ظهرت 

إعادة اهليكلة نتيجة ملخلفات التسيري الذايت، والطموح إىل تطوير القطاع الفالحي، مث تطرقنا إىل واقع الفالحة يف 

99- 90ظل اإلصالحات   
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:متهيد   

نظر للفشل اإلصالحات االقتصادية اليت قامت ا اجلزائر خالل فرتة التسعينات يف حتقيق األهداف           

فكان البد من إجياد إسرتاتيجية  إضافة إىل ضعف القطاع يف حتقيق التنمية ,املسطرة و على رأسها االكتفاء الذايت 

فالحيه جديدة تنطلق من فكرة األمن الغذائي بدال من االكتفاء الذايت تسمح باستغالل مجيع اإلمكانات املتوفرة 

 لدى القطاع مع رسم األهداف القابلة للتحقيق يف مدى املتوسط و الطويل 

ض باالقتصاد الوطين و دفع عجلة النمو و  لنهو ) 2014-2000(فلقد شهدت اجلزائر عدة برامج تنموية      

و يف  2009-2005مث تاله برنامج النمو االقتصادي  2004-2000كانت البداية بربنامج اإلنعاش االقتصادي 

حيث كان للقطاع الفالحي  نصيب هام من هذه الربامج و هذا  إميانا  2014- 2009األخري برنامج اخلماسي 

ة للتحقيق األمن الغذائي للدولة ألمهية التنمية الفالحي  

 إىلوهلذا سنتطرق يف الفصل إىل االسرتاتيجة التنموية و اهودات  اليت بذلتها  الدولة اجلزائرية و سنتطرق      

املنفذة هلذه االسرتاتيجة و كذالك تقييم ألنتائجها وارتأينا أن ندرس كل برنامج التنموي و تقييم نتائجه  اآلليات

:ثالث مباحث التالية  إىلزيع الفصل على حدي وهلذا تو   

2004-2000وضعية القطاع الفالحي يف ظل برنامج اإلنعاش االقتصادي :  األولاملبحث   

   2009-2005خمصصات القطاع الفالحي ضمن الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة  ::  املبحث الثاين

  2014-2010اخلماسي   امجبرن يف ايطار  والريفي الفالحي التجديد: املبحث الثالث 
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  2004-2000وضعية القطاع الفالحي في ظل برنامج اإلنعاش االقتصادي  : األولبحث مال

اسرتاتيجية   كأجندة PNDA الفالحية وزارة الفالحة و التنمية الريفية املخطط الوطين للتنميةوضعت           

  ة خمطط اإلنعاش اإلقتصادي يف ميدان الفالح تمثلو  كلية دف إىل تطوير و زيادة فعالية القطاع الفالحي

   PNDAلمخطط الوطني لتنمية الفالحية عرض عام:المطلب االول 

من خالل حماوالت  2000يف شهر سبتمرب ) PNDA(شرع يف تنفيذه املخطط الوطين للتنمية الفالحية           

توسع هذا املخطط ليشمل  2002ويف سنة  الفالحية الفالحي وحتسني مستوى املستثمرات باإلنتاجالنهوض 

هذا لكون املناطق الريفية تعاين ) .PNDA( التنمية الريفية أيضا ويصبح املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية 

 وهذا الخنفاض مداخيل الفالحني وعجز النشاط الفالحي. فقراء اجلزائر½ احلرمان والفقر حيث تضم ما يقارب 

  1.جانب تدهور حالة املستثمرات الفالحية بعد خوصصة الدولة للقطاع الفالحي  إىلعن سد حاجيام 

يف عملية دعم ديناميكية املخطط الوطين للتنمية ) 2004-2001(االقتصادي  اإلنعاشويدخل برنامج          

 اإلنعاشفمن خالل الربامج املكونة لربنامج .ستعادة الثقة بني اتمع الريفي احلكومةالو ,) PNDA(الفالحية 

مما يوفر له الظروف املالئمة حيث ,يدخل املخطط الوطين ضمن ديناميكية النمو الفالحي املدعوم ,االقتصادي 

اليت  األنشطةودعم ,لطلب تنشيط ا إعادةاالقتصادي يف  اإلنعاشبرنامج دعم  حتقيق متثلت األهداف العملية من

استئناف  تساعد علىقد السيما تلك اليت ,التحتية  البينتأهيل  وإعادة, مضافة والفرص العمل  تولد قيمة

  2.االقتصادية وتلبية احتياجات السكان الضرورية من اجل تنمية املوارد البشرية  األنشطة

يسمحان بضمان االنتقال النهائي ,االقتصادي  اإلنعاشوبالتايل برنامج , فاملخطط الوطين للتنمية الفالحية        

  .اإلنتاجيتسيري طلبات االستثمار  إىلمن التسيري املخطط 

  ويهدف املخطط أساسا الرتقية القدرة التنافسية للفالحة اجلزائرية وادماجها يف االقتصاد العاملي عن طريق        

هذا . يساهم يف حتقيق تنمية زراعية مستدامة امباالستغالل العقالين األمثل للموارد الطبيعية واحملافظة على البيئة 

وتشجيع ودعم املزارعني كما ,حتسني مستوى األمن الغذائي للسكان ومحاية املوارد الطبيعية إىلاألخري يهدف 

  3:ميكن حصر أهم أهداف هذا املخطط فيما يلي

                                                           
1
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  .من خالل االنتاج الزراعي وتنويعهحتسني مستدام يف مستوى األمن الغذائي الوطين  - 

  .واالستخدام احلكيم واملستدام للموارد الطبيعية - 

  .ابراز وتعزيز امليزة النسبية لالنتاج من أجل التصدير - 

 تعزيز وتشجيع االستثماراحلفاظ على العمالة الزراعية وزيادة قدرة القطاع الزراعي يف العمالة من خالل  - 

  حتسني ظروف املعيشة والدخل للمزارعني - 

ولقد تضمن برنامج اإلنعاش االقتصادي إجراءات إضافية حمددة، تراعي القيود املناخية الزراعية مبا يف ذلك املناخ 

الريفية،  اجلاف الذي يؤثر على جزء كبري من البالد، والتخفيض الالزم من درجات الفقر والعزلة يف املناطق

  :وتشمل هذه الربامج. واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية

برنامج تكثيف اإلنتاج الزراعي الذي يشمل أساسا منتجات االستهالك الواسع واملنتجات ذات امليزة النسبية   �

  .)برنامج التنمية حسب القطاع(املوجهة للتصدير 

 .االهتمام أكثر بظاهرة اجلفاف يف إطار ج حمددبرنامج حتويل نظم اإلنتاج الذي يهدف إىل �

  .، والتوسع يف العمالة الريفية(versants bassins) برنامج محاية املستجمعات املائية�

برنامج تطوير املراعي ومحاية السهوب الذي يضع الرتكيز بشكل خاص على محاية النظام البيئي الرعوي، �

  سكان احمللينيوحتسني إمدادات العلف وزيادة دخل ال

وهناك نشاطات أخرى حمددة تندرج ضمن برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي، مثل إنتاج البذور والنباتات 

احلاجة إىل إدماج املزارع التجريبية يف هذا الدور واليت تدخل يف إطار الشراكة مع (للمحافظة على املوارد اجلينية 

أجل التنمية الزراعية العضوية وحتسني القدرات التسيريية لإلدارة  ، من)اجلمعيات الوطنية واألجنبية أو املختلطة

  .الزراعية، وغريها

ويتكفل هذا الربنامج عالوة على ذلك بدعم تنفيذ إسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفقر والعزلة، مبا يف ذلك مشاريع 

  وتيسمسيلت إختبارية للتنمية احمللية، املتعلقة بالزراعة، حيث تقع يف والييت سوق أهراس
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    :برامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية  و تمويل  آليات تنفيذ :المطلب الثاني 

  برامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية آليات تنفيذ  -1 

  1:لتنفيذ الربامج السابقة حدد املخطط تدابري ومناهج معينة خاصة بكل برنامج كما يلي         

ففي إطار تقليص الفاتورة الغذائية ودعم اإلنتاج الوطين، مت توظيف  :تطوير اإلنتاج واإلنتاجيةبالنسبة لربنامج - 

، واحملافظة على املوارد )بذور، شتالت وفصائل حيوانية(املزارع النموذجية كوحدات لتكثيف املدخالت الفالحية 

ومتنح األمهية هنا للمنتوجات ذات . ديثةوتطويرها لتصبح وحدات جتارب، مع زيادة توظيف التقنيات احل. الوراثية

املزايا التفاضلية اليت متلك فيها اجلزائر قدرات نوعية متكنها من جعل هذا املنتوج قابال للتصدير ويستطيع مواجهة 

 كما مت إضافة نصوص دعم هذا الربنامج بواسطة الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية. يف اخلارج املنافسة

(FNRDA) ،  دف إىل تبسيط اإلجراءات وإعطاء شفافية وليونة كبريتني لطرق الدعم وسبل احلصول على

  .مبا يضمن الوصول إىل األهداف املرجوة. املساعدات الفالحية املمنوحة للمستفيدين

ق يتم تكييف األنظمة اإلنتاجية القائمة وتوجيهها ملا حيق :النسبة لربنامج تكييف وحتويل أنظمة اإلنتاجب- 

االستغالل األمثل لإلمكانات املتاحة والظروف املناخية املالئمة لإلنتاج، من خالل توجيه الزراعات 

  واهلدف من إعادة حتويل األنظمة . وحسب املناخ املالئم لكل حمصول) جافة وشبه جافة(حسب املناطق )حتويلها(

عالية أو على املدى املتوسط من أجل تغطية اخلسائر  خيلمداالزراعية هو املساعدة يف إجياد نشاطات ذات 

  .النامجة الظرفية واملتتالية

 سمت فيه توسيع عمليات التشجري، عن طريق إعادة جتديد الثروة الغابية، بغر  :بالنسبة للربنامج الوطين للتشجري- 

شجار ذات الفائدة أشجار الفلني، واحلفاظ على األحواض املنحدرة للسدود، لكن مع إعطاء األولوية لأل

توفري (، وفائدة اجتماعية )احلفاظ على الرتبة(، واليت هلا فائدة بيئية ...االقتصادية كأشجار الزيتون والتني والكرز 

  )مداخيل للفالحني

م إدخال تعديالت على نظام املصادقة وتنفيذ املشاريع دفع : بالنسبة الستصالح األراضي عن طريق االمتياز- 

زات يف امليدان تشرك هذه التعديالت بطريقة مباشرة الوالة ومدراء املصاحل الفالحية وحمافظي الغابات وترية االجنا

                                                                           يف عملية قبول تنشيط ومتابعة املشاريع

استصالح األراضي احملاذية للواحات يدخل يف : لواحاتبالنسبة الستصالح أراضي اجلنوب واألراضي احمليطة با- 

                                                           
1
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برنامج االمتيازات، أما االستصالحات الكربى واليت تتطلب وسائل وتقنيات وتكاليف فإا تفتح الستثمارات 

  .الوطنية واألجنبية

التقين يكون أقرب للفالحني، حيث ينطلق  وتقوم الدولة إلجناح كل هذه املشاريع اهلامة، بوضع نظام للتأطري      

وبالتايل املختصون اإلداريون واملهندسون  .من املستثمرة باعتبارها القاعدة األساسية لعمليات اإلنتاج الفالحي

ألن هذه الطريقة تقرم وجتعل عالقتهم مباشرة مع املستثمرات، , والتقنيون، سوف يقومون مبهامهم يف امليدان

الل إنشاء خاليا على املستوى احمللي، دورها العمل على حتقيق االنسجام بني خمتلف املشاريع ويتم ذلك من خ

التنموية اليت تقوم ا ملستثمرات، واملخطط التوجيهي الذي يعمل على يئة األرضية اليت تقوم عليها االستثمارات 

  .عالم واالتصالالفالحية يف الوالية، كما يتكفل هذا النظام بالتكوين واإلرشاد واإل

  : آليات تمويل برامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية -2

حدد لتنفيذ هذا املخطط آلية مالية خاصة، تتمثل يف تفعيل جمموعة من الصناديق واهليئات االئتمانية          

  1:واليت تتمثل يف

وهو موجه لدعم ,2000مبوجب قانون املالية لسنة  انشأ )FNRDA(الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية-   

 .االستثمارات املوجهة لتطوير الفروع ومحاية مداخيل الفالحني ومتويل األنشطة ذات األولوية للدولة

 . 1998والذي أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة  :صندوق االستصالح عن طريق االمتياز -     

 2000جويلية  18املؤرخ يف  332حيث يذكر املنشور الوزاري رقم  :والتأمينات االقتصادية  القرض الفالحي-     

  2001- 2000، والذي انطلق عمليا مع بداية املوسم الفالحي "غيابه يعد من بني معوقات االستثمار "أن 

عاد تتمثل يف كونه هيئة موكل به مهمة التكفل بإجناح الربامج حسب ثالثة أب: الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي 

  .لإلقراض والتأمني االقتصادي، وحماسب للصناديق العمومية

حيث خصص للصندوق ,مليار دينار55.9حيث قدر الظرف املايل املخصص لدعم القطاع الفالحي حبوايل       

ومحاية الصحة مليار دينار، ولصندوق محاية احلظائر الصحية  FNRDA 53.4 الوطين للضبط والتنمية الفالحية

مليار  2.3فخصص له  (FGCA) التأمني ضد الكوارث الطبيعية مليار دينار، أما صندوق0.2 (FPZPP) النباتية

من إمجايل امليزانية املخصصة لربامج دعم اإلنعاش االقتصادي للفرتة  % 10.6دينار، وقد مثل هذا الظرف املايل 

2001-2004.  

                                                           
1
    257، ص 2007.، كلية العلوم االقتصادية، جامعة باتنة،  املسألة الزراعية يف ضوء املنظمة الدولية لتجارة السلع والزراعة، أطروحة دكتوراهعز الدين بن تركي، تطور  -  
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  :أثر تنفيذ المخطط على القطاع الفالحي الجزائري: المطلب الثالث  

بتحليل أثر املخطط على تطور القطاع الفالحي، تثبت اإلحصائيات اخلاصة باإلنتاج لفرتة تنفيذ املخطط   

، أمهية تطور اإلنتاج يف أغلب احملاصيل، حيث منت األمهية النسبية لتغطية احلاجات احمللية الوطين للتنمية الفالحية

للفرتة املمتدة من  %40، لتصل  2000إىل  1996للفرتة املمتدة من % 32من السلع الزراعية والغذائية لتنتقل من 

وقد . حية ضمن خمتلف براجمهألف مستثمرة فال 300وقد مكن املخطط من إدماج أكثر من  . 2003إىل  2000

إىل أن املخطط يسمح بتعبئة موارد مالية  2000أشارت وثيقة الس الوطين االقتصادي واالجتماعي ديسمرب 

إضافة إىل ذلك فقد حقق القطاع الفالحي .. مليار دج 164استفاد منها القطاع الزراعي مبختلف براجمه وبلغت 

  1%.11إىل  2003االمجايل جيدة خالل تلك الفرتة وصلت سنة نسب مسامهة يف تكوين الناتج احمللي 

شجع املخطط الوطين للتنمية الفالحية على إعادة االعتبار لألراضي الزراعية، فقد  :بالنسبة لرأس املال اإلنتاجي 

حوايل  2001ساهم يف زيادة املساحة الصاحلة للزراعة، حيث بلغت املساحة املستصلحة حىت اية سنة 

ولقد مسح املخطط  .هكتار 678.911من املساحة املقرتحة املقدرة بـ  %50.85، أي ما يعادل هكتار345.236

ألف هكتار إىل املساحة الزراعية املفيدة، كما زادت املساحات املسقية بـ  419إضافة )2003 - 2000(خالل الفرتة 

 عدد معترب من )2004- 2000(مناصب العمل  استحداثكما حقق املخطط يف جمال  .ألف هكتار 210

  2 املناصب

  منصب شغل: الوحدة ) 2004- 2000- ( تطور مناصب الشغل الفالحية احملدثة للفرتة :06اجلدول رقم

  % النسبة  عدد مناصب الشغل احملدثة  السنـــوات

2000  142289  17.3%  

2001  170398  20.7%  

2002  163499  19.9%  

2003  179291  21.8%  

2004  166203  20.3%  

  �9ر�5 ���ق ا�ذ	ر ص ،  آ��ل ��#�وي : املصدر 

 821680 إىلوصلت  )2004- 2000(يتضح من اجلدول أن املخطط حقق مناصب شغل خالل الفرتة          

وتعترب   % 17.38منصب أي ما نسبته  121680منصب شغل، متجاوزة بذلك ما كان مقدرا له يف املخطط بـ 

                                                           

1
  9ص �ق ا�ذ	ر��ر�5 �، آ��ل ��#�وي - 

2
  9ص �ق ا�ذ	ر��ر�5 �، آ��ل ��#�وي --  




:                 ا�	��� ا�������2014-2000 ا���ا��ي ا����� �����ع ا������
 ا����ا  

 

51 

 

من جممل املناصب احملدثة  %21.8أفضل سنة حققت فيها الدولة أكرب نسبة للمناصب احملدثة بنسبة  2003سنة 

فتوسيع   .PNDARوافق انطالق تنفيذ املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية  طيلة تلك الفرتة وهي السنة اليت

. لتضمن التنمية الريفية يساهم يف القضاء على البطالة وتدهور األوضاع يف الوسط الريفي مفهوم التنمية الفالحية

 أسرة116000 ميس ما يقارب مشروع 850مشروع لالستصالح اجلواري متت املصادقة على  2000إذ أنه من بني 

ن يبقى املشكل وعليه فالقطاع الفالحي يشكل مصدرا مولدا للعمل، لك. شخص 800000لفئة سكانية تتجاوز 

  1.الرئيسي هو دميومة هذه املناصب

بالغ يف حتسنه، واجلدول  كان للمخطط الوطين للتنمية الفالحية أثر) حيواين ونبايت(بالنسبة لإلنتاج الفالحي

   ):2004- 2000(املوايل يوضح تطور أهم املنتجات الفالحية خالل الفرتة 

  مليون قنطار: الوحدة    )2004- 2000- ( خالل الفرتة ةنباتيالتطور بعض املنتجات  :  07اجلدول رقم

  2004-2001املتوسط   2004  2003  2002  2001  2000  السنــــــــة 

  32.27  40.31  42.70  19.51  26.57  9.32  احلبوب

  15.46  20.00  18.80  13.37  9.67  12.08  البطاطا

  0.50  0.58  0.60  0.43  0.38  0.22  البقول اجلافة

  27.86  36.00  26.46  25.04  23.95  21.00  اخلضر الطازجة

  2.43  2.84  2.51  2.40  1.96  2.04  الكروم

  2.57  4.69  1.68  1.92  2.00  2.17  الزيتون

  5.35  5.90  5.60  5.19  4.70  4.33  احلمضيات

  4.42  4.43  4.72  4.18  4.37  3.66  التمر

Source :Direction des statistiques agricoles et des systèmes d’information. M.A.D.R. Rapport sur situation du 
secteur agricole, 2006, Pour l’Années 2001-2006, p22 a p29 

شهد تطورات قيمة خالل فرتة تطبيق برنامج اإلنعاش نبايت يتضح من خالل هذا اجلدول أن اإلنتاج              

مبثابة نقطة انطالق قوية، وهذا إن دل  2000االقتصادي وبالتايل املخطط الوطين للتنمية الفالحية، وتعترب سنة 

على شيء فهو يدل على أن تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية كان له الفضل يف النهوض باإلنتاج الفالحي 

ه اصطدم مبشكلة ارتباطه بالتغريات اجلوية اليت ورغم اجلهود املبذولة يف املخطط إال أا بقيت مشكلة اإلنتاج إال أن

 .الفالحي اجلزائري إىل يومنا هذا

متيزت باالستقرار بل وحققت أحيانا تزايدا مستمرا، ويعود ذلك إىل  الزراعيةواملالحظ أن هناك منتوجات         

تها الدولة لتلك املنتجات، اليت ترى فيها ميزة نسبية وفرصة للتصدير مثل التمر واحلمضيات والكروم العناية اليت أول

                                                           

1
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وترجع الزيادة أيضا إىل أن تلك املنتجات هي من الزراعات املسقية اليت ال يعتمد فيها على هطول . والبطاطا

 .األمطار

، ودعم االستثمار يف جمال (PNDAR) لزراعية والريفيةلذلك ومنذ بداية تطبيق املخطط الوطين للتنمية ا         

، ازدهرت تعبئة مجيع موارد املياه السطحية (FNRDA) الري من خالل الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية

واملالحظ أن هناك توسع كبري يف مساحات األراضي . للري واجلوفية، ومت إدخال تقنيات جديدة لتوفري املياه

يف اية  هكتار793337إىل  2000هكتار عام  350000املروية، إذ مسح هذا األخري بزيادة املساحة املروية من 

  ، وذلك بفضل ترشيد استعمال املياه وتعبئة املوارد املائية يف خمطط التكاليف، من خالل إدخال تقنيات 2004

لكن ورغم كل تلك اجلهود املبذولة لكنها ظلت غري كافية ... احلديثة مثل الري احملوري، السقي بالتقطري  الري

   1. خاصة عند مقارنتها باملساحة الواسعة الصاحلة للزراعة باجلزائر

الفالحية، فلقد كما شهد املنتوج احليواين كذلك تطورا ملحوظا منذ ظهور املخطط الوطين للتنمية               

، حيث أن للجزائر ثروة حيوانية معتربة، إذ بلغ متوسط )2004 - 2000(أخذت أعداد املاشية يف التزايد طيلة الفرتة

ألف رأس،وهذا راجع إىل االجراءات اليت  23300بأكثر من ) 2004 - 2000(العدد االمجايل للمواشي يف الفرتة 

ية الفالحية خبصوص هذا املنتوج، إذ ركز املخطط على إعادة االعتبار قامت ا الدولة ضمن املخطط الوطين للتنم

وهذا التطور امللحوظ يف . السهبية وللمساحات الرعوية من أجل توفري األعالف الالزمة لتغذية املواشي للمناطق

ميات عدد رؤوس املاشية ساهم يف توفري كميات جيدة من اللحوم احلمراء شهدت هي بدورها تزايد مستمر وبك

اللحوم احلمراء (من باقي املنتجات جيدة  2004، وكذلك كانت حصيلة سنة )2004 - 2000(معتربة طيلة فرتة 

  2.مبا يليب الطلب املتزايد على هذه السلع )والبيضاء والبيض والعسل واحلليب

للمخطط الوطين كذلك أثر جيد على زيادة قيمة الصادرات الغذائية الوطنية، فرغم كوا ضئيلة جدا  وكان        

دوالر من اللحوم امدة، ومن احلليب  ماليني10فاجلزائر ما تزال تستورد شهريا ما يعادل . مقارنة بالواردات الغذائية

من هذه املادة احليوية، حيث يغطي اإلنتاج الوطين ، لتغطية االحتياج 2004مليون دوالر يف سنة  483ما قيمته 

إال أن الصادرات الغذائية شهدت تقدما ملحوظا حيسب للمخطط الوطين للتنمية الفالحية، حيث ,نسبة الثلثني 

                                                           

1
  10 مرجع سابق الذكر ص، آمال حفناوي - 

  10ص  مرجع سابق الذكر ص، آمال حفناوي -  2
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، ورغم ذلك تبقى هذه النسبة ضئية جدا 2004مليون دوالر سنة  59إىل  2000مليون دوالر سنة  31ارتفع من 

 1 % .0.18بإمجايل الصادرات حيث متثل فقط  مقارنة

  )2009-2005 ( مخصصات القطاع الفالحي ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة :المبحث الثاني 

إطالق الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي معززا بربامج تكميلية ) 2009 -2005( مت خالل الفرتة    

مليار دينار  17000خاصة لتنمية مناطق اجلنوب واهلضاب العليا، من أجل دعم مستويات النمو، مبيزانية قيمتها 

جيات مليار دوالر أمريكي موجهة ملواصلة تطوير املنشآت القاعدية واالستجابة للحا 240أو ما يعادل 

  .وهذا من أجل إكمال مسرية اإلنعاش االقتصادي اليت كانت تنفذ وفق املخطط السابق . االجتماعية

 )2009-2005(للقطاع الفالحي  االقتصادي النمو دعم برامج مضمون   :األولالمطلب   

 املتعلقة  بزيادة تلك الفالحة جمال يف) 2009- 2005(للفرتة  االقتصادي النمو دعم برنامج أعمال أهم كانت

 مستدامة زراعية لتحقيق تنمية الدولة من سعيا .والريفية الفالحية للتنمية الوطين املخطط تطبيق وسبل فعاليات

 ودفعه لنموه الالزمة الظروف وتوفري اإلنتاج الوطين دعم إىل إضافة واالجتماعية، واالقتصادية البيئية األسس تراعي

 القطاع هذا متويل اعتمادات قدرت حيث .العاملية االعتبار املتغريات يف آخذة وبكفاءة، العاملي السوق لدخول

  2:التالية األعمال إجناز أجل جزائري من دينار مليار 300 حبوايل

  والضبط الفالحية املستثمرات تطوير   - 

  اإلنتاج؛ على والتشجيع جديدة فالحية مستثمرات وإنشاء الريفية االقتصادية النشاطات تطوير  - 

  وتطويرها املواشي تربة ومحاية التصحر حملاربة جوارية مشاريع   - 

  الغايب الرتاث وتوسيع املنحدرة األحواض محاية  - 

  وتنميتها السهوب محاية عمليات تأطري  - 

  واملعلومات والتجهيزات اإلدارية املرافق يئة - 

  :يلي ما حنو الفالحة لتنمية العمومية واحلوافز اإلعانة وستوجه

 واإلرشاد؛ التكوين وتعميم الفروع هيكلة خالل من املستثمرات نتائج حتسني  -

 على مع السهر اجلبلية، املناطق ويف العليا اهلضاب يف والسيما وتنويعها والدواجن املواشي تربية تنمية -

 اجليين الرتاث محاية

 الفالحية القدرات توجيه إعادة و النشاط حتول لعمليات واالنتقايل االنتقائي الدعم -

                                                           

1
  11ص مرجع سابق الذكر ، آمال حفناوي - 

  83، ص 2005، أفريل -2009-2005مصاحل الوزير األول، الربنامج التكميلي لدعم النمو بالنسبة للفرتة  -  2
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 التكامل التربيد وتشجيع وصناعة للخدمات الصغرية املؤسسات تنمية بواسطة املستثمرات حميط حتسني -

 وتعزيز املهن، بني املهين واملشرتك الضبط منظومات وترقية الفالحية، الغذائية والصناعة املنتجني بني

 ودورها الفالحة غرف طاقات

 طريق عن ومحايتها)البيولوجية( احليوية والفالحية احمللية املنتوجات منها والسيما الفالحية الصادرات ترقية -

 والتنويع التصديق ترتيب

 ذوي الشهادات الشباب اندماج دعم خالل من الفالحي القطاع يف الشغل مناصب استحداث تعزيز -

 االجتماعية؛ احلماية ترتيب ضمن الفالحي للتشغيل الفعلي اإلدماج وكذا

 االعتبار ذلك رد يف مبا منها، والوقاية والطفيليات اجلراد فيها مبا الزراعية اآلفات مكافحة وسائل تطوير -

 اجلوي العمل وسائل إىل

 دعم برنامج الفالحي وضمن للعقار بالنسبة الفرتة هذه خالل تقرتح احلكومة أن كذلك بالذكر واجلدير         

 بإقامة سيسمح الدولة، ألمالك الفالحية التابعة لألراضي بالنسبة االمتياز لنظام يؤسس تشريعا االقتصادي النمو

 األصلي، طابعها عن حتويلها من الوطنية هذه الثروة محاية إىل وسيقضي ومستغليها، األرض بني متينة صلة

  1الفالحي النشاط لتنمية الضروري القرض احلصول على عملية املطاف اية يف للفالح وسيسهل

  2:من خالل والسيما الريفية، التنمية جمال يف اجلهود بذل مواصلة الفالحة إنعاش ويرافق    

 الغذائي حتسني األمن يف املساهم واإلنتاج الشغل، ملناصب واملستحدثة للمداخيل املدرة النشاطات دعم  -

 للعائالت

 قروض وعلى التقنية وسائل على باحلصول التنمية مواكبة -

 الوسط الطبيعي؛ على حتافظ و الشغل مناصب تستحدث اليت والسهوب الغابات وتنمية تسيري برامج -

 برامج ومواصلة)والغاز والكهرباء املاء( األساسية اخلدمات على األرياف سكان حصول عملية تعزيز -

 الريفي      اإلسكان
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  :  الفالحي القطاع على االقتصادي النمو دعم برنامج نتائج تقييم:المطلب الثاني 

 سوسةحم نتائج يسجالن بدآ االقتصادي النمو وتعزيز الكلية واملالية االقتصادية استعادة التوازنات إن         

 االقتصاد الوطين ضمن اسرتاتيجيا بعدا يكتسي الذي الفالحة قطاع عرف فقد .النشاط دوائر يف خمتلف

 2007.1  سنة %  5إىل 2005 سنة % 1.9من  ارتفع إذ مضطردا منوا طموحة تنموية برامج من ويستفيد

 إىل 2000سنة  دينار مليار 359 من قيمته انتقلت حيث قيما، ارتفاعا الفالحي اإلنتاج سجل ولقد        

 مليار 548 إىل مليار دينار 322 من الزراعية املضافة القيمة يف زيادة وكذلك . 2006 يف دينار مليار 668

 اإلمجايل احمللي الناتج من % 8 الفالحي القطاع مسامهة نسبة متوسط ومتثلت الفرتة، نفس خالل دينار

 يف دينار مليار 73( 2006عام  ميزانية القطاع يف الكبري االخنفاض من الرغم على األداء هذا حتقق وقد .سنويا

 على الثالث للعام الوطنية امليزانية من % 3 نسبة عند بقيت إذ )2005 عام يف دينار مليار 79 مقابل 2006

 اجلدول يبينه كما معتربة شغل مناصب) 2009- 2005(خالل الفرتة  الفالحي القطاع استحدث التوايل ولقد

  2:املوايل

  شغل منصب :الوحدة          )2009-2005( ( الفرتة خالل املستحدثة الشغل مناصب عدد : 08رقم دولاجل

  اموع  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

إطار  يف املستحدثة الشغل مناصب

  الفالحة قطاع يف منجزة استثمارات

132428  104323  101977  83903  243854  666505  

 املستحدثة الشغل مناصب

  اإلمجالية

684561  861688  899654  1124761  1459898  5030562  

  13.25  16.70  7.46  11.34  12.11  19.34   % النسبة

                                                                          13ص   مرجع سابق الذكر ،  آمال حفناوي : :املصدر  

 املستحدثة عدد املناصب انتقل حيث معتربة، فالحية شغل مناصب فتح 2009 سنة يف اجلزائر شهدت      

 منصب 243854 إىل 2005 عمل سنة منصب 132428من  الفالحة قطاع يف املنجزة االستثمارات إطار يف

 اليت السنة من أكرب الوقت نفس ويف منصب شغل، 111426 حبوايل منها أكثر أي ، 2009 سنة عمل

 يف اجلزائر شهدا اليت اجليدة االقتصادية الوضعية إىل راجع شغل وهذا منصب 159951 حبوايل 2008 سبقتها
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 أهم الزراعي النمو معدل كان واليت االقتصادية املؤشرات من العديد منوا يف حققت حيث السنة، تلك

  فيها املسامهني

 األراضي الزراعية الستصالح جهودها الدولة واصلت فقد األرض استخدامات خيص فيما أما            

 برنامج على يف ذلك معتمدة الوطين، الرتاب كامل عرب مساحاا وزيادة األراضي هذه توسيع إىل ساعية

 سنة مت فلقد الزراعية، زيادة املساحة يف جناح من الربنامج هذا القاه ملا نظرا باالمتياز األراضي استصالح

 هذه وزادت االمتياز، منح طريق عن هكتار 1,710 ب تقدر مساحة الستصالح مشاريع 9 إضافة 2005

 إال معتربة الزيادة هذه هكتار،ورغم 7,512 مشروع الستصالح 17 . فتح حيث 2006 سنة يف أكثر املشاريع

- 2000( الفرتة لكون نظرا وهذا)2004-2000( الفرتة يف وصلت إليه الذي احلد إىل تصل مل أا

 مقدمة املشاريع هذه من العديد وكون باهظة بتكاليف املشاريع هذه لعدد احلد  األقصى من استفادة)2001

  1.السلطات احمللية من

 النجاح النسيب على يدل فهو شيء على دل إن وهذا ملحوظا تزايدا املسقية املساحة وسجلت           

 سنة املروية بلغت املساحات إذ املروية، املساحات لزيادة ومساعيه املياه استخدام ترشيد يف الوطنية للخطط

 2.هكتار 835,197 حىت   2006 سنة لرتتفع هكتار، 825,206 مساحته ما 2005

 العديد أجنز االقتصادي فقد النمو دعم برنامج تطبيق فرتة خالل املنجزة االستثمارات خيص فيما وأما           

 235510 مبقدار للزراعة املساحة الصاحلة توسيع) 2009- 2005(الفرتة خالل مت حيث الفالحية، املشاريع من

 على الرعوية الزراعة امتدت بينما وكروم، مثمرة هكتار أشجار156512 غرس الفرتة نفس خالل ومت هكتار،

 خالل كلم 5470 إىل تصل العزلة لفك مسالك فتح الريفية التنمية إطار يف مت كما .هكتار 150865 مساحة

  3.الفرتة هذه

 فلقد الفرتة، هذه اجلزائري يف )واحليواين النبايت( الفالحي اإلنتاج منو يف سامهت وغريها اإلجراءات هذه           

 اليت البطاطا خاصة السنوات، ا بعض وصفت اليت السيئة الظروف رغم مستمرا تزايدا املنتجات من عدد شهد

 )2005-2000( الفرتة متوسط يف طن ألف 1646670من  منها املنتجة الكمية ارتفعت حيث جيدا تطورا شهدت

 الثانية املرتبة احتلت اجلزائر أن بالذكر اجلدير أن إذ .طن املليون يقارب ما أي 2009 سنة طن ألف 2636060إىل

                                                           

1
  14 ص  مرجع سابق ذكر، آ��ل ��#�وي - - 

2
  14 ص  مرجع سابق ذكر، آ��ل ��#�وي - - 

3
  15 ص  مرجع سابق ذكر، آ��ل ��#�وي - - 




:                 ا�	��� ا�������2014-2000 ا���ا��ي ا����� �����ع ا������
 ا����ا  

 

57 

 

للتغذية  املتحدة األمم منظمة تقرير به أفاد ما حسب) 2007/2008(موسم  يف إنتاج البطاطا حيث من إفريقيا

  1.االستهالك الواسعة املادة هذه من العاملي اإلنتاج حجم حول 2009 للسنة '' FAO '' والزراعة

- 2008(املوسم  الفالحي خالل قنطار مليون 10 إىل وصل احلبوب إنتاج أن إىل كذلك االشارة وجتدر          

 حتققها اليت نوعها من األوىل وهي احلصيلة اهلكتار، يف قنطار 16.5 حبوايل قدرت مردودية مبعدل أي )2009

 الفرتة نفس خالل األخرى الفالحية املنتوجات بدورها الزراعي وعرفت باملنتوج يتعلق فيما االستقالل منذ اجلزائر

  .2% 93 حدود يف زيادة إنتاجه حقق الزيتون الذي غرار على اجيابية، نتائج

 أن حيث  والبيضاء احلمراء بنوعيها اللحوم خاصة جيدا، منوا شهد فقد احليواين للمنتوج بالنسبة أما            

 يف عديدة اضطرابات شهدت اليت البيضاء باللحوم مقارنة الفرتة تلك يف ملحوظا تطورا شهدت احلمراء اللحوم

 لتزايد أساسا احلمراء اللحوم ملنتوج نسبيا اجليدة الوضعية اجلزائر وترجع ا مرت وظروف عوامل سببتها االنتاج

 يف متثلت معتربة حيوانية ثروة 2009 سنة سجلت حيث ،)2009- 2005( خالل الفرتة املاشية رؤوس عدد

 ألف 30112 و املاعز من رأس ألف 396212 و األغنام من رأس ألف2140459و األبقار من رأس ألف 168244

  .اإلبل من رأس

 2 من إىل أكثر 2009 العام خالل الغذائية الفاتورة تراجع على إجيابا املستويات هذه انعكست ولقد           

 2010 سنة من األوىل األشهر التسعة غاية إىل والقمح والدقيق احلبوب استرياد معدل سجل حيث دوالر، مليار

 5863 إىل 2008 سنة خالل دوالر مليون 7813من  الفاتورة تراجعت حيث باملائة، 40.90 بنسبة كبريا اخنفاضا

 119 إىل وصلت حيث 2008 سنة خاصة الصادرات ارتفاع تواصل وكذلك يالحظ . 2009 سنة خال دوالر مليون

  .سبقتها اليت السنة يف دوالر مليون 88 تتجاوز ال بعدما كانت دوالر مليون
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              )2014-2010(  الخماسي برنامج في ايطار  والريفي الفالحي التجديد:    المبحث الثالث

 مليار 1000 يقدر حبوايل مايل غالف من)  2014- 2010( اخلماسي املخطط ضمن الفالحي القطاع استفاد

 التدابري خمتلف تنفيذ من أجل سنويا، دينار مليار 200 ب يقدر ما أي االمجالية، العامة املوارد من دينار

  1.والريفي  التجديد الفالحي سياسة ولدعم اخلاص االستثمار لتحفيز الالزمة واإلجراءات

  :  والريفي الفالحي التجديد سياسة مضمون عرض:المطلب االول 

 جديد من السياسة هذه تؤكد 2009 أوت يف رمسيا أطلق خيار  اسرتاتيجي والريفي الفالحي التجديد             

 الغذائي لألمن الدائم التدعيم" أي 1962 منذ املتعاقبة الفالحية السياسات تتبعه الذي األساسي اهلدف على

 السياسة وتستند هذه ."الشامل االقتصادي للنمو حقيقي حمرك إىل الفالحة حتول ضرورة على التشديد الوطين مع

 بلدنا عليها حيتوي اليت القدرات الكبرية وترمجة اإلنتاج جهاز وعصرنة والطاقات، املبادرات حترير على اجلديدة

 التحديات ومواجهة التجارب تثمني طريق املوجودة عن التأطري أجهزة خمتلف تنظيم إعادة إىل ودف .وجمتمعنا

  2:رئيسية ركائز ثالثة على جمملها يف هذه السياسة وتقوم .الدويل الوضع يفرضها اليت اجلديدة

  الفالحي  التجديد :األولى الركيزة

 إىل للبالد، ويهدف الغذائي األمن دائمة وبصفة لضمان القطاع ومردود االقتصادي البعد على ركز               

 اجلديد التنظيمي اجلهاز وتوسيع نطاق تعزيز االسرتاتيجية، واملنتجات احملاصيل إنتاج زيادة اإلنتاج، قدرات تعزيز

 دينار مليار 600 حبوايل يقدر مايل ظرف للقطاع الفالحي خصص حيث .الواسع االستهالك ذات للمنتجات

 الفالحي، التجديد برامج أجل من سنويا دينار مليار 120 قيمته مبا أي 2014-2010سنوات  اخلمس مدى على

  :يلي  فيما املالية هذه املوارد ختصص حيث

 بالنسبة ... والبذور والشتالت والري والتسميد املكننة، دعم خالل من االستهالك واسع اإلنتاج تكثيف -

 واللحوم والبطاطس واحلليب للحبوب

 يف الواسع ذات االستهالك الفالحية املنتجات ضبط نظام تعزيز خالل من الفالحني مردود ومحاية تنظيم -

 .األخرى الفالحية املنتجات على املتزايد وامتداده البطاطس جمال

  

  

                                                           

  16ص   ،مرجع سابق ذكر آمال حفناوي - - 1
  18-17-16ص   ،مرجع سابق ذكر آمال حفناوي - -- 2
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  :الريفي التجديد :الثانية الركيزة

 باألعمال امليدان احملليني يف الفاعلني وتكفل الطبيعية للموارد الدائم التسيري ضمان إىل السياسة هذه دف    

 الطبيعية الفضاءات محاية مكافحة التصحر، الغابية، الثروات ومحاية تسيري املنحدرة، األحواض محاية :التالية

 اتصاهلا خالل من وطنية بل فقط، قطاعية سياسة هذه السياسة تعد األراضي ومل واستصالح احملمية واملساحات

 املسطرة األهداف مواصلة سياق يف جاءت املخطط على احلكومة لوطنية، ومصادقة اللجنة يف ممثلة وزارة  21 ب

الغالف  من % 20 ميثل ما وهو سنويا دينار مليار 60 الفالحة وزارة له خصصت الذي بالريف اجلزائري للنهوض

 300 الريفية ملخطط التنمية خصصت جمتمعة األخرى القطاعات إن حني يف الفالحي، للقطاع املخصص املايل

  :يلي تشمل ما املتكاملة، الريفية للتنمية حملية مشاريع فتح مت حيث  دينار مليار

 الريفية املناطق يف االقتصادية األنشطة تنويع مع القرى، تأهيل وإعادة حتديث -

 الطبيعية املوارد وتعزيز محاية -

 هذا يف سيتم العقالنية والفعالية من مزيد أجل ومن .امللموسة وغري امللموسة الريفية الثروات وتعزيز محاية -

 .الغابات ذلك يف مبا السهلية والصحراوية، الطبيعية، املوارد محاية على الربامج تركيز إعادة اإلطار

 والتقنية البشرية القدرات دعم برنامج :الثالثة الركيزة

 فيما اجلديدة، تنفيذ السياسة يف لالندماج الفاعلون يواجهها اليت الصعوبات على كرد الركيزة هذه تأيت  

 وطرق قدرات حتسني إىل هذه االسرتاتيجية ترمي حيث .احلديثة اإلنتاج تقنيات يف والتحكم املعرفة بعنصر يتعلق

 الربنامج هذا ويعزز .)...والتأمينات والبنوك واإلدارة واملسهلني واملتعاملني واملربني الفالحني( الفاعلني لكل العمل

اإلعالم  أنظمة وعصرنة واملراقبة التنشيط وسائل وكذا والغابية والبيطرية النباتية للصحة الوطنية السلطات إمكانيات

 اإلنتاج جلعل بالتكنولوجيا واملهارة االقتصاديني واملتعاملني املربني تزويد الالزم فمن .الفالحية لإلدارة واالتصال

 النهج يتبع الربنامج هذا وتصميم .مستدامة عصرية زراعة تطوير على والعمل مرتفعة، مستويات عند يستقر

 عنها املعرب االحتياجات لتلبية اجلديدة مع اإلجراءات الضرورة، اقتضت كلما بدجمه يسمح حيث الديناميكي

 .القطاعية السياسة برامج تنفيذ أثناء

 اخلماسي ضمن املخطط الفالحي اال يف التقين والدعم البشرية القدرات تعزيز لربنامج خصص     -

 رئيسيني قسمني على هذا الربنامج ويركز - .سنويا دينار مليار 24 ب يقدر مايل ظرف 2014- 2010

                                                                                                                            :مها 
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 اإلنتاج ال هندسةجم يف والتوجيه والتدريب والتطوير التنمية أنشطة خمتلف حول البشرية القدرات تعزيز- 

  .التميز مراكز تطوير على والعمل العلمية، والتظاهرات والتنظيم والتسويق

 اإلنتاجي حتسني األداء أجل من الزراعي اإلنتاج لوحدات اإلدارية والقدرات التقنية املساعدة تقدمي- 

 املرغوب القيم حتديد مت :النجاعة اإلنتاجية عقود قدراا لتعزيز االقتصادية اإلسرتاتيجية الوحدات ومساعدة

  :يلي ما إىل أساسا دف حيث والريفي، الفالحي التجديد ضمن سياسة الوطين، الصعيد على إليها الوصول

- 2010.(٪ خالل 8.33إىل )2008- 2000(يف ٪6 من :الفالحي االنتاج لنمو السنوي املعدل حتسني   -

2014( 

 احلليب وزيادة انتاج سنويا، قنطار مليون 54 ب احلبوب انتاج تثبيت :ومجعه ادماجه وحتسني االنتاج منو -

 لرت مليار3 إىل

 من خالل :الريف لسكان املعيشية الظروف وحتسني الريفية لألقاليم واملتوازنة املستدامة التنمية تعزيز -

 ما أي أسرة ريفية، . 730000 ل ريفية منطقة 2200 يف املندجمة الريفية للتنمية جواري مشروع 10200

 ماليني  8 وتثمني حول محاية أثر إىل الوصول إىل أيضا املشاريع هذه ودف نسمة، 4500000 يقارب

 واملناطق الصحراوية؛ السهبية واملساحات اجلبلية املناطق يف متواجدة هكتار

 الفروع ضمن الصناعي الزراعي االدماج وحتسني الوطين الصناعي باجلهاز املستدام النهوض -

 فيما الفقرية واحملرومة املناطق يف سيما ال )دائمة مناصب معادلة . 750000 ( الشغل مناصب استحداث -

 . الفالحة خارج ومداخيل الشغل مناصب فرص استحداث خيص

                                                         : والريفي  الفالحي التجديد سياسة تنفيذ آليات: المطلب الثاني 

 1:التالية األدوات على تستند برامج أربع حتديد مت والريفي الفالحي سياسة التجديد أهداف حتقيق أجل من

 إطارعملية يف املنتجة املعلومات جتميع أجل من ،:الريفي اإلنتاج دعم لبرنامج المعلومات نظام -1

 اتمعات قدرات النظام بتقييم هذا يسمح كما واملشاريع الربامج لتنفيذ املختلفة املراحل خالل التشخيص

 .جناحها نسبة وحتديد باملشاريع املعنية واملؤسسات الريفية

 لتنمية التشخيص والربجمة ألغراض :المستديمة التنمية أجل من القرارات اتخاذ لدعم الوطني النظام-2

 وتقييم التدخالت وبرجمة املناطق، توجيه خمتلف لقدرات واضحة رؤية النظام هذا يتيح .املناطق خمتلف

 املختلفة التنمية مشاريع

                                                           
1
 - �

� ا�����#�  10ص  ��2012�ر ا���د
د ا����� و ا�ر
�� .رض ا��ق ��ي , وزاروا����� وا�
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 اجل احلماية من ،:التصحر لمكافحة الجوارية والمشاريع المدمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريع-3

 .أخرى جهة من للثروة احمللية املولدة واألنشطة املعرفة وتثمني واستغالل جهة من الطبيعية املوارد على واحلفاظ

 الوطن واليات مجيع مع سنوات كفاءة خلمس عقدي على التوقيع على السياسة هذه أسفرت وقد

 حتديد أهداف منه والغرض الفالحية، املصاحل مديريات مع توقيعه مت :الزراعية للتنمية كفاءة عقد-4

 األداء تقييم يتم .والية وقدرات كل وخصوصيات الزراعية التنمية تاريخ على ذلك يف استنادا سنويا اإلنتاج

 .واإلنتاجية الزراعي اإلنتاج معدل يف التغريات على بالرتكيز

 املساحات الريفية حتديد منه والغرض الغابات، حمافظات مع توقيعه مت :الريفية للتنمية كفاءة عقد-5

 املوارد وتثمني على احلماية األثر حتديد ،)األسر( املشروع يغطيها اليت الريفية اتمعات حتديد املعنية،

 جمال توسيع واملنفذة، املشعرة الريفية املدجمة للتنمية اجلوارية املشاريع عدد على يستند األداء تقييم .الطبيعية

 استحداثها  اليت مت العمل فرص وعدد الطبيعية املوارد محاية اإلنتاج،

 حسب كل التنمية برامج من سلسلة تطبيق خالل من الواقع أرض على السياسة هذه وترتجم            

  1:يلي كما قسم

 إىل يصل إنتاج حبوب حتقيق إىل  2014-2010 الفرتة خالل الربنامج هذا يهدف: اإلنتاج تكثيف برنامج) ا

 حتقيق إىل أساسا يسعى فهذا الربنامج .القمح منتوج من تكون منها قنطار مليون  34.4 قنطار، مليون 50.2

 .القطاع وتكامل واإلنتاجية اإلنتاج زيادة

  :التالية األهداف حتقيق إىل الربنامج هذا يسعى:)والشتالت البذور( المتخصص البرنامج) ب     

  التكثيف؛ برامج احتياجات خمتلف تلبية تستطيع اجليدة النوعية ذات والشتالت البذور من تغطية معدل ضمان - 

  النوعية اجليدة؛ ذات والبذور الفعالة األنواع توفري طريق عن اجليين، التطور من الفالحني إفادة - 

  لالنطالق النباتية املواد من إسرتاتيجية احتياطات إنشاء طريق عن األمان، خمزون ضمان - 

 احلقول املياه يف اقتصاد نظم تنمية على الربنامج هذا يعتمد: المياه اقتصاد نظم طريق عن السقي برنامج ) ت

 هكتار 183000 و النظم التقليدية حتويل هكتار 278000 من تتكون هكتار، 461000 مساحة على املنتشرة

  جديدة   خمططات

 للتجديد مشروع 10200  ب واملقدرة اال هذا يف تنفيذها املربمج املشاريع أهم: الريفي التجديد برنامج ) ث

  :يلي ما خالل من تتم 2014-2010 للفرتة الريفي

                                                           

1
  22-21-20 ص  مرجع سابق ذكر، آ��ل ��#�وي - 
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  )2014-2010 ( للفرتة املربجمة الريفي التجديد مشاريع :09رقم دولاجل

 السكان  األسر  املواقع  البلديات

  املعنيني

 مناصب

  الشغل

 املساحات

 املعاجلة

  )هكتار(

 االستصالح

 طريق عن

 االمتياز

  )هكتار(
1169  2174  726820  4470900  1000000  8192000  250000  

 21ص  ،مرجع سابق ذكر آمال حفناوي -: املصدر 

 فيما تتمثل برامج أخرى من اجلديدة السياسة هذه تتكون ذكرها، سبق اليت الربامج جانب إىل :أخرى برامج ) ج

  :يلي

  احلليب إنتاج برنامج - 

  الغذائية؛ البقوليات إنتاج لتكثيف متخصص برنامج - 

  البطاطا إنتاج وتطوير تنمية برنامج - 

  الصناعية الطماطم إنتاج وتطوير تنمية برنامج - 

  الزيتون إنتاج وتطوير تنمية برنامج - 

  النخيل زراعة وتطوير تنمية برنامج - 

 معاهد تنفيذه ملختلف مهمة أوكلت فقد التقين والدعم البشرية القدرات تعزيز لربنامج بالنسبة أما          

 الفئات هذه لصاحل تكوينية إعداد برامج سيتم حيث متخصصا، معهدا 13 ب واملقدرة للدولة التابعة التكوين

 اإلرشاد جهاز يف العملية هذه دمج مع وذلك باملوازاة واملمارسات، األداء مستوى ورفع معارفهم تقوية دف

 يعتمد كما .للفالحني املشورة وإسداء وتوعوية حتسيسية من لقاءات املعنية الفئات ستستفيد حيث الفالحي،

 املهين التكوين غرار على األخرى التكوينية القطاعات على أيضا التقين البشرية والدعم القدرات تأهيل برنامج

 والتسيريية كما الفالحية للتقنيات التطبيقي األداء مستوى رفع يف تساهم مندجمة خطة ضمن العايل وذلك والتعليم

 ذلك يف الوطين مبا املستوى على حمطة 67 عددها البالغ حمطاا مبختلف التقنية املعاهد على اخلطة ترتكز

 الغابات ملصاحل املنشطني التابعني وكذا الوطين، املستوى على مرشد 1371 عددهم البالغ الفالحيني املرشدين

  .الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع وتسهيل اجناز متابعة عملية يتولون والذين منشط 1059 ب عددهم املقدر
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 التجديد املرافقة لسياسة واإلجراءات التدابري من سلسلة إطالق اجلزائر شهدت التاريخ ذلك ومنذ             

 من والتمويل العقار خيص فيما مولدي الثروات لتأمني الضرورية اآلليات وضع خالل من وهذا والريفي، الفالحي

 .البنكي التمويل من املتعاملني استفادة تسهل الفالحي وأدوات العقار لتأطري قانونية آليات إنشاء خالل

 إىل حق التمتع من انتقل الذي الفالحية األراضي استغالل منط يف التغيري يعمل أن املقرر فمن             

 والشراكة االستثمار عديدة أمام عراقيل اجلديد القانون يزيح كما . مستدمية بصفة القطاع إنعاش على االمتياز

 من الفالحية األراضي القانون وحيمي .الوطين اداالقتص يف أفضل اندماج وضمان الفالحي اإلنتاج تنويع بغية

 لألراضي استغالل كنمط سنة،  40 صالحيته الذي تدوم االمتياز عقد خالل من االمتياز حق ويكرس النهب،

 أن إىل الوزارة إحصائيات تشري حيث . 1987 . سنة منذ املنشأة الفالحية الفردية واملستثمرات اجلماعية الفالحية

 املساحة من % 35 أي هكتار مليون 2.8 مساحة على ترتبع للدولة اخلاصة التابعة لألمالك الفالحية األراضي

 مستثمرة  96629إىل  ينتمون منتج 218000 عن يزيد ملا هكتار مليون 2.5 من أكثر منح ومت .الفالحية الصاحلة

 الفالحية األراضي مصري حول للنقاش الطويل حدا يضع القانون هذا أن املالحظون ويعترب .وفردية مجاعية فالحية

 أخرى ألغراض الستعماهلا األراضي هذه حتويل خالهلا طويلة مت مدة استغرق الذي للدولة اخلاصة لألمالك التابعة

  ..العقار الفالحي سوق يف رخيصة بأمثان وبيعها

 القروض من الريفية العديد والتنمية الفالحة بنك طور البنكي التمويل على احلصول تسهيالت وتتعلق           

 ،)التحدي قرض من نوع( فدرايل ،قرض)بالتجهيز خاص( التحدي قرض ،)مومسي قرض( الرفيق قرض :امليسرة

 بدأت بدورها واليت .الريفي السكن قرض ،)والسقي مبعدات لفالحة للتجهيز موجه( اجياري قرض املمون، قرض

  .احلبوب منتجي السيما أكرب حماصيل حيققون بدأ الفالحون حيث جليا، نتائجها تظهر

  1: )2014-2010( والريفي الفالحي التجديد سياسة  تقييم: المطلب الثالث 

 بعد يصل مل ما فيها قيمة حتقيق  نتائج  والريفي الفالحي التجديد برامج تنفيذ فرتة خالل مت           

 921678 استحداث مت 2015 سنة أنه بالذكر اجلدير أن حيث ، النجاعة عقود يف واملقررة املطلوبة للمستويات

 عددها والبالغ 2011 سنة خالل املنجزة االستثمارات قيمة وقدرت .،2وحده الفالحي يف القطاع شغل منصب

  دينار مليون 47.369 مشروع ب 24.350

                                                           

1
  25-24-23ص  مرجع سابق ذكر، آ��ل ��#�وي --  

2
  730الوطنية جملد رقم  حسابات,موقع االلكرتوين  لديوان الوطين لإلحصاء  - 
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 وترقية إىل باإلضافةهكتار  455 45 مساحة على وكروم فواكه أشجار غرس السنة نفس خالل مت ولقد       

 طرقات فتح خالل من العزلة فك هكتار، 833 8 مساحة على رعوية زراعات فالحية، مستثمرة 13000 حوايل

  وغابات حراج هكتار 595 39 ومساحة التصحر، مشروع ملكافحة  686 إىل باإلضافة كلم، 645 طول على

 سنة هكتار 1004530إىل  2009 سنة هكتار 936.862 من حمسوسا ارتفاعا املسقية املساحة سجلت ولقد     

 والريفي الفالحي التجديد سياسة املقرر ضمن اهلدف أنه العلم مع هكتار، 67.668 ب تقدر بزيادة أي 2011

  .2014  يف أفق هكتار مليون 1.6 مساحة املسقية املساحة بلوغ هو

 مليار 1015 من االنتاج الكلي قيمة انتقلت حيث عموما، الفالحي للمنتوج اجليد التطور يف ساهم ما هذا     

 حيث الغذائية الصادرات قيمة على أثر اجيابا الذي الشيء 1 2014 سنة دينارمليار   1771 إىل 2010 سنة دينار

 جيدة قيمة وهي التوايل، على دوالر مليون  355 و دوالر أمريكي مليون 315 قيمته ما 2011 و 2010 سنيت بلغ

 بالواردات مقارنة الزراعية املواد صادرات نسبة حققت حيث السابقة، العشر سنوات طيلة إليها الوصول يتم مل

 1.9 مقابل الغذائية، املواد واردات من التوايل على % 3.6 و % 5.2 إىل السنتني هتني يف حيث وصلت نوعية قفزة

 اجلزائر أن مما يعين والريفي، الفالحي التجديد سياسة طموحات مستويات إىل بعد ترق مل أا إال  2009 سنة % 

  2للخارج الغذائية التبعية رمحة حتت دائما زالت ما

  قنطار مليون :الوحدة   ) 2011- 2009( الفرتة خالل واحليوانية النباتية املنتجات أهم إنتاج تطور :10رقم دولاجل

  2011  2010  2009  )2008-2000(الفرت  متوسط  السنة

  42.5  45.6  61.2  29.7  احلبوب

  2.93  2.7  2.39  2  )لرت مليار( احلليب

  38.6  33  26.8  17  البطاطس

  11.1  7.88  8.44  5.8  احلمضيات

  7.24  6.45  6.01  4.72  التمور

  6.1  3.11  3.11  2.5  الزيتون

  4.2  3.82  3.82  2.6  احلمراء اللحوم

  3.36  2.85  2.85  1.95  البيضاء اللحوم

  24ص   ،مرجع سابق ذكر آمال حفناوي - :املصدر
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2
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 %7.3 ب 2011و 2001 سنيت بني ما ارتفع أنه الكلي الفالحي االنتاج منو نسبة تطور حتليل ويبني          

 ثالث او مرتني تضاعف قد معظم املواد فحجم .الفالحي للقطاع املدعمة احليوية على الضوء النمو هذا يسلط

 سنة % 31.5و 2008 سنة %  7.4 (أخرىإىل  سنة من اهلامة التغيريات خيفي التحليل هذا أن غري مرات،

 2009 سنة % 31.5 كالتايل كان )2011- 2009(للفرتة املسجل باحلجم النمو نسبة أن بالذكر واجلدير)2009

 سياسة خالل من حتقيقه املرجو باملعدل مقارنة جيدة نسب وهي ، 2011 سنة % 10.6 و 2010 سنة % 8.5و

 % 8.33 ب واملقدر والريفي الفالحي التجديد

 اليوم يف حريرة 1758من  تضاعفت سنة مخسني فخالل مستمر، تزايد يف احلجم حيث من الغذائية الوفرة إن     

 الفرتة نفس خالل مرات أربع السكان تضاعفوا أن اعتبار وعلى .2011 سنة  3500 إىل 1962 سنة نسمة لكل

 % 7( مستقرا منوا عرف الوطين اإلنتاج فان املتزايد هذا الطلب وملواجهة .مرات 8 تضاعفت الغذائية الوفرة فان

 يلجأ املتبقية % 30 إما الغذائية، الوفرة من % 70 قيمة ويغطي)األخرية العشر سنوات خالل املتوسط يف سنويا

  1االسترياد إىل لتغطيتها

 الشروع مت 4165بينها   من جواري مشروع 1222 على املوافقة متت فلقد الريفية للتنمية بالنسبة أما            

  ريفية أسرة 681.200 واستفادت منها شغل، منصب 133.880 واستحدثت بلدية، 1241 خيص فيها،

 وعيا أكثر املنتجني أصبحوا أن اتضح األخرية السنوات يف الفالحي القطاع حصيلة تقييم خالل ومن             

 نتائج حققوا احلبوب منتجي أن احلبوب إذ خيص فيما السيما الغذائي، األمن لتحقيق املرفوع التحدي خيص فيما

 املوسم يف احلبوب لزراعة الوطين املتوسط وصل املردود حيث املناطق، من العديد يف ومشجعة ملحوظة اجيابية

 مل معدل وهو 2010 /2009املوسم  يف اهلكتار يف قنطار 16 و يف اهلكتار قنطار 17إىل 2008/2009الفالحي 

 ملردود احملققني احلبوب منتجي يضم الذي ''قنطار 50 ال نادي'' إنشاء إىل دفع ما وهو 2003سنة    منذ يتحقق

 مل يتجاوز حني يف منتج 173 إىل 2012 سنة عددهم أصبح إذ الواحد، اهلكتار يف قنطارا اخلمسني جتاوز عتبة

  2.قبله الذي العام يف فقط 17 .و منتجا 48,  2011عام  عددهم

 حيث 2010سنة   اخلام الداخلي الناتج يف الفالحي القطاع مسامهة زيادة يف أدت جمتمعة األمور هذه            

  3.ما حد إىل مهم مؤشر وهو 2015 السنة يف 12.22قليل اال انه ارتفع اىل  انه ورغم %9.75 حوايل إىل وصل

                                                           

1
  26ص  ،مرجع سابق ذكر آمال حفناوي - 

  26ص  مرجع سابق ذكر -  2
  730حسابات الوطنية جملد رقم ,موقع االلكرتوين  لديوان الوطين لإلحصاء  -  3
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 يف احلاصلة للتغريات نظرنا ما إذا هامة األخرية تعد الستة السنوات خالل عليها املتحصل النتائج إن           

 الوطين االقتصاد تنمية حساب إىل يضاف أن ميكن هذا التقدم إن .السكان جلموع التغذية وحتسن البوادي

 أساسا تتعلق الفالحي القطاع تطوير عائق يف تقف الزالت عراقيل هناك أن غري .املعيشة مستوى وحتسني

والتقليص  معها للتأقلم تدابري يف والتفكري هلا االستعداد جيب إذ احملققة، اجليدة النتائج رغم االجتماعي بالسياق

 توقيف أو يف تقليص تشرع أن ميكن النفطية، للموارد القوية للتبعية ونظرا ظرفية حتوالت آو مالية زمةاأل فان .منها

 هناك أنه بالذكر وجدير .الفالحي والريفي التجديد برامج بتنفيذ واألضرار املعنية الفئات القطاع دعم كيفيات

 ومرافقة املشاريع تدرها اليت املداخيل متابعة يعيق الذي الشيء والفروع للمستثمرين املقدمة املعطيات يف نقص

 على االقتصادي النمو حتليل قدرات تعزيز ضرورة مما يستدعي لنشاطهم، الدائم التسيري يف املشاريع حاملي

 االظرفة و والريفي الفالحي التجديد سياسة ضمن املنفذة املشاريع ألمهية وضخامة ونظرا وعليه .احمللي املستوى

 وكل على املسؤولني الضروري من أصبح فانه االقتصادي النمو توطيد برنامج ضمن مت اتدع اليت املالية

يف السنوات القادمة يف برامج تنموية أخرى  وصرامة مبرونة السياسة هذه وتنفيذ دعم الفالحي القطاع يف الفاعلني

 واملرافقة القدرات البشرية تعزيز برنامج ودعم تقوية وضرورة أمهية يربز ما وهذا .لذلك الالزمة اإلبداع توافر روح مع

 التقنية 

 فيما التقين والدعمالبشرية  القدرات تعزيز برنامج تطبيق على سجلت اليت اإلخفاقات أهم حصر وميكن

  1:يلي

  واإلرشاد التدريب تدفق على السيطرة صعوبة - 

  )حملي املستوى على( القاعدة مستوى على والتنظيم التشاور مشاكل - 

  للواليات الفالحية الغرف وبعض الفالحة مديريات بني التفاعل عدم - 

  التقين والدعم البشرية القدرات تعزيز برنامج لتنفيذ الالزمة املوارد تعبئة يف احنراف وجود - 

  هذا الربنامج؛ إطار يف املقدمة الدعم وتدابري التوعية أنشطة تأطري يف )جزئيا( حافز وجود عدم - 

  واإلرشاد التدريب أثر تقييم وجود عدم - 

 واالتصاالت املعلومات شبكات من التمكن يف الكفاءة عدم - 
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  :خالصة 

 الزراعة ألمهية نظرا بعد االستقالل، اجلزائر شهدا اليت االقتصادية اإلصالحات بؤرة اجلزائري الزراعي القطاع كان

 بعدة الزراعي القطاع مر فقد .العمالة من نسبة عالية يستوعب وكقطاع األولية واملواد للغذاء أساسي كمصدر

 دعم مبثابة كانوا اللذين االقتصادي، النمو وتوطيد النمو االقتصادي ودعم اإلنعاش خمططات إىل وصوال مراحل

 بالدرجة دف واليت والريفي، الفالحي التجديد وسياسة والريفية الفالحية الوطين للتنمية املخطط لتطبيق فعلي

 .متطلبات السكان لتأمني أدائه ورفع بالقطاع والنهوض والبشرية الطبيعية للموارد األمثل إىل االستغالل األوىل

 بتحقيق كفيل غري التمويل وحده توفري وأن والواقع، املخطط بني اهلوة الفالحية للتنمية الوطين املخطط كشف

 إال والتقنية التسيريية املعيقات من الكثريمن  عاىن الفالحية للتنمية الوطين املخطط تطبيق كون ورغم .األهداف

 فقد لذلك .واملادي البشري العنصر مع جنب إىل جنبا اإلنتاج الزراعي يف األول املتحكم هو الطبيعي العنصر أن

 مرة كل فيه تراعى الدولة، تضعه مخاسي برنامج أو اقتصادي إنعاش كل برنامج مع متجددا املخطط هذا كان

جديدة  سياسات استحداث إىل الدولة سارعت لذلك قبله، الذي املخطط تطبيق عند اليت تكتشف النقائص

 بالقطاع الرئيسي النهوض وهدفها االجتماعية والعدالة البيئية والسالمة احلديثة التقنيات فيها تراعي ومبتكرة

  .االقتصادي والنمو الغذائي األمن لتحقيق اإلنتاج وزيادة الزراعي
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  متهيد 

و نتائج اجيابية نوعا ما على  أهدافوما حققناه من  مويةنبعد دراستنا يف الفصل الثاين للربامج الت             

لربامج التنموية  األخرينقوم بدراسة تطبيقية برناجما  أن ارتأينا 2014-2000مستوى الوطن خالل الفرتة الزمنية 

يف  خالله على جهود الدولة و الريفي يف والية مستغامن و ميكن التعرف من املتمثل يف برنامج التجديد الفالحي

  جمال التنمية الفالحية 

و  ,طبيعية و بشرية إمكاناتتتوفر على  أاكما   أراضيهافالحية بامتياز خاصة نوعية  وتعد مستغامن والية     

 2014-2010برنامج اخلماسي  إطارة يف نبني جمهودات الدول نأمن خالل هذه املعطيات حناول يف هذا الفصل 

  املسطرة واملسامهة يف النمو االقتصادي على مستوى الوالية  األهدافمن اجنازات و  هتقحق ماو 

 الطبيعية و البشرية و اهودات املبذولة من طرف السلطات الفالحية إمكانات إىلو تناولنا يف هذا الفصل     

  كاأليتنوزع الفصل اىل ثالث مباحث وهم   أن ارتأيناو , للوالية و كذلك النتائج احملققة 

  بطاقة الفنية للوالية :األولاملبحث 

  سياسة التجديد الفالحي و الريفي  يف ايطار  للواليةتنموية  أساليبو اهودات : املبحث الثاين 

  يف ظل برنامج التجديد الفالحي و الريفي  للواليةتقييم القطاع الفالحي :   املبحث الثالث
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  مستغانم  بطاقة الفنية للوالية:األولالمبحث  

  ريف الواليةتع:األولالمطلب 

متوسط و من الشرق والية شلف  األبيضتقع والية مستغامن يف مشال الغريب للجزائر حيدها من مشال البحر       

   ومن اجلنوب والية معسكر ومن الغرب والية وهران و غيليزان

  هـكتار  226900: املساحة اإلمجالية للوالية - 

هذا مايدل على الطابع  ) من املساحة اإلمجالية للوالية % 78(هـ  177310: املساحة الفالحية اإلمجالية  - 

  الفالحي للوالية 

  )من املساحة الفالحية اإلمجالية  % 74( هـ  132268:املساحة الصاحلة للفالحة - 

من املساحة الفالحية  % 19اي  من املساحة الصاحلة للفالحة  % 26(هـ  34479: املساحة املسقية - 

  لرفع النسبة املسقية  إضايفتعترب نسبة ضعيفة على السلطات احمللية بذل جهد  )إلمجاليةا

  :المناطقتوزيع األراضي حسب ) 1-1

  تعترب الزراعة فيها صعبة  )من املساحة الصاحلة للزراعة  % 38.77( هـ 51286 :اجلبليةاملنطقة 

  الزراعة فيها جيدة ) من املساحة الصاحلة للزراعة % 51.03(هـ  61494: منطقة اهلضبة 

  فيمكن ممارسة فيها تربية املواشي ).من املساحة الصاحلة للزراعة  % 10.12( هـ 13488: املنطقة الشبه اجلبلية 

  :  توزيع األراضي حسب الطبيعة القانونية)  1-2

  ) من املساحة الصاحلة للزراعة % 50.16( هـ  70830: األراضي التابعة للملك اخلاص 

  ) من املساحة الصاحلة للفالحة  % 49.84(هـ  61438: األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة 

  :مستثمرة تتوزع كاآليت  24722العدد اإلمجايل للمستثمرات الفالحية يقدر بـ  : المستثمرات الفالحية) 1-3

  2015ىل غاية ديسمرب ا يف والية مستغامن الفالحية املستثمراتعدد :  11اجلدول رقم 

 % نسبة   العدد  املستثمرات

  82  20290  املستثمرات اخلاصة

  5  1269  املستثمرات الفالحية اجلماعية

  10  2496  الفالحية الفرديةاملستثمرات 

  0.012  3  املزارع النموذجية 

  0.65  163  األراضي استصالحاملستثمرات الناجتة عن 
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   مديرية املصاحل الفالحية لوالية مستغامن: املصدر 

و هذا نتيجة حتول اجلزائر  % 82 أيالقطاع اخلاص يستحوذ على اكرب مساحة  أننالحظ من اجلدول            

مستثمرات الفالحية جديدة خاصة يف بلدية احلسيان و  إنشاءاقتصاد السوق و كذلك  إىلمن اقتصاد املوجه 

  . فرناكة

  :الفالحية للوالية مكاناتاإل: المطلب الثاني

 : كاأليتمهمة و هي   نظرا للموقعها  الساحلي و املناخ املعتدل فان والية مستغامن متتلك إمكانات فالحية

  :المائيةالموارد -1

  ) ثانية/ لرت 4( 30اآلبار العميقة  

  ) ثانية/ لرت 1( 10327: اآلبار

هكتار قد مت إجناز  4300سيخصص لسقي حميط  3هكتمرت  15منه  3هكتمرت165اإلمجايلاحلجم  3:  السدود 

  .االستغاللهكتار ودخل حيز  1120منه 

  ) 3م 900000احلجم اإلمجايل ( 3: احلواجز املائية 

  )3م 219200احلجم اإلمجايل ( 2192: األحواض

  : شبكة السقي - 

هذه العملية  ألمهيةتعترب قليلة بالنسبة ) من املساحة اإلمجالية املسقية % 34(هــ  11700: السقي بالتقطري 

  يف احملافظة على املياه

  ) من املساحة اإلمجالية املسقية % 27.5(هــ  9509:  السقي بالرش 

جيب تعترب هذه النسبة كبرية و ) من املساحة اإلمجالية املسقية % 38.5(هــ  13270السقي بالساقية  

   يالفالح  إنتاج ختفيضها و هذا حلد من تبذير املياه الذي يعترب ابرز عامل يف

   :األمطارتساقط -2

على  باإلجيابزيادة نسبة تساقطه يؤثر  إنو هلذا  األمطارزراعة احلبوب تعتمد بشكل كبري على  ان           

السنوات املاضية   أربعيف  األمطاركمية تساقط   إىلاحملصول و اخنفاضه يؤثر سلبا على احملصول و سنحاول تطرق 

  :كما هو موضح يف اجلدول التايل 
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 )2015- 2012( كمية األمطار املتساقطة بني فرتة:  12دول رقماجل  

  2015  2014  2013  2012  السنة

  299.8  307.9  425  414  كمية االمطار املتساقطة

  مديرية املصاحل الفالحية لوالية مستغامن: املصدر 

  يف سنتني املاضيتني  األمطارهناك تناقص يف تساقط  أننالحظ  اجلدولمن    

    : استعمال األراضي -2

  2015شهر ديسمرب  إحصائياتو هذا حسب  كاأليتفهي   األراضينوع الفالحة اليت تشغل مساحة 

  هكتار  50000:مساحة احلبوب       

  هكتار 14000: مساحة األعالف       

  هكتار 5000: مساحة البقول اجلافة      

  هكتار بطاطس  13360هكتار منها  33557: مساحة اخلضروات      

  هكتار حوامض  4809هكتار منها  13513: مساحة األشجار املثمرة      

 هكتار  11169: مساحة الكروم      

  هكتار  7757:مساحة الزيتون      

 :  قدرات التخزين-3

واملتمثل يف اللحوم و ) –( 3م10450منها  3م 69850يقدر بـ  Froid) تربيد(  احلجم اإلمجايل ملنشآت التخزين

 3م59400 اخلاص باخلضروات واحملاصيل الزراعية و تقدر ب (+ ) الباقي اما و  االمساك 

 إن مثل هذه املنشآت تستحق التوسيع متاشيا مع تطور اإلنتاج الذي تعرفه الوالية            

  احلجم اإلمجايل ملخازن احلبوب التابعة لفروع تعاونيات احلبوب و البقول اجلافة  . أ

قنطار   30000و  Dahra    قنطار بفرع سيدي علي ملنطقة الظهرة   40000قنطار منها  70000: تقدر بـ  

       Plateau بفرع ماسرة ملنطقة اهلضبة

  :  مستلزمات االنتاج  - 4

  وتعترب غري كافية  ) هكتار لكل جرار 44( 3000عدد اجلرارات        

  وهي كذلك غري كافية )  لكل آلة هكتار1229(  49: عدد آالت احلصاد     

  تعترب مقبولة) هكتار لكل مضخة 3.4( 10000: عدد املضخات املائية      
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  تعترب قليلة  6600:  عدد آالت احلرث     

   597:  عدد آالت احلش و البذر     

    4061:  عدد آالت النقل     

    :هيئات الدعم -5

يكون هذا  أناليت يساهم يف تطوره زيادة قيمة املضافة و ميكن  يوجد هناك هيئات الدعم للقطاع الفالحي

  : حىت العلمي و هذه اهليئات هم أومايل  أوالدعم تقين 

  UNPAاإلحتاد العام للفالحني اجلزائريني   - CAWالغرفة الفالحية للوالية 

  CRMA الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  - BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية 

   CCLS)فرع ماسرة و فرع سيدي علي ( تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة 

   GAO   جمموعة تربية الدواجن للغرب  -  UCA  إحتاد التعاونيات الفالحية 

   Giplaitالديوان الوطين للحليب  -  SRPV  احملطة اجلهوية حلماية النباتات    

  Universitéمعة مستغامن جا   -  ONTA  الديوان الوطين لألراضي الفالحية    

  CNCCمتثيل املركز الوطين للمراقبة و التصديق على البذور و الشتالت 

 Labo Vétérinaire régionalاملخرب اجلهوي للبيطرة 

   EAGR املؤسسة اجلزائرية للهندسة الريفية  MAG MOS - خمازن مستغامن      

     ONCVالديوان الوطين لتسويق منتجات الكروم 

  :هيئات اإلداريـةال-6

األغلبية منها موجودة يف مقرات الدوائر  أو البلديات، ماعدا تلك املوجودة بعني تادلس و  -10: األقسام الفرعية 

أي أن هناك تغطية كاملة إلدارة املصاحل الفالحية عرب كامل الرتاب  ).أقسام فرعية 4متت برجمة بناء (سيدي علي

   الوالئي 

  مقرها على مستوى البلديات أو األقسام الفرعية 32:  املندوبيات الفالحية  . أ

   :  الموارد البشرية-7

و كذلك  أخصائينيالبيطريني و  أطباءمديرية مصاحل الفالحية لوالية مستغامن جمموعة من  خصصت             

وجه و عددهم   أكملو توعيتهم و مساعدم يف ممارسة نشاطهم على  إرشادهمتقنني يف خدمة الفالحني قصد 

 : كاأليت
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  2015غاية ديسمرب  إىل اليت تشرف على القطاع الفالحي يف الوالية اإلطاراتعدد : 13اجلدول رقم 

  مديرية املصاحل الفالحية لوالية مستغامن: املصدر 

ة خاصاملوجودة  نظرا لعدد البلدياتية من اجلدول نالحظ ان عدد االطارات غري كايف لتغطية تراب الوال            

  .يف سلكي املهندسني و البيطريني

 من18بيطريني و  13مهندس فالحي  43منه  74عدد املندجمني يف إطار جهاز املساعدة حلاملي الشهادات        

    األسالك املشرتكة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جمموع  مكاتب النظافة  املناء  مذابح  األقسام الفرعية  املديرية  الرتب

  50  0  03  00  34  13  مهندسني

  48  0  00  00  48  00  تقنيني

  29  0  03  02  17  07  أطباء بيطريني

  127  00  06  02  98  20  اموع
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           المجهودات و أساليب تنموية للوالية في ايطار  سياسة التجديد الفالحي و الريفي :  الثاني المبحث 

سياسة التجديد الفالحي و الريفي قامت السلطات الوالئية ببذل جمهودات مهمة يف تكوين  يف ايطار                

  :حيث قامت مبايلي   األريافالفالحية و تثبيت سكان  األراضيمن اجل توسيع الفالحني و ايطارات 

  برنامج دعم القدرات البشرية و التقنية  مجهودات في ايطار :  األولالمطلب 

السلطات احمللية جمهودات مهمة حسب  خصصت ةوالتقني البشرية القدرات دعم برنامج ايطاريف           

مراكز التكوين و بالتنسيق مع مديرىي املصاحل  إىلهذه املهمة  أوكلتالتاطري اليت لديها حيث  اإلمكانيات

و ) مثل البيطريني( الذي لديهم عالقة مباشرة الفالحية يف حتسيني معرفة و قدرات الفالحيني و كل االيطارات

و حسب املعطيات مديرية مصاحل الفالحية  اإلنتاجيف دعم و تطري )و بنوك إدارينيمثل التامني و (غري مباشرة 

  :فيما يلي  إليهالوالية مستغامن ميكن تطرق 

  ) PR CHAT: (  والتقنية البشرية القدرات دعم برنامج إطارالتكوين في -1

 - يف هذا الصدد يوجه الفالحون و أبناء الفالحني للمعاهد اجلهوية املختصة سنويا حسب التخصصات 

   –تشمل املواضيع مجيع التخصصات الفالحية 

  2015- 2011يف الفرتة  والتقنية البشرية القدرات دعم برنامجعدد املكونني يف إطار :   14اجلدول رقم

 2011 2012 2013 2014 2015 

 62 702 159 82 35 إطارات

 830 522 243 108 160 فالحني

 2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

ما نالحظه من اجلدول تطور سريع يف تكوين الفالحيني من اجل اكتساب مهارات جديدة خاصة يف         

 الفالحني( الفاعلني لكل العمل وطرق قدرات حتسني إىل اإلسرتاتيجيةهذه  ترمي حيث   2015 و2014سنة 

 تقنيات يف والتحكم املعرفة بعنصر يتعلقو خاصة فيما  والتأمينات والبنوك واإلدارة واملتعاملني واملسهلني واملربني

 مستويات عند يستقر اإلنتاج جلعل بالتكنولوجيا واملهارة االقتصاديني واملتعاملني املربني تزويد و احلديثة اإلنتاج

 مستدامة عصرية زراعة تطوير على والعمل مرتفعة،
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  :أيام اإلعالم و التحسيس-2

 األمراضو  األوبئةحتسيسهم ملختلف قصد  اإلدارينيلفالحيني و ل إعالمية أيامنظمت السلطات احمللية             

  و اجلدول يوضح ذالك يف احملصول الفالحي  يؤثر أناليت ميكن 

  2015- 2011 الفرتةيف  اإلعالمحتسيسية و  أياميف ) اإلطاراتالفالحني و (املشاركني عدد :  15اجلدول رقم

2011 2012 2013 2014 2015 

  املشاركني

فالحني و (  

 )إطارات

  املشاركني

 )فالحني و إطارات( 

( املشاركني 

فالحني و 

 )إطارات

(  املشاركني

فالحني و 

 )إطارات

فالحني ( املشاركني 

 )و إطارات

4644 7162 10876 11827 13397 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

 2015يف سنة  %288التحسيسية بنسبة  أياميف  املشاركنيهناك زيادة من عدد  أنمن خالل اجلدول جند          

  وهذا سعيا من سلطات احمللية يف حتسني املنتوج احمللي 2011سنة مقارنة ب

  يف هذا اال مت تسجيل مشاركة ملحوظة  تشمل مجيع التخصصات الفالحية : مالحظة 

  :أيام تطبيقية-2

و   األوبئة تشخيصو  األمسدةعمل بعض العتاد ة  األحسن للفالحني وشرحتطبيقية قصد فهم  أياممت وضع      

  كيفية معاجلتها كما هو موضح يف اجلدول األيت 

  2015-2011 الفرتةيف  أيام تطبيقيةيف ) اإلطاراتالفالحني و (عدد املشاركني  :16رقماجلدول 

2011 2012 2013 2014 2015 

  املشاركني

فالحني و ( 

 )إطارات

  املشاركني

 )فالحني و إطارات( 

  املشاركني

 )إطاراتفالحني و ( 

  املشاركني

 )فالحني و إطارات( 

  املشاركني

 )فالحني و إطارات( 

240 276 580 462 682 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

اي  2015سنة  مشارك 682 إىلتطبيقية ليصل  أيامتزايد يف مشاركة الفالحيني يف هناك  نمن اجلدول نالحظ ا

  2011 بسنةمقارنة  % 184بالنسبة 
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  : زيارات استشارية-3

وقصد  أكثرالفالح قصد تقرب منهم  إىلهذه الزيارات تقوم ا متخصصون و استشاريون ومهندسون        

  على حمصوهلم و تثبيتهم يف مناطقهم الريفية   حفاظ

  2015-2011يف الفرتة  زيارات استشاريةعدد :  17اجلدول رقم

2011 2012 2013 2014 2015 

 الزياراتعدد  عدد الزيارات عدد الزيارات عدد الزيارات عدد الزيارات

5599 10416 14454 15855 17137 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

رفع من مردودية احملصول و   والدعم التقين للفالح  إعطاءو هذه الزيارات تقوم السلطات الفالحية للوالية قصد 

  زيارة  17137  2015و بلغت يف سنة  2011 بسنةمقارنة  % 206مبعدل  كانت هذه زيارات يف ارتفاع 

   :النشاطات اإلذاعية-4

  2015-2011يف الفرتة  النشاطات اإلذاعيةعدد :  18 اجلدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 النشاطات

 371 354 439 348 424 اإلشهار 

 105 146 98 28 37 ريبورتاجات

 97 77 42 10 52 املوائد املستديرة 

 144 127 155 39 37 اللقاءات احلوارية

 717 704 734 515 550 اموع 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية الفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

الفالح املنشغل يف عمله  إلعطاءو هذا نظرا ألمهية املوضوع مت تعيني إطارين بالقرب من اإلذاعة احمللية      

نالحظ من اجلدول ارتفاع  حيثلوضع االحتياطات الالزمة  األمراض بؤرةتطورات خاصة اكتشاف   آخرمواكبة 

  عدد
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  :الفالحي و الريفي  تجديدمجهودات في ايطار  :المطلب الثاني

  :اإلنتاجتكثيف برنامج -1

 أهدافلقط سطرت له و  ضع هذا الربنامج قصد جتديد الرتبة وتوسيعها و : األسمدةاستعمال  1-1

  و اجلدول التايل يوضح االجنازات احملقق يف ظل دعم الدولة يف حتقيقه  الفالحي إنتاجيف  ألمهيته

  2015- 2011تطور استعمال األمسدة يف الفرتة : 19اجلدول رقم 

 %نسبة اإلجناز )ق(اإلجنازات ) ق(األهداف  السنة
نسبة  الدعم

 )دج 310(املبلغ  )ق(الكمية  %الدعم 

2011 445000 409000 92 141794 136547 35 

2012 600000 551460 91 191182 184107 33 

2013 700000 643370 91 223045 214790 33 

2014 820000 753662 91 254908 245473 37 

2015 940000 863954 91 292771 289170 43 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

إىل  2011ق سنة   409000حيث انتقل من  األمسدةمن اجلدول نالحظ تطور هام و مهم يف استعمال          

الفالحية و  األراضيو هذا نتيجة دعم الدولة يف هذا اال لتجديد  %111اي بنسبة  2015ق سنة  863954

يف      مليون دج  289.170 حىتووصل مليون دج  136.547 بقيمة  2011استصالحها حيث كان الدعم يف سنة 

على العملية و  املشرفنيمليون دج و ال ننسى جمهودات املبذولة من طرف  152.623ايل بزيادة قدرها 2015

  و هذه النسبة جيدة % 91تقدميهم الدعم التقين حيث بلغة نسبة االجناز يف حدود 

  :التلقيح - 1-2

  و هلذا قامت مديرية مصاحل األوبئةدور مهم يف حمافظة علي الثورة احليوانية و عدم انتشار  للتلقيح          

  : كاأليتالفالحية مبجموعة من عمليات التلقيح  

  2015- 2012التلقيحات يف الفرتة عدد :  20اجلدول رقم

  

     

  

  

 2015 2014 2013 2012 نوع الوباء

 2456 5798 4013 6964 )األبقار( ضد الكلب 

 12572 26371 4013 6964 )األبقار( احلمى القالعية 

 36563 30460 54104 60302 )األغنام( اجلدري 
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  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر  

و هي سنة انتشار املرض يف  2014ارتفاع عدد التلقيحات للحمى القالعية لسنة من اجلدول نالحظ            

الدول ااورة و حىت بعض الواليات اجلزائرية و هلذا كان البد من رفعها و كذلك نفس الشيء بالنسبة لألوبئة 

  األخرى 

مال و  رأسو خطورا يف قضاء على احملصول و على   األوبئةنظرا سرعة انتشار   :نشاطات المراقبة  -1-3

 أطباءالسلطات احمللية فرقة خمتلطة تتشكل من  أنشأتحىت على الفالح و املستهلك و للحد من هذه املخاطر 

و  حد من انتشاره إذا مل يكن بإمكان القضاء عليه الوباء و  تشخيصبيطريني و تقنيني ملراقبة احليوانات و 

   :اجلدول التايل يوضح عدد العمليات املراقبة 

  2015-2012عدد النشاطات املراقبة  يف الفرتة :  21رقمدول اجل

  2012 2013 2014 2015 

  )رأس(األبقار العدد  

  )كغ( الوزن 

3237  

1002661 

3171  

979839 
3859  

1339073 

5609  

1917921 

  )رأس(األغنام العدد 

  )كغ( الوزن 

40386  

868299 

27038  

581317 

23458  

504347 

27703  

637097 

  )رأس(املعز العدد 

  )كغ( الوزن 

7002  

105030 

9577  

143655 

4961  

74415 

6006  

112589 

  )دجاجة(اللحوم البيضاء العدد 

  )كغ( الوزن 

1056591  

  

1943723 

1412553  

  

2953787 

1793106  

  

3453094.3 

1673682  

 

2955659.7 

  2015 مستغامن ديسمرب للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

و هذا حسب ما    عدد مراقبة املنتوجات الفالحية و خاصة يف املذابح من اجلدول نالحظ تذبذب يف          

   .تكثيف عمليات املراقبة على املنتوجات احليوانية كوا حساسة جدا  انه هناك  إاليتم ذحبه  

   :مراقبة بائعي المبيدات1-4

  2015- 2011يف الفرتة  بائعي املبيدات التدخالتعدد :  22اجلدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 105 102 98 92 82 عدد التدخالت

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية لفالحياتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 
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و  ومديرية التجارة ، و هذا يف إطار الفرقة املختلطة  عملية املراقبة جتري ما بني مديرية املصاحل الفالحية        

من اجل توفري أحسن املبيدات و مواصفاا مع املعايري الالزمة مع اخذ بعني االعتبار صحة املستهلك و من 

  اجلدول نالحظ ارتفاعه يف السنوات اخلمسة األخرية

  : األيتالفالحية كما هو يف اجلدول قامت السلطات احمللية مبعاجلة املساحات   :محاربة اآلفات 1-5

   هكتار:الوحدة       2015-2011املساحات الفالحية املعاجلة للفرتة :  23اجلدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 اآلفة

 / ه10   ه 111 ه 160 ه 119 املكافحة ضد الديدان البيضاء

 ه28000 ه 27000 ه 27000 ه26000 ه12000 مكافحة األعشاب الضارة

  املكافحة ضد ذبابة احلوامض

(Cératite des agrumes) 

  ه2100

 
  ه3400 ه 3200 ه3100 ه 2900

 

  املكافحة ضد ذبابة الزيتون

(Dacus des oliviers) 

  ه1730

 

  ه1850

 

  ه1975

 

  ه2100

 

  ه2300

 

  املكافحة ضد حفارة أنفاق الطماطم

( Mineuse de la tomate) 

22500  

مصيدة هرمونية  

 قد وزعت

29677   

  مصيدة 

هرمونية قد 

 وزعت

18165 

مصيدة 

هرمونية قد 

 وزعت

21824  

مصيدة 

هرمونية قد 

 وزعت

29350  

مصيدة 

هرمونية قد 

 وزعت

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

من خالل اجلدول نالحظ على العموم ارتفاع املساحات املعاجلة ملختلف اآلفات حماربتها و هذا لعدم          

  اعاقة منو القطاع الفالحي 

سعيا من الدولة يف  جتديد راس مال الزراعي  قامت  الدولة  : إنتاج الشتالت و البذور ومراقبتهابرنامج  -2

   و اجلدول التاىل يوضح ذلك بانتاج الشتالت و بذور البطاطا 

  2015- 2011يف الفرتة  الشتالت و البذورعدد :  24جلدول رقما  

  2015  2014  2013  2012  2011  النوعية

 23500 28275 28275 23000 20000 )جريةش(األشجار املثمرة

 55180 64726.64 75000 42039 23347 )قنطار(بذور البطاطا

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع الفالحية مديرية املصاحل : املصدر 
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و لكن سرعان ما اخنفض هذه  2013البذور و شجريات يف سنة  إنتاجهناك تطور مهم يف  أننالحظ       

عملية املراقبة جتري ما بني املثمر و  األشجارو تعترب الشجريات ركيزة سياسة التجديد الفالحي قصد جتديد  البذور

 .مديرية املصاحل الفالحية واملركز الوطين لتصديق البذور والشتالت

و  للمياهاعتماد وسائل اقتصادية  إىلسعت الدولة  ::المياه اقتصاد نظم طريق عن السقي برنامج - 3

  :كاأليتانتشاره كما هو موضح  

  الوحدة ه    2015-2012يف الوالية مستغامن بني  الفرتة  تطور عمليات  املسقية:  25اجلدول رقم

 2015 2014 2013  2012  السنة

 11700  11303  10763  4391  السقي بالتقطري

 9509  8907  8632  6375  السقي بالرش

 13270  13565  13565  21314  السقي بالساقية  

 34479  33775  32960  32080  المجموع

  الفالحية لوالية مستغامنمديرية املصاحل : املصدر 

 اىل2012ه يف سنة  4391من اجلدول نالحظ تطور معترب  من املساحة املسقية  بالتقطري حيث ارتفع من          

 يفه  9509 إىل 2012ه يف سنة  6375كذلك بالنسبة للمساحة املسقية بالرش من   و2015يف سنة ه  11700

ياه إال أن عملية السقي مل تطبق يف املستوى املطلوب و هذا ة على امليف احملافظ ألمهيتهاو هذا راجع  2015سنة 

هناك تبذير و سوء االستعمال هذه  أنيدل على  نالحظه يف التطور الطفيف يف األراضي املسقية  و هذا ما ما

  الكميات املائية 

  :ية الريفية حالبنية التحتية و الفالبرنامج تجديد  -4

 مستثمرات جديدة  إنشاء 2-1

وفقا حملضر اللجنة التوجيهية الوالئية يوم و  23/02/2013المؤرخ في  108المنشور الوزاري رقم  اتطبيق 2-1-1

  : املتعلق بإظهار املنفعة اخلاصة للمحيطات اآلتية 21/04/2013

   BNEDER:احمليطات اليت متت دراستها من طرف مكتب الدراسات  -

انطالق إظهار املنفعة اخلاصة  بإنشاء مستثمرات جديدة  للفالحة و تربية احليوانات اليت ال تتجاوز مساحتها ب 

  . 23/08/2013غاية  إىل 06/06/2013من تاريخ  ابتداءيوما  45هكتارات ملدة  10
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  هكتارات 10 اقل مناألراضي املوجهة للمستثمرين  مساحتها :  26اجلدول رقم

  )هكتار(املساحة   املكان املسمى  البلدية

  

  احلسيان 

  

  

  توميات

  

  سنتيار 31ار39هكتار 97

  

  فرناكة

  سيدي بلقاسم/ سيدي إبراهيم 

  

  سنتيار 10ار76هكتار 192 

  فرناكة 

II 

  هكتار 60

  

   2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

من اجلدول نالحظ إن هناك مستثمارات جديدة خصصت للمستثمريني الصغار و املقدر مساحة االمجالية ب  

  ه  و هذا لتوسيع مساحات الفالحية  349

  .امللفات يف طور الدراسة من طرف جلنة الدائرة: مالحظة

  المحيطات التي تم التعرف عليها مجددا مخصصة للمستثمرين – 2-1-2

  .هناك دراسات تقنية و اقتصادية لإلمكانيات اخلاصة للمرتشح املستفيد من عرض إظهار املنفعة- 

اىل  25/07/2013يوما  ابتداءا من تاريخ  45ملدة . هكتارات 10األراضي املوجهة للمستثمرين  مساحتها تفوق  - 

  يف بلدية احلسيان  28/09/2013إىل غاية  14/08/2013و ذلك يف بلدية سريات و من  07/09/2013غاية 

  هكتارات 10األراضي املوجهة للمستثمرين  مساحتها تفوق : 27اجلدول رقم 

 )هكتار(املساحة  املكان املسمى 

  

 احلسيان 

  

  

  

  الربجية

 

  

 سنتيار 63ار46هكتار 1732

 سريات

  

 سنتيار 50ار92 هكتار107 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 
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ه للمستثمرين الفالحيني الكبار قصد  1839ما مساحته  خصصتالسلطات احمللية  إنمن اجلدول نالحظ   

  .الفالحي هذه مساحة كبرية و مهمة اإلنتاجزيادة 

  .التوجيهية للواليةاملعامل املخصصة يف طور االجناز من طرف اللجنة الفرعية  :   مالحظة

  ر الفالحي و الدعم امجهودات في ايطار العق:المطلب الثالث 

  : في ايطار العقار الفالحي- 1

األراضي العمومية قامت الدولة  النزاع بني أعضاء املستثمرة الفالحية اجلماعية و تاجيرياحلد من  من اجل     

حتويل حق االنتفاع من و ) االمتياز(ب األراضي العمومية تنفيذ القانون اجلديد املتعلق بالعقار الفالحي 

                                                                    : األراضي التابعة للدولة إىل حق االمتياز

 15/08/2010املؤرخ يف  10/03ية حتويل حق االنتفاع إىل حق امتياز يف إطار القانون رقم تتواصل عملإذ          

  على مستوى الديوان الوطين لألراضي الفالحية مبساندة األقسام الفرعية 

  .حيث أسفرت هده العملية على الوضعية املبينة يف اجلدول أدناه, 22/12/2014الفالحية إىل غاية 

  امللفات املودعة و املعاجلة على مستوي اهليئات االدارية عدد : 28اجلدول رقم 

عدد 

 املستثمرين

عدد امللفات 

املودعة لدى 

األقسام 

 الفرعية

عدد امللفات 

املودعة لدى 

 الديوان

عدد دفاتر 

الشروط املمضية 

من طرف 

 املستثمرين

عدد امللفات 

املودعة لدى مصاحل 

 أمالك الدولة

عدد العقود 

 املسلمة

9142 8622 8622 8622 7967 7252 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

عقد و هذا قصد ممارسة الفالح  7252هناك عدد كبري من العقود املسلمة و املقدرة ب  أننالحظ من اجلدول 

يرتتب عليه من محاية قانونية خاصة يف تعويض الفالحني على األراضي املسرتجعة يف  و مالنشاطه بارتياح اكرب 

  مرةالعملية ال تزال مستو ايطار املنفعة العامة 

  :المجهودات في ايطار الدعم الفالحي -2

و لتحقيق برامج التجديد الفالحي مت استحداث قرض التحدي  23/02/2011بتاريخ  108/2011وفقا للمرسوم 

خصص لفائدة الفالحني واملربني على أن تدفع وزارة الفالحة والتنمية الريفية الفوائد  ض املومسيالقر  هو الريفي 

  قتناء و هذا من اجل ا املرتتبة على هذا القرض
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  و)  بذورـ شتائل ـ أمسدة مواد الصحة النباتية(املداخالت الضرورية لنشاط املستثمرات الفالحية  قتناء ا -1 

  .)مزروعات مومسية ( قتناء عوامل ووسائل اإلنتاجا - 2

  .التجمع واالستعمال املقتصر للمياه(حتسني نظام السقي - 3

  ووسائل الشرب واألدوية البيطرية.) كل األصناف(قتناء أغذية احليوانات ا - 4

  اقتناء العتاد الفالحي يف إطار قرض البيع واإلجيار - 5

وانات والتخزين على مستوى املستثمرات الفالحية وبناء وإقامة البيوت بناء أو جتديد هياكل تربية احلي - 6

  البالستيكية املتعددة القبب

  إعادة تعمري أو تعمري اإلسطبالت واحلظائر احليوانية واملرابض - 7

  .1اقتناء املونتاجات الفالحية لتخزينها يف إطار نظام ضبط املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع - 8

  وميكن توضيح عدد امللفات املدفوعة و العاجلة و مبالغ الدعم يف اجلدول التايل 

  2015- 2011للملفات املقبولة  و مبلغ االمجايل للدعم من الفرتة املمتدة عدد االمجايل  :29دول رقم اجل

  مبلغ االمجايل للدعم باملليون دينار  املقبولةعدد امللفات   نوع الدعم 

FNDIA 1253  921  

  094 5  1200  قرض التحدي 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية لفالحياتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

و رفع من معدل النمو  اإلنتاجللفالحيني من اجل تكثيف  أعطيتكبرية   أموالهناك  أنمن اجلدول نالحظ 

مليون دينار و  921بقيمة  1253الفالحي  قامة بتمويل الفالحي ففي ايطار الصندوق الوطين لتطوير االستثمار 

و  ألفالحيالسياسة التجديد   ألهداف مليون دينار و هذه املبالغ ليست كبرية بالنظر 5094قرض حتدي بقيمة 

  يف قبول امللفات   اإلدارةو كذا بريوقراطية  األراضيالريفي و ميكن نفسرها يف وجود بعض معوقات كرهن 

 

  

  

  

  

                                                           

1
  23/02/2011بتاريخ  108/2011املرسوم  
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  برنامج التجديد الفالحي و الريفي  ظلفي  اليةللو تقييم القطاع الفالحي : المبحث الثالث 

  يالفالحاإلنتاج  تطور تقييم :  األولالمطلب 

  تطور االنتاج النباتي: -1

 قنطار/الوحدة                             2015- 2011النبايت يف الفرتة  اإلنتاجتطور : 30اجلدول رقم 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

احلبوب يف  إنتاجالنبايت تذبذب بني االرتفاع و االخنفاض فنجد يف  اإلنتاج إننالحظ  من اجلدول           

-2013يف املوسم ق  690131يمة ق إىلانه بدءا برتاجع  إالق  1025146 إىلارتفاع ليصل  2013-2012املوسم 

يف  األمطاراخنفاض تساقط و هذا بسبب  727432 إىلليصل  2015-2014مث ارتفع قليال يف موسم  2014

حمصول يعتمد بشكل أساسي على تساقط األمطار يف سقي مع وجود نقص يف  أناملومسني االخرييني خاصة 

اجلدول و كذلك عزوف الفالحيني يف زراعة اخلضروات بدال من زراعة احلبوب و هذا ما يبينه  سقي باملرشات

-2014يف موسم  4136030 إىل  2014- 2011ق يف املوسم  3241875شهد ارتفاع من  البطاطيس إنتاجفمثال 

و لكنها تعترب غري كافية بالنظر  %17كانت الزيادة احملصول بنسبة   األعالفو كذلك  % 27.5بنسبة  ىلإ 2015

اطم االصطناعية فبقيت بني مفيما خيص   الط إماال احتياجات الوالية هلذا املنتوج املوجه لرتبية احليوانات 

بالنسبة حملصول  أما  اإلنتاجيف  ملحوظو احلمضيات مل يكن هناك تطور  و كذلك الكروم  100000و  110000

 2015-2014 2014-2013  2013 -2012 2012-2011 األنواع

 727432 690131 1025146 1012837 احلبوب 

  خضروات

 منها البطاطس  

6436205  

3241875 

7240577  

3700808 

7707222  

3750098 

8060970  

4136030 

 544280 489121 476416 473830 األعالف

 100000 114000 110200 103680 الطماطم االصطناعية 

 385606 381788 420344 363409 الكروم 

 1183511 1156761 1118300 1100528 احلمضيات 

 125524 125824 110128 96700 الزيتون 

 683570 675127 686846 676259 األشجار املثمرة
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 2015- 2014ق يف املوسم  125524 إىل 2011- 2010ق يف املوسم  96700من  اإلنتاجالزيتون شهد تطور يف 

  . %29بنسبة  أي

  وعددها الحيواني إنتاجتطور  : 2

  :الحيواني إنتاجتطور  2-1

                     2015- 2011احليواين يف الفرتة  اإلنتاجتطور :  31اجلدول رقم

 2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 األنواع

 54450.65 51316 89،50302  21،45333 )ق(اللحوم احلمراء 

 72362.32 71945 29،69055 57029 )ق(اللحوم البيضاء 

 96281120  94307420 90603240 91794140 ) لرت( احلليب 

 211750000 251150000 256317000 215100000 )وحدة(البيض 

 1253 948.50 50،1125 847 )ق(العسل 

 2830 2660 2430 2317 ) ق(الصوف 

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

  :   تطور عدد الحيوانات-2-2

   2015-2011احليوانات يف الفرتة تطور :  32اجلدول رقم

 2015-2014 2014-2013 2013-2012 2012-2011 األنواع

  األبقار

 منها أبقار حلوب 

26730  

17370 

26900  

17490 

27000   

17590 

30000  

20000 

  األغنام 

 منها نعاج

206030  

100350 

206000  

100400 

207000   

100600 

210000  

101000 

  العنزي

 منها معز

18000  

10270 

18080  

10280 

18200   

10340 

18500  

10400 

 1.027720 1.144.750 1028000 1007050 دجاج البيض

 3968300 4800000 4888000 2836871 دجاج اللحم

 19000 18500 18460 17852 عدد خاليا النحل
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  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 

طبيعة  إىلاللحوم احلمراء و البيضاء والسبب يرجع  اإلنتاجنالحظ هناك ارتفاعا  يف   اجلدولنيمن        

ذلك العناية الصحية اليت  إىل إضافةنشاط وراثي ابن عن جد  أاذلك , بطابع رعوي  تتميز أاالوالية وهي 

و  األبقارحتسيسية و تكوين الفالحني خاصة يف جمال تربية  أياما الدولة فقد قامت عدة محالت و  أولت

و  لألبقارهذا حسب دراستنا السابقة الذكر و ال ننسى احلمالت التلقيحية ضد احلمى القالعية بالنسبة 

 إقبالو  األخرياللحوم البيضاء هو ارتفاع سعرها يف السنوات فيما خيص  إماو  لألغناماجلدري بالنسبة 

و هذا  األخريمث اخنفاضه يف املوسم  اإلنتاجالبيض فنالحظ ارتفاع  خيص إنتاج فيما أمايف تربيتها  الفالحني

و اخنفاض سعره و حسب  إنتاجهيف تربية الدجاج البيض بسبب ارتفاع تكاليف  الفالحنيراجع لعزوف 

 دج5 إىلوصل  اخلريسعرها يف موسم  أما دح 8البيضة واحدة  إنتاجعض الفالحني فان تكلفة ب إحصائيات

 لرت91794140 2012-2011حيث كان يف موسم  اإلنتاجاك حتسن مهم يف هناحلليب ف إنتاجفيما خيص  أما

االجهزا دعم املقدم من طرف الدولة عرب  إىلو هذا راجع  2015-2014لرت  يف املوسم  96281120  إىل

ما يعادل منح  أي األبقاربتمويل شاب يف تربية   247 فمثال يف وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت

 األرقامفيما خيص صندوق الوطين للتامني  التقاعد فاستحال علينا احلصول على  أما الفئةبقرة هلذه  2470

و عدد اخلاليا حيث  الحظنا  اإلنتاجفيما خيص العسل فهناك ارتفاع ملحوظ يف  إما, رغم حماوالتنا العدة 

                     يف تكوين يف هذا اال خاصة يف مركز التكوين يف بلدية احلجاج يف اطار اتفاقية بني  الفالحني إقبال

من  أمهيةتربية النحل  الذي ال يقل  حتسنيو  الفالحنيمديرية مصاحل الفالحية و هذا املركز لتكوين 

احليوانية تطور ملحوظ و هذا راجع للتغطية  املنتجاتعرفت كل  على العموم .احليوانات السالفة الذكر

  .الصحية اجليدة وتعدد احلصص اإلرشادية
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  تقييم نتائج االقتصادية  التي حققها القطاع الفالحي للوالية : المطلب الثاني

  :الكلي الخام للقطاع الفالحي  اإلنتاجتقييم  تطور  -1

    الكلي اخلام للمنتجات الفالحية اإلنتاجقيمة : 33اجلدول رقم 

6(القيمة 
 )دج 10

2014 

6(القيمة
  )دج10

2013 

6(القيمة
)  دج 10

2012 

6(القيمة
) دج 10

2011 

 املعطيات

 احلبوب 1726 3056 3545 2397.05

 اخلضروات     29092 39834 40996 44969.09

   االصطناعيةاحملاصيل  181 363 496 458.20

 الزيتون        745 1160 1157 4108.55

 األشجار املثمرة        5961 6476 9381 7166.77

 األعالف      331 474 619 679.88

 احلبوب  اجلافة     247 483 658 1037.53

          احلوامض 10868 19249 14238 15306.61

 الكروم         920 4389 5396 5126.11

 جمموع اإلنتاج النبايت 50001 69484 76486 81249.77

 )   اللحوم(احليوانات 5224 5898 7296 7688.27

 احلليب      2305 4406 4440 4689.89

 البيض     1813 2151 2676 2825.44

 العسل        57 68 101 90.11

 الصوف      20 22 24 25.80

 جمموع اإلنتاج احليواين 9419 12545 14537 15319.51

 اموع العام 59420 82029 91023 96569.28

  2015مستغامن ديسمرب  للوالية ألفالحيتقرير حول القطاع مديرية املصاحل الفالحية : املصدر 
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كان هناك تطور    2012نالحظ من اجلدول إن هناك تطور إنتاج كلي اخلام يف السنوات األربعة إال انه يف سنة     

 اإلرشادو التكوين و  الفالحي التجديد تقريبا يف كل املنتوجات و هذا راجع إال فعالية سياسة اإلنتاجكبري يف 

املسقية و بوسائل اقتصادية للمياه و  األراضيبتوسيع  بدأتحيث من قبل السلطات الفالحية للوالية  الفالحيني 

املنهكة و النتائج االجيابية املتحصل  األراضيو جتديد  لألراضيمن اجل استصالح  لألمسدة الكثيفاستعمال 

 تقريبا يف سنة  % 95حيث ارتفع بنسبة  دجاج اللحمعليها من هذه العملية  و تطور عدد احليوانات خاصة 

 الفالحنيمستوى  ترشيدو  حتسني إىلعن طريق التلقيح و مراقبة احليوانات وصوال  األوبئةو كذلك حماربة   2012

مليون دج  و ال  96569.28 إىلليصل  إنتاجتطبيقية و حتسيسية من اجل رفع مستوى  أيامعن تكوينهم و تنظيم 

كما حتتل املرتبة )  أي من القيمة اإلمجالية( أن والية مستغامن حتتل املرتبة السادسة على املستوى الوطين ننسى

  . 2014الرابعة يف إنتاج البطاطا و املرتبة الثانية يف إنتاج احلمضيات يف سنة 

   تطور مؤشر و معدل النمو لالنتاج الفالحي: -2 

10الوحدة      2014- 2011الفالحي خالل الفرتة  لإلنتاجتطور مؤشر و معدل النمو :  34رقم  اجلدول
  دج 6

  2014  2013  2012  2011  السنة

  96569.28  023 91  82 029  59420  املؤشر االنتاج

  % 3.19  %13  %67،29  % 7، 6  معدل النمو 

  مديرية املصاحل الفالحية لوالية مستغامن: املصدر        

   ناك معدل منو كبري تقريبا هكان   2012انه يف سنة  حيثمن اجلدول نالحظ وجود معدل النمو موجب    

اطل كمية   إالو هذا راجع   % 3.19 إىلمن هذه السنة بدا معدل النمو برتاجع ليصل  ابتداءلكن   68%

  .السالفة الذكر  لألسبابكذالك   و 2012يف سنة الكبرية  األمطار

  تشغيل في القطاع الفالحي للوالية تطور تقييم  : -3

  نسمة : الوحدة  يف قطاع الفالحي  التشغيلتطور نسبة :   35اجلدول رقم  

  العدد  السنة

2012  70400  

2013  71925  

2014  75925  

2015  74108  

   مديرية املصاحل الفالحية لوالية مستغامن: املصدر 
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الفالحة  أمهيةيعكس  الفالحي و الهناك تطور طفيف يف عدد العمال يف القطاع  أننالحظ                 

  الفالحنيو عند استفسارنا لدى بعض   الفالحي  اإلنتاجهناك تطور يف  أنيف امتصاص البطالة و خاصة 

العمال يف هذا القطاع و كذلك  منيأتيف جمال الفالحة يف ظل عدم  تشغيللنا عزوف الشباب يف  ادكو

 الفالحنيننسى اعتماد  ال يف موسم الغرس و احلصاد و العدم دميومة العمل حيث يزداد الطلب على العم

يف القطاع  التشغيلنسبة  أنو ميكن القول  جنيهااحلديثة خاصة يف غرص البطاطس و  اآلالتعلى 

  .الفالحي ضئيل جدا
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  :خالصة 

بالغة هلذا  أمهية أولتهو ان الدولة , ما ميكن استخالصه من هذا التحليل و هذه الدراسة امليدانية           

على كل املنتوجات حيث  2012حيث لوحظ حتسن يف االنتاج والنمو يف سنة ,القطاع احليوي لوالية مستغامن 

  .و هذه نسبة كبرية وجيدة %67و فيها للقطاع على مستوي الوالية و بلغ معدل النم اإلعجازتعترب سنة 

ميكن القول ان هناك اجنازات هامة تستدعي ,ومن خالل امللفات اليت درسناها وعلى ضوء النتائج احملققة       

ضرورة مواصلة اهودات املبذولة من قبل السلطات احمللية عرب كل البلديات الوالية  ومسامهة منا يف توضيح هذه 

  :وهي كالتايل استخلصنهاهذه النتائج اليت  مكمأماالرؤية نطرح 

  الوالية منطقة فالحية و رعوية خاصة يف تربية املواشي و الدجاج وهذا نطرا للمناخ املعتدل فيها أن - 

زراعة احلبوب تعتمد كليا على األمطار ومتارس بصفة قليلة يف اغلب مناطق الوالية وهي يف تناقص رغم امهيتة يف - 

  لغذائي للبلد حتقيق األمن ا

غري كافية و يستدعي  أاه هذا بفضل برنامج التجديد الفالحي اال 34479  إىلزيادة املساحة املسقية لتصل - 

  يف توسيعها  اإلسراع

  مهاك تطور كبري يف تربية الدجاج اللحم- 

 5البطاطس قبل  حيث ال ننسى ان اجلزائر كانت تستورد األخريالبطاطس خاصة يف املوسم  إنتاجحتسن - 

   األخريةسنوات 

 األراضياملسطرة و هذا قصد جتديد  األهدافمن  %96بنسبة   األمسدةاستعمال   وصول نسبة اجناز- 

  ة يف رفع منو القطاع الفالحيمهمالفالحية و توسعها و تعترب نسبة كبرية و 
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  الخاتمة العامة 

تغيريات عميقة  إحداث إىلالتنمية الفالحية اضطرت الدولة جلزائرية  إىلنظرا ملكانة القطاع الفالحي يف الوصول 

و  من النماذج تنمية  الفالحية الكثرياالكتفاء الذايت و لقد كانت هناك  إىليف البنيان الفالحي و تطويره للوصول 

و رغم احملاوالت العديدة و  األوىليف تفعيل دورها يف التنمية االقتصادية و اعتبارها حمرك هلا خاصة يف مراحلها 

و خاصة للتنمية يف الدول  النامية  كأسلوبتبقى قاصرة   أا إالعملية التنمية الفالحية  إلدارةالتوجهات اجلديدة 

كل مؤهالت اليت جتعل اجلزائر بلدا فالحيا   إظهارننا من استبيان و معاجلاتنا للموضوع مك إنيف الوقت احلاضر  

و االحتياط الكبري للمياه اجلوفية كل ذلك جيرب الدولة  األراضيو تنوع املناخ و اتساع  األقاليمبامتياز  فاختالف 

  الالزمة للنهوض بالقطاع الفالحي  تدابريعلى اختاذ 

يف االهتمام ذا القطاع حيث رصدت له نفقات هامة يف امليزانية  تتوانالدولة مل  أنو ما ميكن الوقوف عليه هو 

  :عديدة  ألسباباملتخذة اختلفت  اإلسرتاتيجية أنالسنوية غري 

القطاع الفالحي كغريه  إلصالححيث سارعت احلكومة ففي مرحلة التسيري الذايت كانت مباشرة عقب االستقالل 

كل اخلاصة متكن من القيام بالتسيري الذايت و لكن السياسة املعتمدة من طرف الدولة اهليا  نشأتأفمن القطاعات 

غري  األرباح تقسيمالعمال يف التسيري و  إشراكيستخلص منه انه حل ظريف استعجايل كان يراد به يف هذا السياق 

كومة فكان البد من البحث التسيري جعل الفوضى و العشوائية مسة هذه املرحلة رغم مراقبة احل بأموراجلهل  أن

  .عن البديل 

 إىلغنية مبضموا و سليمة  أافكان البديل ما يسمى بالثورة الزراعية  وهو نظام جديد لتسيري القطاع و رغم 

احلق للفالح البسيط و رفع شعار  إعطاءالفالحية و  لألراضيكالتوزيع العادل   اإلنسانيةحد البعيد يف مبادئها 

 إالمن مزايا االستغالل و كل ما جاء به هذا النموذج  أشكالا االهتمام بالريف و القضاء على ملن خيدمه األرض

كظهور   أسبابعدة  إىل إرجاعهامن خالل الدراسة ميكن  استخلصنهاان عدم جناحه من خالل النتائج اليت 

  .البريوقراطية و انتشار الرشوة و السرقة و التغييب

خالل هذه الفرتة اليت متيزت اخنفاض العائدات البرتولية  فأكثر أكثرالفالحي تتعقد مشاكل القطاع  بدأتمث 

اهليكلة اليت كانت نتائجها اهلامة  إعادةتعييد النظر يف اخلطة اليت رمستها فجاء قانون  أنفكان البد على الدولة 

فظهر  إصالحل القانون و جاء و تعاونيات على الفالحيني الستغالهلا بشكل الفردي و لكنه فش األراضيتوزيع 
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م املتعلق باستصالح االراضي و حيازة امللكية العقارية مث اصالح اخر  1983اوت  31يف  18/83مرسوم 

برنامج الذي اعطى اهتمام للقطاع اخلاص و تدعيمه مث بدات  1987متثل يف قانون املستثمرات الفالحية سنة 

حترير انتاج الزراعي و أسعار السلع الزراعية ماعدا بعض من اهدافه يف مطلع التسعينات و كان  التعديل اهليكلي

االانه مل يؤدي بالنهوض بالقطاع الفالحي يف ظل اخنفاض  احملاصيل االسرتاتيجية و خوصصة القطاع الفالحي

و   العائدات النفطية  

صاد السوق شهدة اجلزائر عدة و يف بداية القرن احلايل و مع استمرار ركود القطاع الفالحي و يف ظل حتول لالقت 

حيث خصص له غالف مايل قدره  بسياسة االنعاش االقتصادي فبدأتبرامج التنموية اليت هي حمور دراستنا 

 هي مضمون هذه السياسة و كانت اهدافها  برنامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية و كان  ,مليار دينار55.9

يف االنتاج  بكل أنواعها، وكذا رفع اإلنتاج و املردودية و هذا ما الحظنا فيه حتسن معترب توسيع األراضي الفالحية

ه يف ظل سياسة االنعاش  443337و االراضي املسقية حيث ارتفعة مبقدار و كذلك توسيع شبكة املياه 

الدولة اضطرت   2003و يف ظل ارتفاع عائدات النفط خاصة يف بداية سنة ,   2004- 2000االقتصادي 

  - 2004من خالل برنامج دعم النمو االقتصادي   املخطط الوطين للتنمية الفالحية اىل زيادة الدعم برنامج

و  من اجل  جزائري دينار مليار 300حبوايل القطاع هذا متويل اعتمادات قدرت حيث هذاله  و كان  2009

حيث و ضعت الدولة اجلزائري برنامج مخاسي  إسرتاتيجيتهاللقطاع الفالحي كان البد من تغيري  أكثرحتسني  

 اخلمس مدى على دينار مليار 600 حبوايل يقدر مايل ظرف للقطاع الفالحي خصص حيث 2014- 2010

الباقي  أما الفالحي التجديد برامج أجل من سنويا دينار مليار 120 قيمته مبا أي 2014- 2010سنوات 

 نظام تعزيز خالل من الفالحني مردود ومحاية تنظيمو هذا قصد و تنمية القدرات البشرية   الريفي فكان لتجديد 

 الفالحية املنتجات على املتزايد وامتداده البطاطس جمال يف الواسع ذات االستهالك الفالحية املنتجات ضبط

 ... والبذور والشتالت والري والتسميد املكننة، دعم خالل من االستهالك واسع اإلنتاج تكثيفو  األخرى

و من اجل تعزيز تقييمنا قمنا بدراسة تطبيقية لربنامج اخلماسي  واللحوم والبطاطس واحلليب للحبوب بالنسبة

لوالية مستغامن و هذا حسب املعطيات املعطى لنا من قبل السلطات الفالحية للوالية حيث كانت مابني فرتة 

 إىلزيادة معدل النمو ليصل  2012ث الحظنا يف سنة حي 2015و قليل من معطيات لسنة  2014- 2010

الكثيف الذي كان عامل مهم  األمطارننسى نسبة اطل  وهذا لفعالية سياسة التجديد الفالحي و ال  %   68

    % 3.19 إىلو لكن سرعان ما اخنفض معدل النمو ليصل يف ارتفاع هذه النسبة 
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  : الفرضيات اختبار

  : ا�و���ن ��ل درا����� ھذه �ؤ�د  
	� ا��ر��� 

و  لنسبة البطالة تقليصساهم  القطاع الفالحي يف زيادة الناتج الداخلي اخلام لالقتصاد الوطين و  حبيث  -

و نسبة ملسامهة   %12.22لكن بنسب قليلة فبالنسبة ملسامهة القطاع الفالحي يف ناتج احمللي اخلام بلغة 

  %8.7هي  اإلمجاليةاليد العاملة يف قطاع الفالحي يف اليد العملة 

 :و نؤكد خطا الفرضية الثانية  -

وهذا بديل للعائدات النفط   صبحت مما يؤهلها الن  االنتاج  الفالحي تكثيفالربامج التنموية إىل  تؤديمل  -

 احلبوب بلغت الصادرات  %35حيث بقية يف حدود  ما الحظناه يف عدم حتقيق زيادة يف االكتفاء الذايت

فشلة الربامج التنموية  إذنمليار دينار  955.9مقارنة مع ما انفق ما قيمته  2011مليون دوالر يف  181

  التنمية الفالحية  يف حتقيق 

نار مليار دي 955.9الطائلة اليت منحت للقطاع الفالحي  األمواليف ظل : نؤكد صحة الفرضية الثالثة   -

حكيمة  إسرتاتيجيةو هذا يدل على عدم وجود نظرة   حنقق األمن الغذائي مل انه مازلنا  إالمليار دوالر 

 الفالحية  الفالحي و حتقيق التنمية  اإلنتاجتساعد على تكثيف 

 التوصيات

ميكن يف هذا اال تقدمي بعض االقرتاحات  إليهاعلى ضوء دراستنا للموضوع و بعد استعراضنا لنتائج املتوصل 

  :التوصياتو 

نالحظ أن نسبة التشغيل يف القطاع ألفالحي ضئيلة مقارنة  بأمهية القطاع و بعد دراسة التطبيقية و استفسارنا - 

لدى بعض الفالحني وجدنا عزوف الشباب عن العمل يف هذا القطاع و مطالبة الشباب بالعمل يف جمال أكثر 

  لفالحي  اهلذا البد من إقامة برامج و مراكز و نوعية و تأهيل الشباب و تشجيعهم على خدمة القطاع  راحة و

للبلد هو حتقيق األمن الغذائي وهذا لعدم الرضوخ للدول األخرى و استقالل  أن هدف من  إسرتاتيجية الفالحية- 

 إعادةو هلذا جيب  %35قرارها و الحظنا أن نسبة االكتفاء الذايت خاصة يف حمصول احلبوب هو يف حدود  

  الغذائي يف ظل زيادة مستمرة لعدد السكان  األمناسرتاتيجة الفالحية و تراعى فيها حتقيق 
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يف  إليهااستقرار السياسي لوضع رؤية واضحة متاما عن القطاع يف ظل النقائص املوجودة و تطرقنا  البد من- 

ط سيطرته على دواليب احلكم و الذي سو هذا ما لن يتحقق يف وجود عامل املال السياسي الذي باملوضوع 

  فها االقتصاد اجلزائريهو حتقيق املنفعة اخلاصة و هذا ما جتلى يف ملفات الفساد اليت عر  األساسيهدف 

توسيع االستثمارات األجنبية ليشمل القطاع ألفالحي على غرار قطاع الطاقة و الصناعة و هذا يف ظل وجود - 

احلبوب على  إنتاجإمكانات خامة غري مستغل خاصة يف الصحراء و ما فيها من مياه اجلوفية القادرة على تطوير 

و تعترب بطاطس واد  سنوات و اآلن نقوم بتصديرها  5قبل  باستريادهاغرار إنتاج البطاطس الذي كنا نقوم 

الصوف من أحسن منتجات يف العامل وفقا لشركة اإلماراتية اليت قامت بتصديرها و هذا يساعد يف احلصول على 

      العملة الصعبة 

  :افاق البحث 

الغذائي فيمكننا طرح  األمنستوى حتقيق  امل إىلتساعد يف ترقية القطاع الفالحي  إسرتاتيجيةيف ظل عدم وجود 

  الغذائي  األمنيف حتقيق  األجنبيةمدى فاعلية االستثمارات : التالية من خالل التوصيات السابقة  وهي  إشكالية
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  :الملخص

 إميانا, الفالحي و تطويره  بالقطاعالنهوض  إىلسعت اجلزائر منذ االستقالل و الزالت تسعى حىت اليوم           

قيادة التنمية الشاملة املستدامة  بإمكااو توفري قاعدة متينة , يادة صادراا خارج احملروقات ز قادر على  بأنهمنها 

اىل توظيفها يف خمصصات مالية معتربة سعت  اجلزائر ضمن براجمها التنموية املتعاقبةت وهلذا فقد حدد,يف البالد 

و تعاجل , وفق برامج حمددة و مدروسة متس خمتلف جوانبه, ارات ضخمة لتنمية هذا القطاعاملشاريع و االستثم

فوفرت التمويل الالزم ,عنصر البشري و املادي على حد السواء  اهم املشاكل اليت يعاين منها حيث استثمرت يف 

  .يف هذا القطاع االدعاءاملعرفة يف حتسني مستوى  إدارةعلى تعزيز دور  ووظفت البحث والتطوير مركزة

التباين  اىل  إضافة,اجلزائر الزالت تتخبط يف مشاكل سوء التسيري و ضعف املتابعة و الرقابة  أنو رغم         

حىت وان كان  - اثر ملموس األخريةهلذه  أن إال, و مشاريع  الربامجبني املخطط وما يتم تنفيذه من  الواضح

تغيريات اجيابية يف القطاع و حتقيق تقدم يف نسب النمو الفالحي الذي يزيد من  إحداثيف –ضعيفا نوعا ما 

  .مسامهة القطاع يف الناتج اخلام و الذي يؤدي بالضرورة اىل ارتفاع نسب منو االقتصاد اجلزائري ككل 

  نسبة النمو االقتصادي, التنمية الفالحية ,الربامج التنموية : مات المفتاحيةلالك

Résumé :  
               Depuis l'indépendance, l'Algérie a cherché et cherche encore à ce jour pour la 
promotion et le développement du secteur agricole, avec la conviction qu'il sera en mesure 
d'augmenter leurs exportations en hors hydrocarbures, et fournir une base solide peut conduire 
à un développement global durable dans le pays, donc, l'Algérie a identifié en cours de 
développement successif programmes dotés d'enveloppes financières cherchant à employer 
dans les projets et les investissements pour le développement de ce secteur, conformément 
aux programmes spécifiques et une touche réfléchie dans ses divers aspects et de résoudre les 
principaux problèmes affligeant ; investis chez les humains et physiques semblables, 
finançant et engagé Recherche et développement axé sur le renforcement du rôle de la gestion 
des connaissances à améliorer son rendement dans ce secteur.  
         Bien que l'Algérie toujours encore engluée dans les problèmes de mauvaise gouvernance 
et le manque de suivi et de contrôle, en outre à la disparité apparente entre le graphique et la 
mise en œuvre des programmes et projets, mais l'impact tangible — même si un peu faible- à 
apporter des changements positifs dans le secteur et le progrès dans les proportions croissance 
du secteur agricole, ce qui augmente la contribution du secteur au produit intérieur brut, ce qui 
nécessairement conduire à des taux élevés de croissance de l'économie algérienne dans son 
ensemble.  
Mots clés: les programmes de développement, Les plans de relance économique, le 
développement agricole, les taux de croissance de l'économie. 

 




