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 :ملخـــص
خالل الفترة لفالحي ا القطاع على أداء صالحات االقتصاديةإلإبراز أثر اتهدف هذه الدراسة إلى      

اع الفالحي في االقتصاد مكانة القطتحليل المستدامة، وذلك من خالل  لتحقيق التنمية( 0222-0202)

، في إطار برامج انعاش االقتصاد الوطنيلدولة ا المبذولة من طرف جهودال، واستعراض الجزائري

باإلضافة إلى تشخيص واقع وتحديات التنمية الفالحية في الجزائر عموما ووالية قالمة على وجه 

 .لتحقيق التنمية المستدامة الخصوص

ة الثالثة لم يكن أولوية في سياسات األلفي مطلعوتوّصلت الدراسة إلى أّن االهتمام بالقطاع الفالحي      

 تااالستثمار الدولة على أرض الواقع، بل كان في الخطاب الرسمي فقط؛ فقد عانى من تهميشه في مجال 

كما أّن أداء القطاع الفالحي في . ، وكانت النتائج ضعيفة مقارنة باألغلفة المالية المخّصصة لهالعمومية

المطلوب بالرغم من اإلمكانات الفالحية الموجودة، ويعود ذلك إلى والية قالمة لم يرق إلى المستوى 

االستغالل غير األمثل للثروات الفالحية من جهة، وغياب أو تغييب الثقافة الفالحية من جهة أخرى، في 

ة ، وبيروقراطيتغّيرات المناخيةظل مشكل العّقار الفالحي، وعزوف الشباب عن العمل في الفالحة، وال

 فيذ البرامج الفالحية، مّما أّثراإلدارة المحلية وسوء التسيير، زيادة على عدم إشراك الفالح في إعداد وتن

 .في قدرة الوالية على إرساء دعائم تنمية شاملة ومستدامة

 :الكلمات الدالة
سياسة التجديد  ؛ والريفية المخطط الوطني للتنمية الفالحية؛  صالحات االقتصاديةإلا ؛ القطاع الفالحي 

 .التنمية المستدامة ؛ الفالحي والريفي
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Résumé: 

     L’objectif de cette étude est de montrer l’impact des réformes économiques sur la 

performance du secteur agricole durant la période (2000-2013) pour parvenir à un 

développement durable, à travers d’analyser la place du secteur agricole dans l’économie 

Algérienne, et d’examiner les efforts déployéspar l’Etat dans le cadre du programme de la 

réanimation de l’économie nationale, et en plus de diagnostiquer  la  réalité et les défis du 

développement agricole en Algérie en générale et de la Wilaya de Guelma en particulier  

pour parvenir à un développement durable. 

     L'étude a conclu que le secteur agricole n'était pas une priorité dans les politiques de 

l’État au début du troisième millénaire, mais seulement dans le discours officiel, alors il a 

souffert de la marginalisation concernant  des investissements publics, et les résultats étaient 

faibles par rapport aux enveloppes financières. En fait, la performance du secteur agricole 

dans la wilaya de Guelma n'a pas été à la hauteur au niveau requis, malgré l’abondance des 

potentiels agricoles; en raison de l'exploitation non-optimale des ressources agricoles d'une 

part, et le manque ou l'absence de la culture agricole, d'autre part, à la lumière du problème 

du foncier agricole, et de la réticence des jeunes à travailler dans l’agriculture, des 

changements climatiques, ainsi;  la bureaucratie de l'administration et la mauvaise gestion 

locale, et la non- participation de l'agriculteur dans la préparation et la mise en œuvre des 

programmes agricoles, affectant la capacité de la Wilaya  à assister pour un développement 

global et durable. 

Les Mots Clés:  

Secteur Agricole ; Réformes Economiques ; Plan National de Développement Agricole et 

Rural ; Politique de Renouveau Agricole et Rural ; Développement Durable. 
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Abstract: 

     The objective of this study is to show the impact of economic reforms on the performance 

of the agricultural sector during the period (2000-2013) to achieve sustainable development 

through analyzing the place of agriculture in the economy Algerian, and to examine efforts by 

the state under the program of rehabilitation of the national economy, and in addition to 

diagnosing the reality and challenges of agricultural development in Algeria in general and 

Guelma especially for achieving sustainable development.  

     The study concluded that the agricultural sector was not a priority in government policies 

at the beginning of the third millennium, but only in the official discourse, then it has suffered 

from marginalization on public investment and results were low compared to the financial 

envelopes. In fact, the performance of the agricultural sector in Guelma has not been up to 

the required level, despite the abundance of agricultural potential; due to the non-optimum 

utilization of agricultural resources on the one hand, and the lack or absence of crop 

production, on the other hand, in light of the problem of agricultural land and the reluctance 

of young people to work in agriculture, climate change, as well; the bureaucracy of the 

administration and poor local management, and the non-participation of the farmer in the 

preparation and implementation of agricultural programs, affecting the ability of the Wilaya 

to attend for a comprehensive and sustainable development. 

Keywords:  

Agricultural Sector ; Economic Reforms ; National Agricultural and Rural Development  

Plan ; Agricultural and Rural Renewal Policy; Sustainable Development. 
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 التقديرشكر وال
النيّب األمني وعلى آله وأصحابه وذّريته، ومن تبعه  على والسالم والصالةرّب العاملني،  هللاحلمد 

  :وبعد. باحسان إىل يوم الدين

 لهيتقّب أن راجيا العمل هذا إلجناز وفقين الذي عمةوالّن ةاملّن صاحب أوال هلل والشكر احلمد إّن

 .به وغريي وينفعين حسنا قبوال يمّن

 "الرضى بعد احلمد ولك رضيت، إذا احلمد لك و ترضى، حتى احلمد لك اللهّم"

 الفاضل أستاذي إىل تقديروال الشكر عبارات بأمسىبدء، وأصالة عن نفسي؛ أتقّدم ذي بادئ      

 إخراج سبيل يف وجيهوت جهد من يل هريّس ماّ كل على خري الدين معطى اهلل الدكتور األستاذ

 ،اإلداريةمشاغله رغم إىل النور ا العمل هذ

 العمل، هذا مناقشة تفّضلوا بقبول الذين كرامال ألساتذةإىل ا شكري خبالص مأتقّد كما

 ، الواسع فضله من جزاء خري وجزاهم فيهم اهلل فبارك

الالزمة إلمتام هذه ئق والوثامن ساعدني يف احلصول على املعطيات االحصائية أشكر كذلك كّل كما 

  :وخارجها الواليةداخل الدراسة من اإلطارات العاملني مبختلف اهليئات احلكومية 

 الغابات؛ حمافظة -                                     ؛مديرية املصاحل الفالحية -

                    ة والتنمية الريفية؛بنك الفالح -               ابعة امليزانية؛               الربجمة ومتمديرية  -

 املعهد الوطين للفالحة باحلراش؛ -              الصندوق اجلهوي للتعاضد الفالحي؛           -

 الفالحي املتخّصص؛ املتوسط املعهد التكنولوجي  -

 (ANSEJ, CNAC, ANGEM, ANDI)التشغيل احمللية دعم وكاالت  -
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 ـهــــدا اإل
  نــــــــــــالكرميي ديَّـــــــــوال ودــــــالوج يف من لىـــــــأغ إىل

 فيهما وباركرعامها و هللحفظهما ا

 ةـــــــورمح ةوّدـــــم يتــــــــــراد عائلوتي وأفــــــإخ إىل

 العلم نور على عیين وفتح علمين من كّل إىل

 واألصدقاء هلاأل كّل إىل

 .دعاء وأ بكلمة ولو وأيدني معنويا دعما يل مقّد من كّل وإىل

 

 ...املتواضع العمل هذا هؤالء أهدي كل إىل                                                       
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 رقم الصفحة اجلدول عنوان رقم اجلدول

 00 الفرق بين النمو والتنمية (0-0)الجدول 
 02 فهوم التنميةمراحل تطّور م (4-0)الجدول 
 061 (0202-0222)تطّور مؤّشرات الناتج الفالحي في الجزائر خالل الفترة  (0-3)الجدول 
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 072 (0200-0222)الجزائر خالل الفترة في تطّور الثروة الحيوانية  (3-3)الجدول 

 (2-3)الجدول 
 تطور حصيلة الصادرات والواردات الغذائية في الجزائر خالل الفترة 

(0222-0202) 
076 

 (2-3)الجدول 
تطّور حجم االستيرادات الجزائرية ألهم المواد الغذائية االستراتيجية للفترة 

(0226_0202) 
072 

 020 (0200-0222)خالل الفترة في الجزائر تطّور حجم اإلمدادات الغذائية  (6-3)الجدول 
 012 (0200/0202)التوزيع العام لألراضي الفالحية في والية قالمة للموسم الفالحي  (7-3)الجدول 

 (8-3)الجدول 
توزيع المستثمرات الفالحية في والية قالمة خالل الموسم الفالحي 

(0200/0202) 
010 

 017 0202مة لعام التوزيـــع العام لسكان والية قال (9-3)الجدول 
 011 0202هيكل التأطير الفني لقطاع الفالحة بوالية قالمة لعام  (10-3)الجدول 
 020 (0202-0221)تطور حظيرة العتاد الفالحي في والية قالمة خالل الفترة  (00-3)الجدول 

 تطور حجم التمويل بصيغة القرض الرفيق في والية قالمة خالل الفترة  (04-3)الجدول 
(0222-0202) 

002 

 002 (0202_0200)تطّور حجم الثروة الحيوانية المؤّمنة في والية قالمة خالل الفترة  (03-3)الجدول 

 (02-3)الجدول 
لفترة خالل اتطّور حجم التأمين في مجال اإلنتاج النباتي بوالية قالمة 

(0200_0202) 
002 

 027 المشّرع الجزائريسب حالصغيرة والمتوّسطة  اتمؤّسسالتعريف  (02-3)الجدول 

توزيع المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة الخاّصة في والية قالمة حسب قطاعات  (06-3)الجدول 
 022 (0200-0227)النشاط االقتصادي خالل الفترة 

 (07-3)الجدول 
من طرف الوكالة الوطنية لتطوير توزيع المشاريع االستثمارية المصرح بها "

 (0202-0220)خالل الفترة  قالمةفي والية  االستثمار
010 

 (08-3)الجدول 
 تشغيل الشبابدعم حصيلة المشاريع الممّولة من طرف الوكالة الوطنية ل

 011 0202في والية قالمة منذ بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة 

 (01-3)الجدول 
حصيلة المشاريع الممّولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في 

 0202ية قالمة منذ بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة وال
016 

حصيلة المشاريع الممّولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في  (41-3)الجدول 
 011 0202والية قالمة منذ بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة 
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 (40-3)الجدول 
منذ  الفالحي في والية قالمةدور هيئات دعم االستثمار المحلي في دعم القطاع 

 022 0202نهاية سنة غاية بداية النشاط إلى 

 062 (0221-0220)مضمون برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي للفترة  (0-2)الجدول 

 توزيع المخّصصات المالية الخاّصة بدعم القطاع الفالحي خالل الفترة  (4-2)الجدول 
(0220-0221) 

062 

 067 (0221-0222)برنامج التكميلي لدعم النمو للفترة مضمون ال (3-2)الجدول 
 070 (0201-0202)للفترة  المخطط الخماسي للتنميةمضمون  (2-2)الجدول 

لفترة الفالحي ضمن المخططات التنموية في الجزائر خالل ا مكانة القطاع (2-2)الجدول 
(0220-0201) 

072 

 (6-2)الجدول 
 مج االنعاش االقتصادي في والية قالمةضمن برا يفالحقطاع المّخصصات ال

 (0202-0222)خالل الفترة 
071 

 (7-2)الجدول 
 القطاع الفالحي في والية قالمة خالل الفترة  تمويلبالصناديق الخاّصة 

(0222-0202) 
076 

لة في إطار الصندوق الوطني للضبط والتنمية حصيلة المشاريع االستثمارية المموّ  (8-2)الجدول 
 206 (0226-0222)في والية قالمة خالل الفترة  الفالحية

 (1-2)الجدول 
حصيلة المشاريع االستثمارية الممولة في إطار الصندوق الوطني لتنمية االستثمار 

 (0222-0226)الفالحي خالل الفترة 
202 

 الحصيلة اإلجمالية للمشاريع المدعمة من طرف صناديق الدولة في والية قالمة (01-2)الجدول 
 (0222-0222)الل الفترة خ

202 

 (00-2)الجدول 
 نتائج التحقيقات الميدانية لمحافظة الغابات في إطار االستفادة

 (0227-0222)من مشاريع التنمية الريفية خالل الفترة 
202 

 جاعة في مجال اإلنتاج النباتي في والية قالمة للفترة أهداف عقود النّ  (04-2)الجدول 
(0221-0202) 

216 

 (03-2)جدول ال
جاعة في والية قالمة للفترة تطّور معّدل نمو اإلنتاج النباتي حسب عقود النّ 

(0221-0202) 216 

 (02-2)الجدول 
 جاعة في مجال اإلنتاج الحيواني في والية قالمةأهداف عقود النّ 

 (0202-0221)للفترة 
217 

 جاعة في والية قالمةلنّ ي حسب عقود االحيوانتطّور معّدل نمو اإلنتاج  (02-2)الجدول 
 212 (0202-0221)للفترة 

 (06-2)الجدول 
 جاعة في مجال التنمية الريفية في والية قالمةأهداف عقود النّ 

 (0202-0221)للفترة 
211 

 220 (0202-0222)ر المساحات الفالحية في والية قالمة خالل الفترة تطوّ  (07-2)الجدول 
 267 0202لعام  الوطني اإلنتاج الفالحيمة في مساهمة والية قال (08-2)الجدول 
 270 ناعة الغذائية في والية قالمةتوزيع مؤّسسات الصّ  (01-2)الجدول 
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 قائمة األشكال

 رقم الصفحة الشكل عنوان رقم الشكل

 26 المقاربة ثالثية األبعاد للتنمية المستدامة (0-0)الشكل 

 (0-3)الشكل 
في الناتج المحلي الخام في الجزائر خالل الفترة تطور مساهمة الناتج الفالحي 
(0222-0202) 062 

 066 0202 عاممساهمة قطاعات النشاط االقتصادي في الناتج المحلي الخام في الجزائر  (4-3)الشكل 
 070 (0202-0222)تطّور مساهمة القطاع الفالحي في التشغيل في الجزائر خالل الفترة  (3-3)الشكل 
 071 0202هيكل العمالة حسب قطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لعام  (2-3)الشكل 
 077 (0202-0222)لفترة خالل االجزائر في تطّور الميزان التجاري الغذائي  (2-3)الشكل 
 021 التقسيم العام لألراضي الفالحية في الجزائر (6-3)الشكل 
 010 ية قالمةتقسيم األراضي الفالحية الكلية في وال (7-3)الشكل 
 010 توزيع األراضي الفالحية المستغّلة في والية قالمة (8-3)الشكل 
 016 توزيع سكان والية قالمة بين الريف والمدينة (1-3)الشكل 
 012 0202عام توزيع اليد العاملة في والية قالمة حسب قطاعات النشاط االقتصادي  (01-3)الشكل 

 نين في مجال اإلنتاج الحيواني في والية قالمة خالل الفترة تطّور عدد المؤمّ  (00-3)الشكل 
(0202-0202) 

001 

 (04-3)الشكل 
في والية قالمة خالل الفترة في مجال اإلنتاج النباتي نين تطّور عدد الفالحين المؤم  

(0202-0202) 
007 

 لفترة خالل االعتاد الفالحي في والية قالمة  تطّور عدد المؤّمنين في مجال (03-3)الشكل 
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 تمهيـــــــد

في أعقاب الحرب العالمية )لعشرين كان ميالد الفكر التنموي في أواخر األربعينيات من القرن القد      

، ارتبطت نشأته بمجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والموروثات الفكرية إذ، (انيةالث

النمو االقتصادي عن طريق إحداث معّدل التي جعلت معنى التنمية ينحصر في مجّرد العمل على رفع و 

 .آنذاككان يمّثل مؤّشر التنمية  حيثزيادة في نصيب الفرد من الدخل، 

ي مفهوم التنمية وفي طرق قياسها، الت واسعة في ذات السياق، بدأت العقود األخيرة تشهد تحوّ وف     

مراجعة حصيلة الجهود التنمـوية ، ولكن نتيجة حسبف لجهود النظرية في اقتصاديات التنميةاليس نتيجة 

 حيث ؛التنمية المستدامة الت بلورة مفهوم، إذ كان من أهّم نتائج تلك التحوّ أيضا والنتائج التي أسفرت عنها

 مي بقضايا البيئة وحماية المواردالتي ظهرت مع بداية االهتمام العال الحديثةالتنموية من المفاهيم  يعدّ 

 بداية اصطدام مطالب حماية البيئةإذ شّكلت  ،الرشيدة الطبيعية من االستنزاف واالستخدامات غير

 مستقبلية وال االعتبارات البيئيةاالعتبار حاجات األجيال الالتي لم تأخذ بعين  بمطالب التنمية االقتصادية

 .اإلنسان الطامح الى الرفاهية التي عّكرت صفو حياة

ومات والدول ّتجاه شعوبها، فأصبح لقد أصبحت التنمية المستدامة مع الزمن أحد أهّم مسؤوليات الحك     

بر منفعة اقتصادية واجتماعية دون أك من الضروري أن تستغّل مواردها المتاحة بالشكل الذي يحّقق

 .على تلبية حاجاتها المساس بقدرة األجيال الالحقة

اقتصاد جديد بالكامل، اعتمدت في  إّن الجزائر وكباقي دول العالم التزمت بعد استقاللها بإرساء     

 وهو ما أفرزترول، تمويل مشاريعه على ايرادات ميزانيتها الذي ُتغّذى بصفة كبيرة من عائدات مبيعات الب

إلى مستويات لم تستطع الدولة  0126مشاكل اقتصادية عديدة، خاّصة بعد تراجع أسعار البترول سنة 

 .تحّمل مسؤولياتها بحكم اعتمادها شبه الكلّي على عائدات البترول

 البالد رار فياسّي جعل القائمين على القيومنذ بداية العشرية األخيرة بدأت تظهر بوادر انفراج أمنّي وس   
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وذلك بركب التنمية الحاصل في العالم،  يفّكرون في تعويض الخسائر الحاصلة آنذاك ومحاولة اللحاق 

نشاط االقتصادي العالمي، وارتفاع باالستفادة من الظروف االقتصادية العالمية التي تمّيزت باّتساع ال

 .طقة شمال إفريقياالطلب على مصادر الطاقة التي تحوز الجزائر جزءا منها في من

إلى األمام، مّما انعكس على جّل  إّن الظروف االقتصادية والمالية المناسبة دفعت بعجلة التنمية     

ساسا بالحماسة لمواصلة االستفادة المتغّيرات االقتصادية الكلية، وأفرز في نفوس القائمين على القرار إح

عليها إجماال اسم برامج اإلنعاش  نموية أطلقمن هذه الطفرة، الشيء الذي ترجم في شكل برامج ت

تدامة قوامها دعم البنية التحتية االقتصادي، إذ سعت الدولة من خاللها إلى تحقيق تنمية اقتصادية مس

لبديل ، كونه يعّد اللدولة، وذلك من خالل النهوض بمختلف القطاعات الهاّمة، ومنها القطاع الفالحي

 .ياسات اإلصالحية في الدولةالحقيقي الذي يمكنه تجسيد الس

د النظر في نماذج التنمية وُرسمت عي، حيث أُ تغّيرات وتجديدات هاّمة لقد شهد القطاع الفالحي     

ت العديدة التي شملت طرق التنظيم خطط عملية ترمي إلى تطويره، وتجّلى ذلك من خالل اإلصالحا

واتُّخذت تدابير تحفيزية لفائدة  متنامية، وأنماط اإلستغالل، كما رصدت له مخّصصات مادية وبشرية

شواط معتبرة على درب تحقيق األمن الفالحين قصد مضاعفة انتاجهم كّما ونوعا، األمر الذي أتاح قطع أ

 .الغذائي الذي ال يمكن فصله عن األمن القوميّ 

ظرا للدور الذي نعلى الدولة أن تولي القطاع الفالحّي عناية خاّصة،  استوجبوعلى هذا األساس،      

 كإستراتيجيةو يمكن أن يلعبه كقطاع خالق للثروات ومساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 

لضروري االعتماد عليه للتنويع في فمن امن دائرة الريع النفطي وبناء اقتصاد وطني منتج،  للخروج

  .قاتالموارد التي تبقى في الوقت الحالي رهينة لمداخيل المحرو 

                                                 
  الفالحة للداللة على اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني، ويشمل كذلك المكننة وتربية الحيوانات والصيد البحري والصحة الحيوانية يستخدم مصطلح

وقد كانت هناك صعوبة كبيرة في تحديد مدلول المصطلحين، ألّن الكثيرين . ، في حين يدّل مصطلح الزراعة على اإلنتاج النباتي فقط...والنباتية
 .ولهذا يتّم استخدام الفرق المبّين هنا توحيدا للمصطلح في كاّفة األطروحة. برونهما مصطلح واحد، ومنهم من يعكس مفهوم كّل منهمايعت
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اء دعائم إرس في اورئيسي امحوري ادور  يلعب أن يمكنه الفالحي القطاع أداء تفعيل فإنّ  عأوس وبنظرة     

 يجب أن، والتي الة والناجحةوضع اآلليات الفعّ  وال يتأّتى ذلك إاّل من خالل تنمية مستدامة في الجزائر،

 هذا بتجسيدها في برامج تنموية ترتكزو  وواضحة،أهداف دقيقة  تكون مبنية على معطيات واقعية وذات

 جل إحداث التنمية وتطويرها علىأوتوظيفها من  ،على ضرورة استغالل كافة الموارد المحلية المتاحة

تعتمد  ،إلحداث تنمية شاملة ومستدامة اأساسيّ  عدّ ي إذ من منطلق مبدأ البناء من أسفل،، المستوى المحلي

 .بذلك بديال دائما ومتجّددا على الموارد المحلية المتاحة لتكون

 :اشكالية الدراسة

 :في ضوء ما أشير إليه أعاله يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية للدراسة على النحو اآلتي     

 إلى أّي مدى يمكن أن يساهم القطاع الفالحي في تحقيق التنمية المستدامة؟

  :ية التاليةبناًء على اإلشكالية الرئيسية يمكن طرح التساؤالت الفرع     

  ماهي السياسات والبرامج التنموية التي طّبقتها الجزائر بداية األلفية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة؟

 ماهو نصيب القطاع الفالحي منها؟ و

 ما المكانة التي يحتلها القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني؟ 

 الحي عبر سياساتها التنموية المتعاقبة مطلع هل أولت الحكومة الجزائرية اهتماما كافيا بالقطاع الف

 األلفية الثالثة؟

  القدرات واإلمكانات الفالحية التي تزخر بها والية قالمة؟ وهل استغّلت بشكل يمّكنها من ماهي

 المساهمة في التنمية الفالحية محليا ووطنّيا؟

  ّر عموما ووالية قالمة على وجه التي تواجه القطاع الفالحي في الجزائ والعقبات ياتفيم تتمّثل التحد

 ؟لتعزيز متطلبات تحقيق التنمية المستدامة الخصوص
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 :فرضيات الدراسة

 تّم وضعجابة على األسئلة المطروحة، وقصد تسهيل اإلانطالقا من اإلشكالية الرئيسية للدراسة      

 :تيوفقا للنحو اآل سةدراموضوع ال ةلمعالج نطلقاكإجابة أولية لتكون أساسا وممن الفرضيات  مجموعة

 صالحات تنموية كبرى لتحقيق التنمية جزائر مع حلول األلفية الجديدة باال بادرت: الفرضية األولى

، كما المستدامة، وذلك بعد مضّي عشرية سوداء أّدت إلى تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبالد

 .فيةحظي القطاع الفالحي بمخّططات للتنمية الفالحية والري

 لقطاع ا حتلّ إلمكانات الفالحية التي تزخر بها الجزائر، يفترض أن يإلى ابالنظر  :ثانيةالفرضية ال

 في تكوين الناتج المحلي الخام، قتصاد الوطني، نظرا ألهميتهاال استراتيجية فيو  مكانة هاّمةالفالحي 

في عملية التجارة  ساهمتهمشغل للسكان، باإلضافة إلى  مناصبخلق االحتياجات الغذائية و  توفيرو 

 .وتوفير العملة الصعبة للبلد تشجيع التصدير عبرالخارجية 

 خّصصت له حيث ، أولت الحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا بالقطاع الفالحي :لثةالفرضية الثا

 السياسات أولويات مسلّ  في مةمتقدّ  مكانةللنهوض به وتطويره، فهو بذلك يحتّل  اعتمادات مالية كبيرة

 .الجزائر االقتصادية في

 فهي تمتاز بطابع فالحي بالدرجة األولىتتمّتع والية قالمة بقدرات فالحية معتبرة،  :ةرابعالفرضية ال ،

إذا ما استِغّلت هذه القدرات  إذ من الممكن أن تشّكل قطبا فالحّيا يساهم في التنمية الفالحية محليا ووطنّيا

 .بشكل رشيد وعقالنيّ 

 ل العّقار الفالحي وعزوف الشباب عن العمل في القطاع الفالحي أحد شك  يُ  :ةسخامالفرضية ال

يعيق  قد، مّما التحّديات التي تواجه القطاع الفالحي في الجزائر عموما ووالية قالمة على وجه الخصوص

 .ةالقرار لتحقيق التنمية المستدام مّتخذي
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 :أهداف الدراسة

 :ملة من األهداف كما يليتحقيق جإلى تسعى هذه الدراسة      

 النقاب عن  يتعلق بالتنمية المستدامة، وكشف تسليط الضوء على مستجدات الفكر االقتصادي فيما

 في تحقيق التنمية المستدامة؛واستراتيجياته أهمية القطاع الفالحي 

 مطلع األلفية الثالثة؛ الوقوف على دور ومكانة القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني 

  التطّرق إلى مختلف البرامج ، من خالل مطلع األلفية الثالثة اض الوضعية التنموية للجزائراستعر

في سياق  تطوير القطاع الفالحي الحكومية التي تبنتها الجزائر خالل فترة الدراسة، مع التركيز على جهود

 تحقيق التنمية المستدامة؛

 والوقوف على أهّم هياكل وآليات دعم القطاع والية قالمة،  زخر بهارصد اإلمكانات الفالحية التي ت

 الفالحي بها؛

 ؛مةوالية قال جهود السياسة الوطنية على أداء القطاع الفالحي في إبراز انعكاسات 

  الفالحي  والية قالمة بشكل أمثل في القطاعاإلمكانات الطبيعية الموجودة بالسعي الستغالل الموارد و

 ق التمّيز؛ر المتطّلبات وتحقّ وفّ ، تُ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة

  التي تواجه القطاع الفالحي في الجزائر عموما ووالية قالمة على وجه  التحدياتالعقبات و تشخيص

 .مقترحات علمية تساهم في التقليل منها ، أمال في تقديمالخصوص في سياق تحقيق التنمية المستدامة

 :أهمية الدراسة

 :وعة من النقاط، يمكن إجمالها كما يليتتجّلى أهمية الدراسة في مجم     

  األهمية الكبرى التي يحتلها القطاع الفالحي في اقتصاديات الدول، وخاّصة النامية منها، حيث

 أضحت اإلصالحات الفالحية الشغل الشاغل للسطات العمومية؛

 ةــــــــــوتلبي ج المحليــــــناتإسهامه في ال من خاللاد الوطني، ـــــه في االقتصــاع الفالحي وما يمثلــدور القط 
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 ؛خلق فرص العملقدرته على و  ،اإلحتياجات الغذائية للسكان

  معالجة مشكلة استدامة التنمية في ظل ندرة حيث أّن  ،من مواضيع الساعةالقطاع الفالحي يعتبر

الخيارات كأحد االستثمار في القطاع الفالحي تستدعي  الموارد وتحت ضغط نضوب الطاقات األحفوية،

 البديلة؛

  خاّصة وأّن الجزائر تتمّتعبحث وتقّصي كبيرينهم القطاعات التي تحتاج إلى أيعّد قطاع الفالحة ، 

حتاج فقط لسياسات ناجعة ليؤّدي الدور المنوط به في تهائلة في المجال الفالحي، ولكن  بإمكانات

 ؛لوطنيااالقتصاد 

 بالتشخيص والتحليل واقع اول بع وطني، فهي تتنطا أهمية خاّصة، ألّنها ذات سةتكتسي هذه الدرا

 على المستوى الوطني، وتخّصص في جزء منها عرض تجربة والية قالمة؛الفالحة 

  األهمية االستراتيجية لوالية قالمة، ذلك أّنها تتمّيز بخصوبة أراضيها ومناخها المعتدل وموقعها

الذي يمكن أن تلعبه في تطوير التنمية الفالحية محليا  الجغرافي الهام، وقابلية أراضيها للرّي، وكذا الدور

 .ووطنّيا

 :الدراسة دوافع اختيار موضوع

 :هانتّم اختيار موضوع الدراسة ألسباب عديدة م     

قّلة الدراسة لموضوع الفالحة على المستوى المحلي، إذ أّن أغلب الدراسات التي تّمت معالجتها هي  -

 مّما يستدعي إجراء دراسات ميدانية؛ ،..(الجزائر، الدول العربية)كلّي دراسات مسحية على المستوى ال

 ء هذا البحث كمساهمة لتكميلافتقار الدراسات التي تتناول موضوع الفالحة في والية قالمة، وبهذا جا -

ال البحث في القطاع الفالحي على الدراسات التي أجريت على بعض مناطــق الوطن، وبالتالي تثمين مج

 وى المحلي؛المست

 مـــــــ، بحكةـوالية قالممستوى على  ةــــة الفالحيــــــلمساهمة في دفع عجلة التنمياث لـــــهذه األبحمثل ه ـــــتوجي -
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  ، وفي ظل الطابع الفالحي الذي يمّيز الوالية بصفة خاّصة؛نتماء إليهااال

والية، وتكوين معلومات خاّصة تعميق التجربة العلمية والعملية، من خالل االحتكاك مع واقع ال -

بموضوع القطاع الفالحي، وذلك في إطار أهداف مخبر البحث الذي ينتمي إليه الباحث، في سبيل ايجاد 

 .المناسبة لتحقيق التنمية الذاتية المستدامة لياتاآل

 :الدراسة منهج

ك محاولة إثبات ت المطروحة، وكذلواإلجابة عن التساؤال من أجل اإللمام بكل جوانب الدراسة   

اإلصالحات الفالحية التي تبّنتها تّم استخدام المنهج التاريخي، وذلك في تتّبع مسار الفرضيات السابقة، 

 في التعريف بموضوع الفالحةوذلك تّم استخدام المنهج الوصفي، الجزائر خالل فترة من الزمن، كما 

 بشكل الموضوع بالجزائر وماهية لفالحيالقطاع ا عن واضحة صورة إعطاءوالتنمية المستدامة، وكذا 

 لبعض والمعلوماتاإلحصائية  البيانات جمع يمّكن من الذي التحليلي المنهج ضافة إلى استخدامإلاب عام،

الصلة  ات الرسمية ذاتيئاله الحصول عليها من مختلف تمّ والتي صلة بالموضوع،  لها التي الجداول

استخدام كما تّم  .القيام بتحليلها واستخالص المالحظات والنتائج لمحليا ووطنّيا، من أج بالقطاع الفالحي

 .قالمةتسليط الضوء على واقع التنمية الفالحية بوالية وذلك في ، منهج دراسة الحالة

 :تستمّد الدراسة معلوماتها وبياناتها من مصدرين متكاملين هماو      

 ائق الحكومية الصادرة عن الهيئات يات والوثتتمّثل في جمع البيانات من واقع النشر : مصادر أولية

 ؛الرسمية ذات الصلة بموضوع الدراسة

 تبية، بما في ذلك الكتب، الرسائل تتمّثل في مختلف المراجع والمقتنيات المك :مصادر ثانوية

يضاف لها الدراسات الصادرة عن ، واألطاريح، المجاّلت العلمية، المواقع المالئمة على شبكة اإلنترنت

 .ندوات والملتقيات والمؤتمرات العلميةال
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 :حدود الدراسة

 :على النحو اآلتيللدراسة  وضع حدود تمّ ة، رئيسيالشكالية اإلبغرض معالجة      

 مكانة  كاني على الجزائر، من خالل تشخيصتقتصر هذه الدراسة في إطارها الم :الحدود المكانية

 تبنتها الجزائر، مسار اإلصالحات االقتصادية التي إلى فةباإلضاالقطاع الفالحي في االقتصاد الجزائري، 

 واليةفي التنمية الفالحية  حلي، وذلك بتسليط الضوء على واقعمع أخذ نموذج للدراسة على المستوى الم

 .قالمة

 وذلك  ،(0202-0222)لفترة الممتّدة بين في ا في إطارها الزمني صر هذه الدراسةتنح :نيةالحدود الزم

ي برامج اإلنعاش االقتصادي ف طات الفالحية، ومواكبة انطالقدخول الجزائر في مرحلة المخطّ  تزامنا مع

وخاّصة على مستوى والية الفالحي،  القطاع علىالحكومية  البرامج هذه أثر إبراز ىيتسنّ  ىحتّ  الجزائر،

الفالحية  ار اإلصالحاتتتّبع مس ، وبالتاليهااحصائيات رسمية حولمن  هو متوّفروفي حدود ما  قالمة،

من التعّرض لبعض المراحل التي ، إاّل أّن هذا ال يمنع في سياق تحقيق التنمية المستدامة في هذه الفترة

 .الدراسة، وهو ما تقتضيه أهداف هذه الفترةمّر بها القطاع الفالحي قبل 

 القطاع : همايشّكالن نموذج الدراسة، ارتبطت هذه الدراسة بمتغيرين أساسيين  :الحدود الموضوعية

  .(متغّير تابع)تنمية المستدامة وال( متغير مستقل)الحي الف

طبيعية، بشرية، )عوامل التنمية الفالحية بمؤّشرات؛ تتمّثل في ويستدّل على القطاع الفالحي      

ستدّل على التنمية المستدامة بينما يُ (. برامج التنمية الفالحية والريفية)والسياسات اإلصالحية ( رأسمالية

تطّور مساحة : البعد االقتصادي واالجتماعي للتنمية المستدامة، وهي عكسبمجموعة من المؤّشرات التي ت

 تنميةاالحتياجات الغذائية؛ توفير مناصب الشغل؛ توفير تكوين الناتج الفالحي الخام؛ األراضي الفالحية، 

 .ان الريفيينالسكّ الصناعات الغذائية؛ تحسين أوضاع 
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 :الدراسات السابقة

 :اهالبعض منويمكن حصر  ،التي تّم اإلّطالع عليهااع الفالحي طحول القمن الدراسات  هناك العديد    

 أطروحة ،"اإلصالحات في قطاع الزراعة بالجزائر وآثارها على تطوره" (:0116رابح زبيري، ) دراسة .0

  .جامعة الجزائر، (سابقا)دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية 

تهدف الدراسة إلى تحليل شامل لإلصالحات التي مّست مختلف جوانب القطاع الزراعي في عالقتها      

ببعضها البعض، والوقوف على مدى شموليتها وتناسقها من جهة، وآثارها مفردة ومجتمعة على تطّور 

 . القطاع من جهة أخرى

 :إلى النتائج التالية ت الدراسةتوّصلو      

عادة اإلصالح خلق جّوا تعّدد محاوالت اإلصال - ، جعل المتعاملين في قطاع الزراعة في غير مستقرّ ح وا 

حالة ترّقب وانتظار دائمين لما قد يأتي من جديد، ومن ثّم اكتفائهم بالحّد األدنى من الجهد االستثماري 

 ور رأســوتده وّ ـــمف نـي لألرض، مّما ترّتب عنه ضعـــالريع اللــاالستغة لــح فقط بضمان مواصـــذي يسمـــال

 المال اإلنتاجي خاّصة األرض؛

فيما طّبق من إصالحات في عهد التسيير اإلداري لالقتصاد،  ةتغليب االعتبارات السياسية واالجتماعي -

في الوقت الذي كان المجتمع ينتظر من القطاع الزراعي أن يوّفر له بانتظام منتوجات ذات جودة 

 وبأسعار منخفضة؛

اعية، وترك المنطق السائد لعملها صالحات لمختلف جوانب العناصر المكّونة للبنية الزر عدم شمولية اإل -

لذي يؤّدي في كّل مّرة إلى إعادة في ارتباطها الوظيفي بالبنى المحيطة بها على ما هو عليه، األمر ا

واإلرشاد الزراعي  البحث والتكوينإنتاج اإلفرازات التي تدفع إلى القيام بإصالح جديد، من ذلك أّن سياسة 

ونشر التقنيات الزراعية العصرية  التي لم تطلها اإلصالحات أضحت عاجزة عن أداء رسالتها في تطوير

 المنتجين؛بين 
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 ع،طاة بهذا القلة من تكّفل خاص من الدو ــــجميع اإلصالحات التي عرفها القطاع الزراعي لم تكن نابع -

ّنما جاءت غالبا في سياق إعادة تنظيم ا  واالنحرافع ة إلى التسرّ ــــالقتصاد الوطني في مجموعه، باإلضافوا 

 .في اإلصالحات 

مجلة الباحث ، "القطاع الفالحي بين الواقع ومتطلبات اإلصالح"(: 0222باشي أحمد، ) دراسة .4

 . ، جامعة ورقلة(0العدد)

 المعّوقات حي، وتشخيصللقطاع الفال واإلستراتيجية االقتصادية األهمية إبرازتهدف الدراسة إلى      

 التي من المشاكل الحدّ ب كفيلة تنموية إستراتيجية يعاني منها، باإلضافة إلى وضع التي األساسية والعقبات

 وتنويع األمن الغذائي وتحقيق الغذائية التبعية حّدة من في التخفيف األساسي دوره ؤديجعله ي بغية يعرفها

 .المحروقات خارج الصادرات

 :إلى النتائج التالية الدراسة تتوّصلو      

 الزمان في ومحددة دقيقة إستراتيجية ذات زراعية سياسة وضع تتطلب الفالحي القطاع تنمية نّ إ -

 ؛إستراتيجية خلفيات ولها وعقالنية واقعية أهداف ذاتتكون و  ،والمكان

 بالنسبة الفائدة أسعار دعم مع وسهلة، وسريعة شفافة ميكانيزمات ووفق ضروريا التمويل توفيريعّد  -

 توفير قصد وهذا الخصوص، وجه على اإلستراتيجية والفروع عموما الفالحي للقطاع المقدمة للقروض

 ؛المناسب الوقت وفي الكافي التمويل

 ومااالقتصادية  لإلصالحات السلبية اآلثار تخفيف على عمليالفالحي  للقطاع ودعمها الدولة لتدخّ  -

 ؛الفالحي نتوجالم على منافسة من عنها ينجرّ 

 فيكما أّنه يساهم  الفالحين، لدى النفسي واالستقرار االطمئنان خلقي العقارية الملكية إشكالية حلّ إّن  -

 مالية قيمة له تكون الفالحي والمنتوج اقتصادي، عون الفالح أن باعتبار الفالحي للنشاط االعتبار إعادة

ستراتيجية  .الفالحي القطاع على تطفلت التي الطبقة بإبعاد وا 
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أطروحة دكتوراه دولة ، "القطاع الفالحي في الجزائر ومشاكله المالية" (:0221محمد بويهي، )دراسة  .3

 .، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر-فرع التسيير-في العلوم االقتصادية

أن أو التي يمكن طاع الفالحي تهدف الدراسة إلى رصد اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة في الق     

براز أهمية التمويل كسياسة تعمل  تكون في خدمته، والوقوف على أهمية االستثمار في القطاع الفالحي، وا 

  .، مع تبيان مدى نجاحة اإلصالحات المالية في هذا القطاععلى تدعيم القطاع

 :إلى النتائج التالية ت الدراسةتوّصلو      

 ة،ـــوالمتنوع المثمرة األشجار حقول مختلف زراعة زيادة طريق عن الفالحي لقطاعا في االستثمار أهمية -

 حاجة في الفالحي القطاع يعتبر التي الصغيرة السدود بناءو  اآلبار حفر كذاو  المسنة، الحقول تجديدو 

 ؛لها ةماسّ 

 تدعيم على عملت التي السياساتو  الوسائل أهم من يعتبر حيث ،الفالحي القطاع تمويلإعطاء أهمية ل  -

 ؛تنميته و الفالحي القطاع

 ضرورة هو األخرى القطاعات لبقية بالنسبة الجزائر في الفالحي القطاع تنمية سياسة اعتماد إنّ  -

، وأيضا الجزائر تملكها التي الشاسعة الفالحية المساحة :التالية لألسباب وذلك نفسها تفرض اقتصادية

 المائية الثروة ،الفالحية المنتوجات لمعظم صالح ممطر معتدل ناخم من عنه بيترتّ  ماو  الجغرافي الموقع

 عتنوّ ، العاملة اليدتوّفر ، اإلقتصادية الميادين من كثير في عقالنيا استغالال استغاللها يمكن التي الهائلة

مكانية، و الفالحي اإلنتاج مية وسهولة تن ،الفالحية المنتوجات من لكثير اإلنتاجية الدورات عدد زيادة ا 

 .الثروة الحيوانية

محاولة تقييم أثر اإلصالحات الفالحية الجديدة على القطاع " (:0222بوعزيز عبد الرزاق، )دراسة  .2

رسالة ماجستير ، "-4111/4112دراسة المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية -الفالحي الجزائري

 .م االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، كلية العلو -فرع التحليل االقتصادي-في العلوم االقتصادية
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ة من خالل المخطط الوطني للتنمية مدى فعالية االجراءات والتدابير المّتخذ تهدف الدراسة إلى إبراز     

 .للرفع من أداء القطاع الفالحي( 0221-0222)الفالحية والريفية للفترة 

 :إلى النتائج التاليةوتوّصلت الدراسة      

والموضوعة على أساس التوّجه بالقطاع الفالحي  0127ات التي جاءت متضّمنة في إصالح السياس -

نحو الخوصصة لم تكن سياسات رشيدة في أغلبها، كونها لم تعط الحّل األمثل ألهّم القضايا تأثيرا على 

 هذا القطاع، والمتمثّلة في مشكل العّقار الفالحي؛

 اع الحّساس، من خاللـــــــحية والريفية دفعا قويا للتنمية في هذا القطة الفالــــيعتبر المخطط الوطني للتنمي -

السياسات واإلجراءات المتضّمنة فيه، ومن خالل شموليته لجوانب هذا القطاع، حيث أّنه بعث روح الثقة 

 حي منواالطمئنان لدى المستثمرين الفالحيين ّتجاه االستثمار الفالحي، خاّصة فيما يتعّلق بالعقّار الفال

ضفاء الفعالية على المستثمرة الفالحية كوحدة لإلنتاج؛  خالل طرحه لسياسة منح حق االمتياز، وا 

التحّكم األمثل في الموارد الفالحية المتعّددة وتوجيهها لما يخدم المجتمع، يستدعي ضرورة التنسيق  -

ألهداف العاّمة للتنمية واالنسجام بين السياسات الفالحية من أجل تحقيق أهداف ايجابية تصّب في ا

االقتصادية كتحقيق مستوى هاّم من التشغيل، تحقيق فائض تجاري قابل للتصدير، الوفرة الغذائية 

 واالستقرار االجتماعي وتحسين المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع؛

لمشاكل الناتجة عن نجاح المخّطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية إلى حّد ما يعود إلى احتواء أغلب ا -

اإلصالحات السابقة كاألخذ بعين االعتبار التباينات المناخية في تصنيف وانتاج المنتجات الحيوانية، 

 .باإلضافة إلى تكريس الزراعات األساسية وتكثيفها

تقييم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر خالل "(: 0227هاشمي الطيب، )دراسة  .2

، رسالة ماجستير في العلوم "نموذج تطبيقي للمخطط بوالية سعيدة(: 4116-4111)الفترة 

 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان-تخصص اقتصاد التنمية-االقتصادية
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 اكتشاف التجارب الحقيقية لتطوير برامج الفالحة على المستوى الوطني تهدف الدراسة إلى     

 ة التوّصل إلى إعطاء صيغة مثالية لتنفيذ برامجــــدة، ومحاولــــج الفالحة بسعيــــدى نجاعة برامـــراض مواستع

 (.0226-0222)خالل الفترة  التنمية الفالحية تحت طائلة العدالة والموازنة بين جميع مناطق الوالية

 :إلى النتائج التالية الدراسة تتوصلّ و     

ّل المؤهالت التي تجعل منها بلدا زراعيا بالدرجة األولى، فاختالف األقاليم وتنّوع تتوّفر الجزائر على ك -

الكبير من المياه الجوفية، كل ذلك يجبر الدولة على اّتخاذ التدابير  يواالحتياطالمناخ، واّتساع األراضي 

 الالزمة للنهوض بالقطاع الفالحي؛

ع الفالحي، حيث رصدت له نفقات هاّمة في الميزانيات بالقطا االهتماملم تتوان الدولة الجزائرية في   -

مرحلة التسيير الذاتي، مرحلة )السنوية، غير أّن اإلستراتيجيات المّتخذة اختلفت من مرحلة إلى أخرى 

، وقد كانت تلك ...(قانون المستثمرات الفالحية، الثورة الزراعية، استصالح األراضي وحيازة الملكية،

 تحرير القطاع الفالحي لم يتّم إاّل بفّكه من القيود القانونية؛ المراسيم تترجم بأنّ 

يعّد المخطط الوطني للتنمية الفالحية عهدا جديدا للقطاع الفالحي في الجزائر، حيث بدأ االنطالق فيه  -

، حيث عرف اهتماما بالغا في جانب تطوير وتكثيف اإلنتاج النباتي والحيواني، وكذلك الجهود 0111منذ 

لة التي حّققها من خالل الدعم المالي الضخم، وظهرت بفضله برامج أخرى بعده من أجل مواصلة المبذو 

 االعتبارالعمل في الحقل الفالحي كبرنامج التنمية الريفية وبرنامج المشاريع الجوارية، اضافة إلى رّد 

 للتنمية الريفية، ومكافحة التصّحر؛

نمية الفالحية من ايجابيات، إاّل أّنه عرف العديد من بالرغم من كّل ما حمله المخّطط الوطني للت -

البيروقراطية )العراقيل، وعانى من نفس العيوب التي عانت منها اإلصالحات السابقة تقريبا، وخاّصة 

تعرقل ، وهي تعّد من أكبر العوائق التي (وانتشار الرشوة، التحايل والتزوير، انعدام الرقابة الفعلية

 .والسياسات التنموية اإلصالحات والبرامج
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مركز ، "حالة الجزائر-ديات األمن الغذائيالعربية وتحالزراعة ": (0202فوزية غربي، )دراسة  .6

 .بيروت، لبنان: دراسات الوحدة العربية

تتساءل ، حيث -حالة الجزائر-تطّرقت الدراسة إلى موضوع الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي     

ائي في الوطن العربي، وهل الزراعة العربية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص قادرة عن حقيقة األمن الغذ

 في العجزت الدراسة إلى أّن لتوصّ و  .على تحقيق االكتفاء الذاتي من المواد ذات االستهالك الواسع

 الغذائي األمن بقي مشكلةتُ  الغذائية الواردات فاتورة في المستمر واالرتفاع الغذائية للمواد التجاري الميزان

 في وبخاصة المحلي الطلب احتياجات تلبية في مزمنا عجزا تعرف الجزائرية الزراعة أنّ  يعني اممّ  ،قائمة

 الزراعي غير مقتصرة القطاع ةمهمّ  تكون سوف عليه،و . للخارج تبعيتها بذلك لتستمرّ  ،الحبوب مجال

 اهتمامه بقدر الراهنة المعطيات ظل في وغهبل يستحيل الذي الغذاء مجال في الذاتي االكتفاء تحقيق على

تقترح تنظيم القطاع الزراعي وفق أسس علمية تعتمد على ولهذا  ،الغذائي األمن مستوى بتحسين

 .االستخدام األمثل للموارد المتاحة، والعمل على توجيهها بكيفية سليمة

وير القطاع الفالحي لتحقيق التنمية تأتي هذه الدراسة لتستكمل الدراسات السابقة في مجال تطبهذا، و      

المستدامة، من خالل استعراض السياسات والبرامج التنموية التي طبقتها الجزائر في هذا السياق خالل 

والية قالمة، واستخالص مدى فعالية االصالحات راسة على ، مع إسقاط الد(0201-0222)الفترة 

ك في سبيل تبّني سياسات حكيمة من حي بالوالية، وذلالفالحية المطبقة على مؤشرات أداء القطاع الفال

 .تحقيق التنمية المستدامةفي شأنها أن تنهض بالقطاع الفالحي ألداء دوره المنوط به 

 :صعوبات الدراسة

 نيمكإذ تمام هذه الدراسة، في طريق إ ّتم مواجهتهاهناك الكثير من العوائق والصعوبات التي      

 :أتيفي ما يأهّمها  تلخيصها

  ضيع، لكنامّد وجزر بين الكثير من المو  ع الدراسة، حيث تّم المرور بفترةالصعوبة في اختيار موضو 
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 اختيار موضوع الدراسة؛ جيهات ونصائح األستاذ المشرف تمّ بعون اهلل ثّم تو  

 تّم اجراءهاالتي  ة قالمة، حيث أّن أغلب الدراساتـــيحول موضوع التنمية الفالحية في وال المراجعدرة ـــن 

قليمي، في على المستوى االالجزائر، أو  إّما حول موضوع القطاع الفالحي فيدراسات مسحية كلية؛  هي

 ؛ةــــــشملت اصالحات سابق من الوطنأخرى التنمية الفالحية في مناطق  تناولتمواضيع أخرى هناك حين 

 بالقطاع الفالحي الخاّصة بياناتالحصول على المعلومات وال صعوبات إجراء دراسة الحالة كعراقيل 

 تتضّمن معلومات دقيقة حول في الحصول على بعض الوثائق التي ، وأيضا الصعوبةفي والية قالمة

تتحّفظ عن التصريح باألرقام المختّصة  والهيئات، حيث أّن العديد من المصالح التنمية المحلية في القطاع

 ؛بالقيادة السياسية ّجة سّرية المعلومة ومساسهابح بها،الخاّصة 

 في و ، أخرى من جهة إلىواإلحصائيات المتحّصل عليها المعلومات في والتضارب الكبير تباين ال

بينها وبين الهيئات الدولية سواًء بين الهيئات الوطنية في حّد ذاتها، أو العديد من األحيان غير موّحدة، 

، حيث ات اإلحصائية بشكل دقيق في الدراسةمّما خلق صعوبة في توظيف المعطيوالمنّظمات العالمية، 

 .أن يؤّثر سلبا على االستنتاجات التي تطبع الدراسةخالف للواقع، األمر الذي يمكن أّن العديد منها م

 :هيكل الدراسة

عليه من  الدراسة، وفي إطار ما تّم الحصوللإلجابة على معالم اإلشكالية الرئيسية التي تدور حولها      

 :محتوى الدراسة وفقا للتقسيم اآلتي عرض تمّ الموضوع، فقد مراجع حول 

تّم  ؛"اإلطار النظري للتنمية الفالحية والتنمية المستدامة" الذي جاء تحت عنوان الفصل األول في     

الفالحية،  اهيم التنمية المستدامة والتنميةبمف التعّرض ألدبيات الدراسة من خالل اإللمام بكّل ما تعّلق

 :ساسية كما يليأن خالل أربعة مباحث وذلك م

 ماهية التنمية المستدامة؛: المبحث األول 

 ؛التنمية المستدامةأبعاد أهداف و : المبحث الثاني 
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 ؛-مفاهيم ومنطلقات أساسية-لتنمية الفالحيةاالفالحة و : المبحث الثالث 

 التنمية الفالحية عوامل: المبحث الرابع.  

 قــتحقي سياقفي  التوّجهات الرئيسية للقطاع الفالحي" ي تّم إدراجه بعنوانالذ الفصل الثانيأّما في      

، مع المستدامة الفالحي والتنمية من خالله ربط العالقة بين القطاع الباحث فقد حاول ؛"التنمية المستدامة

حث أربعة مبا تّم وضعذلك  بناًء علىي في تعزيز هذه العالقة، و مدى أهمية اإلصالح الفالح تبيان

 :أساسية، جاءت على النحو اآلتي

 دور وأهمية القطاع الفالحي في تحقيق التنمية المستدامة؛: المبحث األول 

 ؛وآليات تحقيقها لتنمية الفالحية المستدامةا ماهية: المبحث الثاني 

 اإلصالح الفالحي؛منهج السياسة الفالحية و : المبحث الثالث 

 ع الفالحياستراتيجيات دعم القطا: المبحث الرابع. 

 ستعرضلي ؛"الفالحي في والية قالمة قطاعواقع ومؤشرات ال"المعنون بـ  الفصل الثالثفي حين جاء      

المة، وتّم والية قل القطاع الفالحيمات بإبراز أهم مقوّ  امرور  ،لوطنياانة القطاع الفالحي في االقتصاد مك

 :ا يليتجسيد ذلك من خالل التطّرق إلى أربعة مباحث أساسية كم

 مكانة القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني؛: المبحث األول 

 والية قالمة؛لاإلمكانات الفالحية : المبحث الثاني 

 الحي في والية قالمة؛فاإلطار المؤسساتي إلدارة وتنظيم القطاع ال: المبحث الثالث 

 هياكل وآليات دعم القطاع الفالحي في والية قالمة: المبحث الرابع. 

السياسات والبرامج ضوء  فيالتنمية الفالحية في والية قالمة  تّم تسليط الضوء علىي حين ف     

التي  ، وتّم ذلك من خالل مباحثهالفصل الرابعفي ثنايا  (4102-4111)التنموية المطبقة خالل الفترة 

 :جاءت مقّسمة على النحو اآلتي



 دمةــــمق

 

 08 

 0222)ستثمارية الحكومية للفترة مخصصات القطاع الفالحي ضمن البرامج اال: المبحث األول-

 ؛(0201

 ؛(0222-0222)المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية للفترة : المبحث الثاني 

 ؛(0202-0221)سياسة التجديد الفالحي والريفي للفترة : المبحث الثالث 

 قالمةالفالحي في والية القطاع  أداءة الوطنية على سياسانعكاسات جهود ال: المبحث الرابع. 

النتائج  تتضّمن أهمّ  بعة في الدراسة، وخاتمةيجية المتّ االسترات تشمل لت الدراسة مقدمةوقد تخلّ      

 ية حولة، سعيا لطرح آفاق مستقبلسيوذلك بعد اختبار الفرضيات الرئي المتوصل إليها في الدراسة،

 .ظل الرهانات والتحديات الحالية موضوع الدراسة في
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 ــدـــتمهي

منذ التسعينات من القرن العشرين أصبحت التنمية المستدامة تحتّل مكانا بارزا على المستوى الدولي،      

اختصاص  عّد كذلك منولم تعد قضّية خاّصة بخبراء البيئة والتنمية والمنظمات والهيئات الدولية، بل ت  

أساسي لتحقيق العدالة  والسياسة، فهي مطلب االجتماعو  االقتصادالباحثين والمفّكرين والمنّظرين في 

لذا ت شّكل التنمية المستدامة أداة مهّمة  ؛واإلنصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروات بين األجيال

حول فكرة كيف يمكن تحقيق تنمية لمواجهة مختلف التحديات المتنامية ألفراد المجتمع، والتي تنصّب 

دنى من التلّوث واألضرار اقتصادية ورفاهية اجتماعية بأقّل قدر من استهالك الموارد الطبيعية، وبالحّد األ

 .، وهو جوهر التنمية المستدامةالبيئية

اش عن العديد من الجوانب ذات الصلة بذلك، ولعّل في كل نقالمستدامة ن استراتيجية التنمية وتتضمّ     

التنمية يتطّرق في النهاية الحديث عن التنمية الفالحية، حيث تعّد أحد استراتيجيات التنمية االقتصادية 

 .حاجات باقي القطاعات االقتصادية األخرى تخدم القطاع الفالحي بعينه، وتلّبي وأهّم مكوناتها، باعتبارها

عض المفاهيم والمنطلقات األساسية لهذه الدراسة، من دراسة ب دراسة علمية البدّ  الدخول إلى أيّ  قبلو      

فتحديد المفاهيم خطوة أساسية وعملية في تأسيس إدراك متبادل وفهم مشترك للموضوع أو الظاهرة قيد 

لتنمية اإلطار المفاهيمي والمنطلقات النظرية لإلى دراسة الباحث م عمد وتأسيسًا على ما تقدّ  .الدراسة

 :للتقسيم اآلتي وفقا حيةالتنمية الفالو  المستدامة

 ماهية التنمية المستدامة؛ :المبحث األول 

 التنمية المستدامة؛ أهداف وأبعاد :المبحث الثاني 

 ؛-مفاهيم ومنطلقات أساسية -التنمية الفالحيةالفالحة و  :المبحث الثالث 

 حيةعوامل التنمية الفال :المبحث الرابع. 
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 ةة التنمية المستدامــماهي: المبحث األول

ستدامة كثيرا في األدب التنموي المعاصر، وتعتبر االستدامة نمط ملقد بدأ يستخدم مصطلح التنمية ال     

تتعامل مع النشاطات االقتصادية التي ترمي للنمو من جهة، ومع إذ تاز بالعقالنية والرشد، متنموي ي

بح العالم اليوم على  قناعة بأّن وقد أص. اجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى

 .التنمية المستدامة هي السبيل الوحيد لضمان الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل

 السياق التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة: المطلب األول

المفهوم كثيرا خالل  حيث تطّور هذا األفكار التنموية الحديثة، ن أهمّ يعتبر مفهوم التنمية المستدامة م     

وقبل الحديث عن هذا المفهوم البّد من . جديدة فأصبحت التنمية المستدامة العقود األخيرة في مصطلحات

 .السياق التاريخي لظهور فكرة التنمية المستدامةمراحل تطوره و استعراض 

 فارقات نظرية بين النمو والتنميةم: الفرع األول

التنمية، بالرغم من صعوبة ايجاد خط فاصل بينهما، فكّل منهما  يختلف معنى النمو عن معنى     

  :ويمكن ايضاح المفارقات النظرية بين النمو والتنمية في الجدول التالي. امتداد لآلخر

 (1-1)الجدول 
 الفرق بين النمو والتنمية 

    اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا، سياسيا،  :التنمية" (:9002) حميد أحمد،حسين عبد الرشوان  :، اعتمادا علىباحثمن إعداد ال :المصدر    
 .18،12، ص صمصرسكندرية، اإل :والتوزيع للطباعة والنشر ، مؤسسة شباب الجامعة"بشريا إداريا،                  

 النمو والتنمية يهدفان فيبين النمو والتنمية، إاّل أّنهما يلتقيان في أّن الموجودة االختالفات  بالرغم من     

 التنميــــة النمــــــــو
 مفهوم يمّس الجانب الكيفي مفهوم يمّس الجانب الكمي

النمو عملية تلقائية تحدث في الغالب من غير 
 تدخل اإلنسان

التنمية عملية مقصودة، تحدث عن طريق تدخل اإلنسان 
 لتحقيق أهداف معينة

مفهوم يشير إلى الزيادة الثابتة نسبيا والمستمّرة في 
 جانب واحد من جوانب الحياة

مفهوم يشير إلى الزيادة التراكمية والدائمة التي تحدث في 
 جميع جوانب الحياة خالل فترة معينة من الزمن

النمو يحدث في الغالب عن طريق التحول 
 التدريجي وبطريقة بطيئة

التنمية تحتاج إلى دفعة قوية وتخطيط لكي ت خرج 
 تقدم اللى حالة والتخلف إ المجتمع من حالة الركود
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 فكالهما يسير إلى األمام، ومن حسن إلى ،الغاية والهدفو  االتجاهالمقام األول وفي ذات الوقت على 

 .(1)اإليجابي االتجاهبالمجتمع، أي أّنهما يتّفقان من حيث  االرتقاءأحسن وصوال إلى 

 تنمية، سواء أكانت قصيرة أم و أوكما أّن هناك عناصر يجب بحثها عند المباشرة بأّي عملية نم

 العمالة، رأس: ة باستمرار، وتشملطويلة األجل، وهذه العناصر ستالزم الم خّططين ومنّفذي العملية التنموي

 .(2)المال، الموارد الطبيعية، اإلدارة والتنظيم، التكنولوجيا

 مفهوم التنميةتطّور مراحل : الفرع الثاني

خمس مراحل رئيسية لتطور مفهوم التنمية ومحتواها في العالم، وذلك  يمكن التمييز بشكل عام بين     

 :وفيما يلي أهّم هذه المراحل .لمية الثانية وحتى وقتنا الحاضرمنذ نهاية الحرب العا

 :كمرادف للنمو التنمية -أوال

 معظم المية الثانية، بعد أن حصلتيعود تبلور مفهوم التنمية بشكل واضح بعد نهاية الحرب الع     

 الشاملة، وسعت منذ ذلك الحين إلىالدول المستعمرة على استقاللها ودخلت في مرحلة البناء الوطني 

 لعملية التنمية باعتبارها النمو ففي هذه المرحلة كان التصّور أصال. (3)تحقيق تنميتها االقتصادية

 دول المتقدمة أّن التغييرفي ال -وخصوصا بين االقتصاديين-االقتصادي، حيث كان هناك اعتقاد واسع 

 .(4)االقتصادي ينبغي أن يسبق أّي شكل آخر من التغيير

 الشائع للبلدان النامية منذ أواخر األربعينيات حتى أواخر الستينات أّنها البلدان التي االعتقادكما كان      

 مّرة ا الزيادة السريعة والمستـــــــّنهبأة ـــــينخفض فيها الدخل الفردي كثيرا مقارنة بالدول المتقدمة، وع ّرفت التنمي

                                  
اإلسكندرية، : ، المكتب الجامعي الحديث"دراسة في قضايا التنمية ومشكالت المجتمع: التنمية االجتماعية" (:دون ذكر السنة) شفيق محمد، (1)

 .12مصر، ص
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية اإلدارة "ية االقتصادية سياسيا في الوطن العربيالتنم"(: 9008)البياتي فارس رشيد،  (2)

 .47كوبنهاغن، الدنمارك، ص: واالقتصاد، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
، المنظمة العربية 2، الطبعة ل حقوق اإلنسان والتنميةالدليل العربي حو ، "دليل المفاهيم والمصطلحات"(: 9002)، مسعد نيفين عبد المنعم (3)

 .201لحقوق اإلنسان، ص
 .3الكويت، ص: ، منشورات المعهد العربي للتخطيط(1العدد ) سلسلة جسر التنمية، "مفهوم التنمية"(: 9009)وديع محمد عدنان،  (4)
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 .(1)في الدخل الفردي عبر الزمن

وكان النمو ي عّبر عن ارتفاع معدل الدخل الفردي، وهو عبارة عن الناتج القومي مقسوما على عدد      

 ، وهذا ما جعل متوسط الدخل الفردي كمقياس للتخلف أو التقدم االقتصادي، وبمعى آخر فإنّ (2)السكان

 .ية آنذاكممتوسط الدخل الفردي كان مؤّشر التن

عادة التوزيع -اثاني  :التنمية بمعنى النمو وا 

 منتصف السبعينات، حيث بدأ مفهوم غّطت هذه المرحلة تقريبا الفترة من نهاية الستينات وحتى     

 .(3)التنمية يشمل أبعادا أخرى بعدما كان يقتصر على نصيب الفرد من الدخل الكلي

بالرغم من حدوث نمّو اقتصادي في  هفقد لوحظ في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين أنّ      

 في التناقص المستمر في نصيب طبقةالدول النامية إاّل أّن حالة الفقراء كانت تزداد بؤسا، ويتجّلى ذلك 

 نمو االقتصادي تحّسن فييصاحب ال الفقراء من الدخل الكلي، ولذا أصبح شرطا من شروط التنمية أن

 ل السياسات التي تهدف إلى تحقيقوال يتأّتى ذلك إال من خال ،(4)توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة

 ، من خالل تخصيص الموارد االقتصادية بما ينسجم وتقليل حّدة التفاوت في توزيعاالجتماعيةالعدالة 

 .(5)الدخل القومي، وبالتالي تقليل حالة الفقر

، وجاء في ديباجة 1240عام  "اإلستراتيجية الدولية للتنمية" المتحدةكما تبّنت الجمعية العاّمة لألمم      

 ،إنسانهذه االستراتيجية بأّن التنمية يجب أن يكون هدفها النهائي هو ضمان التحسينات الثابتة لرفاه كل 

                                  
القاهرة، : ، دار الشروق للنشر والتوزيع1، الطبعة "-التنمية ومؤشراتها دراسة في مفهوم-التنمية في عالم متغير"(: 9001)العيسوي ابراهيم،  (1)

 .13مصر، ص
: ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع"األساس في علم االقتصاد"(: 9004)الوادي محمود، خربس ابراهيم، الحواري نضال و العتيبي ضرار،  (2)

 .331عمان، األردن، ص
 .722مصر، ص: اإلسكندرية: ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع"إدارة األعمال االقتصادية والعالمية"(: 1228)النجار فريد،  (3)
 .11اإلسكندرية، مصر، ص: ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع"اتجاهات حديثة في التنمية"(: 9003)عطية عبد القادر محمد،  (4)
، دار حافظ 1، الطبعة "-المشكالت والسياسات المقترحة مع اشارة إلى البلدان العربية-ية االقتصاديةالتنم"(: 9000)األمين عبد الوهاب،  (5)

 .22جّدة، السعودية، ص: للنشر والتوزيع
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عريف التنمية على أساس الجهود المبذولة وبالتالي فقد تّم إعادة ت. (1)وأن َتمنح الجميع ثمارها وفوائدها

تحقيق العدالة وتوفير فرص عمل في سياق اقتصاد نام، وصار تعبير النمو مع إعادة و  لتخفيف الفقر

 .(2)التوزيع شعارا عاّما ومألوفا

 :التنمية الشاملة -ثالثا

 ن العشرين، وظهر فيهاانينات القر امتّدت هذه المرحلة تقريبا من منتصف السبعينات إلى منتصف ثم     

على  المجتمع والحياة، وتصاغ أهدافها ية التي تهتّم بجميع جوانبممفهوم التنمية الشاملة، والتي تعني التن

أّنها  الت النمو االقتصادي فقط، بمعنىأساس تحسين ظروف السكان العادّيين، وليس من أجل زيادة معدّ 

 .(3)مناطق والسكانأيضا بتركيب هذا النمو وتوزيعه على التهتّم 

 لى الجانب االقتصادي فقط، بل إنّ وبالتالي أصبح مفهوم التنمية مفهوما شامال، حيث ال يرّكز ع     

 يجب آخربمعنى و  ،واالجتماعية معا االقتصاديةالتنمية تعني تغّيرات هيكلية في أبعاد المجتمع المختلفة؛ 

 ّنها تعني حدوث تغّيرات كبيرة فيدة األبعاد واألهداف، وأالشاملة باعتبارها عملية متعدّ النظر إلى التنمية 

 .(4)والمؤسساتية، والتي من شأنها إحداث تحّوالت نوعية في المجتمع االجتماعيةالبنى 

 :التنمية البشرية -رابعا

 برز مفهوم التنمية البشرية كمفهوم تنموي منذ بداية التسعينات من القرن العشرين، وقد جاء بديال     

 المصطلح وأ طلق هذا... العنصر البشري تنميةو تنمية رأس المال البشري ك مصطلحات تنموية متعّددةل

 .(5)ةـــــــــــــــــة االقتصاديــــــــداف التنميــــــــــــــــر هدفا من أهـــــــــــــــة إلى جعل البشـــــــــــة الهادفــــــــــة التنمويـــــــــــــــــالعملي على

 بـه على الجوانـــــــدة اإلنمائي في نشاطـــــة ألزمات التنمية المستعصية عكف برنامج األمم المتحــونتيج     
                                  

 .117الموصل، العراق، ص: ، مطابع التعليم العالي9، الطبعة "المشكالت السياسية في العالم الثالث"(: 1282)هادي رياض عزيز،  (1)
 .99عمان، األردن، ص: ، دار المناهج للنشر والتوزيع1، الطبعة "التجارة والتنمية"(: 9002)سواعي خالد محمد، ال (2)
، دار صفاء 1، الطبعة "-فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها-التنمية المستديمة"(: 9004)غنيم عثمان محمد، أبو زنط ماجدة أحمد،  (3)

 .91دن، صعمان، األر : للنشر والتوزيع
 .12، صالمصدر سبق ذكرهاألمين عبد الوهاب،  (4)
 .14عمان، األردن، ص: ، دار المناهج للنشر والتوزيع"التنمية البشرية بين النظرية والتطبيق"(: 9002)الدعمة إبراهيم مراد،  (5)
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ن خالل التقارير السنوية تجّلى ذلك مإذ على بروز رؤية جديدة للتنمية، بذلك البشرية للتنمية، مشّجعا 

 .(1)1220 التي ي صدرها منذ سنة البشرية للتنمية

التقرير  ، وجاء في هذا"مفهوم وقياس التنمية البشرية"ان نو تحت ع 1220سنة  يرر أول تقر صدو      

، ويتأّتى ذلك من خالل ثالثة "عملية توسيع الخيارات المتاحة لألفراد"تعريف التنمية البشرية على أّنها 

والحصول على الموارد تتمّثل في العيش حياة طويلة وصّحية، اكتساب المعارف،  ؛أساسية مستويات

، حيث تعتبر هذه المستويات أساسية للتنمية البشرية، وال تحتاج (2)الضرورية لتوفير مستوى عيشي الئق

 .(3)بدونها خيارات كثيرة في الحياة، وهي مندرجة ضمن دليل التنمية البشرية

ق الجانب األول بتحسين وفي هذا الصدد يالحظ أّن مفهوم التنمية البشرية يتضّمن جانبين؛ يتعلّ      

أّما الجانب الثاني فيتعّلق باستخدام هذه القدرات في . القدرات البشرية من خالل التعليم، الصحة والتغذية

من شأنها أن تزيد من امكانية تحقيق  فير دخلو األغراض اإلنتاجية، وبالتالي تحقيق فوائد اقتصادية وت

 .(4)مزيد من التنمية البشرية

 ورفع مستوى شمل، فهي عبارة عن تنمية طاقات البشرّن مفهوم التنمية البشرية أوسع وأبدوا أوهكذا ي     

 لفرد على جميع احتياجاته الماديةمعيشتهم المادية والمعنوية عبر الزمن، وهذا يدّل على ضرورة حصول ا

 باإلضافة إلى مستوىنه من العمل، من غذاء ومسكن الئق، وكذا تعليم ي كسبه مختلف المهارات التي ت مكّ 

 صّحي جّيد، غير أّن التنمية البشرية ال تنتهي عند هذا الحّد، فهناك خيارات اضافية يهتّم بها الكثير من

 األشخاص الّناس، وهي تمتّد من الخيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية إلى فرص اإلبداع واستمتاع

                                  
: ، دار دجلة ناشرون وموزعون1، الطبعة "وطن العربيالعولمة والتنمية البشرية المستدامة في ال"(: 9008)التميمي رعد سامي عبد الرزاق،  (1)

 .21عمان، األردن، ص
(2)

 United Nations Development Programme, (1990): "Human development report 1990", New York: USA, 

P10. 
 .93روت، لبنان، صبي: ، دار النهضة العربية1، الطبعة "السكان والتنمية البشرية"(: 9007)عطوي عبد اهلل،  (3)
العدد ) مجلة بحوث اقتصادية عربية، "-دراسة تحليلية-التنمية البشرية والنمو االقتصادي"(: 9001)النجفي سالم توفيق، الدعمة إبراهيم مراد،  (4)

 بتصرف. 44بيروت، لبنان، ص: ، مركز دراسات الوحدة العربية(92
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 .(1)باالحترام الذاتي، وضمان الحقوق السياسية

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي الصادر عن ب 1221حاول التقرير الثاني للتنمية البشرية لعام  لكولذ     

يكونوا الّرجال والنساء واألطفال ينبغي أن : "ي طّور من مفهوم التنمية البشرية كما ورد في التقرير أن

، وبالتالي ينبغي أن تكون (2)"لتنمية، فيتّم نسج التنمية حول الناس، وليس الناس حول ااالهتماممحور 

 .التنمية للناس، وبواسطتهم، ومن أجلهم

على مفهوم التنمية البشرية الوارد في التقريرين  1229كما أّكد التقرير الثالث للتنمية البشرية لعام      

عطاء التنمية البشرية أبعادا عالمية من خالل التأكيد على  السابقين، مع إعطاء المزيد من الشروحات، وا 

 .(3)بغية تنمية جميع الشعوب في جميع الدول ،وجوب اصالحات دولية وأساسية

وتجدر اإلشارة إلى أّن تحقيق التنمية البشرية ال يعني فقط الجيل الحالي، بل ينبغي اإلعداد لها أيضا      

 .(4)االستمرارلألجيال القادمة، مّما يعني أن تكون التنمية قادرة على 

 :التنمية المستدامة -خامسا

لقد نشأ مفهوم التنمية المستدامة عن النقص الملحوظ في النماذج السابقة للنمو االقتصادي والتنمية،      

والتي لم توّفر قاعدة عريضة بصورة كافية ي ستند إليها في إصدار األحكام المتوازنة عن تكاليف ومنافع 

لتركيز على المكاسب قصيرة األجل على حساب مختلف السياسات، واّتجهت بدال من ذلك إلى ا

 .(5)الطموحات في المدى البعيد

 االنتشــــار يــدول، وهـــــة المستدامة بنوعين من المشكالت يعاني منها معظم الـــوقد ارتبط ظهور التنمي     

                                  
جامعة : ، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية(9العدد) مجلة الباحث، "ة ضمن اإلصالح الهيكليموقع التنمية البشري"(: 9003)عبد اهلل علي،  (1)

 .102،107ورقلة، الجزائر، ص ص
(2)

 United Nations Development Programme, (1991): "Human development report 1991", New York: USA. 
(3)

 United Nations Development Programme, (1992): "Human development report 1992", New York: USA. 
، جمعية االقتصاد (3، العدد 9المجلد ) مجلة دراسات اقتصادية، "رؤى اقتصادية: البعد البشري للتنمية"(: 1222)الرماني زيد بن محمد،  (4)

 .28جامعة الملك سعود، السعودية، ص: السعودية
التنمية المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد ، الملتقى العلمي الدولي حول "من النمو إلى اإلستدامة :التنمية"(: 9008)فالي نبيلة،  (5)

 .10، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، ص9008أفريل  8و  4المنعقد  يومي المتاحة 
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لماضي بدأ العالم يصحوا فمنذ ثمانينات ا. (1)الطبيعية هور المستمر للبيئةدالواسع للفقراء، باإلضافة إلى الت

التي باتت ت هّدد أشكال الحياة فوق كوكب األرض، و على ضجيج العديد من المشكالت البيئية الخطيرة، 

كان البّد من ايجاد إذ ، اهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود الماضية وكان هذا طبيعيا في ظلّ 

، فط رح منهج التنمية المستدامة للمحافظة (2)مشكالتفلسفة تنموية جديدة تساعد في التغلب على هذه ال

على الموارد والبيئة لألجيال التي ستقطن العالم مستقبال، وتنمية الموارد البشرية، وتلبية الحاجات األساسية 

بين المحافظة على الطبيعة وبين التنمية االقتصادية، وتأّسس  ضعلى نحو أفضل، وبالتالي زال التناق

 .(3)التنمية المستدامة انطالقا من هذه العمليةحينئذ مفهوم 

 ة المتبادلة بين البيئة والتنميةفقد كانت محّصلة العمل الدولي في السبعينات والثمانينات بشأن العالق     

 كجزء من 1284سنة  "المشترك مستقبلنا"كتاب  صدورهي بروز هذا المفهوم بشكل صريح من خالل 

 ،التنمية المستدامة لمفهوميعتبر بمثابة الوالدة الحقيقية  إذ ،عالمية للبيئة والتنميةجنة الللّ النهائي  تقريرال

نسانية أخالقية تعّد قضية المستدامة التنمية أن فيه ورد حيث  لي حظى ،تنموية وبيئية قضية هي ما بقدر وا 

 بالبرازيل" ريو دي جانيرو"بـ 1229سنة بعد ذلك باعتراف رسمّي أثناء مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية 

 مة كواحدة من قواعد العمل الوطني، وبالتالي برزت فكرة التنمية المستدا"قّمة األرض"في قّمة تعرف بـ

 .(4)والعالمي

 :دول المواليـــــــــة في الجــــــــــور مفهوم التنميـــــــــــــــــــص مراحل تطـــــــــــــومن خالل ما تقّدم ذكره، يمكن تلخي     

 

                                  
أداء وفعالية ، الملتقى العلمي الدولي حول "المضمون األخالقي كاداة لتفعيل التنمية المستدامة" (:9002)بن منصور عبد اهلل، بوطوبة محمد،  (1)

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 9002نوفمبر  11و  10المنعقد يومي  المنظمة في ظل التنمية المستدامة
 .4الجزائر، ص

 .91، صالمصدر سبق ذكرهو زنط ماجدة أحمد، غنيم عثمان محمد، أب (2)
 الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، "-التطور التاريخي-السكان والموارد والبيئة والتنمية"(: 9002)اإلمام محمود،  (3)
 .328بيروت، لبنان، ص: ، الدار العربية للعلوم(1المجلد)
 .200، صسبق ذكرهالمصدر ، مسعد نيفين عبد المنعم (4)
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 (2-1)الجدول 
 ر مفهوم التنميةمراحل تطوّ 

  المدية، جامعة، (7العدد ) مجلة البحوث والدراسات العلمية، "أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر"(: 9010)غريبي أحمد،  :المصدر
    .74صالجزائر، 

 اهيم أخرى حول التنميةمف: الفرع الثالث

 .التنمية الذاتية، التنمية المحلية والتنمية الريفية :هناك مفاهيم أخرى مرتبطة بالتنمية، ومنها     

 :(المستقلة) التنمية الذاتية -أوال

 يعّبر عن التنمية الذاتية أيضا بالتنمية المستقلة، بمعنى التنمية التي تعتمد على الموارد الذاتية في     

 ادفاه االقتصادي واالجتماعي ألفر د البدائل التنموية التي تهدف إلى تحقيق الر ــــحقيق أهدافها، وتعّد أحت

 .  المجتمع، وتسعى إلى بناء مجتمع قادر على بناء ذاته معتمدا في ذلك على القدرات الذاتية ألفراده

 :مفهوم التنمية الذاتية .1

 اءةـي تتضّمن فعال ديناميكّيا بعيد األمد، يتناول بالتغيير حاالت الكفالتنمية الذاتية هي تلك التنمية الت     

 اإلنتاجية بما يكفل تعظيم القدرات الذاتية للبلد بشكل منفرد، أو ضمن تكامل اقليمي وقومي، وبما يؤّمن

 .(1)ثيرات خارجيةياسي بعيدا قدر اإلمكان عن أّي تأاستقاللية القرار االقتصادي واالجتماعي والس

                                  
بيروت، : ، مركز دراسات الوحدة العربية9الطبعة  ،"المتطلبات واالستراتيجيات والنتائج: التنمية المستقلة"(: 1222)، سعد حسينفتح اهلل  (1)

 .78لبنان، ص

 مفهوم التنمية الفترة المرحلة

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى  1
 منتصف الستينات من القرن العشرين

 النمو االقتصادي= التنمية 

منذ منتصف الستينات إلى منتصف  2
 التوزيع العادل+ النمو االقتصادي  =التنمية الشاملة  السبعينات من القرن العشرين

منذ منتصف السبعينات إلى منتصف  3
 ثمانينات القرن العشرين

اإلهتمام بجميع الجوانب االقتصادية = التنمية الشاملة 
 واالجتماعية

 1220منذ بداية  4
تحقيق مستوى حياة كريمة وصّحية = التنمية البشرية 

 لإلنسان

ى يومنا إل 1229منذ قمة األرض سنة  5
 هذا

اإلهتمام بجميع جوانب الحياة = التنمية المستدامة 
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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خذ بعين االعتبار امكانات الدولة المعنية، وت راعي السمات الخاّصة بها، كما أّكد البعض على أوت     

عند إحداث التنمية، وهي التنمية التي ت غّطي األفضلية لإلنتاج الذي ي شبع " االعتماد على الذات"مبدأ 

، وكذا استخدام األساليب الحاجات الضرورية ألفراد الشعب، وترّكز على تحقيق االكتفاء الذاتي

 .(1)التكنولوجية ذات الكثافة اليدوية

  :ركائز التنمية الذاتية .2

 :(2)النقاط التالية في ذاتيةال التنمية استراتيجية عناصرتتمّثل      

 ؛النامية البلدان تبعية قعم  ت   التي العالقات قطع 

 عادة المحلية للموارد األمثل االستغالل  السكان احتياجات يتلبّ  التي اإلنتاجية اعاتالقط نحو توجيهها وا 

 ؛األساسية

 ؛والصناعة ةفالحال :الرئيسيين اإلنتاجيين القطاعين بين التكامل 

 ؛الوطني االقتصاد في الهيكلية االختالالت بتفادي ةالخاصّ  السياسات وضع 

 جوهرية، وكواحدة كضرورة المستويات جميع على التنمية عملية في الجماهيرية المشاركة فعالية زيادة  

ــممك تــــــــرع وقـــــــــــــبأس والتخلف الفقر على للقضاء نفسه في الوقت لألفراد األساسية االحتياجات من  ؛نــــــــــــــــ

 إلى االستراتيجية هذه تتحول وهنا العامة، أهدافها في تشترك التي النامية الدول مع التعاون تعزيز 

 تذليل لويسهّ  الصغيرة، للبلدان االقتصادي اإلنتاج توسيع على يساعد الذي الذات على الجماعي االعتماد

 .الذات على االعتماد وجه في تقف التي العقبات من العديد

 :التنمية المحلية -ثانيا

 إلى الكلي ومـــالمفه من ويـــالتنم الخطاب لوّ ــوتح األخيرة ودـــالعق خالل ةـــالتنمي ومجال ومـــمفه روّ ــــتط     

                                  
، (7المجلد ) ن أجل التنمية المستدامةالموسوعة العربية للمعرفة م، "نظريات التنمية االقتصادية وسياساتها"(: 9004)أبو علي محمد سلطان،  (1)

 .29ص، بيروت، لبنان: ار العربية للعلومالد
 .201، صالمصدر سبق ذكرهمسعد نيفين عبد المنعم،  (2)
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 مع أفضل بشكل للتعامل محلية تكون أن إلى الثمانينات مطلع منذ التنمية هتتوجّ  حيث الجزئي، المفهوم

عطاء الواحدة، الدولة في منطقة كل منها تعاني التي المشاكل  إمكانيات على مبنية متكافئة تنمية صر ف وا 

 .المجتمع فئات جميع فيها اهمتس بحيث الشعبية المشاركة طريق عن وذلك منها، كل رداومو 

 :مفهوم التنمية المحلية .1

 احتياجات عن رتعبّ  محلية عامة سياسة إطار في تتم التي التغيير عمليةتعّبر التنمية المحلية عن      

قناع المحلية الموارد استخدامو  استغالل على القادرة المحلية القيادات خالل من وذلك، المحلية الوحدات  وا 

رفع  إلى وصوال، الحكومي والمعنوي المادي الدعم من واالستفادة الشعبية بالمشاركة نـــالمحليي المواطنين

 .(1)الدولة في المحلية الوحدات جميع ودمج ،المحلية الوحدة دراأف لكل المعيشة مستوى

 الحياة يةنوع لتحسين الحكومية السلطات مع األهالي جهود فيها دتتوحّ  التي العمليات عن كما تعّبر     

دماجها المحلية، للمجتمعات  التقدم في المساهمة على ومساعدتها الوطنية التنمية منظومة في وا 

 .(2)الوطني

 :ركائز ومبادئ التنمية المحلية .2

 .التنموية مجاالبر  تحقيق لضمان والمبادئ الهاّمة الركائز من مجموعة على المحلية التنمية تقوم     

 : ةركائز التنمية المحلي . أ

 :(3)تتمّثل ركائز التنمية المحلية في العناصر التالية     

 وضع في المحلي المجتمع داأفر  جميع كاإشر  ضرورة على المحلية التنمية تقوم :الشعبية المشاركة 

 حدود ىيتخطّ  أفضل بمستوى وعيهم إثارة طريق عن وذلك بهم، النهوض إلى تهدف التي مجاالبر  وتنفيذ

 اداتــــــــــالع من دةـــجدي أنماط على دهمـــــــوتعوي اإلنتاج، في الحديثة الوسائل على وتدريبهم التقليدية، حياتهم
                                  

 .13مصر، ص اإلسكندرية،: للطباعة والنشر والتوزيع الجامعية الدار ،"المحلية والتنمية المحلي التمويل":  (9001) الحميد، عبد المطلب عبد (1)
 .73، مصر، صالقاهرة :والتوزيع لنشرللطباعة وا إيتراك دار ،1 الطبعة ، "المحلية التنمية تمويل"(: 9002) وسيلة، السبتي (2)
، الجزائر، ، جامعة بسكرة(93العدد )، مجلة العلوم اإلنسانية "تمويل التنمية المحلية المستدامة من منظور إسالمي"(: 9011)رحماني موسى، السبتي وسيلة،  (3)

 .922ص



 اإلطار النظري للتنمية الفالحية والتنمية املستدامة: الفصل األول

 

 
22 

 .واالستهالك خاراالدّ  مثل واالجتماعية االقتصادية

 الخدمات مشروعات بين تكامل هناك يكون أن المحلية التنمية ركائز من :الخدمات مشروعات تكامل 

 التناقض من نوع وال رةمكرّ  خدمات تكون ال بحيث التنسيق من نوع هناك يكون وأن المجتمع، داخل

 .الخدمات هذه تقديم في والتضاد

  فيجب النتائج، سريعة خدمات التنمية مجابر  نتتضمّ  أن بها يقصد :النتائج إلى الوصول في عااإلسر 

 بأنّ  عــــــالمجتم ثقة كسب وه ذلك في والسبب التكاليف، وقليلة السريع العائد ذات المشروعات تلك اختيار

 .مجتمعهم في ما مشروع إقامة ءاجرّ  عليها يحصلون منفعة هناك

 تحقيق ركائز أهمّ  من المحلية الموارد على االعتماد يعتبر :للمجتمع المحلية الموارد على االعتماد 

 غير موارد تخداماس من أسهل دهاأفر  لدى المعروفة المجتمع موارد استخدام أنّ  ذلك المحلية، التنمية

 لكون انظر  ،المشروعات تكلفة انخفاض في يتمثل عائد له المحلية الموارد على االعتماد أنّ  كما معروفة،

 .محلية ذاتية موارد على يعتمد لمشروعا

  :مبادئ التنمية المحلية . ب

 :(1)يقوم مفهوم التنمية المحلية على العديد من المبادئ أهّمها     

 ضرورة تناول قضية التنمية من جميع جوانبها، وأيضا شمول التنمية بكّل  ويعني: مبدأ الشمول

 .لمواطنينلوتكافؤ الفرص  قطاعات المجتمع، بحيث تغّطي المشروعات ما أمكن ذلك، تحقيقا للعدالة

 مكن إجراء تنمية ريفية دون تنمية ويعني التكامل بين الريف والحضر، بمعنى أّنه ال ي :مبدأ التكامل

العكس، حيث توجد عالقة عضوية بين الريف والحضر، كما يعني التكامل بين الجوانب المادية حضرية و 

 .والبشرية

 رضــــات تفــــع، فلكّل مجتمع احتياجــــويعني االهتمام بجوانب التنمية حسب حاجة المجتم :مبدأ التوازن 

                                  
 .922، صالمصدر سبق ذكرهرحماني موسى، السبتي وسيلة،  (1)
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يا التنمية االقتصادية فيها وزنا أكبر، وزنا خاّصا لكّل جانب منها، فمثال في المجتمعات الفقيرة تحتّل قضا

 .مّما يجعل تنمية الموارد اإلنتاجية هي األساس المستهدف من التنمية، والقضايا األخرى بمثابة فروع منها

 ويهدف هذا المبدأ إلى توفير جّو مناسب يسمح بتعاون جميع األجهزة القائمة على  :مبدأ التنسيق

املها بما يمنع ازدواج الخدمة أو تضاربها، ألّن ذلك يؤّدي إلى خدمة المجتمع، وتظافر جهودها وتك

 . تضييع الجهود وزيادة التكاليف

وعلى هذا األساس، فإّن منطلق التنمية المحلية هو مبدأ البناء من أسفل، بأن نجعل من تنمية      

شاملة لمختلف أوجه  الجماعات المحلية نقطة اإلنطالق األساسية لتنمية المجتمع، ألّن التنمية عملية

تضّمن تثمين اإلمكانيات ل كّل القطاعات، كما تتشمو النشاط في المجتمع، تتكامل فيها كّل العوامل 

والتنظيم والتحّكم  أساس التغييرباعتباره الوطني، كما تعتمد على نوعية اإلنسان  الذاتية المتوّفرة لالقتصاد

 .(1)المتاحة في الوسائل

 :يةالتنمية الريف -ثالثا

ــمعظ دـــــتتجسّ  ولهذا األولى، جةبالدر ية ريف مجتمعات بكونها النامية الدول معظم تتميز       التـــالمشك مـــ

 ف،وتخلّ  وفقر جهل من يعانيه لما الريفي القطاع في الدول هذه منها تعاني التي واالقتصادية االجتماعية

 السياسات مخططي أو اإلدارة أو واالجتماع تصاداالق رجال تشغل الريفية التنمية قضية تعد لم وبذلك

 .استثناء دون الميادين كل تشغل قضية هي بل ،فقط النامية الدول حكومات في العامة

 ودـالسياسات والبرامج التي تتّم وفق توّجهات عامة إلحداث تغّير مقص لتنمية الريفية مجموعيقصد باو      

 ف رفع مستوى المعيشة في تلك المجتمعات، وذلك بتحسينومرغوب فيه في المجتمعات المحلية، بهد

 الريفي، عـــــة في المجتمــــــن الظروف العامّ ـــــة تحسيـــق التنمية الريفيــــع الدخل، حيث يتّم عن طريــــــنظام توزي

 انــــــة التحتية واإلسكــــــبما في ذلك االقتصادية واالعتبارات المتعّلقة بجودة الحياة مثل البيئة والصّحة والبني

                                  
 .724الجزائر، ص: ، جامعة بسكرة(97العدد ) مجلة العلوم اإلنسانية، "التنمية المحلية والتنمية المستدامة"(: 9019)بن الطاهر حسين،  (1)
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لمعظم المجتمعات الصغيرة، وهذا التحّسن يشمل السكان ونمّو العمالة، إذ غالبا ما تعاني المناطق الريفية 

ة بالمناطق الحضري ل الرئيسية لالّتصالـاء، والتي تمّثل الوسائطرق والكهربمن قصور البنى التحتية كال

 .(1)ة الصّحية والتعليم، فضال عن قدرتهم على الوصول إلى األسواقتوّلده من إمكانية توفير العناي وما

 هو ما على تشمل هافإنّ  ،الصغير فالحلل التقدم تحقيق على بدءا تعتمد هاأنّ  بالرغم الريفية التنميةو      

 مصدره كان سواءً  الريف في الحقيقي الدخل لزيادة المبذولة الجهود كافة تتضمن فهي ؛ذلك من أكثر

 ،واإلسكان الصحية الخدمات ريوتوف التعليم ونشر الريف، وتصنيع يةفالحال وغير يةفالحال شطةاألن

 إضافة، والريف الحضر بين التفاوت وتقليل والدخل الثروة توزيع في المساواة عدم تقليل محاولة وكذلك

 .(2)الريف في نالتحسّ  استمرارية ضمان إلى

 المستدامة تطور ظهور فكرة التنمية: رابعالفرع ال

 لقد مّرت التنمية المستدامة بالعديد من المحطات التاريخية، والتي شهدت إقامة مؤتمرات واتّفاقيات     

 . ّور هذا المفهومطّتجاه تمّهدت الطريق إذ ة، دولية حول البيئة والتنمي

 :للنحو اآلتي اوفق أهّم هذه المحّطات ويمكن تتّبع     

  منهبالبيئة، و  االهتمام، ولعّلها أول فكرة لظهور "نادي روما"ليه بـ إنشاء ما اطلق ع :1691عام 

 ّص مجاالت التطّور العلمي لتحديدهذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخدعا  حيثالتنمية المستدامة، 

 .(3)حدود النمو في الدول المتقدمة

  رض التنّبؤــم نموذجا عالمّيا بغ، حيث قدّ "حدود النمو"تقرير بعنوان عن إعالن نادي روما  :1692عام 

 وث،ــع، التلـــــــــان، اإلنتاج الغذائي، التصنيــــــــــــــــالسك: هي ةات عالميّير ة متغسبمستقبل التنمية باستخدام خم 
                                  

مجلة ، "-مع إشارة خاّصة إلى العراق-ريفية في تحسين أوضاع الفقراء في الريفدور برامج التنمية ال"(: 9019)، سالم أنور أحمدالعبيدي  (1)
 .83العراق، ص اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، ، كلية(92، العدد 8المجلد) تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية

القاهرة، مصر، : دار المريخ للنشر ،محمود حامد ومحمود حسني محمود :ومراجعة عريبت، "االقتصاديةالتنمية "(: 9002) ،ميشيلتودار  (2)
 .770ص

التنمية المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد ، الملتقى العلمي الدولي حول "اشكالية التنمية المستدامة وأبعادها"(: 9008)عماري عمار،  (3)
 .9تسيير، جامعة سطيف، الجزائر، ص، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ال9008أفريل  8و  4المنعقد يومي  المتاحة
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 وكان من أبرز نتائجه أّن مصادر النمو االقتصادي في العالم. (1)واستغالل الموارد الطبيعية غير المتجّددة

 ومنه البّد من التخطيط ،تنهار خالل القرن الواحد والعشرين بسبب التلّوث وتعرية األراضي وغيرهاسوف 

 ها، ولن يتأّتى ذلك إاّل لحالة توازن عالمي في أسرع وقت ممكن، وخاّصة في استخدام الموارد الناضبة من

 .(2)"حدود للنموّ "بوضع 

 جويلية 12و  2في استكهولم بالسويد ما بين  انعقدت قّمة األمم المتحدة حول البيئة :1692 عام 

 مبادئ العالقات بين الدول، وكذا دولة، حيث صدرت عنه أول وثيقة دولية تتضّمن 112مّمثلي  بحضور

 انقاذو  تدابير من أجل حماية البيئة الّتخاذالتوصيات التي تدعوا كاّفة الحكومات والمنّظمات الدولية 

 البيئية ضمن االعتباراتكما أشارت وثائق المؤتمر إلى ضرورة وضع  .(3)البشرية من الكوارث البيئية

لى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية بأسلوب  يضمن بقاءها واستمرارها لألجيال السياسات التنموية، وا 

 مم المتحدة للبيئة، وتشمل وظائفهامج األنوبذلك أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة بر  .(4)القادمة

 البيئية، وجعل األنظمة والتدابيريسية في تقرير التعاون بين الدول في مجال البيئة ومتابعة البرامج الرئ

 كذاوالدولية في الدول المتخلفة تحت المراجعة المستمّرة، فضال عن تمويل تلك البرامج، و البيئية الوطنية 

 .(5)رسم الخطط والسياسات التي يستلزمها ذلك

  اليــــوبالت ،مـــنّبهت أّن الموارد محدودية الحجحيث البترول التي هّزت العالم،  حدوث أزمة :1693عام 

 ولــــــــح "حدود النمو"فقد أّكدت على ما جاء به مؤتمر استوكهولم حول محدودية الموارد الطبيعية، وتقرير 

                                  
(1)

 Franck-Dominique Vivien, (2003) : "Jalons pour une histoire de la notion de développement durable", 
Revue Mondes en développement (N°121), p9. 

استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة الدولي حول  ، الملتقى العلمي"نظريات التنمية المستدامة"(: 9011)سعيدي يحي، شنبي صورية،  (2)
سيير، جامعة المسيلة، الجزائر،           ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم الت9011نوفمبر  12و  12المنعقد يومي  وتحقيق التنمية المستدامة

 .2،4صص 
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية 1، الطبعة "يئة ووسائل الحماية منهااآلثار االقتصادية والمالية لتلّوث الب"(: 9009)الشيخ محمد صالح،  (3)

 .113اإلسكندرية، مصر، ص: للطباعة والنشر والتوزيع
ان، بيروت، لبن: ، مركز دراسات الوحدة العربية(13العدد ) مجلة المستقبل العربي، "-الواقع واآلفاق-دراسات في التنمية العربية"(: 1228)الرياشي سليمان،  (4)

 .938ص
 .113، صالمصدر نفسهالشيخ محمد صالح،  (5)
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 .(1)نفاذ الموارد غير المتجددة في المستقبل القريب

  ولي للحفاظلدد لاحعلى الطبيعة من طرف اإلتّ  ظاراتيجية الدولية للحفاالست صدور تقرير :1611عام 

، كما تّم وضع تعريف لها على أّنها (2)ر مصطلح التنمية المستدامة ألّول مّرةك  على الطبيعة، حيث ذ  

مكاناتقدرات  االعتبارعين بالسعي الدائم لتطّور نوعية الحياة اإلنسانية، مع األخذ " الذي النظام البيئي  وا 

تحّدد فقط على اعتبارات اقتصادية، ولكن أيضا من تشار إلى أّن فكرة التنمية ال وأ .(3)"يحتضن الحياة

 .(4)متطلبات اجتماعية وبيئية، كما نّوه إلى دور عمل جمعّيات حماية البيئة

  وبر تّم إقرار الميثاق الوطني للطبيعة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في أكت :1612عام

ّكد على أّن الحياة كما أ، ونّص على المحافظة على الطبيعة وتنّوعها، وأولويات التعاون الدولي، 1289

 .(5)البشرية تعتمد أساسا على عدم تغيير وظائف األنساق الطبيعية التي تعّد مصدرا للطاقة والمواد الغذائية

مم المّتحدة، حيث يعّد بتكّفل من األ 1289ماي  18و  10عقد مؤتمر نيروبي بكينيا ما بين كما ان     

المحسوس  االرتفاعالمؤتمر الثاني للبيئة، وقد تّم التطّرق فيه إلى المسائل المتعّلقة بالبيئة والتنمية، وكذلك 

قليمي في بذل الجهود والتعاون الدولي واإل المؤتمر إلى االسيما دول العالم الثالث، حيث دعو لسكان العالم 

د هذا زاعات الدولية، وبالتالي ، وكذا التخفيف من حّدة النلحّد من انتشار الفقر والتلوثهذا اإلطار ل اعت م 

 ّد منـــــة الفقر، الحـــــدة الدول النامية ماّديا، تقنيا وعلمّيا لمعالجة التصّحر والجفاف، مكافحـــــر لمساعــالمؤتم

 .(6)النفقات العسكرية وتحسين أوضاع البيئة

  مستقبلنا المشترك"دة تقريرا بعنوان ــــوالتنمية التابعة لألمم المتح ةقّدمت اللجنة الدولية للبيئ :1619عام" 

                                  
 .4، صالمصدر سبق ذكرهفالي نبيلة،  (1)

(2)
 Carine Guicheteau, (2006): "Travailler pour le développement durable", Editions Studyrama: France, p15. 

، مركز دراسات الوحدة (124العدد ) مجلة المستقبل العربي، "بين البيئة والتنميةالتنمية المستدامة والعالقة "(: 1223)عبد اهلل عبد الخالق،  (3)
 .24بيروت، لبنان، ص: العربية

(4) Carine Guicheteau, Op.cit, p15. 
-23العددان ) ادية عربيةمجلة بحوث اقتص، "مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية: 21+من مؤتمر استوكهولم إلى ريو (: "9013)شكراني الحسين،  (5)

 .121بيروت، لبنان، ص: ، مركز دراسات الوحدة العربية(27
 . 89بيروت، لبنان، ص: ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع1، الطبعة "أخطار البيئة والنظام الدولي(: "1228)طّراف عامر محمود،  (6)
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عن التنمية مال فصال كا يرهذا التقر  هر، حيث أظ"ندالتنبرو " يرر يعرف بتق 1284أفريل  94في 

في التنمية ما لم تكن قابلة  االستمرار لها، كما أّكد على أّنه ال يمكنالمستدامة، وتّم بلورة تعريف دقيق 

نوعه الذي ي علن أّن التنمية المستدامة هي التقرير هو األّول من هذا ف. (1)وبدون ضرر بيئيّ  لالستمرار

قضية أخالقية وانسانية بقدر ماهي قضية تنموية وبيئية، وهي كذلك قضية مصيرية ومستقبلية بقدر ما 

 .(2)مؤّسسات وحكوماتهي قضّية تتطّلب اهتمام الحاضر من أفراد و 

 سبتمبر، 12زفة لطبقة األوزون في بشأن المواد المستن مونتلاير في ذات السنة تّم توقيع بروتوكولو      

 .(3)حيث يهدف إلى التخّلص التدريجي من بعض المركبات التي تدّمر طبقة األوزون الواقية لألرض

  في ريو دي " قّمة األرض"المعروف باسم  لتنميةحول البيئة واانعقاد مؤتمر األمم المّتحدة : 1662عام

 122ن من ين حكوميي، وذلك بحضور مسؤول1229جوان  17و  3جانيرو بالبرازيل في الفترة ما بين 

 كنتيجة ةمدامستالـ ةميالتن ـومهالحكومية، وتمّخض عن المؤتمر مفالعديد من المنظمات غير دولة و 

 فـي حقلبا رافتعاالك حيوية مواضيع عـلـى رمالمـؤت زكّ ر  دوق .معا والتنمية بالبيئة المهتمين بين للتحالف

د وكان  .(4)الفقر باجتثاث المستدامة التنمية وارتـبـاط ة،لتنميا اراتمس فــي ةلبيئا ةياحم اجمالتنمية، وا 

 منطلق المصالح من الدول المتخلفة والمتقدمة،يهدف المؤتمر إلى وضع أسس بيئية عالمية للتعاون بين 

 ز علىــالتركيلة ة الوعي البيئي العالمي من مرحالمشتركة لحماية مستقبل األرض، وقد نقلت هذه القمّ 

 .(5)األزمات البيئية قــلالمسؤولة عن خالظواهر البيئية إلى مرحلة البحث عن العوامل 

   91رن قج العمل في الّدد برنامـحمن الوثائق الهاّمة التي انبثقت عن المؤتمر، وهي ت "91ة ندأج"وتعّد     

                                  
: ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(930العدد ) سلسلة عالم المعرفة، "ائي للوطن العربياألمن الغذ(: "1228)عبد السالم محمد السيد،  (1)

 .122الكويت، ص
 .932، صالمصدر سبق ذكرهالرياشي سليمان،  (2)
ية للطباعة والنشر ، الدار الجامع9، الطبعة "إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة(: "9010)قاسم خالد مصطفى،  (3)

 .389اإلسكندرية، مصر، ص: والتوزيع
 .129، صسبق ذكرهالمصدر شكراني الحسين،  (4)

(5)
 Jean-Marie Harribey, (1998): "Le développement soutenable", Ed.Economica: Paris, France, p8. 
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 عمل ستوى العالم، فهي خّطةوذلك من أجل التوّجه نحو التنمية المستدامة على م ميادين مختلفة، في

 .(1)تؤخذ على الصعيد العالمي، وطنيا ومحليا من قبل منظمات األمم المّتحدة والحكومات شاملة

  1224ر ـبديسم 11 لىإ 1ة من تدمة المتر ان خالل الفبكيوتو باليا تمرد مؤ قاانع: 1669ديسمبر، 

 مـــة تعـاونإلى إقا فــــةضع قيود م لزمة وهادف و بهـــــد، حيث جرى تفاوض لةدو  120و ــــي نحــبحضور ممثل

  .(2)عالمي لمكافحة تغّير المناخ والحّد من انبعاثات غازات الدفيئة، واستخدام آلية التنمية النظيفة

  الفترة ما بين الدولي لتمويل التنمية في مونتيري بالمكسيك في انعقاد المؤتمر : 2112مارس       

ألغراض التنمية في العالم،  ، حيث نّوه هذا المؤتمر إلى مواجهة تحّديات التمويل9009مارس  99 و 18

 .(3)من أجل القضاء على الفقر وتحقيق النمو االقتصادي المستدام، وكذا تشجيع التنمية المستدامة وذلك

 ي جوهانسبورغ بجنوب افريقيا خاللانعقاد المؤتمر الدولي العالمي للتنمية المستدامة ف: 2112تمبر سب 

 فيها التأكيدلف مشارك، وتّم أ 90، حيث حضر ما يزيد عن 9009بر سبتم 7أوت إلى  92الفترة من 

 في الجديد توجنهذا الم عمعمل لد على خّطة قة، والمصادمةالمستدا يةاألمم المتحدة للتنم عمعلى د

 .(4) وتحديد الموارد المالية ألجل ذلك دول العالم في األلفية الثالثة، مختلف

 محاولة علىز ركّ " ريو" مرهو أّن مؤت يةة األرض الثانمّ وق ة األرض األولىمّ ق الرئيسي بين قإّن الفر      

 يتصّرف التي الطريقة ريإلى تغي" غانسبور ـــمؤتمر جوه"يسعى  بينماتغيير طريقة تفكير الّناس في التنمية،  

 .(5)تنفيذية بإجراءاتأي أّنه يدور حول التنفيذ والخروج  بها الّناس،

                                  
 .37اإلسكندرية، مصر، ص: شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة "التنمية المستدامة في الوطن العربي(: "9010)عباس صالح،  (1)
نيويوك، الواليات : ، منشورات األمم المتحدة"بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية(: "9002)األمم المتحدة، : انظر في ذلك (2)

 .12المتحدة األمريكية، ص
نيويوك، : ، منشورات األمم المتحدة("مونتيري، المكسيك)تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (: "9009)األمم المتحدة، : انظر في ذلك (3)

 .9الواليات المتحدة األمريكية، ص
، منشورات األمم ("جوهانسبورغ، جنوب افريقيا)تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (: "9009)األمم المتحدة، : انظر في ذلك (4)
 .24نيويوك، الواليات المتحدة األمريكية، ص: متحدةال
اإلسكندرية، مصر، : ، مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع"-األبعاد والمنهج-التنمية المتواصلة(: "9004)الرسول أحمد أبو اليزيد،  (5)

 .33ص
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  ينة بالي بأندونسيا في الفترةانعقاد المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية في مد :2119عام 

وضات قادمة تهدف المففاق على خارطة طريق توذلك في محاولة لإل، 9004ديسمبر  17و  3بين  ما

، وذلك في سبيل التقليل من انبعاثات الغازات 9019إلى ما بعد العام " بروتوكول كيوتو"تمديد  إلى

 .(1) البيئة والكرة األرضية يةالحراري، من أجل حما لالحتباس الم سّببة

  حيث يهدف هذا "استراتيجية النمو المستدام والتنمية الشاملة"صدور تقرير النمو بعنوان : 2111عام ،

يق مستويات التقرير إلى وضع سياسات تساعد على خلق النمو بمعدالت مرتفعة ولمّدة طويلة، وتحق

تنمية رأس المال  واالستثمار، االدخار)تنمية والبيئة ، باإلضافة إلى كّل ما يتعّلق بالمرتفعة على االستثمار

 .(2)(...فية، البيئة والطاقةالبشري، التقدم التكنولوجي، سوق العمل، التنمية الري

  ديسمبر  18و  4حول المناخ في الدنمارك في الفترة ما بين " كوبنهاغن"انعقاد مؤتمر : 2116عام

الخامس عشرة لألمم  االجتماعمن زعماء الدول والحكومات، وهو يعتبر  110بحضور حوالي  9002

الحراري، والقصد  االحتباسي والحد من المتحدة وحصيلة عامين من المفاوضات لمجابهة التغّير المناخ

 .(3)9019ينتهي العمل به عام  الذي" كيوتو"وملزمة تحّل محل بروتوكول  شاملةمنه التوّصل إلى اّتفاقية 

  9019جويلية  99إلى  90رة من ــــفي الفت للتنمية المستدامة دةالمتح ماألم مؤتمر ادـــــانعق: 2112عام 

 اتـصت تحديخّـ وقد تل. سنة 70هو تقييم فترة  ، والهدف من المؤتمر"90+ريو"في ريو، وع رف باسم 

 لم ةالماضي ةسن ريـنالعـش أنّ ب اعـلم ة،الـمقبل ةسن نللعشـري لعم ـدةأجن ديـدتح ةكـيفـي يفاز بإيج "90+ـوري"

ية إدماج األبعاد الثالثة للتنمفي  جهودها العربية مثال األقطار حيث استعرضت معظم ،رابحة تكن

قليمي، كما المستدامة في خياراتها التنموية  سنة 90ر عن ــــــــة أخرى تقاريــــــــحّضرت دول وتنظيمات دولية وا 
                                  

، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر "-االقتصادية، التنمية المستدامة العولمة-قتصاديةالوقائع اال(: "9002)خبابة عبد اهلل، بوقرة رابح،  (1)
 .328اإلسكندرية، مصر، ص: والتوزيع

 مجلة بحوث اقتصادية عربية، "استراتيجيات النمو المستدام والتنمية الشاملة: تقرير النمو(: "9002)الجعفراوي إيناس محمد، : انظر في ذلك (2)
 .وما بعدها 903بيروت، لبنان، ص: الوحدة العربية ، مركز دراسات(74العدد )
، مركز دراسات (383العدد ) مجلة المستقبل العربي، "تقرير عن مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ(: "9011)شكراني الحسين، : انظر في ذلك (3)

 .142بيروت، لبنان، ص: الوحدة العربية
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                                                                        .(1)العالمية البيئية السياساترهانات وتحديات  لربح ةيقستباا خطوة من التنمية المستدامة في

 مفهوم التنمية المستدامة: المطلب الثاني

                                      التنمية :المصطلح مكّون من شّقينالحظ أّن هذا يلتنمية المستدامة حول اتعريف  تقديمقبل      

 .متعّددة للتنمية المستدامةضع تعاريف و بعدها  يتمّ ل، االستدامةتعريف التنمية ثّم  وعليه، سيتمّ . واالستدامة

 تعريف التنمية: لفرع األولا

 :كما يليتباعا ف التنمية من الجانب اللغوي والجانب االصطالحي يتعر  يتمّ س     

 :التعريف اللغوي -أوال

 .(2)أي زاد وكثر، هي تعني بذلك الزيادة والكثرة. األصل من الفعل نما، نمّوا، ونماًء الشيء     

 :االصطالحيف يالتعر  -ثانيا

برز مفهوم التنمية من مفهوم التقدم بداية في علم االقتصاد، حيث استخدم للداللة على عملية إحداث      

   :اــمنه ة من التعاريف تدور حول التنميةـوهناك مجموع. (3)مجموعة من التغّيرات الجذرية في مجتمع معّين

 :الهيئات الدولية التعاريف المقّدمة من طرف .1

   ة،لـــة وسياسية شامـــــــعملية اقتصادية واجتماعية وثقافي"التنمية على أّنها  ة األمم المتحدةــمنظمّرف ــــــــعـت 

 حّرةة والـالنشطهم أساس مشاركت لىاد جميعا عفر م واألـن بأسرهكالرفاهية الس مرالمست ينتستهدف التحسإذ 

 .(4)"ناجمة عنها، والتوسيع العادل للفوائد اليةوالهادفة في التنم

   ل المجتمع من العالقات التقليدية وطرق التفكيرــة تحويــــــــعملي"ة على أّنها ــــالتنمي ك الدوليـــالبنّرف ــــــــعي 

 ة إاّل إذا شملتـــــــاز هذه التنميــــــة، وأّنه لن يتيّسر انجـــــالتقليدية وطرق اإلنتاج التقليدية إلى طرق أكثر حداث
                                  

 .121،120، ص صالمصدر سبق ذكره(: 9013)شكراني الحسين،  (1)
، 9000بيروت، لبنان، : ، دار الراتب الجامعية1، الطبعة"القاموس الكامل: المرام في المعاني والكلمات"(: 9000)مؤنس رشاد الدين،  (2)

 .892ص
 .29عمان، األردن، ص: ، دار زهران للنشر والتوزيع"التنمية بين األمس والغد"(: 1221)خوري صابر،  (3)
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير "أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحوالت االقتصادية العالمية"(: 9004)باشا رابح حمدي،  (4)

 .139منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، ص
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 . (1)"ّسن مستويات الحياة كالصّحة والتعليم وتخفيف الفقر واضطراد التنميةتح

  التنمية تعني في آن: "1229المنعقد في جنيف في سبتمبر من عام  المؤتمر العالمي للتربيةحسب 

 اج كّمابزيادة اإلنتوتقاس التنمية ليس فقط . التفّتحو  التقّدمو  التغّير في الحالة القائمةو التطّور  ؛واحد معا

لى طريقة حياته  .(2)"ونوعا، بل أيضا بالتحّسن الذي تحمله إلى اإلنسان وا 

 :أهّمها التنمية تدور حولتعاريف أخرى  هناك: أخرى اريفتع .2

 "فية والهيكلية تؤّدي إلى التغّلبالتنمية عملية ديناميكية تتكّون أساسا من سلسلة من التغّيرات الوظي 

 تشمل خلق فرصكما فرد من التفاعل مع بيئته والتحّكم فيها إلى حّد ما، على مظاهر التخلف، وتمّكن ال

 .(3)"األساسية باالحتياجاتعمل، استئصال الفقر، تحسين توزيع الدخل والوفاء 

 "ثإحدا إلى دفـــهت عــالعناصر المرتبطة بحركة المجتم التنمية عملية مرّكبة ومحّصلة لتفاعل جميع 

 .(4)"حياة الناس في حقبة زمنية معينةتغييرات كمية ونوعية على 

 " التنمية هي تراكم نوعي ي طال مختلف جوانب الحياة في المجتمع، فهي بطبيعتها عملية شاملة، ولذلك

 .(5)"الخ....فهي تتطلب تغييرات سياسية، ثقافية، اقتصادية

 "ّنما هي عملية كف اج مصحوبة بعدالة اية في اإلنتالتنمية في اإلسالم ليست عملية إنتاج فحسب، وا 

ّنما هي عمليــــالتوزيع، وأّنها ليسفي    ة الفرد وتقّدمه فيــدف إلى تنميـــــــــتهة انسانية ــــــــت عملية مادية فقط، وا 

 .(6)"المجالين المادي والروحي
                                  

عمان، األردن، : ، دار وائل للنشر والتوزيع1طبعة ، ال"نظريات وسياسات وموضوعات: التنمية االقتصادية"(: 9004)القريشي مدحت،  (1)
 .130ص

 .92طرابلس، لبنان، ص: ، المؤسسة الحديثة للكتاب"من النمو والتنمية إلى العولمة والغات"(: 9000)حبيب كميل، النبي حازم،  (2)
اإلسكندرية، : اب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة شب"الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية"(: 9002)السيد فتحي، أبو يسر عبده،  (3)

 .23مصر، ص
عمان، : ، دار صفاء للنشر والتوزيع1، الطبعة "مبادئ علم االقتصاد"(: 9002)الفتالوي كامل عالوي كاظم، الزبيدي حسن لطيف كاظم،  (4)

 .983األردن، ص
 .123بيروت، لبنان، ص: ، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر1، الطبعة "دراسات اقتصادية: التخلف والتنمية"(: 9009)مشورب إبراهيم،  (5)
بيروت، : ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع1، الطبعة "-مفاهيم مناهج وتطبيقات-التنمية في اإلسالم (: "1222)العسل إبراهيم،  (6)

 .27لبنان، ص
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 االستدامةتعريف : الفرع الثاني

 :التعريف اللغوي -أوال

  .(1)أي بقي قائما وسكن: َدْوًما و َدَواًما و َدْيم وَمًة، أي أصله من الفعل َداَم، ودام الشيء،     

 االستمرارالمواظبة عليه، كذلك طلب : تأّنى فيه، والمداومة على األمر، أي: وأدامه، واستدامه، أي     

 .(2)األمر والمحافظة عليه في

 :االصطالحيالتعريف  -ثانيا

 :منها ،ستدامةاالحول  تعاريف التي تدورهناك جملة من ال     

 "والمنفعة االستهالك؛ بمعنى أّن تدّفق مع مرور الزمن االستهالكهي ضمان أن ال يقّل  االستدامة 

 يتوّقف على التغيير في رصيد الموارد أو الثروة، أّما ارتفاع الرفاهية بين األجيال يأتي مع ازدياد الثروة مع

حاللمرور الوقت في ظل وجود بدائل،  لموارد على مّر الزمن، وهو ما يبّين قدرة بلد ما محتمل بين ا وا 

 .(3)"االستدامةعلى 

 "تهااهي الحفاظ على نظام دعم الحياة واقتصاده، وترتبط مع العدالة بوشاج متين، وضمان ةـــــــاالستدام  

 .(4)"هي التوفير البيئي الضروري والممكن اقتصاديا

 تعريف التنمية المستدامة: الفرع الثالث

ولإلحاطة بهذا . العديد من التعاريف لمصطلح التنمية المستدامة، وذلك من عّدة أوجه لقد ق ّدمت     

 :كما يلي هستعرض نماذج مّما ورد في تعريفتّم االمفهوم 

 
                                  

 .322، صالمصدر سبق ذكرهمؤنس رشاد الدين،  (1)
 .1728،1724القاهرة، مصر، ص ص: ، دار المعارف(، باب الدال، مادة دوم14، الجزء 9المجلد ) "لسان العرب"(: 1281)ابن منظور،  (2)
بيروت، : ، مركز دراسات الوحدة العربية1، الطبعة "التنمية، التكامل، النفط، العولمة: هموم اقتصادية عربية"(: 9001)كنعان طاهر حمدي،  (3)
 .93ان، صلبن
، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر "التنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من منظور إسالمي"(: 9011)محارب عبد العزيز مقاسم،  (4)

 .118اإلسكندرية، مصر، ص: والتوزيع
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 :التعاريف المقدمة من طرف الهيئات الدولية -أوال

 مستقبلنا"في التقرير المعنون بـ  جاء تعريف التنمية المستدامة :اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تعريف 

 التنمية المستدامة هي: "ذي نشرته هذه اللجنة كما يليـــال"  دـــنتالنو ر تقرير ب "بـ والمعروف أيضا " ركـــالمشت

 .(1)"التنمية التي تلّبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم

 :(2)فهومين أساسيينهذا التعريف على ميحتوي 

   األولوية المطلقة؛ ىعطَ مفهوم الحاجات، وخاّصة الحاجات األساسية لفقراء العالم، والتي ينبغي أن ت 

  لحاجات  لالستجابةعلى قدرة البيئة  االجتماعيفكرة القبول التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم

 .الحاضر والمستقبل

 ىمدو لمال الطبيعي برأس المال البشري، على درجة إحالل رأس ا امةاالستدكما يرّكز النقاش حول      

 إمكانية اعتبار الثاني بديال لألول، خاّصة فيما يتعّلق بالموارد الطبيعية والنظم البيئية غير المتجّددة،

 األساسية، ا ـــالذي يدين به الجيل الحالي لألجيال المستقبلية، خاّصة في تلبية احتياجاته االلتزاماضافة إلى 

 .(3)وبالتالي عدم ترك موارد أقّل وتلّوث أكبر ومشاكل بيئية أكبر

  1229جاء ذلك في التقرير العالمي بشأن التنمية البشربة عام : برنامج األمم المتحدة للتنميةتعريف 

الزراعية ، الضريبية، التجارية، الطاقوية، االقتصاديةعملية يتّم من خاللها صياغة السياسات : "ّنهاأعلى 

 .(4)"مةاصاديا، اجتماعيا وايكولوجيا مستدوالصناعية كّلها، بقصد إقامة تنمية تكون اقت

  التنمية المستدامة هي إدارة قاعدة الموارد الطبيعية وصيانتها، : "منظمة األغذية والزراعةتعريف

 ل،ــــــلحاضر والمستقبوتوجيه التطور التقاني والمؤسساتي على نحو يضمن تواصل تلبية احتياجات أجيال ا
                                  

، المجلس الوطني (179العدد ) لسلة عالم المعرفةس، ترجمة محمد كامل عارف، "مستقبلنا المشترك"(: 1282)ة للبيئة والتنمية، اللجنة العالمي (1)
 .22الكويت، ص: للثقافة والفنون واآلداب

 .99عمان، األردن، ص: ، دار الشروق للنشر والتوزيع1، الطبعة "اشكالية التنمية في الوطن العربي"(: 9004)حامد سهير أحمد،  (2)
 .22سوريا، ص: ، المركز الوطني للسياسات الزراعية"لمستدامةاالقتصاد البيئي والتنمية ا"(: 9003)دوناتو رومانو،  (3)
 الثقافة البيئية والتنمية المستدامة، الملتقى الوطني حول "التأصيل النظري لجدلية العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة"(: 9011)علة مراد،  (4)

 .2وم االجتماعية، جامعة قالمة، الجزائر، ص، كلية العلوم اإلنسانية والعل9011أكتوبر  11و  10المنعقد يومي 
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 .(1)"ويحول دون تدهورها أو انحسارها

  التنمية المستدامة هي تنمية ت لّبي احتياجات المجتمعات في الوقت الحالي دون: "البنك الدوليتعريف 

بما يسمح بتوفير فرص أفضل من المتاحة للجيل و  يال المستقبل على تحقيق أهدافها،المساس بقدرة أج

والتنمية المستدامة حلقة وصل ال غنى عنها بين . تقّدم اقتصادي واجتماعي وبشريّ  الحالي، إلحراز

 .(2)"طويلة األجلرة و األهداف القصي

 :تعاريف من حيث األبعاد -ثانيا

 ، الذي خ ّصص بأكمله1229يمكن إبراز ذلك من خالل التقرير الصادر عن معهد موارد العالم عام      

 :(3)أربع مجموعات أساسية كما يليضمن  لتنمية المستدامةمفهوم ا إذ صّنف، لموضوع التنمية المستدامة

  تمّثل التنمية المستدامة لدول الشمال الصناعية إجراء خفض عميق  :االقتصاديعلى الصعيد

حداث تحّوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة في  ومتواصل في استهالك الطاقة والموارد الطبيعية وا 

 ف الموارد من أجلــد توظيـــــــــة المستدامة تعني ترشيـــــة للدول النامية، فالتنميبأّما بالنس. واإلنتاج كاالستهال

 .التخفيف من حّدة الفقر ورفع المستوى المعيشي للسكان

  جل استقرار النمو السكاني، السعي من أتعني التنمية المستدامة : واإلنساني االجتماعيعلى الصعيد

من خالل تطوير مستويات الخدمات الصحية والتعليمية في وذلك فق األفراد على المدن، وقف تدو 

 .األرياف، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية

 (اءـــاألرض والم)ة ــــوارد الطبيعيــــــــاألمثل للم دامـــــاالستخل التنمية المستدامة ــت مثّ : د البيئيــعلى الصعي 

 .اإلنتاج العالمي من الغذاء لزيادة
                                  

، جامعة دمشق، سوريا، (12المجلد ) مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، "التنمية المستدامة بين التنظير والتطبيق"(: 1222)فارس فاروق،  (1)
 .17ص

التنمية المستدامة والكفاءة الملتقى العلمي الدولي حول ، "-مقاربة نظرية في اشكالية المفاهيم-التنمية المستدامة"(: 9008)بوعشة مبارك،  (2)
 .7، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، ص9008أفريل  8و  4المنعقد  يومي اإلستخدامية للموارد المتاحة 

، دار زهران للنشر 1، الطبعة "ديمقراطية وحقوق اإلنسانالتنمية المستدامة واألمن االقتصادي في ظل ال"(: 9010)زكي رواء، الطويل يونس،  (3)
 .80عمان، األردن، ص: والتوزيع
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التنمية المستدامة مفهوم يعني التوفيق بين : "الُمشرّع الجزائري تعريف التنمية المستدامة حسب -ثالثا

ة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن ـــــوحماية البيئ لالستمرارة ــتنمية اجتماعية واقتصادية وقابل

 .(1)"األجيال الحاضرة واألجيال المستقبليةحاجات  ةـــــتلبي

التنمية المستدامة هي عملية متعّددة األبعاد " :إسالميةوجهة نظر  تعريف التنمية المستدامة من -رابعا

تعمل على التوازن بين أبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى، 

ؤّكد أّن ت إسالميواألنشطة البشرية القائمة عليها من منظور . للموارد وتهدف إلى االستغالل األمثل

اإلنسان مستخلف في األرض له حّق االنتفاع بمواردها دون حّق ملكيتها، ويلتزم في تنميتها بأحكام القرآن 

 قّ ــدار حـــــــن إهة لحاجات الحاضر دو ــــــة، على أن يراعي في عملية التنمية االستجابــة الشريفـة النبويــوالسن

 . (2)"األجيال الالحقة

 هامتطلباتو  التنمية المستدامة خصائص: المطلب الثالث

 ، كما يستند على عّدة اعتبارات وأسسيحمل مفهوم التنمية المستدامة العديد من السمات األساسية     

 .تعّد مطلبا أساسيا لتدعيم تحقيقها في المجتمعاتإذ  ،بيئية

 لتنمية المستدامةا خصائص :الفرع األول

 :(3)في النقاط التاليةالتنمية المستدامة  خصائصتتمّثل      

 ؛هو اجتماعي ماو شّد تداخال وتعقيدا فيما يرتبط بما هو طبيعي تلف عن التنمية بشكل عام، كونها أتخ 

  ؛في المجتمع فقرالشرائح األكثر  حاجياتتقوم على أساس تلبية 

                                  
 يوليو سنة 16الموافق  1424 عام جمادى األولى 16مؤرخ في  11-13قانون رقم (: "9003)، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1)

 .2، الجزائر، ص(73العدد ) الجريدة الرسمية، "ةتعّلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامي ،2113
 .142، صالمصدر سبق ذكرهمحارب عبد العزيز قاسم،  (2)
 :انظر في ذلك (3)
 حول المؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية، "إشارة إلى حالة العراق: التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية"(: 9002)الرفاعي سحر قدوري،  -

 .92،92تونس، ص ص ،9002 سبتمبر 94 يوم المنعقد التجارة الدولية وأثرها على التنمية المستدامة: المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة
 ل التنمية المستديمة أداء وفعالية المنظمة في ظالملتقى العلمي الدولي حول ، "واقع وآفاق: التنمية المستدامة للمجتمعات النامية"(: 9002)فكرون السعيد،  -

 .7، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر، ص9002نوفمبر  11و  10المنعقد يومي 
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 ؛عن بعضهاكمية والنوعية، بحيث ال يمكن فصل عناصرها تتداخل فيها األبعاد ال 

 دول الغنية لتنمية الدول الفقيرة؛لها بعد دولي يتعّلق بضرورة تدّخل كاّفة ال 

 على تعتمدحيث  بالضرورة، المدى طويلة تنمية فهي فيها، األساس هو الزمني البعد يعتبر تنمية هي 

 ؛راتـــــبالمتغي التنبؤ خاللها نـــــــيمك مستقبلية زمنية فترة ألطول اله التخطيط ويتمّ  ر،ـــالحاض إمكانات رـتقدي

  ؛األرض لكوكب الحيوي للمجال الطبيعية الموارد في القادمة األجيال حق اعيتر  

  تضع تلبية احتياجات األفراد في المقام األول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات األساسية والضرورية من

 بتحسين نوعية حياة البشر الماديةصل تعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتّ الغذاء والملبس وال

 ؛واالجتماعية

 (.الماء، مصادر الطاقة) الطبيعية ةـــــالبيئ في الحيوي المحيط على الحفاظ تراعي... 

 تحقيق التنمية المستدامة متطلبات :الفرع الثاني

 :(1)منها، المستدامة التنميةتحقيق  طلباتهناك مجموعة من الشروط التي التي تدخل ضمن مت     

 يجب تلبية حاجات اإلنسان األساسية دون تجاوز الحدود الخارجية لقدرة المحيط الحيوي؛ 

 لقادمة، وأن ال يستولي على مصادريجب أن تكون لدى الجيل الحالي الرؤية ألخذ حاجات األجيال ا 

 ل؛ــــــــــــــــــلحياة، فال يهّدد بذلك رفاهية اإلنسان في المستقباألرض المحدودة، وأن ال يلّوث نظمها التي ت دّعم ا

 الوفاء بحاجات الحاضر دون الحّد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها؛ 

  عادة  وءـــــــــــالبيئة التي تعّرضت للتدهور وس تأهيلاإلدارة النوعية للمصادر المتاحة والقدرات البيئية، وا 

 ؛داماالستخ 

  ،كون أكثر فعالية واقتصادا في تحقيق التنمية المالئمة للبيئة؛تالتي و األخذ بسياسات التوقعات والوقاية 

 دارة المخاطر  ودمج البيئة واالقتصاد في صنع القرار؛ ،إعادة توجيه التكنولوجيا وا 

                                  
 .923عمان، األدرن، ص: ، دار المناهج للنشر والتوزيع"التنمية السكانية واالقتصادية في الوطن العربي"(: 9004)الهيتي صبري فارس،  (1)



 اإلطار النظري للتنمية الفالحية والتنمية املستدامة: الفصل األول

 

 
22 

 التنمية المستدامةوأبعاد  أهداف: المبحث الثاني

يرتكز التنمية من جهة والبيئة من جهة أخرى أّدت إلى تحديد المبادئ التي  إّن العالقة األساسية بين     

 .تسعى إلى تحقيقهاشاملة عليها مفهوم التنمية المستدامة، اضافة إلى وضع أهداف وأبعاد 

 مبادئ التنمية المستدامة: ولالمطلب األ 

 :(1)يمكن حصرها في اآلتيتقوم التنمية المستدامة على مجموعة من المبادئ األساسية، والتي      

 أو النظم أسلوب حيث يعدّ  :المستدامة التنمية خطط وتنفيذ إعداد في النظم أسلوب استخدام 

 هي اإلنسانية البيئة أن إلى راجع وذلك المستدامة، التنمية خطط وتنفيذ إلعداد أساسيا شرطا المنظومات

 تحقيق على ضمان األسلوب هذا خالل من مةالمستدا التنمية تعمل ولهذا الكلي، النظام من فرعي نظام

 متكامل أسلوب هو األسلوب وهذا .عامة األرض بيئة إلى ضمان توازن يؤدي بشكل الفرعية توازن النظم

 وجود دون واالجتماعية والبيئية االقتصادية النواحي جميع من المجتمعات حياة على الحفاظ إلى يهدف

 مثال االقتصادية بالتنمية المرتبطة البيئة المشكالت فمن .نبالجوا هذه بين متعاكسة سلبية تأثيرات

  .التربة تدهور في رئيسي بشكل تؤثر والتي العالم دول من كثير في المطبقة الزراعية السياسات

 التي الالمركزية أشكال من مناسب شكل توفير المستدامة التنمية تحقيق يتطلب :الشعبية المشاركة 

 ومتابعة وتنفيذ إعداد في المشاركة من عام بشكل والسكان واألهلية والشعبية الرسمية الهيئات تمكن

 ة سواًء كانتــوى التجمعات السكانيفالتنمية المستدامة تبدأ في المستوى المكاني المحلي، أي مست. خططها

 . أسفل من بالتنمية المفهوم هذا على مدنا أو قرى، ويطلق

  :يلي فيما حليةالم الحكومات دور تلخيص ويمكن     

  األرض؛ حرارة درجة ارتفاع في الزيادة من الحد-        

  والصناعية؛ والتجارية ةيالبيئ النفايات ومعالجة إدارة-        

                                  
 .30،31، ص صالمصدر سبق ذكرهثمان محمد، أبو زنط ماجدة أحمد،  غنيم ع(1)
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  األوزون؛ طبقة على تؤثر التي الغازات انبعاث من الحد-        

  .النفط مشتقات من االستهالك تخفيض-        

 ؛الطبيعية للموارد اميكيالدين األمثل التوظيف 

 لها؛ اإلستراتيجي والتخطيط االقتصادية الموارد عمر استطالة 

 ؛البيولوجي والتنوع البيئي التوازن مبدأ  

 ؛والمستقبلية الحالية األجيال حاجات بين التوفيق 

 واالستهالك واالستثمار اإلنتاج هياكل تطوير وكذلك الطبيعة، وخصائص سمات على الحفاظ. 

 أهداف التنمية المستدامة: ثانيالالمطلب 

 :(1)كما يلي تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من األهداف     

  التنموية السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات خالل ويتّم ذلك من :للسكان أفضل حياة نوعية تحقيق 

 الجوانب على التركيز طريق عن ،وروحياً  ونفسياً  واجتماعيا اقتصاديا السكان حياة نوعية لتحسين الالزمة

 قبولة؛مالكمية، وبصورة عادلة و  وليس للنمو النوعية

 وتتعامل ،والبيئة السكان نشاطات بين العالقة على التركيز خالل من وذلك: الطبيعية البيئة احترام 

 تستوعب تنمية هي المستدامة فالتنمية وبالتالي اإلنسانية، الحياة أساس على ومحتواها الطبيعية النظم مع

 تكامل عالقة لتصبح العالقة هذه تطوير على وتعمل المبنية، والبيئة الطبيعية البيئة بين اسةالحسّ  العالقة

 وانسجام؛

 جاههاتّ  بالمسؤولية إحساسهم تنمية وذلك من خالل :القائمة ةيالبيئ بالمشكالت السكان وعي تعزيز، 

ج برام دادــإع في مشاركتهم قيعن طر  لها ةمناسبال للحلو ا إيجاد في ةالفاعل ةالمشارك على هموحثّ 

 ها؛موتقيي ومتابعتها هاتنفيذكذا و المستدامة،  التنمية ومشاريع
                                  

: ، اللجنة الدائمة للسكان1، الطبعة "اإلنجازات والتحديات: التنمية المستدامة في دولة قطر"(: 9008)الهيتي نوزاد عبد الرحمن، المهندي حسن إبراهيم،  (1)
 .12،12الدوحة، قطر، ص ص
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 على الطبيعية الموارد مع المستدامة التنمية وهنا تتعامل :للموارد عقالني واستخدام استغالل تحقيق 

 من عقالني بشكل استخدامها على وتعمل تدميرها، أو استنزافها دون تحول لذلك محدودة، موارد هاأنّ 

 وعدم المتاحة الطبيعية الموارد على تحافظ أن شأنها من التي المسبقة والخطط اآلليات وضع خالل

 معدالت االستخدام هذا ال يتجاوز بحيث لها، واألمثل العقالني االستخدام طريق عنوذلك  ،استنزافها

 أطول زمنية فترة تبقى حتى االستعمال، واسعة للمواد بدائل نع البحث الوقت نفس وفي الطبيعية، تجّددها

 امتصاصها؛ عن البيئة تعجز النفايات من كبيرة كمية تخلق أن دون

 بما الحديثة التكنولوجيا توظيف مةالمستدا التنمية تحاول :المجتمع بأهداف الحديثة التكنولوجيا ربط 

 التنموي، المجال في المختلفة التقنيات بأهمية السكان توعية خالل من وذلك المجتمع، أهداف يخدم

 أن دون المنشودة أهدافه وتحقيق المجتمع حياة نوعية تحسين في منها والجديد المتاح استخدام وكيفية

 وجود بمعنى ،عليها مسيطر اآلثار هذه تكون أن قلاأل على أو سالبة، بيئية وآثار مخاطر إلى ذلك يؤدي

 ؛لها مناسبة حلول

 إمكانياته تالئم ةيقطر  بإتباع وذلك :المجتمع وأوليات حاجات في ومناسب مستمر غييرت إحداث 

 المشكالت جميع على والسيطرة االقتصادية، التنمية تفعيل يمكن بواسطته الذي التوازن بتحقيق وتسمح

 .كاّفة، ووضع الحلول المالئمة لها البيئية

 الل بعض البنود التي من شأنهاخمن  مة،المستداية ألهّم أهداف التنم لةن استعراض أمثمككما ي     

 :(1)التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للسكان كما يلي

 مياه، ورفع كفاءة استخدام المياهمن ال إمداد كاف تهدف االستدامة االقتصادية فيها إلى ضمان: المياه 

 لى تأمين الحصولإة ستدامة االجتماعيكما تهدف اال. في التنمية الفالحية والصناعية والحضرية والريفية

  دفــرة، في حين تستهــــلألغلبية الفقيرة ـــة الصغيــة الكافية لالستعمال المنزلي والزراعـــعلى المياه في المنطق
                                  

لتنمية ا حول لإلدارة البيئية سادسالمؤتمر العربي ال، "التنمية المستدامة وأهدافها ودور تقنية المعلومات واالّتصاالت فيها"(: 9004)عمران محمد حسني،  (1)
 .170،132، ص صشرم الشيخ، مصر ،9004ماي  31-94 في الفترة المنعقد البشرية وآثارها على التنمية المستدامة
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 ه الجوفية وموارد المياه العذبة،االستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والميا

 تها اإليكولوجية؛وكذا أنظم

 من أجل تحقيق األمن  واإلنتاجاالقتصادية فيه إلى رفع اإلنتاجية الزراعية  االستدامةتهدف  :الغذاء

كما تهدف االستدامة االجتماعية إلى تحسين اإلنتاجية وأرباح الزراعة . الغذائي، والسعي نحو التصدير

ستدامة البيئية إلى ضمان االستخدام الصغيرة، وضمان األمن الغذائي المنزلي، في حين تهدف اال

 ضي والغابات، المياه، الحياة البرية، األسماك وموارد المياه؛االمستدام والحفاظ على األر 

 تهدف االستدامة االقتصادية إلى زيادة الكفاءة االقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع : الدخل

عم المشاريع الصغيرة، وخلق الوظائف لألغلبية الرسمي، في حين تهدف االستدامة االجتماعية إلى د

 ضمان االستعمال المستدام للمواردالفقيرة في القطاع غير الرسمي، بينما تهدف االستدامة البيئية إلى 

 .الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي في القطاعين العام والخاص

 أبعاد التنمية المستدامة: لثالمطلب الثا

حيث أّن التركيز عليها نمية المستدامة في طياته أبعادا متعّددة ومترابطة فيما بينها، يحمل مفهوم الت     

 سليط الضوء على هذه األبعاد بشيءوعليه يتّم ت .من شأنه أن ي حرز تقّدما في تحقيق التنمية المستدامة

 .من التفصيل

 األبعاد االقتصادية: الفرع األول

ذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حّد والقضاء على الفقر، يستند هذا البعد إلى المبدأ ال     

 :(1)ويندرج تحت هذا البعد العناصر التالية. من خالل استغالل الموارد الطبيعية على النحو األمثل

 تخفيضات إجراء في تتلخص الغنية للبلدان بالنسبة ةــــــالمستدام فالتنمية :الطبيعية الموارد تبديد إيقاف 

                                  
 :انظر في ذلك (1)
 .32، صالمصدر سبق ذكرهو زنط ماجدة أحمد، غنيم عثمان محمد، أب -
 .31،30، ص صالمصدر سبق ذكرهقاسم خالد مصطفى،  -
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 الكفاءة مستوى تحسين عبر وذلك الطبيعية، والموارد للطاقة دةبدّ الم   االستهالك مستويات من تواصلةم

حداث  .ةيالنام البلدان إلى البيئية الضغوط تصدير عدم من دالتأكّ  مع ،الحياة أسلوب في جذري تغيير وا 

 األخرى البلدان في البيولوجي تنوعال تهّدد  التي االستهالك أنماط تغيير أيضا المستدامة التنمية كما تعني

 .باالنقراض دةالمهدّ  الحيوانية للمنتجات المتقدمة الدول استهالكمثل  ،ضرورة دون

  في خاصة مسؤولية الصناعية البلدان على وتقع :ثالتلو  معالجة مسؤولية المتقدمة البلدانايالء 

 كان المحروقات مثل الطبيعية الموارد من الماضي في المتراكم استهالكها ألنّ  ؛المستدامة التنمية قيادة

 لديها الغنية البلدان أنّ  هذا إلى يضاف .العالمي التلوث مشكالت في سهمأ مّما ،متناسبة غير بدرجة كبيرا

 وتستخدم ،أنظف تكنولوجيات استخدام في الصدارة تحتلّ  بأن الكفيلة والبشرية والتقنية المالية الموارد

 من نوع تحقيق وذلك في سبيل الطبيعية، النظم حماية نحو اقتصادياتها بتحويل لقياموا أقل، بكثافة الموارد

 .مجتمعاتها داخل االجتماعية والخدمات االقتصادية الفرص إلى للوصول والمشاركة المساواة

 الدول تستغل الدولي واالنفتاح العولمة ظل في :الصناعية للبلدان النامية البلدان تبعية تقليص 

 يؤدي االطبيعية، ممّ  الموارد استهالك بخفض تقومف ،العالمية األسواق في للتحكم االقتصادية قدراتها الغنية

 مصادر أهم يحرمها من النامية، وبالتالي سوف البلدان في المنتجات هذه صادرات نمو في انخفاض إلى

 لتنمية الذات على العتمادا على يقوم تنمويا نمطا ىتتبنّ  أن األخيرة هذه على ينبغي وهكذا إيراداتها،

 للبلدان البينية والتجارة اإلقليمي التعاون في عبالتوسّ  يسمح اممّ  الذاتي، االكتفاء وتأمين المحلية القدرات

 .النامية

  استخدام تكريس الفقيرة البلدان وتعني التنمية المستدامة في :الفقيرة لبلدانل المستدامة التنميةتحقيق 

 الفقر يحّقق التخفيف من عبء إذ المعيشة، مستويات في المستمر التحسين راضألغ الطبيعية الموارد

 .انـــــللسك السريع والنمو البيئة وتدهور الفقر بين وثيقة روابط الشديد نتائج هاّمة بالنسبة للتنمية، ألّن هناك

 غير الفرص منها ة،التنمي أمام كبيراً  حاجزاً  تشكل هامة أمور ةعدّ  هناك :الموارد توزيع في المساواة 
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 يجب لكلذ ،االختيار وحرية الطبيعية والموارد االجتماعية والخدمات التعليم على الحصول في المتساوية

 .المعيشة مستويات وتحسين الفقر عبء من للتخفيف معاً  تعمال أن والفقيرة الغنية البلدان على

  ّوالفقيرة، إاّل أّنه يرتفع الغنية الدول في يوجد التفاوت هذا إنّ  :المداخيلمستوى  في التفاوت من الحد 

ّنما فيعن الدول الغنية، والعبء ال يتمّثل في ايج النامية الدول في كبير بشكل  اد حلول لهذه المشكلة، وا 

 على الحصول فرص وفي ،الدخل في المتنامي التفاوت من الحدّ  تعمل على المستدامة فالتنمية ؛تنفيذها

 .م والسكنوالتعلي الصحية الرعاية

 إجراء تخفيض  الحالي عبر إدخال إصالحات على نظام اإلنتاج تكمن في :تغيير أسلوب اإلنتاج

استعمال الطاقة الملّوثة وتحويل العمل إلى استخدام الطاقات الحّد من ، كمتواصل في مستوى المدخالت

 .ات ذات كفاءة بيئيةالمتجّددة، باإلضافة إلى تقليص المخرجات من نفايات وملّوثات، وتصميم منتج

 األغراض على اإلنفاق من األموال تحويل هنا المستدامة التنمية تعني :العسكري اإلنفاق تقليص 

 من صغير جزء ولو تخصيص إعادة شأن ومن التنمية، احتياجات على اإلنفاق إلى الدولة وأمن العسكرية

 .حوظمل بشكل بالتنمية اإلسراع العسكرية لألغراض رسةالمكّ  الموارد

 واإلنسانيةاألبعاد االجتماعية : الفرع الثاني

 وذلك من خالل الحصول علىيشير هذا المبدأ إلى العالقة بين الطبيعة والبشر وتحقيق الرفاهية،      

 تـدرج تحنوي. رام حقوق اإلنسان في المقدمةت، ووضع المعايير اآلمنة، واحيةات الصحية والتعليمــــالخدم

 :(1)ر التاليةهذا البعد العناص

 ضغوطاً  حدثي   للسكان السريع النمو ألنّ  بالغة، أهمية يكتسي بدأ أمر وهو :يسكانال النمو تثبيت 

 جهــــود من يحدّ ا ـكم ا،نهلسكا االجتماعية الخدمات دوللار ـــــــتوفي رةدـــــــــق وعلى ةــالطبيعي الموارد على كبيرة

                                  
 :انظر في ذلك (1)

، أطروحة دكتوراه في العلوم ("2115-1661)دراسة حالة الجزائر خالل الفترة : التنمية البشرية والتنمية االقتصادية"(: 9002)حميدوش علي، 
 .32-33ية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، ص صاالقتصادية غير منشورة، كل
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 .إلعالة السكان المتاحة الطبيعية دالموار  قاعدة من صقلّ وي   ةــــالتنمي

 النشيطة  الريفية بالتنمية النهوض على يقوم هنا المستدامة التنمية منطلق :لسكانالمتوازن ل توزيعال

 تتناسب على اّتخاذ تدابير وسياسات خاّصةالعمل و  للمساعدة على إبطاء حركة الهجرة إلى المدن،

 نّ أ، ذلك إلى الحد األدنى قليص اآلثار البيئية للتحّضرت ى تؤّدي إلىحتّ  الريفية، المناطق وطبيعة

 فالمدن وخيمة، بيئية عواقبلها  الكبيرة المدن وتطور الحضرية المناطق توسيع نحو الحالية هاتلتوجّ ا

 .المحيطة بها الطبيعية النظم تدمير في فتتسّبب الملوثة، وموادها نفاياتها بتركيز تقوم

 الكفء للموارد  االستخدام على المستدامة التنمية عميلة تنطوي :لبشريةا للموارد الكامل االستخدام

 البشرية باالحتياجات الوفاء لضمانوذلك  تخصيصها، إعادة أو الموارد توجيه إعادةالبشرية، بمعنى 

 الرعاية في والعاملين المربين بتدريب ،البشري المال رأس في االستثمار، ويتأّتى من خالل األساسية

 .التنمية الستمرار الحاجة إليهم تدعو الذين المتخصصين من وغيرهم الصحية

 الصحي والغذاء للشرب الصالحة المياه توفير تتطلب المستدامة التنمية إن :والتعليم الصحةاالهتمام ب 

 والريفية الحضرية المناطق في العوامل هذه توفير أيضاو  ،لجميع فئات المجتمع الالزمة الصحية والرعاية

 الرئيسية المتطلبات من يعتبر التعليم أنّ  كما .الصحية األخطار من العمل على حمايتهمو  سواء،حّد  على

 .والرقي التقدمو  الحياة في النجاح قحقّ ي مّما ،المستدامة التنمية مستوى في ملموس متقدّ  لتحقيق

 بالزراعات النساء ومتق النامية البلدان من كثير ففي خاصة، أهمية المرأة لدور :المرأة دور تعزيز 

 في والبيئة للموارد األول ردب  الم   هي أخرى بعبارة فالمرأة ،مباشرة ليةالمنز  بالبيئة يعتنونكما ، المعيشية

، كما أّن اشتغال المرأة في األنشطة بشكل عام له أثرين؛ فاألّول هو مساهمتها في التنمية الشاملة، لالمنز 

 .باشر في تخفيض عدد المواليدأّما الثاني فهو يساهم بشكل غير م

  تحتاج التنمية المستدامة على المستوى السياسي إلى مشاركة  :في الحكم الديمقراطياألسلوب إرساء

المحلية ألّن جهود التنمية التي ال ت شرك األفراد والجماعات ت في التخطيط والتنفيذ لها، من تمّسهم القرارا
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في علية التنمية يعّد قاعدة أساسّية في  الديمقراطياعتماد النمط ولهذا فإّن  ،كثيرا ما يصيبها اإلخفاق

 .التنمية المستدامة، وهو ما يدخل في إطار ما يسّمى بالحكم الراشد

 البيئيةاألبعاد : الفرع الثالث

األمثل لها على  واالستخدامالحفاظ على الموارد الطبيعية  علىالبعد البيئي للتنمية المستدامة  نطويي     

 :(1)البيئية للتنمية المستدامة في العناصر التالية األبعاد يمكن اجمالم، و اساس مستدأ

 إلى يؤديان إنتاجيتها وفقدان التربة تعرية إنّ : استخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية واألراضي 

لّ  من التقليص  أنّ  كما ،زراعيةال األراضي من كبيرة مساحات اإلنتاج دائرة من سنويا ويخرجان تها،غ 

 اأمّ ، الجوفية والمياه السطحية المياه تلويث إلى يؤدي الحشرات ومبيدات األسمدة استخدام في اإلفراط

فإّن التنمية ومن هنا . وتدّمرهما والغابات النباتي بالغطاء تضرّ  هافإنّ  والحيوانية، البشرية الضغوط

تها قدر  االعتبار بعين يأخذ واألراضي البيئية ألنظمةا إلدارة متكامل منهج استخدام المستدامة تعني ضرورة

 والتدهور التلوث من األراضي حماية باإلضافة إلى استنزافها، وعدم بالموارد التنمية عملية تزويد على

 .الموارد على التأثير أشكال من وغيرها والتصحر

 المواد إلنتاج الالزمة الطبيعية الموارد حماية إلى المستدامة التنمية تحتاج: الطبيعية الموارد حماية 

 يحتمل األهداف وهذه التزايد، في اآلخذين السكان احتياجات لتلبية اإلنتاج في التوّسع مع والوقود الغذائية

 نقص بحدوث كفيل ةفالحال عليها تعتمد التي الطبيعية الموارد صيانة في الفشل فإنّ  ذلك ومع تضاربها،

مدادات للزراعة القابلة األراضي استخدام هنا المستدامة التنمية وتعني. المستقبل في األغذية في  المياه وا 

 إلى يحتاج وهذا ،ةالغلّ  تزيدنة محسّ  وتكنولوجيات ممارسات وتبّني استحداث وكذلك كفاءة، أكثر استخداما

 الري استخدام ، وكذاالبرية الحياة ت هّدد ال حّتى والمبيدات الكيميائية األسمدة استخدام في اإلسراف اجتناب

                                  
 :، على الموقع"أبعاد التنمية المستدامة"اإلتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، : انظر في ذلك (1)

http://www.ausde.org/?page_id=362 (22/20/0220)  

 

http://www.ausde.org/?page_id=362
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 .بالماء عهاوتشبّ  المحاصيل أراضي تمليح واجتناب حذرا، استخداما

 غير بمعدالت الجوفية المياهويتّم ضّخ  المياه، إمدادات تقلّ  المناطق بعض في :المياه صيانة 

 ددّ وته الجوفية، والمياه السطحية المياه تلوث والبشرية والزراعية الصناعية النفايات أنّ  كما ،مستدامة

 لالستخدامات حدّ  بوضع المياه صيانة تعنيهنا  المستدامة والتنمية. تقريبا بلد كل في والمصبات البحيرات

االستخدام العقالني والرشيد و  المياه نوعية تحسين أيضا تعنيكما  ،المياه شبكات كفاءة وتحسين ،دةالمبدّ 

 المياه هذه على تعتمد التي اإليكولوجية النظم في اضطرابا ثحد  ي   ال بحيث والجوفية، السطحية لمياهل

 .دهاتجدّ  معدل وعلى

 صيقلّ  للزراعة القابلة األراضي مساحةل تواصلاالنخفاض الم إنّ : البيولوجية األنواع مالجئ تقليص 

 التي أو فةمكثّ  إدارة البشر يديرها التي ةالقلّ  باستثناء والنباتية، الحيوانية لألنواع المتاحة المالجئ من

 األرض ثراء صيانة يتمّ  أن تعني المجال هذا في المستدامة والتنمية. المستأنسة البيئة في العيش يعتستط

 اإليكولوجية والنظم المالجئ وتدمير االنقراض عمليات بإبطاء وذلك المقبلة، لألجيال البيولوجي التنوع في

ن، كبيرة بدرجة  .وقفها أمكن وا 

 بإجراء المخاطرة عدمفي هذا الجانب  المستدامة التنميةعني ت: الحراري االحتباس من المناخ حماية 

 والغطاء األمطار سقوط أنماط تغيير أو البحر سطح مستوى بزيادة) العالمية البيئة في كبيرة تغييرات

، المقبلة لألجيال المتاحة الفرص في تغيير إحداث شأنها منإذ  ،(البنفسجية فوق األشعة زيادة أو النباتي،

  طبقة تدمير أو ،والبيولوجية الفيزيائية الجغرافية النظم أو المناخ استقرار زعزعة دون الحيلولة كذل ويعني

 .اإلنسان أفعال جراء من لألرض الحامية زونو األ

 األبعاد التكنولوجية: الفرع الرابع

من  إلنسانلأصبحت التكنولوجيا أكثر من ضرورية في حياة البشرية، بسبب الرفاهية التي توّفرها      

 هو ن بقدر ما تقّدم التكنولوجيا كّل ماــــــــة، لكــــــيثة تقّلل الكثير من األعباء اإلنسانيدّدات حــآالت ومعخالل 



 اإلطار النظري للتنمية الفالحية والتنمية املستدامة: الفصل األول

 

 
22 

 . المكّثف لها لمادف من االستعهنسان المستلإل  جديد، فإّنها تخلق الكثير من األضرار

 :(1)التكنولوجي في العناصر التالية ويمكن إبراز جوانب التنمية المستدامة في المجال     

 ما تلويث إلى الصناعية المرافق تؤدي ما كثيرا: الصناعية المرافق في أنظف تكنولوجيات استعمال 

 بنفقات التلوث وتنظيف النفايات من الحدّ  يتمّ  المتقدمة البلدان وفي. وأرض ومياه هواء من بها يحيط

، كما أّن كبير حدّ  إلى للرقابة يخضع ال منها كثير في قةالمتدفّ  لنفاياتا فإنّ  النامية، البلدان في اأمّ  ،كبيرة

 أيضا نتيجة وتكون التبديد، لعمليات أو الكفاءة إلى تفتقر لتكنولوجيات نتيجة تكون المتدفقة النفايات هذه

 إلى لالتحوّ  هنا المستدامة التنمية تعنيبهذا و . االقتصادية العقوبات فرض إلى واالفتقار لإلهمال

 .أدنى حدّ  إلى الطبيعية الموارد من وغيرها الطاقة استهالك من صيتقلالو ، وأكفأ أنظف تكنولوجيات

 المستخدمة التكنولوجياتتعتبر أغلب  :الزاجرة القانونية وبالنصوص نةالمحسّ  بالتكنولوجيات األخذ 

. الصناعية البلدان في المتاحة التكنولوجيات من التلوث في باتسبّ  وأكثر كفاءة أقلّ  النامية البلدان في

 الخاصة القانونية بالنصوص وكذلك المحسنة، بالتكنولوجيات باألخذ اإلسراع المستدامة التنميةبهذا تعني و 

 التعاون يجب إقامة والنامية الصناعية البلدان بين الفجوة ولسدّ . وتطبيقها المجال هذا في العقوبات بفرض

 يزيدمّما ، المحلية االحتياجات تناسب وأكفأ أنظف لتكنولوجيات التطوير وأ باالستحداث سواءً ، التكنولوجي

 ويحتاج هذا بدوره إلى ،البيئة نوعية في التدهور من مزيد دون أيضا يحولو  االقتصادية، اإلنتاجية من

 .فقرا األشدّ  البلدان في والسيما البشرية والتنمية التعليم في كبيرة استثمارات

  ّلزيادة العالمي المعدل من الحدّ  إلى المجال هذا في المستدامة التنمية ترمي: لغازاتا انبعاث من الحد 

يجاد المحروقات استخدام من كبيرة بصورة الحدّ  عبر وذلك ،الحرارية الغازات انبعاث  أخرى مصادر وا 

 جديدة اتــــــــنولوجيتك داثــــــــاستح الصناعية البلدان علىهنا  ويتوّجب. الصناعية المجتمعات إلمداد للطاقة

                                  
 :انظر في ذلك (1)
 .11،10، ص صالمصدر سبق ذكرهبوعشة مبارك،  -
 .38،34، ص صالمصدر سبق ذكرهحميدوش علي،  -
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 .محتملة تهاانفقو  مأمونة تكونو  أكبر، بكفاءة

 تدهور دون الحيلولةفي هذا المجال  المستدامة التنميةتعني و: زونو األ  طبقة تدهور دون الحيلولة 

 الكيميائية المواد من تدريجيا صبالتخلّ  للمطالبة جاءت كيوتو فاقيةفاتّ  .لألرض الحامية األوزون طبقة

 تتعنّ  لكنّ  مكن،م أمر هو العالمية البيئة مخاطر لمعالجة الدولي التعاون بأنّ  حوتوضّ  زون،و لأل دةدّ المه

  .ذلك على رهاجبي في ظّل عدم وجود من االتفاقية هذه على التوقيع ترفض جعلها المتحدة الواليات

 ةثالث في متزامن متقدّ  إحراز إلى يحتاج المستدامة التنمية فاهدأ تحقيقفإّن  وبناًء على ما تقّدم؛     

 هذه بين فيما وثيق ارتباط هناككما أّن  ،البيئيةو  ةالجتماعياو  االقتصادية األبعاد هي ؛األقل على أبعاد

 .اآلخر بعضها في األهداف تعزيز شأنها من إحداها في خذتّ ت   التي واإلجراءات المختلفة، األبعاد

 :د للتنمية المستدامة في الشكل التاليويمكن ترجمة المقاربة ثالثية األبعا     
 (1-1)الشكل 

 المقاربة ثالثية األبعاد للتنمية المستدامة
  

 عدالة ما بين األجيال                                األجيالما بين تثمين وتقييم        
 

 عدالة ما بين األجيال           
                                                                                                                              المشاركة الشعبية         

 :، اعتمادا علىباحثمن إعداد ال :المصدر
Matouk Belattaf, (2010): "Economie du développement", office des publications universitaire : Alger, Algérie, 

p232. 

يّتضح من خالل الشكل أّن أهّم األبعاد التي جاء بها مفهوم التنمية المستدامة هو الربط بين المفهوم      

االجتماعي والبيئي للتنمية، والنظر إليها بشكل تكاملّي ال انفصالّي، وذلك في صورة متناسقة و االقتصادي 

لي، من خالل عدالة اجتماعية تصّب في رفاهية كال رّكز على الجيل الحالي والمستقبومترابطة، حيث ت  

وبهذا تكون  ،الجيلين، وتحافظ على األنظمة البيئية من خالل استخدام تكنولوجيا نظيفة وبطريقة أكفأ

 .ناجعة اقتصاديا، ومقبولة اجتماعيا، وقابلة للتحقيق ايكولوجّيا

 اقتصادي

 اجتماعي بيئي
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 -ت أساسيةمفاهيم ومنطلقا- التنمية الفالحيةالفالحة و  :الثالثالمبحث 

ناتها، باعتبارها تخدم القطاع مكوّ  همّ ستراتيجيات التنمية االقتصادية وأحد االتنمية الفالحية أ تعدّ  

في  تسليط الضوءتّم وبناًء على ذلك . ي حاجات باقي القطاعات االقتصادية األخرىلبّ الفالحي بعينه، وت  

 .طرق إلى أهّم أسسها ومرتكزاتهاتبال ، وذلكهذا المبحث على استراتيجية التنمية الفالحية

 الفالحي واالقتصادالتأصيل النظري للفالحة : المطلب األول

يتوّجب أّوال التعّرف على  ،مية الفالحية كإستراتيجية تنمويةقبل الخوض في الحديث عن التن     

هيم األساسية المرتبطة المفا االقتصاد الفالحي الذي يعّد أحد فروع علم االقتصاد، ومن ثّم التطّرق إلى أهمّ 

 .بالفالحة والنشاط الفالحي

 طبيعتهالنشاط الفالحي و حول نظرة عاّمة : الفرع األول

الفالحة  جدت الحضارة على وجه األرض، ومن الحقائق الواضحة أنّ جدت الفالحة منذ أن و  لقد و       

 حيث يطة به لكسب رزقه،الحرف التي ساعدت اإلنسان على االستفادة من الظروف المح كانت من أهمّ 

لوصول إلى ممارسة الفالحة لسبيال و  ،كانت معرفة اإلنسان للفالحة خطوة واسعة نحو الرقي واالستقرار

يقوم بالتقاط الثمار من الغابات والنباتات الطبيعية وصيد اإلنسان بعد أن كان وذلك في صورتها الحالية، 

قطعان الماشية لممارسة النشاط الفالحي في المناطق ل وراء الحيوانات في جماعات، والتنقل والترحّ 

اء والكساء بمثابة الدوافع األولية لعملية استئناس كانت حاجات اإلنسان للغذكما  ،المالئمة بيئيا وجغرافيا

 .(1)أكثر النباتات والحيوانات نفعا له

تها إلى أمور فقط، بل تعدّ  المفهوم الواسع للفالحة أصبح ال يقتصر على عملية العناية باألرضإّن      

تشمل األعمال المنتجة التي يقوم بها الفالحون  زارع، فأصبحتأخرى نتيجة لتنويع وتجديد نشاط المَ 

                                  
مصر، اإلسكندرية،  :، مركز اإلسكندرية للكتاب"موارد والبيئةالمبادئ اقتصاديات "(: 1222) زكي إيمان محمد محب، ،حمد رمضانأ نعمة هلل (1)

 .14ص



 اإلطار النظري للتنمية الفالحية والتنمية املستدامة: الفصل األول

 

 
22 

النباتية  اتجتنالموذلك بقصد توفير  ،تحسين عمليات نمو النبات والحيوانو  ،للنهوض بعملية اإلنتاج

من خالله السيطرة على قوى الطبيعة  عمل يتمّ  ن كلّ فهي تتضمّ  هذا، وب(1)والحيوانية المطلوبة لإلنسان

 . (2)م فيها بقصد إنتاج المزروعات والحيوانات الالزمة إلشباع الحاجات اإلنسانيةوالتحكّ 

 :(3)العمليات التاليةلنشاط الفالحي اويضّم      

  ًالحقلية منها أو البستانية؛ زراعة األرض إلنتاج المحاصيل النباتية سواء 

  إلنتاج األلبان واللحوم والصوف والجلود؛ موّجهالحيوان الاقتناء 

 تربية الدواجن والنحل؛ 

   جرى بالمزرعة أو مّتصل بالعمليات الفالحية المختلفة كإعداد المحصول إلى السوقأّي عمل ي، 

 .وتسليمه للمخازن والعمالء أو إلى شركات النقل لتصديره إلى الخارج

 فالحيالنشاط ال خصائص: الفرع الثاني

حسب اإلمكانيات المتوّفرة  لكس فيها، وكذمارَ يختلف النشاط الفالحي ويتنّوع حسب البيئة التي ي       

مّيزه عن خصائصا معّينة تيكتسب النشاط الفالحي  جعلفي  عواملساهمت هذه ال فقد ،لمزاولة هذا النشاط

 :(4)الخصائصهذه ، وفيما يلي سرد وجيز ألهّم األخرى االقتصاديةباقي األنشطة 

 ةلفالحصعوبة تحديد كمية اإلنتاج في ا: 

ي هي تقّلب كمية اإلنتاج من سنة إلى أخرى أو من فالحمن الصفات الهاّمة المتأّصلة في اإلنتاج ال     

يعتبر من الصعوبة التنّبؤ بالمحصول  هذابسبب تأثير العوامل الجّوية والطبيعية، ولوذلك  ؛موسم إلى آخر

 .تاج للقطر بأجمعهالسنوي من اإلن

                                  
 .47ص األردن، عمان، :للنشر والتوزيع دار الحامد، 1، الطبعة "مبادئ التسويق الزراعي"(: 9002) ،فالزعبي عاك (1)
 .24ص، األردنعمان،  :مكتبة األقصى، 1، الطبعة "مدخل إلى االقتصاد الزراعي"(: 1282)وآخرون، عبد الهادي شافعي محمود  (2)
 .87األردن، ص ،عمان :دار الراية للنشر والتوزيع، 1طبعة ، ال"الزراعي االقتصاد"(: 9010)عارف جواد سعد،  (3)
 .29-82، ص صالمصدر نفسهعارف جواد سعد، : انظر في ذلك (4)
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 ة لمخاطر كثيرةفالحتعّرض ال: 

اجمة عن الجفاف ة هي أكثر عرضة من النشاطات االقتصادية األخرى للمخاطر النّ فالحإّن ال     

الصناعات يمكنها  بينما ،واألمطار الشديدة والفيضانات والحشرات واألوبئة واألمراض النباتية والحيوانية

ضها لألوبئة واألمراض التي إلى عدم تعرّ  باإلضافةا من التقلبات الجّوية، هذا لدرجة كبيرة من حماية نفسه

 .ةفالحتتعّرض لها ال

 التخصيص المكاني: 

من حيث التربة  سواءً  ،دةيحتاج النبات والحيوان باعتبارهما كائنات حية إلى بيئة طبيعية محدّ      

 في مناطق معينة، ي غير ممكن إالّ فالحنتاج اليصبح اإل االمالئمة والمياه أو من حيث عوامل المناخ، لذ

وفي حالة كانت مناطق اإلنتاج بعيدة عن مناطق االستهالك احتاج األمر إلى خدمات إضافية مثل النقل 

 .(1)ويزيد من تكاليف وصول المنتوجات إلى المستهلكين ،طيل قنوات التسويقا ي  ممّ  ،والتخزين وغيرها

 ة في الفالحةتعّدد وصغر الوحدات اإلنتاجي: 

سّيرها أفراد تتكّون الفالحة بصورة عاّمة من عدد كبير من الوحدات اإلنتاجية الصغيرة، ومعظمها ي       

المزراع )يشتغلون بمساعدة أعضاء أسرهم، وقد يوجد إلى جانب ذلك بعض الوحدات اإلنتاجية الكبيرة 

سبب التنظيم الصغير في الفالحة أصبح عدد وب ،لكها الشركات أو الجمعيات التعاونيةتالتي تم( الكبيرة

تعّدد المنتجين في محيط الفالحة وانتشارهم على ، إذ أّن المنتجين فيها كبيرا جّدا مقارنة بالصناعة والتجارة

اجتماع الفالحين كّلهم  في ظّل استحالةسعار، األالتحّكم في كمية االنتاج و  ي صّعب عليهممساحات واسعة 

 .هم على سياسة موّحدةفي الدولة واتّفاق

 يفالحصعوبة التمويل ال: 

 لـــــــب بكثير من تمويـــــأصع (تمويلهم) بالقروض الالزمة الستمرارهم في اإلنتاجن ــــيعّد إمداد الفالحي     

                                  
 .79، صسبق ذكره المصدرالزعبي عاكف،  (1)
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 :يرجع ذلك لسببينقد و  ،ة في إنتاجهافالحبسبب المخاطر الكثيرة التي تتعّرض لها ال ، وذلكالصناعة

 ية هو اإلنتاج النباتي والحيواني، وهذا اإلنتاج فالحال قروضالضمان األول لسداد ال: السبب األول

 تتعّرض للتلف في مراحل نموها وتحضيرها وخزنها ونقلها؛قد يتكّون من محاصيل بيولوجية 

 من غير أن تستقّر على  واالنخفاض االرتفاعية تتأرجح بين فالحأسعار المحاصيل ال: السبب الثاني

 .تبعث على االطمئنان في أداء السلعة عند أجلها من شأنها أن احدة لمّدة طويلةحالة و 

 ة بين دول العالمفالحتباين مخرجات ال: 

وبنسب تفوق  ،أخرىإلى من سنة  تظمةدول المتقدمة بالزيادة المنال فيية تمتاز المخرجات الفالح     

ي الكلي في الدول النامية والفقيرة ال يتزايد فالحج الاإلنتا والمالحظ أنّ  .في الغالبالزيادة في عدد السكان 

الدول المتقدمة  بنسب تعادل نسبة زيادة السكان فيها، وقد يكون السبب الكامن وراء هذا االختالف أنّ 

، بينما الدول النامية والفقيرة ال تستطيع تطوير إنتاجها باستمرارية متقدمة تتطور فالحتستخدم تكنولوجيا 

المعيشة  ا على مستوىر سلبيؤثّ  مّماالذي يعادل الزيادة السنوية الكبيرة في السكان،  ى الحدّ ي إلفالحال

 .(1)ورا مستمّرادهيعرف توالذي  ،السائدة فيها

 يفالحموسمية اإلنتاج ال: 

ية النباتية بشكل فالحالمنتوجات ال وهذا ما يؤّثر على ،لعوامل المناخكثيرا ي فالحع اإلنتاج الخضي     

نة في السنة دون ية في فترة أو فترات معيّ فالحب على ذلك توافر المنتوجات التظم ومستمر، ويترتّ من

 .(2) رةـــــــيتسّبب في نشوء فائض في عرض السلعة في فترة اإلنتاج عن عرضها خارج هذه الفت اغيرها، ممّ 

 أنماط النشاط الفالحي: الفرع الثالث

 راضي الصالحة للزراعة، أو نتيجةلى أخرى نتيجة لوفرة أو ندرة األتختلف طرق الفالحة من دولة إ     

                                  
 ي الخامس لإلدارة البيئيةالمؤتمر العرب، "السياسات الزراعية العربية ودورها في رفع كفاءة التجارة الزراعية"(: 9002)ية، قسرحال مي دمش (1)

 .27صتونس،  ،9002 سبتمبر 94 يوم المنعقد التجارة الدولية وأثرها على التنمية المستدامة: المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة حول
 .79، صسبق ذكره المصدرالزعبي عاكف،  (2)
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أشكال الممارسات العديد من يمكن التمييز بين وعلى هذا األساس . اختالف وتباين السياسات الفالحية

 :كما يلي أساسية معايير ةمن خالل أربعوذلك ، الفالحية

 .حديثإلى نشاط تقليدي ونشاط المعيار حسب هذا  قسم النشاط الفالحيين :طّورالت معيار -أوال

  :النشاط الفالحي التقليدي .1

 منتشروهو ية شاسعة، فالحيطبق على مساحات إذ  ،ي يتميز بضعف المردودفالحنتاج انظام  وه     

 .(1)ل يد عاملة وفيرة مع محدودية المكننة والتكنولوجيايشغّ كما خصوصا في دول العالم الثالث، 

 :حديثال نشاط الفالحيال .9

ية فالحاستخدام أدوات ، إذ يتّم ية الطبيعيةفالحفي هذا النوع تزداد سيطرة اإلنسان على الموارد ال     

ويتم تنويع  ،بات لتحسين التربةتستعمل المخصّ كما ، محاصيلزرع أنواع عديدة من ال، وت  رأكثر تطوّ 

مية لرفع اإلنتاج وتطوير لطبيق الطرق العوت ،باع األساليب الحديثة لتنظيم اإلنتاجإتّ بية فالحالمنتجات ال

ي في فالحيتميز المجتمع الو . رةحديثة ومتطوّ  وسائل ريّ كذلك تستخدم كما لنباتات والحيوانات، اسالالت 

 .(2)هذه الحالة باالستقرار

 :إلى هذا المعياري حسب فالحم النشاط القسين: المساحة معيار -ثانيا

 :النشاط الفالحي الكثيف .1

ية مع فالحالسكان وترتفع قيمة األراضي ال بهافي األماكن التي يزدحم  نشاط الفالحيال هذاأ ــنشي     

األسلوب الذي تنتهجه الدول في  ، بمعنى أّنه(3)يةفالحألراضي اللة ينسبالندرة الة و لالعام األيديوفرة 

بغرض إشباع الحاجات الغذائية زراعة الرقعة المحدودة بطريقة تمّكنها من زيادة انتاجية الوحدة الزراعية، 

واألساسية لألعداد المتزايدة من السكان، ولذلك نجد أّن الدولة تشّجع على زراعة األرض عّدة مّرات 

                                  
 .74ص ،العراقبغداد،  :مطبعة العاني، 1الطبعة ، "الزراعي االقتصادأسس ومبادئ "(: 1222)الداهري عبد الوهاب مطر،  (1)
 .94ص ،سبق ذكره المصدرزكي إيمان محمد محب،  ،حمد رمضانأ نعمة هلل( 2)
 .29ص سبق ذكره، المصدر، "الزراعي االقتصاد"عارف جواد سعد،  (3)
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وبأكثر من محصول على مدار السنة الواحدة، كما تلجأ إلى استخدام المخّصبات لزيادة غّلة الوحدة 

جد في الدول المكتّظة بالسكان واآلخذة في النمو، تختلف و لذي ية الكثيفة افالحالنمط كما أّن . الزراعية

نظرا لوفرة  إلى استخدام المكننة في أّن األولى ال تلجأذلك عن تلك التي تمارس في الدول المتقّدمة، 

األيدي العاملة الرخيصة، وبالتالي ال تستخدم الوسائل العلمية الحديثة، بعكس الدول المتقّدمة التي ترتفع 

 .(1)يات األجور فتلجأ إلى استخدام األساليب العلمية الحديثة والمكننةبها مستو 

 :الواسعالنشاط الفالحي  .2

 ،الصالحة للزراعةراضي على مساحات شاسعة من األ توّفريوجد هذا النوع في المناطق التي ت     

المال والخبرة الفنية  رأسو ، نظرا لوفرة عنصر األرض والمكننة ويتمّيز باستخدام األساليب العلمية الحديثة

عاتها المستمّرة، فإّنها عادة توسّ لوفرة انتاج هذه المناطق و  نظراو  .الاّلزمة لتحقيق أعلى معّدالت اإلنتاجية

يا اإلنتاج الكبير يفيض عن حاجتها للعالم الخارجي، ويساعدها على ذلك االستفادة من مزا ما تصّدر ما

كما تتفادى خطورة االعتماد على محصول واحد في حال  انتاجها وتعظيم أرباحها، وتخفيض نفقات

باع الدورات باتّ  النشاط الفالحيسعاره أو انخفاض الطلب عليه، كما يتمّيز هذا النوع من أانخفاض 

 .(2)ة الكثيفة التي تجهد هذه الخصوبةلفالحي تحافظ على خصوبة التربة بعكس االزراعية الت

 :نشاط الفالحي حسب هذا المعيار إلىينقسم ال :االستقرار معيار -ثالثا

 :مستقرال النشاط الفالحي .1

ي لمدة طويلة طالما يقوم اإلنسان فالحرقعة األرض في اإلنتاج ال تستمرّ  نشاطفي هذا النوع من ال     

صف ويتّ . ...ات بالقدر المطلوببمخصالبزراعة المحاصيل المناسبة ويستخدم الطرق العلمية المالئمة و 

 .(3)االستقرار واالستمرارب نوعهذا ال

                                  
 .92،92ص ص مصر،اإلسكندرية،  :ر والتوزيعللطباعة والنش ، مؤسسات شباب الجامعة"الموارد االقتصادية" (:9002) ،حمد فريدى أمصطف (1)
 .92ص ،المصدر نفسه (2)
 .44ص ،المصدر نفسه (3)
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 :لالمتنقّ الفالحي  نشاطال .2

إنتاجية  أنّ  لهن إذا تبيّ إلى رقعة جديدة من األرض يبدأ عليها من جديد  يكمن في انتقال الفالح     

ما  همّ أو . (1)التربة من أنواع رديئة نّ أو أل ،تباعه األصول الزراعية السليمةاأرضه في تدهور لعدم 

 :(2)زهيميّ 

 ية البسيطة؛فالحاألدوات الاد على االعتم 

  ؛رض إلى أخرىأالتنقل من رقعة 

 ؛مطارلأل المستمرتساقط العتمد على ي 

 االقتصار على زراعة بعض البقول والنباتات؛ 

 الذاتي االستهالكوألغراض  ز باإلنتاج بهدف االكتفاء الذاتيتميّ ي. 

 :يار إلى ثالثة أنواعينقسم النشاط الفالحي وفق هذا المع :التخّصص معيار -رابعا

 :صالمتخصّ  نشاط الفالحيال .1

 أن ويمكن ، ...القهوة األرز، ،القمح: مثل معين حصولم زراعة في تخّصصبال نوعز هذا الــيتميّ      

، كما معينحصول م من يأتي النقدي الدخل أغلبية لكنو  ،حصول فالحيم من أكثر في صالتخصّ  يكون

 .(3)للتصدير اصمخصّ  الغالب في يكون زارعالمَ  هذه إنتاجأّن 

 :عالمتنوّ النشاط الفالحي  .2

 األخرى، فهو محاصيلبعض ما يحتاج إليه وكذلك بعض ال هذا النمط الفالحيفي ظل  فالحينتج ال     

 :(4)مزايا التنويع في اإلنتاجأهّم  وفيما يلي .ال يعتمد كلية على محصول رئيسي واحد بذلك

                                  
 .48، صالمصدر نفسه (1)
 .94ص ،سبق ذكره المصدر إيمان محمد محب زكي، ،أحمد رمضان نعمة اهلل (2)
بيروت،  :للطباعة والنشر دار النهضة العربية، 1 ، الطبعة"الموارد االقتصادية"(: 1280) ،وس، إسماعيل محمد محر محمد عبد العزيزعجمية  (3)

 .42ص لبنان،
 .83،87ص ص ،المصدر نفسه (4)
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  ؛إتباع نظام الدورات الزراعيةاالحتفاظ بخصوبة األرض عن طريق 

  ؛موسم الفالحيال خاللمحصول واحد يمكن زراعة أكثر من 

  يستند عة متنوّ  محاصيلزراعة  نّ ت والحيوانات طوال العام، ذلك ألمن العمال واآلال االستفادةيمكن

 ؛هذا يؤدي إلى زيادة كفايتها ونقص تكلفة اإلنتاج وال شك أنّ ، إلى نفس أدوات اإلنتاج في فترات مختلفة

 عا على مدار السنة بدال من أن يتحقق مرة واحدة، ومزايا موزّ  نمط التنويعفي ظل  فالحيصبح دخل ال

ء إلى المرابين واالقتراض لجو اإلنفاق وعدم ال ترشيدمنها  ؛االقتصادية واالجتماعية متعددةمن الناحية ذلك 

 ؛من البيع بأسعار منخفضة تقليلوال ،بفوائد باهظة

 حدثالمختلفة، فإذا  منتوجاته الفالحيةمن حصيلة بيع  هذا النمط الفالحيفي ظل  فالحيتألف دخل ال 

 .حاصيل األخرىأن تنخفض أثمان بقية الم بالضرورةفليس  حاصيلحد أو بعض المأوانخفضت أثمان 

 :المختلط النشاط الفالحي .3

 التنسيق بينها بواسطة خطة ويتمّ  ،محاصيل نباتية ومنتجات حيوانية جانتبإ يهتمّ  نشاط الذيال ووه     

زارع هذا النوع من المَ إّن . ويكون الدخل ناتج من بيع المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية ،مزرعية

 .(1)قةسّ من ة مزرعيةه يمتاز عنها بوجود خطّ نّ أزارع المتنوعة غير وهذا النوع يماثل المَ  ،متكاماليكون 

 الفالحي باالقتصاد العام االقتصادعالقة  :رابعالفرع ال

 دراسة النشاط اإلنساني المتعّلق التي تقوم على االجتماعيةحد العلوم أي لفالحا االقتصاد عدّ ي       

 أفراد ة إلشباع حاجاتي وعالقة ذلك بالمجتمع، فهو يبحث في استخدام الموارد الطبيعيفالحبالقطاع ال

 .(2)يةفالحمن خالل العمليات ال عالمجتم

 ث أّن أهداف االقتصاد الفالحي الالفالحي تربطه عالقة قوّية باالقتصاد العام، حي االقتصادإّن      

 بالدرجة األولى معرفـــــــــــــــة هــــــــتهمّ  هع منه، غير أنّ ف من حيث األساس عن أهداف األصل الذي تفرّ ــــــــــتختل
                                  

 .27ص سبق ذكره، المصدر ،"الزراعي االقتصاد"عارف جواد سعد،  (1)
 .2صاألردن، عمان،  :، المكتبة الوطنية"الزراعي االقتصادمبادئ (: "9002)وع، دالشرفات علي ج (2)
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الحلول المناسبة للمشاكل المرتبطة  إليجادفإّنه يسعى  لكة ورفاهيتهم، لذالفالحفعاليات أصحاب مهنة 

 .بالفالحة

ال يمكن للفالحة أن تنمو وتتطّور بدون تطّور ونمّو الفعاليات االقتصادية وعلى هذا األساس،      

تخضع الفالحة  إذ وال يمكن فصلها عنها، ا للفعاليات االقتصادية في البلداألخرى، فهي تعّد جزءا متّمم

تزويد قطاع  بإمكانيةتجارة ومالية البلد، وذلك ت االقتصادية التي تّتصل بحركة تصنيع و إلى التطورا

ال االقتصاد أصبح مج وبهذا .رهالفالحة بما يحتاجه من اآلالت واألسمدة والمبتكرات الجديدة ألجل تطوّ 

 ، بل تعّداها إلى مواضيع اقتصادية أخرى كدراسةي ال يقتصر على دراية إدارة وتنظيم المزرعة فقطالفالح

األسواق الداخلية والتجارة الخارجية والدورات االقتصادية، دراسة النقود والبنوك والمالية، دراسة الخدمات 

وغيرها من المواضيع االقتصادية المهّمة التي أصبحت من األمور التي  ...التسويقية، الضرائب، األسعار

ومن  .دي الفالحي لإللمام بها ومعرفة نظرياتها وآثارها أو تطبيق مبادئها على الفالحةيحتاجها االقتصا

 .ومجال االقتصاد الفالحي واالقتصاد العامبين أهداف  هناك مواءمة جد أنّ تهنا 

 عن االقتصاد يدهو إاّل متّمم لالقتصاد العام وال يختلف عنه، ولكّنه يز  فاالقتصاد الفالحي ما عليه،و      

الحيوان، علم  العام بتركيزه على العلوم الفالحية الفنية والتطبيقية كعلم المحاصيل الحقلية، علم تربية

ل الفاعلة في تحسين كمية ونوع يستقي من هذه العلوم العوامحيث ية، فالحوالمكننة الالتربة، الهندسة 

 .(1)ةــــل التي تعترض طريق نمّو الفالحــــــة لحّل المشاكـايجاد أفضل الوسائل المناسب منهو نتاج الفالحي، اإل

 التنمية الفالحية اهيةم: المطلب الثاني

 ام،ـــا االقتصادية واالجتماعية على الجانب األكبر من االهتمــــبّكافة جوانبه ةـــــة التنميـــــاستحوذت قضي     

 ائلــــــوالوس في األهداف يختلف يكاد ال فمفهومها االقتصادية، التنمية جوانب أحدالتنمية الفالحية  تعتبرو 

  .وأهدافها االقتصادية التنمية مفهوم عن

                                  
 .33،39ص ص ،المصدر سبق ذكره، "الزراعي االقتصادأسس ومبادئ "(: 1222)هاب مطر، الداهري عبد الو  (1)
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 مفهوم التنمية الفالحية: ولالفرع األ 

التنمية  واردة حولال تعاريفيمكن رصد مختلف الو اآلراء حول هذا المفهوم، وتعّددت تباينت لقد      

      :تيعلى النحو اآلالفالحية 

 "ي ممكن، أو هي إعادة ربطفالحمن خاللها تحقيق أقصى ناتج  العملية التي يتمّ هي  التنمية الفالحية 

 .(1)"ي ممكنفالحبحيث يتحقق أقصى ناتج  االقتصاديةالموارد 

 " ط الدخل الفردي الحقيقيالت النمو، حيث تهدف إلى زيادة متوسّ معدّ لعملية إدارة التنمية الفالحية هي 

، (األفقية التنمية)ا من خالل زيادة رقعة األراضي المزروعة الريفية، إمّ الطويل في المناطق  على المدى

 .(2)("التنمية الرأسية)م التكنولوجي جرعات من التقدّ  أو من خالل تكثيف رأس المال وضخّ 

 "ولخذي يحّقق ارتفاعا في دـــفي النمو االقتصادي، وال ةالمستمرّ دة ياز عن ال يةالفالح يةالتنم ّبرتع 

 ةفهي بذلك تهدف إلى زياد .في الحقل وخاّصة أبناء الريف، وكذا عدالة توزيع الثروات الماّدية العاملين

زيادة )ية فالحالطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الفالحي، وهذا كون معظم البرامج التنموية تهتّم بالمؤشرات ال

يع المشاريع االستثمارية في ي، توسفالحي، رفع مستوى الدخل الفردي في القطاع الفالحاجمالي  الناتج ال

 .(3)("يفالحال باإلرشادإقامة المراكز الخاّصة وكذا ي، ومنه تكوين مناصب شغل، فالحالقطاع ال

 "ية فالحاألرض الا بالعمل على زيادة رقعة إمّ  ي،يقصد بالتنمية الفالحية تنمية اإلنتاج الفالح

يكون زيادة إنتاجية األرض  حيث أنّ  ،ا معاباستصالح األراضي أو بالزيادة في إنتاجية األرض أو بهم

 واختيار البذور ،طبيعة األرضتتالءم مع المحاصيل التي  انتقاءبتحسين ظروف زراعتها من حيث 

 ."(4)الحيواني والسمكي ة اإلنتاجـــــتنمي، كما تشمل استخدام اآلالت الزراعيةكذا ومكافحة اآلفات الزراعية، و 

                                  
 .92صالعراق،  جامعة الموصل،: دار الكتب للطباعة والنشر، 9 الطبعة، "التنمية االقتصادية الزراعية"(: 1284)النجفي سالم التوفيق،  (1)
 .11، صمصرالقاهرة،  :ميةيالمكتبة األكاد، 1، الطبعة "ة في مفهوم متطورقراء: التنمية الزراعية"(: 1228)لقوشة رفعت،  (2)
فرع تحليل -، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"-معوقاتها وآفاقها-التنمية الزراعية في الوطن العربي"(: 1222)، مقدمعبيرات  (3)

 .9ص ئر،الجزا جامعة الجزائر،معهد العلوم االقتصادية، ، غير منشورة -اقتصادي
 .90، صمصرالقاهرة،  :للنشر والتوزيع ، دار النهضة العربية1 ، الطبعة"الموسوعة االقتصادية"(: 1241)البراوي راشد،  (4)
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 "  إستراتيجية أهداف تحقيق نيتضمّ  الذيو  ،المدى بعيد التخطيطعلى  يةفالحال التنمية إستراتيجيةعّبر ت 

 بما الموارد المتاحة استغالل حسن وثانيهما ،الغذائي الذاتي االكتفاء تحقيق لهماأوّ  ؛نقطتين في ترتكز

 .(1)"منها العائد تعظيم يحقق

 " ة اإلجراءات التي من شأنهاكافّ تصادية، وهي عبارة عن هي أحد جوانب التنمية االقالتنمية الفالحية 

 .(2)"االقتصاديةزيادة اإلنتاج الفالحي المتاح لعملية التنمية 

 "قاتمن تنظيم العال ج الفالحي، ابتداءً تاي زيادة اإلنة فمدالمعتَ  لسبلا هي كلّ الفالحية  يةالتنم 

ها ات، فضال عن السياسات الفالحية التي تعتمدإلى استخدام الموارد وتوفير المقّوم الريف في الفالحية

 .(3)"الدولة

 أهداف التنمية الفالحية: نيالفرع الثا

 :(4)، أهّمهاهدافتسعى التنمية الفالحية إلى تحقيق العديد من األ     

 ا؛ـــــــــــــتهاج في خدمـــــــيف كاّفة عناصر اإلنتتنفيذ برامج استثمارية طموحة تخّص القطاع الفالحي، وتوظ 

  ،االستقرارمن كبيرة توفير درجة  ومنهاتوفير الظروف العاّمة المالئمة لتنمية القطاع الفالحي 

 في النشاط الفالحي؛ االستثمارلتشجيع وذلك والطمأنينة، 

 ائي وبتكلفة مناسبة؛تحقيق األمن الغذ، و ةــــالريفي المناطق انـــــــــــــلسك خاصة لـــــــــــالشغ مناصب رـــــــــــــتوفي 

  العمل على توفير العملة الصعبة؛كذلك تصحيح أو تخفيض الخلل الموجود في الميزان التجاري، و 

 إنشاء تراكم رأسمالي في قطاع الفالحة؛ 
                                  

 .123صالجزائر،  ،، جامعة ورقلة(2العدد) مجلة الباحث، "األمن الغذائي في المغرب العربي(: "9011)مبروكي الطاهر،  (1)
 .99ص مصر، القاهرة،: العربية لدراساتوا بحوث، معهد ال"التنمية الزراعية مع إشارة خاصة إلى البالد العربية"(: 1224)الوي حازم، بالب (2)
المجلد ) مجلة القادسية للعلوم االنسانية ،"-دراسة في المقومات والمعوقات-التنمية الزراعية في قضاء عفك" (:9002) الهاشمي رضا مطر، (3)

 .3صجامعة القادسية، العراق،  ،(7-3العددان  ،الثامن
 :انظر في ذلك (4)
غير منشورة،  -فرع النقود والمالية-، رسالة ماجستير في علوم التسيير"مكانة المحاسبة التحليلية في القطاع الفالحي" (:9004) موالي حسين، -

 .11ص ، الجزائر،كلية العلوم االقتصادية وعلوم السيير، جامعة الجزائر
 .19،11، ص ص"المصدر سبق ذكره"(: 9010)ع، الشرفات علي جدو  -
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 تماعيةتحقيق قدر من العدالة االجزيادة على ورفع مستوى معيشة المواطنين،  زيادة الدخل القومي 

 توزيع الدخول على الفاعلين في عملية التنمية الفالحية؛ مساواة فيمن الاّل  والحدّ 

  التوّسع في برامج التدريب في النشاط الفالحي، وذلك لتحقيق قدر من المهارة لدى المتدّربين في هذا

 ؤّهلهم للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية الفالحية؛النشاط، مّما ي  

 ،ات؛انالمتوّقعة من استخدام هذه اإلمكحصر العوائد و  حصر إمكانات التنمية الفالحية 

 ط الفالحي، وصوال لتحقيق التنميةفي تسريع وتيرة النشاّتخاذها السعي لتوفير األساليب الفّعالة، وا 

 .الشاملة

 التنمية الفالحية والتنمية الريفية: الفرع الثالث

 للتنمية مرادف هاأنّ  ذهنه في ادريتب الريفية التنمية ذكر بمجرد هأنّ  المجتمع أفراد من الكثير يعتقد     

 التنمية تركز حيث لها، رديفا وليس المتكاملة التنمية من جزءا تشكل األخيرة هذه أنّ  إاّل  ية،فالحال

 الحياة جوانب بجميع المتكاملة الريفية التنمية تهتم بينما، فقط يفالحال القطاع يهمّ  ما كل على يةفالحال

 جوانب جميع يتغطّ  ال والصناعية، االجتماعية التنمية مثل مثلها طاعيةق تنمية هي ةفالحوال ،الريف في

ة فالحال أنّ  جدت منه الشمالية الجهة في خاصة الجزائري مجتمعال في ولألسف للريف، الشاملة يةالتنم

  اــــدائم ارنــوتق ةــــــكمهن تعامل ةـــــالفالح أصبحت حيث اة،ــــــــــالحي من نوعا تمثل كانت بعدما مهنة أصبحت

 الذي وحده هو يفالحال العمل ليس وبالتالي ية،فالحال غير األخرى بالمداخيل ومعادلته النقدي بمدخولها

 خفيي اله أنّ  إاّل . لكذ عن المسؤولة هي عمومها في االجتماعية الحياة بل الريفية، صفة الفرد يكسب

 قيتحقّ  بدورها الذيو  الريفية، للتنمية األساسي والمحرك النشاط فهي الريفي، الوسط في ةفالحال أهمية

 ةفالحال دور، كما أّن الحضرية المناطق إلى بدوره االكتفاء هذا وينتقل الريفيين السكان لدى الغذائي األمن

 الريف، لسكان االجتماعية الحماية :هي نبواج ثالثة من يتكون االجتماعي االستقرار على المحافظة في

 ةـــــالمبرمج غير أو المفرطة الهجرة ومنع الريفية، المجتمعات في عليه والمحافظة بشريال المال رأس بناء
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 .(1)المدن إلى

 اإلنتاج زيادة أهمية في يةفالحال التنمية مصطلح مع تشترك الريفية التنمية نّ وعلى هذا األساس، فإ     

 من الفقراء لصالح هةالموجّ  العامة اتوالخدم الدخل توزيع نيحستب تهتمّ  هابأنّ ها عن تتميز هاولكنّ  ي،فالحال

 يمكن ال الريفية التنمية نّ إ: "قائال تودارو ميشيل االقتصادي الخبير الفرق هذا على ويؤكد. الريف سكان

 إليها ننظر أن ينبغي بل واالقتصادي، يفالحال النمو تحقيق مجرد على أهدافها تقتصر أن ببساطة

 وفي الدخل، توزيع في العدالة تحقيق على التركيز مع المتوازنة، عيةاالجتماو  االقتصادية التنمية بمعيار

 .(2)الريف أهل طموحات ييلبّ  وبشكل واإلسكان، والغذاء والتعليم الصحة تحسين

 التنمية الفالحية وضوابطها أساليب: لثالمطلب الثا

التأثير على  منهفالحي، و أساليب معّينة في سبيل زيادة نمو اإلنتاج ال التنمية الفالحية ستخدمتَ      

 .، لضمان السير الحسن لعملية التنمية في هذا المجالعّينةالقطاع الفالحي ككّل، ويتّم ذلك وفق ضوابط م

 التنمية الفالحية أساليب: ولالفرع األ 

 :(3)هما يفالحلزيادة اإلنتاج ال أسلوبين رئيسيينبين  التمييزيمكن      
يتمحور حول زيادة المردودية أو الطاقة و  (:ع الرأسيالتوسّ ) الرأسيةالتنمية الفالحية أسلوب  -أوال

في البلدان التي  هذا األسلوبيتّم اتباع و . اإلنتاجية لنفس الرقعة المزروعة، أي دون اضافة مساحة جديدة

 :العناصر التالية يقوم هذا األسلوب على كما، فيها المساحة المزروعةتقّل و  يزيد فيها عدد السكان

 استنباط أصناف جديدة أكثر مردودية ومالئمة لذوق من خالل وذلك  ،سين أصناف المنتجاتتح

 وأكثر مقاومة لظروف البيئة؛ ،المستهلك

  ّ؛حصولم العناية باختيار األرض الموافقة لزراعة كل 

                                  
دراسة حالة المناطق الريفية لوالية (: 2113-2119)برنامج التجديد الريفي -التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر"(: 9017)هاشمي الطيب،  (1)

 .93،99ص صتلمسان، الجزائر،  التسيير، جامعة تصادية والتجارية وعلوم، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية العلوم االق"-سعيدة
 .321ص، المصدر سبق ذكرهتودار ميشيل،  (2)
 . 11ص ،المصدر سبق ذكره موالي حسين، (3)
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 ؛لحصاداحترام مواعيد الجني وا 

 (تنظيف، فرز، تعليب،)للتسويق  الفالحي العناية بتجهيز المنتوج.... 

 (:التوّسع األفقي)التنمية الفالحية األفقية أسلوب  -ثانيا

جديدة  يتتمّثل هذه الطريقة في عملية التوّسع في الرقعة المزروعة، وهذا عن طريق استصالح أراض     

 :أّنها تصادف عّدة مشاكل من بينها إالّ ية هذه الطريقة وبالرغم من أهمّ  .لم تكن مزروعة من قبل

 ؛ذلكيتوّقف على حجم التمويل الالزم ل، وهو ما تثمارضخامة حجم االس 

  طول فترة االستثمار، حيث تختلف هذه الفترة باختالف ضخامة االستثمار وباختالف األراضي

 المستصلحة أيضا؛

 ة ال يؤّدي إلى الحصول على عائد فالحاستثمار رأس المال في الألّن  ،ئد على االستثمارقّلة العا

 .األخرىاالقتصادية ث في كثير من النشاطات دكما يحمرتفع أو استثنائي 

 ضوابط التنمية الفالحية : الفرع الثاني

وذلك في إطار سياسة  ،موضوعية اقتصاديةحتاج إلى رؤية التنمية الفالحية ي مجإّن أداء برا     

للتنمية ن من تحقيق األهداف المرسومة تمكّ من شأنها أن  ،مالئمة ترتبط بسياسة فالحية اقتصادية

 . استخدامهاكانات المتاحة والممكن ووفق اإلم ،د لهاالفالحية في اإلطار المحدّ 

ة، وفي يتنمية الفالحالتحقيق أهداف من أجل فإّن هناك موارد يتطّلب توّفرها وفي هذا اإلطار،      

دارة متقّدمةفالحية مناسبة ومياه، تكنولوجيا متطّورة، أصناف نباتية وحيوانية عال يمقّدمتها أراض كما  .ية وا 

 :(1)أهّمهاها عوامل اإلنتاج الفالحي، تعمل في ظلّ التي مالئمة الظروف اليجب أن تتوفر 

  ؛السياسي واالستقرارالظروف الداخلية 

 ؛اكتمال السوق أو استخدام الكفاءة التوزيعية للموارد الفالحية 
                                  

 في العلوم االقتصادية ه، أطروحة دكتورا"مور في الجزائرتات العالمية وواقع زراعة نخيل الإستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغير "(: 9002)، اعمرعزاوي  (1)
 .82صالجزائر،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ،غير منشورة
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  ّالفالحية التكميلية االقتصاديةر األنشطة توف. 

 :(1)يجب مراعاة األمور التاليةعند وضع أهداف التنمية الفالحية  ،عامة بصفةو      

  ّبات ذات األولوية القصوى من عملية التنمية الفالحية، بحيث يتّم وضع األهداف بشكل يحّدد المتطل

 تتفيذ هذه المتطلبات قبل غيرها؛

  ل العملّية اإلنتاجية؛مكن خالاستغالل كاّفة عناصر اإلنتاج ما أصياغة األهداف بشكل يعمل على 

 نجاز أغراض ، والتي تلزم إللبشرية والفنية واإلدارية وغيرهاالمستوى المطلوب من الطاقات ا تحديد

 التنمية الفالحية؛

 قياس مدى التقدم الذي تحّققه برامج التنمية الفالحيةو تحديد  العمل على. 

 ضمن استراتيجيات التنمية أهمية الفالحة: رابعالمطلب ال

جد من ت، ففي عملية التنمية االقتصادية جاهات مختلفةهناك تيارات أو استراتيجيات تنادي في اتّ      

إلى تبّني أولوية الفالحة على غيرها من القطاعات، وهناك من ينصّب اهتمامه حول الصناعة  يدعو

 .ة المتوازنةستراتيجة التنميكأولية في استراتيجية التنمية، اضافة إلى تيارات أخرى تنادي با

 القطاعي للتنمية االختيار: الفرع األول

 المتنوعة، والتي المختلفة اإلمكانيات علىف يتوق االقتصادية للتنمية العامة اإلستراتجية تحديد إنّ      

 بحيث ال النامية، البلدان جميع إلى يصلح واحد إنمائي برنامج هناك يوجد ال إذ آخر، إلى بلد من تختلف

 ةخاصّ  ةيسياسة اقتصاد إلى بلد كل يحتاج قد آخر، وعليه لبلد اصالح ما بلد في الفعال امجالبرن يكون

 ثمّ  األولى بالدرجة يةاالقتصاد تهحاطمو و  فهأهدا تحقيق يلوذلك في سب ،المختلفة وموارده اتهإمكان تالئم

 .االجتماعية

 النهوض دفـــــبه النامية الدول إلى متد  ق   اديةاقتص وسياسات نماذج ةعدّ  ظهرت ،األساس هذا وعلى     
                                  

عمان،  :دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، 1الطبعة ؛ "-الواقع، العوائق، سبل النهوض-التنمية االقتصادية في العالم العربي"(: 9010)، علي جدوعالشرفات  (1)
 .11األردن، ص
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 الهدف فيال تختلف  االقتصادية والسياسات النماذج هذهكما أّن  التخلف، دائرة من ها والخروجياتباقتصاد

ّنما يكمن ،االقتصادية التنمية وهو المنشود  والذي التنمية، في عملية القائد القطاع أهمية حول اختالفها وا 

 بكلّ  التخلف دائرة من والخروج القومي باالقتصاد للنهوض الفعّ  كنموذج عليه االعتماد ميالنا للبلد يمكن

 :السياساتو  النماذج هذه أهمّ  ومن .(1)أشكالها

 يكون ما لقطاع التنمية عملية في األولوية إعطاء على النظرية هذه تقوم :متوازنال غير النمو نظرية 

 االقتصادية القطاعات لبقية القوية الدفعة من تقديم القطاع هذا نمكّ يوبشكل  ،إمكانية تطويره النامي للبلد

 التجارة قطاع الفالحة، الخفيفة، قطاع، قطاع الصناعات الثقيلة اتالصناع قطاع كتنمية األخرى

 .(2)المقترحة التنمية نماذج من وغيرها ...الخارجية

 ل كاستراتيجيةهذا األسلوب هو األفضباع ّتا أّن هذه االستراتيجيةيرى أنصار وفي السياق ذاته،      

 بخصوص الدفعة" النمو المتوازن"ر اعتراضهم على أسلوب أنصايؤّكد ا مّم ،الناميةل مالئمة للدو

 . (3)متوازنال إطار النمو غير في تحدث التي لالقتصاد الوطني على الدفعة القويةيرّكزون و، القوية

 بلد في قتتحقّ  أن يمكن ال االقتصادية التنمية أنّ كمن في ي مفاد هذه النظرية :المتوازن النمو نظرية 

 .(4) واحد آن في عامة بصفة االقتصادية القطاعات مختلف بتنمية ارتبطت إذا إاّل  ما،

 الذي يمكن للبلد اإلستراتيجي بالقطاع االهتمام على ترتكز االقتصادية التنمية فإنّ  ،ى هذا األساسوعل    

ممكنة  التنمية فيه عملية تكون حيث األخرى، االقتصادية القطاعات لبقية ياألساس المحور شّكليأن 

 التي القطاعات أولوية في االختالف مشكلة ظهرت لهذا ونتيجة ،األخرى القطاعات بقية من بشكل أكبر

 نم ومنهم الصناعي، في القطاع التنمية بعملية نادى من فمنهم ؛االقتصادية التنمية عملية في الرائد تكون
                                  

، غير منشورة -فرع التسيير-، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية"القطاع الفالحي في الجزائر ومشاكله المالية"(: 9007)، محمدبويهي  (1)
 .11صالجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .19، صالمصدر نفسه (2)
 -فرع التخطيط-، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"-دراسة تقييمية-اشكالية التنمية المستدامة في الجزائر"(: 9002)، ةياسمينزرنوح  (3)

 .93صجامعة الجزائر، الجزائر، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، غير منشورة
 .19، صنفسه المصدر، محمدبويهي  (4)
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 عيوبها السياسات هذهل كما أنّ . في ذلك حججه فريق ولكل الفالحي، القطاع في التنمية بأولوية نادى

 .(1)تطبيقها من األحيان كثير في يصعب نظرية نماذج األصل في تبقى هاأنّ  إاّل  ،ومحاسنها

ية من دفعة قو الرائدةلبعض القطاعات األساسية و يةأولوإعطاء  ترتكز هذه النظرية علىو      

أّن ترى كما  ،أ من االقتصاد الوطنيال يتجّز جزءألّنها ، القطاعات األخرىل إهما دون االستثمارات

 ميعلتخطيط  هناك يكونأن تسير بدون أن  يمكنفالتنمية ال  ؛الناميةل ضروري للدول التخطيط الشام

 والمستقبلي لكلّ لتحليل الوضع السابق  بدراسات القيام باإلضافة إلى ،وسليم لتوزيع االستثمارات

تحقيق  في سبيلداخل البلد،  لالقتصاد العامصورة حقيقية عن الوضع ل إعطاء من أج، وذلك القطاعات

 .القطاعات تدريجيا لكافة المنشودالنمو 

ذاتها كل دولة  اتامكانع من طبيعة وظروف وـيجب أن تنباستراتيجية  أيّ أّن وخالصة القول، هو      

في بعة المّتستراتيجية اإلل وال يجب أن تغف، النشاط االقتصاديقطاعات كاّفة في  لتحقيق النمو المنشود

 .(2)تهاايأولو ضمن وخططها التنموية إشباع الحاجات األساسية ألفراد المجتمع أهدافهاوضع 

 استراتيجية التنمية المبنية على أولوية الفالحة: ثانيال فرعال

 النمو على زتركّ  حيث ،االقتصادية التنمية إستراتيجيات أهمّ  أحدالفالحية  التنمية إستراتيجيةتعّد      

 مفادهامن خلفية تنطلق و  الغذائية،ة يفالحال المنتجات عرض زيادةإلى  اأساس هدفتو ، التهومعدّ  يالفالح

 نمية، وأّنه لتشجيع االستثمار فيأّن ضعف مستوى اإلنتاج الفالحي يعتبر من العوائق التي تعترض الت

 يث أنّ ي، حفالحالعالقة بالقطاع ال وفالحي يجب في الوقت نفسه تشجيع القطاع الصناعي ذالقطاع ال

 النسيجكصناعة  مصدرا للمواد الخام بالنسبة للكثير من الصناعات من جهةي يعتبر فالحالقطاع ال

 مدة،كاآلالت، األسمن جهة أخرى صناعات متعّددة مخرجات كا لويعتبر مستهل  ، ...الغذائية صناعاتوال

                                  
 .12، صالمصدر نفسه (1)
، األردنعمان،  :دار الفكر للنشر والتوزيع، 1، الطبعة "مبادئ في التنمية والتخطيط االقتصادي"(: 1229)، حربي محمد موسىقات عري (2)

 .72ص
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 ألمنحقيق اتيعّزز قدرة القطاع الفالحي على اإلنتاج و  اممّ ، ...أنظمة الري، المواصالت وغيرها

 .(1)الغذائي

ة التاريخي المتقدم من الناحية العالم تجارب تفيد، حيث محورية في عملية النمو نقطة ةفالحال تعدّ كما      

 ضف إلى. (2)الفالحي القطاع يحرزه الذي التقدم على فةمتوقّ  االقتصادي النمو في االنطالق عملية أنّ 

 في تنميةال عملية تتطّلب اذهلو  طريق النمو، في السائرة الدول معظم في األكبر القطاع تمثل ذلك فهي

 زالة أغلبمّما يساهم في إ السكان، حاجيات لسدّ  يكفي يفي اإلنتاج الفالح فائض تحقيق الدول هذه

 القطاعات لبقية قوي دفع إعطاء طريق عن وذلك ،االقتصادية نميةالت عملية تكبح التي العوائق

 .(3)األخرى االقتصادية

 البدّ  ذإ الفالحي، النمو تحقيق نحو المفتاح الريف والتقني في الفني التغيير يعتبروعلى صعيد آخر،      

 في ألخرى، واالستثمارا الحديثة اتوالمعدّ  لألسمدة أكبر واستخدام التحسين النوعي على أكثر التركيز من

 كالتعليم المرافقة للفالحة األخرى الخدمات تحسين باإلضافة إلى والبحوث الفنية، والطاقة والنقل الري

 .(4)....الفالحين وتخفيض مستوى الفقروالصّحة وتحسين دخول 

 خالل من حي، كان دعاة هذه االستراتيجية يرون ضرورة إعطاء األولوية للقطاع الفالفي هذا اإلطارو     

 :(5)الحجج التاليةفي ذلك  واوقّدم ،القسط األكبر من االستثمارات والجهود اإلنمائية ئهإعطا

 الفالحة تشّكل نسبة كبيرة من الناتج الوطني في الدول النامية؛ 

 عطائها األول  اهم بشكل ايجابي فيــــــــنه أن يسأمن شوهذا ة، ــوية في التنمية االقتصاديتطوير الفالحة وا 
                                  

 . 149صمصر، القاهرة،  :، مكتبة عين شمس"استراتيجيات التنمية الزراعية(: "1224)، كمال حمديأبو الخير  (1)
 .922، صلبنانبيروت،  :للطباعة والنشر والتوزيع ، دار النهضة العربية"مية والتخطيط االقتصاديالتن"(: 1249)، محي الدينعمرو  (2)
 .12، صسبق ذكره المصدر، محمدبويهي  (3)
، الملتقى الوطني األول حول "دور السياسات الزراعية في تحقيق التنمية االقتصادية"(: 9017)، حكيمة، بوغديري حياةبن اسماعين  (4)

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، 9017 جانفي 12و  17 يومي المنعقد  ت االقتصادية العمومية في الجزائرالسياسا
 .7صالجزائر، بسكرة، 

ير في العلوم ، رسالة ماجست"واقع وأبعاد التنمية الفالحية في الوطن العربي ودورها في تحقيق األمن الغذائي"(: 9003)، مختارنواصري  (5)
 .2، صالجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، غير منشورة -فرع تحليل اقتصادي-االقتصادية
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 إلى باإلضافة ،الطلب على اإلنتاج الصناعيفزيادة المداخيل الفالحية يؤّدي إلى ارتفاع  ؛الدخل توزيع 

 .خرى، خاّصة في المراحل الوسيطة لعملّية االنتاجعالقة القطاع الفالحي بالقطاعات األ

 استراتيجية التنمية المبنية على أولوية الصناعة: الثالث فرعال

 يبلغه القطاع أن يمكن الذي السنوي النمو لمعدل االقتصادي الحدّ  أن راتيجيةأنصار هذه االست يرى      

 يتراوح بينالصناعي  القطاع في النمو بينما  ،%7 إلى %3 هو فأكثر سنوات عشر فترة خالل الفالحي

 أو بتحديثه المرتبطة الصعوبات إلى الفالحي القطاع في النمو معدل انخفاض يرجعو  .15%و  %12

 .(1)فّعالة له غير الموجهة ستثماراتاال من يجعل مّماالعوامل الطبيعية والمناخية، ك ويرهتط

 :(2)هي في التنمية الصناعة قطاع ولويةأ فكرة رواد إليها يستند التي الحجج بين ومن     

 اعاألساس فالقط هذا وعلى، اإلنتاج في الزيادة نسبة من أعلى النامية الدول في يةالسكان زيادةال نسبة 

 ؛الصناعة منه تنطلق الذي الفائض توفير طريق عن السكان متطلبات تلبية يستطيع ال يفالحال

 لبقية يدور المغذّ  يلعب هألنّ  ،االقتصادية التنمية في الرئيسي القطاع هو الصناعي القطاع يعتبر 

 االقتصادية القطاعات بين التكامل أنّ  كما، ...والخدمات ةفالحكال المختلفة األخرى االقتصادية القطاعات

 األخرى اتــــالصناع اتـــمنتج تستعمل الواحدة ةــالصناع أنّ  يستلزم ةخاصّ  بصفة والصناعية عامة بصفة

 ؛ةفالحال من رأسمالية أكثر يجعل الصناعةا مّ م الفالحي، القطاع يستعمله اممّ  أكثر 

 سواءً  ،يهاعل الطلب ةزياد خالل من وذلك العاملة، اليد امتصاص على الصناعي القطاع يعمل 

       ؛الصناعة عن طريق تنميتها نتيجة األخرى القطاعات مختلف في لتشغيلها أو نفسه القطاع في لتشغيلها

 نتيجة عالية التبمعدّ  القومي الدخل نمو بالضرورة يعني الصناعي القطاع نموّ  إنّ ف، عامة وبصفة    

 يوبالتال الصناعي، االستثمار لحالص التراكم زيادة إلى ييؤدّ  القومي الدخل زيادة كما أنّ  اإلنتاج، لزيادة

                                  
 .13، صسبق ذكره المصدر، محمدبويهي  (1)
 .13،17، ص صالمصدر نفسه (2)
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 يؤدي اممّ  الصناعة، قطاع ىإل نفالحييال من العمال كثير يتحول وعندها العاملة، يدال على الطلب ارتفاع

 .(1)يحفالالموسمية النشاط في ظّل  ،مستوى معيشتهم يتحّسنو  الحقيقية دخولهم زيادة إلى

 استراتيجية التنمية المتوازنة : رابعال فرعال

 متكامل ودون لضرورة تحقيق نمو متوازن في شّتى القطاعات وبشكعلى هذه االستراتيجية  رتكزت     

 ضرورة تقتضي فالعالقات المتبادلة والمتعّددة بين قطاعي الصناعة والفالحة ؛تفضيل قطاع على آخر

 الصناعة تمتّص فائض قّوة العمل من قطاعف .نمية فالحية مواكبة لعملية التنمية الصناعيةإحداث ت

 التقدم الصناعي يزّود القطاعأّن الفالحة بما يؤّدي إلى زيادة متوسط إنتاج العامل الفالحي، اضافة إلى 

ع الدخول في القطاع ارتفاو  ،واآلالت مبيداتالفالحي بالعديد من مستلزمات اإلنتاج الفالحية كاألسمدة وال

مستويات الدخول في القطاع  ارتفاع بينما، األخرى على استيعاب منتجات القطاعاتالفالحي يعمل 

يؤّدي إلى الذي  قاّتساع األسوا باإلضافة إلىالفالحي،  الطلب على اإلنتاجالصناعي يؤّدي إلى زيادة 

دعم بالتالي و  نشاط التجاري للمنتجات الفالحية،ال ا يتسّبب في نموّ مّ م، وغيرها تنمية وسائل المواصالت

 المتوازنةية إلى التنم دعوي ترك وتبادل المصالح بين القطاعينالمش االعتمادوهذا  .اقتصاديات الفالحة

 .(2)حّتى يتحّقق النمو المستقر على مستوى االقتصاد القومي ، وذلكبينهما

 :على القطاع الفالحي ة غير المتوازنةاستراتيجية التنمي أثر: خامسال فرعال

 فشلإّن إعطاء األولوية شبه الكلية للقطاع الصناعي ضمن استراتيجية التنمية االقتصادية أّدى إلى      

  الحيـــــــاع الفـــــــت دور القطــألّنها أهمل ؛دول التي اتّبعت هذه االستراتيجيةــــــــــــــــالتجارب التنموية في أغلب ال

                                  
 .17، صالمصدر نفسه (1)
 :للنشر والتوزيع دار الجامعيةل، ا"مفهومها، نظرياتها، سياساتها: التنمية االقتصادية"(: 9000)، محمد علي، الليثي محمد عبد العزيزعجمية  (2)

 .928،922ص ص مصر، االسكندرية،
 عي يستند أنصار هذه االستراتيجية في دفاعهم عن أولوية القطاع الصناعي في عملية التنمية االقتصادية إلى كون االنتاجية في القطاع الصنا

إلى زعمهم أّن تحقيق معّدالت نمو في القطاع الفالحي يتطّلب توّفر المساحات القابلة للزراعة، ونظرا  باإلضافةلى منها في القطاع الفالحي، هي أع
 .يجعله غير قادر على استيعاب استثمارات جديدة فإّنهللجمود في بنية القطاع الفالحي 
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 .(1)ةوأهميته في تحقيق تنمية متوازن

 هي منعزلة، إذ يجب أن، فإّنه ال يمكن دراسة استراتيجيات التنمية الفالحية و هذا األساس وعلى     

 وضع يملي الحاجة إلى التوازن، أيالوطني، وهذا ال االقتصاددرس وهي تتكامل مع خطط بقية قطاعات ت  

 االقتصاد الوطني، ومناطقلفة بين القطاعات المختما التوازن بين تدفقات السلع ورأس المال والعمل و 

 .في التدفقات بين االقتصاد الوطني وبقّية العالم وكذا التوازن

 زنج  الذي أ  التوازن المثالي إلى  -على سبيل المثال ال للحصر-ذلكويشير باحثون اقتصاديون في       

 أنّ  ون، حيث ير 1272خالل برنامجهم للتنمية بعد عام من وتحّقق في تايوان وبقّية دول شرق آسيا 

 االستثمار كثيف العمل في المناطقأساس نجاح التنمية في هاته الدول يكمن في الحجم الكبير من 

ّنما   أيضاالريفية في المراحل األولى من التنمية، وهذا االستثمار كان قد وّجه ليس فقط نحو الفالحة، وا 

 وّي بتنمية رأس المال المادي والبشري،كان هناك التزام بتعّهد ق، حيث إلى صناعات صغيرة في الريف

 .(2)يفالحاالستثمار في البحث والتطوير الكذلك و 

 

 

 

 

 

 

                                  
فرع -، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية تطور القطاع الفالحي"(: 1224)حاجي العلجة،  (1)

 .30غير منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر، ص -النقود والمالية
 .929،923صص  ،عمان، األردن: ، دار إثراء للنشر والتوزيع1، الطبعة "علم اقتصاد التنمية"(: 9010)القريشي محمد صالح تركي،  (2)
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 عوامل التنمية الفالحية: المبحث الرابع

عضها لتحديد أوجه تتفاعل مع ب ماتة عوامل أو مقوّ بصفة عامة على عدّ  فالحيال قطاعتمد اليع     

يؤّدي إلى زيادة توّفرها وتنّوعها  أنّ  كماية اإلنتاج الفالحي، ركيزة أساسية لعملتعتبر إذ فالحي، النشاط ال

 .وتنّوع اإلنتاج الفالحي

  الطبيعية عواملال: األول مطلبال

 .الموارد المائية، الموارد األرضية والمناخ، الموقع الجغرافي :يليما  العوامل الطبيعية تضّمنت     

 الموقع الجغرافي والمناخ :الفرع األول

  :الجغرافيالموقع  -أوال

الذي يتحّدد بخطوط الطول ودوائر " الموقع المطلق"يمكن التمييز بين نوعين من المواقع هما      

. الذي يتحّدد في ضوء موقع مكان ما أو إقليم بالنسبة ألماكن أو أقاليم أخرى" الموقع النسبي"العرض، و

ياة االقتصادية والسياسية والحضارية، وحّتى ر الحويعّد الموقع من أهم العوامل البارزة التي تؤّثر في تطوّ 

فالقرب من مناطق االستهالك مثال له دور كبير في تحديد اإلنتاج  لألقاليم،األهمية اإلستراتيجية 

 .(1)وتسويقه

 كما يؤّثر الموقع الجغرافي على مدى امكانية القيام بمشروعات معّينة للتوّسع في النشاط الفالحي     

 .(2)إنشاء األسواق، مّد شبكات السكك الحديدية والطرق البرية، كإقامة السدود

  :المناخ -ثانيا

 رـــــن يؤثّ د في إقليم معيّ ـــــــفالمناخ السائ ،ر في اإلنتاج الفالحيــالعوامل التي تؤثّ  من أهمّ  يعتبر المناخ     

                                  
 .42ص لبنان، بيروت، :والنشر للطباعة العربية النهضة دار ،"اواقتصادياته الموارد"(: 1282) ،النعيم مبارك عبدو   يونس محمود بكري كامل، (1)
 .91ص، المصدر سبق ذكره، إيمان محمد محب، زكي أحمد رمضاننعمة اهلل  (2)
  تفسير الحقائق العامة للمناخ  حيث يتمّ ( سنة 32إلى  10من )يقصد بمناخ إقليم ما، معدل حالة جو هذا اإلقليم خالل فترة طويلة من الزمن

فهو عبارة عن أّما الطقس . بدراسة المعدل الفصلي لكل من درجات الحرارة والضغط وكميات تساقط األمطار واتجاه الرياح خالل هذه الفترة الطويلة
 .ساعة 97حالة الجو خالل فترة قصيرة جدا غالبا ال تزيد عن 



 اإلطار النظري للتنمية الفالحية والتنمية املستدامة: الفصل األول

 

 
22 

مباشرة على توزيع من ناحية توزيع الغطاء النباتي الطبيعي في هذا اإلقليم، كما أّنه يؤّثر بطريقة غير 

الفالحية وأنواعها، وذلك من خالل تأثيره على تكوين التربة واختالف أنواعها وخصوبتها، وكذا  محاصيلال

توزيع الحيوان وغذائه، كما يؤّثر أيضا في توزيع اإلنسان ونشاطه، فقد يتقّيد اإلنسان في زراعته 

ظروف المناخية كحاالت البرد الشديد إلى عدم لمحاصيل معّينة بظروف مناخية معّينة، كذلك قد تؤّدي ال

حيازة مساحة كبيرة من األرض في نطاق االستغالل الفالحي أو أّي استغالل اقتصادي آخر لفترة طويلة 

ولدراسة أثر المناخ في اإلنتاج الفالحي يتوّجب الرجوع إلى دراسة عناصره المختلفة من . خالل السنة

 .(1)درجة حرارة، ضغط، رياح ورطوبة

 الموارد األرضية :الفرع الثاني

 .األراضي الفالحية، الغابات، المراعي: الموارد األرضيةتشمل      

 :ي الفالحيةضااألر  -أوال

إّن المقصود باألرض ليس فقط سطح األرض، ولكن ما فوق سطح األرض وما تحت سطحها،      

 .       الحاجة كبيرة بالنسبة إليها بمعنى ما تتضّمنه األرض من موارد اقتصادية يزداد الطلب عليها، نظرا ألنّ 

االقتصادية التي تتمّثل في سطح األرض هي الرقعة الزراعية واألراضي الممكن زراعتها،  والموارد     

المناطق، بل يتفاوت  فهي ال توجد بنفس الوفرة في جميع، المواد األولية يوما تحت سطح األرض ه

 .(2)توزيعها جغرافّيا

 لـــــــح العمـــاإلنتاجي الفالحي لصال ع األهمية النسبية لدور األرض في النشاطـــــوعلى الرغم من تراج     

واإلدارة والمعارف العلمية والتقنيات والمدخالت الفالحية الحديثة، إاّل أّن األرض الفالحية تبقى ببعدها 

ألساسية تشّكل القاعدة ا( الخصوبة الطبيعية والخصوبة المكتسبة)، وخاّصة النوعي (ةالمساح)الكمي 

 تعدّ  الفالحية طوير هذا اإلنتاج، كما أّن األرضمنها تبدأ الخطوات األساسية األولى لتو لإلنتاج الفالحي، 
                                  

 .91، صالمصدر سبق ذكره، زكي إيمان محمد محب، أحمد رمضاننعمة اهلل  (1)
 .93ص ،المصدر سبق ذكره، أحمد فريدمصطفى  (2)
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بمفهومها  أّنها المتاحة كاّفة، إضافة إلى ثروة استراتيجية البّد من العمل على حمايتها وتنميتها بالوسائل

أو التدهور من حيث ن اإلنتاجي الفالحي قابلة للزيادة أو النقصان من حيث المساحة، وقابلة للتحسّ 

وهناك مجموعتان من العوامل تؤّثران بشكل متعاكس في مساحة األرض الفالحية؛ فالمجموعة  .الخصوبة

خصبة، ري واستصالح أراضي  يتوّسع أفقي في أراض)األولى تؤّثر ايجابا وتؤّدي إلى زيادة المساحة 

ر األرض إلى تدهور وتآكل أو تصحّ ، والمجموعة الثانية تؤّثر سلبا، ويمكن أن تؤّدي ...(صحراوية

الجائر، االنجراف والتعرية،  التوّسع العمراني، االستغالل التجاري)انحصار مساحتها ي الفالحية، وبالتال

، واختالف التكوين (خاّصة الرطوبة والحراراة)كما أّن تباين الظروف والعوامل المناخية  ،(...حملّ الت

تباين في الأمور تؤّدي إلى  ؛وتفاوت عمقها من مكان إلى آخر تربةلللوجي الفيزيائي والكيميائي والبيو 

الخصوبة الطبيعية، وبالتالي في الطاقة اإلنتاجية، وهذه الخصوبة بدورها تتغّير ايجابيا أو سلبّيا، وذلك 

 .تبعا لنوعية وطبيعة نشاط اإلنسان الذي يتعامل مع األرض

دارة مناسبة عمال وتسميدا ودورة زراعية)رض كما يضيف التدخل اإليجابي في األ      ( ...ورّيا وصرفا وا 

إلى الخصوبة الطبيعية للتربة خصوبة مكتسبة يمكن أن تنموا باستمرار مع تقّدم وتحّسن التقنيات 

والمدخالت الفالحية، إاّل أّن االستغالل السّيء والجائر لألرض يؤّدي إلى استنزافها واضعاف الخصوبة 

لى تدميرها أحيانا الطبيعية  .(1)لألرض وا 

 :الغابات -ثانيا

 ةـــــام، ويأتي دور الغابــــي والريفي العــــاط الفالحــــــة عنصرا حيويا مكّمال ومتكامال مع النشــــــتعتبر الغاب     

ف البيئي في المقّدمة بالنسبة لخطر التصّحر، وهو دور تلطيف وتنظيم وحماية ووقاية وتجميل وتلطي

المناخ، والتخفيف من تقلباته وتنقية الهواء من الغبار والغازات الملّوثة؛ فهي تمتّص كميات كبيرة من غاز 

ثبيت تكسيد الكربون، خاّصة عندما تكون في طور النمو والتكوين، كما تساهم الغابات كذلك في أثاني 

                                  
 .27ص لبنان، ،بيروت :الوحدة العربية، مركز دراسات "-الواقع والممكن-تنمية الزراعة العربية"(: 1228)، صالحوزان  (1)
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غنائها بالمواد العضوية والذبالية، وكذا  حول زيادة قدرتها على االحتفاظ بالماء، وتالتربة وتحسين بنيتها وا 

 . دون انتشار التصّحر، وبالتالي المساهمة في تحسين المحاصيل الفالحية

كما أّن للغابات وظيفة انتاجية اقتصادية، فهي مصدر لكثير من المواد األولية أهّمها األخشاب،      

ويضاف وت والثمار ذات القيمة الغذائية، وثّمة منتجات حراجية أخرى غير األخشاب كالفّلين وبعض الزي

( الجينات) القيمة اإلنتاجية واالقتصادية غير المباشرة، باعتبارها أعظم مستودع طبيعي للموّرثات إلى هذا

 .(1)الفالحة وزيادة دخلها، وضمان تجديد ذاتها باستمرار ي تشّكل الماّدة الجوهرية لتطويرالت

 :المراعي -ثالثا

فيه أّن المراعي الطبيعية تكمن أهميتها في مدى مساهمتها في توفير العلف للقطعان  مّما الشكّ      

وبهذا فتنمية األراضي الرعوية تعمل على تكثيف . (2)(...ماعز، أبقار، أغنام)الرعوية من الثروة الحيوانية 

 .وتحسين نوعيته يساهم في توفير مصادر الغذاء ااإلنتاج الحيواني، ممّ 

 عن تنتجالرعي ال  يةع قيمة المراعي تحت وطأة الضغوط الشديدة لعملجق آخر، فإّن تراوفي سيا     

ّنما بسبب الوطء الكثير الذي يؤّدي إلى انضغاط التربة، والذي يحدثقطعملية الرعي نفسها ف  نتيجة ، وا 

ذيتها للماء، بحيث تجّمع أعداد كبيرة من الحيوانات والمواشي، مّما يقّلل من عملية تهوية التربة ومدى نفا

 مّد النبات بالغذاء،تجري الكميات الكبيرة لمياه األمطار بعيدا، وتصبح التربة بالتدرج جاّفة وأقّل قدرة على 

 كون الكميات على تأمين االحتياجات الالزمة لنمو النبات والزراعة، حّتى في حاالت تهاقدر من  مّما يقّلل

 نجراف، وتبقى فياإل رع عمليةال، تتسيو عّرض التربة للرياح والساالجمالية لألمطار مالئمة وكافية، وبت

 .(3)النهاية الطبقات العقيمة أو بعض الصخور العارية فقط

                                  
 .324، صالمصدر نفسه (1)
ر الفجر للنشر اد ،1 ، الطبعة"-تبعات العولمة االقتصادية والتكامل الدولي-األزمة الغذائية العالمية"(: 9002)، عبد القادر رزيقالمخادمي  (2)

 .42، صمصرالقاهرة،  :والتوزيع
دمشق، : واإلرشاد القومي ، منشورات وزارة الثقافة"األسس البيئية للتنمية االقتصادية"(: 1220)د وقاف، عدد من الباحثين، ترجمة سعاد محم (3)

 .142صسوريا، 
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 تجدر اإلشارة إلى أّن المراعي الطبيعية بصفة عامة وتلك الواقعة في المناطق الجاّفة بصفة خاّصةو      

عقود ماضية إلى تدهور شديد بسبب سوء هي من أكثر المصادر الطبيعية التي تعّرضت خالل 

الذي أّدى إلى إزالة الغطاء النباتي الطبيعي وانجراف التربة، حيث تحّولت مساحات شاسعة و  ،االستغالل

 .(1)جدباء فقدت كل مقّومات النجاح يمن المراعي إلى أراض

كاستصالح المناطق  ،المختلفة حماية المناطق الرعوية وبهذا يجب أن تكّرس مختلف أنظمة الرعي     

ويمكن رصد بعض األساليب في تحسين أوضاع المراعي عن طريق . الرعوية من خالل برامج التنمية

 :(2)التنمية كما يلي

 ؛التحّكم بالنباتات العشبية والنباتات غير المرغوبةو  ،التحّكم بأعداد الحيوانات 

 ؛تنظيم عملية الرعي 

 تحسين عملية تنمية الماء؛ 

 السهر على مكافحة األمراض الحيوانيةباإلضافة إلى  ،اربذواد الكيميائية وتحسين الاستخدام الم. 

 الموارد المائية :الفرع الثالث

الق، حيث يعتبر مصدر الحياة للكائنات الحّية طالموارد الطبيعية على اإل يعتبر الماء من أهمّ      

في مجال  جتماعية واالقتصادية، وعلى األخّص وعامال أساسيا ترتكز إليه حياة اإلنسان وكافة أنشطته اال

الفالحة والصناعة، فالموارد المائية موجودة في كل مكان ولكن بكميات متفاوتة، بحيث ال يوجد تنافس 

، ومن ثّم ال يصاحب عملية انتاجها أو توزيعها أي مشكلة ائييها، وال يكّلف الحصول عليها شعل

بعض المناطق، أّما في الوقت الحالي وبسبب تلوث البيئة،  اقتصادية، مّما جعلها سلعة مجانية في

وبالتالي تلّوث الموارد المائية والطلب المتزايد عليها ساهم في ندرة المياه النقية، وهذا ترّتب عليه ارتفاع 

 لياه موردا اقتصاديا تتطّلب تحمّ ـــــــــة عليها، فأصبحت المــــــــتكاليف استخراجها واإلجراءات الالزمة للمحافظ
                                  

 .42، صسبق ذكره المصدر، عبد القادر رزيقالمخادمي  (1)
 .ومابعدها 128، صسبق ذكرهالمصدر عدد من الباحثين، : انظر في ذلك (2)
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   .(1)ة وسعر في أغلب األوقات واألماكن بعدما كانت مجانية في الماضيتكلف

 الصناعة) األنشطة بباقي مقارنة المياه استهالك في عالميا األولى المرتبة الفالحي النشاط ويحتلّ      

 في %20 إلى تصل (العالم في المياه إجمالي من% 40 يقارب ما يستهلك إذ ،)المنزلياالستخدام و 

 المساحة: منها ةعدّ  بعوامل الفالحي اإلنتاج ألغراض الماء على الطلب ويتأّثر ،(2)(ق الجافةالمناط

 وسرعة الحرارة درجات من المناخية الظروف المستهلكة، المياه كمية مع تتناسب طرديا التي المزروعة

يضاف  لمستهلكة،ا المياه كمية على تؤثر ، حيثللمياه ونتح رتبخّ  من معّدالت ذلك يصاحب وما الرياح

 المستهلكة، المياه كميات على أيضا رتؤثّ  التربة التي ونوعية ،الري وطريقة المزروع، المحصول نوع لها

 .(3)...العوامل من وغيرها في المزارع المياه أنابيب صيانة وعدم اإلهمال عن ينتج الذي والهدر

  والمياه واألنهار األمطار مياه)التقليدية  لمصادرا: عديدة أنواع إلى الطبيعة في المياه مصادر وتتعّدد     

 (. التنقية ومياه البحر مياه تحلية)التقليدية  والمصادر غير ،(والجوفية السطحية

 اإلنسان اعتاد مصادر والجوفية، وهي السطحية والمياه األمطار مياه تشمل :التقليدية المصادر -أوال

 .تكلفتها انخفاضو  عليها الحصول لسهولة نظرا األزل قديم من استغاللها و معها التعامل على

 :(4)وفيما يلي أهّم المصادر التقليدية للمياه     

األنهار، الوديان )تشّكل األمطار إحدى المصادر األساسية للموارد المائية السطحية  :األمطار .1

 ارئيسي امصدر كذلك ، و دة، كما تمّثل المصدر الرئيسي للمياه الجوفية المتجدّ (الموسمية ودائمة الجريان

ا تحتاج للدراسة من موسم ومن خصائصها أّنه .الغابات والمراعي والمحاصيل المطريةب المرتبط نتاجإلل
                                  

 .10، صلبنانبيروت،  :للنشر والتوزيع ، الدار الجامعية"الموارد االقتصادية"(: 1282)، حمدأ، مندور بكري كامل (1)
 اإلمارات مركز ،(23العدد) استراتيجية دراسات سلسلة ،"المائية للموارد المتكاملة اإلدارة استراتجيات"(: 9007) ،دأحم قديس هاني أبو (2)

 .13ص حدة،المتّ  العربية اإلمارات :االستراتيجية والبحوث للدراسات
 أطروحة ،"الحضرية المناطق في المياه قطاع في الخصخصة تطبيق مدىو  الجزائر في المائية الموارد إدارة سياسة" (:9002) ،رشيد فراح (3)

 .34ص ر،الجزائ ،3الجزائر جامعة ،التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ،-التخطيط فرع-االقتصادية العلوم في دكتوراه
حوكمة الملتقى الوطني األول حول ، "-مابين اشكالية السعر وحقيقة القيمة-التسعير االقتصادي للموارد المائية"، ابتسامحسيني ، زليخةكنيدة  (4)

التسيير، المركز  معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم، 9013 ماي 98و  94يومي  المنعقد االمياه في الجزائر كمدخل لتحقيق األمن المائي
 .2صالجزائر،  الجامعي لميلة،
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ان يرة على طبيعة وسر س مباشـكرات، ألّنها تنعومن سنة إلى أخرى من ناحية التذبذب والتغيّ  إلى آخر

 .ية والجوفية المتجّددةالسطح اهيالم

 وتضّم في مجملها مياه األنهار المياه، على الحصول في الكبرى النسبة وتشّكل :المياه السطحية .2

المحيطات والبحار، وتضّم كذلك الثلوج بأعلى قمم الجبال، أّما مياه األنهار والبحيرات و البحيرات العذبة و 

 يها في زراعة مساحات واسعة في مختلف أنحاءويعتمد عل. والوديان فهي في األصل مياه األمطار

نشاء شبكات المصارف الصّحية العالم،  .حيث يتّم التحّكم في المياه عن طريق إقامة السدود وا 

 مياه من جزء األصل في وهي األرض، سطح منسوب تحت دةوجو الم المياه تلك هي :الجوفية المياه .3

 المسامات عبر األرض باطن إلى وتتسّرب الجليد، انصهار عن الناتجة المياه أو واألنهار األمطار

 .الجوفية المياه من طبقة نةمكو   والفراغات

 :المصادر غير التقليدية -ثانيا

 ات الضرورية والمتزايدة الستمرارإّن عدم قدرة المصادر التقليدية للموارد المائية على تلبية االحتياج     

لى ضرورة البحث عن مصادر أخرى للموارد المائية ووضع الحياة وتحقيق متطلبات التنمية؛ أّدى إ

 ةهر محدودية الموارد المائية التقليدية، ظا: ة المستخدمين، وذلك لعّدة أسبابــــاستراتيجية لتوزيعها على كافّ 

 .... التزايد المستمّر في التعداد السكاني يضاف لهاالجفاف، 

 :(1)غير التقليدية أهّم المصادروفيما يلي      

 من والمعادن األمالح الزائدة من جزء أو كل إزالة عملية المياه بتحلية ويقصد :تحلية مياه البحر .1

 من ليصبح المياه تحلية ويتمّ  .الماء في الذائبة والمعادن األمالح إزالة إلى المصطلح هذا يشير وقد المياه،

 .والصناعة والشرب كالفالحة العملية في الحياة استخدامها الممكن

 :وتمتاز مياه التحلية بعّد خصائص تتمّثل فيما يلي     

                                  
 .2،2، ص صهسنف المصدر (1)
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 ل؛ــــــــــيمكن اعتبارها موردا مائّيا يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة وضمانا أكيدا لتفادي نقصها في المستقب 

  ا، مّما يؤّدي إلى تجّنب إنشاء خطوط نقل مكّلفة جدّ االستهالكيمكن اقامتها في مواقع قريبة من مواقع. 

 (:تنقية المياه)معالجة المياه المستعملة  .2

في السنوات األخيرة حول اعادة  استخدام المياه المستعملة بهدف الحّد من تلوث  لقد انصّب االهتمام     

 لجة المياه المستعملة من المصادرالبيئة والمحافظة على المصادر المائية المتاحة، حيث أصبحت معا

كانت صّحي أو فالحي أو صناعي يمكن معالجتها بتقنيات حديثة،  الصرف سواءً فمياه  ؛األساسية للمياه

عادة استعمالها في رّي األراضي الزراعية أو في المجاالت الصناعية، بدال من تصريفها مباشرة في  وا 

 .ةــــــــــالمسّطحات المائية، مّما يتسّبب في مشاكل خطيرة تؤّدي إلى هدر جزء مهّم من الموارد المائية المتاح

 البشرية عواملال: الثاني مطلبال

 والخدمات ج للسلعت  م للموارد وهو المند  تخ، فهو المسموارد اإلنتاج أهمية أكثرمن إلنسان يعتبر ا     

إذ من جهد ومكننة، ( الوسائل)لهذه السلع والخدمات، فتحت تصّرفه اإلمكانيات  والمنافع، وهو المستهلك

الوسائل وزيادة كفاءتها، ومن أجله يتحّقق الهدف، وهو الوصول إلى قدر معّين يمّكناه من تحسين هذه 

ويعّد السّكان مصدرا لليد العاملة التي تقوم عليها المراحل المختلفة . من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية

 ، حيث(والخدمات األسواق التي تصرف فيها هذه السلع)ادي، وكذلك مصدرا للقّوة الشرائية ـــللنشاط االقتص

 .(1)تعتبر من أهم العوامل المحّددة لتطور النشاط االقتصادي بصفة عامة، والنشاط الفالحي بصفة خاّصة

 كمابرأس المال البشري، عرف ، حيث ت  جم ونوعية القوى البشرية المتاحةوتتمّثل هذه الموارد في ح     

ال يجب االهتمام فقط بأعدادهم  إذمن عنصر السكان الموجودين بالرقعة الجغرافية،  تستمّد مصادرهاأّنها 

 .(2)البشري العنصر بدراسة العوامل المؤّثرة في نوعيةأيضا ومعدل تزايدهم، بل يجب االهتمام 

                                  
 .93،97، ص صسبق ذكره المصدر، زكي إيمان محمد محب، أحمد رمضاننعمة اهلل  (1)
 مصر، :االسكندرية :للنشر والتوزيع دار الجامعية، ال"أساسيات في الموارد االقتصادية"(: 9002)، محمد، شبانه عبد المطلبعبد الحميد  (2)

 .32ص
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 ائصوعلى هذا األساس، فإّن الموارد البشرية في أّي مجتمع من المجتمعات بما تتمّيز به من خص     

  دافعا للتنمية أو عامال مثّبطاوما يطرأ عليها من تطورات كّمية ونوعية عبر الزمن، يمكن أن تشّكل عامال

 ها وبين غيرها مننومعّوقا لها، حيث تعتبر تنمية الموارد البشرية وتحقيق القدر المناسب من التوازن بي

 فإذا توافرت لدولة ما الموارد. (1)التنمية األهداف والتحديات التي تتوّخاها وتواجهها الموارد من أهمّ 

 فرة كّميا، فإّنها تعجز عن تحقيقالطبيعية، ولكّنها تفتقر إلى وجود الموارد البشرية المؤّهلة نوعّيا والمتوا

 مالتنمية، وعلى العكس حيث يالحظ أّن الدولة التي تتمّتع بأعلى مستويات تقّدم اقتصادي في العال

 الموارد ندرةلتي تمتلك موارد بشرية نشطة ومدّربة ومؤّهلة ابتكارية، فعلى الرغم من ، هي امثال كاليابان

 الطبيعية في هذه الدولة إاّل أّنها نجحت في إحراز معّدالت عالية من النمو االقتصادي، ويرجع في

معّدالت نمو  ال تحرزالتي عكس الدول االفريقية وهذا . البشري الكفء والفعّالاألساس إلى وجود المورد 

افتقارا شديدا  الطبيعية بها، إاّل أّنها تفتقر اقتصادي مرتفعة، بل تحّقق معّدالت منخفضة رغم توافر الموارد

 .(2)ة المدّربة والمؤّهلة والنشطة، رغم معّدالت النمو السكاني المرتفعة فيهاــــــــإلى الموارد البشري

 عـــــــــوارد الحالية وعدالة توزيـــــــة الفالحية تتعّلق بكفاءة استخدام المـة العمالوعلى صعيد آخر، فإّن سياس    

م القطاعات األخرى، وأيضا تنظيو لدخول في قطاع الفالحة الدخل، فهي ترتبط بالحوافز واألجور وتوزيع ا

      .التدريب واإلرشاد الفالحي

 ة واضحة للعمالة الفالحية كان له تأثير سلبي على كفاءة هذهوفي ذات السياق، فإّن غياب سياس     

العمالة في معظم الدول كمشكلة عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمالة الفالحية، نتيجة غياب 

الحوافز التي تقّدمها الفالحة، إلى جانب انخفاض الدخل والمستوى المعيشي في الفالحة والريف بشكل 

 .ي إلى النزوح والهجرة هروبا من الظروف المعيشية القاسيةعام، مّما يؤدّ 

 ة والتخطيطــــة، وباإلدارة الفّعالـــــــــتطّور قطاع الفالحة مرتبط أكثر بالمدخالت التقنية الحديثفإّن وبهذا      
                                  

 .79، صالمصدر سبق ذكره، مختارنواصري   (1)
 71، صسبق ذكره المصدر، محمد، شبانه عبد المطلبعبد الحميد  (2)
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 صالمالئم، وهي كّلها ثمرات معارف عملية تقنية متطّورة، ومن هنا يبرز أهّمية التعليم والتأهيل والتخصّ  

عداد المهندسين المتخّصصين والباحثينب  .(1)دءا من تعليم الفالحين وا 

كما برز في هذا الشأن بالبلدان النامية إغفال واضح ألهمية الموارد البشرية في الفالحة وأهمية      

  :(2)ويعود السبب في ذلك إلى ،االستثمار في تنمية هذا المورد الهام

 ما تكون طويلة، وبالتالي  ثمار في تنمية الموارد البشرية الفالحية غالباالفترة التي تستغرقها عملية االست

 نتائج هذا االستثمار خالل وقت قصير؛ زال تبر 

  ية ارد البشر مو ال يةاالستثمار في تنم ينرة بمقدّ  يةعلى وجود عالقة كم لّ تدغياب دراسات كافية

  أخيرا؛يبرز إالّ  بهذا الجانب لم االهتمام الفالحية والناتج القومي، إذ أنّ 

  تركيز معظم االقتصاديين في دراساتهم حتى وقت قريب على دور رأس المال المادي في عملية التنمية

 .الفالحية، وتبريرهم بأّن رأس المال يعتبر العامل األكثر حسما في هذه العملية

 الرأسمالية عواملال: الثالث مطلبال

 مل اإلنتاجية المطلوب استعمالها في العمليات الفالحية،المقصود برأس المال هو مجموعة العوا     

 في والتي، الثروة الحيوانية ،والمبيدات األسمدة ية،فالحال المكننة تشمل مدخالت بمثابة تعتبرحيث 

 مختلفة ونسب بكميات ةفالحال في تدخل األخيرة هذهفالحي، فال المال الرأس منا جزء نتكوّ  مجموعها

  .(3)البلد بها رّ يم التي ةحفالال مرحلة حسب على

 :المكننة الفالحية -أوال

 الفالحي عطاالق ةـــــمكنن أنّ  المتقدمة الدول في وخاصة العالم أنحاء مختلف في التجارب أثبتت دــــلق     

                                  
 .79، صسبق ذكره المصدر، مختارنواصري  (1)
األردن،                 عمان، :والتوزيع للنشر الحديث الكتب عالم، 1 الطبعة ،"االقتصادي والتخطيط التنمية"(: 9010) خلف، حسن فليح (2)

 .129،123صص 
-1611)تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤّثرة على قيمة الناتج المحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة "(: 9017)عماري زهير،  (3)

 .131ص، بسكرة، الجزائرجامعة وعلوم التسيير، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة("2116



 اإلطار النظري للتنمية الفالحية والتنمية املستدامة: الفصل األول

 

 
22 

من ر قد برالزراعي األفقي باستغالل أك ّسعإمكانية التو  نةإذ يتيح إدخال المكن ،رهضروري لتطوّ  أمر

ذا تعّلق األمر باستصالح أراضي جديدة، األراضي الصالحة ل فإّن المكننة ال ت طرح باعتبارها لزراعة، وا 

إحالل اآلالت في انجاز العمليات  كما أنّ . اختيار بين أساليب فنية مختلفة لإلنتاج ولكن كضرورة

 رجعوت .(1)%30-90الفالحية محل اإلنسان والحيوان يؤّدي إلى زيادة انتاجية األرض بنسبة تتراوح بين 

 :(2)العناصر التالية إلىالناتجة عن استخدام المكننة الفالحية الزيادة 

  امكانية تنفيذ العمليات الفالحية في المواعيد المثلى، وتزداد أهمية هذا العامل بازدياد كثافة الدورة

 الزراعية حيث يضيق الوقت؛

 ؛...يق وتفتيت الطبقات الصّماءكفاءة اآلالت العالية في إعداد التربة كالقدرة على الحرث العم 

  تحسين العمليات الفالحية األخرى، إذ من المالحظ أّن هناك ترابط قوّي بين درجة المكننة وبين

 استخدام الوسائل الفنية األخرى وقبول اإلرشاد الفالحي؛

 ودرجة  تتناسب ، حيثقوة وتشّعب الروابط التأثيرية للقطاع الفالحي في عالقته بالقطاعات األخرى

 .ر وسائل وتقنيات اإلنتاج فيهتطوّ 

 :(3)عوامل ثالثة ية علىفالحال المكننة استخدام يعتمدكما      

 الحديثة؛ اآلالت استخدام قييع ال الذي المزرعة حجم كبر مدى 

 الماكينات؛ على للحصول األموال رؤوس رتوفّ  مدى  

 جديدةال األساليب هذه الستعمال واستعدادهم ينفالحال إدراك مدى. 

  :استخدام األسمدة -ثانيا

 ، فهيوأجود أوفر محصول على للحصول الزراعية التربة إلى تضافو  الماء في تنحلّ  دوام ةدسماأل     
                                  

 االقتصادية غير منشورة، العلوم في دولة دكتوراه أطروحة ،"تطّوره على وآثارها بالجزائر الزراعة قطاع في اإلصالحات"(: 1222) زبيري رابح، (1)
 .914ص ،الجزائر زائر،الج جامعة االقتصادية، العلوم معهد

 .المصدر نفسه (2)
 .78، صمصراالسكندرية،  :، دار الجامعات المصرية"االقتصادية الموارد"(: 1242) الرحمان، زكي إبراهيم عبد (3)
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ج اتنتعتبر عنصرا ضروريا لكّل زراعة متطّورة، كما أّنها أهّم العوامل لزيادة اإلنتاج، إذ أّن تكثيف اإل

ة قد يرفع من درجة خصوبة التربة، ربة الزراعية، واستعمال األسمدالزراعي يتطّلب الرفع من خصوبة الت

 ال باألسمدة األراضي تسميد تكاليف أّن معظم الدراسات أثبتت أنّ  كما ،الرفع من مردوديتهاوبالتالي 

 أهمية تقتصر وال .اإلنتاج كفاءة من %20 دالتسمي ليشكّ  بينما اإلنتاج، تكاليف جملة من %10 تتجاوز

 صفاته، نيتحس على أيضا تعمل بل ين،فالحال أغلب لدى شائع هو كما فقط اإلنتاج زيادة لىع التسميد

 :2وهناك نوعين من األسمدة. 1في القمح البروتين نسبة ترفع أن يمكن بالتسميد العناية أنّ  ثبت فقد

 حيث  ،الغذائية العناصر من مجموعة على أو واحد عنصر على تحتوي التي وهي :األسمدة الكيماوية

 ؤديتكما أّنها  ،الفسفور اآلزوت، البوتاسيوم، مثل النبات نمو إليها يحتاج بعناصر الزراعية التربة مدّ ت

 زراعتها نتيجة فقدته اعمّ  التربة ضتعوّ  مواد عنها ينتج الزراعية التربة في كيميائية تفاعالت لحدوث

حتاج الحرص الشديد عند ات منها، إاّل أّنها تاستفادة النب وسرعة استعمالها بسهولةأيضا  وتتميز، المتكررة

 .استعمالها

 كما  خصوبتها، من وتزيد للتربة الطبيعية الصفات تحسين على تعملأسمدة  هي :األسمدة العضوية

 ة التربةـــــــــأّنها تعمل على تماسك التربة الرملية، مّما يزيد من قدرتها على االحتفاظ بالرطوبة وزيادة مسامي

 .كليهما أو حيواني أو نباتي مصدر من تكون أن اإمّ  األسمدة وهذه .الطينية

وعلى صعيد آخر، يعّد استعمال األسمدة العضوية في الزراعة الجزائرية محدودا جّدا، ويكاد يقتصر      

فقط من عدد مزراع  %9,93على زراعة الخضر، أّما استعمالها في زراعة الحبوب فإّنها تقّدر بنحو 

التي تشّكل المصدر الرئيسّي لهذا النوع هذا يرجع إلى سوء استغالل مخّلفات الثروة الحيوانية و الحبوب، 

 .ية بقايا النباتات كسماد عضوي وغياب التسميد األخضرنقص الوعي بأهمّ ، وكذا من األسمدة

                                  
-1611)ة تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤّثرة على قيمة الناتج المحلي الفالحي الجزائري خالل الفتر "(: 9017)عماري زهير،  1

 .174المصدر سبق ذكره، ص ،("2116
 .174،178، ص صالمصدر نفسه 2
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 "أسميدال" مجمع هو الجزائر في الكيماوية األسمدة إلنتاج لةوالمخوّ  الوحيدة الجهة أنّ وتجدر اإلشارة      

 .(1)الخارجية التجارة عمليات إلى باإلضافة وتخزينها بتوزيعها يقوم كما األمنية، للضرورة نظرا

 :الثروة الحيوانية -ثالثا

 توفير: أهّمها كثيرة أدوارا يتؤدّ إذ أّنها  ية،فالحال التنمية ماتمقوّ  من الحيوانية الثروة رتوفّ  يعتبر     

ا تدويره إعادة، التأمين أشكال من شكل، كمستودع للثروة دورها، أسرته وألفراد الحفلل العمل فرص

يضاف إلى هذا ... وخصوبتها التربة نيةب  ل تحسينها، يةفالحال الصناعات أو المحاصيل وبقايا فاتللمخلّ 

 إرساء في اهميس ّمام، والبيض والحليب كاللحومالرئيسية  الغذائية السلع من المجتمع باحتياجات الوفاء

 .(2)الغذائي األمن

 :الموارد المالية -رابعا

 كمايساهم في انعاش القطاع الفالحي،  حيثيعتبر التمويل أداة مهّمة وضرورية للعملية اإلنتاجية،  

 يسمح توّفر األموال الالزمة باقتناء مستلزمات عملية اإلنتاج، وكذلك االستمرار في المشاريع الفالحية

 .3اوالتوّسع فيه

 

 

 

 

 

                                  
 .178، صالمصدر نفسه (1)
 .138ص، المصدر نفسه (2)
 .لموضعانظر في ذلك المبحث الرابع من الفصل الثاني، حيث تّم التطّرق بشيء من التفصيل للتمويل الفالحي، لذا لم يكن الحديث مطّوال في هذا ا 3
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 خالصة الفصل

تعّبر التنمية المستدامة عن التنمية التي تلّبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال الالحقة      

 .البعد االقتصادي؛ البعد اإلجتماعي؛ البعد البيئي: على تلبية احتياجاتها، حيث تشمل ثالثة أبعاد أساسيــــة

لتنمية الريفية والتنمية الذاتية لمفاهيم التنموية األخرى، على غرار اويرتبط بهذا المفهوم العديد من ا     

هّم أوالتنمية المحلية، إذ كّلها مبنّية على المشاركة الشعبية ومرتكزها هو االنطالق من األسفل، إذ يعّد 

 .مبادئ التنمية المستدامة

ناتها، باعتبارها تخدم القطاع أهّم مكوّ التنمية الفالحية أحد استراتيجيات التنمية االقتصادية و  تعدّ و      

كما أّنها تقوم على العديد من  ،الفالحي بعينه، وت لّبي حاجات باقي القطاعات االقتصادية األخرى

طبيعية، بشرية ورأسمالية، كّلها تشّكل المقومات األساسية للقطاع الفالحي ألداء الدور المنوط به : العوامل

 .   في عملية التنمية

 المورد هي الفالحة كون إلى المستدامة الفالحية والتنمية الفالحة بقطاع المتزايد االهتمام هذا ويرجع     

 النامية، الدول لمعظم المحلي الناتج في معتبرة بنسبة تساهم كما النامية، الدول سكان لغالبية األساسي

، وهو الذاتي واالكتفاء الغذائي مناأل معادلة في أساسي ومتغير كعنصر الفالحية التنمية أهمية تبرز كما

 .ما سيتّم التركيز عليه في الفصل الثاني

      

 



 

 

 

 

 التوجهات الرئيسية للقطاع الفالحي 

يف سياق التنمية املستدامة

 :الفصل الثاني

التوّجهات الرئيسية للقطاع الفالحي يف 

 سياق حتقيق التنمية املستدامة
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 تمهيـــــد

 وذلك النامية، الدول وخاصة العالم دول معظم في عملية التنمية في اهام   دورا يفالحال القطاع يلعب     

 الزراعية المحاصيل صعيد على سواء  - اإلنتاجية ومعطياتها يةفالحال االقتصادية الموارد إسهام خالل من

 .الوطنياالقتصاد  على التأثير في -الحيوانية المنتجات أو

محاوالت  ها منرافقا مو  لألراضي الفالحيةالسليمة ستخدامات غير الناتج من االأمام التدهور البيئي و      

 سواء حد على القرار وأصحاب الباحثين اهتمام جلبتزيادة السكان الكبيرة، فقد نتيجة إنتاج الغذاء  زيادة

 في القادمة األجيال حق يحفظ الوقت نفس وفي الفالحية، التنمية عجلة بدفع يسمح تنموي نموذج إليجاد

أحد  فال ،استحدث العاملون في مجال التنمية الفالحية مفهوم التنمية الفالحية المستدامةوبهذا  التنمية،

 .من التدهور( األرض والمياه)ينكر أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية 

 يفالحال اإلنتاج زيادة على العملإلى  المستدامة التنمية تحقيقسياق  في الفالحي القطاعسعى وي     

 البنية تحسين علىكذلك  والعمل، وحمايتها الطبيعية الموارد على المحافظة مع والحيواني النباتي بشقيه

 الحالية األجيال بمتطلبات الوفاء يكفل متوازن يفالح نظام وهذا في إطار، الريفية المناطق في التحتية

، لذا تت جه مختلف الدول ومنتجة مصانة طبيعية وموارد نظيفة وبيئة صحيا غذاء   لهم تضمن والمستقبلية

النامية إلى تطبيق منهج اإلصالح الفالحي، وذلك بتبن ي سياسات فالحية تقوم على مختلف أساليب الدعم 

رساء سبل استدامته الحكومي  .لتطوير هذا القطاع وا 

 :التاليةالرئيسية الفصل إلى المباحث  على ذلك، تم  التطر ق في هذا وبناء       

 القطاع الفالحي في تحقيق التنمية المستدامة؛ أهميةدور و  :المبحث األول 

 ؛وآليات تحقيقها التنمية الفالحية المستدامة ماهية :المبحث الثاني 

 ؛السياسة الفالحية ومنهج اإلصالح الفالحي :المبحث الثالث 

 دعم القطاع الفالحياستراتيجيات  :حث الرابعالمب. 
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 تحقيق التنمية المستدامةالقطاع الفالحي في  أهميةدور و : ولالمبحث األ 

؛ االقتصادية المستدامة بأبعادها الثالثة يؤد ي القطاع الفالحي دورا مهم ا في عملية التنمية     

، والتي سيتم  من خالل الوظائف التي يقوم بها في االقتصاد الوطني ذلكتجل ى يو  واالجتماعية والبيئية،

 .الوقوف عليها في هذا المبحث

 :الدور االقتصادي للقطاع الفالحي: األول مطلبال

، اضافة إلى أن  هذا تؤث ر الفالحة اقتصاديا على مختلف القطاعات اإلنتاجية األخرى بالمجتمع     

 مارسة النشاطمالمجتمعات الفالحية أو الريفية التي يقوم سكانها أو بعضهم بيقتصر على  ال التأثير

ومن الوظائف . لحضرية منها والقرويةعات البشرية األخرى االفالحي، بل يتعد اها إلى باقي المراكز والتجم  

 :ما يلي االقتصادية للفالحة

 تكوين الناتج المحلي الخام :الفرع األول

في خلق القيمة المضافة الكلية في االقتصاد القومي، غيرها من األنشطة األخرى تساهم الفالحة ك     

فهي تؤث ر على نمو اجمالي الناتج القومي لبلد ما، ويمكن أن تقاس مدى أهمية هذه المساهمة طبقا 

وعادة ما تق ل هذه النسبة  ،نسبة القيمة المضافة المتول دة في هذا النشاط إلى إجمالي الناتج المحليلمؤش ر 

القومي وزادت اإلنتاجية في القطاعات األخرى كالقطاع الصناعي وقطاع  االقتصادر كلما زاد تطو  

جد أن  هذه النسبة تكون مرتفعة في تالصناعية المتقد مة، بمعنى آخر  الخدمات، وهذا ما يحدث في الدول

كما أن ها تختلف في نفس الدولة من مرحلة تطو ر معي نة الدول النامية ومنخفضة جد ا في الدول المتقد مة، 

 .(1)لالقتصاد القومي إلى مرحلة أخرى

 

                                                 
الدار الجامعية للنشر ، "الموارد واقتصادياتها"(: دون ذكر السنة)، عفاف عبد العزيزعايد و  أحمد رمضاناهلل  ةنعم ،محمد فوزيأبو السعود  (1)

 .562ص، االسكندرية، مصر: والتوزيع
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 وتحقيق األمن الغذائي للسكان توفير االحتياجات الغذائية :الفرع الثاني

الفيزيائية ر اإلمكانية توف  " األمن الغذائي بأن ه( الفاو)ُتعرِّف المنظمة العالمية للغذاء والزراعة      

ي الذي ُيؤم ن العناصر الغذائية واالقتصادية واالجتماعية لكاف   ة البشر للحصول على الغذاء الكافي والصح 

 :(1)ر الجوانب التاليةفاألمن الغذائي يتطل ب توف  ". الضرورية للقيام بفعاليات الحياة الصحية

   ر كميات كافية من الغذاء بنوعية جيدة؛توف 

   الحصول على الغذاء الكافي لألفراد واألسر؛ر إمكانية توف 

   دة بما فيها الوجبات المنتظمة، الصحية، الماء النظيف، الشروط الصحية ر شروط التغذية الجي  توف

ة العامة  . والصح 

كل األوقات  وفي المعني البلد في الناس كل حصول أن ه على الغذائي األمن الدولي عر ف البنكيُ و      

 .(2)وفرة الغذاء والقدرة على تحصيله لحياة نشيطة وسليمة، وعناصره الجوهرية هيعلى غذاء كاٍف 

 :(3)مرتكزات هي ثالثة يقوم على الغذائي األمن مفهوم فإن   وعليه     

 الغذائية؛ السلع وفرة 

 دائم؛ بشكل السوق في الغذائية السلع وجود 

 المواطنين متناول في السلع أسعار تكون أن. 

سد  الحاجات الغذائية عن مفهوم األمن الغذائي مفهوم االكتفاء الذاتي، هذا األخير يمث ل  يتعد ىو      

طريق إنتاجها محلي ا، فدرجة االكتفاء الذاتي تقيس نسبة اإلنتاج المحلي إلى المتاح لالستهالك الكلي، 

د على الذات، وعندما تم  إنتاجه محليا أو تم  استيراده من الخارج؛ لذلك فهي تقيس درجة االعتما سواء  

                                                 
، مجلة "-دراسة نقدية-اإلصالحات الفالحية وأثرها على تحقيق األمن الغذائي في الجزائر"(: 5102)عمراني سفيان، معطى اهلل خير الدين،  (1)

 (.مقبول للنشر بحث)جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراسات، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، 
 مجلة، "التحديات التي تواجه تحقيق األمن الغذائي العراقي في ظل العوامل الداخلية والخارجية والبيئية"(: 5101)الونداوي نشأة مجيد حسن،  (2)

 .011صالعراق،  تكريت، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية ،(51 عددال ،6 مجلدال) واالقتصادية اإلدارية للعوم تكريت
 .المصدر نفسهعمراني سفيان، معطى اهلل خير الدين،  (3)
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نقول أن ه تحقق االكتفاء الذاتي، ويحدث هذا عندما يتساوى اإلنتاج المحلي مع المتاح  %011تساوي 

كما أن ه يحدث عدم االكتفاء الذاتي عندما يزيد المتاح لالستهالك عن اإلنتاج المحلي، . لالستهالك

ويسم ى العجز الغذائي أو الفجوة الغذائية
(1). 

النباتية ية الغذائية فالحر السلع اليتوفتحقيق ذلك، إذ يقوم بي فرة يية كبمأه طاع الفالحيللقو      

ى زيادة حجم الناتج من لي كل منهما إحيث يؤد   ،فقياألأو  التوسع الرأسيسواء  من خالل حيوانية، لوا

  .من الناحية الكمية أو النوعية متزايد عليها، سواء  لا مقابلة الطلبلية فالحالسلع ال

ين، وبالتالي زيادة الطلب على فالحي يساهم في ارتفاع دخول الفالحكما أن  التوس ع في القطاع ال     

ات مرتفعة جد ا، ولهذا يتعي ن أن يسيما وأن  مرونة الطلب الدخلية في مثل هذه االقتصادالالمواد الغذائية 

كما على الغذاء،  باإلنتاج الفالحي بمعد الت أعلى من معد الت الزيادة في الطلتكون الزيادة المتحق قة في 

ن  التوس ع في اإلنتاج الفالحي يجب أن يواجه الزيادة الحاصلة في السكان، وكذلك الزيادة الحاصلة في أ

 .(2)موما والفالحية بشكل خاصعالدخول الناجمة عن التنمية االقتصادية 

 :(3)يمكن أن يساهم القطاع الفالحي في إحداث ثالثة مستويات لألمن الغذائي ،وفي هذا اإلطار     

 ويتمث ل في قدرة الدولة على توفير الحد  األدنى من االحتياجات الغذائية إلبقاء الفرد  :مستوى الكفاف

ات على قيد الحياة، ويتوافق مستوى الكفاف مع مفهوم حد  الفقر إذا ما قورن مستوى الدخل باإلمكاني

وُيعب ر مستوى الكفاف من الغذاء عن البعد االستهالكي . المتوف رة للحصول على الحد  األدنى من الغذاء

 .لمشكلة األمن الغذائي

 ل إلىـــــــاف وال يصـــــــوى الكفــــــــون فوق مستـــــــوتتمث ل في المستوى المعتاد الذي يك: المستويات الوسطى 

 قـــــــــــــــي، ويتم  ذلك عن طر يةر هذا المستوى عن القدرة على التخل ص من سوء التغذالمستوى المحتمل، وُيعب  
                                                 

 .المصدر نفسه (1)
 .066ص ،المصدر سبق ذكرهالقريشي مدحت،  (2)
الدار الجامعية  ،"اقتصاديات الموارد والبيئة"(: 5112) نعمة اهلل أحمد رمضان، غزالن محمد عزت محمد و محمد أسامة أحمد، إبراهيم مصطفى، ةالسيد (3)

 .096ص ،اإلسكندرية، مصر: للطباعة والنشر والتوزيع
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 .كفالة المستوى المالئم من االحتياجات الغذائية البيولوجية لكل أفراد المجتمع

 قدرة الدولة على رفع مستوى الغذاء ألفراد المجتمع إلى المستوى الذي في ويمث ل : المستوى المحتمل

ُيمك نهم من القيام بأعمالهم اإلنتاجية، أي كفالة الحد  األدنى المرغوب فيه من السعرات الحرارية وفقا 

 .للمعايير الدولية

 عندما يكون الناس غير قادرين علىالوضع الغذائي غير اآلمن المؤق ت يحدث  ،هذا األساسوعلى     

 الجفاف،كغذاء كاف مؤق تا، واألسباب الشائعة لهذا الوضع هو الكوارث الطبيعية  الحصول على

 بينما. (1)... رانخفاض األجو و الفياضانات، الحشرات، الحروب، عدم استقرار الغذاء، فقدان فرص العمل 

 تالئتعاني العا اـتحصل عندم، االنتشارالوضع الغذائي غير اآلمن المزمن هو مشكلة متجذ رة وواسعة 

إذ وهذا الوضع يزيد من تعر ض الناس لمشاكل عديدة،  ،من فشل مزمن في الحصول على غذاء كاف

 عيق جهود العائالت والدول منيثب ط النمو االقتصادي، و يساهم في تخفيض انتاجية العامل و ييمكن أن 

 .(2) ...اختالالت في األمن ثو حدمن خالل كما قد تهد د استقرار الحكومات  ،الفقرص من أجل التخل  

 مناصب الشغلتوفير  :الفرع الثالث

فهي بذلك تخص صها،  مجال وفي بالفالحة للمشتغلين العمل فرص توفير إلى الفالحية التنمية تهدف    

 ومعرفة تدريب لها الفالحية العمالة كانت إذا ةوخاص   والمجتمع، للعامل الدخل زيادة في كبير تؤث ر بشكل

 جديدةي أراض زراعة في األفقي بالتوسع العمل فرص إضافة عملية تتم  كما  العمل، وسائل باستخدام

قامة  ة،ــــــــــالحديث ن خالل التدريب واكتساب التقنياتالعامل م إنتاجية رفع أو، بالفالحة لها عالقة مشاريع وا 

 .(3)الفالحة في العاملة يدياأل فائضمن خالل  األخرى القطاعات في منها االستفادة يمكن كما 

                                                 
 .522عمان، األردن، ص: ، دار إثراء للنشر والتوزيع0، الطبعة "علم اقتصاد التنمية"(: 5101)القريشي محمد صالح تركي،  (1)
 .529، صالمصدر نفسه (2)
 الدول حالة-البطالة حدة من والتقليل المستدامة الريفية التنمية تحقيق في الزراعي القطاع دور"(: 5100)راتول محمد، مداحي محمد،  (3)

استراتيجيات الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، الملتقى الدولي الثالث حول "-الجزائر حالة إلى اإلشارة مع العربية
 .9صالجزائر، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 5100نوفمبر  06و  02المنعقد يومي 
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 المهارات من األدنى الحد سوى بيتطل   ال أنه ةخاص   لعمل،فرصا كبيرة ل الفالحي القطاع ريوف  و      

 األنشطة في عمل فرص يجدون ال الذين العمال يستوعب ما وعادة األخرى، العمل بأنشطة مقارنة

    .(1)األخرىاالقتصادية 

 واآلالت حةمتاارد المو الة باستخدام الفع   يةإن  تنمية القطاع الفالحي من خالل تنفيذ سياسة فالح     

توفير  ساهم فييو مك ن من تحقيق كفاءة إنتاجية عالية للعمل في القطاع الفالحي، ي ؛والتقنيات الحديثة

ص تقل   عندوذلك ، اتيي والخدمحجم من العمالة للقطاعات اإلنتاجية األخرى كالقطاع الصناعي والتجار 

 تلبية حاجةيساهم في مم ا عة بسبب العمل الموسمي، البطالة المقن   انتشارو  العاملة ليدة إلى افالححاجة ال

  .العاملة يدالقطاعات األخرى التي تحتاج عملية التنمية فيها إلى التوسع في ال

 أليدي العاملة التي توفرت لتطويرالمصدر األساسي للت ة مث  فالحخية بأن اليوأثبتت التجربة التار      

نسبة المشتغلين في القطاع  ى اآلن، األمر الذي يؤكد أن  ت  القطاعات األخرى منذ الثورة الصناعية وح

هذه  ستمرارية العمل من أجل تحقيق التنمية، وأن  امع  تقل   االقتصادي من مجموع المشتغلين في فالحال

تصل العمالة  االقتصاديكبير بعد تحقيق هذه العملية، أي في حالة تحقيق التقدم  النسبة تنخفض إلى حد  

ح زيادة نسبة العاملين في القطاعات لا في الدول المتقدمة لصاية إلى مستويات منخفضة جد  فالحال

 .(2)باتهانسجاما مع مقتضيات التطور ومتطل  و األخرى، وبالذات الصناعة التحويلية والخدمات، 

تظهر على صورتين؛ ثمث ل األولى العمالة  إذكما أن  وظيفة العمالة في المجال الفالحي هام ة جد ا،      

تمث ل األخرى العمالة غير المباشرة، وهؤالء  بينماالمباشرة، أي العاملين المشتغلين في الوحدات االنتاجية، 

 اتعد  ة المي الغذائي؛ صناعفالحال عتصنيال)ية فالحيتواجدون في الصناعات التحويلية للمحاصيل ال

 لكذكو  ،ةــــــــــــيالفالح ق للموادــــالتسوي ساتمؤس  الة في مد كذلك العــــجتكما  ،(الفالحية من العتاد أو األسمدة

                                                 
 .56، صالمصدر سبق ذكرهموالي حسين،  (1)
 .009عمان، األردن، ص: ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع0، الطبعة "يباقتصاديات الوطن العر "(: 5111)فليح حسن خلف،  (2)
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 .(1)الفالحي التكوينومعاهد سات مؤس  ب

 دعم التنمية الصناعية: الفرع الرابع

حيث يلعب  ،اإلجماليإن  أهم ية القطاع الفالحي تنبع من مساهمته الكبيرة في تكوين الناتج المحلي      

القطاع الفالحي الدور األكبر في توفير المواد الخام للقطاع الصناعي وخاص ة للصناعات الغذائية 

كما . وابط بينها وبين الفالحةتعزيز الر و النسيجية وغيرها، وهذا ما يؤد ي إلى تطوير الصناعة وتوسيعها و 

أن  توف ر المواد األولية يغني عن الحاجة إلى االستيراد وتحم ل التكاليف الباهضة من قبل االقتصاد ككل 

ي يساهم بشكل أساسي فالحلهذا فإن  القطاع ال ،يوف ر النقد األجنبي للبلد وبالتاليوالصناعة بشكل خاص، 

 .من خالل توفير المواد الخام لهاوفع ال في تطوير وتنمية الصناعة 

وفي سياق آخر، فإن  التوس ع في القطاع الفالحي يؤد ي إلى زيادة القدرة الشرائية، وهذا يمث ل حافزا       

على توسيع الطلب على السلع المصن عة، وبالتالي توسيع حجم السوق المحلي للسلع المذكورة، األمر الذي 

ع القطاع الصناعي على توف دة والمبيدات األسمكير جميع المستلزمات التي يحتاجها القطاع الفالحي يشج 

لى نقل اإلنتاج الفالحي إلى مختلف مناطق البلد سوف يعمل عكما أن  ، الفالحية واآلالت والمعد ات

، لع المصن عة إلى المناطق الريفية، وكذلك الحال عند نقل الساالتصت  واالتوسيع وتطوير وسائل النقل 

وتوفير الطاقة  بإنتاج الصناعةقوم زيادة على ذلك، ت. يساهم في توسيع ونمو  القطاع الصناعي ذاته مم ا

وهذا ما يساهم في تطوير وتوسيع اإلنتاج،  ،اإلنتاجالكهربائية التي يستخدمها القطاع الفالحي في 

 .(2)ةحالفال هم في تطو راتطو ر الصناعة يسهذا فوب .تحسين مستوى حياة المجتمع ككل بالتاليو 

 مويل التنميةتالتجارة الخارجية و  انعاش :خامسالفرع ال

 ،رــــــــة في توفير العمالت األجنبية من التصديـــــالقطاعات االقتصادي القطاع الفالحي من أهم  ر ـــــيعتب      

                                                 
فرع - في العلوم االقصادية، رسالة ماجستير "مساهمة الزراعة في التنمية االقتصادية وتحقيق األمن الغذائي"(: 0992)، جميلةلرقام  (1)

 .05،00، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، ص ص-التخطيط
 .، بتصرف021-062، ص صالمصدر سبق ذكره، مدحتالقريشي : انظر في ذلك (2)
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د إلى الخارج يول  فإن  الفائض الفالحي المصد ر  بهذاو  ،يترك ز عادة على عدد محدود من السلع الفالحية إذ

استيراد السلع الرأسمالية ومستلزمات اإلنتاج إلى في تلبية احتياجات التنمية من  مم ا يساهمالنقد األجنبي، 

من  زيادة العوائد تكون عبرالمال  جانب السلع االستهالكية، وعليه فإن  الطريقة األفضل لتكوين رأس

 .(1)الفالحيةالصادرات 

الشديد للعديد من الدول على التجارة الخارجية لهذا النشاط سببه  االعتمادفالسبب الرئيسي في ظاهرة      

 وهو ما يتجل ى في كل من الصادراتالهياكل االقتصادية المتخص صة التي ورثتها هذه الدول اليوم، 

 يعني في هيكل اإلنتاج الفالحي ويفس ر ذلك على أن  التخص ص ،والواردات من المنتجات الفالحية

 لحصيلة النقد تمث ل المصدر الرئيسيحيث المحاصيل، من قليل االقتصار على محصول أو عدد 

كثيرة ال تنتج  الحصول على منتجات ومحاصيل أخرى االعتماد على الخارج في باإلضافة إلىاألجنبي، 

وبهذا فالتخص ص دافع لالعتماد على الخارج في جانب .... الغذاء مثال محل يا كاالعتماد على واردات

وقيام التجارة الدولية " المزايا النسبية"الواردات، وال شك  أن  هذا المبدأ يستقيم تماما مع فكرة و  الصادرات

وتخفيض ولعل  هذا السبب الذي كان حج ة أنصار تحرير التجارة . طراف التبادلألشترك لمبتعظيم النفع ا

الحواجز الجمركية والتخل ص من الحواجز غير الجمركية لتبادل السلع والخدمات بين دول العالم وأقاليمه 

 .(2)المختلفة

 توفير في واستخدامها النقدية الموارد توفير في اهام   دورا القطاع الفالحي يلعبوعلى هذا األساس،      

 به تمتاز لما وفقا التصديرية المحاصيل إنتاج في عالتوس   خالل من وذلك للتنمية، األساسية االحتياجات

كما  ،(3)التصدير ألغراض الفالحية وتوجيهها المحاصيل بعض إنتاج في نسبية ميزات من النامية الدول

                                                 
 . 062، صالمصدر نفسه (1)
 .520، صالمصدر سبق ذكرهأبو السعود محمد فوزي وآخرون،  (2)
شكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة"(: 5105)، محمدغردي  (3) ، أطروحة "القطاع الزراعي الجزائري وا 

، الجزائر، 3كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر، -فرع التحليل االقتصادي-دكتوراه في العلوم االقتصادية
 .05ص
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في هذا القطاع، وهذا بدوره نمو  وتوس ع القطاع الفالحي يساهم في زيادة دخول الفالحين والعاملين  أن  

  .(1)عوائد الحكومة من الضرائب المفروضة على األرض وعلى دخول الفالحين زيادةإلى  يؤد ي

 في تحقيق نسب مرتفعة من التمويل وتفيد التجارب التنموية في بعض البلدان أن  للفالحة دورا أساسيا     

القطاعات خار الفالحي إلى د  العالم الثالث يتحق ق انتقال اإل الوطني للتنمية االقتصادية، ففي دول

تثبيت و  الريع العقاريو عن طريق الضرائب  االقتصادية األخرى عن طريق التحويالت االجبارية سواء  

فرض رسوم على الصادرات فبالنسبة لبعض الدول التي تلجأ إلى . األسعار أو الرسم على الصادرات

، هذه اآللية تسمح (تايالندالقطن في باكستان و األرز في )جد على سبيل المثال ال للحصر؛ تالفالحية 

 معتبرة بالنسبة إلجمالي الصادراتبتحقيق مداخيل لهذه الدول، وخاص ة عندما تكون هذه الصادرات 

 .(2)الوطنية

 الدور االجتماعي للقطاع الفالحي: الثاني مطلبال

 على التأثير هذا يقتصر ال كما ،واألرياف بالقرى للسكان االجتماعية الحياة على ةفالحال رتؤث       

 التأثير هذا ويشمل بالسكان، المأهولة والمناطق المدن كافة إلى يمتد   بل ،وحدها يةفالحال المناطق

 :(3)التالية الجوانب

 الفقر التمعد   تقليص المساهمة في :الفرع األول

 ألفقر رةــــكبي تحسينات يفالحال وــــــــــالنم قيحق   بحيث الفقر، لتقليص كأداة وراسخ حافل سجل ةفالحلل     

 بين المشتركة التقديرات من نويتبي   .ةفالحال على اعتمادا األكثر االقتصاديات أفقر في السيماو  السكان

 تعادل الفقر تقليص في فعالية ةفالحال قطاع عن الناشئ المحلي الناتج إجمالي لنمو أن   البلدان مختلف

                                                 
 .062، صالمصدر سبق ذكره، مدحتالقريشي  (1)
 .02، صالمصدر سبق ذكره، مختارنواصري  (2)
، ("0891/9118)الجزائري خالل الفترة تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤث رة على قيمة الناتج المحلي الفالحي "عماري زهير،  (3)

 .12،19ص صالمصدر سبق ذكره، 
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 نتبي   الدراسات إحدى أن   ذلك ومثال ،يةفالحال غير القطاعات عن الناشئ النمو فعالية ثلثي األقل على

 عن يقل   ماال الفقراء من %31 نفقات يزيد ةفالحال بسبب %0 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج نمو أن

 بفضل هأن   على أخرى دراسة تكشفكما  ،االقتصاد قطاعات سائر تحققه الذي بالنمو مقارنة مرة 2,5

 الذي بالنمو مقارنة مرة 2,3بـ  يوميا واحد دوالر على يعيشون الذين الفقراء عدد صقُ ن   يفالحال النمو

 .يةفالحال غير القطاعات تحققه

 والحضر الريف بين التنموي التوازن تحقيق :الفرع الثاني

 في ةوخاص   البلدان مختلف في التنمية مشاريع من األوفر بالنصيب الحضرية والمراكز المدن رتتأث       

واألرياف،  المدن في التنمية مستويات بين واضح تباين وجود ذلك عن نتج وقد والنامية، المتخلفة الدول

واالهتمام بها سيؤد ي إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الفالحية  تطوير الفالحة أن   فيه شك   ال ومم ا

 .والحضر الريف بين التنموي التوازن تحقيق على العمل في مم ا يساهمفي المناطق الريفية، 

 القرى في األساسية الخدمات توفير :الفرع الثالث

 اإلنتاج على قاصرا يكون لن ذلك فإن   القرى، في ةفالحال تطوير نحو هةموج   الجهود تكون عندما     

 لوالمتمث   التطوير هذا من نصيبهم سينالهم نييفالحال السكان ن  أ بل مشاريع، من به يرتبط وما يفالحال

 التعليمية الخدماتومثال ذلك  ،القائمة للخدمات تحسين أو خدمات من توفيره أو استحداثه سيتم فيما

 الستحداث الالزمة الضرورية الخدمات من وغيرها واالتصال والمياه والكهرباء الطرق وخدمات والصحية

 .القرى في المطلوبة والريفية يةفالحال التنمية

 القروية والتقاليد العادات على الحفاظ :الفرع الرابع

 دمــــتت صف المجتمعات القروية بسمات ثقافية ممي زة، من أهم ها التمس ك بالعادات والتقاليد الحميدة وع     

 هذه تعزيز في يساهم اومم  التخل ي عنها، خاص ة ما يرتبط منها بشخصية المجتمع الدينية واالجتماعية، 

 ارتباطهم وزيادة بقراهم االستقرار نحو تدفعهم ريفية تنموية مشاريع وتنفيذ ينفالحوال ةفالحال تشجيع الصفة
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 وخاصة القروية والتقاليد العادات على الحفاظ في يساعد بدوره وهذا ي،فالحال والعمل يةفالحال باألرض

 اآلثار من التقليل وبالتالي ،والدينيةعلى هوية المجتمع الثقافية  بالحفاظ العالقة وذات منها المرغوبة

 .المجتمع وعاداته وتقاليده لعقائد المخالفة األجنبية الثقافية للحمالت السلبية

 الدور البيئي للقطاع الفالحي: الثالث مطلبال

 ات إلى تحقيقها، وذلكـــــافة المجتمعة والحفاظ عليها من األولويات التي تسعى كـــــــيعد  االهتمام بالبيئ     

الفالحة  وبهذا الخصوص فإن  . البيئة تدهور نتيجة اإلنسان لها يتعرض التيبسبب ارتفاع المخاطر 

 التأثيرات من والتخفيف اإليجابية التأثيرات تعزيز خالل من البيئي التوازن تحقيق في كبير وبشكل تساهم

 الغطاء زيادة خالل من التلوث من الحد  ، البيئة على ةفالحلل اإليجابية اآلثار ومن. البيئة على السلبية

 وغرس الغابات زراعة إعادة خالل من التصحر من الحد  وكذلك  الخضراء، الرقعة وتوسيع النباتي

 عندما األراضي حتمل   من الحد   أو ،الرياح أو السيول بفعل الرمال لزحف ضةالمعر   المناطق في األشجار

 الشامل المفهوم حسب الصحي الصرف النعدام أو السليمة غير السقي عمليات بعد المياه رتتبخ  

 ربونللك صرف مجال تكون بحيث ،الحراري اسحتباال مكافحة في ةفالحال تساعد أن ويمكن ر،للتصح  

 السلبيات بعضيضاف إلى هذا  .للتخزين قصوى قدرة تملك التي التربة أو النباتي الغطاء خالل من

اليب التنمية أس تطبيق إلى استدعى امم   ،ةيفالحال والمدخالت للموارد نـالمتق غير دامـاالستخ عن الناتجة

 الحفاظ مع يتوافق بما استنزافها، وذلك الموارد وعدموالتي من شأنها الحفاظ على الفالحية المستدامة، 

 .(1)المزروعة للمنطقة البيئية المعطيات على

هاتهافماهي التنمية الفالحية المستدامة؟ وماهي        ؟أهم  توج 

                                                 
 .20، صالمصدر سبق ذكرهعماري زهير،  (1)
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 وآليات تحقيقها التنمية الفالحية المستدامة ماهية: ثانيالمبحث ال

في ظل االهتمام المتزايد بالبيئة خالل العقدين األخيرين، أصبح موضوع البيئة والتنمية المستدامة      

 ولعل  . هاتالشغل الشاغل لجميع دول العالم على حد  سواء، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وصيان

ة، وبهذا فقد هديات التي تواجتنمية األراضي الفالحية والمورد المائي من أكبر التح   ها الدول النامية خاص 

 .ةــــــــــة مستدامـــــــأصبح لزاما أن تكون تنميتها الفالحية تتطل ب شروط االستدامة،  وذلك لتحقيق تنمية فالحي

 .وعليه يختص  هذا المبحث بتيبان كل  ما يتعل ق بالتنمية الفالحية المستدامة     

 الفالحية المستدامةمفهوم التنمية : المطلب األول

مراعاة  ضرورة واالجتماعي االقتصاديالبعد  إلى إضافة ليشمل ت سعا الفالحية التنمية مفهوم إن       

، هافلقد تعد دت التعاريف بشأن .المستدامة الفالحية التنمية هو المفهوم هذا ثم  أصبح ومن البيئي، البعد

مستدامة، ومنها ما ة وقضايا التنمية الفالحال عنى بشؤونفمنها ما هو صادر عن منظمات دولية تُ 

 .ن في مجال االقتصاد الفالحيو ن وباحثو استخلصه مفك ر 

 :وفيما يأتي بعض التعاريف الواردة حول مفهوم التنمية الفالحية المستدامة     

 المت حدة  لألمم والزراعة األغذية منظمة تعر ف(FAO) إدارة" :على أن ها المستدامة الفالحية التنمية 

 اإلنسانية المتطلبات تلبية نحو والتقنية المؤسسية التغييرات وتوجيه األساسية، الطبيعية الموارد وصيانة

 والمياه األرضية الموارد صيانة على تعمل أن يجب اإلستراتيجية هذه فمثل والمستقبلية، الحاضرة لألجيال

 اقتصاديا ومجدية تقنيا مالئمة تكون أن يجب كما البيئة، تدهور وعدم والحيوانية النباتية الوراثية والموارد

 "(1).اجتماعيا ومقبولة

 تدخل التي الطبيعية الموارد أهم حول المستدامة الفالحية التنمية مفهوم رك زت التعريف، هذا خالل من    

 ةـــــــوالحيواني النباتية المورثات إلى باإلضافة والمائية، األرضية الموارد وهي االستدامة، وهدف إطار ضمن
                                                 

 .21ص لبنان، بيروت، :العربية الوحدة دراسات ، مركز0الطبعة  ،"المستدامة الزراعية التنمية"(: 5112) األشرم محمود، (1)
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 .تدهورها وعدم البيئة توازن على تحافظ التي

 "المتغيرة باالحتياجات للوفاء لموارد الفالحة الناجحة اإلدارة عن المستدامة الفالحية التنمية تعب ر 

 .(1)"الموارد الطبيعية وصيانة تحسينها أو البيئة نوعية على الحفاظ مع ،لإلنسان

 للموارد نجاعة ذات إدارة يتطل ب المستدامة الفالحية التنمية تحقيق أن   التعريف هذا من يت ضح     

 .ةـــساسياأل االنسان حاجيات توفير على وتعمل البيئة، على الحفاظ في األخير في تساهمبحيث  الفالحية،

 "تحقيق  تضمن بطريقة األساسية الطبيعية الموارد وصيانة إدارة المستدامة هي الفالحية التنمية

وبمنظور أشمل، فهي التنمية التي يتم  عبرها. والمستقبلية الحالية اإلنسانية المتطلبات
(2): 

 منتجات  وتوفير إنتاج مع والمستقبلية الحالية لألجيال األساسية الغذائية المتطلبات مقابلة ضمان

 أخرى؛ فالحية

 باإلنتاج  المرتبطين لكل كريمة وحياة عمل بيئة يضمن كاف، بما ودخل ةمستمر  عمل فرص توفير

 الفالحي؛

 ن -وصيانة حفظ دة، المتجد   والموارد الطبيعية الموارد لقاعدة اإلنتاجية القدرات- ورفع تنمية أمكن وا 

والثقافية  االجتماعية الموروثات وتدمير الطبيعي والتوازن األساسية االيكولوجية بالدورات اإلخالل غير من

 البيئي؛ لوثوالت الريفية للمجتمعات

 لتقليل  األخرى، وذلك والمخاطر السيئة واالقتصادية الطبيعية للعوامل الفالحي القطاع هشاشة تقليل

 .الذات على االعتماد وتنمية دعم ثم   السالبة، ومن اآلثار

عبر  يمر   وذلك الال حقة، واألجيال الحالية األجيال بين العدالة ضرورة إلى التعريف هذا أشار لقد     

 .مستدامة فالحية تنمية تحقيق يضمن مم ا  الفالحية، الطبيعية الموارد على الحفاظ

                                                 
 :العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في الزراعي واإلرشاد المستدامة الزراعية التنمية"(: 5113) إبراهيم، بن الرحمن المعقل عبد (1)

 .92ص الكويت، ،الكويت جامعة ،(000العدد  ،59المجلد ) العربية والجزيرة الخليج دراسات مجلة ،"المرتقبة األدوار
 .32، الخرطوم، السودان، ص"9112للتنمية الزراعية في الوطن العربي عام التقرير السنوي "(: 5112)المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  (2)
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 "القطاع  وهيكل بنيان لتغيير تُق د م التي والسياسات اإلجراءات مجموعة هي المستدامة الفالحية التنمية

االنتاج  في زيادة وأيضا تحقيق الفالحية، للموارد األمثل االستخدام تحقيق إلى يؤد ي بما الفالحي

 مرتفعة ألفراد معيشة مستوى وتحقيق الوطني، الدخل في الزيادة معد ل رفع بهدف واالنتاجية الفالحية،

 .(1)"بالبيئة اإلضرار دون المختلفة األجيال في المجتمع

 الغذائية االحتياجات تلبية تسعى إلى عندما باالستدامة الفالحية التنمية صفتت   وعلى هذا األساس،     

 انسانية والئقة، كما يجب أن تكون مستدامة عمل فرص الحالية والالحقة، وتعمل على توفير لألجيال

الطبيعية ومستوى  الموارد لقاعدة االنتاجية القدرات مع المحافظة على شامل، علمي منهج على تعتمد

 .االيكولوجية الناحية من سليمة تجديدها، بمعنى أن تكون

، يحدث تعارض بين الحاجات الحالية والمستقبلية؛ فقد ير المختلفة أن تتعارضيمكن لهذه المعايو     

ل إلى الحصوفالح قد يسعى الكما . بين تلبية الحاجات الفورية والمحافظة على قاعدة المواردأيضا و

األولوية لتوفير قدر ُتعطي الحكومة في حين منتجاته الفالحية، رفع أسعار ل من خالل مرتفع على دخ

ظل  في المتاحة  البدائلوسيلزم دائما االختيار بين ل أفراد المجتمع، بأسعار في متناوالغذاء من كاٍف 

ن  أال  إ، س سلم األولوياتأر ما تقع زيادة اإلنتاج علىفالحية كثيرا وفي التنمية ال. المصالح المتعارضة

تدريجي ا، مم ا ينهار والنظام البيئي فسيتآكل وإذا تجاوزنا هذا الحد  ، أعلى إلنتاج األنظمة البيئيةحد  هناك 

 .(2)البيئيةالمحافظة على التوازن من الناحية يستوجب 

والريفية المستدامة  فالحيةالتنمية الفكرة إدماج  ،0995 عام المنعقدة لألرض ر مؤتمر قم ر  ققد و     

 رــــــــــــع المؤتمــــــــــوض، حيث العشرينرن الحادي وــــــــــــــبين األهداف اإلنمائية العالمية في الخطة الشاملة للق

                                                 
التنمية ، المؤتمر الدولي حول "دور االستثمار في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية"(: 5113)أبو النصر بهجت محمد،  (1)

 . 1، عمان، األردن، ص5113أكتوبر ( 06-01)لفترة المنعقد خالل ا الزراعية المستدامة والبيئة في الوطن العربي
، الجهاز 5101مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد الزراعي ، "واقع الثروة الحيوانية في األراضي الفلسطينية"(: 5105)أبو منديل غسان،  (2)

 .21ص رام اهلل، فلسطين،: المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 :(1)كما يلي مجموعة من األهداف

  وسليمة  كافيةعلى أغذية  لوفي جميع األوقات بفرص الحصو كاف ةع البشر أن يتمت  :األولالهدف

 ؛ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية

  والريفية المستدامة بما فيها المصايد والغابات في  فالحيةاستمرار مساهمة التنمية ال :الثانيالهدف

  ؛تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي وتحقيق الرفاه

  بما فيها األراضي والمياه والغابات ومصايد األسماك  صيانة الموارد الطبيعية :الثالثالهدف

 .     وتحسينها واستخدامها على نحو مستدام فالحة،والموارد الوراثية لألغذية وال

 أهداف التنمية الفالحية المستدامة: المطلب الثاني

 .تتمث ل األهداف العامة للتنمية الفالحية المستدامة في األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية     

 األهداف االقتصادية: الفرع األول

 :(2)يلي ما ادي فيـــتتمث ل األهداف العام ة الستراتيجية التنمية الفالحية المستدامة على الصعيد االقتص    

  توفير البيئة االستثمارية المناسبة لعمل القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعية في التنمية الفالحية

 واالستثمار في القطاع الفالحي؛

  وتقديم الدعم الفني والحوافز الماد ية للتوس ع في إنتاج السلع ذات  اإلنتاجزيادة االنتاجية وخفض تكاليف

 المردود المرتفع؛

 دخال زراعات عالية القيمة، وتعزيز التكامل  المطرية بتنويع النظام المحصولي زيادة كفاءة الزراعة وا 

 بين اإلنتاجين الحيواني والنباتي؛

                                                 
الطريق إلى تحقيق التنمية الزراعية والريفية : مكانة الزراعة في التنمية المستدامة"، لألمم المتحدةالزراعة و  األغذيةمنظمة : انظر في ذلك (1)

 (51/15/5101:                 )، على الموقع"المستدامة
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x9179a.htm 

            عمان، األردن، : ، دار الراية للنشر والتوزيع0، الطبعة "التخطيط والتنمية الزراعية"(: 5101)، جواد سعدعارف : انظر في ذلك (2)
 .92،96ص ص

http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x9179a.htm
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 كحماية المراعي وتنظيم الرعي، وأيضا  واألعالفتراتيجية للنهوض بمجال المراعي وضع أهداف اس

 تطوير المناطق الرعوية؛

 توفير فرص ومجاالت عمل جديدة في القطاع الفالحي؛ 

  موازنة العرض من االنتاج المحلي مع الطلب في األسواق، مع العمل على حماية المنتجات المحل ية

ة، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للمنتجات في السوق المحل ي واألسواق من المنافسة غير المشروع

 ؛اإلنتاج لغايات التصنيع والتصديرالتصديرية، بهدف تشجيع 

 في الصناعات الفالحية من خالل تخصيص األراضي المطلوبة إلقامة هذه الصناعات مقابل  االستثمار

هذه الصناعات من مياه وكهرباء وطرق، باإلضافة إلى ايجار رمزي، وتوفير الخدمات األساسية لمواقع 

 منحها اإلعفاءات الضرورية؛

 ؛اهمته في الناتج المحلي االجماليزيادة الناتج الفالحي ورفع مس 

 تحسين البحوث والمختبرات المتعل قة بتربية الحيوانات وتطويرها، وزيادة دخول المرب ين؛ 

 لفالحية، بحيث تعكس البيانات الفالحية من حيث دق تها وضع بنك معطيات للمعلومات واإلحصائيات ا

 وشمولها األهمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية للموارد أو المحاصيل التي تتناولها؛

 ع الة لتسويق المنتوجات الفالحيةتطوير البنى التحتية والخدمات التسويقية، وذلك بوضع سياسات ف.  

 االجتماعيةاألهداف : الفرع الثاني

 :(1)في النقاط التالية األهداف االجتماعية إلستراتيجية التنمية الفالحية المستدامة تكمن     

 ؛الريفيةد من الهجرة الح 

 زيادة مساهمة المرأة في التنمية الفالحية؛ 

 إعادة توزيع عوائد التنمية لصالح سكان الريف من أجل تحقيق العدالة االجتماعية؛ 

                                                 
 .92، صالمصدر نفسه (1)
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  ة لتمويل المشاريع األسرية؛وضع برامج  خاص 

 ة النساء  .خلق فرص عمل لسكان الريف وخاص 

 األهداف البيئية: الفرع الثالث

هناك أهداف بيئية تسعى إلى تحقيقها التنمية  ،باإلضافة إلى األهداف االقتصادية واالجتماعية     

الفالحية المستدامة أهم ها
(1): 

  واستغاللها ضمن حدود (مراعي وأحراج)والمائية والغطاء النباتي المحافظة على الموارد األرضية ،

 ة؛ـــــقدرتها على التجد د من أجل إدامة قدراتها اإلنتاجية، وتمكينها من المساهمة في تحقيق التنمية المستدام

  زيادة مساحة األراضي المستغل ة فالحي ا، األراضي المهملة، واستصالح أراضي جديدة كاألراضي

 .رية والمنحدرة، وبالتالي محاولة دعم الفالحة الجبليةالصخ

 ر؛  حماية البيئة من خالل مراقبة التغيرات البيئة ومكافحة التصح 

 ؛تحسين قدرات قطاع الفالحة على تدارك التداعيات البيئية المحتملة واستيعاب نواتجها 

 ة الحيوانية، و ا  :ك من خالللذلنهوض بمجال الصح 

 لألمراض الوبائية الحيوانية، وتشخيص أمراض الحيوانات؛ وضع برامج للمسوحات 

  ضع خطة طوارئ لمكافحةرفع كفاءة المحاجر البيطرية والحد من انتقال األمراض الوافدة، مع و 

 األمراض الوبائية؛

 قاحات تتضم ن سالمة نتاج أدوية ولُ إل ؛ايجاد مختبر للرقابة النوعية للقاحات والعالجات البيطرية

 والحيوان؛اإلنسان 

 والتوس ع بإقامة المحمياتالمحافظة على التنوع الحيوي النباتي واستغالله في أنظمة اإلنتاج المختلفة ، 

 الطبيعية الرعوية، وتطوير النظم الفالحية؛ 

                                                 
 .92،92، ص صالمصدر نفسه (1)
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 ة المنتجات؛ــــــــــتحسين الصفات اإلنتاجية للموارد الحيوانية، مم ا يعمل على زيادة انتاجيتها وتحسين نوعي 

 اآلمن للمبيدات لالستخدامع وتنفيذ برامج وض. 

 التنمية الفالحية المستدامة آليات تحقيق: لثالثا المطلب

 ،لتعزيز متطلباتها معي نة آلياتتم  وضع  ؛للتنمية الفالحية المستدامةضوء التحديات المستقبلية  في     

 (.5152-5112) للعقدين القادمينربية المستدامة وذلك في إطار استراتيجية التنمية الزراعية الع

  :(1)وفي ما يلي اشارة إلى هذه اآلليات     

 ترشيد استخدام الثروة المائية: الفرع األول

 :يعد  المورد المائي أهم  عنصر في محد دات التنمية الفالحية المستدامة، ويتجس د ذلك من خالل     

 تحسين إدارة وصيانة الموارد المائية من خالل تطوير القاعدة التشريعية الحاكمة لذلك؛ 

 تحسين استخدام مياه الري عن طريق اتب اع السياسات التالية: 

 سياسة تأكيد المنظور االقتصادي الستخدام المياه؛ 

 استثمارات وبحوث مشتركة لتطوير نظم الري واستخدامات المياه؛ 

 ية؛فالحن اقتصاديات المياه في األنشطة النظم معلومات ع 

  تنمية التعاون في مجال استثمار األحواض المائية المشتركة؛ 

  ةفالحالتوعية المائية من خالل نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه في ال. 

 يةفالحتنمية وحماية األراضي ال :الفرع الثاني

 :باع العناصر التاليةات   ويتم  ذلك من خالل     

 ية المالئمة، وحيث الوفرة النسبية للموارد األرضية والمائية؛فالحالتوس ع األفقي للبيئات ال 

                                                 
 :، يرجى اإلط الع علىتوجهات التنمية الزراعية المستدامةلمزيد من تفاصيل أدق  حول  (1)

، جامعة الدول ("9192_9112)استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين "(: 5112)المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
 .02-01ص ص العربية، 



 التنمية املستدامةحتقيق التوّجهات الرئيسية للقطاع الفالحي يف سياق : الفصل الثاني

 

 

000 

 ية، شاملة األراضي والغطاء النباتي والحياة البرية؛فالحالمحافظة على البيئة ال 

 بالدراسات والبحوث المشتركة لمكافحة التصحر والحد  من تدهور األراضي؛ االهتمام 

  ية، وكذا الحد  فالحوالتشريعات العربية الخاص ة باستعمال األراضي في األغراض التنسيق السياسات

 .ية والرعي الجائرفالحمن الزحف العمراني واالستخدامات غير ال

 ةلفالحالتطوير والتحديث التقني ل: الفرع الثالث

 :األساليب التاليةباع التطوير والتحديث التقني للفالحة بإت  ويتم       

 ر والتحديث لقطاعات بات التطو  ممارسة التنمية الرأسية لإلنتاج الزراعي من خالل توفير متطل   تدعيم

 ونظم اإلنتاج والتسويق والخدمات المساندة لها؛

 ين لتبن ي وتطبيق التقنيات الحديثة؛فالحدعم قدرات ال 

  ة لتشجيع االبتكار ة وحفظ فالحيات الفي مجاالت تطوير تقن واإلبداعتنسيق الجهود القطرية، خاص 

 حقوق الملكية؛

 ةفالحي خدمة لتنمية الفالحدعم تطوير نظم البحث ال. 

 بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية :رع الرابعفال

 :النقاط التالية ذلك من خالل يمكن تحقيقو      

 تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخص صة، وذلك في المجاالت التالية: 

 وتحليل السياسات وات خاذ القرارات؛ صياغة 

 التعامل مع القضايا والمتغيرات االقليمية والدولية المعاصرة؛ 

 دارة القطاع الفالحي؛  تنظيم وا 

  ة والمياه فالح، وذلك في القضايا المتعل قة بالواإلقليميمهارات التفاوض على النطاقين الدولي  

 ؛والبيئة   
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 ببناء األطر والكوادر الالزمة لدفع مسارات التنمية الفالحية المستدامة على مختلف  االهتمام

 القرارات؛ ومتخذوالفالحون، الحرفيون والمهنيون، الباحثون، واضعو السياسات : المستويات

  وتحقيق االستقرار بالقطاع الفالحي ككل   باإلنتاجيةتوفير بيئة العمل المناسبة لإلبداع واالرتقاء. 

 ية كمحر ك للتنميةفالحتنشيط التجارة ال :الفرع الخامس

 :وذلك بات باع االستراتيجيات التالية     

 الخارجية؛ األسواق إلى للنفاذ المحلية األسواق في الفالحية للمنتجات التنافسية القدرة زيادة 

 الخارجية؛ األسواق في المتاحة الفرص مع يت فق بما الفالحية الصادرات تنويع 

 ي؛فالحال والتصنيع التسويق مجاالت في مشتركة قطرية مشروعات إقامة على الخاص القطاع تشجيع 

 التمويل، التجارية، المعلومات نظم فيها بما الفالحية، الخارجية للتجارة المساندة الخدمات تطوير 

 التجارة؛ لتسهيل الجمركية والمنافذ التخزين النقل، الموانئ، خدمات

 الريف ازدهار في المساهمة :الفرع السادس

 :التالية الجوانب في تنميته في والمساهمة بالريف االهتمام ويتضم ن     

 قليمية وطنية برامج استحداث هة متكاملة وا   الريف؛ في الفقر من للحد   موج 

 لالستفادة مناسبة تقانات تطوير على التركيز مع للدخل، المول دة االقتصادية الريفية باألنشطة االهتمام 

 الفالحية؛ للمنتجات الثانوية النواتج من 

 ة وبصفة الصغر، والمتناهية الصغيرة للمشروعات الدعم ساتمؤس   أداء تطوير  التمويل مجال في خاص 

 الكوارث؛ حاالت في المباشر الدعم تقديم المهارات، وتنمية التدريب والتسويق،

 الفالحة؛ في الموسمية البطالة لظاهرة والتصد ي بالريف، العمل فرص وزيادة خلق 

 الريفي؛ الوسط في والخدمات المرافق بمستوى واالرتقاء المتكاملة، الريفية التنمية مشروعات دعم 

 ؛الشعبية المشاركة على القائمة المتكاملة تنمويةال البرامج من مجموعة وتنفيذ تصميم 
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 حداث الريف، في األساسي التعليم بمستوى االرتقاء  األمية؛ على للقضاء برامج وا 

 المستدامة الفالحية التنمية في الريفية المرأة مشاركة وزيادة دعم. 

 المستدامة الفالحية التنمية في كأسلوب الخضراء الثورة وبرامج المستدامة الفالحة: الفرع السابع

 من عدد على تعتمد بالبيئة، حيث الرفيقة الفالحية األساليب من المستدامة الفالحة أسلوب يعتبر     

 المستدام االستخدام على وتعمل الفالحية، الموارد على تحافظ التي المختلفة الفالحية والعمليات األنماط

 في والحيواني النباتي التكامل على يعتمد كما والحيوانات، والنباتات والتربة المياه فيها بما الطبيعية للموارد

 آمنة الفالحية التربة، فمنتجاته خصوبة وتحسين الحيوي، التنوع تعزيز باإلضافة إلى المختلفة، مكوناته

ة المختلفة، الكيماويات من وخالية بيئيا  .(1)واألسمدة المبيدات وبخاص 

 واالستفادة والبذور، التقاوي في التحسينات اجراءات الخضراء الثورة برامج تضم نت أخرى، جهة ومن     

 مبيدات استحداث تضم نت وكذلك جي دة، وحيوانية نباتية سالالت توفير في الوراثية الهندسة علوم من

 والتسويق والحرث الري نظم إلى األرض الفالحية، باإلضافة على تأثيرا وأقل   كفاءة أكثر كيماوية

 .  الفالحي للنشاط المساعدة واألنشطة االئتمانية، الخدمات ومؤسسات

 من العديد الخضراء بالثورة يعرف ما إطار في ناتالستي بداية منذ ظهرت بالذكر، الجدير ومن     

 بالنسبة وخاص ة مرتفعة، انتاجية ذات محس نة أصناف إدخال حيث رك زت معظمها على األبحاث،

عة نتائج حق قت وقد واألرز، القمح لزراعات  في كبيرة زيادة تسجيل تم   حيث المناطق؛ من العديد في مشج 

 الثورة مفهوم أن   أن   ونشير. االنتاج تكاليف في ملموس نقص تحقيق مع المحاصيل، لهذه الكل ي االنتاج

 جهود أيضا تضم ن ولكن ه الفالحة، مجال في تكنولوجية تحسينات إدخال مجر د على يقتصر لم الخضراء

 .(2) الفالحية المدخالت انتاجية وزيادة التربة تحسين

                                                 
التنمية الزراعية المستدامة والبيئة في ، المؤتمر الدولي حول "إعادة استعمال المياه الرمادية في الزراعة المستدامة"(: 5113)، محمدعايش  (1)

 .2،2ن، ص صرد، األ5113أكتوبر ( 06-01)لفترة المنعقد خالل ا الوطن العربي
 .521،523ص ص، المصدر سبق ذكرهوآخرون، محمد فوزي  أبو السعود (2)
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 اإلصالح الفالحي منهجو  السياسة الفالحية: لثالمبحث الثا

تسعى التنمية الفالحية إلى تحقيق جملة من األهداف، تتمحور حول تنمية النشاط الفالحي وتطويره،      

حيث أن  نجاح العملية التنموية يتطل ب صياغة سياسات من شأنها أن تساهم في تسريع وتيرة التنمية 

 . الفالحي ككل واستمرارها، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على أداء القطاع

 السياسة الفالحية اهيةم: األول مطلبال

وصوال إلى أهم  في هذا المطلب اإللمام بمختلف اآلراء الواردة حول مفهوم السياسة الفالحية،  يتم  س     

 .األهداف التي تسعى إلى تحقيقها في سبيل النهوض بالقطاع الفالحي وتطويره

 مفهوم السياسة الفالحية: الفرع األول

 معينة، زمنية فترة في ةمعين فاهدأ تحقيق إلى تهدفعن خط ة محد دة السياسة االقتصادية تعب ر      

حيث ، االقتصادية التنمية حقيقوت االقتصادي االستقرار تحقيق إلى االقتصادية السياسة عىتسكما 

 .وغيرها والخدماتية والفالحية الصناعية السياسات من مجموعة نتتضم  

 االقتصادية للسياسة ارئيسي افرع الفالحية السياسة تبرتع االقتصادية، السياسة من اجزء   وبوصفها     

عدادها رسمها يتم   إذ العامة،  غيرها وبين بينها والتكامل التنسيق يتم  كما  الفالحي، القطاع في وتطبيقها وا 

 هدفين تحقيق إلى الفالحية السياسة سعىوت .ةالمسطر   أهدافها لتحقيق األخرى االقتصادية السياسات من

 الثاني الهدف نيتضم   بينما الفالحية، السلع لمستهلكي اإلشباع تحقيق في األول الهدف نيتضم   ؛أساسيين

 والحصول ية،فالحال للموارد القصوى اإلنتاجية الكفاءة تحقيق الفالحيين، أي للمنتجين الربح تعظيم تحقيق

 إلى ييؤد   بذلك الكفيلة اآلليات في تقصير أو غياب وأي ممكن، اجتماعي جهد بأقل ناتج أعلى على

 .(1)السياسة هذه مثل قصور وبالتالي واالستهالك، اإلنتاج في الهيكلي االختالل

                                                 
   بيروت، لبنان، : ، مركز دراسات الوحدة العربية0، الطبعة "حالة الجزائر: الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي"(: 5101)، فوزيةغربي  (1)

 .001،019ص ص
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القطاع  لصالحخذها الدولة اإلجراءات والتشريعات والقوانين التي تت  السياسة الفالحية عن  تعب ركما      

 دةد  حفالحي في سبيل تحقيق أهداف مل في الوقت نفسه أسلوب إدارة الدولة للقطاع الالفالحي، وهي تمث  

 كنـوالتي يم الوسائل اإلصالحية الفالحية المناسبة، تتشك ل منوبالتالي فهي  .(1)نها الخطط الفالحيةتتضم  

بموجبها توفير أكبر قسط من الرفاهية للمشتغلين بالفالحة عن طريق إنتاجهم وتحسين نوعيته وضمان 

 .(2)استمراره

وتعب ر السياسة الفالحية كذلك عن السياسات اإلنمائية التي تهدف إلى تشجيع زيادة اإلنتاج لتحقيق      

زيادة العائد من الصادرات الفالحية  أيضاالذاتي، و  االكتفاءاألمن الغذائي وأقصى درجة ممكنة من 

دماج المرأة في التنمية الفالحية،  ضافة إلى الحفاظ على اوالتقليل من حد ة الفقر في المجتمعات الريفية، وا 

، كما تهدف البرامج والمشروعات الفالحية في ضوء عمل على استدامة اإلنتاج الفالحيالبيئة بصيانتها وال

 . (3)الموارد المتاحة بمختلف الوسائل هذه السياسات إلى استغالل

ف أداء القطاع ختالالى يؤد ي إ ات الفالحية من دولة إلى أخرى، مم  لسياساويختلف محتوى ا     

يصعب تحديد فإنه الدول،  نمالكثير في خطط القطرية يعية للرلتشا للتفاصيب الغياالفالحي، ونظرا 

في كثير من  ألن هأهداف ووسائل محد دة لتحقيقها،  علىحيث احتوائها  نمالفالحية لسياسة مفهوم ا

األحيان يستدل  على األهداف والوسائل التنفيذية للسياسات الفالحية من المؤشرات االقتصادية المتعل قة 

 .(4)بالنشاط الفالحي

 

                                                 
 .00بيروت، لبنان، ص: ، مركز دراسات الوحدة العربية0، الطبعة "السياسات الزراعية في البلدان العربية"(: 5111)رحمة منى،  (1)
، رسالة ماجستير في "أثر المنظمة العالمية للتجارة على تحرير القطاع الزراعي في اقتصاديات الدول النامية"(: 5119)بن مسعود عطاء اهلل،  (2)

 .62غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة، الجزائر، ص -تخصص تجارة دولية-علوم التسيير
دراسة المخطط الوطني للتنمية -محاولة تقييم أثر اإلصالحات الفالحية الجديدة على القطاع الفالحي الجزائري"(: 5112)وعزيز عبد الرزاق، ب (3)

غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  -فرع تحليل اقتصادي-، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"9111/9112الفالحية
 03الجزائر، الجزائر، ص جامعة

 .1، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص(50العدد ) سلسلة جسر التنمية، "السياسات الزراعية"(: 5113)العصفور صالح،  (4)
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 أهداف السياسة الفالحية: الفرع الثاني

سياسة فالحية لتحقيق مجموعة من األهداف المتعل قة بها، والتي تصب  في األهداف  تسعى كل       

 :(1)وتتجل ى هذه األهداف في النقاط التالية .العام ة لإلصالح الفالحي

 نـــاستغاللها أحسالعمل على و  ،تثمين اإلمكانات والقدرات الفالحية المتاحة كاألرض والمصادر المائية 

 استغالل؛ 

  ارات الفالحية؛من خالل تنظيم سبل حيازة األراضي والعق   ،القدرات اإلنتاجية لألراضي الفالحيةزيادة 

 الفالحية؛نشاطات وتوفير االئتمان الالزم لل ،تفعيل البنوك الفالحية المتخص صة لدعم القطاع الفالحي 

   راد؛الت التنمية الفالحية، وكذا توفير الحاجيات الغذائية لألفترقية وتطوير معد 

  ،وذلك في سبيل ترقية الصناعات الغذائية مع خفض الرسوم الجمركية على مدخالت القطاع الفالحي

 ؛دفع وتيرة األمن الغذائي

   في اإلنتاج أو التسويق دعم آليات السوق، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الفالحي سواء.    

 وتنفيذ صياغة على قدرتها مدى هو حاليا النامية الدول تواجه التي ةالهام   ياتالتحد   حدأ ولعل       

 لها التي األمور أكثر من يةفالحال السياسات وضع ويعتبر شعوبها، رفاهية لتحسين السياسات المالئمة

 ما عادة ولكن النامية، الدول في الهيكلي فيوالتكي االقتصادي اإلصالح برامج في تنفيذ ةخاص   أهمية

 من والتي ،التنفيذية المشاكل بعض النامية الدول في الةفع   يةفالح وتنفيذ سياسات وضع جهود تشوب

 النامية الدول من الكثير لتحو   ضوء في ،عالية بكفاءة بةالمدر   البشرية المواردو  الكافية الخبرة نقص هاأهم  

 قوى على كبرأ بشكل االعتماد إلى االقتصادية التنمية لبرامج المدى المركزي طويل التخطيط أسلوب من

 من بالعديد الوطني االقتصاد في الحكومة للتدخ   ةهام   عملية السياسات أصبح إصالح أن   كما السوق،

 وعادة صة،وصالخ وسياسات اإلنتاج عناصر وأسواق المنتجات أسواق تحرير مثل ،اإلصالحية السياسات

                                                 
 .51ص ،سبق ذكرهالمصدر ، عبد الرزاقبوعزيز  (1)
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   .(1)معا والمستهلك المنتج على رفاهية قوي تأثير السياسات لتلك يكون ما

 متطلبات السياسة الفالحية: الفرع الثالث

 معا، والمستهلك المنتج حالة تحسين إلى تهدف هاألن  ؛ البلد في مواطن تهم  كل الفالحية إن  السياسة     

 التنافر عدم وجود نجاحها ألجل بتتطل   إذ الفالحية، للسياسة الرئيسية الخطوط فهم أهمية تظهر هنا ومن

 المادية العناصر ملتفه   وقابلية كفاءة ذات فنية هيئات بوضعها تقوم وأن أجزائها، بين والتعارض

ت باع السياسة، تلك لها تخضع التي البيئة نهاتتضم   التي واالجتماعية  واالبتعاد الصحيحة العلمية الطرق وا 

ن   .االرتجال عن سياسة  القدرة بها تزيد التي الوسائل تهيئة هو الفالحية السياسة إليه جهتت   ما أول وا 

 وللمجتمع للفرد الكسب أو الكفاءة زيادة عليه يترت ب ال إجراء وأي   ،الزراعيةووحدة المساحة  للفرد اإلنتاجية

 .(2)به اقتصاديا يعتد   ال

 :(3)منها ،ب السياسة الفالحية توف ر العديد من العناصر األساسيةتتطل  و      

  الفالحية صادرة عن هيئة حكومية أو شبه حكومية تسم ى بالهيئة العام ة؛أن تكون السياسة 

 يجب أن تكون للسياسة الفالحية أهداف وغايات؛ 

 تحتاج السياسة الفالحية إلى وسائل لتحقيق األهداف بأقل  تكلفة وجهد؛ 

  لظروف ا االعتبارعند اختيار الوسائل واإلجراءات المطلوبة لتحقيق األهداف، يجب األخذ بعين

 . المحلية

 أنواع السياسات الفالحية: نيثاالمطلب ال

لسياسات يمكن تصنيف اتختلف السياسات الفالحية من بلد إلى آخر حسب أهداف كل  بلد، وعموما      

 .السياسة الهيكلية السياسة السعرية؛ السياسة اإلنتاجية؛ السياسة التسويقية؛: الفالحية إلى عد ة أنواع

                                                 
 .6، صالمصدر سبق ذكره، حكيمة، بوغديري حياةبن اسماعين  (1)
 .529، المصدر سبق ذكره، ص"أسس ومبادئ االقتصاد الزراعي"، الوهاب مطرعبد الداهري  (2)
 .32بغداد، العراق، ص: ، مطبعة العاني5، الطبعة "-اقتصاديات اإلصالح الزراعي-السياسة الزراعية"(: 0926)، عبد الوهاب مطرالداهري  (3)
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 السياسة السعرية: الفرع األول

 األسعار، وتعتبر هيكل على تؤثر التي المباشرة وغير المباشرة الوسائل كل السعرية السياسة تشمل    

 اشارةيلي  ما وفي. للسلعة السعرية السياسة أدوات أهم   من والتوزيع واإلعانات والدعم والضرائب التكاليف

 :(1)السياسات السعرية الفالحية المت بعة في العديد من الدول أهم  إلى 

 وعلى ،اإلنتاج ومستلزمات وذلك على مستوى المدخالت والمخرجات :سياسة تحديد األسعار الفالحية 

 بأشكالها واإلعانة للدعم سياسات وجود را  دونمؤث   يكون لن التحديد وهذا .والتجزئة الجملة مستوى سعر

 المختلفة؛

 وفق أهداف ت والمخرجات الفالحيةوتشمل كل أو بعض مستلزمات اإلنتاج والمدخال :سياسة الدعم 

؛ من قد يكون غير مباشراع الفالحي، و ه القطبوقد يكون هذا الدعم مباشرا يتأث ر . محد دة لهذه السياسة

كما قد يتم  دعم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على أغلب المدخالت الفالحية، خالل 

 رــــون هذا السعـــوفق سعر أدنى، وسيك المنتجات بتحديد الحد األدنى لإلنتاج الذي تقوم به الحكومة بشرائه

ل منيؤد ي إلى  احت ى ال يتأث ر دخله، مم   حماية للمنتج  ات أخرى؛ـــــــة إلى قطاعـــــــــــل في الفالحــــــالعم التحو 

  وذلك  ة في دفع إعانات مالية للفالحين،وتت بعها الحكومات ذات الوفورات المالي :الماليةسياسة اإلعانة

 لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة المحس نة في الفالحة؛

 حاصيل،موتهدف هذه السياسة إلى تشجيع التوس ع في زراعة بعض ال :سياسة األسعار التشجيعية 

 ن سعري لشراء المحصول المطلوب، ويكون هذا السعر أعلى محيث تقوم الحكومة بفرض سعر تشجيع

 سوق الجملة؛

 واطنين بأسعار محد دة، للمكالخبز والحليب وتهدف إلى توفير السلع الرئيسية  :سياسة األسعار الجبرية

 .ه األسعار على مستوى سعر التجزئةمصلحة المنتج ومصلحة المستهلك، وتتحد د هذ توف ق بين
                                                 

 .01، صالمصدر سبق ذكره، صالحالعصفور  (1)
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  نشاطهم  علىوتتمث ل هذه السياسة في إعفاء الفالحين من ضريبة الدخل  :الدخلسياسة ضريبة

 .ا يشك ل دعما ألسعار المستهلكم  الفالحي، واإلعفاء الجمركي على المستوردات الغذائية الرئيسية، م

 الموارد حجم نتيجة اختالفوذلك وبهذا تتباين برامج وأساليب وأهداف السياسات بين الدول،      

 .المتوف رة لديهاالرأسمالية والطبيعية 

 السياسة التسويقية: الفرع الثاني

يعد  التسويق أحد دعامات االقتصاد الحديث، إذ يعتبر اإلطار المناسب لتصريف المنتجات، كما      

 .الت أعلى من الربحيةيساهم في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية الالزمة لتحقيق معد  

تحديدا هو انتقال السلعة الفالحية من المنتج إلى المستهلك لقاء مردود مالي  فالتسويق الفالحي     

ار الجملة، معين، حيث يتم  هذا االنتقال عبر عملية متكاملة تبدأ بجني المحصول، وتمر  بالسماسرة فتج  

 .المستهلكوصوال إلى التصدير، ثم  

 فيزداد ،ن نوعية إنتاجهمـــهم على تحسيوحث   يندور ديناميكي في تشجيع الفالح حيق الفاليوللتسو      

فعملية التسويق ليست حلقة مغلقة، بل منفتحة على قطاعات اقتصادية أخرى، . ..الطلب وترتفع األسعار

إحدى الوسائل التي تعد  ما ك .(1)كالقطاع الصناعي وقطاع النقل والخدمات والقطاع التجاري بشكل خاص

ب على المنتجات الفالحية، بحيث تحافظ على الدخل المناسب للفالح، ق توازنا بين العرض والطلتحق  

 .ة للمستهلكناسبم اأسعار تتيح و 

أهم هاوتهدف السياسة التسويقية إلى أمور عديدة      
(2): 

 ع اإلنتاج؛الل الوطني، ويتحقق ذلك برفع نسبة االكتفاء الذاتي وتنو  قضمان االست 

 ارـــــرار األسعـــــــاستق ل علىــــــالعممن خالل  ،تحقيق العدالة االجتماعيةو  زيادة مستوى الرفاهية الوطنية 

                                                 
 .519ص، ذكره سبقالمصدر ، منىرحمة  (1)
 .36، صالمصدر سبق ذكره، اعمرعزاوي  (2)
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 ؛وخلق فرص عمل جديدة

  المعلومات واألبحاث التسويقية، تجهيز )تحسين خدمات التسويق وخدمات التبادل في األسواق الفالحية

 ؛(...، تنظيم عمليات التسويقاألسواق الفالحية

  ؛وعلى مدار السنةبشكل منتظم، ضمان تموين السوق بالمنتجات الفالحية 

ويمكن أن ترتبط السياسة التسويقية بسياسة تخزين المنتجات الفالحية، وتختلف هذه السياسة من      

وباختالف أهداف التخزين، والهدف  ،المواد الغذائية الفالحية مناالستيراد  دولة ألخرى باختالف حجم

تنمية اإلنتاج عن : ي من التخزين هو تحقيق األمن الغذائي الذي يستند إلى عنصرين أساسيين همااألساس

طريق التوزيع األمثل لعناصر اإلنتاج، وتكوين مخزون استراتيجي الستخدامه وقت األزمات، حيث هناك 

 :(1)نوعان من المخزون الغذائي هما

 حاجة السكان خالل موسم إنتاجي معين، ويعتمد وهو المخزون الضروري لتأمين : المخزون العامل

 ويتفاوت حجمه من دولة ألخرى حسب احتياجاتها؛ ،هذا المخزون على الواردات

 وحاالت ن الستخدامه في الحاالت الطارئة فقط كالكوارث الطبيعيةخز  وهو ما يُ  :المخزون االستراتيجي 

مستندة إلى أنواع ي على أهداف الدولة ال، ويتوق ف حجم المخزون االستراتيجقليمالحرب وحصار اإل 

 .ةبالمخاطر المرتق

 السياسة اإلنتاجية: الفرع الثالث

تنظيم عمليات اإلنتاج الفالحي، وقد تشتمل على سياسة فالحية طويلة األجل تهدف إلى ويقصد بها      

الفالحين ورؤوس أموالهم، كما تحسين اإلنتاجية الفالحية وزيادة المساحة المزروعة وزيادة كفاءة كل من 

تشمل سياسات قصيرة األجل تهدف إلى تحديد مساحات اإلنتاج لبعض المحاصيل بغرض إشباع حاجات 

 .المجتمع
                                                 

 .06، صالمصدر سبق ذكره، صالحالعصفور  (1)
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نتائج البحوث  كاستخدامباع األساليب الحديث المالئمة في اإلنتاج، من إت   ولتحسين اإلنتاج البد       

من خدمات  االستفادةب تحسين األساليب الفالحية يتطل   حيث ،اجواإلنتالعلمية في تطوير أساليب الفالحة 

االستفادة من وكذا ع في المراكز اإلرشادية في المناطق الفالحية، التوس  وأيضا اإلرشاد والتدريب الفالحي، 

 ... .صاالتواالت  الخدمات العامة كالطاقة والكهرباء 

الفالحية على زيادة إنتاجية السلع الفالحية ذات الطابع اإلستراتيجي اإلنتاجية كز السياسة تر وت     

 :(1)يلي ما إلى تحقيقبشكل عام وتهدف السياسة اإلنتاجية  .الت إنتاجهارفع معد  تسعى إلى  إذ الحبوب،ك

   تنمية المراعي؛ر و من التصح   الحد 

  الرفع من كفاءتها؛ترشيد استعمال المياه و 

  اإلرشاد الفالحي؛ تطوير خدمات البحوث و 

  ؛الفالحي في القطاعإدخال التقنيات المتطورة 

 تحسين السالالت الحيوانية؛والعمل على  ،ألصناف عالية الجودة من المحاصيلاستنباط ا 

 تطوير الخدمات السوقية؛ 

  الخاص الفالحي االستثمارتشجيع. 

اإلنتاج الفالحي ومدى مساهمته في الناتج الداخلي  يتوق ف علىالفالحي ر القطاع تطو  وعليه، فإن       

  .السياسات اإلنتاجية الفالحية لها أثر على زيادة اإلنتاج الفالحي بشقيه النباتي والحيواني الخام، وكل  

 الهيكلية ةالسياس: الفرع الرابع

تنظيم المشاريع الفالحية، ر في حجم أو تصميمها لتشجيع التغي   السياسات الهيكلية الفالحية يتم   إن       

. رات، أو إليجاد وسائل بديلة للحفاظ على المنافع االجتماعيةة الصعوبة الناتجة عن هذه التغي  وتخفيف حد  

رات المشار إليها بصورة بطيئة عبر أفق زمني طويل، وبالتالي ال تحتاج مواجهتها وقد تحدث التغي  

                                                 
 .16ص ،المصدر سبق ذكره زبيري رابح، (1)
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على  رث  ؤ ت حيث ،رات بشكل سريع وشديدث هذه التغي  ن أخرى تحدابالسياسات الهيكلية، ولكن في أحي

 .(1)األحوال المعيشية ومصالح السكان، وهنا يأتي دور السياسات الهيكلية

والسياسات الهيكلية هي كل  السياسات التي من شأنها إحداث تغيير جذري في البناء الهيكلي للقطاع      

ل من زراعة تقليدية الفالحي، ويتم  هذا التغيير بسبب مراحل انتقالي ة أو لظروف عاجلة أو لمحاولة التحو 

 . (2)إلى زراعة حديثة، وكذلك عمليات نقل الملكية وتغيير أنماطها

إلى  حة إلى إجمالي السكان من فترةتغير نسبة السكان العاملين في الفال ؛ومن أبرز التغيرات الهيكلية

دخال المكننة اليف إلى أخرى، والهجرة غير المخط طة من الر    ومن أبرز الجوانب التي .يةفالحالحضر، وا 

 لالموارد المائية واالهتمامات البيئية، حيث تتدخ  تسيير تدخل في إطار السياسة الهيكلية الفالحية موضوع 

 .(3)ة بالبيئةاألراضي أو تقليل اآلثار الضار   السياسات الهيكلية في التأثير على المعروض المائي أو ملكية

وفي إطار تعميق مكانة السياسة الفالحية، تلعب السياسات التنظيمية والهيكلية دورا فع اال في تجسيد      

ة ى ذلك من خالل ات خاذ القرارات اأهداف السياسة اإلنتاجية المرغوبة، ويتجل   القتصادية والسياسية الخاص 

 حقيق أقصى ناتج فالحي يستجيببهدف توذلك بتخصيص الموارد الطبيعية واالقتصادية في القطاع، 

 .(4)االحتياجات الوطنية لكل

 التمويلية واالستثمارية ةالسياس: الفرع الخامس

  مرتبطة بالسياسة العام ة تكون، إذ يع الفالحطامن دعائم نمو القواالستثمارية التمويلية  ةتعد  السياس     

 .اإلنتاجية والنمو واالستقرار في اإلنتاج الفالحي المؤث رة في ة، كما تعتبر من أهم  السياساتلللدو 

                                                 
المصرية المجلة ، "السياسة الزراعية لكل من الدول المتقدمة والدول النامية وأثرها على التجارة الدولية"(: 5115)، محمود حسنحسني  (1)

 .6، معهد التخطيط القومي، مصر، ص(01، السنة 0العدد ) للتنمية والتخطيط
غير  -فرع التحليل االقتصادي-، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"اشكالية العقار الفالحي في الجزائر"(: 5100)حاشي امعمر األزهر،  (2)

 .59، الجزائر، ص3لوم التسيير، جامعة الجزائر منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وع
 .6ص ،المصدر نفسهحسني محمود حسن،  (3)
 .02، صالمصدر سبق ذكرهبوعزيز عبد الرزاق،  (4)
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 البشرية، لكن ها تفتقر إلىإلمكانات المادية والطبيعية و تتوف ر على االتي بعض الدول  توجدقد و      

إلى  الفتقارهااإلمكانات المالية التي بواسطتها تستطيع استغالل هذه اإلمكانات استغالال أمثال، ويعود ذلك 

ساتها مالية متخص صة في االقراض الفالحي أو إلى ضعف شبكات بنوكها ومؤس   مصارف وهيئات

يطرح بعض الصعوبات في الحصول على القروض الفالحية والتوس ع فيها، أو قد تشترط هذه  االمالية، مم  

 عه األثر االيجابي للقرض الفالحيالبنوك االقراض قصير األجل الذي ال يناسب القطاع الفالحي، ويقل  م

تهيئة تحسين التربة، أو إدخال تكنولوجيات و المتمث ل في إتاحة الفرصة لتجديد أساليب اإلنتاج كاآلالت 

 .ينعكس سلبا على االستثمار الفالحي بشكل عام افالحية حديثة، مم  

 ازـالجهء إلى جو الل م  ـــويلعب االئتمان الفالحي دورا بالغ األهمية في تدعيم النشاط الفالحي، حيث يت     

 . (1)التسويق الداخلي ودعم التصدير ةالمصرفي الفالحي، وامتداد التمويل إلى عملي

قل  مخاطرة كالقطاع وتجدر اإلشارة إلى أن  معظم التمويل في القطاع الفالحي يتم  في القطاعات األ     

فيها على التمويل  االعتمادالمناطق مضمونة األمطار، أم ا المناطق قليلة األمطار فيتم  و  المروي

 .(2)الذاتي

 مضمون اإلصالح الفالحي: ثالثالمطلب ال

تستدعي تبن ي استراتيجية اإلصالح الفالحي،  تطو ره وتعيقإن  التحد يات التي تواجه القطاع الفالحي      

 .الممكنة اتبمن الصعو  حد  الإلى التي تهدف في جوهرها  ات الفالحيةسجملة من السيا وذلك عبر

 اإلصالح الفالحيوأهمية  طبيعة: األول فرعال

 وكيفية حيازة األرض ،على الملكيات العقارية يرتكز كان إن  تحديد مفهوم االصالح الفالحي     

 من أجل ضمان تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية العام ة،وذلك وتقسيمها على صغار الفالحين، 

                                                 
 .02، صالمصدر نفسه (1)
 .6، صالمصدر سبق ذكرهالعصفور صالح،  (2)
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المتمث لة في السياسات الفالحية و أهم ية ألساسيات اإلصالح الفالحي وعوامل نجاحه،  لم تولِّ  فهي 

 ،واألفقيةعات الرأسية إدخال األساليب الجديدة في تنمية القطاع الفالحي كالتوس   من خاللاالستثمارية، 

اإلرشاد الفالحي، مكافحة اآلفات النباتية، انتقاء كالحديثة في تحسين اإلنتاج واإلنتاجية واستعمال التقنيات 

إذ لم يعد يعتبر . البذور، انتقاء السالالت الحيوانية، تطوير أساليب التمويل والقروض الفالحية وغيرها

ن ما هو  اإلصالح الفالحي عمال اجتماعيا مجر دا في أهدافه، ولم يعد مجر د إعطاء قطعة أرض للفالح، وا 

 .(1)إلى كونه سياسة اجتماعية شاملة لكافة نواحي الحياة باإلضافةفالحية، في الواقع سياسة 

 ةــــــصياغ يتمحور حول تعديل هيكليهو  وقد عبر  العديد من االقتصاديين على أن  اإلصالح الفالحي    

 ومعد الت تهاعلى ات جا ث رالتي تؤ  اديةواالقتص حيةاألهداف التنموية، ووضع البرامج والسياسات الفال

 .(2)التوزيع العادل للدخلكذا و  ،تحقيقا لمعد الت أعلى من النمو والرفاهية االقتصادية ،التنمية

ن ما إن  ف وبهذا      طبيعة التعاريف الحديثة لإلصالح الفالحي لم تعد ترك ز على حيازة األرض فحسب، وا 

األطر المنهجية الحديثة، وباستعمال تبحث في كيفية االستغالل األمثل لهذه األرض الفالحية وفق 

لمجابهة المشاكل الغذائية التي وذلك  ،التقنيات المتطو رة التي تساهم في تفعيل اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية

 .(3)تعاني منها أغلب الدول النامية

كتحسين شروط  مكم لةإلصالح الفالحي نمطا جديدا بإدخال إجراءات اأخذ  ،ى هذا األساسوعل     

والمهني للعاميلن في  حيازة األرض، وشروط منح القروض الفالحية، والتنظيم التعاوني والتكوين العلمي

 .(4)يرها من المسائل ذات االرتباط المباشر بعالم الفالحةغالفالحة، و 

 كن ه ليس كافيالاإلنتاجية، و  شرطا ضروريا لزيادةد  ــــــالح الفالحي يعــأن  اإلص در اإلشارة إلىــــــتجكما      

                                                 
 .11القاهرة، مصر، ص: ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر"الريفي العربي واإلصالح الزراعي المجتمع"(: 0962)، عبد الرزاقالهاللي  (1)
، رسالة ماجستير في العلوم ("9111-0888)اإلصالحات االقتصادية وآثارها على اإلنتاج الغذائي في الجزائر"(: 5110)، عبد الوهابعبدات  (2)

 .12ير، جامعة الجزائر، الجزائر، صاالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسي
 .6، صالمصدر سبق ذكره، رابحزبيري  (3)
 .6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص"اإلتجاهات الزراعية وعوائق التنمية الريفية في البلدان النامية"(: 0993)، مبروكمقدم  (4)
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خرى، فمن الصعب التعميم، أأن  الظروف تتباين من دولة إلى  ، فهو ليس ناجحا دائما، وحيثذلكلتحقيق 

ولكن من الناحية النظرية على األقل فإن  اإلصالح الفالحي مطلب أساسي لزيادة اإلنتاجية وتنمية قطاع 

 .(1)الفالحة

وفي هذا اإلطار، فإن  اإلصالح الفالحي يعتبر أهم  ركن من أركان السياسة الفالحية في البلد؛      

 فحسب المفهوم الجديد لإلصالح الفالحي فإن ه يشمل جميع أوجه وأهداف السياسة الفالحية، وبهذا فإن ه

مات التقد م االقتصادي واالجتماعي يعتبر من أهم  مقو 
(2). 

      أهداف اإلصالح الفالحي: الفرع الثاني

باعتماد سياسات وذلك تنظيمه وتطويره،  إصالح في قطاع الفالحة هو إن  الهدف من أي       

، االجتماعيةو  االقتصاديةتجعله قادرا على دعم استراتيجية التنمية حيث واستراتيجيات فالحية شاملة، 

جات األساسية المتنامية ضمان إشباع الحامن أجل وخلق شروط تساعد على زيادة اإلنتاج الفالحي، 

 .التي تتباين من وقت آلخر، ومن مجتمع آلخر، لذلك تختلف على إثرها أهداف اإلصالح للسكان

تشترك فيها إذ ، صادي للقطاع الفالحيتتنبع من خالل الدور االق إلصالح الفالحي أهدافا عام ةلو      

 :(3)هداف العام ةومن بين األ. أغلب اإلصالحات الفالحية في الدول النامية

 ي قامة عالقات انتاجية جديدة غير استغاللية، مم ا ينجم عنه رفع مستوى الفال  إ ح الثقافي والصح 

والمهني للتخل ص من الجهل واألمية، باإلضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين الفالحين والجمعيات 

 التعاونية؛

  المبيدات، وات باع الطرق العلميةاستعمال اآلالت والمحس نات الزراعية و رفع مستوى المهارة الفنية في 

 الحديثة؛

                                                 
 .52اإلسكندرية، مصر، ص: ، مؤسسة شباب الجامعة"الزراعة في تحريك التنمية الصناعيةدور "(: دون ذكر السنة)النمري خلف بن سليمان بن صالح،  (1)
 .15بغداد، العراق، ص: ، مطبعة العاني5، الطبعة "التحليل االقتصادي لعمليات اإلنتاج الزراعي"(: 0969)الداهري عبد الوهاب مطر،  (2)
 .011، صالمصدر نفسه (3)
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 زيادة اإلنتاج الفالحي وتنويعه، وزيادة مقدار مساهمته في تكوين الدخل؛ 

 تهم الشرائية؛  تقليص البطالة وتحسين مستوى معيشة الفالحين، مم ا يساعد على تحسين قو 

  وتقليص استيراد المنتجات الفالحيةاإلسهام في تطوير الصناعة. 

واالجتماعية  االقتصاديةحسب ظروفه  صالح الفالحي تختلف من بلد آلخروهناك أهداف خاص ة لإل     

هي أهداف مكم لة لألهداف ، إذ ترتبط بأهدافه المرجو ة، و وطموحاته المستقبلية من هذه اإلصالحات

حية التي مر ت بها، اإلصالحات الفال في مجالالمثال التجربة الجزائرية على سبيل  أخذتم  فلو . العام ة

اإلصالح المتضم ن ف. تختلف عن اإلصالح السابق جد أن  كل إصالح كان يسعى لتحقيق أهداف معي نةت

، ضمان مواصلة تسيير األراضي التي كان يسي رها المعم رون هدف إلى 0963لنظام التسيير الذاتي سنة 

إزالة العراقيل وتحقيق سياسة فالحية إلى هدف كان ي 0920اإلصالح المتضم ن للثورة الزراعية سنة  بينما

خصخصة إلى  كان يسعى 02/09اإلصالح المتضم ن قانون في حين أن   ،ناجعة وبعث التنمية الريفية

 .(1)القطاع الفالحي

 مجال اإلصالح الفالحي: الثالث فرعال

هدف تفعيل القطاع بل تت خذ سياسات فالحية متنو عة، إن  نماذج التنمية الفالحية المختلفة جعلت الدو      

أدركت أن  ذلك ال يتم  إال  بمعرفة مجاالت قد الفالحي لديها وتحقيق مستوى معي ن من األمن الغذائي، و 

فالعوامل . ديم الحلول المناسبةاإلصالح الفالحي، والتي على أساسها يتم  تحديد مكمن المشاكل وتق

هات السياسية في كل  بلد كان لها أثر في توجيه ورسم  كبير التاريخية واالقتصادية واالجتماعية والتوج 

 .(2)الت التي تمس هااتحديد المجكذا و  بها،معالم سياسات اإلصالح الفالحي 

 اج الفالحي والتسويق الخاصـــة اإلنتــــــــمجال أنظمالح تتجل ى في ـــــــــــفالمجاالت المختلفة لإلص ،وبهذا     

                                                 
 .01، صسبق ذكرهالمصدر ، عبد الرزاقبوعزيز  (1)
 .2، صالمصدر سبق ذكره، مبروكمقدم  (2)
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وفي . الفالحي وغيرها من المجاالت التمويلبالمنتجات الفالحية، مجال أنظمة استغالل األراضي، مجال 

الوقت الراهن ات سعت هذه المجاالت لتشمل أساسا مواجهة المشكالت الفالحية اآلنية كمشكلة المياه، إذ أن  

بين األمن المائي واألمن الغذائي، وأن  مضاعفة مستويات اإلنتاج الغذائي مربوط  وثيق هناك ارتباط

بالتصد ي ألزمة المياه بواسطة سياسات وبرامج مائية ناجعة، تستهدف توفير ما يلزم منها ليساعد على 

 .زيادة اإلنتاج الفالحي كم ا ونوعا في المدى الطويل

ار السلع عفي تحرير أس وتجل ى ذلكصالح أيضا مجاالت أخرى، وعلى صعيد آخر، شمل مجال اإل     

تخل ت فيها الدولة عن  كما .همية كبرى لقوى السوقأإعطاء كذا والتصدير، و  داالستيراية، تحرير فالحال

على ها لمنتجات ومستلزماتها، واقتصر دور دورها المباشر في اإلنتاج والتسويق، وتم  تحرير معظم أسعار ا

األساسية الالزمة في  ى، إضافة إلى تنفيذ مشاريع البنورسم السياسات التشجيعية والتنظيميةوضع الخطط 

 .(1)المناطق الفالحية

 التخطيط الفالحي: المطلب الرابع

نسان، ومنذ أن استخدم اإلنسان عقله في تدبير أهدافه إلالتخطيط بشكل عام منذ وجود ا لقد ُوجد    

إذ يتمحور حول استخدام لفة، والتخطيط الفالحي يعتبر جزءا من التخطيط الوطني، وشؤونه المخت

 .اإلجراءات واألساليب الكفيلة بتحقيق األهداف المرسومة في ظل الموارد المتاحة

 مفهوم التخطيط الفالحي: الفرع األول

 النظم ويكشف يهتم   يفالحال التخطيط فإن  ، يفالحالفي القطاع  اإلنتاج إلى خصوصية بالنظر     

 فاعلية األكثر النظم تحديدو  ،يفالحال اإلنتاج خطة ووضع لبناء واألدوات زمةالال والطرق فعالية األكثر

 :(2)نـــــــــأساسي بطورين يهتم   يفالحال للتخطيط يثلحدا وبــــــــاألسل ن  أ حيث اإلنتاج، ذاه ذـــــتنفي علىللرقابة 

                                                 
 .2،6، ص صالمصدر سبق ذكره، عبد الرزاقبوعزيز  (1)
 .60، المصدر سبق ذكره، ص"التخطيط والتنمية الزراعية"عارف جواد سعد،  (2)
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 (سنة 51-02)البعيد  األمد خالل والتكنولوجيا العلم رلتطو   عالمتوق   يهتم  بالتقدير :الطور األول 

 المستقبل، في المنتجة القوى لتشكيل الالزمة والوسائل القوى وتنسيق ويجري في هذا الطور تنظيم. القادمة

 . ...المشاريع التكنولوجيا، التصميم، التطبيقية، األبحاث العلوم، أسس طريق عن وذلك

 بمشاركة وذلك القادمة، الطويلة السنوات في عةالمتوق   للمهام دقيق برنامج وضعبيهتم   :الطور الثاني 

 .هافي المتفاوت رالتطو   مستوى وبمراعاة ية،فالحال اإلنتاجية المشتغلين في المؤسسات جميع

 :(1)يمكن أن يوصف التخطيط الفالحي بأن ه العلم الذي يهتم  بدراسة العناصر التالية وعلى هذا     

  دراسة القوانين الموضوعية للمجتمع المعني وات جاهات التغيير المطلوبة في تطو ر القطاع الفالحي

 لمي؛وعالقاته المشتركة والمترابطة مع التقد م الع

  العلمي والتنسيق في مسألة اإلنتاج الفالحي وطرق حساب دراسة التطبيق الخاص ألوراق التوق ع

 المؤش رات للخطة الفالحية للدولة؛

 دراسة أشكال المنظمات التخطيطية لإلنتاج الفالحي وروابط التخطيط مع السياسة الفالحية للدولة ،

 .تصادية الفاعلة في تحديث وتنفيذ الخطط الفالحيةقباستخدام القوانين اال

 أنواع الخطط الفالحية :الفرع الثاني

 ، إذعة للمجتمــــــــيتم  وضع الخطط الفالحية على أساس التوافق بين األهداف العليا واألهداف الوطني     

   . وضمن نظام شاملالجهة المركزية للتخطيط بوضعها يجب أن تشارك جميع إدارات فروع اإلنتاج و 

 :(2)عد ة أنواعوتنقسم الخطط الفالحية إلى      

 :الخطط طويلة المدى -أوال

 دور المستقبليــــة الــــة، إذ تحد د استراتيجيــسن (51-02)ل لفترات تمتد  ما بين ــوهي الخطط التي تعم     

                                                 
 .65،60، ص صالمصدر نفسه (1)
 .91-22، ص صالمصدر نفسه (2)
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 وبموجب هذه الخطط. لالقتصاد الوطني بكل  فروعه االنتاجية ومنها القطاع الفالحي 

أهداف السياسة ا الحالي والمستقبلي، وتحد د توفيره االحتياجات العام ة للمجتمع ومصادر يتم  احتساب 

 .الفالحية المرتبطة باألهداف العام ة بشكل كبير

 :الخطط الخماسية -ثانيا

انعكاسا وترجمة للخطط طويلة األمد وتفصيال دقيقا لما ورد فيها، ألن  األهداف تمث ل هذه الخطط      

 وفي هذه .دفعة واحدة، لذا يتم  تقسيمها إلى خطط خماسيةا التي وردت في الخطط الطويلة ال يتم  تحقيقه

ر القطاع الفالحي طط تُ الخُ  زيادة اإلنتاج )رسم المهم ات الالزمة لرفع المستوى المعيشي للسك ان ولتطو 

 ...(.الفالحي، تطوير المكننة، توفير مناصب شغل

 (:الجارية)الخطط السنوية  -ثالثا

ة الخطط التي تعمل على أساس الخطط الخماسية، والتي يتم  بواسطتها توزيع مهم ات الخط   وهي     

وال تمث ل الخطط السنوية إعادة بسيطة لمحتويات الخط ة الخماسية، إذ . الخماسية لسهولة تنفيذها ومتابعتها

رة أساسا للتوزيع على الخ طط السنوية، كما يجري من خاللها ضبط وتصحيح البيانات واألرقام المقر 

يتم  و  .والتي لم تؤش ر بشكل واضح ودقيق في الخط ة الخماسية ةتكشف االحتياطات واالمكانات المتوف ر 

من شأنها  يـضوء الظروف الت ماسية على شكل مؤش رات رقمية وفيتقسيم المهم ات الواردة في الخط ة الخ

 .يهاتحقيق هذه المؤش رات الرقمية وحت ى امكانية الزيادة عل

إن  القراءة المتأن ية لما تم  ذكره تدفع بالقول أن  منهج اإلصالح الفالحي هو السبيل الذي يجب أن      

باع العديد من السياسات ات  وذلك بتأخذ به الدول التي تعاني من خلل وقصور في قطاعها الفالحي، 

ووفق سياستها االقتصادية العام ة  ،المختلفة حسب خصوصية كل دولة وحسب امكاناتها المتاحةالفالحية 

 الواقع عبر وضع ويتجس د اإلصالح الفالحي على أرضالتي تشك ل اإلطار العام للسياسة الفالحية، 

 .زمنية مترتبطة بأهداف التنمية الفالحية في البلدخطط 



 التنمية املستدامةحتقيق التوّجهات الرئيسية للقطاع الفالحي يف سياق : الفصل الثاني

 

 

091 

 استراتيجيات دعم القطاع الفالحي: المبحث الرابع

ض مختلف االستراتيجيات المهم ة التي تساهم في دعم القطاع من خالل هذا المبحث سيتم  استعرا     

أهمية : الفالحي وتطويره في سياق تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتطرق إلى العناصر التالية تباعا

 .الدعم الفالحي، التمويل الفالحي، التأمين الفالحي، التسويق واإلرشاد الفالحي

 الدعم الفالحي اهيةم: المطلب األول

 بقضايا تهتم التي الدولية والهيئات المنظمات في نقاشا المواضيع أكثر من الفالحي الدعم يعد       

 .على القطاع الفالحي وتحقيق التنمية المستدامة تأثيرات من له لما ؛في العالم والغذاء الفالحة

 مفهوم الدعم الفالحي: الفرع األول

، أراضيها على أجهزتها أحد خالل من أو مباشرة الدولة مهاتقد   مالية مساهمة أنه على الد عم فرِّ عُ      

 لألموال مباشر تحويل شكل المساهمة هذه تأخذ وقد المستفيدة، الجهات لدى منه منفعة قيحق   وبما

 شكل أو للقروض، ضمانات تقديم حالة في كما لألموال محتمل تحويل أو شكل والمساعدات كالقروض

 تقديم شكل أو الجمركية، أو الضريبية اإلعفاءات حالة في هو الحكومة كما جانب من إيراد عن تنازل

 بهذه للقيام الخاص القطاع أجهزة لبعض الحكومة ذلك ضمانات إلى يضاف ،)عيني دعم) ةسلع أو خدمة

 .(1)األسعار والدخول لدعم المعتاد الشكل عن الضف النشاطات،

 :الدعم الفالحيأساليب : الفرع الثاني

ويمكن ايجازها . الدعم المباشر والدعم غير المباشر: بشكل عامالدعم الفالحي هناك أسلوبين في      

 :(2)في اآلتي

                                                 
 .000ص، المصدر سبق ذكرهغردي محمد،  (1)
، رسالة ماجستير "دراسة حالة منتوج القمح: أثر سياسة الدعم على اإلنتاج الزراعي في الجزائر"(: 5105)بن الحبيب طه، : انظر في ذلك (2)

جزائر، ، ال3غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر -تخصص اقتصاد كمي-في العلوم االقتصادية
 .36-52ص ص
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 :أساليب الدعم المباشر -أوال

 وقد مباشرة، بطريقة أي وسيط، وجود دون المعنية للجهات تقديم مساعدات في المباشر الدعم ليتمث       

 الدعم طرق من وغيرها التكنولوجيات، أحدث مادية، مالية، مساعدات في مجس دا الدعم يكون هذا

 ، المجاليةنباتموارد الاستصالح األراضي الزراعية ودعم ال: المباشر، ويكون في المجاالت التالية

 .الحيواني والرعوي، التمويل، استخدام مياه الري، الدعم التكنولوجي

 :المباشرأساليب الدعم غير  -ثانيا

 لدورها نظرا مهم ة تعتبر حيثالفالحي،  للقطاع المساندة الخدمات جميع الدعم من النوع هذا يشمل     

 القطاع في المستثمرون يحتاج ال قد الحاالت من في كثير إذ ،المباشر الدعم مع سياسات التكاملي

ن ما إلى مباشر دعم إلى الفالحي  هذه أهم   ومن .توفيرها واستخدامها على قادرين غير فنية خدمات وا 

 .حاصيل الفالحية، التأمين على المحاصيل الفالحيةماإلرشاد العلمي، تسويق ال :الخدمات

 األهداف اإلستراتيجية للدعم الحكومي للقطاع الفالحي: الفرع الثالث

 التي الفالحية السياسات إطار في المستخدمة ةالمهم   اآلليات إحدى الفالحي الدعم سياسة تعتبر     

 االستثمارات، وتشجيع المنتجين صغار بيد األخذ طريق عن به والنهوض الفالحي ترقية القطاع إلى ترمي

 اإلستراتيجية األهداف من جملة تحقيق إلى منها النامية ةوخاص   الدول حرصت معظم جاهاالت   هذا وفي

 :(1)يلي فيما حصرها يمكن

 :الفالحية التنمية إحداث في الخاص القطاع ريادة تشجيع -أوال

 ةخاص   الفالحية التنمية إحداث في الخاص القطاع على األخيرة العقود في النامية الدول اعتمدت     

 دفع شأنه من ما كل بتقديم وذلك السوق، اقتصاد إلى العالم دول معظم لوتحو   النظام االشتراكي فشل بعد

 التي االقتصادية اإلستراتيجية لتمث   المنهجية هذه أن العلم مع المسؤولية، لالضطالع بهذه القطاع هذا

                                                 
(1)

 .001،009، ص صالمصدر سبق ذكرهغردي محمد،  
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 والبنيات الخدمات تقديم على التركيز في الدولة دور مم ا يحصر المتقدمة، الدول كل وفقها تعمل

 للقطاع الحوافز كل لتقديم النامية الدول فقد عمدت التنموية الفلسفة هذه من وانطالقا .الالزمة األساسية

 هذا في رشيدة فالحية سياسة الدول معظم هذه انتهجت وبهذا وتنميته، الفالحي بالقطاع للنهوض الخاص

 رة،الميس   والقروض اإلعانات المختلفة وتقديم بالمج ان البور الفالحية األراضي منح في تمثلت االت جاه،

 .الفالحي النشاط في االستثمار دفع إلى تهدف سياسة وفق وذلك

 :الغذائي األمن تحقيق في المساهمة -ثانيا

استخدام  يمكن لذا العالم، دول مختلف تواجهها التي المشاكل أهم   من الغذائي األمن تحقيق يعتبر     

 وبالتالي، المحلي اإلنتاج زيادة من الغذاء توفير محور على سواء   الغذائي األمن تحقيق في الفالحي الدعم

 محور على أو العالمية، الغذاء أسواق عليها التي تنطوي المخاطر من والتقليل الذاتي االكتفاء درجة زيادة

 .المستهلكين أسعار على تخفيض يعمل اإلنتاجي الدعم أن أساس على الغذاء على الحصول

 :الحديثة التقنيات وتوطين نقل -اثالث

 والنباتي الحيواني بشقيه الفالحي اإلنتاج تطوير في الحديثة التقنيات تلعبه الذي الكبير للدور نظرا     

 على باعتمادها وذلك التقنيات، هذه وتوطين نقل أساليب توفير على تعمل الدول هذه جعل وكيفا، كم ا

 أنشطتهم اختالف على الدول هذه في المنتجين وتمكين لتشجيع المباشر وغير المباشر أسلوب الدعم

 .السائدة التقليدية األساليب عن غيرها من هذه التقنيات يلتبن  

 :االجتماعية التنمية تحقيق -ارابع

 هذه أولت لذا الفالحي، بالعمل ارتباط مباشر لها النامية الدول في المواطنين من العظمى الغالبية إن     

 العمل فرص توفيرمن خالل  االجتماعية، التنمية تحقيق بهدف الفالحي القطاع لتنمية كل االهتمام الدول

 الموارد استخدام بتطوير وذلك الريفية، المناطق في خاص ة معيشته ورفع مستوى الفرد بدخل واالرتقاء

 يــاألراض إنتاجية زيادة على العمل أو جديدة، أراضي استصالحن طريق ع الفالحي لالستغالل المتاحة
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 .لذلك المناسبة والحوافز االقتصادية الدعم وتقديم ة،المستغل  

 :الصعبة العملة من الموارد وزيادة للتصدير إنتاجي فائض تحقيق -اخامس

 الدول في الفالحي الدعم سياسة أهداف أهم من للتصدير وتوجيهه اإلنتاج في فائض تحقيق يعتبر     

 ولها نسبية بميزة ت ع فيهاتتم والتي فيها، اإلنتاج حجم من تزيد أن يمكن التي الزراعات ة فيخاص   النامية،

 والحواجز والتعريفات المالية اإلعانات استخدام خالل من ويطب ق الدعم العالمية، في األسواق كبير طلب

 الستخدامها الصعبة العمالت من الموارد زيادة إلى يؤد ي الحماية، مم ا تدابير من وغيرها الجمركية غير

 .الدول هذه انلسك   الغذائي األمن وبالتالي تحقيق فيها، عجز لها التي األساسية المواد استيراد في

 :التنافسية قدراتهم لتدعيم ينفالحال مساندة -اسادس

 التنافسية قدراتهم ويدعم الفالحيين، المنتجين لدى اإلنتاج تكاليف تخفيض على الفالحي الدعم يعمل     

 .بمعد الت كبيرة اإلنتاج تكاليف ميدع، وذلك بتالمتقدمة الدول من في الغالب الواردات القادمة مواجهة في

 التمويل الفالحي: المطلب الثاني

، فالتنمية الفالحية ال تقوم لها ي وتنميتهفالحفي تطوير القطاع الالهام ة حد الركائز أ التمويل يعد       

ة الفالحالمخاطر الكثيرة التي تتعرض لها قائمة إال  بتوف ر موارد مالية الزمة للنشاط الفالحي واستمراره، ف

ونظرا ألهمية التمويل الفالحي  .ي تحول دون تطويرهايزيل العوائق الت ا  مم ،تمويلها تتطل بفي إنتاجها 

 .سيتم  التركيز عليه بشكل كبير في هذا المطلب

 طبيعة التمويل الفالحي :األول فرعال

ض االستثمار، وهو عملية تشمل كل  بالتمويل اإلمداد باألموال في أوقات الحاجة إليها ألغرا يقصد     

ولذلك فهو العصب األساسي لعملية  نواحي الحياة، ومختلف أنماط المشروعات الصغيرة منها والكبيرة،

  مجتمع،ة في أي  ــــــــــــعملية التنمي ود األموال يصبح من الصعب تصو ر إمكانية نجاحجدون و التنميـــــــــــــــة، و 
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إن  مهم ة إدارة التنمية في محاوالتها لتحقيق أهدافها تصبح صعبة نوعا مابل 
(1). 

 ي فهو توفير موارد حقيقية من سلعولتمويل التنمية معنى حقيقي ومعنى نقدي؛ فأم ا المعنى الحقيق     

 أو التنمية، اضافة إلى تكوين رؤوس أموال جديدة، وخدمات الزمة لسد  حاجات المشتغلين في مشروعات

 نقدي للتمويل فيتمث ل في المصادرأم ا المعنى ال. النوع اآلخر من الموارد الحقيقية الذي يعد   سلع االستثمار

النقدية التي يتم  بموجبها توفير التي تسمح للدولة بتحصيل موارد نقدية، أو باألحرى مصادر الموارد 

 .(2)الموارد الحقيقية للتنمية، وبالتالي تكوين رؤوس أموال

 التنمية من ةهام   التمعد   تحقيق إلى يلفالحا باالستثمار تدفعلتي امل العوا أهم  يعتبر التمويل و      

العديد  اكنه إذ ،االستثمارية العملية عصب هوف ة،خاص   بصفة يةفالحال والتنمية عامة بصفة االقتصادية

 .(3)لتمويلها الالزمة لألموال افتقارها عند اقتراحاتو  دراسات دمجر   أصبحت بالغة أهمية ذات مشاريعال من

 في مهول على رأس المال واستخداصفي الكيفية التي يمكن بواسطتها الح حيالفال يليهتم  التمو و      

القطاع الفالحي، أي أن ه يبحث في الطرق والوسائل التي يمكن بواسطتها تجميع رأس المال الذي تحتاجه 

 . (4)النشاطات الفالحيةفي أفضل الطرق الستعماله بالفالحة و 

سات المالية التي بواسطتها يمكن جعل رأس المال كما يهتم  التمويل الفالحي أيضا بدراسة المؤس       

حصول الفالح بها التي يمكن كيفي ة اليضاف لها أمور أخرى كفالحة، حتى األرض متيس رة للو والعمل 

ية وتوفير المال فالحال ألنواع المختلفة من القروضتصادية لاآلثار االق ،على المال، مصادر االقتراض

 .(5)قراضلإللالزم ا

 

                                                 
 .29القاهرة، مصر، ص: ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات0، الطبعة "مشكالت إدارة التنمية"(: 5101)عزام ادريس،  (1)
 .120،125بيروت، لبنان، ص ص: للطباعة والنشر، دار النهضة العربية "التخلف والتنمية"(: دون ذكر السنة)، محي الدينعمرو  (2)
 .025، صالمصدر سبق ذكره، محمدبويهي  (3)
 .500، صالمصدر سبق ذكره، "أسس ومبادئ االقتصاد الزراعي"، عبد الوهاب مطرالداهري  (4)
 .63، صالمصدر سبق ذكره، "اإلقتصاد الزراعي"، جواد سعدعارف  (5)
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 أهمية تمويل القطاع الفالحي: نيالثا فرعال

 ينفالحال بمقدرة يكون التمويل اهذ على ااعتماد حيث بالغة، اقتصادية أهمية الفالحي للتمويل     

 الزيادة طريق عن اإم   ؛اإلنتاجية الدورات عدد زيادة الفالح يستطيعإذ  ،استغالل أحسن أراضيهم استغالل

 استغالل ن  كما أ ،الموسمية الزراعة على االعتماد بدل األفقي اإلنتاج في الزيادة أو رأسيال اإلنتاج في

 الناتج دخله زيادة حيث من سواء   ؛نتائج بعدة الفالح على يعود حتما انتاجية دورة من أكثر في األرض

 من كثير في يؤدي ام  م ،المستمر العمل يتطلب وهذا ،الفالحية المنتوجات دتعد   أو اإلنتاج زيادة عن

 التمويل جدت وهنا اإلنتاجية، العمليات بمختلف للقيام موسميين بدل دائمين عمال تشغيل إلى األحيان

 .البطالة مكافحة على يعمل

 مبالغ إلى س ةما جةحا في دائما الفالحين صغار منهم ةخاص   الفالحين معظم أن   المعروف منو      

 القطاع في اإليرادات ألن   ،تراضاالق إلى اللجوء إلى بهم يؤدي ما وهو ،اإلنتاجية بالعملية للقيام مالية

 التاأل استخدام من الفالحي اإلنتاج وسائل تطور أن   كما اإلنتاجية، الدورة طولبسبب  بطيئة الفالحي

 ةخاص   أموال على الحصول في الفالح تلزم أصبحت التي العوامل أهم   من والمبيدات األسمدةو  المختلفة

 األسبابمن  ، إذ تعد  الذاتي باالستهالك ةالخاص   االحتياجات يضاف لها ،اإلنتاجية بالعملية للقيام

 .(1)تراضاالق إلى اللجوء إلى به تؤدي التي األحيان بعض في الضرورية

 أصبحت إذ ،واجتماعية خطيرة اقتصادية مشاكلمن  تعاني أصبحت حالياالنامية  الدول معظملعل  و      

 المتقدمة الدول من العديد أن   كما .الفالحي اإلنتاج في ونقص جفاف من أصابها لما جوعا بالموت دةمهد  

 األمراقتصادي،  كسالح -"القمح "ةخاص   -الغذائية المواد تستعمل أصبحت الفالحي الميدان في المنتجةو 

 القرار حرية تهدد قد المشكلة هذه بأن   ار مؤش   اتهطي   بين يحمل قد القريب المستقبل أن   إلى يشير الذي

 دعم في يفالحالاالستثمار  أهمية ة، وبروزالسياسي الناحية من المشكلة خطورة ضحتت   هنا ومن السياسي،

                                                 
 .021،022صص ، المصدر سبق ذكره، محمدبويهي  (1)
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يجاد ،السياسي االستقرار  تساهم يةفالحال القروض أن   أساس على ي،فالحال التمويل طريق عن الحلول وا 

 .(1)عاشتاالن من حركة خلقا يؤد ي إلى م  ، مالدخل مستوى رفعو  العمالة توفير فيو  اإلنتاج زيادة في

 مصادر التمويل الفالحي ومؤس ساته: ثالثال فرعال

ة في خاص  -لقيام بنشاطه الفالحينفسه في حاجة إلى أموال ل فالحفي كثير من األحيان يجد ال     

غير ذلك من و تشغيل العمال و  ،شراء البذور واألعالفك -موسم الحصاد كموسم الحرث أوبعض المواسم 

 ،دةمتعد   مصادر من اإلنتاجية بالعملية ةالخاص   األموال على الحصول له يمكنو  ،احتياجاته االستهالكية

 .التمويل نوع حسب مختلفة ساتومؤس  

 :مصادر التمويل الفالحي -أوال

تمويل مصادر  :ين أساسييندر مصية في فالحاألموال التي تستخدم لتحقيق التنمية التشتمل مصادر      

 .ذاتية ومصادر تمويل خارجية

  :التمويل الذاتي .0

ع للوفاء بالتزاماته المالية، أي خرات المتأت ية من األرباح التي حق قها المشرو وهو الذي يستخدم المد       

 .القدرات المالية الذاتية دون اللجوء إلى مصادر أخرىاالعتماد في تمويل االحتياجات على 

  :التمويل الخارجي .9

يا أو أجنبي ا لمواجهة احتياجات خرات المتاحة في السوق المالية سواء  كان محل  ويكون باستخدام المد       

 :ونمي ز في ذلك المصادر التالية. التمويل

  :ةالمحلي المصادر . أ

 لـــــــــــوتنقسم بدورها إلى مصادر خاص ة تتضم ن مدخ رات األفراد، التجار والبنوك التجارية، في حين تشتم

 .سات الحكومية والمؤسسات شبه الحكوميةالمصادر العام ة على المؤس  
                                                 

 .023ص، المصدر نفسه (1)
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  :المصادر الخاص ة. 0.أ

ة لية محتحتوي المصادر ال       :الفالحية على لتمويل التنميةالخاص 

   رادــخرات األفمد: 

، قصيرة األجل غالبافي شكل قروض مالية  بها إلى الفالحين ونيحتفظيقوم األفراد بتقديم أموال      

أد ى إلى االقتراض من مصادر غير  فعدم كفاية مصادر التمويل الحكومية وتعق د الطرق المت بعة،

لك من تجميدها، لذبدال  بحثون عن تشغيلهايالكثير من األفراد في حوزتهم مبالغ مالية  كما أن   .(1)حكومية

أصحاب كبيرة، فالمبالغ المالية المطلوبة بفوائد يقومون بتقديم هذه ن األموال، ندما يطلب منهم الفالحو ع

أن  المقرض ال يطلب من زون الفرص الحتياج الفالحين، كما هذه األموال محترفون في هذا العمل وينته

ن ما يعالفالح تقديم الكثير من الض قدرته على العمل و تمد على المعرفة الشخصية للفالح، مانات، وا 

والتسويق، لتشجيع ماله متابعة الفالحين في موسم اإلنتاج ض بوامكانياته، ومن جهة أخرى قد يقوم المقر  

 .(2)بما في ذلك الفوائد

   راـــــــــــالتج:  

 يقومون كما، اإلنتاجية للعملية الزمة أموال من يحتاجونه بما الفالحين بإقراض القرى ارتج   يقوم     

 يتعاقدون القرى ارتج   فإن   األساس هذا وعلى اإلنتاجية، للعملية الضرورية الموادو  السلع بمختلف بتموينهم

 في تكون ما غالبا معينة بأسعار ضقر  المُ  للتاجر المحاصيل بيع على باألموال هممتدعي عند الفالحين مع

 عن الناتج العائد في لوالمتمث   ممكن ربح أكبر تحقيق على يعمل اجرالت   فإن   وبالتالي اجر،الت   صالح

 ارتج   بين الفرق نيبي   ما ذاوه ،أخرى جهة من بالمحاصيل الخاص األسعار وفارق جهة من القرض

 .ضينالمقر   واألفراد رىـــالق

                                                 
 .501، صالمصدر سبق ذكره، "االقتصاد الزراعيأسس ومبادئ "، عبد الوهاب مطرالداهري  (1)
 .022، صالمصدر سبق ذكره، محمدبويهي  (2)
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 ي نفســــــيقوم بدفع فوائد القروض، وفن ه على الفالح، أل والشك  أن  هذه العملية هي أخطر من األولى     

ة إذا راعينا الظروف التعلى بيع المنتوج إلى الت   رجب  الوقت يُ  ي يتم  فيها العقد، وبالتالي يقع اجر، وخاص 

 .(1)اجرجاه الت  يتخب ط فيها ت   الفالح في تبعية مالية يبقى

 ة البنوك التجارية  :الخاص 

 حيث تعتبر ،صة في التعامل بالنقود والتي تسعى لتحقيق الربحالمتخص  وهي إحدى المنشآت المالية      

هذه البنوك ال تقوم  وعلى العموم فإن   .(2)ة لمنح التمويل الالزم للفالحين وخاصة إلى كبارهمكأداة مهم  

 :(3)وذلك لألسباب التالية ،بمنح قروض للفالحين بشكل كبير

 ؛العمل، ودورها األساسي هو البحث عن الربح سات محترفة لمثل هذاالبنوك التجارية مؤس   -

هة للفالحين،تقديم القروض الصناعية يالئم ويتجاوب مع هدفها أكثر من  -  ن  وذلك أل القروض الموج 

، وبالتالي فالفائدة من العملية الفالحية الزراعي تستغرق وقت أطول مقارنة باإلنتاج الصناعي اإلنتاج دورة

 يمكن الحصول عليها على إثر العملية الصناعية؛هي أقل  من الفوائد التي 

، وذلك ألن  اإلنتاج ا تتعرض لها عملية اإلنتاج الصناعيي لمخاطر أكثر مم  فالحض اإلنتاج التعر   -

 .ي يعتمد بالدرجة األولى على الظروف الطبيعية والمناخيةفالحال

ة بالتمويل الفالحي       تعتبر التمويل كوسيلة ( األفراد، التجار، البنوك التجارية)إن  هذه المصادر الخاص 

خاص ة الستثمار أموالهم والحصول على أكبر ربح ممكن، دون األخذ بعين االعتبار شؤون الفالحين 

، أي ال يعنيهم االهتمام بتحسين وسائل اإلنتاج أ و رفع المستوى المعيشي للفالحين، والقطاع الفالحي ككل 

 .وبالتالي تنمية القطاع الفالحي وتطويره

 

                                                 
 .022ص ،المصدر نفسه (1)
 .01ص مصر،االسكندرية،  :والنشر والتوزيعالجديدة للطبع  الجامعة دار ،"وكــــالبن إدارة" (:5112)سعد،  أنور محمد (2)
 .02ص ،المصدر نفسه (3)
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  (:الحكومية)المصادر العام ة . 9.أ

 ةـــماس ة إليه، فالحكومة هي الوسيلجتهم الافي تقديم التمويل إلى الفالحين لح تقوم الحكومة بدور مهم       

تقد م التمويل إلى صغار الفالحين الذين  حيثالوحيدة التي لديها االمكانات الواسعة للقيام بعملية التمويل، 

 الفالحية فيالمصادر العام ة لتمويل التنمية  وتتمث ل. (1)يستطيعون الحصول على التمويل بفوائد مناسبةال 

 :ما يلي

 البنوك الحكومية: 

القروض الالزمة والمناسبة ألكبر  توفيرحيث تسهر على وهي بنوك مختص ة في تمويل الفالحة،      

زمة لتمويل المشاريع الفالحية تحد  من  عدد من الفال حين، ألن  صعوبة الحصول على األموال الال 

 ،واإلنتاجية في الفالحةنتاج امكانيتهم في الوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة فيما يخص  زيادة اإل

 رض أسعارفتكما  ،المالية وبأقل تكلفة ممكنة همين حسب احتياجاتفالححيث تقوم هذه البنوك بتمويل ال

 .(2)فائدة منخفضة

 عدة بنوك تم  إنشاءي، حيث فالحة بتمويل القطاع الهناك الكثير من البنوك الحكومية الخاص  و      

 .0925العام  مثل بنك الفالحة والتنمية الريفية في الجزائر ألداء هذه المهم ة، يصاخص  

 الجمعيات التعاونية: 

 ألن   وذلك ،الفالحي القطاع تناسب تمويل وسيلة أفضل التعاونيات طريق عن الفالحي التمويل يعتبر     

 جميع إلى القروض مقد  يُ و فه ،الفالحي لالئتمان نظام أسلم يعتبر التعاوني النظام على يقوم الذي االئتمان

 إلى وأقرب فاعلية أكثر النظام هذايعتبر  كما العام، الحالص   أساس على مستوياتهم كانت مهما الفالحين

 .(3)ومساعدة أعضائــه يــالفالح اإلنتاج زيادة إلى دفـــــــهيو ، ةالمعامل في البساطة على يعتمد، إذ فالحينال

                                                 
 .506، المصدر سبق ذكره، ص"االقتصاد الزراعيأسس ومبادئ "الداهري عبد الوهاب مطر،  (1)
 .12ص ،المصدر سبق ذكره زبيري رابح، (2)
 .52ص مصر، القاهرة، :للطباعة والنشر والتوزيعالجامعة  شباب مكتبة ،"التعاوني التمويل"(: 0923) محمد، الغار أحمد أبو (3)
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 :جنبيةالمصادر األ . ب

الدول  جدت ،لعدم كفاية المصادر المحلية عن الوفاء بحاجات االستثمار في الدول النامية نظرا     

المصادر  ويمكن حصر هذه (.األجنبية) المتخلفة تحصل على هذه األموال من مصادر التمويل الخارجية

 :في العناصر التالية

 :االستثمار األجنبي الخاص. 0.ب

 خرات المد   االستثمار األجنبي الخاص أهمية واضحة في اقتصاديات الدول النامية، حيث أن   يحتل       

ةالمحلية غير كافية لمقابلة حاجات االستثمار المحلي الفالحي بصفة   ، ومع ذلك فهناك حقيقة(1)خاص 

 ي الخاص،بجنال لجذب كميات من رأس المال األفة لن تجد األمر سهل  تخالبالد الم وهي أن   ،واضحة

 الثغرة سد  ذاته ل تدفق رأس المال الخاص إلى هذه المناطق ال يحتمل أن يكون كافيا في حد   ن  اضافة إلى أ

 .(2)بين االحتياجات الرأسمالية وموارد التمويل المحلية أو الجارية

 :المعونات الدولية الخارجية. 9.ب

 ما أوتنتقل من البالد األكثر تقد  يشمل اصطالح المعونات الدولية بمعناها الواسع جميع الموارد التي      

 ولهذه. (3)دها بالخطرالتي تعاني من اضطراب اقتصادي يهد   أو ،إلى البلدان المتخلفة ورخاء   ثراء  أكثر 

 :(4)ة أشكال منهاالمعونة عد  

 ؛رة دون مقابلـــــــالبلدان الفقي ة إلىــــــــــــــــلغنية أو بعض الهبات الدوليمها حكومات الدول امنح خالصة تقد   -

 حيث تتميز هذه القروض بمرونة ،قروض طويلة األجل من الحكومات األجنبية والهيئات الدولية -

 .رةــــــميس  ة بشروط ـــــــــالدوليالهيئات ما و ر تقد  ـــــــــمها الدول األكثفهي تقد   ،الشروط المالية التي تقوم بمقتضاها

                                                 
 552ص، المصدر سبق ذكره علي، الليثي محمد العزيز، عبد عجمية محمد: ذلك في انظر (1)
 05ص ،ذكره سبق المصدر ،حمدأ، مندور كامل بكري (2)
 013، صالمصدر نفسه (3)
 .11ص ،المصدر سبق ذكره البراوي راشد، (4)
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 :(1)والتي من بينها، المؤسسات الدوليةمن هذه المعونة في العموم تأتي و      

 مؤسسة التنمية الدولية؛ -

 مؤسسة التمويل الدولية؛ -

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، حيث يساهم في اشباع الحاجات األساسية للطبقات الفقيرة في الدول  -

مشروعات التنمية الريفية : أهم هاالنامية، وذلك من خالل مشاريعه المتعل قة بالزراعة والتنمية الريفية، 

صالح   .(2) ...األرض؛ مشروعات اإلنماء للمحاصيلوا 

 :(3)منظمة األغذية والزراعة، والتي تتلخ ص اختصاصاتها فيما يلي -

   عداد مشروعات االتفاقيات، وذلك فيما يتعلق بشؤون الغذاء والزراعة، خاص ة البحوث إبداء التوصيات وا 

العلمية والفنية واالجتماعية واالقتصادية، وتحسين نظم التعليم واإلدارة، صيانة الموارد الطبيعية وتحسين 

خاذ التدابير الكفيلة ية وتسويقها، ات  فالحي، تحسين تصنيع المنتجات الغذائية والفالحساليب اإلنتاج  الأ

 ؛ات السلعيةياالتفاق بشأني واتخاذ تدابير دولية فالحبتوفير مصادر االئتمان ال

 ؛تقديم المعونة الفنية للدول األعضاء 

 جراء تحقيقات عن ال  ؛ة والسكان ومستويات التغذيةفالحتجميع البيانات اإلحصائية وا 

  رفع مستويات التغذية والمعيشةوكذا ، الغذاء بطريقة أكثر كفاءة وتنظيمتشجيع إنتاج. 

 :أنواع التمويل الفالحي -ثانيا

 :(4)كما يلي يمكن تحديد أنواع التمويل استنادا إلى المعايير الموضوعة لذلك     

                                                 
التنمية االقتصادية بين النظرية والتطبيق "(: 5112)، علي عبد الوهاب، نجا ايمان عطية، ناصف محمد عبد العزيزعجمية : انظر في ذلك (1)
 .وما بعدها 525االسكندرية، مصر، ص: ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع("النظريات، االستراتيجيات، التمويل)
 :لمزيد من التفاصيل حول مشروعات البنك الدولي للزراعة والتنمية، يرجى اإلطالع على (2)

 .وما بعدها 503القاهرة، مصر، ص: ، دار النهضة العربية"-مشكالت التنمية االقتصادية في دول العالم الثالث-البنك الدولي"(: 0993)صفوت عبد السالم، 
 .126،122ص، ص المصدر سبق ذكرهالبراوي راشد،  (3)
غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  -فرع التسيير -، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"تمويل القطاع الفالحي"(: 5115)رياش مبروك،  (4)

 .52ص ،جامعة الجزائر، الجزائر
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 : من حيث المد ة .0

 .تمويل قصير األجل، تمويل متوسط األجل، تمويل طويل األجل: إلىهذا النوع وينقسم      

  :التمويل قصير األجل . أ

الفالحية  العملية اممة إلتـــــــويقصد بذلك المبالغ النقدية التي ال تتجاوز السنة، أي المبالغ الالزم     

وعادة  .أن تسد د من ايرادات نفس الدورة وغيرها على... اإلنتاجية كأجور العمال الفالحيين، اقتناء البذور

 م ىتسلهذا تسم ى بالقروض الموسمية، بسبب االستغالل الموسمي، كما ، واحد موسم فالحيمد ة ما تكون 

موسم الفالحي يبدأ من الفإن  وفي الجزائر مثال. ملة أو مصاريف الحملةالقروض بقروض الح   هذه غالبا

 .من السنة الموالية سبتمبر 30وينتهي في  أول أكتوبر

  :التمويل متوسط األجل . ب

ل وتتمث  سنوات قبل تسديدها،  2و  5ويقصد به المبالغ النقدية التي يتطل ب مد ة استعمالها ما بين      

 ... .المواشي ،معد ات السقيو  الت الفالحيةهذه القروض في قروض تجهيزية كشراء اآل

  :التمويل طويل األجل . ت

ويقصد به الطلب على األموال إلجراء التحسينات وزيادة إنتاجية الوحدة في المدى البعيد، والتي تزيد      

كاستصالح األراضي،  باالستثمار الفالحي ةل في القروض الخاص  وتتمث  سنوات،  2فترة استعمالها عن 

 رؤوس إلى تحتاج التي اإلنتاجية العملياتمن  وغيرها، ...بناء الحضائر لتربية المواشي وغرس األشجار

 .كبيرة أموال

  :من حيث الغرض  .9

 .وتمويل االستثمار االستغاللتمويل : ينقسم التمويل الفالحي من حيث الغرض إلى نوعين     

  :تمويل االستغالل . أ

 روع كنفقاتــــــــللمشة بتشغيل الدورة اإلنتاجية ــــــــــد به األموال التي ترصد لمواجهة النفقات المتعل قـويقص     
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شراء المواد الخام ودفع أجور العمال وغيرها من المدخالت الالزمة للعملية اإلنتاجية، قصد االستفادة منها 

 .والحصول على عائد في نفس الفترة

  :تمويل االستثمار . ب

جديدة، أو ويقصد به األموال المخص صة لمواجهة النفقات التي يترت ب عنها خلق طاقة انتاجية      

توسيع الطاقة الحالية للمشروع كاقتناء اآلالت، التجهيزات والمواشي، ومختلف العمليات التي يترت ب عنها 

 .زيادة التكوين الرأسمالي للمزرعة أو المشروع الفالحي

 :سات التمويل الفالحيمؤس   -ثالثا

لـــــــــات التي تمـــــسلفالحي، وهي المؤس  سات التمويل امؤس   منبين شكلين  بصفة عام ة، يمكن التمييز      و 

ل الفالح نقدا، وهما   بلدان مختلف في شيوعا األكثر معروفان نوعانالفالح عينا، والمؤسسات التي تمو 

 .العالم

  :اعين الفالح لتمو   التي ساتالمؤس   .0

 حيث إليها، حاجة في هو التي الموارد ةوخاص   ين،فالحلل عينية قروض بتقديم المؤسسات هذه تقوم     

... حرث خدمات أو أسمدة أو بذور صورة في عيني شكل في القروض تقديمب المؤسسات هذه مثل تقوم

 . الزراعي المحصول جمع موسم في وكذلك ،والزرع الحرث موسم في القروض هذه غالبا وتقد م

 له ديحد   أي ،معين قرض قيمة من الفالح ادةستفا شكل على اإلقراض بها يتم   التي طريقةالتكون و      

 الجهة من القرض على الموافقة بعد وذلك طلبه،ب ةالخاص   الدراسة حسب معين مبلغ من االستفادة

 في اإلنتاجية بالعملية للقيام الفالح يحتاجها التي المواد مختلف بتقديم األخيرة هذه تقوم حيث ة،المختص  

 . العيني القرض مةيلق دالمحد   المالي المبلغ حدود

 ة،معين فترة خالل تسمينها بهدف األبقار أو الماشية تقديم عملية القروض هذه تشمل أن يمكن كما     

 ثم الواحد، يلوغرامكلل معين بسعر لمستفيدل تحسب حيث والعلف، الكأل من العملية متطلبات كل تقديم مع
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 أن اإم   التعاونية طرف من للفالح مةالمقد   األبقار أو الماشية ألن   ،بقليل زائد أو السعر بنفس عليه تشتري

 الذي الوزن فرق في لتتمث   العملية هذه من الفالح على العائدة فالفائدة وعليه .ضعيفة وأ صغيرة تكون

 .والعلف الكأل مصاريف كل خصم بعد التسمين عملية في الماشية تكسبه

 على ليتحص   ال هألن   ،للفالح التموين أشكال من شكال القروض من النوع هذا الحقيقة في ويعتبر     

ن   النقود،  الشخص هذا بين القائم قالتدف   نوع فإن   ثم   ومن ،خدمات أو عينة مواد على فقط ليتحص   ماوا 

تسجيلها  هو القرض صفة العملية هذه أعطى الذي ولكن ،فقط عيني قتدف   هو للتمويل المانحة سةوالمؤس  

 .معي نة فائدة ذي نقدي كقرض المستفيد حساب على

 الفالحية والتعاونيات لالحتياط الزراعية الشركة: الجزائر عرفتها التي ساتالمؤس   هذه أهم   ومن     

 .(1)الخدمات دةمتعد  

 :نقدا الفالح لتمو   التي ساتالمؤس   .9

 في الفالح ألن   للفالحين، نقدية قروض تقديم في تختص   التي المالية ساتالمؤس   من الكثير هناك     

 أو ة،الخاص   حاجياته بعض كشراء اليومية لعمليته سائلة أموال إلى حاجة في نفسه يجد األحيان من كثير

 أو ،الموسم خالل يحتاجهم الذين العمال بعض أجور لدفع أو اإلنتاجية بالعملية ةخاص   أموال إلى الحاجة

 رةـــــــــــــــقروض قصي: وتنقسم هذه القروض التي تمنحها هذه المؤسسات إلى .االستهالكية حاجاته لقاء حتى

 .طة المدى، قروض طويلة المدىالمدى، قروض متوس  

 للفترة الجزائري الوطني البنك :الجزائر في المهمة هذه مارست التي المالية المؤسسات أهم   ومن     

 التي المالية القروض يضاف لها ،0925 من ابتداء   الريفية والتنمية الفالحة بنك ،(0962-0925)

 .(2)األخير هذا مهايقد  

                                                 
 .026الجزائر، ص ،والتوزيع النشر الوطنية الشركة ،"بالجزائر الزراعة في الهيكلية والتناقضات التقليدي القطاع"(: 0926) بهلول حسن، (1)
 .المصدر نفسه (2)
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 تهشروط نجاح سياسمخاطر التمويل الفالحي و  :رابعال فرعال

 التمويل أن   في األخرى االقتصادية القطاعات باقي تمويل عن الفالحي القطاع تمويل يختلف     

 المالية ساتالمؤس   يجعل ما وهو التمويل، هذا وجه في عائقا تكون ما غالبا ،مخاطر عدة يواجه الفالحي

 .الفالحي القطاع تمويل في ترغب ال

 :الفالحي التمويل مخاطر -أوال

ة هام دور له الفالحي التمويل إن         يمكن التمييز وهنا الفالحية، تاالقتصاديا ذات الدول في وخاص 

 ماتمقو   توف رت النمو من عالية درجة بلغت التي تاالقتصاديا ففي. المجتمع في النمو درجة بين ما

 استخدام فإن   النامية المجتمعات في أم ا تقديمه، مصادر من توجيه دون األموال استخدام حسن في الوعي

 الذي التمويل أن   أي أغراضه، في استعماله من للتحق ق والتوجيه اإلشراف من نوع إلى تحتاج األموال

 لحاجتها، ويستجيب الفالحية األنشطة لخصائص مالئما يكون أن يجب الفالحي اإلنتاج تنمية في يساهم

 كالصناعة األخرى النشاطات باقي عن تمي زه خصوصيات من له لما الفالحين، مستوياتأيضا  ويساير

 :(2)منهاالفالحي  التمويل تواجه أن يمكن مخاطر هعن يتول د قد امم   ،(1)والتجارة

 هنا اإلنتاج أن   بحيث عليها، والسيطرة مالتحك   للفالح يمكن ال كثيرة لمخاطر ضيتعر   الفالحي اإلنتاج 

 هذه ...الصعيق سقوط ،اآلفات ببعض المحاصيل إصابة، األمطار سقوط مثل الطبيعية للظروف يخضع

 إذ، للفالح الكلي اإليراد انخفاض إال ييؤد   ام  م ،اإلجمالي الفالحي الناتج من اإلقالل على تعمل الكوارث

 المالية؛ التزاماته تسديد لىع قادر غير يجعله

   الدوران تحقيق عدم إلى يؤدي ما وهو ،اإلنتاجية الدورة ببطء الفالحي القطاع في اإلنتاج صفيت 

وُتحجم  األموال الستثمار أحسنو  أفضل قطاعات عن لبحثباقرضة المُ  الجهةب مم ا يدفع ،لألموال السريع

                                                 
 .59، صالمصدر سبق ذكرهرياش مبروك،  (1)
 .065،063، ص صالمصدر سبق ذكره، محمدبويهي  (2)
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تعمل على إنشاء بنوك جعل العديد من الحكومات وهو األمر الذي  قطاع،ال هذا مع تعاملعن ال

 متخص صة في تمويل الفالحة؛

 السوق في يعرضه المحصول توف ر دفبمجر   ،األسعار على الو  اإلنتاج على السيطرة الفالح يستطيع ال 

 لمدة بمنتوجه االحتفاظفالح ال يستطيع ال إذ ،األسعار فتنخفض العرض قيتدف   وقد الجاري، بالسعر

 ؛لفللت   تتعرض ما غالبا الفالحية المنتوجات معظم ألن   ،طويلة

   األموال على  رؤوس اجتذاب على تعمل والتجارة الصناعة كقطاع األخرى االقتصادية القطاعات إن

 تكون بل فتتوق   ال القطاعات هذه في اإلنتاج عملية ألن   ،الفالحي القطاع في عليه هو ماعكس 

 أو قرضةالمُ  الجهة أرباح زيادة وبالتالي ،األموال دوران سرعة إلى ييؤد   اإلنتاج دوران سرعة أن  و  مستمرة،

 ؛بالركود صفيت   الفالحي التمويل بينما ،رةالمستثم  

 ةبعد   أحاطها التجاري القانون في عالمشر   أن   أي ،قوانين ةعد   تحكمها الصناعيةو  التجارية المعامالت 

 بالغة بعقوبات بالوفاء ريتأخ   من ومعاقبة دة،المحد   األوقات في بالتزاماتها بالوفاء ملزمة تجعلها قوانين

، الميعاد في الوفاء على حرصين التجارة أو الصناعة في العاملين أن   جدت لذا .اإلفالس كإشهار القسوة

 ؛الفالحي القطاع مع التعامل العكس على معهم، التعامل في المالية ساتالمؤس   عيشج   ما هوو 

 بالعمليات العمال شرائح مختلف خبرة لىوع ،باإلنتاج ةالخاص   الدراسة لىع فيتوق   الصناعي اإلنتاج 

 أي   يوجد فال الفالحي اإلنتاج اأم   .المرغوب اإلنتاجي الحجم تحقيق إلى غالبا يؤدي ما وهو اإلنتاجية،

  .سلبا عليه يؤثر امم  ، الطبيعية للعوامل خاضع األحيان من كثير في هألن   ،حكمهي مقياس

 :الفالحي التمويل سياسة نجاح شروط -ثانيا

 سياسة وضعتطل ب ي الفالحي القطاع في التمويل عملية من المرجوة األهداف إلى لوصولإن  ا     

 ستغل  ت أو نفقت أن يجب الفالحي للقطاع المنوحة قروضال أن   من دوالتأك   المتابعة وذلك من خالل ،يدةرش

 من المرجو أو المرسوم الهدف نفس هي القرض هذا نتائج تكون حتى ،اله طةالمخط   المجاالت في
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 هامن كبير جزء تحويل إلى ييؤد   قد استعمالها مراقبة بدون القروض تقديم عملية ن  ، ألاالقتراض سياسة

 غير خرىأ مجاالت في االستثمار أو كاالستهالك لها دالمحد   النطاق عن خارجة استعماالت إلى

 .(1)فالحية

 :(2)التالية األسس تراعي أن عليها ناجحة الفالحي التمويل سياسة تكون وحتى     

 اإلنتاج يكون حتى ،الفالحية اإلنتاجية بالعمليات القيام في الحديثة األساليب باعإت   الفالحين على 

 ؛الفالحي التمويل مخاطر من التقليل وبالتالي ،أوفر

 الدورات زيادة أن   كما، باإلنتاج رتبطت التي المخاطر من التقليل إلى ييؤد   الفالحي اإلنتاج عتنو   إن 

 ؛اإلنتاجية العملية في الالزم المال رأس دوران سرعة على تعمل لألرض اإلنتاجية

 على المحافظة بهدف وذلك ،له الالزمة باإلمكانيات البالد في الفالحي التسويق جهاز مدع  يُ  أن يجب 

 التزاماته، بمختلف الوفاء يستطيع حتى الظروف أحسن في منتجاته تسويق للفالح تضمن التي األسعار

 يعتبر والتي ...وغرف التبريد المخازن الطرق، النقل، اإلنتاج، وسائل توفير في اإلمكانيات هذه لتتمث  و 

 ؛لها الحاجة أمس   في القطاع

 متغي رة، لذلك يجب أن يأخذ النظام االئتماني بعين  إن  إمكانيات الفالح محدودة وأسعار المحاصيل

ض ، كما يجب أن تكون مواعيد سداد القرو (منخفض نسبيا)االعتبار تقديم القروض بسعر فائدة مناسب 

 تبعا لمواعيد استالم الدخل وفي شكل أقساط تسهيال للدفع؛

 ن ليست لهمــــــالفالحي نم ذلك أن  العديـــــــد ــــة،س على الحيازة وليس الملكيح االئتمان يجب أن يؤس  ـــــــــمن 

                                                 
 .022، صالمصدر سبق ذكره، محمدبويهي  (1)
 : انظر في ذلك (2)
 .060،061، ص صالمصدر سبق ذكرهبويهي محمد، -
، "دراسة حالة الجزائر: سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفالحي في ظل اإلصالحات االقتصادية"(: 5116) سمينة عزيزة، بن سمينة دليلة، بن-

 55و  50المنعقد  يومي  -دراسة حالة الجزائر والدول النامية-سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسساتالملتقى الدولي حول 
 .1،2ص صالجزائر، ، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة، 5116مبر نوف



 التنمية املستدامةحتقيق التوّجهات الرئيسية للقطاع الفالحي يف سياق : الفصل الثاني

 

 

099 

 ملكية ثابتة، وهذا يقي د من طاقتهم على االقتراض؛ 

 المؤس سة الُمقرضة أن تضع خط ة بسيطة توض ح فيها شروط اإلقراض، حتى يستطيع كل  يجب على

 عملية كل ألن   فالح وخاص ة صغار الفال حين االستفادة من هذه القروض واستخدامها في الوقت المناسب،

 ؛للمنتوج بالضرر ييؤد   قد بأسبوع العملية وقت تفوا األحيان من كثير وفي ،المحدد وقتها لها إنتاجية

  يجب تحديد قيمة القروض على أساس قواعد منظ مة يراعى فيها خصوصيات مناطق اإلنتاج وطبقات

القيام بهذه المهام  سات االئتمان، حتى تصبح قادرة علىالمقتر ضين، وهذا التنظيم يحتاج إلي تدعيم مؤس  

 .بكفاءة، وخاصة بالنسبة لصغار الفالحين

  يجب أن ال تتوق ف وظيفة  افي األغراض التي صرفت من أجلها، كميجب استخدام القروض الفالحية

ن ما يجب عليها متابعة استخدامها في األغراض التي منحت من أجلها،  البنوك على منح القروض فقط، وا 

كما يجب التأك د من أن  استخدامها سوف ُيعطي إيرادا يكفي لتسديد ودفع الفوائد عليه، مع ترك ربح 

 . مناسب للفالح

 التأمين الفالحي: المطلب الثالث

 التأمين شركات تلعبه الذي الرئيسي الدور خالل من والحيوية ةالهام   من القطاعات التأمين قطاع يعد       

 ، إذ يلعب التأمين دورا كبيرا فيخاص بشكل الفالحي عام والقطاعل االقتصادية بشك المنظومة في

 وتعظيم الفالحين دخل استدامة يعمل على تنمويا هدفا كونه حيث من الفالحي فالتأمين. التنمية الفالحية

 إلى يؤدي مم ا وتعويضهم عن الخسائر الممكنة، المخاطر التي تصيب محاصيلهم وتقليل ربحهم،

 لألمن تحقيق من عنه ينجم وما الفالحي القطاع واستقرار رتطو   وبالتالي اإلنتاج، على تشجيعهم وتحفيزهم

 استحداث إلى باإلنسان أد ى للمخاطر عرضة األكثر القطاعات بين من الفالحي القطاع الغذائي، فكون

 .التأمينية التغطيات من العديد ميقد   الذي خدمات التأمين الفالحي
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 مفهوم التأمين الفالحي: الفرع األول

 محتملة، خسارة ضد للحماية المستخدمة المخاطر إدارة أشكال من شكل هو عموما التأمين   

 ويهدف. الفالحية الشركات قبل من إذ يستعمل التأمين، منتجات من خاص منتج هو والتأمين الفالحي

 كبيرة مجموعة على الخسائر هذه أعباء الفالحون، وذلك بتوزيع التي قد يتعر ض لها الخسائر تقليل إلى

 إنه بل فقط، المحاصيل على التأمين على ال يقتصر الفالحي التأمين أن   كما المشاركين، الفالحين من

 .(1)البالستيكية تربية المائيات والبيوت الغابات، الخيول، الماشية، أيضا يشمل

 وأهميته دور التأمين الفالحي: الفرع الثاني

المناخية، وقد  المخاطر إلدارة فع الة أداة الفالحية، كونه التنمية في رئيسيا دورا الفالحي التأمين يلعب     

الفالحي الدور الذي حد دت وزارة الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية ممث لة في الصندوق الوطني للتعاضد 

 :(2)كما يلي مين الفالحيأالت ؤد يهيمكن أن ي

 والريفي؛ التراث الفالحي على المحافظة 

 النشاط الفالحي؛ الدخل، وتكريس من أدنى حد ضمان 

 البنك؛/الفالح المالية المالءة ضمان 

 الغذائي واستقرار االقتصاد الوطني األمن ضمان. 

 للنجاح كبيرة فرص وله الفالحون به يقبل للتطبيق قابل مناسب فالحي تأمين برنامج يتبن   حالة وفي     

 :(3)هاأهم   اإليجابية النتائج من الكثير إلى يؤدي قد ذلك فإن   في اإلقليم،

                                                 
(1)

 Ramiro Iturrioz, (2009):  "Assurance Agricole", série de Fiches d'Information sur l'Assurance (Numéro 12), 

Groupe Banque Mondiale: Washington, p p5,6. 
(2)

 M A D R, (2011): "Le rôle des Assurances Agricole dans le développement de la politique du renouveau 

Agricole et Rural", disponible sur site:      (13/05/2014) 

http://www.minagri.dz/pdf/ateliers/commu%20tic/Communication13.pdf 
، الملتقى الدولي التاسع "-9119/9102دراسة حالة الجزائر خالل الفترة -دور التأمين في دعم التنمية الزراعية"(: 5101)عامر أسامة،  (3)

، كلية 5101نوفمبر  51و  53المنعقد يومي  استدامة األمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية الدوليةحول 
 .6صالجزائر، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، 

http://www.minagri.dz/pdf/ateliers/commu%20tic/Communication13.pdf
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 مم ا ينعكس  دخله، استقرار على يساعد وهذا الرديئة، المواسم في الفالح هايتكبد   التي الخسائر تخفيف

في  المزارعين صغار تثبيت على يعمل كما الوطني، االقتصاد وعلى الفالحة قطاع علىبشكل ايجابي 

 ومزارعهم؛ راهمقُ 

 عن  وكبديللقروضهم  كضمان يصلح المقر ضة؛ ألن ه للمؤس سات الفالحين صغار وصول يسه ل

 يمتلكونها؛ ال ربما التي التقليدية الضمانات

 لهذا  والمستثمرين الفالحين من كبير عدد الرأسمالي، وولوج والتراكم الفالحة في االستثمار تشجيع

 القطاع؛

 على  المؤم نين لدى المقترضين التسديد قدرة تقوية عبر الفالحي اإلقراض مؤس سات استدامة تعزيز

 وممتلكاتهم؛ مزروعاتهم

 اإلنتاج؛ وتحسين زيادة على تساعد حديثة تكنولوجية أساليب بتبن ي للفالحين أكبر ثقة إعطاء 

 على  وسجالت فالحية المزارع مستوى على مزرعية بسجالت االحتفاظ ظاهرة تكريس على يعمل

المؤم نين  قاعدة توسيع أجل من ومفيدة دقيقة بيانات قاعدة يشكل مم ا التأمين، وشركات الدولة مستوى

 .التأمين في متقد مة أساليب تطبيق باإلضافة إلى نة،المؤم   والمحاصيل

 التسويق واإلرشاد الفالحي: المطلب الرابع

يعتبر التسويق واإلرشاد الفالحي من أهم  الموضوعات ذات العالقة بالقطاع الفالحي، حيث يعتمد      

نجاح هذا القطاع بشكل رئيسي على نجاح عمليات اإلرشاد والتسويق الفالحي، إذ ال فائدة من عملية 

ق ويباع لضمان ديمومة المؤس   كما أن  اإلرشاد . ة اإلنتاجسات اإلنتاجية واستمرار عملياإلنتاج إذا لم يسو 

هو حلقة التواصل بين الفالح وأرضه ووسيلة لتعميق معارفه وتكييفها وفق المعطيات الخارجية، مم ا يعود 

 .بالنفع عليه وعلى القطاع الفالحي ككل
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 التسويق الفالحي: الفرع األول

 ذلك أن   المؤث رة؛ والمتغي رات البيئة مع تماشيا التسويق، وذلك لنظام ماس ة بحاجة الفالحي إن  القطاع     

 بالنسبة أمان أقل   الفالحية للسلع المستهلك إذ يعد   اضطرابا، االقتصادية القطاعات أكثر من هذا القطاع

 .وتذبذب األسعار بالوفرة يتعل ق فيما خاص ة األخرى، للسلع

 :مفهوم التسويق الفالحي -أوال

 الفالحية السلع قتدف   تسهيل إلى الهادف المرن النظام ذلك" بأن ه الفالحي يعب ر عن التسويق     

 المناسبة والنوعيات واألسعار استهالكها، باألوضاع أماكن إلى إنتاجها بها من أماكن المرتبطة والخدمات

 .(1)"العملية الفالحية أطراف كافة من والمقبولة

المشروع التي تتعل ق بتدف ق السلع الفالحية أداء كامل أنشطة "كما يعر ف التسويق الفالحي على أن ه 

 .(2)"والخدمات من مراكز اإلنتاج الفالحي إلى المستهلك

ويعتبر التسويق الفالحي انجاز األنشطة التجارية التي تتضم ن تدف ق السلع والخدمات من نقطة      

 .(3)ظهور المحاصيل والمنتجات لغاية وصولها وبأي  شكل كان إلى المستهلك األخير

ة عام ة، إال  أن  األمر ال رغم أن  المفاهيم السابقة ال تخرج في مضمونها عن مفاهيم التسويق بصف     

من اختالفات لدى تسويق المنتوجات الفالحية من الناحية العملية، ويعود ذلك إلى الخصائص  ايخلو 

المنتجات؛ فعملية اإلنتاج في الفالحة الممي زة لكل  من اإلنتاج الفالحي والمنتجات الفالحية واستهالك هذه 

تختلف عن عملية اإلنتاج في الصناعة، كما أن  المنتوجات الفالحية تختلف هي األخرى عن المنتوجات 

الصناعية، حيث يختلف فيها العرض والطلب ومرونتها، كما تختلف فيه طرق تكوين األسعار وطرق 

 ض الجوانبـــــــــــــ، وفي بع(المسالك التسويقية)ع ـات التوزياكتشافها، باإلضافة إلى اختالفات واضحة في قنو 

                                                 
 .02ص ،عمان، األردن: ل للنشر والتوزيع، دار وائ"التسويق الزراعي"(: 5111)، محمدعبيدات  (1)
 .10، صالمصدر سبق ذكره، عاكفالزعبي  (2)
 .05ن، صردعمان، األ: حامد للنشر والتوزيع، دار "مبادئ التسويق الزراعي"(: 5110)أبي السعيد الديوه جي،  (3)
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 .(1)الوظائفية التسويقية

 :أهداف التسويق الفالحي -ثانيا

    يمن المنتج إلى المستهلك، وف إن  الدور األساسي للتسويق الفالحي هو نقل المنتجات الفالحية     

 :(2)ميدان التسويق الفالحييلي إشارة إلى أهداف المؤس سات العاملة في  ما

وهي عبارة عن عملية تجميع المواد األولية الفالحية والمنتجات : تركيز وتجميع اإلنتاج الفالحي .0

االستهالكية في نقطة محلية ومن ثم  مركزية من المنتجين الفالحي ين، وذلك بهدف القيام بالوظائف 

سة ج إلى مراكز االستهالك، حيث تقوم المؤس  التسويقية الالزمة لتوصيل هذه السلع من مراكز اإلنتا

ار الجملة أو من المنتجين العاملة في ميدان التسويق الفالحي بتجميع المنتجات الفالحية سواء  من تج  

لكي ...( تعبئة، تغليف)على هذه المنتجات  مباشرة، ثم  القيام بالعمليات التسويقية المختلفة( الفالحين)

 .محلي أو الدوليتكون مهي أة للتسويق ال

وتعني التحك م في العرض حت ى يتوازن الطلب من حيث الزمن والكمية  :الموازنة بين العرض والطلب .9

هذا إلى أن  اإلنتاج الفالحي ال ُينت ج  عودرجة الجودة، أي ايجاد تعادل بين قوتي العرض والطلب، ويرج

وفقا لطلب المستهلكين وأذواقهم، فاإلنتاج الفالحي يتعر ض لتغي رات طبيعية بسبب تأثير العوامل الطبيعية 

في اإلنتاج، فضال عن طبيعة اإلنتاج الموسمية واالستهالك الدائم، فعلى سبيل المثال يمكن تخزين 

نة، كذلك نقلها من مكان إلى آخر حسب كمية الطلب، وبذلك يمكن تفادي المنتجات الفالحية لمد ة معي  

إغراق األسواق في فترات أخرى، مم ا ينتج عنه تقل بات كبيرة في أسعار المنتجات الفالحية، وكذلك أضرار 

همية التسويق الفالحي كمرحلة تقوم بعملية التوفيق بين العرض أمالية بالمنتوج الفالحي، ومنه تبرز 

لطلب، وتوض ح أهمية التخزين ووسائله المختلفة التي تعمل على تحقيق هذا التوازن المطلوب من خالل وا

                                                 
 .10، صالمصدر سبق ذكره، عاكفالزعبي  (1)
ماجستير في علوم ، رسالة "دراسة تسويق التمور في الجزائر: تسويق المنتوج الزراعي كإستراتيجية للدخول لألسواق الدولية"دحو سليمان،  (2)

 .90ورقلة، الجزائر، صاالقتصادية، جامعة  غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم -فرع التجارة الدولية-التسيير
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تجد ( الخامات الفالحية)تصريف المنتجات بعد دخولها إلى األسواق المركزية، فالمواد الفالحية األولية 

ار الجملة ية توز ع بواسطة تج  طريقها إلى مؤسسات الصناعة التحويلية، بينما المواد الغذائية االستهالك

 .على جميع المراحل التي تجتازها السلعة في أماكن تجميعها حت ى وصولها إلى المستهلك

 السوقي، السعر من أعلى بمستوى األسعار تحديد في للحكومات دور من البد   ،التسعير إطار وفي     

 تقوم أخرى حاالت وفي األساسية، الغذائية المواد حالة في وبالذات إستراتيجي كمخزون الفائض شراء ثم  

 العالقة ذات والسياسات اإلستراتيجيات إطار في مباشرة غير أو مباشرة بصورة اإم   ين،فالحال بدعم الدولة

 التسعير ريتأث  كما  .يفالحال اإلنتاج وتطوير تنمية على مباشرة رتؤث   التيو  ي،فالحال بالقطاع المباشرة

 .(1)الصرف وسعر مالتضخ   التومعد   لإلنتاج الحقيقية بالتكاليف

 اإلرشاد الفالحي: الفرع الثاني

يعتبر اإلرشاد الفالحي كعامل من عوامل التنمية الفالحية، كونه يعد  عنصرا يرك ز على النواحي      

 .حيتطوير التقني والعلمي لعناصر اإلنتاج الفالالالنوعية واالجتماعية للفالح، إلى جانب 

 :مفهوم اإلرشاد الفالحي -أوال

 الريف أهل منه مساعدة والقصد المدرسة، غير في فالحلل اعام   تعليميا يعتبر اإلرشاد الفالحي أسلوبا     

 اتمحط  و  األبحاث معاهد به توصي بما األخذ اإلقناع طريق عن فيه مونيتعل   إذ أنفسهم، مساعدة على

 بمستوى واالرتقاء الدخل زيادة بالتاليو  ،اإلنتاج زيادة إلى النهاية في يؤد ي بماو  ،الفالحية التجارب

 .(2)معيشتهم

 جرى فيمن أجزاء التنمية، إذ يعد  عملية متحر كة تعتمد على نتائج البحوث التي تُ  اجزء يعتبرو      

 ل  ـــــــــواألفكار في الميدان الفالحي، وبذلك تحت االكتشافاتالميادين التطبيقية، لتحاول دائما تقديم المزيد من 

                                                 
 .95، صالمصدر سبق ذكرهغردي محمد،  (1)
 .3صمصر،  اإلسكندرية،: ، دار المطبوعات الجديدة"الزراعي اإلرشاد علم أساسيات" (:0925)، دالسي العادلي أحمد (2)
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 .(1)(الفالح)والتطبيق الميداني ( الباحث)الجزء المهم  في السلسة التي تربط بين البحث العلمي 

 :أهمية اإلرشاد الفالحي -ثانيا

ة القواعد مخـتلف تطبيق إن         يكون لها بعض وأن بد   ال منها؛ واالستفادة اإلرشادي بالنشاط الخاص 

في  ألهميته نظرا وذلك األهداف المنوطة به، تحقيق من اإلرشاد لجهاز تسمح التي واآلليات القواعد

 . الفالحية التنمية عملية

 :(2)وفي ما يلي بعض أهداف اإلرشاد الفالحي     

 لمختلفاألمثل  االستخدام خالل من وتحسين وسائله اإلنتاج تطوير طريق عن الفالح دخل زيادة 

 .للمزرعة اإلنتاجية الكفاءة زيادة على والعمل اإلنتاج، عناصر

 حلول إيجاد في والتفكير السليم ةبدق   مشاكلهم تحديد على وقدرة إدراكا أكثر وجعلهم الريف سكان توعية 

 ؛النفس على روح االعتماد وبث   والتعاوني، الجماعي والعمل المبادرات الفردية تشجيع مع لها،

 والخبرات من المعارف ومفيد جديد هو ما بكل   وتثقيفهم، وتزويدهم للفالحين المعرفية اآلفاق توسيع 

 كما والخاص ة، حياتهم العامة على ذلك وصدى أحداث من حولهم يدور بما وتعريفهم الفالحية، وتدريبهم

 إنشاء في الدولة بتدخ ليكون  وهذا العام، بالمجتمع األسرة وعالقة المحلي بمجتمعه الفرد عالقة يتناول

 الفالحين؛ تعليم مدارس أو الفالحي لإلرشاد مراكز

 ذلكو وتطويرها،  مواردهم واستثمار أعمالهم إدارة من يتمكنوا كي الريفيين تدريب ويضاف إلى ذلك     

 ويتم  . تنافسية نوعية ذو للتصدير وفائض للمستهلك، ذاتي اكتفاء وتحقيق إنتاجا وفيرا ومتنو عا، لتعطي

 :(3)التالية النقاط وفق إلى هذا الهدف الوصول

                                                 
فرع تحليل -، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"دور اإلرشاد الفالحي في التنمية الفالحية في الجزائر"(: 5119)، معزوزفتح اهلل  (1)

 .3غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، ص -اقتصادي
 .09ص، المصدر سبق ذكرهبن الحبيب طه،  (2)
 .51، صالمصدر نفسه (3)
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 وتنظيمها؛ الفالح معارف تحسين 

   الحديثة؛ التقنيات التكوينية، وتلقينهم الفالحين احتياجات سد  

 الفالح معيشة مستوى بالمعيشة، ويتأت ى ذلك برفع الخاص ة الفالحين احتياجات االعتبار بعين األخذ 

 .الفردي ودخله

قات اإلرشاد الفالحي في الدول النامية هي عدم التوافق بين        سياساتوتجدر اإلشارة أن  من أهم  معو 

 يجعل بما والتنسيق التكامل ماعدان ويرجع ذلك إلى الفالحية، البحوث ونتائج الفالحي واإلرشاد البحث

 القطاع مشاكل كل   لحل   مهي ئة غيربشكل يجعلها  أكاديمي   طابع الجامعية ذات الفالحية البحوث

 ساتمؤس   بين واالرتباط صالاالت   وقل ة ضعف من الفالحي يعاني القطاع أن   إلى باإلضافة الفالحي،

 المتاح المال رأس وقل ة التمويل ضعف إلى اإلشارة تجدر هذا المجال وفي ،الفالحي واإلرشاد البحث

قات يضاف إلى هذا ،الفالحي للقطاع  تحقيق قصد إتباعه يتم   الذي االقتصادي المنهج أخرى كغياب معو 

 .(1)االقتصادية والفعالية الكفاءة

 

 

 

 

 

 

                                                 
، جامعة ورقلة، الجزائر،                  (5العدد ) مجلة الباحث، "القطاع الفالحي بين الواقع ومتطلبات اإلصالح"(: 5113)باشي أحمد،  (1)

 .003،005ص ص
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 خالصة الفصل

 أساسي كمصدر الفالحة ألهمية نظراالوطني،  االقتصاد في استراتجيا قطاعا يشك ل القطاع الفالحي     

 ريؤث   الذي اسالحس   العصب يعتبر ، حيثالعمالة من عالية نسبة يستوعب وكقطاع ،األولية والمواد للغداء

 .كبيرة بدرجة األخرى بالقطاعات ويتأث ر

 العوائد على الحصول استدامة خالل من للتنمية االقتصادي بالبعد المستدامة يةفالحال التنمية تهتم  و      

 الموارد على يفالحال النشاط تأثير وتقليل البيئة على بالمحافظة البيئي وبالبعد ة،فالحال من المالية

 حقوق حفظ مع المستهلكين لجميع يصح   غذائي إنتاج على بالحصول االجتماعي وبالبعد الطبيعية،

 .ومتكامال شامال نظاما المستدامة ةيفالحال التنمية يجعل امم   واستمرارها، المستقبلية األجيال

 االستخدام خالل من وكافي صحي غذاء إنتاج إلى المستدامة التنمية الفالحية تسعى ،عام وبشكل     

 الطبيعية، الموارد على والمحافظة الفالحي اإلنتاج بين التوازن وتحقيق ،الطبيعية للموارد والرشيد الحكيم

 ،اجتماعيا وعادلة ،اقتصاديا ةعوناج بيئيا سليمة ممارستها تكون عندما مستدامة الفالحية التنمية وتعتبر

نسانيا ثقافيا ومالئمة  .شامل علمي منهج على وتعتمد ،وا 

وعلى صعيد آخر، تعد  السياسة الفالحية سبيل القطاع الفالحي للوصول إلى أهدافه، حيث تعمل      

على رسم اإلستراتيجيات المناسبة الواجب ات باعها لزيادة اإلنتاج والرفع من مردودية القطاع ككل، 

  ... .فرص شغل، وتنمية األوساط الريفيةباإلضافة إلى خلق 

اإلصالح الفالحي هو المنهج الذي تأخذ به العديد من الدول لتصحيح االختالالت على  لعل  و      

خططا وبرامج تنموية وفق ما يناسب إمكاناتها الحكومات ، ووفقا لذلك تضع الفالحي قطاعها مستوى

تت بع في ذلك العديد  الفالحية وتحقيق التنمية المستدامة، إذ دفع عجلة التنميةمن أجل ومواردها المتاحة، 

التمويل الفالحي، التأمين الفالحي، التسويق : من االستراتيجيات تدخل في إطار الدعم الفالحي، أهم ها

     .واإلرشاد الفالحي
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 تمهيـــــد

 يتوفر لما الجزائر، في االقتصادية التنمية في اإلستراتيجية القطاعات أهم   من يفالحال القطاع يعتبر     

 والمدخالت الغذائية المنتجات وتوفير النمو عجلة فعد في لهتؤه   وبشرية طبيعية ماتمقو   من عليه

 لنسبة المعيشة مستوى وتحسين الخام، المحلي الناتج وزيادة التحويلية، تالصناعا من للعديد الوسيطة

 .القطاع بهذا المرتبطة األخرى والخدمية اإلنتاجية األنشطة في للعاملين وكذلك الريف، سكان من كبيرة

كافية ألن تجعل منها قطبا  فالحيةالت مؤه  ملك تالتي  مناطق الوطن من بينقالمة والية تعد  و      

ذلك أن ها تتمي ز بخصوبة أراضيها  المجال،فهي تتمت ع بأهمية استراتيجية في هذا  ،ا بامتيازرعوي   الحياف

، والدو  ر الذي يمكن أن تلعبه الوالية في ومناخها المعتدل وموقعها الجغرافي الهام، وقابلية أراضيها للري 

ل دفعا قويا لتفعيل أن تشك  شأنها ة من كل هذه العوامل مجتمع .تطوير التنمية الفالحية محليا ووطني ا

، حفاظا عليها لألجيال القادمةوذلك  ،لها وتنشيط االقتصاد المحلي من خالل االستغالل األمثل والعقالني

 .وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

حي ة التي يحتلها القطاع الفالما هي المكان: كما يلي إلى طرح مجموعة من التساؤالت دفعكل هذا      

اإلطار  شك ليت امم  و  والية قالمة؟ ماهي اإلمكانات الفالحية التي تتوف ر عليها ؟وطنياالقتصاد الفي 

 هياكل وآليات دعم القطاع الفالحي بها؟أهم وتنظيم القطاع في الوالية؟ وما هي ساتي إلدارة س  المؤ 

 :ما يليكرئيسية  مباحث ةتقسيم هذا الفصل إلى أربع تم   ،وبناًء على ذلك     

 ؛االقتصاد الوطنيمكانة القطاع الفالحي في : المبحث األول 

 والية قالمة؛لاإلمكانات الفالحية : ثانيالمبحث ال 

 ؛وتنظيم القطاع الفالحي في والية قالمة دارةساتي إلاإلطار المؤس  : لثالمبحث الثا 

 والية قالمةليات دعم القطاع الفالحي في آهياكل و : رابعالمبحث ال. 
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 مكانة القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني: بحث األولالم

عن  يبدو من الضروري قبل دراسة واقع التنمية الفالحية في والية قالمة، إلقاء نظرة عامة ومختصرة     

 المؤش رات االقتصادية أهم  لموارده و التعر ض وذلك من خالل  ،لوطنيادور القطاع الفالحي في االقتصاد 

 .ة للقطاع الفالحي في االقتصاد الوطنياعد في تحديد األهمية النسبي  التي تسالكلية 

 لمحة عن اإلمكانات الفالحية في الجزائر: المطلب األول

 ومحور إفريقيا بوابة تعتبر حيث ،الجغرافي الموقع حيث من متاحة فرص ةعد   على الجزائر تحوز     

 فضال أوروبا، على مطل كلم 1.200 طوله احليس وشريط األوربية السوق من وقربها المغاربية الدول

 لقطاع كبديل الفالحي القطاع على تعتمد يجعلها، ومالية وبشرية وأرضية مائية موارد ةلعد   امتالكها عن

 .االقتصادية التنمية لتمويل المحروقات

 الموارد الطبيعية: الفرع األول

 .ألرضية والموارد المائيةويمكن التمييز في الموارد الطبيعية بين الموارد ا     

 :الموارد األرضية -أوال

الصادرة عن وزارة  ورد في التقارير اإلحصائيةتبعا لما ، فيةفالحال األراضي من هام   رصيد للجزائر     

الجزائر تُقد ر  ساحة الكل ية لألراضي العام ة في، فإن  الم2102لعام الحة والتنمية الريفية بالجزائر الف

من المساحة الكلية،  %21مليون هكتار؛ تحتل  األراضي القاحلة وشبه القاحلة ما نسبته  232بحوالي 

من المساحة  %2,01 يمث لمليون هكتار، أي ما  5,22 كما تبلغ المساحة الفالحية اإلجمالية حوالي

من % 21مليون هكتار، أي ما يقارب  8,4الكلية للبالد، وتشغل المساحة الفالحية المستغل ة حوالي 

وهذا ما  ،هكتار 0,24كما يقد ر نصيب الفرد من المساحة المزروعة بحوالي . المساحة الفالحية اإلجمالية

 المساحات فإن   وفي المقابل، .للزراعة الصالحة المساحة لزيادة الجزائر لدى حقيقية إمكانية وجود ديؤك  

  %01يقــــــارب ع ما ضــو ة، ما يعني خالمستغل   المساحة الفالحية من %02 سوى ُتمث ل وال ضعيفة المسقية
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 .(1)ية في بعض األحيانبات المناخية، وبالتالي انتاجية متدن  من الزراعات إلى التغيرات والتقل  

 :الموارد المائية -ثانيا

تزخر الجزائر بموارد مائية متنوعة سطحية وجوفية، تعود باألساس إلى التنوع الجغرافي والطبيعي      

زها عن غيرها من الدول واألقاليم العربية واإلفريقية، فكبر المساحة وتنوع التضاريس من العوامل الذي يمي  

 . المؤث رة على عملية التساقط المطري

 ومصادرها المياه كمية في كبير اختالف عنه نتج المناخ وتنوع الوطني التراب مساحة ساعت  ا ن  كما أ     

     امنه ،3م مليار 21 حواليب الجزائر في المائية الموارد رتقد  إذ  ،الجنوبي والقسم الشمالي القسم بين

 يـــــــــةالجوف يةالمائ واردــــــــــــالم من 3م مليار 1و ل،مابالش السطحية يةالمائ الموارد حجم 3م مليار 03

 قابلة المائية اردالمو  هذه من %15 نحوو  ،)الجنوب في 3م مليار 5و بالشمال 3م مليار2  هـــــــــــامن(

 .(2)ديللتجد

 : هي رئيسية موارد ثالثة إلى مصادرها بحسب الجزائر في المائية الموارد تقسيم يمكنو      

 :مياه األمطار  .1

، ويقد ر الحجم المتوس ط السنوي لمياه 2كم 120.320.2يغط ي اإلقليم الجزائري مساحة قدرها      

أن  هذه التساقطات المطرية تمس  أساسا شمال البالد، ، إال  3م مليار 12,5األمطار في الجزائر بحوالي 

الهضاب العليا سوى  المنحدرة في ال تستقبل األحواضو  ،ية وحدهافي المنطقة التل   %01وتترك ز بمقدار 

 .(3)ضئيلة جد امن مياه األمطار، بينما تعود إلى المناطق الصحراوية سوى كميات  01%

 
                                                             

 :انظر في ذلك (1)
-Ministère de l’Agriculture et du développement rural (MADR), (2012): "Evolution de la répartition générale 

des terres (2000-2011)", Algérie. 

-MADR, (2013): "La sécurité alimentaire en Algérie", publication spéciale. Algérie 
(2)

 Boualem Remini, (2005): "La problématique de L’eau en Algerie", Office des publications universitaires: 

Alger, Algérie, p14. 
مجلة األكاديمية للدراسات اإلجتماعية ، "تشخيص الواقع وآفاق التطوير: سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر"(: 2110)د، بلغالي محم (3)

 .12، جامعة الشلف، الجزائر، ص(2العدد ) واإلنسانية
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 بين جغرافيا توزيعها ريتغي   ،3م مليار 011و 05 مابين األمطار لسقوط لسنويا المتوسط يتراوحو      

 نسبة مثلي ما للتبخر، ضيتعر   منها3 م مليار 21 أن حيث الصحراء، شمال ومناطق الساحلية المناطق

 تغذية في تساهم فقط3 م مليار 3,5 إلى عيوز   3م مليار 01 في المتمثل والباقي ،%22 إلى 21%

 3م مليار 12,5بينما  الشمال، مناطق أغلب به تتميز الذي االنحدار بسبب ذلك الجوفية، لمائيةا الطبقات

 مباشرة تتدفق3 م مليار7,3 و السدود، في3 م مليار 5,2 بحوالي منها ليحتفظ والوديان، األنهار في قتتدف  

 .(1)المالحة والشطوط البحر في

 :المياه السطحية .2

 السطحية المائية الموارد روتقد   واألنهار، المائية المحاجر السدود، في سطحيةال المياه مصادر تتمثل     

 ومن، الجنوب إلى الشمال من جغرافيا موزعة هاأن   حيث السنة،/3م مليار13 و السنة/3م مليار 9,8 بين

 الهضاب وأحواض 3م مليار 11,1 على (الشمال) المتوسطية األحواض تحتوي إذ الغرب، إلى الشرق

 السدودوتعتبر  .(2) 3م مليار 0,6 على فتحتوي الصحراوية األحواض اأم   ،3م مليار  0,7على ياالعل

بقدرة  2103سد  سنة  11ا حوالي ، حيث بلغ عددهالجوفية المياه بعد الجزائر في للمياه الثاني المصدر

 .(3) 3مليار م 1فاقت استيعابية 

 :المياه الجوفية .3

 ألف 01ونحو  صغير، بئرألف  60 وحوالي مائية طبقة 147 وجود إلى العلمية التقديرات تشير     

السنة،  في 3م مليار 7 نحوب استغاللها الممكن الجوفية المياه كمية رتد  قُ كما  عميق، بئر ألف 23و ينبوع

 ةـــــــمستغل   للشمال بالنسبة (.السنة/3م مليار 5) والجنوب، (السنة/3م مليار 2) الشمال بين عةموز  وهي 
                                                             

(1)
 Boualem Remini, Op.cit, p17. 

شكاالت اإلكتفا  الااتيالقطاع الفالحي في الجزائر بين اإل"(: 2102)عماري زهير،  (2) ، "1891دراسة قياسية منا سنة : مكانات المتاحة وا 
 22و  23المنعقد يومي  استدامة األمن الغاائي في الوطن العربي في ضو  المتغيرات والتحديات االقتصادية الدوليةالملتقى الدولي التاسع حول 

 .0سيير، جامعة الشلف، الجزائر، ص، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت2102نوفمبر 
، الملتقى الوطني األول "الزراعة الجزائرية بين شّح الموارد المائية وتحديات األمن الغاائي"(: 2103)معطى اهلل خير الدين، عمراني سفيان،  (3)

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ، معهد2103ماي  22و  21المنعقد يومي  حوكمة المياه في الجزائر كمدخل لتحقيق األمن المائيحول 
 .2التسيير، المركز الجامعي لميلة، الجزائر، ص
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 طبقات في األمطار مياه من بيتسر   ما طريق عن سنويا دوتتجد   ،(السنة/3م مليار 1,8) %01ة بنسب

 الكبرى الجوفية الطبقات في تتمركز (%15) الجوفية الموارد هذه من األكبر الحجم أن   حيث األرض،

 في مائي مخزون نم الجزائركما تستفيد  .(1)العليا الهضاب عنابة، سهل الصومام، الحضنة، لمتيجة،

 في منها %11 نسبة، 3ر ممليا ألف 21 حواليب ريقد   الجوار دول عم تتقاسمها التي الجوفية المناطق

 .(2)سنويا 3ألف مليار م 22 حوالي يعادل ما أي الجزائر،

 الموارد البشرية: الفرع الثاني

ر اجمالي السكان ، وقد  2103ألف شخص سنة  00.012بلغ اجمالي السكان النشطين بحوالي      

بلغ عدد السكان  كما .من اجمالي السكان %22ألف شخص، أي ما يمث ل  01.122المشتغلين بحوالي 

 . من اجمالي السكان المشتغلين %33ألف ساكن، أي ما يمث ل  3.531الريفيين حوالي 

ألف عامل،  01.122حوالي  2103بلغ حجم اليد العاملة الكلية بالجزائر سنة وعلى صعيد آخر،      

من اجمالي العمالة  %1,01ألف عامل، أي ما يمث ل  0.020وقد رت حجم اليد العاملة الفالحية بحوالي 

، (2103 2112)عامل خالل الفترة  ألف 0.251 بحوالي الفالحية العاملة اليد طمتوس  ر د  وبهذا قُ . الكلية

على  2103و 2112عامي  خالل عامل ألف 0.101و عامل ألف 1.633 بين العاملة اليد وتراوحت

 .(3)أخرى إلى سنة منتذبذبا  شهدت حيثالتوالي، 

 الموارد الرأسمالية: الفرع الثالث

 األشجار الحيوانية، بالثروة الفاو منظمة حسب يفالحال الرأسمالي المورد عن التعبير يمكن     

  .الحيواني الناتج في تخدمةالمس والهياكل األراضي تحسينات نفقات لفالحية،ا المكننة المزروعة،

 وتراوحت ،(2110-2111) ةتر الف اللخ دوالر مليار  13,61حوالي يحفالال المال رأس طمتوس  وبلغ     
                                                             

شكاالت اإلكتفا  الااتي"عماري زهير،  (1) ، المصدر سبق "1891دراسة قياسية منا سنة : القطاع الفالحي في الجزائر بين اإلمكانات المتاحة وا 
 .0ص ذكره،

 .2ص ، المصدر سبق ذكره،"الزراعة الجزائرية بين شّح الموارد المائية وتحديات األمن الغاائي"، معطى اهلل خير الدين، عمراني سفيان (2)
(3)

 Office National des Statistiques (ONS), (2013): "Activité, Emploi & Chômage AU 4ème Trimestre 2013", 

publication N°653, Algérie, p12. 
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 2000 عامي خالل دوالر مليار 14,20 ومليار دينار  12,99 بين الصافي يفالحال المالأس ر  قيمة

 منتظما ارتفاعا شهد حيث ،فترةنفس ال خالل الردو  مليار1,2  بنحو الزيادةت ر وقد   التوالي، على 2110و

 .(1)دوالر مليون 03 حواليب يقدر سنوي زيادة بمعدل أخرى إلى سنة من

-2111)وحدة خالل الفترة  00.121 عدد الجرارات حواليمتوس ط يخص  المكننة، بلغ وفيما      

رات بين(2112 ، 2112و 2111امي خالل ع وحدة 012.520وحدة و 05.101 ، وتراوح عدد الجر 

وقد ر معد ل  .(2)سنويا %13,0، وبمعد ل نمو %2,0وحدة، أي بنسبة  2.202وقد رت الزيادة بنحو 

عرف كما . هكتار 10هكتار تقريبا، وهو يعادل نظيره في تونس بجر ار لكل   12المكننة بجر ار لكل  

كغ لكل  02معد ل  االستخدامبلغ حجم فعلى سبيل المثال  ؛استخدام األسمدة تطو را خالل السنوات األخيرة

، ليأخذ منحى تصاعديا خالل السنوات الالحقة، ويحق ق 2110سنة من المساحة الفالحية المستغلة هكتار 

كغ  2,02معد ل حق قا بذلك ، م2102سنة من المساحة الفالحية المستغة  كغ لكل هكتار 1,20معد ل 

 .(3) (2102-2110)لكل هكتار كمتوس ط للفترة 

 الغذائية احتياجاتها تلبية من تمك نها وموارد مائية هام ة للزراعة صالحة أراضي تملك الجزائر إن       

حداث األساسية، الغذائية المواد من في العديد االكتفاء الذاتي وتحقيق  هذا في مستدامة فالحية تنمية وا 

 .ةــالضروري والبشرية والمالية المادية مواردال وبتوفير بطرق حديثة والمياه األراضي هذه استغل ت إذا القطاع

  مساهمة القطاع الفالحي في تكوين الناتج المحلي الخام: المطلب الثاني

لقد عرف الناتج الفالحي في الجزائر تطورا ملحوظا خالل العشرية األخيرة، والتي تزامنت مع التجديد      

 :ل المواليكما هو موض ح في الجدو  الفالحي الذي عرفته البالد

                                                             
شكاالت اإلكتفا  الااتيالقطاع الفال"عماري زهير،  (1) المصدر سبق ، "1891دراسة قياسية منا سنة : حي في الجزائر بين اإلمكانات المتاحة وا 

 .01ص ذكره،
 
)2(

 FAOSTAT,  "Division statistique (2000-2009)" , disponible sur site: 

http://faostat3.fao.org/browse/I/RM/F                                (22/10/2105)  

 (21/00/2102)  :على الموقع، "مؤشرات الزراعة والتنمية الريفية"(: 2102)البنك الدولي، قاعدة بيانات : انظر في ذلك (3)
http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS/countries 

http://faostat3.fao.org/browse/I/RM/F
http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS/countries
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 (1-3)الجدول 
 (2113-2111)رات الناتج الفالحي في الجزائر خالل الفترة تطور مؤشّ 

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر
-ONS, (2014): "Les Comptes Economiques en volume de 2000 à 2013", publication N°601, Algérie. 

 ."2112التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 2112)صندوق النقد العربي، -  : د في ذلك علىاعتمتم  اال *
 ."2118التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 2101)صندوق النقد العربي، -                              

 ."2111التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 2100)صندوق النقد العربي، -                              
 ."2113التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 2102)صندوق النقد العربي، -                              

 ."2112االقتصادي العربي الموحد  التقرير"(: 2105)صندوق النقد العربي، -                              

 في الناتج الفالحي امستمر   ا، نالحظ أن  هناك تزايدأعاله من خالل القراءة الوجيزة لمعطيات الجدول     

 1.627,8و مليار دينار 346,2 بين قيمة الناتج الفالحي تراوحت إذ، (2103-2111)خالل الفترة 

مليار دينار، أي  0.220,1 وقد رت الزيادة بنحو، تواليعلى ال 2103و 2111 مليار دينار خالل عامي

وتعود هذه الزيادة إلى . طيلة عشرية كاملة %5,21 نحول النمو السنوي معد   وبلغأضعاف،  2حوالي 

لى  م من جهة، وا  زتالتي  أيضا استمرار تطبيق السياسات الفالحيةارتفاع معد الت التضخ   دور النشاط عز 

 تطبيق القوانينو ية الحديثة، فالحالتوس ع في استخدام األساليب الذلك من خالل و الجزائر، في الفالحي 

عة لزيادة حجم اإلنتاج وتحسين مردوديته كالسعر التحفيزي  نشاء نظام ضبط أسعار لإلنتاج،المشج   وا 

 إلى تأمين باإلضافة اإلنتاج،المنتوجات الفالحية الواسعة االستهالك التي تسمح بامتصاص فائض 

 على دعم أسعار مستلزمات اإلنتاج الفالحي من العملو الحين من خالل صناديق التعاضد الفالحية، الف

 ...أسمدة ومبيدات وبذور ذات نوعية وغيرها

                                                      السنوات               
 البيان                                                                      

2111 2113 2112 2112 2119 2118 2111 2111 2112 2113 

 الناتج المحلي اإلجمالي 
 16.569,3 15.843,0 14.519,8 11.991,6 0.012,0 11.043,7 9.352,9 7.562,0 5.252,3 4.123,5 (ار دينارملي)

 الناتج الفالحي 
 1.627,8 1.421,7 1.183,2 1.015,3 931,3 727,4 708,1 581,6 515,3 346,2 (مليار دينار)

مساهمة الناتج الفالحي 
في الناتج المحلي 

 (%) اإلجمالي
8,4 9,8 7,7 7,5 6,6 9,2 8,4 8,2 9,0 9,8 

نصيب الفرد من الناتج 
 *(دوالر)الفالحي 

151 186 221 201 323 312 310 230 220 551 
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 م إلىـسأن  هناك تباينا في حجم الناتج الفالحي من مو  إال  وعلى غرار ارتفاع قيمة الناتج الفالحي،      

مساحات واسعة من األراضي  العتمادناخية غير المواتية، نظرا آخر، ويعزى ذلك إلى الظروف الم

يصعب إذ من إجمالي المساحة المزروعة،  %22الفالحية على الهطول المطري، حيث تقد ر بحوالي 

هة للري الفالحي %11مع العلم أن  ما يقارب  ،التحكم بإنتاجيتها المحصولية  .(1) من المياه موج 

 ،2103اإلجمالي سنة من الناتج المحلي  9,8%ناتج الفالحي بالجزائر حوالي أصبح يمث ل ال وبذلك     

خالل  %2,0و  %2,2بين  هذه النسبةتراوحت إذ ، (2103-2111)كمتوسط للفترة  8,3%و نسبة 

 :الفترة المدروسة كما هو مبي ن في الشكل التالي

 (1-3)الشكل 
 م في الجزائر تطور مساهمة الناتج الفالحي في الناتج المحلي الخا

 (2113-2111)خالل الفترة 

 
 (.0-3)الجدول من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات  :رالمصد

 ةـــالنسبي ارتفاع األهمية اءجر   باطرادالمالحظ أن  مساهمة الفالحة في الناتج المحلي الخام تتناقص و      

 حيث قد رت بترولية ضخمة، اردلما تزخر به الجزائر من مو ذلك  ؛المحروقات والخدمات لقطاعي

 في حــــــــــــــض  كما هو مو  2103سنة على التوالي  %23و %31المحلي الخام بحوالي  مساهمتها في الناتج

  :الشكل الموالي
                                                             

يتعّلق بالتدابير التسهيلية  229منشور وزاري مشترك رقم "(: 2112)وزارة الموارد المائية،  ووزارة الفالحة والتنمية الريفية  :انظر في ذلك (1)
 .2ص ، الجزائر،2112نوفمبر  22، "لتقديم رخص حجز المياه الجوفية
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 (2-3)الشكل 
 2113 عاممساهمة قطاعات النشاط االقتصادي في الناتج المحلي الخام في الجزائر 

 
 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر                 

ONS, (2014): "Les Comptes Economiques en volume de 2000 à 2013", publication N°601, Algérie. 

وتجدر اإلشارة إلى أن  األهمية النسبية لمساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي االجمالي تتفاوت      

رة في كل دولة من حيث وامل متعد دة، أهم ها طبيعة الموارد المتوف  من دولة إلى أخرى وفقا العتبارات وع

أن  الدول العربية  2102ويشر التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي عام . عها ووفرة عناصرهاتنو  

يمكن تقسمها إلى ثالث مجموعات من حيث مساهمة الفالحة في الناتج المحلي اإلجمالي، حيث صن فت 

لمجموعة الثانية التي تتمي ز بالمحدودية النسبية ألراضيها الفالحية، وتضم  الجزائر واألردن الجزائر ضمن ا

في الجزائر، في حين  9,3%في األردن و %3وجيبوتي والعراق وتونس، إذ تتراوح مساهمة القطاع بين 

مغرب ومصر الية نسبيا على غرار الأن  المجموعة األولى تضم  الدول التي مساهمة الفالحة فيها ع

ثة المجموعة الثالفي السودان، أم ا  33,8%في مصر و 13,9%، إذ تتراوح نسبتها بين ...والسودان

 إذ ر،ــــفتضم  الدول التي تعتبر مساهمة القطاع الفالحي في نواتجها المحلية هامشية كالسعودية وليبيا وقط

 .(1)في قطر 0,1%في السعودية و 1,8%تتراوح تلك النسبة بين 

نة من سومنتظما عرف ارتفاعا ملحوظا فقد  يب الفرد من الناتج الفالحي،ط نصوفيما يتعل ق بمتوس       

 ،2103سنة  دوالر 551إلى  2111 سنةدوالر  050ل من ـــــث انتقـــــي، حأخرى خالل نفس الفتـــــــــــــــــرةإلى 
                                                             

 .50، ص(32العدد  )-قطاع الزراعة والمياه-، الفصل الثالث"التقرير االقتصادي العربي الموحد"(: 2102)صندوق النقد العربي،  (1)

30,0% 

9,8% 4,6% 
9,8% 

23,1% 

 المحروقات

 البنا  واألشغال العمومية

 الصناعة

 الفالحة

 الخدمات
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قدره بمعد ل زيادة سنوي و  ،مر ة 1,2تضاعف بنحو دوالر، أي  300نحو محق قا بذلك زيادة قد رت ب

 .تحس ن أداء النشاط الفالحي خالل هذه الفترة ذلك إلى عودوي، 0,02%

 مساهمة القطاع الفالحي في توفير االحتياجات الغاائية للسكان: المطلب الثالث

األغذية تشير إحصاءات منظمة حيث تعد  قضي ة توفير الغذاء وتحقيق األمن الغذائي قضية راهنة،      

كانوا  -من سكان العالم %02أي -مليون نسمة على مستوى العالم ككل   215إلى أن  ( FAO)والزراعة 

 شخص منقرابة ، ما يعني (2103-2102)عاجزين عن تلبية احتياجاتهم من الطاقة التغذوية في الفترة 

ية، كما حياة يمك نه من عيش غذاء كاف  ال يحصل علىة أشخاص في العالم تسعكل  بين  نشطة وصح 

، حيث يقد ر حالي ا (%21,02)أي الغالبية العظمى  ،مليون نسمة منهم في الدول النامية 100 حواليأن  

 .(1)في الدول النامية %5,03وفي العالم  %3,00بنسبة  معد ل انتشار نقص التغذية

ق األمن يتحق   2112عام  فيةالصادر عن وزارة الفالحة والتنمية الريقانون التوجيه الفالحي فحسب      

 عبالتمت   له يسمح وكاف سليم غذاء إلى منتظمة وبصفة بسهولةحصول ووصول كل  شخص  الغذائي عند

 .(2) نشيطة بحياة 

فالفجوة  .وتعكس حالة األمن الغذائي مجموعة من المؤش رات كالفجوة الغذائية واالكتفاء الذاتي     

 الت نمو استهالك الغذاء،اكبة معد  نمو االنتاج المحلي للغذاء عن مو الت الغذائية تظهر نتيجة عجز معد  

 توفير احتياجاته من السلع الغذائية عن طريق االنتاج أم ا مؤشر االكتفاء الذاتي فيعني قدرة البلد على

 .(3)المحل ي

                                                             
 لمدة اليومية الغذائية الطاقة متطلبات من األدنى الحد لتلبية الغذاء من يكفي ما على الحصول على قادر غير الشخص أن يعني التغذية نقص 

 .المزمن التغذية لنقص مرادفا باعتباره الجوع الفاو وتعر ف. واحد عام
 .2،0روما، إيطاليا، ص ص: ، منشورات المنظمة"2112حالة انعدام األمن الغاائي في العالم "(: 2102)، منظمة األغذية والزراعة (1)
 2119 غشت 3 الموافق 1228 عام شعبان أول في رخمؤ  11-19  رقم قانون"(: 2112)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (2)

 .1، ص(21العدد )الجريدة الرسمية  ،الفالحي التوجيه يتضمن

 مجلة بحوث اقتصادية عربية، "السياسات الزراعية وأثرها في األمن الغاائي في بعض البلدان العربية"(: 2102)الجبوري رقية خلف حمد،  (3)
 .023صلبنان،  بيروت، :وحدة العربية، مركز دراسات ال(52-51العددان)
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ذاء الغ من الكافية تااإلمداد على توفير الدول بقدرة وتقاس العرض، جانب الغذاء إتاحة لتمث  و      

 الغذائي في الجزائر منيقد ر مستوى األ كما .الخارجية األسواق من أو المحلي إنتاجها من سواءً  لسكانها

      .عموما باإلنتاج ووفرة المواد الغذائية

 ،السنوات األخيرة خالل الغذاء وتحسين اإلنتاج زيادة مجاالت في هام ة واتـخط الجزائر خطت لقد     

 بعض وجود مــــرغ ملحوظا و راطت ةتر الف هذه خالل والحيواني النباتي بنوعيه الفالحي تاجاإلن شهد حيث

 .األحيان بعض في المواتية غير المناخية للظروف تعودإذ  ،اتاالضطراب

 الغذاء، توفير في األساسية الركيزة هألن   عموما، الفالحة في ةمهم   مكانة النباتي اإلنتاج ويحتل         

 هذا أن   بالذكر والجدير .صحيح والعكس وفيرا، النباتي اإلنتاج كان إذا كبيرة بدرجة الغذائي األمن قويتحق  

 الصلب، القمح) الحبوب مجموعة: هاأهم   التراكيب المحصولية، من كبيرة مجموعة يضم   الفالحة من الفرع

وات الخضر  جموعةم ،...(الحمص، العدس) البقوليات مجموعة ،(الخرطال ير،عالش اللين، القمح

 اإلنتاج هايحتل   التي ةهام  ال المكانة وتتجل ى. (1)الصناعية الزراعات جانب إلى ،...(البطاطا، البصل)

 لمعد   حيث من أو ةغل  المست الفالحية المساحة حيث من سواءً  الجزائرية، الفالحة مجموع في النباتي

 المحاصيل مجاميع أهم   من الجافة والبقول الحبوب تعتبرإذ  ،االقتصادي ثقله من حيث وحتى اإلنتاج،

 .للسكان األساسية الغذائية ألهميتها نظرا النباتية

  30,6%قدرها سنوي ة زيادة تحقيق من( 2103-2111)خالل الفترة  الجزائر استطاعت وبهذا فقد     

تشغل  الحبوب اعةزر  في المستغلة األراضيعلمًا أن   ،في انتاج الحبوب الذي يعد  محصوال استراتيجي ا

 بلغت سنوي ة بنسبة فقد ارتفع الخضروات إنتاج أم ا .(2)ئرالجزا في المزروعة المساحة من %30 حوالي

                                                             
 .000، صسبق اكره المصدرغربي فوزية،  (1)
، الملتقى الدولي التاسع حول "سياسة التجديد الفالحي والريفي كإستراتيجية لكسب رهان األمن الغاائي المستدام بالجزائر"عمراني سفيان،  (2)

كلية العلوم ، 2102نوفمبر  22و  23يومي  المنعقد ات والتحديات االقتصادية والدوليةاستدامة األمن الغاائي في الوطن العربي في ضو  المتغير 
 .03صالجزائر، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، 



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

861 

، مجموعة اللحوم (%2,020)، التمور (%03)، الحمضيات (%1,00)إنتاج الزيتون ، 5,02%

 . وذلك خالل نفس الفترة ،(3,1%)

الغذائي،  لألمن أفضل مستويات لتحقيق المبذولة الجهود إلى اإلنتاج ن مستوىتحس   في السبب ويعود     

 واالهتمام ،المحس نة والبذور الحديثة اإلنتاج تقنيات باستخدام ع الرأسيالتوس   على التركيز يضاف لها

رشاد بحوث منالفالحي  لإلنتاج المساندة بالخدمات  .فالحي تطبيقية وا 

 (2-3)الجدول 
 (2113-2111)الرئيسية في الجزائر خالل الفترة تطّور إنتاج السلع الغاائية 

 مليون قنطار: الوحدة

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على  :المصدر

 .، الجزائر"(2111-2111)خالل الفترة   تطّور اإلنتاج الفالحي" (:2102) وزارة الفالحة والتنمية الريفية،-
- MADR, (2014): "Evaluation de la mise en œuvre des programmes du renouveau agricole (2009-2014)", 

21eme session d’évaluation trimestrielle, 11 et 13 Décembre 2014, Alger: Algérie. 

مكانة كبيرة في االقتصاد الفالحي، نظرا لما  ويعد  االنتاج الحيواني هو اآلخر ذ آخر، سياق وفي     

الدول التي تتوف ر  بين الجزائر منتعد  و  .سي للسكانمن منتجات تعد  تركيبة مهم ة في الغذاء األسا يوف ره

 . ثروة حيوانية هائلة تسمح بتوفير المنتجات الغذائية للسكان ىعل

 األبقار، األغنام،) تربية المواشي: تاليةاألصناف الالثروة الحيوانية في الجزائر بشكل عام  ضم  وت     

  ...البيضاء راء، اللحوموم الحم، تربية الدواجن، اللح(الماعز

 السنوات           
   المحاصيل

2111 2112 2112 2118 2111 2111 2112 2113 

 20,0 55,1 22,5 25,1 10,2 35,0 21,3 0,3 الحبوب
 002,2 01,1 05,1 21,2 12,0 55,2 52,2 33,0 الخضراوات
 22,2 32,2 31,2 33,1 21,2 05,0 02,0 02,0 االبطاط

 02,0 0,1 00,0 1,0 2,2 1,0 5,0 2,3 الحمضيات
 5,2 3,0 1,0 3,0 2,2 2,0 2,1 2,2 زراعة الزيتون

 2,5 1,0 1,2 1,2 1,1 5,3 2,23 3,1 التمور
 2,1 2,2 2,2 3,2 3,5 3,2 3,2 2,5 اللحوم الحمرا 
 2,2 3,2 3,2 2,2 2,0 2,1 0,1 0,0 اللحوم البيضا 

 3,2 3,1 2,0 2,1 2,2 - 0,0 0,1 (لتر 811)الحليب 
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، (2103-2111) الفترة خالل الحيواني في اإلنتاج نمو   تحقيق إلى بيانات الجدول السابق وتشير       

، 2103سنة  مليون قنطار 4,67إلى  2111مليون قنطار سنة 2,5  اللحوم الحمراء من إذ ارتفع انتاج

مليون قنطار سنة  1,9ء كذلك من كما ارتفع انتاج اللحوم البيضا .6,2%قدره  نمو  سنوي   أي بمعدل

على الرغم من تسجيل  8,6%، أي بمعد ل نموٍّ سنوي قدره 2103مليون قنطار سنة  4,2إلى  2111

باإلضافة إلى ذلك فقد عرف انتاج الحليب تزايدا مستمر ا خالل . انتاج متذبذب طيلة الفترة محل  الدراسة

مليار لتر سنة  3,37، ليصل إلى 2111ار لتر سنة ملي 1,6فترة، حيث تم  تسجيل انتاج قدره نفس ال

 .7,9%، أي بزيادة سنوية قدرها 2103

 التربية مشاريع الزيادة في كمية اإلنتاج الحيواني المحق قة طيلة عشرية كاملة إلى ات ساع عودوت     

 إقامة على الخاص تشجيع القطاع في الجديدة الحكومية السياسات تطبيق جانب الحديثة، إلى واإلكثار

 باإلضافة إلىومختلف برامج الدعم المقد مة لفروع اإلنتاج الحيواني، المجال،  هذا في الكبيرة المشاريع

 الماشية، وقد من رأس مليون 30 حوالي تبلغ الجزائر، حيث التي تمتلكها الكبيرة الحيوانية حجم الثروة

 من هاماً  عنصراً  باعتبارها الحيوانية على المنتجات المتزايد الطلب من جزء مواجهة في ذلك ساهم

 .في الجزائر الغذائي وأحد األنماط االستهالكية الرئيسية األمن عناصر

 (3-3)الجدول 
 ( 2111-2111)الجزائر خالل الفترة في تطّور الثروة الحيوانية  

 رأس ألف: الوحدة                                                                      

 :علىمن إعداد الباحث، اعتمادا  :المصدر
ONS, (2012): "production animale -Evolution de l’effectif du cheptel de 2000 à 2011-", rétrospective 

statistique, Algérie. 

 2111 2111 2118 2112 2112 2111 السنوات
 0.101 0.122 0.122 0.132 0.102 0.505 األبقار

 23.020 22.210 20.215 21.055 02.203 01.101 (الضأن)األغنام 
 2.200 2.221 3.012 3.232 3.250 3.121 الماعز
 300 302 310 200 213 232 اإلبل
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إن  تحليل تطو ر نسبة نمو اإلنتاج الفالحي الكلي تبي ن النمو الذي حق قه، حيث يسل ط الضوء على      

، االبطاط)فإنتاج المواد الغذائية قد تضاعف مرتين أو ثالث مرات  الحيوية المدع مة للقطاع الفالحي،

، 2112سنة  7,4-)رات الهام ة من سنة إلى أخرى ، غير أن  هذا اإلجراء ال يخفي التغي  ...(البقوليات

هذا التباين في نمو اإلنتاج من موسم إلى آخر إلى  ودويع. (1)(2103سنة  9,8+، 2110سنة  21,7+

ية غير المواتية، نظرا العتماد مساحات واسعة من األراضي الفالحية على الهطول الظروف المناخ

 .المطري، والتي يصعب التحك م بإنتاجيتها المحصولية

حريرة لكل نسمة وفي اليوم في تزايد مستمر، حيث /وعلى صعيد آخر، فإن  الوفرة الغذائية بالكغ       

 حريرة للفترة/كغ 3.011إلى حوالي ( 0000-0001) ط للفترةحريرة كمتوس  /كغ 2.022انتقلت من 

 .(2)حريرة لكل نسمة في اليوم/كغ 3.511 نحوب 2100، لتبلغ ذروتها سنة (2111-2112)

ر اإلنتاج الفالحي هو مدى استخدام التكنولوجية على غرار األسمدة والعتاد،       ولعل  من أسباب تطو 

بلغ حجم  فكما ُأشير إليه سابقارا خالل السنوات األخيرة، حيث عرف استخدام األسمدة في الفالحة تطو  

وبالرغم من هذا المعد ل المحق ق  .(2102-2110)كغ لكل هكتار كمتوس ط للفترة  18,2معد ل االستخدام 

في  وصلفي استخدام األسمدة إال  أن ه يعد  منخفضا مقارنة مع مثيله في دول الجوار كالمغرب وتونس، إذ 

كغ لكل هكتار خالل نفس  22حوالي بينما في تونس بلغ ، كغ لكل هكتار 30والي إلى حالمغرب 

 .(3)الفترة

 في االكتفاء الذاتي لمعد   الغذائية وزيادة الفجوة تقليص في اإلنتاج زيادة ساهمتوعلى صعيد آخر،      

 %31الحبوب بين فعلى سبيل المثال تراوح معد ل االكتفاء الذاتي في . مختلفة بنسب المحاصيل من عدد

، (%1,00و  %1,00)، الخضروات (%00و %01) االبطاط، (2102-2110)خالل الفترة  %30و
                                                             

(1)
 MADR, (2014): "Evaluation de la mise en œuvre des programmes du renouveau agricole (2009-2014)", 

Op.cit.  
 .30، الجزائر، ص"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"(: 2102)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (2)
 (01/12/2105)  :، على الموقع"مؤشرات الزراعة والتنمية الريفية"قاعدة بيانات البنك الدولي،  (3)

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS 

http://data.albankaldawli.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS
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 قيمة الفجوة من69,5%  نحو تشكلبوب الح عةمجمو  كانت أن فبعد .%20مجموع اللحوم في حدود 

 60,7%، لتستقر  عند 2100 سنة 68% واليح لـك  تش أصبحت ، 2000سنة في الرئيسية يةالغذائ للسلع

  (.1الملحق ) 2102سنة 

 مع تزايد الحاجيات الغذائية، حيثوتجدر اإلشارة إلى أن  النمو  الديموغرافي يعد  عامال يتماشى      

سنة  1,92%، ثم  انخفضت إلى (0021-0011)سنوات  %5,3تطو رت نسبة النمو الطبيعي بحوالي 

 .(1) 2103سنة  %11,2لغ ، لتعود تدريجيا إلى االرتفاع منذ ذلك الحين لتب2112

 مساهمة القطاع الفالحي في توفير فرص العمل :المطلب الرابع

 كما تبي نهافي وتيرة القوى العاملة الكلية  اتصاعد (2103-2111) الممتد ة بين شهدت الفترة لقد     

العاملة  بة في نسبة اليدرات متذبذها تغي  تصاحب حيث، (2)الملحق الواردة في  المعطيات االحصائية

 :هو موض ح في الشكل الموالي كما ةالفالحي

 (3-3)الشكل 
 (2113-2111)تطّور مساهمة القطاع الفالحي في التشغيل في الجزائر خالل الفترة 

 
 (.2) على معطيات الملحق امن إعداد الباحث، اعتماد :المصدر  

 2110ارتفاعا سنة عرفت فالحي نسبة التشغيل في القطاع المن خالل الشكل السابق أن  يت ضح      

 السكان ودةــــــع بوادر ســـــــتعك معتبرة جد   نسبة ، وهي2111سنة  %03,02بعدما كانت  %11,20بلغت 

                                                             
(1)

 ONS, (2014): "Démographie Algérienne-2013 "- , publication N°658, Algérie, p5. 
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لىو  الفالحي للنشاط خالل العشرية  العمومية والمرافق األمن انعدام هجروها بسبب التي مــــأراضيه ا 

ل انخفاضا وصل إلى  آخر في السنواتلتعرف منعرجا ، (فترة التسعينات)السوداء  التي تلتها، وتسج 

    .2103سنة  52,01%

إلى استمرار الهجرة الداخلية من الريف االنخفاض المالحظ على العمالة في القطاع الفالحي ويعزى      

الريف يعد  أكبر تحد  يواجه النشاط الفالحي، حيث قد رت النسبة السنوية النخفاض سكان  إذإلى المدينة، 

د لعام %5,2بحوالي ( 2103-2111)لفترة خالل ا ، (1)2102 حسب التقرير االقتصادي العربي الموح 

سنة  %10,21إلى  2113سنة  %51,23نسبة السكان النشطين في الفالحة من  أيضاكما انخفضت 

في الريف  الخدماتضعف مستوى إلى ويعود ذلك . (2)%2,02، أي بمعد ل انخفاض يقارب 2103

باإلضافة  واالستقرار،، وبالتالي البحث عن الرفاهية (تعليم، صح ة، مياه شرب، كهرباء)المدينة  معارنة مق

ترتفع  حيثالفالحي الذي يعتمد على الظروف المناخية،  لإلنتاجارتباط العمل بالنشاط الموسمي  إلى

ة في الزراعة المطرية، كما يمكن تبرير نزوحمستوى البطالة المقن   العمالة من الريف الى المدينة  عة خاص 

بالتالي و  األخرى،بانخفاض العائد من النشاط الفالحي بالمقارنة مع العائد من النشاطات االقتصادية 

 . نقص الحوافزانخفاض األجور و 

 التسهيالت التي منحتها الدولة في هذه الفترة للفالحين وصغار وتجدر اإلشارة إلى أن ه بالرغم من     

 ين، إال  أن ها في كل مر ة تثبت أن العمل في هذا القطاع يبقى مرهونا بالظروف المناخية وتساقطالمستثمر 

 .رىـــــــاألمطار، وهو ما يشير أن أغلب العمال مؤقتين يتأثرون بالتقلبات التي يشهدها القطاع من سنة ألخ

 ، وأخرى متعط لة أو غيروعليه نستخلص أن  هناك قوة بشرية فالحية عاملة ومنتجة اقتصاديا     

 ذا بدورهــــــــــــة، على الرغم من قدرتها على ذلك من حيث المبدأ، وهـــــمساهمة في العملية االقتصادية الفالحي

                                                             
 :لمزيد من التفاصيل، انظر في ذلك (1)

 .320، ص"2112 التقرير االقتصادي العربي الموحد(: "2105)صندوق النقد العربي، 
(2)

 FAO, (2014): "Indicateurs économiques d’Algérie", publication spéciale, p2. 
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يبرز مدى حجم الطاقة البشرية المهم شة والمهدورة، ويجس د خطورة البطالة ومضاعفتها، وهي بطالة تزداد 

الجديدة تقل  أو تعجز عن استيعاب األفواج الكبيرة من الوافدين الجدد إلى تفاقما طالما أن  فرص العمل 

ية ح التنمـسوق العمل، إذ يمث ل التشغيل المنتج والمفيد لهذه الطاقة البشرية الفالحية المتعط لة أحد مفاتي

 .وأحد أهدافها في الوقت نفسه

يتبي ن ، 2103لعام اط االقتصادي ئر حسب قطاعات النشبالنظر إلى هيكل التشغيل في الجزاو      

من اجمالي العمالة، حيث امتص ت أكثر من  %2,50قطاع التجارة والخدمات على ما نسبته  ذااستحو 

، أم ا (%1,03) ، قطاع الصناعة(%1,01) الوظائف، يليها قطاع البناء واألشغال العمومية نصف

من اجمالي العمالة في  %1,01بما نسبته  الفالحة فقد احتل ت المرتبة األخيرة في استقطاب العمالة

كما هو مبي ن في  تبقى نسبة القوى العاملة في الفالحة متدنية مقارنة بالقطاعات األخرىوبهذا . الجزائر

 :الشكل الموالي

 (2-3) الشكل
 2113هيكل العمالة حسب قطاعات النشاط االقتصادي في الجزائر لعام 

 
 :دا علىمن إعداد الباحث، اعتما :المصدر

ONS, (2013): "Activité, Emploi & Chômage AU 4ème Trimestre 2013", publication N°653, Algérie, p12. 

إذ  ،رفي الجزائ لةاليد العام نصف من أكثر ليشك  اع التجارة والخدمات ـــطأن  ق أعالهالشكل  رزبي     

 على هر ـــــــــــــــتوف  ل، نظرا واضحا وبشريا ديمغرافيا مامعل الخدمات قطاع في والعمل المدينة على التركيز مازال

10,58% 

59,78% 
13,04% 

 الفالحة 11,11%

 التجارة و الخدمات

 الصناعة

 البنا 



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

805 

تجد د فرص العمل والحياة  الحكومي، القطاع في ةخاص   السنوية العطل الدخل، ارتفاع منها كثيرة مزايا 

اريع المش لمضاعفة نتيجة وهذاليليه قطاع البناء في المرتبة الثانية، ... عام ة، التأمينات ومنح التقاعد

 .الفترة هذه في انطلقت التي نمويةالت

 مساهمة القطاع الفالحي في التجارة الخارجية :المطلب الخامس

ة العملة الصعبة       يلعب القطاع الفالحي دورا هام ا من ناحية قدرته على توفير الموارد النقدية، وخاص 

 التوس ع في المحاصيلذلك من خالل ساسية للتنمية االقتصادية، و واستخدامها في االحتياجات األ

 صافي إليها مضافاً  المحلي اإلنتاج كميات مجموع الغذائية السلع من االستهالك ليمث  و  .التصديرية

 من أعلى معد الت تتحق ق عن حجم الواردات حالة ارتفاع حجم الصادرات وفي السلع، هذه من االستيراد

 مستوى ينخفض بينما ،الغذائي األمن يزفي تعز  التصدير عائدات من االستفادة يمكن حيث االكتفاء،

 .(1)السلع الغذائية من الواردات لتغطية الالزمة الموارد رتتوف   ال عندما الغذائي األمن

يد ن التزاع جةط الناتغو نمو ا مستمر ا بسبب الض يةوفي ذات السياق، فإن  نمو  الحاجات الغذائ     

 د الجزائرصاجعل اقت ،ة إلى التحو الت في نمط االستهالكوهجرة السكان إلى المدن، باإلضاف الديموغرافي

 وأن  االنتاج الفالحي في الجزائر، خاص ة (2)يت سم بالعجز الغذائي وعدم التوازن بين االنتاج وارتفاع الطلب

حيث تقد ر نسبة المساحة يت سم بالتذبذب من فترة إلى أخرى نتيجة التقلبات المناخية وشح  الموارد المائية، 

األمر الذي أد ى بالدولة  ،(3)%22,02حوالي الي المساحة الفالحية المستغل ة المسقية في الجزائر إلى اجم

 .ءالغذا المتزايدة من السكاناحتياجات   لتلبية كملجأ إلى تغطية العجز عن طريق االستيراد

 :في الجزائر والجدول الموالي يبي ن تطو ر حجم الواردات والصادرات من السلع الغذائية     

 
 

                                                             
 .011، الفصل العاشر، ص"-األمن الغاائي في الدول العربية-التقرير االقتصادي العربي الموحد"(: 2102)صندوق النقد العربي،  (1)
 .01، صالمصدر سبق اكرهعمراني سفيان،  (2)

(3)
 MADR, (2012): "le secteur agricole en bref", Publication spéciale, Algérie. 



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

806 

 (2-3)الجدول 
 (2113-2111)تطور حصيلة الصادرات والواردات الغاائية في الجزائر خالل الفترة 

 مليون دوالر: الوحدة                                                                            

 :داد الباحث، اعتمادا علىمن إع :المصدر
-Direction Générale des Douanes (DGD), (2014): "Evolution des statistiques du commerce extérieur de 

l'Algérie (2000-2013)", Algérie. 

حيث نالحظ أن  هناك ارتفاع في حجم الواردات من السلع الغذائية،  جدولل بيانات المن خال     

على التوالي،  2103و 2111مليون دوالر خالل عامي  0.521مليون دوالر و 2.201تراوحت بين 

أكبر  2112سنة  شهدت مر ات، كما 3مليون دوالر، أي تضاعفت بحوالي  1.012وقد رت الزيادة بنحو 

بذلك  ةلج  مليون دوالر، مس 1.203بقيمة لة خالل فترة تطبيق المخط ط الوطني للتنمية الفالحية قيمة مسج  

أي أكثر من النصف، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في األسواق  %52نمو ا قد ر بــحوالي 

أهم ها عديدة عوامل تظافر نتيجةالعالمية، وذلك 
 الحيوي، الوقود استخدام يدتزا النفط، أسعار ارتفاع :(1)

-2111 عام للحبوب اآلجلة العقود أسعار وارتفاع التصدير سياسات على القيود الجوية، األحوال سوء

 نمي لنتيجة تراجع االسعار وزيادة االنتاج المح( %25)بحوالي  2110ت سنة ــضثم  انخف .2112

 ل إلىـــــــــــــــــة لتصـــــت في االرتفاع خالل السنوات التالير  ــــــــمليون قنطار، واستم 5,52 نحوقد ر بإذ الحبوب، 

                                                             
ة الحبوب والقمح تحديدالمزيد من التفاصيل حول  (1)  :في ذلك ، انظراألسباب الرئيسية الرتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمية وبخاص 

 مجلة بحوث اقتصادية عربية، "-وحلول المستقبل خسائر الواقع-األمن الغاائي العربي واألزمة الغاائية"(: 2101)مصطفى محمد سمير، 
 .025وص 032، صلبنانبيروت،  :، مركز دراسات الوحدة العربية(52العدد)

 2113 2112 2111 2118 2119 2112 2112 2111 السنوات

 15.001 10.211 13.220 25.002 10.202 13.110 32.123 22.130 الكليةالصادرات 
 212 305 355 003 000 22 50 30 الصادرات الغاائية

نسبة الصادرات الغاائية إلى 
 (%) الصادرات الكلية

02,1 05,1 05,1 01,1 25,1 22,1 22,1 10,1 

 52.252 51.311 21.221 30.202 30.210 21.130 02.312 0.013 الواردات الكلية
 0.521 0.122 0.251 5.213 1.203 2.052 3.501 2.201 الواردات الغاائية

نسبة الواردات الغاائية إلى 
 (%) الواردات الكلية

3,21 1,00 0,01 2,00 0,02 2,21 0,01 5,01 

 0.012 2.111 0.205 5.151 1.102 2.211 3.532 2.325 صافي الواردات الغاائية

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf
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 .2103مليون دوالر سنة  0.521

 ائية تساهم بنسب ضعيفة في اجماليأن  الصادرات الغذإلى كما تشير بيانات الجدول السابق      

قيمة  ، وذلك رغم ارتفاع2103سنة  %10,1إلى  2111سنة  %02,1الصادرات، حيث انتقلت من 

حيث قد رت الزيادة مليون دوالر خالل نفس الفترة،  212مليون دوالر إلى  30الصادرات الغذائية من 

ما يؤك د مر ة أخرى على األهمية الكبيرة التي مر ة،  02مليون دوالر، أي تضاعفت بنحو  310بنحو 

الواردات الغذائية  عرفت حص ةوفي المقابل، . (1)يحتل ها قطاع المحروقات في تركيبة الصادرات الجزائرية

 تانخفض ثم  ، 2111سنة  %3,21من اجمالي الواردات ارتفاعا تارة وانخفاضا تارة أخرى، حيث بلغت 

ل ل، %02في حدود  (2112-2112) فترة الممتد ة بينطيلة ال يتوق ف و  .في السنوات التالية تذبذباتسج 

ات الغذائية، يتزايد الحاجرافقه يالمتزايد الذي  النمو السكانيفي ظل  ،ذلك على كمية اإلنتاج المحلي

  :ولمزيد من اإليضاح تم  وضع الشكل التالي. وبالتالي زيادة حجم الواردات

 (2-3)الشكل 
                                                                        (                                                               2113-2111)لفترة خالل االجزائر في تطّور الميزان التجاري الغاائي 

 مليون دوالر: الوحدة                                                                                 

 
 (.2-3)جدول على معطيات ال اعتمادامن إعداد الباحث،  :المصدر 

ستعرض تطو ر حاول الباحث أن يزف المالي الذي تتعر ض له الجزائر سنوي ا، ولتبيان مقدار الن     

 :االستيرادات الجزائرية من المواد الغذائية االستراتيجية من خالل الجدول الموالي
                                                             

 .2103 سنةمن إجمالي الصادرات الجزائرية حسب بيانات المديرية العام ة للجمارك الجزائرية ل %01يشك ل قطاع المحروقات ما يقارب  (1)
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 (2-3)الجدول 
 (2113-2111)تطّور حجم االستيرادات الجزائرية ألهم المواد الغاائية االستراتيجية للفترة 

 مليون دوالر: الوحدة                                                                                 

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر
DGD: "Statistiques du commerce extérieure de L’Algérie", rapports des périodes (1116_2013), Algérie. 

يت ضح من خالل معطيات الجدول أعاله أن  محصول الحبوب يحتل  النسبة األكبر في حجم      

، لتعرف ارتفاعا في السنوات 2111سنة  %33إذ بلغت هذه النسبة حوالي االستيرادات الغذائية، 

من اجمالي االستيرادات الجزائرية، أي ما  %0,50بتحقيق نسبة  2112حقة، حيث بلغت الذروة سنة الال  

وما نتج عنها  2112دوالر، وهذا راجع إلى تداعيات األزمة الغذائية العالمية لعام  ونملي 2.152قيمته 

ألغذية منظمة اتشير إحصائيات  حيث ،أسعار الغذاء العالمية وعلى رأسها محصول القمحتفاع من ار 

، 2112م ادوالر للطن ع 211إلى  2111دوالر للطن عام  035والزراعة أن  أسعار القمح انتقلت من 

ويحدث هذا في ظل موجات  ()يقابلها نقص في المخزونات المحليةإذ ، (1)%53 أي بزيادة تقارب

 اوبالتالي أث رت بشكل كبير على المساحات المزروعة، مم  الجفاف التي أصابت مختلف مناطق الوطن، 

 %21و %32 دودـــــالمحلي وزيادة حجم الواردات، لتعرف فيما بعد تذبذبا في ح أسهم في انخفاض االنتاج

 .كمساهمة اجمالية في قيمة الواردات الغذائية

                                                             
 .52روما، إيطاليا، ص: ، منشورات المنظمة"2118حالة أسواق السلع الزراعية "(: 2110)اعة، منظمة األغذية والزر  (1)
()  إذا كانت المخزونات منخفضة بالنسبة إلى االستخدام، تكون األسواق أقل  قدرة على التأقلم مع هز ات العرض والطلب، وستؤد ي حاالت نقص

 .سعارالعرض أو زيادات الطلب إلى زيادات أكبر في األ

 السنوات            
 2113 2112 2111 2111 2118 2119 2112 2111 المحاصيل 

 3.205,13 3.301,32 4.052,10 0.012,11 2.322,11 2.151,00 0.011,12 1.227,00 الحبوب
 0.212,11 0.210,20 0.522,00 003,01 212,51 0.225,12 0.113,02 655,00 الحليب
 251,25 253,11 010,10 012,11 012,21 010,11 020,51 153,00 اللحوم

 350,12 251,02 302,25 200,20 210,11 200,20 251,32 137,00 البقول الجافة
اجمالي الواردات 

 8.291 8.122 8.921 1.129 2.913 2.913 2.822 3.911 الغاائية



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

801 

 يزال ال إفريقيا، شمال بلدان في الرئيسي الغذاء مصدر يعد   لذيا الحبوب محصول ذكر وعلى     

 210 و  200بين يتراوح بما المتوسط في تُقدر التي السكان احتياجات لتلبية كاف غير الوطني اإلنتاج

  .(1)الفرد/السنة/غك 152  نحو يبلغ العالمي المتوسط نبأ  علما ، (والمغرب الجزائر( الفرد /السنة/كغ

 إذت واردات الجزائر من الحليب المرتبة الثانية في اجمالي الواردات الغذائية، المقابل، احتل   وفي     

لي الواردات الغذائية، لترتفع في من اجما %20,01دوالر، أي ما نسبته  155حوالي  2111سنة ت بلغ

قدار م، ب%2,01دوالر، أي بزيادة قدرها  0.221 إلى 2112سنة  السنوات الموالية، حيث وصلت

للفترة كمتوس ط  %05 تهنسبما الضعف تقريبا، لتعرف تذبذبا في السنوات الالحقة، مشك لة بذلك 

ر يشأُ كما -، ويحدث هذا بالرغم من ارتفاع حجم اإلنتاج المحلي من هذه المادة األساسية(2103_2110)

السكان من هذه المادة  بية حاجيات، ليؤك د مر ة أخرى عدم كفاية اإلنتاج المحل ي من تل-إليه سابقا

 ،مليار لتر 3,5إذ تقد ر احتياجات الجزائر من الحليب بنحو ، حجم الطلب عليها الزديادالغذائية، نظرا 

في ظل  تقل ص المراعي الطبيعية مليار لتر، ويحدث هذا  3و 2اإلنتاج في حدود يتأرجح في حين 

يضاف لها ضعف مردود ف الضرورية للتغذية، نتاج األعالالتي تؤث ر على إ وتذبذب التساقطات المطرية

 .بشكل عام األبقار

لتر  05 إال   تنتج ال إذ ،اإلنتاجية حيث قدرتها من إشكاال أحيانا المستوردة األبقار نوعية كما تشك ل     

 تحتاج أن ها حيث تغذيتها، لنقص راجع وهذا موطنها، في لتر 21 تنتج كانت الذي الوقت في ،يوميا

 يجد العناصر وهذه ،(السيلولوز وأيضا األخضر النبات في والطاقة العلف، في البروتين) اصرعن ةلثالث

 كما والقمح، الشعير إنتاج وتفضيلهم إنتاجها، من الفالحين بلتهر   نظرا توفيرها في كبيرة صعوبة المرب ي

 ألف 211 عدده ما أن   علما جدا، قليل وهذا الهكتار في دينار آالف 1بـ سوى الفالحين تدع م ال الدولة أن  

                                                             
 األسواق استقرار لعدم الدول واستجابات الحالة تحليل-األمن الغاائي في شمال افريقيا"(: 2102)لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية إلفريقيا،  (1)

 .بعدها وما 05ص ،"-الزراعية
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 بعد للذبح لتحويلها سيؤدي الذي الشيء تأكله، ما تجد ال محلية أخرى ألف 211و مستوردة حلوب بقرة

 .(1)سنوات ثالث

وعلى غرار محاصيل الحبوب والحليب، احتل ت مجموعة اللحوم والبقول الجاف ة المراتب األخيرة،      

 .من اجمالي الواردات الغذائية على التوالي %5,2و %1,2ها واردات حص ة تبلغ حيث

 لفجوةاحجم في  بشكل كبيرارتفاع حجم الواردات الغذائية في الجزائر  وعلى صعيد آخر، ساهم     

سبيل المثال بلغت مساهمة الجزائر فعلى  ؛إذا ما قورنت مع دول الجوار كتونس والمغرب الغذائية العربية

 على %2,1و %2,0إلى تونس والمغرب  وصلت في، بينما %2,02 اليحو  في الفجوة الغذائية العربية

أهم ها ،أساسية عوامل عد   إلى التباين هذا رجعوي .التوالي
؛ االستهالكيةط األنما ؛السكان عدد: (2)

 .يةفالحال الموردية اإلمكاناتو  الدخول مستويات

 الذي يتحد د في غالب األحيان بالظروفويتوق ف حجم الواردات الغذائية على كمية اإلنتاج المحلي، و      

 ات الغذائية، وبالتالي زيادة حجمالمناخية التي تؤث ر بشكل كبير على حجم اإلنتاج في ظل تزايد الحاجي

 . الواردات من المواد الغذائية

 لم ،-إليه سالفا يركما أش- ألخرى سنة منالمحلي  ارتفاع معد الت اإلنتاج الفالحي بالرغم منو      

 ن  نمو اإلنتاج الفالحي لم يسايرما يعني أوهو للسكان،  اإلجمالي الطلب من تغطيةتمك ن هذه الزيادة ت

 إلنتاج الوطني منخفضا ولم يتجاوزالطلب المحلي با ظل  معد ل تغطيةزيادة الطلب على الغذاء، حيث 

كما هو  ريق االستيراداحتياجات المواطنين الغذائية تلب ى عن ط من %31 ةنسب ، بمعنى أن  %11نسبة 

 :موض ح في الجدول الموالي

 
 

                                                             
 .5، الجزائر، ص(10/13/2102 ،205العدد) جريدة المقام، "الجزائر ثاني أكبر مستورد للحليب بعد الصين"(: 2102)أمال، . م (1)
: منشورات المنظمة، "2113 أوضاع األمن الغاائي العربي"(: 2102)المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  :لمزيد من التفاصيل، انظر في ذلك (2)

 .30صالخرطوم، السودان، 
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 (1-3)الجدول 
 (2111-2111)خالل الفترة في الجزائر تطّور حجم اإلمدادات الغاائية 

 مليون طن: الوحدة                                                                              

 :ث، اعتمادا علىمن إعداد الباح :المصدر
-Organisation des Nations Unies Pour l’Alimentation et l’Agriculture, (2012): "cadre programmation par pays 

–Algérie (2013/2016)-", publication spéciale, p119. 

يادة االعتماد على شارة في هذا الصدد أن  زيادة العجز في الميزان السلعي للجزائر تعني ز وتجدر اإل     

وحيث ال تقابل قيمة االستيراد  ،التجارة الخارجية في استيراد احتياجاتها لتغطية عجزها الغذائي والفالحي

قيمة صادرات تغطيتها، فإن  حجم المشكلة يتفاقم مع الزمن، واالعتماد المتنامي على العالم الخارجي 

 ف اإلمدادات ألسباب سياسية أو مناخية فيتوق  يعر ض إلى الكثير من المخاطر في حالة انخفاض أو 

 .(1)البلدان الكبرى المصد رة للغذاء

، فإن  الجزائر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من المواد الغذائية، هذا الضعف على هذا األساسو      

القطاعات  ترجم في تحويل موارد مالية هائلة لتغطية الفجوة الغذائية بدال من استعمالها في تنمية

 .(2)االقتصادية

وعلى هذا األساس يبقى التساؤل مطروحا حول مستقبل األمن الغذائي في الجزائر، إذ لم يعد هذا      

ن ما يتمحور في السابق المتداول بين االقتصاديينهو نفسه المفهوم  الدولية  تحد ياتحالي ا في ظل  ال، وا 

  من أن ُيستعمل الغاا  ضّده كسالح؟ مأمنفي  مكن للبلد أن يكونيكيف  :اؤل التاليــــــــالتس حولالراهنة 
                                                             

 .023، صالمصدر سبق اكرهالجبوري رقية خلف حمد، : انظر في ذلك (1)
 محاولة تقييم أدا  التمويل الخارجي لالقتصاد الجزائري خالل الفترة"(: 2100)كواحلة يمينة، معطى اهلل خير الدين، : كانظر في ذل (2)
 .203،202ص ص الجزائر، ، جامعة قالمة، (11العدد) حولويات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واالنسانية، ("2119_1881)

 2111 2111 2118 2112 2111 2112 2112 2111 السنوات
 25,4 25,2 24,6 17,5 18,6 17,8 11,4 9,1 اإلنتاج الوطني
 11,6 8,9 9,2 8,0 7,8 8,1 8,8 7,4 الواردات الغاائية
 31 34,1 33,8 25,5 26,4 25,9 20,2 16,5 الوفرة الغاائية

معّدل التغطية باإلنتاج الوطني 
(%) 

55 51 10 11 10 13 12 10 
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ألن  المعركة اليوم ضد  الدول النامية أصبح سالحها يتمث ل في الغذاء أو ما يصطلح عليه بالسالح      

األخضر، وهذا ما يدفع بالتساؤل كذلك حول مردودية المبالغ المصروفة من طرف السلطات الجزائرية 

كاملة، إذ في كل  مر ة كان الهدف نفسه وهو زيادة الصادرات وتقليص الواردات وجعل القطاع طيلة عشرية 

منذ تطبيق سياسات التنمية فالواقع أثبت عكس ذلك،  الفالحي البديل الرئيسي لقطاع المحروقات، لكن  

لتناقض بين األهداف يفس ر بدوره االفالحية مطلع األلفية الثالثة والفاتورة الغذائية في تزايد، وهذا ما 

 .المرجو ة والنتائج المحق قة فعال
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 والية قالمةلاإلمكانات الفالحية : ثانيالمبحث ال

على  الفالحية التي تتمت ع بها لقدراتل وهذا يعودتعتبر والية قالمة منطقة فالحية رعوية بامتياز،      

الفالحية بجملة من العوامل، منها ما يعود العتبارات غرار بعض المناطق داخل الوطن، إذ تتأث ر التنمية 

طبيعية وجغرافية، ومنها ما يعود العتبارات بشرية ومادية، ومنها ما يعود العتبارات تتعل ق بالمحيط 

عوامل التنمية  يأتي هذا المبحث للوقوف علىوعليه . االقتصادي الذي تتعامل معه القطاعات اإلنتاجية

 .بها، من خالل ابراز مختلف القدرات الفالحية التي تزخر المةالفالحية في والية ق

 بطاقة فنية عن والية قالمة: المطلب األول

تم  وقد  ، وتقع شمال شرق البالد،يات الجزائر عاصمتها مدينة قالمةمن وال 11والية قالمة هي الوالية      

 1وتنقسم إلى  ،دوائر 01 عة فيمجم  بلدية  32 وتضم   ،0012ثر التقسيم اإلداري لسنة إعلى  إنشاؤها

 3.686,84 نحوتقد ر ب على مساحة تمتد  كما . بلدية ريفية 05بلدية شبه حضرية و 02بلديات حضرية و

 .(1)2103حسب احصائيات نهاية سنة وذلك ، نسمة 222.502 نحور عدد سكانها بويقد   ،²كلم

اءهم ما يدل  على ة شعوب تاركين ور ت بها عد  حيث استوطن ،مر ت والية قالمة بعد ة مراحل تاريخية     

 أن   فين رموز حضاراتهم التي مازال البعض منها إلى يومنا الحالي كشاهد علىمخل  مرورهم بالمنطقة، و 

العهد  من قبل التاريخ إلىف .لفت أنظار الشعوب الراقية منذ القدمظيت باالهتمام و منطقة قالمة حُ 

غرطا إلى يو ، ماسينيسا و من نوميديا ،ارات عديدة تناوبت على ترابهامهدا لحض الوالية، كانت المعاصر

قرطاج، ثم بالفتوحات اإلسالمية ، روما و ة بإمبراطورية بزنطا، مار  قالمة سويداني بوجمعة وهواري بومدين

 تتوف رالوالية فإن   ضف إلى ذلك .واالستعمار الفرنسي، وهذا ما أد ى إلى تعد د تسمياتها ومراحلها التاريخية

 .على معالم تاريخية هام ة تعود إلى أزمنة تاريخية غابرة

 حـــالخرائط القديمة بدءا من بلينوس إلى بطليموس، فتفي النصوص و  (ماكال)إن  غياب اسم المدينة      

                                                             
(1)

 Direction da la Programmation et du Suivi Budgétaire (DPSB), (2014): "Monographie da la Wilaya de 

Guelma", Wilaya de Guelma, p3. 
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ينية وال معنى ليس مشتق ا من ألفاظ الت (ACACACكالما )الباب الجتهادات المؤرخين خاصة وأن  اسم 

إن  النقوش البونيقية المعثور عليها في عين المكان احتوى الكثير منها على لفظ  ثم  . ه اللغةله في هذ

كالما )، كل هذا حمل بعضهم على القول بأن  ورية جنائزيةفي مقاطع نذ (ACACACملكا )

ACACAC)  هي قلب من طرف الالتينيين للفظ( ملكاACACAC) (1)الفينيقية. 

 لطبيعيةا الموارد: ثانيالمطلب ال

الموارد األرضية  ،الموقع الجغرافي والمناخ: للوالية العناصر التاليةالطبيعية  اتمكانتشمل اإل     

 .الموارد المائية ، باإلضافة إلىيةفالحال

 الموقع الجغرافي والمناخ: الفرع األول

تنو ع  أو عليها تد  تم التي المساحة ناحية من سواءً  دة،ومتجد   مختلفة بموارد والية قالمة تزخر     

 ا،مساحته لشساعة نظرا ألخرى، منطقة من المتنوعين البيئي وطابعها بمناخها كذلك زوتتمي  تضاريسها، 

. تعبئتها ومجاالت الموارد هذه تنمية آلفاق صورة وتعطي بل ،يفالحال بالقطاع للنهوض ايؤهله امم  

ماتالم هذه أهم لمث  توت  :يلي ما في قو 

 :(2)غرافي والتضاريسالموقع الج -أوال

وسط سلسلة جبلية ضخمة  شرق الوطن تقع شمال ، إذهام   بموقع استراتيجي   والية قالمةتتمت ع      

عنابة " األقطاب الصناعية في الشمالوتقاطع بين  التقاءنقطة من الناحية الجغرافية ل تشك   حيث، خضراء

بذلك موقعا وسطا بين شمال الوطن  فهي تحتل   ،"أم البواقي وتبسة" ومراكز التبادل في الجنوب" وسكيكدة

 (.الهضاب العليا والجنوب)

 اليحو بترتفع عن سطح البحر  كما، ²كلم 3.686,84 تقد ر بحوالي على مساحةوالية قالمة  ترب عتو      

 ةــــــــــــــــــــــــي واليومن الشمال الشرق ،عنابةة ـــــــــــــواليها من الشمال يحد  إذ  ،كلم 61حوالي م، وتبعد عنه ب 101

                                                             
(1)

 DPSB,  Idem, pp1,2. 
(2)

 Idem, pp4,5. 
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 ، ومنقسنطينة والية ومن الغرب ،سوق أهراس والية ومن الشرق ،أم البواقيوالية ومن الجنوب الطارف، 

 .كم 531ن الجزائر العاصمة بحوالي كما تبعد ع الشمال الغربي والية سكيكدة،

الذي يشك ل المجرى  الخصبة بوسسي نهر ضفاف على بوجودها إستراتيجية منطقةالوالية  تعتبرو      

  .الفصول كل وخالل انقطاع دون المائية المجاري تمر أين الرئيسي للمياه واألكثر أهمية بالوالية،

 :على النحو اآلتيتتوز ع  فهيكما يتمي ز إقليم الوالية بتضاريس متنو عة وغطاء غابي  هام ،      

 :هاأهم   ،%11,10الجبال بنسبة  -0

 ؛م 8.188 حوالييرتفع عن سطح البحر بـو ، يقع جنوب المنطقة: جبل ماونة 

 ؛م 8.111ويبلغ ارتفاعه  ،يقع شماال: جبل هوارة 

 ؛م 8.111 بحوالي ارتفاعه ، ويقد ريقع غربا :جبل طاية 

 م 8.161 حوالييرتفع عن سطح البحر بو ، يقع غرب المنطقة: جبل دباغ. 

 ؛% 11,10السهول والهضاب بنسبة  -2

 ؛% 11,16لجبال والتالل بنسبة سفوح ا -3

 .% 60,1تضاريس أخرى بنسبة  -2

 :ةيرئيس مناطق أربععلى المستوى الجيوفيزيائي إلى  واليةال ينقسم إقليمكما      

 متواجدة ضمن الطبقة فهي  ،ع هذه المنطقة على أكبر مساحة على مستوى الواليةتترب   :منطقة قالمة

ز تتمي  كما  ،قليم الواليةإ جنوب لمنطقة الوسطى من الشمال نحوعلى كل ا أيضا تحتويشبه الرطبة، و 

من  زء الجنوبي يعاني من تدهور بشكل مستمر، في حين أن  الجفي الشمال والشرق بغطاء غابي هام  

معر ضة  ، كما أن هاحيث غياب الغطاء الغابي على الرغم من الطابع الجبلي لهذا الجزء الفرعي للمنطقة

 (.لتعريةا)ألضرار شديدة 

 ،(سيبوس وادي)عة في السهول ة بزراعات متنو  يتعلق خاص  بالمنطقة الحالي لألراضي  االستعمالإن       
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متصاعد  استعمالوبالنسبة للسقي فهو في . أم ا المساحات األخرى فتترك ز بها زراعة المحاصيل الكبرى

 9.920حة على مسا (بوشقوف -قالمة)ة في المنطقة الوسطى، وهذا إثر تشغيل محيط السقي خاص  

 .بوهمدان من سد   انطالقا هكتار، على طول وادي سيبوس

 يعبر هذهو  ،(%15)تتميز هذه المنطقة بتضاريس يغلب عليها الطابع الجبلي  :منطقة بوشقوف 

 ة على مستوى جبالخاص   ،اة بغطاء غابي كثيفالجبال بها مغط  كما أن   ،المنطقة أيضا وادي سيبوس

 .ين بن بيضاءبني صالح وع

يتعل ق بزراعات متنو عة في السهول، وزراعات الحبوب واألعالف في الحالي لألراضي  االستعمالإن       

غل ة، والتي من وبالرغم من ذلك، فهناك امكانات ها مة بالمنطقة غير مست. باقي األراضي الفالحية األخرى

  .بهاالمنتظر أن تستغل  في ظل تشغيل محيط السقي 

 كما ،زراعة الحبوبا يؤه لها لم  متتميز هذه المنطقة بأراضي داكنة كلسية،  :ة وادي الزناتيمنطق 

 .تخص ص مساحات أخرى للخضر وزراعة األشجار المثمرة

 الجاف، وتنتمي إلى منطقة السهول إلى المناخ شبه انتماءً هذه المنطقة هي األكثر  :منطقة تاملوكة 

 .م، كما يمر  بها وادي مقصبة 211بها حوالي  االرتفاعالعليا التي يبلغ معدل 

ةالحالي لألراضي بها تغلب عليه زراعة الحبوب والرعي االستعمال      بالنسبة  اأم  . رعي األغنام ، خاص 

 .(1)أخرى فواكه، البطاطا، الطماطم وزراعاتة بالحبوب، الخضر، الكأل، الخاص   تشتهرلإلنتاج الفالحي ف

 ،واالجتماعية االقتصادية النشاطات لمختلف مناسبا موقعا قالمة والية موقع يعتبربناًء على ما سبق،     

 أهمية تكتسب ألن الوالية لأه   ما وهذا ،الشرق واليات مختلف عبور نقطة ليمث   إستراتيجي موقع فهو

 .ووطنياا يساهم في التنمية الفالحية محلييمكن أن ، اتنموي قطبا منها جعلت واستراتيجية كبيرة اقتصادية

 

                                                             
(1)

 DPSB, Idem, pp6,7. 
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 :المناخ -ثانيا

فعلى . يتمي ز إقليم والية قالمة بمناخ شبه رطب في الوسط والشمال، ومناخ شبه جاف ناحية الجنوب     

درجات شتاًء إلى  2حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين هو معتدل وممطر شتاًء، وحار  صيفا،  العموم

تختلف درجة الحرارة كما . درجة مئوية 3,01س ط إلى ، وبالتالي تصل درجة الحرارة في المتو صيفا 2,35

ا، وتشتد  خاصة في فصل والمنخفضات المحصورة بينه الجبالفي الفصل الواحد بين المرتفعات و 

 .الصيف

سنويا /ملم 0111سنة جنوبا، وما يقارب /ملم 511و 211وتتراوح معد الت التساقط بالوالية ما بين      

 أكتوبر)تسج ل خالل الفصل الرطب  من كمية األمطار المتساقطة %51 حوالي علما أن   ،شمال الوالية

جوان، )وتبلغ الكمية المتساقطة ذروتها في شهري ديسمبر وجانفي، وبالعكس فإن  شهور الصيف ، (مايو 

 1,02 أم ا بالنسبة لتساقط الثلوج فيكون على مدار. (1)تكون في غالب األحيان جاف ة( جويلية، أوت

 .سنة/يوم

تنتشر أشجار الزيتون والحوامض والفواكه فبينما  ،ةالمنطق اتلقد ساعد هذا المناخ على تنو ع نبات    

، شجار الفلين، العرعارغاباٍت من أي الجبال المجاورة أحراشا و تغط  ، اإلجاص في السهولكالتفاح و 

 فالحي طابع ذات تكونبأن أيضا سمح للوالية  ام  موهو ما يشك ل ثروة غابي ة هام ة بالمنطقة، ... الصنوبر

هام   ورعوي
 (2). 

 ارد األرضيةالمو : لثانيالفرع ا

 قيام يمكن ال هفإن   وبالتالي ي،فالحال لإلنتاج الرئيسية الشروط أحد للزراعة الصالحة األرض تعتبر     

 عاملةال والقوى كالمياه األخرى العناصر من مجموعة إلى باإلضافة .رهابتوف   إال إنتاجية زراعة

  ...المال ورأس المتخصصة

                                                             
(1)

 Station Météorologique de Belkhire, (2014) : "précipitation annuelle", wilaya de Guelma. 
(2)

 DPSB, "Monographie da la Wilaya de Guelma", Op.cit, p5. 
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 :الجزائرالعاّمة في األراضي طريقة تقسيم  -أوال

 ينحصر في الجزائر التقسيم العام لألراضيفإن   ،األرضية الموارد موضوع في البحث سياق في     

 :(1)شق ين أساسي ين هما فيبشكل عام  

 ة؛فالحة للعملاألراضي المست 

  أخرىأراضي. 

األراضي الفالحية المستغلة، المراعي والمسالك وتشمل  :(S A T) ةلفالحعملة لاألراضي المست. 1

 .وأراضي االستغالالت الفالحية غير المنتجة

 .وتضم  األراضي المحروثة والزراعات الدائمة :(S A U) الفالحية المستغّلةاألراضي  . أ

 :وهي تنقسم بدورها إلى :األراضي المحروثة. 1.أ

 وهي تشمل أراضي مزروعة بمحاصيل موسمية كالخضروات، (: لمحاصيل العشبيةا) الزراعات النباتية

حبوب، البقول الجافة والمحاصيل الصناعية، أو مزروعة الأو أراضي مزروعة بمحاصيل سنوية كزراعة 

 .بمحاصيل دائمة كاألعالف

 األراضي المستريحة : د ة تصن ف ترة راحتها خمس سنوات، وبعد هذه المفوهي األراضي التي تدوم

 .ضمن المراعي والمسالك

 :يلي تضم  ماو . تشمل األراضي التي تصل لعدة  سنوات قبل إعادة زراعتهاو  :الزراعات الدائمة. 2.أ

 األشجار المثمرة؛ 

 الكروم؛ 

 المروج الطبيعية. 

                                                             
(1)

 ONS, (2008): "Répartition générale des terres",  Annuaire Statistique de l’Algérie (n°25), Algérie, p209. 
  إراحتها الستعادة  أو مياه كفاية عدم بسبب اإم   سمالموا بعض أو أحد في استغاللها يتم   ال التي الزراعية األراضي مساحة هياألراضي المستريحة

 . قدرتها اإلنتاجية أو ألسباب أخرى
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 ي منذ خمس سنوات علىفالحوتشمل المساحات التي لم يتم  عليها أي  عمل  :المراعي والمسالك . ب

 األقل؛

 .ويندرج ضمنها العمارات، الطرق، المحاجز والوديان :أراضي االستغالالت الفالحية غير المنتجة . ت

 :العناصر التالية وتضم   :األراضي األخرى .2

 ؛   ويةمناطق الحلفاال . أ

 ؛يةالغاباالستغالالت  . ب

 .النسيج الحضري . ت

  :والمخط ط الموالي يلخ ص التقسيم العام لألراضي الفالحية في الجزائر     

 (1-3)الشكل 
 التقسيم العام لألراضي الفالحية في الجزائر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :، اعتمادا علىمن إعداد الباحث: المصدر
-ONS, (2008): "Répartition générale des terres",  Annuaire Statistique de l’Algérie (n°25), Algérie, p209. 

 حية اإلجماليةالمساحة الفال
(S A T) 

 المساحة الفالحية المستغة
(S A U) 

 
 
 

مساحة االستغالالت  المراعي والمسالك
 الفالحية غير المنتجة

 األراضي المحروثة

 الزراعات الدائمة

 األراضي المستريحة الزراعات النباتية

 المروج الطبيعية الكروم األشجار المثمرة
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 :م لألراضي الفالحية في والية قالمةالتوزيع العا -ثانيا

 ةــالمساح فإن   ،التي أشرفت عليها مديرية المصالح الفالحية لوالية قالمة 2014تبعا إلحصائيات العام     

ية االجمالية فالحتبلغ المساحة الحيث ، هكتار 122.312 نحوالكل ية لألراضي العام ة بالوالية تقد ر ب 

ية فالحراضي الر مساحة األوتقد  . من المساحة الكلية 71,77% مث لما يهكتار،  102.212 حوالي

الفالحية اإلجمالية، وما نسبته من المساحة  70,80% ما يمث لهكتار،  332.021بنحو المستغل ة 

 :والجدول الموالي يوض ح ذلك .(1)لواليةة لجماليالمساحة االمن  %50,81

 ( 2-3)الجدول 
 (2112/2113)في والية قالمة للموسم الفالحي حية الفالالتوزيع العام لألراضي 
 هكتار: الوحدة                                               

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر
DSA, (2014): "Statistiques Agricoles (2012/2013)", Wilaya de Guelma. 

                                                             
(1)

 Direction des Services Agricoles (DSA), (2014): "Statistiques Agricoles (2012/2013)", Wilaya de Guelma. 

 المساحة انـــــــــــــــــــــــالبي
 المساحة الفالحية المستغّلة. 1

 األراضي المحروثة. 0.0
 الزراعات العشبية -
 األراضي المستريحة -

 مةالزراعات الدائ. 2.0
 طبيعيةالمروج ال -
 الكروم -
 األشجار المثمرة -

192.339 
175.850 
012.521 
67.304 
11.488 
311 
12 

00.002 
 21.922 المراعي والمسالك. 2
 21.212 أراضي االستغالالت الفالحية غير المنتجة . 3

 264.618 (3+2+1)المساحة الفالحية الكلية 
 104.066 أراضي أخرى . 2

--------------------------- ---------- 
 212.119 المساحة الفالحية الكلية

 104.066 أراضي أخرى
 368.684 (2+3+2+1) الوالية مساحةاجمالي 
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عة من إجمالي الرق أقل   والية قالمةوفي جميع األحوال يظل  مجموع الرقعة األرضية المزروعة في      

وهو ما يعني أن  هناك إمكانيات كامنة لتوسيع الرقعة األرضية المزروعة  ،األرضية القابلة للزراعة فيه

مكاناتعندما تتوف ر شروط  نة من وأنواع معي  بشكل كبير  اه الري  يفتقر إليها الواقع الراهن مثل توف ر مي وا 

 :والشكل الموالي يبرز إجمالي األراضي المستعملة للفالحة بوالية قالمة ...التقانة الزراعية

 (2-3)الشكل 
 في والية قالمةالكلية تقسيم األراضي الفالحية 

 
 .(1-3)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الجدول  :المصدر                  

حة الفالحية المستغل ة بالوالية، وفي السياق ذاته، تحتل  زراعة الحبوب مساحة كبيرة في اجمالي المسا     

من المساحة المستغلة، وهذا ما يدل  على األهمية  %22هكتار، أي ما يقارب  311.20 نحوحيث تقد ر ب

المحاصيل االستراتيجية في الوالية إلى الكبيرة التي توليها الوالية لهذه الشعبة الفالحية، حيث تعتبر من 

 ، إذكما أن  األراضي المستريحة تحتل  مساحة كبيرة. والخضرواتالطماطم الصناعية محصول جانب 

المستغل ة، وهي نسبة الفالحية من اجمالي المساحة  %31هكتار، أي ما يمث ل  312.11تقد ر بحوالي 

التقليل من مساحة  األمر الذي يستدعي، ألخرىلزراعية اكبيرة مقارنة بالمساحة المزروعة بالمحاصيل ا

 .للرفع من حجم اإلنتاج الفالحي بالوالية أخرى فالحيةه األراضي واستغاللها في إنتاج محاصيل هذ

 :والشكل الموالي يبي ن توزيع األراضي الفالحية المستغ لة في الوالية     

%70,8 

%19,23 
%9,98 

المساحة الفالحية 
 المستغلة

 المراعي والمسالك

أراضي االستغالالت 
 الفالحية غير المنتجة
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 (9-3)الشكل 
 في والية قالمة توزيع األراضي الفالحية المستغّلة

 
 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر               

DSA, (2014): "Statistiques Agricoles (2012/2013)", Op.cit. 

فوق بقليل المعد ل هو يهكتار، و  31,1يقد ر نصيب الفرد من المساحة الفالحية المستغل ة بحوالي و      

 .رهكتا 22,1الوطني المقد ر بحوالي 

 :طبيعة المستثمرات الفالحية في والية قالمة -ثالثا

مستثمرات فالحية، حيث تختلف حسب  تتوز ع المساحة الفالحية المستغل ة في والية قالمة على شكل     

 :كما هو مبي ن في الجدول الموالي طبيعة الملكية والعدد والمساحة

 (9-3)الجدول 
 (2112/2113)المة خالل الموسم الفالحي توزيع المستثمرات الفالحية في والية ق

 (هكتار)المساحة  العدد المستثمرة طبيعة
 23.210 523 مستثمرات جماعية
 02.222 0.103 مستثمرات فردية

 1.102 0.220 (عرش، بلدية)مستثمرات فردية 
 012.031 0.212 خاّصة اتمستثمر 

 5.511 0 مزارع نمواجية
 32 0 محطات تجريبية

 1.225 0.211 أخرىمستثمرات 
 192.121 12.211 المجموع

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر            
DSA, (2014): "volume de la main d’œuvre au niveau des exploitations agricoles: compagne agricole 

(2012/2013) ", Wilaya de Guelma. 

44% 

4% 
3% 

1% 6% 

36% 

 الحبوب 6%
 األعالف
 البقول الجافة
 الطماطم الصناعية
 الخضروات
 األراضي المستريحة
 الزراعات الدائمة



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

811 

ة للدولة أ السابقيت ضح من خالل الجدول       ن  استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاص 

مستثمرة  2.002مستثمرة فالحية جماعية، و 523مستثمرة فالحية، منها  3.251تتشك ل من حوالي 

الحة للزراعة، أي ما يمث ل  11ما يقارب  شغلفالحية فردية، حيث ت  %31ألف هكتار من األراضي الص 

تحتل  و  .، إذ تعد  من أخصب األراضي الفالحية بالواليةحية المستغل ةمن اجمالي المساحة الفال

ة مساحة تقد ر  من اجمالي المساحة  56,1%هكتار، أي ما يقارب  012.031 بنحوالمستثمرات الخاص 

و ما يشير إلى سيطرة  الخواص على مستثمرة، وه 0.212يقد ر عددها بنحو  حيث، الفالحية المستغل ة

ه الجديد للدولة نحو خوصصة  ما يعكساألراضي الفالحية،  نسبة كبيرة من  .ل جزئيــــــبشك األراضيالتوج 

 :الغابات -رابعا

هكتار، أي ما  022.003تزخر والية قالمة بثروة غابية هام ة، حيث تشك ل مساحة الغابات حوالي       

جنوبي الشرقي للوالية، حيث تعتبر المن المساحة الكلية للوالية، وتترك ز أساسا في الجزء  30,70%يمث ل 

من أيضا تختلف هذه الغابات كما  .هكتار 2.211تقد ر مساحتها بحوالي و غابة بني صالح خز انا وطنيا، 

 . حيث انتاجيتها ونباتاتها اختالفا واسعا، إذ تتنو ع بين غابات كثيفة وبقايا غابات ضعيفة

مام والرعاية، إذ والية قالمة لم تحظ بما تستحق  من االهت إلى أن  الغابات في إقليمتجدر اإلشارة و      

 .(1)والحرائق والحرث الجائر التعديات واالنتهاكات كاإلزالة واالستغالل التجاريتخضع للعديد من 

 ارد المائيةالمو : لثالثالفرع ا

 د  ـــتع وفرتها أو المياه فندرة بيرة،ك بدرجة ةفالحال في تؤث ر التي المهم ة العوامل من المائية تعد  الموارد     

 وتنميتهالفالحي  القطاع تطوركما أن   ،رأسيا أو أفقيا توس عا انك سواءً  ي،فالحال عللتوس   العوائق أهم

 .المسقية المساحة وتوسيع الري في تستغل   التيو  له، المعبئة المائية الموارد بحجم مرهون

 ذيـــــــــــاف الـــات الجفـــــــجعلها بمنأى عن موجت ،(سطحية وجوفية)والية قالمة ثروة مائية هائلة  تمتلكو      

                                                             
(1)

 Conservation des forets, (2014): "potentialités forestières", situation au 31/12/2013, Wilaya de Guelma. 
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كما تتعد د مصادر المياه بالوالية  .عقالنيو  رشيدإذا ما استغل ت بشكل  أحيانا عرفه بعض واليات الوطنت

عبر  3مليون م 2,050ة إلى حوالي يصل حجم الموارد المائية المعب أحيث بين مياه سطحية وجوفية، 

 :(1)على النحو اآلتي برزوت .3مليون م 282,9بينما تبلغ الطاقة االستيعابية حوالي ، كامل إقليم الوالية

  :المياه السطحية -أوال

الطاقة التخزينية تقد ر بحوالي ) 3مليون م 12,51 حواليبالوالية ة المعب أحجم المياه السطحية  بلغي     

 :حو اآلتيوهي مقس مة على الن، (3مليون م 20,022

 ؛(3مليون م 55ة تقد ر بحوالي الكمية المعب أ) 3مليون م 025بطاقة تخزينية تصل إلى : سد  بوهمدان 

 ؛3مليون م 21,2تصل سعة تخزينه إلى حوالي : (عين مخلوف)سد  مجاز البقر 

  ؛3مليون م 22,1بسعة تصل إلى حوالي : (النشماية)سد قفطة 

 تقد ر سعتها اإلجمالية : حاجز مائي 01صل عددها إلى حوالي ي يعدد مهم  من الحواجز المائية، والت

 .للتنقيةكبيرة تتطل ب جهودا ، إذ 3مليون م 50,1بحوالي 

  :المياه الجوفية -ثانيا

حيث نقطة مائية عملية،  0.121تتشك ل من حوالي أربعة مجم عات مائية جوفية، باإلضافة إلى      

 .3مليون م 0,02ي تقد ر امكانات حشدها للمياه بحوال

 ، حيث تقد ر نسبة الربط، فإن  الوالية تمتلك محط ة لمعالجة المياه المستعملةنفس اإلطاروفي      

 كم، حيث يقد ر طول األنابيب 1,211، ويصل طول الشبكة إلى حوالي %01بحوالي ( التطهير) الصح ي

 .(2) كم 305,521ية كم، بينما يبلغ طول األنابيب الثانو  325,331الرئيسية بحوالي 

ث ل ما يمأي هكتار،  02.201 إلى حواليالمساحة المسقي ة بالوالية  وصلت، وعلى هذا األساس     

 وهي تعتبر ضئيلة. هكتار تسقى من سد  بوهمدان 0.021من المساحة الفالحية المستغل ة، منها  %7,63

                                                             
(1)

 DPSB, "Monographie da la Wilaya de Guelma", Op.cit, p11. 
(2)

 Idem, p29. 
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 %03ى شيء فإن ما يدل  على أن  أكثر من مقارنة مع حجم األراضي الفالحية المستغل ة، وهذا إن  دل  عل

تخضع للتغي رات والتقل بات المناخية، وبالتالي انتاجية متدن ية في بعض  من المساحة الفالحية المستغل ة

ومن المنتظر رفع حجم المساحة المسقي ة الحالية مستقبال، وذلك بفضل تهئية محيط سقي جديد، . األحيان

للسقي ضمن برامج التنمية الفالحية والريفية التي استفادت منها الوالية في والمصادقة على مشاريع أخرى 

هكتار، ما يمث ل  21.111هذا اإلطار، وكل  ذلك سيسمح بالوصول إلى مساحة مسقية إجمالية تصل إلى 

 .(1)من المساحة الفالحية المستغل ة %13,88

 واالستغالل السقي في التكنولوجية استعمال في فادحا نقصا يعرف بالوالية الفالحي القطاع يزال وال     

 .الفالحين بين األمية انتشار بسبب، وذلك الجوفية للمياه العقالني

 الموارد البشرية: المطلب الثالث

فالحية الزالت ال العمليات أغلب أن   حيث ،فالحيال نتاجإلا عناصر أهم   أحد البشري العنصر يمث ل     

 تت م التيفالحية ال العمليات بعض ةننكم لتعذ ر أو لذلك، زمةالال تاالتجهيز  فرتوا عدم ببسب يدويا، تنجز

 اليد ونوعية ميةك علىرا ثيك يعتمدفالحي وتحسين نوعيته ال نتاجإلا زيادة ن  إف ولذلك معي نة، بخصائص

 .القطاع ذاتهب العاملة

 توزيع السكان في والية قالمة: الفرع األول

تقد ر و بلدية،  32دوائر و 01نسمة، يتمركزون في  222.502ية قالمة بحوالي يقد ر عدد سكان وال     

 225.2صل إلى ت كماتتباين من منطقة إلى أخرى، إذ ، 2كم/نسمة 020نحو الكثافة السكانية المتوس طة ب

، %30,15سكان الوالية في المجمعات الرئيسية، أي ما نسبته  ¾يتمركز و  .بعاصمة الوالية 2كم/نسمة

 . (2)رةـــــــــــــفي المناطق المبعث %50,03في المجمعات الثانوية، ونسبة تتمركز  %12,00ا بينم

 رد  ـــــــــــــــــومعلى التوالي،  %10,20و  %20,51أم ا من حيث الجنس، فيشك ل الذكور واإلناث نسبة      

                                                             
(1)

 DSA, "statistiques agricoles 2012/2013", Op-Cit. 
(2)

 DPSB, "Monographie da la Wilaya de Guelma", Op.cit, p15. 
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لمواليد، حيث بلغ معد ل النمو األوضاع المعيشية وارتفاع معد ل ا نتحس   هو السكان عدد في االرتفاع

 .(1) %2,0السكاني 

من  %31,21نسمة، أي ما يمث ل  212.210يقد ر عدد السكان الريفيين بحوالي  وعلى صعيد آخر،     

من السكان في المناطق الحضرية، والذي يصل  %11اجمالي السكان، وهذا ما يعني تمركز ما يقارب 

  :والشكل التالي يبي ن ذلك. (2)ساكن 121.310عددهم إلى حوالي 

 (8-3)الشكل 
 توزيع سكان والية قالمة بين الريف والمدينة

                   
 .، اعتمادا على المعطيات الواردة أعالهمن إعداد الباحث :المصدر               

 011.022بحوالي  وتعد  بلدية بن جراح أكبر بلدية يتواجد فيها السكان الريفيين، حيث يقد ر عددهم     

هو ما يعد  مكسبا للوالية في ، و من اجمالي السكان الريفيين في الوالية %12,20، أي ما يمث ل (3)نسمة

  .يفتح المجال لتطوير الفالحة الجبلية وتربية الماشيةوي والجبلي لهذه البلدية، وبالتالي الطابع الرعظل  

 اليد العاملة الفالحية: الفرع الثاني

 انمن اجمالي السك %05,50نسمة، ما يمث ل  112.215والي ـحن بــير عدد السكان النشطيقد       

 ـانكالس من حجم %23,12يمث ل  نسمة، أي ما 320.020 نحوبتغلين شبالوالية، ويقد ر عدد السكان الم

 101.003، فقد وصل عدد السكان النشطين في القطاع الفالحي إلى حوالي باإلضافة إلى هذا. النشطين
                                                             

(1)
 DPSB, "Monographie da la Wilaya de Guelma", Op.cit, p18. 

(2)
 Idem, p20. 

(3)
 Idem. 

60% 
 سكان الحضر 40%

 سكان الريف
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في حين وصل عدد السكان  مالي السكان النشطين في الوالية،من اج %0,22نسمة، أي ما يمث ل 

والجدول الموالي . (1)من اجمالي السكان النشطين %23,12نسمة، ما يمث ل  11.201تغلين إلى شالم

  :ع السكان في والية قالمةيبي ن توزي

 (8-3)الجدول 
 2113لعام  ةان والية قالمـع العام لسكيالتوز 

    

 

         

     

                                

 .الواردة أعالهمن إعداد الباحث، اعتمادا على المعطيات : المصدر         

أن  عدد النشطين في القطاع الفالحي يقد ر عددهم بحوالي  السابقيتبي ن من خالل الجدول      

من اجمالي السكان النشطين في الوالية، بينما المشتغلين فعال  %0,22عامل، أي ما يمث ل  003.101

من اجمالي النشطين في القطاع الفالحي،  %23,12عامل، أي ما يمث ل  11.201ر عددهم بحوالي يقد  

هناك نسبة معي نة نشطة في القطاع الفالحي ولكن غير مشغ لة، حيث يقد ر عددهم بحوالي  وبالتالي

ي إلى يؤد   م ام عدم استغالل كل طاقات العمل الموجودة في الريف، إلى وهو ما يشير، عامل 011.35

 .زيادة حد ة البطالة

ة األكبر من اجمالي العاملين       وعلى صعيد آخر، تشك ل العمالة المشغ لة في القطاع الفالحي الحص 

 :في الوالية كما يبرزه الشكل الموالي

 

                                                             
(1)

 DPSB, "Monographie de la Wilaya de Guelma", Op.cit, p26. 

 النسبة (نسمة)العدد  بيانال
 %111 222.219 اجمالي السكان
 %31,21 212.210 سكان الريف

 %05,50 112.215 السكان النشطين
 %10,22 101.003 النشطين في القطاع الفالحي
 %23,12 201.11 المشتغلين في القطاع الفالحي
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 (11-3)الشكل 
 2113حسب قطاعات النشاط االقتصادي عام في والية قالمة توزيع اليد العاملة 

 
 :عداد الباحث، اعتمادا علىمن إ: المصدر

DPSB, "Monographie da la Wilaya de Guelma", Op.cit, p26. 

عامل، ما يمث ل  11.201يت ضح من الشكل أعاله أن  أكبر فئة عاملة تترك ز في قطاع الفالحة بنحو      

عامل، ما يمث ل  32.112يليها قطاع الخدمات الذي يشغ ل من اجمالي الفئة المشغ لة بالوالية،  0,22%

، ثم  قطاعي %00,02، ليأتي قطاع البناء واألشغال العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 00,21%

ويعود هذا إلى  كون والية قالمة ذات طابع . على التوالي %00,5، %03,00اإلدارات والصناعة بنحو 

هذا القطاع، بينما تفتقر الوالية إلى وهو ما يفس ر الحجم الكبير للفئة المشغ لة ب ،فالحي بالدرجة األولى

وانعدام جمود مشاريع البنى التحتية  ويضاف إلى ذلكقاعدة صناعية كبيرة تستقطب السكان النشطين، 

شبه كلي لألشغال الكبرى بالوالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشب ع هذه القطاعات وعدم حاجتها إلى 

ج إلى مهارات كبيرة في العمل في ظل  انخفاض معد ل استخدام اليد العاملة، عكس الفالحة التي ال تحتا

ه إلى قطاع الخدمات وبالخصوص إلى النقل، وعائد وهذا راجع إلى حافز  المكننة، كما أن  الغالبية تتوج 

  .الربح السريع  من هذا القطاع

الكبير للعمل في هذا  ولكن بالرغم من ارتفاع حجم العاملين في الفالحة إال  أن ه ال يخفي العزوف     

م اليد العاملة في المستثمرات الفالحية، إذ هي التي تعب ر حق ا عن حجالقطاع إذا ما ُأخذ بعين االعتبار 
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ويعزى ذلك لعد ة أسباب؛ منها عدم مقدرة العديد منهم على ممارسة النشاط الفالحي لعدم العمالة الفالحية، 

صول على القروض ومختلف أشكال الدعم الحكومي لمزاولة حيازتهم على عقود ملكية تمك نهم من الح

 .نشاطهم، باإلضافة إلى عزوف الشباب على العمل في القطاع الفالحي بمحض إرادتهم

 نيالتأطير الف: الفرع الثالث

مات القطاع ي عامال مهم ا في الدفع بوتيرة التنمية الفالحية، نيشك ل التأطير الف      إذ يعد  من مقو 

بلغ اجمالي  2103 سنةفحسب احصائيات مديرية المصالح الفالحية لوالية قالمة ل. ي وتطو رهالفالح

عمليات التوجيه واإلرشاد الفالحي بين يتوز عون فرد،  231المؤط رين على مستوى إقليم الوالية حوالي 

إلى وهذا وانية والنباتية، وتوعية الفالحين، باإلضافة إلى البياطرة الذين يتكف لون بكل  ما تعل ق بالصحة الحي

جانب اإلطارات الفنية التي تشرف بشكل عام على القطاع الفالحي بالوالية كالمديرية والغرفة الفالحية 

 :كما هو مبي ن في الجدول الموالي... والديوان الوطني لألراضي الفالحية

 (11-3)الجدول 
 1321لعام  التأطير الفني لقطاع الفالحة بوالية قالمةهيكل 

 

 

 
                       
 

                      
 :من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر                       

DSA, (2014): "Nombre de cadre affectés à l’agriculture", Wilaya de Guelma. 

نتاجية، قطاعات في الجدول تتوز ع على الوحدات اإل إن  اإلطارات الفالحية المتخص صة المشار إليها     

 .التنمية الفالحية، مديرية المصالح الفالحية

 العدد المؤّطــــــــــــــرون
 35 األطبا  البيطريون

 50 المهندسون
 11 التقنيون
 32 اإلداريون

 30 تأهيالت أخرى
 231 المجموع
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 قصد التحك م اجهودفالحي بالوالية الجهات القائمة على شؤون القطاع البذل ت   ،وبخصوص التكوين     

أكثر في تقنيات اإلنتاج، وهذا من أجل معرفة الوسط من جهة، ومعرفة تقنيات اإلنتاج الحديثة من جهة 

 ...(.الري بالتقطير، حفر اآلبار، مكننة الفالحة، التلقيح اإلصطناعي، انتاج المشاتل، البذور)أخرى 

ال تتحق ق إال  في ظل رفع مستوى  قطاع الفالحي، لكن هذه األهميةإن  الموارد البشرية هام ة في ال     

ليا التأهيل والتكوين والوعي، ألن  المالحظ لحد  اآلن هو أن  سياسة التكوين رك زت على اإلطارات الع

اليد العاملة المنتجة رغم أهميتها، وهو ما يتطل ب إعادة النظر والتركيز في التكوين نوعا ما وأهملت 

 االهتمام، إذ أن  زيادة كفاءة العاملين في القطاع تتطل ب مختلف المستويات وفئات العملهيل على التأو 

حي يعرف مشاكل عديدة، وتجدر اإلشارة إلى أن  القطاع الفال. بالنواحي النوعية في الموارد البشرية

يد ة المسن ة، ونقص الإلى نقص مستويات التأهيل والتأطير، هناك ارتفاع مستوى اليد العاملفباإلضافة 

ن، وهو ما يدفع إلى توفير الشروط الشاب ة، وكذا هجرة اإلطارات والتقنيين واألعوان المتخص صيالعاملة 

  .االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تمك ن الشباب من االندماج في الريف والعمل في القطاع الفالحي

 الموارد الرأسمالية: المطلب الرابع

لى جانب المقومات الطبيعية والبشرية التي تتوف ر عليها والية قالمة، فإن ها تمتلك موارد رأسمالية إ     

الثروة األسمدة و  ستخدامامعتبرة تسمح بتنمية الفالحة وتطويرها، ونذكر في ذلك المكننة الفالحية و 

من معطيات احصائية  حيث يتم  التركيز فقط على هذه العناصر األساسية حسب ماهو متاح. الحيوانية

 .حولها

 المكننة الفالحية :الفرع األول

كما هو مبي ن في  خالل السنوات األخيرةملحوظا العتاد الفالحي في والية قالمة تطو را  حظيرةعرفت      

  :الجدول الموالي

 



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

118 

 (11-3)الجدول 
 (2113-2118)تطور حظيرة العتاد الفالحي في والية قالمة خالل الفترة 

 وحدة: الوحدة                                                                        
             

                                             
          

                      
 
 

      
     

 
            

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر       
DSA, (2014): "Situation de Matériel Agricole (2009-2013)", wilaya de Guelma. 

حي في والية قالمة شهدت تطو را ملموسا خالل يتبي ن من خالل الجدول أعاله أن  حظيرة العتاد الفال     

وحدة خالل  02.011بلغ متوس ط العدد اإلجمالي للعتاد الفالحي ما يقارب ، حيث (2103-2110)الفترة 

 001.20إلى  2110وحدة سنة  102.05لعتاد الفالحي من حجم اانتقل ، و (2103-2110)الفترة 

 إلى وصل، وبمعد ل نمو سنوي %21 وحدة، ما يمث ل 1.210 نحوتقد ر ب، أي بزيادة 2103وحدة سنة 

على غرار  وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى التطو ر الذي عرفه مختلف أنواع العتاد .خالل نفس الفترة 2%

فعلى سبيل المثال ... عتاد الجر، عتاد البذر والتسميد، عتاد المعالجة، الحاصدات، عتاد النقل والري

، بزيادة 2103وحدة سنة  2.051إلى  2110وحدة عام  2.552تاد الجر من عالحجم اإلجمالي لانتقل 

وحدة  121، وقفز الحجم االجمالي لعتاد البذر والتسميد من %3,05وحدة، ما يمث ل حوالي  302قدرها 

 .%2,53وحدة، ما يمث ل حوالي  200، أي بزيادة قدرها 2103وحدة سنة  0.211إلى  2110سنة 

 يتجس د في مختلفوالذي المتواصل لالعتمادات المالية المخص صة للعتاد الفالحي،  النمو د ذلك إلىويعو 

 2113 2111 2111 2118 نوع العتاد
 2.051 2.110 2.110 2.552 عتاد الجرّ 
 3.010 3.221 3.210 3.222 عتاد الحرث

 0.211 0.112 0.122 121 عتاد البار والتسميد
 5.321 2.202 2.501 2.152 عتاد المعالجة

 301 300 312 221 عتاد حصاد الحبوب
 0.212 0.121 0.133 0.135 عتاد حصاد الكأل

 3.101 3.105 2.032 2.032 عتاد النقل
 01 01 01 10 عتاد الري
 3.221 2.355 0.522 0.010 عتاد آخر

 21.997 19.758 18.393 15.718 مجموع العتاد
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 .اإليجار عن طريق صيغ قروض استئجارها تناء اآلالت الفالحية أوأشكال الدعم الفالحي المخص صة الق

 ضعب رباالعتا بعين أخذنا ما إذا أهميتهجع تترا أن يلبث ال يالكم   التطور هذا ن  ، فإوفي السياق ذاته    

العتاد ونسبة  أنواع بين التقنية والعالقة العمر لكمعد   العتاد فعالية على ةالدال   رات األساسيةالمؤش  

 %0,3وحدة، أي ما يمث ل  250 نحوب 2103 سنة المعط لفعلى سبيل المثال قد ر حجم العتاد ... العطل

جر ار، ما  03بحوالي  المعط لةدد الجرارات يرة، حيث قد ر عظفي الحالموجود من اجمالي العتاد الفالحي 

 .لمجموعة عتاد المعالجة %0,22نسبته  ماو ، المعط لمن اجمالي العتاد  %03,01يمث ل 

وما يلفت االنتباه أن  بعض العتاد الجديد معط ل، وقد تبي ن من خالل االستفسارات مع بعض عم ال      

أن  الخلل الرئيسي في هذا العتاد ة العتاد الفالحي في الوالية ومؤسسة صيانتعاونية الحبوب والبقول الجاف ة 

، سات التي أنتجته، باإلضافة إلى أن  العتاد غير مستغل  استغالال أمثال في حد  ذاتهيعود إلى المؤس  

وبعبارة . مباالة من طرف مستخدميه، الذين ال يكترثون إلبقاء حالة العتاد يعمل بشكل جي دواإلهمال والال  

الحظ أن  نسبة المكننة مرتفعة، أم ا على أرض الواقع فإن  ي( بالنظر إلى األرقام)رى من الناحية النظرية أخ

األمر مختلف تماما، حيث أن  نسبة كبيرة من المعد ات الفالحية معط لة وغير مستعملة نتيجة عدم 

رات بطبيعة األرض،  ويضاف إلى هذا النتائج الصيانة، وخاص ة الصيانة الوقائية وعدم مالئمة الجر 

السلبية المترت بة عن بيع العتاد الفالحي الذي كان يساهم بفعالية في اإلنتاج الفالحي في ظل غياب 

الرقابة والمتابعة من طرف الهيئات المعنية، باإلضافة إلى نقص قطع الغيار األصلي، وتوف ر إال  المقل د 

 .لعتادمنه، كما أن  هناك خلل في برمجة وصول توزيع ا

 :وعموما فإن  المشاكل التي يعرفها القطاع الفالحي بالوالية في ميدان العتاد تتمث ل في اآلتي     

 في ظل تقادم العتاد الحالي؛العجز الكبير في قطع الغيار وتزايد العتاد المطلوب ، 

 ضعف التكوين واإلرشاد المتعل ق بتسيير الحظائر؛ 

 اص، ألن  ــــــإلنتاجية إلى مرافق الصيانة وذوي الخبرة واإلختصضعف الصيانة، حيث تفتقر الوحدات ا 
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 دور الصيانة ال يتمث ل إال  في األمور البسيطة جد ا كتنظيف اآلالت وتشحيمها ودهنها؛

 سمدةنقص العتاد الفالحي المتخص ص كآالت الغرس والجني والحصاد ونثر األ ... 

ى درجة المكننة في القطاع الفالحي بالوالية، حيث قد رت وهكذا فقد انعكس حجم العتاد الفالحي عل     

المعدل الوطني الذي يقد ر  تقاربوهي ، (1)هكتار من األراضي الفالحية المستغل ة 13بحوالي جر ار لكل 

 .هكتار 12بحوالي جر ار لكل 

 سمدة األاستخدام : الفرع الثاني

عرف وقد  .لتي تستخدم بداية وأثناء العملية اإلنتاجيةتشك ل األسمدة أهم  مستلزمات اإلنتاج الفالحي ا     

استخدام األسمدة في القطاع الفالحي بوالية قالمة تطو را ملحوظا خالل السنوات األخيرة، وهو ما يعتبر 

 035,5.031متوس ط استخدام األسمدة  حيث بلغ ،بمثابة دفعة قوية لزيادة اإلنتاج الفالحي ورفع مردوديته

قنطار  010.212بين  المستخدمةكمية األسمدة  ت، وتراوح(2103-2101)فترة خالل القنطار 

قنطار،  01.025على التوالي، أي بزيادة تقد ر بـ  2103و 2101قنطار خالل عامي  021.201و

 .(2)%32,01 محق قة بذلك معد ل نمو  قدره

في الكثير من األحيان  يتطابق ال من طرف الفالحين األسمدة خداماست أن   إلى وتجدر اإلشارة     

 الفعلية االحتياجات وتحديد التربة تحليل على االعتماد بدوناألسمدة  ضافةا ، إذ يتم  العلمية والمعايير

 ،مستوى بدون منهم العديد أن   حيث ،ينللفالح العلمي المستوى انخفاض وذلك بسبب ،المختلفة للمحاصيل

 التدريب برامج وأن خاصة عمليا، وتطبيقها ةفالحال في يثةالحد األساليب مواكبة على تهمقدر  من يحد مم ا

حين وساط الريفية حول الذهنيات السائدة في األ، ويقابلها في ذلك ضعيفة يفالحال واإلرشاد عدم تقب ل الفال 

ية، اعتقادا منهم أن ها ليست ناجعة مقابل أساليبهم التقليدلمثل هذه البرامج اإلرشادية واألساليب العلمية، 

                                                             
(1)

 DSA, (2014):  "Taux de mécanisation", Wilaya de Guelma. 
(2)

 DSA, (2014): "Programme du renouveau de l'économie Agricole: Déglobalisation de 2010/2014", Wilaya 

de Guelma. 
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ناهيك عن ضعف استخدام األسمدة العضوية، حيث يعتبر مؤش را سلبيا في مجال حماية البيئة وتحقيق 

 .التنمية المستدامة

 الثروة الحيوانية :الفرع الثالث

سمح لها بأن تكون ذات طابع فالحي ورعوي  فقدوطابعها الجبلي، قالمة  لواليةنظرا للموقع الجغرافي      

أن تمتلك ثروة حيوانية  أه لهاا الوالية على مر  السنين بتربية الحيوانات والماشية، مم  بامتياز، حيث امتازت 

 211.101حوالي  2103فقد بلغ عدد رؤوس الماشية بالوالية سنة . هام ة على مستوى إقليمها الجغرافي

يبلغ عدد و  رأس، 211.01حوالي ب بما فيها الثيران واألبقار الحلوب يقد ر عدد رؤوس األبقارو رأس، 

يعتبر هذا و من اجمالي رؤوس البقر،  %50رأس، أي ما يقارب  211.53 الحلوب حوالي رؤوس األبقار

رأس، بينما يمث ل عدد  211.3الحلوب العصرية حوالي مؤش را جي دا إلنتاج الحليب، إذ تشك ل األبقار 

عدد رؤوس األغنام بحوالي كما يقد ر  .رأس 211.20رؤوس األبقار الحلوب المحلية والمحس نة حوالي 

 .(1)رأس 511.12رأس، في حين يصل عدد رؤوس الماعز إلى حوالي  511.212

 واألرض، المياه منمتطلباتها  لمحدودية نظرا أساسية أهمية الدواجن تربية يتكتسوفي السياق ذاته،      

 توسعت فقد المقابل وفي .عواس نطاق على تنتشر التي الصغيرة العائلية الحيازات ضمن تربيتها تتم   إذ

 اقتصادية نتائج وحققت األخيرة السنوات خالل الحديثة اإلنتاج لنظم وفقا الجزائر في الدواجن شعبة

 .(2)ةمهم  

 

 

 
                                                             

(1)
 DSA, (2014):  "Evolution des Effectifs du cheptel", Wilaya de Guelma. 

  والية قالمةل ةيالحفلدى مديرية المصالح العدم توافر احصائيات بشأن تربية الدواجن. 
، ("1891/2118)على قيمة الناتج المحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة  تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤّثرة"عماري زهير،  (2)

 .032سبق ذكره، صالمصدر 
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 وتنظيم القطاع الفالحي في والية قالمة دارةاإلطار المؤسساتي إل: المبحث الثالث

ية لتسيير القطاع الفالحي بالوالية، نظرا للدور الهام تعد  الهياكل التنظيمة واإلدارية القاعدة األساس    

 .الذي تؤد يه هذه الهياكل في تحديد األطر التشريعية والتنظيمية لهياكل القطاع على مستوى الوالية

مديرية المصالح : الهياكل المشرفة على القطاع تباعا، وهي وفيما سيأتي تسليط الضوء على أهم       

 .، محافظة الغاباتفالحية، الديوان الوطني لألراضي الفالحيةالفالحية، الغرفة ال

 (D.S.A) مديرية المصالح الفالحية: المطلب األول

نظرا لألهمية التي توليها الدولة وباألخص وزارة الفالحة والتنمية الريفية للقطاع الفالحي، فقد      

، وتجل ى ذلك في لقطاع الفالحياستحدثت مديريات على مستوى الواليات تسهر على السير الحسن ل

  .مديريات المصالح الفالحية

 مديرية المصالح الفالحيةعام لتقديم : الفرع األول

 ،التنمية الريفيةالعام تحت وصاية وزارة الفالحة و سة تابعة للقطاع مؤس   مديرية المصالح الفالحية      

أول ذي الحجة  مؤرخ في 005-01نفيذي رقم وقد تم  تعيين قواعد تنظيم وسير عملها بموجب المرسوم الت

تعمل ،إذ (1)يحد د قواعد تنظيم مصالح الفالحة في الوالية وعملها 0001جوان  23 الموافق 0201عام 

ر األساسي للقطاع الفالحي كما تعتبر المسي   ،بالتنسيق ما بين الهيئات الفالحية والمعاهد التقنية للوالية

فروع في كل هناك أيضا و ، ى بالمقاطعة الفالحيةة لها في كل دائرة تسم  ولها فروع تابع، بجميع فروعه

نة من ع ضمن مديرية مكو  تتجم   قالمةية لوالية فالحالمصالح الوبهذا ف .مندوبيات الفالحيةالب ىبلدية تسم

ن كل . (2)عبر دوائر الوالية مة على شكل مكاتب فرعية فالحيةمصالح مقس    والية في المتوسطكما تتكو 

 اطـــــــــــــــــتب فرعي حسب خصوصية وامتداد المساحة الفالحية، وذلك من أجل تنمية النشمك 21إلى  1من 

                                                             
يونيو  23الموافق  1211مؤرخ في أول اي الحجة عام  182-81مرسوم تنفياي رقم "(: 0001)لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا (1)

 .210، الجزائر، ص(21العدد )، الجريدة الرسمية "في الوالية وعملهايحّدد قواعد تنظيم مصالح الفالحة  1881سنة 
(2)

 DSA, (2012): "Présentation de la DSA", wilaya de Guelma. 
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  (1).ةموجوداإلمكانيات الإطار تحسين وتطوير في و  الفالحي،

 مهام مديرية المصالح الفالحية: الثاني الفرع

 جل تأطير النشاطات الفالحيةأالالزمة من  تطبيق جميع التدابيربية للوالية فالحتقوم المصالح ال     

 :(2)المهام التاليةل المديرية بساس تتكف  وعلى هذا األ، وتنميتها

 ؛السهر على تطبيق التنظيم في جميع ميادين النشاط الفالحي 

 ؛ ومراقبتها ة النباتيةالصح  و  ضمان تفتيش النشاطات البيطرية 

   ؛ةالتابعة لقطاع الفالحات المحلية ستقديم المساعدة التقنية للمؤس  

  ؛والرعوية الغابيةو بها سياسة الحفاظ على األراضي الفالحية دوات والتدابير التي تتطل  األاستعمال 

 عداد مختلف البطاقات الضرورية لمتابعة و  ،ضبطهاتطويرها و الفالحية و  ياتوسائل اإلحصائ وضع ا 

 ؛وضعية القطاع وتقييمه بانتظام

  األعمال الضرورية إلعداد أدوات التنظيم والسهر على تنفيذ التدابير المق ررة؛ وأالتدابير جميع اقتراح 

   ؛ومساعدتها تقنياي لة على المستوى المحلسات الفالحية الريفية المتدخ  تنشيط أعمال المؤس 

 ؛لتحقيق ذلك الوسائل التي ينبغي تجنيدهاو  ،في الوالية تحديد أهداف التنمية الفالحية 

 ؛االستثمار الفالحي على ترقية ث  الح 

 ؛ية الريفية على المستوى المحلي وكذا تقديم المساعدات التقنية لهافالحتحريك نشاطات المعاهد ال 

  السهر على ترقية كل نشاطمع  ،الريفي والحفاظ على المنتجات المحليةتشجيع التجديد الفالحي و 

 .من الغذائي في المنتجات الفالحيةيضمن األ

 
                                                             

(1)
 MADR, "L'organisation de l'administration territoriale -Direction des Services Agricoles (DSA) de 

Wilaya-", disponible sur site:             (15/04/2013) 

http://www.minagri.dz/structures_admin.html 
يونيو سنة  23الموافق  1211مؤرخ في أول اي الحجة عام  182-81مرسوم تنفياي رقم " الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لجمهوريةا (2)

 .210، المصدر سبق ذكره، ص"ّدد قواعد تنظيم مصالح الفالحة في الوالية وعملهايح 1881

http://www.minagri.dz/structures_admin.html
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    مصالح الرئيسية للمديريةال: الفرع الثالث

جمع مصالح الفالحة في فإن  المرسوم المذكور سالفا ينص  على أن تُ للقيام بالمهام السالفة الذكر،      

المصالح الفالحية لوالية مديرية  تعتمدوبهذا . في مكاتبالوالية ضمن مديرية تشتمل على مصالح مهيكلة 

 ضم  وت .صة تضمن المتابعة لخططها اإلنمائيةخص  تمصالح مخالل هيكلها اإلداري على خمس  منقالمة 

 :(1)المصالح التاليةالمديرية 

  ؛الوسائلو دارة االمصلحة 

 الفالحية؛ مصلحة االحصائيات والحسابات االقتصادية 

 وحماية النباتات؛ مصلحة المفتشيات البيطرية 

 ؛مصلحة التهيئة الريفية وترقية االستثمارات 

 والدعم التقني مصلحة تنظيم االنتاج. 

قلعة بوصبع، وادي الزناتي، حمام : وتمتد  مهام المديرية في شكل أقسام فرعية إلى خمس دوائر هي     

 .حيث يضم  كل مكتب فرعي  مكتب لإلحصائيات، ومكتب دعم اإلنتاج. دباغ، بوشقوف، لخزارة

      (C.A) الغرفة الفالحية: المطلب الثاني

ية من األجهزة الحس اسة في حقل تنظيم القطاع الفالحي، نظرا للدور المنوط بها تعد  الغرفة الفالح     

إلى جانب المصالح الفالحية األخرى، فهي تعد  األذن الصاغية للفالحين وانشغاالتهم وحلقة وصل مع 

 .األجهزة اإلدارية األخرى

 تقديم عام للغرفة الفالحية: الفرع األول

الوزير ية تحت وصا ضعوتو عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،  ؤس سةم يةالفالح فةتعد  الغر      

متعامال متمي زا للسلطات و لتجم عات ممث لي مصالح المهن الفالحية،  امنبر تعتبر المكل ف بالفالحة، إذ 

                                                             
(1)
 DSA, (2012): "Organigramme générale de la DSA", Wilaya de Guelma. 
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 تم  إنشاء الغرفةيو  .اإلدارية والتقنية المحلية أو الوطنية في جميع الميادين التي تهم  التنمية الفالحية

 .(1)بات ترتبط بتنمية القطاع الفالحيالفالحية استجابة لمتطل  

 مهام الغرفة الفالحية: الفرع الثاني

 :(2)في العناصر التالية يتمث ل اختصاص الغرفة الفالحية     

  تنظيم أشكال التشاور والتنسيق واإلعالم وتطويرها بين المشتركين فيها، وبينهم وبين المؤسسات

 مل في محيط اإلنتاج والتمويل والتموين والتوزيع والتحويل؛العمومية التي تع

  تمثيل المشتركين فيها لدى السلطات العمومية في جميع الميادين التي لها عالقة بمهام الغرفة

 الفالحية؛

  ؛واالجتماعيةالدفاع عن مصالح أعضائها المهنية 

  في إعدادها؛أيضا تنويعها و المساهمة في وضع السياسة الوطنية لتنمية النشاطات الفالحية و 

  تطوير إنشاء أي ة هياكل من شأنها أن تحس ن أداء المنتجين الفالحيين في مجال اإلنتاج، والمساعدة

 في تقديم الخدمات التي هم في حاجة إليها؛

  ه إلى  واالقتصاديتنظيم األسواق والمعارض والمسابقات، وتسهيل نشر اإلعالم العلمي والتقني الموج 

 .اأعضائه

والتشاور بين السلطات اإلدارية وممث لي المصالح  لالستشارةوتشك ل الغرف الفالحية الوالئية مكانا      

هي تسمح بالتنسيق واإلعالم وتبادل المعلومات بين أعضائها وبين هؤالء والهيئات ف ،المهنية للفالحين

ة التي تت صل نشا ف بتطوير اشرة بالفالحة، وتكل  ير مبطاتها مباشرة أو بصفة غالعمومية أو الخاص 

                                                             
 :انظر في ذلك (1)

Chambre national d’Agriculture (CNA), "une institution pour la promotion du monde Agricola et rural", 

disponible sur site:    (14/04/2014) 

http://www.cnagri.dz/qui-sommes-nous.html 
فبراير سنة  11الموافق  1211مؤرخ في أول شعبان عام  39-81مرسوم تنفياي رقم "(: 0000)لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا (2)

 .221، الجزائر، ص(2العدد )، الجريدة الرسمية "يتضّمن القانون األساسي العام للغرف الفالحية 1881

http://www.cnagri.dz/qui-sommes-nous.html
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ة الحيوانية، الخدمات واألعمال المفيدة ت   جاه أعضائها في كل  المجاالت المرتبطة بالنشاط الفالحي والصح 

 :(1)ومن مهامها

  عالمي يكون هدفه إيصال المعلومات لفائدة عالم الريف؛إإقامة نظام 

 ا؛وضع نظام لرصد وتحليل حالة الفروع الفالحية وأسواقه 

   جاه الفالحة وضع برامج تكوين بالتنسيق مع اإلدارة الفالحية والهيئات ومراكز التكوين الفالحي ت

 ين؛رب  والمُ 

 تشجيع عمليات التصدير  باإلضافة إلىلفالحية والعالمات التجارية، المساهمة في ترقية المنتجات ا

 ومرافقتها؛

 على مستوى اإلنتاج، وتسهيل توريد الخدمات  ترقية كل عمل من شأنه تحسين أداء المنتجين الفالحين

 التي يحتاجونها؛

 طبع أو نشر كل مجلة وكل دعامة إعالمية تتعل ق بموضوعها. 

 :(2)وتكل ف الغرف الفالحية بعنوان تبعات الخدمة العمومية بما يأتي

  عداد البطاقة المهنية؛ االعترافعمليات  بصفة الفالح وا 

 مسك سجل الفالحة وتطهيره؛ 

 سات التقنية المتخص صة؛اهمة في إحصاء وتحديد قطعان الماشية بالتنسيق مع المؤس  المس 

 كوين على المستوى الوطني والجهوي، وذلك حول نشاطات الفالحين المساهمة في تنظيم الت

 وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية واالقتصادية؛ ،عحسب كل تخص ص أو فر وانشغاالتهم 

  نوعية المنتوجات الفالحية حسب خصوصيات األقاليم المختلفة؛المساهمة في ترقية 

                                                             
سبتمبر سنة  11الموافق  1231شوال عام  2مؤرخ في  212-11مرسوم تنفياي رقم (: "2101)لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا (1)

 .22،23، الجزائر، ص ص(52العدد )، الجريدة الرسمية "لغرف الفالحيةيحّدد القانون األساسي ل 2111
 .20، صالمصدر نفسه (2)
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  إطار تنظيم المهنة وتحليل الفروع ضمان المهام التي يمكن أن توكلها السلطات العمومية إليها في

 .وسوقها

 (O.N.T.A) الديوان الوطني لألراضي الفالحية: المطلب الثالث

تلبية وذلك لالديوان الوطني لألراضي الفالحية،  رت الحكومة إنشاء هيئة وطنية تعرف باسمقر       

ة الفوضى وظاهرة البزنسة التي طالت العقار الفالحي التابع للمجموعات انشغال مهنيي القطاع، خاص  

 .ة التابعة للدولةالفالحية كجزء من األمالك العمومية الخاص  

 راضي الفالحيةلديوان الوطني لأل عام لتقديم  :الفرع األول

وهو  ؛لديوان الوطني لألراضي الفالحية هو األداة األساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفالحيةا     

 سة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمت ع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي،عبارة عن مؤس  

س ست بمقتضى القانون رقم تأوهي وحدة  .ره مجلس إدارة تحت وصاية وزير الفالحة والتنمية الريفيةيسي  

رسوم التنفيذي ت بموجب المئوالمتضم ن التوجيه العقاري، وأنش 0001نوفمبر  02مؤرخ في ال 01-25

مؤر خ في ال 330-10بالمرسوم التنفيذي رقم  ، المعد لة والمتم مة0001مؤرخ في فيفري ال 21-01رقم 

 . (1)ضي الفالحيةالقيام بوظيفته من خالل األرا ، من أجل0001أكتوبر  22

 مهام الديوان الوطني لألراضي الفالحية: الفرع الثاني

عداد السياسة لقد أوكلت للديوان الوطني لألراضي الفالحية       مهام مراقبة تطبيقات عقود االمتياز وا 

 ،قاللفوضى والتالعب اللذين طبعا استغالل العقار الفالحي ساب بهدف وضع حد   ؛ار الفالحيالوطنية للعق  

لتإعداد السياسة الوطنية للعقار الفالحي، حيث  ؛لهمن المهام التي أوكلت ف لهذه الهيئة صالحيات  خو 

                                                             
 :انظر في ذلك (1)

فبراير سنة  22الموافق  1211شوال عام  1مؤرخ في  92-81مرسوم تنفياي رقم "(: 0001)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا -
 .ومابعدها 3ص الجزائر، ، (05العدد)، الجريدة الرسمية "لألراضي الفالحيةيتضّمن إنشا  الديوان الوطني  1881

-Office national des terres agricoles (ONTA), "cadre juridique de l’ ONTA", disponible sur site:   

(09/06/2014) 

http://www.onta.dz/?CADRE-JURIDIQUE 

http://www.onta.dz/?CADRE-JURIDIQUE
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ة للدولة، باإلضافة إلى ات طلبات االمتياز على األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاص  دراسة ملف  

خل ضمن ذلك وضع أداوت السهر على ضمان متابعة األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة، ويد

تنظيم استعمال هذه األراضي ومتابعة حركة أصول المستثمرات الفالحية قصد الحيلولة دون المساس 

ي أية صفقة تتعلق باألراضي الفالحية  تؤد  باستمرارية نشاطها الفالحي، كما يحرص هذا الديوان على أال  

لفوضى استغالل العقار  وضع حد   إلى هذا الديوان تأمل الحكومة من وراءو . (1)إلى تغيير وجهتها الفالحية

 .سيما زحف اإلسمنتز على األراضي إلى وجهات أخرى الومكافحة تحويل عقود االمتيا ،الفالحي

 F).(C محافظة الغابات: المطلب الرابع

 البيئي التوازن إقرار في يساهم إذ كبرى، وطنية مصلحة ذات طبيعية ثروة الغابات قطاع يمث ل     

 .الخارجية تأثيراتال من والحد   للبالد والبيولوجي

 تقديم عام لمحافظة الغابات: الفرع األول

المديرية )الفالحة والتنمية الريفية  تحت إشراف وزارة سة ذات طابع إداريمؤس  محافظة الغابات هي      

عن طريق مختلف هياكلها تساهم و ، ار الغابيعق  التسير بعلى مستوى الوالية ، إذ تقوم (العامة للغابات

وتنظيماتها القاعدية بالتنسيق مع الجماعات المحلية في تنمية وتطوير كل  النشاطات اإلنتاجية الهادفة إلى 

 تراب بكامل وحمايتها الغابية الثروة على المحافظةإذ تسعى إلى  استقرار السكان المجاورين للغابة،

 .روة الغابية والتنمية الريفيةحماية الث   تشمل ومتكاملة دةعد  مت ووظائف بأدوار تضطلعالوالية، كما أن ها 

 :(2)وتضم  المحافظة أربع مصالح رئيسية هي

                                                             
 :انظر في ذلك (1)
أكتوبر سنة  22الموافق  1231اي القعدة عام  3مؤرخ في  338-18مرسوم تنفياي رقم "(: 2110)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا

من إنشا  الديوان والمتض 1881فبراير سنة  22الموافق  121شوال عام  1المؤرخ في  92-81يعّدل ويتّمم المرسوم التنفياي رقم  2118
 .1،2ص صالجزائر، ، (10العدد)، الجريدة الرسمية "الوطني لألراضي الفالحية

ONTA, "Missions de l’ONTA", disponible sur site:   (10/06/2014) 

http://www.onta.dz/?Missions-de-l-ONTA 

 
 .ن الباحث، اعتمادا على الوثائق الداخلية لمحافظة الغابات لوالية قالمةبتصر ف م (2)

http://www.onta.dz/?Missions-de-l-ONTA
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 ؛مــصلحة اإلدارة والوســــائل 

 ؛مصلحة تسيير الثروات والدراسات والبرمجة 

 ؛مصلحة حماية النباتات والحيوانات 

 مصلحة توسيع الثروات وحماية األراضي. 

 م محافظة الغاباتمها: الفرع الثاني

 .تسعى محافظة الغابات إلى الحفاظ على المساحة الغابية وحماية الغابات من التأثيرات الخارجية     

 :(1)ويمكن حوصلة مهامها بشكل عام في النقاط التالية

 التنمية الريفية المندمجة مشاريعالسهر على تنفيذ  خالل من سكان األريافل تحسين ظروف المعيشة 

 لفائدتهم؛ إنجازها رةالمقر  

  وفتح المسالك  تصحيح المجاري المائية، غرس األشجار المثمرة، تهيئة)القيام بمشاريع التنمية الريفية

ة المنابع المائية، الحرث العميق وتحسين خواص التربة وتثبيت حوافها، انجاز الريفية، حصر وتهيئ

 ؛...(األحواض والبرك المائية

  من قطع االشجار  الحد   ، وكذاالبيولوجي والتنوع الطبيعة وحماية الحرائق،الحفاظ على الغابات من

 ؛(منطقة الغابات)

 ؛عادة التحريج والتخزين لتحقيق نسبة كبيرة من غابات التشجيرإ  

  (.المباني غير القانونية والتطهير) لمكافحة جميع انتهاكات التراث ( الحدود)ترسيم موارد الغابات 

 (O.N.I.D) ديوان الوطني للسقي وصرف المياهال: المطلب الخامس

كعامل أساسي في مضاعفة الفالحي واالستخدام العقالني للمياه  (الري)إن  إحياء تنمية السقي      

 انــــيستدعى وجود هيئة تكل ف بتسيير هذا المورد الهام في القطاع الفالحي، من أجل ضماإلنتاج الفالحي 

                                                             
 .المصدر نفسه (1)
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 .بشكل وثيق باألمن المائيالغذائي، الذي يرتبط من األ

 للسقي وصرف المياهلديوان الوطني عام لتقديم : الفرع األول

مؤس سة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمت ع بالشخصية  الديوان الوطني للسقي وصرف المياه     

ه بموجب تم  إنشاءو المعنوية واالستقالل المالي، وتعمل تحت وصاية الوزير المكل ف بالري الفالحي، 

، 2115ماي سنة  02الموافق  0221ربيع الثاني عام  0مؤرخ في ال 023-15المرسوم التنفيذي رقم 

يتضم ن تعديل القانون األساسي للوكالة الوطنية إلنجاز هياكل الري األساسية وتسييرها للسقي وصرف 

صيانتها في مساحات السقي يكل ف بتسيير التجهيزات والمنشآت األساسية للري واستغاللها و ، حيث المياه

 .(1)التي تمنحها إي اها الدولة أو الجماعات اإلقليمية عن طريق االمتياز

 مهام الديوان الوطني للسقي وصرف المياه: الفرع الثاني

 :(2)في العناصر التالية الوطني للسقي وصرف المياهتتمث ل مهام الديوان      

 تسويق الماء الفالحي؛ 

 ت السقي؛اإلشراف على عمليا 

 ؛تسيير شبكات السقي والشبكات المرتبطة بها واستغاللها وصيانتها 

 تقديم المساعدة والمشورة لمستعملي الماء الفالحي. 

زيادة على ذلك، يمكن أن تكل فها الدولة والجماعات اإلقليمية بحشد الموارد المائية والفالحية على      

هة  مستوى حقول التنقيب واآلبار ومآخذ األودية والمماسك المائية ومنشآت جلب المياه المختلفة الموج 

 .لسقي األراضي الفالحية

 ال علىـــــمة على نقاط استقبلاه بوالية قاـــــوتحتوي الوحدات العملية للديوان الوطني للسقي وصرف المي     
                                                             

 وماي 19الموافق  1221ربيع الثاني عام  8مؤرخ في  193-12تنفياي رقم مرسوم "(: 2115)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا (1)
، الجريدة الرسمية "ة الوطنية إلنجاز هياكل الري األساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يتضّمن تعديل القانون األساسي للوكال2112سنة 

 .02صالجزائر، ، (31العدد)
 .03، صالمصدر نفسه (2)
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 :(1)ةمستوى كل  محيط سقي، إذ تالزم الفالحين أثناء حملة السقي بعرض الخدمات التالي

  ؛(نظام التقطير، الرش)دراسة تموين ووضع تجهيزات السقي داخل القطع األرضية 

 ؛مساعدة وتقديم النصائح أثناء حملة السقي 

  يام تقنية لصالح أهل المهنة حول اقتصاد الماء واالستخدام العقالني للموردأتنظيم. 

التسيير الموروث عن دواوين المحيطات سط ر الديوان برنامجا عمليا يرمي إلى تحسين فمنذ إنشائه      

 :(2)المسقية السابقة، وذلك عبر نشاطات ملموسة تتمي ز بما يلي

 مضاعفة المساحة المسقية بنفس أقساط الماء الممنوحة؛ 

 تحسين كفاءة الشبكات وتخفيض ضياع المياه؛ 

 تخصيص وسائل مادية وبشرية ضخمة لصيانة المنشآت؛ 

 مة؛ن الخدمة المقد  استرداد ثقة الفالحين بتحسي 

 استعمال أدوات جديدة في التسيير. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
والية قالمة، : ، منشورات الديوان"-انجازات وآفاق-الديوان الوطني للسقي وصرف المياه"(: 2103)الديوان الوطني للسقي وصرف المياه،  (1)

 .5الجزائر، ص
 .المصدر نفسه (2)
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 هياكل وآليات دعم القطاع الفالحي في والية قالمة: رابعالمبحث ال

فالتنمية  تعد  هياكل الدعم التقني والمالي من أبرز الدعامات التي يقوم عليها القطاع الفالحي،     

موارد المالية الالزمة والكافية لدعمها، وكذا الوسائل التقنية التي الفالحية ال تقوم لها قائمة ما لم تتوف ر ال

 .إلضافة إلى توفير عوامل اإلنتاجا، بالحسن لمختلف النشاطات الفالحيةتسمح بالسير 

 (:R.D.A.B)بنك الفالحة والتنمية الريفية : المطلب األول

بمدى فعالية ونجاعة الجهاز المصرفي الحالي أصبح مرهونا  وقتالفي  االقتصادينجاح النظام  إن       

 مية الريفية يسعىبنك الفالحة والتن ن  وبهذا فإالشاملة،  االقتصاديةللدولة، ومدى قدرته على تمويل التنمية 

هذه األخيرة على األسواق  انفتاحإلى التأقلم مع التغيرات التي تشهدها الساحة المصرفية الجزائرية نتيجة 

البنك في الماضي كان و . سعى لتمويل القطاع الفالحي في سبيل دعمه وتطويره، ويالمصرفية العالمية

ة للقطاع المسؤول عن تمويل القطاع الفالحي، ونظرا للحاجات المتزايدة والمستمر  هو الوطني الجزائري 

ى ذلك إلى ضرورة إنشاء بنك آخر يكلف كلية أد   الفالحي أظهر عجزا ونقصا ملموسا في هذه المهمة،

 .ة عن انفرادبهذه المهم  

 تقديم عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية: الفرع األول

، ة واالستقالل الماليدنيع بالشخصية المتتمت   سة مالية وطنيةبنك الفالحة والتنمية الريفية هو مؤس       

جمادى  01 مؤرخ فيال 011-22بموجب المرسوم رقم  شاءهويعد  تاجرا في عالقاته مع الغير، وتم  إن

يتضم ن إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية وتحديد  0022 سنة مارس 03 الموافق 0212األولى عام 

ك الوطني الجزائري، وذلك ألداء مهم ته األساسية المتمث لة في ن، تبعا إلعادة هيكلة البقانونه األساسي

 .1وترقية العالم الريفي تنمية القطاع الفالحي

 رـــكما يعتب ها تخضع لوصاية وزارة المالية،ولكن   ،سة عموميةيعتبر بنك الفالحة والتنمية الريفية مؤس  و      
                                                             

سنة  رسما 31الموافق  1212عام  جمادى األولى 12مؤرخ في  111-92رقم مرسوم "(: 0022)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا 1
 .553صئر، الجزا، (00العدد)، الجريدة الرسمية "إنشا  بنك الفالحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه األساسي، يتضّمن 1892
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رة لتحقيق أهداف الهياكل والبرامج المقر   طاتالمخط   أداة للتخطيط المالي بحيث يساعد على تنفيذ

طات التنمية الوطنية إنجاز مخط  طار في إ( كما وكيفا) السيما ما يتعلق برفع إنتاجها ،المرسومة

 .(1)والقطاعية

 ات المصرفية واالعتمادات الماليةة بنك الفالحة والتنمية الريفية في تنفيذ جميع العمليل مهم  تتمث  و     

 األعمالر ومنح القروض والمساعدات من أجل تنمية قطاع الفالحة وتطوي ،على اختالف أشكالها

 ده بها الدولة لضمان تمويل هياكلة والوسائل التي تزو ستخدم وسائله الخاص  يف .الصناعيةة و الفالحي

 .اإلنتاج الفالحي وأعماله، وكذلك الهياكل واألعمال الزراعية الصناعية المرتبطة مباشرة بقطاع الفالحة

التي لها صلة  ة بالقرض، الصرف والخزينةيقوم البنك بجميع العمليات المصرفية الخاص  كما      

م المساعدة المالية خار الوطني، كما يقد  د  ويشارك في جمع اإل ،قصد تسيير أمواله أو استخدامها ،بأعماله

 .للمهن الفالحية والمهن األخرى المرتبطة باألعمال الفالحية

بوشقوف، )وتعد  وكالة قالمة أحد فروع بنك الفالحة والتنمية الريفية، إذ تضم  خمسة فروع أساسية      

 .(2)(قالمة، وادي الزناتي، عين مخلوف، حمام دباغ

 المنتجات المالية المقّدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية :الفرع الثاني

هة للقطاع الفالحي، حيث       يقد م بنك الفالحة والتنمية الريفية صيغا مختلفة من القروض البنكية الموج 

قروض البنكية لتمويل مشاريعهم سواًء على المدى القصير أو على المدى يستفيد الفالحون من هذه ال

 :الصيغ التمويليةهذه شارة إلى أهم  ما يلي إ وفي. المتوس ط والبعيد

 (:القرض الموسمي) قرض الرفيق -أوال

 ةـــــية الريفيوك المتعاقدة مع وزارة الفالحة والتنمـــمنح من طرف البنقرض موسمي يُ هو  قــــــقرض الرفي     

                                                             
(1)
 Banque de l’agriculture et de développement rural (BADR), "Présentation de la BADR", disponible sur site:                                            

(1181/11/15)  

http://www.badr-bank.dz/?id=presentation&lang=fr  
(2)
 BADR, (2012): " Présentation de la BADR", wilaya de Guelma. 

 لكونه يرافقه خالل الموسم الفالحيكي يكون أحسن رفيق للفالح، و لهذا القرض، ل" الرفيق"اختير اسم. 

http://www.badr-bank.dz/?id=presentation&lang=fr
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 ون بصفةوالمرب   الفالحون خالله من ، حيث يستفيد(بنك الفالحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري)

 لهم تسمح فائدة، بدون ميس رة مالية قروضمن  فردية أو المنخرطين في تعاونيات أوجمعيات أو فيدراليات

 اقتناء في أساسي بشكل لةوالمتمث   الضرورية، لمستلزماتا اقتناء طريق قدراتهم اإلنتاجية عن بتعزيز ودعم

 النباتية، ةالصح   ومواد واألسمدة والشتائل البذور مثل الفالحية المستثمرات لنشاط الضرورية التجهيزات

ويسمح القرض باقتناء األغذية ووسائل الشرب ومنتجات األدوية البيطرية لمختلف أصناف الحيوانات، 

 االستهالكالمنتوجات الفالحية لتخزينها في إطار نظام ضبط المنتجات الفالحية ذات اضافة إلى اقتناء 

ه القرض   والحصاد الحرث أعمال الفالحية كتدعيم المستثمرات قدرات تعزيز إلىالواسع، كما يمكن أن يوج 

 .والد رس

 من القروض أن يلتزم على كل مستفيدقدر ت الوزارة الوصية مد ة القرض بسنتين، ف وفي نفس اإلطار،     

 ساتل الوزارة بدفع فوائد القروض لصالح البنوك والمؤس  اته في هذا األجل، على أن تتكف  بتسديد مستحق  

 كل مستفيد ال يلتزم بآجال التسديدأن  المالية المانحة وتمك نه من االستفادة من قروض جديدة، في حين 

 في تجديد ه يفقد الحق  اهرة كالجفاف والفياضانات، فإن  ة أشهر كتمديد في الحاالت القفترة ست   بعد منحه

 البنوك في أن تدفع له الوزارة الفوائد المترتبة عن القرض الذي تقوم بمنحه االستفادة مرة أخرى ويفقد الحق  

 .(1)المتعاقدة مع الوزارة

 رفع رواقر   مة، حيثفي والية قال الفالحين طرف من كبيرا إقباال الرفيق قرض شهد السياق، ذات وفي     

 ألصحاب وائدف دون ضو القر  من النوع هذا يسمحإذ  دة،جي   نتائج وتحقيق الفالحة وتطوير يالتحد  

 .واألسمدة البذور اقتناء وكذلك أنواعها، بمختلف الحبوب لشعبة والبذر الحرث حملة بتمويل المستثمرات

 يمارسون فالحا 0.105 (2102/2103) موسمال الرفيق بالقرض استعانوا الذين الفالحين تعداد بلغ فقد

، وهي بداية (2112/2110) الموسم فالحا 325 يتجاوز الرقم يكن ولم الوالية، إقليم عبر نشاطهم
                                                             

(1)
 MADR, "le crédit agricole-R’FIG-", disponible sur site:              (10/10/2014) 

http://www.badr-bank.dz/?id=dossier_details&did=10 

 

http://www.badr-bank.dz/?id=dossier_details&did=10
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 رةالميس   القروض على الفالحين إقبال مؤش ر فإن   وبهذا(. 2112أكتوبر )انطالق التمويل بالقرض الرفيق 

 :كما هو موض ح في الجدول الموالي سنوات خمس خالل %300 بحوالي ارتفع قد

 (12-3)الجدول 
 (                                                                                                            2113-2119)ر حجم التمويل بصيغة القرض الرفيق في والية قالمة خالل الفترة تطوّ 

 مليون دينار: الوحدة                                                                        

 :ث، اعتمادا علىمن إعداد الباح :المصدر   
- BADR, (2014): "Statistiques Crédit R’FIG", Wilaya de Guelma.  

يت ضح أن  متوس ط المبالغ اإلجمالية الممنوحة في إطار قرض الرفيق أعاله من خالل معطيات الجدول     

ر خالل مليون دينا 1.329,8مليون دينار و 273,1بين مليون دينار، وتراوحت قيمتها  122,22بلغت 

مر ة، ما  3,9مليون دينار، أي تضاعفت بنحو  0.151,1، إذ قد رت الزيادة بنحو 2103و 2110عامي 

 .%2,11، وبمعد ل نمو سنوي قارب %03,321يمث ل 

قد ارتبط " قرض الرفيق"أن  االرتفاع المسج ل في المبالغ المالية المقد مة بصيغة لوحظ  وفي المقابل     

الالحين  بلغ متوس ط عدد دد الفالحين المستفيدين ضمن هذه الصيغة، حيثبارتفاع مماثل في ع

 2110مستفيد خالل عامي  0.105مستفيد و 325، وتراوح عددهم بين فالح 011نحو  المستفيدين

مر ة، ما يمث ل حوالي  3,9بنحو  العدد مستفيد، أي تضاعف 0.351، إذ قد رت الزيادة بنحو 2103و

 .   %2وي قارب وبمعد ل نمو سن، 300%

نسبة الوفاء بالدين  علما أن   ،ينفالحبين البنك وال المتبادلة مرونة التعامالت والثقةذلك إلى  ويعود     

 ليبقى عدد محدود حسب ما أورده إطارات البنك أثناء مقابلتهم، %02وتسديد القروض قد وصلت إلى 

رون عن دفع ما عليهم من جفاف جعلتهم يتأخ  موا للبنك أسبابا موضوعية مثل الن قد  فقط من هؤالء مم  

 ة المحلية التي تعد  فالحا جعل البنك في راحة مالية وأكثر عزما على مواصلة القرض ودعم المم  ، أقساط

 2112/2113 2111/2112 2111/2111 2118/2111 2119/2118 المواسم
القيمة اإلجمالية للقروض 

 1.329,8 1.089,1 682,2 537,9 273,1 الممنوحة

 0.105 974 819 702 325 عدد المستفيدين
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ر الكبير الذي يعرفه قطاع عوامل أخرى كالتطو  يضاف إلى ذلك  .المورد االقتصادي الرئيسي لوالية قالمة

 ،البطاطا والطماطم الصناعية، على المحاصيل اإلستراتيجية الكبرى كالحبوب ة المحلية التي تعتمدفالحال

إلى موارد بدورها التي تحتاج و  ،هي المحاصيل التي تعتمد بشكل رئيسي على التكثيف والتقنيات الحديثةو 

رتفاع سبب اكما يمكن ارجاع . رفيققرض الوجدوا الحلول في ال إذ ،ينفالحرة لدى المالية كبيرة غير متوف  

لين للمستثمرات شك  عبر الوالية إلى انخراط األعضاء المُ " الرفيق"عدد الفالحين المستفيدين من القرض 

ار الفالحي في إطار قانون تحويل حق االستغالل الفالحية الفردية والجماعية سابقا بعد تسوية مشكل العق  

ضافة إلى الحمالت ا ،ة للدولةلألمالك الخاص  ابعة الدائم إلى حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحية الت  

ز عز  فكل  هذا يُ  .مها إطارات البنك بالتنسيق مع مديرية الفالحة وسط الفالحيننظ  تالتحسيسية الكبيرة التي 

قالمة كنموذج ناجح لوالية  الفالحة والتنمية الريفيةالمكانة الرائدة على الصعيد الوطني التي يحتلها بنك 

 .من التمويلفي هذا النوع 

 :قرض اإليجار -ثانيا

ن عقد بين هو قرض يختص  بتمويل اقتناء اآلالت الفالحية وعتاد الري، وهو عبارة ع قرض اإليجار     

ر)البنك  من أجل ايجار تجهيزات ومعد ات فالحية ( الطرف المستأِجر)وصاحب المشروع ( الطرف المؤج 

سنوات  01تقد ر مد ة اإليجار بحوالي و شاريع استثمارية، مصنوعة محلي ا، حيث يوج ه مباشرة النجاز م

سنوات للتجهيزات والمعد ات األخرى، كما يقد ر معد ل الفائدة المطب ق سنويا       15بالنسبة للحاصدات و

 .(1)يتكف ل بها الزبون، بينما تتكف ل الدولة بالنسبة المتبق ية %5، علما أن  ما نسبته %0بـ 

-خر، بلغت قيمة القروض التي استفاد منها الفالحون في إطار قرض اإليجاروعلى صعيد آ     

مليار دينار منحتها وكالة بدر لوالية قالمة منذ أن باشرت  2,0بأكثر من   -المخص ص للعتاد الفالحي

على مستوى  فالح 212حيث استفاد منها حوالي  ،2102وحتى نهاية سنة  2110في تقديمه بداية أفريل 

                                                             
(1)

 BADR, (2014): "le Crédit-bail", les publications de l'Agence, Wilaya de Guelma. 
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، ويعد  هذا المعد ل ضعيفا مقارنة بصيغة القرض الرفيق، ويرجع السبب في ذلك إلى (1)لواليةإقليم ا

من بات هذا النوع من القروض فيما يخص  نوعية العتاد الفالحي المراد اقتناءه، إذ ُيشترط أن يكون متطل  

يا، مم ا يخلق صنع محل ي، وهذا في ظل افتقار الحظيرة الوطنية إلى وجود عتاد فالحي مصنوع محل  

 .ةـــــــــــــــما يؤث ر بدوره على مكننة الفالحة في الواليفالحين الراغبين في تحديث عتادهم، وهذا صعوبة لدى ال

 :(قرض االستثمار المدّعم) يقرض التحدّ  -ثالثا

منح من طرف بنك الفالحة والتنمية يُ مدع م من طرف الدولة،  استثماريقرض هو قرض التحد ي     

 05إلى  3وهو عبارة عن قروض مالية ميس رة مد تها من ، المتعاقد مع وزارة الفالحة والتنمية الريفيةالريفية 

مليون  011هكتار، و 01مليون دينار بالنسبة للمستثمرات التي ال تتعد ى مساحتها  0سنة، وتتراوح بين 

التكف ل بالفوائد من طرف وزارة الفالحة  ويتم  . هكتار 01دينار بالنسبة للمستثمرات التي تتعد ى مساحتها 

والتنمية الريفية عندما ال تتعد ى مد ة التسديد ثالث سنوات، في حين يتوج ب على المستفيد من قرض 

كما . كفوائد عندما يكون السداد خالل فترة ما بين ثالث سنوات إلى خمس سنوات %0التحدي تسديد 

كفوائد عندما يكون السداد خالل فترة ما بين خمس  %3يد يتوج ب كذلك على المستفيد من القرض تسد

سنوات وسبع سنوات، أم ا في حال تجاوز هذه المد ة يتوج ب على المستفيد من القرض تسديد كامل قيمة 

  .فوائد هذا القرض المحد دة من طرف البنك

ة إلى مجم عات ومؤس سات مستغل و المستثمرات وُمرب و الحيوانات، باإلضاف هذا القرض  من يستفيدو      

إعداد وتهيئة وحماية األراضي، ب لهم تسمح إذ ،، وكذلك التعاونيات والمزارعاإلنتاج الفالحي والغذائي

 اقدراته تعزيزوكذلك تطوير الري الفالحي، كما يسمح هذا القرض بإنشاء وتجهيز وعصرنة المستثمرات و 

لحيواني والنباتي، وتثمين اإلنتاج التقليدي، ويمكن أن حماية وتطوير التراث ا ، باإلضافة إلىاإلنتاجية

 لـــــــــــــــــــــر ووسائـــــــــــاء عناصــــــــيوج ه هذا القرض أيضا إلى توزيع وتصدير المنتجات الفالحية والغذائية، واقتن
                                                             

(1)
 BADR, (2014): "Statistiques Crédit LEASING", Wilaya de Guelma. 

  نشاطها مجال في العاملين والفالحين المواشي لمربي مالية بتقديم تسبيقات بدورها( وحدات الصناعات الغذائية)تقوم هذه المؤس سات. 
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 .(1)اإلنتاج

نهاية إلى غاية تفيد مس 013ي وصل عدد المستفيدين من قرض التحد  وعلى صعيد الوالية،      

ينار مليون د 274,6 بحوالي، بقيمة مالية اجمالية قد رت 2103/2102لموسم السداسي األول من ا

ويرجع سبب اإلقبال الضعيف على هذا النوع من القروض . (2) حسب األرقام المقد مة من طرف الوكالة

لة بهذه رتفع حجم الملف  يتوق ع أن يحيث ، 2103تم  استحداثه سنة  جديدمالي لكونه منتوج  ات الممو 

الصيغة من القروض في المستقبل نتيجة تكثيف األيام التحسيسية التي تقوم بها الوكالة على مستوى إقليم 

الدعم المقد م من طرف  ة التمويلية المستحدثة في إطار تعزيزالصيغهذه التعريف ب وذلك في سبيلالوالية، 

 . الفالحة والتنمية الريفية من قبل بنك الدولة في هذا المجال

باإلضافة إلى هذه الصيغ التمويلية التي يمنحها بنك الفالحة والتنمية الريفية في والية قالمة، هناك      

طة وطويلة األجل تمنح لتمويل النشاط صيغ أخرى على غرار قرض السكن الريفي وقروض متوس  

، يعني أن ها قروض غير مدع مة من طرف في ذلك وعقود الملكية ط بطاقة الفالحشتر ت إذ الالفالحي، 

 .بخالف قرض السكن الريفي فهو مدع م الدولة

 كل أمام مفتوح هوف ،وحدهم للفالحين صمخص   ليس الريفية والتنمية الفالحة بنكوالجدير بالذكر أن       

 األموال صحابأو  الفالح بين للفرص تكافؤ عدم يخلق ام  م ،والشركات األموال وأصحاب المستثمرين

 .الفالحين الستقبال صمخص   جناح غياب ظل في ،الضخمة

 A).M.R.(C الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي: ثانيال مطلبال

 ، وهوحين الفالـــسات الهام ة التي تهتم  بالتأميأحد المؤس  الفالحي  ضديعتبر الصندوق الجهوي للتعا     

 اتـــيعتبر الرقيب على السير الحسن للعمليكما  ،تعاون الفالحينة للصندوق الوطني للمن الصناديق المكو  

                                                             
 :من إعداد الباحث، اعتمادا على (1)

- BADR, (2014): "Le Crédit ETTAHADI", les publications de l'Agence, Wilaya de Guelma. 

- MADR, direction da la formation de la recherche et de la vulgarisation, (2012): "Guide des procédures du 

dispositif de création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage", publication spéciale, Algérie. 
(2)

 BADR, (2014): "Statistiques Crédit ETTAHADI ", Wilaya de Guelma. 
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 .المحققة من المكاتب المحلية التابعة له

 الجهوي للتعاضد الفالحي لصندوقل عام تقديم :الفرع األول

ولكن ، (1)تحت اسم الصندوق المحلي للتعاون الفالحي 0012سبتمبر  2هذا الصندوق في  تم  إنشاء     

 0000نوفمبر  31 الموافق 0221شعبان عام  22في المؤرخ  213-00وم التنفيذي رقم بموجب المرس

إلغاء الصناديق المحلية من مجموع الصناديق التعاضدية  تم   01-05ل للمرسوم التنفيذي رقم المعد  و 

 .(2)ةية الفالحيضدحت تسمى بالصناديق الجهوية للتعافأصب ،الفالحية

ها ؤ شركات مدنية ذات طابع تعاضدي ال تهدف إلى تحقيق الربح، ويتم  إنشا تعد  التعاضدية الفالحية     

بموجب عقد رسمي، فهي عبارة عن هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص إلى تحقيق كل عمليات 

عادة التأمين والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتآزر، وذلك لفائدة أعضائها  ،التأمين وا 

 .(3)ن أو المستفيدينالشركاء المنخرطي

 أن ها كما الفروع، لجميع تأمين شركة وعلى هذا األساس، يعتبر الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي     

 تأمينية منتجات من والمرب ين تشكيلة المنتجين للفالحين يقد م فهو ؛الفالحي التأمين مجال في تعد  الرائدة

 على بالتركيز المهنية االجتماعية لهذه الفئات منتجاتدة تتكي ف مع نشاطهم، بحيث تسمح هذه المحد  

 .(4)مهمهنت ممارسة

 ي،ــــــــــــي للتعاضد الفالحـــدوق الوطنـــــــــويعد  الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي بقالمة أحد فروع الصن     

                                                             
(1)

 :انظر في ذلك 

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), "Présentation de la Mutualité Agricole", disponible sur 

site:  (20/04/2014) 

http://www.cnma.dz/presentation.htm 
 نوفمبر 31الموافق  1221شعبان عام  22مؤرخ في  223-88رقم  مرسوم تنفياي"(: 0000)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا (2)

القانون الاي يحّدد  1882الموافق أول أبريل سنة  1212المؤّرخ في أول اي القعدة عام  82-82يعّدل المرسوم التنفياي رقم  1888سنة 
 .2صالجزائر، ، (21 العدد)، الجريدة الرسمية "األساسي النمواجي لصناديق التعاضدية الفالحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها

 2119غشت سنة  3الموافق  1228مؤرخ في أول شعبان عام  11-19قانون رقم "(: 2112)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا (3)
 .03ص المصدر سبق ذكره،، "يتضّمن إنشا  التوجيه الفالحي

(4)
 MADR,"L’assurances Agricoles", disponible sur site:  (20/04/2014) 

http://www.minagri.dz/assurance.html 

http://www.cnma.dz/presentation.htm
http://www.minagri.dz/assurance.html
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كل ها (. وبوشقوفحمام دباغ، عين مخلوف، وادي الزناتي، تاملوكة )ية حيث يضم  خمسة مكاتب محل   

في جميع أيضا تسهر على تلبية خدمات الفالحين والمستثمرين في القطاع الفالحي أو الصناعي، و 

مجاالت التأمين، حيث يعمل بالتنسيق مع المديرية العام ة كفاعل جواري، هدفه تقديم أفضل الخدمات في 

أفضل و روط الحماية التأمينية، ف، مانحة بهذا أفضل شمجال التأمينات بشفافية وفعالية في التصر  

 .(1)التسعيرات والتعويض عن الخسائر

 الفالحي ضدمهام الصندوق الجهوي للتعا :الفرع الثاني

 ،من أجل تحقيق مجموعة من الوظائفبوالية قالمة  الفالحي ضدالصندوق الجهوي للتعا تم  إنشاء لقد     

هام  أه
(2): 

 لمرتقبة بالنشاطات الفالحية؛تأمين الفالحين ضد  الكوارث واألخطار ا 

 ضمان سالمة المنتوجات والمداخيل والتجهيزات الفالحية؛ 

  دراج فكرة صعوبة الوقاية وتسيير األخطار في ذهن مساعدة الفالحين في احترام المسار التقني، وا 

 الفالحين؛

   صعوبة مالية؛ ي  أضمان دخل الفالح والمرب ي وحمايتهم ضد 

 تاج كم ا وكيفا، وتحسين المردود؛المساهمة في زيادة اإلن 

 فتوحة، والتقليص في مد ة التعويض؛القيام بعمليات التوعية والتحسيس عبر األبواب الم 

   ؛هالقيام بعمليات تأمين األمالك واألشخاص في القطاعات التي تخص 

  ية العامةإعطاء القروض النقدية أو الضمانية للشركاء طبقا للقدرة والتأهيل الذي تمنحه له المدير 

 ؛للصندوق الوطني
                                                             

الجهوي للتعاضد  منشورات الصندوق، "تقديم عام للصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي"(: 2102)ة، الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي لقالم (1)
 .، الجزائروالية قالمة، الفالحي

الجهوي للتعاضد  منشورات الصندوق، "مهام الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي"(: 2102)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي لقالمة،  (2)
 .، الجزائرمةوالية قال، الفالحي
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   عطاء المو استالم ملف  ؛نةالمتابعة التقنية لألصول المؤم   ثم   ،فقة المبدئية على هذه الملفاتاات التأمين وا 

 ؛تطوير العمليات المالية لصالح شركائه ولغيره من المنتفعين امكانية 

  ؛حيإلنتاج الفالبابصفة مباشرة  صلةوالعمليات المت   شركاءهتسهيل العمليات المالية التي يقوم بها 

 تالي تحقيق التنمية الشاملة الوب صلة بالفالحة،الحرفية والصناعات المت  و  ترقية النشاطات الفالحية

 .للقطاع الفالحي

 مة من طرف الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحيالمنتجات التأمينية المقدّ  :الفرع الثالث

إذ التأمينية،  منتجاتتشكيلة مختلفة من ال قالمةبوالية  فالحيال للتعاضدم الصندوق الجهوي يقد       

 .العتاد الفالحيو الثروة الحيوانية  ،يمكن أن تلحق بالمحاصيل النباتية التي مخاطرال يد منعدال غط يت

 :منتجات التأمين على الثروة الحيوانية -أوال

، الثروة الحيوانية على خطاراألية متعد دة تأمين قديم خدماتتبالصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي  وميق    

 (.2 الملحق) .النحل م، الدواجن، الديك الرومي، تربيةاألبقار، األغنا: تشمل األصناف التاليةحيث 

 من طرف الفالحين لتأمين ثروتهم عرف النشاط التأميني جر اء ذلك اقباالفي نفس اإلطار، و     

 :كما هو موض ح في الشكل التالي األصنافومنتوجاتهم الحيوانية، وذلك في مختلف 

 (11-3)الشكل 
 (2113-2111)تطّور عدد المؤّمنين في مجال اإلنتاج الحيواني في والية قالمة خالل الفترة 

 
 .من إعداد الباحث، اعتمادا على الوثائق الداخلية للصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي بقالمة :المصدر      
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 اقباال دتشه مةي والية قالفل الثروة الحيوانية افي مج الفالحية التأميناته أن  الشكل أعال يوض ح     

وبلغ من قبل الصندوق،  المقترحةالتأمينية  المنتوجات من كبير عدد وجود رغم الفالحين قبل من امتوس ط

مؤم ن  13بين عددهم ، وتراوح (2103-2101)مؤم ن خالل الفترة  10متوس ط عدد المؤم نين ما يقارب 

وعليه شهد إقبال الفالحين  .%0,00بنحو ، وقد رت الزيادة 2103و 2101خالل عامي  مؤم ن 11و

وقد أث ر . على تأمين ثرواتهم الحيوانية تذبذبا من سنة إلى أخرى، إذ لم يعرف انتظاما خالل نفس الفترة

ابا كليا في أصناف أخرى حيث عرفت تذبذبا في أصناف، وغيذلك على حجم الثروة الحيوانية المؤم نة، 

 :في بعض السنوات كما يوض حه الجدول الموالي

 (13-3)الجدول 
 (2113-2111)تطّور حجم الثروة الحيوانية المؤّمنة في والية قالمة خالل الفترة 

 رأس: الوحدة                                                                 
 2113 2112 2111 نوع اإلنتاج
 312 02 10 األبقار
 002 - 022 األغنام
 202.225  013.111 222.123 الدواجن
 - 021 023 (خلية)تربية النحل 

 0.251 - - الديك الرومي
 .من إعداد الباحث، اعتمادا على الوثائق الداخلية للصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي بقالمة :المصدر 

عطيات الجدول أعاله يت ضح أن  حجم الثروة الحيوانية المؤم نة عرف من خالل القراءة المتأن ية لم     

فعلى سبيل المثال ارتفع عدد رؤوس األبقار المؤم نة طيلة السنوات . خالل الفترة المدروسة تذبذبا كبيرا

، %225 حوالي، وذلك بزيادة قد رت ب2103رأس سنة  312إلى  2100رأس سنة  10األخيرة من 

ذلك لكون والية قالمة من بين الواليات التي تختص  ، (2103-2100)كمتوس ط للفترة أس ر  012وبمعد ل 

وباستثناء تلك الزيادة الحاصلة في تأمين األبقار، لم تشهد األصناف . بتربية األبقار على المستوى الوطني
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في السنوات انخفضت نسبة التأمين بالنسبة لألغنام، الدواجن،  إذالحيوانية األخرى مسارات مماثلة، 

 النحل والديك الروميعلى تربية تأمين العلى التوالي، في حين  %32و %00األخيرة، وذلك بالنسب 

ه الضعيف من قبل الفالحين لممارسة هذا النشاط عرفت تذبذبا وانقطاعات بين سنة وأخرى، نظرا للتوج  

 (.تربية النحل والديك الرومي)الفالحي 

 ولعدم تارة المرتفعة التامين قساطأ سعارأ ترجع إلى سبابخفاض إلى أيعود هذا التدبذب واالنو      

 في تقصيرال، كما يعود ذلك إلى خرىأ تارة الفالحي النشاط طبيعة مع التأمينات نواعأ مختلف انسجام

د عن مينأالت ثقافة غياب إلىيضاف هذا الصندوق،  مهاقد  ي التي والخدمات والمزايا منتوجاتالب التعريف

 في بما عام بشكل الفالحي القطاع رتطو   عرقلة في رئيسيا سببا والتحسيس اإلعالم ضعف يعد   ، إذحالفال

ويحدث  ،الفالحية النشاطات على مينأالت نسبة ضعف اشكالية طرح األمر الذي الفالحية، التأمينات ذلك

 التسديد ذلك في بما ،التسهيالت كل   الفالحي التأمين في للراغبين ميقد   الصندوق أن  ذلك بالرغم من 

 .المباشر الدفع على الفالحين قدرة عدم حالة في رالمتأخ  

 :منتجات التأمين على المحاصيل الزراعية -ثانيا

قالمة للمنتجات الحيوانية، فإن ه بدوره يقوم بباإلضافة إلى تغطية الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي      

الزراعات الكبرى، البيوت البالستيكية، الطاطم : ومنهاية، بتغطية تأمينية لمختلف المحاصيل الزراع

 .(2الملحق)... الصناعية، األشجار المثمرة، البطاطا

بات المناخية التي لها تأثير كبير على بالنظر إلمكانات والية قالمة الفالحية، ضف إلى ذلك التقل  و    

 تأمينات على مختلف المحاصيل الفالحية الفالحي ضدالصندوق الجهوي للتعايقد م ، نباتيةالمحاصيل ال

ع  ا، مم  في كل الظروف الممكنة و  النباتية  . الفالحين على اإلنتاج ويحف رزهم بشكل مستمريشج 

 (:2103-2101)ر عدد المؤم نين في مجال اإلنتاج النباتي خالل الفترة والشكل الموالي يبرز تطو       
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 (12-3)الشكل 
 (2113-2111)في والية قالمة خالل الفترة في مجال اإلنتاج النباتي نين م  تطّور عدد الفالحين المؤ 

 
 .من إعداد الباحث، اعتمادا على الوثائق الداخلية للصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي لقالمة :المصدر 

عدد  طمتوس  بلغ يبرز الشكل أعاله تطو ر عدد الفالحين المؤم نين في مجال اإلنتاج النباتي، حيث      

مؤمًّن  121مؤم ن و 210بين ، وتراوح عددهم (2103-2101)الفترة  مؤم ن خالل 010المؤم نين نحو 

وعموما عرف اإلقبال على التأمين في . %1,0بنحو  االنخفاض، وقد ر 2103و 2101خالل عامي 

 .وسةمجال اإلنتاج النباتي تذبذبا من سنة إلى أخرى ولم يشهد انتظاما طيلة الفترة المدر 

 القطاع خسائرية النباتية إلى اط التأميني في مجال المحاصيل الفالحويعود هذا اإلقبال على النش     

 ريتأث   الحبوب انتاج ن  أ خصوصا ة،في اآلونة األخير  الجوية التقلبات بها بتسب  تت التي واليةال في الفالحي

 همنشاطات على مينأتدعا الفالحين إلى اإلقبال على ال األمر الذي ،الجوية االضطرابات بفعل بسهولة

يساعد قد ، خوفا من حدوث خسائر كبيرة في المستقبل، في ظل ضعف مردودية انتاجهم، مم ا الفالحية

يضاف إلى . تقع على عاتقهمستالي تحم ل أعباء منخفضة حجم الخسائر الممكن تكب دها، وبالعلى تقليل 

 ضد   الفالحية نشطةاأل لحماية ضرورة تعد   هان  إف اجبارية غير كانت نا  و  ىحت   الفالحية ميناتأالتأن   هذا

  .مستقبال وتوسيعها واستمرارها ديمومتها لضمان وسيلةر، وكذلك خطااأل من العديد

التأمين في مجال اإلنتاج النباتي على حجم المحاصيل الزراعية لى اقبال الفالحين عوقد انعكس      

 :كما هو موض ح في الشكل المواليالمؤم نة 
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 (12-3)الجدول 
 (2113_2111)لفترة خالل اتطّور حجم التأمين في مجال اإلنتاج النباتي بوالية قالمة 

 هكتار :الوحدة                                                                             
 السنوات         

   محاصيلال
2111 2112 2113 

 520.25 212.22 220.23 الحبوب
 11 66,5 02 البطاطا

 322 252 000 الطماطم الصناعية
 .من إعداد الباحث، اعتمادا على الوثائق الداخلية للصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي لقالمة :المصدر     

خالل  ارتفاعا محسوسا ن في مجال المحاصيل الزراعية عرفت ضح من الجدول أن  نشاط التأميي     

الطماطم ، البطاطا، الحبوب: وهي التي تعد  من اختصاص الوالية ، وذلك في الشعبالسنوات األخيرة

 . الصناعية

ة بالحبوب نحو       -2100)الفترة  هكتار خالل 33,22.213وبلغ متوس ط المساحة المؤم نة الخاص 

، وذلك بزيادة 2103هكتار سنة  520.25إلى  2100هكتار سنة  23.220انتقلت من  حيث، (2103

إذ بلغ متوس ط ، ونفس الشيء بالنسب للمحاصيل األخرى كالبطاطا والطماطم الصناعية، %01تقارب 

تار على التوالي، هك 257.67هكتار و 01,22المساحة المؤم نة لهذه المحاصيل خالل نفس الفترة نحو 

ويعود ذلك إلى كون . على الترتيب %010و  %251زيادات تراوحت بين  األخرىشهدت هي  حيث

وبالتالي حاجة الفالحين إلى ، الفالحة المحلية تعتمد بشكل كبير على هذه المحاصيل االستراتيجية الكبرى

 تقدر متوسطة مساحة على حاليا تترب ع زراعة الحبوب بالوالية تأمين محاصيلهم، فعلى سبيل المثال

، من اجمالي المساحة الفالحية المستغل ة بالوالية %22 نسبته ما بذلك مشك ة هكتار، 81.730بحوالي 

ا ميني في حال حدوث كوارث وخسائر تتعل ق بهذالنشاط التأ هايمكن أن يلعب التي هميةيمث ل األ وهذا ما

 .اإلستراتيجي لالمحصو 
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 :ن على العتاد الفالحيمنتجات التأمي -ثالثا

في  على العتاد الفالحي، وتتمث ل تأمينية تغطياتيقوم الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي بالوالية ب     

ضد  جميع المخاطر ( التقطير، الري بالر شالري بالري  المحوري، ) منتجات الـتأمين الخاصة بوسائل الري  

جد كفرع أو جزء من ك والذي وُ على العتاد الفالحي المتحر   إضافة إلى التأمين ،التي يمكن أن تلحق بها

إضافة  ،وذلك وفقا لهيكل أو تقسيم مديرية التأمينات للصندوق الوطني للتعاون الفالحي ،تأمينات السيارات

 .إلى تأمين المسؤولية بمختلف أنواعها

وجميع اآلالت التي  ،د الفالحيالمركبات الفالحية أو العتاويضم  تأمين العتاد الفالحي المتحر ك      

إنجازه في المزرعة  النظر عن نوعها وعن نوع العمل الذي يتم   بغض   ،يفالحيمكن استخدامها في العمل ال

، آالت السحب، اراتاآلالت المستخدمة في الزراعة كالجر   :ويشمل هذا النوع من التأمين ،باالعتماد عليها

ضافة إلى السيارات الخاصة باإل ،المبيدات وآالت نقل المحاصيلآالت رش  ، البذرو آالت الحرث والدرس 

  .بالمزرعة وكل اآلالت التي تستخدم في المزرعة

ل في أضرار االصطدام والمسؤولية المدنية والحماية تتمث   ؛تأمينات إجباريةعلى ويشمل عقد التأمين      

في و  .الحوادث الفرديةو ار الحريق، السرقة تتمثل في أخط ؛كما يشمل العقد تأمينات اختيارية .القانونية

ق أقصى من تاريخ تحق   أي ام كحد   سبعةي آجال فن إعالم شركة التأمين على المؤم  ف ،ق الخطرحالة تحق  

  .(1)الحادث

رات، آالت : ويقوم الصندوق بتقديم تغطية تأمينية على العتاد الفالحي المتمث ل في      شبكة الري، الجر 

 .(1الملحق ). ربة المقطورةالحصاد، الع

ذلك من قد سمحت هذه التغطيات التأمينية للفالحين بالتوج ه للصندوق لتأمين عتادهم الفالحي، و ل     

 نـــــويمك. ؤث ر بشكل سلبي على عملية اإلنتاج الفالحيوتشت ى األخطار التي يمكن أن تلحق بهم الضرر، 

                                                             
 .لقالمة الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحيمعطيات مقد مة من طرف مصالح  (1)
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  :اد الفالحي خالل السنوات األخيرة في الشكل التاليتتب ع تطو ر عدد المؤم نين فيما يخص العت

 (13-3)الشكل 
 (2113-2111)لفترة مة خالل اتطّور عدد المؤّمنين في مجال العتاد الفالحي في والية قال

 
 .قالمةل الفالحي ضدالوثائق الداخلية للصندوق الجهوي للتعا من إعداد الباحث، باالعتماد على :المصدر       

عدد الفالحين الذين قاموا بتأمين عتادهم الفالحي في متوس ط  يت ضح أن   أعالهخالل الشكل  من     

مؤم ن  2.010، وتراوح عددهم بين (2103-2101)مؤم ن خالل الفترة  2.153حوالي  الوالية بلغ

، إذ من %2,01بنحو  االنخفاض، حيث ُقد ر معد ل 2103و 2101مؤم ن خالل عامي  0.103و

حي عرف تذبذبا من سنة إلى أخرى ولم يشهد الن  اإلقبال على التأمين في مجال العتاد الفالمالحظ أ

 .انتظاما طيلة الفترة المدروسة

لتشكيلة المتنو عة من المنتجات التأمينية التي يغط يها التأمين إلى اهذا الفرع من ويعود اإلقبال على      

سمح بخلق مرونة لدى الفالحين الراغبين في تأمين  ام  ، مالجهوي للتعاضد الفالحي بالواليةالصندوق 

ممتلكاهم من العتاد الفالحي، ضف إلى ذلك تنامي وعي الفالحين بأهمية حماية عتادهم وحماية مداخيلهم 

المالية نتيجة لألضرار التي قد تصيب ممتلكاتهم، وذلك بفضل التحسيس واإلرشاد الذي يقوم به الصندوق 

هناك تذبذب في عدد الفالحين خالل ولكن بالرغم من كل  هذا فإن  . رة في تراب الواليةعبر وكاالته المنتش

ترك انطباعا لدى  اويمكن ارجاع ذلك إلى عدم تض رر ممتلكاتهم في سنوات سابقة، مم  الفترة المدروسة، 

 .انتاجية عـــــــــــــــالفالحين بفقدان جزء من أموالهم دون االستفادة منها في مشاري
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 :تأمين متعّدد األخطار لالستثمار الفالحي -رابعا

 ضها لمخاطربعة للمزرعة نتيجة تعر  التا ي هذا النوع من التأمين الخسائر التي تحدث للممتلكاتيغط       

دات انفجار مول  ، ارتفاع درجة الحرارة، ويشمل ذلك األسباب المحتملة للحريق كالبرق ،الحريق والسرقة

كما يشمل التأمين على فقدان ممتلكات المزرعة بسبب سرقتها أو إتالفها بسبب  .الكهرباء وغيرها

 .الفيضانات أو الزالزل أو العواصف وغيرها من األخطار

 ،يةفالحالمباني ال :تتمث ل في الممتلكات القابلة للتغطية تحت مظلة هذا التأمين من جهة أخرى فإن       

  .ةـــيفالحاآلالت والمعد ات ال، مستلزمات اإلنتاج ،الثروة الحيوانية ،يةفالحالمنتجات ال، األغراض الشخصية

 جاه الغيرت  ية المستثمر الفالحي ي مسؤوليغط  الذي و  ،ضف إلى ذلك تأمين المسؤولية المدنية     

ر  وهذا لكل أنواع ،كانت المسؤولية عامة مهنية أو تعاقدية وغيرها من أنواع المسؤولية سواءً  ،المتضر 

 .(1)ستثمار الفالحياال

 :S).A.M.T.(I ط الفالحي المتخّصصالمعهد التكنولوجي المتوسّ : الثالث مطلبال

لعمل على تطوير الفالحة عن ، فاالتكوين يكمن فيفي القطاع الفالحي الستثمار شك  فيه أن  امم ا ال     

. بالمسلك التقني ألي زراعة كون على درايةيو  ،طريق التكوين يسمح للفالح بمعرفة االتجاه الذي يأخذه

، جعل الفالحين مهنييني ، مم االكافية أن تتوفر فيه القدرات المهنية لى الهدف المرجو البد  إولكي يصل 

 .يتحك مون في النشاط الفالحيوبالتالي 

 التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخّصص نباة تاريخية عن المعهد: الفرع األول

 دان الفالحي تحتــة للتكوين في الميــــــــسعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخص ص مؤس  د  المــــــــــيع     

                                                             
   تأمينات ، جد أيضا منتجات تأمينية كتأمين الحوادث الفرديةتة بالنشاط الفالحي، يمكن أن إضافة إلى هذه األنواع من منتجات التأمين الخاص

م منتجات تأمينية كما أن  الصندوق يقد  . النشاط الفالحي بحد ذاته ولكن يمكن أن توجد فيه ال تخص  بمختلف فروعها، إذ أن  هذه الضمانات  الحياة
 ...تأمين السفرتأمين السيارات، : غير فالحية من يينها

لفالحي، والية منشورات الصندوق الجهوي للتعاضد ا، "مختلف األخطار فالحية التأمين ضدّ "(: 2102)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي،  (1)
 .قالمة
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وقد مر  المعهد . تأس ست على مستوى والية قالمة لمنطقة الشرقإذ إشراف وزارة الفالحة والتنمية الريفية، 

نطينة محطة تجريبية بقالمة سنة بالعديد من المراحل التاريخية منذ نشأته، فقد أنشأت الغرفة الفالحية لقس

، والتي تم  ترقيتها فيما بعد إلى 0022، ليتم  إنشاء مدرسة فالحية تستقبل ثالثين تلميذا خالل 0000

 بكامل االحتفاظ مع الفالحية الجهوية المدرسة إلى تتحول   ، ثم  0021المدرسة الفالحية التطبيقية سنة 

 إطارات من القطاع حاجيات لتلبية وهذا ،...(تقنيين عوانأ نيين،التق تكوين) السابقة التكوينية مهامها

 0013في سنة ل لتتحص   .الجزائر في الفالحة لتطوير الرامية المجهودات به متدع   صةمتخص   جزائرية

يندرج هذا المعهد في و  ."صالمعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخص  ": المدرسة على التسمية الحالية

 .(1)رر من طرف مديسه مجلس إداري ويسي  يترأ  ، حيث سات العمومية ذات الطابع اإلداريخانة المؤس  

 التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخّصص مناهج التكوين في المعهد: الفرع الثاني

تسليط  ات التاريخية التي مر  بها، سيتم  هم المحط  وجيز ألبعد التعر ف على المعهد من خالل سرد      

لى نشاطات التكوين في المعهد والتأطير الفني، باإلضافة إلى الهياكل القاعدية التي يتوف ر الضوء ع

 .عليها، والتي تسمح بتهيئة الجو المناسب أثناء فترة التكوين

 :نشاطات التكوين -أوال

 تكوين قاعدي وتكوين متواصل: يعمل المعهد على تقديم نوعين من التكوين     

تم  من خالل التكوين القاعدي تكوين تقنيين فالحيين يتخص صون في اإلنتاج ي: التكوين القاعدي .1

، باإلضافة إلى تكوين أعوان تقنيين في الفالحة يتخص صون في اإلنتاج (مد ة التكوين سنتان)الحيواني 

لى ، باإلضافة إدروس نظرية في القاعةويكون التكوين في شكل (. مد ة التكوين سنتان)النباتي والحيواني 

حيث فالحية على مستوى المزرعة، العمال األتتم   بينما، تطبيقات وأعمال موجهة بالمكتبة أو المخبر

 .مة بخرجات ميدانيةمدع  تكون 
                                                             

(1)
 Institut de Technologie Moyen Agricole Spécialisé (ITMAS), (2014): "Bref Historique de l’ITMAS", les 

publications de l'Institut, Wilaya de Guelma. 
 ي المتوسط الفالحي المتخص صكمرحلة أولى في عملية التكوين، يتم  التسجيل في الغرفة الفالحية ثم  المعهد التكنولوج. 
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 تحسينويتم  عبر دورات تكوينية قصيرة المدى على مدار العام، حيث تستهدف : التكوين المتواصل .2

، باإلضافة الفالحيين، والمستثمرين .(..مهندسين ين،تقني) القطاع إلطارات المتواصل والتكوين المستوى

: ، وذلك في مختلف المجاالت، منها(كل المستويات التعليمية)تكوين وتحسين مستوى الفالحين  إلى

، واإلنتاج النباتي (األبقار، األغنام، تربية األرانب، تربية النحل، تربية الدواجن)اإلنتاج الحيواني 

التقنيات  استعمالحول كيفية  ةكتساب معلومات جديدالتكوين المتواصل إلى ايهدف بهذا و (. األعالف)

بعض العمليات الفالحية ل العملي تطبيقاللة في تصحيح األخطاء المسج   ، وأيضاالحديثة في اإلنتاج

إلى  االرتقاءا بغية الفئة دعما تقنيا مهم   هيضمن لهذإذ ، لةيد عاملة مؤه   كوينتب مم ا يسمح، ةالمهم  

 .المستوى المطلوب

من خالل المشاركة في تنشيط وذلك رافقة وضع برامج اإلرشاد المحلي، كما يقوم المعهد كذلك بم     

مختلف النشاطات التي من شأنها المساهمة في التنمية وذات وبرمجة حصص لإلرشاد الفالحي، وكذا 

 . منفعة وطنية

ي بالوالية يضمن التكوين لثماني واليات من الشرق وتجدر اإلشارة أن  التكوين في المعهد الفالح     

نة، سكيكدة، خنشلة، سوق أهراس، الطارف، أم البواقي، عنابة، قسنطي: ى والية قالمة، وهياضافة إل

 .(1)تبسة

 : التأطير البيداغوجي -ثانيا

ر لذلك مؤط ر       من  ينفي سبيل السهر على إنجاح برامج التكوين المبرمجة من طرف المعهد، سخ 

مؤقتين،  ذةـــــأساتذة دائمين، باإلضافة إلى أسات 01 ـة، حيث يقد ر عددهم بـــــــمختلف التخص صات الفالحي

 .(2)(المديرية البيداغوجية)وذلك تحت إشراف مدير بيداغوجي ومسؤول التكوين المتواصل 

                                                             
 .من إعداد الباحث، اعتمادا على وثائق مقد مة من طرف المعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخص ص بقالمة (1)

(2)
 ITMAS, (2014): "Moyens de l’Institut-encadrement pédagogiques-", les publications de l'Institut, Wilaya 

de Guelma. 
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عات للدروس قا 10مقعد بيداغوجي، باإلضافة إلى تخصيص  21ويستوعب المعهد حوالي     

كما وضع المعهد تحت تصر ف . ايومخبرين؛ األول يخص  الفيزياء والكيمياء، والمخبر الثاني للبيولوج

، إلى جانب قاعة (العربية والفرنسية)عنوان باللغتين  3111نين مكتبة تضم  أكثر من الطلبة المتكو  

 .(1)يع معارفهم في مجال تخص صهممن أجل انجاز بحوثهم العلمية وتوس لإلنترنتلإلعالم اآللي وفضاء 

هكتار،  117,5وفي سياق آخر، يحتوي المعهد على مزرعة ملحقة، تقد ر مساحتها الكلية بحوالي      

وهي  ،المساحة الكلية من 87,2%هكتار، أي ما يمث ل  102,5بينما المساحة المزروعة تقد ر بحوالي 

، ومكر سة أساسا إلنتاج أعالف (أرانب، تربية النحل أبقار، أغنام، دواجن،)مخص صة لإلنتاج الحيواني 

ة باألشجار المثمرة  الحيوانات، كما أن ها مدع مة ببيت بالستيكي ملحق متخص ص في إنتاج شتائل خاص 

 .، هذا إلى جانب العتاد الفالحي المناسب لنشاطها(أشجار الزيتون، الحمضيات، نباتات الزينة)

ل كبير في عملية التكوين والتنمية، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المتخر جين فالمعهد يساهم بشك وبهذا     

ن  51 أم ا في مجال اإلنتاج الفالحي، . بين تقني ومساعد تقني في الفالحة 2103نهاية سنة متكو 

، بينمن إنتاج الحليب يتم  بيعه للحال   افالمعهد يقوم بإنتاج الحليب ولحم الدجاج واألغنام، علما أن  جزء

بينما الجزء اآلخر يتم  بيعه لعم ال المعهد والخواص، أم ا فيما يتعل ق بالدجاج فقد تم  إبرام عقد مع 

باألعالف والعنصر الحيواني، في حين باقي  م  بموجبه تزويد المعهد من طرف الخواصالخواص، يت

ل الخواص في األخير على حص ة معي نة م  .(2)مت فق عليهـــــا ن اإلنتاجالتجهيزات يتكف ل بها المعهد، ليتحص 

 :الهياكل القاعدية -ثالثا

 لــــيضم  المعهد العديد من الهياكل القاعدية تضاف إلى الهياكل البيداغوجية الموجودة، وذلك في سبي     

مراقد؛ مرقدين  ثالثةالسهر على راحة الطلبة المترب صين ورفاهيتهم؛ ففي مجال اإليواء يوجد بالمعهد 

أجنحة  أربعةن للذكور الذين يزاولون التكوين القاعدي واآلخر مخص ص لإلناث، باإلضافة إلى مخص صي
                                                             

(1)
 ITMAS, (2014): "Moyens de l’Institut-infrastructures pédagogiques-", les publications de l'Institut, 

Wilaya de Guelma. 
 .من إعداد الباحث، اعتمادا على وثائق مقد مة من طرف المعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخص ص بقالمة (2)
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ة بالمتربصين الذين يزاولون التكوين المتواصل هذا إلى جانب مطعم ومطبخ للطلبة، باإلضافة إلى . خاص 

ة القدم واألخرى إحداها معشوشبة مخص صة لكر )نادي مجه ز بوسائل الراحة، ومساحتين للتطوير الرياضي 

 .(1)(لكرة اليد وكرة السلة

  :(S.L.C.C) تعاونية الحبوب والبقول الجاّفة: المطلب الرابع

وجودة على مستوى والية قالمة، إذ تعاونية الحبوب والبقول الجاف ة من هياكل الدعم واإلسناد المتعد       

، صل لتسويقها، فضال عن وظيفة التخزينتلعب دورا كبيرا في عملية ضبط المنتوجات الفالحية، وحلقة و 

 .وهذا في سبيل خدمة التنمية الفالحية

في تصريف وتسويق منتجات المزارع  وتساهم هذه التعاونية بجميع فروعها المنتشرة عبر إقليم الوالية     

نتجات ة الشرائية، حيث تستقبل المالفالحية، وذلك بطريقة تضمن التوازن في السوق والحفاظ على القدر 

لها  االستيعابيةما تقد ر الطاقة الفالحية بشكل دوري  حين إنتاجها، حيث تترك ب من مطامر للتخزين، ك

  .(2)عبر إقليم الوالية نقطة تخزين 02ألف قنطار موز عة على  221بحوالي 

عها من وهو ما يمنويعد  المشكل األساسي الذي تعاني منه هذه التعاونية هو ضعف طاقة التخزين،      

 2، إذ يصل حجم إنتاج الحبوب إلى هي ال تفي بحاجة الفالحينفالتحك م أكثر في العمل الموكل إليها، 

ا يدفع بالتعاونية إلى ايجار م  وهو األمر الذي يسب ب في غالبية األحيان ضياع اإلنتاج، ممليون قنطار، 

ت الخواص  ا تراكم المنتجات داخل المخازن، ويضاف إلى هذهذه الفوائض من اإلنتاج،  الستيعابمحال 

نتيجة عدم وجود مخط ط للتوزيع قبل بداية الحصاد وجني المحاصيل األخرى، يقابله في ذلك انعدام 

الصيانة بالنسبة للعتاد الفالحي وارتفاع نسب التعط ل، في ظل سوء التسيير وبيروقراطية اإلدارة واإلهمال 

كل أن تكون طرفا مسؤوال في النتائج المحق قة في القطاع الفالحي والالمباالة، مم ا يحتم  على هذه الهيا

 .على مستوى الوالية
                                                             

(1)
 ITMAS, (2014): "Moyens de l’Institut-infrastructure d’internat-", les publications de l'Institut, Wilaya de 

Guelma. 
 .تصريحات مسؤولو مديرية المصالح الفالحية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة بوالية قالمة (2)
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 (P.M.E) سات الصغيرة والمتوّسطةقطاع المؤسّ : خامسالمطلب ال

سات الصغيرة والمتوس طة في امتصاص البطالة وتفعيل لقد راهنت الدولة الجزائرية على قطاع المؤس       

سات تنشط لدورها الفعال في  عملية التنمية بصورة عامة، ولكون هذه المؤس  نظرا  ،القطاعات االقتصادية

 .في مختلف القطاعات الحيوية لالقتصاد، بما فيها قطاع الفالحة

ـرة من العـاطلين عن العمـل، في إطـار تشجيع االستثمارات المحليـة وبغرض استيعـاب األعـداد الكبيو      

ة أجهـزة من شأنها دعـم وتشجيع االستثمـارات المحليـة في جل  القطاعات، قـامت الحكومـة بإنشـاء عد  

تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير عم د، الوكالة الوطنية لاالستثمارالوكالة الوطنية لتطوير : أهم ها

 .ن البطالةالقرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين ع

 سات الصغيرة والمتوّسطةلمحة عن المؤسّ : الفرع األول

 مفاهيم لها طةومتوس   صغيرة كلمة أن   إذ ،للمؤس سات الصغيرة والمتوس طة موحد تعريف يوجد ال     

، ابه خاص بتعريف دولة كل داانفر  إلى ىأد   امم   أخرى،إلى  دولة ومن آخر إلى قطاع من تختلف نسبية

 والموارد االمكانيات اختالف نتيجة بلد كل في المعتمدة التصنيف معايير اختالف إلى ذلك ويرجع

 .(1)أخرىإلى  دولة من االقتصادي رالتطو   ومستويات

 :(2)للمؤس سات الصغيرة والمتوس طة على النحو اآلتيتعاريف المشر ع الجزائري عن  وردلقد و      

 "أو/ع وــــــــــــسة إنتاج للسلمؤس  بأن ها ت طبيعتها القانونية مهما كان ،ة والمتوس طةالصغير  تعر ف المؤس سة 

 مليار 2ال يتجاوز رقم أعمالها وحصيلتها السنوية على التوالي  ،شخص 251إلى  0من  شغ لالخدمات ت

 %25ا بمقدار ـهيمتلك رأسمال يجب أنحيث  ،ةــاالستقاللي معياركما تستوفي  ،ينارمليون د 511و ينارد

 ".أخرى اتسمؤس  مجموعة سة أو مؤس   قبلن مفما أكثر 
                                                             

القاهرة، : ، دار إيتراك للنشر والتوزيع0، الطبعة "المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة ومشكالت تمويلها"(: 2112)خوني رابح، حسايني رقية،  (1)
 .01مصر، ص

ديسمبر سنة  12الموافق  1222رمضان عام  22مؤّرخ في  19-11قانون رقم "(: 2110)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (2)
 .5،1، الجزائر، ص ص(11العدد )الجريدة الرسمية ، والمتوسطة المؤسسات الصغيرة لترقية تضمن القانون التوجيهيي 2111
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 "  ن رقم أعمالها ما ، ويمو  شخص 251إلى  51سة تشغ ل ما بين طة بأن ها مؤس  تعر ف المؤس سة المتوس

 ".مليون دينار 511و 011مليار دينار، أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين  2مليون و 211بين 

 "وال يتجاوز رقم أعمالها شخص 20إلى  01غ ل ما بين تعر ف المؤس سة الصغيرة بأن ها مؤس سة تش ،

 ".مليون دينار 011مليون دينار، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  211السنوي 

 " 21عمال، وتحق ق رقم أعمال أقل  من  0إلى  0تعر ف المؤس سة المصغ رة بأن ها مؤس سة تشغ ل من 

 ".مليون دينار 01سنوية مليون دينار، أو يتجاوز مجموع حصيلتها ال

 :والجدول الموالي يلخ ص ذلك     
 (12-3)الجدول 

 المشّرع الجزائريحسب  الصغيرة والمتوّسطة اتمؤّسسلاتعريف 
 (مليون دينار) ويةنالحصيلة الس (مليون دينار)مال رقم األع العدد العم سةالمؤسّ  طبيعة

  01>  21< 0 - 0 رةمصغ  
  011<  211< 20 - 01 صغيرة
  (511 – 011)  (2111 – 211) 251 - 51 طةمتوس  

 .لمعطيات الواردة أعالهامن إعداد الباحث، اعتمادا على : المصدر

 زتتمي  ، حيث االقتصادي اإلنعاش لتحقيق وسيلة أفضل سات الصغيرة والمتوس طةالمؤس   تعتبرو      

 حجمهاإلى  باإلضافة اإلنتاج، يعتنو  بالتاليو  كبيرة، وبأعداد النشاط ميادين مختلف بين الجيد باالنتشار

 الطلب تحديد عملية تكون درجة إلى قةضي   السوق هذه تكون وقد ،المحلية السوق من قريبة يجعلهاالذي 

 ،اإلنشاء إلى تدفعها التي األسباب أهم   من تكون العرض في الحاصلة الثغرات أن   حيث للغاية، سهال أمرا

 الدولة، لخزينةية إضاف لـــمداخي تحقيق ومنه الضريبي الوعاء ساعات   إلى ييؤد   االستثمارات دتعد   أن كما

 .(1)المحلي االستثمار وتدعيم القاعدية الهياكل تحسين إلى المداخيل تلك وتوجيه

                                                             
دور ، الملتقى الوطني األول حول "طة في االقتصاد الجزائريسات الصغيرة والمتوسّ أهمية المؤسّ "(: 2100)ساري أحالم، بوعالق نوال،  (1)

، كلية العلوم 2100ماي  00و  02المنعقد يومي  (2111-2111)طة في تحقيق التنمية بالجزائر خالل الفترة سات الصغيرة والمتوسّ المؤسّ 
 .5بومرداس، الجزائر، صالتسيير، جامعة  لوماالقتصادية والتجارية وع
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 قالمةالمؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة في والية  وزيعت: الفرع الثاني

 به تتميز لما ونظرا العمل طالبي من الكبيرة ألعدادا استيعاب على العام القطاع قدرة عدم ظل في     

 تشجيعها على الجزائر عملت ،العمل فرصة تكلفة في انخفاض منوالمتوسطة  الصغيرة اتالمؤسس

عادةإحداث النشاط و  قصد ودعمها  .العمالة هيكلة ا 

ؤك د على تراجع ، إذ يبوالية قالمةمتوس طة الصغيرة و المؤسسات الص أغلبية لقطاع الخاا مث ليو      

ن القطاع العام من . القطاع العام ليحل  محل ه القطاع الخاص مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ما  23ويتكو 

من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوس طة، كما أن  أغلبها ينشط في قطاعي الفالحة والبناء  %1,1يمث ل 

  .(في البناء 5في الفالحة و 00)

ة رة والمتوس طةالصغي المؤسسات تتوز عو        النشاط قطاعات في والية قالمة على أغلب الخاص 

  :االقتصادي كما هو موض ح في الجدول الموالي

 (11-3)الجدول 
خالل حسب قطاعات النشاط االقتصادي في والية قالمة الخاّصة المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة  توزيع

 (2112-2112)الفترة 
 2112 2111 2111 2118 2119 2112 النشاط االقتصادي قطاعات

 51 22 21 33 23 20 الفالحة 
 2.131 0.035 0.112 0.210 0.223 0.003 البنا  واألشغال العمومية

 502 213 221 305 200 215 الصناعة
 2.102 2.302 2.223 0.523 025 202 الخدمات
 2.212 2.921 2.239 3.282 2.292 2.311 المجموع

 االستثمارسات الصغيرة والمتوسطة وترقية حث، اعتمادا على وثائق احصائية مقد مة من طرف مديرية الصناعة والمؤس  من إعداد البا: المصدر

  .بوالية قالمة
ة يت ضح من خالل الجدول أعاله أن  متوس ط عدد المؤس سات الصغيرة والمتوس طة        الناشطة فيالخاص 

 51و 20بين ها ، وتراوح عدد(2102-2111)الفترة  مؤس سة خالل 31 يقارب ما القطاع الفالحي بلغ

 ،مر ة 2,0حو بن ة، أي تضاعفتـمؤس س 20 بنحود رت الزيادة ــــــــقو ، 2102و 2111ة خالل عامي ــــمؤس س
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 .%12,23وبمعد ل نمو سنوي قدره 

 خرى علىت أاإن  هذه األرقام تبرز اإلقبال الضعيف على مشاريع التنمية الفالحية مقارنة بقطاع     

سات الناشطة في هذه غرار قطاعي البناء والخدمات، إذ تشير اإلحصائيات أن  متوس ط عدد المؤ س  

متوس ط بلغ و . (2103-2111)خالل الفترة على التوالي مؤس سة  0.110و 0.510القطاعات بلغ حوالي 

، في حين (2103-2111)خالل الفترة  %02,1نحو  نصيب الفالحة من اجمالي المؤس سات المنشأة

بالرغم من ويحدث هذا على التوالي،  %0,21و %2,20قد ر نصيب قطاعي البناء والخدمات بنحو 

 .المتوق ع في هذا القطاع االستثمارالطابع الفالحي للوالية، إذ ال تعكس اإلمكانات الفالحية واقع 

 في مختلف سات صغيرة ومتوس طة استحداث مناصب شغلساهم إنشاء مؤس   وعلى صعيد آخر،     

، في حين %0,0بنسبة منصب شغل  211استحداث  الذي شهدالقطاعات على غرار قطاع الفالحة، 

من اجمالي  %0,22، بما يمث ل (1)منصب شغل 00.221احت ل قطاع البناء المرتبة األولى بنحو 

  .لى مستوى الواليةالمناصب المنشأة، وذلك راجع إلى حجم برامج االستثمارات العمومية الجارية ع

من هذه المؤس سات  %22,20كما يبرز ضعف هذه المؤس سات في خلق مناصب شغل إلى كون      

 .(2)على التوالي %10,0و %12,0هي مصغ رة، بينما يقد ر عدد المؤس سات الصغيرة والمتوس طة بنحو 

نوك عن تمويل المشاريع إلى احجام البالفالحي بصفة عام ة ويعود هذا الضعف في االستثمار      

الضمانات، إذ أن  اإلنتاج الفالحي في غالب األحيان يخضع للتقل بات المناخية، قل ة الفالحة نتيجة 

مجال، ال مم ن يسي رون المشاريع في هذا، وكذلك قصور النظر لدى الكثرين وبالتالي تذبذب العوائد المالية

يروقراطية اإلدارة وطول اإلجراءات اإلدارية عامالن يعرقالن وبالتالي غياب الكفاءة التسييرية، كما أن  ب

يضاف لها عزوف الشباب عن العمل في النشاط بشكل عام والسيما في قطاع الفالحة،  االستثمار

ه إلى قطاعات أكثر جذبالفال ح قق عائد الربح السريع على غرار قطاع الخدمات، دون وتُ  حي والتوج 
                                                             

 .سات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار لوالية قالمةاحصائيات مقد مة من طرف مديرية الصناعة والمؤس   (1)
 .لنفس المديرية 2103احصائيات سنة  (2)
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في القطاع على غرار اشكالية العقار الفالحي وتشت ت الحيازات، مم ا يصع ب التكت م عن مشاكل أساسية 

حول دون االستثمار في هذا القطاع، سيتم  التطر ق من تطبيق األساليب الحديثة وغيرها من العوائق التي ت

 .إليها الحقا

      طةالهيئات الداعمة للمؤّسسات الصغيرة والمتوسّ : الثالفرع الث

جل أ من طةلمتوس  وا الصغيرة ساتالمؤس  وزارة  وصاية تحت تعمل الهيئات من مجموعة دولةال أنشأت     

تمويلية  خدمات الدعم جانب إلى موتقد   ا،معه متكامل بشكل تعمل، إذ القطاع ترقية في رةاالوز  دعم عمل

 .سات القطاعلمؤس  

 :(I.D.N.A) الشباك الوحيد الالمركزي/االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  -أوال

الموافق  0222رجب عام  1 في مؤرخ 222-10 رقم التنفيذي المرسوم بموجب الوكالة هذهتم  إنشاء     

 وهذا .(1)وتنظيمها وسيرهااالستثمار يتضم ن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير  2110سبتمبر سنة  22

وينطوي عمل الوكالة  ثمار،االست ومتابعة ودعم ترقية وكالة ضتعو   حيث االستثمار، قانون مع تماشيا

من خالل نظام الحث  على االستثمار، حيث يمكن أن تستفيد مشاريع االستثمارات من إعفاء وتخفيض 

، وفقا لموقع وتأثير المشاريع على التنمية االقتصادية واالجتماعية كاإلعفاء من الضريبة على  جبائي 

 بين) اتــــــــواإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركواإلعفاء من الحقوق الجمركية ( %01)القيمة المضافة 

 .(2)(...سنوات من النشاط 3بعد ) االستغاللفي مرحلة  (25% 00%

لت لهذه المؤس       كانتة المستثمرين، حيث قة ومرافـمهم ة تسهيل وترقية ومتابع يةالحكوم سةكما ُخو 

، ثم  أصبحت الوكالة 2111إلى  0003ن ُتدعى في األصل وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار م

  .الوطنية لتطوير االستثمار

                                                             
 سبتمبر 22الموافق  1222رجب عام  1 في مؤرخ 292–11 رقم التنفياي المرسوم"(: 2110)لديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية ا (1)

 .1صالجزائر،  ،(55 العدد) الرسمية الجريدة ،"صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها  يتضمن 2111 سنة
 :الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، على الرابط :حها كل نظام، انظر في ذلكلمزيد من التفاصيل حول المزايا التي يمن (2)

http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes-d-avantages (86/18/1185)  

http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes-d-avantages
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أهم ها ،من المهام بالعديد الوكالة وتقوم     
(1): 

 استقبال وتوجيه ومرافقة المستثمرين على مستوى هياكلها المركزية والجهوية؛ 

  ومستنداتها الدعائية ومختلف نقاط االستعالمات اإللكترونيُتطلع المستثمرين من خالل موقعها 

 مة في الجزائر والخارج؛مناسبة التظاهرات االقتصادية المنظ  ب

 ُتضفي الطابع الرسمي على المزايا التي ينص  عليها نظام التشجيع، وذلك بإنصاف وفي آجال قصيرة؛ 

  الجمارك )فق عليهما مع مختلف اإلدارات المعنية على تنفيذ قرارات تشجيع االستثمار المت   صتحر

 ؛(والضرائب

 يذ سياسات واستراتيجيات التنمية بالتآزر مع القطاعات االقتصادية المعنيةتساهم في تنف. 

 المستوى على االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة من اجزء مركزي الغير الوحيد لشباكا ويعتبر     

 يسية لتأسفي تسهيل وتبسيط اإلجراءات القانونه يتمث ل دور و  ،الوالية مستوى علىإذ تم  إنشاءه  المحلي،

 .وتنفيذ المشاريع االستثمارية سةمؤس  

 اإلدارات عن لينوكذلك ممث   نفسها، الوكالة إطاراتيلته تشك ضمن الالمركزي الوحيد الشباك يضم  و      

 مصالح التجاري، للسجل الوطني المركز: وهي االستثمار، سياق في آخر في أو وقت في لتتدخ   التي

 التشغيل والبيئة، العمرانية التهيئة التعمير، مصالح جمارك،ال مصالح الدولة، أمالك مصالح الضرائب،

 لمث  م األجراء، لغير االجتماعي الضمان وصندوق االجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق والعمل،

 .(2)العقاري والضبط االستثمارات وترقية الموقع تحديد على الضبط لجنة لممث   البلدي، الشعبي المجلس

-2112)في الفترة مشروع  112 قالمةبلغ عدد المشاريع االستثمارية في والية ، وعلى صعيد آخر     

منصب  1.033، هذه المشاريع استطاعت أن تخلق حوالي ينارمليون د 31.215بقيمة قدرها ( 2103

  :كاآلتياالقتصادية النشاطات مختلف عة على عمل، موز  
                                                             

  .، الجزائر، منشورات الوكالة، والية قالمة"دليل المستثمر في الجزائر"(: 2102)لشباك الوحيد الغير مركزي، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ا (1)
 .المصدر نفسه (2)
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 (12-3)الجدول 
 في والية قالمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ح بهاتوزيع المشاريع االستثمارية المصرّ "

 (2113-2112)خالل الفترة 

عدد المشاريع  قطاع النشاط
 الممّولة

  لالستثمارالمبلغ اإلجمالي 
 (مليون دينار)

مناصب الشغل 
 المستحدثة

 الفالحة
 البناء واألشغال العمومية

 الخدمات
 الصناعة
 النقل
 السياحة
ة  الصح 

0 
010 
21 
011 
212 
2 
1 

523 
0.250 
2.220 
02.522 
1.051 
221 
212 

212 
0.211 
210 
3.212 
0.210 
021 
030 

 2.833 32.212 222 المجموع
 توزيع المشاريع االستثمارية المصرح بها حسب قطاعات النشاط في "(: 2102)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  :المصدر 

 .الجزائر ،، والية قالمة، منشورات الوكالة("2113-2112)لفترة والية قالمة خالل ا               

 ستثمار هو قطاع النقل يليه قطاعأن القطاع األكثر استقطابا لالأعاله الجدول خالل ن من يتبي       

 قطاعي الصناعة والبناء واألشغال ا من حيث توفير مناصب العمل فإن  ، أم  بناء واألشغال العموميةال

 .على التوالي 23,52%و 43,72% نحوألكثر توفيرا لمناصب العمل بن ااالعمومية هما القطاع

 اريععدد المش لـــــوصة ضعيفا مقارنة بالقطاعات األخرى، إذ حاع الفالــــــفي قط اراالستثمويعد        

 من اجمالي المشاريع، وبقيمة %2,0عشرية كاملة، ما يمث ل مشاريع طيلة  0االستثمارية في الفالحة 

 مبلغ االستثمار، وانعكس ذلك على من اجمالي %2,0مليون دينار، ما يمث ل  523وصلت إلى اجمالية 

 من اجمالي المناصب %1,2منصب عمل، ما يمث ل  212مناصب الشغل المستحدثة، والتي بلغت 

 .المستحدثة من طرف الوكالة

 (:A.N.S.E.J)تشغيل الشباب دعم الوكالة الوطنية ل -ثانيا

 22 في مؤرخ 201-01 التنفيذي رقم المرسوم تشغيل الشباب بموجب دعمالوطنية ل الةالوك اءشتم  إن     
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يتضم ن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  0001 سبتمبر 12 الموافق 0201ربيع الثاني عام 

 البالغين البطالين الشباب إلى هةموج   دائمة شغل مناصب إنشاء هو هدفهاو . (1)وتحديد قانونها األساسي

 كما .الذاتي التشغيل لترقية ةالهام   اآلليات إحدى حيث رة،مصغ   سةمؤس   شكل في سنة 35و 19 بين ما

 فائدة بدون القرض البنكية، الفائدة معدل تخفيض خالل من لالستثمار حوافز ةعد   الجهاز هذا ريوف  

 .(2)الجبائية االمتيازات منح إلى باإلضافة ستثمرالم الشباب متابعة ،(تدفعها الدولة نيابة عن المستثمر)

 :(3)ومن مهامها

 صح حول وذلك عن طريق تقديم المشورة والن   ،ادماج الشباب في الحياة االقتصادية واالجتماعية للبالد

 ؛تطبيق المشاريع االستثمارية

  ُسات المالية وك والمؤس  من قروض البن لالستفادةح مشاريعهم رش  تبليغ الشباب ذوي المشاريع الذين ت

 ؛والمساعدات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب باإلعاناتوذلك 

  تقوم بمتابعة الشباب أصحاب المشاريع خالل استثماراتهم والحرص على ربطهم بجميع الشروط

 ؛المرتبطة بالوكالة

   بما في ،تثمارات وترقية الشبابالسية الى توفير الشغل وزيادة اتعمل على تشجيع كل األعمال المؤد 

 ؛ليذلك برامج التكوين والتشغيل والتوظيف األو  

  ؛البنوك لـقب ة منحقة بالقروض الممنو الفائدة المتعل   ةتخفيض نسبب وذلك ،إعاناتتعمل على توفير 

 تابعة انجازة التمويل وموكذا تطبيق خط   ،شاريع خالل مسار التركيب الماليمتقديم المساعدة لل 

 .سات الماليةعالقات مع البنوك والمؤس   بإقامةوهذا  ،المشاريع

                                                             
 9الموافق  1212ربيع الثاني عام  22 في مؤرخ 281–81 رقم التنفياي المرسوم"(: 0001)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

الجزائر،  ،(52 العدد) الرسمية الجريدة ،"األساسي قانونها وتحديد الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة إنشا  يتضمن 1881 سنة سبتمبر
 .02ص

 :تشغيل الشباب، على الرابطدعم الموقع الرسمي للوكالة الوطنية ل: لمزيد من التفاصيل، انظر في ذلك (2)
http://www.ansej.org.dz/ (11/11/1181   )  

 .المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية والمذكور أعاله: انظر في ذلك (3)

http://www.ansej.org.dz/
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 يجب أن، بحيث ال التمويل الثنائي والتمويل الثالثي: ويتم  التمويل عن طريق الوكالة وفق صيغتين     

 .(1)مليون دينار 01تتجاوز كلفة االستثمار 

الوكالة ل ة ومناصب الشغل المستحدثة من طرف وعلى صعيد آخر، يمكن تتب ع حصيلة المشاريع الممو     

من خالل  2103في والية قالمة منذ بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة  تشغيل الشبابدعم الوطنية ل

 :الجدول الموالي

 (19-3)الجدول 
 تشغيل الشبابدعم الوكالة الوطنية لحصيلة المشاريع الممّولة من طرف 

 2113اية نهاية سنة في والية قالمة منا بداية النشاط إلى غ

 مناصب الشغل المستحدثة عدد المشاريع الممّولة قطاع النشاط
 الفالحة

 البناء واألشغال العمومية
 الخدمات
 الصناعة

 األعمال الحرفية

350 
212 
2.133 
333 
215 

010 
0.310 

310.01 
250 
022 

 292.12 2.282 المجموع
 .لوالية قالمةتشغيل الشباب دعم مقد مة من طرف الوكالة الوطنية ل من إعداد الباحث، اعتمادا على احصائيات: المصدر

 إلى اتشغيل الشباب منذ نشأتهدعم يتبي ن من خالل معطيات الجدول أعاله أن  الوكالة الوطنية ل     

بالنصيب األوفر بنحو  خدماتظي قطاع المشروع، إذ حُ  5.502قامت بتمويل  2103نهاية سنة  ةـيغا

لة،  %0,12مشروع، بما يمث ل  1332. قطاع يليه يضم  قطاع النقل أيضا، و من اجمالي المشاريع الممو 

الصف ، بينما احتل  قطاع الفالحة %31,2مشروع، أي ما يمث ل  212البناء واألشغال العمومية بنحو 

 .%22,1مشروع، بما يمث ل  350بنحو  الرابع

                                                             
 (.1)انظر الملحق  (1)



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

115 

منصب شغل  222.02ستحدثة، ساهمت الوكالة في استحداث وفيما يتعل ق بمناصب الشغل الم     

منصب شغل، بما يمث ل  01.310خالل نفس الفترة، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة األولى بتوفير 

ة بقدرته على ثالثمن اجمالي المناصب المستحدثة، في حين احتل  قطاع الفالحة المرتبة ال 10,10%

وذلك ألسباب . من اجمالي مناصب الشغل المستحدثة %12,1ل منصب شغل، بما يمث   010توفير نحو 

 .متعد دة، سيتم  التفصيل فيها الحقا تجن با لتكرار المعلومات في كل  موضع يتم  التطر ق إليه

 (:C.N.A.C)عن البطالة  الصندوق الوطني للتأمين -ثالثا

 ألسباب المسر حين بالعمال المادي ف لالتك في والمتمث لة به المنوطة التقليدية المهام على عالوة     

 ما أعمارهم تتراوح نالذي المشاريع باعثي بالبطالين التكف ل مهم ة 2112 سنة منذ إليه سندتأُ  اقتصادية،

 الموافق 0222 عام القعدة ذي 1 في مؤرخ 502-13 رقم الرئاسي للمرسوم تطبيقا سنة 51و 31 بين

 35 بين ما البالغين المشاريع ذوي البطالين طرف من شاطاتالن إحداث بدعم يتعل ق ،2113 ديسمبر 31

 .سنة 35عوضا عن  سنة 31بـ  الحد األدنى للسنـ ثم  تم  تعديل (1)سنة 51و

سنة على  51و 31دت مهامه في مساعدة العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم ما بين حد  و      

وذلك بتكوينهم عن طريق إقامة دورات  ،رة والمساعدةاالندماج في عالم الشغل عن طريق تقديم االستشا

 ة،ساتهم الخاص  ل بالبطالين أصحاب المشاريع لمساعدتهم على إنشاء مؤس  تدريبية باإلضافة إلي التكف  

 .(2)ليةسات المامليون دينار، فهو مستفيد من مرافقة المؤس   01على أن يكون مبلغ االستثمار ال يفوق 

 :(3)ثالثة مصادرالصندوق عن طريق يتم  تمويل المشاريع من طرف في هذا اإلطار، و      

 بمساهمة نقدية أو عينية؛: البطال صاحب المشروع 

                                                             
 31 الموافق 1222 عام القعدة اي 1 في مؤرخ 212–13 رقم رئاسيال المرسوم"(: 2113)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

 ،(22 العدد) الرسمية الجريدة ،"سنة 21و  32 بين ما البالغين المشاريع اوي البطالين طرف من النشاطات إحداث بدعم عّلقيت 2113 ديسمبر
 .1صالجزائر، 

دليل جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين البالغين من العمر ما بين "(: 2102)الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،  (2)
 .، الجزائر، منشورات الصندوق، والية قالمة"سنة 32و  31

 (.1)انظر الملحق  (3)
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 ؛(واجبة السداد دون فوائد)بسلفة غير مكافأة : الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 

 1بقرض مخف ض الفوائد يصل إلى : البنك%. 

 .(1)...وغيرها على الرسوم الجمركية %5متيازات جبائية تصل إلى تخفيض بـ ن  هناك اأكما      

يمكن تتب ع حصيلة المشاريع الممول ة ومناصب الشغل المستحدثة من طرف على صعيد آخر، و     

من  2103منذ بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في والية قالمة 

 :ل المواليخالل الجدو 

 (18-3)الجدول 
 حصيلة المشاريع الممّولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

 2113في والية قالمة منا بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة 

عدد المشاريع  قطاع النشاط
 الممّولة

 لالستثمارالمبلغ اإلجمالي 
 (مليون دينار)

مناصب الشغل 
 المستحدثة

 الفالحة
 ء واألشغال العموميةالبنا

 الخدمات
 الصناعة
 النقل

22 
022 
112 
012 
0.312 

254,5 
413,6 

2.088,7 
547,6 

99,10.3 

311 
588 

1.649 
534 

2.291 
 323.2 21302.1 381.2 المجموع

 .قالمة لوالية من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات احصائية مقد مة من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة :المصدر

 دثـمن خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله يتبي ن أن  الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة استح     

 وـــــــــــمشروع بمبلغ اجمالي قد ر بنح 2.301تمويل  جر اءة، وذلك ـــــــــــــين بالواليــــمنصب شغل للبطال 5.313

مشروع بقيمة اجمالية تقد ر بنحو  0.312نقل الصف األول بنحو مليون دينار، واحتل  قطاع ال 213,5.1

منصب شغل، في حين احتل  قطاع الفالحة  2.200مليون دينار، مستحدثا في ذلك نحو  099,1.3

                                                             
 :الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على الرابط: لمزيد من التفاصيل، انظر في ذلك (1)

https://www.cnac.dz/default.aspx (11/11/1181)  

https://www.cnac.dz/default.aspx


 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

110 

من اجمالي مبلغ  %01,3بما يمث ل  ،مليون دينار 254,5الصف األخير، إذ حظي بمبلغ اجمالي قدره 

لة، %50,3وع فقط، أي ما يمث ل مشر  22االستثمار، مك ن من تمويل   من اجمالي المشاريع الممو 

 .من اجمالي المناصب المستحدثة %10,5منصب شغل، ما يمث ل  300واستحدث في ذلك نحو 

لةترك زت و       ة األبقار في تربي حسب المعطيات المقد مة من طرف الوكالة المشاريع الفالحية الممو 

ظيت كما حُ  .الحليب في مجال اإلنتاج الحيوانييضاف لها مشاريع جمع ، والدواجن وتربية النحل

الحبوب والخضروات وصناعة من طرف البطالين، وترك زت في  االهتمامالزراعات الكبرى بجانب من 

  .األعالف

لة أن ها تستقطب من يمتلكون مستويا      ت دنيا، حيث وما يمكن مالحظته في تركيبة المشاريع الممو 

 32ط فعلى سبيل المثال بلغ عدد البطالين ذوي مستوى متوس   ؛يتوز عون بين مستوى متوس ط وابتدائي

لذوي المستوى الجامعي ووجود شخص  ذوي مستوى ابتدائي، في حين أن  هناك غياببطال  20، وبطال

 .(1)واحد فقط من مستوى مهني

 (:E.MG.N.A.)ر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّ  -رابعا

 ؤرخــــــــــم 02-12رقم  التنفيذي المرسوم بموجبر تم  إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ       

يتضم ن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير  2112جانفي سنة  22 الموافق 0222ذي القعدة عام  20في

مة خالل الملتقى الدولي المنعقد المقد  عقب التوصيات وذلك  ،(2) المصغ ر وتحديد قانونها األساسي القرض

والذي ضم  عددا معتبرا من  ،"ر في الجزائرتجربة القرض المصغ  "حول موضوع  2112ديسمبر  في

فة ترمي الوكالة إلى اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للفئات المستهدو . الخبراء في مجال التمويل المصغ ر

ه للنساء الماكثات في البيت والمواطنيخالل إنشاء أنشطة منتجة للسلع والخد نـــم  ن بدونــــــــــمات، فهو موج 

                                                             
 .احصائيات مقد مة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لوالية قالمة (1)
يناير  22الموافق  1222اي القعدة عام  28في  مؤرخ 12–12 رقم التنفياي المرسوم"(: 2112)مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الج (2)

 .2الجزائر، ص ،(1 العدد) الرسمية الجريدة ،"األساسي قانونها لتسيير القرض المصّغر وتحديد الوطنية الوكالة إنشا  يتضمن 2112 سنة
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مستقر ة وغير منتظمة أو ذوي مداخيل غيرخل د
(1). 

 :(2)تتمث ل األهداف العام ة للوكالة فيما يليو      

  ،محاربة البطالة والهشاشة في المناطق الحضرية والريفية عن طريق تشجيع العمل الذاتي والمنزلي

ة لدى فئة النساء؛اضافة إلى الصنا  عات التقليدية والحرف خاص 

  استقرار سكان األرياف في مناطقهم األصلية بعد خلق نشاطات اقتصادية، ثقافية، منتجة للسلع

 المدر ة للمداخيل؛ والخدمات

  يجادتنمية روح المقاولة عوضا عن اإلت كالية التي تساعد األفراد في اندماجهم االجتماعي  .تهمضال   وا 

 صيغتين تسيير على رالمصغ   القرض إطار في رالمصغ   القرض لتسيير الوطنية الوكالة شرفتو      

 إلىينار د 100.000 تتجاوز ال والتي الوكالة تمنحها فوائد بدون صغيرة سلفة من انطالقا ،(3)للتمويل

     .(4)البنوك إحدى مع ماليا تركيبا تستدعي والتي ينارد 1.000.000 تتجاوز ال معتبرة قروض

 ل إلى غايةر في والية قالمة أن يمو  نشاط القرض المصغ  استطاع وعلى صعيد آخر،     

، أي منصب بكل  منصب عمل 0.030ق استحداث ، كما حق  مشروع 0.030حوالي  30/02/2103

 .مشروع

 رــــــتسيييمكن تتب ع حصيلة المشاريع الممول ة ومناصب الشغل المستحدثة من طرف الوكالة الوطنية لو      

 :من خالل الجدول الموالي 2103ر في والية قالمة منذ بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة القرض المصغ  

 
 
 

                                                             
 .، الجزائر، منشورات الوكالة، والية قالمة"مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"(: 2102)الوطنية لتسيير القرض المصغر، الوكالة  (1)
 .المصدر نفسه (2)
 (.1)انظر الملحق  (3)
 :الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، على الرابط: لمزيد من التفاصيل، انظر في ذلك (4)

http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/ (11/11/1181)  

http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/
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 (12-3)الجدول 
 رحصيلة المشاريع الممّولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّ 

 2113في والية قالمة منا بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة 

 مناصب الشغل المستحدثة د المشاريع الممّولةعد قطاع النشاط
 الفالحة

 البناء واألشغال العمومية
 التجارة والخدمات

 الصناعات الصغيرة والحرف

252 
023 
230 
0.215 

252 
023 
230 
0.215 

 1.838 1.838 المجموع
 ر لوالية  لة الوطنية لتسيير القرض المصغ  لى معطيات احصائية مقد مة من طرف الوكامن إعداد الباحث، اعتمادا ع :المصدر          

 قالمة                               

 0.215المرتبة األولى بنحو احتل ت الصناعات الصغيرة والحرف  يت ضح من الجدول أعاله أن       

من اجمالي المشاريع الممول ة،  %03مشروع، أي بما يقارب  252مشروع يليها قطاع الفالحة بنحو 

مشروع في الفالحة  251دلها في ذلك المناصب المستحدثة، واستحوذ التمويل الثنائي وحده على وتعا

، نظرا النعدام الفائدة من جهة، ومن جهة أخرى يسمح %20,00حسب احصائيات الوكالة، أي ما يمث ل 

ية، وحت ى هناك الحالقرض في إطار التمويل الثنائي باقتناء المواد األولية الالزمة للعملية االنتاجية الف

 .ميعاده القرض في تسديدفي يسر كبير 

دعم االستثمار  هيئاتعلى هذا األساس، ومن أجل إعطاء صورة شاملة ودقيقة عن مدى مساهمة و      

عن مشاريع االستثمار المحلي في دعم القطاع الفالحي بوالية قالمة، يتعي ن تحليل البيانات اإلحصائية 

  .تحدثة في والية قالمة عبر هذه الوكاالتومناصب الشغل المس

سالفا في الجداول اإلحصائية كما بتجميع كامل البيانات الواردة لتسهيل ذلك ارتأى الباحث أن يقوم و      

 :هو موض ح في الجدول الموالي
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 (21-3)الجدول 
 دور هيئات دعم االستثمار المحلي في دعم القطاع الفالحي في والية قالمة

 2113نهاية سنة غاية شاط إلى منا بداية الن

الهيئات 
 الداعمة

اجمالي المشاريع 
 ولةـــــــــــالمم

نصيب 
 الفالحة

 النسبة
(%) 

مناصب الشغل 
 المستحدثة

نصيب 
 الفالحة

 النسبة
(%) 

ANDI 772 9 1,7 1.033 212 2,6 
ANSEJ 5.521 350 6,4 02.222 010 6,6 
CNAC 2.301 22 3,5 5.313 300 5,8 

ANGEM 1.939 250 12,9 0.051 250 12,8 
 5,8 1.724 29.745 6,6 702 10.693 المجموع

                        (.12-3) ،(00-3)، (02-3)، (01-3: )التالية الجداولالبيانات الواردة في  من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر  

 :دول أعاله تم  تسجيل المالحظات التاليةالجالواردة في معطيات لالقراءة المتأن ية لمن خالل      

   سات الصغيرة والمتوس طة، في إطار دعم االستثمار المحلي، تم  إنشاء هيئات حكومية لدعم المؤس

تشغيل الشباب، الصندوق الوطني دعم ر االستثمار، الوكالة الوطنية ليو الوكالة الوطنية لتط: تمث لت في

 ؛رير القرض المصغ  للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسي

  مشروع  01.103لقد تمك نت هيئات دعم االستثمار المحلي المشار إليها في الجدول أعاله من تمويل

 112، واستفاد القطاع الفالحي من 2103استثماري بوالية قالمة منذ بداية نشاطها إلى غاية نهاية سنة 

لة %1,1مشروع، بما يمث ل حوالي  منصب شغل  29.745، كما استحدثت من اجمالي المشاريع الممو 

 بــــمن اجمالي المناص %2,5منصب شغل في القطاع الفالحي، بما يمث ل حوالي  221.0بالوالية، منها 

 ؛المستحدثة

 وكالة  حتل  ت(ANSEJ) في القطاع الفالحي، إذ بلغ عدد  ينر اب المستثمستقطالصف األول في ا

من أصل  مشروع 350نحو  3021إلى غاية نهاية سنة  هانشاطية لة منذ بداالممو  الفالحية المشاريع 

 251بنحو ( ANGEM)، يليها وكالة %2,1مشروع تم  تمويلها خالل هذه الفترة، بما يمث ل  5.521
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مشروع، بما  22بنحو  (CNAC)من اجمالي المشاريع الممولة، ثم  وكالة  %0,02مشروع، بما يمث ل 

مشاريع،  0الصف األخير بـ  (ANDI)لة، في حين احتل ت وكالة من اجمالي المشاريع الممو  %5,3يمث ل 

لة %1,0أي ما يمث ل   ؛من اجمالي المشاريع الممو 

  في مجال استحداث مناصب الشغل والقضاء على البطالة، كانت وكالة(ANSEJ)  السب اقة في توفير

صب المستحدثة، من اجمالي المنا %1,1منصب شغل، بما يمث ل  010مناصب شغل للبطالين بنحو 

من  %1,1 شك لمنصب عمل، بما ي 300ي استحدث يليها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذ

 (ANDI)لة اتي وكأعمل، لتمنصب  251بنحو  (ANGEM)اجمالي المناصب المستحدثة، ثم  وكالة 

جمالية، منصب عمل ا 1.033منصب عمل فقط من أصل  212دائما في المرتبة األخيرة، إذ استحدثت 

 ؛من اجمالي المناصب المستحدثة %1,2 شك لبما ي

  لة لكامل هذه الهئيات الداعمة لالستثمار المحلي لقطاع اجمالي المشاريع الممو   االعتبارباألخذ بعين

، تليها وكالة %02,50تساهم بنحو  (ANSEJ)مشروع، يت ضح أن  وكالة  112الفالحة والبالغ عددها 

(ANGEM)  م  وكالة ، ث%10,35بنحو(CNAC)  وأخيرا وكالة %01,00بنحو ،(ANDI)  بنحو

 ؛22,0%

  المستحدثة اجماال من طرف هيئات دعم االستثمار المحلي في قطاع الفالحة الشغل بالنسبة لمناصب

، تليها %21,55الصف األول بنحو  (ANSEJ)ت وكالة منصب عمل، احتل   221.0والمقد رة بنحو 

 وـــــبنح (ANDI)، وأخيرا وكالة %51,20بنحو  (ANGEM)كالة ، ثم  و %12,02بنحو  (CNAC)وكالة 

 ؛12,00%

  يعود سبب احتالل وكالة(ANSEJ)  الصف األول في استقطاب المشاريع االستثمارية واستحداث

طة في صاحب االستثمار والمقد رة تر شاألدنى المُ  مناصب العمل إلى ضخامة حجم المبلغ الممنوح والسن  

ومن جهة أخرى التعديالت األخيرة التي قامت بها الحكومة بإلغاء الفوائد من  سنة من جهة، 00بنحو 
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المشاريع الفالحية، خاص ة في  الراغبين في االستثمار فيالقروض الممنوحة، إذ كانت تشك ل عبئا على 

 بظل  المخاطر التي تحدق بهذا القطاع وبطء الحصول على العوائد المالية وضعف التكوين، مم ا استوع

سنة، وبالتالي الحد  نوعا ما من  31تشترط السن بـ التي ( CNAC)غالبية البطالين، على عكس وكالة 

ن ما تحفيزات  (ANDI)أم ا بالنسبة لوكالة . (ANSEJ)تمويل المشاريع عكس وكالة  فهي ال تقد م تمويال وا 

االستثمار من الوكالة، لطلب جبائية فقط عكس الوكاالت األخرى، وهو ما لم يحف ز األشخاص على التقد م 

في ظل ارتفاع أسعار المعد ات واآلالت الفالحية والمدخالت الفالحية بشكل عام، إذ ليس بمقدرة األفراد 

بينما . لالستثمارعلى اقتنائها بالرغم من وجود اعفاءات ضريبية، لقل ة األموال التي بحوزتهم والالزمة 

تمنحة غير محف ز للشباب البطال لالستثمار في الفالحة، إذ يعد  يعد  المبلغ الذي  (ANJEM)وكالة 

 .احتياجات النشاط الفالحي ءوال يفي بالحاجة إز ا ضعيفا في نظرهم

 (21-3)الشكل 
 مساهمة هيئات دعم االستثمار المحلي في تمويل القطاع الفالحي في والية قالمة منا بداية النشاط إلى 

 2113غاية نهاية سنة 

 
 (22-3)على معطيات الجدول  اعتمادامن إعداد الباحث،  :المصدر                 

 
 
 
 

%51,14 
%35,61 

%11,97 

%1,28 

ANSEJ ANDI CNAC ANGEM 
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 (21-3)الشكل 
 مساهمة هيئات دعم االستثمار المحلي في استحداث مناصب شغل بالقطاع الفالحي في والية قالمة 

 2113منا بداية النشاط إلى غاية نهاية سنة 

 
 (22-3)باحث، باإلعتماد على معطيات الجدول من إعداد ال :المصدر                 

سات الصغيرة والمتوس طة في خلق بالرغم من النتائج المحق قة من طرف مختلف هيئات دعم المؤس       

إال  أن ها تعد  ضعيفة مقارنة باإلمكانات الفالحية التي تزخر  ؛مشاريع ومناصب شغل في القطاع الفالحي

األموال المخص صة لدعم المشاريع اإلنتاجية من جهة أخرى، وهو ما  بها والية قالمة من جهة، وضخامة

يدفع إلى طرح التساؤل حول أسباب ضعف االستثمار في القطاع الفالحي، وبالتالي هل تكمن أسباب هذا 

الضعف في طبيعة التمويل المقد م بحيث ال يشج ع على االستثمار؟ هل الدولة غير قادرة على مرافقة 

نظره ت جاه ووجهة وقدراته التكوينة الحية بالوالية؟ أو المشكل يكمن في الشباب في حد  ذاته المشاريع الف

 .وبالتالي غياب الثقافة الفالحية ،االستثمار في الفالحة

والتي يكون فيها إن  البحث في هذه األسباب يدعو إلى طرح العديد من االحتماالت الممكنة لذلك،      

إذ يمكن أن يعود احجام وهذا أمر منطقي،  ؛هايعلى حد  سواء طرفا فواألداة التمويلية األفراد والدولة 

لون قطاع النقل االستثمار في هذا القطاع إلى  ناألفراد ع قصور النظر لدى أغلبية األفراد الذين يفض 

على اعتباره قطاعا يدر  أرباحا سريعة عكس الفالحة التي يتوق ف عائدها على ما تجود بالدرجة األولى، 

%55,74 
%18,04 

%14,5 
%11,72 

ANSEJ 

CNAC 

ANGEM 

ANDI 
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ة في النشاط الفالحي، و ب الثقافة االستثمارية به األمطار، في ظل  غيا التي تعود إلى نقص معرفة خاص 

أساسيات اتخاذ قرار االستثمار وكيفية حساب المخاطر وأساليب المفاضلة بين بدائل فرص االستثمار، 

ت باإلضافة إلى غياب السلوك االستثماري الفع ال، والذي يظهر في عد ة مظاهر كالتقليد األعمى لمشروعا

االستثمار دون دراسة لألسواق، زيادة على ذلك فإن  جهل العديد من المستثمرين بفرص االستثمار المتمي زة 

التي تتيحها هذه الوكاالت يعد  أحد العوامل المهم ة التي تفس ر أسباب ضعف االستثمار في قطاع 

مجال، كما أن ها تكتسي أيضا أولوية الفالحة، خاص ة أن  والية قالمة تمث ل قطبا واعدا لالستثمار في هذا ال

 .في نظر السلطات العمومية المحلية

ار الفالحي العق   رتبط بالقطاع الفالحي في حد  ذاته وهورئيسي م مشكلهناك باإلضافة إلى ذلك      

 يصع ب من األمر هو أن  ا وم، للقيام بمشاريعهم الفالحية وصعوبة الحصول عليه، مم ا يشك ل عائقا لديهم

عقار الفالحي، وبالتالي يستحيل على المقبلين على نزاعات كبيرة على ملكية ال فيأغلبية الفالحين 

واقتناء الفالحي وهم بحاجة إلى مدخالت اإلنتاج  هين يمتلكونعقار، ماعدا الذاالستثمار أن يظفروا بال

 من األنواع مساحتها، وهذه ضآلة مع قليلة مازالت ستغل ةوالم المزروعة أن  األراضييضاف لها  .اآلالت

قل ة  إلى إضافة الكبيرة، المساحة ذات باألراضي مقارنةعالية  مردوديتها تكون أن يمكن ال األراضي

في  صعوبة هاصاحب يجد وبالتالي األراضي، لهذه البنكية والتسهيالت المزايا على الحصول في الفرص

 اليأس إلى به يؤدي ام  م الشخصي، حسابه على تكون لتكاليفا معظم ألن   تمويل مشروعه وتطويره،

 هار توف   جةنتي والتجارة الخدمات قطاع إلى جهونيت   أغلبهم تجد وبالتالي إلى القطاعات األخرى، روالفرا

 .العائد والربح السريعع ارتفاك كثيرة مزايا على

أبرزها ما ، ولعل  التمويل المتكف لة بعمليةلى السلطات ويمكن ارجاع أسباب ضعف االستثمار إ     

 معالجة عملية يتسب ب في بطء األمر الذي ،اإلدارية ءاتااإلجر طول و  قيلاالعر  منيشتكي منه المواطنون 

 كما أن  غياب البنوك، يضاف لها صعوبات الحصول على التمويل من طرف، المشاريع واعتماد الملفات
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التي تواجه الشباب  ة وفرص االستثمار يعد  أحد أهم  العوائقمعلومات يتيح معرفة االحتياجات المحلي بنك

وهناك جانب آخر يتعل ق بالمبلغ الممنوح الذي ال يعد  كافيا لالستثمار في القطاع . الراغب في االستثمار

الفالحي الذي ينطوي على مخاطر كثيرة، إذ يتطل ب أمواال ضخمة ال تقوى بعض الوكاالت على التكف ل 

في ظل  غياب المؤه الت القادرة على تحم ل تبعات  (ANGEM)و( CNAC)ار وكالتي بها على غر 

 .االستثمار في هذا القطاع

سببه الفوائد  (ANSEJ) إن  أغلب األفراد يحجمون عن االستثمار في إطار بعض الوكاالت كوكالة      

 من رغمالفب .خاص ة سكان الريف من األفراد عديدوازع الديني لدى الذ أن  الالربوية المحر مة شرعا، إ

ون على إحجامهم، إدراكا منهم أن  العقود  التعديالت التي قامت بها الحكومة بإلغاء الفوائد، إال  أن هم مصر 

 . اءها تماماتبقى ربوية مادامت الحكومة تتكف ل بدفع الفوائد عوضا عنهم، عكس لو تم  إلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واقع ومؤشرات القطاع الفالحي يف والية قاملة: الفصل الثالث

 

 

156 

 لالفص الصةخ

ة، تعتبر التنمية الفالحية في الجزائر من األمور الهام ة التي يجب عل      ى الدولة أن توليها عناية خاص 

ات ومساهم في التنمية االقتصادية نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الفالحي كقطاع خالق للثرو 

عتماد عليه للتنويع في الموارد التي تبقى في الوقت الحالي رهينة لمداخيل واالجتماعية، فمن الضروري اال

 .المحروقات

 والتي من شأنها أن ،ر عليهافالحية بامتياز على اعتبار المؤهالت التي تتوف  منطقة والية قالمة تعد  و      

إذ  ،لقطاع الفالحةاته ذ حد   فيهذا مكسبا كبيرا جد ا يعتبر و  ،مكانة مرموقة على المستوى الوطنيتحتل 

 دون المائية المجاري تمر   أين الخصبة، سيبوس نهر ضفاف على بوجودها إستراتيجية منطقة تعتبر

 مياه وكذا هائلة غابية وثروة االولى، بالدرجة فالحي بطابع تمتازكما أن ها  .الفصول كل وخالل انقطاع

 .لتنمية الفالحية محليا ووطني ا، مم ا يم كنها من المساهمة في امعتبرة وباطنية سطحية

 سات وطنية من أجلنشاء هياكل ومؤس  إن  االنشغال بالميدان الفالحي رافقه إوفي ذات السياق، ف     

 مديرية: إنشاء ه الهياكل، فقد تم  تدعيم القطاع الفالحي وتوفير عوامل اإلنتاج، وانطالقا من أهمية هذ

 ، بنك الفالحة والتنمية الريفية،وان الوطني لألراضي الفالحيةالمصالح الفالحية، الغرفة الفالحية، الدي

هيئات دعم سط الفالحي المتخص ص، الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي، المعهد التكنولوجي المتو 

وكان الغرض من إنشاء هذه الهياكل تقديم خدمات إنتاجية للقطاع ... طةسات الصغيرة والمتوس  المؤس  

 .الفالحي

، لكن  توف رها ال يحق ق األهداف عوامل التنمية الفالحية متوف رة في والية قالمةإن  األساس، ف وعلى هذا     

ناجعة تهدف إلى استغالال أمثال، وهذا بدوره يستدعي تبن ي سياسات تنموية تستغل   المرجو ة إذا لم

ل الدولة لرصد  إذ يتطل بالمحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية، وتعمل على ترشيد استخدامها،  ذلك تدخ 

ط  .الفصل الرابع، وهو ما سيتم  التطر ق إليه في الق المخطط ات والبرامج التنمويةالموارد المالية الالزمة، وا 
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 تمهيـــــد

ل الدولة في ه قائم على أساس تدخّ لقد اّتجهت الجزائر غداة استقاللها نحو تبّني نظام اقتصادي موجّ      

عادة توزيع الدخول، إذ د النشاطات االقتصادية، باعتبارها المسؤول الوحيد على تمويل االقتصا كلّ  وا 

اء قاعدة اقتصادية، وهذا من خالل لى بنإطات االقتصادية سعت من خالل تبّنيها لسياسة المخطّ 

 .قطاع الفالحةفي  ومنهااالستثمارات الكبيرة التي قامت بها في شّتى المجاالت، 

 صةية والمالية المخصّ اداختالف الوسائل المرة من قبل الدولة و األهداف المسطّ نظرا الختالف و      

 جزائر عبر أكثر من خمسين سنة منذبعة من قبل اللتحقيق تلك األهداف، اختلفت السياسات الفالحية المتّ 

 اعتباره الركيزة األولى لالقتصادجل النهوض بهذا القطاع بأ وذلك في سبيل السعي مناالستقالل، 

 .الوطني

 تنموية طاتمخطّ و ة برامج عدّ بإطالق قامت الدولة الثة وفي هذا اإلطار، ومع مطلع األلفية الث     

ن بين واليات الوطن التي استفادت حيث كانت والية قالمة ماندرجت تحت سياسة اإلنعاش االقتصادي، 

 .بشكل عامي على مردودية القطاع من هذه البرامج، وقد انعكس ذلك بشكل جلّ 

  :على النحو اآلتي أساسيةاحث مب أربعةوضع  وتجسيدا ألهداف هذا الفصل تمّ      

 مخّصصات القطاع الفالحي ضمن البرامج االستثمارية الحكومية خالل الفترة : المبحث األول 
 ؛(0220-0202)                   

 ؛(0222-0222)المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية للفترة : المبحث الثاني 

 ؛(0203-0222)والريفي للفترة سياسة التجديد الفالحي : المبحث الثالث 

 الفالحي في والية قالمةالقطاع أداء ود السياسة الوطنية على انعكاسات جه: المبحث الرابع. 
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                        خالل  القطاع الفالحي ضمن البرامج االستثمارية الحكومية خّصصاتم: المبحث األول
 (0212-0221)لفترة ا                

وذلك ل، الستقمثيل منذ اال لهايسبق  لمجزائر سياسة إنعاش اقتصادي لاعتمدت ا 1002ذ سنة من     

 فيوفرة وجود ظل  في الوطن، في واالجتماعية ةاالقتصادي للتنمية دائمةو  الةفعّ  انطالقةمن أجل ضمان 

 راتاستثمالابرامج  برع وذلك ،النفط أسعار فيمستمر لن اجة عن التحسّ ترجية النااخلمداخيل الا

ظي قطاع الفالحة على غرار باقي القطاعات االقتصادية األخرى بنصيب من ح  وقد  ،العمومية

 .مخّصصة لتطويره طيلة عشرية كاملةاالعتمادات المالية ال

 سياسة اإلنعاش االقتصادي طبيعة وأهداف :المطلب األول

ل في صياغة وتنفيذ تتمثّ  ،عيةنية توسّ سياسة اإلنعاش االقتصادي هي عبارة عن سياسة مالية أو ميزا     

برامج استثمارات عمومية ضمن إطار سياسة اإلقالع االقتصادي وتحفيز حركية االستثمار والنمو من 

ل الدولة في النشاط التي تنادي بضرورة تدخّ  هات الكينزيةتستند على األسس الفكرية للتوجّ فهي جديد، 

 إذ ،النات الطلب الفعّ من مكوّ  اأساسيّ  انل مكوّ ومي الذي يمثّ االقتصادي من خالل تعزيز اإلنفاق الحك

ة في الدول التي تعاني من ركود اقتصادي، حيث د الرئيسي لتحقيق توازن االقتصاد وخاصّ يعتبر المحدّ 

ي إلي تحقيق نمو في االقتصادي بما يؤدّ  ،تسمح آلية تعزيز اإلنفاق الحكومي في تحفيز االستثمار

 .(1)در معتبر من حجم البطالةالوطني وامتصاص ق

 من التي الكلي الطلب عناصر أهمّ  إحدى تعتبر ةالعامّ  النفقات أنّ  على يؤكد الكينزي المالي فالفكر     

                                            
 طالة فإّن زيادة اإلنفاق الحكومي الموّجه لالستثمار تنّص النظرية الكينزية المتعلقة بالطلب الكلي الفعّال على أّنه في حالة الركود وارتفاع معّدل الب

 .يؤّدي إلى زيادة الطلب الكّلي الفعال، والذي بدوره يؤّدي إلى زيادة اإلنتاج والرفع من مستوى التشغيل والتقليص من حجم البطالة
، الملتقى العربي األول ("0212-0221)االقتصادي  واقع المناخ االستثماري في الجزائر مع اإلشارة لبرامج االنعاش"(: 1022)عالم عثمان،  (1)

 .3، شرم الشخ، مصر، ص1022جانفي ( 12-12)المنعقد في الفترة  العقود االقتصادية الجديدة بين المشروعية والثبات التشريعيحول 
 من االقتصادي النشاط حركية تدعيم خاللها من يستهدف ة، والتيالنامي الدول في بالخصوص المتّبعة المالية السياسة أدوات أهمّ  من ةالعامّ  النفقات سياسة تعتبر 

 .العمالة حجم في وتزايد اقتصادي مرتفعة نموّ  معدالت تحقيق خالل
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 ،"العرض يخلق الطلب" قانون من انطالقا والعمالة الدخول حجم ثمّ  ومن الناتج حجم على التأثير شأنها 

 أن شأنها من التي الكلي الطلب في الزيادة فإنّ  مرن، إنتاجي جهاز وجود ظلّ  في أنّ  إلى يشير حيث

 الزيادة لتلك يستجيب الذي اإلنتاجي الجهاز تنشيط على تعمل العامة النفقات في عالتوسّ  ظل في تتوفر

 .(1)العمالة وحجم االقتصادي النمو معدالت على إيجابا ينعكس بما ،الكلي الطلب في

 :(2)التالية الوسائل مختلف استخدام طريق عن الطلب اسطةبو  اإلنعاش سياسة قتطبّ و      

 تلك أو ،(...مختلفة اجتماعية مساعدات البطالة، منح) لألفراد المدفوعة االجتماعية التحويالت 

 مباشرة زيادة تعتبر التي التحويالت أنواع من وغيرها ،الواسع االستهالك ذات السلع بعض بدعم قةالمتعلّ 

 ؛تمعلمجا أفراد بين الدخل توزيع إعادةومنه  ،لطلبا تحفيز وبالتالي المتاح، لدخلا في مباشرة غير أو

 مختلف على نفسها الدولة طلب من يزيد الذي (واالستثماري االستهالكي) الكلي العمومي اإلنفاق 

 ؛والخدمات السلع

 لمشكلة مؤقت حلّ ك (التحتية البنى مجال في السيما) الدولة ابه تقوم التي الكبرى األشغال مشروعات 

 ؛العمل عن للعاطلين مناسبة شغل مناصب وتوفير االنتعاش من االقتصاد نيتمكّ  حين إلى البطالة،

 وتحريك االستهالك زيحفت يؤّدي بدوره إلى هذاو  األفراد، دخول زيادة إلى ييؤدّ  الذي الضرائب تخفيض 

نعاشه االقتصاد عجلة  .وا 

 اتموالخد لعسال جتاإن جعل إلى امعمو  تهدف التي العرض سطةبوا اشعاإلن سةسيا يخّص  فيما اأمّ     

 ةــــــــــــــبواسط الغالب في يكون المباشر غير الدولة لتدخّ  فإنّ  جاذبية، وأكثر كلفة لّ ــأق ساتالمؤسّ  طرف من

                                            
تقييم آثار برامج المؤتمر الدولي حول ، "آثار االستثمارات العمومية على أداء االقتصاد في الجزائر"(: 1023)عماري عمار، محمادي وليد،  (1)

مارس  21و  22المنعقد يومي ( 0212-0221) مارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترةاالستث
 .3صالجزائر، ، 2، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف1023

ورقلة، الجزائر، ، جامعة (20العدد ) مجلة الباحث، "ثرها على النموسياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأ"(: 1021)مسعي محمد،  (2)
 .241ص
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 :(1)هما رئيسيتين وسيلتين

 ؛خاصال االستثمار على يشجع اممّ  المنتجة، الشركات على الضريبي العبء تخفيض 

 وتوسيع ،االستثمار على وتشجيعها ساتالمؤسّ  عمل تسهيل إلى دفته عمومية باستثمارات القيام 

، البحث وبرامج والجامعي، المهني التكوين برامج أو صاالتواالتّ  النقل شبكات تطوير مثل اتهنشاطا

  ...الجديدة التكنولوجيات وتطوير

 (0212-0221)لفترة خالل امج اإلنعاش االقتصادي مكانة القطاع الفالحي ضمن برا: نيثاالمطلب ال

لقد ح ضي القطاع الفالحي مطلع األلفية الثالثة كغيره من القطاعات االقتصادية األخرى باهتمام      

نعاش االقتصاد االسلطات الحكومية، حيث استفاد من مخّصصات مالية معتبرة اندرجت تحت إطار 

 .المطلبوهو ما سيتّم بحثه في هذا . الوطني

      (0222-0221)برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي للفترة الفالحة ضمن : الفرع األول

 تعارفالم االقتصادية ةالسياس أدوات من أداة وجهة نظر السلطات العمومية من البرنامج هذا يعتبر     

 علىأساسا   زركّ تت ، حيثالجزائر في النمو عجلة دفع في أساسا لمثّ توت م،العا اإلنفاق سياسةعليها ب

 .(2)والخدماتية اإلنتاجية للعمليات والداعمة القاعدية المشاريع

 :أهداف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي -أوال

 ةالماليـ ةـن الوضعيـــتزامن مع تحسّ وهو ما ، مطلع األلفية الثالثة عاد األمــن واالستقرار إلى الجزائر مع    

، 1000سنة  مليار دوالر 11,9احتياطي الصرف المتراكم والمقّدر بحوالي إلى للبالد بالنظر  الخارجية

باإلضافة إلى تحقيق  دوالر للبرميل، 28,5سعار البترول التي وصلت إلى تحّسن أعن  والناتج أساسا

                                            
 .المصدر نفسه (1)
مجلة رؤى ، "وآفاق النمو االقتصادي( 0212-0221)واقع استراتيجية النمو المحلية في الجزائر "(: 1021)صالحي ناجية، مخناش فتيحة،  (2)

 .261صالجزائر، لتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، ، كلية العلوم االقتصادية وا(3العدد ) اقتصادية
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مليار دوالر في نفس السنة، وهذا بعدما كان احتياطي  8,93فوائض مالية في ميزان المدفوعات بلغت 

وبهذا فقد . (1)2111سنة  دوالر للبرميل 10مليار دوالر وسعر البترول في حدود  1,5تعّدى الصرف ال ي

حيث بلغت اعتبر آنذاك برنامجا قياسيا  إذ ،1002 في أفريل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ارقر تّم إ

 2.126عد ذلك ليصبح غالفه اإلجمالي ب مليار دوالر، 7أي ما يعادل  ،ينارمليار د 212 المالية قيمته

عادة التقييم و  هل جديدة مشاريع إضافة بعد( مليار دوالر 26ما يعادل ) مليار دينار  المشاريع لمعظما 

  :(2)وكان يترّكز على ثالثة عناصر أساسية، سابقا المبرمجة

  ّ؛من الفقر وتحسين مستوى المعيشة الحد 

  ؛من البطالة عمل والحدّ  فرصخلق 

 عا قليميدعم التوازن اال  .الريفية مساحاتدة تنشيط الوا 

 شعااإلن عمد مجبرنا نمو بمض قةالمتعلّ  ةالحكوم ةرئاسها أصدرت التي ةيالرسم ةللوثيق اقفو  و      

 :(3)يلي فيما دتدّ ح   السياسة لهذه العملية األهداف فإنّ  ،االقتصادي

 ؛الكلي الطلب تنشيط 

 القطاع في االستغالل مستوى رفع يقطر  عن الشغل ومناصب المضافة للقيمة المنتجة النشاطات دعم 

 ؛طةوالمتوسّ  الصغيرة المحلية المنتجة ساتالمؤسّ  فيو  الفالحي

 نجاز تهيئة  الضرورية االحتياجات يةتغطو  ،االقتصادية النشاطات بعث بإعادة تسمح قاعدية كلهيا وا 

 .البشرية الموارد تنمية يخص فيما للسكان

 
                                            

(1)
 Banque d’Algérie, (2012): "Les Statistiques de la Balance des Paiements (1992 – 2004)", Bulletin 

statistique- Séries Rétrospectives-, Algérie, pp 86,87. 
(2)

 World Bank, (2007): "A Public Expenditure Review In Algeria", Report n° 36270, vol 1, p4.  
مجلة األكاديمية ، ("0212-0222)دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "(: 1023)بوفليح نبيل،  (3)

 .46صالجزائر، ، جامعة الشلف، (1العدد ) للدراسات االجتماعية واإلنسانية
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 :القتصاديمات برنامج دعم اإلنعاش امقوّ  -ثانيا

جه باألساس على أربعة أو  االقتصاديصات المالية لمخطط دعم اإلنعاش المخصّ جملة  زتكّ تر      

 :رئيسية كما يوضحه الجدول التالي

 (1-2) الجدول
 (0222-0221) للفترة دعم اإلنعاش االقتصادي برنامجمضمون  

 ينارمليار د: الوحدة                                                                       
 (%)النسبة  المخّصصات المالية القطاعات

 8,6 45,0 دعم اإلصالحات
 :، منهادعم إنعاش اإلنتاج

 الفالحة-
65,4 
55,9 

12,4 
10,6 

 51.2 268,7 قاعديةال والمنشآتكبرى الشغال األ
وتنمية الموارد  محليةالتنمية ال

 27,8 145,9 البشرية

 122 525,0 المجموع
 ،(0222-0221)برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي للفترة "(: 1002) مصالح الوزير األول، :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر    

 .4وثيقة حكومية، الجزائر، ص                                                   

ط ارتكزت بشكل كبير على لمخطّ قيمة ا من خالل معطيات الجدول السابق يمكن مالحظة بأنّ      

أكثر من نصف ) أخذت حّصة األسد من هذا البرنامج التي القاعدية منشآتوالاألشغال الكبرى 

لظروف نتيجة ا في هذا القطاع الحاصل رخّ أتلالعجز وا لتداركوذلك ، (المخّصصات المالية للبرنامج

ي البنى التحتية من تدهور ف الجديدة بداية األلفية الجزائري قبل االقتصادكان يعاني منها  الصعبة التي

لنهوض وتطور األرضية المناسبة وتهيئة  ا الكبرى في التأسيس لمحيط مالئمإلى أهميته القاعدية، إضافة

الكبير الذي االهتمام  يضاف إلى هذا ،طمخطّ هذا الالذي كان الهدف الرئيسي من  االقتصادي النشاط

 مخّصصاتها الماليــــــــــــــــــة حوالــــــــي حيث بلغت، البشريةالموارد تنمية تنمية المحلية و مجال الأولته الدولة في 
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، باعتبار االجتماعية وفر في تحسين الظ ية كبيرةكتسيه هذا الجانب من أهمّ لما ي ذلك، 2,12% 

  .واالجتماعية االقتصاديةتدعيم سبل التنمية وبالتالي  االنسان محور التنمية،

نصيبه من البرنامج كان فالذي تّم إدراجه ضمن القطاعات المنتجة للثروة  الفالحة قطاعل بالنسبةأّما      

قّدرت  إذصات المالية للبرنامج، لمخصّ تشير إليه قيمة ا ماأخرى، وهذا عا ما مقارنة بقطاعات نو  ضئيال

استفاد من المخطط الوطني للتنمية  للمخّطط، كون القطاع الفالحي قدمن القيمة االجمالية  %6,20 بنحو

 .1000سنة مع نهاية الفالحية 

 :دعم اإلنعاش االقتصاديبرنامج مخّصصات القطاع الفالحي في إطار  -ثالثا

 ةالدول رغبة ضمنمليار دينار  65,4الذي رصد له  البحري والصيد بالفالحة الخاّص  البرنامج يندرج     

 العمالة على المحافظة الوقت نفس وفي ية،فالحال المنتوجات من اتهاصادر  وزيادة الداخلي الطلب رفع في

 الصيد قطاع تدعيم إلى يهدف كما الريفي، النزوح ظاهرة من والحدّ  الفالحية ضياألرا في تشتغل التي

 بحكمذلك و  ،الضرورية اتوالمعدّ  المخازن وتوفير الصيد موانئ بتهيئة السمكية الثروة واستغالل البحري

 .(1)مليار دينار 9,5خّصص له مبلغ  حيث، للجزائر الساحلي للشريط الكبير اداالمتد

يأتي  وهو ،ينارد مليار 1,22 غمبل بالقطاع الفالحي لبرنامج الخاّص ل صص  خ  وفي نفس اإلطار،      

، إذ 1000سنة  سبتمبر منابتداًء  تنفيذه في شرع الذي الفالحية للتنمية الوطني لمخّططا لتعزيز ديناميكية

 :(2)تجسيد األهداف التاليةيسعى إلى 

 ؛رافجلالن ضةالمعرّ  ضيواألرا السهول حماية -

                                            
في تحقيق األمن ( 0212-0221)دور البرامج الوطنية لتطوير الفالحة في إطار البرامج التنموية "(: 1023)رحال فاطمة،  مفتاح صالح، (1)

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل ، المؤتمر الدولي حول "الغذائي في الجزائر
الجزائر، ، 2، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف1023مارس  21و  22المنعقد يومي ( 0212-0221) الفترة
 .12ص

 .13، صالمصدر سبق ذكره(: 1002)مصالح الوزير األول،  (2)
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 ر؛التصحّ  من السهبية المناطق حماية -

 ؛والحليب الحبوب نتاجإ دعم -

 .الفالحي القطاع في طةوالمتوسّ  الصغيرة ساتسّ ؤ الم نتاجإ دعم -

  مشاريع بتمويل فةمكلّ مالية  صناديق ةثالث علىالغالف المالي المخّصص للقطاع الفالحي  عزّ و  كما      

 :كما يلي الفالحية للتنمية الوطني طبالمخطّ  لةالمسجّ  الدعم

 (0-2) الجدول
 (0222-0221)توزيع المخّصصات المالية الخاّصة بدعم القطاع الفالحي خالل الفترة 

 (مليار دينار) االعتمادات المالية صناديق الدعم الفالحي
 53,4 الفالحية والتنمية للضبط الوطني الصندوق
 0,2 الحيوانية والنباتيةصحة ال حماية صندوق
 2,3 فالحيةال الكوارث ضدّ  التأمين صندوق

 55,9 المجموع

 .4، صالمصدر سبق ذكره(: 1002) مصالح الوزير األول،: المصدر           

 لبرنامج لمموّ  أكبر يعتبر الفالحية ةوالتنمي للضبط الوطني الصندوق أنّ السابق يالحظ من الجدول      

 %2,12 نحوب تقدر بنسبة األخير هذا يساهم حيث ،الفالحية التنمية إطار في االقتصادي اإلنعاش دعم

 (.سيتّم التطّرق إليه الحقا بشيء من التفصيل) الفالحي للقطاعة صالمخصّ المالية  المبالغاجمالي  من

ط دعم اإلنعاش االقتصادي حوالي خطّ يع المدرجة في إطار مبلغ عدد المشار  وفي نفس اإلطار،     

 مّثلي أي ما، الري والصيد البحريالفالحة و مشروع في قطاع  6.312مشروع، من بينها  15.974

 .(1)من اجمالي المشاريع 2,31%

                                            
 دراسة حالة برنامج دعم االنعاش االقتصادي-ميةآثار برامج التنمية االقتصادية على الموازنات العامة في الدول النا"(: 1002)بوفليح نبيل،  (1)
غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية  -تخصص نقود ومالية-، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"-المطّبق في الجزائر (0221-0222)

 .206الشلف، الجزائر، صالنسانية، جامعة والعلوم ا
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 (0222-0222)للفترة  البرنامج التكميلي لدعم النموالفالحة ضمن  :الثاني فرعال

 شرع في تطبيقه ذيع في اإلنفاق النامج في إطار السعي نحو مواصلة سياسة التوسّ جاء هذا البر     

 سعرللجزائر بعد االرتفاع الذي عرفه ن الوضعية المالية ، خصوصا مع استمرار تحسّ 1002سنة  بداية

 تراكم احتياطي الصرف هعن نتج ، مّما2004 سنة للبرميل دوالر 38,66حدود  بلغ الذي الجزائري النفط

في ميزان المدفوعات قّدر  ضئإلى تحقيق فا باإلضافة، ذاتها مليار دوالر في السنة 43,11يقارب إلى ما 

 المالية والوضعية تحصيلها عالمتوقّ  المداخيل بخصوصومع تزايد التفاؤل . (1)مليار دوالر 11,12بحوالي 

 .الوطني قتصاداال عجلة تحريك شأنه من ذيال البرنامج هذا الدولة تأقرّ  ،المستقبلية

 :يلي لدعم النمومكأهداف البرنامج الت -أوال

أي ما  ينار،مليار د 4.203,7 في شكله األصلي حوالياالجمالية للبرنامج المالية  القيمةبلغت      

مليار دينار، ما يعادل   8.705,7والتي تضاعفت بعد إعادة التقييم إلى حواليمليار دوالر،  22يعادل 

بمناطق الجنوب بقيمة  أحدهما خاّص  ؛، حيث أضيف له بعد إقراره برنامجين خاصينمليار دوالر 224

الصناديق  زيادة علىمليار دينار،  662مليار دينار، واآلخر خاص بمناطق الهضاب العليا بقيمة  431

 2.240مليار دينار، والتحويالت الخاّصة بحسابات الخزينة بقيمة  2.212االضافية المقّدرة بحوالي 

 .(2)مليار دينار 2.022ط السابق والمقّدرة بقيمة مخطّ الة من الموارد المتبقيّ ليار دينار، باإلضافة إلى م

 :(3)النقاط التالية باألساس إلىهذا البرنامج وكان يهدف      

  ّ؛التعليمي واألمنيو  يتحسين المستوى المعيشي لألفراد من خالل تحسين الجانب الصح 

                                            
(1)

  Banque d’Algérie, Op.cit, p87. 
(2)

 World Bank, Op.cit, pp1,2. 
الملتقى الدولي حول ، ("0222-0221)ة على البطالة في الجزائر ع في النفقات العامّ أثر التوسّ "(: 1022)بودخدخ كريم، سالمنة محمد،  (3)

لعلوم االقتصادية ، كلية ا1022نوفمبر  26و  22المنعقد يومي استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة 
 .20صالجزائر، والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 
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  ؛واالجتماعي االقتصاديمن الجانبين  نظرا ألهميتها في تطوير كل ،ةالعامّ تحديث وتوسيع الخدمات 

  ّالعوامل المساهمة في دعم عملية النمو  تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية باعتبارهما من أهم

 ؛االقتصادي

  ّالذي يعتبر الهدف الرئيسي والنهائي لهذا البرنامج االقتصاديالت النمو رفع معد. 

 :مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو -ثانيا

 :دول المواليفي الج كما هو موّضحة سيفي خمسة محاور رئي مجصات المالية لهذا البرناالمخصّ  ترّكزت

 (3-2) الجدول
 (0222-0222)للفترة مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو  

 مليار دينار: الوحدة                                                               
      

                                                                                                                    

 ،(0222-0222) بالنسبة للفترة البرنامج التكميلي لدعم النمو"(: 1002) ،الوزير األولمصالح : من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر
  .6ص، الجزائروثيقة حكومية،                                              

 نـــــعلى محوريارتكزت صات المالية لهذا البرنامج المخصّ أّن  يتبّينالسابق ول دمن خالل معطيات الج     

خالل ن م بشكل عام وتحسين ظروفهم االجتماعيةق بتحسين مستوى معيشة السكان تعلّ ياألول  ؛رئيسيين

حيث  ،...الرياضية والثقافيةو  تأهيل المرافق الصحية لك، وكذمطاعمالو  مدارسالتوفير السكن وتجهيز 

 ق بتطويرتعلّ يالثاني ف ا المحورأمّ  .من اجمالي المخّصصات المالية %4,42خّصصت لهذا البند 

 االقتصادياإلنعاش  برنامج ل في إطارالشروع فيه من قب المنشآت األساسية والقاعدية تماشيا مع ما تمّ 

 (%)ة النسب خّصصات الماليةالم القطاعات
 4,42 2,2.102 تحسين ظروف معيشة السكان

 2,40 2,2.203 تطوير المنشآت األساسية
 :، منهادعم التنمية االقتصادية

 الفالحة والتنمية الريفية-
1,332 

300,0 
8,0 
7,1 

 2,6 1,123 وتحديثها تطوير الخدمة العمومية
 122 7,2.020 المجموع
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وذلك في إطار تحديث من اجمالي مخّصصات البرنامج،  %2,40إذ بلغت مخّصصاته نحو ، األول

نظرا للظروف األمنية الصعبة التي  ،االجزائر تراجعا حادّ  بنى التحتية التي كانت تشهد فيهاوتطوير ال

والتنمية  لالستثمارل دعما وحافزا قويا ا وأنها تمثّ خصوص عاشتها في العشرية األخيرة من التسعينيات،

 .االقتصادية

  :مخّصصات القطاع الفالحي في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو -ثالثا

 300بنحو يقّدر من غالف مالي  البرنامج التكميلي لدعم النمو في إطارلقطاع الفالحي استفاد ا     

من القيمة اإلجمالية للبرنامج، وذلك في إطار تنفيذ الشطر الثاني  %1,2، أي ما يمّثل حوالي دينارمليار 

 :(1)وكان يهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي .المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية من

 ؛وضبط المنتوجات الفالحية الفالحية المستثمرات تطوير 

 نشاء مستثمرات فالحية الريفية االقتصادية النشاطات تطوير  ؛جديدة وتشجيع اإلنتاج وا 

 ؛وتطويرها المواشي تربية عمليات وحماية ،رالتصحّ  محاربةإنجاز مشاريع جوارية ل  

 الغابي؛ التراث وتوسيع المنحدرة األراضي حماية 

  تنميتها؛و  السهوب حمايةتأطير عمليات 

 تحسين المرافق اإلدارية والتجهيزات المعلوماتية. 

 :(2)يأتي ما على نحو الفالحة لتنمية العموميين والحفز االعانات بتقديم الدولة هذا اإلطار قامت وفي   

 واإلرشاد؛ التكوين وتعميم الفروع هيكلة خالل من المستثمرات نتائج تحسين 

 ؛الجبلية المناطق وفي العليا الهضاب في والسيما ،وتنويعها والدواجن المواشي تربية تنمية 

                                            
 .31،32ص صالمصدر سبق ذكره، (: 1002) مصالح الوزير األول، (1)
مجلة أبحاث اقتصادية ، ("0222-0221) التنمية المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي"(: 1020)زرمان كريم،  (2)

دار   .101صالجزائر، سكرة، ب، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة (2العدد ) يةوا 
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 عادة النشاط لتحوّ  تلعمليا واالنتقالي االنتقائي الدعم  الفالحية؛ القدرات توجيه وا 

 التبريد، وتشجيع وصناعة للخدمات الصغيرة ساتالمؤسّ  تنمية بواسطة المستثمرات محيط تحسين 

 المهني الضبط منظومات ترقيةباإلضافة إلى  الفالحية، الغذائية والصناعة المنتجين بين التكامل

 ودورها؛ الفالحة غرف طاقات وتعزيز بين المهن، والمشترك

 عن ، وحمايتها)البيولوجية( والفالحة الحيوية المحلية المنتوجات منها والسيما الفالحية الصادرات ترقية 

 والتنويع؛ التصديق ترتيب طريق

 ذوي الشهادات الشباب اندماج مدع خالل من الفالحي القطاع في الشغل مناصب استحداث تعزيز، 

 االجتماعية؛ الحماية ترتيب ضمن لفالحيا للتشغيل الفعلي اإلدماج وكذا

 إلى االعتبار ردّ و  ،منها والوقاية والطفيليات الجراد فيها بما ،الزراعية اآلفات مكافحة وسائل تطوير 

   . يالجوّ  العمل وسائل

 :(1)كما يلي الريفية التنمية مجال في الجهود بذل بمواصلة أيضا الفالحة إنعاش ويرافق     

 تحسين األمن في المساهم اإلنتاجأيضا و  الشغل، لمناصب والمستحدثة للمداخيل ةلمدرّ ا النشاطات دعم 

 للعائالت؛ الغذائي

 الوسط الطبيعي؛ على وتحافظ الشغل مناصب تستحدث التي والسهوب الغابات وتنمية تسيير 

 لة ص، وموا(والغاز والكهرباء الماء)األساسية  الخدمات على األرياف سكان حصول عملية تعزيز

 .قروضالو  التقنية وسائلال على بالحصول التنمية مواكبة، باإلضافة إلى الريفي اإلسكان برامج

 (0212-0212)للفترة ط الخماسي للتنمية المخطّ الفالحة ضمن : الثالث فرعال

 ضمن  درجـــــــــــــينو ة بالجزائر، ـــهذا المخّطط كمكّمل للبرامج السابقة في سبيل اتمام المسيرة التنموي جاء     

                                            
 .المصدر نفسه (1)
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 التنمية هندسة دعم في سنوات عشر منذ فيها شرع التي الجهود تعزيزو  الوطني عماراال إعادة ةكيدينامي

 .ةلألمّ  االجتماعيةو  االقتصادية

 :ط الخماسي للتنميةأهداف المخطّ -أوال

قراره ط الخماسي للتنميةالمخطّ  تّم اإلعالن عنلقد       وزراء برئاسة رئيس من خالل اجتماع مجلس ال وا 

صدار 1020 ماي 14الجمهورية يوم االثنين  خّطط بلغت القيمة المالية لهذا الم حيثبيان بذلك،  وا 

 . (1)مليار دوالر 126يعادل  ، أي ماينارمليار د 12.124حوالي 

 :(2)اـــــن همـــــّــــ أساسيي نــــــــــــل البرنامج شّقيــــــــــــوشم      

  ّة الحديدية السكّ على الخصوص في قطاعات استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها  :ولاأل  الشق

 مليار دوالر؛ 230 مليار دينار، أي ما يعادل 1.200 والطرق والمياه بمبلغ

  ّمليار دوالر 226 مليار دينار، ما يعادل حوالي 22.224 إطالق مشاريع جديدة بمبلغ :الثاني الشق. 

 :(3)ط فيما يليــــــــــــذا المخطّ ــــــــــداف العاّمة لهـــــــــــــــورت األهـــــــــــــــــــــتمحو      

 تحسين التنمية البشرية؛ 

 مواصلة تطوير المنشآت القاعدية األساسية وتحسين الخدمة العمومية؛ 

 دعم تنمية االقتصاد الوطني؛ 

 التنمية الصناعية؛ 

 تشجيع إنشاء مناصب شغل؛ 

 اقتصاد المعرفة تطوير. 
                                            

 جمادى الثانية 10مؤرخ في  ، بيان اجتماع مجلس الوزراء("0212-0212)برنامج التنمية الخماسي "(: 1020)ر األول، يمصالح الوز  (1)
 .، الجزائر1020 مايو 24 الموافق 1431

 .المصدر نفسه (2)
 .المصدر نفسه (3)
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 :ط الخماسي للتنميةمضمون المخطّ  -ثانيا

 رادةإ يترجم الخماسي البرنامجهذا  خالل الحكومة الجزائرية هاتقرّ أ التي المالية االلتزامات مبلغإّن      

 تعزيزو  تسريع جلأ من ، وذلكالوطنية للخزينة المالية ةالصحّ  من االستفادة في العمومية السلطات

كما هو موّضح مخّصصات البرنامج  جاءتوبهذا فقد . في البالد واالجتماعية االقتصادية تنميةال مشاريع

 :في الجدول الموالي

 (2-2)الجدول 
 (0212-0212)للفترة  المخطط الخماسي للتنميةمضمون 

 مليار دينار: الوحدة                                                                  
 

                                                 

                                             

                                          

 .المصدر سبق ذكره: (1020)ر األول، يمصالح الوز  :من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر

للتنمية  %44الواردة في الجدول أعاله يالحظ أّنه خّصص أكثر من من خالل البيانات االحصائية      

 ةيهمّ األ متزايدة مكانةمّما يؤّكد أّن هذه ال، وذلك من أجل تحسين الظروف االجتماعية للمواطنينالبشرية، 

إنشاء العديد  عبروذلك الوطني،  لمواصلة مسار إعادة االعمار أساسية البشرية تعتبر ركيزة في التنمية

نشاء وحدات سكنية، منشآت إمنشآت للتربية الوطنية، منشآت قاعدية صحية،  :ن الهياكل األساسيةم

التوصيل بالكهرباء والغاز والماء الشروب وباألخّص في األرياف، برامج هاّمة للشباب والرياضة، 

 ...واالّتصالن الدينية والثقافة لقطاعات المجاهدين والشؤو 

 (%) النسبة المخّصصات المالية عاتالقطا
 44,3 1.400 التنمية البشرية

تطوير المنشآت القاعدية األساسية وتحسين 
 الخدمة العمومية

2.224 36,4 

 :منها ،دعم تنمية االقتصاد الوطني
 الفالحة والتنمية الريفية-

3.220 
1.222 

18,1 
4,7 

 1,2 120 تطوير اقتصاد المعرفة
 122 01.012 المجموع
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 الخدمة وتحسين ةساسيّ األ القاعدية المنشآت تطوير لمواصلة %4,36نحو  تخصيصكما تّم      

 بالتاليو األساسية،  المنشآت وتعزيز البلد مناطق لك في السكان عن العزلة فكّ  بهدفوذلك  ،العمومية

 بشكل للجزائريين اليومية الحياة تحسين وببساطة، مجاالت ةعدّ  في ريالكب مالتقدّ  وتعزيز التأخير تدارك

 .معتبر

بما يمّثل مليار دينار،  3.220 نحوتخصيص وفي إطار دعم تنمية االقتصاد الوطني، تّم      

طة، زيادة على سات الصغيرة والمتوسّ وذلك لتنمية الصناعات الوطنية وتحديثها، وترقية المؤسّ ، 2,22%

يخّص دعم أّما فيما . مليون منصب شغل 3تشجيع استحداث مناصب عمل، إذ يهدف البرنامج إلى خلق 

وهو ما يتجّسد في  ،مليار دينار 2.000، أي حوالي %2,4ّصص لها نحو التنمية الفالحية والريفية فخ  

 اقتصاد لتطوير ينارد مليار 250 مبلغ صيخصت تمّ  وفي المقابل،. سياسة التجديد الفالحي والريفي

 اآللي االعالم وسيلة واستعمال ،التعليم وتعميم العلمي البحث دعم أجل من، %1,2، أي ما يمّثل المعرفة

 .ةالعمومي المرافق وفي لهاك للتعليم الوطنية المنظومة داخل

 :مخّصصات القطاع الفالحي في إطار المخّطط الخماسي للتنمية -ثالثا

ن غالف م( 1024-1020)في إطار المخّطط الخماسي للتنمية للفترة القطاع الفالحي لقد استفاد      

ذلك في تنفيذ  جّسدوتمليار دينار سنوّيا،  100 ما يعادلأي مليار دينار،  2.000 بحوالي ق ّدر مالّي هامّ 

 ية المتوازنة لألقاليــــــموالتنم الغذائي المستدام لألمنتهدف إلى التحسين  إذسياسة التجديد الفالحي والريفي، 

 .(1)ر وحماية الثروات الطبيعيةحة التصحّ فإلى مكا باإلضافةالريفية، 

 في الجدول( 1024-1002)ويمكن تلخيص مكانة القطاع الفالحي ضمن مخّططات التنمية للفترة      
  :الموالي

 
                                            

 (.1023-1001)لمزيد من التفاصيل؛ انظر في ذلك ما جاء في المبحث الثالث من هذا الفصل حول سياسة التجديد الفالحي والريفي للفترة  (1)
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 (2-2)الجدول 
 (0212-0221)لفترة طات التنموية في الجزائر خالل االفالحي ضمن المخطّ  مكانة القطاع

 مليار دينار: ةالوحد                                                                                  

 (.4-4)، (3-4)، (2-4: )معطيات الجداولمن إعداد الباحث، اعتمادا على  :المصدر

من خالل الجدول السابق يّتضح أّن مكانة القطاع الفالحي ضمن المخّططات التنموية تقّلصت      

انخفاض ل ، أي بمعدّ 4,7%إلى  10,6%تدريجيا منذ انطالقها مطلع األلفية الثالثة، إذ انخفضت من 

 2000مليار دينار إلى  55,9وذلك بالرغم من ارتفاع حجم المخّصصات المالية من ، %26يقارب 

 .مّرة خالل نفس الفترة 16,9، أي تضاعفت بمعّدل مليار دينار

 (1-2)الشكل 
 (0212-0221)لفترة في الجزائر خالل اطات التنموية مكانة القطاع الفالحي ضمن المخطّ 

 مليار دينار: الوحدة                                                                              

 
 (.2-4)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الجدول  :المصدر 

85% 

90% 

95% 

100% 

برنامج دعم االنعاش 
-0221)االقتصادي 

0222) 

البرنامج التكميلي لدعم 
 (0222-0222)النمو 

المخطط الخماسي للتنمية 
(0212-0212) 

525 
4.202,7 21.214 

55,9 
300 1.000 

 حّصة القطاع الفالحي

 القيمة االجمالية للبرنامج

 البرامج         
 البيان  

برنامج دعم اإلنعاش 
 االقتصادي

(0221-0222) 

البرنامج التكميلي لدعم 
 النمو

(0222-0222) 

ط الخماسي المخطّ 
 للتنمية

(0212-0212) 
 21.214 4.202,7 525 المبلغ اإلجمالي
 2.000 300 55,9 نصيب الفالحة

 4,7 7,1 10,6 (%) النسبة
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ما يمكن استخالصه هو أّن الفالحة لم تكن أولوية في سياسات الدولة على أرض الواقع، بل كانت      

 ضمناالعتمادات المالية المخّصصة للقطاع قّلة قط، وهو ما يظهر جلّيا في في الخطاب السياسي ف

خالل الفترة المدروسة، إذ من الممكن أن تؤّثر هذه الوضعية بشكل كبير على قدرة  برامج التنمية الوطنية

خرى القطاع الفالحي في المساهمة في االقتصاد الوطنّي وتحّد من تقديم عوائد كبيرة مقارنة بقطاعات أ

يضاف إلى ذلك أّن هذه خّصصت لها مبالغ مالية معتبرة، خاّصة إذا لم يحسن توزيعها بشكل أمثل، 

ما مدى القدرة على : والسؤال المطروح هو. البرامج التنموية تعتمد على مصدر دخل وحيد وهو النفط

 ة؟ـــمداخيل والعوائد المالياك اضطراب مالي أّدى إلى تقّلص الـــاالستمرار في مثل هذه البرامج إذا حدث هن

                                   ش االقتصادي في والية قالمة خاللمخّصصات القطاع الفالحي ضمن برامج اإلنعا: ثالثالمطلب ال
 (0213-0222)الفترة                 

اليات استفادت والية في إطار تطبيق برامج اإلنعاش االقتصادي على المستوى الوطني، وكباقي الو      

جاءت موّزعة وفقا للنحو ( 1023-1000)لفترة خالل امليار دينار  1,24قالمة من غالف مالّي قدره 

 :اآلتي

 (6-2)الجدول
 (0213-0222)خالل الفترة  صات الفالحة ضمن برامج االنعاش االقتصادي في والية قالمةصّ مخ

 مليون دينار: الوحدة                                                                        

 .طيات احصائية مقّدمة من طرف مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية قالمةمن إعداد الباحث، اعتمادا على مع :المصدر    

 (%)النسبة  المخّصصات المالية القطاعات
 46,22 63.234 التنمية البشرية

 10,22 22.312 األشغال الكبرى والهياكل القاعدية
 34,6 2.342 دعم قطاع الفالحة

 %122 02.022 المجموع
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ترّكز المخّصصات المالية في بند التنمية البشرية، والتي  السابقّتضح من خالل معطيات الجدول ي     

ّثل مليون دينار، ما يم 36.234ترتكز على تحسين ظروف معيشة السكان، إذ تّم تخصيص ما قيمته 

من القيمة اإلجمالية لالعتمادات المالية، نظر لرغبة الحكومة في تحسين األوضاع الداخية  46,22%

وخاّصة في قطاعي التربية والتعليم وقطاعي الصّحة والسكن، باإلضافة إلى قطاعات الشباب والرياضة 

مليون دينار، بما يمّثل  22.312تليها األشغال الكبرى والهياكل القاعدية التي خّصصت لها ... والثقافة

شآت نتحسين الطرقات والم تهدف من خاللها إلىمن اجمالي المخّصصات المالية، حيث  1,22%

 من خالل بناء منشآت سياحية وانجاز محّطات لنقل المسافرين ،األساسية في قطاعات النقل والسياحة

مليون  2.342فلم يخّصص له سوى  أّما القطاع الفالحي. يضاف لها الهياكل القاعدية للريّ ، وغيرها

، وذلك رغم الطابع الفالحي للوالية %34,6دينار من اجمالي المبالغ المالية المرصودة للتنمية، بما يمّثل 

والقدرات الفالحية الهائلة التي تزخر بها، إذ كان من المنتظر تخصيص ميزانية أكبر لهذا القطاع الواعد 

 .واليةالفي 

االمكانات الفالحية للوالية برصد ما يلزم إلنعاش  سايرتلم  لفالحةالية المخّصصة لاالعتمادات المإّن 

ومنه خلق موارد مالية جديدة بها، ما قد يسهم في تحقيق التنمية الفالحية محليا  ،الفالحة وتطويرها

معنية إلى ، إذ أّنه من المحتمل أّن التوّجه الجديد للدولة نحو خوصصة القطاع دفع بالسلطات الووطنيا

التخّلي تدريجّيا عن دعمه وفتح المجال للخواص لالستثمار فيه، وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود مردودية 

ملموسة من المستثمرات الفالحية التي تمتاز بصغر حجمها وتفتّتها إلى حيازات صغيرة جّدا، مّما قد يقّلل 

التخطيط اإلقليمي  إلى غيابذلك قد يعود و  .من فاعلية الدعم الفالحي المقّدم لها بالدرجة األولى

للقطاع، واألخذ بعين اإلعتبار  مراعاة اإلحتياجات الحقيقية : المبني على أمرين أساسسّين هما( المحّلي)

 .اإلمكانات الموجودة وخصوصّية المنطقة
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 ة، وتمثّلت فيـخاصّ من خالل صناديق الدعم اليتّم ل القطاع الفالحي ــــــــــكان تمويعلى صعيد آخر، و      

  يحـــوق الوطني لتنمية االستثمار الفالدـــة إلى الصنـــــط والتنمية الفالحية، باإلضافـــالصندوق الوطني للضب

 :الجدول المواليهو مبّين في كما 
 (7-2)الجدول 

 (0213-0222)خالل الفترة في والية قالمة القطاع الفالحي  تمويلبالصناديق الخاّصة 
 دينار: الوحدة                                                                

 

 
 
 

 .من طرف مصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية قالمةمة من إعداد الباحث، اعتمادا على احصائيات مقدّ  :المصدر     

ط الوطني للتنمية الفالحية والريفية وتّكفل الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية بتمويل المخطّ      

 كّفل الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي بتمويل سياسة، في حين ت(1002-1000)خالل الفترة 

 .(1)(1023-1001)التجديد الفالحي والريفي خالل الفترة  

 

 

 

 

 

                                            
ية والريفية، وأيضا المبحث الثالث ط الوطني للتنمية الفالحانظر في ذلك المطلب الثاني من المبحث الثاني في هذا الفصل حول تطبيق المخطّ  (1)

 .حول تطبيق سياسة التجديد الفالحي والريفي

 االعتمادات المالية صناديق الدعم الفالحي
 1.220.203.000 الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية
 1.220.242.000 الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي

 2.322.020.222 اجمالي الدعم الفالحي
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 (0220-0222)ط الوطني للتنمية الفالحية والريفية للفترة المخطّ : المبحث الثاني

 ضرورة يعدّ  االستقالل منذ جزائربال الفالحي القطاع بها مرّ  التي المراحل مختلف في القراءة إنّ      

 وبناًء على ذلك. والريفية لتنمية الفالحيةط الوطني لللمسار الذي أّدى إلى تبّني المخطّ  األحسن لالستيعاب

 االستقالل وحتى نهاية التسعينات،يتوّجب الوقوف أوال على مسار اإلصالحات الفالحية في الجزائر منذ 

 .القصور في هذه السياساتو إلبراز مكامن الخلل  ،نمية الفالحيةأي قبل إطالق المخطط الوطني للت

 مسار اإلصالحات الفالحية في الجزائر منذ االستقالل إلى نهاية التسعينات: المطلب األول

 شريات األخيرة تماشيا مع األوضاعة خالل األربع عرات هامّ ض القطاع الفالحي إلى تغيّ تعرّ      

 .ة ومتعّددة عبر مراحل مختلفةإصالحات هامّ  جتماعية، حيث عرفاالقتصادية واالو السياسية 

 (1272-1260) الثورة الزراعيةالتسيير الذاتي و  مرحلة: الفرع األول

ائر نظام التسيير الذاتي تبّني الجز  ، إذ شهدتالمرحلة من بداية االستقالل إلى الثمانينات امتّدت هذه     

 ضي الفالحية على مننظيم قطاع الفالحة، وذلك بإعادة توزيع األراالزراعية، سعيا إلى إعادة ت والثورة

 .يخدمها

 :(1272-1260) نظام التسيير الذاتي -أوال

 خذتهااتّ  التي األولى ةـالسياسي القرارات كانتحيث  مرحلة الّنشأة، بمثابة المرحلة هذه اعتبار يمكن     

 ،االستعمار الجزائرين الذين تعاونوا معراضي ك األاّل مكبار و  رينالمعمّ  مزارع تأميم االستقالل هي حكومة

لحاقه  نــــّص وي .(1)الذاتي رـنظام التسيي سبح همأنفس طرف الفالحين من سّيرت   مزارع في تجميعها ثمّ  اوا 

 لــــــــــــــــــاستعمال وسائ ار فيحر م أــــــــ، وههمر مزرعتــيؤولون عن تسيسـهذا النظام على أّن العمال منتجون وم

                                            
القطاع ، المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول "0210 و 1260بين  قراءة في السياسات الزراعية للجزائر ما"(: 1024)حمداش عبد المجيد،  (1)

وعلوم التسيير،  ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية1024أكتوبر  11و  12نعقد يومي الم الفالحي ومتطلبات تحقيق األمن الغذائي بالدول العربية
 .2المدية، الجزائر، صجامعة 
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 .(1)وتقسيم العمل بما يضمن لهم تحقيق برنامج اإلنتاج جتااإلن

 وباشروا سابق، تكوين أو تدريب دون المزارع على استولى الفالحون فرنسا جاهتّ  رينالمعمّ  فرار فبعد

 وكانت السياسية األوضاع تستقرّ  لم االقتصادية، إذ الفوضى بعض خلق على ساعد تسييرها، مّما في

 :(2)هي أساسية خيارات ثالثة بعد طرح الدولة لتتدخّ  حتى القيادة، مستوى على صراعات ونزاعاتهناك 

 سياسية واقتصادية مخاطر نيتضمّ  الخيار هذا ولكن للجزائريين، الشاغرة المزارع تأجير أو بيع 

 التي خارجيةال الوطنية والتجارة السوق تحتكر رأسمالية جديدة طبقة خلق إلى ييؤدّ  ألّنه واجتماعية،

 االشتراكي؛ جاهاالتّ  تناقض

 على واقتصادية عالوة فنية على عقبات هذا ينطوي الفقراء، ولكن الفالحين على األراضي هذه توزيع 

 الكبرى؛ المزارع تفتيت

 ةــــــر دات صغيـــــوح إلى تفتيتها دون هي كما المزارع على واإلبقاء الدولة إشراف تحت الجماعي التسيير. 

 نظام وأقيم وخبرات، لكفاءات مفتقرين كانوا ألنهم ،الخصوص وجه على الثالث الحل واختاروا     

 :(3)كما يلي لــــــــــــــمراح بثالث هـــــــــــــتطبيق وتمّ  المراسيم، من مجموعة إصدار خالل من الذاتي رـــــــــــــالتسيي

 الكالشاغرة من أشية األراضي الفالح مييح 2161 أكتوبر 11 مرسوم إصدار :المرحلة األولى 

الذي بدأت تتعّرض لها بعد االستيالء الفردي والجماعي على المزراع التي تركها المعّمرون، كما  ّديـعالت

 ؛لملكيتها وليس إلدارتها للمزارع الذاتي للتسيير لجان زيادة على تأسيس بيعها، يمنع

 كجزئي ألراضي بعض كبار الماّل  بتأميم ها الدولةوقامت في ،2163 مارس جرت في :الثانية المرحلة 

 اجــــــــص في إنتـــــهكتار، معظمها متخصّ  ألف 100 تقّدر مساحتها بنحو مزرعة 212رين، إذ شملت المعمّ 

                                            
 32، صالمصدر سبق ذكرهزبيري رابح،  (1)
 .126،122، ص صالمصدر سبق ذكرهبهلول حسن،  (2)
 .22، صالمصدر سبق ذكرهزبيري رابح،  (3)
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 ؛المحاصيل التصديرية كالخمور والحمضيات وبدرجة أقل القمح

 جميع يقضي بتأميم الذي 2163 أكتوبر مرسوم خالل من الكامل التأميم مرحلة وهي :الثالثة المرحلة 

لحاقها رينالمعمّ  بحوزة كانت التي العقارية الفالحية الملكيات  مساحة وبذلك أصبحت .الوطنية باألمالك وا 

 .اـــــــــــذاتي رةمسيّ  ةـمزرع 1.212 على موزعة هكتار مليون 2,632 ـبتقدر  للدولة التابعة الفالحية األراضي

 :(1)ساس، كان يهدف نظام التسيير الذاتي إلىوعلى هذا األ     

  ّارية لتصبح تحت سلطة الدولة؛حماية األراضي الفالحية وتأميم جميع الممتلكات العق 

 وضع نظام تسيير ال مركزي يكون فيه العمال منتجين ومسّيرين. 

، وذلك الزراعي الحلإلص الوطني الديوان مثل الدواوين من مجموعة تّم إنشاء اماديّ  القطاع ولتأطير     

 فقد (سونطراك(النشأة  حديثة الوطنية البترول شركة أماذاتيا،  خرجات المزراع المسّيرةممدخالت و لتسيير 

 خالل القطاع إدارة على تعاقبكما  .المختلفة الزراعية والمبيدات واألسمدة بالطاقة القطاع بتزويد فتلّ ك  

 .(2)المشاركة مفهوم وغياب لقرارا بمركزية وامتازت وزراء، الفترة أربعة هذه

 :(1272-1271) الزراعية الثورة قانون -ثانيا

وعدم  البطالة وانتشار األرياف سكان ارتفاع من يعاني السابقة الفترة في الفالحي  القطاع كان لقد     

 سنة الزراعية رةالثو  مشروع إطالق ليتمّ  المدن، ّتجاه النزوح إلى بالسكان دفع اممّ  ،تحقيق اإلكتفاء الذاتي

، وأطلق عليها الثورة بدال من اإلصالح، ألّنها عملية هيكلية «يخدمها لمن األرض» شعار تحت 2122

 ةـــــــــــــسن لثورة الزراعيةاصدور ميثاق ، كما تّم (3)تعني تغيير الهياكل القديمة القائمة بدال من مجّرد تطويرها

                                            
ط نموذج تطبيقي للمخطّ -(0226-0222)ط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر الفترة برنامج المخطّ  تقييم"(: 1002)هاشمي الطيب،  (1)

غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  -تخصص اقتصاد التنمية-، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"-بوالية سعيدة
 .46ص ،جامعة تلمسان، الجزائر

 .2ص، المصدر سبق ذكرهمداش عبد المجيد، ح (2)
 .121، صالمصدر سبق ذكرهبهلول حسن،  (3)
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 :(1)خالل من للفالحة حقيقية ترقية بهدف ،ى البعيدهداف الفالحة على المدأالذي حّدد  2122

 ؛للسكان الغذائية تلبية االحتياجات 

 ماد والبذور المختارة واستغالل األدوات العصرية؛، من خالل زيادة استهالك السّ عصرنة الفالحة 

 تحسين ظروف المعيشة لسكان الريف. 

يع الر  من الحدّ  أجل من األرض يخدم لمن حقوق تثبيت ؛أساسيتين دعامتين على الثورة هذه وتقوم     

 قيالطر  هوو  يةفالحال الطاقات استثماركذا و  االجتماعية، العدالة لتحقيق الوحيد السبيل وهو االقتصادي

 .(2)التنمية لمشكلة مالئم حل إلى

 ية،سياس وأخرى اجتماعية أهدافا كانت بل فقط، اقتصادية أهدافا الزراعية الثورة أهداف تكن ولم     

في  جديد واقتصادي اجتماعي توازن عن للبحث تأتلف الريفية والتنمية الزراعية الثورة أهداف نّ أ حيث

 بإحداث إال الزراعية للثورة قيمة ال، إذ الريفية للجماهير بالنسبة الرقيّ  في التوازن وهو وبنائه، فلريا

تالي فإّن المعنى الحقيقي للثورة الزراعية ، وباللألرياف واالجتماعية االقتصادية للتنمية الجديدة الظروف

 .(3)ر تدريجي ثوري وعام للتنميةيكمن في انطالق العالم الريفي في تطوّ 

 :(4)مراحل ابتداًء من تاريخ انطالقها كما يلي مّر تطبيق الثورة الزراعية بثالثوقد      

 قف والو  رشـعال ضيوأرا البلديةو  الدولة أمالك تأميم، حيث تّم 2121بدأت في جوان  :المرحلة األولى

لحاقها ،العمومي  الزراعية؛ للثورة الوطني بالصندوق وا 

 منها رةــــالكبي ميوتأم ة،الخاصّ  الملكيات بتحديد تحيث اهتمّ  ، 1973جوان في انطلقت :الثانية المرحلة  

                                            
 .2634، الجزائر، ص(12العدد )الجريدة الرسمية ، "ميثاق الثورة الزراعية"(: 2122)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)
بيروت، لبنان، : ، دار اآلفاق الجديدة2، الطبعة "مصر والمغرب العربي: عربيقضايا التنمية والتحديث في الوطن ال"(: 2123)خيري عزيز،  (2)

 .212ص
 .2634،2633، ص صالمصدر نفسهالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (3)
 .232، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (4)
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 الجدد؛ المستفيدين على لتوزيعها

  الماشية، رؤوس عدد لتحديد السهبية المناطق إلى جهتواتّ  ،1975نوفمبر  في بدأت :الثالثة المرحلة 

 .الصغار ينالمربّ  على عويوزّ  مفيؤمّ  الفائض أما الواحد، يللمربّ  رأس 105 ىيتعدّ  ال أن يجب إذ

 :(1)كما يلي وفقا لميثاق الثورة الزراعية حّددت ثالث طرق الستغالل األرضعلى صعيد آخر، و و      

 ينتظم في وحدات إنتاجية مختلفة األبعاد، حيث ر، يكل تسيير متطوّ التسيير الذاتي الذي يستمّر كه

 مستوى تقني مالئم؛ وعلى

  ،الفقراء الذين يعيشون من لفالحين لترقية ا الديمقراطيةلمشاركة إطارا ل يشّكل الذيالتعاون في الفالحة

 خدمة األرض؛

  ورة الزراعية ال تقضي على الملكية المنّظم طبقا لحاجات التنمية الوطنية، ألّن الث االستغالل الخاّص

ّنما تقضي على استغالل اإلنسان ألخيه األنسانالخاصّ   .ة لوسائل اإلنتاج، وا 

 الذاتي يريالتس قطاع إلى باإلضافة الزراعية الثورة بقطاع سمي ةفالحلل قطاع ثالث ضيفأ  بهذا و      

 المعروفة ةالخاصّ  يةفالحال ألراضيا تأميم من واسعة هذه المرحلة عملية عرفتكما  .الخاص والقطاع

وتعاونيات الجماعية  الزراعية التعاونيات خلقتّم هكتار، و  مليون نحو شملت، حيث الزراعية الثورة باسم

 األراضي الستغالل بلدية كل مستوىالتوالي على  تعاونية على 600و 6000الخدمات، إذ بلغ عددها 

 .(2)المؤّممة

 (هكتار ألف 400 نحو)الخمور  اجـإلنت هةالموجّ  الكروم لقلع واسعة عملية أيضا المرحلة وشهدت هذه    

 ةـــــيالزراع مــوبقيت النظ ،)وأعالف قمح ( الحقلية بالمحاصيل واستبدالها ة،خاصّ  الدولة مزارع مستوى على

  (.زراعة مسقية)والحوامض ( زراعة مطرية)تسودها الحبوب والكروم 
                                            

 .2632، صالمصدر سبق ذكره (:2221)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)
 .2، صالمصدر سبق ذكرهحمداش عبد المجيد،  (2)
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إنشاء معاهد للتكوين لتأطير عملية تطبيق الثورة الزراعة في الميدان، وصاحبه  وفي ذات السياق، تمّ      

 الحيوانية المحّسنة، ووضع برامج كذلك إنشاء المزارع النموذجية بهدف إنتاج البذور والشتالت والسالالت

 الزراعة ةمنظم دولية مثل ماتمنظّ  مع بالتعاون المشاريع من مجموعة عوض زيادة على. لإلرشاد الفالحي

 أراضي من والتقليل ،الجافة والبقول كالقمح اإلستراتيجية المحاصيل إنتاج في ع الرأسيالتوسّ  والتغدية قصد

هذه  وامتازت .الحمراء واللحوم الحليب إنتاج تنمية قصد بمحاصيل األعالف واستبدالها البالد بشمال البور

 مركزية باستمرارتمّيزت  كما، القطاع على فقط وزيرين تعاقب حيث ،السياسي باالستقرار المرحلة

 .(1)القرار

 في عةالمشجّ  العناصر الشكّ  أساسيين مكسبين بتحقيق سمحت قد الزراعية الثورة فإنّ  العموم، وعلى     

 :(2)هما يةفالحال التنمية مجهود

 ؛بها المرتبطة العمل وأشكال الكبيرة اريةالعقّ  الملكية إلغاء 

 على خالف  أنجع، بكيفية الفالحة بتنمية تسمح نسبيا الحجم كبيرة وحدات في مةالمؤمّ  األراضي تجميع

 .قةومتفرّ  مجزأة كانت لو

 :(3)ا يليــــــــــــة تمّثل فيمـــــــــــازات المحّققــــــــــــــــكما كانت أهّم اإلنج    

 ؛النائية المناطق في حتى الكهرباء تعميم محاولة 

 لحاق فيةالري المدارس انتشار  ؛واسعشكل ب الدراسة سنّ  بلغوا الذين الريفيين األطفال وا 

 واألطّباء اتالمعدّ  ةقلّ  بسبب الريف في للغاية محدودة كانت هاأنّ  إال انية،المجّ  الطبية الرعاية. 

 

                                            
 .2، صالمصدر نفسه (1)
 .232، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (2)
 .112، صالمصدر سبق ذكرهخيري عزيز،  (3)
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   (1202-1202) مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم :الفرع الثاني

 وحصر عموما االقتصادي الوضع تحليل فبعد حي،الفال القطاع في اإلصالحات استمّرتلقد      

 التي القوانين من مجموعة اّتخاذ تمّ  ؛السابقة التنموية العملية أثناء ظهرت التي والسلبيات اإليجابيات

 يسّمى ما في الحكومة شرعت الثمانينات بداية مع ، إذوتطويره الفالحي القطاع هيكلة إعادة في تصبّ 

 ،عديدة ومشاكل فشل من الّسابقة مجاوالبر  السياسات إليه آلت لما نتيجة العام اعالقط مزارع بإعادة هيكلة

 .تسييرها الفالحية وخوصصة المستثمرات هيكلة بإعادةالدولة  قامت حيث

 :(1202) إعادة الهيكلة سياسةمضمون  -أوال

( 2120ماي )تها الثالثة تعتبر هذه العملية إجراًء تطبيقيا لتوجيهات اللجنة المركزية للحزب في دور      

ى ابعة لقطاع الدولة، حتّ حول ضرورة تطهير ومنح االستقاللية في التسيير للوحدات اإلنتاجية الفالحية التّ 

بمهام اإلنتاج الموكلة إليها بعيدا عن الضغوط البيروقراطية لهياكل  واالضطالعتتمّكن من إنجاز برامجها 

ملية صبغتها الرسمية عال 2122مارس  22في  ةالصادر  24قم المحيط، وقد أعطت التعليمة الرئاسية ر 

 .(1)202بمنشور وزاري رقم  2122أكتوبر  22لتدخل حّيز التطبيق في 

وتزكية اإلتحاد الوطني للفالحين  وباقتراح من وزارة الفالحة والتنمية الريفية تقّرر في هذه المرحلةلقد      

 لمجاهدينقدماء ال الفالحية والتعاونياتكل المزارع المسّيرة ذاتيا أن تقوم إعادة الهيكلة بدمج لجزائرين ا

 خلقمزرعة فالحية اشتراكية، بهدف  2.000في نظام انتاجي يشتمل على  الزراعية الثورة تعاونياتو 

 :(2)، وذلك من خاللبشريا وقابلة للحياة اقتصاديا فيها التحكم مكنم جديدة مزارع

 ؛(االشتراكي)الل في القطاع العام توحيد أشكال الحيازة واالستغ 

 تشكيل مزارع متجانسة عقاريا على األراضي التابعة للدولة؛ 
                                            

 .12، صالمصدر سبق ذكرهزبيري رابح،  (1)
 .16، صالمصدر نفسه (2)
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 تخصيص المزارع حسب نوع المنتوج. 

 اــة قدرهـــــمزرعة فالحية اشتراكية على مساحة اجمالي 3.411بتكوين  2123وانتهت العملية في سنة      

 .(1)رعةهكتار للمز  212مليون هكتار، بمعّدل  2,83

 :(1203) الفالحية العقارية الملكية وحيازة األراضي استصالح قانون -ثانيا

تحت رقم  2123أوت  23في  االستصالحتّم صدور قانون حيازة الملكية العقارية الفالحية بواسطة     

 الحـــباستص حيث يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفالحية، 23-22

ينّص على و  .وكذا شروط نقل الملكية المتعلقة باألراضي الخاّصة الفالحية والقابلة للفالحة ،األراضي

يستصلح أرضا تابع للنظام التعاوني اعتراف الدولة بحّق الملكية العقارية لكل شخص طبيعي أو معنوي 

القوة القاهرة إلنجاز برنامج استصالح ، إذ تمنح له مهلة خمس سنوات باستثناء حالة بوسائله الخاّصة

تشمل األراضي التي يسمح القانون باستصالحها األراضي العمومية الواقعة في المناطق ، حيث أرضه

 ةالتابعة للملكية العامّ  غير المخّصصة ، وكذا األراضي األخرىة أو ذات طبيعة مشابهةالصحراوي

لصندوق أو للتسيير الذاتي األراضي التابعة لك باستثناء ، وذلوالممكن استخدامها للفالحة بعد االستصالح

 .(2)الوطني للثورة الزراعية

قابلة للفالحة صالحة  يويقصد باالستصالح في مفهوم هذا القانون كل عمل من شأنه جعل أراض     

السقي ذ يمكن أن تنصّب هذه األعمال على أشغال تعبئة المياه وتنقية األراضي والتجهيز و لالستغالل، إ

 .والغراسة والمحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها

 وفي هذا اإلطار، يمكن للمالك بناًء على طلب منهم، االستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل     

                                            
 .12، صالمصدر نفسه (1)
غشت سنة  13الموافق  1223ذي القعدة عام  2مؤّرخ في  01-03قانون رقم "(: 2123)الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية  (2)

 .1042، الجزائر، ص(34العدد )الجريدة الرسمية ، "يتعّلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية 1203
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اعتمادات مخّصصة لتمويل برنامج االستصالح، زيادة على االستفادة من االعفاء من الرسوم والحقوق 

ضة على مواد التجهيز واللوازم الضرورية لتنفيذ برنامج االستصالح أو استغالل األراضي واألتاوي المفرو 

 ؛بط منها على الخصوصاوفي المقابل، يخضع حجم مشاريع االستصالح لضو . التي أصبحت منتجة

 توفير األراضي والمياه، قابلية الحياة االقتصادية في المزرعة، تحديد موقع األراضي المطلوب

 .(1)هااستصالح

حة يتمّثل األول في زيادة المسا ؛ينكان القانون يرمي إلى تحقيق هدفين أساسيعلى هذا األساس، و      

أّما  والصناعي غير العقالني والتصحر، ة التي عرفت تناقصا بسبب الزحف العمرانيفالحالصالحة لل

 .(2)به الصحراويةالهدف الثاني فيتمّثل في بعث التنمية الفالحية بالمناطق الصحراوية وش

 22ألف هكتار ودخلت  12ألف مستفيد، استصلحت منها  22ألف هكتار على  120وّزعت  وبهذا     

في المناطق الزراعية بالجنوب ثّم تلتها الهضاب  االستصالحألف هكتار عملية اإلنتاج، وانتشرت عملية 

 بذور الزراعية من دخالتمالالك استه فيبيرة ك زيادة بصفة عامة هذه المرحلةبالتالي عرفت  .(3)العليا

 علىوزراء  ثالثةتعاقب ، كما شهدت الدولة مزارع في ةـالزراعي ةــــــــــننكمال وتعميم، ومبيدات أسمدةو 

 .(4)اعـــــالقط

 :(1207) الفالحية المستثمرات قانون -الثثا

 للمواد الوطنية االحتياجات ايدتز  مع ةخاصّ  ابقة،السّ  المراحل خالل لتجّ س   التي للسلبيات نظرا     

 التأثيرات مواجهة وضرورة ابق،السّ  القانوني التنظيم ظل في الفالحي القطاع مردودية وضعف االستهالكية

 رـــــــــــــــتدابي اذــخاتّ  رتقرّ  ، 1986سنة البترول ألسعار الكبير االنخفاض عن الناتجة البترولية لألزمة السلبية
                                            

 .1046، صالمصدر نفسه (1)
 .11، صالمصدر سبق ذكره زبيري رابح، (2)
 .60، صالمصدر سبق ذكره(: 1002)ي الطيب، هاشم (3)
 .2، صالمصدر سبق ذكرهحمداش عبد المجيد،  (4)
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 في اـــجذري رايتغي أحدث الذي الفالحية المستثمرات قانون في لتتمثّ  التدابير هذه وأولى ر،اآلثا تلك بلتجنّ 

 .(1)مية من المزراع االشتراكية إلى المستثمرات الفالحيةسالتّ معها رت ، وتغيّ الفالحي القانوني التنظيم

 نالمتضمّ  21-22تحت رقم  1987 ديسمبر 08 تّم صدور قانون المستثمرات الفالحية فيلقد      

المنتجين وواجباتهم، إذ  وتحديد حقوق الوطنية لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغالل كيفية ضبط

 :(2)تحقيق ما يلي يرمي إلى

 ضمان استغالل األراضي الفالحية استغالال أمثال؛ 

 د الوطني؛رفع اإلنتاج واإلنتاجية بهدف تلبية الحاجيات الغذائية للسكان واحتياجات االقتصا 

 ضمان االستقاللية الفعلية للمستثمرات الفالحية؛ 

 قامة صلة خاّصة بين دخل المنتجين وحاصل اإلنتاجإ. 

الدائم على مجمل األراضي التي  االنتفاعين بهذا القانون حّق وتمنح الدولة المنتجين الفالحيين المعنيّ      

ها ت تحصيلياالمستفيدين ي حّدد وعاؤها وكيف ة، وذلك مقابل دفع أتاوة من طرفمر تتأّلف منها المستث

 ةـــكما تمنح الدولة المنتجين الفالحيين حق امتالك جميع الممتلكات المكّون. وتخصيصها في قوانين المالية

لذّمة المستثمرة ما عدا األرض على الشيوع وبالتساوي بين أعضاء الجماعات بصفة حّرة، ويتّم التنازل 

بصفتها شركة أشخاص مدنية، ( فالحين أو أكثر 3)الي، كما أّنها تستغّل جماعيا عن هذا الحق بمقابل م

 .ويمكن استغاللها استثنائيا بصفة فردية حسب الحاالت وضمن الشروط المحّددة بموجب هذا القانون

 .(3)ةـــــــــــمعاهد التنمي ؛ مؤّسسات التكوين والبحث؛المزراع النموذجية: ويمّس تطبيق القانون األراضي التالية

                                            
 .234،232، ص صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (1)
ديسمبر سنة  0الموافق  1220ربيع الثاني عام  17مؤّرخ في  21-07قانون رقم "(: 2122)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (2)

العدد )الجريدة الرسمية ، "وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم الوطنية لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغاللضبط كيفية تضمن ي 1207
 .2121، الجزائر، ص(20

 .2110، صالمصدر نفسه (3)
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 ة علىــوم الدولــــــــــ، تقفي هذا السياق وفي إطار تحقيق التنمية الشاملة وضمان مسار التنمية الفالحية     

 :(1)الخصوص باألعمال التالية

 ؛الفالحية للنشاطات العام التوجيه 

 ؛تحديد الخطوط العريضة للتخطيط الفالحي 

 دعم واإلسناد لإلنتاج الفالحيالسعي إلى تطوير وال مركزية هياكل ال. 

اشتراكية مع نهاية مزرعة  3.164وعلى هذا األساس، ترّتب عن قانون المستثمرات الفالحية تحويل      

مستثمرة جماعية  11.326ألف عامل موسمي إلى  100ألف عامل دائم و 232كانت تشّغل  2122

فردية تمتّد على مساحة تقّدر بنحو مستثمرة  2.622مليون هكتار، و 2,2على مساحة تقّدر بنحو 

 .(2)هكتار 26.000

 (:1222-1222)واقتصاد السوق  مرحلة التعديل الهيكلي: الفرع الثالث

 النقد صندوق طرف من مدعوما كان الذي الهيكلي برامج التعديل بإصالحات هذه المرحلة سميت     

 تعاني من أزمة اقتصادية، الجزائر ضوء الوضع االقتصادي الذي أصبحت فيهي حيث جاءت فالدولي، 

فع ر  مع وترقيتها الفالحة يرتطو إلى ضرورة  ادع ، حيثعليها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حّتممّما 

 تفكيكو  ،سلعال استيراد على يةالكم القيود إزالة إلى ضافةباإل رين،والمؤطّ  التأطير وسائل مستويات

، الدينار قيمة وتخفيض اإلعانات، األسعار وتخفيض وتحرير عبةالص العمالت لمنح اإلدارية اإلجراءات

عادةو   .(3)الفالحي العقار هيكلة ا 

                                            
 .المصدر نفسه (1)
، ("0222-1202)ج المحلي الفالحي الجزائري خالل الفترة تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤّثرة على قيمة النات"عماري زهير،  (2)

 .24، صالمصدر سبق ذكره
  التنمية وتحقيق االختالالت إزالة بهدف النامية البلدان تعرفها التي والخارجية الداخلية والتغيرات الصدمات مع تكييف هوالتكييف الهيكلي. 
 .242-231، ص صلمصدر سبق ذكرهاغربي فوزية، : لمزيد من التفاصيل، انظر في ذلك (3)
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 :(1222) العقاري التوجيه قانون -أوال

في  12-10رقم  العقاري التوجيه قانون، صدر جديداً  اقتصاديا نمطاً  البالد وبدخول 2110 سنة في     

ل القوام التقني والنظام القانوني لألمالك العقارية وأدوات تدخّ يحّدد هذا القانون  حيث، 2110نوفمبر  22

وكان من أهّم ما جاء به هذا القانون هو إعادة األراضي المؤّممة  .(1)الدولة والجماعات والهيئات العمومية

 .(2)المتضّمن الثورة الزراعية إلى ماّلكها األصليين 23-22في إطار األمر 

 :(3)مضمونه إلى تحقيق ثالث غايات هي ويرمي هذا القانون في     

 راضي الفالحية من أشكال التعّدي الناجمة عن التوّسع الحضري والصناعي، حيث حّدد بدّقة حماية األ

ل اإلنسان سنويا أو من خالل عّدة األراضي الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية، وهي كّل أرض تنتج بتدخّ 

، زيادة على ذلك حيوان أو الصناعة استهالكا مباشرا أو بعد تحويلهسنوات إنتاجا يستهلكه اإلنسان أو ال

إاّل بقانون، وبذلك وضع حّدا للتجاوزات التي كانت تؤّدي إلى ضياع منع تحويلها عن وجهتها الفالحية 

 سنوّيا؛ فالحةآالف الهكتارات من األراضي الصالحة لل

 ية االقتصادية والوظيفية االجتماعية المنوطةضمان استغالل جميع األراضي الفالحية، نظرا إلى األهم 

عدم استثمارها فعال تعّسفيا في استعمال الحّق، وجعل  12-10باألراضي الفالحية، إذ اعتبر قانون 

ولرفع أّي التباس . االستثمار الفعلي سواًء المباشر أو غير المباشر واجبا على كّل مالك عقار أو حائزه

ثمرة كّل قطعة أرض فالحية تثبت بشهرة علنية أّنها لم تستغّل استغالال اعتبر القانون أرضا غير مست

وإلضفاء الفعالية على تطبيق أحكام القانون . فالحّيا فعليا مّدة موسمين فالحيين متعاقبين على األقل

                                            
نوفمبر سنة  10الموافق  1211مؤّرخ في أول جمادى األولى عام  02-22قانون رقم "(: 2110)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

 .2262، الجزائر، ص(41العدد )الجريدة الرسمية ، "التوجيه العقاريتضمن ي 1222
 .62، صصدر سبق ذكرهالم(: 1002)هاشمي الطيب،  (2)
 .2262، ص2262، صالمصدر نفسه، 12-10محتوى القانون رقم  -: انظر في ذلك (3)

 .43، صالمصدر سبق ذكرهزبيري رابح،  -                 
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تدرجة تتمّثل في أّنه إذا ثبت عدم استثمار أرض فالحية ينذر المستثمر إجراءات عملية موضع المشّرع 

ذا بقيت األرض غير مستثمرة بعد أجل مّدته سنة واحدة تقوم الهيئة العمومية ل يستأنف استثمارها، وا 

 ؛...المخّولة لهذا الغرض باّتخاذ اجراءات معّينة منصوص عليها في هذا القانون كالبيع أو التاجير

  ّهذا القانون نّص على  اجمة عنها، حيث أنّ زاعات العقارية النّ النّ  ابقة وتسويةمراجعة اإلصالحات الس

عادة األراضي المؤّممة إلى ماّلكها األصليين، لكنّ  هذه العملية  إلغاء األمر المتضّمن الثورة الزراعية وا 

واجهت مشاكل أهّمها مشاكل خاّصة بأراضي الملك الخاص التي أّممت أو تبّرع بها أصحابها في إطار 

 .الثورة الزراعية

 :(1)لعديد من اإلصالحات أهّمهاوقد رافق هذا القانون ا     

 مالية تعويضات تقديم على اشتملتحيث  ، 1990عام خالل رينالمتضرّ  للفالحين مساعدات منح 

عادة جدولة تسديد ديونهم عفاءات جبائية، وا   منذ االستقاللمن نوعها ، وتعّد هذه المساعدات األولى وا 

 ؛(2)الخواص ينفالحالهتمامها بال

 وتدعيم تشجيع ، معالصحراوية المناطق في األراضي واستصالح ،مةؤمّ الم األراضي استرجاع 

 ؛الضريبية اإلعفاءات أو كالقروض تحفيزية بطرق األراضي استصالح

 ؛والثروات المتاحة لإلمكانيات العقالني واالستعمال اإلنتاج، جهاز لتطوير االستثمارات دعم 

 والمنتجين، نالمسؤولي بين المشاركة سياسة وترقية الحقيقية، اإليجابية النوعية ذات المنتجات ترقية 

 ؛والمستهلكين ينفالحال مصالح على والمحافظة

 والمؤطرين التأطير وسائل مستويات ورفع ترقية. 

 ارـــــوانهي ورــــتده وقف على لــــــــطبيعية، وبالتالي العم منطقة بكل ةــــومتكامل شاملة تنموية خطط وضع  
                                            

 .232، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (1)
 .224، صالمصدر سبق ذكره(: 1024)هاشمي الطيب،  (2)
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 ي؛فالحال القطاع

 بعض دعم ، وذلك عبر مواصلةتهمضاعف أجل من اإلنتاج وتكثيف يةفالحال اإلنتاجية لرفع السعي 

 .واجتماعية اقتصادية ألسباب يةفالحال المنتجات

، ولم تعرف صعباى دخلت الجزائر وضعا حتّ لإلصالحات ع في التطبيق الميداني ر  ما إن ش   هإاّل أنّ      

ار الفالحي يراوح مكانه بسبب اختالف الرؤى حول ال ملف العقّ الز إذ نتائج تذكر،  2110إصالحات 

 .(1)خوصصة القطاع التي لم يعد هناك جدال فيها

 :(1220) الفالحة حول الوطنية المشاورة -نياثا

اإلصالحات  أو السياسات عن اجمةالنّ  والصدمات لآلثار فعل واسعة كردّ  وطنية مشاورات ن ّظمت     

 إعادة بغرض 2111 سنة جامعيين وخبراء القطاع فاعلي من كبير عدد ممثلي ّضمت المتعاقبة، حيث

 واعتماد الفالحي، االقتصاد لتنمية جديدة مقاربة اقتراح مع الفارطة، سنة 30  طيلة القطاع تشخيص

 العالمية، السوق نحو لالتحوّ  إطار في المهنة وأصحاب اإلدارة بين إقامتها الواجب للعالقات جديد نموذج

 مجموعة تنظيم خالل من القطاع تنظيم إلعادة تدابير ةعدّ  الدولة اّتخذت المشاورات هذه لتوصيات بعاوت

 سنة ليتمّ  ،الفالحي ارالعقّ  بإشكالية المتعلقة تلك ةخاصّ  محّددة، مواضيع لمعالجة الوطنية الملتقيات من

 .1022 ةــسن إالّ  الميدان أرض لىع تنشيطه يتمّ  لم الذي الفالحية لألراضي الوطني الديوان إنشاء 2116

 المواضيع المحّددة ملتقيات وكذا الوطنية المشاورة بها جاءت التي التوصيات من العديد فإنّ  ولألسف     

فترة  البالد طيلة بها مّرت التي المالية باألزمة المرتبطة للصعوبات نظرا ،الواقع أرض على فورا تجّسد لم

 .(2)الفترة تلك في الهيكلي التعديل برنامج فرضها التي تقّشفال تدابير وبسبب ،التسعينات

 واالنتقال إلى االقتصادي االنفتاح سياسة مع الفالحي القطاع لتكييف بمحاوالتلقد تمّيزت هذه المرحلة    
                                            

 .66، صلمصدر سبق ذكرها(: 1002)هاشمي الطيب،  (1)
 .3، المصدر سبق ذكره، ص"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (2)
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، حيث عرفت الدخول القوي للقطاع الخاص الوطني واألجنبي لملء الفراغ الذي تبع حّل السوق اقتصاد

عا كبيرا في األنظمة الفالحية كالتوّسع في زراعة لدولة على غرار الدواوين، كما شهدت تنوّ مؤّسسات ا

امتازت كذلك كما أّنها . البطاطا لتشمل األراضي الصحراوية، وانتشار زراعة القمح فيها بدعم من الدولة

لعام في األرياف، وزراء، في ظل غياب األمن ا سبعةبعدم االستقرار السياسي، حيث تعاقب على القطاع 

    .(1)وهو ما ع رف بالعشرية السوداء، مّما أّثر سلبا على القطاع الفالحي بشكل عام

 (1222-1260)قة خالل الفترة أسباب ونتائج فشل اإلصالحات الفالحية المطبّ : رابعالفرع ال

 .لها المحددة دافهاأل قيقتح في احهانج مدى على أساسا يعتمد اقتصادية سياسة أي فعالية ميتقي إن    

 التسعينات،نهاية ستقالل وحّتى ة في الجزائر منذ االالسرد الوجيز لمسار اإلصالحات الفالحي بعد ؛يهلوع

 :سات، وبالتالي تحديد أسباب فشلها كما يليالوقوف على مكامن القصور والخلل لهذه السيا يستوجب

 (:1272-1260)المرحلة األولى  -أوال

 كانت التيو  ،الزراعية والثورة الذاتي التسيير تخّص  والمراسيم القوانين من ترسانة رحلةالم هذه شهدت     

 الجغرافي الموقع باعتباره الريف سكان معيشة مستوى تحسين أجل من الريف وسكان للفالحين هةموجّ 

 يكن لم خّص باأل والفالحين الريف انسكّ  ألن ورق، على حبر دمجرّ  كانت القوانين هذه، كما أّن للتطبيق

 القوانين أنّ  من فبالرغم األولى، بالدرجة شؤونهم تخّص  التي القرارات في المشاركة والمساهمة حقّ  مهل

 أنّ  حيث ذلك، عكس أثبت الواقع أنّ  إالّ  بأنفسهم، أنفسهم تسيير في أحرار حينال والفاّل العمّ  بأنّ  تبّين

 أذهان في السائدة الفكرة كانت إذ يروقراطية،والب بالمركزية تمّيزت تسيير تستعمل طرق كانت الدولة

 .(2)العكس وليس األسفل إلى ةالقمّ  من تأتي أنها مفهوم التنمية حول المسؤولين

 بين رـــــكبي ر تفاوتـــــــظهو  التقليدي، والقطاع رــــالمسيّ  القطاع بين التوازن في كامل اختالل حدثكما      
                                            

 .2،1، ص صالمصدر سبق ذكرهحمداش عبد المجيد،  (1)
 .243، صالمصدر سبق ذكره(: 1024)هاشمي الطيب،  (2)
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 تحت وهو ذاتيا المسّير فالقطاع بينهما، العادل غير الفالحيين السكان يعوتوز  اإلنتاج وسائل رتطوّ  درجة 

 تقدر مساحة على يستحوذ، و قوية بإنتاجية يتميز ، إذراوتطوّ  ماتقدّ  أكثر قطاعا عدّ ي   إشراف الحكومة

 تربة) الجزائرفي  األراضي أخصب من أراضيه وتعدّ  ،اإلجمالية المساحة من هكتار مليون 33,2 حواليب

 كثافة حديثة، باإلضافة إلى وجود إنتاج ويستخدم وسائل ،(...خبرة زراعية، آالت كافية، أمطار صبة،خ

 ر بحواليتقدّ  مساحة يملك فإّنه التقليدي القطاع وأما .من السكان %2,22أقل، إذ يشّغل نحو  سكانية

 أراضي من خصوبة أقل أراضي اإلجمالية، وهي المساحة من %20 هكتار، أي ما يمّثل مليون  652,5

 الوسائل على ويعتمد %22إذ يساهم في اإلنتاج الفالحي بنحو  ضعيفة، إنتاجية وذو ذاتيا المسير القطاع

 .(1)العمالة الفالحية من اجمالي %2,22ية بنحو فالحوتتّركز فيه أكبر عمالة  ،كالثيران البدائية التقليدية

 في باّل  بن أحمد الراحل للرئيس يةفالحال السياسات فشل إلى بومدين هواري الراحل الرئيس أشار وقد    

 وأنّ  االقتصادي، اإلنتاج ال الخطب إنتاج لدينافي الجزائر : "قائال 1965 أكتوبر في حديثه الصحفي

 خطاب في وأضاف ،"حيّ  وواقع يومي عمل وليس شعبي، نظرية وكاختيار مجّرد كان الذاتي التسيير

 حلقة   في غاص الذي الذاتي التسيير في البيروقراطية على يجب القضاء أّنه 1966 جوان شهر في آخر

 لمإلى أّنه بشؤون الفالحة في البالد مهتّمون كما أشار آخرون . (2)السابقة الحكومة عن موروثة مركزية

 حقيقية فعالية ةأيّ  لها ليس فقط نصوص هناك كانت ولكن الفالحة، في حقيقي الماضي تسيير في يكن

 .(3)رةمتوفّ  غير الذاتي للتسيير الةالفعّ  اإليجابية الشروط فإن وفي الحقيقة ال،مّ الع على

ويضاف إلى ذلك اتّساع مساحة المزارع المسّيرة ذاتيا، والتي لم يتّم التحّكم في تسييرها لقّلة التكوين،      

زيادة على تداخل أراضي  وكذا تجّزء أراضي المزارع والتعاونيات اإلنتاجية وتشتّتها على مسافات بعيدة،

                                            
 .14، صالمصدر سبق ذكرهبهلول حسن،  (1)
 .244، صالمصدر سبق ذكره(: 1024)هاشمي الطيب،  (2)
 .230، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (3)
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ك الفالحين عن اّل ظاهرة تغّيب الم   ، وتخّلل ذلك انتشار(1)المزارع والتعاونيات وعدم تعيين حدودها بدّقة

 الالــــأراضيهم ألسباب مختلفة،  إذ أّدت إلى بقاء مساحات شاسعة غير مستغّلة تماما وأخرى مستغّلة استغ

 .(2)لها إلى الغير مقابل أجر نقدي أو عينيناقصا بعد أن عهد أصحابها أمر استغال

وعلى هذا األساس فإّن مرحلة التسيير الذاتي لم تحّقق أهدافها المسّطرة بسبب واحد وهو أّن هذه      

اإلصالحات جاءت تلقائية بعد االستقالل مباشرة دون وضع استراتيجية واضحة لها، إذ كان الهدف منها 

 ية فقط، وبالتالي نجم عن هذا اإلصالح عّدةفالحن على األراضي الهو التخّلص من سيطرة المعّمري

 مشاكل أهّمها مركزية القرار، مّما أّدى إلى فشل هذا اإلصالح وظهور إصالح جديد تمّثل في قانون الثورة

 .(3)الزراعية

ند ع نكت لم هاأنّ  أو ،لوبالمط المستوى لم تكن في يةورة الزراعــة من تطبيق الثالمرجوّ  إّن النتائج     

 القطاع رأسها تخليص وعلى الزراعية، الثورة ميثاق في جاءت التي الطموحة األهداف تحقيق مستوى

 نفس أنّ  الزراعية لقانون لثورة  هتجّ و   التي االنتقادات بين فمن ،(4)يعيشه كان الذي التخلف من التقليدي

 اإلدارة بيروقراطية يكتفشّ  ،رتتغيّ  ولم هي اكم بقيت ابقةالسياسة السّ  في كانت التي والعيوب المشاكل

 األراضي على البرجوازية الطبقة وهيمنة إلى فشلها، ا أّدىممّ  يةفالحال التعاونيات داخل التنفيذية

 القانون، هذا من استفادوا الريف فقراء من اضئيلة جدّ  نسبة حين في الزراعية، الثورة قانون من واستفادتها

  .(5)عامتوقّ  كان مستفيد الذي بمليون مقارنةد مستفي ألف 87 أي ،8,7% بلغت والتي

 ةـــالميداني ةـــفالمتابع المرجوة، األهداف قــــــتحقي من حّدت عملية صعوبات المرحلة هذه تــــــــواجه لقد     

                                            
 .12،16، ص صالمصدر سبق ذكرهزبيري رابح،  (1)
 .14، صالمصدر نفسه (2)
 .22، صالمصدر سبق ذكره(: 1002)هاشمي الطيب،  (3)
 .231، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (4)
 .242، صالمصدر سبق ذكره(: 1024)هاشمي الطيب،  (5)
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 مباالةكالال السّيئة الممارسات من العديد انتشار إلى باإلضافة الالزمة، بالصرامة تّتسم لم للسياسة

 تسّبب الذيو  اإلنتاجية، بالتعاونيات ضررا ألحق اممّ ... الذاتي واالستهالك والرشوة واالختالس واإلهمال

 ظّلت الفترة هذه خالل هّ أن كما .(1)القطاع وتحسين الفالحي اإلنتاج في ةالمرجوّ  الزيادة تحقيق عدم في

 لمستوى ضّيق بشكل مرهونا حجمها نكا اعانات شكل في عمومية أساسا الفالحي القطاع تمويل طرق

، الوطني االقتصاد قطاعات لمختلف المخّصصة األولويات حسب محّددا منحها وكان النفطية، اإليرادات

 لإلنتاج المتوّسط النموّ  كان فقد المنتظرة، النتائج تعطي أن على بعيدة المبذولة الجهود وهذا ما جعل

 االرتفاع بفعل فأكثر أكثر لهاتحمّ  على ثقيلة الغذائية للمواد الواردات فاتورة وأصبحت ضعيفا، الفالحي

 الغذائية الشرائية القدرة تحسين وكذا الفترة، لتلك القوي الديمغرافي النمو عن الناجم الداخلي للطلب الثابت

 .(2)للسكان

الستعجالي اب تكشف بوضوح الطابع امن جامعة الجزائر أّن هذه األسب" زبيري رابح"ويرى الباحث      

دارةارع والتعاونيات والذي لم يراع أبواإلرتجالي الذي مّيز المز   سط المبادئ االقتصادية في تكوين وا 

سباب التي جعلت قطاع الفالحة ال يحّقق نتائج ية، كما تكشف عن جانب من األالوحدات اإلنتاجية الفالح

 .(3)فترةمرضية طيلة هذه ال

 (:1202-1202)المرحلة الثانية  -ثانيا

 منها أكثر نظرية دمجرّ  كانت اإلصالحات أنّ  حيث السابق، ناريويالس نفسشهدت هذه المرحلة      

 على انعكس اممّ  القرار، صنع في الفعّ  دور للفالحين يكن ولم مركزية التنموية القرارات وظلت تطبيقية،

 اإلصالح من بدال لشاملا الجذري والتغيير الثورة طريق عن كانت هاألنّ  بالفشل، اإلصالحات هذه

                                            
 .231، صالمصدر سبق ذكره غربي فوزية، (1)
 .2ص ، المصدر سبق ذكره،"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"(: 1021)ية الريفية، مرة الفالحة والتناوز  (2)
 .16، صالمصدر سبق ذكرهزبيري رابح،  (3)
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 هذه رتغيّ  لم وبالتالي األراضي، توزيع طريق عن الملكية تشجيع على األولى بالدرجة المعتمد التدريجي

 واالرتفاع الفالحي اإلنتاج في المستمر العجز إلى ضافةباإل شيء، الريف حياة من واإلصالحات المراسيم

 انخفاض رغم سنة بعد سنة وتكلفة اكمّ  تتزايد هابأنّ  نتبيّ  فلقد الغذائية، الزراعية الواردات في المتزايد

 الكبير يزالتحّ ويضاف لها السياسة االستثمارية التي تدّل بوضوح على  ،(1)2126 سنة البترولية المداخيل

 كما نسبية يةبأهمّ  يفالحال القطاع يحظ لم حيث األخرى، القطاعات من وغيره الصناعي القطاع نحو

 .(2)االستقالل منذ الزمه تهميشا عرف هأنّ  بل الصناعي؛ عالقطا بها ظيح  

فرغم أّن  كما يعاب على إعادة هيكلة المزارع االشتراكية عدم ارتباط دخول العمال بناتج عملهم،     

المتعّلق بالتسيير الذاتي الذي ينّص على أّن كل عضو في المجموعة يتلّقى جزءا من  41-22األمر 

مسّيرة ذاتّيا يتماشى مع العمل المبذول والنتائج المحّققة، حيث يمكنه الحصول على عائدات المستثمرة ال

إاّل أّن التطبيق كان يسير في اّتجاه مخالف،  تسبيقات شهرية تتحّدد على أساس الدخل المتوّقع للمزرعة،

ضمونة مهما لم يكن لها تأثير ملموس في تحديد دخول العمال التي أصبحت مالوضعية المالية للمزرعة ف

 كانت النتائج المالية للمزرعة، مّما أّدى إلى قتل الحافز لدى العمال على زيادة اإلنتاج واالكتفاء بتقديم أقلّ 

      .(3)يضاف لها العجز المالي المزمن لمستثمرات القطاع العامجهد ممكن، 

تهدف  ، والتي كانت(21-22 قانون)كما أّن اإلصالحات التي جاء بها قانون المستثمرات الفالحية      

يجاد نوع إلى بعث ديناميكية جديدة للفالحة الجزائرية من خالل تحرير أسعار المنتجات من  الفالحية وا 

 :(4)التسيير الخاّص لالستغالالت الفالحية، عرف العديد من السلبيات أهّمها

 إنشــــــــــاء  فهـــــــدب يــــــــــــةرات الفالحـــــــمـادة أشخاص ال ينتمون إلى العالم الفالحي من أراضي المستثــــــاستف 
                                            

 .4، صالمصدر سبق ذكره(: 1024)هاشمي الطيب،  (1)
 .233، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (2)
 .32،36، ص صالمصدر سبق ذكرهزبيري رابح،  (3)
 .22،21ص ص المصدر سبق ذكره،(: 1002)هاشمي الطيب،  (4)
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من هم أولى بها  علىتوّزع  أن من المفروضكان  ، إذاستثمارات غير فالحية في أخصب األراضي

 ؛...(أو متخّرجي المدارس الفالحيةالشباب )كالفالحين 

  دة منــــــــــــالتمويل، والحبوب واألسماستمرار معاناة الفالحين من المشاكل المرتبطة بالقروض من جانب 

 ود؛ـــــــــــــــجانب التموين، باإلضافة إلى عدم تعبئة استغالل األراضي، مّما ترك مجاال للوسطاء لمبادلتها بالنق

  كثرة التغّيرات داخل المستثمرات الفالحية الجماعية كان له انعكاسات سلبية على العمل واإلنتاج، إلى

عتبارها ضمانات ر في إعداد العقود اإلدارية التي تعتبر ضرورية في عالقتها مع البنوك، باخّ جانب التأ

من مجموع المساحة الكلية للبالد،  %3ى هذا ضعف األراضي المستغّلة والتي تمّثل يضاف إلللقروض، 

 ؛4,5% ا المساحة المسقية منها ال تتعّدىبينم

 نية، مّما يؤّدي إلى عدم التفاهم في اّتخاذ القرار بين أفراد عدم التجانس بين العمال واإلطارات التق

ه بالمجموعة، إلى جانب المشاكل المرتبطة بالعالقة مع المحيط، نظرا لعدم استيعاب الدور الذي تقوم 

 اليــــــــة الحاجات الغذائية، وبالتـــالمستثمرة الفالحية في تطبيق السياسىة الفالحية للدولة التي تهدف إلى تلبي

 المواد الغذائية؛تقليل استيراد 

  من  %60تمّيزت اليد العاملة في القطاع الفالحي بالشيخوخة وعدم االستقرار، إذ أّن مجموع ما يقارب

 %3,1الخمسين، إضافة إلى تفّشي ظاهرة األمية في القطاع، إذ بلغت نسبة  العاملين تفوق أعمارهم سنّ 

م إدراك السلطة ضرورة تدعيم القطاع الفالحي بالطاقات الشاّبة والمتكّونة، مّمن لم يتلّقوا التأهيل، وهذا رغ

بغية تحقيق هدف مزدوج يتمّثل في توجيه الشباب للعمل في القطاع الفالحي، وأيضا محاولة امتصاص 

 .البطالة في أوساط الشباب

  لهايضاف غلب األحيان، ّلة المردودية في أقّلة المساحات الموّزعة أو المستصلحة، والتي تتمّيز بق 

 .صعوبة التمويل نظرا للبيروقراطية التي يعرفها الجهاز المصرفي
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 (:1222-1222)المرحلة الثالثة  -ثالثا

 ةـــــــالنفطي األزمات إثر على تضّخمت ، حيثالبداية في محتشمة كانت اإلصالحاتفي هذه المرحلة      

 تبع الذي السوق اقتصاد نحو هةموج   الهيكلي التعديل تدابير على والمصادقة البالد عرفتها التي والمالية

 إلى يةفالحال المنتجات أسعار ورفع يفالحال اإلنتاج مكونات على الدعم إلغاء سياسات تأدّ  فقد ،ذلك

 الفئات من الكثير إفقار إلى وأدت ي،فالحال اإلنتاج وتيرة على أثرت التي السلبيات من سلسلة ظهور

 االستثمارات وتراجع المدخالت على اإلعانات عن العام شبه التخّلي ضاف إلى ذلكي .(1)السكانية

 الدعم آليات بعض وضع على العمومية السلطات أجبر كما الفالحين، وضعية تفاقم في زاد مّما، الفالحية

 على مالدائ االنتفاع حقّ  بإدخال المتعّلقة تلك اإلصالحات السيما هذه مدى أنّ  غير ،جديد والضبط من

 منها األغلبية بأنّ  ذلك تفسير ويمكن نسبّيا، محدودا ظلّ  والفردية الجماعية الفالحية المستثمرات أراضي

 وفي .متزعزع ساتيمؤسّ  ومحيط ،للمستثمرين كافيين استشارة وتحسيس غياب في عليها المصادقة تّمت

 في الخاّصة االستثمارات إنعاش بدون األراضي على القانونية غير المعامالت تضاعفت الوقت نفس

 .(2)الغذائية الصناعة ودائرة الفالحية الدائرة بين الفصل الوضع خطورة  في وما زاد ،ةالفالح

ذا ملتقيات المواضيع المحّددة لم كما أّن العديد من التوصيات التي جاءت بها المشاورة الوطنية وك     

طيلة طة باألزمة المالية التي مّرت بها البالد تّجسد فورا على أرض الواقع، نظرا للصعوبات المرتب

زاد في الطين التسعينات، وبسبب تدابير التقشف التي فرضها برنامج التعديل الهيكلي في تلك الفترة، وما 

 االستقرار أصبحإذ  ،(3)بّلة الوضعية األمنية التي دفعت بعدد من العائالت الريفية إلى ترك قراها وحقولها

 وبالتالي ،احرج االقتصادي الوضع وكان الوطني، التراب كامل على شاملة الحكومة ياتأولو  من األمني

                                            
 .232، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (1)
 .1ص ، المصدر سبق ذكره،"-اقعرض وآف-مسار التجديد الفالحي والريفي"(: 1021)ية الريفية، نمرة الفالحة والتاوز  (2)
 .3، صالمصدر نفسه (3)
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 الرقابة، أدوات غياب ظل في خطير بشكل للزراعة الصالحة األراضي توتّقلص يفالحال اإلنتاج تقهقر

 دمـــــلع سواءً  قة،المطبّ  السياسيات إفشال إلى ىأدّ  الفالحية، النشاطات في العاملين فيهم بما الجميع وتواطؤ

 عدم األحيان من كثير وفي استقرارها، معدو  القانونية النصوص لغموض أو السائدة لّلذهنيات مطابقتها

   .(1)الواقع مع فهاتكيّ 

 من زاد مّما، مختلف المراحلفي  فشلها أثبتت زائرلجا تبنتها التي السابقة حيةالالف السياسات كلّ إّن     

 مطلعيدة جدالقيام بإصالحات  استدعى الذي األمر عديدة، لسنوات القطاع منها ىعان التي شاكللما تفاقم

 .1000بداية سنة  الفالحيةإطالق المخّطط الوطني للتنمية  معالبداية  إذ كانت، الثالثة األلفية

 (0220-0222) الفالحية والريفية للتنمية الوطني المخططوبرامج  أهداف: المطلب الثاني

هو  1000السياسات الفالحية السابقة، شرعت الحكومة في تنفيذ مخطط وطني سنة  فشل بعد     

ويصبح  الريف ليشمل 1001، ثّم توّسع بعد ذلك سنة (PNDA)الفالحية  للتنمية الوطني المخطط

والفقر،  الحرمان تعاني الريفية المناطق لكون هذا، (PNDAR)والريفية  الفالحية للتنمية الوطني المخطط

عن  الفالحي النشاط وعجز الفالحين مداخيل النخفاض نظرا الجزائر، يقارب نصف فقراء ما ضمّ ت حيث

 .الفالحي للقطاع الدولة خوصصة بعد الفالحية المستثمرات حالة تدهور جانب حاجياتهم، إلى سدّ 

 الدائم، الغذائي األمن عنوان تحت 1000 سنة من الثاني السداسي في المخطط تنفيذ الجزائر بدأت     

 النزوح من للتخفيف مناطقهم في األهالي وتثبيت الريفية للفضاءات الديناميكية إعادة على المشروع ويعتمد

قحاميةالطبيع الموارد حماية مع همنشاطات عــــوتنوي معيشتهم ظروف ينالمدن، وتحس نحو  في الفالح ، وا 

 .(2)التنمية عملية

 
                                            

 .222، صالمصدر سبق ذكره(: 1024)هاشمي الطيب،  (1)
 .21،22، الجزائر، ص ص"مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية"(: 1001)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  (2)
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 والريفية الفالحية نميةللت الوطني المخطط أهداف: الفرع األول

 فيها ىـــــــراعالذاتي، ت   االكتفاء من بدال ذائيـــــالغ األمن رةــــفك من الجديدة الفالحية السياسة هذه تنطلق     

 إلى ّططف المخهدالسوق، وي اقتصاد سياسة جهاانت في خاصة المتمثّلة الراهنة االقتصادية التحّوالت

 وخلق الريفية للمهن االعتبار ردّ  خالل من الريف معيشة سكان مستوى نوتحسي القطاع، وعصرنة تحسين

  .(1)والتشغيل جديدة اقتصادية أنشطة

 ّدرق  ، كما (2)مليار دينار 40وقد استفاد المخطط الوطني للتنمية الفالحية من غالف مالي قدره      

في إطار األول  هشطر  فيط المخطّ  تنفيذ الفالحي في إطار القطاع لدعم صالمخصّ  المالي غالفال

وفي إطار  دينار، مليار55,9  حوالي( 1004-1002)خالل الفترة برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

مليار دينار في إطار البرنامج  300تنفيذ الشطر الثاني من المخّطط تّم تخصيص غالف مالّي قدره 

مليار دينار  395,9فيذ المخّطط إلى ، مّما رفع تكلفة تن(1001-1002)التكميلي لدعم النمو للفترة 

 .(3)(1002-1000)خالل الفتــــــــــرة 

 :(4)الفالحية للتنمية الوطني المخطط بها األهداف التي جاء وفيما يلي أهمّ      

 تحسين مستوى تغطية االستهالك باإلنتاج الوطني؛ 

 حسب الغذائية المواد اقتناء من السكان تمكين بهدف ،الوطني الغذائي األمن مستوىالمستدام لتحسين ال 

 دوليا؛ عليها فقالمتّ  المعايير

  ،واردــــــــــملل والرشيد العقالني واالستغاللتنمية القدرات اإلنتاجية للوحدات الفالحية ووسائل إعادة اإلنتاج 

                                            
 .100، صالمصدر سبق ذكره (:1024)، هاشمي الطيب (1)
 .102، صالمصدر نفسه (2)
 (.1024-1002)تّم التطّرق إليها في المبحث األول من هذا الفصل من خالل إبراز حّصة الفالحة في إطار برامج االنعاش االقتصادي للفترة  (3)
تضمن استراتيجية ي 0222 جويلية 10مؤرخ في  330م رقوزاري منشور "(: 1000)، (وزارة الفالحة سابقا) وزارة الفالحة والتنمية الريفية (4)

 .22،21صص ، الجزائر، " تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية
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 أجل منك ، وذل)البشريةو  المالية(األخرى  الوسائل إلى باإلضافة ،)المياهو رض األ(وتثمينها  الطبيعية

 مستدامة؛ تنمية تحقيق

 المخّصصة(اف ــــــبالجف المهّددة وتلك الجاّفة وشبه ةالجافّ  المناطق في األراضي استغالل ةـــأنظم تكييف 

 المواشي وأنشطة وتربية الكروم، وزراعة المثمرة األشجار زراعة لصالح بتحويلها )بورا متروكة للحبوب أو

 العالية؛ بإنتاجيتها المعروفة المناطق في الحبوب إنتاج مع تركيز مالئمة، أخرى

 المناخي؛ التنّوع مع المناطق مختلف االعتبار بعين يأخذ إنتاجي برنامج ضبط 

 المواد الفالحية؛ من الصادرات ورفع النسبية، المزايا ذات الفالحية المنتجات ترقية على العمل 

 االمتياز طريق عن الزراعية األراضي حاستصال عملية خالل من للزراعة الصالحة المساحة توسيع، 

 ؛السيما المنتجات الفالحية البيولوجية الحقيقية التفضيلية االمتيازات المنتجات ذات وترقية

  المناطق في الفالحي اإلنتاج تكثيفتنمية المنتجات المتكّيفة مع المناطق الطبيعية والمزروعات، بهدف 

 الحبوب، الحليب، البطاطا،)مل الصناعي الفالحي حسب الفرروع ، وتحقيق التكامنتجاتها وتنويع الخصبة

 ؛(مثمرة، اللحوم الحمراء والبيضاءاألشجار ال 

 وتثمينها؛ المتوفرة القدرات وفق التشغيل ترقية 

 تحسين مداخيل وظروف معيشة الفالحين. 

 والريفية الفالحية للتنمية الوطني المخطط برامج :الفرع الثاني

 المترابطة الفالحية المشاريع من مجموعة تنفيذ حول الفالحية للتنمية الوطني المخطط مجبرا تتمحور     

 لهذه والتأطير والتحفيز الدعم بعمليات القيام خالل نــــــم وهذا المبرمجة، األهداف تحقيق بينها بهدف فيما

 :(1)فيما يلي لةالمتمثّ  المشاريع

                                            
 .22-24ص ص، المصدر نفسه (1)
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 :اإلنتاج أنظمة تكييف دعم -أوال

 باعتبارهم الفالحين مشاركة وعلى ومالئم خاص دعم نظام على البرنامج هذا تنفيذ في تمدعي       

 مداخيل بتأمين يسمح ىحتّ  مباشرا دعما النظام هذا ميقدّ  حيث األساسّيين، المتعاملين االقتصاديين

 ووحداتها، امجمله في الفالحية المستثمرة االعتبار بعين ويأخذ المتوسط،القصير و  المدى على الفالحين

 .الفروع لبرنامج تطوير خالفا تجزئتها دون

 :الفروع مختلف في واإلنتاجية الوطني اإلنتاج تطوير دعم -ثانيا

الوطني  المخطط خّصص القطاع، فروع مختلف في اإلنتاجية مستوى ورفع اإلنتاج دعم إطار في     

والفحول  األمهات شتالت، بذور،( فالحية ال المدخالت تكثيف على نموذجية تعمل الفالحية مزارع للتنمية

 عناية وتولي التقنيات، ونشر للتجارب وحدات ستصبح أّنها كما الوراثية، الموارد للمحافظة على )الحيوانية

 .تصدير محلّ  تكون أن يمكن التي المزايا التفضيلية ذات للمنتجات خاّصة

 توجيه طريق عن أنظمة اإلنتاج تكييف لخال من الفالحية للتنمية إستراتيجيا بعدا أعطى كما     

 على مبني هذا البرنامج تنفيذ فإنّ  وبالتالي منتوج، لكل المناسب المناخ المناطق وحسب حسب الزراعات

 مرتبط مباشرة دعم نظام وعلى األساسّيين، االقتصاديين المتعاملين باعتبارهم الفالحين مشاركة أساس

 الناجمة الخسائر تغطية أجل من ،للفالحين طالمتوسّ  المدى على أو آنية مداخيل نتؤمّ  التي باألنشطة

 .الزراعية األنظمة تحويل إعادة برامج إنجاز بسبب الظرفية عن الحاالت

 :االمتياز طريق عن األراضي استصالح دعم -ثالثا

 لمرسوم ل وفقا االمتياز منح طريق عن للزراعة الصالحة المساحة زيادة إلى أساسا البرنامج هذا يهدف     

 األمالك من أراضي قطع منح كيفيات المحّدد ،2112 سبتمبر 26 في المؤرخ 423-12التنفيذي 

 قـــــــــــــالمناط لهذه الفالحي الطابع إعادة بهدف والجبلية السهبية الصحراوية، بالمناطق الوطنية لالستصالح
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 .البيئي التوازن واسترجاع التربة وانجراف وقف الجفاف على والعمل

 بخلق وذلك الريفي، النزوح ومكافحة المناطق، لهذه المعيشة مستويات تحسين إلى يهدف كما     

 هكتار ألف 600 الحــــــــــــاستص البرنامج هذا ضمن الحكومة تتبنّ  وقد .البطالة شغل وامتصاص مناصب

نشاء  .سنوات ثالث مدار على منصب شغل ألف 200 وا 

 :للتشجير الوطني البرنامج دعم -رابعا

 المثمرة األشجار أصناف بغرس المفيد واالقتصادي للتشجير أولوية إعطاء إلى البرنامج هذا يهدف     

 هذه استغالل خالل من للفالحين دائمة مداخيل وضمان للتربة متجانسة حماية من أجل ، وذلكالمالئمة

 هكتار آالف 20و تشجيرها، إلعادة هكتار آالف 2 تخصيص تمّ  هذا اإلطار وفي الغابية، المناطق

 ألف كم 30 وتهيئتها، المسالك لفتح كم 226 الكروم، لزراعة أشجار هكتار 320 الفواكه، أشجار لغرس

 كما أّنه .العقاري للتحسين هكتار 2.200و باألشجار هكتار للعناية ألف 22 المائية، قاتالتدفّ  لتصحيح

 .%24 إلى %22 من البالد الشم في الغابي الغطاء نسبة يهدف إلى زيادة

 :بالجنوب األراضي استصالح دعم -خامسا

 الكفيلة واإلستراتيجيات السياسات وضع أجل من بالجنوب األراضي استصالح برنامج جاء لقد     

دماجها الصحراوية، للمناطق االقتصادي بتحقيق االستغالل  إطار في االقتصادية التنمية محاور ضمن وا 

 مصدرا تعتبر التي كالنخيل المناخ مع المالئمة المنتجات تفعيل طريق عن ذلك مة، ويتمّ المستدا التنمية

 وضع الفالحية للتنمية الوطني والمخطط .نسبية ميزة ذو لكون إنتاجها الصعبة للعملة وجالبا مهّما

 المتيازاتا منح إطار في األراضي تهيئة دعم من خالل البرنامج هذا لتنفيذ الالزمة والكيفيات الشروط

 الحديثة التقنيات جانب إلى كبيرة، مادية ومالية وسائل بتتطلّ  التي الكبرى االستصالحات الفالحية، أّما

 .رةوّ ـالمتط والتكنولوجيات الكفاءة العالية ذات واألجنبية الوطنية لالستثمارات المجال فيها والمتطورة، فيفسح
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 والريفية الفالحية تنميةلل الوطني المخطط آليات تنفيذ :المطلب الثالث

ية للتنمية الفالح الوطني ططالمخ وتمويل المتخّصصة لدعم الصناديق من مجموعة إنشاء لقد تمّ      

وجرى ذلك  ،(1002-1000)، وذلك من أجل تنفيذه وفق األهداف التي رسمت له خالل الفترة والريفية

 تكانمن المخّطط  ةالثاني مرحلةبينما ال، (1004-1000)الفترة خالل  المرحلة األولى؛ على مرحلتين

من أجل متابعة كل البرامج وضع نظام تقني متعّدد األشكال  زيادة على(. 1002-1002)خالل الفترة 

  .طيرها بنجاح وفعاليةأالمخّططة وت

 (0222-0222)آليات تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية خالل الفترة : الفرع األول

الصندوق الوطني : أهّمها يق متخّصصة لتمويل ودعم المخططصنادعّدة رفت هذه المرحلة إنشاء ع     

 الريفية التنمية النباتية، صندوق ةوقايلوا الحيوانية الصحة ترقية للضبط والتنمية الفالحية، صندوق

 .االمتياز طريق عن األراضي واستصالح

 (:F.N.R.D.A)ة الفالحي والتنمية للضبط الوطني الصندوق -أوال

 13الموافق  2410 رمضان 22المؤرخ في  22-11 رقم القانون بمقتضى الصندوق هذا تّم إنشاء     

حساب التخصيص  من كل بدمجوذلك  ،1000تضّمن قانون المالية لسنة ذي يال 2111سنة  ديسمبر

تخصيص الخاص حساب الو  "الفالحية للتنمية الوطني الصندوق"الذي عنوانه  301-021الخاص رقم 

حساب في حساب موّحد، وهو " يالفالح اإلنتاج رسع ضمانل صندوقال"الذي عنوانه  301-062رقم 

 .(1)ةـــــــــــالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحي"يحمل عنوان  الذي 301-062 رقمالخاص  التخصيص

        

                                            
ديسمبر سنة  03الموافق  1202رمضان عام  12مؤّرخ في  11-22قانون رقم "(: 2111)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

 .26، صالجزائر، (11العدد )الجريدة الرسمية ، "0222نة يتضّمن قانون المالية لس 1222
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 :(1)التالية الحيةالف األنشطة دعمالصندوق  هذا ىيتولّ وفي هذا اإلطار،      

 وتثمين المنتوجات الفالحية؛تطوير اإلنتاج واإلنتاجية ، 

 ؛تطوير الري الفالحي 

 ؛هتصدير  وحّتى وضيبهه وتتخزينو  اإلنتاج الفالحي تسويق 

 والنباتية؛ الحيوانية الوراثية اتالثرو  حماية وتنمية 

  (المنتوجات الزراعية والبذور والّشتائل)ي ن األمنو ز المختمويل 

 اية مداخيل الفالحين؛حم 

 الفالحة؛ في المستعملة الطاقوية جاتو لمنتا أسعار دعم 

 المدى القصير والمتوّسط والطويل ذات الغذائية ّزراعاتوال الفالحية لقروضا فوائد نسب تخفيض 

 ؛(القروض القصيرة والمتوّسطة والطويلة المدى المتحّصل عليها في إطار برامج تنمية القطاع الفالحي)

 مشاريعال تنفيذ متابعةو الفالحي  اإلرشادو  المهني التكويندراسات الجدوى و ب الخاّصة شغالير األتأط. 

 :(2)هي سابقا المذكورة النشاطات إطار في الصندوق طرف من مةالمدعّ  الفالحية الفروع اأمّ      

 زراعة الجافة، ولالبق الحبوب،البالستيكية،  البيوت تحت البطاطا، الزراعات :النباتي اإلنتاج فروع 

 الطماطم، (الصناعية ، الزراعة)النخيل الحمضيات، الكروم، الزيتون، (المثمرة األشجار زراعة األعالف،

 .، البذور النباتية والحيوانيةالكروماألشجار و  شتائل ،)...، البنجر السكري، القطن، الزيتياتالتبغ

 األغنام، (المواشي  تربية األرانب، تربية الدواجن،تربية  النحل، تربية الحليب،: الحيواني اإلنتاج فروع

 .االصطناعي التلقيح ،رالتكاث حيوانات ،(الخيل اإلبل، عز،االم األبقار،
                                            

 يونيو سنة 02 الموافق 1201ربيع األول عام  00 في مؤرخ قرار وزاري مشترك"(: 1000)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)
، "وق الوطني للضبط والتنمية الفالحيةالصندالذي عنوانه  320-267حساب التخصيص الخاص رقم قائمة إيرادات ونفقات  ديحدّ  ،0222

 .12-13، ص صالجزائر، (23العدد )الجريدة الرسمية 
 .12، صالمصدر نفسه (2)
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 :(1)ويستفيد من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية الفئات التالية     

  ّعات أو جمعيات مهنية؛الفاّلحون والمرّبون بصفة فردية أو م نظّمون في تعاونيات أو تجم 

  المؤّسسات االقتصادية العمومية والخاّصة، بما فيها المؤّسسات العمومية ذات الطابع الّصناعي

والّتجاري المتدّخلة في نشاطات اإلنتاج الفالحي في مجال الّتحويل والّتسويق والّتصدير للمنتوجات 

حّدد حقوق المستفيدين من هذا الصندوق الفالحية والّصناعة الغذائية، الموق عة على دفتر شروط ي

      . وواجباتهم

 االستثمار، قيمة من %20 إلى %20 من الصندوق طرف من المقّدمة المالية المساعدات تتغّيرو      

 .(2)حينللفاّل  ةالخاصّ  للموارد كمساعدة تعتبر فهي العمليات، طبيعة حسب وهذا

 :(F.P.Z.P.P)النباتية  يةوالوقا الحيوانية الصحة ترقية صندوق -ثانيا

حساب التخصيص الخاص ذلك بإقفال و  ،1000 لسنة المالية قانون بموجب الصندوق هذا تّم إنشاء     

رقم  الخاص التخصيص حسابوتعويضه ب "صندوق ترقية الصّحة الحيوانية"الذي عنوانه  301-020رقم 

 .(3)"النباتية يةالحيوانية والوقا الصحة ترقية صندوق" عنوانه الذي 022-301

 :(4)التالية األنشطةدعم  هذا الصندوق ويهدف     

 ؛وحماية الصّحة النباتية تنمية الصّحة الحيوانية 

                                            
مايو  32الموافق  1201صفر عام  06مؤّرخ في  110-0222مرسوم تنفيذي رقم "(: 1000)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

، "الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية 320-267ساب التخصيص الخاص رقم ، يحّدد كيفيات تسيير ح0222سنة 
 .2، الجزائر، ص(32العدد )الجريدة الرسمية 

 دعم من لالستفادة التأهيل شروطيحّدد  0222جويلية  0مؤرخ في  222منشور وزاري رقم "(: 1000)، الريفية والتنمية الفالحة رةاوز  (2)
 .الجزائر ،"اإلعانات دفع وكيفيات الفالحية والتنمية للضبط لوطنيا الصندوق

 .22، صالمصدر سبق ذكره(: 2111)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (3)
سنة  يونيو 02الموافق  1201ربيع األول عام  00قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 1000)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (4)

الذي عنوانه صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية  320-271يحّدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  ،0222
 .12-16، الجزائر، ص ص(23العدد )، الجريدة الرسمية "النباتية
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  إثر الوباءات الحيوانية أو األمراض المعدية؛الّذبح اإلجباري المقّرر 

 حمالت العالج الوقائي؛ 

 ّراء عمليات مكافحة األمراض تعويض الخسائر أو األضرار التي يتعّرض لها المستغّلون من ج

 والعوامل المضّرة بالفالحة؛

 المكافحة الوقائية للحفاظ على الزراعات. 

 :(F.D.R.M.V.T.C)االمتياز  طريق عن األراضي واستصالح الريفية التنمية صندوق -ثالثا

 14الموافق  2413شوال  10المؤرخ في  22-01 رقم القانون بمقتضى الصندوق هذا تّم إنشاء    

 الخاص التخصيص حساب له تحف  حيث ، 1003تضّمن قانون المالية لسنة ذي يال 1001سنة  ديسمبر

 ليحلّ  ،"االمتياز طريق عن األراضي الريفية واستصالح التنمية صندوق" عنوانه الذي 301-222 مـــرق

 ياألراض ستصالحال الخاص الصندوق"الذي عنوانه  301-014حساب التخصيص الخاص رقم محّل 

 . (1)"االمتياز طريق عن

 :(2)التالية لنشاطاتل واإلعانات دعمقديم التوفي هذا اإلطار، يقوم هذا الصندوق ب     

 التهيئات استصالح األراضي الفالحية، :في لةالمتمثّ  الريفية التنمية لعمليات هةالموجّ  اإلعانات 

اني يو الح جتااإلنية ترق الفالحي، اجاإلنت تحسين أنظمة على التربة، المحافظة أشغال بالري، الخاصة

 ؛الفالحية المنتوجات تثمينو 

 ة،ــــالكهربائي ةـــــــبالطاق دالتزوّ  المياه، تهيئة :في المتمثلة األراضي استصالح لعمليات هةالموجّ  اإلعانات 

                                            
ذي ال 0220 سنة ديسمبر 02الموافق  1203شوال  02مؤرخ في  11-20قانون رقم "(: 1001)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)
 .43،44، الجزائر، ص ص(26العدد )لرسمية ، الجريدة ا"0223تضّمن قانون المالية لسنة ي
 0223أبريل سنة  12الموافق  1202صفر عام  13قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 1003)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (2)

يفية واستصالح األراضي عن طريق الذي عنوانه صندوق التنمية الرّ  320-111إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  يحّدد قائمة
 .10،12، الجزائر، ص ص(36العدد )، الجريدة الرسمية "االمتياز
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ضل واألف العقالني لالستعمال الضرورية العمليات مجموع إنجاز األراضي، محيط لدخول إلىا اتممرّ 

 المعّدة لالستصالح؛ اريةالعقّ  لألمالك

 والتنشيط؛ والتكوين والمقاربة بالدراسات ةالخاصّ  المصاريف 

 والسيما ،الصندوق أهداف مع العالقة ذات المشاريع إلنجاز الضرورية األخرى النفقات كل تقديم: 

ة صناع الفالحي، دتالعا تصليح تقليدية، مذابح التقليدية، الزيتون معاصر المطاحن التقليدية، إنشاء

 ،ةالبيطر ) تقنية خدماتخدمات و  تأدية صناعة أغذية األنعام، وتحويلها، والخضره الفواك بتوضي زرابي،لا

، ، تصليح المضّخات الموّجهة لالستعمال الفالحي)الفالحية األشغال التربة، تحليل النباتية، الصحة

  ...المنتوجات الحيوانية والغابية وتحويلهاتوظيب 

 (0220-0222)آليات تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية خالل الفترة : الفرع الثاني

 بعد ذلك، ، بل استمرّ 1004دعم المخّطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية لم يتوّقف عند سنة  إنّ      

 الصندوق الوطني لتنمية إلى 1002 الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية سنة ت تسميةحّول حيث

 إلضافة إلى إنشاء الصندوق الوطنيفقط، با الفالحية االستثمارات دعم في ليختّص ، الفالحي االستثمار

 .حيث سيتّم التركيز على هذه الصناديق فقط بما يخدم أهداف الدراسة. اإلنتاج الفالحي لضبط

 (:F.N.D.I.A)الفالحي  االستثمار لتنمية الوطني الصندوق -أوال

 2416ى الثانية عام جماد 22المؤرخ في  02-02رقم  األمر بمقتضىالصندوق  هذا تّم إنشاء     

 الصندوق محل ليحلّ ، 1002الذي يتضّمن قانون المالية التكميلي لسنة  1002يوليو  12الموافق 

 .(1)301-062رقم  الخاص التخصيص حساب في الفالحية والتنمية للضبط الوطني

 

                                            
يوليو سنة  02الموافق  1206ية عام جمادى الثان 10مؤّرخ في  22-22أمر رقم "(: 1002)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

 .2، الجزائر، ص(21العدد )، الجريدة الرسمية "0222يتضّمن قانون المالية التكميلي لسنة  0222
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 :(1)المتمثّلة فيعمال واألنشطة األ دعمب الصندوق قوميو      

 الفالحية؛ واإلنتاجية اإلنتاج تنمية 

 وتصديره؛ وتوضيبه وتخزينه الفالحي اإلنتاج تثمين 

 الفالحي؛ الري تطوير عمليات 

 وتثمينها؛ والنباتية الحيوانية الجينية الثروة حماية 

 ؛الفالحة في المستعملة الطاقوية المنتجات أسعار دعم 

 والطويل والمتوسط القصير المدى ذات الغذائية ةيوالزراع الفالحية القروض على الفائدة نسبة تخفيض 

 الفالحي؛ القطاع برامج إطار في ل عليهاالمتحصّ 

 المشاريع تنفيذ ومتابعة واإلرشاد المهني والتكوين الجدوى بدراسات المّتصلة المصاريف. 

حافظا على نفس النشاطات التي كان يدّعمها الصندوق الوطني والمالحظ أّن هذا الصندوق بقي م     

ماعدا النشاطات التي ال تدخل ضمن االستثمارات الفالحية كحماية مداخيل للضبط والتنمية الفالحية، 

بقيت نفسها دون تغيير، وحّتى المستفيدين  الصندوق طرف من مةالمدعّ  الفالحية الفروعكما أّن  .الفالحين

 .(2)كمن الدعم كذل

 مئوية بنسب الدعم مبالغ ربط في لتتمثّ  تغييرات المرحلة هذه في الدعم نظامعرف  ،وفيما عدا ذلك     

 وضع إلى باإلضافة المشروع، تكلفة من %30 بنسبة حددت والتي المشروع االستثماري، تكلفة من

 ةـــــــــــعملي في جديدة وعفر  إدخال مع ية،فالحال الفروع لبعض الدعم رفع حجمو  الدعم، لحجم قصوى سقوف

                                            
أبريل سنة  02الموافق  1207ربيع األول عام  02قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 1006)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

، "الذي عنوانه الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي 320-267قائمة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم  يحّدد، 0226
 .12-13، ص ص، الجزائر(44العدد )الجريدة الرسمية 

 .12، صالمصدر نفسه:  انظر في ذلك (2)
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 الفواكه لتكييف مراكز إنشاء المائدة، زيت وتحويل لحفظ أماكن تجهيز الزيتون، معاصر إنشاءك دعمال

 إنشاء الطماطم، لتحويل مصانع إنشاء التبغ، لتجفيف ومراكز التبريد قدرات دعم والخضر للتصدير،

 لحجم قصوى حدود تحديد مع، استثمار كل جمح من %30 بنحو التصدير التمور بهدف لتكييف مراكز

  .(1)هذه االستثمارات من نوع لكل الدعم

 :(F.N.R.P.A)الفالحي  اإلنتاج لضبط الوطني الصندوق -ثانيا

التخصيص  حساب له ، وف تح1002لسنة  التكميلي المالية بموجب قانون الصندوق هذا تّم إنشاء     

 .(2)"الفالحي اإلنتاج لضبط الوطني الصندوق"وانه عن الذي 301-212رقم  بالخزينة الخاص

 :(3)ما يلي في المتمثلةلألنشطة الفالحية  واإلعانات دعمتقديم البالصندوق  ويقوم     

 لكل  بالنسبة وهذا، المرجعية األسعار تحديدلى ع بةالمترتّ  بالمصاريف للتكفل الفالحين مداخيل حماية

 والحليب؛ الحبوب السيما ،دمحدّ  مرجعي سعر ذات الفالحية جاتو المنت

 تخزين المنتوجات مصاريف في المساهمة من خالل ،الفالحية المنتوجات لضبط هةالموجّ  اإلعانات 

 الفالحية اآلتية المنتوجات إنتاج عند المنحة تقديم والشتائل، والبذور الواسع ذات االستهالك الفالحية

 اإلنتاج من للفائض القصوى المنح، )...الطماطم سل،الع البيض، الحليب، اللحوم،(وجمعها وتحويلها 

 .اإلنتاج نمط تحويل عن المترتّبة الفالحي اإلنتاج عتنوّ  بمصاريف لالتكفّ ، الفالحي

 عــاتتجمّ  أو تعاونيات في وننظمّ الم   أو فردية بصفة والمرّبون الفاّلحون الصندوق هذا دعم من يستفيد    

 .ةــــــــــــــالفالحي المنتوجات بتثمين المرتبطة النشاطات في لةالمتدخّ  تصاديةاالق المؤسسات وكذا أو جمعيات،
                                            

يحّدد شروط التأهيل لالستفادة من دعم الصندوق  0222ديسمبر  12ؤرخ في م 0203ر رقم مقرّ "(: 1002)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (1)
 .، الجزائر"الوطني لدعم االستثمار الفالحي وكيفيات دفع اإلعانات

 .1، صالمصدر سبق ذكره (:1002)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (2)
أبريل سنة  02الموافق  1207ربيع األول عام  02قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 1006)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (3)

، "الذي عنوانه الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي 320-101يحّدد قائمة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاّص رقم  0226
 .12، الجزائر، ص(44العدد )الجريدة الرسمية 
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صناديق الدعم المشار إليها  من لالستفادة المؤّهلة األعماللمتعّلقة با بالنفقات التكّفل يتمّ ولإلشارة،      

 الفالحة بنك، و الفالحّية ديةللتعاض الوطني الصندوق، والمتمّثلة في تخّصصةالمت الّيةالم الهيئات من سالفا

 .الريفّية والتنمية

 المخّطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية برامجاآللية التقنية لتنسيق ومتابعة : الفرع الثالث

نشطة موازاة مع التأطير المالي تّم اّتخاذ اجراءات تقنية متعّددة األشكال بما يتالءم وطبيعة األ     

لمخّططة، وهذا بهدف إعادة االعتبار للمستثمرات الفالحية كوحدة أساسية في عملية المحّددة في البرامج ا

اإلنتاج الفالحي، عن طريق تجنيد المؤّطرين اإلداريين والتقنيين المهندسين للتقّرب من هذه الوحدات 

ّلف كوتأطيرها تأطيرا مدّعما عن طريق خاليا تقنية متعّددة االختصاصات على مستوى الواليات، وت  

 .بين المشاريع التنموية والمخّططات التوجيهية لتهيئة الفضاء الفالحي االنسجام بتحقيق

يضاف ، واالتصال اإلعالمو  اإلرشادو  التكوين في تتمثل األنشطة من مجموعة النظام هذا نويتضمّ      

أّما فيما يخّص ع، إليها مجموعة من اإلجراءات للتنسيق ما بين المعاهد المعنية بإعداد وتنفيذ المشاري

 مركزية من أجل تتّبع مدى تقّدم البرامـج،المتابعة والمراقبة والتقييم فقد أوكلت إلى المصالح المركزية والاّل 

 .(1)وذلك من أجل تدارك أّي خلل بالدراسة والمتابعة من أجل إعادة التسوية لتحقيق األهداف المسّطرة

 للتنمية الفالحية والريفية في والية قالمة واقع تطبيق المخطط الوطني: المطلب الرابع

، سيتّم في هذا المطلب تسليط وطني للتنمية الفالحية والريفيةالمخطط ال مضمونبعد التعّرف على      

 .قالمةالضوء على واقع تطبيق هذا المخطط على مستوى والية 

 مةلالية قاتوّجهات المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية في و : الفرع األول

 ،اتمرارات، تعليقـّررات، قم، مـــــيمن مراس 1000جويلية  22المؤّرخ في  331لقد شّكــل المنشور رقم      

                                            
 .62،62، ص صمصدر سبق ذكرهالبوعزيز عبد الرزاق،  (1)
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 لحصاراء الممدحي اإلطار التنظيمي الذي يرجع إليه فالع الطاالق يلالخاّصة بتمو  يقر للصنادالمسيّ و 

 .(1)حيةالفالحية ومحافظي الغابات لتنفيذ برامج التنمية الفال

 اعــــطة في القـــــــوعلى هذا األساس، استفادت والية قالمة على غرار باقي واليات الوطن من دعم الدول     

تتمحور كانت أهّم توّجهات المخّطط الفالحية والريفية، و  الفالحي، وذلك في إطار المخطط الوطني للتنمية

دماج الصّ حول تطوير المنتجات المالئمة للمناطق الطبيعية به ناعات الغذائية، باإلضافة دف تكثيف وا 

 األعالفو  إلى تكييف أنظمة استغالل األراضي في المناطق البور وتحويلها إلى زراعة األشجار المثمرة

 .ذلك للتقليص من المساحات غير المستغّلةو والبقول الجافة، 

 رة الفالحة والتنمية الريفية إلىوزاوبناًء على ذلك، ارتأت مديرية المصالح الفالحية وتحت وصاية      

، حيث (1002-1000)تخصيص مبالغ مالية لتجسيد هذا المخّطط على أرض الواقع خالل الفترة 

الصندوق الوطني  عن طريق وتّمت عملية التمويل ،رمليون دينا 1.220 رهقد غالف ماليّ استفادت من 

حين تكّفل الصندوق الوطني لتنمية  ، في(1006-1000)خالل الفترة  للضبط والتنمية الفالحية

 (.1002-1006)خالل الفترة عملية الاالستثمار الفالحي ب

 يمكنهم االنخراط بالبرامج نوقد حّدد هذا المخّطط شروط المستفيدين من الدعم، أي األشخاص الذي    

 تعاونياتنظّمين في حين والمرّبين بشكل فردي وجماعي أو الم  الفالحية، حيث شمل كل من الفاّل 

 وجمعيات، باإلضافة إلى المؤّسسات االقتصادية العاملة في مجال نشاطات اإلنتاج الفالحي، وأيضا

 .(2)المؤسسات التي تعمل على تثمين أو تصدير المواد الفالحية والتغذية

 لتعزيز جاء 1001ة سنة ـــة الريفيمدت الحكومة برنامجا طموحا للتنمياعتوعلى صعيد التنمية الريفية،     

                                            
 .12ص، المصدر سبق ذكره(: 1002)هاشمي الطيب،  (1)
، والية ("0220-0222)الحصيلة اإلجمالية للمشاريع المدّعمة من طرف صناديق الدولة خالل الفترة "(: 1021)مديرية المصالح الفالحية،  (2)

 .، الجزائرقالمة
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يتمّكن  وذلك حّتىعزلة،  ثرر الريفي، وهو موّجه خّصيصا للبلديات والمناطق األكوّ ـطوتدعيم سياسة الت

 .في ديناميكية اإلنعاش االقتصادي للبالد ودعم برامج التنمية الريفية االندماجان من السكّ 

الحية إلى المخّطط الوطني للتنمية تحّول المخّطط الوطني للتنمية الف ،وكما تّمت اإلشارة إليه سالفا     

الفالحية والريفية بإدماج العالم الريفي، إذ يهدف إلى تحسين األمن الغذائي للعائالت الريفية، وباألخّص 

 :(1)من خالل ال يتأّتى ذلك إالّ الذين يعيشون في المناطق النائية، و 

 تحسين الظروف المعيشية للسكان؛ 

 زيز نشاطاتها اإلنتاجية؛تسوية المستثمرات الفالحية وتع 

 ترقية وتثمين الحرف الريفية المساندة للنشاطات الفالحية وتربية المواشي؛ 

 المالئمة لتثبيت سكان الريف، خاّصة بعد فرارهم ألسباب أمنية واقتصادية توفير الشروط. 

ون متعّددون، وهي مدّعمة فاألنشطة الموّجهة للتنمية الريفية متعّددة ومتنّوعة، إذ يقوم بانجازها متعامل     

المتعّلق بتنظيم  1001جويلية  23المؤّرخ في  112من طرف عّدة إدارات كما ينّص عليه المنشور رقم 

 .وتثمين مخّطط األعمال من أجل التنمية الفالحية والريفية

ال للتنمية تّم إطالق مشاريع جوارية للتنمية الريفية، وهي عبارة عن برنامج أعم ،وعلى هذا األساس     

مركزية، ة في إطار مسعى مرافقة المجهودات التي تبذلها اإلدارة الاّل موّجه إلى المجموعات الريفية المعنيّ 

 لرئيسية حولاوالذي يهدف إلى التحسين الدائم لمداخيلهم انطالقا من ظروف معيشتهم، كما تترّكز أهدافه 

تعزيز وتدعيم النشاطات االقتصادية األساسية لألسر، باإلضافة إلى  تحسين األمن الغذائي المستدام

يضاف لها التسيير ، وكذا األمالك في هذا الوسط، (صالزراعية، الغابية والرعوية على وجه الخصو )

 .الدائم للموارد الطبيعية

                                            
 .2، والية قالمة، ص("0213-0227)واإلستراتيجية الجديدة  (0227-0223)وارية المنجزة المشاريع الج"(: 1002)محافظة الغابات،  (1)
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 الطرق، اإلنارة)إنجاز عمليات ذات استعمال جماعّي  ةالريفي يةوع الجواري للتنمويتضّمن المشر      

 ممّولة عن طريق موارد الدولة، وكذا...( ، المياه الّصالحة للشرب، المنشآت التربوية والصّحيةالريفية

حدات تربية الحيوانات، المؤّسسات اآلبار، ورشات تثمين اإلنتاج، و )انجاز عمليات ذات استعمال فردي 

 .(1)م عن طريق الصناديق العموميةوالتي ت دع  ( الصغيرة لإلنتاج وتأدية الخدمات

 :(2)وبصفة عاّمة يقوم هذا المشروع على المرتكزات التالية     

 مبادرة المجموعات الريفية التي تشارك في كّل مراحل تحضير وصياغة برنامج النشاطات وفي تمويله 

مركزية في اّتخاذ قرارات مصادقة المجموعات الريفية بنفسها على المشاريع، ثّم من وتنفيذه، ونظام الاّل 

 الحصول على دعم الدولة؛بعدها و  ،الدائرة والوالي طرف رئيس

  شهر، مع إدماج المرأة في تحديد نشاطات التنمية  21عدم مجاوزة آجال تنفيذ النشاطات المقّررة مّدة

األشخاص أو األسر التي تعيش في  مالواجب القيام بها وتنفيذها، حيث أّن الفئات المعنية بهذا المشروع ه

تي ترغب في الرجوع إليه لممارسة نشاط اقتصادي فيه، كما يمكن تنفيذ هذا المشروع الوسط الريفي أو ال

 .في كّل البلدية أو في جزء منها

 مناهج تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية في والية قالمة: الفرع الثاني

 منهاد فة، حيث استضيائج مر بتحقيق نتة ية والريفيي للتنمية الفالحنالمخطط الوطلقد سمح تطبيق      

، رت عملية تنفيذه على مرحليتنج إذلالستفادة من أشكال الدعم المقّدمة،  لينالمسجّ  أغلبية المشاركين

 :(3)متبوعا ببرامج التنمية الريفية كما يلي

 

                                            
 .3،1، ص صالمصدر نفسه (1)
 .3، صالمصدر نفسه (2)
 .المصدر سبق ذكرهمديرية المصالح الفالحية،  (3)
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 (: 0226-0222)الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية  -أوال

 ع بهذافة التي من شأنها الدللكفيغ اية متكاملة على ايجاد الصلقد عمدت الدولة في إطار سياس     

المتعّلق  1000جويلية  02 المؤّرخ في 211-1000 رقم إلى األمام بمقتضى المقّرر الوزاري القطاع

التأهيل لالستفادة من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية، من أجل تنمية  شروطد بتحدي

وعلى هذا األساس فالصندوق . المواطن لتلبية حاجياته والحّد من النزوح الريفيعلى  شاملة تنعكس ايجابا

 .هاة قصد تطوير الوحيد لدعم االستثمار على مستوى المستثمرات الفالحي يعتبر الممّول

وعلى هذا األساس، تكّفل خالل هذه المرحلة الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية بعملية      

مليون  42,1.111بحوالي  المقّررة لتمويل برامج التنمية الفالحية حيث قّدرت اإلعتمادات المالية ل،التموي

من الحجم اإلجمالي للمبلغ المخّصص،  %63إلى ما يقارب  ةدينار، بينما وصلت نسبة المشاريع المنجز 

دينار من مبلغ  مليون 22,223مليون دينار، وبهذا بقي  20,2.432أي بقيمة اجمالية تقّدر بحوالي 

ملف،  2.130( المشاريع االستثمارية)وفي المقابل بلغ عدد الملّفات المعتمدة . %32الدعم، أي ما يمّثل 

 .حيث تّم الموافقة عليها بصورة كلية من طرف المصالح التقنية التابعة لمديرية الفالحة بالوالية

 التي تّم الحصول عليها من مديريةّلة و وحسب الحصيلة االجمالية للمشاريع االستثمارية الممو      

 يّ لر ّدات اعل اإلنتاج كمئم اقتناء وساـعم اإلنتاج الفالحي ودع، فإّنها تنّوعت بين ديةالمصالح الفالح

 :وهياكل التخزين والتحويل، وذلك كما يلي

 :في مجال اإلنتاج الفالحي .1

نظرا للطابع والخصوصية التي تتمّتع  ظي تكثيف اإلنتاج الفالحي بمخّصصات مالية معتبرة،لقد ح       

بلغ وقد تيجية في الوالية، ابها والية قالمة في مجال إنتاج الحبوب خاّصة، إذ يعّد من المحاصيل االستر 

مشروع  4.202المشاريع المعتمدة والموافق عليها من طرف المصالح التقنية لمديرية الفالحة بحوالي  عدد
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من اجمالي المشاريع المعتمدة والموافق  %26الحبوب، أي بنسبة تقارب استثماري في مجال تكثيف إنتاج 

 .هكتار 12.400مّست مساحة تقّدر بحوالي  حيثعليها، 

ي التشجير باهتمام كبير من طرف المصالح المحلية، حيث تّم إطالق ظوعلى صعيد آخر، ح     

 400هكتار، خّصص منها  2.120 نحور المثمرة على مساحة تقّدر بشجابرنامج استثماري لغرس األ

نسبة  تعدّ و  .من اجمالي المساحة الفالحية المستغّلة %6,0هكتار للحوامض، وهو ما يعني تشجير نسبة 

 222.332 نحوضعيفة مقارنة مع الحجم االجمالي لألراضي الفالحية المستغّلة بالوالية والتي تقّدر ب

 .هكتار

عبر إقليم الوالية من أجل تكثيف اإلنتاج وتحسين مردودية  كما تّمت الموافقة على إنجاز مشتلتين     

 .منها الهكتار الواحد من مختلف أنواع الخضروات، وذلك في السعي لتحقيق االكتفاء الذاتي

اإلنتاج الحيواني بنفس االهتمام،  ظي المجال اإلنتاج النباتي، لم يحومقارنة بالمشاريع المعتمدة ف     

تربية الحيوانات، إذ اقتصر التمويل في هذه الفترة بالرعوي وخصوصية المنطقة الطابع  على الرغم من

 .خلية نحل 4.660على مشاريع تربية النحل، حيث تّم تمويل اقتناء 

 :في مجال الري الفالحي .0

رشاش، ما  14مجموعة و 361الري بالرش، حيث تّم اقتناء  في هذا المجال تّم تمويل اقتناء عتاد     

 131وحدة، ما يغّطي  20عتاد الري بالتقطير فقد تّم تمويل اقتناء ل أّما بالنسبةهكتار،  2.220يغّطي 

 .هكتار

مشروع بالنسبة لآلبار  222مشاريع و 20 بنحوكما بلغ عدد المشاريع المتعّلقة بحفر اآلبار العميقة      

 . ّرك كمضّخاتمح 132اقتناء  حوض مائي، في حين تمّ  223دعم إنشاء تّم غير العميقة، و 

 .في الوالية ورفع المردود الفالحي المسقية تحقيق أهداف توسيع المساحاتذه العمليات من شأنها هإّن    
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 : في مجال التخزين والتحويل .3

لقد أعطى المخّطط الوطني للتنمية الفالحية أهمية بالغة لمشاريع التخزين والصناعة التحويلية      

بير في ضبط المنتوج الفالحي وتشجيع اإلنتاج وتحقيق االكتفاء الذاتي في الغذائية، نظرا لدورها الك

، باإلضافة إلى 3م 21.210مشاريع خاّصة بغرف التبريد بسعة  20المحاصيل االسترايتيجة، إذ تّم دعم 

وهو ما . آالف لتر يومّيا 20إنتاجية تصل إلى  ةدعم إنشاء أربع وحدات من معاصر الزيتون، وملبنة بقدر 

 .إلنتاج الفالحي والمساهمة في التنمية الفالحية وطنيااعطي دفعا قوّيا لهذه الوالية في مجال تكثيف ي

 الفالحية الوطني للضبط والتنمية الصندوقالممّولة في إطار  االستثماريةما يلي حصيلة المشاريع يوف     

  :(1006-1000)خالل الفترة 

 (0-2)الجدول 
في والية  لة في إطار الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحيةتثمارية المموّ حصيلة المشاريع االس

 (0226-0222)خالل الفترة  قالمة
 

 .الية قالمةلو الفالحية  من إعداد الباحث، اعتمادا على وثائق مقّدمة من طرف مديرية المصالح :المصدر                

 حجم المشاريع طبيعة المشاريع االستثمارية
 شعبة الحبوب
 خاليا النحل
 المشتالت
 :منهو عتاد السقي، 

 عتاد السقي بالرش-
 عتاد السقي بالتقطير-

 تمجّمع محّركات المضّخا
 األحواض المائية
 اآلبار العميقة

 اآلبار غير العميقة
 غرف التبريد

 معاصر الزيتون
 ملبنات

 (هكتار)غرس األشجار المثمرة 

4.202 
4.660 
01 
421 
360 
22 
132 
223 
20 
222 
20 
4 
2 

2.120 
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 (: 0220-0226)الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي  -ثانيا

 رّ ـة، بل استمية الفالحيط والتنمي للضبنمع الصندوق الوط 1006لم يتوّقف دعم الدولة عند سنة      

 .يـار الفالحة االستثميي لتنمطنول بصندوق جديد هو الصندوق الو الصندوق األ تعويضالدعم من خالل 

حجم المشاريع أّن  تبّين قالمة،لوالية وحسب األرقام والوثائق المتحّصل عليها من المصالح الفالحية      

الموافقة عليها جميعا، حيث بلغت  تمشروع، وتمّ  2.320 بلغ المعتمدة في إطار دعم هذا الصندوق

 ن دينار، في حين قّدرت اإلنجازاتمليو  62,122 نحو المّقررة لتمويل البرامج الفالحية االعتمادات المالية

 :وقد جاءت حصيلة المشاريع على النحو اآلتي .%02,22مليون دينار، ما يمّثل  21,124بنحو 

 :في مجال اإلنتاج الفالحي .1

 26.120مشروع في شعبة الحبوب، وذلك على مساحة تمتّد على  262تّم تمويل في هذا المجال،      

هكتار من  220 حوالي تّم غرس كماخلية نحل إلنتاج العسل،  1.240ى دعم اقتناء هكتار، باإلضافة إل

 .الحوامض تخّص هكتار  23األشجار المثمرة، منها 

 :في مجال الري الفالحي .0

 خاّص  روعمش 202واصل الصندوق الجديد دعمه للري الفالحي، حيث استفاد من تمويل الصندوق      

 33هكتار، والري بالتقطير لمساحة تصل إلى  232مساحة تصل إلى باقتناء عتاد الري بالرش يمّس 

هكتار، وهو ما يفّسر التوّجه الجديد للدولة نحو اعتماد أدوات الري المقتصدة للمياه للحفاظ على الثروة 

 .المائية

 :في مجال التحويل .3

 2.000نتاجية إلى على إنشاء ملبنة فقط، تصل طاقتها اإل اقتصر تمويل الصندوق في هذا المجال    

 ةـــــــــار، خاصّ ــــــــــــــة األبقـــــــــــوذلك من أجل دعم إنتاج الحليب، خاّصة وأّن والية قالمة تشتهر بتربي يومّيا، لتر
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 .الحلوب منها، وبالتالي استغالل الثروة الحيوانية بشكل يساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي في هذا المجال

  لتنمية االستثمار الفالحي الوطني الصندوقالممّولة في إطار  االستثماريةحصيلة المشاريع  ما يليوفي    

 (:1002-1006)خالل الفترة 
 (2-2)الجدول 

 في والية  لة في إطار الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحيحصيلة المشاريع االستثمارية المموّ 
 (0220-0226)خالل الفترة قالمة 

 

 .والية قالمةلديرية المصالح الفالحية من طرف ممن إعداد الباحث، اعتمادا على وثائق مقّدمة  :المصدر                      

صناديق الدولة في إطار المخطط لمشاريع المدّعمة من طرف لما يلي الحصيلة اإلجمالية وفي     

  (:1002-1000)الوطني للتنمية الفالحية خالل الفترة 

 (12-2)الجدول 
 مةفي والية قال الحصيلة اإلجمالية للمشاريع المدعمة من طرف صناديق الدولة

 (0220-0222)خالل الفترة 
 مليون دينار: الوحدة                                                                                      

 نسبة اإلنجاز حجم اإلنجازات المالية حجم اإلعتمادات المالية صناديق الدعم
الصندوق الوطني للضبط والتنمية 

 (0226-0222) الفالحية
42,1.111 20,2.432 63% 

الصندوق الوطني لتنمية االستثمار 
 (0220-0226) الفالحي

62,122 21,124 22% 

 %64 1.653,42 2.570,1 المجموع
 .المصدر سبق ذكرهمديرية المصالح الفالحية، : من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر

 حجم المشاريع الممّولة ة المشاريع االستثماريةطبيع
 شعبة الحبوب
 خاليا النحل

 عتاد السقي بالرش
 (هكتار)السقي بالتقطير 

 إنشاء ملبنات
 (هكتار)غرس األشجار المثمرة 

262 
1.240 
202 
33 
2 

220 
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 :تنفيذ برامج التنمية الريفية -ثالثا

انجاز على يتوّقف  الريفية التنمية مجال  في والريفية الفالحية للتنمية  الوطني المخّطط أهدافإّن تنفيذ      

الميزانيات القطاعية، )المشاريع الجوارية للتنمية الريفية، حيث يتّم تمويلها عن طريق الموارد العمومية 

لقروض البنكية ذات الفوائد المنخفضة الميزانيات المحلية، الصناديق القطاعية للمساعدة والدعم، ا

 .(1)(والمساهمات الشخصية ألعضاء المجموعات

ولضمان نجاح مخّطط برنامج التنمية الريفية، مّرت عملية التطبيق الفعلي لهذا األخير بخمس مراحل      

 :(2)متسلسلة كالتالي

 ات القطاع؛ وذلك لشرح مفاهيم عرفت هذه المرحلة في بدايتها نقاشا واسعا شمل إطار : المرحلة األولى

هذا البرنامج والمنهجية التي يجب اتّباعها استجابة للمهام الجديدة للقطاع، مع تعيين فرق للتحقيقات 

 ؛الميدانية

 تتمّثل في تكوين إطارات القطاع في كيفية إجراءات التحقيقات العائلية، وأسلوب :المرحلة الثانية 

ائيين في هذا فية بالمعهد التكنولوجي للغابات بباتنة من طرف أخصّ النقاش مع المجموعات الري ووسائل

المجال، كما تواصلت سلسلة من اللقاءات التكوينية لفائدة األعوان عبر المقاطعات واألقاليم تحت إشراف 

 ؛إطارات المحافظة

 في هذه  انية الريفية وطريقة توزيعهمتتمّثل في التعّرف على المجموعات السكّ : المرحلة الثالثة

ا كّل منطقة من حوافز وعوائق هالمناطق، مع التقّرب منهم لدراسة المعطيات الطبيعية التي تزخر ب

 ؛طبيعية

 عــــاالت المواطنين إلى مشاريـــــتكمن في نتائج التحقيقات الميدانية وبلورتها حسب انشغ :المرحلة الرابعة 
                                            

 .3، صالمصدر سبق ذكرهمحافظة الغابات،  (1)
 .2، صالمصدر نفسه (2)
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المشاريع ، وتحديد مصدر تمويل هذه عّي وتقييمهاجوارية حسب األولوية التنموية، وذلك بعد نقاش جما

 ؛من حيث نوع وتعّدد القطاعات

 ترتكز على تنصيب لجان المتابعة والتقييم للمخّطط الوطني للتنمية الفالحية: المرحلة الخامسة 

 .والريفية للدوائر والوالية

ضبط الت رّب األسرة، كما تّم األولويات ومطالب وانشغا االعتباراألخذ بعين وفي هذا اإلطار، تّم      

يفية واستصالح األراضي عن طريق كّل مشاريع التنمية لكّل القطاعات من خالل صندوق التنمية الر 

 .إليه سابقا، إذ يتكّفل هذا األخير بتمويل مشاريع التنمية الريفية مثلما أ شير االمتياز

 :التاليةالنتائج تسجيل  محافظة الغابات على أسفرت عملية التحقيقات العائلية التي قامت بها ولقد      

 (11-2)الجدول 
 نتائج التحقيقات الميدانية لمحافظة الغابات في إطار االستفادة 

 (0227-0223)من مشاريع التنمية الريفية خالل الفترة 
 العدد البيان

 البلديات المستهدفة
 المناطق المحصية
 المناطق المستهدفة
 المشاتي المستهدفة

 ائالت المستهدفةالع
 التحقيقات المستهدفة
 مجموعات الحوار

30 
61 
21 
240 
3.224 
4.241 
212 

 .2، صالمصدر سبق ذكرهمحافظة الغابات، : من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر                   

 12إعداد كّرس هذا العمل المتواصل وضع كّل الطاقات البشرية، حيث تّم في هذا اإلطار، فقد و     

وذلك من بين قنية للوالية، بلدية تّمت الموافقة عليها من طرف اللجنة التّ  10مشروع جوارّي موّزع على 

حيث تحّصلت هذه المشاريع من الحجم اإلجمالي المستهدف،  %62بلدية كانت مستهدفة، ما يمّثل  30
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 22المنجزة من طرف محافظة الغابات عدد المشاريع كذلك بلغ كما على اعتماداتها المالية وتّم انجازها، 

 2مشروع جواري، في حين قّدر عدد المشاريع المنجزة والمسّيرة من طرف مديرية المصالح الفالحية 

 .مشاريع جوارية

 30صدت أغلفة مالية هاّمة لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، إذ كّلفت وعلى صعيد آخر، ر       

إلى سنة  1003مشروع على مستوى الوالية منذ سنة  12اإلنجاز لمجموع  سة أشغال بعمليةمقاولة ومؤسّ 

تكّفل صندوق التنمية الريفية  ، حيثدينار 161.343.062الية قّدرت بـ بتكلفة مالية اجم ، وذلك1002

في  دينار، 213.612.302بقيمة مالية اجمالية قّدرت بنحو  االمتيازواستصالح األراضي عن طريق 

 .(1)%11,24از بــة انجــــــــد، أي بنســـــفقط من المبلغ المعتم دينار 246.211.236قيمته  حين استهلك ما

الفالحية والريفية، إاّل أّن  في إطار المخطط الوطني للتنميةشاريع الممّولة بالرغم من حجم المولكن      

 :منها تجسيد هذا المخّطط على أرض الواقع،ل التي صادفت هناك مجموعة من المشاك

  ّعن ، وذلك ناتج ط الوطني للتنمية الفالحية والريفيةنة للمخطّ ر ملحوظ في كل البرامج المكوّ تسجيل تأخ

دراك من طرف كلّ  ونقص في وسائل  ،سات المالية والمهنيةالفاعلين بما فيهم اإلدارة والمؤسّ  سوء فهم وا 

 ؛التأطير في المستثمرة ومن حولها

  ّى إلى ضعف كبير في المردود وعدم ا أدّ ممّ  ،عيةغتين التقليدية والتوسّ ز النشاط الفالحي بالصبتمي

 ؛عقلنة استغالل الموارد

  ل ى داخوحتّ  هاتباين، بل انعدام عالقة اقتصادية بين دائرة اإلنتاج وما قبلها وما بعدانحالل كلي و

 ؛دائرة اإلنتاج نفسها

 بدل طابعه الحقيقي كقطاع اقتصاديعاتق الدولة اع اجتماعي على ـــــــــالنظرة إلى القطاع الفالحي كقط 

                                            
 .6، صالمصدر نفسه (1)
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 ؛بنى على المبادرة والتجاوب مع الدور التأطيري للدولةي   خاّص 

  ؛بطرق بدائية خارج المقاييس االقتصادية وضعيفة النتائج والمردوديةممارسة النشاط الفالحي 

  ّونها، مّما حرمهم من ة على األراضي التي يستغلّ عدم حيازة الكثير من الفالحين على عقود ملكي

 ية من الدعم الفالحي، وعدم تمّكنعم، وهو ما قد يفّسر المبالغ المتبقالحصول على مختلف أشكال الدّ 

 ؛فضلون بالرّ يقاب  في نهاية المطاف ألّنهم  ،ح المعنيةالتقّدم لدى المصالمن هؤالء 

  ّة وذات الصلة؛تباطؤ في دراسة الملفات من طرف الجهات المعني 

 ة؛ات مكّونات الملف، وتتمّثل تحديدا في رخص الحفر التي ال تمنح إاّل بعقد الملكيّ تعقيد 

  ّالمصالح الفالحية أو  مستوى راسة والمتابعة، سواًء علىتذّمر كثير من الفالحين بسبب تعّدد لجان الد

 ؛مستوى البنوك على

 منها دالعدي انطالق وعدم المشاريع إلنجاز لةالمؤهّ  ساتالمؤسّ  غياب أو نقص. 

دفع بالدولة إلى وأخرى؛ كّل هذه النقائص التي كّلل بها المخّطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية      

ة على مقاربات جديدة تخدم أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تجّسد في سياسة تبّني سياسة جديدة مبنيّ 

 ي والريفي في تحقيق أهدافها؟فهل نجحت سياسة التجديد الفالح. التجديد الفالحي والريفي
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 (0213-0222)سياسة التجديد الفالحي والريفي للفترة : المبحث الثالث

، حيث يحّدد هذا 1002ترتكز هذه السياسة على قانون الفالحة التوجيهي الذي صدر في شهر أوت      

طارها العام بهدف تمكين الفالحة الوطنية من المساهمة  في تحسين األمن الغذائي القانون معالمها وا 

وبهذا سيتّم التطّرق إلى هذا القانون قبل الشروع في استعراض السياسة . للبالد وتحقيق التنمية المستدامة

 .الفالحية الجديدة وواقع تطبيقها في والية قالمة

 (0220 أوت) الفالحي التوجيه قانون: المطلب األول

 ،1002 أوت 3 في المؤرخ 26-02 الفالحي التوجه قانون على المصادقة تمّ  1002 سنة في     

 . عامة بصفة الريف وعالم للفالحة المستدامة التنمية محاور والذي سّطر

 :مضمون قانون التوجيه الفالحي -أوال

 في بالمساهمة لها تسمح التي الوطنية الفالحة عناصر توجيه تحديديتضّمن قانون التوجيه الفالحي      

 زيادة بتشجيع وذلك واالجتماعية، والبيئية وظائفها االقتصادية وتثمين للبالد ائيالغذ األمن تحسين

 الريفي والعالم الخصوص على للفالحة التنمية المستدامة وكذا االقتصادية التنمية جهود في مساهمتها

 ولضرورة لحاجة استجابة إذ يعتبر تجربة العشريتين األخيرتين، خالصة القانون يعّد هذاو  .العموم على

 منذ األول يعتبر إذ المدى، طوالمتوسّ  وتنظيمي يؤّطر المستقبل القريب قانوني توجيهي بنطاق تزويد البالد

 .(1)االستقالل

 :أهداف قانون التوجيه الفالحي -ثانيا

 :(2) اآلتية األساسية األهداف تحقيق إلى الفالحي التوجيه قانون يرمي     

                                            
 0220 غشت سنة 3 الموافق 1202 عام شعبان أول في مؤرخ 16-20 رقم قانون"(: 1002)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)

 .2الجزائر، ص، (46العدد )الجريدة الرسمية  ،الفالحي التوجيهإنشاء  يتضمن
 .6،2، ص صالمصدر نفسه (2)
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 الغذائي؛ األمن مستوى سينتح في الفالحي اإلنتاج مساهمة 

 اإلنتاجية، قدراته على المحافظة قصد الفالحة قطاع تأطير وألدوات للتنظيم محكم رتطوّ  ضمان 

 ذات للمياهيد الرش واالستعمال األراضي حماية نماض مع ،تهوتنافسي إنتاجيته في بالزيادة والسماح

 الفالحي؛ االستعمال

 ومستداما بيئيا، واجتماعيا، اقتصاديا مفيدا الفالحة رتطوّ  يكون أن يضمن تشريعي إطار  وضع 

 أجل من مجهودات الدولة في ركاءللشّ  اإلرادية المشاركة على تعمل التي ساهميةالتّ  النظرة ترقية ويضمن

 الوسط الريفي؛ وترقية االجتماعية الحماية قواعد تكريس ويضمن الفضاءات، كل تنمية

 ةمستمرّ  بصفة والحيوانية النباتية الفالحية للتنمية الئمالم الدولة دعم مبدأ تنفيذ مواصلة. 

 :(1)إلى الخصوص وجه على القانون هذا يرمي أعاله األهداف تجسيد وقصد     

 ّططات لمخوتنفيذ ا لتجسيد زمةالاّل  المالية الموارد من ااستراتيجيّ  قطاعا باعتباره الفالحي  القطاع تمكين

 والبرامج؛

 الفالحية اتالمستثمر  ديومة ضمان ،رمالئمة تسمح بالتطوّ  فالحية هياكل بواسطة عليها والمحافظة 

 المطلوب؛

 اإلناث؛ النزوية الحيوانات وكذا والشتائل، البذور إلنتاج النموذجية ودعمها للمزارع االعتبار إعادة 

 طار مستوى تحسين  إلحداث يةايجاب لظروف الدولة توفير طريق عن الريف انوسكّ  الفالحين معيشة وا 

 الريفية؛ للفضاءات مستدامة تنموية ديناميكية

                                            
 .6، صالمصدر نفسه (1)
 والحقول والبساتين  ،ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن ،ة تتشّكل من األمالك المنقولة وغير المنقولةي وحدة إنتاجيّ المستثمرة الفالحية ه

 .يةوكذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلّ  ،واالستثمارات المنجزة
 ،ويستفيد من أرباحها ،ويشارك في تسيير المستثمرة ،د أعالهويعّد مستثمرا فالحّيا كّل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فالحيا كما هو محدّ 

 .ويتحّمل الخسائر التي قد تترّتب عن ذلك



                                              ية املطبقة ضوء السياسات والربامج التنمو يفالتنمية الفالحية يف والية قاملة : الفصل الرابع

 (0202-0222)خالل الفرتة 

 

 
285 

 فيها؛ التشغيل وتطوير الفالحة في الشباب استقرار التشجيع على 

 خرائط  وضع طريق ة عنالمحليّ  المناطق وتثمين ،ةالمحليّ  ةالفالحيّ  اتالخصوصيّ  على المحافظة

 األراضي؛ هذه وقدرات تتناسب إنتاج أنظمة وتكييف ية،فالح

 المالئم مطالنّ  يدوتحد اريالعقّ  يمالتنظ في ّقةالد طريق عن وتثمينها اريةالعقّ  الثروة على ةظالمحاف 

 الفالحية؛ األراضي الستغالل

 الفالحي؛ ارالعقّ  تنظيم بإعادة أو/ و االستصالح بأعمال وتثمينها الفالحية القدرة بتوسيع السماح 

 الفالحية؛ المنتجات سالمة وكذا الحيوانية،و  النباتية يةالصحّ  الحماية تعزيز 

 القدرة  على والمحافظة الفالحين، مداخيل حماية أجل من الفالحية المنتجات ضبط في المساهمة

 األساسية؛ الفالحية المنتجات في خاصة للمستهلكين، الشرائية

 واإلنتاج؛ االستثمارات بتوجيه تسمح واقتصادية ومعيارية تنظيمية وآليات وسائل وضع 

 حصائي، واقتصادي وتقني ومعلوماتي الميإع نظام وضع  الفالحي؛ للنشاط مرافقته وضمان وا 

 واإلرشاد؛ والبحث المستمر والتكوين الفالحي التعليم مع تتناسب سياسة انتهاج على التشجيع 

 عصرنة ضمان إلى باإلضافة الفالحي، اإلنتاج وتكثيف الفالحية، المستثمرات عصرنة ضمان  

دماجها؛ وتكثيفها الفروع حسب الزراعية الصناعة  وا 

 ؛بالتدهور لمهّددةا المناطق في السيما اإلنتاج،أنظمة  بتكييف للتربة رشيد باستعمال السماح 

 الطبيعة  على والمحافظة منسجم تشجير بواسطة الجبلية المناطق في والريفية الفالحية التنمية ضمان

ومناطق  السهوب وحماية للمراعي، لنباتيا الغطاء تجديد إلى باإلضافة المنحدرة، األحواض وحماية

 الرعي؛

 الفالحية؛ األراضي لسقي وتثمينها المائية للموارد الرشيد االستعمال ضمان 
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 والطويل، المتوسط ينالمدي على األساسية التوجيهات دتحدّ  أداةً  الفالحي التوجيه يعّد مخّططوبهذا      

 حية مندمجة ومنسجمة ومستدامة علىضمن تنمية فالوتهيئة الفضاءات الفالحية واستغاللها بطريقة ت

 .(1)الوطني المستوى وعلى والمنطقة مستوى الوالية

 :ابعة لألمالك الخاّصة للدولةقانون استغالل األراضي الفالحية التّ  -ثالثا

 على قبّ طت   أّنها على نّص  حيث الفالحي، ارالعقّ  تأطير بأدوات أساسا الفالحي وجيهالتّ  قانون هتمّ ا     

 للملكية التابعة وتلك للدولة الخاصة لألمالك التابعة الفالحية الوجهة ذات واألراضي األراضي الفالحية

 كأرض فالحيه مصّنفة ألرض فالحيّ  غير استعمال كلّ  القانون هذا بموجب أحكام منعي   حيث ة،الخاصّ 

 استغاللمط ن ليشكّ  االمتياز عقد فإنّ  الفالحية األراضي استغالل نمط وبشأن. الفالحية الوجهة ذات أو

 .(2)للدولة ةالخاصّ  لألمالك ابعةالتّ  األراضي الفالحية

المؤرخ  03-20وعلى هذا األساس، تعّزز فيما بعد قانون التوجيه الفالحي بهذا الخصوص بقانون      

ك الخاّصة ابعة لألمالات استغالل األراضي الفالحية التّ الذي يحّدد شروط وكيفيّ  1020أوت  20في 

 التي للدولة ةالخاصّ  لألمالك ابعةالتّ  الفالحية األراضي القانون هذا تطبيق مجال يشملللدولة، حيث 

فادوا ستأي أعضاء المستثمرات الفالحية الفردية والجماعية الذين ا، 87–19 رقم للقانون خاضعة كانت

 عقد تحويلالفالحية المحّددة، بمعنى  نمط استغالل األراضي االمتيازإذ يشّكل من أحكام هذا القانون، 

 بموجبه تمنح عقد وهو؛ االمتياز حق إلى السابق القانون في به معمول كان الذي الدائم االنتفاع حق

 ةــــــلة المّتصـــابعة لألمالك الخاّصة للدولة، وكذا األمالك السطحيالتّ  ةالفالحيّ  راضياأل استغالل حقّ  الدولة

                                            
والرعوية والغابية الت الفالحيةجالما في متجانسة وتنموية طبيعية خصائص الواليات لها من مجموعة من مكون فضاء هي: المنطقة . 

وكذا المناطق الطبيعية  أساسي، اقتصادي الفالحي كنشاط للنشاط مخّصصة مساحات من ، ويتكونبناءً  أقل اإلقليم من جزء هو :الريفي الفضاء
 .والقرى والغابات

 .2،2، ص صالمصدر نفسه (1)
 .2، صالمصدر نفسه (2)



                                              ية املطبقة ضوء السياسات والربامج التنمو يفالتنمية الفالحية يف والية قاملة : الفصل الرابع

 (0202-0222)خالل الفرتة 

 

 
287 

دفتر  بناًء على (الملحقة بالمستثمرة والسيما منها المباني واألغراس ومنشآت الريمجموع األمالك ) بها

 سنويةأتاوة  عفللتجديد مقابل د سنة قابلة( 40)أربعون لمّدة أقصاها د عن طريق التنظيم شروط يحد  

ة كل عقد االمتياز لفائد ، كما يعدّ تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية

بمثابة  وهو قابل للتنازل والتوريث والحجز، ويعدّ  ،مستثمر صاحب االمتياز في الشيوع وبحصص متساوية

في الحصول على االمتياز على  األولويةوتعطي إدارة األمالك الوطنية  .(1)رهن لدى هيئات القرض

 :(2)الفئات التالية األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاّصة للدولة إلى

  ّين من المستثرة الفالحية ذات أصحاب امتياز متعّددين؛المستثمرين أصحاب االمتياز المتبق 

 المستثمرين أصحاب االمتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم؛ 

 لهم مؤّهالت علمية أو تقنية، ويقّدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفالحية وعصرنتها ناألشخاص الذي. 

ف يهد تحفيزي إجراء بكل الدولة تبادر ،الفالحية ستثمراتلما هياكل ينتحس بغيةار، و وفي هذا اإلط     

 الفالحية األراضي تجميع اتعمليّ  خالل من السيما ،فالحية مستثمرات تجميع على التشجيع إلى

 احبص ستثمريمكن للم الفالحية للمستثمرة االقتصادية النجاعة  مراعاة ومع هأنّ  غير، لالمتياز نوحةممال

، كما أّنه يتوّجب على فردية مستثمرة تشكيل يختار أن األعضاء دةتعدّ الم الفالحية  ستثمرةلما في االمتياز

عّدة مستثمرين أصحاب امتياز  تواجدالمستثمرين إدارة مستثمراتهم الفالحية مباشرة وشخصيا، وفي حالة 

 ن ممّثل المستثمرة الفالحية، وطريقة يتوّجب عليهم تحديد العالقات فيما بينهم، والسيما طريقة تعيي

 .(3)يضاف لها توزيع واستعمال المداخيلم في أشغال المستثمرة الفالحية، مشاركة كّل واحد منه

 اطــــــــــه في النقــــن في سابقــــــــات التي جاء بها هذا القانون والتي لم تكـــــر بعض االيجابيــــــــــويمكن حص     
                                            

 0212 ت سنةغش 12 الموافق 1231 عام انرمض 2 في مؤرخ 23-12 رقم قانون"(: 1020)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  (1)
 .2،4الجزائر، ص ص، (46العدد )الجريدة الرسمية  ،ة التابعة لألمالك الخاّصة للدولةالفالحي استغالل األراضي يحّدد شروط وكيفيات

 .6، صالمصدر نفسه (2)
 .2، صالمصدر نفسه (3)
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 :(1)التالية

  ّنشاط إلى الفالحية األرض طبيعة تغير إلى لجأوا والذين 21-22قانون  من المستفيدين إقصاء يتم 

 يكشف فهو وبالتالي بالتزاماته، االمتياز صاحب المستثمر من إخالل كل عند االمتياز عقد آخر، وفسخ

 جميع إلجراءا هذا يشمل أن بشرط طبيعتها، عن الفالحية لألراضي التحويل عمليات من اآلالف

 استثناء؛ دون المستفيدين

  ّالسياسة لتعزيز استخدامها ثمّ  ومن ،عوائد شكل في اإليجارات تحصيل من الدولة القانون هذا نيمك 

 ؛يةفالحال

 من البنوك لدى رهون تقديم حق لصاحبه ليخوّ  االمتياز عقد الفالحي، النشاط تمويل شروط لتحسين 

 القطاع تحديث في همايس اممّ  قبل، من ممكنا يكن لم والذي المصرفي االئتمان على الحصول أجل

 ي؛فالحال

 تمويل في يسهمون الجزائرية الجنسية يحملون شركاء مع ايحصر  يشتركوا أن ينللمستغلّ  يمكن 

 والسماح للدولة، ابعةالتّ  األراضي استخدام لحقوق سوق إنشاء يتيح اممّ  شراكة، عقد طريق عن المستثمرة

 القدرات أو المهارات يملكون ال الذين ألولئك بالنسبة األرض بحركة األقل على نظريةال الناحية من

 األراضي؛ هذه الستغالل

 ةيربح ثرأك مزارع اءــــإنشمن شأنه أن يساهم في  االمتياز محلّ  الفالحية المستثمرات تجميع عملية، 

 .فالحية الحديثةال األساليب استعمال لويسهّ 

 الم األساسية لسياسة التجديد الفالحي والريفيالمع: المطلب الثاني

 القطــــــاع اشــــة الجزائرية إلنعـــــــة جديدة للحكومـــرؤي (PRAR)ة التجديد الفالحي والريفي ــــّد سياســــــتع     
                                            

 ،("1202/0222)الفالحي الجزائري خالل الفترة تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤّثرة على قيمة الناتج المحلي "عماري زهير،  (1)
  .12،16المصدر سبق ذكره، ص ص
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 ، حيث تعّد امتدادا للسياسة السابقة(1024-1020)لفترة ل ميةإطار المخّطط الخماسي للتن في الفالحي

كان اإلعالن الرسمي عليها من خالل خطاب قد والمتمثّلة في المخّطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية، و 

في والية بسكرة في إطار الندوة الوطنية للتجديد الفالحي والريفي،  1001فيفري  12رئيس الجمهورية في 

 .(1)تيجيات تنفيذهااالذي وضع أسسها واستر 

 اسة التجديد الفالحي والريفيأهداف سي: الفرع األول 

، 1001رع في تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي من قبل وزارة الفالحة والتنمية الريفية في سنة ش       

السياسة  لضمان الغذائي األمن تحقيق توافق وطني حول مسألة على يقوم السياسة أساس هذه وكان

 اجــاإلنت ازــجه عصرنةو المبادرات والطاقات،  تحرير على تستند كما والتماسك االجتماعي، الوطنية

 .البالد عليها تحتوي التي القدرات الكبيرة وترجمة

، إذ يحّدد هذا 1002على قانون التوجيه الفالحي الذي صدر في شهر أوت هذه السياسة وترتكز      

طارها العام بهدف تمكين الفالحة الوطنية من المساهمة  في تحسين األمن الغذائي القانون معالمها وا 

 .(2)للبالد وتحقيق التنمية المستدامة

 :(3)وتتمّثل األهداف االستراتيجية لهذه السياسة في العناصر التالية     

 التحسين المستدام لألمن الغذائي؛ 

 التنمية المتوازنة لألقاليم الريفية؛ 

  ّر وحماية الثروات الطبيعيةمكافحة التصح. 

 دف األساسي الذي تتّبعهـد على الهس، تؤّكد سياسة التجديد الفالحي والريفي من جديوعلى هذا األسا     
                                            

 :لمزيد من التفاصيل حول خطاب الرئيس الذي أعلن فيه عن أسس سياسة التجديد الفالحي والريفي، يرجى اإلّطالع على الرابط (1)
http://www.minagri.dz/mesures_du_president_de_la_republique.html#          (22/22/8222 )  

 .2، الجزائر، ص"-التجديد الفالحي والريفي-االستثمارات والشراكة في الميدان الفالحي بالجزائر"(: 1020)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (2)
(3)

 MADR, (2013):  "le renouveau rural évaluation de la mise en œuvre des contrats de performance", 

16éme réunion d’évaluation des cadres le 06/01/2013, Algérie, p8. 

http://www.minagri.dz/mesures_du_president_de_la_republique.html
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 شديد علىن الغذائي الوطني مع التّ ائم لألمالسياسات الفالحية المتعاقبة منذ االستقالل، أي التدعيم الدّ 

 ل االستراتيجيةيتجّلى ذلك من خالضرورة تحّول الفالحة إلى محّرك حقيقّي للنمو االقتصادي الشامل، و 

 ف الفاعلين الخواصالمقّررة في التقليل من نقاط الضعف وتطوير نقاط القوة بفضل اإلشراك القوّي لمختل

 . (1)ين، وترقية بروز حكامة جديدة للفالحة واألقاليم الريفيةوالعموميّ 

 :(2)ويتأّتى ذلك من خالل النقاط التالية     

 أدنى من ط حدّ متوسّ  لضمان (حليب صلب، قمح) االستهالك اسعةالو  المواد من الوطني اإلنتاج زيادة 

 االحتياجات؛ من %22بنحو  غطيةمعدل التّ 

 البذور، استخدام المكننة، التخصيب،) الفالحية المستثمرات في كنولوجيالتّ  مالتقدّ  ونشر عصرنة 

 ؛(نةالمحس   اتموّرثال

 والخدمات؛ بالمدخالت الفالحة نوتموي، الوطني اإلنتاج وتسويق جمع شبكات وتنظيم عصرنة 

 مثل الواسع االستهالك ذات اإلنتاج فروع حلقات مختلف يجمع المهن، بين فيما ضبط نظام وضع: 

 وق؛السّ  استقرار شروط وخلق ...اللحوم البطاطا، زراعة الزيتون، الحبوب، الحليب،

 100حوالي  مقابل 2014 آفاق في هكتار مليون 1,6 باستهداف الفالحي، الري أنظمة وتوسيع تعميم 

 ؛(2009سنة بداية تنفيذ السياسة )ألف هكتار 

 من  االحتياجات يةتغط يخّص  فيما الذاتي االكتفاء إلى بالوصول تسمح التي الوطنية القدرات تنمية

 الجينية؛ والمحّسنات والشتالت البذور

 الريفية، منسجمة ومستدامة لألقاليم متوازنة تحقيق تنمية. 

                                            
 .2، المصدر سبق ذكره، ص"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (1)

(2)
 MADR, (2010): "Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en Algérie et du 

programme quinquennal (2010-2014)", Algérie, p1. 
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 ركائز سياسة التجديد الفالحي والريفي: يالفرع الثان

 لتجديد الفالحي، التجديد الريفي،ا: تقوم سياسة التجديد الفالحي والريفي على ثالث ركائز أساسية     

 .والدعم التقني دعم القدرات البشرية

 :التجديد الفالحي -أوال

 ضمان بصفة دائمة األمن الغذائيجديد الفالحي على البعد االقتصادي ومردود القطاع ليرّكز التّ      

 فرع، وذلك لتصويب فهو يشّجع تكثيف وعصرنة اإلنتاج في المستثمرات واندماجها في مقاربةللبالد، 

 اجتسلسة من اإلنالول امة القيمة المضافة طــاع حول إقطزة في القدة المنجيالعدارات مم االستثـدع أعمـال

 .إلى االستهالك

ئم و داـمالفروع من أجل ن نةوعصر  نيج الفاعلماأّن هذه الركيزة تهدف إلى اند ر اإلشارة إلىجدوت     

 . ومدعم لإلنتاج الفالحي وداخلي

 ،الحبوب: وفي اإلطار نفسه، تّم اعتبار حوالي عشرة فروع ذات االستهالك الواسع ذات أولوية، وهي     

 .ة الزيتون والّنخيل، البذور، الشتائلاللحوم الحمراء والبيضاء، البطاطا، الطماطم الصناعية، زراع

 ذات الفالحية نظام ضبط المنتجات: وهما الفالحي لإلنتاج يصاخصّ  نجزاأ   انآخر  نعامال أضيف ثم     

يل مداخ ةحماي نماوض المنتجات عرض واستقرار لتأمين 2008 سنة وضع ع الذيسالوا االستهالك

 .(1)الفالحية التمويل والتأمينات يفوتكي نةلثاني في عصر االستهالك، ويتمّثل ا عند واألسعار حينالفاّل 

 :(2)تتمّثل في اآلتي ولتجسيد سياسة التجديد الفالحي عمليا، تّم اعتماد ثالثة برامج عملية     

                                            
  دخالت، تدعيمدي مإنتاج فالحي، مورّ )اندماج فروع اإلنتاج هو نظام يهدف إلى جمع مختلف الفاعلين الحاضرين طيلة حياة فرع من الفروع-

وتزويدهم بأدوات الحوار والضبط وترقية التجهيزات والقدرات البشرية من أجل تسيير .( ..نصائح، نقل، تحويل، صناعات فالحية غذائية، تسويق
 .أفضل لحركة الفرع

 .2، المصدر سبق ذكره، ص"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (1)
(2)

 MADR, (2010): "Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en Algérie et du 

programme quinquennal (2010-2014)", Op.cit, pp2,3. 
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 إطالق برامج التكثيف والتحديث التي تهدف إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، وأيضا تكامل الفروع المعنية ،

الحبوب، الحليب المجّمع، البقول الجاّفة، البطاطا، زراعة الزيتون، الطماطم  :البرامجهذه  تستهدف إذ

 تحقيق هذه البرامج يتوّقفكما أّن . ناعية، األشجار المثمرة، زراعة النخيل، اللحوم الحمراء والدواجنالصّ 

تاج البذور، الشتائل على تعميم األنظمة المقتصدة للمياه، تنمية الموارد الغذائية للماشية، تطوير إن

 وتعزيز القدرات اإلدارية لمختلف سميد،الجينية، باإلضافة إلى تطوير استخدام المكننة والتّ والمحّسنات 

 ؛لينالفاع

 الضبط  نظام تطبيق(SYRPALAC )المنتجات عرض وتثبيت تأمين إلى جهة من يهدف والذي 

يهدف أخرى  من جهة، و (والبطاطا الزيوت م،واللحو  الحليب، الحبوب،)الواسع  ذات االستهالك الغذائية

 المبرمجة األنشطة تكون أن يجب الهدفين هذين ولتحقيق ،والمستهلكين الفالحين مداخيل حمايةإلى 

 ؛المذابح روتوفّ  الفالحية، المنتجات لتخزين كأماكن للضبط الضرورية األدوات تعزيز تستهدف

 الفالحية، واآلالت اتالمعدّ  لشراء الرفيق كقرض ئدفوا بدون قروض إطالق خالل من آمنة بيئة إنشاء 

 التعاضدية ودعم وتعزيز الفالحية، والكوارث المردودية انخفاض من الحدّ  أجل من فّعالة تأمينات ووضع

 .المهنية ماتوالمنظّ  الريفية الجوارية،

 :التجديد الريفي -ثانيا

 للبالد ضمن يةالتنمية االقتصاد يةترقالتجديد الريفي بهدف  سةسيا تجسيد في الجزائر شرعت     

 ي والتنميةاستراتيجية تشاركية تجمع كّل العالم الريفي، إذ تستند هذه السياسة على إشكالية الحكم المحلّ 

 .وابط االجتماعيةتقوية الرّ كذا و  ،مركزيةالمستدامة واإلنصاف في االستفادة من الخدمات القاعدية الاّل 

 ازــــــــحيث تّم انجة، ــــــــق تنمية منسجمة ومتوازنة ومستدامة لألقاليم الريفيـــإلى تحقييهدف هذا البرنامج      
                                            

 ذلك في إشارة إلى الهدف ، و "ال تكون التنمية مستدامة إاّل إذا مّست جميع األقاليم بدون إقصاء وبدون تهميش: "تحمل هذه السياسة الشعار
 .الرئيسي لها وهو تحقيق التنمية المستدامة للوسط الريفي الذي تّم تهميشه في وقت مضى
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إنشاؤها من األسفل نحو  تمّ جديد الريفي من خالل البرامج الوالئية للتنمية الريفية المتكاملة التي سياسة التّ 

بين المحليين والمواطنين والهيئات تحت المسؤولية المشتركة لمصالح اإلدارة المحلية والمنتخ األعلى

، حيث كانت (1)(PPDRI) المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة الريفية، وقد نتج عن ذلك إطالق

 .(2)لها االنطالقةأّول ما اعتم دت هذه المشاريع ونقطة  1006سنة 

 ة المشتركة بين وزارة الفالحةتنظيميّ ة والصوص القانونيّ زت هذه االستراتيجية بالنّ ز  ع   1002وفي سنة      

غيرة سات الصّ ة، السكن والعمران، المؤسّ ة مع وزارة الماليّ ة والجماعات المحليّ ة ووزارة الداخليّ والتنمية الريفيّ 

ناعات التقليدية، وكذا بنك الفالحة والتنمية الريفية لتسيير المشاريع الجوارية للتنمية والمتوسطة والصّ 

تجدر اإلشارة إلى أّن أهمية المشروع ذاته و  .مجة، بعد تدارك النقائص وتصحيح طرق التنفيذالريفية المند

ال قبل التبّني ين أنفسهم أوّ ان األرياف من طرف المعنيّ الذي ينطلق من فكرة تصّور للتكّفل بانشغاالت سكّ 

 .(3)فاإلنجاز مع المتابعة والتقييم... والقبول النهائي

 ر التيـجديد الفالحي في أهدافه وفي مداه، فهو يستهدف كل األسالريفي أوسع من التّ  جديدويعتبر التّ      

 اجـــتعيش وتعمل في الوسط الريفي، وخاّصة الذين يعيشون في المناطق التي تتمّيز ظروف المعيشة واإلنت

 (.الجبال، السهوب، الصحراء)فيها بصعوبة أكثر 

الجماعات المحلية، الجمعيات والمنّظمات )الفاعلين المحليين  جديد الريفي العديد منشرك التّ وي       

ون، المصالح التقنية واإلدارية، هيئات سات غير الفالحية، الحرفيّ المهنية، المستثمرون الفالحيون، المؤسّ 

                                            
 اإلدارة مصالح بين فيها ةالمسؤوليّ  عوتتوزّ  أعلى، إلى أسفل من بنىت   وجامعة مندمجة مشاريع المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة هي (1)

الريفية  ماتالمنظّ  ان الريف،سكّ  من جماعية أو فردية سواءً  بفكرة الجوارية المشاريع وتنطلق .الريفية ماتوالمنظّ  والمواطنين خبينوالمحليين المنت
 في الجوهري العنصر تعتبر حيث السكان، بضرورة مساهمة تدعو أي محلية، إدارات أو البلدي الشعبي المجلس أو (مهنية تنظيمات جمعيات،)

 .واالستثمار التنمية أعمال واستمرار واالجتماعية الدائمة التنمية االقتصادية أسس أحد وتشّكل رية،الجوا مبدأ
 (10/02/1023)    :، على الموقع"العرض العام لسياسة التجديد الريفي"وزارة الفالحة والتنمية الريفية، : انظر في ذلك  (2)

http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/presentation_a0.htm 
، والية قالمة، (0العدد ) مجلة ماونة، "الفالحة بين سياسة تجديد االقتصاد الفالحي والتنمية الريفية"(: 1001)المجلس الشعبي الوالئي،  (3)

 .21صالجزائر، 

http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/presentation_a0.htm
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وبالرغم من أّن الفالحة تبقى إحدى المكّونات الرئيسية للنشاط االقتصادي للمناطق ...(. التكوين والقرض

الحرف، الماء )ريفية؛ يوّسع التجديد الريفي مجال تطبيقه إلى قطاعات النشاط األخرى في الوسط الريفي ال

 .(1)بالترقية ما بين القطاعات...( الصالح للشرب، الطاقة الكهربائية، تثمين الموروث الثقافي

 :(2)أهداف أساسية أربعة خالل من السياسة هذه وتتجّسد     

 ؛(والقصور والمشاتي والمداشر القرى تطوير(األرياف  انسكّ  معيشة ظروف تحسين 

 المداخيل؛ تحسين لضمان الريفي الوسط في االقتصادية شاطاتالنّ  تنويع 

 وتثمينها؛ الطبيعية الموارد على الحفاظ 

 يالمادّ  وغير يالمادّ  الريفي التراث وتثمين حماية. 

تسيير الدائم للموارد الطبيعية باالعتماد على البرامج ويتّم تنفيذ هذه األهداف التي تدخل في إطار ال     

 :(3)التالية والتي تعّد كأهداف فرعية

 حماية األحواض المنحدرة؛ 

 تسيير وحماية الثروات الغابية؛ 

  ّصحر؛مكافحة الت 

  ّة واستصالح األراضيحماية الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمي. 

 :الدعم التقنيبرنامج تعزيز القدرات البشرية و  -ثالثا

 ن لالندماج في تنفيذ هذه السياسةتأتي هذه الركيزة كرّد على الصعوبات التي يواجهها الفاعلو      

  .الجديدة، إذ يّتجه هذا البرنامج إلى كل فاعلي التجديد الفالحي والريفي

                                            
 .6، المصدر سبق ذكره، ص"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"لريفية، وزارة الفالحة والتنمية ا (1)

(2)
 MADR, "le renouveau rural évaluation de la mise en œuvre des contrats de performance",  Op.cit, p4. 

 .2ص المصدر نفسه،وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (3)
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 :(1)تحقيق العناصر التالية لىإهذا البرنامج ويهدف      

 ية؛عصرنة مناهج اإلدارة الفالح 

  االستثمار في البحث والتكوين واإلرشاد الفالحي من أجل تشجيع وضع تقنيات جديدة وتحويلها السريع

 في الوسط اإلنتاجي؛

  ّية والبشرية لكّل المؤّسسات والهيئات المكّلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع؛تعزيز القدرات الماد 

  ّوالرقابة  ،ومصالح تصديق البذور والشتائل ،نباتيةقابة والحماية البيطرية والصّحة التعزيز مصالح الر

 .التقنية ومكافحة حرائق الغابات

إنتاج )التكوين : ويتمحور البرنامج حول مختلف أشكال تقوية القدرات البشرية في الميادين التالية     

مة ة مدعّ ، خبرة استشارية متخّصصة، مرافقة جواري(عتاد وعروض تكوين بما يتالءم وحاجيات الفاعلين

مستهدفة، أنظمة اإلعالم اإلحصائي، اليقظة االستراتيجية لمواكبة العصر، بحث وتنمية، االّتصاالت 

 . (2)لتحسيس وتجنيد الفاعلين وإلرشاد المعارف والمساهمة في الحوار السياسي

 متخّصص، دمعه 23 بنحو والمقدرة للدولة التابعة كوينالتّ  معاهد تنفيذه لمختلف مهمة كما أوكلت     

 والممارسات، األداء مستوى ورفع معارفهم تقوية بهدف الفئات هذه لصالح تكوينية إعداد برامج حيث يتمّ 

من لقاءات  ةالمعنيّ  الفئات تستفيد حيث الفالحي، اإلرشاد جهاز في العملية هذه دمج مع وذلك بالموازاة

سداء ةوتوعويّ  ةتحسيسيّ  أيضا  التقني البشرية والدعم القدرات تأهيل جبرنام ويعتمد .للفالحين المشورة وا 

مندمجة  خطة ضمن وذلك ،العالي والتعليم المهني التكوين غرار على األخرى التكوينية القطاعات على

المعاهد  على الخطة ترتكز كما. والتسييرية الفالحية للتقنيات التطبيقي األداء مستوى رفع في تساهم

                                            
(1)

 MADR, (2010): "Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en Algérie et du 

programme quinquennal (2010-2014)", Op.cit, p5. 
 .2، المصدر سبق ذكره، ص"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (2)
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الفالحيين  المرشدين ذلك في الوطني بما المستوى على ةمحطّ  62 عددها غالبال اتهامحطّ  بمختلف التقنية

المقدر  الغابات لمصالح ابعينطين التّ المنشّ  وكذا الوطني، المستوى على مرشد 2.322 عددهم البالغ

 .(1)ةــــالريفي للتنمية ةـــــالجواري المشاريع وتسهيل انجاز متابعة عملية ونيتولّ  إذ ،طمنشّ  2.021 ـب عددهم

 ميكانيزمات تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي: المطلب الثالث

لواقع، تّم اّتخاذ آليات متعّددة لتحقيق أهداف سياسة التجديد الفالحي والريفي وتجسيدها على أرض ا     

 .األشكال، تمّثلت في وضع اآللية المالية، وكذا البرامج الكبرى لتفيذ هذه السياسة

 استراتيجيات تمويل سياسة التجديد الفالحي والريفي: الفرع األول

الخماسي لقد سّجل تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي في مرحلتها األولى في إطار المخطط      

مليار دينار من األموال العمومية،  2.000 غالف مالي قّدر بنحوتجنيد ( 1024-1020)للتنمية للفترة 

مليار دينار سنويا  130حوالي سنويا، ليصبح الغالف االجمالي فيما بعد ينار مليار د 100أي ما يعادل 

 :(2)وكانت موّزعة كاآلتي. بعد إعادة التقييم

 ؛(%20)مليار دينار  260 :برنامج تجديد االقتصاد الفالحي 

 ؛( %22)مليار دينار  41 :برنامج تجديد االقتصاد الريفي 

 (.%21)مليار دينار  12 :التقني برنامج تقوية القدرات البشرية والدعم 

 :والشكل الموالي يوّضح ذلك     
 

 

                                            
، "ر االستثمارية في القطاع الفالحي ضمن برامج النمو واإلنعاش االقتصاديين بين الواقع والطموحمشاريع الجزائ"(: 1023)حفناوي أمال،  (1)

( 0221/0212)تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة الملتقى الدولي حول 
 .11،12ص صالجزائر، ، 2ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، كلي1023مارس  21و  22المنعقد يومي 

 .12، صالمصدر سبق ذكره، "-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (2)
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 (0-2)الشكل 
 مخّصصات سياسة التجديد الفالحي والريفي 

 
 :، اعتمادا علىمن إعداد الباحث :المصدر                 

 .12، المصدر سبق ذكره، ص"-عرض وآفاق-الحي والريفيمسار التجديد الف"وزارة الفالحة والتنمية الريفية، -                                  

عم األسعار عند صت أكبر حّصة من الميزانية لتجديد االقتصاد الفالحي، خاّصة لدص  لقد خ       

همية، ولكّنها في الحقيقة ال تعكس إاّل أالحّصة المتعّلقة بتجديد االقتصاد الريفي أقّل  االستهالك، وتبدو

لقطاع الفالحي، إذ أّن هناك مساهمات القطاعات الوزارية األخرى في الوسط الريفي، الدعم الذي يقّدمه ا

والمالحظ . باإلضافة إلى الموارد المالية التي تدخل في ميزانيات البلديات، والتي يجب أخذها في الحسبان

يزانية، وهو فقط من الم %21ث والتكوين الذي خّصصت له لدولة لم تول اهتماما كبيرا بالبحكذلك أّن ا

 .ةـــــأمر يستدعي التساءل رغم التركيز الشديد في الخطاب السياسي على أهمية البحث والتكوين في الفالح

لح م لصاعــي، فقد تطّور الدحالمالي للقطاع الفال عمالدّ  يقصناد عت، تنوّ وفي سياق آخر     

 :(1)الخاّصة في اآلتي ان األرياف، وتمثّلت الصناديقومتعاملي الفروع وسكّ المستثمرين 

 الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي؛ 

 الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي؛ 

 صندوق حماية الصّحة الحيوانية وحماية الصّحة النباتية؛ 
                                            

 .المصدر نفسه (1)

70% 
18% 

12% 
 برنامج التجديد الفالحي

 برنامج التجديد الريفي

برنامج دعم القدرات 
 البشرية والدعم التقني
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 صندوق الضمان ضّد الكوارث الفالحية؛ 

 صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق اإلمتياز؛ 

 ة التصّحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب؛صندوق مكافح 

  ّين الفالحيينالصندوق الخاص لدعم مرّبي الماشية وصغار المستغل. 

 %30عادة من )وتستعمل هذه الصناديق إلعانة جزء من االستثمارات المنجزة من طرف المتعاملين      

عالوات التحفيز على من نسب الفوائد على القروض ك %200، مع التخفيض إلى غاية (%20إلى 

كتخصيص خاّص لضبط األسواق، باإلضافة إلى تقوية القدرات  أو على تثمين المنتوجات أوالنوعية 

المخّصصة للمتابعة والتقييم واألنظمة المعلوماتية، مّما يساهم في اإلستعمال الفعلي للصناديق 

 .(1)العمومية

 والتي كّللت السياسة، لهذه المرافقة واإلجراءات ابيرالتد من سلسلة إطالق تمّ وفي هذا اإلطار، فقد      

 والتمويل، العقار فيما يخص الثروات م ول دي لتأمين الجديدة إلنجاح اإلستراتيجية الضرورية اآلليات بوضع

 :(2)ويمكن حصرها في النقاط التالية

 ة؛الريفي ولألنشطة للفالحين م وّجه القروض لضمان صندوق إنشاء 

 القطاعات عن الصادرة األجهزة خالل من المواشي وتربية بالفالحة المرتبطة تالخدما تحسين 

 ؛...المهنيين التعليم والتكوين االجتماعي، والضمان التشغيل العمل، :ىاألخر 

 إنشاء العديد من القروض التمويلية: 

 الجديدة؛ الفالحية المستثمرات إنشاء لمرافقة الميّسر القرض 

 الشعبة؛ ومقاربة الفالحية المواد ضبط أنظمة لتعزيز رالميسّ  اإلّتحادي القرض 
                                            

 .11،12، المصدر سبق ذكره، ص ص"-عرض وآفاق-لريفيمسار التجديد الفالحي وا"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (1)
 .6الجزائر، ص، "مقترحات لتفعيل اإلنتاج الفالحي عن طريق التشبيب واستحداث مناصب شغل"(: 1022)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (2)
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 الفالحة؛ وعصرنة مكننة لتدعيم اإليجاري القرض توسيع 

 السنوية الفالحية الحمالت وتأمين لتدعيم فوائد بدون الرفيق قرض توسيع.        

 رة والمستعملة مناألدوات المطوّ  وبناًء على ذلك، وضعت الوزارة الوصّية إطارا تحفيزيا يشتمل على     

 :(1)طرف اإلدارة في قيادة عملها الريادي، وتتمّثل أساسا في

  اإلطار التشريعي والتنظيمي والمعياري الذي يجب تكييفه مع السياسة الجديدة وتطويره حسب الحاجيات

 المتلّقاة؛

 ميكانيزمات التخطيط التساهمي والتمويل العمومي للقطاع الفالحي؛ 

 لضمان األمن الغذائي؛ تدابير ضبط األسواق 

 الميكانيزمات المختلفة لضمان الحماية والرقابة باسم كل المواطنين؛ 

  للبرمجة، وتنسيق ومتابعة وتقويم السياسات والبرامج ( خاّصة وعمومية)تنشيط الفضاءات المختلطة

 .والمشاريع

 برامج تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي: الفرع الثاني

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

 :(2)النحو اآلتي

 : اإلنتاج تكثيف برنامج -أوال

إلى  صلت إنتاج الحبوب زيادة في تحقيق إلى (1024-1020) الفترة خالل البرنامج هذا يهدف     

 إلى ســـاأسا يسعى ذا البرنامجـــــــح، فهــــــالقم منتوج من تكون منها قنطار مليون 4,34 قنطار؛ مليون 1,22

                                            
 .2، صالمصدر نفسه (1)

(2)
 Djaouti M'hand, (2010): "Renforcement des capacités des acteurs de la filière céréales en Algérie dans le 

cadre d'un partenariat Nord-Sud-Cas de la wilaya de Sétif-", Série Master Of Science (n° 106), Institut 

Agronomique Méditerranéen de Montpelier, CIHEAM, pp117,118. 
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 .القطاع وتكامل واإلنتاجية اإلنتاج ةادـزي قـــتحقي 

  :)والشتالت البذور(ص المتخصّ  البرنامج -ثانيا

 :التالية األهداف تحقيق إلى البرنامج هذا يسعى     

 برامج احتياجات مختلف تلبية تستطيع يدةالج وعيةالنّ  ذات والشتالت البذور من تغطية لمعدّ  ضمان 

 التكثيف؛

 دة؛وعية الجيّ النّ  ذات والبذور الةالفعّ  األنواع توفير طريق عن الجيني رالتطوّ  من الفالحين إفادة 

 نطالقلإل النباتية المواد من إستراتيجية احتياطات إنشاء طريق عن األمان مخزون ضمان. 

 : المياه تصاداق نظم طريق عن السقي برنامج -ثالثا

 462.000 على مساحة المنتشرة الحقول المياه في اقتصاد نظم تنمية على البرنامج هذا يعتمد     

 .دةــــــــــات جديـــــــــمخّطط ارــــــهكت 232.000و لنظم التقليديةل تحويلك هكتار 122.000 من تتكون هكتار،

 : الريفي التجديد برنامج -ارابع

 للفترة الريفي للتجديد مشروع 20.100 بنحو المجال هذا في تنفيذها المبرمج المشاريع مّ أه تر دّ ق       

 أسرة 726.820 معيشة ظروف بتحسين يسمح اممّ  ،ريفي موقع 2.174 ، وذلك في(1020-1024)

 مليون هكتار 8,2 حوالي استصالح على آثار لها وسيكون ساكن، 4.470.900 من قريبة ستكون ريفية

 استصالح طريق عن هكتار 250.000 ؛ منهاالصحراوية والمناطق والسهوب الجبلية المناطق يف تتواجد

 .(1)مليون منصب شغل لق حوالياالمتياز، كما ستسمح بخ طريق عن األراضي

 

                                            
 :انظر في ذلك (1)

MADR, (2010): "Présentation de la politique de Renouveau Agricole et Rural en Algérie et du programme 

quinquennal (2010-2014)", Op.cit, p6. 
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 :أخرى برامج -اخامس

 :في لتتمث برامج أخرى على الجديدة السياسة هذهتنفيذ  نطويي ذكرها، سبق التي البرامج جانب إلى     

 جإنتا وتطوير تنمية برنامج ؛الغذائية البقوليات إنتاج لتكثيف صمتخصّ  برنامج ؛الحليب إنتاج برنامج

برنامج  ؛الزيتون إنتاج وتطوير تنمية برنامج ؛الصناعية الطماطم إنتاج وتطوير تنمية برنامج ؛البطاطا

 .النخيل زراعة وتطوير تنمية

 :(1)التالية األدوات علىالذكر  ةالسالف البرامجكل هذه وتستند      

 إطار  في المنتجة المعلومات تجميع أجل من الريفي، وذلك اإلنتاج دعم لبرنامج المعلومات نظام

قدرات  النظام بتقييم هذا يسمح كما والمشاريع، البرامج لتنفيذ المختلفة المراحل خالل التشخيص عملية

 نجاحه؛ نسبة وتحديد ريعبالمشا المعنية ساتوالمؤسّ  الريفية المجتمعات

 لتنمية ةجص والبرميالتشخ ألغراض المستدامة ةميالتن أجل من القرارات اّتخاذ مـلدع الوطني النظام 

 التخّ التد ةـــوبرمج هـــاطق، توجينالم مختلف لقدرات ةضحوا رؤية النظام هذا يحيتإذ  ،قطالمنا مختلف

 المختلفة؛ التنمية وتقييم مشاريع

 أجل الحماية من ر،التصحّ  لمكافحة الجوارية والمشاريع المندمجة الريفية للتنمية اريةالجو  المشاريع 

 من للثروة دةالمحلية المولّ  واألنشطة المعرفة وتثمين واستغالل جهة، من الطبيعية الموارد على والحفاظ

 .أخرى جهة

الوطن  واليات جميع مع سنوات نجاعة لخمس عقدي على التوقيع على السياسة هذه أسفرت وقد     

 :(2)على النحو اآلتي

 
                                            

 .1، المصدر سبق ذكره، ص"-التجديد الفالحي والريفي-االستثمارات والشراكة في الميدان الفالحي بالجزائر"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (1)
 .3،1، ص صنفسه المصدر (2)
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 د أهدافـــــــتحدي هـــــــمن والغرض الفالحية، المصالح مديريات مع توقيعه تمّ  الفالحية، للتنمية عقد نجاعة 

 تقييم والية، ويتمّ  وقدرات كلّ  اتوخصوصيّ  الفالحية التنمية تاريخ على ذلك في استنادا، سنويا اإلنتاج

 واإلنتاجية؛ الفالحي اإلنتاج لمعدّ  في راتالتغيّ  على بالتركيز األداء

 ةـــالمساحات الريفي دــــتحدي هـــمن والغرض الغابات، محافظات مع توقيعه تمّ  الريفية للتنمية ةــنجاع دــعق 

وتثمين  على الحماية األثر تحديد ،)األسر(المشروع  يغطيها التي الريفية المجتمعات تحديد المعنية،

المشعرة  الريفية المندمجة للتنمية الجوارية المشاريع عدد على األداء تقييم يستندو  الطبيعية، دالموار 

      .استحداثها التي تمّ  العمل فرص وعدد الطبيعية الموارد حماية اإلنتاج، مجال توسيع والمنّفذة،

ضمن سياسة  وطنيال الصعيد على إليها الوصول المرغوب القيم تحديد النجاعة عقود وتترجم     

      :(1)يلي ما إلى أساسا تهدف حيث والريفي، الفالحي التجديد

 خالل  %33,2 إلى (1002-1000) في ٪6 من :الفالحي االنتاج لنمو السنوي لالمعدّ  تحسين

 ؛(1024-1020)الفترة 

  ّيادة وز  سنويا، قنطار مليون 24بنحو  الحبوب انتاج تثبيت :وجمعه ادماجه وتحسين االنتاج نمو

 مليار لتر مجّمعة؛ 2لتر، منها  مليار3 إلى انتاج الحليب

 من   :الريف لسكان المعيشية الظروف وتحسين الريفية لألقاليم والمتوازنة المستدامة التنمية تعزيز

 إلى أيضا المشاريع هذه وتهدف ،كما سبق ذكرها المندمجة الريفية للتنمية جواري مشروع 20.100 خالل

 ة؛ـــوالمناطق الصحراوي السهبية والمساحات الجبلية المناطق في متواجدة هكتار اليينم 2 نـــــــــــوتثمي حماية

 ؛روعـــــالف نـــــــضم الصناعي الزراعي االدماج وتحسين الوطني الصناعي بالجهاز المستدام النهوض 

 مناصب الشغل اثاستحد ّص ــيخ فيما )دائمة مناصب معادل مليون 1,2) :الشغل مناصب استحداث 

                                            
 .20، المصدر سبق ذكره، ص"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي و الريفي"وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  (1)
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       .والمحرومة الفقيرة المناطق في السيماو  ،الفالحة خارج ومداخيل 

 واقع تطبيق سياسة التجديد الفالحي والريفي في والية قالمة: المطلب الرابع

 يذتنفاستكمال  عدالجديدة، فب يةفالحواليات الوطن من السياسة ال قيبالقد استفادت والية قالمة ك     

، تّم الشروع في تنفيذ سياسة التجديد (1002-1000)للفترة  الوطني للتنمية الفالحية والريفية المخطط

بأهداف ورؤى  إذ برزت، 1001بعدما تّم وضع أسسها سنة ، 1020الفالحي والريفي مع مطلع سنة 

حسب  ، وذلكجديدة تختلف عن المخّطط األول، خاّصة بعد إبرام عقود النجاعة مع المديريات المحلية

 .قدرات وخصوصية كل منطقة

 سياسة التجديد الفالحي والريفي تنفيذاستراتيجية : الفرع األول

 في إطار( 1023-1001)منه والية قالمة خالل الفترة  المبلغ المالي اإلجمالي الذي استفادت قّدر     

 2.123.122إلى ك منه وصل دينار، في حين أّن المستهل   1.220.242 نحوبتنفيذ السياسة الجديدة 

، وتمثّلت آلية التمويل في الصندوق الوطني لتنمية (1)فقط من المبلغ المعتمد %44دينار، ما يمّثل 

 .، كما أّن األهداف المحّددة في هذا اإلطار هي تجديد االقتصاد الفالحياالستثمار الفالحي

معمول به سابقا إلى عقد امتياز وفيما يخّص العّقار الفالحي، شهد تحويل عقد االنتفاع الدائم ال     

ابعة لألمالك الخاّصة للدولة تقّدما ملحوظا، التّ الفالحية الجماعية والفردية الخاّص بأصحاب المستثمرات 

ضي الفالحية بوالية ااستقبل الديوان الوطني لألر  1023إلى نهاية سنة  1020فمنذ انطالق العملية سنة 

إذ من اجمالي الملّفات المستهدفة،  %12مستهدفة، ما يمّثل  كانت 2.212 أصلملف من  2.422لمة قا

من اجمالي  %61ما يقارب أي عقد امتياز ألصحاب هذه المستثمرات،  3.322بعد معالجتها تّم منح 

 ّدرةـــــــــــــي والمقـــــة مسح األراضـــــــــالملّفات المودعة، حيث أّن بقّية الملّفات منها ما تّم رفضه من طرف مديري
                                            

ة احصائيات مقّدمة من طرف مديرية المصالح الفالحية في إطار عرض نتائج التنمية الفالحية بوالية قالمة، قّدمت أثناء زيارة وزير الفالح (1)
 .1024جوان  10للوالية يوم " عبد الوهاب نوري"الريفية السابق  والتنمية
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 .(1)لدى نفس المديرية والديوان ملف، واآلخر قيد الدراسة 332بحوالي 

 الريفية ق صندوق التنميةيمحافظة الغابات عن طر  اتكّفل بتمويلهتي تال وبالنسبة لسياسة التجديد الريفي   

لريفية وهي فقد تجّسد من خالل االستراتيجية الجديدة للتنمية ا، واستصالح األراضي عن طريق االمتياز

مع إشراك كل  1006المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، حيث اعتمدتها الدولة مع بداية سنة 

في إطار وضع حّيز التنفيذ برنامج التنمية الريفية  مت عّدة جلسات عملظ  ن  كما . القطاعات الفاعلة

ئر كّل الوالية تحت إشراف رؤسائها، لشرح كيفية إنجاز المشاريع الجوارية على مستوى دوا ؛المندمحة

الشعبية، الجمعيات وأعضاء  مصالح الفالحية، التخطيط، المجالسضّمت ممثّلي قطاعات الغابات، ال

منها من طرف اللجنة التقنية الوالئية بعد  40مشروع صودق على  43المجتمع المدني، حيث تّم إعداد 

لمشاريع المقترح تمويلها في إطار ملّفات لطلب تسجيل اتأكيدها من طرف لجان الدائرة، كما تّم إعداد 

 ، حيث يستعمل المشروع عّدة مصادر للتمويل وتتظافر فيهتظار تجسيدها ميدانّياالبرامج القطاعية في ان

    .(2)الجهود العامة والخاّصة، وتتآزر فيه مختلف عمليات التنمية لإلقليم

هو ضعف استهالك مبلغ الدعم تجديد االقتصاد الفالحي المخّصص لوالمالحظ من برنامج الدعم      

 اممّ  ،الفالحية التنموية المشاريع رتأخّ ، ويعود ذلك إلى %44 ، إذ قّدر بحواليصفالنّ  إلى الذي لم يصل

 في كبيرا راجعات ةالوالي تشهد الذي الوقت في أخرى ةمرّ  العمومية الخزينة إلى تعاد األموال هذه جعل

  ...الحية على غرار ضعف الموارد المائية وضعف الطاقة االستيعابية لهياكل التخزينبعض مواردها الف

 :اههمّ أ عّدة أمور إلىالمخّصصات المالية  استهالك ةنسب ضعف ويرجع     

  ّولــــــن، إذ ال يتمّكنون من الحصــــــحير من الفاّل ـــــــــارية، والذي ما زال يعاني منه الكثية العقّ مشكل الملكي 

                                            
(1)

 ONTA, (2014): "Bulletin de renseignement hebdomadaire au 18/12/2013 de l’opération de conversion 

du droit de jouissance en droit de concession", Wilaya de Guelma. 
 .20، صق ذكرهالمصدر سبمحافظة الغابات،  (2)
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 على مختلف أشكال الدعم الفالحي بسبب عدم امتالكهم لعقود ملكية تثبت وضعيتهم القانونية؛

 راعي االحتياجاتت   ، إذ المركزية القرارات تزال ال هأنّ  إضافة، تطبقها التي المحلية اإلدارة بيروقراطية 

 ة للواليات، ودون دراسة دقيقة للقدرات الموجودة؛الحقيقيّ 

 منها العديد انطالق عدم، في ظل المشاريع إلنجاز لةالمؤهّ  المؤسسات غياب أو نقص. 

 (0213-0222)أهداف عقود النجاعة للفترة : الفرع الثاني

 كما تّم اإلشارة إليه سابقا، فإّن عقد النجاعة عبارة عن عقد يجمع بين وزارة الفالحة ومديريات الفالحة    

األهداف المتوّقعة من اإلنتاج الفالحي في مختلف الشعب  هعلى المستوى المحلي، حيث يحّدد من خالل

باإلضافة إلى عقود نجاعة خاّصة بتنمية . ة كل منطقة وقدراتها الفالحيةالفالحية، وذلك حسب خصوصيّ 

 .األوساط الريفية، حيث تّم إبرامها مع محافظات الغابات على المستوى المحليّ 

فالحة ومحافظة الغابات لوالية قالمة هذه العقود مع الوزارة وعلى هذا األساس، أبرمت مديرية ال     

 .الوصّية، وأسفرت عن عقود نجاعة خاّصة بالتجديد الفالحي، وعقود نجاعة خاّصة بالتجديد الريفي

 :جاعة في إطار التجديد الفالحيأهداف عقود النّ  -أوال

بالنسبة لمختلف ( 1023-1001)ّقعة للفترة جديد الفالحي تّم تحديد أهداف اإلنتاج المتو بالنسبة للتّ      

 .، سواًء ما تعّلق باإلنتاج النباتي أو اإلنتاج الحيوانيالشعب الفالحية

 :أهداف عقود النجاعة في مجال اإلنتاج النباتي .1

  :على النحو اآلتي( 1023-1001)للفترة جاعة الخاّصة باإلنتاج النباتي تّم تحديد عقود النّ      
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 (10-2)الجدول 
 ( 0213-0222)للفترة  في والية قالمة جاعة في مجال اإلنتاج النباتيأهداف عقود النّ 

 قنطار: الوحدة                                                 

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر    
DSA, (2015): "Contrat de performance (2009-2013)", Wilaya de Guelma. 

جاعة المصالح الفالحية لوالية قالمة قد حّددت أهداف عقود النّ  يالحظ من خالل الجدول أعاله أنّ      

يختلف من شعبة  جديد الفالحي بمعّدل نموّ المتوّقع طيلة فترة تطبيق سياسة التّ النباتي بالنسبة لإلنتاج 

 :فالحية إلى أخرى كما هو مبّين في الجدول التالي

 (13-2)الجدول 
 ( 0213-0222)للفترة في والية قالمة جاعة عقود النّ تطّور معّدل نمو اإلنتاج النباتي حسب 

 (.21-4)، اعتمادا على معطيات الجدول من إعداد الباحث: المصدر      

 0213 0210 0211 0212 0222 الشعب الفالحية
 1.121.200 1.042.200 2.221.200 2.231.200 2.322.200 الحبوب
 2.400.000 2.300.000 2.100.000 2.200.000 220.000 األعالف

 46.200 44.100 42.100 32.200 36.300 البقول الجافة

 2.400.000  2.120.000 2.200.000 120.000 200.000 الطماطم الصناعية

 :منهاالخضروات، 
 البطاطا

120.000 
400.000 

2.200.000 
200.000 

2.200.000 
600.000 

1.300.000 
200.000 

1.600.000 
220.000 

 4.200 4.000 3.100 3.200 3.200 زراعة العنب

 61.200 62.200 22.300 22.000 41.200 زراعة الزيتون

 0213 0210 0211 0212 0222 الشعب الفالحية
 %22 %22 %26 %23-  الحبوب
 %2 %2 %1 %11-  األعالف

 %6 %2 %20 %3-  البقول الجافة

 %21 %24 %26 %21-  الطماطم الصناعية

 :منهاالخضروات، 
 البطاطا

- 
- 

%58 
%25 

%20 
%20 

%28 
%17 

%13 
%7 

 3% 3% 3% 3% - زراعة العنب
 2% 6% 6% 11% - زراعة الزيتون
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المتوّقعة بين مختلف النباتي الحظ اختالف مّعدالت نمو اإلنتاج ي من خالل الجدول السابق     

لمؤّشر في محاصيل الحبوب، الطماطم الصناعية، الخضروات ارتفاع ا يّتضحالمحاصيل الفالحية، إذ 

 %22، %30، %22، %24( 1023-1020)ط للفترة ومنها محصول البطاطا، حيث بلغت كمتوسّ 

 .الترتيب على

، إذ تحتّل الفالحية الغذائية والية قالمة تراهن كثيرا على هذه المحاصيلوهذا ما يدفع بالقول أّن      

بما يتالءم مع خصوصية ي الوالية، سواًء من حيث المساحة الزراعية المخّصصة لها أهمية استرتيجية ف

أّنها تدخل في إطار تحقيق األمن الغذائي زيادة على ، أو من ناحية الدعم المقّدم لهاالمنطقة الفالحية، 

اإلنتاج  الوطني المسّطر لهذه الفترة، حيث خّصصت له الدولة برامج هاّمة وعلى رأسها برنامج تكثيف

 .واإلنتاجية في الشعب االستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطا واللحوم والحليب

 :النجاعة في مجال اإلنتاج الحيواني أهداف عقود .0

  :حّددت أهداف عقود النجاعة لإلنتاج الحيواني كما هو مبّين في الجدول الموالي    

 (12-2)الجدول 
 ج الحيواني في والية قالمة جاعة في مجال اإلنتاأهداف عقود النّ 

 ( 0213-0222)للفترة 
 قنطار: الوحدة                                               

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر    
D S A, (2015): " Programme du Renouveau Agricole- Contrat de performance (2009-2013)-", Wilaya de 

Guelma. 

 0213 0210 0211 0212 0222 الشعب الفالحية
 220.000 12.000 20.000 62.000 22.000 لحوم الحمراءال

 41.000 31.000 32.000 33.000 30.000 اللحوم البيضاء
 22.000 46.000 41.000 32.000 32.000 (لتر 312) يبالحل

 22.000 20.000 66.000 21.000 21.000 (وحدة 312)  البيض
 2.210 2.020 120 110 260 العسل
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 يالحظ من خالل الجدول أعاله أّن المصالح الفالحية لوالية قالمة قد حّددت أهداف عقود النجاعة     

من شعبة  بالنسبة لإلنتاج الحيواني المتوّقع طيلة فترة تطبيق سياسة التجديد الفالحي بمعّدل نمّو يختلف

 :التالي فالحية إلى أخرى كما هو مبّين في الجدول

 (12-2)الجدول 
 جاعة في والية قالمة ي حسب عقود النّ حيوانالتطّور معّدل نمو اإلنتاج 

 ( 0213-0222)للفترة 

 (.24-4)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الجدول : المصدر     

 ة بين مختلفـاتي المتوّقعـالف مّعدالت نمو اإلنتاج النبـمن خالل الجدول أعاله نالحظ اخت     

قّدر معّدل متوّسط اإلنتاج  حيثالفالحية، إذ يالحظ ارتفاع المؤّشر في شعبة اللحوم الحمراء،  المحاصيل

رف بتربية المواشي خاّصة األبقار عة المنطقة ت  ، كون خصوصيّ %21بـ ( 1023-1001)المتوّقع للفترة 

بالنسبة  %1واألغنام، زيادة على حجم الدعم المقّدم إلى هذه الشعبة الفالحية، بينما نفس المعّدل قّدر بـ 

ح المعنية كثيرا، إذ بقي المعّدل هي التي لم تراهن عليها المصالللحوم البيضاء، أّما شعبة إنتاج العسل ف

 زوفـــم الفالحي وعــــــــــــو النحل أثناء نشاطهـــــــــالتي يجدها مربّ  ة، نظرا للصعوبة الكبير %2ثابتا عند 

 .يانالكثيرين عن تربية النحل، يقابله قّلة التكوين في هذا المجال، وانخفاض العائد في بعض األح

 :جاعة في إطار التجديد الريفيأهداف عقود النّ  -ثانيا

 ة في إطارــــــــفالحي، أبرمت عقود نجاععلى غرار أهداف عقود النجاعة الموّقعة في مجال التجديد ال     

 0213 0210 0211 0212 0222 الشعب الفالحية
 %26 %21 %13 %22-  لحوم الحمراءال

 %2 %22 %6 %20-  اللحوم البيضاء
 %10 %20 %22 %1-  الحليب 
 %2 %6 %21 %23-  البيض 
 %2 %2 %2 %2 - العسل
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ة الريفير لصندوق التنمية خ  كما س  ابعة لمحافظة الغابات، بتنفيذها المصالح التّ  جديد الريفي، وك ّلفتالتّ 

المسّطرة في هذا  جاءت األهدافو . مشاريعالواستصالح األراضي عن طريق االمتياز مهّمة تمويل 

 :اإلطار وفقا للنحو اآلتي

 (16-2)الجدول 
 جاعة في مجال التنمية الريفية في والية قالمةأهداف عقود النّ 

 ( 0213-0222)للفترة 
 سّطرةاألهداف الم المشاريع التنموية

 20,2.222 (هكتار) ربةتحسين خواص الت
 222 (وحدة) مائيةالمنابع الحصر وتهيئة 

 23.414 (3م) تصحيح المجاري المائية
 222 (هكتار) الحرث العميق
 222 (وحدة) حفر اآلبار
 2.220 (هكتار) (أشجار الزيتون)غرس األشجار المثمرة 

 2.400 (متر طولي)انجاز قنوات جّر المياه 
 01 (وحدة)ية انجاز األحواض المائ

 32.000 (شجرة) نزع األحراش
 20,30 (كم) تهيئة المسالك الريفية
 20,24 (كم) فتح المسالك الريفية

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر           
Conservation des Forets, (2014):"Programme du Renouveau Rural-Contrat de performance (2009-2013)  " , 

Wilaya de Guelma. 

يتبّين من خالل الجدول األهمية التي توليها الدولة إلى األقاليم الريفية، لكون الريف المجال الجغرافي      

لتطبيق مشاريع التنمية الفالحية بصفة خاّصة، ونظرا لألهمية االستراتيجية لوالية قالمة وخصوصيتها 

قة بالتنمية الريفية، حيث تعّددت بين فتح المسالك الريفية ودعم الفالحية استفادت من عديد المشاريع المتعلّ 

 222الموارد المائية من خالل حفر اآلبار وتهيئة المنابع المائية، حيث تتوّقع محافظة الغابات انجاز 

يضاف ، 3م 23.414منبع مائي، مع تصحيح المجاري المائية على امتداد  222بئر، وحصر وتهئية 
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كما كان االهتمام كذلك لعمليات . كم 30كم وتهيئة أكثر من  20,24ريفية على امتداد إليها فتح مسالك 

شجار المثمرة، تتمّثل خاّصة في هكتار من األ 2.220االستصالح، إذ تتوّقع نفس المصالح غرس 

 .أشجار الزيتون

والريفي، صالح القطاع الفالحي إولكن بالرغم من كّل هذه األهداف التي تحمل في مضمونها      

وتقليص الهجرة من الريف إلى المدينة، تبقى نتائجها وضمان اإلنتاج وتحسين سبل العيش في الريف، 

هل تّم : اليالشيء الذي يدفع إلى طرح التساءل التّ . رهينة من يطّبقها ويجّسدها على أرض الواقع

ألّنه  والريفي على أرض الواقع؟الوصول إلى النتائج المتوّقعة؟، وما مدى تطبيق برامج التجديد الفالحي 

 ...ال يمكن التكّلم عن حجم المبالغ المصروفة والجهود المبذولة بقدر ما يجب التكّلم عن مردوديتها

إّن اإلجابة على هذه التساؤالت يدفع إلى استعراض تطّور اإلنتاج الفالحي خالل هذه الفترة للمقارنة      

 .و ما سيتّم التطّرق إليه في المبحث األخيرمع األهداف وتحديد نسبة انجازها، وه
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  والية الفالحي في القطاع أداء ة الوطنية على سياسانعكاسات جهود ال :رابعالالمبحث 
 قالمة               

يعّد االهتمام بتقدير أثر البرامج التنموية مسألة جّد مهّمة، حيث يمكن تقييم مدى جدواها ونجاعتها      

ى أرض الواقع، وكذا الكشف عن أوجه الخلل أو القصور المترّتبة عنها، فيتسّنى لمتّخذي القرار بعد عل

جراء التعديالت الاّل  زمة التي تسمح بالتأثير في القطاع الفالحي بشكل فّعال وايجابي ذلك تداركها وا 

المبحث إلى انعكاسات جهود  ق في هذاوعليه يتّم التطرّ . ة للدولةنمويّ للمساهمة في تحقيق األهداف التّ 

 .رات األداء الفالحي في والية قالمةمؤشّ  التنمية في القطاع الفالحي من خالل عرض أهمّ 

 (0213-0222)خالل الفترة  ر المساحات الفالحيةتطوّ تحليل : المطلب األول

ويمكن تتّبع تطّور  ج،اإلنتا وقدرة ةإمكانيّ  لمعرفة ستخدمي   رمؤشّ  هو المستغلة يةفالحال المساحة إنّ      

 :في الجدول الموالي( 1023-1000)خالل الفترة المساحات الفالحية في والية قالمة 

 (17-2)الجدول 
 (0213-0222)ر المساحات الفالحية في والية قالمة خالل الفترة تطوّ 

 هكتار :الوحدة                                                                                                                  
 0213 0210 0212 0222 0220 0227 0226 0222 0222 2000 السنوات

ية فالحالمساحة ال
 (1)اإلجمالية

164.622 164.622 264.618 264.618 264.618 264.618 264.618 264.618 164.622 164.622 

ية فالحالمساحة ال
 (0)المستغلة

220.000 185.988 186.423 187.297 187.338 187.338 187.338 187.338 187.338 222.332 

 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,4 70,3 03,62 0/1نسبة 

المساحة 
 (3)المسقية

2.062 9.703 9.801 10.104 8.640 9.378 10.389 13.113 15.115 14.297 

 %6,7 %1,0 %2,7 %6,2 %2,2 %6,2 %2,2 %3,2 %0,2 %2,3 3/0نسبة 

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر
 MADR, (2000): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

 DSA, (2012): "Evolution des principales productions (2004-2011)", Wilaya de Guelma. 

 DSA, (2014): "Statistiques agricoles (2011-2013)", Wilaya de Guelma. 
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تحّسنا محسوسا في المساحات الفالحية في والية  السابق أّن هناكيّتضح من خالل معطيات الجدول      

فقد سمح تطبيق المخّطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية في شطره األول بتسجيل نتائج ايجابية مة، لقا

خالل فترة تطبيق المخّطط،  %3ت المساحة الفالحية المستغّلة بأكثر من ارتفع حيثخالل تلك الفترة، 

ة اقتضتها الضرورة بعد اإلهمال الذي حّل باألراضي الفالحي التي كانت أولويّ  االستصالحنتيجة برامج 

حيث انتقلت من مساحة تقّدر بحوالي  ،التي تسّبب فيها المعاناة المأسوية في الفترة السابقة ةالفالحي

، كما 1004هكتار سنة  222.122بداية تطبيق المخّطط إلى حوالي  1000هكتار سنة  220.000

 1.203سمح اقتناء أدوات جديدة للسقي في إطار هذا المخّطط بارتفاع حجم المساحة المسقية إلى حوالي 

، محّققة بذلك ارتفاعا في 1000هكتار سنة  2.062، في حين لم تكن تتجاوز 1004هكتار سنة 

 .خالل أربع سنوات %32لمساحة المسقية بأكثر من ا

كما شهدت المرحلة الثانية من تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية ارتفاعا محسوسا في      

هكتار سنة  226.413المساحة الفالحية المستغّلة بالوالية، حيث انتقلت من مساحة تقّدر بحوالي 

على الترتيب،  1002، 1006عامي هكتار  222.333 هكتار، 222.112حوالي  صل إلى، لت1002

وبهذا فقد عرفت المساحة الفالحية المستغّلة نمّوا بين . هكتار 222.332حوالي  1001سنة  كما بلغت

كما أّن استمرار الدولة في تشجيع السقي بالطرق الحديثة . 0,5%ّدر بحوالي ق   1001و 1002سنتي 

 1.202ات المسقية، والتي انتقلت من مساحة تقّدر بحوالي انعكس بصورة واضحة في تطّور المساح

خالل فترة تطبيق  %6 بنحو، أي بمعّدل نمّو يقّدر 1001سنة  20.321إلى حوالي  1002هكتار سنة 

 .البرنامج

وعلى صعيد آخر، وفي إطار تطبيق السياسة الفالحية الجديدة، لم تعرف المساحات الفالحية      

نحو  1020حيث قّدرت حجم المساحة الفالحية المستغّلة سنة ل هذه الفترة، المستغّلة تطّورا خال
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، وهذا بالرغم من كّل برامج بيق السياسةقبل انتهاء فترة تط 1023هكتار، وبقيت نفسها سنة  222.332

 ارتفعت المساحة المسقية بفضل برنامج تكثيف ،وفي المقابل .التي جاء بها هذا البرنامج االستصالح

من المساحة الفالحية المستغّلة سنة  %6,2دام األنظمة المقتصدة للمياه، إذ شّكلت المساحة المسقية استخ

طرف  الهدر الكبير في الموارد المائية من، ولعّل 1001سنة  %6,2 بنحوبعدما كانت تقّدر  1023

   .هو من يتسّبب في العديد من األحيان في ضعف المساحة المسقية الفالحين ذاتهم

 األراضي هذه أن اعتبار على كافية، غير هذه الفترة خالل في األراضي الفالحية الزيادة هذه تعتبرو      

كما أّن ، يفالحال الطابع ذات لألراضي المستمر السطو، ويضاف إليها السكان بعدد مقارنة قةضيّ 

حصائيات مديرية المصالح المساحات المستريحة تسّببت في تقّلص األراضي الفالحية المستغّلة، إذ تشير إ

بمعّدل  1023و 1000الفالحية لوالية قالمة أّن مساحة األراضي المستريحة عرفت ارتفاعا بين سنتي 

وزيادة على ذلك . 1023هكتار سنة  62.304إلى  1000هكتار سنة  62.311، حيث انتقلت من 3%

تّم  نالقطاع الذي يحسب مسؤول توالتفتّ  تالتشتّ  من تعاني واليةال في الصالحة الفالحية األراضي أنّ  جدت

 المشاكل أكبر من وهذه، جدا صغيرة مساحات على تحوز المستثمرات من كبيرا عددا أنّ  أيااللتقاء بهم، 

 ذاتمستثمرات ال في الحديثة التقنيات إدخال يصعب بحيث ؛ةللفالح الحةالصّ  األراضي منها تعاني التي

 أساليب باعإلتّ  مجبرة ةفالحال تصبح وبالتالي ،اإلنتاجيةو اإلنتاج  ضعف إلى ييؤدّ  اممّ ، الصغيرة الحيازات

 . اإلنتاج في تقليدية

 الفالحية مستثمراتهم تحسين أجل من الفالحين جهود بفضل ولكن ال يمكن إخفاء اإلنجازات المحّققة     

رة لذلك، وكذلك بفضل المسخّ  بفضل حجم اإلمكانات المالية والماّديةو  الحالية، األوضاع مع فوالتكيّ 

 :(1)اـــأهّمه ةــــــــالفالحي األراضي على تغييرات حدوث تمّ  إذ ،الفالحي اعــــــقطالا لتطوير ـــجهود الدولة وعزمه

                                            
 .مقّدمة من طرف مديرية المصالح الفالحية لوالية قالمة تاحصائيا (1)
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 ؛1023و 1000بين سنتي  %2,212 بنسبة التشجير مساحات في زيادة 

 خالل نفس الفترة %2,201 بنسبة المسقية المساحات في زيادة. 

 (0213-0222)تحليل تطّور اإلنتاج الفالحي خالل الفترة : الثانيالمطلب 

يعّد مؤّشر اإلنتاج الفالحي بنوعيه النباتي والحيواني من المؤّشرات الداّلة على تطّور القطاع      

الفالحي، إذ يعتمد على المساحات المخّصصة للمحاصيل، ويضاف لها عامل اإلنتاج واإلنتاجية 

 .من خالل هذا المطلبج النباتي والحيواني يتّم التطّرق إلى تطّور اإلنتاسه وعلي(. المردودية)

 (0213-0222)خالل الفترة  تطّور اإلنتاج النباتيتحليل : الفرع األول

الطماطم ، (القمح الصلب، القمح اللين، الشعير، الخرطال)يشمل اإلنتاج النباتي محاصيل الحبوب      

 .الخضروات وغيرهاالبقول الجاّفة، الصناعية، 

 :إنتاج الحبوب -أوال

لذكر القمح الصلب يعتبر محصول الحبوب الغذاء الرئيسي للسكان في الجزائر عموما، ونخّص با     

 .والقمح اللّين، في حين يعتبر الشعير والشوفان كمواد التغذية بالنسبة للحيوانات

، (1023-1000)إنتاج الحبوب خالل الفترة  تطّورل( 2)فمن خالل البيانات الواردة في الملحق        

أقّل كمية مسّجلة طيلة الفترة المدروسة، إذ  1001تذبذبا كبيرا في اإلنتاج، وتعّد سنة  يتبّين أّن هناك

قنطار سنة  226.000 ، حيث انتقلت كمية اإلنتاج من1000عن سنة  %4,22عرفت انخفاضا بمعّدل 

، حيث %1,3ك إلى تقّلص المساحة المزروعة بحوالي ، ويعود ذل1001سنة  430.220إلى  1000

عرف بعده يل ،(1الملحق ) 1001هكتار سنة  22320إلى  1000هكتار سنة  12.120انتقلت من 

قنطار سنة  22.320من  ل، حيث انتق%120بذلك زيادة قدرها  ا، محّقق1003تحّسنا كبيرا سنة اإلنتاج 

ّسن تساقط األمطار واالرتفاع المحسوس في المساحة ، بفعل تح1003قنطار سنة  21.062إلى  1001
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، أي 1001هكتار سنة  22.320بعدما كانت تبلغ  1003هكتار سنة  21.062المزروعة التي بلغت 

وبفضل البرامج الفالحية التي شهدتها الوالية خاّصة في مجال تكثيف إنتاج . %2بمعّدل نمو يقارب 

سنة قنطار  1.002.410حقة، حيث وصل إلى ل السنوات الاّل الحبوب، عرف اإلنتاج تطّورا ملحوظا خال

، وهو 1000عن سنة  %4,216محّققا قفزة نوعية لم يشهدها من قبل، حيث بلغ معّدل النمو  1023

المجهودات المبذولة من طرف الدولة  لوالية قالمة في هذا المجال، بفضلمؤّشر جّد ايجابّي بالنسبة 

 اإلنتاج عوامل إقتناءخاّصة عند الفالحية، بة عم المخّصصة لهذه الشعوالفالحين، وبفضل برامج الد

 من الفالح يستفيد، إذ المبكر الحرث مع الضارة األعشاب ومكافحة والتسميد البذر اتكمعدّ  الزراعية

بلغت عدد المشاريع  كما، لهكتارا /ينارد 4.200 ـب يدعم الحرث دون حالة وفي لهكتار،ا /ينارد 6.000

 %20مشروع خالل المخطط الوطني للتنمية الفالحية، ما مّثل نسبة  2.020دة في شعبة الحبوب المعتم

ولكن هذا ال يخفي بعض التغّيرات التي تحدث من سنة إلى من اجمالي المشاريع المعتمدة في المخّطط، 

ذلك، حيث  أحسن مثال على 1002، وسنة أخرى، حيث تتحّكم فيها التقّلبات المناخية بالدرجة األولى

وماي، فيفري وأفريل  أشهرموجة من الجفاف بسبب انخفاض كمية األمطار المسّجلة خالل الوالية عرفت 

أّدت إلى انخفاض اإلنتاج الذي  ، وبالتاليللحبوب ية من المياه بالنسبةر كمّ وهي الفترة التي تتطّلب أكب

 .قنطار في ذات السنة 2.064.222بلغ 

ا خالل نفس الفترة، وذلك نتيجة ت مردودية إنتاج الحبوب تطّورا ملحوظوعلى صعيد آخر، عرف     

 وب من جهة أخرى، حيث انتقلصة إلنتاج الحباحات المخصّ حجم اإلنتاج من جهة، وزيادة المس إرتفاع

، بمعّدل 1023قنطار سنة   24,5إلى 1000قنطار سنة  10,2مردود الهكتار الواحد من الحبوب من 

حين على رفع التحّدي بالنسبة لهذا وهو مؤّشر جّيد يؤّكد على عزم الفاّل ، (1الملحق ) %242زيادة قارب 

ّنما زيادة مردودية الهكتار الواحد، في ظّل  المحصول، ألّن الرهان اليوم ليس زيادة اإلنتاج الفالحي فقط، وا 
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اإلنتاج الحديثة، وتطبيق العلم تقّلص المساحات الفالحية العتبارات عديدة، وال يتّم ذلك إاّل باّتباع أساليب 

 .والمعرفة في مجال الفالحة، ألّن هناك غياب أو تغييب لهذا المجال على أرض الواقع

 (3-2)الشكل 
 (0213-0222)تطّور إنتاج الحبوب في والية قالمة خالل الفترة 

 قنطار : الوحدة                                                                                        

 
 (.2)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الملحق : المصدر 

جاعة، إذ الهدف المنشود والمتوّقع من محصول الحبوب في إطار عقود النّ  ت الواليةوبهذا فقد حّقق     

يث وصل ، ح(1023-1001)ة ر تط للفقنطار كمتوسّ  2.212.160وغ لـــفاق المعّدل المسّطر وهو ب

 .%3,203قنطار لنفس الفترة، محّققا بذلك انجازا قدره  2.226.221الفعلي إلى  اجاإلنت

 :إنتاج البقول الجاّفة -ثانيا

 ية الغذائية التي تستهلك بكميات كبيرة، لكونهافالحمن المجموعات ال الجاّفة صيل البقولمحاتعتبر      

 درجة إنتاجها على نسان في تغذيته اليومية، ولهذا فإنّ ا للبروتين الذي يحتاجه اإلتشكل مصدرا رئيسيّ 

نقص في إنتاج  ق مزيدا من األمن الغذائي، وأيّ نوع منها يحقّ  زيادة إنتاج أيّ  أنّ  كماكبيرة من األهمية، 

 ...البازالء؛ العدس، الحمص؛ الفول الجاف :الجاّفة البقول وتضمّ  .ل بدون شك حالة حرجةمنها يمثّ  أيّ 

خالل الفترة يمكن تتّبع تطّور إنتاج البقول الجاّفة في والية قالمة ( 2)الل معطيات الملحق فمن خ     

نتاج عرف تذبذبا خالل السنوات األولى من بداية تطبيق حجم اإلأّن ، إذ يشير إلى (1000-1023)
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الي حو ( 1002-1000)المخّطط الوطني للتنمية الفالحية، حيث بلغ متوّسط اإلنتاج خالل الفترة 

 20.320إذ وصلت كّمية اإلنتاج إلى  ،قنطار، ليرتفع بداية تطبيق سياسة التجديد الفالحي 24.000

وتعزى هذه  ،(1002-1000)ّسط اإلنتاج للفترة عن متو  %1,401، بزيادة قدرها 1023قنطار سنة 

 بنحو المحصول معحة جالزيادة إلى التحفيزات والدعم المقّدم إلى هذه الشعبة الفالحية، حيث يتّم تقديم من

 الدعم هذا كما يمنحالقنطار بالنسبة للعدس،  /دينار 1.600قنطار بالنسبة للبازالء، وال /دينار 3.000

تراب الوالية والمقّدرة  والبقول الجاّفة المنتشرة عبر الحبوب تعاونيات إلى إنتاجهم نمو يقدّ  الذين حينللفاّل 

 .نفطة تخزين 24 بنحو

 (2-2)الشكل 
 (0213-0222)إنتاج البقول الجاّفة في والية قالمة خالل الفترة  تطّور

 قنطار: الوحدة                                                                                     

 
 (.2)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الملحق  :المصدر

لبقول الجاّفة، إذ تجاوز اإلنتاج جازا كبيرا في مجال إنتاج االوالية ان توعلى هذا األساس، حّقق     

 42.220وذلك بهدف مسّطر عند ( 1023-1001)األهداف المسّطرة في إطار عقود النجاعة للفترة 

قنطار، محّققة بذلك نسبة انجاز تقارب  4,20.123قنطار، في حين بلغ متوّسط اإلنتاج خالل هذه الفترة 

 .ععن الهدف المتوقّ  214%
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 :إنتاج الخضروات -ثالثا
 .اــــوغيره. ..الجزر لبطاطا؛ الطماطم؛ البصل؛ا: تضّم شعبة الخضروات العديد من المحاصيل، منها     

من خالل المعطيات ( 1023-1000)ويمكن تتّبع تطّور إنتاج الخضروات في والية قالمة خالل الفترة 

 (.2)الواردة في الملحق 

المخّطط الوطني للتنمية را محسوسا خاّصة خالل فترة تطبيق نتاج لم يعرف تطوّ اإل حجميتبّين أّن و      

، 1006، 1004، 1003سنوات ، ماعدا اإلنتاج المسّجل (1002-1000)الفالحية والريفية خالل الفترة 

على التوالي، وذلك قنطار  2.022.212قنطار،  2.031.001قنطار،  2.022.060حيث بلغ اإلنتاج 

ماطم، البطاطا، على غرار الطية الجاّفة ذات االستهالك الواسع سيع الزراعات الحقلية الموسمبفعل تو 

التقني لهذه المحاصيل، في حين شروط النوعية والتحّكم في المسار ها توفير اليضاف ل... البصل، الثوم

، 1002، 1002ات غرار سنو رت كثيرا بالعوامل المناخية على تضرّ  بعض السنواتية اإلنتاج في كمّ أّن 

على التوالي، قنطار  211.122قنطار،  226.312قنطار،  202.230، إذ بلغ حجم اإلنتاج 1002

الحبوب، كما لوحظ أيضا وزيع األمطار الربيعية شأنها شأن بحجم وت واتنظرا الرتباط محاصيل الخضر 

 .في مرحلة الجني عدم كفاية اليد العاملة، يقابلها ضعف مستوى المكننة

محسوسا، إذ انتقل حجم اإلنتاج من ارتفاعا  واتشهدت محاصيل الخضر  1001وبداية من سنة      

، %3,224، أي بزيادة قدرها 1023قنطار سنة  1.132.210إلى  1001قنطار سنة  2.032.012

 212.122 ة بنحوالمقّدر و ( 1002-1000)عن الكمية المنتجة كمتوّسط للفترة  %124قدره  وبمعّدل

البطاطا والطماطم التي تعتبر  لك بفعل برنامج الدعم المقّدم للفالحين المنتجين، وتحّسن إنتاجوذقنطار، 

البطاطا فالحي تقديم دعم لمنتجي المحاصيل األساسية في غذاء الفرد، حيث شهدت سياسة التجديد المن 

راط أن يكون مالكا دينار، مع اشت 200.000بمبلغ  البطاطا لغرس الفالحية اآلالت شراء دعميتمّثل في 
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ام الموارد الطاقوية من الكهرباء هكتارات، باإلضافة إلى دعم استخد 2رض تفوق أأو مستغاّل لقطعة 

الهكتار  /دينار 240، والهكتار /دينار 220لكهرباء بـ اوالمازوت، إذ تدّعم األرض الفالحية فيما يخّص 

 .فيما يخّص المازوت

 (2-2)الشكل 
 (0213-0222)في والية قالمة خالل الفترة  تطّور إنتاج الخضروات

 قنطار: الوحدة                                                                                      

 
 (.2)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الملحق  :المصدر     

متوّسط اإلنتاج  بلغ األهداف المسّطرة، إذ واتمحاصيل الخضر إنتاج فاق  ،في إطار عقود النجاعةو     

قّدر حجم اإلنتاج المتوّقع خالل  قنطار، في حين 2,1.121.131معّدل ( 1023-1001)خالل الفترة 

 .كنسبة انجاز محّققة %1,214قنطار، ما يمّثل  2.230.000 بنحونفس الفترة 

 :ناعيةإنتاج الطماطم الصّ  -رابعا

، إذ تحتّل مكانة هاّمة في الوالية، ناعية إلى جانب التبغمن الزراعات الصّ  ناعيةتعّد الطماطم الصّ      

بالنسبة للصناعة التحويلية،  امّ ها امكسبتعّد فهي بذلك ، لمحاصيل االستراتيجية في الواليةمن اكذلك تعّد و 

هّم الصناعيين أحد أ "بن عمر"مجّمع  حيث يعتبرلّيا أربع وحدات لتحويل الطماطم، يتواجد بالوالية حا إذ

  .(سيتّم التطّرق إليه الحقا في أحد أجزاء هذا المبحث) في الوالية في هذا المجال

 من خــــالل( 1023-1000)في والية قالمة خالل الفترة ويمكن تتّبع تطّور إنتاج الطماطم الصناعية      
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والية لم يعرف تطّورا كبيرا في ال ناعيةإنتاج الطماطم الصّ أّن  ملحقيّتضح من خالل الو. (2)الملحق 

ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى نقص اليد العاملة التي تقوم بجنيها، مّما ، (1002-1000)خالل الفترة 

جعل أغلبهم يهجر  ايهّدد اإلنتاج بالفساد والتلف، وهذا ما ينجّر عنه خسائر كبيرة يتّكبدها الفالحون، ممّ 

شهد  اإلنتاجغير أّن حبوب التي ال تتطّلب يد عاملة كبيرة، زراعة الطماطم الصناعية إلى زراعة ال

، محّققا نمّوا قدره 1023 سنة قنطار 2.124.220، حيث وصل إلى 1023ارتفاعا إلى غاية سنة 

 الدعمانطالقة جّيدة لرفع اإلنتاج، وذلك بفضل  1001، وقد كانت سنة 1000عن سنة  2,330%

دخال والتأطير التكوين مجال في ةخاصّ  الطماطم، شعبة تطوير أجل من للفالحين ممنوحال  التقنيات وا 

 طرق واعتماد للمنتجين، وقتها في الالزمة الفالحية األدوية توفيرك المحصول من للرفع الحديثة العلمية

على غرار  للفالحين توفيرها على الدولة سهرت التي األخرى اإلمكانيات من وغيرها بالتقطير السقي

إاّل أّن بعض الفالحين غير  ،الصناعية مــالطماط محصول وجني زرع عملية خالل كننةالم نظام إدخال

ة قادرين على شرائها بالرغم من القروض والتدعيمات المحّفزة من طرف الدولة، ولإلشارة فإّن والية قالم

 .في الجزائر الصناعية الطماطم إلنتاج اسالحسّ  العصب لتشكّ  ات التيـــــن الوالييمن ب

 (6-2)لشكل ا
 (0213-0222)ناعية في والية قالمة خالل الفترة تطّور إنتاج الطماطم الصّ 

 قنطار: الوحدة                                                                                       

 (.2)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الملحق  :المصدر
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جاعة ود النّ ـة هي األخرى أهداف عقيتائج المحرزة، فقد فاق انتاج الطماطم الصناعوبفضل هذه الن     

 2.221.264معّدل ( 1023-1001)، إذ بلغ متوّسط اإلنتاج المحّقق خالل الفترة %4,226بمعّدل 

 .قنطار خالل نفس الفترة 2.200.000في حين كان يتوّقع إنتاج نطار، ق

 (0213-0222)خالل الفترة  اج الحيوانيتحليل تطّور اإلنت: الفرع الثاني

 المحلي الناتج في مساهمته حيث من سواءً  يفالحال اإلنتاج من امهمّ  جزءا الحيواني اإلنتاج ليشكّ      

 المنتجات مختلف من انللسكّ  االستهالكية االحتياجات تغطية في همتهامس حيث من أو ي،فالحال

والية  في الحيوانية الثروةوتضّم . يفالحال اإلنتاج تركيبة في هلثقل نظرا أكثر أهميته وتزداد الحيوانية،

 .حلوتربية النّ  واجنالدّ  إلى باإلضافة، الماعز ،األغنام ،األبقار :قالمة

 :إنتاج اللحوم الحمراء -أوال

  دىل الدخل نمو تفوق أو تعادل عالية التبمعدّ  منها الفرد استهالك يزيد التي لعالسّ  من مو اللح عتبرت     

خالل السنوات األخيرة خاّصة  وقد شهدت والية قالمة تحّسنا كبيرا في إنتاج اللحوم الحمراء المستهلك، 

نطار ق 30.044 حواليبلغ  حيثأخرى، نتاج تأرجحا من سنة إلى اإلعرف فقد  (.2)كما يبّينه الملحق 

 1006انخفض سنة و ر، قنطا 33.221دره بإنتاج ق 1002سنة  %4,20، ثّم ارتفع بنسبة 1004سنة 

 ،ينوالمربّ  الينالصعوبات التي تعترض الموّ ويعود ذلك إلى  .قنطار 12.232حيث بلغ  ،%2,34 بنحو

 والعوامل الظروف باإلضافة إلى، قة أساسا بأوضاعهم المالية الصعبة وغالء وندرة وسائل اإلنتاجوالمتعلّ 

 المواد من رهتوفّ  وما الطبيعية المراعي حالة على وانعكاساتها ضعف تساقط األمطار ةوخاصّ  ،المناخية

ليشهد بعدها ارتفاعا تدريجيا خالل السنوات الالحقة، حيث وصل حجم اإلنتاج . غذيةللتّ  الضرورية العلفية

، ويعود هذا التحّسن إلى 1004عن سنة  %4,112محّققا نمّوا قدره  1023قنطار سنة  222.222إلى 

 ة األبقار ــيف تربـــــــــة المحّسنة، وتكثيف الماشيلع ز علىــــــــــــالل التركيخمن  ع اإلنتاجـــــــــــخذة لرفالتدابير المتّ 
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 .دعم التلقيح االصطناعي زيادة على، واألغنام والماعز

 (7-2)الشكل  
 (0213-0222)تطّور إنتاج اللحوم الحمراء في والية قالمة خالل الفترة 

 قنطار: الوحدة                                                                                        

 
 (.2)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الملحق  :المصدر

الهدف المتوّقع في إطار عقود ( 1023-1001)وبهذا تجاوز حجم اإلنتاج المحّقق خالل الفترة      

 نطار خالل نفس الفترة، بينما تمّ ق 22.000، حيث قّدر الهدف بالوصول إلى %3,200جاعة بنسبة النّ 

 .قنطار 1,22.122إنتاج 

 :إنتاج اللحوم البيضاء -ثانيا

كالدجاج والديك الرومي، حيث أولته  الدواجن للحوم الرئيسية النواتج من البيضاء اللحوم تعتبر     

 .دجينالحكومة أهمية كبيرة من خالل الدعم وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال التّ 

التطّور الكبير الذي عرفه إنتاج ( 2)نات االحصائية للملحق اويّتضح بشكل جّلي من خالل البي     

مع  لكن، (1002-1004)إذ عرف زيادات طفيفة فقط خالل الفترة اللحوم البيضاء في والية قالمة، 

سنة قنطار  23.022ارتفع حجم اإلنتاج ليصل إلى  1001سنة انطالق السياسة الفالحية الجديدة 

سنوات، ويعود ذلك إلى الدعم  20خالل  1004عن سنة  %220، محّققا بذلك زيادة قدرها 1023

 نـــــم اـــــــــبه يتعلق ما بكل ةــــــــــــواإلنتاجي اإلنتاج تنمية دعم عملية في تغيير تمّ إذ المقّدم إلى مرّبي الدواجن، 
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 بتربية ةالخاصّ  للمنشأة الداخلية البيئة شروط تحسين وكذا بية،ر بالتّ  الخاصة والتجهيزات العتاد اقتناء

 متدع   األعمال هذه كل أصبحت حيث البيض، دجاج تربيه شروط وتحسين اللحوم، إنتاج وشروط الدجاج

 .كما أ شير إليها سابقا استثمار أي لدعم قصوى حدود وضع مع االستثمار، حجممن  %30 بنسبة

 (0-2)الشكل 
 (0213-0222)اللحوم البيضاء في والية قالمة خالل الفترة  تطّور إنتاج

 قنطار: الوحدة                                                                                       

 (.2)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الملحق   :المصدر

هدف إلى التوّقعات بخصوص عقود النجاعة، حيث كانت ت وبناًء على ذلك، فاقت كمية اإلنتاج كلّ      

 ج الفعلي إلى ما قيمتهفي حين وصل اإلنتا ،(1023-1001)رة تــط للفسقنطار كمتو  32.200تحقيق 

 .عن الهدف المتوّقع %231بنسبة انجاز فاقت قنطار،  2,42.362

 :إنتاج الحليب -ثالثا

 الحيواني، للبروتين الطاقوية المصادر أحد لكونه ساسية،األ الغذائية المكونات من الحليب يعتبر     

 المراعي توفير ضرورة إلى الجزائر سعت فقدوعلى هذا األساس . لإلنسان ةالعامّ  بالصحة ترتبط والذي

 نوعين تربية يتمّ إذ  الحليب، من اإلنتاجية القدرات من الرفع أجل من السنة مدار على الخضراء واألعالف

  .نةالمحسّ  واألبقار المحلية األبقار وهي الحليب، إنتاج ضلغر  األبقار من

  (1023-1004)الل الفترة ـــــــــــخعرف إنتاج الحليب في والية قالمة تطّورا ملحوظا وفي هذا اإلطار،      

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 



                                              ية املطبقة ضوء السياسات والربامج التنمو يفالتنمية الفالحية يف والية قاملة : الفصل الرابع

 (0202-0222)خالل الفرتة 

 

 
262 

شهد ارتفاعا محسوسا خالل الفترة  ، إذ تشير البيانات أّن إنتاج الحليب(2)الملحق ا هو مبّين في مك

، ليرتفع خالل السنوات الالحقة، حيث وصل 1004سنة ( لتر 203) 30.021 نحو بلغ حيثروسة، المد

، ويعود هذا 1004عن سنة  %4,62، محّققا بذلك زيادة قدرها 1023سنة ( لتر 203) 20.320إلى 

يير جملة التدابير والتحفيزات الميدانية، والتي تمحورت حول إعادة تعمير اإلسطبالت وتسالتحّسن إلى 

القطعان بطريقة حديثة وعلمية، باإلضافة إلى توسيع المساحات الخاّصة باألعالف الخضراء، وكذا 

ّطالعهم بالتحفيزات المتوّفرة والدعم ظّ المنتجين بأهمية اإلندماج في عملية الجمع المن   تحسيس م للحليب وا 

كل مرّبي منتج لحليب البقر والماعز، لتر ل /دينار 21 بـم دعم تّم تقديإذ يالمالي المخّصص لهذه الشعبة، 

ّول دينار لكّل مح 4و 1عي الحليب ولمراكز الجمع، وكذا دعم ما بين مّ جم  لتر بالنسبة ل /دينار 2ودعم بـ 

بسقف ال يتعّدى  %20انتاج األعالف والمقّدرة بـ باإلضافة إلى دعم ، أمصّنع للحليب المبستر المعبّ 

دعم  زيادة علىحي يدمج الزراعات العلفية في أنظمته اإلنتاجية، هكتار لكّل مستثمر فال /دينار 6.000

في تحّسن اإلنتاج  كذلك قطات المطريةكما ساهمت التسا. وغيرها انات الجمع وأحواض التبريداقتناء خزّ 

 .نتيجة ارتواء المراعي الخضراء، وما تشّكله من غذاء مناسب وصّحي لألبقار

 (2-2)الشكل 
 (0213-0222)ب في والية قالمة خالل الفترة تطّور إنتاج الحلي

لتر 312: الوحدة                                                                                     

 
 (.2)من إعداد الباحث، اعتمادا على معطيات الملحق   :المصدر
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نوعية في العديد من األحيان ليست ب إاّل أّن الوتجدر اإلشارة إلى أّنه برغم الكمية المنتجة من الحلي     

 .بالجّيدة، ويرجع ذلك إلى عدم احترام المحّولين للنسبة الضرورية للحليب الطازج في حليب األكياس

 اإلنتاج جاعة، إذ بلغ، سّجلت شعبة الحليب تقّدما محسوسا فيما يخّص عقود النّ وعلى صعيد آخر      

في حين كان الهدف المسّطر هو بلوغ  ،(1023-1001)خالل الفترة ( لتر 320) 6,46.620الفعلي 

 . %202، أي نسبة انجاز قاربت (لتر 320) 43.100

 اإلنتاج الفالحي الوطنيمساهمة اإلنتاج الفالحي المحلي في : ثالثالمطلب ال

عّدالت موجبة في لقد سمح تطّور اإلنتاح الفالحي النباتي والحيواني خالل الفترة المدروسة بتحقيق م     

 :اإلنتاج الفالحي من حيث القيمة كما يوّضحه الشكل الموالي

 (12-2)الشكل 
 (0213-0220)في والية قالمة خالل الفترة تطّور قيمة اإلنتاج الفالحي 

 مليون دينار: الوحدة                                                                                 

 
 :من إعداد الباحث، اعتمادا على: مصدرال

DSA, (2014): "Valeur de la production agricole (2008-2013)", Wilaya de Guelma. 

يّتضح من خالل الشكل أعاله أّن اإلنتاج الفالحي لوالية قالمة سّجل ارتفاعا محسوسا خالل الفترة      

 63.224إلى  1002مليون دينار سنة  22.134من حيث القيمة، حيث انتقل من ( 1002-1023)

أّن تكثيف كما  .%300مّرة، أي بنسبة تقارب  3 قّدر بنحو، محّققا بذلك نمّوا 1023مليون دينار سنة 
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اإلنتاج بفعل دعم الدولة عن طريق سياسة التجديد الفالحي والريفي من خالل توفير األسمدة والبذور 

وكذلك رصد األموال الالزمة لذلك، مّكن الفالحين من بذل قنيات الحديثة في اإلنتاج، دخال التّ ا  و 

مجهودات كبيرة للرفع من حجم اإلنتاج في مختلف المحاصيل الفالحية بالوالية، كما أّن تجاوز أهداف 

جاعة الخاّصة باإلنتاج انعكس بشكل ايجابي على قيمة اإلنتاج، ولكن هذا ال يخفي حقيقة هذا عقود النّ 

تتسّبب فيه ارتفاع األسعار بفعل المضاربة وكثرة الوسطاء وفوضى السوق، إذ من اإلرتفاع الذي قد 

 .ية نظيره من ناحية القيمةالممكن أن ال يواكب حجم اإلنتاج من حيث الكمّ 

إّن ارتفاع اإلنتاج الفالحي من حيث القيمة أو الكمية يعّد مؤّشرا جّيدا على حالة القطاع الفالحي      

التساؤل قائما حول مدى مساهمة الوالية في تغطية اإلحتياجات الوطنية من هذه  المحلي، لكن يبقى

، إذ أّن المحاصيل الفالحية الغذائية، وبالتالي امكانية مساهمة الوالية في األمن الغذائي الوطني واستدامته

، لتبقى %2,1نحو قّدرت بج الفالحي الوطني تانوبنسبة مساهمة في اإل وطنّيا، 26الوالية احتّلت المرتبة 

بنحو دينار، وبنسبة مساهمة تقّدر  ونملي 262.220الصدارة لوالية بسكرة بقيمة إجمالية قّدرت بحوالي 

 (10الملحق . )(1)من الناتج الفالحي الوطني 1,2%

، سيتّم بشكل أدّق نوعا ما اإلنتاج الفالحي الوطنيمدى مساهمة والية قالمة في دور أو لمعرفة و      

 كما هو موّضح ألهّم المحاصيل الفالحية االستراتيجية اإلنتاج الوطني باإلنتاج الفالحي في الوالية  مقارنة

 :في الجدول الموالي

 

 

 

                                            
(1)

 DSA, (2014): "Valeur de la production agricole (2008-2013)", Op.cit. 
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 (10-2)الجدول 
 0213لعام  اإلنتاج الفالحي الوطنيمساهمة والية قالمة في 

اإلنتاج الفالحي  المحاصيل الفالحية
 (قنطار) المحلي

اإلنتاج الفالحي 
 (قنطار) يالوطن

معّدل التغطية 
(%) 

 المرتبة وطنيا

 20 4,1 41.200.000 2.005.420 الحبوب 
 23 6,0 42.200.000 2.931.520 البطاطا 

 12 1,5 3.400.000 50.310 (لتر 312)الحليب 
 21 2,5 4.200.000 117.581 اللحوم الحمراء 
 11 1,7 4.100.000 73.018 اللحوم البيضاء 

 : ، اعتمادا علىإعداد الباحثمن  :المصدر  
 (.1-3)معطيات الجدول و ( 2)معطيات الملحق  -

-MADR, (2014): "Evaluation de la mise en œuvre des programmes du renouveau agricole-compagne 

agricole 2013)", 20eme session d’évaluation trimestrielle, 8 et 9 Mars 2014, Alger: Algérie. 

اإلنتاج الفالحي أّن والية قالمة تساهم بنسب بسيطة جّدا في أعاله يّتضح من خالل الجدول      

محصول البطاطا  فالمالحظ أنّ بالرغم من القدرات الفالحية الكبيرة التي تتمّتع بها الوالية،  ، وهذاالوطني

يليه محصول الحبوب ا، وطنيّ  23إذ تحتّل المرتبة ، %6بمساهمة كبيرة في الوالية بنسبة  هو الذي يحظى

، 2,5%ب ــــــــــبالنسثّم اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الحليب وطنّيا،  20محتّلة المرتبة  ،%2,4بنسبة 

 .على الترتيب 12، 11، 21والمراتب  %1,5، %1,7

مالفائدة من  ؛المساهمة الضعيفة، أو بمعنى آخر دفع بالتساءل عن هذهإّن كّل هذه النتائج المحّققة ت     

الوطن من جاعة إذا كانت الوالية ال تشارك في تلبية احتياجات في مجال عقود النّ كبيرة تحقيق إنجازات 

، رغم أّن من واللحوم كالحبوب والحليبالتي تعّد من اختصاص الوالية ، و ةالمواد الغذائية األساسيّ 

                                            
  22بالنسبة للحليب، المرتبة  12بة بالنسبة للبطاطا، المرت 23وطنيا بالنسبة النتاج الحبوب، المرتبة  2احتّلت والية قالمة المرتبة  1021في سنة 

 (.1023احصائيات وزارة الفالحة والتنمية الريفية عام . )بالنسبة للحوم البيضاء 11بالنسبة للحوم الحمراء، المرتبة 
 :ولالستزادة، انظر في ذلك     

MADR, (2014): "Evaluation de la mise en œuvre des programmes du renouveau agricole-compagne 

agricole 2012)", 19eme session d’évaluation trimestrielle, 5 et 6 Janvier 2013, Alger: Algérie. 
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، إذ كان من المفروض أن تغّطي نسبة بوباهتمامات الوالية الثروة الحيوانية وميدان تخّصصها في الح

امكانية تحقيق الهدف األسمى مدى ما ومن جهة أخرى  .هذا من جهةمعتبرة من االحتياجات الوطنية، 

  ؟بقى رهانا كبيرا بالنسبة للجزائر للتقليص من حجم الفاتورة الغذائيةوهو األمن الغذائي الذي ي

 بالرغم من النتائج المحّققة إاّل أّنها مازالت بعيدة عن النتائج وبالتالي ما يمكن استخالصه هو أّنه     

 نة، وذلك للتمكّ غر في السياسات المصاظّد من إعادة النبالالمرجّوة مقارنة بالمؤّهالت الكبيرة للوالية، إذ 

الية، خاّصة في ظّل اإلمكانات الفالحية التي تزخر بها الو أرض الواقع،  على من تحقيق األهداف المرجّوة

 ،التنمية الفالحية وتطوير اإلنتاج الفالحي قائما، كي تساهم بنسبة أكبر شروط إذ يبقى رهان تحقيق

 . في ميادين تخّصصها خاّصةو 

 كفي إذا كان األفراد ذو الدخل الضعيف ال يصلونيالكّم وحده ال  التحّدث عنّن إف ،ومن جانب آخر     

وفي وكثرة الوسطاء، ها نتيجة المضاربة ار ، نظرا إلرتفاع أسعا الواليةالتي توّفره إلى مختلف السلع الغذائية

التنسيق بين قابة والمتابعة لمثل هذه الحاالت، إذ تّتسم األسواق التجارية بالفوضى، إذ يجب ظل غياب الر 

ى المعنيين باألمر، ونشير في ذلك إلى مديرية الفالحة ومديرية التجارة من أجل ضمان وصول المنتوج إل

 .المستهلك دون وجود كّم هائل من الوسطاء داخل السوق

 (0213-0220)خالل الفترة  ر اليد العاملة الفالحيةتحليل تطوّ : رابعالمطلب ال

إّن تطبيق برامج التنمية الفالحية لم يكن لها تأثير فقط على اإلنتاج الفالحي، إذ شهدت العمالة      

ويمكن تتّبع تتطّور اليد العاملة . الل فترة تطبيق هذه البرامجرا خالفالحية هي األخرى تغييرا وتطوّ 

 :الفالحية في والية قالمة كما يلي

 
                                            

  كم عن عاصمة الوالية، نظرا  34تقوم الوالية بإنتاج نوع من القمح يعّد من أجود األنواع في العالم، وهو قمح دائرة وادي الزناتي التي تبعد بحوالي
 .تنميتهال إذا ماتّم توفير الموارد الالزمةة الخصبة بهذه المنطقة، والتي من الممكن أن تشّكل قطبا واعدا في المستقبل لطبيعة الترب
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 (11-2)الشكل 
 (0213-0220)ر اليد العاملة الفالحية في والية قالمة خالل الفترة تطوّ 

 
 :من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر     

D S A, (2014): "volume de la main d’œuvre agricole (2002-2013)", Wilaya de Guelma. 

 فترةأّن حجم اليد العاملة الفالحية في والية قالمة يعرف تأرجحا من  يّتضحمن خالل الشكل أعاله      

 بنحوأخرى، كما أّن هذا ال يخفي التطّور الذي شهده خالل فترة الدراسة، إذ قّدر حجم العمالة  إلى

، %2,62، محّققا زيادة قدرها 1023سنة نسمة  36.024ليصل إلى ، 1001سنة نسمة  12.212

ويعزى هذا إلى تطبيق مخّططات التنمية الفالحية والريفية التي عرفتها الوالية خالل هذه الفترة، والتي 

كانت تسهدف خلق مناصب شغل في القطاع الفالحي وتثبيت سكان األرياف، إذ رافق ذلك منح 

ألف دينار نهاية  122لسكن الريفي، حيث بلغ حجم القروض المقّدمة حوالي مساعدات كبيرة إلنجاز ا

استمرار الهجرة الداخلية من  حسب احصائيات وكالة بدر لوالية قالمة، إاّل أّن ذلك لم يحّد من 1023سنة 

الريف إلى المدينة، نظرا لضعف مستوى األداء الخدماتي للمواطن في الريف بالمقارنة مع نظيره في 

، وبالتالي البحث عن الرفاهية واالستقرار، وكذا ارتباط العمل (تعليم، صّحة، مياه شرب، كهرباء)مدينة ال

بالنشاط الموسمي لالنتاج الفالحي الذي يعتمد على الظروف المناخية، وبالتالي ترتفع مستوى البطالة 

إلى عزوف لى المدينة إريف كما يمكن تبرير نزوح العمالة من ال .المقنعة خاّصة في الزراعة المطرية
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انخفاض العائد من أزمة في اليد العاملة للحقل الفالحي، نتيجة  ا سّببمّ مالشباب عن خدمة األرض، 

، خرى، ونقص الحوافز في هذا القطاعالنشاط الفالحي بالمقارنة مع العائد من النشاطات االقتصادية األ

 رة للفالحين وصغار المستثمرين، إاّل أّنها في كل مّرةالتسهيالت التي منحتها الدولة في هذه الفتفبرغم 

بالظروف المناخية وتساقط األمطار، وهو ما يشير أن كذلك ثبت أن العمل في هذا القطاع يبقى مرهونا ت

 .أخرىإلى لبات التي يشهدها القطاع من سنة تين يتأثرون بالتقأغلب العمال مؤقّ 

فئة تعمل بهذا القطاع هي فئة الكهول والعجائز وتالميذ المدارس واألمر المالحظ كذلك هو أّن أكبر      

في الموسم الصيفي، إذ تساهم بنسبة قليلة في جني مختلف المحاصيل الزراعية، ناهيك عن حرارة موسم 

التي تساعد الشباب على إنشاء مؤّسسات مصّغرة، وكذا  دعم التشغيل تالصيف، باإلضافة إلى وكاال

 .يق مختلف العقودونها شهرّيا، والخاّصة بالعمل عن طر األجور التي يتقاض

خالل  وطنّيا في توفير اليد العاملة الفالحية 31وعلى هذا األساس، احتّلت والية قالمة المرتبة      

مؤّشر ضعيف على قدرة الوالية على ذا يعّد وه، %3,2وذلك بنسبة ، (1022/1021)الموسم الفالحي 

 نسبة ناهيك عنقطاع الحيوي، على الرغم من الطابع الفالحي للوالية، خلق مناصب شغل في هذا ال

 (23الملحق ) .انمن اجمالي السكّ  %42سكان األرياف التي تصل إلى 

 ناعات الغذائية المحليةمساهمة الفالحة في تنمية الصّ : خامسالمطلب ال

 ، ألنّ تطوير القطاع الفالحييعتمد بشكل كبير على  يـــــــالتحويلية للمنتوج الفالحناعة تطوير الصّ إّن      

 ناعة التحويليةربح رهان رفع اإلنتاج الفالحي يستدعي التفكير في وضع قاعدة صناعية لتطوير الصّ 

 .الغذائية، ألّن والية قالمة بطابعها الفالحي تشّكل دفعا قوّيا لهذا القطاع

 من ،وتطويره ناعيالصّ  القطاع تنمية في واضح بشكل والية قالمة في يفالحال القطاع ساهم لقد     

  اتـــــــالمنتج بتحويل تقوم التي ةــــــــــــناعيالصّ  الوحدات من العديد إقامة طريق عن غذائية صناعة قيام خالل
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    :كما هو موّضح في الجدول الموالي صناعية منتجات إلى ةوالحيواني ةباتيالنّ  يهابشقّ  ةيّ فالحال

 (12-2)الجدول 
 ناعة الغذائية في والية قالمةيع مؤّسسات الصّ توز 

 

 

 

 

 
 :ث، اعتمادا علىمن إعداد الباح :المصدر                  

-Direction de la petite et Moyenne Industrie et la promotion de l’Investissement, (2014): "les Unités  

Industrielles privées de production", Wilaya de Guelma. 

ناعة لصّ يّتضح من خالل الجدول أّن هناك العديد من الوحدات اإلنتاجية التي تنشط في مجال ا     

الغذائية بوالية قالمة، ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى القرب من المادة األولية والمتمثّلة في الخامات 

الفالحية، نظرا لإلمكانات الفالحية للوالية، إذ أّن أكبر الوحدات تترّكز في مجال الطماطم الصناعية من 

ناهيك  .اتي محمود، بلخير، بومهرة أحمدالفجوج، بوع: وحدات تنشط في كل من بلديات أربعخالل تواجد 

ميد الذي يعتمد على القمح الصلب بشكل أساسي، حيث تنشط وحدتين تابعتين للقطاع العام إنتاج السّ عن 

عامل، في حين  16؛ أحدهما بهليوبوليس واألخرى ببوشقوف، وتشّغالن في المجموع (سة الرياضمؤسّ )

أّما فيما . يوم /طن 200بلدية الفجوج بطاقة إنتاجية تصل إلى هناك وحدة إنتاجية تابعة للقطاع الخاص ب

بنحو يخّص إنتاج الحليب، فهناك ملبنتين بالفجوج إلنتاج الحليب، حيث تقّدر الطاقة اإلنتاجية ألحدهما 

 .(1)يوميا /لتر 31.000يوميا، بينما األخرى تصل طاقتها اإلنتاجية إلى  /لتر 2.000

 ائدةارب الرّ ــــجناعات الغذائية في والية قالمة أحد التّ للصّ " عمر بن عمر"مجّمع  وفي هذا اإلطار، يعدّ      
                                            

(1)
 Direction de la petite et Moyenne Industrie et la promotion de l’Investissement, Op.cit. 

 العدد الوحدات
 4 وحدة تحويل الطماطم

 3 ميدوحدة إنتاج السّ 
 1 (ج الحليباانت)ملبنات 

 2 وحدة صنع العجائن الغذائية
 2 كروحدة انتاج السّ 

 2 الديوان الوطني لتغذية األبقار
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، كما يضّم عامل 2.621، ويشّغل حوالي ينارمليار د 10أعماله بحوالي في هذا المجال، إذ يقّدر رقم 

 : (1)ناعة الغذائية كما يليشركات تتخّصص في الصّ  ثالثالمجّمع 

  ّ؛ىرات بمختلف أنواعها من طماطم وهريسة ومربّ صبّ المنتجة للم راتشركة المصب  

  نتاج السّ مطاحن التي تتولّ الشركة   ؛ميد من القمح الصلبى تحويل وا 

 بمختلف أنواعها مثل الكسكس والعجائن األخرى شركة العجائن. 

 :يمكن تلخيص إنتاج المجّمع في الشكل المواليو      

 (10-2)الشكل 
 0210ناعات الغذائية لعام للصّ " ن عمرعمر ب"حصيلة اإلنتاج لمجّمع 

سنة /طن: الوحدة                                                                                   

 
 .10-22، ص صالمصدر نفسهعمراني سفيان، : من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر 

لب بطاقة لمجّمع يتخّصص في إنتاج سميد القمح الصّ يتبّين أن اأعاله من خالل معطيات الجدول      

 24.000سنويا، تليها العجائن الغذائية بقدرة إنتاج تصل إلى /طن 120.000إنتاجية تصل إلى 

سنوّيا، إذ من المالحظ أّن هذه المنتوجات تعتمد  /طن 20.000سنويا، مصّبرات الطماطم بقدرة تبلغ /طن

                                            
عرض نماذج محلية رائدة في مجال الصناعات -تحقيق التنمية المحليةأثر التكامل الصناعي الفالحي على "(: 1024)عمراني سفيان،  (1)

، كلية العلوم االقتصادية 1024ديسمبر  20و  1يومي المنعقد  التنمية الصناعية وترقية االستثمار في الجزائر حول الملتقى الوطني، "-الغذائية
 .22والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قالمة، الجزائر، ص
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( القمح بشكل خاص)تعّد من اختصاص الوالية وهي الحبوب على المحاصيل االستراتيجية التي 

ا يعطي دفعا قوّيا للنشاط الفالحي بالوالية، كما أّن المجّمع من جهته يغّطي مّ موالطماطم الصناعية، 

، والباقي يوّجه %66وق الوطنية بحوالي من احتياجات الوالية، بينما تقّدر نسبة تغطية السّ  %30حوالي 

 .(1)إلى التصدير

ناعات الغذائية هو من باب تبيان مدى للصّ " بن عمر"إّن االستعراض الوجيز جّدا لتجربة مجّمع      

في ائدة جارب الرّ ، باعتباره أحد التّ ناعات التحويلية الغذائيةأهّمية القطاع الفالحي في دعم قطاع الصّ 

يعطي ار في هذا المجال بالوالية، مّما الستثمالجزائر وليس في والية قالمة فقط، إذ يبقى المجال مفتوحا ل

بعض  حين الذين يجدون صعوبة فيدفعا قوّيا للرفع من اإلنتاج الفالحي، إذ أّنه يخلق اطمئنانا لدى الفاّل 

 األحيان في تسويق منتوجهم، وبالتالي يجدون في هذه الهياكل اإلنتاجية مالذا آمنا تستقبل منتوجهم

 .سعار تناسبهم في العديد من األحيان، نتيجة الدعم المقّدم من طرف الدولةالفالحي في كّل وقت، وبأ

 ان الريفيينمساهمة القطاع الفالحي في تحسين أوضاع السكّ : سادسالمطلب ال

ة مسعت الحكو يفيين، إذ ان الرّ لقد كان لسياسات التنمية الفالحية والريفية أثر كبير على وضعية السكّ      

 ،مكمنا ثمينا وخّزانا للثروات والموارد الطبيعية اعتبرته الذي ،ألوضاع بالوسط الريفيجاهدة إلى تحسين ا

المخطط الوطني  في إطار 1001فقد تّم إدماج العالم الريفي إلى سياسات التنمية الفالحية بداية سنة 

خالل الفترة  الريفية إطالق مشاريع جوارية للتنميةفي والية قالمة  ، ومن بين نتائج تطبيقهللتنمية الفالحية

بلدية من  10مشروع كما أشير إليه سابقا، إذ استفادت  12، والتي قّدر عددها بنحو (1003-1002)

مشتة مستهدفة، أي ما نسبته  240مشتة من بين  202، شملت %62بلدية مستهدفة، بما يمّثل  30بين 

ما يمّثل بكانت مستهدفة،  عائلة 3.224عائلة من بين  2.432، وهو ما نتج عنه استفادة 2,22%

                                            
 .12، صنفسهالمصدر  (1)
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 423منصب شغل، منها  3.622كما سمح تجسيد المشاريع الجوارية على أرض الواقع بخلق ، 3,40%

هكتار، منها  42.221مناصب دائمة، بينما بلغت المساحة الفالحية اإلجمالية التي شملتها المشاريع 

 .(1)كمساحة مستغّلة 21.222

وفي إطار تنفيذ عقود ( 1023-1001)للفترة السياسة الجديدة تطبيق  وعلى صعيد آخر، سمح     

األعمال التنموية على مستوى أرياف الوالية، إذ  القيام بالعديد منجاعة الخاّص ببرنامج التجديد الريفي النّ 

، %26بنسبة انجاز وصلت الى حوالي  ،راضيلألكتار ه 126.2تّم القيام بأعمال الحرث العميق لحوالي 

هكتار، بنسبة انجاز وصلت الى  36.422تحسين خواص التربة عى مساحة قّدرت بحوالي كما تّم 

منبع  222منبع مائي من مجموع  233وفي مجال الموارد المائية فقد تّم حصر وتهيئة حوالي . 61%

كما تّم فتح المسالك الريفية على طول ، %26 ي بنسبة انجاز وصلت إلىأمائي كان مبرمجا لذلك، 

، وبالنسبة للتشجير الذي يعّد أولوية في السياسات الفالحية %31نسبة انجاز وصلت إلى كم ب6,2

هكتار كما  2.220وذلك بغرس  %200والريفية لتحقيق التنمية المستدامة، فقد وصلت نسبة اإلنجاز إلى 

 (.1023-1001)كان مقّررا في أهداف النجاعة الخاّصة بالتجديد الريفي للفترة 

 222نحو  1023إلى غاية سنة  1000بلغ اجمالي المشاريع الجوارية المنجزة منذ سنة  ؛وعليه     

 .(2)بلدية موجودة بإقليم الوالية 33ألف عائلة في  10استفادت منه أكثر من  مشروع جواري،

ت الريفي، استفادت والية قالمة على غرار باقي واليا سكنوعلى صعيد آخر، وفي إطار مشروع ال     

، تّم (1023-1002)وحدة سكنية ريفية خالل الفترة  12.300الوطن من برنامج اجمالي يضّم ما يقارب 

 اـة منهـــــــة المتبّقيــــــــأّن الحصّ  علما، (3)ة انجازــكنسب %3,22ة، أي ما يمّثل ـــــــــوحدة سكني 21.412انجاز 

                                            
 .1-2، ص صالمصدر سبق ذكرهمحافظة الغابات،  (1)

(2)
  Conservation des Forets, Op.cit. 

 .ة لوالية قالمةمديرية السكن والتجهيزات العمرانياحصائيات مقّدمة من طرف  (3)
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 .طور اإلنجاز، واألخرى قيد الدراسة في

يفي نحو المدينة نتيجة تحّسن زوح الرّ ّل هذه النتائج المحّققة سمحت بالحّد نوعا ما من النّ إّن ك     

ان األرياف بفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة في إطار برامج التنمية الفالحية والريفية، أوضاع سكّ 

، 1002نسمة سنة  222.222إلى  2112نسمة سنة  222.312إذ انتقل عدد سّكان األرياف من 

 .(1)1023و 2112بين سنتي  %21,1، أي بزيادة قدرها 1023نسمة سنة  101.104ليصل إلى 

 يات التي تواجه القطاع الفالحيالتحدّ : بعالمطلب السا

قات التي يات والمعوّ الكثير من التحدّ  يواجه القطاع الفالحي في الجزائر عموما ووالية قالمة خصوصا     

 الجزائر إاّل  مية بالشكل المطلوب، فبالرغم من االمكانيات الفالحية التي تحوزهاتحول دون اسهامه في التن

 .بيسة العديد من الظروف والمشاكلأّنها ح

من جامعة قسنطينة أّن المشاكل التي يعاني منها القطاع أستاذة محاضرة " غربي فوزية"ترى الباحثة      

 : (2)التاليةالنقاط  الفالحي الجزائري بصفة عاّمة تتمّثل في

 ؛لفقد في خصائص األراضي الفالحيةانخفاض الرقعة الفالحية كّما وكيفا بسبب اإلنتقاص العمدي وا 

 ؛عقالني للمياهالغير ستهالك االومن جهة أخرى استعمال الري التقليدي و  ،نقص الموارد المائية 

  يفالحث واالرشاد الضعف البح ، وكذاألسباب متعّددة لليد العاملة الفالحيةالتسّرب الكبير...   

 :(3)ي أهّمهافالحة تطبع االنتاج المعّوقات نوعيّ  إلى أّن هناك الباحثةشير تو      

 من  زمةالاّل  ياتالكمّ  رتوفّ  كعدم موضوعية غير العتبارات نظرا ية،فالحال للمواسم رالمتأخّ  االنطالق

 ؛األمطار هطول انتظار ذلك على زد للحرث، زمالاّل  الفالحي العتاد ةقلّ  أو البذور

                                            
(1)

 ONS, (2011): "Recensement générale da la population et de l’habitat 2008",  Collections Statistiques (N° 

163), Algérie, pp199,200. 
 .312، صالمصدر سبق ذكرهغربي فوزية،  (2)
 .المصدر نفسه (3)



                                              ية املطبقة ضوء السياسات والربامج التنمو يفالتنمية الفالحية يف والية قاملة : الفصل الرابع

 (0202-0222)خالل الفرتة 

 

 
276 

 اممّ  صالحيتها، انتهت قد تكون أو رديئة نوعيتها بذور تستورد ما غالبا إذ للبذور، رديئة نوعية اعتماد 

 ؛ةالنوعي ورديء يةالكمّ  يمتدنّ  يعني حصاد

 األمطار هطول مستوى أو الجفاف لحاالت اإلنتاجية تعزى حيث المواتية، غير المناخية الظروف 

 ؛المستغلة وغير الممكنة المائية اإلمكانيات من بالرغم ي،فالحال الل الموسمخ السائد

  الهدر في الموارد المائية بسبب تدّني مستوى كفاءة إدارة الموارد المائية، وتدّني مستوى أو حّتى غياب

لى ضعف الوعي المائي وما يرتبط به من سوء استخدام المياه واإلسراف في استخدامها وتلويثها، اضافة إ

 ؛ةــــة واستخدامها للري بصفة خاصّ مستوى التجهيزات والبنية األساسية في مجال استخدام المياه بصفة عامّ 

 عتاد الستعمال نتيجة وذلك طويلة، ةلمدّ  تستمرّ  والتي المحتشمة االنطالقة فبعد الحصاد، موسم طول 

 من الكثير ولعلّ  ،خاصة صيانة إلى يحتاج قديما يكون الغالب وفي العدد، حيث من كافية وآالت غير

 آالت في ميكانيكي خلل أو تقني تلف إلى يعود العملية هذه أثناء الزراعية حقول المحاصيل حرائق

 .والدرس الحصاد

 ، أّما عنالجزائري الفالحي اإلنتاج في متتحكّ  التي هي مجتمعة األسباب هذه إنّ وحسب رأي الباحثة ف    

 :(1)واستمرارها يعود إلى اعيةالزر  في البنية استفحالها

 على الفالحي القطاع لين علىالمتطفّ  من الكثير طرف من واالحتيال التالعب ظاهرة استفحال 

تجدهم  ما فغالبا ،نــــــيالحقيقيّ  بالفالحين واوأضرّ  القطاع هذا سمعة إلى أساؤوا بحيث ،المستوى القاعدي

 ؛للقطاع الفالحي فعلي انتماء دونما والتسهيالت وضوالقر  االعتمادات من كبيرة نسبة على يستحوذون

 من أّن الكثير إذ ،المستويات مختلف على واالختالسات الرشوة ظاهرة وانتشار مباالةوالاّل  اإلهمال 

 .ابــــــــوالعق المتابعة غياب في تتمّ  الوقائع هذه وكل ،هباءً  ضاعت الفالحي القطاع على األموال المحسوبة

                                            
 .12، صالمصدر نفسه (1)
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 تحّدياتخبير أنظمة زراعية مطرية ووقاية النباتات بالجزائر أّن ال "عبد المجيد حمداش"احث ويرى الب     

ت القطاع الفالحي في الجزائر من خالل المحّطات الهاّمة التي مّربها تتمّثل في النقاط هالتي واج

 :(1)التالية

  ّنالسكا في السريعة الزيادة نتيجة ،رويةمال الزراعية ألراضيا حساب على نيوالعمرا الصناعي عالتوس 

 ؛والخاصم العا ينالقطاع في ينالعامل دخل وزيادة ،خصوصا ندمال ناسكّ  ونسبة عموما

 الصناعة بقطاع مقارنة القطاع في العيش وظروف ةعامّ  بصفة والفالحة األرض في العمل قيمة تدّني 

 ؛مثال والخدمات

  بعين األخذ دون ةفالحال فيها بما القطاعات كل على الصفة بنفس قةوالمطبّ  بعةالمتّ  لتخطيطاطرق 

 الغداء ةفالحال تضمن نأ من وبدال، الريفي والوسط لفالحيا للقطاع الخصوصية االجتماعية االعتبار

 يد (وبشرية )خصبة أراضي( طبيعية من الثمينة اهمصادر  يننالسّ  مرور مع الفالحة أضاعت، والعمل

 ؛يفالحال للعمل قئالاّل  رامواالحت )لةهّ ومؤ  شابة عاملة

 ؛إنتاجيتها وزيادة الزراعية الرقعة في عللتوسّ  الضرورية ياهمال نيدتجو  دودالسّ  إنشاء في بيركال رتأخّ ال 

 م؛الخاني الوط الدخل في ةفالحال مساهمة وتراجع، لإلنتاجية ومزمن معا ضعف 

تكمن بشكل أساسي في  القطاع الفالحي تحدياتأّن  سطيفمن جامعة " عماري زهير"ويرى الباحث      

، وخاّصة اإلصالح األخير الذي القطاع بالرغم من اإلصالحات المتتالية التي عرفهافار الفالحي، العقّ 

، إاّل أّنه المتعّلق باستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاّصة للدولة 03-20في قانون  جـــــــاء

 :(2)أكبر تحديات القطاع الفالحي، ومنها السلبيات، يراها الباحث أحد عرف العديد من

                                            
 .20،22، ص صالمصدر سبق ذكرهعبد المجيد حمداش،  (1)
، ("1202/0222)الفالحي الجزائري خالل الفترة  تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤّثرة على قيمة الناتج المحلي"عماري زهير،  (2)

 .12المصدر سبق ذكره، ص
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  للقانون كنيم ال إذن للدولة، التابعة الفالحية لألراضي الدائم االنتفاع حقّ  على 21-22قانون  ينّص 

 مبدأ ألنّ  سنة، 40 ـب والمحددة طولها كان مهما زمنية ةبمدّ  دالمحدّ  االمتياز حقّ  لها يسند أن الجديد

 الحقوق على المحافظة جانب إلى جديد، قانون أليّ  رجعي أثر وجود عدم هو دوليا به المعمول القانون

 عن الفالح انفصال إلى ييؤدّ  اممّ تصبح العملية وكأّنها تأميم مستتر،  المبدأ هذا يحترم لم إن المكتسبة،

تناء منتوجها واالعال يرغب في بذل أّي مجهود لرفع  يصبح وبالتالي له، ملكا يعتبرها يعد لم التي األرض

 بها؛

  ّأعضاء ح المشكل األساسي في القانون القديم والمتمثل في عدم انسجام ار الجديد لم يصحّ قانون العق

 المستثمرات الفالحية فيما بينهم بل أقّره؛

 أحد وهي واألجنبي، الجزائري المستثمر بين قيفرّ  ال الذي االستثمار قانون مع يتناقض الجديد القانون 

 ال حيث إليها، االنضمام الجزائر ترمي التي جارةللتّ  العالمية المنظمة معها تتسامح ال يالت الشروط الثابتة

حي، كونها صادقت على لوائح أن تعترض رغبة األجانب لالستثمار في المجال الفال للجزائر يمكن

 ثنائية اتفاقيّ اتّ  وأبرمت واألجنبي الوطني المستثمر بين المساواة على التجارة العالمية التي تنّص  مةمنظّ 

تحّفز األجانب على االستثمار  الخارجية األسواق ولوج لخبرة افتقار الفالحين أنّ  كما األوربي، حاداالتّ  مع

 األرض مالك بين العالقة تضبط سةمؤسّ  إنشاء من البدّ  هذا المجال لتوّفرهم على الخبرة، وبالتالي في

 من الدولة نتتمكّ  ىحتّ  ،األجنبي المستثمر إلى جوءللّ ا قبل، وذلك قانونية فراغات وجود بسبب والمستأجر

 .الشراكة طريق عن الفالحي ارالعقّ  في االستثمار مجال فتح

من جامعة الجزائر أّن مشاكل القطاع الفالحي متأّصلة بضعف عوامل  "أحمدباشي "ويري الباحث      

 :(1)، ومنهاالفالحي بالدرجة األولى اإلنتاج

                                            
 .223-222، ص صالمصدر سبق ذكرهباشي أحمد،  (1)
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 منها يعاني التي الرئيسية المشاكل من يعتبر، إذ الفالحية اراتللعقّ  قانونيال اإلطار وضوح عدم 

 على سلبا رتأثّ  والتي الفالحية اراتالعقّ  مشكل تسوية على العمل بيتطلّ  ما وهذا، الفالحي القطاع

 ؛الفالحي اإلنتاج على وبالتالي اإلستثمار

 عطائها ااال غياب ببطء ة التي تستحّقها، إذ أّنها تتّم ألهميّ ستمرارية في عملية استصالح األراضي وا 

 زيتميّ  تنفيذها جعل ، مّماستصالحاال ةلعمليّ  واضحة ةإستراتيجيّ  بفي وتيرة إنجازها، وذلك بسبب غيا

 لعدم موضوعية غير التوزيع عملية، زيادة على أّن المنشودة األهداف عن بعيدة ّنهاأ كما، ةالدقّ  بعدم

 ،ةــــــــالمائي الدراسات رتوفّ  عدم نتيجة للتعبئة القابلة المائية الموارد اإلعتبار بعين تأخذ ةتكامليّ  سياسة وجود

 إنجاز بين التباين جانب إلى ،المالية بالموارد يتعلق فيما خاصة اليقين عدم إلى اإلستثمارات ضيعرّ  اممّ 

 .الكهرباء ونقص ياهالم بإستخراج المرتبطة التجهيزات نقص بسبب المستصلحة المساحات في اآلبار

 من كبير عدد وجود عنه بترتّ ما  وهذا المالي، الدعم استمرار وغياب دةالمحدّ  المساحة ةقلّ يضاف لها 

 .هكتار 2الحجم تقّل مساحتها عن  صغيرة أغلبها حيث ،المتجانسة غير المزارع

  اتوالمعدّ  لفالحيةا األسمدة استعمال في كبيرا نقصا يعانيضعف مكننة القطاع الفالحي، إذ أّنه 

 وعصرنته؛ الفالحي القطاع لمكننة الضرورية الحديثة

 على بالبحث قةالمتعلّ  والسياسات ستراتيجياتاال وغموض نعدامضعف البحث العلمي، وذلك بسبب ا 

 وفي، اتيةوالذّ  توالتشتّ  دبالتعدّ  زتتميّ  البحث لمعاهد التنظيمية الهياكل كون جانب إلى ،الطويل المدى

 ؛ابينه التنسيق ينعدم حيث الجامعية المعاهد عن بمعزل تكون ألحيانا أغلب

  ّتحديد غياب بفعل ينالفالحيّ  المرشدين أداء ية اإلرشاد الفالحي، والذي يعود إلى ضعفتناقص أهم 

 ملالع مستلزمات نقص جانب إلى إرشادية، غير بمهام الغالب في وتحميله الفالحي المرشد ةلمهمّ  دقيق

 والمعارف المعلومات مالءمة وعدم ةقلّ  إلى إضافة المرشدين، لمطالب يناإلداريّ  المشرفين إستجابة وعدم
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 حينبالفاّل  المرشدين صالإتّ  ةمهمّ  بيصعّ  اممّ  ،النقل وسائل ونقص ،المحلي المستوى على اإلرشادية

 .شاسعة مساحات امتداد على المتواجدين

باحث في مجال " هاشمي الطيب"التنمية الريفية؛ يشير الدكتور  ومن جهة أخرى، وفيما يخّص      

، مهمة خطوة هي الجوارية الريفية التنمية ومشاريع الريفي جديدالتّ  سياسة أنالتنمية الريفية بجامعة سعيدة 

 بين والتبادل التشاور خالل من جنب إلى جنبا الريف انسكّ  ليين وممثّ اإلداريّ  األعوان وضعت هاألنّ 

 دور حول فكرة البرنامج هذا أعطى اليوبالتّ  بدأت تدريجيا، التي المساهمين واألعوان األطراف فمختل

 نظرا مشاريعه، في ماتقدّ  يشهد لم هذا البرنامج أنّ  إالّ  الريفية، التنمية تحقيق في الريفي المجتمع مشاركة

 :(1)يلي ما في تلخيصها يمكن ونقائص أسباب لعدة

 ؛الوالئية التقنية جاناللّ  قبل من قبوله تمّ  وما صياغته تمّ  ما بين الجوارية المشاريع في فرق وجود 

 والمواطنين جهة من المحلية اإلدارة)الجوارية  بالمشاريع ةالمعنيّ  األطراف بين ما نسيقالتّ  نقص 

 ؛(أخرى جهة من الريفية ماتالمنتخبين والمنظّ 

  ّألنّ  محتواها، من فارغة الجوارية المشاريع تظلّ  حيث الواقع، أرض على دتتجسّ  لم االندماج كلمة إن 

 ،المراحل ةبقيّ  في او يشارك مل بينما المشاريع غةاصي في األولى المراحل في تتمّ  الريف انسكّ  مشاركة

 وال البلدية مستوى على النشطة الريفية الخلية من ناكو  م   ليس المشاريع هذه في مالمتحك   القرار جهاز ألنّ 

 من نتتكوّ  بل المنتخبين، الريف انسكّ  ليممثّ  من نتتكوّ  ال للوالية التقنية والخلية ائرة،الد على مستوى

 للقرارات؛ التطبيق يضمن من وهم لي الدولة محلياممثّ 

 أجل من ضمانات القروض منح في يشترط ألنه قائما، يبقى البنوك طرف من التمويل مشكل 

 من دونـــــــيستفي ال والفقيرة شةالمهمّ  قــــــــفالمناط ، وبالتالي(رالكبي العائد ذات شاطاتالنّ  خاصة)استرجاعها 

                                            
 .112،116، ص صالمصدر سبق ذكره(: 1024)هاشمي الطيب،   (1)
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 المشاريع؛ هذه لها هتجّ و   التي المستهدفة الفئة وهم هذا التمويل،

  ّعلى قةمعلّ  المشاريع تبقى وبالتالي ،تنفيذها على يجبر ال اختياري هو المشاريع هذه في الوالي لتدخ 

 النجاعة؛ وعقود المشاريع هذه تحقيق في التنفيذية لطاتل السّ تدخّ 

   قــالمناط لىإ والــــــــــاألم هذه هتوجّ  أن من بدال الرئيسية انيةالسكّ  عاتالتجمّ  في اتالبلديّ  ميزانية صرفت 

 مدـــــــــــــــــع عنه مـــــــــينج وبالتالي األموال، هذه من يستفيد من لأوّ  هي تكون أن المفروض من المعزولة التي

 الصحية والخدمات والتشغيل السكنعلى  الحصولفي المناطق  هذه المواطنين في لجميعفرص ال تكافؤ

 ؛...والتكوين والتعليم والنقل

  ّينارد ألف 300 نحو لدعملاألقصى  الحدّ  يبلغ حيث كافي، غير الريفية لألسر المالي الدعم إن 

 ؛يفية الواحدةالرّ  لألسرة

  ّةوغياب األنشطة السياحيّ  الريفي، المجتمع وديناميكية وخبايا قضايا حول والمعرفة الخبرة ونقص ةقل 

 المدن؛ نحو الريفي زوحالنّ  توقف وعدم واستمرارية الريف، في ةوالصناعيّ 

 (.ارالعقّ  قانون مشكل)الريف  لفقراء الموّجهة اإلصالحات مع القانونية شريعاتالتّ  مالئمة عدم 

 التجديد مشاريع ملتقدّ  المتواضعة الوتيرة والريفية الفالحية التنمية المج في خبراء انتقد راومؤخّ      

 رصدها تمّ  التي للمبالغ الحقيقية القيمة تقابل ال المجال في عليها لالمتحصّ  األرقام أنّ  وأوضحوا الريفي،

 اربالعقّ  المتعلقة للمشاكل نظرا الميدان في البرنامج تطبيق وتيرة بطء دوتؤكّ  هذا البرنامج، إطار في

 صةاالستثمارات المخصّ  حجم مع وبالمقارنة الفالحون، يواجهها التي والعراقيل البيروقراطية الفالحي

 ؛"متواضعا يزال ما"البرنامج  تقدم مستوى فإنّ  اإلطار، هذا في المدرجة العمليات لتمويل

في هذه نظر الباحث  ومن وجهة. يات القطاع الفالحيوبهذا فقد اختلفت آراء الباحثين حول تحدّ      

 :هناك مشاكل أخرى التي تعرقل من مسيرة التنمية الفالحية أهّمهابعد استقصاء مختلف اآلراء، الدراسة 
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  إّن الجهود المبذولة التي تقوم بها الجزائر من أجل التطوير الفالحي تعتمد على الوفرة المالية الموجودة

اضطراب مالّي  كلى اإلستمرار في هذه البرامج إذا حدث هنابالخزينة العمومية، وبالتالي ما مدى القدرة ع

 ط؛ـــــــــتقّلص العوائد والمداخيل المالية، وبالتالي اشكالية مصدر الدخل الوحيد الذي يعتمد على النفأّدى إلى 

 مـــــــهّرد أخذــــــــــــهناك الكثيرين مّمن يسّجلون أنفسهم من أجل الحصول على الدعم الفالحي، ولكن بمج 

 نـــــلألموال يفّرون بها إلى قطاعات أخرى، وبالتالي أصبحت هذه البرامج في لحظة من اللحظات محّطة م

، وهو ما يطرح التساؤل كذلك حول سياسة الدعم في حّد ذاتها، هل هي تشّجع محّطات لتهريب األموال

 الفالح، وهل تشّجع على العمل في النشاط الفالحي؛

 التقنية للفالحين، إذ تجد العديد من المستثمرات الفالحية تفتقر إلى تقني أو مهندس في غياب المرافقة 

حين من تسيير األموال تسييرا أمثال، ومنه الفالحة، باإلضافة إلى غياب المرافقة اإلدارية التي تمّكن الفاّل 

عطاء مردودية أكبر لهذه المبالغ المصر   وفة من جهة أخرى؛المحافظة على المال العام من جهة، وا 

 ن في الحصول على التعويضات المناسبة في حالة الكوارث الطبيعيةو صعوبة التي يواجهها الفالحال، 

 ؛هميؤّثر سلبا على مردود االتغطية االجتماعية ألغلبهم، ممّ  انعدامإلى  باإلضافة

 ية النقص في توسيع المحيط الحضري، وبالتالي زحف اإلسمنت على حساب المساحات الفالحية لتلب

قطاع التعمير والبناء نتيجة تزايد النمو الديموغرافي، األمر الذي بات يهّدد مصادر الغذاء في المستقبل، 

 وكذا عائق لتحقيق التنمية المستدامة؛

  مشكل العّقار الفالحي، حيث يعتبر المتسّبب األساسي في عدم تطّور القطاع الفالحي، نظرا

معظم العائالت تشترك في عقد ملكية واحد منذ اضي الفالحية بسبب الملكية، فللمنازعات القائمة على األر 

 ا عن جدّ توارثوها أبً فضال عن ذلك، فهم . أّن الكثير من األراضي الفالحية دون عقود ملكية كماعقود، 

من  يحرم الكثير من الفالحين من االستفادة ا، أو مستأجيرن لها، ممّ عن طريق الشيوع دون وثائق ثبوتية
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عملية تحديد الملكية واالستفادة ف ،فضال عن ذلك .مختلف أشكال الدعم الفالحي المقّدم من طرف الدولة

 ب إجراءات إدارية طويلة؛من الدعم الفالحي تتطلّ 

 خالل ارــــاألمط طــــــــتساق أو تذبذب الجفاف لحاالت اإلنتاجية تعزى إذ المواتية، غير المناخية الظروف 

 المستغلة؛ وغير الممكنة المائية اإلمكانيات من بالرغم الحي،الف الموسم

 الشباب، ن طرفـمعزوفا كبيرا  هدالتسّرب الكبير للعمالة الفالحية، وبالتالي أصبح القطاع الفالحي يش 

 ّثرأ افي ظّل كبر سن الفالحين الماّلك أو المستأجرين وعدم مقدرتهم على ممارسة النشاط الفالحي، ممّ 

 .جية القطاع الفالحيار على انتبشكل كبي
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 خالصة الفصل

 انعاش التنمية المستدامة إلىتحقيق سعت الدولة الجزائرية خالل العشرية األخيرة في إطار لقد      

 سياسة االنفاق العمومي، حيث وضعتجملة من البرامج في إطار تبّني من خالل وذلك القطاع الفالحي، 

 والتوّجهات، يأتي في مقّدمتها ات والمخّططات، تقوم على مجموعة من األهدافجملة من االستراتيجي

 دعمه وترقيته في إطار هذه تطوير وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المجال الفالحي، الذي والبّد من

 رنامج دعماإلنعاش االقتصادي، وب مبالغ هامة ضمن برنامجفي ذلك خّصصت الجزائر حيث ، الضوابط

 .مليار دينار 2.400 ما يقاربلغ المرصودة لذلك اإذ قّدر الحجم اإلجمالي للمباألّول والثاني،  النمو

 ر الذاتي والثورة الزراعية مروراه أربع مراحل بدءا بمرحلة التسييشهد القطاع الفالحي عبر تطورّ وقد      

 هذه المراحل من المالحظ أنّ  حيث. بمرحلة اإلصالح ثم االستقرار، وصوال إلى مرحلة التجديد الفالحي

 .اختلفت باختالف السياسات التنموية من جهة واختالف تسيير الدولة للقطاع الفالحي من جهة أخرى

من غالف مالي قّدر بحوالي في هذا اإلطار  ت والية قالمةاستفاد، وعلى غرار باقي واليات الوطن     

مج ااجمالي المخّصصات المالية لبر  من %34,6 ، ما يمّثل(1023-1000)دينار للفترة  ونملي 2.342

هذه ساهمت في تطّور اإلنتاج الفالحي النباتي والحيواني خالل فترة تطبيق  حيثالتنمية في الوالية، 

برامج التشجير  بفعل التوّسع فيفع من المساحة الفالحية في الرّ كذلك ساهمت و المخّططات، 

نتاج الفالحي المحلي في اإلنتاج على مكانة اإلنوعا ما  يبشكل ايجاب، وهذا بدوره انعكس واالستصالح

اج الفالحي تناإل اجماليمن  2,5% بنحو ج الفالحي المحلياتبلغت مساهمة اإلن الفالحي الوطني، حيث

 .وطنيا 26، محتّلة بذلك المرتبة 1023مليون دينار سنة  63.224 حونوالذي قّدر ب الوطني،

ار الفالحي وعزوف الشباب، في التي تواجه القطاع الفالحي على غرار العقّ  وهذا ال يخفي التحديات     

 .وتّقلل من مردوديته ظل التقلبات المناخية التي ترهن في العديد من األحيان حجم اإلنتاج الفالحي
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 :خالصة

 نموي العميق في العالم المعاصر إلى ظهور نموذج تنموي يطالبلقد أّدى التدهور البيئي والمأزق التّ      

 االعتباراتبتطبيق نموذج بيئّي ُيجّدد لنفسه، وُيجّدد معه الموارد الطبيعية، كما يسعى إلى التوافق مع 

ترتكز  حيث، إلنسانية، وهو ما تّم حصره في التنمية المستدامةوالرغبات ا االحتياجاتالبيئية، وكذا تلبية 

 .على تلبية حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم

يلعب القطاع الفالحي دورا كبيرا في تنمية االقتصاد الوطني وتقويته في مواجهة العديد من و      

يرتبط بالتنمية المستدامة من خالل زيادة اإلنتاج كّما ونوعا وتحقيق كما أّنه يات، الضغوطات والتحدّ 

ان من الغذاء، باإلضافة إلى استثمار الموارد لسكّ لتالي تلبية الحاجيات المتزايدة لاألمن الغذائي، وبا

، يف، مّما يعّزز من بقائهم ويحّد من هجرتهم إلى المدينةالطبيعية المتاحة وتوفير فرص عمل لسكان الرّ 

توفير المواد األولية للتصنيع الغذائي، بهدف زيادة الصادرات الغذائية وخفض العجز في ميزان  ناهيك عن

 .المدفوعات

 المالية الوضعية معافاة مع تزامنت التي البالد في لألمن التدريجية العودة بعدوفي ذات السياق، و      

 طالمخطّ  خالل من طموح إنعاش برنامج بإطالق الدولة قامت التعديل الهيكلي، برنامج وغلق العمومية

 0222)الريفي بشطريه األول  العالم ليشمل 2002 تّم توسيعه سنة والذي الفالحية للتنمية الوطني

 2008 سنة الفالحي لتوجيها قانون صدر منذ االستقالل مرة ل، وألوّ (0222-0222)والثاني ( 0222

 هذا وفي المدى، طوالمتوسّ  القريب ر المستقبليؤطّ  وتنظيمي قانوني توجيهي بنطاق البالد تزّود كضرورة

 السياسة هذه تحّدد ، إذ0222سنة  والريفي الفالحي التجديد سياسة تنفيذ في الجزائر شرعت اإلطار

 للبالد واإلطار العام بهدف تمكين الفالحة الوطنية من المساهمة في تحسين األمن الغذائي المعالم

راضي د كيفية استغالل األتدامة، مع صدور قانون االمتياز الفالحي الذي يحدّ المس التنمية وتحقيق

 .للدولة مالك الخاّصةالفالحية التابعة لأل
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 ة بالدرجةـــ، فهي تعتبر منطقة فالحيبها تتمّيز والية قالمة بهيمنة القطاع الفالحيعلى صعيد آخر، و      

الحية التي تشّكل حوالي مساحتها الففي الوالية من ناحية يظهر الدور البارز للقطاع الفالحي ، إذ ولىاأل

كونها تشّكل أوسع مجاالت التشغيل اضافة إلى  مّما يكسبها أهمية استراتيجية، من مساحة الوالية، 20%

ة العمل من مجموع قوّ  %20واإلنتاج في الوالية، حيث يشّكل عدد العاملين في القطاع الفالحي أكثر من 

ان الذين يعتمدون في معيشتهم على الفالحة كما تقّدر نسبة السكّ  ،في كافة الميادين االقتصادية للوالية

وج تمنال معّدل قيمة وصلينما ب. ألف ساكن 202ان الوالية البالغين قرابة مجموع سكّ  من %24بحوالي 

 ،القطاع الفالحي اتمّتع بهيوعالوة على هذه األهمية التي . مليار دينار 42 حوالي إلى سنويالفالحي ال

فإّن له ارتباطا وثيقا ببقّية النشاطات االقتصادية األخرى في الوالية كالصناعة والتجارة والنقل، حيث تعتمد 

كّل هذا من شأنه  .ودخلها إلى حّد كبير على اإلنتاج الفالحي بمختلف أشكاله هذه النشاطات في فعالياتها

على  يق التنمية المستدامة، باالعتمادأن يجعل الوالية تشّكل قطبا فالحّيا داخل الوطن وتساهم في تحق

 .التنمية المستدامة ئادمبدأ البناء من أسفل الذي يعّد أحد أهّم مب

 :نتائج الدراسة

 :التوّصل من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كما يلي تمّ      

يعتبر القطاع الفالحي من بين أهّم القطاعات االقتصادية، وتأتي هذه األهمية من خالل ما يمكن أن  .1

ال الذي ، باإلضافة إلى الدور الفعّ من الغذاء يحّققه هذا القطاع عبر إشباع الحاجيات المتزايدة لألفراد

ي امتصاص عدد كبير من القوة العاملة من خالل توفير مناصب عمل، دون أن ننسى دور هذا يلعبه ف

دوره في إنعاش  زيادة علىالصناعات الغذائية والتحويلية،  لتنميةزمة القطاع في إنتاجه للمواد الخام الاّل 

كما يمكن اعتباره  التجارة الخارجية وجلب العملة الصعبة، من خالل عرض منتجات في األسواق العالمية،

 الركيزة األساسية لتحقيق األمن الغذائي؛

 طــــــــما ترتب وعادة ،الفالحي القطاع في االقتصادي النمو مــــــــــــدعائ أهمّ  من ةــــــالفالحي ةسياسال رـــــــــــــتعتب .2
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 علىرة المؤثّ  السياسات أهمّ وتعّد سياسة اإلصالح الفالحي  اتها،وأولويّ  للدولة ةالعامّ  االقتصادية بالسياسة

 ؛الفالحي قطاعال في رارواالستق النموو  اإلنتاج

 زمالاّل  الّدعمتوّفر قدرة القطاع الفالحي على تحقيق التنمية المستدامة تتوّقف على مدى إّن  .3

 الفالحي دورا بالغ األهّمية ياسة الفالحية، حيث يلعب التمويليعّد من مهام الس الذي للمشروعات الفالحية

 في لها ةالالزمموال األ توافر مدى علىتتوّقف  يةمشاريع الفالحال أغلبففي تدعيم النشاط الفالحي، 

، والتي تشّكل في ، كما تتوّقف أيضا على مدى فاعلية التأمين والتسويق واإلرشاد الفالحيالمناسب الوقت

 مجملها عناصر الخّطة الفالحية التي تسير عليها الدول إلنجاح برامجها التنموية بشكل عام؛

، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مطلع األلفية الثالثة سياسة اإلنعاش االقتصادي عمتبّنت الجزائر  .4

لوضعية األمنية والخارجية معتمدة في ذلك على سياسة مالية توّسعية في ظّل وجود وفرة مالية، وتحّسن ا

 حواليب رقدّ يبغالف مالي اجمالي  وقد تمّخض عن ذلك إطالق ثالثة برامج تنموية كبرى ،للبالد

برنامج دعم اإلنعاش : تمثّلت فيمليار دوالر تقريبا، و  222مليار دينار، أي ما يعادل  02.220

ط ، المخطّ (0222-0222)، البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة (0222-0224)االقتصادي للفترة 

من برنامجين  في هذا السياقاستفاد القطاع الفالحي  كما(. 0242-0242)الخماسي للتنمية للفترة 

سياسة التجديد الفالحي و ، (0222-0222)ط الوطني للتنمية الفالحية والريفية للفترة المخطّ : هاّمين هما

وهو ما ) .مليار دينار 4.222 ما يقاربلذلك الجزائر  خّصصت ، وقد(0243-0222)والريفي للفترة 

 ؛(ألولىيثبت صّحة الفرضية ا

أّن هذا القطاع طيلة عشرية  تبّينالجزائر، في ألداء القطاع الفالحي المتمّعنة ّن القراءة المتأّنية و إ .5

األغلفة المالية التي  رغم الوطني، وذلكقتصاد في اال لم يساهم بشكل كبير وكما كان منتظرا منهكاملة 

وهو ما ولم ترق إلى المستوى المطلوب، لم تنعكس على أرض الواقع،  فهي، تطويرهلنهوض به و لصدت رُ 

 بحوالييساهم القطاع الفالحي في الناتج المحلي الخام  إذ ؛األرقام والنسب التي تّم التوّصل إليها عكسته
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إلى في قّوة العمل الفالحية من سنة  تنفيذ مخّططات التنمية الفالحية نتج عنه انخفاض ، كما أنّ 0,2%

 اف التنمية الفالحية فيوهذا ما يتعارض مع أهد ،من العمالة الكليةفقط  %44يشّغل حوالي إذ أخرى، 

يف عائقا كبيرا منح فرص العمل، وبما أّن الفالحة لم تحّقق هذا الهدف، أصبحت مشكلة البطالة في الرّ 

الفالحة الجزائرية لم تحّقق الزيادة وفي المقابل، فإّن . ة، وتحول دون تحسين ظروف المعيشةللتنمي

من فقط  %20حوالي  الفالحيالقطاع  يوّفرحيث ، المستهدفة في اإلنتاج لمقابلة الطلب على الغذاء

 الفجوة عاساتّ ساهم في  األمر الذي ،داالستيرامن  تتأّتىالغذائية محّليا، بينما النسبة الباقية  االحتياجات

 %42والتي قاربت  نسبة كبيرة من احتياجاتها من المواد الغذائية تستورد جزائرال أصبحت حيث، الغذائية

ا يشّكل مّ ممن اجمالي الّصادرات،  %4وفي المقابل لم تتجاوز الصادرات الغذائية  ،اتمن اجمالي الوارد

ناهيك اء زيادة الكميات الغذائية المطلوبة، عائقا أمام السياسات التنموية لتغطية فاتورة هذا العجز من جرّ 

استنزافا  شّكليبدوره  الفترات المقبلة، وهذااألسواق الدولية في ح لألسعار في عامل االرتفاع المرجّ  نع

ترجم في تحويل موارد مالية هائلة يالضعف  على اعتبار أّن هذا، الدولة كاهل يثقلو للموارد المالية 

وهو ما ينفي صّحة الفرضية ). لتغطية الفجوة الغذائية بدال من استعمالها في تنمية القطاعات االقتصادية

 ؛(الثانية

خالل ، وتجّلى ذلك من الفالحي ى جاهدة إلى تنمية القطاعلقد كانت الجزائر منذ االستقالل تسع .6

مرحلة التسيير الذاتي والثورة الزراعية، مرحلة إعادة الهيكلة )السياسات واإلصالحات التي مّر بها 

 دوتعدّ  مواضيعهاتكرار ب يةفالحال التنمية زتتميّ حيث ، (والتنظيم، مرحلة التعديل الهيكلي واقتصاد السوق

 األمنتقوية : متهاوفي مقدّ  ،رلم تتغيّ  نفسها هي يةالفالح السياسة مواضيعف ،نتائجها فوضع وسائلها

خلق فرص المساهمة في نمّو وتنويع االقتصاد الوطني،  والتقليص المتزامن من الواردات، الغذائي

. تهممعيش مستوى ورفع الريفية الهجرة ةحدّ  من لتخفيفاقتصادية ومناصب شغل جديدة لسكان األرياف ل

 كافية غير تعدّ  إليها لالمتوصّ  النتائج أنّ  إالّ ، (المركزية ،مركزية) المستعملة الوسائلأيضا  دتتعدّ  كما
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اّتسمت بغياب االستمرارية، وهو ما حّد من فعاليتها بشكل عام ّنها كما ُأشير إليه في النقطة الّسابقة، أل

 باإلضافة إلى غياب االستغالل األمثل للثرواتالقطاع الفالحي،  ضعيةفباءت بالفشل، مّما أّثر على و 

كن لم يمطلع األلفية الثالثة بالقطاع الفالحي  االهتمام كما أنّ (. المادية والطبيعية والبشرية)الفالحية 

عانى من  فقدفي الخطاب السياسي فقط،  على أرض الواقع، بل كانالجزائرية ت الدولة أولوية في سياسا

الوطنية من اجمالي مبالغ االستثمارات حيث كانت نسبتها ادات االستثمارية، مجال االعتمتهميشه في 

خالل البرنامج  %4,2حوالي و  ،(0222-0224)خالل البرنامج األول  %4,42قّدرت بنحو  إذضعيفة، 

وهو ما ) .(0242-0242)خالل البرنامج األخير  %2,2 ، ثّم انخفضت إلى(0222-0222)الثاني 

 ؛(الثالثةينفي صّحة الفرضية 

، إذ تحتّل موقعا بالدرجة األولى فالحية منطقةالت التي تجعل منها على كّل المؤهّ  والية قالمةتتوّفر  .7

 منطقةالوالية  تعتبرو  ،وسط سلسلة جبلية ضخمة خضراء شرق الوطن تقع شمال تيجيا هاّما، حيثااستر 

رى الرئيسي للمياه واألكثر أهمية الذي يشّكل المج الخصبة سيبوس نهر ضفاف على بوجودها إستراتيجية

كما  .يتمّيز إقليم الوالية بمناخ شبه رطب في الوسط والشمال، ومناخ شبه جاف ناحية الجنوببالوالية، و 

نحو ية المستغّلة فالحراضي المساحة األ تمّثلو من المساحة الكلية،  71,77%أّن المساحة الفالحية تمّثل 

يصل و  .من المساحة االجمالية للوالية 50,81%مالية، وما نسبته الفالحية اإلجمن المساحة  %70,80

عبر كامل إقليم الوالية، مّما جعل المساحة  3مليون م 2,424حجم الموارد المائية المعّبأة إلى حوالي 

ويقّدر عدد السّكان النشطين في القطاع . من المساحة الفالحية المستغّلة 7,63% حوالي المسقية تمّثل

من السكان  %23من اجمالي السكان النشطين في الوالية، كما أّنه يشّغل حوالي  %2,20بنحو الفالحي 

الفالحية  أّما معّدل المكننة .تقريبا %24العاملين، ناهيك عن النسبة الهاّمة لسكان الريف والمقّدرة بنحو 

مقبول نوعا ّشر هكتار، وهو مؤ  20الوطني المقّدر بجّرار لكّل  نظيره على المستوىفي الوالية فهو يعادل 

تقّدما معتبرا خالل السنوات والية الفي عرف القطاع الفالحي  كما. لمدى استخدام التقانة في الفالحة ما
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 رغم قّلتها ةــــــــــــاألخيرة بفضل مخّططات التنمية الفالحية وبفضل الموارد المالية التي خّصصتها له الدول

 ،(%2,4حوالي )

 داث مناصبـــي واستصالح األراضي واستحـــــــــال اإلنتاج الفالحــــــــــرة في مجــــولذلك تحّققت حاالت تقّدم كبي

 :وتمثّلت أهّم اإلنجازات المحّققة في ما يلي. شغل

  ت ــــــــــــــا كانـــــبعدم 0243هكتار سنة  422.332قّدرت المساحة الفالحية المستغّلة بحوالي

 0222هكتار بين عامي  2.332حوالي وهو ما يمّثل استصالح ، 0222هكتار سنة  422.222

 ؛0243و

  3.202بعدما كانت  0243هكتار سنة  44.442اّتساع في مساحة األشجار المثمرة، حيث بلغت 

 ؛198,8%، وهو ما يمّثل نسبة زيادة قدرها 0222هكتار سنة 

  نار مليون دي 3,32.242 نحو من حيث القيمة (النباتي والحيواني)اإلنتاج الفالحي  متوّسطبلغ

مليون  43.222مليون دينار و 42.232، وتراوحت قيمة اإلنتاج بين (0243-0222)خالل الفترة 

مليون دينار، أي تضاعف بنحو  22.422قّدرت الزيادة بنحو حيث ، 0243و 0222دينار بين عامي 

 ـــــا؛مّرات تقريب 3

  إلى  0222كتار سنة ه 2.242من ، حيث انتقلت هكتار 2.032 بحواليارتفاع المساحة المسقية

 ؛%3,420، محّققة بذلك زيادة قدرها 0243هكتار سنة  42.022

 مطلع األلفية  عم الحّد من البطالة نوعا مابرامج التنمية الفالحية في التحّسن المسّجل في  اهمتس

، بينما كانت تقّدر 0243منصب شغل بالمستثمرات الفالحية سنة  34.222توفير ب سمحتالثالثة، فقد 

 ، مّما أّدى إلى تقليص نسبة%2,42، محّققة بذلك زيادة قدرها 0220منصب شغل سنة  04.222حو بن

 ؛من البطالة معتبرة

  عــــإنشاء أربساعد ذلك على  الّصناعات الغذائية، حيث قطاع تنميةمّكن تحّسن اإلنتاج الفالحي من 
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الحليب، ووحدة إلنتاج السكر  وحدات لتحويل الطماطم، وثالث وحدات إلنتاج السميد، ووحدتين إلنتاج

  ؛وأخرى إلنتاج العجائن الغذائية

  ةــــبلدي 33روع جواري في ـــمش 444في إطار إنعاش التنمية الريفية وتطوير الوسط الريفي تّم إنجاز 

كم  2,42، كما تّم فتح مسالك ريفية بطول (0243-0222)تجديد الريفي للفترة في إطار سياسة ال

وحدة، وبسعة  442يضاف إلى هذا حفر آبار بعدد اجمالي بلغ . كم 2,33فية بطول وتهيئة مسالك ري

 .ةـــــــطور الدراسفي  2.322ن ريفي في طور االنجاز وـــــــمسك 2.220هناك كما أّن . متر طولي 342

 (.وهو ما يثبت صّحة الفرضية الرابعة)

 :نت من وضع النقاط التاليةية لواقع الفالحة بوالية قالمة، مكّ نّ إّن القراءة المتأ .8

 فالحية ذات وجهة هناك أراضي م جّدا، ولكّن ة هافالحإّن رصيد والية قالمة من األراضي القابلة لل

 وهذا ما يتطّلب زيادة هذه المساحة واستغاللها استغالال أمثال؛ ،مستغّلةغير ولكن 

  ّمن تبّني  بدّ  المائية، إذ ال الموارد تعبئة ضعف إّن حاجة الفالحة للمياه كبيرة جّدا، وهذا في ظل

  ؛...سياسة جديدة تهدف إلى تدعيم شبكة السدود واآلبار والتحّكم في مياه األمطار

 نوعا  إّن الموارد البشرية هاّمة في القطاع الفالحي، ولكن مستوى التكوين والتأهيل والوعي ضعيف

العمال المنتجين  فين، في حين أنّ على فئة اإلطارات والتقنيين والموظّ في بعض األحيان ويقتصر  ،ما

  يشّكلون قّوة العمل األساسية؛هم الذين على مستوى المستثمرات الفالحية المتواجدين 

  من اإلنتاج الوطني، مّما جعل الوالية تحتّل المرتبة  %2,0يساهم القطاع الفالحي لوالية قالمة بنحو

إنتاج ، (43المرتبة )البطاطا إنتاج وطنيا في إنتاج الحبوب،  42 المرتبة وطنّيا، زيادة على أّنه يحتلّ  44

 (.00المرتبة )اللحوم البيضاء  إنتاج ،(40المرتبة )اللحوم الحمراء  إنتاج، (02 المرتبة)الحليب 

وفي هذا إشارة إلى أّن الوالية يمكنها أن تحتّل مراتبا متقّدمة في االقتصاد الوطني في حالة استغاللها      

ا يساهم في التنمية يجعل منها قطبا تنمويّ قد إلمكاناتها الفالحية المعتبرة بشكل رشيد وعقالني، مّما 
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 الفالحية محّليا ووطنّيا، وتعمل بذلك على إرساء أسس تنمية مستدامة في الجزائر، انطالقا من فكرة

 .(ث أيضا صّحة الفرضية الرابعةما يثبوهو ). التنمية من أسفل

 دــعوائ مدّ ــــتق ال يــــــالفالح اعـــــــالقط اتــــنشاط مختلف في هاضخّ  يتم التي األموال من الهائل الحجم إنّ  .9

 توزيعها طريقةو  ،جهة من عتماداتاإل تلك حجم إلى راجع وهذا لها، المخّصصة مقدار اإلعتمادات بنفس

رسائها ألسس تنمية السياسات الفالحية في تطوير القطاع الفالحي  ياتتحدّ لعّل أهّم و . ىأخر  ةجه من وا 

 :تتمّثل في النقاط التاليةمستدامة 

 ر الفالحي، حيث يعتبر المتسّبب األساسي في عدم تطّور القطاع الفالحي، نظرا مشكل العّقا

معظم العائالت تشترك في عقد ملكية واحد منذ للمنازعات القائمة على األراضي الفالحية بسبب الملكية، ف

عن  عن جدّ  توارثوها أبا  فضال عن ذلك، فهم . أّن الكثير من األراضي الفالحية دون عقود كماعقود، 

حين من االستفادة من يحرم الكثير من الفاّل  ا، أو مستأجيرن لها، ممّ طريق الشيوع دون وثائق ثبوتية

عملية تحديد الملكية واالستفادة مختلف أشكال الدعم الفالحي المقّدم من طرف الدولة، فضال عن ذلك ف

 ب إجراءات إدارية طويلة؛من الدعم الفالحي تتطلّ 

 واإلنتاجية في الكثير من األحيان إلى  اإلنتاج تدّني عزىي حيث المواتية، غير ةالمناخي الظروف

 الممكنة المائية اتاإلمكان من بالرغم الفالحي، خالل الموسم األمطار تساقط أو تذبذب الجفاف حاالت

 ة؛المستغلّ  وغير

  كبيرا من طرف الفالحي يشهد عزوفاالتسّرب الكبير للعمالة الفالحية، وبالتالي أصبح القطاع 

 الشباب، في ظّل كبر سن الفالحين الماّلك أو المستأجرين وعدم مقدرتهم على ممارسة النشاط الفالحي،

 جية القطاع الفالحي؛اّثر بشكل كبير على انتأ اممّ 

  في الموارد المائية بسبب تدّني مستوى كفاءة إدارة الموارد المائية، وتدّني مستوى أو الكبير الهدر

اب الوعي المائي وما يرتبط به من سوء استخدام المياه واإلسراف في استخدامها وتلويثها، اضافة حّتى غي
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إلى ضعف مستوى التجهيزات والبنية األساسية في مجال استخدام المياه بصفة عامة، واستخدامها للري 

 .بصفة خاّصة

  ّكثــــــــرة ةــلمحاربواضحــــة ة ـــــتراتيجياب إســـــوغي ،ةــللبزنس غياب الرقابة في القطاع الفالحي لوضع حد 

 لين علىالمتطفّ  من الكثير طرف من واالحتيال التالعب ظاهرة استفحلت فقد ،المضاربةالوساطة و 

 للقطاع الفالحي، فعلي انتماء دونما والتسهيالت القروضيتحّصل على  الفالحي، فكثير مّمن القطاع

  .ينقيّ الحقي حينلفاّل ل أضرارا سببّ  اممّ 

  وذلك باستيرادها لكميات معتبرةح األجنبي على حساب المحّليالتدعيم غير المباشر للحكومة للفاّل ، 

دعم ستدعي ي األمر الذيأسهم في رفع فاتورة االستيراد،  امّ وق الوطنية، مة في السّ من المنتوجات المتوفرّ 

 الفالح المحّلي المنتج أوال ثم القيام بمراقبته؛

 عويضات المناسبة في حالة الكوارثن في الحصول على التو حتي يواجهها الفاّل صعوبة الال 

 ؛هميؤّثر سلبا على مردود االتغطية االجتماعية ألغلبهم، ممّ  انعدامإلى  باإلضافة ،الطبيعية

  توسيع المحيط الحضري، وبالتالي زحف اإلسمنت على حساب المساحات الفالحية لتلبية النقص

البناء نتيجة تزايد النمو الديموغرافي، األمر الذي بات يهّدد مصادر الغذاء في في قطاع التعمير و 

 (.وهو ما يثبت صّحة الفرضية الخامسة) المستقبل، وكذا عائق لتحقيق التنمية المستدامة؛

 فكرة إلى يدعو حيث للتنمية، جديدا توّجهاالمطّبق حديثا  التجديد الفالحي والريفي برنامج أعطىلقد  .11

 ولكّن هذا. التنمية عملية في الريف لسكان الفّعالة والمشاركة من خالل االندماج أسفل، من يةالتنم

 في يفالرّ  سكان تّمت مشاركة حيث الواقع، أرض على االندماج فكرة لم تتجّسد البرنامج فشل، حيث

 لإلدارة البيروقراطية الممارسة زالت ما أّنه يعني وهذا المراحل، بقية في وايشارك لم بينما األولى، المراحل

 ؛ةومستمرّ  سائدة

 م القطاع الفالحيـــــسات وطنية من أجل تدعيإّن االنشغال بالميدان الفالحي رافقه إنشاء هياكل ومؤسّ  .11
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مديرية المصالح الفالحية، الغرفة : وتوفير عوامل اإلنتاج، وانطالقا من أهمية هذه الهياكل، فقد تم إنشاء

راضي الفالحية، بنك الفالحة والتنمية الريفية، الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحية، الديوان الوطني لأل

وكان الغرض من ... الفالحي، المعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخّصص، التعاونيات الفالحية

 ؛يم خدمات إنتاجية للقطاع الفالحيإنشاء هذه الهياكل تقد

ثمار المحلي في مختلف قطاعات النشاط قامت الدولة باستحداث أجهزة حكومية لدعم االست .12

الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، الصندوق الوطني : تمثّلت فياالقتصادي واستحداث مناصب شغل، و 

 .للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصّغر، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

بتمويل العديد من المشاريع الفالحية  0243ية نهاية سنة وسمحت هذه الهيئات منذ بداية نشاطها إلى غا

من اجمالي المشاريع الممّولة، كما  %4,4مشروع، بما يمّثل  220في والية قالمة، قّدر عددها بنحو 

من اجمالي المناصب  %2,2منصب شغل في القطاع الفالحي، بما يمّثل  4.222مّكنت من توفير 

 ؛جتمعةالمستحدثة من طرف هذه الهيئات م

إّن سياسات التنمية والتطوير التي مّست قطاع الفالحة الجزائري تحمل في طّياتها الكثير من  .13

االيجابيات، وكذلك سبل الخروج من الركود وبناء اقتصاد فالحي مستدام، لكّنها تحتاج من يسير بها إلى 

ي ظل غياب جهاز المراقبة فبّر األمان، حيث تفتقد في الكثير من األحيان إلى اإلرادة في التنفيذ، 

 فضال عنغياب قادة مستبصرين قادرين على إتمام المسيرة اإلصالحية،  زيادة علىوالمتابعة للسياسات، 

 .طبيعة االصالحات التي تعّد ظرفية، وليست طويلة المدى

 :التوصيات واالقتراحات

ت والتوصيات، وهذا لألخذ بها من خالل ما تّم التوّصل إليه من نتائج، يمكن طرح بعض االقتراحا     

وتتمّثل مجمل . بغية سّد بعض نقاط الضعف في هذا القطاعف المصالح المعنية بشؤون الفالحة، من طر 

 :االقتراحات والتوصيات في النقاط التالية
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 ضرورة المرافقة التقنية واإلدارية للفالحين وخاّصة المستفدين من الدعم الفالحي، ما من شأنه أن يمّكن 

عطاء ة على المال العام من جهة،ــن تسيير األموال تسييرا عقالنيا، وذلك من أجل المحافظم  ةـــــــــمردودي وا 

 الخام؛ من جهة أخرى، وبالتالي رفع حّصة الفالحة في تكوين الناتج المحلي أكبر لهاته المبالغ

 حي، حيث تعمل على الزام دعم الفالالعمل على تشكيل لجان على المستوى البلدي للمستفيدين من ال

المستفيد أن يعمل في شراكة مع السلطة المحلية بنسبة معينة من مداخيله، وبالتالي عدم هدر المال العام 

 ، وبالتالي المرور من التنميـــــــــة(تنوع اإليرادات المحلية)من جهة، وخلق مورد جديد للبلدية من جهة أخرى 

 المحلية إلى التنمية الذاتية؛

 وضع السياسات والمشاريع الفالحية ا من خالل تنظيماتهم المهنية المختلفة في حين محليّ راك الفاّل إش

 إلى المدعوم حالفاّل  من واالنتقال الفعلي للفالح االعتبار إعادةوبالتالي التي تهّمهم بالدرجة األولى، 

 يستلزم الشاملة الفالحية نميةبالت القيام أنّ  ذلك، الفالحية التنمية عن مسؤول اقتصادي كعون الفالح

 لضمان نجاحها واستدامتها؛ حينالفاّل  ومسؤولية مشاركة

  ّية هي سلطة المبادرة تفعيل الحلقة الضعيفة وهي المستوى المحلي، وذلك من خالل جعل السلطة المحل

وبالتالي  من خالل المرافقة وتسهيل اإلجراءات، ألّن منطلق التنمية الحقيقي هو مبدأ البناء من أسفل،

 ؛ة لتنمية المجتمعاألساسيّ  االنطالقجعل تنمية الجماعات المحلية نقطة 

 تثمين وتبليغ نتائج البحث العلمي المؤّكدة للفالحين من خالل جهاز إرشاد فالحي فّعال وميداني ،

كاديمي وبالتالي دعم البحث العلمي والتجريبي الذي يعّد حلقة البّد منها، من خالل الربط بين العلم األ

 والمعرفة الميدانية؛

  ّرة من طرف الدولة، فضال عن عم المقرّ إلغاء شرط عقد الملكية لالستفادة من مختلف آليات الد

اغبين في االستثمار في حين الرّ مة للفاّل القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار التسهيالت المقدّ 

وبالتالي ايجاد  ون على عقود ملكية األراضي،توفرّ حين ال يالقطاع، على اعتبار أن أغلبية هؤالء الفالّ 
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منحهم شهادات أو رخص استثنائية لتمكينهم من االستفادة من مختلف آليات صيغة جديدة تساهم في 

 في إطار تشجيع االستثمار في القطاع الفالحي؛وذلك رة، الدعم المقرّ 

  وتعميمه على أكبر عدد ممكن "يقالقرض الرف"ض البنكية، خاّصة و مراجعة شروط االستفادة من القر ،

ين سواء كانوا فالحين، مربي مواشي أو دواجن وكذا تعميمه ليشمل دعم منتجات أخرى فضال من المستحقّ 

 عن الحبوب؛

  ّالتجزئة من شأنها تكسير المضاربةة بإنشاء دواوين وأسواق للجملة و العمل على وضع سياسة خاص 

 حية إلى المستهلك في كل وقت وبأسعار مناسبة؛في األسعار، لتأمين وصول المواد الفال

  مّما ، ضمان استقرار السوقفي سبيل وذلك ، والتخزين الحفظتوسيع وعصرنة صناعة التبريد وقدرات

 ؛ حين والقدرة الشرائية للمستهلكينحماية مداخيل الفاّل  يساهم في

 ع الفالح على العطاءرها آلية تشجّ مواصلة دعم الفالحين بشراء المواد الفالحية بأسعار مغرية، باعتبا 

 ؛وتوسيع استثماراته

  ،بتجميع البيانات تتكّفلإنشاء منظومة وطنية خاّصة باإلحصاء الفالحي تكون ذات طابع مستقّل 

 وسياسات خطط وضع القرار يخذتّ لمُ  ىيتسنّ  حتىالخاّصة بالقطاع الفالحي،  وتقديم المعلومة اإلحصائية

، على اعتبار أّن المعلومة هي أساس المنشودة األهداف وتحقيق الرشيدة عاتالتوقّ  على ةمبنيّ  سليمة

 ؛تطوير بنية االقتصاد

  خلق تكامل فالحي ما بين الواليات التي تتمّتع بخصوصيات فالحية متشابهة في شكل أقطاب

 ذاتي منال االكتفاءفالحية، وفي إطار ما يعرف بالمزايا النسبية لكّل منطقة، مّما يساهم في تحقيق 

 االستراتيجية، وبالتالي إرساء دعائم األمن الغذائي المستدام؛ المحاصيل

  ّفي إنجاز ملتقيات علمية ودورات تكوينية في المجال  سات الفالحيةيات والمؤسّ إقامة توأمة ما بين الكل

 الفالحي، وبالتالي الجمع بين البحث األكاديمي والجانب الفني والتقني؛
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 ترقية مجال الصناعات الغذائية، و فالحي والصناعي لتأسيس قاعدة لتطوير الفالحةال االندماجع يشجت 

من وذلك ، الوالية كالخضروات والحبوب والطماطم الصناعيةفي المنتوجات التي تعّد من اختصاص 

، مع رساء سبل الشراكة الوطنية واألجنبية، بهدف االستفادة من الخبرات الالزمة في هذا المجالإخالل 

 ؛سات العاملة في نشاط الصناعة الغذائيةديم تحفيزات ضريبة للمؤسّ تق

  ّمع وجود فائض للتصدير، لتقليل  ّيا  ذات قت اكتفاء  ادرات الفالحية من المحاصيل التى حقّ زيادة الص

بة على االعتماد على مورد رئيسى واحد من حصيلة الصادرات فى تمويل الواردات المخاطر المترتّ 

 نتجات البترول، اضافة إلى تخفيض الواردات وترشيد االستهالك؛الغذائية وهى م

  ضرورة التصّدي لتحديات التغيرات المناخية على القطاع الفالحي، حيث أن هذا المعطى الطبيعي

دا أساسيا في بلورة أية استراتيجية وطنية تنموية، وذلك بتعبئة شبكة من الباحثين على المستوى بات محدّ 

ا بقضايا األمن الغذائي هارتباطو مع تنظيم مؤتمرات دولية حول أثر التغيرات المناخية  الوطني والدولي،

ومنه نستثمر بما يكفي في البحوث والتطوير من أجل تحقيق اإلنجازات في الوقت  ة المستدامة،فالحوال

 رات المناخية؛ب عن التغيّ لدرء المخاطر التي قد تترتّ  المطلوب

 يلزم ترشيد  ام فيها، ممّ ات المناخية غير المتحكّ ل الري في ظل التقلبّ تبّني سياسة حكيمة في مجا

استغالل المياه، كاستخدام وسائل الري الحديثة وتدعيم اقتنائها، اضافة إلى تحلية مياه البحر مع إعادة 

الح يجاد لجان مشتركة بين مصإلمياه الجوفية، كما يستوجب كذلك استخدام المياه القذرة وتطهيرها وحشد ا

عقالني للمياه بطرق علمية وحديثة، وبالتالي تفادي  الستغاللقطاعي الري والفالحة لوضع نمط تسيير 

 اإلسراف في هذا المورد؛

  ّيجادع المدن على حساب الريف، ضرورة منع توس نظام مراقبة صارم في الحصول على تراخيص  وا 

 لى الطابع الفالحي لألراضي؛الستغالل االراضي بغير هدف فالحي، وذلك في سبيل الحفاظ ع

 ة،ـوتيرة نمو الفالحة الجزائري حّيا يساهم في تسريع فضاء   إعطاء أهّمية كبيرة للوسط الريفي الذي يعتبر 
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 في الثقافي التراث وتثمين التقليدية النشاطات تدعيموذلك بخلق فرص اقتصادية لسكان الريف، وخاّصة 

 ؛األرياف

 لعضوية بديال لألسمدة الكيماوية لما لها من أضرار على البيئة التوّجه إلى استخدام األسمدة ا

من شأنه أن يزيد من خصوبة التربة ويقّوي  مافات الحيوانية والنباتية، المخلّ  باستخدامواالنسان، وذلك 

بات، مع االستمرار فى استنباط أصناف جديدة وتطوير السالالت خاّصة من محصول خصائص النّ 

الرفع من المردود ا مصدر الغذاء األساسي للسكان، وبالتالي ميواني، باعتبارهالحبوب والعنصر الح

 ؛الفالحي

  هة للفالحة ألغراض الوقاية من كافة محاوالت تحويل أموال الدعم العمومي الموجّ السهر على

ة ه بقوّ انزالق يتم تسجيل للعدالة أن تحرص من جانبها على ردع أيّ  وال بدّ  ،المضاربة والنشاطات الطفيلية

 ؛القانون وصرامته

  إقامة آلية شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تشجيع االستثمار األجنبي من خالل القضاء

على كاّفة أشكال البيروقراطية، والعمل على توجيهه نحو الفروع ذات العالقة باألمن الغذائي الوطني 

 اتنمويّ  قطاعا وجعله الفالحي االستثمار تثمين على العمل بيتطلّ  وهذا كإنتاج الحبوب والحليب واللحوم،

 ؛الريع على قيامه من بدال الربح على قائما

  ّة في ظل عزوف خاصّ  ،اإّن رهان النهوض بقطاع الفالحة في الجزائر هو دعم الشباب ماديا ومعنوي

راضي كثير منهم عن العمل بالفالحة، وذلك من خالل تكوينهم أكاديميا وتسهيل حصولهم على األ

 .ة أكبرـــــــت وربح مردوديــالسبيل الوحيد لربح الوق الفالحية والقروض، باإلضافة إلى مكننة الفالحة، إذ يعدّ 

 :آفاق الدراسة

عدد ممكن من المعلومات النظرية  من خالل ما تّم التطّرق إليه في هذه الدراسة، فقد تّم جمع أكبر     

، والوصول إلى إجابات كافية ن اإلحاطة بمختلف جوانب الموضوعى يمكحتّ والتطبيقة وفق ماهو متاح، 
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شكالية والتساؤالت الفرعية التي تّم طرحها في بداية الدراسة، وقد تبّين أّن الموضوع جّد واسع عن اإل

ويحتاج إلى تعّمق أكثر، لذلك يمكن اعتبار هذه الدراسة كبداية لمواضيع أخرى يمكن أن تسّد بعض 

وعليه تّم اقتراح بعض . في إثراء البحث العلمي حول القطاع الفالحيبدورها اسة، وتساهم نقائص هذه الدر 

 :المواضيع للبحث من أجل توجيه الباحثين للتطّرق إليها كما يلي

  ّ؛-دراسة حالة-سات البحث العلمي في تطوير القطاع الفالحيدور مؤس 

  ّ؛-دراسة حالة-لدفع عجلة التنمية الفالحيةطة كاستراتيجية غيرة والمتوسّ تفعيل أداء المؤسسات الص 

 ؛ -دراسة حالة-دور الصناعات الفالحية الغذائية في تحقيق التنمية الفالحية المستدامة 

  ّ؛-دراسة حالة-ينحو إنشاء تكامل فالحي محل 

 ؛-دراسة حالة-القطاع الفالحي ورهان تحقيق التنمية الذاتية 

 دراسة حالة-(0242-0242)ماسي للتنمية آفاق التنمية الفالحية في ظل المخطط الخ-. 

      

ة المطروحة من خالل ما جمعناه يقنا في معالجة االشكالية الرئيسف  وفي األخير، نأمل أن نكون قد وُ      

 .من معلومات كافية حول موضوع الدراسة، واهلل ولّي التوفيق

 
 
 
 
 
 
 

...مّت حبمد اهلل
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اإلسكندرية، : ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع"اتجاهات حديثة في التنمية"(: 0223)عطية عبد القادر محمد،  .61

 .مصر
بيروت، : يع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوز "التنمية والتخطيط االقتصادي"(: 4220)عمرو محي الدين،  .61
 .لبنان
 .بيروت، لبنان: ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر"التخلف والتنمية"(: دون ذكر السنة)عمرو محي الدين،  .62
، دار 4، الطبعة "-دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها-التنمية في عالم متغير"(: 0224) ،العيسوي ابراهيم .63

 .القاهرة، مصر: الشروق للنشر والتوزيع
، مركز دراسات الوحدة 4، الطبعة "حالة الجزائر: الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي"(: 0242)بي فوزية، غر  .64

 .بيروت، لبنان: العربية
فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات -التنمية المستديمة"(: 0222)غنيم عثمان محمد، ماجدة أحمد أبو زنط،  .65

 .عمان، األردن: التوزيع، دار صفاء للنشر و 4، الطبعة "-قياسها
، مركز دراسات 0الطبعة  ،"المتطلبات واالستراتيجيات والنتائج: التنمية المستقلة"(: 4222)فتح اهلل سعد حسين،  .66

 .بيروت، لبنان: الوحدة العربية
، دار صفاء 4، الطبعة "مبادئ علم االقتصاد"(: 0222)الفتالوي كامل عالوي كاظم، الزبيدي حسن لطيف كاظم،  .67

 .عمان، األردن: لنشر والتوزيعل
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 .عمان، األردن: ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع4، الطبعة "اقتصاديات الوطن العربي"(: 0222)فليح حسن خلف،  .68
 عمان، :والتوزيع للنشر الحديث الكتب ، عالم4الطبعة  ،"االقتصادي والتخطيط التنمية"(: 0242) خلف، حسن فليح .69

 .األردن
، الدار 0، الطبعة "إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة(: "0242) قاسم خالد مصطفى، .71

 .اإلسكندرية، مصر: الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع
 .عمان، األردن: ، دار إثراء للنشر والتوزيع4، الطبعة "علم اقتصاد التنمية"(: 0242)القريشي محمد صالح تركي،  .71
، دار وائل للنشر 4، الطبعة "نظريات وسياسات وموضوعات: التنمية االقتصادية"(: 0222)القريشي مدحت،  .72

 .عمان، األردن: والتوزيع
، مركز 4، الطبعة "التنمية، التكامل، النفط، العولمة: هموم اقتصادية عربية"(: 0224)كنعان طاهر حمدي،  .73

 .بيروت، لبنان: دراسات الوحدة العربية
 .القاهرة، مصر: ، المكتبة األكاديمية4، الطبعة "قراءة في مفهوم متطور: لتنمية الزراعيةا"(: 4222)لقوشة رفعت،  .74
، دار الجامعة "التنمية المستدامة في ظل تحديات الواقع من منظور إسالمي"(: 0244)محارب عبد العزيز مقاسم،  .75

 .اإلسكندرية، مصر: الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
، "-تبعات العولمة االقتصادية والتكامل الدولي-األزمة الغذائية العالمية"(: 0222)ق، المخادمي عبد القادر رزي .76

 .القاهرة، مصر: ، دار الفجر للنشر والتوزيع4الطبعة 
: ، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر4، الطبعة "دراسات اقتصادية: التخلف والتنمية"(: 0220)مشورب إبراهيم،  .77

 .بيروت، لبنان
اإلسكندرية، : ، مؤسسات شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع"الموارد االقتصادية: "(0224)مصطفى أحمد فريد،  .78

 .مصر
، ديوان المطبوعات "ق التنمية الريفية في البلدان الناميةاالّتجاهات الزراعية وعوائ"(: 4223)مقدم مبروك،  .79

 .الجامعية، الجزائر
: اعة والنشر والتوزيع، مؤسسة شباب الجامعة للطب"إدارة األعمال االقتصادية والعالمية"(: 4222)النجار فريد،  .81

 .مصر ،اإلسكندرية
جامعة : دار الكتب للطباعة والنشر، 0طبعة ، ال"التنمية االقتصادية الزراعية"(: 4222)النجفي سالم التوفيق،  .81

 .الموصل، العراق
، مركز اإلسكندرية "مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة"(: 4222) زكي إيمان محمد محب، ،نعمة هلل أحمد رمضان .82

 .مصراإلسكندرية، : للكتاب
، مؤسسة شباب "التنمية الصناعية دور الزراعة في تحريك"(: دون ذكر السنة)النمري خلف بن سليمان بن صالح،  .83

 .اإلسكندرية، مصر: الجامعة
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الموصل، : ، مطابع التعليم العالي0، الطبعة "المشكالت السياسية في العالم الثالث"(: 4222)هادي رياض عزيز،  .84
 .العراق
: لطباعة والنشر، دار الكتاب العربي ل"المجتمع الريفي العربي واإلصالح الزراعي"(: 4242)الهاللي عبد الرزاق،  .85

 .القاهرة، مصر
: ، دار المناهج للنشر والتوزيع"التنمية السكانية واالقتصادية في الوطن العربي"(: 0222)الهيتي صبري فارس،  .86

 .عمان، األدرن
اإلنجازات : التنمية المستدامة في دولة قطر"(: 0222)الهيتي نوزاد عبد الرحمن، المهندي حسن إبراهيم،  .87

 .الدوحة، قطر: ، اللجنة الدائمة للسكان4، الطبعة "والتحديات
، دار "األساس في علم االقتصاد"(: 0222)الوادي محمود، خربس ابراهيم، الحواري نضال و العتيبي ضرار،  .88
 .عمان، األردن: وري العلمية للنشر والتوزيعالياز 
 .لبنان ،بيروت :، مركز دراسات الوحدة العربية"-الواقع والممكن-تنمية الزراعة العربية"(: 4222)وزان صالح،  .89

 :ةات العلميّ ت والدوريّ المجاّل  -ثالثا
العربية للمعرفة من أجل  الموسوعة، "نظريات التنمية االقتصادية وسياساتها"(: 0222)أبو علي محمد سلطان،  .1

 .بيروت، لبنان: ، الدار العربية للعلوم(2المجلد ) التنمية المستدامة
 استراتيجية دراسات سلسلة ،"المائية للموارد المتكاملة اإلدارة استراتجيات"(: 0222) أحمد، قديس هاني أبو .2
 .المّتحدة لعربيةا اإلمارات ،االستراتيجية والبحوث للدراسات اإلمارات مركز ،(23العدد)
الموسوعة العربية للمعرفة من أجل ، "-التطور التاريخي-السكان والموارد والبيئة والتنمية"(: 0224)اإلمام محمود،  .3

 .بيروت، لبنان: ، الدار العربية للعلوم(4المجلد) التنمية المستدامة
، جامعة ورقلة، (0العدد ) لة الباحثمج، "القطاع الفالحي بين الواقع ومتطلبات اإلصالح"(: 0223)باشي أحمد،  .4

 .الجزائر
مجلة األكاديمية ، "تشخيص الواقع وآفاق التطوير: سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر"(: 0222)بلغالي محمد،  .5

 .، جامعة الشلف، الجزائر(0العدد ) للدراسات االجتماعية واإلنسانية
 ،، جامعة بسكرة(02العدد ) مجلة العلوم اإلنسانية، "التنمية المستدامةالتنمية المحلية و "(: 0240)بن الطاهر حسين،  .6

 .الجزائر
-2111)دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "(: 0243)بوفليح نبيل،  .7

 .ئر، الجزا، جامعة الشلف(2العدد ) مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، ("2111
مجلة ، "السياسات الزراعية وأثرها في األمن الغذائي في بعض البلدان العربية"(: 0240)الجبوري رقية خلف حمد،  .8

 .لبنان بيروت، :، مركز دراسات الوحدة العربية(22-22العددان) بحوث اقتصادية عربية
مجلة بحوث ، "والتنمية الشاملةاستراتيجيات النمو المستدام : تقرير النمو(: "0222)الجعفراوي إيناس محمد،  .9

 .بيروت، لبنان: ، مركز دراسات الوحدة العربية(22العدد ) اقتصادية عربية
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السياسة الزراعية لكل من الدول المتقدمة والدول النامية وأثرها على التجارة "(: 0220)حسني محمود حسن،  .11
 .مصر ،، معهد التخطيط القومي(42، السنة 4العدد ) المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، "الدولية

، مجلة العلوم "تمويل التنمية المحلية المستدامة من منظور إسالمي"(: 0244)رحماني موسى، السبتي وسيلة،  .11
 .الجزائر ،، جامعة بسكرة(03العدد )اإلنسانية 

، العدد 0المجلد ) يةمجلة دراسات اقتصاد، "رؤى اقتصادية: البعد البشري للتنمية"(: 4222)الرماني زيد بن محمد،  .12
 .، السعوديةجامعة الملك سعود: تصاد السعودية، جمعية االق(3

، (43العدد ) مجلة المستقبل العربي، "-الواقع واآلفاق-دراسات في التنمية العربية"(: 4222)الرياشي سليمان،  .13
 .بيروت، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية

، ("2119-2111)امة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصاديالتنمية المستد"(: 0242)زرمان كريم،  .14
دارية  .، الجزائرسكرةبجامعة  ،القتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم ا(2العدد ) مجلة أبحاث اقتصادية وا 

استعراض لمحتوى آلية التنمية -اشكالية التنمية المستدامة في بروتوكول كيوتو(: "0222)السبيعي محمد،  .15
 .الكويت ،، المعهد العربي للتخطيط(0العدد ، 2المجلد) مجلة التنمية والسياسات االقتصادية، "-لنظيفةا

، مركز (323العدد ) مجلة المستقبل العربي، "تقرير عن مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ(: "0244)شكراني الحسين،  .16
 .بيروت، لبنان: دراسات الوحدة العربية

، "مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية: 21+من مؤتمر استوكهولم إلى ريو (: "0243)شكراني الحسين،  .17
 .بيروت، لبنان: ، مركز دراسات الوحدة العربية(42-43العددان ) مجلة بحوث اقتصادية عربية

وآفاق ( 2114-2111)واقع استراتيجية النمو المحلية في الجزائر "(: 0240)صالحي ناجية، مخناش فتيحة،  .18
، ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي(3العدد ) مجلة رؤى اقتصادية، "مو االقتصاديالن

 .الجزائر
، سلسلة عالم المعرفة "التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي"(: 4220)عبد السالم محمد السيد،  .19
 .الكويت ،والفنون واآلداب، المجلس الوطني للثقافة (22العدد )

العدد ) ل العربيمجلة المستقب، "التنمية المستدامة والعالقة بين البيئة والتنمية(: "4223)عبد اهلل عبد الخالق،  .21
 .بيروت، لبنان: ، مركز دراسات الوحدة العربية(442
كلية الحقوق  ،(0العدد) مجلة الباحث، "موقع التنمية البشرية ضمن اإلصالح الهيكلي"(: 0223)عبد اهلل علي،  .21

 .، الجزائرجامعة ورقلة ،والعلوم االقتصادية
مع إشارة -الريفية في تحسين أوضاع الفقراء في الريف دور برامج التنمية"(: 0240)العبيدي سالم أنور أحمد،  .22

جامعة  واالقتصاد،، كلية اإلدارة (02، العدد 2المجلد) مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، "-خاّصة إلى العراق
 .تكريت، العراق

 ،لعربي للتخطيط، المعهد ا(04العدد )سلسلة جسر التنمية ، "السياسات الزراعية"(: 0223)العصفور صالح،  .23
 .الكويت
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اإلصالحات الفالحية وأثرها على تحقيق األمن الغذائي في "(: 0242)عمراني سفيان، معطى اهلل خير الدين،  .24
بحث مقبول )، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث والدراسات، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، "-دراسة نقدية-الجزائر
 (.للنشر
 ،(2العدد ) مجلة البحوث والدراسات العلمية، "أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر"(: 0242)غريبي أحمد،  .25
 .، الجزائرالمدية ةجامع
المجلد ) مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، "التنمية المستدامة بين التنظير والتطبيق"(: 4222)فاروق فارس،  .26
 .سوريا ،، جامعة دمشق(42
محاولة تقييم أداء التمويل الخارجي لالقتصاد الجزائري خالل "(: 0244)هلل خير الدين، كواحلة يمينة، معطى ا .27
 .، الجزائر، جامعة قالمة(24لعددا) حولويات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واالنسانية، "(2118-1991)الفترة
العدد ) سلسلة عالم المعرفةامل عارف، ، ترجمة محمد ك"مستقبلنا المشترك"(: 4222)ة للبيئة والتنمية، مياللجنة العال .28

 .الكويت ،الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، المجلس(420
، (22/23/0242، 022العدد) جريدة المقام، "الجزائر ثاني أكبر مستورد للحليب بعد الصين"(: 0242)أمال، . م .29

 .الجزائر
 .الجزائر ،، جامعة ورقلة(2العدد) لة الباحثمج، "األمن الغذائي في المغرب العربي(: "0244)مبروكي الطاهر،  .31
 مجلة ماونة، "الفالحة بين سياسة تجديد االقتصاد الفالحي والتنمية الريفية"(: 0222)المجلس الشعبي الوالئي،  .31
 .، الجزائر، والية قالمة(2العدد )

، قوق اإلنسان والتنميةالدليل العربي حول ح، "دليل المفاهيم والمصطلحات"(: 0222)، نيفين عبد المنعممسعد  .32
 .، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان2الطبعة 

، (42العدد ) مجلة الباحث، "سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو"(: 0240)مسعي محمد،  .33
 .، الجزائرجامعة ورقلة

مجلة ، "-اقع وحلول المستقبلخسائر الو -األمن الغذائي العربي واألزمة الغذائية"(: 0242)مصطفى محمد سمير،  .34
 .لبنانبيروت،  :، مركز دراسات الوحدة العربية(20العدد) بحوث اقتصادية عربية

 التعاون مجلس دول في الزراعي واإلرشاد المستدامة الزراعية التنمية" (:0223) إبراهيم، بن الرحمن المعقل عبد .35
 ،الكويت جامعة ،(444العدد  ،02المجلد ) العربية والجزيرة الخليج دراسات مجلة ،"المرتقبة األدوار :العربية الخليج لدول

 .الكويت
مجلة اقتصاديات ، "دور الدولة في التنمية البشرية في البالد النامية في ظل العولمة"(: 0222)موساوي عبد اهلل،  .36

 .ئر، الجزاجامعة الشلف: ، مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا(4العدد ) شمال افرريقيا
مجلة ، "-دراسة تحليلية-التنمية البشرية والنمو االقتصادي"(: 0224)النجفي سالم توفيق، الدعمة إبراهيم مراد،  .37

 .بيروت، لبنان: سات الوحدة العربية، مركز درا(04العدد ) بحوث اقتصادية عربية
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مجلة القادسية ، "-دراسة في المقومات والمعوقات-التنمية الزراعية في قضاء عفك"(: 0222)رضا مطر، الهاشمي  .38
 .العراق ،، جامعة القادسية(2-3المجلد الثامن، العددان ) للعلوم االنسانية

 ،، منشورات المعهد العربي للتخطيط(4العدد ) التنمية سلسلة جسر، "مفهوم التنمية"(: 0220)وديع محمد عدنان،  .39
 .الكويت

التحديات التي تواجه تحقيق األمن الغذائي العراقي في ظل العوامل الداخلية "(: 0242)الونداوي نشأة مجيد حسن،  .41
 جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية ،(02 عددال ،4 مجلدال) واالقتصادية اإلدارية للعوم تكريت مجلة، "والخارجية والبيئية

 .العراق تكريت،

 :ةالملتقيات والمؤتمرات العلميّ  -رابعا
، "دور االستثمار في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية"(: 0223)أبو النصر بهجت محمد،  .1

، 0223أكتوبر ( 44-42)لفترة المنعقد خالل ا التنمية الزراعية المستدامة والبيئة في الوطن العربيالمؤتمر الدولي حول 
 .عمان، األردن

، الملتقى "دور السياسات الزراعية في تحقيق التنمية االقتصادية"(: 0242)بن اسماعين حياة، بوغديري حكيمة،  .2
، كلية العلوم 0242جانفي  42و  42المنعقد  يومي  السياسات االقتصادية العمومية في الجزائرالوطني األول حول 

 .والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائراالقتصادية 
سياسة التمويل المصرفي للقطاع الفالحي في ظل اإلصالحات "(: 0224) سمينة عزيزة، بن سمينة دليلة، بن .3

دراسة -سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات، الملتقى الدولي حول "دراسة حالة الجزائر: االقتصادية
، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة، 0224نوفمبر  00و  04المنعقد  يومي  -ائر والدول الناميةحالة الجز 
 .الجزائر

، الملتقى العلمي "المضمون األخالقي كاداة لتفعيل التنمية المستدامة"(: 0222)بن منصور عبد اهلل، بوطوبة محمد،  .4
، كلية العلوم 0222نوفمبر  44و  42المنعقد يومي  تنمية المستدامةأداء وفعالية المنظمة في ظل الالدولي حول 

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر
، ("2119-2111)أثر التوسع في النفقات العامة على البطالة في الجزائر "(: 0244)بودخدخ كريم، سالمنة محمد،  .5

 44و  42المنعقد يومي كومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة استراتيجية الحالملتقى الدولي حول 
 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر0244نوفمبر 

حول ، الملتقى العلمي الدولي "-مقاربة نظرية في اشكالية المفاهيم-التنمية المستدامة"(: 0222)بوعشة مبارك،  .6
، كلية العلوم االقتصادية 0222أفريل  2و  2المنعقد  يومي التنمية المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد المتاحة 

 .والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر
مشاريع الجزائر االستثمارية في القطاع الفالحي ضمن برامج النمو واإلنعاش االقتصاديين "(: 0243)حفناوي أمال،  .7
تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار ، الملتقى الدولي حول "ن الواقع والطموحبي

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية0243مارس  40و  44المنعقد يومي ( 2111/2114)والنمو االقتصادي خالل الفترة 
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 .، الجزائر4وعلوم التسيير، جامعة سطيف
، المؤتمر العلمي "2112و 1962قراءة في السياسات الزراعية للجزائر مابين "(: 0242)ش عبد المجيد، حمدا .8

أكتوبر  02و  02المنعقد يومي  القطاع الفالحي ومتطلبات تحقيق األمن الغذائي بالدول العربيةالدولي الثالث حول 
 .المدية، الجزائر ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة0242

 حدة من والتقليل المستدامة الريفية التنمية تحقيق في الزراعي القطاع دور"(: 0244)راتول محمد، مداحي محمد،  .9
استراتيجيات الحكومة في ، الملتقى الدولي الثالث حول "-الجزائر حالة إلى اإلشارة مع العربية الدول حالة-البطالة

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 0244نوفمبر  44و  42المنعقد يومي تنمية المستدامة القضاء على البطالة وتحقيق ال
 .، الجزائرالتسيير، جامعة المسيلة

، "إشارة إلى حالة العراق: التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية"(: 0224)الرفاعي سحر قدوري،  .11
التجارة الدولية وأثرها على التنمية : المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة لحو  المؤتمر العربي الخامس لإلدارة البيئية

 .تونس ،0224سبتمبر  02 المنعقد يوم المستدامة
، الملتقى "أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري"(: 0244)ساري أحالم، بوعالق نوال،  .11

" (2111-2111)لمتوسطة في تحقيق التنمية بالجزائر خالل الفترة دور المؤسسات الصغيرة واالوطني األول حول 
 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس، الجزائر0244ماي  42و  42المنعقد يومي 

ؤتمر العربي الم، "السياسات الزراعية العربية ودورها في رفع كفاءة التجارة الزراعية"(: 0224)ية، قسرحال مي دمش .12
المنعقد  التجارة الدولية وأثرها على التنمية المستدامة: المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة حول الخامس لإلدارة البيئية

 .تونس ،0224سبتمبر  02 يوم
استراتيجية ، الملتقى العلمي الدولي حول "نظريات التنمية المستدامة"(: 0244)سعيدي يحي، شنبي صورية،  .13

، كلية العلوم 0244نوفمبر  44و  42المنعقد يومي  مة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامةالحكو 
 .االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر

-2111)دور البرامج الوطنية لتطوير الفالحة في إطار البرامج التنموية "(: 0243)صالح مفتاح، رحال فاطمة،  .14
تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها ، المؤتمر الدولي حول "األمن الغذائي في الجزائر في تحقيق( 2114

، كلية 0243مارس  40و  44المنعقد يومي ( 2114-2111)على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة
 .ئر، الجزا4العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف

، "2112/2113دراسة حالة الجزائر خالل الفترة -دور التأمين في دعم التنمية الزراعية"(: 0242)عامر أسامة،  .15
 استدامة األمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية الدوليةالملتقى الدولي التاسع حول 

 .، الجزائرلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، كلية الع0242نوفمبر  02و  03المنعقد يومي 
التنمية ، المؤتمر الدولي حول "إعادة استعمال المياه الرمادية في الزراعة المستدامة"(: 0223)عايش محمد،  .16

 .، األردن0223أكتوبر ( 44-42)المنعقد خالل الفترة  الزراعية المستدامة والبيئة في الوطن العربي
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-2111)واقع المناخ االستثماري في الجزائر مع اإلشارة لبرامج االنعاش االقتصادي "(: 0242)م عثمان، عال .17
 المنعقد في الفترة العقود االقتصادية الجديدة بين المشروعية والثبات التشريعي، الملتقى العربي األول حول ("2114

 .، شرم الشخ، مصر0242جانفي ( 02-02)
الثقافة ، الملتقى الوطني حول "التأصيل النظري لجدلية العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة"(: 0244)علة مراد،  .18

 ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة0244أكتوبر  44و  42المنعقد يومي  البيئية والتنمية المستدامة
 .قالمة، الجزائر

شكاالت اإلكتفاء الذاتيالقطاع الفالحي في ال"(: 0242)عماري زهير،  .19 دراسة : جزائر بين اإلمكانات المتاحة وا 
استدامة األمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات ، الملتقى الدولي التاسع حول "1981قياسية منذ سنة 

رية وعلوم التسيير، ، كلية العلوم االقتصادية والتجا0242نوفمبر  02و  03المنعقد يومي  والتحديات االقتصادية والدولية
 .جامعة الشلف، الجزائر

التنمية المستدامة ، الملتقى العلمي الدولي حول "اشكالية التنمية المستدامة وأبعادها"(: 0222)عماري عمار،  .21
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 0222أفريل  2و  2المنعقد يومي  والكفاءة اإلستخدامية للموارد المتاحة

 .طيف، الجزائرس
، المؤتمر "آثار االستثمارات العمومية على أداء االقتصاد في الجزائر"(: 0243)عماري عمار، محمادي وليد،  .21

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الدولي حول 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 0243مارس  40و  44المنعقد يومي ( 2114-2111)الفترة

 .، الجزائر4سطيف
المؤتمر ، "التنمية المستدامة وأهدافها ودور تقنية المعلومات واالّتصاالت فيها"(: 0222)عمران محمد حسني،  .22

ماي  34-02 المنعقد في الفترة تدامةالتنمية البشرية وآثارها على التنمية المس حول العربي السادس لإلدارة البيئية
 .شرم الشيخ، مصر ،0222

عرض نماذج محلية رائدة -أثر التكامل الصناعي الفالحي على تحقيق التنمية المحلية"(: 0242)عمراني سفيان،  .23
و  2يومي  المنعقد التنمية الصناعية و ترقية االستثمار في الجزائر حول الملتقى الوطني، "-في مجال الصناعات الغذائية

 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قالمة، الجزائر0242ديسمبر  42
سياسة التجديد الفالحي والريفي كإستراتيجية لكسب رهان األمن الغذائي المستدام "(: 0242)عمراني سفيان،  .24

الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات االقتصادية استدامة األمن الغذائي في ، الملتقى الدولي التاسع حول "بالجزائر
 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر0242نوفمبر  02و  03المنعقد يومي  والدولية

ستدامة والكفاءة التنمية الم، الملتقى العلمي الدولي حول "من النمو إلى اإلستدامة: التنمية"(: 0222)فالي نبيلة،  .25
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 0222أفريل  2و  2المنعقد  يومي اإلستخدامية للموارد المتاحة 

 .سطيف، الجزائر
 أداءول ــــــــــــالملتقى العلمي الدولي ح،  "واقع وآفاق: التنمية المستدامة للمجتمعات النامية"(: 0222)فكرون السعيد،  .26
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، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 0222نوفمبر  44و  42المنعقد يومي  ة المنظمة في ظل التنمية المستديمة وفعالي
 .التسيير، جامعة المسيلة، الجزائر

، الملتقى "-مابين اشكالية السعر وحقيقة القيمة-التسعير االقتصادي للموارد المائية"كنيدة زليخة، حسيني ابتسام،  .27
، معهد 0243ماي  02و  02المنعقد يومي  وكمة االمياه في الجزائر كمدخل لتحقيق األمن المائيحالوطني األول حول 

 .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي لميلة، الجزائر
الزراعة الجزائرية بين شّح الموارد المائية وتحديات األمن "(: 0243)لدين، عمراني سفيان، معطى اهلل خير ا .28

 02و  02المنعقد يومي  حوكمة المياه في الجزائر كمدخل لتحقيق األمن المائي، الملتقى الوطني األول حول "الغذائي
 .الجامعي لميلة، الجزائر، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز 0243ماي 
دراسة -واقع ومكانة القطاع القالحي في االقتصاد الجزائري"(: 0243)معطى اهلل خير الدين، عمراني سفيان،  .29

أفريل  02المنعقد يوم  واقع ومؤشرات القطاع الفالحي في الجزائر، اليوم الدراسي حول "-2115/2111تحليلية للفترة 
 .، الجزائر4والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف ، كلية العلوم االقتصادية0243

بين ( 2113-2116)القطاع الزراعي في الجزائر في ظل الوفرة المالية للفترة "(: 0242)هاشمي الطيب،  .31
استدامة األمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات ، الملتقى الدولي التاسع حول "اإلنجازات والعقبات

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 0242نوفمبر  02و  03المنعقد يومي  تصادية والدوليةاالق
 .، الجزائرالشلف

 :الرسائل الجامعية غير المنشورة -خامسا
حة دكتوراه في ، أطرو "أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحوالت االقتصادية العالمية"(: 0222)باشا رابح حمدي،  .1

 .العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر
، رسالة "دراسة حالة منتوج القمح: أثر سياسة الدعم على اإلنتاج الزراعي في الجزائر"(: 0240)بن الحبيب طه،  .2

ر منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم غي -تخصص اقتصاد كمي-ماجستير في العلوم االقتصادية
 .، الجزائر3التسيير، جامعة الجزائر

أثر المنظمة العالمية للتجارة على تحرير القطاع الزراعي في اقتصاديات الدول "(: 0222)بن مسعود عطاء اهلل،  .3
شورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم غير من -تخصص تجارة دولية-، رسالة ماجستير في علوم التسيير"النامية

 .ورقلة، الجزائرالتسيير، جامعة 
دراسة -محاولة تقييم أثر اإلصالحات الفالحية الجديدة على القطاع الفالحي الجزائري"(: 0222)بوعزيز عبد الرزاق،  .4

غير  -فرع تحليل اقتصادي-علوم االقتصادية، رسالة ماجستير في ال"2111/2114المخطط الوطني للتنمية الفالحية
 .، الجزائرمنشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

دراسة حالة برنامج -آثار برامج التنمية االقتصادية على الموازنات العامة في الدول النامية"(: 0222)بوفليح نبيل،  .5
تخصص نقود -، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"-ق في الجزائرالمطبّ " 2114-2111"دعم االنعاش االقتصادي

 .الشلف، الجزائر تماعية والعلوم االنسانية، جامعةغير منشورة، كلية العلوم االج -ومالية
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فرع -صادية، أطروحة دكتوراه في العلوم االقت"القطاع الفالحي في الجزائر ومشاكله المالية"(: 0222)بويهي محمد،  .6
 .غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر -التسيير

، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية "التنمية االقتصادية سياسيا في الوطن العربي"(: 0222)البياتي فارس رشيد،  .7
 .الدنمارك، كوبنهاغن -المفتوحة في الدنماركغير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، األكاديمية العربية 

فرع -، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"اشكالية العقار الفالحي في الجزائر"(: 0244)حاشي امعمر األزهر،  .8
 .، الجزائر3غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  -التحليل االقتصادي

، ("2115-1991)دراسة حالة الجزائر خالل الفترة : التنمية البشرية والتنمية االقتصادية"(: 0224)حميدوش علي،  .9
 .أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر

، "دراسة تسويق التمور في الجزائر: يجية للدخول لألسواق الدوليةتسويق المنتوج الزراعي كإسترات"دحو سليمان،  .11
، ورقلةغير منشورة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة  -فرع التجارة الدولية-رسالة ماجستير في علوم التسيير

 .الجزائر
فرع التسيير غير منشورة، : وم االقتصادية، رسالة ماجستير في العل"تمويل القطاع الفالحي"(: 0220)رياش مبروك،  .11

 .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر
 العلوم في دولة دكتوراه أطروحة ،"تطّوره على وآثارها بالجزائر الزراعة قطاع في اإلصالحات"(: 4224) زبيري رابح، .12

 .الجزائر الجزائر، امعةج االقتصادية، العلوم معهد االقتصادية غير منشورة،
، رسالة ماجستير في العلوم "-دراسة تقييمية-اشكالية التنمية المستدامة في الجزائر"(: 0224)زرنوح ياسمينة،  .13

 .غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر -فرع التخطيط-االقتصادية
، ("2111-1999)حات االقتصادية وآثارها على اإلنتاج الغذائي في الجزائراإلصال"(: 0224)عبدات عبد الوهاب،  .14

 .رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، الجزائر
وم ، رسالة ماجستير في العل"-معوقاتها وآفاقها-التنمية الزراعية في الوطن العربي"(: 4222)عبيرات مقدم،  .15

 .الجزائر جامعة الجزائر،معهد العلوم االقتصادية، ، غير منشورة -فرع تحليل اقتصادي-االقتصادية
مور في تات العالمية وواقع زراعة نخيل الإستراتيجية التنمية الزراعية في ظل المتغير "(: 0222)عزاوي اعمر،  .16

العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية "الجزائر
 .الجزائر

، رسالة ماجستير في "تطور القطاع الفالحي في الجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية"(: 4222)العلجة حاجي،  .17
 .غير منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر -فرع النقود والمالية-العلوم االقتصادية

تحليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل المؤّثرة على قيمة الناتج المحلي الفالحي الجزائري "(: 0242)ماري زهير، ع .18
، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ("1981/2119)خالل الفترة 

 .بسكرة، الجزائروعلوم التسيير، جامعة 
شكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضم"(: 0240)غردي محمد،  .19  ةــــــــم إلى المنظماـــــــــــالقطاع الزراعي الجزائري وا 
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، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير -فرع التحليل االقتصادي-، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية"العالمية للتجارة
 .، الجزائر3والعلوم التجارية، جامعة الجزائر

 في المياه قطاع في الخصخصة تطبيق مدى و الجزائر في المائية الموارد إدارة سياسة" (:0222) ،رشيد فراح .21
 وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ،-التخطيط فرع-االقتصادية العلوم في دكتوراه أطروحة ،"الحضرية المناطق
 .الجزائر ،23الجزائر جامعة ،التسيير

، رسالة ماجستير في العلوم "مساهمة الزراعة في التنمية االقتصادية وتحقيق األمن الغذائي"(: 4222)لة، لرقام جمي .21
 .الجزائر، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، -فرع التخطيط-االقصادية

ستير في العلوم ، رسالة ماج"دور اإلرشاد الفالحي في التنمية الفالحية في الجزائر"(: 0222)معزوز فتح اهلل،  .22
 .غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر -فرع تحليل اقتصادي-االقتصادية

فرع -، رسالة ماجستير في علوم التسيير"مكانة المحاسبة التحليلية في القطاع الفالحي"(: 0222)موالي حسين،  .23
 .لوم االقتصادية وعلوم السيير، جامعة الجزائر، الجزائرغير منشورة، كلية الع -النقود والمالية

، "واقع وأبعاد التنمية الفالحية في الوطن العربي ودورها في تحقيق األمن الغذائي"(: 0223)نواصري مختار،  .24
جامعة  غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، -فرع تحليل اقتصادي-رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 .الجزائر، الجزائر
-(2116-2111)تقييم برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية في الجزائر الفترة "(: 0222)هاشمي الطيب،  .25

غير منشورة،  -تخصص اقتصاد التنمية-، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية"-نموذج تطبيقي للمخطط بوالية سعيدة
 .تلمسان، الجزائر-ة وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايدكلية العلوم االقتصادية والتجاري

-2116)برنامج التجديد الريفي -التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر"(: 0242)هاشمي الطيب،  .26
لعلوم ، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية غير منشورة، كلية ا"دراسة حالة المناطق الريفية لوالية سعيدة(: 2113

 .تلمسان، الجزائراالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 :المراسيم والمناشير والجرائد الرسمية -سادسا
 .، الجزائر(22العدد )الجريدة الرسمية ، "ميثاق الثورة الزراعية"(: 4224)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .1
جمادى األولى عام  17مؤرخ في  116-82مرسوم رقم "(: 4220)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا .2

، الجريدة "، يتضّمن إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه األساسي1982مارس سنة  13الموافق  1412
 .الجزائر، (44العدد)الرسمية 

 1413ذي القعدة عام  4مؤّرخ في  81-83قانون رقم " (:4223)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .3
 .، الجزائر(32العدد )الجريدة الرسمية ، "يتعّلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية 1983غشت سنة  13الموافق 

 1418ربيع الثاني عام  17مؤّرخ في  91-87قانون رقم "(: 4222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .4
 حقوق وتحديد الوطنية لألمالك التابعة الفالحية األراضي استغاللضبط كيفية تضمن ي 1987ديسمبر سنة  8ق المواف

 .، الجزائر(22العدد )الجريدة الرسمية ، "وواجباتهم المنتجين
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 1411مؤّرخ في أول جمادى األولى عام  25-91قانون رقم "(: 4222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .5
 .، الجزائر(22العدد )الجريدة الرسمية ، "التوجيه العقاريتضمن ي 1991نوفمبر سنة  18الموافق 

مؤرخ في أول ذي الحجة عام  195-91مرسوم تنفيذي رقم "(: 4222)لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا .6
العدد )، الجريدة الرسمية "الية وعملهايحّدد قواعد تنظيم مصالح الفالحة في الو  1991يونيو سنة  23الموافق  1411

 .، الجزائر(04
 1411مؤرخ في أول شعبان عام  38-91مرسوم تنفيذي رقم "(: 4224)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .7

 .ئر، الجزا(2العدد )، الجريدة الرسمية "يتضّمن القانون األساسي العام للغرف الفالحية 1991فبراير سنة  16الموافق 
ربيع الثاني عام  24 في مؤرخ 296–96 رقم التنفيذي المرسوم"(: 4224)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .8

 ،"األساسي قانونها وتحديد الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة إنشاء يتضمن 1996 سنة سبتمبر 8الموافق  1417
 .الجزائر ،(20 العدد) الرسمية الجريدة

 1416شوال عام  6مؤرخ في  87-96مرسوم تنفيذي رقم "(: 4224)، الديمقراطية الشعبية ة الجزائريةلجمهوريا .9
 .، الجزائر(42العدد)، الجريدة الرسمية "يتضّمن إنشاء الديوان الوطني لألراضي الفالحية 1996فبراير سنة  24الموافق 

 1421رمضان عام  15مؤّرخ في  11-99قم قانون ر "(: 4222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .11
 .الجزائر، (20العدد )الجريدة الرسمية ، "2111يتضّمن قانون المالية لسنة  1999ديسمبر سنة  23الموافق 

شعبان عام  22مؤرخ في  273-99رقم  مرسوم تنفيذي"(: 4222)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا .11
 1415المؤّرخ في أول ذي القعدة عام  97-95يعّدل المرسوم التنفيذي رقم  1999سنة  نوفمبر 31الموافق  1421

الذي يحّدد القانون األساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفالحية ويضبط الروابط  1995الموافق أول أبريل سنة 
 .الجزائر، (24 العدد)، الجريدة الرسمية "القانونية والتنظيمية فيما بينها

 1421ربيع األول عام  22قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 0222)الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  .12
الذي عنوانه  312-171يحّدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم  2111يونيو سنة  25الموافق 

 .، الجزائر(23العدد )، الجريدة الرسمية "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية
 1421ربيع األول عام  22 في مؤرخ قرار وزاري مشترك"(: 0222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .13

 عنوانه الذي 312-167 رقم الخاص التخصيص قائمة إيرادات ونفقات حساب ددّ يح ،2111 يونيو سنة 25 الموافق
 .الجزائر، (23العدد )ة الرسمية الجريد، "الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية

صفر عام  26مؤّرخ في  118-2111مرسوم تنفيذي رقم "(: 0222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .14
الذي عنوانه  312-167، يحّدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 2111مايو سنة  31الموافق  1421

 .، الجزائر(34العدد )، الجريدة الرسمية "يةالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالح
رجب عام  6 في مؤرخ 282–11 رقم التنفيذي المرسوم"(: 0224)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .15

 ،"صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها  يتضمن 2111 سنة سبتمبر 24الموافق  1422
 .الجزائر ،(22 ددالع) الرسمية الجريدة
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 1422رمضان عام  27مؤّرخ في  18-11قانون رقم "(: 0224)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .16
الجريدة الرسمية ، والمتوسطة المؤسسات الصغيرة لترقية تضمن القانون التوجيهيي 2111ديسمبر سنة  12الموافق 

 .، الجزائر(22العدد )
 24 الموافق 1423 شوال 21 في مؤرخ 11-12قانون رقم "(: 0220)مقراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية الدي .17

 .، الجزائر(24العدد )، الجريدة الرسمية "2113 لسنة المالية قانون تضّمني ذيال 2112 ديسمبر
 1424 عام جمادى األولى 19مؤرخ في  11-13قانون رقم (: "0223)، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .18

، (23العدد ) الجريدة الرسمية، "تعّلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةي ،2113 يوليو سنة 19الموافق 
 .الجزائر

 عام القعدة ذي 6 في مؤرخ 514–13 رقم رئاسيال المرسوم"(: 0223)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .19
 بين ما البالغين المشاريع ذوي البطالين طرف من النشاطات إحداث مبدع يتعّلق 2113 ديسمبر 31 الموافق 1424

 .الجزائر ،(22 العدد) الرسمية الجريدة ،"سنة 51و 35
الموافق  1424صفر عام  13قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 0223)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .21
الذي عنوانه صندوق  312-111حساب التخصيص الخاص رقم  يحّدد قائمة إيرادات ونفقات 2113أبريل سنة  15

 .، الجزائر(34العدد )، الجريدة الرسمية "التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز
ذي القعدة عام  29 في مؤرخ 14–14 رقم التنفيذي المرسوم"(: 0222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .21

 قانونها وتحديدتسيير القرض المصّغر ل الوطنية الوكالة إنشاء يتضمن 2114 يناير سنة 22الموافق  1424
 .الجزائر ،(4 العدد) الرسمية الجريدة ،"األساسي

 1426جمادى الثانية عام  18مؤّرخ في  15-15أمر رقم "(: 0222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .22
 .، الجزائر(20العدد )، الجريدة الرسمية "2115ن قانون المالية التكميلي لسنة يتضمّ  2115يوليو سنة  25الموافق 

ربيع الثاني عام  9مؤرخ في  183-15مرسوم تنفيذي رقم "(: 0222)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا .23
هياكل الري األساسية  ، يتضّمن تعديل القانون األساسي للوكالة الوطنية إلنجاز2115مايو سنة  18الموافق  1426

 .الجزائر، (34العدد)، الجريدة الرسمية "وتسييرها للسقي وصرف المياه
 1427ربيع األول عام  25قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 0224)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .24

الذي  312-167الخاص رقم يحّدد قائمة اإليرادات والنفقات لحساب التخصيص  2116أبريل سنة  24الموافق 
 .، الجزائر(22العدد )، الجريدة الرسمية "عنوانه الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي

 1427ربيع األول عام  25قرار وزاري مشترك مؤّرخ في "(: 0224)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .25
الذي  312-121والنفقات لحساب التخصيص الخاّص رقم يحّدد قائمة اإليرادات  2116أبريل سنة  24الموافق 

 .، الجزائر(22العدد )، الجريدة الرسمية "عنوانه الصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي
 1429 عام شعبان أول في مؤرخ 16-18  رقم القانون"(: 0222)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .26

 .، الجزائر(24العدد )الجريدة الرسمية  ،الفالحي هالتوجي يتضمن 2118 أوت 3 الموافق
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 1429مؤرخ في أول شعبان عام  16-18قانون رقم "(: 0222)، الديمقراطية الشعبية لجمهورية الجزائريةا .27
 .، الجزائر(24 العدد)، الجريدة الرسمية "يتضّمن إنشاء التوجيه الفالحي 2118غشت سنة  3الموافق 

ذي القعدة عام  3مؤرخ في  339-19مرسوم تنفيذي رقم "(: 0222)، مقراطية الشعبيةالدي لجمهورية الجزائريةا .28
 141شوال عام  6المؤرخ في  87-96يعّدل ويتّمم المرسوم التنفيذي رقم  2119أكتوبر سنة  22الموافق  1431

، (44العدد)لرسمية ، الجريدة ا"والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لألراضي الفالحية 1996فبراير سنة  24الموافق 
 .الجزائر

 الموافق 1431 عام انرمض 5 في مؤرخ 13-11 رقم قانون"(: 0242)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .29
الجريدة  ،ة التابعة لألمالك الخاّصة للدولةالفالحي استغالل األراضي يحّدد شروط وكيفيات 2111 غشت سنة 15

 .الجزائر، (24العدد )الرسمية 
 1431شوال عام  7مؤرخ في  214-11مرسوم تنفيذي رقم (: "0242)لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ا .31

 .، الجزائر(22العدد )، الجريدة الرسمية "يحّدد القانون األساسي للغرف الفالحية 2111سبتمبر سنة  16الموافق 
يتعّلق بالتدابير  558منشور وزاري مشترك رقم "(: 0222)وزارة الموارد المائية،  ووزارة الفالحة والتنمية الريفية  .31

 .، الجزائر0222نوفمبر  00، "التسهيلية لتقديم رخص حجز المياه الجوفية
تضمن استراتيجية ي 2111جويلية  18مؤرخ في  332م رقوزاري منشور "(: 0222)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  .32

 .، الجزائر" تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفالحية
 التأهيل شروط يحّدد 2111 جويلية 8 في مؤرخ 599 رقم وزاري منشور"(: 0222) ،الريفية والتنمية الفالحة رةاوز  .33

 .الجزائر ،"اإلعانات دفع وكيفيات الفالحية والتنمية للضبط الوطني الصندوق دعم من لالستفادة
يحّدد شروط التأهيل  2115ديسمبر  15مؤرخ في  2123ر رقم مقرّ "(: 0222)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  .34

 .، الجزائر"لالستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم االستثمار الفالحي وكيفيات دفع اإلعانات
يحّدد شروط التأهيل  2115ديسمبر  15مؤرخ في  2123ر رقم مقرّ "(: 0222)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  .35

 .، الجزائر"لوطني لدعم االستثمار الفالحي وكيفيات دفع اإلعاناتلالستفادة من دعم الصندوق ا

 :التقارير والوثائق الحكومية -سابعا
: ، منشورات األمم المتحدة("مونتيري، المكسيك)تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (: "0220)األمم المتحدة،  .1

 .نيويوك، الواليات المتحدة األمريكية
، منشورات ("جوهانسبورغ، جنوب افريقيا)تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (: "0220)األمم المتحدة،  .2

 .نيويوك، الواليات المتحدة األمريكية: األمم المتحدة
نيويوك، : ، منشورات األمم المتحدة"بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية(: "0222)األمم المتحدة،  .3

 .المتحدة األمريكيةالواليات 
، منشورات "-انجازات وآفاق-الديوان الوطني للسقي وصرف المياه"(: 0243)الديوان الوطني للسقي وصرف المياه،  .4

 .الجزائر ،الية قالمةالديوان، و 
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، منشورات "تقديم عام للصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي"(: 0242)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي لقالمة،  .5
 .الجزائر ،للتعاضد الفالحي، والية قالمةالصندوق الجهوي 

، منشورات الصندوق "مهام الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي"(: 0242)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي لقالمة،  .6
 .الجزائر ،الجهوي للتعاضد الفالحي، والية قالمة

ندوق الجهوي ، منشورات الص"التأمين ضّد مختلف األخطار فالحية"(: 0242)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي،  .7
 .الجزائر ،للتعاضد الفالحي، والية قالمة
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 .الجزائر ،الفالحي، والية قالمة

د الفالحي، ، منشورات الصندوق الجهوي للتعاض"تأمين العتاد الفالحي" (:0242)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي،  .9
 .الجزائر ،والية قالمة

 ."2117التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 0222)صندوق النقد العربي،  .11
 ."2119التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 0242)صندوق النقد العربي،  .11
 ."2111التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 0244)صندوق النقد العربي،  .12
 ".2111التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 0240)صندوق النقد العربي،  .13
 ."2113التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 0242)صندوق النقد العربي،  .14
 ."2114التقرير االقتصادي العربي الموحد "(: 0242)صندوق النقد العربي،  .15
من طرف البطالين دليل جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات "(: 0242)الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،  .16
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مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد ، "واقع الثروة الحيوانية في األراضي الفلسطينية"(: 0240)غسان أبو منديل،  .17

 .رام اهلل، فلسطين: ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني0242الزراعي 
 الدول واستجابات الحالة تحليل-األمن الغذائي في شمال افريقيا"(: 0240)لجنة األمم المتحدة االقتصادية إلفريقيا،  .18
 ."-الزراعية األسواق استقرار لعدم
 .، الجزائر"مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية"(: 0220)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،  .19
-2117)واالستراتيجية الجديدة  (2117-2113)المشاريع الجوارية المنجزة "(: 0222)محافظة الغابات،  .21

 .الجزائر ،، والية قالمة("2113
الحصيلة اإلجمالية للمشاريع المدّعمة من طرف صناديق الدولة خالل الفترة "(: 0240)مديرية المصالح الفالحية،  .21
 .الجزائر ،، والية قالمة("2111-2118)

وثيقة حكومية،  ،("2114-2111)برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي للفترة "(: 0224) مصالح الوزير األول، .22
 .الجزائر



 املراجع

 

 

333 

وثيقة حكومية،  ،("2119-2115)بالنسبة للفترة  البرنامج التكميلي لدعم النمو"(: 0222) مصالح الوزير األول، .23
 .الجزائر

مؤرخ  تماع مجلس الوزراء، بيان اج("2114-2111)برنامج التنمية الخماسي "(: 0242)ر األول، يمصالح الوز  .24
 .، الجزائر0242 مايو 24 الموافق 1431 جمادى الثانية 10في 
 .روما، إيطاليا: ، منشورات المنظمة"2119حالة أسواق السلع الزراعية "(: 0222)منظمة األغذية والزراعة،  .25
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 .02، المجلد "الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية"(: 0222)المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  .29
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 .، الجزائر("2111-2111)لفترة خالل ا  تطّور اإلنتاج الفالحي" (:0240) وزارة الفالحة والتنمية الريفية، .35
 .، الجزائر"-عرض وآفاق-مسار التجديد الفالحي والريفي"(: 0240)وزارة الفالحة والتنمية الريفية،  .36
 .الجزائر ،، منشورات الوكالة، والية قالمة"صيغ التمويل"(: 0242)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،  .37
، منشورات "مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"(: 0242)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،  .38

 .الجزائر ،الوكالة، والية قالمة
توزيع المشاريع االستثمارية المصرح بها حسب قطاعات النشاط في "(: 0242)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  .39

 .الجزائر ،والية قالمة، منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ("2113-2112)والية قالمة خالل الفترة 
، منشورات "دليل المستثمر في الجزائر"(: 0242)الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، الشباك الوحيد الغير مركزي،  .41

 .الجزائر ،الوكالة، والية قالمة
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 (1)الملحق 
 والفجوة الغذائية للمجموعات الغذائية   الذاتي االكتفاء ونسبة لالستهالك المتاح اإلنتاج كمية تطور

 (1021-1002)خالل الفترة  لجزائرفي ا الرئيسية
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 .92 مجلدال، "الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية"(: 9002)المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -               

 .12 مجلدال، "الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية"(: 9022)المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -                

 .11 مجلدال، "الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية"(: 9021)الزراعية، المنظمة العربية للتنمية -                

 
 
 
 

 المتاح لالستهالك المجموعات الغذائية السنوات
 (ألف طن)

 االكتفاء الذاتي
(%) 

 الفجوة الغذائية
(%) 

 69,54 30,46 02,20.427 الحبوب 
 0,40 99,60 641.576, االبطاط متوسط الفترة

 10,62 89,38 471,65 اللحوم الحمراء والبيضاء (1002_1002)
 0,40 99,60 3.645,64 الخضروات 

 66,17 33,83 20.575,96 الحبوب 
 0,23 99,77 6.615,21 البطاطا 

 14,86 85,14 714,22 اللحوم الحمراء والبيضاء 1002
 0,23 99,77 5.536,93 الخضروات 
 60,12 39,88 2.1249,12 الحبوب 
 0,35 99,65 4.125,74 االبطاط 

 11,87 88,13 697,40 اللحوم الحمراء والبيضاء 1002
 0,35 99,65 7.316,87 الخضروات 

 68,04 31,96 22.556,70 الحبوب 
 2,85 97,15 1.246,70 االبطاط 1022

 9,50 90,50 550,72 اللحوم الحمراء والبيضاء 
 0,27 99,73 2.627,72 الخضروات 
 60,70 39,30 21046 الحبوب 

 2,60 97,40 4332,7 االبطاط 1021
 9,40 90,60 552,0 اللحوم الحمراء والبيضاء 
 0,20 99,80 20.797 الخضروات 



 املالحق

 

 

624 

 (2)الملحق 
 (1023-1000)مساهمة القطاع الفالحي في التشغيل بالجزائر خالل الفترة 

 :إعتمادا على، من إعداد الباحث :المصدر     
- O N S, (2010): "L’Algérie en quelques chiffres-résultat 2007/2009-", (Ed N°40), Algérie, p13-15.  

- O N S, (2014): "Activité, Emploi & Chômage AU 4ème Trimestre 2013", N°653, Algérie, p12.       

 
 (3)الملحق 

 في الجزائرية فالحالتوزيع الجغرافي لألراضي ال
 الخصائص الواليات التابعة لها المنطقة
الطارف، تلمسان، الشلف، بجاية، وهران، عنابة،  الساحلية

تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سكيكدة، مستغانم، 
 .بومرداس، تيبازة، عين تيموشنت

ملم  700ساقط بين معّدل التّ -
 ملم 200و

 
 

 الداخلية

 عين قسنطينة، المدية، البويرة، قالمة، البليدة،
 ميلة، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، الدفلى،

 .سطيف، بلعباس سيدي بوعريريج، برج

 
 500ساقط أقل من معّدل التّ -

 ملم

 البيض، المسيلة، الجلفة، بسكرة، باتنة، البواقي، أم السهبية
تبسة،  النعامة، سعيدة، أهراس، سوق خنشلة،

 .األغواط

ملم  900ساقط بين معّدل التّ -
 ملم 700و

 تمنراست، بشار، أدرار، الوادي، غرداية، ورقلة، الصحراوية
 .تيندوف، إليزي

 900ساقط أقل من معّدل التّ -
 ملم

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر
MADR, (2010): "La Main D’œuvre Au Niveau Des Exploitations Agricoles", Campagne 2008/2009, p13 

 1023 1021 1022 1020 1002 1002 1002 1002 1000 البيان
 القوى العاملة الكلية 

 (ألف نسمة)
5.270 5.992 7.077 2.275 2.749 2.415 2.622 10.170 10.788 

 القوى العاملة الفالحية
 (ألف نسمة) 

741 2.129 2.170 2.969 2.979 2.215 2.017 912 1.141 

 ةنسبة العمالة الفالحي
 (%)كلية إلى العمالة ال

14,13 21,06 17,16 13,69 13,11 11,67 10,77 8,97 10,58 
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 (4)الملحق 
 ة حسب اإلنتاج الحيوانييالتغطية التأمين

 .قالمة، منشورات الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي، والية "تأمين الحيوانات"(: 9027)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي،  :المصدر

 

 المؤّمنةاألخطار  الضمانات المؤّمنة
موضوع 

 المؤمنةالثروة الحيوانية  الخطر

 األمراض 
 حوادث التربية 
 الموت الطبيعي 
 التسمم 
  (اإلجباري، الصّحي، العاجل)الذبح 

 األبقـــــــــار  الموت

 الخسائر التي يسّببها الحريق 
 الحقة بهالخسائر ال: 
 مبنى المستثمرة*
 اللوازم الضرورية لتربية الحيوانات*
 آليات، أثاث وأدوات النشاط الممارس*
األبقار، الضأن والطيور المتواجدة داخل مباني التربية *
 .أو في الحدود التابعة لها مباشرة/و

الحريق واألخطار 
 الالحقة به

لتأمين المتعّدد ا
 ،األخطار لألبقار

طيور األغنام وال
 (الدواجن والديكة)

 (نالضأ)األغـنـام 

 الحوادث الجسدية 
  الالحقة باألرجاء، سواء كان بداخل )الحوادث المادية

 (.مباشرةالمأمنة أم بالحدود الالحقة بتا  المستثمرة

المسؤولية الفردية 
 للمستثمرة

 الــــــدواجـــــــــن 

 المبنى المؤّمن المسستعمل في التربية 
  ،المعّدات واألثاث الالزم لنشاط التربيةاألدوات 
  المتواجدة ( الدواجن والديكة)األبقار، الضأن، والطيور

 أو في الحدود التابعة لها مباشرة/داخل مباني التربية و
 اللوازم الضرورية للسير الحسن للتربية الحيوانية 
 سلع ومنتوجات تربية الحيوانات 

 ـرومـــــيالـــــــــــديـــك الـ  كوارث المياه

 األمراض 
 التسّمم 
 التأثيرات المناخية 

 موت النحل

 

تأمين متعدد أخطار 
 تربية النحل

 
 تربية النحل

 الحرائق 
  االنفجارات 
 سقوط العاصفة 

الخسائر المتعّلقة 
 باألضرار المادية

  

 خسارة النحل على إثر حوادث   

 الحوادث الجسدية 
  ء كان بداخل الالحقة باألرجاء، سوا)الحوادث المادية

 (.المستثمرة المأمنة أم بالحدود الالحقة بها مباشرة

المسؤولية المدنية 
 للمستثمرة

  

 الحماية القانونية دفع مصاريف الخدمات القانونية   
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 (2)الملحق 
 ة حسب اإلنتاج النباتييالتغطية التأمين 

 الفروع المؤّمنة األخطار المؤمنة الضمانات المؤّمنة
 :تعويض خسائر الحريق  للمحاصيل

 الحبوب بشّتى أنواعها؛-
 الحبوب الجاري درسها؛-
 العلف؛-
 .التبن على شكل حزم أو غيرها-

 جنيها قبل المحاصيل حريق تأمين

 
 الزراعات         

 (األعالف الحبوب،)الكبرى 

  تأمين ضياع محاصيل الحبوب المسقية محاصيل الحبوب المسقية
  تأمين متعّددة األخطار فالحة 
العواصف، الفياضانات، الجليد، الثلج، البرد، الحرائق، اإلنفجارات، سقوط -

 الصاعقة؛
عتاد أو نقل األنقاض بعد تكاليف الحفر، الهدم، اإلزالة، اإلزاحة واستبدال ال-

 حادث ما؛
العواقب المالية للمسؤولية المدنية الناجمة عن األضرار المادية المتكّبدة -

 .جّراء حريق أو انفجار ما

 :البالستيكية البيوت األخطار متعّدد تأمين
التجهيزات، المعّدات، البيوت البالستيكية -

 والزجاجية؛
 .الستيكيةالمشاتل المزروعة داخل البيوت الب-

 البيوت البالستيكية      

 (السيروكو)البرد، الجليد، الفياضانات، العواصف، الرياح الساخنة -
 ، المباني السكنية(المستثمرات)المباني الفالحية -
 طعون الجيران أو ذوي الحقوق-
 المسؤولية المدنية عن المستثمرة الفالحية-

 :الصناعية الطماطم أضرار متعّدد تأمين
خسائر التي تتعّرض لها الطماطم الصناعية ال-

 والناتجة عن األخطار المناخية؛
 الحرائق واألخطار الالحقة بها-

 الطماطم الصناعية    

 ؛(البرد، الجليد، الفياضانات، العواصف والرياح الساخنة)األخطار المناخية -
على ( العاصفة، الفياضانات وكوارث المياه)الحرائق واألخطار التابعة لها-

 البنايات الفالحية السكنية
 .المسؤولية المدنية عن المستثمرات الفالحية-

 :المثمرة األشجار أضرار متعّدد تأمين
 األشجار المثمرة        الخسائر المتتابعة لألشجار المثمرة

 تأمين البرد      بل جنيهاحماية المحاصيل ق .الخسائر التي تسّببها الحركة الميكانيكية لوقوع حبات البرد على الزراعات
 البرد، الحريق؛-
 .طعون الجيران وذوي الحقوق-

 حماية كّل المحاصيل التي لم يتّم جنيها بعد؛-
 .الحبوب بشّتى انواعها قبل حصادها-

 التأمين المدمج     
 (البرد/الحريق)     

 :البطاطا أضرار متعّدد تأمين (.السيروكو)سقوط الصاعقة، البرد، الفياضانات، العاصفة، الرياح الساخنة -
حماية البطاطا من األضرار التي تسّببها العوامل 

 المناخية
 البطاطا  

 أشجار الزيتون        الزيتون أشجار أضرار متعّدد تأمين (السيروكو)البرد، الجليد، الثلج، القياضانات، العاصفة، الرياح الساخنة
 :الكروم أضرار متعّدد تأمين (السيروكو)الرياح الساخنة البرد، الجليد، الفياضانات، العاصفة، 

 الكروم   الكروم ألشجار المباشرة الكمية الخسارة ضدّ  الحماية

 ؛(الجليد، البرد، الفياضانات واإلشعاع الشمسي)األخطار المناخية -
الحرائق، اإلنفجارات وسقوط )الخسائر المترتبة في حالة األضرار المادية -

 الصاعقة؛
 .لمسؤولية المدنية عن المستثمرة الفالحيةا-

 المشاتل   الواسعة المساحات في المشاتل تأمين

، الفياضانات، الحرائق، طعون (السيروكو)البرد، الجليد، الرياح الساخنة 
 .الجيران وذوي الحقوق

 المباشرة الكمية الخسائر مقابل الغابية المشاتل تأمين
 المشاتل الغابية      المشاتل هذه لها تتعّرض التي

 

، العاصفة، الحريق، طعون (السيروكو)البرد، الجليد، الثلج، الرياح الساخنة 
 .الجيران وذوي الحقوق

 الكمية الخسائر مقابل الغابي التحريج إعادة تأمين
 حديثا المزروعة الغابية، بالنباتات المتعّلقة المباشرة

 بها المكّلفة الغابي التحريج إعادة إطار في
 والمؤسسات الريفية للهندسة الجهوية المؤسسات

 الخاّصة

 إعادة التحريج الغابي    

 .، منشورات الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي، والية قالمة"تأمين النباتات"(: 9027)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي،  :المصدر   
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 (6) ملحقال
 التغطية التأمينية على العتاد الفالحي 

  :اعتمادا علىمن إعداد الباحث،  :المصدر   

 .اضد الفالحي، والية قالمة، منشورات الصندوق الجهوي للتع"العتاد الفالحيتأمين "(: 9027)الصندوق الجهوي للتعاضد الفالحي،                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

األصناف 
 الضمانات المؤّمنة أنواع األخطار المؤّمنة

 شبكة الري

 :الري شبكة تأمين
 حماية شبكة الري-
التجهيزات، أدوات ومعّدات -

 الري

الحريق، االنفجارات، سقوط الصاعقة، -
 العواصف، الفياضانات؛ 

األضرار الكهربائية، انكسار اآلالت، خسارة -
 الاإليجار وتكاليف اإلزالة واالستبد

 طعون الجيران-

 تأمين متعّدد األخطار- الجّررات
 تأمين كل األخطار-

 السرقة، الحريق؛-
 الدفاع والمتابعة؛-
 .المسؤولية المدنية-

 تأمين متعّدد األخطار- آالت الحصاد
 تأمين كل األخطار-

 ضمان الحرائق الناجمة عن آالت الحصاد؛-
 .األراضي المّتصلة باألراضي المؤّمنة-

بة العر 
 المقطورة

ضمان الحماية المرتبطة 
 بالعربة المقطورة

 السرقة، الحريق؛-
 المسؤولية المدنية؛-
 .الدفاع والمتابعة-
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 (2)الملحق 
 صيغ التمويل لهيئات دعم االستثمار المحلي

(ANSEJ, CNAC, ANGEM) 
 تشغيل الشبابدعم هيكل تمويل المشاريع من طرف الوكالة الوطنية ل/2

   التمويل الثالثي  
 وائدالقرض بدون ف المساهمة الشخصية قيمة االستثمار  المستوى

(ANSEJ) 
 رض البنكيالق

 70% %92 %01 دج 6.000.000أقل من  2
دج  6.000.000ما بين  1

 دج 20.000.000و
02% 28% %70 

   الثنائي التمويل  
 (ANSEJ)وائد ف  القرض بدون       المساهمة الشخصية قيمة االستثمار  المستوى

  %92 %42 دج 6.000.000أقل من  2
دج  6.000.000ما بين  1

 دج 20.000.000و
49% 28%  

 .تشغيل الشبابدعم معطيات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية ل من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر

 مين عن البطالةشاريع من طرف الصندوق الوطني للتأهيكل تمويل الم/1
وائد القرض بدون ف المساهمة الشخصية قيمة االستثمار  المستوى

(CNAC) 
 القرض البنكي

 70% %92 %01 دج 6.000.000أقل من  2
دج  6.000.000ما بين  1

 دج 20.000.000و
02% 28% %70 

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على: المصدر
  30جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين البالغين من العمر ما بين دليل "(: 9027)الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، 

 .صندوق، والية قالمة، منشورات ال"سنة 32و

 المشاريع من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هيكل تمويل/3
 وائدالقرض بدون ف المساهمة الشخصية قيمة االستثمار 

(ANGEM) 
 القرض البنكي

 70% %92 %01 دج 2.000.000أقل من 
 دج 200.000أقل من 

 (شراء مواد أولية)
- 200% - 

 .، منشورات الوكالة، والية قالمة"صيغ التمويل"(: 9027)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، : باحث، اعتمادا علىمن إعداد ال :المصدر 
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 (2)الملحق 
 (1023-1000)خالل الفترة  تطور اإلنتاج الفالحي في والية قالمة

 قنطار: الوحدة                                                                                                  

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر  
MADR, (2000): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2001): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2002): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 
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MADR, (2003): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2004): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2005): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2006): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2007): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2008): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2009): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

MADR, (2010): "Statistique agricole (Superficies et productions)", Série B, Algérie. 

 (2)الملحق 
 (1023-1000)لحبوب في والية قالمة خالل الفترة نتاج ار المساحات المخّصصة إل تطوّ 

المردودية 
 (هكتار/قنطار)

 السنوات (هكتار)المساحة 

10,2 91.910 2000 
12,3 91.223 2001 
4,9 88.370 2002 
17,9 89.065 2003 
12,2 86.270 2004 
15,1 81.245 2005 
15,4 81.363 2006 
14,5 79.696 2007 
13,4 79.168 2008 
16,5 79.442 2009 
22,8 83.046 2010 
22,3 84.725 2011 
24,7 88.360 2012 
24,5 81.730 2013 

 .الباحث، اعتمادا على المصدر نفسهمن إعداد  :المصدر                                            
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 (20)الملحق 
 الخريطة الجغرافية لوالية قالمة

 
 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية قالمة: المصدر   
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 (22)الملحق 
 في إطار سياسة التجديد الفالحي والريفيالفالحية والمعّدات  حاصيللبعض المبرامج الدعم الفالحي 

 (1023-1002)للفترة 
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 .من إعداد الباحث، اعتمادا على منشورات وزارة الفالحة والتنمية الريفية الجزائرية :المصدر
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 (21)الملحق 

 (1021/1023)خالل الموسم الفالحي  الوطنيالفالحي اإلنتاج  فيوالية قالمة ساهمة م   

  

 (1021/1023)خالل الموسم الفالحي  طني للحبوبمساهمة والية قالمة في اإلنتاج الو  
 

  

 

 

  

 

 

 

 والية قاملة

 وطنيا 61املرتبة 

5,2% 

 والية قاملة

 وطنيا 61املرتبة 

 يف إنتاج احلبوب

 والية قاملة

 وطنيا 61املرتبة 
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 (1021/1023)مساهمة والية قالمة في اإلنتاج الوطني للبطاطا خالل الموسم الفالحي   

 
 

 (1021/1023)خالل الموسم الفالحي  حليبمساهمة والية قالمة في اإلنتاج الوطني لل 

 
 

 

 والية قاملة

 وطنيا 61املرتبة 

 والية قاملة

 وطنيا 63املرتبة 

 والية قاملة

 وطنيا 82املرتبة 
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 (1021/1023)خالل الموسم الفالحي  حوم الحمراءنتاج الوطني للّ مساهمة والية قالمة في اإل     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1021/1023)خالل الموسم الفالحي حوم البيضاء مساهمة والية قالمة في اإلنتاج الوطني للّ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :من إعداد الباحث، اعتمادا على :المصدر
MADR, (2014): "Evaluation de la mise en œuvre des programmes du renouveau agricole-

compagne agricole 2013)", 20eme session d’évaluation trimestrielle, 8 et 9 Mars 2014, Alger: 

Algérie. 

 والية قاملة

 وطنيا 68املرتبة 

 والية قاملة

 وطنيا 88املرتبة 
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 (23)الملحق 

 (1022/1021)خالل الموسم الفالحي  مساهمة والية قالمة في توفير اليد العاملة الفالحية

 
 :عداد الباحث، اعتمادا علىمن إ :المصدر

M A D R, (2014): "Evaluation de la mise en œuvre des programmes du renouveau agricole-compagne 

agricole 2012)", 19eme session d’évaluation trimestrielle, 5 et 6 Janvier 2013, Alger: Algérie. 

 
 

 

 

 

 

 والية قاملة

 وطنيا 38املرتبة 

توفري العمالة يف 

 الفالحية


