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Agricultural Reforms and their Implications on
achieving Food Security in Algeria
- A Critical Study -

Abstract:

:ملخص

This article aims to present and evaluate
successive policies that were common in Algeria
in the beginning of the third millennium, which fall
within the framework of the achieving food security,
and dependon the effectiveness of applying these
policies. We diagnosed the reality of the agricultural
reforms that defined the agricultural sector over the
full decimal, and an assessment was carried out to
check the effectiveness of applying these policies
in achieving food securities. Based on that we
reached a set of recommendations to overcome these
challenges.
The study concluded that despite all the reforms
and policies pursued by Algeria in order to lay the
foundations of food security, it did not reach the
required level, as the increasing food bill remained
high, and the local production has not been able
to meet the food needs of the citizens, as it covers
only 70 % of the the citizens’ needs. The remaining
percent is compensated from imports, which should
be reconsidered in thelight of these reforms and
programsin order to build a viable agricultural
policy that will help in attaining food security.
Keywords:
Agriculture; Food Security; Agricultural
Policies; Agricultural Reforms.

يهدف هذا البحث �إىل عر�ض وتقييم ال�سيا�سات املتعاقبة
 والتي تندرج �ضمن،التي عرفتها اجلزائر مطلع الألفية الثالثة
�إطار حتقيق الأمن الغذائي الذي يتو ّقف على مدى جناح تطبيق
مت ت�شخي�ص واقع الإ�صالحات
ّ  حيث.هذه ال�سيا�سات وفاعليتها
 وكذلك،الفالحية التي عرفها القطاع الفالحي طيلة ع�رشية كاملة
مت �إجراء تقييم ملدى فاعلية تطبيق هذه ال�سيا�سات يف حتقيق
ّ
مت تقدمي جمموعة من التو�صيات
،الأمن الغذائي
ّ وبناء على ذلك
ً
.واملقرتحات لتجاوز التحديات التي حتول دون ذلك
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن اال�صالحات وال�سيا�سات التي
ّ وقد
 مل ترق،انتهجتها اجلزائر يف �سبيل ار�ساء دعائم الأمن الغذائي
 ومل، حيث ظلّت الفاتورة الغذائية مرتفعة،�إىل امل�ستوى املطلوب
يتمكّن الإنتاج املحلّي من تلبية االحتياجات الغذائية للمواطنني
 مما. والباقي يت�أ ّتى من اال�سترياد، فقط% 70 � اّإل يف حدود
 من،ي�ستوجب �إعادة النظر يف جوهر هذه اال�صالحات والربامج
�أجل بناء �سيا�سة فالحية ناجعة قادرة على �أداء الدور املنوط بها
.يف حتقيق الأمن الغذائي
:الكلمات املفتاح
القطاع الفالحي؛ الأمن الغذائي؛ ال�سيا�سات الفالحية؛
الإ�صالحات الفالحية
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مقدمة:
أهم الق�ضايا التي ت�شغل
تعترب ق�ضية الأمن الغذائي من � ّ
خا�صة يف
اهتمام �أغلب االقت�صاديني ،واهتمام معظم دول العامل ّ
الوقت احلا�رض ،فالأمن الغذائي من املفاهيم التي ركّ زت عليها
واهتمت بها العديد من املنظّ مات العاملية ،وذلك باعتبار � ّأن الغذاء
ّ
امل�صدر الرئي�سي حلياة الإن�سان ال ميكن اال�ستغناء عنه.
وتعاين اجلزائر كباقي الدول العربية يف ع�رصنا احلايل حالة
من العجز الغذائي املتزايد ،فالإنتاج من الغذاء ال يكفي لتغطية
التوجه نحو اال�سترياد من
ما يقابله من اال�ستهالك ،مما ي�ستدعي
ّ
اخلارج مبليارات الدوالرات ،الأمر الذي يعمل على �إ�ضعاف ر�صيد
ثم تبعيتها
البالد من العمالت الأجنبية ويزيد من مديونيتها ومن ّ
االقت�صادية وال�سيا�سية.لذا عملت اجلزائر منذ عقود يف و�ضع
ا�سرتاتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي ملواطنيها واملقيمني
فحظي القطاع الفالحي بن�صيب وافر من االهتمام
على �أرا�ضيهاُ ،
والدعم ،باعتباره �أحد القطاعات اال�سرتاتيجية التي لها دور حيوي
يف حتقيق الأمن الغذائي و�ضمان التنمية امل�ستدامة.
هامة
�ضمن هذا ال�سياق� ،أخذ القطاع الفالحي مكانة ّ
وخا�صة بداية
يف ال�سيا�سة الإمنائية للجزائر منذ اال�ستقالل،
ّ
الألفية الثالثة ،على اعتبار � ّأن امل�شاريع اال�ستثمارية يف املجال
الفالحي من بني الأدوات الفعالة التي يت�س ّنى مبوجبها للجزائر
تعبئة عنا�رص الإنتاج وتوجيهها لالنتقال من التخلف والركود
االقت�صادي �إىل التطور والتنمية ،وذلك للإ�سهام يف البناء العام
لالقت�صاد الوطني ويف حتقيق التوازن االجتماعي ورفع م�ستوى
املعي�شة للمواطن ،والو�صول �إىل حتقيق م�ستويات كافية من الأمن
الغذائي.

مشكلة البحث:
لقد �سعت اجلزائر منذ عقود من الزمن �إىل النهو�ض بالقطاع
الفالحي وتطويره ،حيث مار�ست جتارب خمتلفة ومناهج متعددة
�أمال يف الو�صول �إىل الإ�سرتاتيجية املثلى الكفيلة بتحقيق
طموحاتها من �أجل حتقيق الأمن الغذائي والتنمية امل�ستدامة.فقد
تب ّنت بدءا من �سنة � 2000سيا�سات وا�سرتاتيجيات حديثة بغر�ض
تطوير وحتديث هذا القطاع ،وتعزيز دوره يف حتقيق الأمن الغذائي.
وبنظرة �أو�سع ف� ّإن تفعيل �أداء القطاع الفالحي يمُ كّنه �أن يلعب دورا
حموريا ورئي�سيا يف حت�سني م�ؤ�رشات الأمن الغذائي.
من خالل هذا الطرح ،تتبلور ا�شكالية البحث حول الت�سا�ؤل
الرئي�سي التايل:

عامة ويف اجلزائر
القطاع الفالحي يف اقت�صاديات دول العامل ّ
خا�صة ،لأنه القطاع امل�س�ؤول ب�شكل مبا�رش عن الإيفاء مبتطلبات
ّ
فق�ضية تنميته وتطويره يجب �أن حتت ّل �أهمية
الغذائية،
البلد
ّ
ا�ستثنائية ،نظرا لظهور معطيات جديدة كالتغريات املناخية،
وحتديات حتقيق الأمن الغذائي.ف�إنعا�ش قطاع الفالحة يكت�سب
�أولوية كبرية بالن�سبة للجزائر ،لأ ّنه يع ّد �أحد الرهانات الكربى
عول عليها لالنفالت من دوامة املحروقات ،وحتقيق �سيادة
التي ُي ّ
الدولة التي تتو ّقف على �أمنها الغذائي الذي يع ّد جزءا من �أمنها
توجب علينا الإملام بهذا املو�ضوع ،للت�سهيل
القومي.وبالتايل ّ
والتو�صل �إىل حلول قد
أهم م�شاكله،
ّ
على الباحثني للوقوف على � ّ
خا�صة مع تو ّفر كل الإمكانيات
تكون املنطلق لتوفري �أمن غذائيّ ،
التي تتيح يف املجال الفالحي.

أهداف البحث:
تكمن �أهداف البحث يف اجلوانب التالية:
♦ ♦تو�ضيح املفاهيم ذات ال�صلة مبو�ضوع البحث (الأمن
الغذائي وال�سيا�سة الفالحية) .
♦ ♦ر�صد الإمكانات الفالحية التي تزخر بها اجلزائر.
طبقتها
♦ ♦ت�سليط ال�ضوء على ال�سيا�سات الفالحية التي ّ
اجلزائر خالل الفرتة املمت ّدة بني [ ،]2013 - 2000بغر�ض
تو�ضح �أهمية
الإملام مب�ضامينها ،وو�صوال �إىل ر�ؤية اقت�صادية ّ
هذه الإ�صالحات الفالحية.
♦ ♦حماولة تقييم �أثر تطبيق ال�سيا�سات الفالحية على
حتقيق الأمن الغذائي يف اجلزائر.
♦ ♦تقدمي مقرتحات لتطوير القطاع الفالحي اجلزائري،
وذلك كم�ساهمة علمية لتجاوز العقبات التي حت ّد من حتقيق الأمن
الغذائي وا�ستدامته.

منهجية البحث:
لتحقيق الأهداف املن�شودة من هذا البحث والو�صول �إىل
مت االعتماد على املنهج الو�صفي لإعطاء �صورة
نتائج عمليةّ ،
وا�ضحة عن قطاع الفالحة باجلزائر وماهية املو�ضوع ب�شكل عام،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام املنهج التحليلي الذي يقوم بجمع وحتليل
البيانات واملعلومات لبع�ض اجلداول التي لها �صلة باملو�ضوع،
مت احل�صول عليها من خمتلف الهئيات الر�سمية ذات ال�صلة
والتي ّ
بالقطاع الفالحي اجلزائري.

فرضية البحث:

تدور فر�ضية البحث حول فكرة مفادها � ّأن الإ�صالح
أهم الآليات التي يجب على اجلزائر تب ّنيها للحد من
�إىل � ّأي مدى �أ�سهمت الإ�صالحات الفالحية املتعاقبة الفالحي من � ّ
التي تبنّتها اجلزائر منذ بداية الألفية الثالثة يف حتقيق العجز الغذائي الذي طاملا عانت منه ،كما � ّأن اخلروج من هذا
امل�أزق و�إيجاد حل جذري للم�شكل الغذائي ال يتحقق � اّإل من خالل
الأمن الغذائي؟
انتهاج �سيا�سات فالحية ناجعة ،تعمل على تنمية القطاع الفالحي
أهمية البحث:
وت�سهم يف رفع حجم الإنتاج املحلي وحت�سني مردوديته.
الهامة التي يحتلّها
تنبع �أهمية البحث من خالل املكانة
ّ
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حم ّددات البحث:
هدف هذا البحث �إىل حتديد �أثر الإ�صالحات الفالحية
املطبقة يف اجلزائر على حتقيق الأمن الغذائي ،من خالل درا�سة
ّ
هذا الأثر يف بع�ض امل�ؤ�رشات االقت�صادية ،كمع ّدل منو الإنتاج
الفالحي ،وم�ساهمة الفالحة يف الناجت املحلي اخلام ،م�ساهمة
الإنتاج الفالحي النباتي واحليواين يف تلبية احلاجيات الغذائية،
مع ّدل االكتفاء الذاتي ،و م�ساهمة ال�صادرات والواردات الغذائية.

الدراسات السابقة:

يف الدول ال�صحراوية املناخ كاجلزائر ،وكذلك زيادة االهتمام
بالتخطيط الزراعي ،واختيار الرتكيبات املح�صولية املالئمة،
بالإ�ضافة �إىل ايجاد ا�سرتاتيجية ملنع زراعة بع�ض املحا�صيل يف
تتكرر فيها الظواهر املناخية غري املواتية للزراعة.
املناطق التي ّ
درا�سة (فوزية غربي: )2010 ،
تطرقت هذه الدرا�سة �إىل مو�ضوع الزراعة العربية وحتديات
ّ
الأمن الغذائي  -حالة اجلزائر ،حيث تت�ساءل عن حقيقة الأمن
الغذائي يف الوطن العربي ،وهل الزراعة العربية ب�شكل عام
واجلزائرية ب�شكل خا�ص قادرة على حتقيق االكتفاء الذاتي من
الوا�سع.وتو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن العجز يف
املواد ذات اال�ستهالك
ّ
امليزان التجاري للمواد الغذائية واالرتفاع امل�ستمر يف فاتورة
الواردات الغذائية ،تبقي م�شكلة الأمن الغذائي قائمة؛ مما يعني �أن
الزراعة اجلزائرية تعرف عجزا مزمنا يف تلبية احتياجات الطلب
املحلي وبخا�صة يف جمال احلبوب ،لت�ستمر بذلك تبعيتها للخارج،
وبالتايل �سوف تكون مهمة القطاع الزراعي غري مقت�رصة على
حتقيق االكتفاء الذاتي يف جمال الغذاء الذي ي�ستحيل بلوغه يف ظل
املعطيات الراهنة ،بقدر اهتمامه بتح�سني م�ستوى الأمن الغذائي.
ولهذا تقرتح تنظيم القطاع الزراعي وفق �أ�س�س علمية تعتمد على
اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة ،والعمل على توجيهها بكيفية
�سليمة.
درا�سة (بن حمود �سكينة: )2013 ،
تطرقت هذه الدرا�سة �إىل فرع ال�صناعات الغذائية ك�أحد
ّ
مت
ال�سبل امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي يف اجلزائر.وقد ّ
التو�صل من خالل هذه الدرا�سة �إىل � ّأن �أ�سباب تناق�ص الغذاء
يف اجلزائر تعود �إىل نوعية العالقات الزراعية ال�سائدة ،والقيود
املفرو�ضة على اال�سترياد والت�صدير ،ونق�ص م�ستلزمات الإنتاج،
بالإ�ضافة �إىل غياب ا�سرتاتيجية وا�ضحة يف حتقيق الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من منو ال�صناعات الغذائية �إ ّال �أ ّنه مازال هناك
ا�سترياد ملنتجات غذائية كثرية ُت�شكّل عبئ ًا ثقيال على موازنة
الدولة ،ولع ّل املواد ذات اال�ستهالك الوا�سع على وجه اخل�صو�ص،
تلعب دورا رئي�سي ًا يف حتقيق الأمن الغذائي خا�صة يف ظل ترقية
قطاع ال�صناعات الغذائية ،الذي يعتمد بالأ�سا�س على التكامل بني
القطاعني الزراعي وال�صناعي.
وي�أتي هذا البحث ليحاول ت�سليط ال�ضوء على الإ�صالحات
الفالحية الأخرية التي عرفتها اجلزائر خالل الفرتة املمت ّدة بني
لتتبع �أثرها على حتقيق الأمن الغذائي على
[ّ ،]2013_2000
تتمة لأعمال الباحثني يف هذا
احلديثة؛
العاملية
�ضوء املتغيرّ ات
ّ
املجال.

هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الأمن
الغذائي والإ�صالح الفالحي يف اجلزائر ،نذكر منها:
درا�سة (حممد �سمري م�صطفى: )2010 ،
تطرق
تناولت هذه الدرا�سة واقع الأمن الغذائي العربي ،حيث ّ
الباحث �إىل الأمن الغذائي العربي وم�ؤ�رشاته ،مع الإ�شارة �إىل مدى
م�ساهمة اجلزائر يف الواردات الغذائية الكلية التي مل تتجاوز مع ّدل
 ،% 20كما ا�ستعر�ضت هذه الدرا�سة واقع قطاع الزراعة والغذاء
العربي من خالل �إطاللة كلية على املنطقة ،لتحاول ت�شخي�ص
نواق�ض ال�سيا�سات الزراعية يف البلدان العربية جمتمعة.
تو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن م�شاكل الزراعة والأمن الغذائي
وقد ّ
العربي �سببها العزوف العام عن اال�ستثمار الزراعي واالندفاع نحو
�أ�سواق املال ،بالإ�ضافة �إىل غياب �آليات عاملية كافية ي�سرت�شد
بها يف �إدارة قطاع الزراعة والغذاء يف ظل غياب التطبيق العملي
لل�سيا�سات واال�سرتاتيجيات امل�صاغة يف خمتلف امل�ؤمترات
واجلل�سات احلكومية ،ولهذا اقرتحت الرتكيز على اال�ستثمار
الب�رشي وتوعية املزارعني لتفادي اال�ضطرابات املناخية ،مع
�رضورة تدخل ال�سلطات احلكومية يف الدول العربية للح ّد من
امل�ضاربات على الأ�سعار ،مما ي�سهم يف ا�ستقرارها والو�صول �إىل
م�ستويات كافية من الأمن الغذائي.
درا�سة (عي�سى بن نا�رص: )2005 ،
تطرقت هذه الدرا�سة �إىل م�شكلة الغذاء يف اجلزائر ،وقد
ّ
تو�صلت �إىل كون اجلزائر تواجه م�شكلة غذائية حادة تتح ّدد
مالحمها يف تزايد االعتماد على اخلارج لتغطية االحتياجات
الغذائية الكلية ،ب�سبب ق�صور الإنتاج الزراعي الوطني ،كما �سمحت
ال�سيا�سة االجتماعية املطبقة يف اجلزائر بدعم �أ�سعار املواد
الغذائية ،والو�صول �إىل م�ستويات ا�ستهالك ،وحماية اجتماعية
كمي ونوعي للوجبة الغذائية.
مقبولة،
وحت�سن ّ
ّ
درا�سة (مربوكي الطاهر: )2007 ،
جاءت هذه الدرا�سة لت�سلّط ال�ضوء على دور القطاع الفالحي تقسيمات البحث:
يف حتقيق الأمن الغذائي يف الوطن العربي ،وقد خل�صت الدرا�سة
مت تق�سيم
من �أجل الإملام ب�إ�شكالية البحث و�إثراء املو�ضوعّ ،
�إىل � ّأن م�ساهمة القطاع الفالحي يف الوطن العربي يف حتقيق الأمن
البحث على النحو الآتي:
الغذائي �ضعيفة رغم الإمكانيات املادية والب�رشية التي يحوزها،
�Ú Úأوال  -الإطار النظري للأمن الغذائي وال�سيا�سة الفالحية.
وهذا ي�ستدعي حت�سني كفاءة اال�ستغالل للموارد الزراعية من خالل
الإفادة من التقنيات احلديثة ،وا�ستغالل م�ساحات �شا�سعة تقع
Ú Úثانيا  -املالمح الأ�سا�سية للقطاع الفالحي يف اجلزائر.
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Ú Úثالثا  -واقع الإ�صالحات الفالحية يف اجلزائر خالل
الفرتة (. )2013 - 2000
Ú Úرابعا  -حماولة تقييم �أثر تطبيق الإ�صالحات الفالحية
على حتقيق الأمن الغذائي يف اجلزائر.
أوال  -اإلطار النظري لألمن الغذائي والسياسة الفالحية:
ن�سعى من خالل هذا املبحث �إىل عر�ض �أهم املفاهيم
املرتبطة بالأمن الغذائي وال�سيا�سة الفالحية ،وذلك من �أجل الإملام
مبختلف �أدبيات البحث.
1 .1مفهوم الأمن الغذائي:
هناك تعريفات عدة للأمن الغذائي ،نذكر منها:
عرف املنظمة العاملية للغذاء والزراعة
Ú Úالتعريف الأولُ :ت ِّ
(الفاو) الأمن الغذائي ب�أ ّنه «توفر الإمكانية الفيزيائية واالقت�صادية
وال�صحي
واالجتماعية لكافة الب�رش للح�صول على الغذاء الكايف
ّ
الذي ُي� ّؤمن العنا�رص الغذائية ال�رضورية للقيام بفعاليات احلياة
ال�صحية».فالأمن الغذائي يتطلّب توفر اجلوانب التالية:1
 توفر كميات كافية من الغذاء بنوعية جيدة.
 توفر �إمكانية احل�صول على الغذاء الكايف للأفراد والأ�رس.
 توفر �رشوط التغذية اجليدة مبا فيها الوجبات
وال�صحة
املنتظمةال�صحية ،واملاء النظيف ،وال�رشوط ال�صحية
ّ
العامة.
عرف البنك الدويل الأمن الغذائي ب�أنه
Ú Úالتعريف الثاينُ :ي ّ
ح�صول كل النا�س يف البلد املعني ويف كل الأوقات على غذاء
كاف حلياة ن�شيطة و�سليمة ،وعنا�رصه اجلوهرية هي :وفرة الغذاء،
ٍ
2
والقدرة على حت�صيله .
Ú Úالتعريف الثالث :الأمن الغذائي يمُ ّثل قدرة املجتمع على
توفري احتياجات التغذية الأ�سا�سية لأفراد املجتمع و�ضمان ح ّد
ويتم توفري احتياجات الغذاء
�أدنى من تلك االحتياجات بانتظامّ ،
� ّإما ب�إنتاج ال�سلع الغذائية حمليا �أو بتوفري ح�صيلة كافية من عائد
ال�صادرات ،وميكن ا�ستخدامه يف ا�سترياد ما يلزم ل�س ّد النق�ص يف
الإنتاج املحلي من هذه االحتياجات.3
وعليه ف� ّإن مفهوم الأمن الغذائي يقوم على ثالثة مرتكزات
هي:4
Ú Úوفرة ال�سلع الغذائية.
Ú Úوجود ال�سلع الغذائية يف ال�سوق ب�شكل دائم.
�Ú Úأن تكون �أ�سعار ال�سلع يف متناول املواطنني.
انطالقا من هذه التعريفات ف� ّإن مفهوم الأمن الغذائي يتع ّدى
مفهوم االكتفاء الذاتي ،الذي مي ّثل �س ّد احلاجات الغذائية عن طريق
حمليا ،فدرجة االكتفاء الذاتي تقي�س ن�سبة الإنتاج املحلي
�إنتاجها ّ
مت ا�سترياده
مت �إنتاجه حمليا �أو ّ
�إىل املتاح لال�ستهالك الكلي� ،سواء ّ
من اخلارج؛ لذلك فهي تقي�س درجة االعتماد على الذات ،وعندما
ت�ساوي  % 100نقول �إنه حتقق االكتفاء الذاتي ،ويحدث هذا

عندما يت�ساوى الإنتاج املحلي مع املتاح لال�ستهالك.كما �أ ّنه
يحدث عدم االكتفاء الذاتي عندما يزيد املتاح لال�ستهالك عن
الإنتاج املحلي،
وي�سمى العجز الغذائي �أو الفجوة الغذائية.5
ّ
2 .2م�ستويات الأمن الغذائي:
يت�ضمن مفهوم الأمن الغذائي ثالثة م�ستويات كما يلي:6
ّ
Ú Úم�ستوى الكفاف :ويتم ّثل يف قدرة الدولة على توفري
احل ّد الأدنى من االحتياجات الغذائية لإبقاء الفرد على قيد احلياة،
ويتوافق م�ستوى الكفاف مع مفهوم ح ّد الفقر �إذا ما قورن م�ستوى
الدخل بالإمكانيات املتو ّفرة للح�صول على احل ّد الأدنى من الغذاء.
و ُيعبرّ م�ستوى الكفاف من الغذاء عن البعد اال�ستهالكي مل�شكلة
الأمن الغذائي.
Ú Úامل�ستويات الو�سطى :وتتم ّثل يف امل�ستوى املعتاد الذي
يكون فوق م�ستوى الكفاف ،وال ي�صل �إىل امل�ستوى املحتمل ،و ُيعبرّ
ويتم
هذا امل�ستوى عن القدرة على التخلّ�ص من �سوء التغذية،
ّ
ذلك عن طريق كفالة امل�ستوى املالئم من االحتياجات الغذائية
البيولوجية لكل �أفراد املجتمع.
Ú Úامل�ستوى املحتمل :ومي ّثل قدرة الدولة على رفع م�ستوى
الغذاء لأفراد املجتمع �إىل امل�ستوى الذي يمُ كّنهم من القيام
ب�أعمالهم الإنتاجية� ،أي كفالة احل ّد الأدنى املرغوب فيه من
ال�سعرات احلرارية وفقا للمعايري الدولية.
�3 .3أبعاد الأمن الغذائي:
ي�شتمل مفهوم الأمن الغذائي على العديد من الأبعاد
الأ�سا�سية ذات الداللة الوا�ضحة على طبيعة املفهوم وم�ضمونه.
وميكن ح�رصها يف العنا�رص التالية:
Ú Úالبعد االقت�صادي :ويعتمد هذا البعد على العالقة بني
الأمن الغذائي والفجوة الغذائية ،ل ّأن تو ّفر الغذاء بالنوعية والكمية
املطلوبة ال يعني حتقيق الأمن الغذائي � ،اّإل �إذا كان مبقدور النا�س
الو�صول �إليه مدعومني بقدرة �رشائية تتوافق بني الدخل و�أ�سعار
ال�سلع الغذائية ومدى ا�ستقرار �أ�سواق هذه ال�سلع ،مما ميكّنهم فعال
من احل�صول على الغذاء وتناوله.ولذلك كان الدخل الكايف الذي
أ�سا�سيا من
ي�ضمن للم�ستهلك ح�صوله على الغذاء املطلوب ركنا �
ّ
�أركان الأمن الغذائي.7
يتدخل العن�رص الب�رشي يف ق�ضية
Ú Úالبعد الدميوغرايف:
ّ
الأمن الغذائي من خالل ثالثة �أقطاب؛ �أولهاّ � :أن الأمن الغذائي
�أوجده هو لأجله وبقائه ،لذا فقد ع َّدد الأ�ساليب والطرق منذ
وطورها تبعا للظروف التي يعي�شها والتي
وجوده االجتماعي ّ
ُن�شط حليثيات الإنتاج
يتوقع ح�صولها ،ثانيهاّ � :أن الإن�سان هو امل ّ
والت�سيري على اعتبارهما العمليتني الأ�سا�سيتني يف جت�سيد الأمن
أهم ،ل ّأن الكائن
الغذائي بكفاءة عاليةّ �.أما عن القطب الثالث فهو ال ّ
الب�رشي يعد مقيا�سا للكفاية الغذائية ،لأ ّنه املُحدث للأزمة الغذائية
املربرات التي
التي ت�ستدعي الت�أمني لها.ولع ّل التزايد ال�سكاين من ّ
ت�ضاف مل�شكلة الغذاء ،وبالتايل الت�أثري غري املحدود يف الأمن
الغذائي.8
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Ú Úالبعد ال�سيا�سي :ا�ستخدِم الغذاء ورقة �ضغط �سيا�سية منذ
القدم لإجبار الطرف املقابل على الر�ضوخ ل�رشوط الطرف املهيمن
على الغذاء ،كما ا�ستخدِم الغذاء عقوبة لإجبار الطرف املحتاج
للغذاء �إىل �رشوط املهيمن على �إنتاج الغذاء ،وهذا ي�شري �إىل خطورة
تعر�ضت لعقوبات
االنك�شاف يف الأمن الغذائي ل ّأية دولة �إذا ما ّ
�ستعر�ض حياة مواطنيها للخطر نتيجة ا�ستخدام
�سيا�سية ،لأ ّنها
ّ
9
�سيا�سية
�ضغط
الغذاء �أوراق
.
Ú Úالبعد البيئي :قد ت�شهد البيئة الفالحية ل ّأي �إقليم
تدهورا حا ّدا نظرا لغياب البعد البيئي يف ال�سيا�سات الفالحية
الوطنية �أو القطرية ،وكذلك عدم �إعطاء الأهمية الالزمة للجوانب
البيئية.وكمحاولة ملواجهة كل هذه الت�أثريات البيئية وحتقيق
الأمن الغذائي الب ّد من �إدخال البعد البيئي يف درا�سات اجلدوى
االقت�صادية والفنية للم�رشوعات الفالحية ،وكذلك �إدخال �ضوابط
للمحافظة على الأ�صناف وال�سالالت النادرة ،و�أي�ضا تفعيل دور
املنظمات التعاونية يف ن�رش الوعي البيئي.10
4 .4مكانة ال�سيا�سة الفالحية يف حتقيق الأمن الغذائي:
Ú Úمفهوم ال�سيا�سة الفالحية:
تع ّد ال�سيا�سة الفالحية ُجزءا من ال�سيا�سة العامة يف البلد،
تت�ضمن
فهي االجراءات العملية التي تقوم بها الدولة ،والتي
ّ
جمموعة من الو�سائل اال�صالحية الفالحية املنا�سبة التي ميكن
مبوجبها توفري �أكرب ق�سط من الرفاهية للم�شتغلني بالفالحة ،عن
طريق زيادة انتاجهم وحت�سني نوعيته و�ضمان ا�ستمراره.11
كما تعبرّ ال�سيا�سة الفالحية عن جمموعة الربامج الفالحية
االن�شائية والإ�صالحية التي تكفل حتقيق اال�ستخدام الأمثل
للموارد االقت�صادية الفالحية املتاحة ،والتي تتحقق بتنفيذها
معينة داخل القطاع الفالحي ،ل�ضمان التوازن بني م�صلحة
�أهداف ّ
الفرد وم�صلحة املجتمع ،و�أي�ضا بني م�صلحة الأجيال احلا�رضة
والأجيال االقت�صادية الفالحية امل�ستقبلية.12
�Ú Úأهداف ال�سيا�سة الفالحية:
تعد ال�سيا�سة الفالحية �أداة الدولة يف القطاع الفالحي،
لكونها تهدف �إىل حتقيق هدفني �أ�سا�سيني13 :
Ú Úالهدف الأول :زيادة الإنتاج الفالحي ب�ش ّقيه احليواين
والنباتي ب�صفة عامة ،لإنتاج الغذاء ب�صورة خا�صة ،و الو�صول �إىل
�أعلى درجة ممكنة من االكتفاء الذاتي من خالل هدفني فرعيني:
 التو�سع الأفقي يف الزراعة ،من خالل زيادة امل�ستغل
زراعيا من املوارد الطبيعية والب�رشية؛
التو�سع الر�أ�سي يف الزراعة ،من خالل زيادة �إنتاجية
  ّ
وحدة املوارد الطبيعية والب�رشية.
Ú Úالهدف الثاين :العمل على زيادة حجم ال�صادرات
الفالحية لتعوي�ض حجم الواردات الفالحية التي ت�ضطر �إليها
الدول كافة ،وبخا�صة النامية منها ل�س ّد فجوة االكتفاء الذاتي.
♦ ♦متطلبات ال�سيا�سة الفالحية لتحقيق الأمن الغذائي:
ُي�شرتط يف ال�سيا�سة الفالحية لتحقيق الأمن الغذائي

وحت�سني االقت�صاد الوطني �أن تتو ّفر فيها املتطلبات التالية:14
 �أن تكون ال�سيا�سة الفالحية �صادرة عن هيئة حكومية �أو
�شبه حكومية ذات طابع وطني هدفها ال�صالح العام؛
وغايات حم ّددة
 يجب �أن تكون لل�سيا�سة الفالحية �أهداف
ٍ
تتمثل فيها رغبات غالبية ال�شعب ،وي�شرتط فيها �أن تكون وا�ضحة
وغري متعار�ضة فيما بينها.
 حتتاج ال�سيا�سة الفالحية �إىل اختيار الو�سائل الالزمة
لتحقيق الأهداف املطلوبة ب�أق ّل كلفة وجهد.
 يجب الأخذ بعني االعتبار الظروف املحلية التي تعرت�ض
�سبيل املنهج العملي عند اختيار الو�سائل والإجراءات املطلوبة يف
حتقيق �أهداف ال�سيا�سية الفالحية.
ثانيا  -املالمح األساسية للقطاع الفالحي يف اجلزائر:
عطفا على ما ورد يف خمتلف التقارير الإح�صائية ال�صادرة
عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية باجلزائر للعام  ،2012ف� ّإن
العامة يف اجلزائر ُتق ّدر بحوايل 238
امل�ساحة الكلّية للأرا�ضي
ّ
مليون هكتار؛ حتت ّل الأرا�ضي القاحلة و�شبه القاحلة ما ن�سبته
 % 80من امل�ساحة الكلية ،كما تبلغ امل�ساحة الفالحية الإجمالية
حوايل  42.5مليون هكتار� ،أي ما ن�سبته  % 17.8من امل�ساحة
الكلية للبالد ،وت�شغل امل�ساحة الفالحية امل�ستغلّة حوايل 8.4
مليون هكتار� ،أي ما يقارب  % 20من امل�ساحة الفالحية
الإجمالية.كما يق ّدر ن�صيب الفرد من امل�ساحة املزروعة بحوايل
 0.24هكتار.
ويف املقابل ،ف� ّإن امل�ساحات امل�سقية �ضعيفة وال تمُ ّثل �إال
ما ن�سبته  % 12من امل�ساحة الفالحية امل�ستغلّة ،ما يعني خ�ضوع
ما يقارب  % 90من الزراعات �إىل التغريات والتقلبات املناخية،
وبالتايل انتاجية متدنية يف بع�ض الأحيان ،15وهذا ناجت �أ�سا�سا
عن نق�ص املوارد املائية (امكانيات اجلزائر من املياه تقدر
*
3
تتميز
�إجماال بحوايل  19مليار م �سنويا) .فالفالحة اجلزائرية ّ
بهيمنة الفالحة املطرية ،حيث مت ّثل  % 90من الأرا�ضي الفالحية
اخلا�صية الأ�سا�سية تزداد ب�سبب �ضعف الت�ساقط
النافعة؛ هذه
ّ
من جهة ،حيث � ّأن  1,2مليون هكتار فقط من الأرا�ضي الفالحية
كمية من الأمطار تفوق  450ملم ت�سمح با�ستغالل
النافعة تتل ّقى ّ
فالحة مطرية م�ستدامة ،ومن جهة �أخرى جند �سيطرة املناطق
اجلا ّفة و�شبه اجلا ّفة ،حيث مت ّثل  % 82من امل�ساحة االجمالية
امل�ستغلّة من طرف الفالحة ،مع العلم � ّأن ما يقارب  % 60من
موجهة للري الفالحي يف اجلزائر.16
املياه ّ
ويف هذا الإطار ،ف� ّإن مع ّدل تغطية الطلب املحلي بالإنتاج
الوطني ال تتعدى  ،% 70كما � ّأن �أكرث من ثلثي حاجيات احلبوب
م�ستوردة ،وذلك من �أجل �س ّد عجز الإنتاج الوطني.17ويعود
املح�صول ال�ضعيف الذي ت�شهده الفالحة اجلزائرية على حد �سواء
�إىل النق�ص والرتاجع يف الو�سائل التقنية ،بالإ�ضافة �إىل الظروف
املناخية غري املالئمة.
وعلى �صعيد �آخر ،فقد بلغت م�ساهمة القيمة امل�ضافة
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للقطاع الفالحي يف الناجت املحلي اخلام ن�سبة  % 9.8للعام
 2013ح�سب بيانات الديوان الوطني للإح�صائيات ،وما ن�سبته
كمتو�سط للفرتة املمت ّدة بني [.]2013 - 2000وبهذا فقد
% 8.3
ّ
احتلّت الفالحة ال�صف الرابع بعد قطاعات :املحروقات ،اخلدمات،
البناء ،الأ�شغال العمومية على الرتتيب.18
ويف ال�سياق ذاته ،ف� ّإن القطاع الفالحي ي�ش ّغل ما ن�سبته
 % 10.8من اجمايل القوى العاملة يف اجلزائر حمتلاّ بذلك املركز
الرابع بعد كل من قطاع التجارة واخلدمات ( ، )% 59.8والبناء
والأ�شغال العمومية ( ، )% 16.6وال�صناعة ( ، )% 13وذلك
ح�سب بيانات الديوان الوطني للإح�صائيات ل�سنة .201319
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن ما يقارب  % 38من �سكان اجلزائر يقطنون
يف الأرياف - 20ح�سب اح�صائيات املنظمة العربية للتنمية
حي ًا ي�سهم يف حالة
الزراعية لعام  ، - 2012وهو ما يخلق
ً
ف�ضاء ّ
تنميته وتكامله مع القطاعات الأخرى يف دعم القطاع ب�شكل عام
وحتقيق الأمن الغذائي.
ثالثا  -واقع اإلصالحات الفالحية يف اجلزائر خالل الفرتة (2013
: )- 2000

تطوره منذ اال�ستقالل �أربع
لقد �شهد القطاع الفالحي عرب ّ
مراحل؛ بدءا مبرحلة الت�سيري الذاتي والثورة الزراعية مرورا مبرحلة
الإ�صالح ثم اال�ستقرار ،و�صوال �إىل مرحلة التجديد الفالحي.و من
املالحظ � ّأن هذه املراحل اختلفت باختالف ال�سيا�سات التنموية
من جهة ،واختالف ت�سيري الدولة للقطاع الفالحي من جهة
�أخرى ،وذلك يف �سبيل النهو�ض بهذا القطاع باعتباره الركيزة
الوطني.ويتم يف هذا املبحث ت�سليط ال�ضوء على
الأوىل لالقت�صاد
ّ
املطبقة بداية الألفية الثالثة.
الفالحية
ال�سيا�سات
ّ
1 .1املخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية للفرتة
(: )2004 - 2000
بعد العودة التدريجية للأمن يف البالد التي تزامنت مع
معافاة الو�ضعية املالية العمومية ،وغلق برنامج التعديل الهيكلي،
مت �إطالق برنامج �إنعا�ش طموح ،ا�ستهدف ج ّل القطاعات وعلى
ّ
ر�أ�سها القطاع الفالحي.فبعد ف�شل ال�سيا�سات املتخذة لتحقيق
التنمية الفالحية ،ويف �سنة  2000اتخذت �سيا�سة فالحية جديدة
تو�سع منذ �سنة
مت ّثلت يف املخطط الوطني للتنمية الفالحية» الذي ّ
 2002لي�شمل الريف وي�صبح «املخطط الوطني للتنمية الفالحية
والريفية».21
�Ú Úأ�س�س املخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية:
يف �إطار تنفيذ برنامج دعم االنعا�ش االقت�صادي يف الفرتة
مت ر�صد غالف مايل لقطاع
املمت ّدة بني [ّ ،]2004 - 2001
الفالحة وال�صيد البحري بلغ حوايل 65,4مليار دينار� ،أي ما
يعادل ن�سبة  % 12.4من �إجمايل املبلغ
املخ�ص�ص للربنامج،22
ّ
ويدخل هذا الأخري يف عملية دعم ديناميكية املخطط الوطني
للتنمية الفالحية ،وكذلك ا�ستعادة الثقة بني املجتمع الريفي
واحلكومة.
وقد متحور تنفيذ �أهداف املخطط الوطني للتنمية الفالحية

يف �أربعة حماور �أ�سا�سية هي:23
 تدعيم �إنتاج و�إنتاجية الفروع املختلفة عن طريق
ال�صندوق الوطني لل�ضبط والتنمية الفالحية.
 تكييف �أنظمة الإنتاج وتوجيهها مبا يح ّقق اال�ستغالل
الأمثل للإمكانيات املتاحة والظروف املناخية املالئمة.
 دعم ا�ست�صالح الأرا�ضي الفالحية عن طريق االمتياز
وا�ست�صالح الأرا�ضي يف اجلنوب.
 �إطالق املخطط الوطني للت�شجري الذي يهدف �إىل تو�سيع
ن�سبة الغطاء الغابي من � % 11إىل  % 14يف املناطق ال�شمالية
للبالد.
ي�سمى
ويف �سنة ّ 2002
مت تو�سيع املخطط ال�سابق ،و�أ�صبح ّ
املخطّ ط الوطني للتنمية الفالحية والريفية لإدماج العامل الريفي،
وقد ح ّددت �أهداف �أو�سع مع هذا الأخري لأجل تعزيز امل�ساهمة
يف الأمن الغذائي وتثمني كل املوارد املتاحة وحماية البيئة.
املو�سعة حت�سني اخلدمات الفالحية
كما ت�ضم ّنت هذه الأهداف
ّ
يف املناطق الريفية ،وكذلك دعم �سكان الأرياف الأكرث فقرا ق�صد
ت�صور ال�سيا�سات امل ّتخذة
حت�سني م�ستوى معي�شتهم.وبهذا فقد ّ
مت ّ
يف �إطار هذا املخطط� ،سعيا �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة (ناجعة
بيئيا) .24
اقت�صاديا ،مقبولة اجتماعيا وم�ستدامة ّ
Ú Úا�سرتاتيجية تنفيذ املخطط الوطني للتنمية الفالحية
والريفية:
يف �إطار تنفيذ �أهداف املخطط الوطني للتنمية الفالحية
مت حتديد تدابري وبرامج معينة كما يلي:25
والريفيةّ ،
 برنامج تطوير الإنتاج والإنتاجية :يدخل هذا الربنامج
مت
يف �إطار تقلي�ص الفاتورة الغذائية ودعم الإنتاج الوطني ،حيث ّ
توظيف املزارع النموذجية كوحدات جتارب لتكثيف املدخالت
الفالحية (بذور� ،شتالت ،ف�صائل حيوانية)  ،واملحافظة على
املوارد الوراثية وتطويرها ،مع زيادة توظيف التقنيات احلديثة.
ومتنح الأهمية هنا للمنتوجات ذات املزايا التفا�ضلية التي متلك
فيها اجلزائر قدرات نوعية تمُ كّنها من جعل هذا املنتوج قابال
للت�صدير وي�ستطيع مواجهة املناف�سة يف اخلارج.كما هدف هذا
الربنامج �إىل تب�سيط الإجراءات و�إعطاء �شفافية وليونة كبريتني
لطرق الدعم و�سبل احل�صول على امل�ساعدات الفالحية املمنوحة
للم�ستفيدين ،مبا ي�ضمن الو�صول �إىل الأهداف املرجوة.
 برنامج تكييف وحتويل �أنظمة الإنتاج :ويهدف �إىل
تكييف الأنظمة الإنتاجية القائمة وتوجيهها ملا يح ّقق اال�ستغالل
الأمثل للإمكانات املتاحة والظروف املناخية املالئمة للإنتاج،
من خالل توجيه الزراعات) حتويلها (ح�سب املناطق) اجلا ّفة
و�شبه اجلا ّفة)  ،وح�سب املناخ املالئم لكل حم�صول.والهدف من
�إعادة حتويل الأنظمة الزراعية هو امل�ساعدة يف �إيجاد ن�شاطات
ذات مداخيل عالية� ،أو على املدى املتو�سط من �أجل تغطية اخل�سائر
الناجمة الظرفية واملتتالية.
ويتم فيه تو�سيع عمليات
 الربنامج الوطني للت�شجري:
ّ
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أ .سفيان عمراني
أ .د .خير الدين معطى اهلل

اإلصالحات الفالحية وأثرها على حتقيق األمن الغذائي في اجلزائر
 -دراسة نقدية -

الت�شجري عن طريق �إعادة جتديد الرثوة الغابية بغرا�سة �أ�شجار
الفلني ،وكذلك احلفاظ على الأحوا�ض املنحدرة لل�سدود ،لكن مع
�إعطاء الأولوية للأ�شجار ذات الفائدة االقت�صادية ك�أ�شجار الزيتون
والتني والكرز...التي لها فائدة بيئية) احلفاظ على الرتبة ( ،و�أي�ضا
فائدة اجتماعية) توفري مداخيل للفالحني (.
ويتم يف
 برنامج ا�ست�صالح الأرا�ضي عن طريق االمتيازّ :
�إطار هذا الربنامج �إدخال تعديالت على نظام امل�صادقة وتنفيذ
رشك هذه
امل�شاريع لدفع وترية االجنازات يف امليدان ،حيث ُت� ِ
التعديالت بطريقة مبا�رشة الوالة ومديري امل�صالح الفالحية،
وحمافظي الغابات يف عملية قبول تن�شيط ومتابعة امل�شاريع.
 برنامج ا�ست�صالح �أرا�ضي اجلنوب والأرا�ضي املحيطة
بالواحات :وي�شري �إىل � ّأن عملية ا�ست�صالح الأرا�ضي املحاذية
للواحات تدخل يف برنامج االمتيازاتّ � ،أما عمليات اال�ست�صالح
الكربى التي تتطلب و�سائل وتقنيات وتكاليف عالية ،ف�إ ّنها تفتح
لال�ستثمارات الوطنية والأجنبية.
الهامة بو�ضع نظام
وتقوم الدولة لإجناح كل هذه امل�شاريع
ّ
للت�أطري التقني يكون �أقرب للفالحني ،حيث ينطلق من امل�ستثمرة
باعتبارها القاعدة الأ�سا�سية لعمليات الإنتاج الفالحي ،وذلك
ب�إ�رشاك املخ ّت�صني الإداريني واملهند�سني والتقنيني.26
خا�صة،
وح ّددت لتنفيذ هذا املخطط الفالحي �آلية مالية
ُ
ّ
تتم ّثل يف تفعيل جمموعة من ال�صناديق والهيئات االئتمانية،
التي تتمثل يف:27
 ال�صندوق الوطني لل�ضبط والتنمية الفالحية� :أن�شئ
وجه لدعم اال�ستثمارات
مبوجب قانون املالية ل�سنة  ،2000وهو ُم ّ
املوجهة لتطوير الفروع وحماية مداخيل الفالحني ومتويل
ّ
الأن�شطة ذات الأولوية للدولة.
 �صندوق اال�ست�صالح عن طريق االمتياز :والذي �أن�شئ
مبوجب قانون املالية ل�سنة 1998؛ وذلك لتدعيم تطبيق برنامج
ا�ست�صالح الأرا�ضي عن طريق االمتياز الذي يهدف �إىل تو�سيع
امل�ساحات الفالحية امل�ستغلة.
 ال�صندوق الوطني للتعا�ضد الفالحي :وتتم ّثل مهامه
يف كونه هيئة للإقرا�ض والت�أمني االقت�صادي ،وكذلك حما�سب
لل�صناديق العمومية.
2 .2برنامج دعم الفالحة والتنمية الريفية �ضمن الربنامج
التكميلي لدعم النمو للفرتة (: )2009 - 2005
لقد جاء الربنامج التكميلي لدعم النمو يف اطار موا�صلة
وترية الربامج وامل�شاريع التي �سبق اقرارها وتنفيذها يف اطار
خمطّ ط دعم االنعا�ش االقت�صادي للفرتة ( ، )2004_2001وذلك
أقرت الدولة هذا الربنامج
بعد ّ
حت�سن الو�ضعية املالية للجزائر� ،إذ � ّ
الذي من �ش�أنه حتريك عجلة االقت�صاد وخلق دينامكية اقت�صادية
ت�سمح بازدهار االقت�صاد اجلزائري.
ويت�ضمن برنامج دعم التنمية االقت�صادية  -املندرج حتت
أهمها
ركائز الربنامج التكميلي لدعم النمو  -خم�سة قطاعاتّ � ،

خ�ص�ص له ما قيمته 312
قطاع الفالحة والتنمية الريفية الذي ّ
مليار دينار ،وذلك يف �إطار تنفيذ ال�شطر الثاين من املخطط الوطني
للتنمية الفالحية والريفية.وقد م ّثل هذا الظرف املايل ن�سبة 7.4
املخ�ص�صات املالية للربنامج التكميلي لدعم
 %من اجمايل
ّ
خم�ص�صاته الإجمالية بحوايل 4202.7مليار
النمو الذي ق ّدرت
ّ
دينار.28
ويهدف برنامج دعم الفالحة والتنمية الريفية �إىل:29
Ú Úحت�سني نتائج امل�ستثمرات من خالل هيكلة الفروع
وتعميم التكوين والإر�شاد.
Ú Úتنمية تربية املوا�شي والدواجن وتنويعها ،وال�سيما يف
اله�ضاب العليا ويف املناطق اجلبلية ،مع ال�سهر على حماية الرتاث
اجليني.
Ú Úالدعم االنتقائي واالنتقايل لعمليات حتول الن�شاط
و�إعادة توجيه القدرات الفالحية.
Ú Úحت�سني حميط امل�ستثمرات بوا�سطة تنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية للخدمات و�صناعة التربيد ،وت�شجيع التكامل بني
املنتجني وال�صناعة الغذائية الفالحية ،وترقية منظومات ال�ضبط
املهني وامل�شرتك بني املهن ،وتعزيز طاقات غرف الفالحة.
Ú Úترقية ال�صادرات الفالحية ،وال�سيما منها املنتوجات
الفالحية املحلية واحليوية) البيولوجية) .
Ú Úتعزيز ا�ستحداث منا�صب ال�شغل يف القطاع الفالحي،
من خالل دعم اندماج ال�شباب ذوي ال�شهادات ،والإدماج الفعلي
للت�شغيل الفالحي �ضمن ترتيب احلماية االجتماعية.
Ú Úتطوير و�سائل مكافحة الآفات الزراعية مبا فيها اجلراد
والطفيليات والوقاية منها ،ور ّد االعتبار �إىل و�سائل العمل اجلوي.
و�سريافق �إنعا�ش الفالحة �أي�ضا موا�صلة بذل اجلهود يف
جمال التنمية الريفية ،وال�سيما من خالل:30
ُدرة للمداخيل وامل�ستحدثة ملنا�صب
 دعم الن�شاطات امل ّ
ال�شغل ،وكذلك الإنتاج امل�ساهم يف حت�سني الأمن الغذائي للعائالت.
 مواكبة التنمية باحل�صول على الو�سائل التقنية
والقرو�ض.
 برامج ت�سيري وتنمية الغابات وال�سهوب التي ت�ستحدث
منا�صب ال�شغل وحتافظ على الو�سط الطبيعي.
 تعزيز عملية ح�صول �سكان الأرياف على اخلدمات
الأ�سا�سية (املاء ،الكهرباء والغاز ، )...وكذلك موا�صلة برامج
الإ�سكان الريفي.
3 .3قانون التوجيه الفالحي (�أغ�سط�س : )2008
مت امل�صادقة على قانون التوجه الفالحي
يف �سنة ّ 2008
 16 /08امل�ؤرخ يف � 3أغ�سط�س  ،2008الذي �سطّ ر حماور
عامة.ويهدف هذا
التنمية امل�ستدامة للفالحة وعامل الريف ب�صفة ّ
القانون �إىل حتديد عنا�رص توجيه الفالحة الوطنية التي ت�سمح
لها بامل�ساهمة يف حت�سني الأمن الغذائي للبالد وتثمني وظائفها
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االقت�صادية والبيئية واالجتماعية.
يرمي قانون التوجيه الفالحي �إىل حتقيق الأهداف الأ�سا�سية
الآتية31 :
Ú Úم�ساهمة الإنتاج الفالحي يف حت�سني م�ستوى الأمن
الغذائي.
تطور حمكم للتنظيم و�أدوات ت�أطري قطاع
�Ú Úضمان
ّ
الفالحة ق�صد املحافظة على قدراته الإنتاجية ،وال�سماح بالزيادة
يف �إنتاجيته وتناف�سيته ،مع �ضمان حماية الأرا�ضي واال�ستعمال
الر�شيد للمياه ذات اال�ستغالل الفالحي.
تطور الفالحة مفيدا
Ú Úو�ضع �إطار ت�رشيعي ليكون
ّ
اقت�صاديا واجتماعيا ،وكذلك م�ستداما بيئيا ،كما ي�ضمن ترقية
النظرة الت�ساهمية التي تعمل على امل�شاركة الإرادية لل�رشكاء يف
جمهودات الدولة من �أجل تنمية كل الف�ضاءات ،وي�ضمن تكري�س
قواعد احلماية االجتماعية وترقية الو�سط الريفي؛
Ú Úموا�صلة تنفيذ مبد�أ دعم الدولة املالئم للتنمية الفالحية
النباتية واحليوانية ب�صفة م�ستمرة.
اهتم قانون التوجيه الفالحي �أ�سا�سا ب�أدوات ت�أطري
كما
ّ
طبق على الأرا�ضي الفالحية
ن�ص على �أ ّنها ُت ّ
الع ّقار الفالحي ،حيث ّ
والأرا�ضي ذات الوجهة الفالحية التابعة للأمالك اخلا�صة للدولة،
وتلك التابعة للملكية اخلا�صة ،حيث يمُ نع مبوجب �أحكام هذا
القانون كل ا�ستعمال غري فالحي لأر�ض م�ص ّنفة �أر�ضا فالحيه،
�أو ذات الوجهة الفالحية.وب�ش�أن منط ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية
ف� ّإن عقد االمتياز ٌي�شكّل منط ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية التابعة
للأمالك اخلا�صة للدولة ،وهو عقد مَتنح مبوجبه ال�سلطة املانحة
حق ا�ستغالل العقارات الفالحية مل ّدة حم ّددة ت�صل �إىل 40
ل�شخ�ص ّ
32
�سنة قابلة للتجديد مقابل دفع �إتاوة �سنوية .
يع ّد خمطط التوجيه الفالحي �أداة تحُ ّدد التوجيهات الأ�سا�سية
على املديني املتو�سط والطويل ،وتهيئة الف�ضاءات الفالحية
وا�ستغاللها بطريقة ت�ضمن تنمية فالحية مندجمة ،ومن�سجمة
وم�ستدامة على م�ستوى الوالية واملنطقة وعلى امل�ستوى الوطني.
�4 .4سيا�سة التجديد الفالحي والريفي للفرتة (- 2009
: )2014
ترتكز هذه ال�سيا�سة على قانون التوجيه الفالحي الذي
�صدر يف �شهر �أغ�سط�س  ،2008حيث ُيح ّدد هذا القانون معاملها
و�إطارها العام بهدف متكني الفالحة الوطنية من امل�ساهمة يف
حت�سني الأمن الغذائي للبالد وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
 .أحماور �سيا�سة التجديد الفالحي والريفي:
لقد كان �أ�سا�س هذه ال�سيا�سة يقوم على حتقيق توافق وطني
حول م�س�ألة الأمن الغذائي ل�ضمان ال�سيا�سة الوطنية والتما�سك
االجتماعي ،كما ت�ستند �إىل حترير املبادرات والطاقات ،وع�رصنة
جهاز الإنتاج وترجمة القدرات الكبرية التي يحتوي عليها
االقت�صاد الوطني.33وقد ر�صد لهذه ال�سيا�سة يف �إطار تطوير قطاع
الفالحة للفرتة اخلما�سية التنموية ( )2014 - 2010مبلغ يق ّدر

بحوايل  1000مليار دينار� ،أي مبع ّدل  200مليار دينار �سنويا،
تهدف �إىل التح�سني امل�ستدام للأمن الغذائي والتنمية املتوازنة
للأقاليم الريفية ،بالإ�ضافة �إىل مكافحة الت�صحر وحماية الرثوات
الطبيعية.34
كما تتمحور هذه ال�سيا�سة حول ثالث ركائز �أ�سا�سية ،وهي:
Ú Úالتجديد الفالحي :وتركّ ز هذه اال�سرتاتيجية على البعد
االقت�صادي ومردود القطاع ،ل�ضمان ب�صفة دائمة الأمن الغذائي
للبالد ،حيث تهدف �إىل:35
 تعزيز قدرات الإنتاج؛
 زيادة انتاج املحا�صيل واملنتجات اال�سرتاتيجية؛
 ت�أمني وا�ستقرار عر�ض املنتجات ،و�ضمان حماية
مداخيل الفالحني والأ�سعار عند اال�ستهالك ،وذلك من خالل نظام
�ضبط املنتجات الفالحية ذات اال�ستهالك الوا�سع؛
 ع�رصنة وتكييف التمويل والت�أمينات الفالحية.
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن هناك حوايل ع�رشة فروع ذات
اال�ستهالك الوا�سع ذات �أولوية لال�ستثمار الفالحي ،وهي :احلبوب،
اللحوم احلمراء والبي�ضاء ،البطاط�س ،الطماطم ال�صناعية ،زراعة
الزيتون والنخيل ،البذور ،ال�شتائل ،املورثني.36
Ú Úالتجديد الريفي :تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل حتقيق تنمية
من�سجمة ومتوازنة وم�ستدامة للأقاليم الريفية ،حيث ر�صد لها
ا.وتتج�سد من خالل
�سنوي
غالف مايل ق ّدر بحوايل  60مليار دينار
ّ
ّ
�أربعة �أهداف �أ�سا�سية:37
 حت�سني ظروف معي�شة �سكان الأرياف) تطوير القرى
واملدا�رش وامل�شاتي والق�صور.
 تنويع الن�شاطات االقت�صادية يف الو�سط الريفي ل�ضمان
حت�سني املداخيل.
 احلفاظ على املوارد الطبيعية وتثمينها.
 حماية وتثمني الرتاث الريفي املادي وغري املادي.
Ú Úتعزيز القدرات الب�رشية والدعم التقني :ت�أتي هذه
الركيزة ردا على ال�صعوبات التي يواجهها الفاعلون لالندماج
يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة اجلديدة ،حيث ي ّتجه هذا الربنامج �إىل كل
خ�ص�ص له ظرف مايل يق ّدر
فاعلي التجديد الفالحي والريفي ،وقد ّ
38
بحوايل  24مليار دينار �سنويا.ويهدف �إىل :
 ع�رصنة مناهج الإدارة الفالحية؛
 ا�ستثمار هام يف البحث والتكوين والإر�شاد الفالحي،
من �أجل ت�شجيع و�ضع تقنيات جديدة وحتويلها ال�رسيع يف الو�سط
الإنتاجي،
 تعزيز القدرات املادية والب�رشية لكل امل�ؤ�س�سات
والهيئات املُكلّفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع،
وال�صحة
 تعزيز م�صالح الرقابة واحلماية البيطرية
ّ
النباتية ،م�صالح ت�صديق البذور وال�شتائل ،الرقابة التقنية
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أ .سفيان عمراني
أ .د .خير الدين معطى اهلل

اإلصالحات الفالحية وأثرها على حتقيق األمن الغذائي في اجلزائر
 -دراسة نقدية -

ومكافحة حرائق الغابات.
.بميكانيزمات تنفيذ �سيا�سة التجديد الفالحي والريفي:
من �أجل تنفيذ هذه ال�سيا�سة على �أر�ض الواقع ،و�ضعت
�سل�سلة من برامج التنمية كما ي�أتي:39
Ú Úبرنامج تكثيف الإنتاج :ي�سعى هذا الربنامج �إىل حتقيق
زيادة يف الإنتاج والإنتاجية وتكامل القطاع ،وذلك من خالل
جمموعة من الربامج الفرعية :برنامج �إنتاج احلليب ،برنامج
متخ�ص�ص لتكثيف �إنتاج البقوليات ،برنامج تنمية وتطوير �إنتاج
البطاطا ،برنامج تنمية وتطوير �إنتاج الطماطم ال�صناعية ،برنامج
تنمية وتطوير �إنتاج الزيتون ،برنامج تنمية ،تطوير زراعة النخيل.
املتخ�ص�ص) البذور وال�شتالت ( :يهدف هذا
Ú Úالربنامج
ّ
الربنامج �إىل �ضمان مع ّدل تغطية منا�سب من البذور وال�شتالت
اجليدة ،وبالتايل تلبية احتياجات خمتلف برامج
ذات النوعية ّ
تكثيف الإنتاج.
Ú Úبرنامج ال�سقي عن طريق نظم اقت�صاد املياه :يعتمد هذا
الربنامج على تنمية نظم اقت�صاد املياه يف احلقول املنت�رشة على
م�ساحة  461000هكتار؛ منها  278000هكتار لتحويل النظم
التقليدية ،وحوايل  138000هكتار كمخطّ طات جديدة.
Ú Úبرنامج التجديد الريفي :يهدف �إىل حتقيق تنمية
من�سجمة ومتوازنة وم�ستدامة للأقاليم الريفية ،وذلك من خالل
�إطالق امل�شاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندحمة.
مت التوقيع على
ومن �أجل �ضمان ال�سري احل�سن لهذه الربامجّ ،
40
عقدي جناعة خلم�س �سنوات مع جميع واليات الوطن كما يلي :
مت توقيعه مع مديريات
Ú Úعقد جناعة للتنمية الفالحية ّ
امل�صالح الفالحية ،والغر�ض منه حتديد �أهداف الإنتاج �سنويا،
والية.ويتم تقييم الأداء
ا�ستنادا على خ�صو�صيات وقدرات كل
ّ
بالرتكيز على التغيرّ ات يف معدل الإنتاج الفالحي والإنتاجية،
مت توقيعه مع حمافظات
Ú Úعقد جناعة للتنمية الريفية ّ
الغابات ،والغر�ض منه حتديد امل�ساحات الريفية املعنية ،حتديد
املجتمعات الريفية التي يغطيها امل�رشوع (الأ�رس ( ،و حتديد الأثر
على حماية وتثمني املوارد الطبيعية.وبهذا ف� ّإن تقييم الأداء ي�ستند
على عدد امل�شاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة املُ�شعرة
واملُن ّفذة ،وتو�سيع جمال الإنتاج ،وحماية املوارد الطبيعية ،وعدد
مت ا�ستحداثها.
فر�ص العمل التي ّ
مت حتديد القيم املرغوب الو�صول �إليها
وعلى هذا الأ�سا�سّ ،
41
على ال�صعيد الوطني يف �إطار هذه العقود كما يلي :
Ú Úحت�سني املعدل ال�سنوي لنمو االنتاج الفالحي ،وذلك
باملرور من  6٪كمتو�سط للفرتة (� )2008 - 2000إىل % 8.33
خالل الفرتة بني [.2014 - 2010
Ú Úمنو االنتاج وحت�سني �إدماجه وجمعه ،وذلك من خالل
تثبيت انتاج احلبوب بحوايل  54مليون قنطار �سنويا (من �أجل
تخفي�ض الواردات من القمح ال�صلب وال�شعري)  ،وزيادة انتاج
احلليب �إىل حوايل 3مليار لرت.

Ú Úتعزيز التنمية امل�ستدامة واملتوازنة للأقاليم الريفية
وحت�سني الظروف املعي�شية ل�سكان الريف ،من خالل �إطالق
 10200م�رشوع جواري للتنمية الريفية املندجمة يف 2174
موقعا ريفيا .مما �سي�سمح بتح�سني ظروف معي�شة 727000
�أ�رسة ريفية �ستكون قريبة من � 4471000ساكنا ،كما �سيكون لها
�آثار على ا�ست�صالح حوايل  8.2مليون هكتار يف املناطق اجلبلية
وال�سهول واملناطق ال�صحراوية.
Ú Úالنهو�ض امل�ستدام باجلهاز ال�صناعي الوطني وحت�سني
االدماج الفالحي ال�صناعي �ضمن الفروع؛ وذلك من خالل
االهتمام بتنمية ال�صناعات الغذائية؛ .
Ú Úا�ستحداث منا�صب ال�شغل (ما يقارب  1.2مليون معادلة
منا�صب دائمة ( ،ال�سيما يف املناطق الفقرية واملحرومة فيما
يخ�ص ا�ستحداث فر�ص منا�صب ال�شغل ومداخيل خارج الفالحة.
ّ
مت �إطالق �سل�سلة من التدابري والإجراءات
ويف هذا الإطار ،فقد ّ
املرافقة لهذه ال�سيا�سة ،والتي كلّلت بو�ضع الآليات ال�رضورية
لإجناح الإ�سرتاتيجية اجلديدة لت�أمني ُمولِّدي الرثوات فيما يخ�ص
العقار والتمويل ،ونذكر منها:42
وجه للفالحني
�Ú Úإن�شاء �صندوق ل�ضمان القرو�ضُ ،م ّ
وللأن�شطة الريفية.
Ú Úحت�سني اخلدمات املرتبطة بالفالحة وتربية املوا�شي من
خالل الأجهزة ال�صادرة عن القطاعات الأخرى :العمل ،والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي ،والتعليم والتكوين املهنيني.....
�Ú Úإن�شاء العديد من القرو�ض التمويلية:
 القر�ض املي�سرّ ملرافقة �إن�شاء امل�ستثمرات الفالحية
اجلديدة.
 القر�ض الإتحّ ادي املي�سرّ لتعزيز �أنظمة �ضبط املواد
الفالحية ومقاربة ال�شعبة.
 تو�سيع القر�ض الإيجاري لتدعيم مكننة وع�رصنة
الفالحة.
 تو�سيع قر�ض الرفيق بدون فوائد لتدعيم وت�أمني
احلمالت الفالحية ال�سنوية.
رابعا  -حماولة تقييم أثر تطبيق اإلصالحات الفالحية على حتقيق
األمن الغذائي يف اجلزائر
يتم يف هذا املبحث �إجراء تقييم لأثر تطبيق ال�سيا�سات
ّ
الفالحية على حتقيق الأمن الغذائي يف اجلزائر ،لتحديد مدى
فاعلية هذه الأخرية يف تعزيز م�ستوى الأمن الغذائي يف اجلزائر.
1 .1تط ّور م�ؤ�شرّ ات الأداء الفالحي وم�ساهمة الناجت الفالحي
يف الناجت املحلي اخلام:
تطورا ملحوظا
لقد عرفت الأرا�ضي الفالحية باجلزائر ّ
خالل الفرتة ( ، )2012_2000حيث ارتفعت امل�ساحة الفالحية
االجمالية من حوايل  40.9مليون هكتار �سنة � 2000إىل حوايل
 42.5مليون هكتار �سنة  ،2012واحتلّت �أكرث من % 817.من
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امل�ساحة االجمالية للبلد ،وذلك نتيجة ت�شجيع ا�ست�صالح الأرا�ضي
ودعم الفالحني بالبذور الالزمة ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع برامج
للغر�س والت�شجري ،حيث �شهدت هذه الفرتة ارتفاع م�ساحة الأ�شجار
املثمرة من  4.7مليون هكتار �سنة � 2000إىل  8.4مليون هكتار
املخ�ص�صة لإنتاج
�سنة  ،2011بالإ�ضافة �إىل ارتفاع امل�ساحة
ّ
العنب من  0.6مليون هكتار �سنة � 2000إىل  0.9مليون هكتار
�سنة .2011و�صاحب ذلك انخفا�ض طفيف يف ن�سبة امل�ساحة
الفالحية امل�ستغلّة ،حيث انتقلت من � % 20.1سنة � 2000إىل ما
يقارب � % 19.8سنة  2012بالرغم من ارتفاع حجم امل�ساحة
الفالحية االجمالية وامل�ساحة امل�ستغلّة ،ما ي�شري �إىل ترك �أرا�ض
فالحية دون ا�ستغالل.

البيان
امل�ساحات
امل�سقية (�ألف
هكتار)
ن�سبة امل�ساحات
امل�سقية من
امل�ساحات
الفالحية
امل�ستغلّة

 Ministère De L’Agriculture Et Du DéveloppementRural, La sécurité alimentaire en Algérie, Algérie,
.publication spéciale, Février 2013

ونتيجة للزيادات املح�سو�سة يف امل�ساحات الفالحية
امل�ستغلة وامل�ساحات امل�سقية ،فقد انعك�س ذلك على قيمة الناجت
تطورا ملحوظا خالل الع�رشية
الفالحي يف اجلزائر ،حيث عرف ّ
الأخرية تزامنا مع تطبيق ال�سيا�سات الفالحية ،والتي كان لها
�أثر بالغ يف ارتفاع قيمة الناجت الفالحي الذي قفز من 346.2
مليار دينار �سنة � 2000إىل حوايل  16569,3مليار دينار �سنة
�سنوي ق ّدر ب�أكرث
 ،2013بزيادة تتع ّدى ثالثة �أ�ضعاف ،ومبع ّدل
ّ
التح�سن يف الأداء
من  % 17خالل نف�س الفرتة.ويعود �سبب هذا
ّ
�إىل نتائج تطبيق ال�سيا�سات الفالحية التي من �ش�أنها تعزيز دور
التو�سع يف ا�ستخدام
الن�شاط الفالحي يف اجلزائر ،وذلك من خالل
ّ
الأ�ساليب الفالحية احلديثة ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق القوانني
امل�شجعة لزيادة حجم الإنتاج وحت�سني مردوده كال�سعر التحفيزي
ّ
للإنتاج وا�ست�صالح الأرا�ضي الفالحية ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء نظام
�ضبط �أ�سعار املنتوجات الفالحية الوا�سعة اال�ستهالك التي ت�سمح
بامت�صا�ص فائ�ض الإنتاج ،وكذلك ت�أمني الفالحني من خالل
�صناديق التعا�ضد الفالحية ،والعمل على دعم �أ�سعار م�ستلزمات
الإنتاج الفالحي من �أ�سمدة ومبيدات وبذور ذات نوعية وغريها.....

الجدول ()1
تطور المساحات الفالحية في الجزائر خالل الفترة ( )2012 - 2000بالمليون هكتار
ّ

البيان
امل�ساحة
الفالحية
الإجمالية
الن�سبة املئوية
للم�ساحة
الفالحية
من امل�ساحة
االجمالية
امل�ساحة
الفالحية
امل�ستغلّة
ن�سبة امل�ساحة
الفالحية
امل�ستغلّة من
اجمايل امل�ساحة
الفالحية

2000

2005

2009

40.9

42.38

42.47

42.44

42.5

17.2

17.8

17.83

17.82

17.8

8.2

8.39

8.42

8.45

8.4

20.1

19.8

19.83

19.90

19.77

5.97

9.54

10.5

11.72

12.42

المصدر :من إعداد الباحثين ،اعتمادا على:

كما ن�شري يف هذا ال�ش�أنّ � ،أن حوايل  % 70من الأرا�ضي
امل�سقية ت�ستعمل فيها تقنيات �سقي غري اقت�صادية تتطلب كميات
كبرية من املياه ،ودعا هذا الأمر �إىل و�ضع برنامج خا�ص من طرف
وزارة الفالحة لرفع ن�سبة اعتماد الفالحني على ال�سقي االقت�صادي
(ال�سقي املحوري وال�سقي بالر�ش) من � % 30إىل �أكرث من % 78
يف �آفاق .201443

2011

489.090

803.880

884.337

987.005

1.042.920

 Ministère De L’Agriculture et du DéveloppementRural, Evolution de la répartition générale des terres (2000
.- 2011) , Algérie, Mars 2012

ويف املقابل فقد ارتفع حجم امل�ساحات امل�سقية من 489
�ألف هكتار �سنة � 2000إىل �أكرث من مليون هكتار �سنة ،2012
فارتفعت ن�سبة امل�ساحة امل�سقية من � % 5.97سنة � 2000إىل
� % 12.42سنة  ،2012ويعزى ذلك �إىل تعبئة املوارد املائية عرب
�إن�شاء ال�سدود ،و�أي�ضا تر�شيد ا�ستعمال املياه ،من خالل ترقية �أنظمة
ال�سقي املقت�صدة للمياه و�إدخال تقنيات ال�سقي احلديثة كال�سقي
املحوري وال�سقي بالتقطري ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع حميطات ال�سقي
خا�صة عند
يف العديد من مناطق الوطن �.اّإل �أ ّنها ظلت غري كافيةّ ،
مقارنتها بامل�ساحة ال�صاحلة للزراعة(.اجلدول )1

2012

2000

2005

2009

2011

2012

ولقد �أ�صبحت بذلك م�ساهمة الناجت الفالحي يف �إجمايل
الناجت املحلي ترتاوح بني  % 7و  ،% 9وهي تتناق�ص باطراد
جراء ارتفاع الأهمية الن�سبية لقطاعي املحروقات واخلدمات،
وذلك ملا تزخر به اجلزائر من موارد برتولية �ضخمة ،وهذا ما ي�ؤكّ د
على � ّأن الفالحة ت�سهم بقليل يف تكوين الدخل الوطني.
وفيما يتعلّق مبتو�سط ن�صيب الفرد من الناجت الفالحي،
فقد عرف ارتفاعا ملحوظا خالل كامل فرتة الدرا�سة ،حيث انتقل
املع ّدل من  151دوالر للعام � 2000إىل حوايل  452دوالر للعام
�سنوية ق ّدرت بحوايل  % 12.3خالل
 ،2012حم ّققا بذلك زيادة
ّ
حت�سن �أداء الن�شاط الفالحي خالل هذه
نف�س الفرتة ،وذلك بفعل ّ
الفرتة(.اجلدول )2
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أ .سفيان عمراني
أ .د .خير الدين معطى اهلل

اإلصالحات الفالحية وأثرها على حتقيق األمن الغذائي في اجلزائر
 -دراسة نقدية -

الجدول ()2
تطور ّ
مؤشرات الناتج الفالحي في الجزائر خالل الفترة ()2013 - 2000
ّ

ال�سنوات

2000

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

الناجت املحلي الإجمايل (مليار دينار)

4123.5

5252.3

7562.0

9352.9

11043.7

9968.0

11991.6

14519.8

15843.0

16569,3

الناجت الفالحي (مليار دينار)

346.2

515.3

581.6

708.1

727.4

931.3

1015.3

1183.2

1421.7

1627,8

8.4

9.8

7.7

7.5

6.6

9.2

8.4

8.2

9.0

9.8

151

186

241

297

323

362

379

439

452

-

البيان

م�ساهمة الناجت الفالحي يف الناجت
املحلي الإجمايل ( )%
ن�صيب الفرد من الناجت الفالحي
(دوالر) *

المصدر :من إعداد الباحثين ،اعتمادا على:
 Office National des Statistiques, Les Comptes Economiques en volume de 2000 à 2013, Algérie, publication.N°670, Juillet 2014
*صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحّ د ،أعداد متفرقة (. )2013 ،2010 ،2009 ،2007

2000
33.1
12.1
4.3
2.2

1.9

-

3.7

1.7

2.6

2.1
2.4

2.5

4.43
3.2

3.2

3.5

3.8
2.8
2.6

1.9

4.7

2.1

6.0

6.4

5.3

4.8

3.1

6.1
7.2
4.2
3.4
2.9

1.6

2004
54.8
18.9
5.9

2007
55.2
15.1
6.9

2009
72.9
26.4

33.0

8.4

2010
86.4

95.7
37.8
11.1

7.9

2011

2012
97
38.2
9.6
3.9
7.9
4.4

احلليب ( 610لرت)

3.4

اللحوم البي�ضاء

3.0

اللحوم احلمراء

2013
118.8
48.8

التمور

12.1

زراعة الزيتون

5.8

2000

40.3

35.9

61.2

45.6

42.5

55.0

9.3

2004

2007

2009

2010

2011

2012

2013
49.1

احلبوب

احلم�ضيات

8.5

املجموعات
ال�سلعية

ال�سنوات

البطاط�س

4.7

تطور إنتاج السلع الغذائية الرئيسية في الجزائر خالل الفترة ( )2013 - 2000بالمليون
ّ
قنطار

اخل�رضاوات

4.2

الجدول ()3

املجموعات
ال�سلعية

3.4

2 .2م�ساهمة الإنتاج الفالحي يف تلبية احلاجيات الغذائية:
خطوات كبرية يف جمال زيادة الإنتاج
لقد خطت اجلزائر
ٍ
وحت�سني الغذاء خالل الفرتة ( ، )2013 - 2000فقد �شهد الإنتاج
تطو ًرا ملحوظا
الفالحي بنوعيه النباتي واحليواين خالل هذه الفرتة ّ
رغم وجود بع�ض اال�ضطراب الذي يعود �إىل الظروف املناخية غري
املواتية يف بع�ض الأحيان� ،إ�ضافة �إىل الظروف االقت�صادية و�أحيانا
ال�سيا�سية.
هامة يف الفالحة عموما،
ويحت ّل الإنتاج النباتي مكانة ّ
لأ ّنه الركيزة الأ�سا�سية يف توفري الغذاء ،ويتح ّقق الأمن الغذائي
بدرجة كبرية �إذا كان الإنتاج النباتي وفريا ،والعك�س �صحيح.
ي�ضم جمموعة كبرية من
واجلدير بالذكر � ّأن هذا الفرع من الفالحة ّ
أهمها :جمموعة احلبوب (القمح ال�صلب ،القمح
الرتاكيب املح�صوليةّ � ،
اللينّ  ،ال�شعري واخلرطال) ؛ وجمموعة البقوليات؛ وجمموعة اخل�رض
والفواكه , ،الزراعات ال�صناعية.44
وبهذا ا�ستطاعت اجلزائر خالل الفرتة ()2013 - 2000
�سنوية قدرها %30.6يف انتاج احلبوب الذي يع ّد
حتقيق زيادة
ّ
ا�سرتاتيجيا ،علم ًا � ّأن الأرا�ضي امل�ستغلة يف زراعة احلبوب
حم�صوال
ّ
ت�شغل حوايل  % 39من امل�ساحة املزروعة يف اجلزائرّ �.45أما �إنتاج
�سنوية بلغت  ،% 18.5و�إنتاج الزيتون
اخل�رضوات فقد ارتفع بن�سبة
ّ
 ،% 11.7واحلم�ضيات  ،% 13والتمور  ،% 129.8وجمموعة
اللحوم  ،% 7.3وذلك خالل الفرتة نف�سها.ويعود ال�سبب يف حت�سن
م�ستوى الإنتاج �إىل اجلهود املبذولة لتحقيق م�ستويات �أف�ضل للأمن
الغذائي ،وكذلك الرتكيز على التو�سع الر�أ�سي با�ستخدام تقنيات
املح�سنة ،واالهتمام باخلدمات امل�ساندة
الإنتاج احلديثة ،والبذور
ّ
للإنتاج من بحوث تطبيقية و�إر�شاد فالحي(.اجلدول )3

ال�سنوات

المصدر :من إعداد الباحثين ،اعتمادا على:
 وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،تطوّر اإلنتاج الفالحي خالل الفترة( ، )2011 - 2000الجزائر.2012 ،
 Ministère De L’Agriculture et du DéveloppementRural, Evaluation de la mise en œuvre des programmes
du renouveau agricole (2009 - 2014) , 21eme session
.d’évaluation trimestrielle, Alger, 11 et 13 Décembre 2014

ويف �سياق �آخر ،يع ّد االنتاج احليواين هو الآخر ذا مكانة
كبرية يف االقت�صاد الفالحي ،نظرا ملا يو ّفره من منتجات تع ّد
مهمة يف الغذاء الأ�سا�سي لل�سكان؛ واجلزائر من الدول
تركيبة ّ
التي تتو ّفر على ثروة حيوانية هائلة ،ت�سمح بتوفري املنتجات
الغذائية لل�سكان.وتتكون الرثوة احليوانية باجلزائر يف جمملها من
الأ�صناف الآتية :تربية املوا�شي (الأبقار ،الأغنام واملاعز)  ،تربية
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الدواجن ،اللحوم احلمراء ،اللحوم البي�ضاء....
منو يف الإنتاج
وت�شري بيانات اجلدول ال�سابق �إىل حتقيق ّ
احليواين خالل الفرتة (� ، )2013 - 2000إذ ارتفع انتاج اللحوم
احلمراء من حوايل  2.5مليون قنطار �سنة � 2000إىل حوايل 4.67
�سنوي قدره ،% 6.2
منو
ّ
مليون قنطار �سنة � ،2013أي مبعدل ّ
كما ارتفع انتاج اللحوم البي�ضاء كذلك من حوايل  1.9مليون
قنطار �سنة � 2000إىل حوايل  4.2مليون قنطار �سنة ،2013
منو �سنوي قدره  % 8.6على الرغم من ت�سجيل انتاج
�أي مبع ّدل ٍّ
متذبذب طيلة الفرتة حم ّل الدرا�سة.بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد عرف
مت ت�سجيل
انتاج احلليب تزايدا
م�ستمرا خالل فرتة الدرا�سة ،حيث ّ
ّ
انتاج قدره  1.6مليار لرت �سنة  ،2000لي�صل �إىل حوايل 3.37
مليار لرت �سنة � ،2013أي بزيادة �سنوية قدرها  % 7.9خالل
الفرتة (. )2013 - 2000
وتعزى الزيادة يف كمية الإنتاج احليواين املح ّققة طيلة
ع�رشية كاملة �إىل ا ّت�ساع م�شاريع الرتبية والإكثار احلديثة ،هذا
�إىل جانب تطبيق ال�سيا�سات احلكومية اجلديدة يف ت�شجيع القطاع
اخلا�ص على �إقامة امل�شاريع الكبرية يف هذا املجال ،بالإ�ضافة
�إىل حجم الرثوة احليوانية الكبرية التي متتلكها اجلزائر ،حيث تبلغ
حوايل  31مليون ر�أ�س من املا�شية ،وقد �أ�سهم ذلك يف مواجهة
جزء من الطلب املتزايد على املنتجات احليوانية باعتبارها
عن�رصاً هام ًا من عنا�رص الأمن الغذائي و�أحد الأمناط اال�ستهالكية
الرئي�سية يف اجلزائر(.اجلدول )4

وعلى �صعيد �آخر ،ف� ّإن الوفرة الغذائية بالكغ /حريرة لكل
ن�سمة ويف اليوم يف تزايد م�ستمر ،حيث انتقلت من  2944كغ/
حريرة كمتو�سط للفرتة (� )1999_1990إىل حوايل  3100كغ/
حريرة للفرتة ( ، )2004 - 2000لتبلغ ذروتها �سنة 2011
بحوايل  3500كغ /حريرة لكل ن�سمة يف اليوم.47
3 .3تط ّور م�ستويات كمية الإنتاج املتاح لال�ستهالك ومع ّدل
االكتفاء الذاتي:
لقد �أ�سهمت زيادة الإنتاج يف تقلي�ص الفجوة الغذائية
وزيادة معدل االكتفاء الذاتي يف عدد من املحا�صيل بن�سب
خمتلفة.فعلى �سبيل املثال تراوح مع ّدل االكتفاء الذاتي يف احلبوب
بني  % 30و  % 39خالل الفرتة ( ، )2012 - 2001ومع ّدل
االكتفاء الذاتي يف البطاط�س بني  % 97و  ،% 99واخل�رضوات
 % 99.6و  ،% 99.7وجمموع اللحوم يف حدود .% 89فبعد
�أن كانت جمموعة احلبوب ت�شكل نحو  % 69.5من قيمة الفجوة
لل�سلع الغذائية الرئي�سية يف عام ،2000فقد �أ�صبحت ت�شكل حوايل
لت�ستقر عند � % 60.7سنة .2012
 % 68.04عام ،2011
ّ
يو�ضح ذلك:
واجلدول املوايل ّ
الجدول ()5
تطور كمية اإلنتاج المتاح لالستهالك ونسبة االكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية للمجموعات
الغذائية الرئيسية للجزائر خالل الفترة ()2012 - 2001

املتاح
لال�ستهالك
(�ألف طن)

( )%

( )%

احلبوب

10794.09

30.46

69.54

البطاط�س

3645.64

99.60

0.4

اللحوم
( )2005_2001احلمراء
والبي�ضاء

ال�سنوات

الجدول ()4
تطور الثروة الحيوانية بالجزائر خالل الفترة ( )2011 - 2000باأللف رأس
ّ

2000

2004

2007

2009

2010

2011

الأبقار

1595

1614

1634

1682

1748

1790

الأغنام
(ال�ض�أن)

23989 22869 21405 20155 18293 17616

ال�سنوات

متو�سط الفرتة

املجموعات
الغذائية

االكتفاء الفجوة
الذاتي الغذائية

471.65

89.38

10.62

اخل�رضوات

3645.64

99.60

0.4

املاعز

3027

3451

3838

3962

4287

4411

احلبوب

10646.25

33.83

66.17

الإبل

234

273

291

301

314

319

البطاطا

5536.93

99.77

0.23

اللحوم
احلمراء
والبي�ضاء

437.11

85.14

14.86

اخل�رضوات

5536.93

99.77

0.23

احلبوب

13172.31

39.88

60.12

البطاط�س

7316.87

99.65

0.35

اللحوم
احلمراء
والبي�ضاء

524.70

88.13

11.87

اخل�رضوات

7316.87

99.65

0.35

احلبوب

11665.80

31.96

68.04

البطاط�س

3975.40

97.15

2.85

المصدر :من إعداد الباحثين ،اعتمادا على:
 Office National des Statistiques, production animale - Evolution de l’effectif du cheptel de 2000 à 2011., rétrospective statistique, Algérie, Décembre 2012

تطور ن�سبة منو الإنتاج الفالحي الكلي تبينّ النمو
� ّإن حتليل ّ
املدعمة للقطاع
احليوية
على
ال�ضوء
ّط
ل
ي�س
الذي ح ّققه ،حيث
ّ
الفالحي ،ف�إنتاج املواد الغذائية قد ت�ضاعف مرتني �أو ثالث
مرات (البطاط�س ،البقوليات ، )... ،غري � ّأن هذا الإجراء ال يخفي
الهامة من �سنة �إىل �أخرى ( � 7.4 -سنة +21.7 ،2008
التغريات
ّ
�سنة � +9.8 ،2009سنة .46 )2013ويعزى هذا التباين يف منو
الإنتاج من مو�سم �إىل �آخر �إىل الظروف املناخية غري املواتية ،نظرا
العتماد م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي الفالحية على املطر ،والتي
ي�صعب التحكّم ب�إنتاجيتها املح�صولية.
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2009

2011
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2000

2004

2007

2008

2009

2011

0.14

0.18

0.15

0.16

0.25

0.48

9173

18308

27631

39479

39294

2416

3597

4954

7813

5863

26.3

19.6

17.9

19.8

14.9

2385

3538

4866

7694

5750

22031 2000

32083 2004

63601 2007

79298 2008

45194 2009

73489 2011

71866 2012

65917 2013

31

59

88

119

113

355

315

402

68

47247

ال�صادرات
الكلية
ال�صادرات
الغذائية

9850

ال�سنوات

20.8

تطور حصيلة الصادرات والواردات الغذائية في الجزائر خالل الفترة ()2013 - 2000
بالمليون دوالر

9495

الجدول ()6

2012

النمو الدميوغرايف يع ّد عامال يتما�شى
وجتدر الإ�شارة �إىل � ّأن ّ
تطورت ن�سبة النمو الطبيعي
مع تزايد احلاجيات الغذائية ،حيث ّ
ثم انخف�ضت �إىل
،
)1980
بحوايل � % 3.5سنوات (- 1970
ّ
� % 1.92سنة  ،2008لتعود تدريجيا �إىل االرتفاع منذ ذلك
احلني لتبلغ � % 2.07سنة  ،2013وهي ن�سبة توافق متاما جتديد
ال�سكان.48
4 .4تط ّور حجم ال�صادرات والواردات الغذائية:
مي ّثل اال�ستهالك من ال�سلع الغذائية جمموع كميات الإنتاج
املحلي م�ضاف ًا �إليها �صايف اال�سترياد من هذه ال�سلع ،ويف حالة
ارتفاع حجم ال�صادرات عن حجم الواردات تتح ّقق مع ّدالت �أعلى
من االكتفاء ،حيث ميكن الإفادة من عائدات الت�صدير يف تعزيز
الأمن الغذائي.بينما ينخف�ض م�ستوى الأمن الغذائي عندما ال
تتوافر املوارد الالزمة لتغطية الواردات من ال�سلع الغذائية.49
م�ستمرا
منوا
منو احلاجات الغذائية ّ
ويف ال�سياق ذاته ،ف� ّإن ّ
ّ
ب�سبب ال�ضغوط الناجتة عن التزايد الدميوغرايف ،وهجرة ال�سكان
التحوالت يف منط اال�ستهالك؛ جعل اقت�صاد اجلزائر
�إىل املدن ،و
ّ
ي ّت�سم بالعجز الغذائي وعدم التوازن بني االنتاج وارتفاع الطلب،
الأمر الذي �أ ّدى بالدولة �إىل تغطية العجز عن طريق اال�سترياد.50
تطور حجم الواردات وال�صادرات من ال�سلع
واجلدول املوايل يبينّ
ّ
الغذائية يف اجلزائر:
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4332.7
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13075

39.30
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0.61
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9594.81
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0.27
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المصدر :من إعداد الباحثين ،اعتمادا على:
 Direction Générale des Douanes, Evolution des statistiques du commerce extérieur de l’Algérie (2000.2013) , Algérie, 2014

من خالل بيانات اجلدول �أعاله نالحظ � ّأن هناك ارتفاعا
يف حجم الواردات من ال�سلع الغذائية بداية �سنة  ،2000حيث
م�سجال بذلك
بلغ ذروته �سنة  2008بقيمة  7813مليون دوالرّ ،
منوا ق ّدر بــحوايل � % 58أي �أكرث من الن�صف تقريبا ،ويعود ذلك
ّ
�إىل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الغذائية يف الأ�سواق العاملية نتيجة
ت�ضافر عوامل عديدة كارتفاع �أ�سعار النفط ،تزايد ا�ستخدام الوقود
احليوي� ،سوء الأحوال اجلوية ،القيود على �سيا�سات الت�صدير
51
ثم
وارتفاع �أ�سعار العقود الآجلة للحبوب عام ّ 2008. - 2007
انخف�ضت �سنة  2009بحوايل (  )% 25 -نتيجة تراجع اال�سعار
وزيادة االنتاج املحلي من احلبوب الذي ق ّدر بحوايل  52.5مليون
وا�ستمرت يف االرتفاع خالل ال�سنوات التالية لت�صل �إىل
قنطار،
ّ
حوايل  9580مليون دوالر �سنة .2013
كما ت�شري بيانات اجلدول ال�سابق �إىل � ّأن ال�صادرات الغذائية
ت�سهم بن�سب �ضعيفة يف اجمايل ال�صادرات ،حيث انتقلت هذه
الن�سبة من � % 0.14سنة � 2000إىل � % 0.61سنة  ،2013وذلك
رغم ارتفاع قيمة ال�صادرات الغذائية من  31مليون دوالر �إىل 402
مرة �أخرى على الأهمية
مليون دوالر خالل الفرتة نف�سها ،ما ي�ؤكّ د ّ
الكبرية التي يحتلّها قطاع املحروقات يف تركيبة ال�صادرات
اجلزائرية ،52ويف املقابل ،فقد �شهد ن�صيب الواردات الغذائية من
اجمايل الواردات ارتفاعا تارة وانخفا�ضا تارة �أخرى ،حيث بلغت
ن�سبة م�ساهمة الواردات الغذائية يف اجمايل الواردات % 26.3
�سنة  ،2000لتعرف انخفا�ضا طيلة الفرتة (، )2008 - 2004
م�سجلة تذبذبا يف ال�سنوات التالية.
وذلك يف حدود ّ ،% 18
ويتو ّقف حجم الواردات الغذائية على كمية الإنتاج املحلي،
والذي يتح ّدد يف غالب الأحيان بالظروف املناخية التي ت�ؤ ّثر

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد احلادي واألربعني ) - (2كانون الثاني 2017

ب�شكل كبري على حجم الإنتاج يف ظل تزايد احلاجيات الغذائية،
وبالتايل زيادة حجم الواردات من املواد الغذائية وانخفا�ض حجم
ال�صادرات.فبالرغم من ارتفاع مع ّدالت الإنتاج الفالحي املحلي
من �سنة لأخرى  -كما �أ�رشنا �إليه �سالفا  -؛ مل تتمكّن هذه الزيادة
من تغطية الطلب الإجمايل لل�سكان ،ما يعني � ّأن منو الإنتاج
الفالحي مل ي�ساير زيادة الطلب على الغذاء ،حيث ظ ّل مع ّدل تغطية
الطلب املحلي بالإنتاج الوطني منخف�ضا ومل يتجاوز ن�سبة 70
 ،%مبعنى � ّأن ما ن�سبته  % 30من احتياجات املواطنني الغذائية
تلبى عن طريق اال�سترياد(.اجلدول )7
ّ
الجدول ()7
تطور حجم اإلمدادات الغذائية خالل الفترة ( )2011 - 2000بالمليون طن
ّ

2000
9.1
7.4
16.5
55

2002
11.4
8.8
20.2
56

2004
17.8
8.1
25.9
69

2006
18.6
7.8
26.4
70

2007
17.5
8.0
25.5
69

2009
73

24.6
9.2
33.8

34.1

بالإنتاج الوطني )%

74

2010
8.9

11.6

الوفرة الغذائية

37

25.2

الواردات الغذائية

69

2011

الإنتاج الوطني

مع ّدل التغطية

25.4

ال�سنوات

المصدر :من إعداد الباحثين ،اعتمادا على:
 Organisation des Nations Unies Pour l’Alimentationet l’Agriculture, cadre programmation par pays –Algérie
(2013/ 2016) - , publication spéciale, Décembre 2012,
.p119

وجتدر اال�شارة يف هذا ال�صددّ � ،أن زيادة العجز يف امليزان
ال�سلعي للجزائر تعني زيادة االعتماد على التجارة اخلارجية يف
ا�سترياد احتياجاتها لتغطية عجزها الغذائي والفالحي.ولأن قيمة
اال�سترياد ال تقابل قيمة �صادرات تغطيتها ،ف� ّإن حجم امل�شكلة
يعر�ض
يتفاقم مع الزمن ،واالعتماد املتنامي على العامل اخلارجي ّ
�إىل الكثري من املخاطر يف حالة انخفا�ض �أو توقف الإمدادات
لأ�سباب �سيا�سية �أو مناخية يف البلدان الكربى امل�ص ّدرة للغذاء.53

خامتة:
ا�ستعر�ض البحث اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية
يف �إطار حتقيق الأمن الغذائي� ،إذ قامت اجلزائر بحلول الألفية
الثالثة بتطبيق العديد من ال�سيا�سات والإ�صالحات التنموية يف
املجال الفالحي يف �سبيل حتقيق توافق وطني حول م�س�ألة الأمن
الغذائي ل�ضمان ال�سيادة الوطنية والتما�سك االجتماعي.ومن �أهم
املتو�صل �إليها:
النتائج
ّ
هامة يف املجال الفالحي
1 .1تتم ّتع اجلزائر ب�إمكانيات ّ
ولك ّنها غري م�ستغلّة ،مما ي�ؤ ّثر على حتقيق الأمن الغذائي وا�ستدامته.
2 .2على الرغم من �أهمية تلك احل�صيلة من الإجنازات � ،اّإل
� ّأن ما حت ّقق لي�س على م�ستوى الطموح ،فال زالت اجلزائر تعاين
أهم ال�سلع الغذائية
من تبعية للخارج ،فمعدالت االكتفاء الذاتي ل ّ

اال�سرتاتيجية متدنية ،وظ ّل مع ّدل تغطية الطلب املحلي بالإنتاج
الوطني منخف�ضا يف حدود  ،% 70وبهذا يبقى اللجوء �إىل ا�سترياد
ال�سلع الغذائية ال�رضورية لتلبية احتياجات ال�سكان من الغذاء هو
امللج�أ الذي ت�أخذ به اجلزائر ،بالرغم من �إمكانيات حتقيق االكتفاء
الذاتي يف بع�ض املواد اال�ستهالكية الأ�سا�سية،
�ضخها يف خمتلف
�3 .3إن احلجم الهائل من الأموال التي يتم ّ
ن�شاطات القطاع الفالحي ال تق ّدم عوائد مبقدار الإعتمادات
املخ�ص�صة لها ،وهذا راجع �إىل حجم تلك الإعتمادات من جهة،
ّ
وطريقة توزيعها من جهة �أخرى؛
ّ �4 .4إن االنتاج الفالحي يف اجلزائر ي ّت�سم بالتذبذب من �سنة
لأخرى ،فبالرغم من التقنيات احلديثة التي �أدخلت يف هذا القطاع
يف �إطار �سيا�سات الدعم التي ا ّتبعتها اجلزائر يف هذا ال�ش� ّأن � ،اّإل �أ ّنه
مرة خ�ضوعه للتقلبات والتغريات املناخية ،التي ما
ي�ؤكّ د يف ك ّل ّ
زالت تفتك باملحا�صيل الفالحية وت ّقلل من مردودها
5 .5مازال الرهان قائما �أمام �صانعي القرار يف اجلزائر
ب�ش�أن م�س�ألة حتقيق الأمن الغذائي� ،إذ �إن التزايد ال�سكاين الذي
و�شح املوارد
ينجم عنه ارتفاع يف الطلب على الغذاء من جهة،
ّ
أ�سا�سيان يف حتقيق الأمن
املائية من جهة �أخرى؛ عامالن �
ّ
الغذائي ،ل ّأن حتقيق الأمن املائي قد ي�سهم بدرجة كبرية يف حتقيق
الأمن الغذائي.
م�ست قطاع الفالحة
ّ �6 .6إن �سيا�سات التنمية والتطوير التي ّ
طياتها الكثري من االيجابيات ،وكذلك �سبل
اجلزائري ،حتمل يف ّ
اخلروج من الركود وبناء اقت�صاد فالحي م�ستدام ،لك ّنها تفتقد
يف الكثري من الأحيان �إىل الإرادة يف التنفيذ ،يف ظل غياب
جهاز املراقبة واملتابعة لل�سيا�سات ،هذا �إىل جانب غياب قادة
م�ستب�رصين قادرين على �إمتام امل�سرية الإ�صالحية ،ف�ضال عن
طبيعة اال�صالحات التي تع ّد ظرفية ،ولي�ست طويلة املدى.
على �ضوء هذه النتائج ،ميكن اخلروج مبجموعة من
التو�صيات على النحو التايل:
حيا
أهمية كبرية للو�سط الريفي الذي يعد
ً
ف�ضاء ّ
�1 .1إعطاء � ّ
ي�سهم يف ت�رسيع وترية منو الفالحة اجلزائرية ،وذلك بتوفري البنى
التحتية كالكهرباء واملياه والنقل واملوا�صالت ،لربط تلك املناطق
بالأ�سواق الداخلية واخلارجية.
�2 .2رضورة دعم فئة ال�شباب ،من خالل العمل على حترير
املبادرات وزرع الذهنية التطويرية ،وذلك عرب تكوينهم �أكادمييا،
بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتهم يف احل�صول على الأرا�ضي الفالحية
والقرو�ض البنكية ،ف�ضال عن �إن�شاء جمعيات وتعاونيات لتنظيم
ن�شاطاتهم الفالحية.
3 .3تثمني وتبليغ نتائج البحث العلمي امل�ؤكّ دة للفالحني
فعال وميداين؛
من خالل جهاز �إر�شاد فالحي ّ
وخا�صة
�4 .4رضورة املرافقة التقنية والإدارية للفالحني
ّ
امل�ستفدين من الدعم الفالحي ،لت�سيري الأموال ت�سيريا عقالنيا،
واملحافظة على املال العام و�إعطاء مردودية �أكرب لهذه املبالغ.
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اإلصالحات الفالحية وأثرها على حتقيق األمن الغذائي في اجلزائر
 -دراسة نقدية -

�5 .5إ�رشاك الفالحني حمليا من خالل تنظيماتهم
املهنية اهلوامش:
تهمهم
املختلفة يف و�ضع ال�سيا�سات وامل�شاريع الفالحية التي ّ

بالدرجة الأوىل ،ل�ضمان جناحها وا�ستدامتها.
خا�صة بالإح�صاء الفالحي تكون
�6 .6إن�شاء منظومة وطنية ّ
ذات طابع م�ستقلّ ،تتك ّفل بتجميع البيانات وتقدمي املعلومة
اخلا�صة بالقطاع الفالحي اجلزائري ،كي يت�س ّنى
الإح�صائية
ّ
ُ
مل ّتخذي القرار و�ضع خطط و�سيا�سات �سليمة مبنية على التو ّقعات
الر�شيدة وحتقيق الأهداف املن�شودة.
7 .7احل ّد من تو�سيع املحيط احل�رضي على ح�ساب امل�ساحات
الفالحية ،ف�ضال عن و�ضع نظام مراقبة �صارم يف احل�صول على
تراخي�ص ال�ستغالل الأرا�ضي ،وذلك يف �سبيل احلفاظ على الطابع
الفالحي لها.
8 .8زيادة ال�صادرات الغذائية من املحا�صيل التى ح ّققت
ذاتيا مع وجود فائ�ض ،وذلك لتقليل خماطر االعتماد على
ً
اكتفاء ّ
رئي�سي واحد من ح�صيلة ال�صادرات فى متويل الواردات
مورد
ّ
الغذائية وهى منتجات النفط.
9 .9تب ّني �سيا�سة حكيمة يف جمال الري ،وذلك من خالل
ايجاد جلان م�شرتكة بني م�صالح قطاعي الري والفالحة لو�ضع
منط ت�سيري ال�ستغالل عقالين للمياه بطرق علمية حديثة ،من خالل
ت�شجيع ا�ستخدام و�سائل الري التي توفر املياه وتدعيم اقتنائها،
�إ�ضافة �إىل حتلية مياه البحر و�إعادة تطهري املياه امل�ستعملة.
1010حتمية التو�سع الزراعي الأفقى فى الأرا�ضي ال�صحراوية
لزيادة الرقعة املزروعة ،وذلك من خالل التي�سري على امل�ستثمرين
فى الأرا�ضي امل�ست�صلحة اجلديدة ،بتوفري البنى الأ�سا�سية
لتمكينهم من اجناز م�ستثمراتهم.
1111توعية املجتمع ب�أهمية الأمن الغذائي والتح ّديات التي
تواجهه ،من خالل القيام بحمالت حت�سي�سية ،من �أجل الت�أثري على
�أمناط اال�ستهالك لأفراد املجتمع ،وبالتايل تر�شيد ا�ستهالكهم
للمواد الغذائية واحل ّد من تبذيرها.
1212تعزيز �آليات ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
وكذلك ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي من خالل الق�ضاء على �أ�شكال
البريوقراطية كافة ،والعمل على توجيهه نحو الفروع الأ�سا�سية
ذات العالقة بالأمن الغذائي الوطني.

1 .1الزغبي �سمرية� ،أو�ضاع الأمن الغذائي يف �سورية ،املركز الوطني
لل�سيا�سات الزراعية� ،سوريا� ،2006 ،ص.03
2 .2الونداوي ن�ش�أة جميد ح�سن ،التحديات التي تواجه حتقيق الأمن الغذائي
العراقي يف ظل العوامل الداخلية واخلارجية والبيئية ،جملة تكريت للعوم
الإدارية واالقت�صادية ،كلية الإدارة واالقت�صاد ،جامعة تكريت ،جملد،6
عدد� ،2010 ،20ص.144
3 .3ال�سيد �إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،اقت�صاديات املوارد والبيئة ،الدار
اجلامعية ،الإ�سكندرية� ،2007 ،ص.192
4 .4اجلمهورية اليمنية ،املركز الوطني للمعلومات ،الأمن الغذائي ،مادة
معلوماتية ،املركز الوطني للمعلومات� ،أفريل� ،2005ص.04
5 .5مربوكي الطاهر ،دور القطاع الفالحي يف حتقيق الأمن الغذائي يف الوطن
العربي ،جملة الباحث ،جامعة ورقلة ،عدد� ،2007 ،05ص �ص.16 ،15
6 .6ال�سيد �إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.196
7 .7حمدان حممد رفيق �أمني ،االمن الغذائي– نظرية ونظام وتطبيق  ، -دار
وائل للن�رش ،عمان ،ط� ،1999 ،01ص.16
�8 .8سالطنية بلقا�سم ،عرعور مليكة ،معاجلة ت�صويرية ملفهوم الأمن الغذائي
و�أبعاده ،جملة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،كلية الآداب
واللغات ،جامعة ب�سكرة ،عدد ،05جوان� ،2009ص �ص.11 ،12
9 .9الراوي �أحمد عمر ،الأمن الغذائي يف العراق :التحديات والآفاق
امل�ستقبلية ،جملة كلية امل�أمون اجلامعة ،كلية امل�أمون اجلامعة ،بغداد،
عدد� ،2009 ،14ص.89
1010كينه عبد احلفيظ ،م�ساهمة ال�صناعات الغذائية يف حتقيق الأمن الغذائي
يف اجلزائر ،مذكرة ماج�ستري يف العلوم االقت�صادية ،جامعة اجلزائر،3
� ،2013ص.10

1111الداهري عبد الوهاب مطر� ،أ�س�س ومبادئ االقت�صاد الزراعي ،مطبعة
العاملي ،بغداد ،ط� ،1969 ،01ص.289
1212الر�سول �أحمد �أبو زيد ،ال�سيا�سات االقت�صادية الزراعية  -ر�ؤى معا�رصة
  ،مكتبة ب�ستان املعرفة ،الإ�سكندرية� ،2004 ،ص.441313غربي فوزية ،الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية� ،أطروحة دكتوراه
دولة يف العلوم االقت�صادية  -فرع اقت�صاد  ، -كلية العلوم االقت�صادية
وعلوم الت�سيري ،جامعة ق�سنطينة� ،2008 /2007 ،ص.92
1414بن نا�رص عي�سى� ،أثر ال�سيا�سات الزراعية على حتقيق الأمن الغذائي -
درا�سة حالة اجلزائر  ، -بحث مق ّدم �إىل امللتقى الدويل ال�ساد�س حول
�إ�شكالية الأمن الغذائي بالعامل العربي  -التحديات امل�ستقبلية يف ظل
تقلبات الأ�سعار العاملية للمواد الغذائية  ، -كلية العلوم االقت�صادية
والتجارية وعلوم الت�سيري ،جامعة �سكيكدة ،اجلزائر ،يومي /15
16نوفمرب� ،2011ص.07
1515انظر يف ذلك:
Ministère De L’agriculture Et Du Développement Rural,
La sécurité alimentaire en Algérie, Algérie, publication
spéciale, Février 2013, p02.
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* تقع اجلزائر على غرار  17بلد افريقي يعاين من عجز يف املياه يف
خانة البلدان التي تفتقر �إىل املوارد املائية �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار عتبة
الندرة التي حددها برنامج الأمم املتحدة للتنمية بـ  1000م� 3سنويا لكل
�ساكن.
1616وزارة الفالحة والتنمية الريفية و وزارة املوارد املائية ،من�شور وزاري
م�شرتك رقم  558يتعلّق بالتدابري الت�سهيلية لتقدمي رخ�ص حجز املياه
اجلوفية ،اجلزائر 22 ،نوفمرب � ،2008ص.01
1717انظر يف ذلك:
Organisation des Nations Unies Pour l’Alimentation et
l’Agriculture, cadre programmation par pays –Algérie
(2013/ 2016) - , publication spéciale, Décembre 2012,
p119.
Office National des Statistiques, Les Comptes1818
�Economiques en volume de 2000 à 2013, Algérie, pub
lication N°670, Juillet 2014.
Office National des Statistiques, Activité, Emploi &1919
�Chômage AU 4ème Trimestre 2013, Algérie, publica
tion N°653, Décembre 2013, p12.

ب�سكرة ،عدد� ،2010 ،07ص.209
3030نف�س املرجع ونف�س ال�صفحة.
3131اجلزائر ،املادة  2من القانون رقم  16 - 08امل�ؤرخ يف �أول �شعبان عام
 1429املوافق لـ � 3أغ�سط�س  2008يت�ضمن التوجيه الفالحي ،اجلريدة
الر�سمية ،عدد� 10 ،46أوت � ،2008ص �ص.6 ،5
3232نف�س املرجع� ،ص �ص.7 ،8
3333وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،اال�ستثمارات وال�رشاكة يف امليدان
الفالحي باجلزائر ،وثيقة �أ�سا�سية� ،2010 ،ص.01
3434عمراين �سفيان� ،سيا�سة التجديد الفالحي والريفي ك�إ�سرتاتيجية لك�سب
رهان الأمن الغذائي امل�ستدام باجلزائر ،بحث مقدم �إىل امللتقى الدويل
التا�سع حول ا�ستدامة الأمن الغذائي يف الوطن العربي يف �ضوء املتغريات
والتحديات االقت�صادية والدولية ،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية
وعلوم الت�سيري ،جامعة ال�شلف ،يومي  24 /23نوفمرب � ،2014ص.07
3535وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،م�سار التجديد الفالحي والريفي -
عر�ض و�أفاق  ، -مرجع �سبق ذكره� ،ص.07
3636نف�س املرجع ونف�س ال�صفحة.
3737عمراين �سفيان ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.08

2020املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية
العربية ،جملد ،33اخلرطوم.2013 ،

3838وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،م�سار التجديد الفالحي والريفي -
عر�ض و�آفاق  ، -مرجع �سبق ذكره� ،ص.08

2121وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،م�سار التجديد الفالحي والريفي -
عر�ض و�آفاق  ، -اجلزائر ،ماي � ،2012ص.03

Djaouti M›hand, Renforcement des capacités des3939
acteurs de la filière céréales en Algérie dans le cadre
�d’un partenariat Nord - Sud (Cas de la wilaya de Sé

2222انظر يف ذلك :بوفليح نبيل ،درا�سة تقييمية ل�سيا�سة الإنعا�ش االقت�صادي
املطبقة يف اجلزائر للفرتة ( ، )2010 - 2000جملة الأكادميية
للدرا�سات االجتماعية والإن�سانية ،جامعة ال�شلف ،عدد،2013 ،09
�ص.46
2323جرمويل مليكة ،ال�سيا�سات الفالحية يف اجلزائر والإ�صالحات الطارئة
عليها  -درا�سة حالة والية البويرة  ، -ر�سالة ماج�ستري يف العلوم
ال�سيا�سية  -فرع التنظيمات ال�سيا�سية والإدارية  ، -كلية العلوم
ال�سيا�سية والإعالم ،جامعة اجلزائر� ،2005 ،ص.94

tif) , Série «Master Of Science», Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpelier, CIHEAM, n°106, 2010,
PP 117, 118.

4040وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،اال�ستثمارات وال�رشاكة يف امليدان
الفالحي باجلزائر ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.02
Ministère De L’agriculture Et Du Développement Ru�4141
�ral, Présentation de la politique de Renouveau Agri

2424وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،م�سار التجديد الفالحي والريفي -
عر�ض و�آفاق  ، -مرجع �سبق ذكره� ،ص.04
2525جرمويل مليكة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.95
2626املرجع نف�سه� ،ص.96
2727بن تركي عزالدين ،تطور امل�س�ألة الزراعية يف �ضوء املنظمة الدولية
لتجارة ال�سلع والزراعة� ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقت�صادية ،كلية
العلوم االقت�صادية والت�سيري ،جامعة باتنة� ،2007 ،ص.257
2828ملزيد من التفا�صيل حول الربنامج التكميلي لدعم النمو ،انظر :م�صالح
الوزير الأول ،الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة (، )2009_2005
اجلزائر� ،أفريل .2005

cole et Rural en Algérie et du programme quinquennal
(2010 - 2014) , Algérie, Novembre 2010, PP 5,6.

4242وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،مقرتحات لتفعيل الإنتاج الفالحي عن
طريق الت�شبيب وا�ستحداث منا�صب �شغل ،وثيقة �أ�سا�سية 27 ،فيفري
� ،2011ص.06
4343عمراين �سفيان ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.12
4444غربي فوزية ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.119
4545عمراين �سفيان ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.13
Ministère de l’Agriculture et Du Développement Rural,4646

2929زرمان كرمي ،التنمية امل�ستدامة يف اجلزائر من خالل برنامج الإنعا�ش
االقت�صادي ( ، )2009_2001جملة �أبحاث اقت�صادية و�إدارية ،جامعة

Evaluation de la mise en œuvre des programmes du
renouveau agricole (2009 - 2014) , 21eme session
d’évaluation trimestrielle, Alger, 11 et 13 Décembre
2014.
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أ .سفيان عمراني
أ .د .خير الدين معطى اهلل

اإلصالحات الفالحية وأثرها على حتقيق األمن الغذائي في اجلزائر
 -دراسة نقدية -

4747وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،م�سار التجديد الفالحي والريفي -
عر�ض و�آفاق  ، -مرجع �سبق ذكره� ،ص.31
Office National des Statistique, Démographie Algéri�4848
enne - 2013 - , Algérie, publication N°658, Mars 2014,
p5.

�4949صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد  -الأمن
الغذائي يف الدول العربية  ، -الف�صل العا�رش� ،2012 ،ص.176
5050خالفي علي ،واقع التنمية الفالحية يف والية البليدة ،ر�سالة ماج�ستري
يف العلوم االقت�صادية  -تخ�ص�ص التحليل االقت�صادي  ، -معهد العلوم
االقت�صادية ،جامعة اجلزائر� ،1990 /1989 ،ص.18
5151انظر يف ذلك :م�صطفى حممد �سمري ،الأمن الغذائي العربي والأزمة
الغذائية  -خ�سائر الواقع وحلول امل�ستقبل  ، -جملة بحوث اقت�صادية
عربية ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت ،عدد� ،2010 ،52ص138
و�ص.145
5252ي�شكّل قطاع املحروقات ما يقارب  % 97من �إجمايل ال�صادرات
العامة للجمارك اجلزائرية للعام
اجلزائرية ح�سب بيانات املديرية
ّ
.2013

5353انظر يف ذلك :اجلبوري رقية خلف حمد ،ال�سيا�سات الزراعية و�أثرها يف
الأمن الغذائي يف بع�ض البلدان العربية ،جملة بحوث اقت�صادية عربية،
مركز درا�سات الوحدة العربية ،بريوت ،العددان،2012 ،58 - 57
�ص.123

املصادر واملراجع:
أوال  -املراجع العربية:
1 .1بن تركي عزالدين ،تطور امل�س�ألة الزراعية يف �ضوء املنظمة الدولية
لتجارة ال�سلع والزراعة� ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقت�صادية ،كلية
العلوم االقت�صادية والت�سيري ،جامعة باتنة.2007 ،
2 .2بن نا�رص عي�سى� ،أثر ال�سيا�سات الزراعية على حتقيق الأمن الغذائي -
درا�سة حالة اجلزائر  ، -بحث مق ّدم �إىل امللتقى الدويل ال�ساد�س حول
�إ�شكالية الأمن الغذائي بالعامل العربي  -التحديات امل�ستقبلية يف ظل
تقلبات الأ�سعار العاملية للمواد الغذائية  ، -كلية العلوم االقت�صادية
والتجارية وعلوم الت�سيري ،جامعة �سكيكدة ،اجلزائر ،يومي 16 /15
نوفمرب .2011
3 .3بوفليح نبيل ،درا�سة تقييمية ل�سيا�سة الإنعا�ش االقت�صادي املطبقة
يف اجلزائر للفرتة ( ، )2010 - 2000جملة الأكادميية للدرا�سات
االجتماعية واالن�سانية ،جامعة ال�شلف ،عدد.2013 ،09
4 .4اجلبوري رقية خلف حمد ،ال�سيا�سات الزراعية و�أثرها يف الأمن الغذائي
يف بع�ض البلدان العربية ،جملة بحوث اقت�صادية عربية ،مركز درا�سات
الوحدة العربية ،بريوت ،العددان.2012 ،58 - 57
5 .5جرمويل مليكة ،ال�سيا�سات الفالحية يف اجلزائر والإ�صالحات الطارئة
عليها  -درا�سة حالة والية البويرة  ، -ر�سالة ماج�ستري يف العلوم
ال�سيا�سية  -فرع التنظيمات ال�سيا�سية والإدارية  ، -كلية العلوم
ال�سيا�سية والإعالم ،جامعة اجلزائر.2005 ،
6 .6اجلزائر ،املادة  2من القانون رقم  16 - 08امل�ؤرخ يف �أول �شعبان عام
 1429املوافق ل� 3أغ�سط�س  2008يت�ضمن التوجيه الفالحي ،اجلريدة
الر�سمية ،عدد� 10 ،46أوت .2008
7 .7اجلمهورية اليمنية ،املركز الوطني للمعلومات ،الأمن الغذائي ،مادة
معلوماتية ،املركز الوطني للمعلومات� ،أفريل.2005
8 .8حمدان حممد رفيق �أمني ،االمن الغذائي – نظرية ونظام وتطبيق  ، -دار
وائل للن�رش ،عمان ،ط.1999 ،01
9 .9خالفي علي ،واقع التنمية الفالحية يف والية البليدة ،ر�سالة ماج�ستري
يف العلوم االقت�صادية  -تخ�ص�ص التحليل االقت�صادي  ، -معهد العلوم
االقت�صادية ،جامعة اجلزائر.1990 /1989 ،
1010الداهري عبد الوهاب مطر� ،أ�س�س ومبادئ االقت�صاد الزراعي ،مطبعة
العاملي ،بغداد ،ط.1969 ،01
1111الراوي �أحمد عمر ،الأمن الغذائي يف العراق :التحديات والآفاق
امل�ستقبلية ،جملة كلية امل�أمون اجلامعة ،كلية امل�أمون اجلامعة ،بغداد،
عدد.2009 ،14
1212الر�سول �أحمد �أبو زيد ،ال�سيا�سات االقت�صادية الزراعية  -ر�ؤى معا�رصة
  ،مكتبة ب�ستان املعرفة ،اال�سكندرية.2004 ،1313زرمان كرمي ،التنمية امل�ستدامة يف اجلزائر من خالل برنامج الإنعا�ش
االقت�صادي ( ، )2009_2001جملة �أبحاث اقت�صادية وادارية ،جامعة
ب�سكرة ،عدد.2010 ،07
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1414الزغبي �سمرية� ،أو�ضاع الأمن الغذائي يف �سورية ،املركز الوطني
لل�سيا�سات الزراعية� ،سوريا.2006 ،
�1515سالطنية بلقا�سم ،عرعور مليكة ،معاجلة ت�صويرية ملفهوم الأمن الغذائي
و�أبعاده ،جملة كلية الآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،كلية الآداب
واللغات ،جامعة ب�سكرة ،عدد ،05جوان.2009

3030وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،مقرتحات لتفعيل الإنتاج الفالحي عن
طريق الت�شبيب وا�ستحداث منا�صب �شغل ،وثيقة �أ�سا�سية 27 ،فيفري
.2011
3131الونداوي ن�ش�أة جميد ح�سن ،التحديات التي تواجه حتقيق الأمن الغذائي
العراقي يف ظل العوامل الداخلية واخلارجية والبيئية ،جملة تكريت للعوم

1616ال�سيد �إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،اقت�صاديات املوارد والبيئة ،الدار
اجلامعية ،الإ�سكندرية.2007 ،
املوحد� ،أعداد متفرقة
�1717صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي
ّ
(. )2013 ،2010 ،2009 ،2007
�1818صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد  -الأمن
الغذائي يف الدول العربية  ، -الف�صل العا�رش.2012 ،
1919عمراين �سفيان� ،سيا�سة التجديد الفالحي والريفي ك�إ�سرتاتيجية لك�سب
رهان الأمن الغذائي امل�ستدام باجلزائر ،بحث مقدم �إىل امللتقى الدويل
التا�سع حول ا�ستدامة الأمن الغذائي يف الوطن العربي يف �ضوء املتغريات
والتحديات االقت�صادية والدولية ،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية
وعلوم الت�سيري ،جامعة ال�شلف ،يومي  24 /23نوفمرب .2014
2020غربي فوزية ،الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية� ،أطروحة دكتوراه
دولة يف العلوم االقت�صادية  -فرع اقت�صاد  ، -كلية العلوم االقت�صادية
وعلوم الت�سيري ،جامعة ق�سنطينة.2008 /2007 ،
2121كينه عبد احلفيظ ،م�ساهمة ال�صناعات الغذائية يف حتقيق الأمن الغذائي
يف اجلزائر ،مذكرة ماج�ستري يف العلوم االقت�صادية ،جامعة اجلزائر،3
.2013
2222مربوكي الطاهر ،دور القطاع الفالحي يف حتقيق الأمن الغذائي يف
الوطن العربي ،جملة الباحث ،جامعة ورقلة ،عدد.2007 ،05
2323م�صالح الوزير الأول ،الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة
( ، )2009_2005اجلزائر� ،أفريل .2005
2424م�صطفى حممد �سمري ،الأمن الغذائي العربي والأزمة الغذائية  -خ�سائر
الواقع وحلول امل�ستقبل  ، -جملة بحوث اقت�صادية عربية ،مركز درا�سات
الوحدة العربية ،بريوت ،عدد.2010 ،52
2525املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب ال�سنوي للإح�صاءات الزراعية
العربية ،جملدات خمتلفة ( ، )33 ،31 ،29ال�سنوات (،2011 ،2009
 )2013على التوايل.
2626وزارة الفالحة والتنمية الريفية و وزارة املوارد املائية ،من�شور وزاري
م�شرتك رقم  558يتعلّق بالتدابري الت�سهيلية لتقدمي رخ�ص حجز املياه
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