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 من حيث مسامهتها يف الناتج احمللي،نظرا للدور الكبري الذي تؤديه الفالحة يف االقتصاد الوطين
 أولت اجلزائر القطاع، وأمهيتها الكبرية يف تأمني مصادر العيش والغذاء،اإلمجايل وحتقيق القيمة املضافة
الفالحي أمهية كبرية هبدف حتسينه وحتسني الواقع الفالحي من خالل تبّين سياسات فالحية وتنفيذ خمططات
 ومنه هتدف هاته الورقة البحثية إىل معرفة املقومات التنموية للقطاع الفالحي باجلزائر اليت تقودنا ايل.تنموية
.حتقيق التنمية االقتصادية خارج قطاع احملروقات

Abstract

Keywords

L'agriculture joue un rôle important dans l'économie nationale, en termes de
contribution au PIB et à apporter une valeur ajoutée ,ainsi pour assurer les moyens
d'existence et de la nourriture, l'Algérie a donné le secteur agricole d'une grande
importance afin d'améliorer et d'améliorer la réalité de l'agriculture par en adoptant
des politiques agricoles et la mise en œuvre des programmes de développement. Cette
recherche vise à trouver les éléments de développement du secteur agricole en
Algérie, ce qui nous conduit à la réalisation du développement économique hors du
secteur des hydrocarbures.
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.1مقدمة:
حيظى القطاع الزراعي بإهتمام متزايد من قبل معظم دول العامل سواء املتقدمة أو النامية ،وهذا للدور اهلام
واحليوي الذي يقوم به يف حتقيق أهداف التنمية اإلقتصادية ،واملتمثلة يف زيادة مسامهة الناتج الزراعي يف الناتج احمللي
اإلمجايل ويف زيادة نصيب الفرد منه ،وكذا توفري مناصب الشغل ملختلف الفئات اإلجتماعية خاصة يف املناطق الريفية،
كما يوفر اإلحتياجات الغذائية للسكان وحتقيق األمن الغذائي وتقليل حجم الواردات ،وتوفري املواد األولية الزراعية
للصناعة كمدخالت وسيطة للعديد من الصناعات (القطن ،اجللود ،الصوف ،)...وتساهم كذلك يف احلصول على
موارد مالية من خالل عائد الصادرات من السلع الزراعية ،وميثل مصدرا لثروات إضافية للبالد ،ومن مث تعمل على
حتقيق الرفاهية ،فكانت مبثابة القلب النابض القتصاديات البلدان املتقدمة ،كما يساهم كذلك يف استكمال
اقتصاديات البعض من البلدان النامية ،فلتحقيق أحد أهداف اإلمنائية لأللفية وهو ختفيض نسبة الذين يعانون من
الفقر مدقع واجلوع ،فمن بني كل أربعة فقراء يف البلدان النامية يعيش ثالثة يف مناطق ريفية ،ويعتمد معظمهم بصورة
مباشرة أو غري مباشرة على الزراعة لكسب عيشهم .ركزت احلكومات واجملتمع الدويل علي وضع وتنفيذ برامج
الزراعة من أجل التنمية اليت ميكن أن حتسن حياة مئات املاليني من الفقراء يف املناطق الريفية ،ففي منطقة أفريقيا
جنوب الصحراء ،تعترب الزراعة خياراً قوياً لتنشيط النمو ،والتغلب على الفقر ،وتعزيز األمن الغذائي .كما أن منو
اإلنتاجية الزراعية ضروري من أجل حفز النمو يف قطاعات االقتصاد األخرى .ولكن تعجيل خطى النمو يتطلب
زيادات حادة يف إنتاجية الزراعة القائمة على احليازات الصغرية مقرتنة باملساندة الفعالة للماليني من األشخاص
املعتمدين على الزراعة القائمة على الكفاف من أجل العيش ،ويعيش الكثريون منهم يف مناطق نائية .يتطلب التغلب
ُ
على الفقر الواسع االنتشار يف آسيا التصدي للتباينات يف الدخل اآلخذة يف التوسع فيما بني املناطق الريفية واملناطق
احلضرية .فمازالت بلدان آسيا ذات االقتصاد سريع النمو موطناً ملا يزيد على  600مليون شخص يعيشون يف فقر
مدقع ،وعلى الرغم من اهلجرة الواسعة من الريف إىل املدن واملناطق احلضرية ،سيظل الفقر يف املناطق الريفية مهيمنا
لعدة عقود قادمة من السنوات .وهلذا السبب ،يركز تقرير" التنمية يف العامل'' (البنك الدويل )9005،على كيفية هتيئة
فرص العمل يف املناطق الريفية من خالل تنويع مصادر الدخل باعتماد الزراعة ذات االستخدام املكثف لأليدي
العاملة واملنتجات الزراعية عالية القيمة املرتبطة بالقطاع الديناميكي غري الزراعي يف املناطق الريفية .ويف كافة املناطق،
ومع ازدياد شحة األراضي واملياه والضغوط النامجة عن عامل آخذ يف العوملة ،فإن مستقبل الزراعة مرتبط أصالً حبماية
املوارد الطبيعية .ومع احلوافز واالستثمارات الصحيحة ،ميكن ختفيف أثر الزراعة على البيئة ،كما ميكن تعبئة اخلدمات
البيئية واالستفادة منها حلماية مستجمعات املياه والتنوع البيولوجي .ومما يُتيح الفرص املثرية لالهتمام بغية استخدام
الزراعة لتشجيع التنمية يف عامل اليوم :التوسع السريع لألسواق احمللية والعاملية ،واالبتكارات املؤسسية يف األسواق
والتمويل والعمل اجلماعي ،وثورة التقنية البيولوجية وتقنيات املعلومات .لقد وصلت الدول املتقدمة إىل مرحلة متطورة
يف هذا اجملال ،مما أهلها للوصول إىل حتقيق األمن الغذائي ،وأصبحت السلة الغذائية للعديد من الدول النامية ،وهذه
األخرية عمدت إىل االقتداء بالدول املتقدمة من خالل تبّنيها إصالحات لإلسراع من اخلروج من التخلف
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االقتصادي ،غري أن غالبيتها وقعت ضحية تراجع اهتمام بالقطاع الفالحي وتدهور أولويته بني باقي القطاعات
األخرى .يتميز القطاع الفالحي بالدول العربية باعتماده على األمطار ،باإلضافة إىل االعتماد احملدود على األساليب
الزراعية احلديثة مما ساهم يف تدين إنتاجية احملاصيل الزراعية ،كما يتميز بعدم االستقرار نظراً لتقلب العوامل املناخية،
وحمدودية املوارد املائية وخباصة األمطار .وقد بلغت مساحة األراضي الزراعية الكلية حوايل  36.2يف املائة من
األراضي الصاحلة للزراعة يف الدول العربية يف عام  .9002ومن بني األراضي املزروعة باحملاصيل املومسية ،فقد بلغت
نسبة األراضي اليت تعتمد على األمطار حوايل  79يف املائة يف العام نفسه .وقد أدت الظروف املناخية املواتية خالل
عام  2007والتوسع يف استخدام التقنيات احلديثة يف الزراعة يف بعض الدول العربية الزراعية مثل استخدام مدخالت
اإلنتاج احلديثة من بذور حمسنه وأمسده ومكننة وري متطور وتربية وفق التقنيات احلديثة ،إىل زيادة اإلنتاج النبايت
واحليواين .تراجعت نسبة العاملني يف الزراعة إىل  27.7يف املائة من العمالة الكلية العربية يف عام  ،2006ويعود هذا
الرتاجع إىل اخنفاض االستثمار يف قطاع الزراعة واستمرار اهلجرة من الريف إىل املدن بسبب تدين مستويات اخلدمات
األساسية وتضاؤل فرص العمل اجملدي يف الوسط الريفي .ويعترب نصيب العامل الزراعي من القيمة املضافة يف القطاع
الزراعي يف الدول العربية متدنياً باملقارنة مع نصيب نظريه يف الدول املتقدمة والنامية .وعلى صعيد جتارة املنتجات
الزراعية ،فقد أدى النمو يف اإلنتاج النبايت واحليواين إىل جتاوز نسبة منو قيمة الصادرات الزراعية نسبة منو قيمة
الواردات الزراعية مما أدى إىل تراجع العجز التجاري الزراعي يف الدول العربية إىل حوايل  25مليار دوالر يف عام
 .2006وبالرغم من هذا التحسن ،فقد استمر العجز الغذائي العريب يف بعض السلع الغذائية الرئيسية حيث بلغ

حوايل  18.1مليار دوالر عام  2006غري أن نسبة االكتفاء الذايت ارتفعت لعدد كبري من السلع الغذائية الرئيسية.
جاء تقرير للبنك العاملي سنة  1986ليذكر أن النجاح االقتصادي للدول النامية يتوقف بصورة رئيسية على النجاح
يف جمال الزراعة ،واجلزائر كغريها من الدول النامية عرف القطاع الفالحي هلا عدة تغريات وجتارب يف جمال التنمية
الزراعية ،وذلك من خالل اإلصالحات اليت عرفها هذا األخري والتنظيمات القانونية املختلفة ،فمنذ االستقالل كانت
تسعى جاهدة إىل تنميته من خالل السياسات واإلصالحات واملخططات اليت أبرمتها (التسيري الذايت ،الثورة الزراعية،
إعادة اهليكلة ،املستثمرات الفالحية ،واملخططات التنموية) ،كلها كانت هتدف إىل حتريك عجلة تنمية القطاع
الفالحي .هذه اإلصالحات أتت بإجيابيات للبيئة االقتصادية االجتماعية ،لكن باملقابل فهي ال ختلوا من السلبيات،
ألنه رغم تشابه األهداف إال أن تأثريها كان خمتلف ،فكل سياسة جاءت بتغيريات جزئية للعامل الفالحي والريفي :إذ
يف املرحلة األوىل :مرحلة التسيري الذايت  1971 - 1963كانت هتدف إىل تنظيم القطاع الفالحي وتثبيت مبدأ
االشرتاكية يف قطاع الفالحة ،لكن مل تصل إىل املستوى املرغوب فيه برغم اإلجيابيات اليت حققتها .وأما املرحلة
الثانية :مرحلة الثورة الزراعية  1981 - 1971فهي من أجل استغالل واسع لألراضي عصرنة العامل الريفي وحتقيق
اهلدف األساسي يف إثبات النظام االشرتاكي ومتديده يف الفالحة .تليها مرحلة إعادة اهليكلة والتنظيم بعد 1981
اليت أتت من أجل توحيد وتنظيم قطاع الدولة وذلك بتنظيم القطاع االشرتاكي وقطاع الثورة الزراعية ،إنشاء
املستثمرات الفالحية االشرتاكية وقطاع التنمية الفالحية ،وختصيص األراضي وإنشاء املزارع النموذجية ،لتتخلى يف
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األخري عن كل هذه اإلصالحات ،حيث بدأت باالنسحاب تدرجييا عن متابعة قطاعها يف التسيري .إذا بدأت
بالتخلي عن متابعة أراضيها ماديا وتقنيا بعد توزيع األراضي على شكل مستثمرات فردية ومجاعية وتركت ختطيط
اإلنتاج عملية حرة للفالحني .مث كان هناك شبه انقطاع حيث انتهى دور الدولة ،وبقيت نقطة واحدة مشرتكة مع
الفالح وهي ملكيتها لألراضي ،مع االحتفاظ باألقطاب املمتازة والوظيفية كاملزارع النموذجية كهيكل فالحي ميثلها
ومتارس سياستها عليه ،والتخلي عن متابعة باقي األراضي ،فقد كان هناك فرز للوحدات اإلنتاجية اجليدة .والسبب
الرئيسي هو التعديل االقتصادي اجلديد والتوجه حنو اقتصاد السوق الذي تبعته مرحلة انتقالية من خوصصة إعادة
اهليكلة ،لكن هذا االنسحاب خاصة على مستوى القطاع الفالحي ،خلق صعوبات كبرية للفالحني يف التعامل مع
اهلياكل املوجودة يف احمليط االقتصادي الفالحي ،خاصة وأن نسبة كبرية من املستفيدين يف قطاع الدولة ليست لديهم
ضمانات وإمكانيات كافية الستغالل األراضي ،وخنص بالذكر هياكل لدعم التموين (البذور واألمسدة) والتمويل
(البنوك) ،مما أدى إىل نتيجة حتمية ظهور نشاطات غري قانونية (كراء األراضي ،استعماهلا للرعي.....اخل) .ضف
إىل ذلك عدم مراقبة الدولة ألراضيها تبعه احنراف الفالحني عن ممارسة الدورات الزراعية وإتباع املسار التقين يف
نشاطهم الزراعي ،مما نتج عنه ضعف اإلنتاج أو عدم تطويره .عدم االحتياط املسبق بإنشاء هياكل اإلسناد للفالحني
إلدارة املخاطر اليت تتعرض هلا احملاصيل الزراعية واإلنتاج احليواين بسبب عدم انتظام األمطار حسب املناطق والفصول
بتطوير السقي التكميلي ،تسويق البذور والنباتات املقاومة للجفاف ملواجهة املناخ الشبه اجلاف يف اجلزائر ،ضعف
تعبئة املوارد املائية ،قصور خدمات دعم املستثمرات الفالحية (القطاع العام واخلاص) كما وكيفا وعدم استكمال
إعادة تنظيم اخلدمات من طرف الدولة لتحسني اإلرشاد الفالحي والتكوين والتسيري وتعميم نتائج البحوث ،وعالقة
املستثمرات الفالحية باألسواق والتحكم يف املعلومات االقتصادية والتجارية (األسعار وحالة السوق) ،والقرض
والتأمينات الفالحية ...إخل .عدم مالئمة التنظيمات املهنية األساسية عرب شبكة الغرف الفالحية ومجعيات املنتجني
وجمالس الفروع املهنية املشرتكة (التأطري التقين ،االحرتافية ،التسيري واحملاسبة ،قذرات التحليل ،التحكم يف املعلومات
املتعلقة بسري األسواق ..اخل).مطابقة النصوص التشريعية مع حركية اإلصالحات وإعادة اهليكلة النصوص اليت حتكم
الوضع القانوين لألراضي الفالحية لألمالك اخلاصة للدولة...اخل .وللنهوض بالقطاع الفالحي مت وضع خمطط وطين
للتنمية الفالحية يف جويلية  2000الذي ميثل منفعة معتربة للقطاع الفالحي ،فالتغريات اليت عرفها هذا األخري هلا
دور أساسي يف حماولة القضاء على كل العوامل السلبية اليت تعيق الفالحة .ورغم كل اإلصالحات اليت عرفها هذا
األخري باجلزائر ،إال أن القطاع الفالحي ما زال يتبع النمط التقليدي يف استخدام املوارد واإلنتاج والتخزين والتوزيع
والتسويق ،فقد أصبح يعيش وضعا متخلفا حبيث أنه مل يرقى إىل األهداف املسطرة وحتقيق األمن الغذائي للسكان،
وهو ما صنف اجلزائر ضمن مناطق العجز الغذائي اليت تعتمد على اإلسرتاد لسد النقص يف تلبية املتطلبات
االستهالكية من السلع الغذائية األساسية .والسبب يرجع بالدرجة األوىل إىل هتميشه يف جمال االعتمادات
االستثمارية ،واعتمادها على مصدر دخل رئيسي وحيد وهو النفط ،مما نتج عنه اخنفاض يف اإلنتاج الزراعي وتراجع
يف معدالت منوه ،مما زاد توسيع الفجوة بني الطلب والعرض خاصة مع النمو الدميغرايف املتزايد ،مما زادت التبعية
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الغذائية فارتفعت فاتورة الواردات الغذائية إىل جانب ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،وأمام هذا الوضع ويف ظل التحوالت
االقتصادية بات من الضروري تعميق اإلصالحات يف القطاع الزراعي وحتريره من كل املمارسات البريوقراطية لألجهزة
الوصية والبحث عن سياسة زراعية وإصالحات تسد ثغرات اإلصالحات السابقة من خالل انطالق بربامج جديدة
وإنشاء صناديق خاصة بتمويل القطاع الفالحي ،وتوجيه قروض طويلة ومتوسطة ،وقصرية األجل من أجل خدمة
التنمية الفالحية الشاملة .يعترب القطاع الزراعي يف اجلزائر قطاعا حساسا يف التنمية اإلقتصادية ،نظرا للدور الذي يلعبه
يف التطور اإلقتصادي واإلجتماعي وتنمية املناطق الريفية ،واستغالل اإلمكانيات الطبيعية والبشرية اليت يتوفر عليها
القطاع ،واستغالل امليزات النسبية اليت يتميز هبا من أجل مواجهة التطورات اإلقتصادية املتسارعة اليت شهدها العامل،
خاصة إنشاء املنظمة العاملية للتجارة اليت أصبحت هتيمن على التجارة العاملية ،ومنها جتارة السلع الزراعية اليت أدخلت
مرة يف مفاوضات التجارة املتعددة األطراف يف جولة األورجواي والتوقيع عليها يف مؤمتر مراكش سنة ،0000
ألول ّ
وليتمكن القطاع الزراعي يف اجلزائر من حتقيق هذا الدور اهلام ،إنتهجت الدولة العديد من اإلصالحات اإلقتصادية
والسياسية والتجارية يف السنوات األخرية ،حيث تبنّت إقتصاد السوق والتحرير التجاري وإصالح النظام املايل
والنقدي وسياسة سعر الصرف ،كما قامت بإصالحات يف منظومتها املؤسساتية والتشريعية والقانونية والبنيوية خللق
بيئة ومناخ مناسب لتنمية اإلستثمارات احمللية وجذب اإلستثمارات األجنبية ،باإلضافة إىل تبين العديد من سياسات
الدعم والتشجيع للقطاع اخلاص لإلستثمار يف خمتلف األنشطة الزراعية النباتية واحليوانية ،من اإلنتاج والتسويق
والتصنيع الزراعي والتجارة الزراعية ،منها تقدمي اإلعانات والقروض بدون فوائد أو ضمان هذه الفوائد ،وتوزيع
األراضي الزراعية لإلستصالح ،وشراء بعض احملاصيل الزراعية األساسية بأسعار مرتفعة مشجعة ،باإلضافة إىل تنمية
الري
وتطوير اخلدمات املساندة للقطاع الزراعي ،كالبنية األساسية من فتح الطرق واملسالك وبناء السدود وقنوات ّ
والصرف الصحي واخلدمات اإلرشادية والوقائية ومراكز البحوث عالوة على تدريب العاملني يف إدارة القطاع الزراعي،
ومنه تتمثل اشكالية البحث التالية يف:
فيما تتمثل المقومات التنموية للقطاع الفالحي الجزائري ،للوصول الي التنمية اإلقتصادية؟
ولالجابة علي هذا التساؤل مت التطرق ايل ثالث عناصر كااليت:
أوال :مفهوم الفالحة؛
ثانيا :املقومات التنموية للقطاع الفالحي باجلزائر؛
ثالثا :أمهية القطاع الفالحي يف التنمية االقتصادية باجلزائر
 .2مفهوم الفالحة:
لقد مشل مفهوم الفالحة نشاطات زراعية خمتلفة وعليه تعترب الفالحة حقال واسعا ملختلف األنشطة الزراعية اليت ميارس
فيها اإلنسان نشاطه ،من أجل العيش والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ،وقد ال جند تعريفا دقيقا وشامال لبعض
الكلمات كالفالحة والزراعة.ويعترب وجود هذا اإلختالف بني املفكرين ،أحد العوامل األساسية اليت تساهم يف تعميق
اإلختالفات بينهم وبالتايل الوصول إىل نتائج متباينة .تعين كلمة الفالحة (الزراعة) :احلقل أو الرتبة وكلمة الزراعة
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أي العناية والرعاية .1CULTUREالفالحة لغة :إن الفالح من حيث اللغة هو اخلري

والنجاح والتوفيق .أما من حيث مدلول الكلمة العام ،فهو تلك اجملموعات التارخيية املتميزة ترتبط بعالقات طبيعية
وإجتماعية مع األرض ،وطاملا حتررت هذه اجملموعات من العالقات املرتبطة باألرض إنطلقت يف صراعات ضمن
عالقات زراعية .فعندما نقول احلروب الفالحية والثورات الفالحية كان أساسها هو احلصول على األرض .غري أن
هذا التعريف ال يعكس أو ال يفسر لنا بقية النشاطات الزراعية احلديثة ،حيث أصبحت تقتصر فقط على العمليات
اخلاصة برعاية الرتبة وأرض ،بل هتتم أيضا بنشاطات أخرى كرعاية احليوان وحتسني النبات ومستلزمات الزراعة من
آالت وأمسدة وبذور ،وأدوية .كما أن النشاطات الزراعية هتتم بكثري من اخلدمات الزراعية والريفية كحفر اآلبار،
والتنقيب عن املياه وبناء السدود وإقامة مراكز التخزين والتحويل وشق الطرق واملواصالت والتسويق وغري ذلك من
األعمال واخلدمات الالزمة للنشاط الفالحي .لقد عرفت منظمة األمم املتحدة الزراعة على املفهوم احلديث والضيق،
إذ يتعلق خاصة باملواد الطبيعية والبحوث والتدريب واإلرشاد واإلمدادات مبستلزمات اإلنتاج الزراعي وإنتاج احملاصيل
والثروة احليوانية.أما املفهوم الواسع يتعلق بصنع املستلزمات الزراعية وخدمات التسويق والتحويل للمنتجات الزراعية.
غري أننا نالحظ بأنه كلمة الفالحة والزراعة هلما نفس املعىن أو املدلول وعندما نقول مثال املساعدات املالية
املخصصة للقطاع الفالحي أو الزراعي فإهنا تعين نفس الشيء .إن الزراعة تضم مجيع األنشطة املنتجة اليت يقوم هبا
الفالحون أو املزارعون ،للنهوض بعملية اإلنتاج لتحسني منو اإلنتاج النبايت واحليواين وذلك بقصد توفريها الحتياجات
لإلنسان.
1.2وظائف الفالحة :تلعب الفالحة دورا مرموقا يف تنمية الكثري من األنشطة اإلقتصادية املختلفة ،فقد إستطاعت

هذه األنشطة الزراعية مبنتجاهتا املتنوعة من مواد أن حترك خمتلف القطاعات اإلقتصادية من صناعة ،جتارة وخدمات
أخرى .إذ أن الفالحة كانت وستبقى مصدرا أساسيا لتوفري املواد الغذائية الضرورية للسكان .وإذا كان فيما سبق
هناك تعارض بني الريف واملدينة أي بني الصناعة والزراعة ،فإنه يف الوقت احلايل حيدث العكس فكالمها مكمل

لآلخر ،إذ ال ميكن اإلنطالق من املدينة متناسني يف ذلك الريف ،بل البد من إدماج الريف يف التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية الشاملة .وتتمثل أهم وظائفها يف :توفري الغذاء ،توفري املادة األولية إلنطالق الصناعة الغذائية ،الزراعة
مصدرا للعملة الصعبة ،الزراعة وسيلة لتمويل التنمية ،الزراعة تساهم يف خلق سوق للمواد الغذائية ،الزراعة وسيلة
لتحقيق الرتاكم يف إعادة اإلنتاج الزراعي املوسع ،حتقيق التكامل اإلقتصادي يف إطار عملية التبادل القطاعي ،الفالحة
قاعدة أساسية إلنشاء فرص العمل والتشغيل.
 .3المقومات التنموية للقطاع الفالحي بالجزائر
حتوز اجلزائر على عدة فرص متاحة من حيث املوقع اجلغرايف حيث تعترب بوابة إفريقيا وحمور الدول املغاربية وقرهبا من
السوق األوربية وشريط ساحلي طوله 1200كلم مطل على أوروبا ،فضال عن إمتالكها لعدة موارد مائية وأرضية
وبشرية ومالية متكنها من إحتالل مرتبة متقدمة من حيث حتقيق اإلكتفاء الذايت للغذاء والتصدير جيعلها تعتمد على
القطاع الفالحي كبديل لقطاع احملروقات لتمويل التنمية االقتصادية ،وميكن تلخيص هذه املوارد وفق الرتتيب التايل:
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 1.3الموارد الطبيعية :مبساحة  2.381.741كم  2حتتل اجلزائر املرتبة الثانية بعد السودان يف إفريقيا من حيث
املساحة ،تتميز بقسمني تضاريسيني كبريين مها :ما قبل األطلس الصحراوي (السهول ،اهلضاب ومرتفعات األطلس
التلي) ،وما بعد األطلس الصحراوي (الصحراء) .إن هذا التنوع يف اخلريطة التضاريسية للجزائر ،أدى إىل تنوع األقاليم
املناخية من مناخ البحر األبيض املتوسط يف الشمال ،واملناخ الشبه اجلاف يف اهلضاب واملناخ الصحراوي يف اجلنوب.
وعلى أساس هذا اإلختالف ،تتحدد نوعية الغطاء النبايت السائد يف كل منطقة وكذا نوعية احملاصيل الزراعية اليت
تزدهر فيها ،وتشتمل علي نوعني من املوارد:
1.1.3الموارد المائية للزراعة :ميثل املاء أهم عناصر احلياة ،كما أنه يعترب من العناصر األساسية اليت تتحكم يف
اإلنتاج الزراعي وتكثيف الزراعة ،إن تطور هذا القطاع وتنميته مرتبطان حبجم املياه املعبئة له ،اليت تستغل يف الري
الفالحي وتوسيع املساحة املسقية ،كما أن الظروف املناخية هلا دور فعال يف التحكم يف حجم املساحة املسقية ،اليت
هي ضئيلة مقارنة مع حجم األراضي الصاحلة للزراعة وتنقسم إىل املوارد األتية :املوارد املطرية حيث قدرت كمية
األمطار اليت تتساقط سنويا على اجلزائر ب  01900ملم مكعب حسب تقديرات منظمة العربية للتنمية الزراعية
لسنة  ،9001املوارد السطحية وتشمل مصادر املياه السطحية يف السدود ،احملاجر املائية واألهنار ،املوارد املائية
اجلوفية تقدر ب  33مليار م مكعب وأن إحتياطي املياه اجلوفية يف الصحراء اجلزائرية يقدر ب  60ألف مليار مرت
مكعب ،املياه املعبئة يقدر حجمها ب  0.07مليار مرت مكعب منها ما هي خمزنة يف السدود اليت يقدر عددها ب
98سد ،بطاقة إستعاب تقدر ب مليارين مرت مكعب ،باإلضافة إىل وجود  420بئر غري مستغلة بسبب نقص
التجهيزات وإرتفاع تكاليفها.
 2.1.3الموارد األرضية :للجزائر رصيد هام من األراضي الزراعية الكلية قدرت حبوايل 42 499 430هكتار
لسنة  ،2 9000مبساحة امجالية تبلغ  238 174 100هكتار .وهي مصنفة كااليت ايل :األراضي القابلة للزراعة
املستعملة فعال يف الزراعة باإلضافة إىل األراضي الغري مستغلة واليت أثبتت الدراسات إمكانية إستصالحها تقدر حبوايل
 32 942 086هكتار باجلزائر ،أراضي صاحلة للزراعة تبلغ حوايل  8 445 490هكتار ،وال متثل سوي % 7.5
من املساحة االمجالية للبالد وهي األراضي املخصصة ملختلف املزروعات الفصلية كالبقول أو الشتوية كاحلبوب أو
الزراعة الصناعية أو متعة السنوات كنباتات الكالء واألشجار املثمرة ،أراضي املساحة احملصولية تبلغ حوايل
 944 095هكتار ،وتتمثل يف مساحة األرض اليت تزرع سنويا مضروبة يف عدد احملاصيل اليت تتعاقب زراعتها خالل
نفس السنة ،أي اإلستعمال الكثيف الزراعي .إن التنمية الزراعية احلديثة تعمل على زيادة املساحة احملصولية ،عوض
القيام بإستثمارات ضخمة إلستصالح األراضي الصاحلة للزراعة ،إال أهنا تطبق يف أغلب األراضي الدورة األحادية
(أي زراعة حمصول واحد خالل سنة) وهذا ما يظهر جليا يف زراعة احلبوب واألشجار املثمرة .األراضي املسقية ولقد
سعت الدولة إىل زيادة مساحتهاحيث قامت ببناء العديد من السدود وحفر األبار خاصة يف املناطق اجلنوبية إال اهنا
تبقى حمدودة مقارنة بقدرات البالد من األراضي واملياه ،يبلغ عددها حوايل  1 056 284هكتار وال تشكل 0/0
من املساحة االمجالية للبالد.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

02

ص253 -230 :

المقومات التنموية للقطاع الفالحي الجزائري ،للوصول إلى التنمية االقتصادية

 2.3الموارد البشرية :ميثل العنصر البشري احملرك األساسي ألي قطاع إنتاجي بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة
خاصة ،فهو العنصر الذي بإمكانه حتقيق الشروط املالئمة إلستغالل املوارد الطبيعية واإلستعمال األمثل لإلمكانيات
املتوفرة ،لرفع اإلنتاج الزراعي إىل املستوى الذي يكفل حتقيق اإلحتياجات الغذائية للسكان.و اجلدول املوايل يوضح
تطور العمالة الفالحية كااليت:
الجدول رقم (: )1عدد القوى العاملة في القطاع الزراعي بالجزائر.
السنوات
بالزراعة العاملة القوى

9005

9000

9009

9007

9001

3،401 3،387 3،368 3،318 3،096

 %معدل النمو
0.4

المصدر :منظمة األغذية والزراعة الفاو(قاعدة البيانات). 2016

تعتمد اجلزائر يف اإلنتاج الزراعي على العنصر البشري ،نظرا ألن معظم العمليات الزراعية التزال تنجز يدويا،
بسبب قلة املعدات الالزمة؛ مما إجنر عنه وجود عدد كبري من العنصر البشري يف هذا القطاع وصل ايل نسبة منو تبلغ
 % 0.1خالل فرتة .9001-9005
 .3.3الثروة النباتية :بلغت الثروة النباتية  002002075قنطار سنة  ،9000يشكل اإلنتاج النبايت ،املقياس
األساسي واجلزء الكبري ملعرفة مدى مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام ،أهم احملاصيل اليت نركز عليها
جند إنتاج احلبوب ،حيث حيتل الصدارة يليه إنتاج اخلضر مث احلمضيات مث الفواكه األخرى بعدها تأيت الزراعة
الصناعية والكروم وأخريا البقول اجلافة.
 4.3الثروة الحيوانية ::قدر جمموع االنتاج احليواين ب  9090719لسنة  ،39009وبلغت عدد رؤوس املاشية
سنة 9000ب  70151االف راس سنة  .49000تعترب الثروة احليوانية القسم الثاين يف القطاع الزراعي بعد اإلنتاج
النبايت ،ومتثل إحدى أهم مصادر اإلنتاج الفالحي ،ملا هلا من أمهية يف توفري اإلحتياجات الغذائية إذ تعترب عنصرا
أساسيا لنمو جسم اإلنسان وتزويده بالطاقة الالزمة ،كما يوفر املواد األولية للعديد من الصناعات وله أمهية إقتصادية
بإعتباره جمال من جماالت اإلستثمار الفالحي؛ حيث يتميز بنوع من اإلستقرار يف اإليرادات على خالف اإلنتاج
النبايت ،وهلذا هناك إهتمام كبري برتبية احليوانات وتطويرها ضمن أهداف املخططات التنموية وهذا بإنشاء احلظائر
وتزويدها باملستلزمات الضرورية.
 5.3الدعم المالي والتقني :إن تقدم خمتلف القطاعات اإلقتصادية مرهون بوجود رؤوس أموال ضخمة املخصصة

لتسيريها ،وفيما يتعلق بالقطاع الفالحي فإن الدولة ختصص يف ميزانيتها سنويا غالف مايل حيدد حبسب اإلحتياجات
كما أن للقطاع اخلاص (مستثمرين وفالحني) دور يف زيادة رؤوس األموال .لقدحظي القطاع باهتمام بالغ يف
السنوات األخرية ،وهذا بتطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف فرتة التسعينات ،مث املخطط الوطين للضبط
والتنمية الفالحية بداية من األلفية الثالثة ،الذي من خالهلما تدخلت الدولة بشكل مباشر وفعال يف الربامج
والسياسات الزراعية ،بإنشاء جمموعة من الصناديق وتطوير صناديق أخرى موجودة لتقدمي العديد من أشكال ووسائل
الدعم ،والتشجيع للقطاع اخلاص يف خمتلف النشاطات الفالحية سواء النباتية أو احليوانية ،وتوزيع األراضي
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لإلستصالح عن طريق اإلمتياز ،وزيادة حجم اإلستثمارات العمومية يف تنمية وتطوير البنية التحتية ،واخلدمات
املساندة للقطاع ،من خالل بناء السدود وقنوات الري والصرف وفتح الطرق وتوصيل الكهرباء وتطوير البحوث
واخلدمات اإلرشادية والوقائية ،وتدريب العاملني يف إدارة القطاع الزراعي ،هذا باإلضافة إىل توفري مناخ اإلستثمار ،من
خالل توفري الظروف السياسية واإلقتصادية والتنظيمية ،وسن العديد من القوانني والتشريعات احملفزة واملشجعة
لإلستثمارات احمللية ،وجذب اإلستثمارات األجنبية ،ولتعطي أكثر إمتيازات وضمانات هلؤالء املستثمرين ،سواء احمللني
أو األجانب .كما رافق هذه القوانني والتشريعات ،إنشاء إطار مؤسسايت يعمل على تأطري هذه اإلستثمارات
وتشجيعها ،وعلى رأسها الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ،ANDIواجمللس الوطين لإلستثمار CNIوالشباك
الوحيد الالمركزي ،GUوالوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باملسامهة وتطوير اإلستثمار  MDPPIوالتوقيع
على العديد من اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية حلماية وضمان اإلستثمار واحلق يف التحكيم الدويل .قدرت ميزانية
القطاع الفالحي لسنة  2016ب 50مليار دينار ،خمصصة ملرافقة اإلستثمارات الفالحية وتشجيعها ،وكذا
تدعيمات اخلاصة يف جماالت كاحلليب واحلبوب واستصالح األراضي.
 6.3التكوين والبحث واإلرشاد الزراعي:يعترب التكوين ،البحث واإلرشاد الفالحي من العوامل الضرورية لرفع
اإلنتاجية عن طريق اإلستعمال الكفئ لوسائل اإلنتاج والتقليل من النقائص وكذا تطبيق املعارف والتقنيات احلديثة يف
اجملال الزراعي والبحث عن أجنع الطرق لتطبيق برامج التنمية وذلك بالقيام ببحوث ميدانية على كل املستويات
(األمراض اليت تصيب النباتات واحليوانات ،حتسني خصوبة الرتبة ،وطرق الري وغريها .)...ولتحقيق هذه األهداف
قامت الدولة بتوفري جمموعة من اإلمكانيات متثلت يف إنشاء العديد من املؤسسات واملعاهد التكوينية ومراكز البحوث
العلمية لتكوين األعوان التقنيني والعمال املختصني ،التقنيني الساميني يف الصحة احليوانية ،مهندسني وبياطرة.يعترب
البحث الزراعي من عوامل جناح تنمية اإلنتاج ورفع املردودية ،ملا له من دور يف حتسني محاية النباتات واحليوانات،
لذلك قامت الدولة من خالل خمططات التنمية اإلقتصادية إىل تكوين جهاز للبحث يف اجملال الزراعي الذي يضم
ثالث معاهد :املعهد الوطين للبحث الزراعي ،املعاهد التقنية (إعداد مقاييس إلستعمال وسائل اإلنتاج وصيانتها،
البحث يف تقنيات مالئمة لإلنتاج ،وضع خطط وأسس لضمان صيانة اآلالت) ،معاهد الوقاية واملكافحة (لضمان
املراقبة والوقاية على احلدود واملصادقة على املنتجات الوقائية ،التدخل عند ظهور األوبئة والكوارث .)..يقوم اإلرشاد
الزراعي بتوجيه الفالح وامداده باإلرشادات واملعلومات واملعارف واخلربات اليت يفتقر إليها ،ويوجهه إىل األساليب
احلديثة املستعملة يف اإلنتاج الزراعي ،كما يهدف اإلرشاد إىل حتسني املردودية ورفع مستوى معيشة السكان .مؤطري
هذا اجلهاز هم (اإلدارة ،األساتذة ،املرشدين ،املنتجني ،ممثلي املعاهد واملراكز )...هذا البحث مسح لنا باإلجتاه حنو
مقاربة تربط بني املفاهيم املنهجية ،األهداف واملسائل املقدمة من خمتلف سياسات اإلرشاد الفالحي هذا ما جعلنا
نسلط الضوء على النظرة اجلديدة لإلرشاد بالنسبة للبيئة.
7.3اإلصالحات الزراعية في الجزائر :يعرف اإلصالح الزراعي بأنه" :جمموعة اإلجراءات التشريعية والتنفيذية اليت
تقوم هبا السلطات العامة إلحداث تغيريات إجيابية يف احلقوق املتعلقة باألرض الزراعية من حيث ملكيتها وحيازهتا
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والتصرف هبا ،لينجم عن هذه التغيريات إلغاء احتكار األرض الزراعية أو تقليصه وضمان توزيع أكثر عدالة يف الثروة
والدخول .ويتم ذلك عن طريق وضع حد أعلى للملكية الزراعية اخلاصة ال جيوز ختطيه ،واالستيالء على ما يتجاوز
هذا احلد من أراض وتوزيعها على فقراء الفالحني املستحقني وفقا لشروط وأولويات ختتلف باختالف األوضاع
ال سياسية واالقتصادية والسكانية واالجتماعية لكل بلد .واإلصالح الزراعي هبذا املعىن احملدد األكثر شيوعا يركز على
إصالح منط توزيع األرض ،أي على حتقيق العدالة وفتح الطريق أمام حترير الفالحني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من
استغالل إقطاعي أو شبه إقطاعي .وقد يتسع مفهوم اإلصالح الزراعي ال لريكز على حتقيق العدالة فقط وإمنا على
حتقيق النمو أيضا .فيشمل يف هذه احلالة بعض اإلجراءات الكفيلة بتنظيم العالقات الزراعية بني مالك األراضي
الزراعية ومستأجريها ،وتدريب الفالحني وإرشادهم وتنظيمهم يف تعاونيات ،وتطوير طرق زراعتهم ووسائلها ،وتوفري
القروض هلم ومساعدهتم يف تسويق املنتجات الزراعية وإقامة وحدات إنتاجية زراعية على أسس مجاعية متقدمة ،وغري
ذلك 5".وبالرجوع إىل تطور القطاع الزراعي يف اجلزائر منذ االستقالل فإنه مر بعد االستقالل (-0029
)0009بالتسيري الذايت؛ إذ كان الوضع الذي واجهته احلكومة األوىل سنة  0029وضعا مؤملا حيث كانت منظمة
اجليش السري التابعة للمعمرين تقوم بتنفيذ سياسة األرض احملروقة حىت ال ينتفع اجلزائريون بعد االستقالل من وجود
أي إجناز وقامت الدولة باختاذ أول إجراء هو إعالن أمالك املعمرين دون مالك وهكذا ظهر نظام التسيري الذايت الذي
يعرف على أنه تسيري العمال الدميقراطي للمنشآت واملستثمرات اليت هجرها األوروبيون ومت تأميمها ،مث تدخلت
احلكومة اجلزائرية بواسطة مراسيم مارس وأكتوبر  0027هبدف تنظيم األراضي الزراعية وكيفية استغالهلا وإضفاء
الشرعية القانونية لالستيالء اجلماعي من طرف الفالحني على األراضي ومت إنشاء نظام التسيري الذايت حيث بلغت
حنو  99070مزرعة مبساحة تقدر بـ 9.1مليون هكتار .مث تلتها مرحلة الثورة الزراعية اليت جاءت كنتيجة للوضعية
اليت آلت إليها الفالحة يف البالد آنذاك ،وكذلك نتيجة للوضعية االجتماعية املتدهورة للمواطنني ،والتباين املوجود
بينهم ،وعلى هذا صدر ميثاق الثورة الزراعية يف  0000/ 00/01وشرع يف تطبيقه يف شهر جوان  ،0009وقد
جاء يف املادة األوىل من قانون الثورة الزراعية ما يلي ":األرض ملن خيدمها ،وال ميلك احلق يف األرض إال من يفلحها
ويستثمرها".إذ هتدف إىل القضاء على التباين يف توزيع امللكية ،وكذلك دمج املواطنني البسطاء يف التنمية االقتصادية
القومية ،والرفع من دخوهلم الشخصية ،كما هتدف إىل تنظيم االنتفاع باألرض والوسائل لفالحتها بشكل ينجم عنه
حتسني اإلنتاج بواسطة تطبيق التقنيات الفعالة ،ومبوجب هذا القانون مت منح أراضي للفالحني احملرومني وذلك سواء
يف األراضي التابعة مللكية الدولة والبلديات أو يف األراضي املؤممة؛ فبلغت األراضي املوزعة مليون هكتار نشأت عنها
تعاونيات زراعية بلغت حنو 7000تعاونية تقريبا ،وبعد  0000أي بعد دخول مرحلة الثورة الزراعية اختفت
مساعدات الدولة للفالحني ،وهذا بسبب حتديد امللكية مث عاد االهتمام من جديد وخاصة يف املخطط اخلماسي
الثاين ( .)0000–0005ويف سنة  0000صدر قانون إعادة األمالك املؤممة ،حيث مت إرجاع  115000هكتار
لنحو  99ألف مالك سابق .وأمام اآلثار السلبية اليت أحدثها إلغاء الدعم الزراعي واستجابة لنداء الفالحني
وممثليهم قررت الدولة العودة لسياسة الدعم املباشر للفالحني املنتجني عوض الدعم للجميع ،وذلك من خالل مجلة
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من اإلجراءات والتدابري مشلت ختفيض نسب الفوائد على القروض وإنشاء صناديق متخصصة للدعم ( 0صناديق
متخصصة تبعا لنشاطات فروع اإلنتاج الزراعي) ،مع تقدمي إعانات (إعفاءات) جبائية وشبه جبائية للفالحني 6.كما
مت إصدار قانون سنة  0005القاضي بإعادة بعض األراضي املؤممة إىل مالكيها هبدف تنمية فعالية هذا القطاع .ومشل
الربنامج أيضا إجراءات هتدف لدعم االستغالل الزراعي وتوفري الشروط احملركة لإلنتاج الزراعي ،إىل جانب تطوير
الصيد البحري وترقيته ،وحتسني وسائل الصيد ،توسيع وهتيئة موانئ الصيد وتوجيه االستثمار اخلاص إىل هذا القطاع.
ليليها يف سنة  0002صدور تشريعات عديدة تضمن حق التملك لألرض وتأجريها تكريسا للتوجه السياسي
واالقتصادي اجلديد للبالد حنو اقتصاد السوق .مث جاء برنامج إعادة اهليكلة الذي مس كل القطاعات مبا فيها القطاع
الزراعي ،إال أن القطاع عرف تذبذبا يف اإلنتاج خاصة بالنسبة للحبوب باستثناء سنوات 0001و0005و0002
وهذا العتماده كليا على املناخ ،إذ عرفت اجلزائر عدم انتظام األمطار املتساقطة 7.وعقب الظروف السياسية الصعبة
اليت مرت هبا البالد ،فإن السياسة االقتصادية للدولة كانت هتدف أوال للعمل على إعادة تثبيتها يف إطارها القانوين
كمسئول على األهداف االقتصادية على املديني املتوسط والبعيد وحمرك لربنامج تطوير االقتصاد الوطين والتنمية
االقتصادية ،ومن مث شرع يف تطبيق برناجمني تنمويني ،برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي استغرق تنفيذه ثالث
سنوات (بني سنيت  9000و )9001وبرنامج دعم النمو االقتصادي املمتد على مخس سنوات من  9005إىل
 . 9000فالربنامج األول ،برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي كان من أهدافه احلد من الفقر وتوفري مناصب
الشغل وحتقيق التوازن اجلهوي وإعادة إنعاش الفضاء الوطين ،مسح بتحقيق استقرار االقتصاد الوطين وإعادة بعث
مسار النمو االقتصادي الذي بلغ أوجه يف سنة  9007حيث سجلت نسبة  ،%7وقد رافق ذلك مجلة من
اإلجنازات لفائدة السكان يف جمال الصحة واملوارد املائية والتنمية الريفية ويف عدة قطاعات أخرى .أما برنامج دعم
النمو االقتصادي فإنه يهدف لتثبيت اإلجنازات احملققة يف الفرتة السابقة ووضع الشروط املناسبة لنمو مستدمي مولد
للرفاه االجتماعي بتوفريه ملوارد معتربة ،ومساعد على حتسني مستوى معيشة السكان بتنمية البنية التحتية للبالد

السيما شبكات النقل واألشغال العمومية والري والفالحة والتنمية الريفية 8.وعليه ميكن القول أن السياسات الزراعية
املنفذة يف اجلزائر اتسمت يف العقود الثالثة املاضية بعدم االستمرارية .فقد متيزت فرتة الستينات بتجربة يف اإلدارة
الذاتية وسياسة إعادة التحويل اجلزئي لنظام اإلنتاج .أما فرتة السبعينات فقد عرفت املشاركة املؤسسية للدولة يف إدارة
القطاع ،ليأيت يف فرتة الثمانينات اإلصالح الزراعي الذي حاول ضمان االنتقال السلس حنو اقتصاد السوق وتشجيع
الزراعة اخلاصة .وحترير النظام وانسحاب الدولة يف سياق برنامج التكيف اهليكلي يف التسعينات ورغم ذلك مل تنجح
يف حتسني أداء القطاع  .وتشهد األلفية اجلديدة العديد من اإلصالحات اليت نشطت القطاع ومسامهته يف دفع وترية
9
التنمية يف البالد.
 8.3إتفاقيات واصالحات الزراعة في اطار االنظمام الي المنظمة العالمية للتجارة :عرف هذا القطاع
إصالحات جذرية متاشيا والتحوالت اإلقتصادية واإلصالحات اليت قامت هبا الدولة يف القطاعات والفروع اإلقتصادية
األخرى ،هبدف تطوير اإلنتاج الزراعي وتصحيح تشوهات السياسة السعرية املقننة للمنتجات الزراعية عند مراحل
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اإلنتاج والتوزيع ،مما يسمح برتشيد نفقات اإلنتاج ملواجهة املنافسة الداخلية واخلارجية ،وهذه اإلصالحات متثلت فيما
يلي:
إعادة توزيع أراضي الفالحة اإلشرتاكية يف شكل مستثمرات فالحية مجاعية وفردية ،من خالل تطبيق القانون رقم 00-00املؤرخ يف  0ديسمرب  ،0000الذي يثبت احلقوق العينية للمنتجني الفالحني.
 إعادة النظر يف تسيري القطاع الفالحي من خالل تطهري النزاعات الفالحية وتسويتها بإصدار القانون- 630007املتضمن التوجه العقاري ،الذي يهدف إىل حتديد حقيقة األراضي والعقارات يف اجلزائر املؤرخ يف/00 / 16
 0007من الناحية التقنية ،باإلضافة إىل الطبيعة القانونية لألمالك العقارية وأساليب تدخل الدولة وجمموعاهتا احمللية
واملؤسسات العمومية ،لتنظيم هذا اجلانب اهلام من حياة الدولة اجلزائرية ،مع تشجيع إستغالل األراضي الفالحية
التابعة للخواص.
إلغاء دعم أسعار مدخالت اإلنتاج الفالحي بتوجه الدولة حنو التحرير الكلي ألسعار مدخالت اإلنتاج الفالحي،بداية من سنة .0000
 إلغاء كل أشكال الدعم عن املنتجات الغذائية وحترير أسعارها ،وربط دخول املنتجني باإلنتاج يف هناية ،0000لتتماشى مع األسعار العاملية ،ما عدا أسعار القمح بنوعيه واحلليب.
رفع القيود عن التجارة اخلارجية للمنتجات الفالحية بعد إصدار التعليمة 21 - 61املؤرخة يف  0000املواداألساسية :احلبوب واحلليب بقيا حتت إحتكار الدولة.
إنشاء جمموعة من الصناديق الوطنية لدعم وتنمية القطاع الفالحي ،منها الصندوق الوطين للتنمية الفالحية مبوجبمرسوم تنفيذي رقم  00/ 60اليت تعمل على تقدمي اإلعانات والتحويالت املخصصة لتنفيذ عمليات دعم الدولة
لرتقية الفالحة وتنميتها ،السيما إعانات دعم اإلستثمارات املنتجة اليت يبادر هبا املنتجون واملربون واحلرفيون يف إطار
برنامج إستصالح األراضي وتوسيع املساحات املسقية وحتسني املنتجات اإلسرتاتيجية ،10وكذا صندوق الضمان
الفالحي الذي أنشئ مبوجب مرسوم تنفيذي رقم 00/ 60الذي يعمل على ضمان القروض القصرية واملتوسطة
األجل اليت متنحها هيئات القروض ملنخرطيها.
 1.8.3اإلتفاقيات الزراعة بعد االنظمام الي المنظمة العالمية للتجارة:يعترب القطاع الزراعي أحد أهم قطاعات
النشاط اإلقتصادي يف اجلزائر ،مما يعين أن اإلصالحات اليت قامت هبا الدولة إستجابة ملفاوضات اإلنضمام إىل
املنظمة العاملية للتجارة ،اليت تطبق على هذا القطاع كذلك ،غري أن القطاع الزراعي يتميز بوضعية خاصة لدى
أعضاء املنظمة ويف إتفاقية الزراعة ،فيما خيص النفاذ إىل األسواق والدعم احمللي ودعم الصادرات ،ففي جمال النفاذ إىل
األسواق فقد مت تفكيك مجيع القيود غري اجلمركية املرتبطة باملنتجات الزراعية وحترير إستريادها وتصديرها ،وختفيض
التعريفات اجلمركية إىل النسب معينة على السلع مع تصنيف السلع الزراعية إىل ثالث فئات هي:
املنتجات اليت تتسم حبساسية خاصة :وتتمثل يف املنتجات الزراعية ذات اإلستهالك الواسع وتكون ضرورية لتوفرياإلمدادات للسوق احمللية.
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منتجات تنافسية :وهي تشمل كل منتجات الفواكه واخلضروات واملنتجات الغذائية اجلافة ،وهي متثل أمهية كبريةيف اإلنتاج احمللي وختصص هلا برامج خاصة يف إطار دعم السياسة الفالحية.
املنتجات غري التنافسية :وهي املنتجات اليت تدخل يف اإلنتاج احمللي وتكون ذات إنتاج غري كاف أو غري موجودأساسا(حيوانات الرتبية والبذور(،وبعض السلع كاملة الصنع أمهها(القهوة ،الشاي والفواكه االستوائية).
 9.3دور الدولة في حماية القطاع الزراعي :إن تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته وجعله يواكب التطورات
اإلقتصادية العاملية من خالل زيادة اإلنتاج كما ونوعا ،وتوفري اإلحتياجات الغذائية للسكان ،وتقليل الفجوة الغذائية،
وتطوير التجارة اخلارجية للسلع الزراعية والغذائية وجعلها أقل تكلفة وأكثر تنافسية إقليميا ودوليا ،يستوجب على
الدولة القيام مبا يلي:
أ .خلق املناخ املناسب وذلك من خالل وضع وتنفيذ السياسات اإلقتصادية الكلية والقطاعية مثل قطاع الزراعة
والتجارة ،حيث تكون هذه السياسات شاملة ومتكاملة وواضحة وحمددة لدور الدولة ودور القطاع اخلاص يف تنمية
اإلستثمار واإلنتاج والتسويق الداخلي واخلارجي.
ب .إعادة هيكلة القطاع الزراعي وهذا من خالل العمل على:
تنويع اإلنتاج الزراعي حسب امليزة النسبية لكل منطقة من مناطق اجلزائر ،وخفض مساحة املنتجات ذاتاملتطلبات املائية العالية ،والرتكيز على املنتجات ذات القيمة املضافة العالية واإلستهالك املناسب من املياه ،وإتباع
أساليب الري املتطورة واإلستفادة من املزايا النسبية الطبيعية للمناطق املختلفة يف إعادة توزيع املنتجات الزراعية،
وتكثيف برامج اإلرشاد الزراعي لتوعية املزارعني بأمهية احملافظة على املوارد املائية ،والرتكيز على توزيع األراضي
لإلستصالح يف املناطق اليت تتوفر فيها موارد مائية متجددة.
تنمية املوارد املائية وزيادة عرضها عن طريق إستكمال الدراسات اجليولوجية ،إىل حتديد حجم املوارد املائية اجلوفية،والتوسع يف إستخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة يف قطاع الزراعة ،باإلضافة إىل التوسع يف مشاريع املياه احملالة
لتصبح ذات أمهية يف الشرب وزيادة حجم املياه املوجهة إىل الزراعة.
ج .توفري البىن التحتية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي ورفع الكفاءة التجارية للمنتجات الزراعية ،وأن ضعف اإلنتاج
وارتفاع تكاليفه وتكاليف التسويق ،تعود أساسا إىل ضعف البنية التحتية من أراضي مستصلحة والسدود وقنوات
توصيل املياه والكهرباء والتخزين ومراكز التربيد والنقل واملواصالت واألسواق واملوانئ.
د .تطوير األداء املؤسسي لألجهزة الرمسية املناطة بالتنمية الزراعية ويف مقدمتها األجهزة املعنية بالتخطيط ورسم
السياسات الزراعية ،وكذلك أجهزة البحث العلمي والتطوير وأجهزة اإلرشاد واخلدمات الزراعية وأجهزة التمويل
والتسويق وغريها من األجهزة األخرى املرتبطة بالقطاع ،وهو ما يؤدي إىل رفع الكفاءة واإلستفادة من األساليب
التقنية والفنية واإلدارية احلديثة ،مما ينتج عنه زيادة اإلنتاج واجلودة وختفيض التكاليف وجعل املنتجات الزراعية احمللية
أكثر تنافسية داخليا وخارجيا.
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ه.العمل على حتسني القدرة التنافسية للصادرات الزراعي وذلك باملشاركة يف التكتالت اإلقتصادية الثنائية واإلقليمية
والدولية
و.تطوير املواصفات واملقاييس ومواكبتها لإلتفاقيات الدولية واإلقليمية ومتطلبات األسواق اخلارجية والداخليةمن
العوامل املهمة يف تطوير التسويق الداخلي وتنمية التجارة اخلارجية الزراعية وتعزيز تنافسيتها وكفاءهتا ،وذلك بالعمل
على تطوير وتنسيق وتوحيد اإلجراءات والقوانني املتعلقة باملواصفات الفنية والصحية واجلودة وسالمة السلع الزراعية،
وحتقيق اإلنسجام بني النظم اجلمركية واملواصفات واملقاييس مع الشركاء التجاريني ،مما مي ّكن من محاية املستهلك
وتطوير التجارة الزراعية احمللية واإلقليمية والدولية.
ز.رفع كفاءة النظام التسويقي وحتسني اخلدمات التسويقية املختلفة مثل الفرز والنقل والتعبئة والتدريج والتربيد
والتخزين (معامالت ما بعد احلصاد).
ح .بناء قاعدة املعلومات التسويقية والتجارية عن األسواق احمللية واألجنبية ورغبات املستهلكني واألسعار وقدرات
املنافسني يف األسواق احمللية والدولية ،وعن القوانني والتشريعات املطبقة يف البلدان املستوردة واملصدرة ،والبيئة
اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية واملناخية للبلدان املستوردة واملنافسة.
ط .تطوير البحوث واإلرشاد يف اجملال الزراعي وهو ما يتطلب من احلكومة اجلزائرية تطويرها يف مجيع اجملاالت اليت هلا
عالقة بالزراعة ،خاصة يف إستنباط أصناف وسالالت جديدة من احلبوب وحتسني األصناف احلالية ورفع الكفاءة
اإلنتاجية للثروة احليوانية والداجنة ،وتطوير أنظمة الري والصرف ،وحتسني خواص الرتبة وحصر ومتابعة اآلفات
احلشرية واحليوانية واألوبئة اليت تصيب احلاصالت الزراعية ،والبحث عن تنمية املوارد الطبيعية الصحراوية ،باإلضافة إىل
اإلهتمام بدرجة كبرية ببحوث األمسدة العضوية واألساليب احلديثة يف مكافحة اآلفات الزراعية مبا حيد من إستخدام
األمسدة واملبيدات الكيميائية ،مع تطوير حبوث املبيدات الزراعية للوصول إىل تركيبات ال تتعارض مع محاية صحة
اإلنسان واحليوان والنبات كما جيب التنسيق والتكامل بني الباحثني يف الزراعة والتصنيع الزراعي.
 1.9.3اإلستفادة من قواعد إتفاقيات الحماية للمنظمة العالمية للتجارة لحماية القطاع الزراعي :وتتمثل
باألخذ بالتدابري الوقائية حلماية اإلنتاج احمللي بصفة عامة واإلنتاج الزراعي بصفة خاصة ،من الزيادات غري املتوقعة
للواردات من أي سلعة ،بشكل يسبب ضررا كبريا فعليا أو حمتمال لإلنتاج احمللي ،وتأخذ هذه اإلجراءات تدابري وقائية
عامة أو تدابري وقائية خاصة أو رسوم مكافحة اإلغراق أو رسوم مجركية مضادة للدعم.
أ .التدابير الوقائية العامة :يتم اللجوء إىل التدابري العامة يف حالة وجود إضرار خطري أو هتديد بإضرار خطري لإلنتاج
احمللي ،يكون ناجتا عن الزيادة يف املنتج املستورد زيادة مطلقة أو زيادة نسبية مقارنة مع اإلنتاج احمللي .وتتمثل يف:

إجراء تعريفي يتمثل يف زيادة رسوم اإلسترياد ،فرض املزيد من األعباء والضرائب) ضرائب تعويضية على املنتج،حصص تعريفية أعلى على الواردات..اخل).
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 التدابري غري التعريفية وتتمثل يف تثبيت حصة عاملية لإلسترياد ،فرض تراخيص إلزامية وأذون إسترياد ،وغريها مناإلجراءات املشاهبة للوقاية من زيادة اإلسترياد ،ويف بعض احلاالت ميكن للعضو أن يتخذ كل من التدابري التعريفية
وغري التعريفية يف آن واحد على ذات املنتج)املادة  16من إتفاقية املنظمة).
ميكن للدولة أن تضع قيودا كمية كانت أو قيمية على املستوردات حلماية وضعها املايل وميزان مدفوعاهتا ،وكذلكملواجهة املزيد من اإلخنفاض يف رصيدها اإلحتياطي يف احلالة اليت يكون فيها منخفضا أصال ،ويكون ذلك مشروطا
بشرطني ،األول أن ال تزيد هذه القيود على احلاجة احلقيقية هلا ،والثاين أن تلغى حني زوال مربرات وضعها)املادة 12
من إتفاقية املنظمة).
ب .التدابير الوقائية الخاصة :تتمثل يف أخذ التدابري ضد املصدرين ألي نوع من السلع الزراعية ،إذا ما كانت
أسعار إستريادها أدىن من مستوى معني ،أو إذا ما تعدت الكميات املستوردة منها مستويات معينة ،فيسمح للدولة
العضو بالزيادة يف الرسوم وال يسمح هلا بفرض قيود كمية على الواردات ،وأن ال تتعدى هذه الرسوم ثلث الرسوم
اجلمركية العادية،وأن يستمر تطبيق هذا الرسم فقط حىت هناية السنة اليت فرض فيها.
ج .التدابير الوقائية ضد الدعم غير المشروع :الدعم من املزايا اليت تقدمها احلكومات إىل املنتجني واملصدرين
للمنتجات ،مما يرتتب عليه حتسني أوضاعهم التنافسية يف التجارة الدولية ،ويؤدي يف بعض احلاالت إىل ممارسة غري
تصنفه إىل دعم مسموح به مع شروط .تنشأ عن هذا الدعم آثار سلبية مع مصاحل
عادلة ،مما جعل إتفاقية الزراعة ّ
األعضاء اآلخرين من خالل تأثريه على األداء التصديري أو على تفضيل إستخدام املنتجات احمللية على املنتجات
املستوردة ،مما يؤدي إىل إختاذ إجراءات ض ّدها من طرف الدولة املتضررة يف شكل رسوم تعويضية عندما حيصل ضرر
مادي للمنتجني احملليني أو إجراء عالجي كتقدمي تعويض إىل الطرف املتضرر ،أو اللجوء إىل عملية تسوية النزاعات
ضد الدولة العضو اليت ق ّدمت هذا النوع من الدعم ،والذي ترتب عليه وقوع ضرر خطري بالصناعة احمللية)اإلنتاج

احمللي( ،وضياع أو إلغاء منافع مرتتبة على العضوية يف املنظمة ،أو يعرقل صادرات الدول األعضاء ،أو يؤدي إىل
خفض كبري يف األسعار.
د .التدابير الوقائية ضد اإلغراق :بعد إثبات اإلغراق والذي يكون ناجتا عن بيع سلعة بأقل من سعرها يف بلد

التصدير ،أو يف دولة ثالثة وحدوث الضرر أو التهديد بالضرر للصناعة احمللية املنتجة للسلعة أو لسلعة مماثلة وتوفر

العالقة السببية ،حيق للدولة إختاذ إجراءات مضادة لإلغراق يف شكل رسوم إضافية ،تسمى رسوم مكافحة اإلغراق
تكون قيمتها معادلة هلامش اإلغراق ،والذي هو الفرق بني سعر البيع يف بلد التصدير وسعر البيع يف بلد اإلسترياد،
وجيوز للسلطات املتضررة أن تتخذ اإلجراءات الوقائية يف شكل رسم مؤقت ،أو يف شكل ضمان مؤقت بوديعة نقدية
أو سند يعادل مقدار رسم مكافحة اإلغراق ملدة ال تتجاوز أربعة أشهر أو ستة أشهر ،أما يف حالة إثبات اإلغراق
فيستمر الرسم النهائي ملكافحة اإلغراق ملدة ال تتجاوز مخس سنوات من تاريخ فرضه ،كما جيوز للسلطات فرض
رسوم إغراق بأثر رجعي على منتجات مت إستريادها حىت م ّد ة  63يوما قبل تاريخ تطبيق التدابري املؤقتة ،إذا توفرت
األدلة الكافية لشروط اإلغراق.
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 2.9.3حماية القطاع الزراعي على المستوى اإلقليمي والدولي :تقوم على ما يلي:
فعال ،من خالل
أ .العمل على تأهيل اإلقتصاد الوطني على المستوى المغاربي:وهذا يتم يف إطار إحتاد مغاريب ّ

اإلنتقال من النشاط اإلقتصادي القطري املنفرد إىل التعاون الثنائي ،أو يف شكل تكتل إقتصادي مغاريب .مي ّكن من
تعزيز القوة التفاوضية هلذه الدول ،ويكون هلا دور فاعل ومشارك يف عملية صنع القرار اإلقتصادي الدويل ،خاصة مع
توفر اإلقتصاديات املغاربية على عوامل كثرية تسهل إجياد هذا التكتل ،منها وحدة املساحة اجلغرافية والثروة البشرية)
63مليون نسمة( ،والتقارب يف املستويات اإلقتصادية واإلمكانيات النسبية اليت تتميز هبا كل دولة ،مما يتيح
للمؤسسات اجلزائرية واملغاربية فرصا أكرب يف تبادل اخلربات ويف اإلنتاج والتسويق وزيادة رأس املال الذي ينتج عنه
اإلندماج ،خاصة يف اجملال الزراعي ،وخيفف من تكاليف التحوالت اإلقتصادية احمللية واإلقليمية والدولية ،كما أن
هذا التكتل سيصبح شريكا قويا للطرف األجنيب يضطره لقبول املشاركة ونقل التكنولوجيا.
احلرة الكربى
ب .العمل على تأهيل اإلقتصاد الوطني على المستوى اإلقليمي :يعترب قيام منطقة التجارة العربية ّ
نقطة البداية يف قيام التكامل اإلقتصادي يف حالة تفعيلها واإللتزام بقراراهتا ،ومن مث اإلنتقال إىل إنشاء سوق عربية

احلرة الكربى تسمح بتسهيل حركة التبادل التجاري بني الدول العربية
مشرتكة ،حيث أن وجود هذه املنطقة التجارية ّ
بصفة عامة ،خاصة يف جمال املنتجات الزراعية ،نتيجة للميزات النسبية اليت تتمتع هبا هذه املنتجات يف األسواق
العربية ،وقدرهتا على منافسة السلع غري العربية ،وختفيض العجز الغذائي ،وحتسني امليزان التجاري الزراعي العريب مع
العامل اخلارجي .إن تنفيذ برنامج التحرير الكامل لكافة السلع املتبادلة ،ومعاملة السلع الداخلة معاملة السلع الوطنية
مع مراعاة القواعد واألحكام الدولية ،ميكن أن يؤدي إىل تعديل اهليكل النوعي لإلنتاج الزراعي يف الدول العربية،
واإلجتاه حنو التخصص حسب امليزة النسبية اليت متتلكها كل دولة ،وتعديل هيكل إستثماراهتا وفقا لذلك ،مما يؤدي
إىل زيادة صادرات الدول العربية ،كما أن تطبيق برامج اإلصالح اإلقتصادي وفق منظور مشرتك يراعى فيه التخصص
يف املوارد وزيادة دور القطاع اخلاص ،وخاصة يف جماالت التسويق الداخلي واخلارجي ،يؤدي إىل زيادة اإلستثمارات يف
املشروعات املشرتكة الكبرية لتحسني البنية اإلنتاجية والتسويقية والتصديرية واإلستريادية ،وإىل زيادة اإلهتمام
باملواصفات ومقاييس اجلودة ،ويساهم يف خفض التكاليف التسويقية للمنتجات الزراعية ،ويعزز الفرص التجارية ليس
ضمن األسواق احمللية فقط ،وإمنا يؤدي أيضا إىل رفع كفاءة التجارة الزراعية العربية مع العامل اخلارجي ،مما يعطي
حافزا كبريا إلحداث درجة أعلى من التكامل بني قطاع الزراعة والقطاعات اإلنتاجية واخلدمية األخرى ،خاصة يف
جمال تصنيع املنتجات الزراعية الغذائية وتصنيع مدخالت اإلنتاج الزراعي ،وهو ما ينعكس إجيابا على األمن الغذائي
العريب وعلى تطور كامل اإلقتصاد العريب.
ج.العمل على تأهيل اإلقتصاد الوطني على المستوى الدولي :ويتم ذلك باإلنضمام إىل تكتالت إقتصادية أخرى

ذات مصاحل مشرتكة ،منها التكامل اإلقتصادي مع الدول اإلسالمية ،والذي يعترب إمتدادا للتكامل اإلقتصادي العريب
وأوسع منه بوجود بلدان غري عربية على مستويات متقدمة من النمو اإلقتصادي ،جيدر باجلزائر أن تقيم معها تعاونا
إقتصاديا يف اجملال الزراعي كأندونيسيا وماليزيا وإيران ،وحىت يقوم هذا التكامل بدوره جيب تفعيل الدور اإلقتصادي
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أسس
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،من خالل تفعيل دور البنك اإلسالمي للتنمية الذي مقره جبدة يف السعودية ،الذي ّ

مبسامهة مجيع البلدان اإلسالمية مبا فيها اجلزائر ،ليقوم بتمويل برامج إستثمارية زراعية طموحة تشجع التجارة الزراعية
البينية بني بلدان العامل اإلسالمي ،جتعلها تعظم اإلستفادة من هذا التكتل وتواجه حتديات اإلنضمام إىل املنظمة
العاملية للتجارة ،وكذا توقيع اجلزائر للعديد من إتفاقيات احلماية وتشجيع اإلستثمار ومنع اإلزدواج الضرييب مع عدد
من الدول العربية واألجنبية هبدف توفري بيئة جاذبة لإلستثمار ،ذلك إىل جانب إتفاقيات التعاون اإلقتصادي
والتجاري مع الشركاء التجاريني يف املناطق اجلغرافية املختلفة.
د .العمل على تفعيل الشراكة األورو-متوسطية في مجال الزراعي :متثلت يف التحرير اجلزئي والتدرجيي للمبادالت
التجارية يف املنتجات الزراعية من خالل ختفيض التعريفات اجلمركية أو إلغاء بعضها وفق نظام احلصص ،ليتم بعدها
دراسة الوضعية وحتديد اإلجراءات الواجبة التطبيق من طرف اجلزائر واجملموعة األوربية ،إبتداء من السنة السادسة من
دخول اإلتفاقية حيّز التنفيذ ،مع احملافظة على اإلمتيازات املمنوحة للمنتجات الزراعية اجلزائرية ،وعدم فرض قيودا
كمية جديدة على الواردات ،وإمكانية تعديل األحكام اخلاصة بتبادل املنتجات الفالحية يف حالة إصدار تشريعات
خاصة ،أو تعديل األحكام اجلاري العمل هبا يف جمال السياسة الفالحية إلحدى الطرفني ،وهو ما يعطي فرصة
للجزائر ملراجعة السياسة الفالحية واإلسراع يف تنفيذ برامج اإلصالح الزراعي وترقية الصادرات ،باإلستفادة من التعاون
التقين والتقدم التكنولوجي األورويب وزيادة اإلستثمار األجنيب األورويب واملشرتك والدعم املايل ،مما يسمح بزيادة
الكفاءة اإلنتاجية وختفيض التكاليف وحتسني مستوى املواصفات واجلودة وسالمة وصحة املنتجات الزراعية ،خاصة
ذات امليزة النسبية منها ،تكسبها قدرة تنافسية يف األسواق األوربية ،وتوافق مع شروط املنظمة العاملية للتجارة؛
باإلضافة إىل هاته اإلجراءات ،جيب على الدولة القيام بالفهم اجليد والعميق للنصوص والقوانني اليت تبنتها إتفاقيات
املنظمة العاملية للتجارة بالنسبة إىل كل موضوع ،والفرص واإلمكانيات املتاحة هلا وطبيعة املخاطر والتحديات احملتمل
أن تواجهها ،كما أن التمثيل اجليد كما وكيفا يف اجملالس واهليئات املختلفة يف املنظمة ،يسمح هلا باكتساب اخلربة
والتجربة يف املفاوضات تزيد من قدرهتا التفاوضية ،ومي ّكنها من التعرف أكثر على النواحي اليت ميكن أن حتصل عليها
الدولة من معاملة تفضيلية واستثناءات خاصة ،تلجأ هلا للضغط من أجل ختفيض األعباء ومتديد فرتات اإلعفاء من
تطبيق بعض اإلجراءات والقواعد اخلاصة مبعاملة الدول النامية.
 .4أهمية القطاع الفالحي في التنمية االقتصادية بالجزائر

يكتسب القطاع الزراعي دورا هاما وأساسيا يف التنمية اإلقتصادية والتنمية الشاملة من خالل تأثريه على معدل النمو
اإلمجايل لإلقتصاد الوطين ككل ،بفضل مسامهته يف توفري اإلحتياجات الغذائية الضرورية للسكان ،ويف توفري العمالة

للقطاعات األخرى ،ومصدر لتنمية القطاعات اليت تعتمد على املخرجات الزراعيةكمواد أولية هلا ،ومنفذا ملخرجات
القطاعات األخرى اليت يستخدمها القطاع الزراعي يف تطويره ،وبالتايل يصبح القطاع الزراعي املساهم الرئيسي يف
تكوين الناتج والدخل الوطين لدولة.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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و ميكن القول بأن مسامهة القطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام عرف تطورا كبريا خالل الفرتة - 9000
 9002من  7،425583ايل  2034533مليون دج وهو ما ميثل زيادة يف حدود  3،1608949مليون أي
بنسبة  ، % 0.01وهذا راجع للمكانة االقتصادية اليت يلعبها القطاع الفالحي على حساب القطاعات األخرى،
ومنه ميكننا ان نستنتج مبدي مسامهة اإلنتاج الزراعي يف تغطية الطلب على الغذاء بالنسبة لبعض املواد الغذائية مما
يقلل يف معدل تبعيتها للخارج ،حيث تتوفر اجلزائر على مجيع مرتكزات إقامة ومنو وتطور االنتاج الغذائي ،فالقطاع
اخلاص منذ  1990لعب الدور األساسي يف تنمية وتطوير الصناعات الغذائية ،كما دعمت وساعدت احلكومات
املتعاقبة على إنشاء العديد من الصناعات الغذائية من خالل تقدمي القروض والتسهيالت املصرفية واحلماية ،ومن جهة
أخرى سامهت بصورة مباشرة يف إنشاء الكثري من الصناعات الغذائية ،وخصوصا يف مرحلة ما قبل التسعينيات ،ومن
أهم الصناعات نذكر :صناعات احلبوب ،صناعة الزيوت ،صناعة األلبان ،صناعة املعلبات الغذائية ،صناعة

التمور...اخل .يعترب حساب الناتج الداخلي اخلام للقطاع الزراعي مبثابة مقياس مؤشر إقتصادي للحكم على مستوى
نشاط القطاع الفالحي يف البالد ،حيث يعترب املقياس األكثر إستخداما لقياس درجة األداء اإلقتصادي القطاعي،
والذي يعرب عن القيمة السوقية للسلع واخلدمات النهائية اليت أنتجها خالل فرتة زمنية حمددة تكون عادة سنة .يعترب

القطاع الزراعي القطاع الرئيسي املنتج للسلع الغذائية األساسية ،هبدف إشباع احلاجيات املتزايدة للسكان وفق التزايد
غري احملدود لعددهم ،ومع تنامي القطاعات األخرى وتطورها ،يبقى القطاع الزراعي بشقيه النبايت واحليواين من أهم
القطاعات حمل إهتمام الدولة خاصة بداية من األلفية الثالثة ،وتطور املفاوضات مع املنظمة العاملية للتجارة الذي
أصبح القطاع الزراعي فيها من أهم اإلتفاقيات لديها ،وتظهر األمهية الكبرية هلذا القطاع يف اإلقتصاد الوطين من
خالل مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل ،ويف تأمني وتوفري فرص العمل لنسبة كبرية من السكان خاصة يف املناطق
الريفية ،وكذا مسامهته يف توفري املواد الغذائية الضرورية للسكان ،ومسامهته يف تطوير القطاعات األخرى خاصة القطاع
الصناعي نظرا للعالقة املتبادلة بينهما ،من حيث تقدمي املواد األولية الالزمة لقطاع الصناعة من جهة ،وكذا حاجة
القطاع الزراعي للعديد من املنتجات الصناعية ،كاألمسدة ،مستلزمات اإلنتاج الزراعي من جهة أخرى ،وقد أثبتت
التجربة أن تأخر الزراعة ميكن أن يهدد مسرية التصنيع والنمو اإلقتصادي يف كامل فروع اإلقتصاد الوطين .باإلضافة
إىل ذلك يساهم القطاع الفالحي يف تنمية اإلقتصاد الوطين ككل من خالل تصدير الفائض من اإلنتاج إىل اخلارج
واحلصول على النقد األجنيب لتمويل عملية التنمية اإلقتصادية ،دون أن ننسى دور عوائد اإلنتاج الزراعي وما ينجم
عنها من قوة شرائية تساهم هي األخرى يف تنمية اإلقتصاد الوطين .حيتل كذلك القطاع الزراعي أمهية من حيث
مسامهته يف تكوين الدخل الوطين ،وتوفري الدخل لنسبة كبرية من السكان ويف الرفع من متوسط نصيب الفرد من هذا
الدخل ،الذي يعترب من أهم املؤشرات اليت توضح النمو اإلقتصادي للبالد ،وجدير بالذكر أن هناك تطور للقيمة
املضافة للقطاع الفالحي الذي عرفت كذلك تزايد ملحوظا خالل الفرتة  9001-9000بنسبة منو تقدر ب ــ:
 % 90.72فإن دل هذا فإمنا يدل علي إسهامات القطاع الفالحي يف خمتلف جماالت االقتصاد خارج قطاع
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احملروقات اليت ميكن حصرها يف اجملاالت الرئيسية التالية ،اإلسهام يف اجملال اإلنتاجي ويف اجملال السوقي ،ويف اجملال
املوردي وكذلك اإلسهام باملواد اخلام ،وتكون نتيجتها النهائية زيادة الدخل الوطين ورفع مستوى املعيشة للفرد.
.5الخاتمة:

إن القطاع الزراعي باجلزائر يتوفر على مقومات تنموية للقطاع الفالحي متكنه من الوصول ايل التنمية اإلقتصادية
تتمثل يف املوارد طبيعية)أراضي وموارد مائية(وموارد بشرية هامة غري مستغلة ،وثروات حيوانية ونباتية ميكن اإلعتماد
عليها واستغالهلا يف زيادة اإلنتاج الزراعي أفقيا أو عموديا ،بالتوسع يف استخدام التكنولوجيا احلديثة يف جماالت
إستغالل األراضي والري والبذور والشتالت احملسنة وراثيا ،واستخدام السالالت احليوانية اجليدة ،ولقد إهتمت الدولة
بتنمية القطاع بإتباع عدة سياسات للدعم ،متاشيا واإلصالحات اإلقتصادية اليت عرفتها البالد بداية من التسعينات،

من خالل تطبيق املخطط الوطين للتنمية الفالحية بإنشاء جمموعة من الصناديق الفالحية اليت تعمل على دعم القطاع
الفالحي ،وخاصة إلنتاج املواد الغذائية األساسية(احلبوب واحلليب( ،واستصالح األراضي عن طريق االمتياز ،مث
تطبيق املخطط الوطين للضبط والتنمية الفالحية بداية من سنة  9009الذي أعطى إهتماما لدعم مجيع النشاطات
والفروع الفالحية دون إستثناء ،عن طريق تقدمي العديد من أشكال الدعم اليت إعتمدهتا جمموعة الصناديق اليت
أنشأت هلذا الغرض .من خالل حتليلنا ملوضوع الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:
أ.ميثل القطاع الفالحي إحدى أقطاب التنمية اإلقتصادية ،واليت تعين إستخدام املوارد املتاحة طبيعية وبشرية ومالية
وتكنولوجية ،إلحداث زيادة متوالية يف اإلنتاجية .واإلنتاج الزراعي يؤدي إىل زيادة يف الدخل الوطين وحتقيق مستوى
معيشي مرتفع إلفراد اجملتمع.
ب.تكمن أمهية القطاع الفالحي يف التنمية االقتصادية يف تنمية الروابط األمامية واخللفية اليت تشكلها مع بقية
القطاعات األخرى ،من خالل إستخدام خمرجات القطاعات الصناعية والتكنولوجيا يف القطاع الزراعي ،واستخدام
خمرجات القطاع الزراعي يف الصناعات الغذائية والتحويلية كمواد خام أولية ،كما يساهم يف توفري املوارد النقدية من
خالل التجارة الداخلية واخلارجية ،اليت ختدم إحتياجات التنمية اإلقتصادية ،مما ينعكس يف النهاية على زيادة الدخل
الوطين ويف نصيب الفرد منه ،ويف زيادة حجم اإلدخار ومن مث حجم اإلستثمار.
ج.ال تقوم التنمية الزراعية واالقتصادية إال علي وجود سياسة زراعية وطنية ،تشمل سياسة اإلنتاج اليت هتدف إىل
زيادة اإلستثمار الزراعي ،إلستغالل كل اإلمكانيات املتاحة لتحسني اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج ،وسياسة سعرية هتدف
إىل حتقيق أحسن األسعار للمنتجات الزراعية ،وسياسة تسويقية تستهدف حتقيق ميزات نسبية هلذا اإلنتاج ،وسياسة
جتارية تستهدف تصريف املنتجات الزراعية وتوفري مستلزمات اإلنتاج الزراعي.
يواجه القطاع الزراعي اجلزائري حتديات كبرية يف حالة اإلنضمام إىل املنظمة العلمية للتجارة ،يف إطار إتفاقية
الزراعة واإلتفاقيات ذات الصلة بالتجارة الزراعية ،خاصة يف جمال النفاذ إىل األسواق الدولية واملواصفات واجلودة
ومعايري الصحة والصحة النباتية ،واملنافسة احلادة للسلع الزراعية املستوردة للسلع احمللية؛ ملواجهة هذه التحديات جيب
إستغالل اإلمكانيات اهلائلة غري املستغلة يف القطاع الزراعي ،وزيادة حجم اإلستثمارات احمللية واألجنبية ،والعمل على
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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حتسني معايري الصحة والصحة النباتية واملواصفات واجلودة ،واستغالل امليزة النسبية اليت تتمتع هبا بعض املنتجات
الزراعية ،وزيادة القدرة التنافسية هلذه املنتجات ،باإلضافة إىل اإلنضمام إىل التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية والدولية
واإلتفاقيات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.
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