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  : مقدمة
تحتل الزراعة مكانة بالغة األهمية في اقتصاديات الدول النامية، فهي تعتبر بالنسبة لمعظم 
هذه الدول الممول األول للناتج القومي المحلي، وبالتالي فهي المورد الرئيسي للدخل كمـا أنهـا   

لناميـة وعلـى   المصدر الرئيسي للعمالة، وعليه فإن المحافظة على قطاع الزراعة في الـدول ا 
الموارد األساسية لمكوناته، تعتبر أمرا ضروريا، خصوصا إذا علمنا أن الدول المتقدمة تسـعى  
باستمرار لمحاربتها ومنافستها في مجال التجارة الخارجية واألسعار، سواء كـان ذلـك بطـرق    

عـات  انفرادية أو ضمن أطر رسمية كمنظمة التجارة العالمية وما إلى ذلك من تنظيمـات وتجم 
، إقليمية أو دولية، وفي الجزائر يحتل القطاع الزراعي مركزا مهمـا  جمهوريةعديدة سواء كانت 

تين االقتصادية واالجتماعية، وبالرغم من األهمية الملموسة لهذا يفي البنيان االقتصادي من الناح
متواضـعة  القطاع، فإن القصور الذي اتسم به دور هذا القطاع يظهر جليا من خالل مسـاهمته ال 

، حيث مر القطاع الفالحي في الجزائـر بتغيـرات   )م٢٠٠٨غربي، (في الناتج المحلي اإلجمالي
جذرية منذ االستقالل إلى المرحلة الحالية ترتب عنه تطور غيـر متجـانس حسـب المنـاطق     
الجغرافية، مما ادى إلى بروز فوارق واضحة من حيث الكم والكيـف علـى مسـتوى اإلنتـاج     

لوضعية كانت تخضع إلى عدة عوامل منها التاريخية والطبيعيـة واالقتصـادية،   الزراعي هذه ا
فالعامل التاريخي والمتمثل في السياسات المتعاقبة على هذا القطاع بداية مـن مرحلـة التسـيير    

التجديد الريفي، والعامل االقتصادي يتمثل في الطلب المتزايد على هذه المنتوجـات   ىالذاتي حت
للنمو الديموغرافي والنزوح الريفي، إضافة للظروف الطبيعيـة المتمثلـة فـي     والذي جاء تبعا

العوائق المعروفة ونوعية األراضـي وتذبـذب التسـاقط ال سـيما فـي المحاصـيل الكبـرى        
إال أنه توجـد  منذ االستقالل ، وعلى الرغم من تشابه األهداف للبرامج المطبقة )م٢٠٠٩فرحات،(

، حتى فترة التسعينات وبروز التوجه الجديد م١٩٦٢بتداء من سنة كل مرحلة ا تسلبيات وإيجابيا
للدولة نحو اقتصاد السوق الذي جعل هذه األخيرة تفكر في إعادة بعث القطاع الفالحـي وإيجـاد   

 م،٢٠٠٥إلـى   م٢٠٠٠تنمية متوازنة للعالم الريفي، وهذا المسعى تم وضع برنامج يمتد من سنة 
، فسنحاول في هذه الدراسـة التعـرف   )P.N.D.A(مية الفالحيةاطلق عليه المخطط الوطني للتن

  على هذا المخطط ومدى مساهمته في التنمية المحلية في والية البرج في الجزائر 
  :إشكالية البحث

رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة الجزائرية من اجل النهوض بالقطاع الفالحـي  
االنتاج الزراعي والمساهمة في الدخل القـومي وتنميـة   وتأهيله ضمن سياسة تهدف إلى تكثيف 

المجال المحلي،  لكن المتتبع لشؤون هذا القطاع  يدرك الخلل الواضح في تسييره لغياب سياسـة  
فالحية في مستوى الطلب التي أغفلت دمج بعض المفاهيم المرتبطة بخصوصية  القطاع الفالحي 

ور هذا القطاع وبروز مؤشـرات سـلبية اجتماعيـة    الجزائري، هذه السياسة  أدت إلى تراجع د
واقتصادية  مثل الهجرة و تراجع دور القطـاع الزراعـي فـي التنميـة االقتصـادية، وفـي       

تم تأسيس المخطط الوطني للتنمية الفالحية الذي يهـدف إلـى إعـادة    ) م٢٠٠٥-م٢٠٠٠(الفترة
ا األخيـر المسـاهمة فـي    هيكلة القطاع الفالحي وعصرنته، ومن هذا المنطلق هل استطاع هذ
 تطوير الفالحة الجزائرية والتنمية المحلية على مستوى والية البرج؟

  : أسئلة الدراسة
 ماهي اإلمكانات الطبيعية والمؤهالت البشرية التي تتمتع بها والية البرج -
 ماهي أهداف ومحاور المخطط الوطني للتنمية الفالحية -
 ية الفالحية ما هي وسائل تنفيذ المخطط الوطني للتنم -
 ني للتنمية الفالحية في التنمية المحلية لوالية البرجطهل فعال ساهم المخطط الو -
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    :أهداف البحث
الهدف من الدراسة التعرف على مدى مساهمة المخطط الوطني للتنمية الفالحية في دعـم  

ية المحلية حصيلة التنمية المحلية ومدى فعالة هذا المخطط على القطاع الفالحي، باعتبار أن التنم
  الخ... مشاركة كل القطاعات من اقتصاد وتنمية بشربة وبيئة

  : فرضيات الدراسة
والية البرج ال تحتوي على مقومات طبيعية وبشرية للنهوض بالقطاع الفالحي والمساهمة في  -

 التنمية المحلية 
ني للتنمية الفالحية غياب إطار قانوني وتقني وتدعيم مالي ادى إلى فشل تطبيق المخطط الوط -

 في والية الرج 
لم يساهم المخطط الوطني للتنمية الفالحية في النهوض بالقطاع الفالحي ومـن ثـم بالتنميـة     -

 المحلية 
ساهم المخطط الوطني للتنمية الفالحية ولو بشكل جزئي في تطوير القطاع الفالحي في منطقة  -

  البرج 
  : منهجية الدراسة

لمنهج الوصفي التحليلي من حيث التعرف علـى إمكانيـات  واليـة    تعتمد الدراسة على ا
البرج طبيعيا وبشريا ثم تحليل برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية علـى مسـتوى منطقـة    

 ،التعرف على التنمية المحلية وأهـدافها  :الدراسة وبهذا قسمت الدراسة إلى عناصر أساسية أوال
تحليل برنامج المخطط الوطني للتنمية الفالحية  :ية البرج وثالثادراسة طبيعية وبشرية لوال :ثانيا

على مستوى منطقة الدراسة وفي األخير خاتمة شملت اهم االسـتنتاجات حـول تطبيـق هـذا     
 المخطط في المنطقة مع جملة من التوصيات  

  : حدود الدراسة
التي يمكن دراسته مـن   يعتبر موضوع التنمية الفالحية من المواضيع المهمة: الحدود النظرية -

 جوانب مختلفة وفي دراستنا حاولنا التركيز على دورها في التنمية المحلية  
 الدراسة الميدانية حول والية برج بوعرريج في الشرق الجزائري   :الحدود المكانية -
 م٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٠المخطط الوطني للتنمية الفالحية : الحدود الزمانية -

  : الدراسات السابقة
، في واليـة  )م٢٠٠٥-م٢٠٠٠(بعنوان تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية ة ماجستيررسال -

وكان الهدف من هذه جامعة قسنطينة،  ،م٢٠٠٦ قسنطينة، من إعداد الباحثة سلطانة كتفي،
 الدراسة تقييم نتائج المخطط الوطني للتنمية الفالحة على مستوى والية قسنطينة

الحليب في ظل المخطط الوطني للتنمية الفالحية بوالية قسنطينة  بعنوان إنتاجرسالة ماجستير  -
واقع التبعية االقتصادية، من إعداد الباحث فرحـات توفيـق،   وبين تحقيق االكتفاء الذاتي 

، وكان الهدف من هذه الدراسة تقيـيم إنتـاج الحليـب ضـمن     ، جامعة قسنطينةم٢٠٠٩
 المخطط الوطني للتنمية الفالحية 

 Analyse de la mise en œuvre du plan national deة الفرنسية تحـت عنـوان   غلدراسة  بال -
développement agricole dans la première tranche du périmeter de la mitidja oust  

algérie     من المعهد الوطني للفالحة )حديبي وأخرون(من طرف مجموعة من الباحثين ،
تقييم المخطط الوطني للتنمية الفالحيـة فـي منطقـة     ، وكان الهدف من الدراسةم٢٠٠٨

 المتيجة 
  :التنمية المحلية: أوال

 :مفهوم التنمية المحلية -١-١
ظهر مفهوم التنمية المحلية بعد ازدياد االهتمام بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة لتحقيـق  

ال تقـل أهميـة عـن     التنمية المستدامة على المستوى القطري، فالجهود الذاتية والجهود الشعبية
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الجهود الحكومية في تحقيق التنمية عبر مساهمة السكان في وضع وتنفيذ مشروعات التنمية، مما 
يستوجب تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحسين نوعية الحيـاة مـن جميـع    

يث ألسـلوب  هي مفهوم حـد " ، ومن بين تعاريف التنمية المحلية )م٢٠١٢بن الطاهر، "(نواحيها
العمل االجتماعي واالقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس و قواعد، من منـاهج العلـوم   
االجتماعية واالقتصادية وهذا األسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري فـي طريقـة التفكيـر    

أن يكون ذلك الوعي قائما على أساس على والعمل والحياة، عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية 
المشاركة في التفكير واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المسـتويات  

مجمـوع  "، وحسب هيئة األمم المتحدة فإن التنمية المحلية هـي  )م١٩٩٣التابعي،(  عمليا وإداريا
ل العمليات التي يمكن بها توحيد جهود األهالي مع السلطات الحكومية من أجل تحسـين األحـوا  

ومـن خـالل    )م٢٠٠٣طلعـت محمـود،  (االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية 
التعاريف السابقة فإن التنمية المحلية عبارة عن أسلوب عمل جماعي، إلحداث تغيير هذا التغييـر  
يكون إيجابي يشمل جميع جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية وفـق منهجيـة عمـل هـدفها     

المجتمع والرقي به إلى صف الدول المتقدمة والرفع من المستوى المعيشي للمـواطن،  النهوض ب
هذا العمل الجماعي  تتحد فيه الجهود الحكومية و األهلية وال يمكن للجهود الحكوميـة أن تقـوم   
وحدها بكل متطلبات التنمية وعملياتها، لذلك من الضروري مشاركة المواطنين في وضع وتنفيذ 

أن مشاركة المواطنين تعتبر من الممارسة الديمقراطية للحرية بجانبيهـا السياسـي   الخطة حيث 
  .واالجتماعي

  : أهداف التنمية المحلية -٢-١
  )م٢٠١٢بن الطاهر ،( :أما من حيث األهداف المرجوة منها فإن التنمية المحلية تهدف إلى

لنهـوض بهـذه   تطوير عناصر البنية األساسية كالنقل والمياه والكهربـاء، حيـث يعتبـر ا    -
 القطاعات أساسا لعملية التنمية ولتطوير المجتمع المحلي 

زيادة التعاون والمشاركة بين السكان مما يساعد في نقلهم من حالة الالمبـاالة إلـى حالـة     -
 المشاركة الفاعلة 

زيادة حرص المواطنين على المحافظة على المشروعات التي يساهمون في تنفيذها  فمنطلق  -
لية، إذن هو مبدأ البناء من أسفل بأن نجعل من تنمية الجماعات المحلية، نقطة التنمية المح

االنطالق األساسية لتنمية المجتمع، ألن التنمية هي عملية شاملة لمختلف أوجه النشاط في 
المجتمع تتكامل فيها كل العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيـة واإلداريـة   

كل القطاعات، وهي مفهوم كلي وشامل يتضمن تثمين اإلمكانيات الذاتية بمعنى أنها تشمل 
المتوفرة لالقتصاد الوطني وتعتمد على نوعية اإلنسان ألنه أساس التغيير والتنظيم والتحكم 

 في الوسائل المتاحة
  :   االمكانات الطبيعية والمؤهالت البشرية لوالية برج بوعرريج: ثانيا

  : والجغرافيالموقع اإلداري  -١-١ 
 ٣٩٢.٢٥٢تتربع على مسـاحة تقـدر بــ     ،١٩٨٤ فبراير ٠٤تأسست والية البرج في 

بلدية، تقـع فـي    ٢٣و  دائرة١١ وإداريا من مركز الوالية و هي برج بوعريريج  نهكتار تتكو
من مساحة التراب الوطني ، يحـدها   ١/٦٠٠الشرق الجزائري و في الجانب الغربي منه، وتمثل 

، ومن الجنوب والية المسيلة، شماال والية بجايـة و مـن   )٠١خريطة رقم (سطيف شرقا والية 
درجة شماال ، وخطي °٣٧و °٣٥الغرب البويرة و جغرافيا تقع والية البرج مابين دائرتي عرض

الخريطـة  (خط غرينتش ، تنتمي إلى إقليم السهول العليا الشـرقية   ىدرجات شرقا عل ٥و٤طول
و من الجنوب بجبال المعاضـيد  ) جبال البيبان( بسلسلة األطلس التليمحاطة من الشمال ) ٢رقم 

  .ومن ناحية الشرق بسهول سطيف
  : اإلمكانات الطبيعية -٢-١ 

   تنوع في التوزيع مع سيطرة مجال السهول :التضاريس   - أ
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، نجد أربع وحدات طبيعية تغطي )٠٣(و الخريطة رقم ) ٠١(حسب معطيات الجدول رقم 
ي السهول، الجبال، أقدام الجبال والسهوب، تختلف فيما بينها فـي المسـاحة و   مجال الوالية و ه

مـن مسـاحة الواليـة بمقـدار      %٥٠التوزيع، ففي المرتبة األولى، نجد السهول التي تغطـي  
هكتار، تكون رواقا يمتد من الشرق حتى الغرب بحيث يحتل وسط الوالية، بينما نجد  ١٩٦١٢٦

مـن   %٢٦هـ بنسبة  ١٠١.٩٨٥لجبال التي تشكل مساحة ال بأس بها في المرتبة الثانية أقدام ا
تنتشر في الجهة الشمالية لسلسلة  ،) م٩٠٠-٦٠٠(إجمالي مساحة الوالية، ذات ارتفاع يقدر مابين

البيبان و في الجهة الجنوبية لسلسلة المعاضيد، ثم المنطقة الجبلية التي تحتل المرتبة الثالثة بنسبة 
 م١٨٨٥هـ حيث نجد أعلى قمة تصل إلى  ٨٢.٣٧٣ية و بمساحة تقدر بـمن مجال الوال %٢١

وهذه السالسل الجبلية هي نوعين، سلسلة جبال البيبان في المنطقـة  ) بلدية تاغاليت (بجبل الثلج 
الشمالية، تمتد من الشمال الشرقي حتى الجنوب الغربي و سلسلة جبال المعاضيد، تقع في الجهـة  

في المرتبة األخيرة منطقة السهوب تقع في الجهة الغربية للوالية ذات انتشار الجنوبية للوالية، و 
  .من إجمالي مساحة الواليةھـ ١١.٧٦٨أي بمساحة   %٣قليل تشكل نسبة 

  "توزيع تضاريس والية البرج  " :)١(جدول رقم     

  التوزيع الجغرافي  %النسبة   )هـ(المساحة   التضاريس

  ٥٠  ١٩٦.١٢٦  السهول
لبيبان من الغرب حتى عين زادة في الشرق وفي سلسلة ا

  الجنوب و الشمال تحدها سلسلة المعاضيد و جبال ثنية النصر
  الجهة الشمالية لجبال البيبان و الجهة الجنوبية لجبال المعاضيد  ٢٦  ١٠١.٩٨٥  أقدام الجبال

سلسلة جبال البيبان في الشمال، المعاضيد الجهة الجنوبية   ٢١  ٨٢.٣٧٣  الجبال
  لشرقيةا

  الجهة الجنوبية الغربية  ٣  ١١.٧٦٨  السهوب
  /  ١٠٠  ٣٩٢.٢٥٢  المجموع

  ٢٠٠٤مديرية التجهيز والتهيئة العمرانية لوالية البرج :المصدر
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  انتشار واسع للمناخ الشبه الرطب ذو الشتاء الدافئ: المناخ   - ب
به رطب ذو شـتاء  يتميز مناخ المنطقة بالتنوع حيث نجد أربعة نطاقات مناخية، المناخ الش

تسـاقط  بارد ينحصر تواجده في المنطقة الجنوبية على مستوى المرتفعات الجبلية ، تتراوح كمية 
، يتميز بالرطوبة و شتاء بارد قليل االنتشـار فـي الواليـة،    ) ملم ٨٠٠-٥٠٠(بين  ما األمطار

لة جبـال البيبـان    والمناخ الشبه رطب ذو شتاء دافئ ينتشر في المنطقة الشمالية التي توافق سلس
، يتميز بالرطوبة و شتاء دافئ، المنـاخ الشـبه   ) ملم ٦٠٠-٤٠٠( ما بين تساقط األمطاركمية 

الجاف ذو شتاء دافئ ذو انتشار واسع أغلب مجال الوالية خاصة الناحيـة الغربيـة ، يتـراوح    
ا المنـاخ  ، تتميز بمناخ شبه جاف و شتاء دافئ، وأخير)ملم ٨٠٠-٣٠٠(بين  ما تساقط األمطار

قليل االنتشـار مقارنـة مـع    ، النصف جاف ذو شتاء دافئ ينحصر تواجده في المنطقة الجنوبية
  ).ملم ٤٠٠-٣٠٠(بين  ما تساقط األمطارالنطاقات األخرى ، يتميز بشتاء دافئ، وكمية 

  هامة لكنها غير مجندة : الشبكة الهيدروغرافية -ج
منها الموارد المائية السطحية، والتي  تتمثل تحتوي منطقة الدراسة على موارد مائية هامة 

أساسا في بعض األودية الرئيسية مثل واد لقصب في الجنوب الذي يمول سد لقصب باإلضـافة  
إلى بعض  األودية األخرى مثل واد الجعافرة في الشمال و واد ثنية النصر فـي الغـرب، كمـا    

دود ترابية ، سد عـين زادة الـذي   تحتوي المنطقة على سد كبير و هو سد عين زادة و ثالث س
الموارد المائية الباطنية  وتتمثل في ستة ينابيع منها ثالثة ينابيع  ٣مليون م ١٢٥تصل طاقته إلى 

ث ،منبـع اليشـير   /ل ١٧ث، منبع راس الواد طاقتـه  /ل١٠حارة و هي، منبع الحمادية طاقته 
هير، الماين، المنصورة، وتساهم هذه ث والينابيع الحارة تتواجد في كل من بلدية، الم/ل٠٢طاقته 

الينابيع خاصة بتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب و من جهة أخرى الينابيع الحارة تسـتخدم  
  .للحمامات

 : المؤهالت البشرية -٣-١
 تزايد غير مستقر: تطور حجم السكان  - أ

  "م٢٠٠٨-١٩٦٦تطور سكان والية البرج من " :)٢(جدول رقم

  ٢٠٠٨  ١٩٩٨  ١٩٨٧  ١٩٧٧  ١٩٦٦  السنة

  ٦٩٨٥٨٥  ٦٢٣٠٠٩  ٤١٦٦١٥  ١٧٦١١٧  ١١٦٦١٦  )ن(عدد السكان
  م٢٠٠٨الديوان الوطني لإلحصاء  :المصدر  

يمكن تقسيم تطور حجم سكان والية البرج إلى عدة مراحل حسب معطيات الجدول رقـم  
، ليرتفع عدد السـكان  م١٩٦٦نسمة في سنة  ١١٦٦١٦قدر عدد سكان والية البرج بـ  ، )٠٢(

نسـمة وهـي    ٥٩٥٠١، ويمثل الفارق بين التعدادين بـ م١٩٧٧نسمة في سنة  ١٧٦١١٧إلى 
 ٢٤٠٤٩٨ساكن أي بزيـادة   ٤١٦٦١٥نسجل م ١٩٨٧زيادة ضعيفة في هذه الفترة ، وفي سنة  

ساكن وهذه الزيادة معتبرة مقارنة مع الفترة السابقة فقد قدر الفارق في الزيادة بأربع مرات على 
قدر عدد  م١٩٩٨م، وفي سنة ١٩٨٤الفترة السابقة، فهذه الفترة تزامنت مع الترقية اإلدارية لسنة

، م٢٠٠٨نسمة، وفي سنة  ٢٠٦٣٩٤ساكن وبفارق قدر بـ ٦٢٣٠٠٩سكان منطقة الدراسة بـ 
م تشهد الوالية زيادة معتبرة في حجم السكان حيث قدر العدد اإلجمالي للسكان في هـذه الفتـرة   ل

نسمة وهي زيادة ضعيفة مقارنـة مـع الفتـرات     ٧٥٥٧٦نسمة أي بزيادة قدرها  ٦٩٨٥٨٥بـ
السابقة بسبب وجود  هجرة سكانية ، فالموقع اإلداري والجغرافي وأساليب التنمية كلها عوامـل  

  تهميش هذه البلديات ساهمت في 

 تتناقص كلما اتجهنا من مركز الوالية نحو األطراف : الكثافة السكانية-ب
يختلف توزيع الكثافة السكانية من بلدية إلى أخرى ومن وسط طبيعي إلى أخر، الخريطـة  

، تتركز الكثافة السكانية العالية في وسط الوالية أي في المنطقة السهلية حيث قدرت بـ )٠٤(رقم
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كلم مثل بلدية البرج وبلدية راس الواد وبلدية أوالد دحمان، بينما نجـد البلـديات   /ن ٢٠٨٨.٥٦
، تقع هي األخرى فـي المنطقـة السـهلية    )٢كلم/ن ٢٠١.٥٠-٢٩٣.٢٩(ذات الكثافة المتوسطة 

بالقرب من مركز الوالية، أما البلديات ذات الكثافة الضعيفة  والضعيفة جـدا فأغلبهـا بلـديات    
مثـل  . تقع على أطراف الوالية وتمثل المناطق الجبلية سواء كانت الشمالية أو الجنوبيةحدودية 

  . بلدية ثنية النصر، أوالد سيدي إبراهيم، تافرق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفالحية في والية البرج: ثالثا
  : المخطط الوطني للتنمية الفالحية -١-٣
  :طني للتنمية الفالحيةتعريف المخطط الو  -  أ

قصـد  ، المـالي والنظـامي  الدعم التقني و التكوينعبارة عن آلية خاصة ترمي إلى ترقية 
الوصول إلى بناء فالحة عصرية ذات كفاءة من خالل المحافظة والحماية واالستغالل العقالنـي  

الموجـودة  كذلك عن طريق استصالح األراضي واالستغالل األفضل للقدرات  للموارد الطبيعية،
  )م٢٠٠٦كتفي، (

  :أهداف المخطط الوطني  - ب
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  الحماية واالستغالل العقالني والدائم للموارد الطبيعية  -١
 االندماج في االقتصاد الوطني  -٢
 التخصص اإلقليمي لإلنتاج الفالحي -٣
إعادة هيكلة المجال الفالحي وإعادة االعتبار وتأهيل الموارد الطبيعية لمختلف جهـات   -٤

 الوطن
 جية وزيادة حجم اإلنتاج الفالحيتحسين اإلنتا -٥
 تحسين ظروف الحياة ومداخيل الفالحين  -٦
 )تصريف و تكييف اإلنتاج  التموين،(تحرير المبادرات الخاصة على مستوى  -٧
 ترقية وتشجيع االستثمار الفالحي  -٨
  )م٢٠٠٦كتفي،(تحسين التنافس الفالحي ودمجه في االقتصاد العالمي  -٩

  :محاور المخطط الوطني   -ج
 حور األولالم:  
 البرامج الموجهة إلعادة تأهيل وعصرنة المستثمرات الفالحية وتربية المواشي   -
  برنامج تكثيف اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية  -
 برنامج تكثيف أساليب اإلنتاج  -
 برنامج تطوير اإلنتاج الفالحي  -
  برنامج دعم االستثمار على مستوى المستثمرة الفالحية  -
 المحور الثاني:  

  ليةببرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى حماية البيئة وتثمين المناطق الجال -    
  برنامج التشغيل الريفي  -    
  برنامج استصالح األراضي عن طريق االمتياز  -    
  برنامج المحافظة وتنمية الصحراء  -    

  :و قد سطرت أهداف المخطط حسب برامجه لتحقيق ثالث مهام أساسية وهي
األمن الغذائي الذي به تمكين كل مواطن بدون تمييز من اقتناء الموارد الغذائية حسـب   تحقيق -

  المعايير المتفق عليها دوليا أي حسب الكيف والكم الذي يرغب فيه 
تنمية المنتجات الفالحية وذلك من خالل تثمين القدرات والطاقات الوطنية الكامنـة والـتحكم    -

  أكثر في العوائق الطبيعية 
تحضير الفالحة الجزائرية لالندماج في االقتصاد الدولي واالنضمام إلـى المنظمـة العالميـة     -

  للتجارة 
  :وسائل تنفيذ المخطط الوطني للتنمية  -د

 الجانب المالي:  
  :FNRDAالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية  -

طـار تطـوير   هدفه تدعيم االسـتثمارات فـي إ   م٢٠٠٠أنشا بموجب قانون المالية لسنة  
الفالحة وتمويل الفالحين وأهم النشاطات التي من دعم الصندوق هي، تطوير اإلنتاج واإلنتاجيـة  
،تثمين المنتجات الفالحية، التسويق والتخزين والتصدير، تطوير الري الفالحي، حمايـة وتنميـة   

أسـعار المنتجـات   الفالحين، دعم  لالثروات الحيوانية والنباتية، المخزون األمني، حماية مدا خي
  . الطاقوية المستعملة في الفالحة، تخفيض نسب فوائد القروض الفالحية

  :صندوق االستصالح عن طريق االمتياز -
هدفه تنشيط استعماله عبر الشـركة المعرفـة بتسـمية     م١٩٩٨أنشا بموجب قانون المالية لسنة 

  .GCAالعامة لالمتيازات الفالحية 
  :قتصاديةالقرض الفالحي والتأمينات اال -
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تتمثل مهامه أساسا في إنجاح البرامج الفالحية وفق ثالث أبعاد وهـي هيئـة لالقتـراض    
   .،التامين االقتصادي ، محاسب للصناديق العمومية

  :األجهزة المنفذة للمخطط الوطني للتنمية الفالحية   -هـ
نا الصندوق الوطني وأهمها مديرية المصالح الفالحية، والغرفة الفالحية والناحية المالية لدي

  .للتعاون الفالحي بنك الفالحة والتنمية الريفية
  
  

  : دور المخطط الوطني للتنمية الفالحية في التنمية المحلية في والية البرج  -٢-٣
  :حماية الموارد والمنتوج -١-٢-٣ 

 :إعادة تأهيل وتثمين األراضي ذات محدودية اإلنتاج عن طريق  -  أ
  هـ ١٢٥٩لى توسيع المساحات الزراعية ع -
 هـ ٢٩٦٦توسيع مساحة األشجار المثمرة على  -
 هـ١٤٦٦١توسيع المساحة الزراعية المسقية على  -
 هـ  ٨١٨٩٢تكثيف الحبوب على مساحة  -
 محيط خاص باألشجار المثمرة  ٢٣إنشاء -
 هـ  ٥٢٠٠عملية تشجير وإعادة تأهيل  -
 : تأهيل المستثمرات الفالحية  - ب
 هـ ١٠٣٥٥٩إنشاء مستثمرات فالحية على مساحة  -
 : حجم االستثمار -ج    

 د ج ٥.٨١١.٦٢٤.٠٠٠مشروع بمبلغ إجمالي قدر بـ  ٤٩٤٣اعتماد  -
 : تطوير الهياكل القاعدية الفالحية -د   

 هـ  ٧٢مشاتل على مساحة  ٨إنشاء  -
 مصدر مائي  ١٣بئر عميق وتهيئة  ١٦٥إنجاز  -
 تجهيز للضخ  ٣١٥حوض مائي و  ٤٢٠إنشاء  -
 ألشجار المثمرة محيط خاص با ٢٣إنشاء -
 كلم ٣٥تهيئة الطرق على مسافة  -
 إنشاء غرف التبريد  -
 مكاتب دراسات  ٨إنشاء  -
  وحدات لألبقار  ٦إنشاء  -

  :المساهمة في اإلنتاج المحلي النباتي والحيواني -٢-٢-٣ 
 ):م٢٠٠٥ -٢٠٠٠(  تطور إنتاج المحاصيل الزراعية لوالية البرج للفترة  -  أ

  "لوالية البرج ) م٢٠٠٥-٢٠٠٠(لمحاصيل الزراعية تطور إنتاج ا": )٣(جدول رقم 
  أشجار مثمرة  أعالف  بقـول جافة وخضراوات  حبوب  السنوات
٧٣٩٩٩  ١٧٩٠٠  ٩٨٥٥٥  ١٣٧٥٠٥  ٢٠٠٠  
٥٩٩٥١  ١٠٥٣٤٢  ١٣٤٠٩٣  ٤٩٢٢٩٠  ٢٠٠١  
١٠٦٩١٧  ١١٢٢٤  ٦٣٢١٤  ٢٢٤٥٠  ٢٠٠٢  
١٥٤٧٠٤  ٣٠٥٧٨٠  ١٠٣٩٥٠  ١٠٤٣٨٠٠  ٢٠٠٣  
١٢٢٣٠٠  ٤٠٢١٧٠  ٨٠١٠٠  ٩٣٨٠٠  ٢٠٠٤  
١٠٠٢٠٠  ١٤٠٢٥٠  ٩٣١٠٠  ١٠١١٣٩  ٢٠٠٥  

  م٢٠١٠مديرية الفالحة لوالية البرج : المصدر
  

  "لوالية البرج ) م٢٠٠٥-٢٠٠٠(تطور إنتاج المحاصيل الزراعية ")  ١(شكل رقم  
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، سجل محصول الحبوب أكبر إنتـاج لـه   ) ١(حسب معطيات الجدول الثالث والشكل رقم 
ق، وفيما يخـص   ٢٢٤٥٠م، بـ ٢٠٠٢وأقل إنتاج له سنة  ق١٠٤٣٨٠٠، بـ م٢٠٠٣في سنة 

ق،  ١٣٤٠٩٣بـ  م،٢٠٠١البقول الجافة والخضروات سجل هذا المنتوج أكبر قيمة له في سنة 
م، ٢٠٠٣ق، وبالنسبة لمنتوج األعالف سجل أكبر قيمة له في سنة ٦٣٢١٤وأقل قيمة له في سنة 

وفي األخير األشـجار المثمـرة،    ،ق١١٢٢٤م، بـ ٢٠٠٢ق، وأقل قيمة في سنة  ٤٠٢١٧٠بـ
، بــ  م٢٠٠١ق، وأقل منتوج في سنة ١٥٤٧٠٤م، بـ ٢٠٠٣التي سجلت أكبر منتوج في سنة 

ق، ومن خالل هذه المعطيات نستنتج التذبذب في اإلنتاج من سنة إلـى أخـرى، مـع     ٥٩٩٥١
  .تطور ملحوظ في منتوج األشجار المثمرة

 )م٢٠٠٥-٢٠٠٠(لفترةتطور اإلنتاج الحيواني  لوالية البرج ل  - ب
  لوالية البرج ) م٢٠٠٥-٢٠٠٠(توزيع اإلنتاج الحيواني : )٤(جدول رقم 
  عسل  البيض  الحليب  لحم أبيض  لحم أحمر  السنوات
٨٦١٠  ١٢٦٩٤٨٠٠٠  ٢٦٨٩٦٠٠٠  ٣٠٣٦٢  ٣٥٩٧٦  ٢٠٠٠  
١٦٤٠٠  ١٥٥٨٨٧٠٠٠  ٢٧٧٢٨٠٠٠  ٢٨٧٠٢  ٤١٤٦٠  ٢٠٠١  
١١٠٠٠  ١٦٤٦٧٥٠٠٠  ٢٤٦٢٧٠٠٠  ٤٤٢٤٤  ٤٨٤٦٥  ٢٠٠٢  
٣٦٦٠٠  ١٩٢٨٧٠٠٠٠  ٢٩٧٢٦٠٠٠  ٤٨٩٦٠  ٤٨١٩٠  ٢٠٠٣  
٣٧٩٠٠  ٢٠٠٦١٥٠٠٠  ٣٠٨٠٧٠٠٠  ٤٩٢٠٠  ٤٧٨٠٠  ٢٠٠٤  
٣٨٥٠٠  ٢٣٨٠٣٦٠٠٠  ٣٦٥٠٨٠٠٠  ٥٣٨٤٠  ٤٨٢٠٠  ٢٠٠٥  

  م٢٠١٠مديرية الفالحة لوالية البرج: المصدر  

يتميز اإلنتاج الحيواني في المنطقة المدروسة بالتطور المستمر من سنة إلى أخرى، وهـذا  
، بحيـث انتقـل إنتـاج اللحـوم     )٣(و) ٢(، والشكل رقم )٤(ير إليه معطيات الجدول رقمما تش

م، كـذلك بالنسـبة للحـوم     ٢٠٠٢سنة  ق٤٨٤٦٥م، إلى ٢٠٠٠ق، سنة ٣٥٩٧٦الحمراء من 
، كما م٢٠٠٥ق سنة  ٥٣٨٤٠ق، ليرتفع اإلنتاج إلى ٣٠٣٦٢م، ٢٠٠٠البيضاء التي سجلت سنة 

، م٢٠٠٠ليب من سنة إلى أخرى حيث قدر اإلنتاج في سـنة  نسجل ارتفاع مستمر في إنتاج الح
وهذا ما ينطبق على إنتاج البـيض  م، ٢٠٠٥ل، سنة  ٣٦٥٠٨٠٠٠ل، ليسجل  ٢٦٨٩٦٠٠٠بـ 

بيضة سنة  ٢٣٨٠٣٦٠٠٠، إلى م٢٠٠٠بيضة سنة  ١٢٦٩٤٨٠٠٠الذي شهد زيادة مستمرة من 
يسجل كذلك معـدالت إنتـاج   ، وفيما يخص العسل و رغم حداثة المنطقة في إنتاجه فإنه م٢٠٠٥

 ٣٨٥٠٠ك ، ليرتفع اإلنتاج إلى  ٨٦١٠م، قدر اإلنتاج بـ ٢٠٠٠مستمرة من سنة إلى ففي سنة 
  .م٢٠٠٥ك، سنة 

  
  )"م٢٠٠٥-٢٠٠٠(تطور إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء في والية البرج للفترة" ) ٢(شكل رقم 
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  )"م٢٠٠٥-٢٠٠٠( الية البرج للفترةتطور إنتاج  الحليب والبيض في و)  "٣(شكل رقم 
  

  

  

  

  
  
  
  : التشغيل -٣-٢-٣

عدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار المخطط الـوطني للتنميـة الفالحيـة     :)٥(جدول رقم 
  لوالية البرج 

  

  المجموع  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  السنوات
  ٢٩٤٦٨  ٧١٥٩  ٤٨٢٤  ١٠٤٨٥  ٤٠٠٠  ٣٠٠٠  عدد العمال

  ٢٠٠٦حية لوالية البرجمديرية الفال: المصدر
، نالحظ أن المخطط الوطني للتنمية )٤(والشكل المرفق رقم ) ٤(انطالقا من الجدول رقم 

، م٢٠٠٠الفالحية ساهم في تغطية سوق الشغل على مستوى والية البرج حيث سجلنا في سـنة  
 ٧٠٠٠و منصـب شـغل   ١٠٤٨٥تم اسـتحداث   م٢٠٠٢، وفي سنة منصب شغل ٣٠٠٠توفير 
، ومن هذا المنطلق فلقد ساهم هذا المخطط فـي القضـاء علـى    م٢٠٠٤في سنة  شغل منصب

البطالة ولو جزئيا في منطقة الدراسة بتوفير عدد معتبر من مناصب الشغل والـذي يعـد أحـد    
المحاور األساسية التي جاء من اجلها المخطط الوطني للتنمية الفالحيـة، وتوزعـت مناصـب    

نام والدواجن، باإلضافة إلى استصالح األراضي باإلضـافة إلـى   الشغل على تربية األبقار واألغ
  .قطاعات الغابات 
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  : من أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة ما يلي
تتمتع والية البرج بإمكانيات طبيعية معتبرة، تتمثل في تنوع األوساط الطبيعية وامتداد واسـع   -

من مجال الواليـة،   %٥٠طولي من الشرق إلى الغرب حيث تشكل  لمنطقة السهول بشكل
باإلضافة إلى الثروة المائية بوجود سد في المنطقة، وطبقات مناخية تساعد علـى تنويـع   

 الزراعات
ان من تعداد إلى اخر كتحتوي منطقة الدراسة على مؤهالت بشرية حيث نالحظ تزايد عدد الس -

 ة المنطقة السهليةمع تسجيل كثافات سكانية عالية خاص
شمل المخطط الوطني للتنمية الفالحية في والية البرج تقريبا جميع فروع النشاط الفالحي  من  -

 هياكل قاعدية، واستثمار والحفاظ على الموارد والمنتوج، وسوق الشغل 
نتائج ضعيفة بالنسبة لإلنتاج النباتي لمنطقة الدراسة حيث نالحظ تذبذب وعدم اسـتقرار فـي    -

دود النباتي وهذا ما يعني عدم فعالية تطبيق المخطط الوطني للتنميـة الفالحيـة فـي    المر
 والية البرج 

نتائج إيجابية بالنسبة لإلنتاج الحيواني لمنطقة الدراسة حيث نالحظ الزيادة في اإلنتاج من سنة  -
 إلى اخرى لجميع المنتجات 

ي توفير عدد مناصب شغل ال بـأس  ساهم المخطط الوطني للتنمية الفالحية في والية البرج ف -
 )م٢٠٠٤-م٢٠٠٠( به في الفترة

  : توصيات
 توسيع المساحات الزراعية خاصة المسقية  -
 دعم إنتاج بعض المحاصيل الزراعية مثل األعالف المرتبطة بتربية الحيوانات  -
 زيادة تدعيم الفالحين من طرف الدولة وتكوينهم تقنيا -
 )بهدف التخصص( بتقسيم المجال إلى مناطق متجانسةتحديد المؤهالت الزراعية للوالية  -
 تقييم دقيق للحاجيات المالية لكل فرع من فروع النشاط الفالحي -
 وضع مشاريع جوارية للتنمية الريفية من اجل التكفل األحسن للفالح  -
 توفير الشروط التقنية واالدارية لدخول البرنامج -
 فالحينتنظيم ايام دراسية وملتقيات وحمالت توعية لل -
  ال بد من مواصلة مجهودات التنمية لرفع مستوى الفالحة الجزائرية  -

  : المراجع
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 ٤٠٠، قسنطينة، الجزائر
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The Role of the National Agricultural Developement Plan in Local 
Developement in the Case of Algeria, the State of Willaya Bordj 
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Abstract: 

The agricultural sector Constitute a priority in the economic policies of 

Algeria since independence and highlights it through legislation and legal texts 

and changing real estate ownership experienced by this sector, professionals 

starting from the stage of self-governance in 1962 until the stage of the nineties 

the emergence of the National Plan for Agricultural Development, we will try in 

this study to identify the role of national Plan for Agricultural Development in 

local development at the level of the state of the bordj wilaya. 

Keywords: Local development - National Plan for Agricultural Development - Local 

resource-enploi- production 

 


