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  : الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة        

برنامج التجديد الفالحي والريفي باعتباره رؤية 
جديدة للسلطات المحلية بوالية أدرار إلنعاش 

اء القطاع الفالحي، وكذا انعكاسه على أد
 انتاج التمور.

وخلصت الدراسة إلى أن التطور        
في إنتاج التمور خالل الفترة  اإليجابي

جهود ال(، يمكن إرجاعه إلى 2016–2010)
المبذولة من قبل الدولة الستصالح األراضي، 
باإلضافة إلى زيادة عدد المستثمرات الجديدة 

 بوالية أدرار.
ـــال المفتاحيـــة: ديدددد تج تجديدددد فالحدددي  الكلم

انتدددداج تمددددور  إنعدددداش قطدددداع فالحددددي   ريفدددي 
 والية أدرار.

                   . JEL:  O12 , O1 صنيفل

Abstract :   

      This paper deals aims to shed light 

on the agricultural and rural renewal 

program as a new vision to the local 

authorities in the wilaya of Adrar for 

the recovery of the agricultural sector, 

as well as the impacts on the 

performance of the dates production. 

      The study found that the positive 

development of dates production for the 

period (2010–2016), due to the efforts 

of the state for land reclamation, and 

Development of the number of new 

investors in the wilaya of adrar. 

Key words : agricultural renewal, rural 

renewal, dates production agricultural 

development, the wilaya of adrar.  
JEL classification codes: O1, O12. 
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 .مقدمة
 لتنمية الريفيبرنامج التجديد الفالحي و  استحداث الثالثة شهدت الجزائر مطلع األلفية      

برنامج التجديد الفالحي ف. تنويع االنتاج الوطني للخروج من الريع النفطيالقطاع الفالحي و 
إلنتاج أحدث الوسائل  استخدامالجيد لموارد المواد الطبيعية مع  لالستغالل يهدف والريفي

ة ، والعمل على تنمية المناطق الجبليية للحصول أمن غذائي مستدامالفالح المحاصيل
 والسهوبية، والصحراوية. 

برنامج  يوفرها التي استفادت من المزايا التيتعتبر والية أدرار من المناطق الصحراوية     
، ومحصول الُتمور من بين الِثمار الهامة التي تُنتج على مستوى التجديد الفالحي والريفي

  :وفيما يلي نطرح التساؤل ،الوالية والتي يمكن أن تساهم في تنمية القطاع الفالحي بالوالية
خالل  ما هو حجم انتاج التمور في إطار برنامج التجديد الفالحي والريفي بوالية أدرار 

     ؟الفترة الخماسية للبرنامج
إنتاج في برنامج التجديد الفالحي والريفي  في تقييم مساهمةالبحث  وتكمن أهمية    

 المنهج الوصفي والتحليلي، باستخدام .لكينحاجات المسته ةتغطيل التمور في والية أدرار

  بالوالية. محافظة الغاباتو مديرية المصالح الفالحية إحصائيات  بتحليل
برنامج التجديد الفالحي والريفي  يمثل الهدف األساسي لهذه الدراسة في إبراز مساهمة     

  ل فترة الدراسة.خال انتاج التمورفي تنمية القطاع الفالحي من خالل تطور  بوالية أدرار
  :عالج إشكالية هذه الدراسة من خالل التطرق إلى المحاورنو 

 بالجزائر مدخل لبرنامج التجديد الفالحي والريفي .1
 سياق برنامج التجديد الفالحي والريفي ومفهومه 1.1
 مبادئ وأهداف برنامج التجديد الفالحي والريفي 2.1

 ج التمور بوالية أدرارتقييم برنامج التجديد الفالحي والريفي في انتا .2

 أهم إنجازال برنامج التجديد الفالحي والريفي بوالية أدرار 1.2
 .تطور انتاج التمور في إطار برنامج التجديد الفالحي والريفي بوالية أدرار 2.2
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 بالجزائر مدخل لبرنامج التجديد الفالحي والريفي .1
أولت لها  ت التنموية التييعد برنامج التجديد الفالحي والريفي من أهم االصالحا   

 بداية األلفية الثالثة.الجزائر أهمية بالغة في 
 سياق برنامج التجديد الفالحي والريفي ومفهومه 1.1 

 في ظروف اقتصادية خاصة. برنامج التجديد الفالحي والريفي ظهر
 سياق برنامج التجديد الفالحي والريفي 1.1.1 

الفالحي  لقطاع الفالحي، ومن أبرزها برنامج التجديدتم اعتماد عدة برامج لتنمية ا       
لتوجيه  2008والريفي، الذي استحدث في سياق  صدور قانون التوجيه الفالحي في أوت 

 القطاع الفالحي للمساهمة في جهود التنمية الفالحية والريفية المستدامة من خالل:

لقطاع الفالحي باعتباره قطاعا تمكين ا (2008،)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .امج ر المالية الالزمة لتجسيد وتنفيذ المخططات والب اتيجيا من المواردر است
 رع النموذجية ودعمها إلنتاج البذور والشتائل، زاإعادة االعتبار للم -
 وكذا الحيوانات النزوية اإلناث  -
لية عن طريق المح المحافظة على الخصوصيات الفالحية المحلية وتثمين المناطق -

 .اضير ات هذه األر تتناسب وقد اعية، وتكييف أنظمة إنتاجر ائط ز ر وضع خ
عادة تنظيم العقار  - السماح بتوسيع القدرة الفالحية وتثمينها بأعمال االستصالح وا 

 الفالحي 
المساهمة في ضبط المنتجات الفالحية من أجل حماية مداخيل الفالحين، والمحافظة  -

 ،المنتجات الفالحية األساسية خاصة فيلمستهلكين، ائية لر على القدرة الش
إلى عصرنة  باإلضافةات الفالحية، وتكثيف اإلنتاج الفالحي، ر ضمان عصرنة المستثم -

دماجها.وتكثيفها  اعية حسب الفروعر الصناعة الز   وا 
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 برنامج التجديد الفالحي والريفي مفهوم. 2.1.1
األمن الغذائي الوطني،  استدامةإلى  التجديد الفالحي محاولة الوصوليعتبر       

تعتبر محور هذه السياسة، حيث في المدى المتوسط تبحث في  استراتيجياتوالمتمثلة في 
التغيرات واآلثار المهمة في البنية التحتية التي تؤسس دعامة األمن الغذائي وتؤسس أيضًا 

ة التنمية وبروز حوكمة شراكة بين القطاع العام والخاص، لتأثير جميع الفاعلين في عملي
  . (2011،رياض طالبي) جديدة للفالحة واألقاليم  الريفية"

 الغذائي مسألة األمن حول وطني توافق تحقيق الفالحي على التجديد برنامج يقوم كما
 والطاقات، المبادرات إلى تحرير تستند كما االجتماعي، والتماسك الوطنية السياسة لضمان
 .الوطني االقتصاد عليها يحتوي التي الكبيرة القدرات ترجمةو  اإلنتاج جهاز عصرنة

 ( 2010الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، )
للفترة الخماسية ضمن تطوير قطاع الفالحة  الفالحي التجديد وقد رصد لبرنامج 

مليار دج سنويا،  200بمعّدل  مليار دج، 1000( مبلغ يقّدر ب  2014-2010)التنموية
 مليار دج سنويا من اجمالي البرنامج 60امج التنمية الريفية بمعدل ر قّدر نصيب ب حيث

 .(2014، انيرسفيان عم، خير الدين معطى هللا)
 كل يستهدف إدخال اصالحات ايجابية على مستوى الريفي التجديدأما برنامج        

 تتميز التي ناطقمال في يعيشون الذين وخاصة الريفي الوسط في وتعمل تعيش التي األسر

الجمهورية ) راء،الصح وب،هالس الجبال،ك أكثر بصعوبة اهفي إلنتاجا وأ المعيشة ظروف
  الريفية. التنميةلتحقيق  (2012الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

برنامج التجديد الريفي إلى ضمان التسيير الدائم للموارد الطبيعية وتكفل الفاعلين يهدف 
دان باألعمال التالية: حماية األحواض المنحدرة، تسيير وحماية الثروات في المي المحليين

التصحر، حماية الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية واستصالح  الغابية، مكافحة
وطني من خالل اتصالها  أصبح قطاعي فقط، بلبرنامج  البرنامج  هذا يعد ولم .األراضي
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ومصادقة الحكومة على المخطط جاءت في سياق  لوطنية،اوزارة ممثلة في اللجنة  21 دب
 60الجزائري الذي خصصت له وزارة الفالحة  مواصلة األهداف المسطرة للنهوض بالريف

الفالحي، في  المالي المخصص للقطاع % من الغالف20مليار دينار سنويا وهو ما يمثل 
ليار م 300التنمية الريفية  ن القطاعات األخرى مجتمعة خصصت لمخططأحين 
 .(2013 ،حفناويأمال )دينار
 التجديد الفالحي والريفي برنامج أهدافو  مبادئ 2.1
 بمجموعة من المبادئ. برنامج التجديد الفالحي والريفي تتميز

هم المبادئ التوجيهية أمن  :التجديد الفالحي والريفي برنامج آليال تنفيذو  مبادئ  1.2.1
 (2015بوسعدة سعيدة، ) :نذكر االتي الريفيو الفالحي التجديد برنامج التي جاء بها  

 .دعم شروط التنمية المنسجمة والمتوازنة -
 .قصاءومكافحة التهميش واإل االجتماعيدعم الترابط  -
 .الريف العمران و التكاملية ما بيندعم  -
 .تنظيم التآزر ما بين المشاريع والبرامج وتعاضد جهودها -
 .اهميةقحام المجتمع المدني ودعم السياسة التسإ -
بمن هو عرضة لذلك وال سيما في  دعم عمليات الالمركزية بحيث ال تلحق ضرراً  -

 .المناطق الريفية النائية جداً 
 .، والتمويلدعم المساواة والعدل في الحصول على الموارد الطبيعية -
 الريفيالفالحي و التجديد برنامج  تنمية لتحفيز األدوات المستعملة من طرف اإلدارة أما

 (2012الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ) ساسا ما يلي:تشمل أ
اإلطار التشريعي والتنظيمي والمعياري الذي يجب تكييفه مع السياسة الجديدة وتطويره  -

 .حسب الحاجيات الملقاة
 .ميكانيزمات التخطيط التساهمي والتمويل العمومي للقطاع الفالحي -
 .غذائيتدابير ضبط األسواق لضمان األمن ال -
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تنشيط الفضاءات المختلطة للبرمجة وتنسيق ومتابعة وتقويم السياسات والبرامج  -
 والمشاريع.
التجديد الفالحي برنامج تحقيق ل آليات تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي:كما تتمثل 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية )أربع برامج تستند على األدوات التالية:  فيوالريفي 

 (2012لشعبية، ا
نظام المعلومات لبرنامج دعم اإلنتاج الريفي، من أجل تقييم قدرات المجتمعات الريفية  -

 والمؤسسات المعنية بالمشاريع وتحديد نسبة نجاحها.
 النظام الوطني لدعم اتخاذ القرارات من أجل التنمية المستديمة، ألغراض التشخيص -

 والبرمجة لتنمية مختلف المناطق. 
أهداف  تحديدلءة للتنمية الزراعية، تم توقيعه مع مديريات المصالح الفالحية، عقد كفا -

 كل والية.  اإلنتاج سنويا وخصوصيات وقدرات
عقد كفاءة للتنمية الريفية تم توقيعه مع محافظات الغابات، والغرض منه تحديد  -

 ،(األسر) الريفية المعنية، تحديد المجتمعات الريفية التي يغطيها المشروع المساحات
المدمجة المشعرة  تقييم األداء يستند على عدد المشاريع الجوارية للتنمية الريفيةحيث 
  .والمنفذة

 أهداف برنامج التجديد الفالحي والريفي 2.2.1
لتحقيق االكتفاء الغذائي من خالل التنمية المتوازنة  برنامج التجديد الفالحي والريفييهدف 

 Ministère De) الثروات الطبيعية ومكافحة التصحر.لألقاليم الريفية، وحماية 

L’agriculture Et Du Développement Rural, 2013) 
 التجديد الفالحي :برنامج  1. 2.2.1
ومردود القطاع لضمان بصفة دائمة األمن الغذائي  االقتصادييركز على البعد      

 (2014سفيان عمراني، ) :إلىللبالد، حيث يهدف 
  .نتاجت اإلتعزيز قدرا -
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 االستراتيجية.ل والمنتجات ينتاج المحاصإزيادة  -
عرض المنتجات وضمان حماية مداخيل الفالحين واألسعار عند  واستقرارتأمين  -

  .الواسع االستهالكمن خالل نظام ضبط المنتجات الفالحية ذات  االستهالك
 عصرنة وتكييف التمويل والتأمينات الفالحية. -

 عمليا، تّم اعتماد ثالثة برامج عملية تتمثل فيما يلي: يد الفالحيبرنامج التجد ولتجسيد
 (2016بوعزيز ناصر، )

 إلنتاجيةاطالق برامج التكثيف والتحديث التي تهدف إلى زيادة اإلنتاج وا -
تطبيق نظام الضبط لتأمين وتثبيت عرض المنتجات الغذائية ذات االستهالك الواسع  -

 كالحبوب، الحليب.
 التجديد الريفي:ج برنام 2. 2.2.1

 يضمان التسيير الدائم للموارد الطبيعية وتكفل الفاعلين المحليين ف إلىهدف ي        
، مكافحة التصحرو  تسيير وحماية الثروات الغابية ،حواض المنحدرةالميدان بحماية األ

   .راضياأل واستصالحة الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية يحما باإلضافة الى

 ،حفناويأمال ) تم فتح مشاريع محلية للتنمية الريفية المتكاملة، تشمل ما يلي: كما

2013). 
عادة تأهيل القرى، مع تنويع األنشطة االقتصادية في المناطق الريفية   .تحديث وا 
 .حماية وتعزيز الموارد الطبيعية -
 العقالنيةومن أجل مزيد من  ،حماية وتعزيز الثروات الريفية الملموسة وغير الملموسة -

والفعالية سيتم في هذا اإلطار إعادة تركيز البرامج على حماية الموارد الطبيعية، 
 والصحراوية، بما في ذلك الغابات. السهلية

 في انتاج التمور بوالية أدرار تقييم برنامج التجديد الفالحي والريفي .2
، عالوة على فالحي والريفيبرنامج التجديد ال والية أدرار من تاستفاد ،كغيرها من الواليات

 ذات طابع فالحي ورعوي من الدرجة األولى.أن والية أدرار 
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 أهم إنجازال برنامج التجديد الفالحي والريفي بوالية أدرار  1.2
الفالحي  على واقع االنتاج برنامج التجديد الفالحي والريفي بوالية أدرار لتقييم نتائج    

يات المنجزة في إطار برنامج التجديد الريفي خالل الفترة العملخاصة انتاج التمور، ُنورد 
 فيما يلي:  2015 -2009
: 2015-2009 خالل الفترة مشروع مكافحة التصحر عن تنفيذ بطاقة تقنية 1.1.2

 (2017محافظة الغابات بأدرار، )

  مشروع 187عدد المشاريع المعدة:  -
  مشروع 30عدد المشاريع طور االنجاز:  -
  مشروع 115يع المنتهية: عدد المشار  -
  مشروع 42عدد المشاريع المغلقة:  -
  دج 1.213.472.386.77الغالف المالي المعتمد:  -
 .%63.35ي بنسبة أدج  768.718.923.42: االعتماداتاستهالك  -

 2015-2009 خالل الفترة مشروع مكافحة التصحرانجاز هداف أ 2.1.2
 .فالحية بواسطة الجريد الجافحماية النظام البيئي الواحاتي والمحيطات ال -
فك العزلة عن المجتمعات الريفية بشق مسالك فالحية وتحسين المستوى المعيشي  -

 .للفالحين من خالل خلق مناصب الشعل
 .المحلية اعةلصنل االعتبارحماية وتوسيع الغطاء النباتي للوالية مع إعادة  -
خالل إعادة من  واحالفي ال -الري الفالحي -حماية وتحسين موارد السقي 3.1.2 

نظام الفقدارة هو عبارة عن سلسلة من اآلبار المائية  ، حيث أنفقارات 07االعتبار لد  
مفصلة على النحو  ، المتصلة بعضها ببعض في طريقة تصاعدية وطريقة توزيعية للمياه

 (2017، والية أدراروالي  ) التالي:
 دنين  بلدية رقدددددان.إعادة االعتبار لفقارة " دادة فليح "  قصر تيما -
 إعادة االعتبار لفقارة " النهيل "  قصر سيدي وعلي   بلدية تمنطيط. -
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 إعادة االعتبار لفقارة " مددولددود "  قصر تيلولين بلدية انزجمير. -
 إعادة االعتبار لفقارة " تيوراغ "  قصر الشباني  بلدية زاوية كنتددة. -
 ر تاعرابت    بلدية رقددان.إعادة االعتبار لفقارة " ابنكددور "  قص -
 إعادة االعتبار لفقارة " تونيددن "  قصر لحمددر  بلدية اوالد عيسى. -
 إعادة االعتبار لفقارة " لكبيرة "  قصر مطارفددة بلدية مطارفددة. -

استصالح االراضي عن طريق الحيازة على الفالحي في  معطيال القطاع أهم 4.1.2
 (2017، والية أدراروالي  ) :(APFAالملكية العقارية الفالحية )

 6.051عدد المستثمرات الفالحية :  -
 هكتار18.205المساحة الفالحية المستغل :  -
 استصالح االراضي عن طريق االمتياز  -
 5832عدد المستثمرات الفالحية :  -
 هكتار2 582المساحة الفالحية المستغلة :  -
( في 2015-2009ج الخماسي)(، نالحظ أن القيام بالبرنام1من خالل الجدول رقم)    

بلدية أدى إلى إنجاز الكثير  28قصر بالنسبة لد  187إطار مكافحة التصحر لعينة تقدر بد
مشروع  115من العمليات التي كانت مجمدة من قبل في السنوات الماضية فقدرت بد 

في تطور بعض  2015إلى  2009منجز، فساهمت نتائج هذا اإلنجاز خالل الفترة 
 .بئر رعوي 54حوض مائي و 42كتطور مجال الرعي بإنجاز  ،المجاالت

 هم العمليال المنجزة لبرنامج التجديد الريفي تطور أ. 1جدول 
 (2015-2009)خالل الفترة 

 /2009 الوحدة العمليات
2010 

2011/ 
2012 

2013/ 
2014 

المجموع 
 2015إلى

عدد 
 البلديات

شق الطرق 
 الفالحية 

Km 29.2 0 0 29.2 2 

 U 8 46 0 54 5بار أ انجاز
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 رعوية
 انجاز

 ماء حواض أ
U 
 2م 50

10 35 0 45 8 

بار أانجاز 
 عميقة

Ml 0 3 0 3 3 

تثبيت الرمال 
  جاف الجريدب

Ha 101.8 12 60 173.8 16 

 U 31 14 0 45 29 الفقارة تهيئة
توسيع شبكة 

  الكهرباء
Km 2 0 0 57 8 

 الطاقة
 الهوائية

U 2 19 0 19 19 تركيب 

 :باالعتماد على ر: من إعداد الباحث صدالم
هم العمليات المنجزة لبرنامج تقرير تطور تقرير أ (،2016)محافظة الغابال لوالية أدرار
 .(2015-2009)التجديد الريفي خالل الفترة 

سواقي، وكذا  7شجرة مثمرة ووفرت لها  661أما في مجال الفالحة فتم غرس           
فقارة، كما تم إيصال شبكات الكهرباء إلى البلديات التي كانت تعاني  38ُرَد االعتبار لد 

نقص في الكهرباء، فنتج عن هذه التطورات تحسين في المستوى المعيشي للبدو الرحل، 
 29.2حية  للريف من خالل انجاز ُطرق قدرت بد وفك العزلة عن عدة مستثمرات فال

، فمن خالل هذه النتائج نالحظ أن هذا البرنامج كان في المستوى إلى حد ما، بغض 2كلم
النظر عن المشاريع التي لم تُنجز، إال أنه ساهم بشكل كبير بتوفير بعض اإلمكانيات  

 الالزمة لتنمية قطاع الفالحة لدى سكان الريف.
 :نتاج التمور في إطار برنامج التجديد الفالحي والريفي بوالية أدرارتطور ا 2.2
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 ،يسمح بنمو عدد كبير من المزروعات وخاصة المبكرات  مناخعلى  والية أدرار تتوفر 
 .كما تتربع الوالية على مناطق رعوية شاسعة بها ثروة حيوانية هامة

  .الفالحية المنتوجالباقي  مع مكونال القطاع الفالحي، وأهمية انتاج التمور 1.2.2

 ، حيثدرار على امكانات فالحية تؤهلها لكي تكون قطب فالحي بامتيازأوالية  تزخر
تتوفر على موارد مائية متمثلة أساسا في المياه الجوفية إضافة الى موارد مائية تقليدية 

 (2017 ،والية أدراروالي  ) يلي: ويتكون القطاع الفالحي من ما ،متمثلة في الفقارة
يتكون من مستثمرات فالحية تزيد مساحتها في غالب األحيان  القطاع الواحاتي : 1.1.2.2

وتعبير زراعة النخيل أساسية مع  ،ارةقعن واحد هكتار وتعتمد على نظام السقي بالف
، وفيما يلي البقول الجافة –الخضروات  –األعالف  –زراعات أخرى معاشيه كالحبوب 

 القطاع :المعطيات لهذا  أهم
 .21.233عدد المستثمرات الفالحية :  -
 .هكتار 16.992الساحة الفالحية المستغلة :   -

لى ما فوق إمن مستثمرات فالحية مساحتها من واحد  يتكون : قطاع االستصالح 2.1.2.2
يعتمد على طرق السقي الحديثة كالرش والتقطير من خالل ضخ المياه من  ،هكتار 500

من أهم المزروعات بهذا القطاع الحبوب، الخضروات المبكرة و  ادية.اآلبار العميقة والع
 والنخيل.، والموسمية

 دب 2016و 2015نها تناقصت خالل عامي أبالنسبة للمساحة المزروعة نالحظ  ماأ
ويمكن توضيح  ،رغم تزايد المساحة المسقية 2014% عما كانت عليه في عام  19.67

 الموالي: (1)هذه المعطيات من خالل الشكل رقم 
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 2015-2010المساحة المزروعة خالل الفترة .1الشكل

 
خالل  بيان (،2017)روالـي والية أدرا باالعتماد على:من اعداد الباحث   المصدر:
 .104، صاألمانة العامة، ، والية أدرار2016-2017

عام هكتار نهاية  383.615بلغت  ،المساحة الكلية المخصصة للزراعةوفيما يتعلق ب
مديرية ) هكتار17538أي بزيادة قدرها  2010هكتار عام  366077، بعدما كانت 2016

لى توسيع المساحة إدرار أتسعى مديرية الفالحة لوالية و  (،2016الفالحة لوالية ادرار، 
لى االعتماد على الفالحة خاصة إالكلية المخصصة للزراعة، خاصة مع توجه الحكومة 

ورفع معدل  ،جل احداث تنويع في االقتصاد الوطنيأيا من في الجنوب والهضاب العل
 .النمو خارج المحروقات

 التالي:    (2رقم) الجدول فيما بالنسبة للمحاصيل الزراعية فنوضح أهمها أ
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حيث بلغ  ،ولىألفي المرتبة ا يأتين إنتاج التمور أ(  نالحظ  2من خالل الجدول رقم )
وهذا نتيجة للدعم الفالحي  ،قنطار 756664، 2015-2010متوسط اإلنتاج خالل الفترة 

ات ن ننسى واحأدون  2004-2000شجار النخيل، خالل الفترة أالذي كان موجه لغرس 
 .النخيل في القطاع التقليدي

شعابنة ) :الى المحاصيل الزراعية أهم أسباب  قصور اإلنتاج الفالحي وتدني إنتاجوترجع  

 (2017إيمان، 
 تعتبر من أهم العناصر التي تؤدي إلى حيث نقص استعمال البذور واألشتال الحسنة: -

 . رفع اإلنتاجية في المحاصيل الزراعية
دة الكيمياوية: دلت دراسات على ارتباط مباشر بين ارتفاع كثافة نقص استعمال األسم -

 . األسمدة الكيماوية وارتفاع مستوى اإلنتاجية الزراعية استعمال
 

 

 روحدة: قنطا بوالية أدرار      المحاصيل الزراعيةأهم  .2جدول       

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 663 913 328 910 278 907 223 875 083 865 075 825 التمور

 249 315 456 275 559 251 667 216 512 223 871 207 الحبوب

 474 353 903 354 224 284 618 312 360 315 552 261 االعالف

 914 222 577 216 335 235 259 226 788 198 360 240 الطماطم

 702 107 344 104 979 104 836 104 227 107 709 103 البصل

 310 54 905 46 675 43 409 41 303 33 085 41 البطاط

 985 16 098 13 139 11 198 5 034 7 729 5 التبغ

البقول 
 الجافة

382 456 462 504 578 693 

   باالعتماد على: ن اعداد الباحثم لمصدر :ا
بوالية أدرار  ةالمحاصيل الزراعي(، تقرير حصيلة 2016)درارأمديرية الفالحة لوالية 

 .2015-2010خالل
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 أدرار:  بوالية التمور انتاجتطور  2.2.2
 المناخ المناسب لغرس النخيل، ومن تم انتاج التمور، يعد المناخ الصحراوي لوالية أدرار 
 تطور انتاج التمور والي يبّين مساهمة برنامج التجديد الفالحي والريفي فيوالجدول الم 

 بوالية أدرار.
 2014 -2010تطور انتاج التمور خالل الفترة . 3جدول

  (.HAوحدة الهكتار )
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 على:  باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحث 
 ، مرجع سابق.(، 2016)درارأمديرية الفالحة لوالية  

 2014لى إ 2010نتاج التمور خالل الفترة من إن أ (3)خالل الجدولنالحظ من     
 ، 2011/2012عرف تطور مستمر في قطاع االستصالح حيث شهد ارتفاع خالل الفترة 

، كما أن عدد النخيل 2013/2014و 2012/2013ثم شهد تزايد متتالي خالل الموسمين 
يمكن إرجاع هذه  ،حة المزروعةلى المساإالمنتج في تزايد خالل هذه الفترات بالنسبة 

 ،األراضي الستصالحجهود المبذولة من قبل الدولة  الزيادة المتتالية في كمية اإلنتاج إلى
 ( 2017حية بأدرار،  مديرية المصالح الفال): التاليةعوامل باإلضافة إلى ال

 استغالل زيادة عدد المستثمرات الجديدة سواء تعلق األمر باالمتياز الفالحي أو -
  .األراضي المهجورة

تدخل المعهد الوطني لوقاية النباتات لمكافحة أكروس العنكبوت )بوفروة( والحشرة  -
 بخدمته. واالهتمامصيانة النخيل ، و القشرية

 .( التالي4ُنوِرد الجدول رقم) 2014/2016تطور انتاج التمور خاللأماعن 
 2016 -2014تطور انتاج التمور خالل الفترة  .4جدول 

 على:  باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحث 
 .107مرجع سابق، ص (،2017)والـي والية أدرار

مقارنة بالفترة  2016  -2014الل الفترة انتاج التمور خ تحسن (4الجدول رقم) ُيبين
 ألف قنطار. 6السابقة بد ما يقارب 

 

 
 2016-2015الموسم الفالحي  2015-2014وسم الفالحي الم

 االنتاج )ق( المساحة )هد( االنتاج )ق( المساحة )هد
 913663 28327 910331 28327 )التمور(
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 الخاتمة
حيث والية أدرار من برنامج التجديد الفالحي والريفي،  تكغيرها من الواليات استفاد      

الريف  سكان فك العزلة عنساهم هذا األخير في تنمية القطاع الفالحي بالوالية من خالل 
حماية وتوسيع الغطاء النباتي ، و الحية وتحسين المستوى المعيشي للفالحينبشق مسالك ف

 وخلصت الدراسة الى النتائج التالية: مع إعادة االعتبار للصناعة المحلية.
من خالل انجاز ُطرق قدرت  بالوالية فك العزلة عن عدة مستثمرات فالحية  للريف ✓

عادة االعتبار للري الفالحي.كلم 29.2بد  ، وا 
-2010حيث بلغ متوسط اإلنتاج خالل الفترة  ،اج التمور يأتي في المرتبة األولىإنت ✓

وهذا نتيجة للدعم  ،2016فيمتوسط اإلنتاج وتحسن  قنطار، 756664، 2015
 .الفالحي الذي كان موجه لغرس أشجار النخيل

تطور مستمر في قطاع ، 2016إلى  2010عرف إنتاج التمور خالل الفترة من  ✓
إلى جهود المبذولة من قبل الدولة الستصالح األراضي،  همكن إرجاعي االستصالح

 بالوالية. زيادة عدد المستثمرات الجديدة باإلضافة إلى
وهذا تسعى مديرية الفالحة لوالية أدرار إلى توسيع المساحة الكلية المخصصة للزراعة،  ✓

 .قتصاد الوطنياحداث تنويع في اال بغيةمع توجه الحكومة إلى االعتماد على الفالحة 
   بما يلي: توصي الدراسةبوالية أدرا، برنامج التجديد الفالحي والريفي  أهداف وبغية تجسيد

 تكثيف البرامج وخطط التنمية الفالحية والريفية لتحسين واقع الريف، واالهتمام  رورةض
  أكثر بإنتاج التمور التي تعتبر بديل للبترول

 بار الرعويةالمسالك الفالحية وحفر اآل نجازإمشاريع المتعلقة بمتابعة ال،  
   ار الشباب في الفالحة وتطوير التشغيل فيهار استقالعمل على تحفيز  
 للقطاع الفالحي لتطوير االنتاج الفالحي   ضرورة الرفع من المخصصات المالية 
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   بغيةالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية والمشاريع الجوارية لمكافحة التصحر، إدماج 
 الحفاظ على الموارد الطبيعية.

 قائمة المراجع
 مقال في مجلة

(، سياسة التجديد الفالحي والريفي وانعكاسها على القطاع 2016)بوعزيز ناصر -
، 43الفالحي في والية قالمة، مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد

 .419ص
القطاع الفالحي في التنمية المحلية ، مساهمات (2015)بوسعدة سعيدة، مستوي عادل -

في الجزائر )والية معسكر نموذجا(، مجلة المؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 
 .64، صالتجارية وعلوم التسيير، العدد الرابع، جامعة الجزائر

محاولة تقييم أداء السياسة المنتهجة  (،2014) سفيان عمراني ،خير الدين معطى اهلل -
، مجلة 2000/2013في ظل اإلصالحات الحديثة للفترة القطاع الفالحي الجزائريلتطوير 

 .108ص، جامعة أدرار، 31الحقيقة، العدد
مدى فعالية الدعم في إطار سياسة التجديد الفالحي، مجلة  (،2017)شعابنة إيمان -

 .319ص، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 16دفاتر السياسة والقانون، العدد
 في ملتقى مقال منشور

برامج  مشاريع الجزائر االستثمارية في القطاع الفالحي ضمن(، 2013)،حفناويأمال  -
حول  دوليالمؤتمر الالنمو واالنعاش االقتصاديين بين الواقع والطموح ، مداخلة مقدمة في 

والنمو  واالستثمارعلى التشغيل  ومنعكساتها العامة االستثماراتتقييم آثار برنامج 
كلية العلوم االقتصادية  01، جامعة سطيف 2014-2001خالل الفترة  ياالقتصاد

 20-17، ص11/12والتجارية وعلوم التسيير، 
التنمية الريفية المستدامة كأداة  استراتيجية (2011)عبد الرحمان، لقريا ،طالبي رياض -

 :مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول للحد من ظاهرة البطالة في الوسط الريفي،
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