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 :ملخص
، اليت ملعافاة املالية لالقتصاد الوطينيف وسط الساكنة منها عامل الريف ، إضافة إىل ا األمينمتيزت باالستقرار اليت مع هناية التسعينات      

احلكومات املتعاقبة يف انتهاج سياسة مالية توسعية ، أدى بمسحت يف تسديد الديون اخلارجية ، وحتقيق فائض يف املوازنة العامة للدولة 
مات لإلنعاش االقتصاد الوطين و تداركا يف اجناز املشاريع االستثمارية املتأخرة السيما القطاع الفالحي و عامل الريف الذي أولت له احلكو 

ستثمارات العمومية يف جتسيد سياسة اعتمادات مالية معتربة من ال 0302 ـ 0303املتعاقبة أمهية كربى ضمن املخطط اخلماسي 
ت التجديد الفالحي و الريفي للنهوض بالتنمية املكانية املستدامة بعد األخذ خبصوصية املكان واشرتاك الفاعلني احملليني يف اختاذ قرارا

العمل ريع االستثمارية للمنطقة و املشا االستثمارية املناسبة و خصوصية املكان الذي يسمح باستقطاب القوي العاملة الريفية و إدماجها يف
ة يسمح للسلطات احمللية اختاذ قرارات المركزية هذا بعد األخذ خبصوصية املكان كما نيفإن هذا النوع من التنمية املكا ،على استقرارها هبذا

االجتماعي لرفاه االقتصادي و تعود عليهم با يسمح للسكان احملليون ومنهم املستثمرون حتمل مسؤوليتهم يف اختاذ قرارات االنتاج اليت
إن الرتكيز على خصوصية املكان أدى بالسلطات العمومية األخذ باألمهية النسبية يف التوزيع االستمارات العمومية . للمنطقة أو اإلقليم 

خالل اجناز مشاريع  من وذلك حتقيقا للعدالة االجتماعية و الكفاءة االقتصادية و العمل على استقرارهم، تناسب خصوصية املكان  اليت
 .جوارية تكاملية للنهوض بعامل الريف 
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  مقدمة
القطاع الفالحي منذ االستقالل اىل يومنا هذا  املتتبع للسياسة الفالحية اجلزائرية يدرك ان العامل املشرتك للمراحل التارخيية اليت مر هبا      

والذي يدخل ضمن االسرتاتيجية االساسية للدولة اجلزائرية ولن حتيد عنه هو حتسني األمن الغذائي لسكان  كما ونوعا واستمرارية تطوير 
كانت من أوىل   9111اية التسعينات االنتاج الفالحي وحتسني الظروف االقتصادية و االجتماعية والثقافية لسكان الريف واحلضر ومع هن

 األولويات للنهوض بالتنمية املستدامة   يف عامل الريف للتقليل من حدة الفقر من خالل تطبيق مركزية القرارات وذلك بإقرار كل من خمطط
 1092 -1090وخمطط التنمية  1001-1002والربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة  1002-1009دعم االنعاش االقتصادي 

وذلك إلعادة االنطالق من جديد التنمية املكانية املستدامة يف الوسط الريفي  وهذا حسب خصوصيات و طبيعة املنطقة ال سيما املناطق 
الصحراوية اليت تعرف يف السنوات األخرية ظروف اقتصادية واجتماعية من جراء انتشار البطالة يف صفوف القوى العاملة النشيطة اليت 

ن العمل ألول مرة مما  يستوجب النهوض بتنمية عامل الريف  لتحقيق التوازن اجلهوي عرب مناطق الرتاب الوطين ومسامهة حمسوسة تبحث ع
 :يف تطوير االقتصاد الوطين وعليه نطرح السؤال الرئيسي املتمثل يف االشكالية التالية

 امة يف عامل الريف ؟ما هي  السياسة الفالحية املنبثقة من التنمية املكانية املستد
 :و لإلجابة على السؤال الرئيسي من خالل الفرضية التالية

 :الفرضية
دورها تعترب عملية استصالح األراضي الفالحية أحد احملددات الرئيسية يف السياسة التنمية املكانية املستدامة  يف عامل الريف  واليت تعمل ب

 لة يف الوسط الريفي  على انشاء نشاطات اقتصادية جوارية جديدة مكم
 املنهج االستقرائي: بعةالمنهجية المتت

 :الهدف من البحث
العمل على االستقرار االجتماعي واالقتصادي وخلق فرص عمل جديدة يف الوسط الريفي  من خالل حتفيز االستثمارات اجلديدة اليت 

اجلنوبية و اهلضاب العلية من مكونات خصائص املكان ،مما  ال سيما أن عملية استصالح األراضي الفالحية,تتالءم مع خصائص املنطقة 
يسمح باستقطاب القوى العاملة والعمل على تكوينها وتأهيلها وما ينجر عن عملية استصالح األراضي الفالحية يف اجلنوب ظهور 

ة يف الوسط الريفي  بالتكوين والتأهيل نشاطات اقتصادية اجتماعية و ثقافية تزيد عرض فرص عمل جديدة للموارد البشرية باملكان املتميز 
 .هلذه العروض ،واستقطاب استثمارات جديدة متكاملة للمنطقة لتفعيل التنمية املكانية و اجلوارية  

 
 :أهمية البحث

ت يف السنوات تؤثر اخلصائص املكانية على التنمية االقتصادية واالجتماعية وبالتايل على فرص العمل،السيما املناطق اجلنوبية اليت أصبح
االخرية عرضة لالضطرابات اقتصادية واجتماعية صعبة منها تفاقم نسبة البطالة يف صفوف القوى العاملة النشيطة املتكونة من خرجيي 

اخل،ان خصوصيات املكان   يف املناطق اجلنوبية جتعل من االستثمارات يف القطاع الفالحي ........اجلامعات واملدارس ومعاهد التكوين
 ن طريق استصالح األراضي الفالحية الصحراوية يف اعطاء أمهية يف التوازن النسيب يف توزيع االستثمارات بني املناطق املختلفة اضافة اىلع

على ذلك احلد من اهلجرة الداخلية لقوى العاملة اجتاه املناطق الكربى،كما ان احياء املناطق املتميزة بالندرة النسبية للموارد الطبيعية 
س تشجيع عملية التوزيع النسيب لالستثمارات لتحقيق تكافؤ الفرص بناءا على االمكانات املتوفرة لتحقيق البعد املكاين  للتنمية اليت تعك

 :التوازن اجلهوي بني املناطق املختلفة من الرتاب الوطين،وبذلك مت تقسيم املوضوع اىل حمورين أساسية كاأليت
 الهيكل المكاني للتنمية المستدامةمفهوم المكان و :المحور األول
 التجديد الريفي وأثاره  على التنمية المكانية المستدامة لعالم الريف : المحور الثاني
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 :مفهوم المكان والهيكل المكاني للتنمية المستدامة: المحور األول -1

 :مفهوم المكان والهيكل المكاني
العلمية ،ولكل فرع وجهة نظره اخلاصة يف تفسري املكان   ،ومن العلوم االنسانية يركز علم يرتبط مفهوم املكان باختالف فروع املعرفة 

  و بذلك أعطى( اخل.....األرض واملناخ واملوارد)اجلغرافيا على دراسة الظواهر االنسانية ووصفها يف عالقتها مع معطيات الطبيعة
MOLivier DooLLFus   

 أن املكان  جغرافيا وهو نظام من العالقات بني جمموعة العناصر  )رافيا مفهوم املكان انطالقا من علم اجلغ 
اخل والبيئة من السكان وكثافتهم ومنط املعيشة و تركيزهم االجتماعي .....الطبيعية كالتضاريس و املياه و املناخ و النباتات 

العالقات اذ كلما مت ادخال تقنيات االنتاج احلديثة وتكييفها هذه 1،ويؤدي املستوى التقين واملعريف للمجتمع دورا بارزا يف طبيعة(ونشاطهم
 .والبيئة احمليطة للمجتمع زادت االنسان يف تذليل الصعاب يف حتويل املوارد الطبيعية  حلاجته

 :خصائص جغرافية وعالقات اقتصادية
الضوء ودرجة  احلرارة واملناخ واملياه والرتبة والثروة النباتية واحليوانية ،تؤثر )تتميز مكونات خبصائص مكانية طبيعية منها الطاقة الشمسية 

 .(9)بشكل مباشر على نوع النشاط االقتصادي البشري ،وتعطي دليال واضحا لإلمكانات املتاحة 
مكونات اثارا مباشرة على استقطاب االستثمارات االنتاجية بعد األخذ  بالتكاليف النسبية لإلنتاج وهبذا تكون امليزة النسبية  حملددات   

يعية واألسعار واالهتمام باملردودية املالية  لألموال املوظفة لذا فان املكان  االقتصادي فهو قائم على حمددات مكانية منها املوارد الطب
اخل، مما يعطي أمهية    .....ل يف جذب االستثمارات اضافة اىل حمددات أخرى منها رأس املال والتكنولوجيا واملوارد البشرية اليت هلا دور الفاع

االقتصادي يف تضافر عوامل االنتاج لذا اهتمت الدراسات باالقتصاد التطبيقي ضمن احليز   مع االهتمام باملتغريات االقتصادية 
   واالجتماعية لتحقيق التنمية

 :المكاني الهيكل    
يعكس اهليكل املكاين الصورة احلقيقة  يف تفاعل االنشطة االقتصادية واخلدمية وال سيما القطاع الفالحي الذي يؤثر على            

 التغيري اهليكلي للمكان  وما ينجر عنه من مرافق جوارية اليت بدورها تؤثر وتعمل على تغيري مكونات مكان ،فانتشار الصناعات الغذائية
والتحويلية الغذائية تؤثر على اهليكل املكاين من خالل استقطاب االستثمارات وإحداث مناصب شغل جديدة متتص القوى العاملة 

 .النشيطة يف املنطقة واليت تعترب قطب يف جذب القوى العاملة الشغيلة ملا حتققه من فرص عمل للمناطق اجملاورة 
ضل التوسع االستثمارات وحتفيز الفاعلني على ما توفره االمكانات التنموية للمناطق اجملاورة اضافة على حتقيق وفرات مالية خارجية بف

مع املناطق وصوال اىل حتقيق التنمية االقليمية الشاملة وتطور اهليكل املكاين ،وحىت ال تبقى املناطق االقليمية متباينة يف توازن النمو مقارنة 
نات التنموية ،فان تدخل الدولة من خالل الربامج اخلاصة يف ختصيص اعتمادات مالية بناءا على األقاليم ذات امليزة النسبية يف توفر االمكا

نطقة املختلفة تعترب فاعل يف تفعيل االستثمارات العمومية على انعاش املناطق احملرومة حىت ال تزداد فقرا وذلك مبشاركة القوى الساكنة للم
منطقة واليت تعمل على استقرارات الساكنة يف توفري يف العمل و الهتمام بتنمية املوارد البشرية واعطائها يف اقرتاح املشاريع املالئمة لل

( 1092-1090)األولوية حلاجات املنطقة  اليت تعمل على استقرار الساكنة ورفاهيتهم  من خالل تطبيق املخطط الوطين للتنمية 
دف اىل حتقيق العدالة االجتماعية بني مناطق األقاليم املختلفة دون الرتكيز على املردودية وتطبيق سياسة التجديد الفالحي الريفي اليت هت

 .املالية لالستثمارات متاشيا مع حتقيق التنمية الشاملة وبالتايل جتسيد البعد املكاين للتنمية يف عامل الريف 
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 :تكافؤ فرص استثمارات االقاليم
ص االستثمارات ختضع اىل االمكانات التنموية  اليت توفرها مكونات املكان وذلك حىت تعمل على جذب االستثمارات اذا كانت فر     

رار للفاعلني االقتصادية بعد االخذ مببدأ التكلفة و املردودية املالية واالقتصادية لالستثمارات املنجزة والتحفيزات الضريبية حىت يتم ق
وحىت  ال تبقى قرارات التنمية حبيسة لالستثمارات اخلاصة أخذت الدولة يف .غرايف واالقتصادي للمكان االسثمار مطابق للجانب اجل

ل  انعاش االقتصاد الوطين بتوسيع السياسة املالية يف تنفيذ االستثمارات العمومية وفق خمططات تنموية تراعي االمكانات املادية من استغال
كيز على هذه املناطق للرفع من مستوى االداء التنموي فيها وحتقيق مستوى معيش أفضل للسكان مواردها  الطبيعة مما يستدعي الرت 

الواحد ،وحتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص ال سيما بإعطاء األولوية للمناطق احملرومة حىت ال يكون هناك تباين يف توازن  النمو بني مناطق االقليم 
الفرص وهو اعطاء خصوصيات املكان و احتياجات اجملتمع حىت يكون مبدأ التكافؤ قائما على  ،وكذا األقاليم األخرى ،فاالهتمام بتكافؤ

مكونات املكان يعطي  خصوصيات لكل منطقة وما حييط  هبا من مرافق جواريه ،ولذا تكون سياسة التجديد الفالحي والريفي للمنطقة 
 .املعنية متممة ومتكاملة للمناطق األخرى

 :اني للتنمية المستدامةالبعد المك       
بذلك يشمل البعد املكانية للتنمية سواء على مستوى اإلقليم أو األقاليم  األخرى بعدا توازنيا يف حتقيق التنمية االقتصادية االجتماعية ،و  

جتماعية بني مناطق االقليم يصبح البعد املكاين للتنمية قائما على  حمورين أساسني مها اجلانب االجتماعي واملتمثل يف حتقيق العدالة اال
وازن والكفاءة االقتصادية اليت تتضمن الكفاءة الفنية ملوقع  لالستثمار ،ان سياسة التجديد الفالحي والريفي اولت أمهية كربى يف حتقيق الت

الكاملة يف تنفيذها من خالل البعد املكاين للمنطقة وذلك باشرتاك الساكنة لعامل الريف  يف اختاذ قرارات االستثمار وحتملهم املسؤولية 
،مما يسمح استقطاب استثمارات انتاجية و  -استصالح األراضي الفالحية  -استغالل املوارد الطبيعية املتاحة ذات امليزة النسبية  للمكان 

االجتماعية  يف استغالل يزيد يف الكفاءة االقتصادية للمكان الذي يعكس األداء التنموي يف احليز املكاين وهبذا  يكون حتقيق العدالة 
سافة عن املوارد املتاحة للمناطق احملرومة أي على املستوى احمللي السيما يف املناطق اجلنوبية من الرتاب الوطين اليت تتميز مناطقها ببعد امل

رى ال سيما ذات االمكانات كلم مما يزيدها أكثر عزلة وتباين يف توازن النمو بني املناطق األخ100مقر الوالية  يف املتوسط  أكثر من 
التنمية اليت تعمل على استقطاب املستثمرين ملا يضمن هلم من حتقيق فورات خارجية و بالتايل هتميش املناطق األخرى وقد أكد هذه 

يقول أن املستثمرين يستنفذون وقتا طويال يف البحث عن فرص االستثمار حول   A.HIRSCH MANاحلقيقة االقتصادي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2(التنمية ويهملون مواقع أخرى رمبا أصبحت هي أيضا أو ميكن أن تصبح أقطاب تنمية)أقطاب 
العدالة االجتماعية هي ليست فقط للمقارنة بني مستويات التنمية يف املنطقة واملناطق األخرى على مستوى الرفاه االقتصادي         

وامنا هي أيضا يف استغالل االمكانات املتوفرة يف هذه املنطقة أو تلك وهذا ما نطلق بامليزة للمكان أو الكفاءة  واالجتماعي للفرد
ملية االقتصادية للمكان وهو يعين امليزة النسبية  لإلنتاج يف احليز املكاين املعين فنأخذ باالعتبار األرض و مدى توفر عناصر االنتاج للع

ارد املالية و البشرية بتوفري فرص العمل للمكان وتوفري اخلدمات العامة مبا حيقق العدالة االجتماعية وفرص أفضل منها املو . االنتاجية
 للمعيشة ،مما يرتتب على استقرار مكاين للعمال  يف املنطقة و احلد من اهلجرة داخلية أو تشجع اهلجرة املعاكسة من املناطق احلضرية اىل

 الريف يرجع اىل التوزيع النسيب لالستثمارات وفق الناطق أو اإلقليم لتحقيق العدالة االجتماعية و الكفاءة عامل الريف ان احياء عامل
 . االقتصادية ملناطق االنتاج احمللية 

  : التخطيط الجهوي
نمية االقتصادية ان التخطيط هو جزء من املخطط الوطين الشامل الذي يأخذ باإلمكانات التنموية املتاحة لإلقليم للنهوض بالت

ملتاحة واالجتماعية وحتقيق التوازن بني املناطق املختلفة للرتاب الوطين ان األخذ بالتخطيط اجلهوي هو االستخدام األمثل للموارد الطبيعية ا
د لألقاليم يف ختصيص لإلقليم يف اطار املوازنة بني األقاليم املختلفة يف جتسيد سياسة التجديد الفالحي الريفي ،لكن املوازنة تأخذ البع
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االستثمارات لتعميم مثار التنمية على مستوى االقليم لذا فان األخذ بالبعد املكاين للتنمية يقضي على ظاهرة التباين لفرص استقطاب 
القطاع االستثمارات على مستوى املناطق اجلهوية لذا كانت سياسة التجديد الفالحي والريفي وبرامج االنعاش االقتصادي وكذا انعاش 

لتحريك )الفالحي اليت خصصت هلا اعتمادات مالية معتربة قائمة على اخلصوصيات املناطق االقليمية وما تتوفر عليه من امكانيات تنموية
 3(ينمكونات احليز املكاين لتحقيق أهداف النمو االقتصادي وبالتايل هدف التنمية الشاملة ومبا يوفر انسيابية التنمية وتأهيل اهليكل املكا

ق لذا فان سياسة التجديد الفالحي والريفي هتدف اىل املرافقة االجتماعية يف منح فرص االستثمارات العمومية واخلاصة وحتفيزها يف املناط
احملرومة واملتوفرة على امكانات للتنمية وذلك باستقطاب القوى العاملة الشغيلة وفتح فرص التشغيل الساكنة والعمل على تنمية املوارد 
البشرية للمنطقة واعادة توزيع الدخل الذي يضمن هلم مستوى معيشة أفضل وبالتايل استقرارهم ،مبا حيقق العدالة االجتماعية بني مناطق 

سهوب الساكنة لإلقليم الواحد أو األقاليم مما يكبح اهلجرة الداخلية حنو املدن الداخلية السيما يف املناطق الصحراوية واهلضاب العليا وال
 ميزة  بكثافة سكانية ضعيفة يف الكيلومرت املربع ،لذا فان تنوع االستثمارات من املناطق وما توفره من امكانات تنموية و سياسة جبائيةمت

 .     حتفيزية تعمل على التوازن النسيب حتقيق بني  املناطق للرفع من االداء التنموي حتقيقا للتنمية املكانية الشاملة
 :طاع الفالحي و أثارها على التنمية المكانية المستدامة برامج االنعاش الق

املصحوبة  بعدم  االستقرار األمين و االجتماعي مبرحلة ركود اقتصادي ( فرتة التسعينيات ) مر ٌ االقتصاد اجلزائري يف العشرية السابقة 
 .حادة من جراء  

 النفط و تقلباته على مستوى السوق العاملية اخنفاض املوارد املالية للخزينة العمومية بفعل اخنفاض سعر -
تعمل على تقليص االنفاق العام للدولة وحتفيز االنفاق االستثماري ( تقشفية)أدى انتهاج احلكومات املتعاقبة سياسة املالية انكماشية  -

 . للقطاع اخلاص إلعادة التوازن االقتصادي على املستوى الكلى 
صحوبة بعدم االستقرار االمين مل تشجع االصالحات املفروضة من قبل صندوق النقد الدويل و البنك إن مرحلة الركود االقتصادي امل

العاملي ،بل زادت يف تفاقم األزمة املالية بدال من إنعاش االقتصاد الوطين ،كانت نتيجة هذه االصالحات اهليكلية هو اغراق اجلزائري 
مليار دوالر أمريكي ، وعلى  1.9إضافة اىل خدمة الديون اليت بلغت  9111يكي سنة مليار دوالر أمر  2..1مديونية حادة اليت بلغت 

الرغم من صعوبة االستقرار االقتصادي و االجتماعي يف وضع االقتصاد اجلزائري يف املسار الصحيح للتنمية االقتصادية و االجتماعية 
تفاع بعض املؤشرات اليت تعكس واقع االقتصاد اجلزائري على مستوى طالبت اجلزائر  إعادة جدولة ديوهنا يف ظروف غري مالئمة منها ار 

،وتراجع نسبة النمو  9112سنة % 9..1، ارتفاع نسبة البطالة إىل  9112سنة  %29 الكلي وهي ارتفاع نسبة التضخم اىل
.                             رة الشرائية احلقيقية أثر سلبا على اخنفاض القد 9112سنة % .9واخنفاض الدخل الفرد إىل  9119سنة %  -9.1االقتصادي ب 

و بداية الثمانيات مت استعادة السلم و االستقرار األمين للمجتمع اجلزائري السيما الريف مبا فيهم ( 9111)بعد هناية فرتة التسعينيات 
ية للخزينة العمومية بفعل إعادة ارتفاع أسعار النفط يف سكان الصحراء بالرجوع اىل أراضيهم و ممتلكاهتم وتزامنا مع التدفقات املالية الداخل

شكلها التصاعدي من جديد و بوترية مستمرة زاد يف توسيع السياسة املالية للدولة عن طريق االنفاق االستثماري العمومي لدولة إجناز 
صاد الوطين بفعل السياسة املالية التوسعية لتنمية و اخلدمية استجابة لتطلعات اجملتمع اجلزائري ، إن انعاش االقت املشاريع االستثمارية 

عرفة الثابت على إرفاق عملية استعادة السلم واألمن )و نتاج لإلرادة السياسية لفخامة رئيس عبد العزيز بوتفليقة . املكانية املستدامة 
 :ن خالل مت االقرار كل من وم( بتنمية اقتصادية و اجتماعية مكثفة مبا عكس من تدارك التأخر وبناء تنمية مستدمية 

 PSRE  1002-1009خمطط دعم االنعاش االقتصادي خالل الفرتة  -    
  1001-1002الربنامج التكميلي لدعم النمو خالل الفرتة  -    
 (9)أو برنامج االستثمارات العمومية  1092-1090و املخطط اخلماسي  -    
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خطة )  1092-1090لى برنامج االستثمارات العمومية للفرتة املمتدة ما بني ع 1090مايو سنة  12صادق جملس الوزراء بتاريخ 
جل يف إجناز املشاريع العمومية لتكملة برنامج النعاش االقتصادي إلعادة إعمار االقتصاد الوطين واستدراك التأخر املس( اخلماسية 

.                                                                                                           النفقات العمومية من 1092-1090متدة ما بني اخلدمية ، و يستلزم برنامج االستثمارات العمومية الذي وضع للفرتة املو 
لدعم مرات االعتمادات املخصصة لربنامج التكميلي ( 2)مليار دوالر أمريكي يفوق مخسة  ..1مليار دج أو ما يعادل  19.192

مرات االعتمادات املخصصة  .مليار دوالر أمريكي و أكثر من  22مليار دج أي ما يعادل  2109بقيمة ( .1001-1002)النمو 
  اضافة اىل ذلك،  4 مليار دوالر 2مليار دج اي ما يقارب  212الذي  خصصت له ( 1002/ 1009) لربنامج االنعاش االقتصادي 

 :لربنامج التكميلي لدعم النمو ومها مث اضافة برناجميني خاصني اىل ا
 مليار دج  291الربنامج اخلاص مبنطقة اجلنوب خصصت له اعتمادات مالية  -9

مليار دج كما مت اضافة االرصدة املتبقية من خمطط دعم االنعاش و املقدرة  ...الربنامج اخلاص مبنطقة اهلضاب العليا   -1
 5 مليار دج 9920مليار دج و حتويالت اخلزينة بقيمة   9919وكذلك الصناديق االضافية  مليار دج 9029

 هذا مايؤكد تنمية املكانية للمنطقة و خصوصياهتا يف توزيع النسيب لالستثمارات العمومية 
مسح باستكمال إنعاش : اخلارجية كما يقارب احتياطي الصرف ، إن الصالحية املالية لالقتصادي اجلزائر اليت تزامت مع تسديد لديون   -

 .االقتصاد الوطين ، و العمل على حتفيز االستثمارات اخلاصة 
 : يشمل برنامج االستثمارات العمومية حموريني اثنني مها 

 1200بلغ استكمال املشاريع الكربى اجلاري إجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية و الطرق و املياه مب: احملور األول  -    
 .مليار دوالر أمريكي  990مليار دج أي ما يعادل 

 .مليار دوالر أمريكي    .92مليار دج ما يعادل حوايل 99.292إطالق مشاريع جديدة مببلغ : احملور الثاين  -   
 .من النفقات الربنامج لتحسني التنمية البشرية %  20مث ختصيص أكثر من 

تيجية الدولة اجلزائرية يف تأمني الغذاء للسكان و حتسني مستوى معيشتهم مهما تعاقبت احلكومات القطاع الفالحي مازال ميثل اسرتا
مليار دج من برنامج االستثمارات العمومية لفائدة  9000السابقة أو حىت انضمامها اىل املنظمة العلمية للتجارة لذا مت ختصيص أكثر من 

ملبلغ املخصص لربنامج التكميلي لدعم النمو ،وذلك استدراك املشاريع قيد اإلجناز و مرات ا( 09)القطاع الفالحي الذي يفوق ثالثة 
أو حىت شق أالف الكيلومرتات الستغالل حتلية مياه البحار ( السطحية ، اجلوفية )العمل على توسيع العقالين يف استغالل املوارد املائية 

حتقيق أهدافها املسطرة لذى يتضح من العشرية السابقة أن معدل منو حجم  حىت تكون هناك زراعة متكاملة مكثفة لإلنتاج وتعمل على
هذا  .100سنة %  -2.9اىل  1002سنة %2مث تراجع اىل  .100سنة % 2.1اىل  9111سنة % 1االنتاج الزراعي انتقال من 

 املنتظمة و احتياجات النباتات على الرغم ما يؤكد اضفاء الطابع التقليدي لإلنتاج الذي مازال يعتمد على كمية االمطار املتساقطة وغري
و ادخال مستلزمات االنتاج احلديثة اليت تتطلبها الزراعة املكثفة ،إضافة اىل ذلك ضعف منو حجم   من اجملهودات املبذولة يف حتسني

  : .االنتاج على مستوى التوسيع االفقي من جراء معدل النمو االنتاج 

 معدل نمو حجم االنتاج 
 السنة  1999 2006 2007 2008 2009 1090 1099 1091

معدل منو  1 2.1 2 2.9- 10 .  90,2 2
 االنتاج 

 7 1099تقرير بنك اجلزائر o.n.s  ( .)  اجلزائر باألرقام  : املصدر 
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إضافة عدم استغالل أراضي تابعة للقطاع اخلاص وكذا األراضي اخلاصة للدولة وهذا يف احلقيقة  (بور)ترك األراضي دون استغالهلا 
( السهول الداخلية ) إهدار املوارد األرضية وعرضيها للتصحر السيما يف املناطق اجلغرافية  بينما املناطق الساحلية و الداخلية 

لفالحة من خالل اخلطاب التارخيي للسيد رئيس اجلمهورية عبد العزيز أصبحت عرضة لزحف اإلمسنت هذا ما أدى مبسؤول وزارة ا
 .بوتفليقة ومن بسكرة انطالق السياسة احلالية للتجديد الفالحي و الريفي 

 :التجديد الريفي و أثاره على التنمية المكانية المستدامة : المحور الثاني  -2
مليون نسبة 99الريف الذي يبلغ عدد ( 1002-1009)أمهية كربى لعام أولت للحكومة بعد انطالق برنامج االنعاش االقتصادي 

، هذا االخري قام باعداد اسرتاجتية 1001، وذلك بتعيني وزيرمنتدب للتنمية الريفية املستدامة ألول مرة بعد انتخابات مايو1099احصاء 
 الل التنمية الريفية املستدامة تنطلق من التنمية املكانية املستدامة وذلك من خ

ترقية إعادة إحياء املناطق الريفية عن طريق النشاطات االقتصادية و تنمية املوارد الطبيعية و البشرية مع األخذ يف احلسبان تنوع  -
 . الوضعيات و نقاط القوة و القدرات اخلاصة لكل أقليم أو منطقة 

إقامة عالقات جديدة بني الفاعلني العموميني و اخلواص هبدف تشجيع املشاركة و حتميل املسؤولية املوسعة اىل الساكنه و املصاحل  -
وزارة الفالحة "مث الغاء منصب الوزير املنتوب و دجمت مهامه يف وزارة الفالحة و التنمية الريفية بعدما كانت .100يف جون (.)الالمركزية 
سياسة التنمية الفالحية و الريفية و االنسجام يف كيفيات تنفيذها و تضافر اجلهود يف وضعها حيز      ، وذلك لتنسيق " البحري و الصيد 

الذي يسطر حماور التنمية املستدامة  .100املؤرخ يف غشت  .99 -.0التنفيذ مث تعزز ذلك بعد املصادقة على قانون التوجيه الفالحي 
تزامنا مع خطاب رئيس اجلمهورية السيد  1001يف ، انطلقت سياسة التجديد الفالحي الريفي بداية شهر فيفري للفالحة و عامل الر 

ملختلفة عبد العزيز بوتفليقة من بسكرة ، إن العالقة التكاملية بني الفالحة و الريف هتدف اىل استمرارية التنمية املستدامة ملناطق االنتاج ا
 . و خصوصيات كل منطقة حىت تكون تنمية متوازنة و مستدامة للمناطق املختلفة من الرتاب  الوطين  حتقيقا للعدالة االجتماعية

من خالل تسميتها تدعو سياسة التجديد الفالحي و الريفي كل الفعاعليني اىل جتديد أنفسهم بأنفسهم أن يعيدوا  :تعريف التجديد 
م العملية و اجراءاهتم خىت يأخذون هلم موقفا جديدا أحسن و أن ينجحوا يف النظر يف أنفسهم يعيدوا دراسة مهمتهم مناهجهم طرقه

 .احمليط اجلديد للحكام يف طور البناء 
يهدف برنامج التجديد الريفي اىل حتقيق تنمية منسجمة و متوازنة و مستدامة لألقاليم الريف ، فقد جاء بفكرة :  أهداف التجديد الريفي

ن اندماج على املستوى القاعدي للتدخالت و بدون تعاضد املوارد و الوسائل من خالل كل االسر  تنفيذ أنه ال توجد هناك تنمية بدو 
 (1)املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة اليت يتكفل هبا الفاعلون احملليون 

اليت تتميز ظروف املعيشية و االنتاج فيها كما يهدف االسر اليت تعيش و تعمل يف الوسط الريفي و خاصة منهم الذي يعيشون يف املناطق 
 ( .اجلبال ، السهوب ، الصحراء ) بصعوبة أكثر 

لذا فإن التجديد الريفي يهدف اىل حتقيق تنمية مكانية مستدامة اليت تعمل على استقرار السكان مع األخذ خبصوصيات املناطق حتقيقا يف 
يف املائة من االعتمادات املخصصة لقطاع الفالحة و التنمية .9ريفي و اليت متثل نسبة التوزيع النسيب للموارد املالية املخصصة لتجديد ال

 :متثل هذه العشرية على مدى تقدم عملية استغالل املوارد األرضية الفالحة كمايلي( 1090 -1000)لفرتة 
 %99اخنفاض يف االراضي املتواجدة يف الراحة اىل  -                          

  82%ارتفاع يف غرس االشجار اىل  -                                
 %90اخنفاض املروج الطبيعية  -                                

 % 92اخنفاض يف االراضي احللفاوت   -                          



 لعالم الريف التنمية المكانية المستدامةو اثاره على  التجديد الريفي 
 

798 
 

 %11زيادة يف املساحة املسقية  -                          
 100.9اى زيادة  1099هكتار  221.112اىل  1001هكتار سنة  921.9.9ساحة املسقية اجملهزة من ارتفاع حمسوس يف امل

 هكتار 
 مليون هكتار ..9اى  1092هتدف املساحة املسقية يل أفاق  -
 

 :من أهداف برنامج دعم االنعاش االقتصاد الوطين حتقيق ثالثة أهداف رئسية 
 احلد من الفقر و حتسني مستو ى املعيشة  -9
 خلق مناصب عمل و احلد من البطالة  -1
 (90)دعم التوازن اجلهوي و اعادة تنشيط الفضاءات الريفية  -9

 :القطاع الفالحي في تفعيل الهيكل المكاني   
اجلوارية أدى تأثري النشاط الفالحي إىل تغيري اهليكل املكاين و ظهور اجلمعات السكانية وما توفره من إيدي عاملة زاد يف توسيع املشاريع 

اليت تتماش و سياسة التجديد الفالحي اليت هتدف اىل حتقيق التنمية املكانية الشاملة للمنطقة أو االقليم ،لقد مث احصاء ما اليقل عن 
يف املائة من 99منصب شغل و  920.000مؤسسة صغرية و متوسطة يف جمال الزراعة الغذائية و اليت أنشأت ما يزيد عن  19.222
مشروع جواري  .9192تقرر برجمة  1092/ 1001افة لصناعتنا منذ انطالق سياسة التجديد الفالحي و الريفي سنة القيمة املض

مشروع مث االنطالق فيه يف  29.2منها   1099/ 1001مشروع جواري الفرتة  021.للتنمية الريفية املندجمة منها املوافقة على 
بلدية على املستوى 9229القتصادي للتنمية املكانية الشاملة اليت متثل نسبة من امجايل بلدية ،هذا ما يؤكد البعد االجتماعي و ا 9129

 .الوطين ، لقد حنجت املديرية العامة للغابات بنمط تنظيميها املوزع على كامل الرتاب الوطين و يف زمن قصري يف ضمان تغطية واسعة 
للفرتة ما بني  021.مشروع جواري للتنمية الريفية املندجمة منها  .9192تقرر برجمة  (1092-1001)بالنسبة للفرتة ما بني 

(1001- 1099 ) 
 (1099 -1001)تربز حالة التنفيذ بالنسبة للفرتة 

 :مشروع جواري للتنمية الريفية موافق عليها من بينها  021.
 مت الشروع فيها  29.2
 بلدية معنية  9129
 قرية ريفية  29.2

منصب شغل أسند ريفية مستفيدة  0..999سكان الريف معظمهم يف املناطق املعزولة و النائية مناصب الشغل احملدثة  .21.22..9
. أن يتم الوصول اىل جزء هام من االسر اليت تعيش يف القرى الريفية  1092-1090ومن املقرر يف اطار املخطط اخلماسي  9100..

 . اخلاصة باجلماعات احمللية ( اخل...ة القطاعات االخرى منها الكهرباء ، الغاز ، املياهإن بلوغ هذا اهلدف ممكن بفضل مسامه
سكن ريفي بالكهرباء ،حتسني التزويد باملاء الشروب وذلك بإجناز  110.000توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي و تزويد        

 .مؤسسة  لتحويل املياه  12سدا و  92
 
 
 
 



 العوملةظل  الدول العربية يف الفقر يف سياسات اإلقالل من تقييم جممع مداخالت امللتقى الدولي حول

 4802ديسمرب    80-80
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 :الخاتمة 
الذى رصدت له اعتمادات مالية معتربة لتمويل املشاريع االستثمارية العمومية ، و إعادة  1092ـ  1090قا من املخطط اخلماسي انطال

استدراك املشاريع التنموية املتأخرة يف عامل الريف  ، و ذلك بإنعاش القطاعات االقتصادية ومنها القطاع الفالحي الذي أولت له 
ية كربى يف ختصيص له اعتمادات مالية غري مسبوقة يف املخططات التنموية السابقة ، وهذا عمال الستدراك املشاريع احلكومات املتعاقبة أمه

الذي يتناسب و التوزيع (  إخل... موارد طبيعية و بشرية )املتأخرة يف عامل الريف مع األخذ بأمهية مكونات املكان أي خصوصيات املكان 
مية و االستثمارات اخلاصة يف استحداث مشاريع استثمارية يف احداث مناصب عمل جديدة و بالتايل النسيب لالستثمارات  العمو 

 استقطاب القوي العاملة الشغيلة يف عامل الريف  ، واحمليطية باملكان أو املنطقة و ذلك حتقيقا للعدالة االجتماعية مع مراعاة للكفاءة
لذا كانت سياسة التجديد الفالحي و الريفي اليت تنطلق من المركزية القرارات للسلطات االقتصادية للمشاريع االستثمارية املنجزة ، 

 العمومية و ذلك تشجيعها للمبادرات الساكنة احمللية و الفاعلني اقتصاديني يف اختاذ القرارات االستثمارية املناسبة و خصوصيات املكان
األراضي الفالحية و بالتايل خلق نشاطات اقتصادية و خدماتية جواريه  السيما إذا كانت خصوصيات املكان تشجيع على االستصالح

من املناطق احلضرية اىل املناطق ) تعمل على استقرار القوى العاملة الشغيلة و احلد من اهلجرة الداخلية مع تشجيع اهلجرة املعاكسة 
قاليم من تراب الوطين اليت تتميز خبصوصيات مكانية لإلنتاج اضافة اىل تكافؤ االستثمارات العمومية وخاصة بني املناطق  اال( الريفية 

املادي أو خدمي تسمح بإحداث أقطاب تنموية متكاملة لعامل الريف و اخراجه من دائرة الفقر ، اليت أصبحت تشكل عب ءا  ثقيال 
ال القطاع الفالحي السيما عامل الريف أعطت على املوازنة العامة للدولة ، لذا فإن سياسة االنفاق التوسعي لالستثمارات العمومية يف جم

مؤشرات إجيابية يف التقليص من ظاهرة الفقر وذلك بتوسع اجناز املشاريع اجلارية و دعمها من السلطات العمومية وإعطاء أوىل االهتمام 
 ، اليت تضمن هلم دخل يسمح هلم باستقرار اخل... للنشاطات العائلية سواء يف جمال النشاط الزراعي أو الصناعة التقليدية أو تربية املاشية 

 .  يف املكان و تلبية احتياجاهتم االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 
 قائمة بالمراجع

 12كمال كاظم بشري الكناين املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان الطبعة االوىل  ص (9)
100.   

  902- 902رجع أعله ص نفس م( 1)
  9.نفس املرجع ص ( 9)
  91ص  1009 -1001تقرير اجمللس الوطين و االجتماعي ( 2)
دكتوراه يف العلوم جامعة اجلزائر ض  1001 -9110خبتة سعيدي أثر برامج  االصالحات االقتصادية على دور الدولة يف اجلزائر ( 2)

921  
 (.   )o.n.s  
  92ص  1099التقرير السنوي لبنك اجلزائر التطور االقتصادي و النقدي  (2)
  .ص  1091مسار التجديد الفالحي و الريفي عرض أفاق وزارة الفالحة مايو ( .)
 نفس املرجع أعاله ( 1)
  929خبته سعيدي نفس املرجع السابق ص ( 90)


