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Smart agriculture as a mechanism to achieve agricultural development and sustainable security
according to modern trends technology
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ملخص:

يشكل األمن الغذائي هاجس للكثري من الدول نظر إلعتباره مؤشر على مدى التقدم يف التنمية الزراعية والريفية خاصة يف تلك الدول اليت تعتمد على املورد
الوحيد-النفط-يف سد العجز يف طلبات االقتصاد الزراعي ،ومن هنا املفتاح األمثل حلل مشكلة التنمية الزراعية والريفية يتحقق من خالل التوجه حنو الزراعة
الذكية واستخدام أنظمة وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف امليدان الزراعي مما يضمن التوسع يف حجم االستثمارات الفالحية وحيقق استدامة األمن
الغذائي يف اجلزائر ،تعاجل هذه الورقة البحثية أمهية الزراعة الذكية كآلية حديثة يف حتقيق التنمية الزراعية ومن مث إستدامة األمن الغذائي ،وذلك من خالل تسليط
الضوء على مدى مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف القطاع والنتائج اليت حققتها يف اجملال الزراعي.
الكلمات المفتاحية  :الزراعة الذكية ،تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،التنمية الزراعية ،األمن الغذائي ،اجلزائر.

Abstract :
Food security is a concern for many countries, considering it as an indicator of progress in
 agricultural and rural development, especially in those countries that depend on the sole resourceoil - to fill the deficit in the demands of the agricultural economy, hence the optimal key to solve
the problem of agricultural and rural development is achieved through orientation Towards smart
agriculture and the use of information and communication technology systems and technologies in
the agricultural field to ensure the expansion of agricultural investments and achieve sustainable
food security in Algeria, this paper addresses the importance of smart agriculture as a modern
mechanism in achieving agricultural development and then Food security, by highlighting the
contribution of ICT in the sector and the results it has achieved in the agricultural field .
Keywords: Smart Agriculture, ICT, Agricultural Development, Food Security, Algeria.

مقدمة:
يعد األمن الغذائي من بني أهم القضايا اليت تشغل اهتمام لدى االقتصاديني و املتخصصني  ،وهذا العتباره مشكل يهدد معظم دول
العامل الثالث يف الوقت احلايل  ،وخاصة تلك اليت تعاين من فجوة غذائية  ،يف إطار استخدام الغذاء كورقة ضغط من طرف الدول اليت هلا
ميزة يف اجملال الغذائي واملتميزة بالفوائض الغذائية لضغط على الدول ذات العجز بشعار '' النفط مقابل الغذاء'' ،مما شكل خطورة على
االقتصاديات النامية ومن مث زيادة الواردات الغذائية مبعدالت متباينة وسريعة  ،ويقع تذبذب يف اهليكل االقتصادي وتتأثر التنمية بأبعادها
املختلفة  ،فيما يتعلق باجلزائر ففاتورة األمن الغذائي شكلت إىل حد كبري عبء على االقتصاد الوطين  ،حيث أنه متت تغطيته بإنفاق
املاليري من الدوالرات ،وبوادره شكلت منعرجا من خالل مرور اإلقتصاد اجلزائري بعدة تقلبات بسب السياسات املتباينة على مجيع
 - 1املؤلف املرسل :لكحل حممد:
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املستويات بداية من االقتصاد املخطط وصوال إىل االقتصاد احلر ،ويف هذا السياق الزالت جهود اجلزائر مستمرة يف القطاع الفالحي وهذا
ما تظهره املخططات التنموية وامليزانيات املوجهة للقطاع وبعث االستثمار فيه أمام القطاع اخلاص  ،وهذا من أجل كبح هاجس أال أمن
غذائي خاصة يف ظل األزمة احلالية  ،ومن زاوية أخرى ميثل القطاع الفالحي األساس يف اإلقتصاد وهذا نظر إلرتباطه بالقطاعات األخرى
ولدوره اإل سرتاتيجي يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوفري احلاجيات األساسية للمجتمع (الغذاء) ،ومن مث الوصول إىل حتقيق
األمن الغذائي ،والعتباره مشكل ملعظم دول العامل خاصة املتخلفة واليت تعاين من فجوة كبرية مت النزول إىل مرتبة العجز الغذائي ويرجع
ذلك إىل هشاشة القطاع الفالحي وضعف أدائه  ،وحللحلة مشكلة التنمية الزراعية والريفية وحتقيق استدامة األمن الغذائي خاصة يف اجلزائر
وهو التوجه حنو استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف القطاع الفالحي (الزراعة الذكية ) اليت تضمن إستدامة القطاع على املدى
البعيد كإسرتاتيجية وطنية.
وبناء على ما سبق ارتأينا أن تطرح إشكالية هذه الورقة البحثية على النحو األيت:
'' ما مدى مساهمة توظيف الزراعة الذكية في تحقيق التنمية الزراعية واستدامة األمن الغذائي في الجزائر وفق التوجهات

الحديثة؟''

خطة الدراسة :هبدف اإلملام أكثر هبذه الدراسة ،ارتأينا أن تكون خطة الورقة البحثية على النحو األيت:

احملور األول:الزراعة الذكية واألمن الغذائي :املفاهيم ونتاج العالقة.
احملور الثاين :وضعية القطاع الفالحي يف اجلزائر()2019-2010
احملور الثالث :إسهامات توظيف الزراعة الذكية يف حتقيق التنمية الزراعية وإستدامة األمن الغذائي العاملي وفق التوجهات احلديثة.
المحور األول :الزراعة الذكية واألمن الغذائي :المفاهيم ونتاج العالقة.
تعترب الزراعة الذكية من بني روافد االقتصاد العاملي يف الوقت احلايل وذلك نظرا إلنتشارها الواسع من حيث اإلستخدام واللجوء إليها كحل
أمثل يف ظل شح املوارد مبختلف أنواعها إضافة إىل ذلك لكوهنا عامل أساسي معول عليه يف حتقيق األمن الغذائي وضمان استدامته.
-1مفهوم األمن الغذائي :تعددت تعاريف األمن الغذائي وهي ال ختتلف عن بعضها اختالفا أكادميي  ،ويعرف بأنه '':قدره كل الناس
يف كل األوقات على احلصول على الطعام الكايف والذي بدوره يضمن هلم حياة صحية نشيطة '' ،1واألمن الغذائي'' :يشري إىل توافر الطعام
لألفراد ،حيث تقدر وزارة الصناعة األمريكية أن حوايل 9من 10أ سر أمريكية مؤمنة غذائيا  ،وهذا يعترب معيار ملواجه املستقبل يف التوفر
احلاد للغذاء بسب عدة عوامل هتدد الفالحة واألمن الغذائي هو أما أن ينتج البلد اإلحتياجات الغذائية أو أن يكون يف إستطاعته الشراء
،''2كما ميكن تعريف األمن الغذائي من خالل مستويني  ،فاألمن الغذائي املطلق '' :يعين إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل أو
يفوق الطلب احمللي ،وهذا املستوى يالزم مصطلح اإلكتفاء الشامل ويعرف أحيانا باألمن الغذائي الذايت،إن هذا التحديد املطلق وجهت
إليه عدة انتقادات ألنه ال يتماشى مع الواقع ،كما أنه يفوت على البلدان اإل ستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصص وامليزة
النسبية '' ،أما األمن الغذائي النسيب فيعين قدرة البلد أو جمموعة من الدول '' األ قطار'' على توفري السلع واملواد الغذائية بصفة كلية أو
جزئية  ،كما ينظر إليه على أنه '' :القدرة على توفري االحتياجات اجملتمع لضمان احلد األدىن من تلك االحتياجات بإنتظام.''3
ومن التعاريف السابقة نستخلص األبعاد الرئيسة لألمن الغذائي تتجلى يف وفرة السلع الغذائية ،اإلستغالل األمثل للسلع الغذائية مع وجود
سلع غذائية يف السوق بشكل دائم باإلضافة أن تكون أسعار السلع يف متناول األفراد ،كما إرتبط مفهوم األمن الغذائي بعدة مفاهيم
أمنية ،يراه البعض عامل تفعيل وحتقيق لألمن الغذائي ،ويراها البعض على أهنا عامل حتدي لألمن الغذائي ،ومن بني هذه املفاهيم جند :4
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 -األمن اإلجتماعي :إن عدم توفر األمن الغذائي من أهم املهددات اخلارجية ألمن وسيادة اجملتمعات وكذلك من أقوى أسباب تفشي

اجلرمية ،وظهور الظواهر االجتماعية واالقتصادية السلبية يف اجملتمعات ،ويف املقابل فإن عدم توفر األمن اإلجتماعي يؤدي لنقص اإلنتاج
ويؤثر سلبا على األمن الغذائي ،حيث يصبح اجملتمع طاردا للمستثمرين واملنتجني  ،ورمبا بدرجة كبرية يؤدي إىل توقف اإلنتاج بصفة كاملة
كما هو احلال يف دول ذات النزاع املسلح  ،مما سبق إن العالقة بني األمن الغذائي واألمن اإلجتماعي عالقة عكسية  ،حيث أن كال
منهما ميكن أن يكون سببا يف إحداث اآلخر وانعدام أحدمها هو انعدام لألخر.
 األمن المائي:يتحقق األمن املائي عندما يكون نصيب الفرد السنوي من املياه العذبة من املصادر املتجددة  1000مرت مكعب أهمحمددات األمن الغذائي ،ويعترب اجلفاف وشح املياه هو املهدد الرئيسي لألمن الغذائي يف العامل عامة والعامل العريب خاصة ،حيث تشري
تقديرات األمم املتحدة يف تقوميها ملصادر املياه وتنبؤاهتا بالنمو السكاين على مستوى العامل ،إال أن أكثر من 2.8بليون نسمة يف  48بلد
يعانون من شح ون قص املياه ،ويتعاظم دور املياه كمحدد لألمن الغذائي يف الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى وذلك بسبب تناقص
كميات املياه املتاحة من جراء اإلستهالك املتزايد للقطاع الزراعي للمياه يف بلدان العامل .
-األمن البيئي :أوضحت الكثري من الدراسات أن هناك إرتباط وعالقة وثيقة بني انعدام األمن الغذائي والتدهور البيئي ،فالذين يعانون

من إنعدام األمن الغذائي عادة مايلجؤن إىل أنشطة غري صديقة للبيئة تؤدي إىل تدهور قاعدة املوارد الطبيعية الزراعية املتاحة هلم وبالتايل يف
مشكلة نقص الغذاء وتدهور البيئة واملوارد الزراعية الطبيعية اليت يعتمد عليها يف تشكيل الغذاء.
 يف املقابل جند أن تقدير الفجوة الغذائية للمجموعات السلعية الرئيسية يف الوطن العريب خالل الفرتة  2012-2010على أساس الفرقبني اإلنتاج وما هو متاح لإلستهالك أي صايف اإلسترياد من السلع الغذائية ،بإ فرتاض عدم وجود خمزونات مرحلة  ،وبدون تضمني جتارة
السلع الغذائية البينية العربية  ،إذ أن فجوة الغذاء العربية تعىن بالسلع اليت تستوردها الدول العربية من خارج الوطن العريب ،وتشري بيانات
املنظمة العربية للتنمية الزراعية إىل إجتاه قيمة الفجوة الغذائية العربية حنو إستقرار نسيب ابتداء من  2010و ، 2011حيث بلغت حنو
34.3مليار دوالر يف  2010وحنو  34 .4مليار دوالر يف  ،2011وتقدر بنحو  35مليار دوالر يف  ،2012ورمبا يعزز من ذلك
تكثيف اجلهود للبلدان وإنتهاج سياسات زراعية أكثر تشجيعا لإلستثمار الزراعي وحتفيز إلنتاج السلع الغذائية الرئيسة يف إطار مكونات
الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العريب  ،تساهم جمموعة سلع احلبوب وحدها بنحو  %50من قيمة الفجوة  ،ويشكل القمح والدقيق نسبة
بنسبة  ، %23.13كما تساهم جمموعة اللحوم يف قيمة الفجوة بنسبة  %18.24واأللبان ومنتجاهتا حبوايل  %10.61والزيوت النباتية
بنسبة  ،%10.15والسكر املكرر بنسبة %8.45وتبلغ مسامهة هذه السلع الغذائية جمتمعة حوايل  %97.36من قيمة القيمة الفجوة
5
الغذائية  ،وتصدرت جمموعة اخلضر يف عام  2012نسبة  %69.5من قيمة الفائض.
 -2الزراعة الذكية :تعين الزراعة الذكية إستخدام العلم وتكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف تطوير املمارسات الزراعية املستدامة،6وحسب
نظرة سيجايل فإن الزراعة الذكية مناخيا هو توقف أثار اجلفاف الذي جيتاحنا ،ولكن بإمكاننا التقليل إىل حد أدىن من تلك اآلثار عن
طريق إستخدام األساليب الزراعية اليت تناسب الظروف املناخية املتغرية وتدفع بعجلة اإلنتاجية وحتافظ يف الوقت نفسه على إستدامة املوارد
الطبيعية. 7
كما تعمل املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف إطار الزراعة الذكية على حتقيق مايلي:8
التوعية يف إستخدام تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف الزراعة العربية ملا هلا من أمهية يف حتقيق التنمية املستدامة ،2030يفإطار توفري األمن الغذائي وتعزيز الزراعة املستدامة.
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التأكد على أمهية إستخدام الزراعة الذكية يف احملافظة على املوارد الطبيعية ورفع كفاءة إستخدامها وإستدامتها.التذكري بالدور اهلام إل ستخدام الزراعة الذكية يف حتسني املمارسات الزراعية يف املنطقة العربية ملا هلا من أمهية يف خفض النفقات ويفاإلستخدام األمثل للموارد الزراعية.
التذكري بأمهية وضع خطط وبرامج عمل تدريبية متخصصة يف تطبيقات الزراعة الذكية.ويف إطار أوجه الرتابط بني األمن الغذائي وتغري املناخ يف خطة التنمية املستدامة  ،2030دعت األمم املتحدة إىل ضمان حصول اجلميع
على الغذاء وتوفري األمن الغذائي لتجنب املتغريات الكارثية يف املناخ وباملقابل فإن التغري يف املناخ يتطلب إختاذ تدابري لتخفيف أثار املناخ
يف قطاع الزراعة والغذاء ،ويف أجندة التنمية املستدامة  2030فإن اهلدف الرئيسي املتعلق باألمن الغذائي ،هو اهلدف الثاين للتنمية
املستدامة والذي يركز على ثالثة أهداف رئيسية وهي :التغذية ،األمن الغذائي والزراعة املستدامة على مستوى العامل9ـ ،أما فيما يتعلق بنهج
الزراعة الذكية مناخيا ،طبقا لتعريف منظمة األغذية والزراعة( ،)FAOفإن الزراعة الذكية مناخيا هي املنهج الذي يساعد على توجه
اإلجراءات الالزمة لتحويل وإعادة توحيد النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان األمن الغذائي يف وجود مناخ متغري ،وتتمثل
أ هداف الزراعة الذكية يف زيادة اإلنتاجية الزراعية وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة تغري املناخ وإقامة إمكانية التكيف مع تغيري املناخ
باإلضافة إىل إجياد الفرص لتقليل من انبعاثات الغاز الدفيئة .10
كما دعت اجلمعية العامة لدى األمم املتحدة( )2017إىل التأكد السياق احمللي بأثر الزراعة الذكية مناخيا اليت تتنوع بتنوع املكان والزمان،
وأن إتباع الزراعة الذكية مناخيا يهدف إىل إيصال املنافع متعددة األبعاد إىل املستوى املطلوب ،وكان إعتماد تكنولوجيا الزراعية يف تأمني
احملاصيل أو التنبيهات عن حالة الطقس املتعلق ة باحملاصيل الزراعية ،كما دعت توسيع نطاق تكنولوجيا احليوية يف جمال الزراعة واإلهتمام
بالبحث والتطوير يف اجملال هبدف حتسني األمن الغذائي والتغذية .11

المحور الثاني :وضعية القطاع الفالحي في الجزائر(.)2019-2010
إن املتصفح لإلحصائيات املتعلقة باإلنتاج وحجم الصادرات والواردات من املنتجات الزراعية والغذائية يف اجلزائر تشري إىل أن درجة التبعية
الغذائية كبرية وتشغل وزنا يف تغطية اإلحتياجات الغذائية  ،لقد إرتفع متوسط التبعية للحبوب من  %51.24إىل  %71.74خالل
الفرتة 1990 -1980واخنفض إىل  %70.30خالل الفرتة  ،2001-1991وانتقل متوسط التبعية بالنسبة لسلع القمح من
 %56.8إىل ،%78وإخنفض إىل  %71.55على النحو التايل خالل نفس الفرتة نفسها  ،12لقد بقيت اجلزائر تعاين من التبعية يف جمال
الغذاء ولذلك فإن ملشكلة الغذاء يف اجلزائر العديد من األسباب املتعددة  ،واجلدول املوايل يوضح قيمة الصادرات والواردات .
الجدول رقم ( : )01قيمة الصادرات والواردات من المواد الغذائية خالل الفترة 2013-2010
السنوات

2010

2011

2012

2013

الصادرات

315

355

315

402

الواردات

6058

9850

9022

9580

المصدر :رزقي ليندة ،ترشيد إستغالل الفالحي ودوره يف سد الفجوة الغذائية ،امللتقى الدويل استدامة األمن الغذائي يف اجلزائر ،جامعة الشلف ،2014،ص .6
برنامج اإلنعاش االقتصادي :يغطي الفرتة  ،2004-2001بغالف مايل يقدر ب 525مليار دج.الربنامج التكميلي لدعم النمو :يغطي الفرتة  ،2009-2005يبلغ حجمه االستثماري  4202مليار دج. الربنامج اخلماسي  ،2014-2010بغالف مايل قدر ب 21214مليار دج.جملة اقتصاديات مشال إفريقيا
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•هذه الربامج الثالثة ركزت يف جمموعها على حتسني إطار معيشة السكان وبعث التشغيل وتوفري شروط إستقرار النشاطات وإعادة التوازن
اجلهوي وإعادة التوازن ،يف سبيل حتقيق أحجام مالية كبرية ة اليت تظهر يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)02مكانة الفالحة ضمن المخططات التنموية للفترة .2014-2001
املخططات

خمطط اإلنعاش االقتصادي

خمطط دعم النمو

املخطط اخلماسي

امجايل االستثمارات

525

4202.7

21214.14

الفالحة

65.4

300

1000

%

12.46

7.14

4.71

المصدر  :عماري زهري ،القطاع الفالحي يف اجلزائر بني اإلمكانات املتاحة وإشكالية االكتفاء الذايت دراسة قياسية ،امللتقى الدويل الرابع إستدامة األمن الغذائي يف
اجلزائر ،جامعة الشلف  ،2014،ص.6

ويف ظل البرنامج الخماسي  2014-2010قدر الغالف املايل هلذا الربنامج ب 21214.14مليار دج  ،أي ما يعادل  286مليار
دوالر ومن ضمنه مبلغ  9680مليار دج  ،باقي من الربنامج السابق ومن خالل هذا املسعى كله تتوخى احلكومة ثالثة أهداف كربى
يتعلق األمر برفع نسبة النمو يف القطاع الفالحي إىل  %8سنويا  ،بشكل مستقر ومستمر ويتعلق اهلدف الثاين برفع حصة الصناعة من
 %5إىل  %10يف القيمة املضافة اليت يتم حتقيقها سنويا  ،أما اهلدف الثالث مبواصلة تقليص البطالة إىل اقل من %10خالل السنوات
اخلمسة املقبلة ،من خالل اجلدول رقم  ،4يتبني أن نصيب الفالحة من الغالف املايل املخصص قدر ب1000مليار دج بنسبة %4.71
وهي نسبة منخفضة مقارنة بالربنامج السابق رغم مضاعفة املبلغ املخصص ب  ،2.3فيما خيص األغلفة املالية املرصودة للفالحة يعرب على
إهتمامات الدولة جبانب التنمية البشرية كأولوية والذي رصد له مبلغ  10122مليار دج بنسبة  ،%47.71على حساب القطاعات
اخلالق ة للثروة كالفالحة والصناعة والسياحة ،ويتم صرف املبلغ املخصص يف إطار التجديد الفالحي والريفي ،كما مت دعمه مببلغ مايل قدر
ب 200مليار دج سنويا على مدى اإلسراع الفرتة املمتدة إىل غاية.132014
كما إستمر تراجع واردات الجزائر من املواد الغذائية بأكثر من  % 11-خالل األشهر األربعة األوىل من سنة  2019مقارنة بنفس
الفرتة من سنة  ،2018لدى املديرية العامة للجمارك اجلزائرية فقد بلغت فاتورة إسترياد املواد الغذائية حوايل 82ر 2مليار دوالر خالل
األشهر ال 4األوىل من السنة اجلارية مقابل حوايل 18ر 3مليار دوالر خالل نفس الفرتة من السنة املنصرمة أي تراجع حبوايل  361مليون
دوالر ( 35ر ،)% -11حسبما أشارت إليه مديرية الدراسات واإلستشراف للجمارك ،ويعود هذا الرتاجع أساسا إىل اخنفاض استرياد

احلبوب واحلليب ومشتقاته والسكر والصويا والبقول ،ومن جهتها بلغت فاتورة إسترياد احلبوب والدقيق والطحني اليت متثل قرابة  % 33من
فاتورة إسترياد املواد الغذائية33 ،ر 921مليون دوالر مقابل 163ر 1مليار دوالر يف  2018أي باخنفاض قدر ب81ر ،% 20إضافة

إىل تراجع فاتورة استرياد منتوجات احلليب إىل 48ر 493مليون دوالر مقابل 56ر 564مليون دوالر أي برتاجع قارب 6ر.% 12
اخنفضت أيضا فاتورة إسترياد السكر ومشتقاته لتبلغ 85ر 248مليون دوالر مقابل 82ر 299مليون دوالر ( ،)%-17كما سجلت
واردات اجلزائر للمنتوجات الغذائية تراجعا طفيفا خالل شهري يناير وفرباير  2019مقارنة بنفس الفرتة من سنة  ،2018حسبما علم
لدى املديرية العامة للجمارك اجلزائرية عموما بلغت فاتورة ورادت املنتوجات الغذائية 34ر 1مليار دوالر خالل شهري يناير وفرباير 2019
مقابل 49ر 1مليار دوالر خالل نفس الفرتة من سنة  ،2018مسجلة تراجعا قدره  15مليون دوالر (21-ر 10باملائة) ،حسبما
أوضحته مديرية الدراسات واالستشراف للجمارك .14
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بلغت فاتورة املنتجات الغذائية إمجاال  2,245مليار دوالر بني يناير وهناية مارس  2018مقابل  2,25مليار دوالر خالل نفس الفرتة
من سنة  2017أي باخنفاض قدره  5مليون دوالر ( 0,22-باملائة) ,حسب بيانات املركز الوطين لإلعالم وإحصائيات التابع للجمارك
من جمموع 245ر 2مليار دوالر من واردات املواد الغذائية بلغت فاتورة إسترياد أهم  6مواد الغذائية (احلبوب واحلليب والسكر والقهوة
والشاي واخلضر اجلافة واللحوم) حنو 676ر 1مليار دوالر يف الثالثي األول من  2018مقابل 717ر 1مليار دوالر خالل نفس
الفرتة من  2017أي باخنفاض قرابة  41مليون دوالر أي تراجع قدرة 4ر،% 2وارتفعت واردات احلبوب والسميد والطحني (الفرينة)
اليت متثل  36باملائة من إمجايل الواردات الغذائية إىل  816,2مليون دوالر مقابل  752,5مليون دوالر أي بزيادة حوايل 64
مليون دوالر( 5+ر )% 8بني نفس فرتيت املقارنة وعرفت فاتورة استرياد احلليب ومشتقاته ارتفاعا لتستقر عند  415,84مليون دوالر
مقابل 38ر 411مليون دوالر بارتفاع حوايل 5ر 4مليون دوالر( 1+ر1باملئة).15.

كما أن ميول األسعار خالل شهر مارس 2017باملقارنة مع شهر مارس ،2016مت تسجيل ارتفاع طفيف ملتوسط أسعار بعض املواد

وارتفاعات حمسوسة وخاصة بالنسبة للحمص ( ،)%64+البطاطا ( ،)%80+الطماطم الطازجة ( ،)%82+الثوم احمللي واملستورد
( %45+و  ،)%197+التمور ( ،)%14+التفاح املستورد ( ،)%103+التفاح احمللي ( ،)%69+املوز ( ،)%200+حلم البقر اجملمد
( )%11+والبيض ( ،)30%+كما عرف متوسط أسعار البصل اجلاف ،الربتقال وحلم الغنم احمللي اخنفاضا على التوايل (-( ،)%30-
 )%5و (.16)%1-
وكشفت إحصائيات رمسية عن نسبة مساهمة القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني من حيث اإلنتاج ،حيث ساهم بنسبة  12.3باملائة
من الناتج الداخلي اخلام ،خالل السنة املنصرمة ،وذلك بعد أن عرف القطاع معدالت تنمية منذ سنة  ،2000وخالل ندوة عقدت حول

'' األفاق المستقبلية للصناعات الغذائية بالجزائر '' ،واليت نظمت على هامش الطبعة ال  17ملعرض الفالحة والصناعات الغذائية
“جزاقرو” ،فان املساحة اإلمجالية لألراضي الفالحية املسقية على الصعيد الوطين ،فقد ارتفعت بنسبة ثالثة ( )3أضعاف ،من سنة
 2000إىل سنة  .2018وفيما خيص منط العيش “فيجن” (وهو منط يقوم على الغذاء النبايت ورفض استهالك كل منتوج حيواين أو
إستغالله) الذي جيمع مجهورا غربيا كبريا يف يومنا احلايل ،فإنه يسمح بتخفيف اإلستهالك املتزايد للحوم واحلليب مشتقاته(املنتجات
املشتقة) .17

كما حتتل منتجات احلبوب مكانًا إ سرتاتيجيًا يف النظام الغذائي ويف اإل قتصاد الوطين .خالل الفرتتني 2009- 2000
و  ، 2017- 2010إ حتلت مساحة احلبوب معدل سنوي يبلغ  ٪ 40من املساحة الزراعية املفيدة تقدر املساحة املزروعة
باحلبوب خالل العقد  2009- 2000حبوايل  3200930هكتار ،حيث يشغل القمح الصلب والشعري معظم هذه املساحة
حبوايل  ٪ 74من إمجايل مساحة احلبوب خالل الفرتة  ، 2017- 2010معدل هذه املساحة بلغ  3385560هكتار  ،بزيادة
 ٪ 6مقارنة بالفرتة السابقة ( ،) 2000-2009ويقدر معدل إنتاج احلبوب خالل الفرتة  2017- 2010بنحو  41.2مليون
قنطار،بزيادة قدرها  ٪ 26مقارنة بعقد  2009- 2000حيث يقدر معدل اإلنتاج  32.6مليون قنطار ويتكون اإلنتاج
أساسا من القمح الصلب والشعري ،والذي ميثل على التوايل  ٪51و ٪ 29من إمجايل معدل إنتاج احلبوب - 2010
. 18.2017
ويف ذات السياق تعترب تنمية القطاع الزراعي وتوفري األمن الغذائي إحدى أهداف التنمية االقتصادية واإلجتماعية يف اجلزائر
أحد التحديات احلقيقية نتيجة ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،كما إعترب البنك الدويل يف تقريره عن الزراعة من أجل التنمية أن
الزراعة تعترب أداة ل تحقيق األهداف اإلمنائية ،وحسب الديوان الوطين لإلحصائيات فإن الفرتة املمتدة من  2007إىل غاية
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 2017أن مستويات القمح الصلب تفوق  19مليار قنطار سنويا ،عكس األصناف األخرى من احلبوب،إذ ال تتعدى  9ماليني
قنطار بالنسبة للقمح اللني ،أما فيما يتعلق مبدى أمهية قطاع الزرا عة يف رفع من مستويات النمو االقتصادي يف اجلزائر حيث
19
إرتفعت نسبة مسامهة الزراعة يف مستويات الناتج احمللي من  %8.4سنة  2000إىل مايفوق نسبة  %12سنة .2017
أما فيما يتعلق مبخطط عمل الفالحة ( ) 2019- 2015يرتكز على حتقيق ثالثة حماور رئيسية أوهلا االهتمام بالزراعة والثروة
احليوانية وذلك من خالل تنمية هيكل القطاع الفالحي وتشجيع كفاءات القطاع الفالحي ومتابعة ودعم أصحاب املشاريع
الفالحية  ،أما احملور الثاين فيتعلق باإلهتمام باإلنتاج الغايب وكذا تشجيع السياسة البيئية ومتثل احملور الثالث يف متابعة ودعم
برامج اإلستثمار يف قطاع الصيد وتربية املائيات مما يسمح بزيادة صادرات السمك وقد حدد املخطط احلدود املستهدفة لكل
احملاور السابقة  ،نلخص أمهها يف حتقيق منو متوسط للقطاع الفالحي مبقدار  %5وبلوغ  43000مليار دج كقيمة لإلنتاج
وحتقيق قيمة الواردات ب 20مليار دوالر وزيادة الصادرات ب %1,1مليار دوالر والوصول إىل مليون ونصف مليون منصب
شغل يف القطاع .20
المحور الثالث :إ سهامات توظيف الزراعة الذكية في تحقيق التنمية الزراعية وإستدامة األمن الغذائي العالمي وفق التوجهات
الحديثة.
تؤكد التقارير العاملية املتخصصة واملهتمة مبيدان توظيف تكنولوجيا املعلومات واإلتصال احلديثة يف اجملال الزراعي على أن الزراعة الذكية
تعمل بشكل أفضل على حتقيق األمن الغذائي ومن مث إستدامته عامليا ،كما أشارت التقارير على ضرورة تعميم هذه التكنولوجيا على كافة
األقطار خاصة العربية منها نظرا ملا يعرفه العامل من تغريات وحتديات مناخية.
-1البحث الزراعي في الجزائر :هتتم كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة الفالحة والتنمية الريفية بالبحث الزراعي،
حيث أن هذه األخرية تدير برامج البحث عن طريق عدة معاهد ،من أمهها املعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية واملعهد الوطين للبحث
يف الغابات .واملعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية مكلف باملسامهة يف إعداد السياسة الوطنية لألحباث الزراعية وتنفيذها ،فهو مهتم
باملشاركة يف إعداد برامج البحث وحتديد اآلليات والتدابري اليت من شاهنا حتقيق ذلك .وتتمثل هذه املهام بامليادين 21كمعرفة التحكم يف
الوسط الفيزيائي،حتسني وتطوير كل من اإلنتاج النبايت واحليواين إضافة إىل حفظ وحتويل املنتجات الفالحية ودراسة نوعيتها والتكنولوجيات
احليوية املطبقة يف الفالحة مع اإلهتمام بالعامل الفالحي والريفي إقتصاديا وإجتماعيا ،يف إطار العالقات املتبادلة بني املؤسسات والبحث
الزراعي يتم تنسيق نشاطات البحث ا لزراعي عن طريق اجمللس العلمي للبحث والتطور التابع ملديرية التكوين (اإلعداد والتدريب) والبحث
والتعميم بوزارة الزراعة والفالحة ،أما املعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية فإنه مكلف بإعداد السياسة الوطنية للبحث الزراعي وذلك
عن طريق:22
 تنفيذ برامج البحث والتجارب املتعلقة مبجال نشاطاته؛ وضمان التنسيق على الصعيد الوطين (بالتعاون مع اهلياكل املعنية القطاعية ومابني القطاعات) نشاطات البحث الزراعي هلياكل البحث التابعة لوزارة التعليم العايل كاملعهد الوطين الزراعي مبنطقة احلراش باجلزائر.
املسامهة يف إعداد خمططات التكوين (اإلعداد والتدريب) والتحسني لتلبية حاجيات البحث العلمي.تثمني نتائج البحث والسهر على نشرها واستعماهلا بالتعاون مع املؤسسات املعنية.لإلشارة أن برامج البحث حتدد حسب االحتياجات والصعوبات واملصادفات املناخية لكل منطقة طبيعية؛ هلذا مت تأسيس حمطات وخمابر
متخصصة يف ميدان البحث للزراعة اإلقليمية على مستوى كل منطقة .لكن رغم كل هذه التعديالت اليت أقيمت يف صاحل هذا القطاع عن
طريق البحث العلمي فإن النتائج اإلجيابية تبقى دائما مرجوة .نستخلص من هذه العوامل النقائص التالية:
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 التقنيات املوجودة هلا تأثري سليب وغري متطابق مع املتطلبات اإلقتصادية واإلجتماعية للمزارعني والزراعة اإلقليمية يف املناطق املناخيةاملختلفة.
 تقدير عدد الباحثني الدائمني الذين ينجزون املشاريع والربامج القطاعية الوطنية يف املعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية واملعهد الوطينللبحث يف الغابات وكل املراكز واحملطات ووحدات األحباث اليت متثل  258باحثا .أما بالنسبة لعدد الباحثني التابعني لوزارة التعليم العايل
والبحث العلمي فهو ال يتجاوز 548باحثا.
 نقص الوسائل املالية لوضع سياسة البحث العلمي؛ إذ ال يقدر املنتج الداخلي اخلام للزراعة إال بـ  ٪ 0.7بينما املعدل على املستوىالعاملي ميثل  ٪ 2والفرق شائع.
أما فيما يتعلق بالتخطيط البحثي (ختطيط البحث العلمي) ،لكي يتمكن البحث الزراعي من االندماج يف التنمية الزراعية من أجل إنتاج
أفضل جيب أن حيدد جمموعة من الربامج املنظمة واملخططة ،نذكر البعض منها :23
 حتديد احملاور ذات األولوية اليت تصدر مباشرة عن الربنامج الوطين للتنمية الزراعية؛ أي أن برنامج البحث متطابق مع برنامج التطوراالقتصادي.
وضع الشروط الالزمة لتحقيق األهداف احملددة.التنسيق بني كل متطلبات مؤسسات البحث اليت تشكل النظام وطين للبحث الزراعي.-2التحول نحو استخدام التقانات الزراعية الحديثة :التقانة هي تسخري كافة الوسائل خاصة املعلوماتية اليت يستخدمها املزارع من
أجل إستخدام ما هو متاح لديه يف ممارسة زراعته وتطويرها ،ويرتبط تطوير اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي إىل حد كبري بالتقانة احلديثة اليت
تتوقف بدورها على البحوث الزراعية العلمية والتطبيقية بأنواعها املختلفة ،وبرغم من أمهية التقانة الزراعية احلديثة ودورها يف حتقيق أمن
غذائي مستدام  ،إال أن الدول العربية مل توليها اإلهتمام الكايف ،وهناك قصور يف االستثمارات املوجهة للبحوث والتطوير الزراعي ،وهذا ما
جيعل الدول بعيدة عن االستفادة من هذه البحوث ،فاهتمام الدول العربية بالبحوث الزراعية التكنولوجية جيعلها تعمل على حتقيق استدامة
األمن الغذائي يف ظل العوامل والظروف اخلارجية يف ظل التخصيص املايل ملثل هكذا مشاريع.24
-3التنسيق في التطور التقني :متثل الزراعة القطاع الرائد يف اإلقتصاد الوطين لغالبية الدول العربية النامية ومن مث فان التنمية الزراعية هي
احملرك للتنمية االقتصادية يف الدول ،ويلعب التقدم التقين دورا أساسيا يف عملية التنمية الزراعية ،حيث يعمل على زيادة الكفاءة اإلنتاجية
للموارد الزراعية املتاحة من خالل اإلنتاجية لزراعة أفضل وإىل االستخدام األكفأ للموارد ،إن التطور التقين يف إطار التنسيق بني الدول
العربية يتطلب تقوية وتعزيز مراكز البحوث ومؤسسات التأهيل والتدريب وهيئات إرشاد مدعمة وجمهزة باملعلومات والتقنيات احلديثة،
يتطلب تطوير احلوار بني الباحثني وكذلك تقوية وتعزيز شبكات االتصال بني مراكز البحوث والربط فيما بينها إضافة إىل إنشاء آلية
لالتصاالت لنشر وتوزيع وتبادل البيانات.25
-4نحو إحداث التنمية الزراعية المستدامة :هتدف التنمية الزراعية املستدامة إىل احملافظة على القاعدة املردودية الزراعية وتعظيم
عائداهتا لألجيال احلاضرة واملستقبلية ،وذلك باستخدام املوارد بأعلى درجة من الكفاءة والرتكيز على الكفاءة اإلنتاجية لصغار املزارعني
وتستوجب الزراعة املستدامة احلرص توظيف تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف القطاع الزراعي ومن مث محاية املوارد.26

-5الزراعة الذكية حسب إحصائيات المنظمة العالمية للزراعة أفاق  : 2030إعتمدا اجملتمع الدويل يف عام  2015خطة
للتنمية املستدامة حىت عام  2030وهي متثل إتفاق باريس بشأن تغري املناخ وتوفر إطارا دوليا لزيادة فعالية اإلجراءات الوطنية واجلهود
اجلماعية ،وبغية تنفيذ خطة  2030أقررت على الدول يف املنظمة مبادئ إلستدامة األغذية والزراعة وذلك عرب إقامة التوازن بني

اإلعتبارات االجتماعية واإلقتصادية وبنية وتعزيز الزراعة الذكية كنهج قادر على حتويل النظم الزراعية وإعادة توجيهها لدعم التنمية بشكل
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فعال وضمان األمن الغذائي يف ظل تغيري املناخ ،وكشف تقرير ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة '' الفاو'' صادر يف عام ''2018إن

التحول العالمي إلى نهج الزراعة الذكية التكمن أهميته فقط في منع أزمات األمن الغذائي مستقبال ولكنه يساهم في التجديد

االقتصادي والزراعي للمناطق الريفية ''، 27وحسب ذات التقرير وتوقعاته فإن بلدان مشال إفريقيا تواجهها حتديات رئيسية يف جمال األمن
الغذائي خاصة يف السنوات املقبلة يف ظل التغيري السريع على صعيد أمناط اإلستهالك واألغذية ،كما ستواجه أيضا الضغوط على املوارد
املائية وموارد األراضي اليت ستجعل من الصعب احلصول على مساحات زراعية إضافية .28

-6الزراعة الذكية والمناخ  :نظام للتآزر والحد من المخاطر  :ترتاوح متوسط اخلسائر االقتصادية السنوية يف العامل بسبب الكوارث
الطبيعية بني 250و300مليار دوالر ،وبني عامي 2006و 2016إمتصت القطاعات الزراعية يف البلدان النامية  %26من األثر
االقتصادي الناجم عن الكوارث املرتبطة باملناخ ،وفيما يتعلق باجلفاف وقع أكثر من  %80من األضرار واخلسائر يف القطاعات الزراعية
وتشمل اآلثار املرتتبة عن الظواهر املناخية الشديدة اإلختالالت الكربى يف إنتاج األغذية وإمدادات املياه ،ومتيل نهج الزراعة ذكية مناخيا

إىل تعزيز التدابري املتوسطة إىل طويلة األجل للتصدي للتهديدات تغري املناخ واحملدقة بالتنمية الزراعية ،كما يقوم هنج بإعادة البناء حنو
29
األفضل املتتبع لالستجابة للكوارث بتوجيه التدخالت خالل فرتة التعايف من أجل حتقيق التنمية املدركة.
الخاتمة:

حتقيق األمن الغذائي وإستدامة التنمية الزراعية قضية حمورية على الصعيد العريب وخاصة يف اجلزائر األمر الذي جيعل الوقوف على املوضوع
بكل جدية  ،ألن اليوم أصبحت مسألة األمن القومي مرتبطة مبا توفره األمة من حاجات أساسية للمجتمع واملتمثل أساسا يف الغذاء،
وقضية التنمية الزراعية وإستدامة األمن الغذائي مرهون بتوفري الغطاء املايل الالزم للتحكم يف خمرجات اجملتمع من جهة وضبط السياسات
الكلية على املستوى اخلارجي ،ومن مث التحكم يف القرارات اإلسرتاتيجية  ،ومن خالل التقدم التقين والتكنولوجي ساهم هذا األخري يف
إعطاء ديناميكية للقطاع باعتباره قطاع اسرتات يجي ومصدر لتمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية خارج االكتفاء احمللي  ،فاستخدام
التكنولوجيا واملعلومات واالتصال يف القطاع الفالحي جعل القطاع ينتقل حنو الزراعة الذكية واستغالل أنظمة اإلشعار يف العمليات الزراعية
على مستوى احلقول واملزارع ،ومن أجل ضمان إستدامة هذا القطاع يف اجلزائر علينا التوجه حنو إستعمال األنظمة التكنولوجيا يف القطاع
الزراعي والفالحي ومن مث استدامة األمن الغذائي على غرار تغذية اخلزينة من موارده واملسامهة يف النمو الناتج احمللي.
النتائج المتوصل إليها:
الزراعة الذكية آلية لتحقيق األمن الغذائي وإستدامة التنمية الزراعية.الزراعة الذكية تعمل على إقامة التوازن بني اإلعتبارات االقتصادية واإلجتماعية للدول خاصة تلك اليت تعاين من االختالالت االقتصادية.الزراعة الذكية تعمل على وفق نظام مناخي متغري وتضبط التحديات واملخاطر على املدى البعيد.التحول حنو هنج الزراعة الذكية حل أمثل لرتشيد املوارد وضبط التكاليف وإكتساب الرهانات الكربى يف اجملال الزراعي والفالحي.التوصيات:
العمل على االهتمام بتوظيف تكنولوجيات املقدمة يف اجملال الزراعي والفالحي خاصة يف دول مشال إفريقيا. على اجلزائر التحول التدرجيي حنو هنج الزراعة الذكية وتوظيف التكنولوجيا يف القطاع هبدف حتقيق ميزة وضمان األمن الغذائي القوميومن مث حتسني مؤشراهتا على الصعيد العاملي .
اإلهتمام بنهج الزراعة الذكية يف اجلزائر وتوفري املرافقة والدعم خاصة يف ظل التحول حنو الشركات الناشئة وفتح اجملال أمام القطاعاخلاص.
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