


إن تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وضمان األمن الغذائي یرتکزان   
یلع القطاع الزراعي   وفروعه الرئیسیة املتکاملة، بدءا من فرع الزراعة الصحراویة 
وفرع زراعة الهضاب العلیا وفرع الزراعة الساحلیة، وتعتبر الزراعات الصحراویة يف 
وتقلیص  املستدام،  الغذائي  األمن  لضمان  أساسیا  مصدرا   الجزائري  االقتصاد 
االعتماد یلع املصادر الخارجیة للغذاء، وإعادة التوازن للمیزان التجاري الغذائي، 
للقیمة  وخالق  واألوروبیة،  اإلفریقیة  اإلقلیمیة  األسواق  يف  حصة  واکتساب 
وتقلیص  والعمالة  التوظیف  يف  واملساهمة  االقتصادي،  والتنویع  املضافة 

 معدالت البطالة لتحقیق التنمیة االجتماعیة وضمان االستقرار االجتماعي.
إن تطویر قطاع الزراعة الصحراویة يف االقتصاد الجزائري یرتبط بمستویات   
الدعم وطبیعة املرافقة. کما أن تشجیع االستثمار الزراعي يف القطاع الصناعي 
والشراکة  والتکامل  االندماج  مستوى  تعزیز  یلع  سیعمل  واألجنبي  املحلي 

 اإلنتاجیة املتوازنة املصالح.
لکل  أولویة  تشکل  الزراعیة  األراضي  یلع  والحفاظ  الحمایة  فان  لذلك،   
ملحدودیة  ونظرا  الزراعي.  اإلنتاج  وتنمیة  ترقیة  إلی  تهدف  حکومیة  سیاسة 
املساحة الصالحة للزراعة املتوفرة التي ال تمثل سوى ٣٫٥٪ من املساحة اإلجمالیة 
الزراعة  تأتي  )، ومن هنا   ٨/١  ) الثمن  تزید عن  ال  وأن املساحة املسقیة  للبالد، 
الصحراویة يف الجنوب الجزائري  وخاصة يف والیة الوادي  کواحدة من أهم روافد 
االحتیاجات  تلبیة  يف  اإلنتاجیة  قدراتها  ارتفعت  أن  بعد  الزراعي،  القطاع  هذا 

املحلیة والتصدیر العدید من املحاصیل.

ولقد ازداد اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي وخاصة بفرع الزراعة الصحراویة   
وتجسد ذلك يف برامج الحکومة وسیاستها العامة، التي أعطت األولویة لإلنتاج 
عصرنة  إلی  والتوجه  املحلیة،  الفالحیة  املدخالت  علي  یعتمد  الذي  الوطني 
القطاع لخلق الثروة وجعله بدیال أساسیا لصادرات الطاقة يف املنظور املتوسط 

والبعید.
األسئلة   خالل  من  امللتقی  إشکالیة  صیاغة  یمکن  تقدم،  ما  یلع  بناًء   

التالیة: 

ديباجة الملتقى

الزراعة الصحراویة بصفة عامة واملستوى الذي حققته والیة  ١- ما هو واقع 
الوادي بصفة خاصة؟ وهذا یعني أننا نبحث يف حقیقةاملعوقات والبدائل 

املتاحة، وتحدید الفرص مع کیفیة تثمینها؟ 
٢- ما هي املحاور الکبرى لبناء إستراتیجیة متکاملة لتحیق التنمیة الزراعیة 

الصحراویة املستدامة؟



• إبراز أهمیة القطاع الزراعي يف تحقیق األمن الغذائي املستدام؛ 

• تبیان أهمیة الزراعة الصحراویة ودورها يف تأمین االحتیاجات األساسیة وتنویع الصادرات؛

• الوقوف یلع حجم ونوع االستثمارات العمومیة والخاصة املنجزة  يف مجال الزراعة  الصحراویة؛ 

• تقییم املستوى الکمي الذي حققته الزراعة الصحراویة من خالل رخص االستصالح أو االمتیاز 
وتطور السلسلة اإلحصائیة للمحاصیل الزراعیة؛ 

• توضیح اآلثار السلبیة للعراقیل والتجاوزات التي تحَد من تطور الزراعة الصحراویة سواء يف مجال 
التوزیع أو التمویل أو انجاز املشاریع أو التصدیر...الخ؛

• البحث يف إمکانیة تحویل والیة الوادي إلی نموذج يف مجال إنتاج وتحویل وتصدیر املحاصیل 
واملنتجات وجعلها قطبا للصناعة الغذائیة التحویلیة؛

والرقمنة  البدیلة  والطاقة  التصدیر  إستراتیجیة  يف  واالبتکار  والتدریب  التکوین  أهمیة  إبراز   •
کمدخالت أساسیة لتطویر الزراعة الصحراویة.  

•  عملیة استصالح األراضي والهندسة الزراعیة من الناحیة العلمیة والعملیة؛

•  إشکالیة العقار الفالحي يف الجزائر واملسار التشریعي إلصالح قطاع الزراعة الصحراویة؛

• کفاءة استغالل عناصر اإلنتاج يف مواجهة الظروف البیئیة القاسیة؛ 

•  استخدام التکنولوجیا والتقنیات الحدیثة  يف الزراعة الصحراویة؛ 

•  تثمین الزراعات البیولوجیة والعضویة وتقنیات حمایة الزراعة والبیئة.

أهداف الملتقى

محاور الملتقى

املحور األول: الزراعات الصحراویة وخصائصها وإمکانیاتها وفرص تطورها
يف االقتصاد الجزائري



•  الطاقات املتجددة وتوظیفها يف قطاع الزراعة الصحراویة؛
•  تحقیق األمن الغذائي عن طریق اإلنتاج الزراعي والحیواني يف ظل التنمیة املستدامة؛ 

•  حوکمة املیاه کمدخل لتحقیق األمن املائي يف الزراعة؛
• الزراعة الصحراویة ودورها يف إنتاج وتحسین السالالت النباتیة والتوجه نحو الزراعة غیر  

   املوسمیة؛ 

•  مساهمة الرأسمال البشري يف ترقیة قطاع الزراعة الصحراویة؛
•  مساهمة االستثمار املحلي واألجنبي يف تطویر الزراعة الصحراویة؛

•  رقمنة إحصائیات القطاع الزراعي؛
•  تنمیة املناطق الریفیة ودورها يف دعم الزراعة الصحراویة؛

•  دور القطاع الزراعي يف تدعیم النسیج االجتماعي والقضاء یلع االختالالت االجتماعیة 
(الفقر، البطالة، النزوح الریفي..الخ).

•  الصناعات الغذائیة ودورها يف تنشیط الزراعة الصحراویة؛
•  برامج الدعم الحکومي املختلقة ومساهمتها يف ترقیة النشاط الزراعي؛

•  اإلنتاج الحیواني کقطاع داعم للزراعة الصحراویة؛
•  توطین الصناعات التحویلیة املدعمة للقطاع الزراعي؛

•  النقل وشبکة اإلمدادات، التأمین، النظام املصريف؛
•  دور الجامعة واملخابر العلمیة ذات الطابع الفالحي؛

•  دور مراکز التمهین ذات الطابع الفالحي؛
•  مکانة ودور املؤسسات الناشئة يف تطویر الزراعة الصحراویة.

محاور الملتقى

املحور الثاني : دور التنمیة املحلیة املستدامة يف ترقیة الزراعة الصحراویة 

املحور الثالث : دور هیئات الدعم ومؤسسات املرافقة يف ترقیة الزراعة
الصحراویة املستدامة وإزالة معوقاتها



• ترقیة االستثمارات الزراعیة والزراعة الصناعیة عن طریق معرفة تقنیات تسویق املنتجات الزراعیة
•  إشکالیات دعم وتنمیة النشاط الزراعي (الدعم الفالحي، العقار الفالحي....)؛

صعوبات  التسعیر،  اإلنتاج،  تکالیف  مساحات،  الزراعي:  القطاع  رزنامة  ضبط  وطرق  آلیة    •
التخزین، والتوزیع واملضاربة يف السوق الزراعیة الجزائریة؛   

•  آفاق رقمنة سالسل القیمة للمنتجات الزراعیة؛
•  احترام املعاییر الدولیة للزراعة: الصحة والصحة النباتیة، ضمان التسویق، عملیة اإلنتاج، 

إشکالیة التصدیر؛
•  تحلیل األسواق الزراعیة وتحدید االستراتیجیات التسویقیة املناسبة ملواجهة املنافسة 

یلع مستوى األسواق الدولیة؛
•  البحث يف إمکانیة جعل والیة الوادي نموذجا يف تسویق املنتجات الزراعیة (البطاطس، 

الطماطم، التمور...) بمواصفات عاملیة؛  
•  الید العاملة والتکوین يف املجال الزراعي؛

• تأثیر املناخ الدولي یلع السیاسات الغذائیة للبلدان املتخلفة والتحدیات التي تواجهها الیوم.

•  دراسات وتجارب دولیة يف الزراعة الصحراویة؛ 
•  دارسات وتجارب ناجحة يف استغالل الطاقات البدیلة والتنمیة املستدامة يف املناطق 

الصحراویة؛ 
•  التجارب الدولیة الناجحة يف الصحراء الجزائریة؛ 

•  والیة الوادي کنموذج للتخصص يف بعض املنتجات الزراعیة من البطاطا واإلنتاج والتحویل 
والتصدیر والتکوین والتدریب واالبتکار.

محاور الملتقى

املحور الرابع:  سیاسات وآلیات الحد من مشکالت ومعوقات الزراعة الصحراویة 

املحور الخامس : إستراتیجیة ترقیة الزراعات الصحراویة يف ظل التجارب
                    اإلقلیمیة والعاملیة: دراسة حاالت قطریة نموذجیة



الزراعیین  والباحثین  االقتصادیین  الباحثین  مجتمع  قاعدة  امللتقی  یستهدف   
املتخصصین يف الزراعات الصحراویة، وتطویر محاصیل الزراعة الصناعیة اإلستراتیجیة 
فاتورة  لتقلیص  الوطنیة  االحتیاجات  وتلبیة  للتحویل  املوجهة  الصحراویة  باألراضي 

الواردات، وبالخصوص:
                •  األساتذة والباحثین،وطلبة الدکتوراه واملهندسین الزراعیین؛

                •  املراکز واملدارس واملعاهد ومخابر البحث االقتصادیة والزراعیة؛
                •  دیوان تنمیة الزراعة الصناعیة باألراضي الصحراویة؛

                •  املستثمرین والفاعلین واملهتمین يف املجال الزراعي.

•  تقبل املداخالت الفردیة أو الثنائیة فقط، مع إعطاء األولویة للبحوث التطبیقیة؛
•  أن یکون موضوع املداخلة جدید، ولم یسبق نشره (مقال، مذکرة ..) أو املشارکة به يف أي 

تظاهرات علمیة؛ 
•  تقبل املداخالت باللغة العربیة، اللغة اإلنجلیزیة واللغة الفرنسیة؛

•  تکتب البحوث املقدمة ضمن محاور امللتقی، مع االلتزام بالشروط الواردة يف الرابط التالي:

   ترسل جمیع املداخالت عبر البرید اإللکتروني للملتقی : 
Conferum-Agro@univ-eloued.dz

•  تخضع جمیع املداخالت املرسلة إلی تحکیم اللجنة العلمیة؛
•  رسوم املشارکة: ٣٠٠٠ دج یتم دفعها بعد قبول املشارکة.

مواعید هامة:
-  آخر أجل لتقدیم الورقة البحثیة کاملة: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

-   انعقاد امللتقی یومي ١٢-١٣ دیسمبر ٢٠٢٢

الفئات المستهدفة

شروط المشاركة 

https://cutt.us/GeHZ8


