
 كلمة السید عبد القادر بوعزغي وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة والصید البحري، بمناسبة الیوم الوطني لشعبة الدواجن

 السید األمین العام لالتحاد الوطني للفالحین الجزائریین
 السید رئیس الغرفة الوطنیة للفالحة

المكتبالسید رئیس المجلس المھني المشترك للدواجن والسادة أعضاء   
 أسرة اإلعالم والصحافة

 أیھا الحضور الكریم
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

أود في البدایة أن أعرب لكم عن سعادتي لتواجدي معكم وحضور ھذا اللقاء األول الذي ینظمھ المجلس المھني المشترك 

 لشعبة الدواجن، والمنبثق عن إرادة

كلین لھذه الشعبة، والتي عبروا عنھاالمھنیین والمتعاملین االقتصادیین المش  
جوان المنصرم، على مستوى مقر الغرفة الوطنیة للفالحة 23خالل جمعیتھم التأسیسیة التي انعقدت یوم 

.

 

وبھذه المناسبة السعیدة، أتقدم إلیكم أنتم المھنیون والمتعاملون االقتصادیون والشركاء االجتماعیون بالشكر الجزیل وأكبر 
لذي تحلیتم بھ والحس بالمسؤولیة الذي قادكم إلى تنشیط وإنجاح عملیة تأسیس المجلس المھني المشترك لشعبة فیكم الوعي ا

الدواجن، انطالقا من الوالیات وانتھاء بالجمعیة التأسیسیة الوطنیة؛ كما ال یفوتني أن أھنأ السید قالي المؤمن على الثقة التي 

تشاور والتنسیق المتبادل من أجل شعبة قویة، متطورة وعصریةنالھا من زمالئھ وأدعوه للعمل في ظل ال

. 

 أیتھا السیدات، أیھا السادة،
 أیھا الحضور الكریم،

إن األمن الغذائي، الذي یعّد من بین أھم مرتكزات السیادة الوطنیة، یعتبر أیضا أحد األھداف االستراتیجیة للسیاسة التنمویة 
، تحت القیادة المستنیرة لفخامة رئیس الجمھوریة، السید عبد العزیز بوتفلیقة2000عام  لقطاع الفالحة، التي تم تنفیذھا منذ

.

 

إن السیاسة التي ننتھجھا، والتي ترمي في األساس إلى تلبیة االحتیاجات الغذائیة المتزایدة لمواطنینا، تستوجب قبل كل شيء 

ن بلوغھا إال عبر عصرنة وتعزیز المنظومة الرفع من العرض الفالحي الوطني بشكل محسوس، وھي نتیجة ال یمك

اإلنتاجیة الفالحیة برمتھا

. 
إن المقاربة التنمویة المعتمدة ترتكز خاصة على الرفع من القدرات اإلنتاجیة من خالل استحداث مساحات مستصلحة 

الحرص على تحسین  جدیدة، من جھة والتوسیع من المساحات المسقیة واالقتصاد في استعمال المیاه، من جھة أخرى، مع



اإلنتاجیة والتنویع في المنتجات الفالحیة من أجل الرفع من العرض الفالحي وتنشیط الصادرات؛ ثم في األخیر تعزیز 
قدرات التحویل والحفظ والتخزین المبرد، من أجل ضمان أفضل اآللیات لضبط المنتجات والتحكم في تقلبات األسعار، 

میةالسیما في فترات الراحلة الموس . 

كما خّصت الجھود المبذولة كذلك إعادة ھیكلة جمیع الشُّعب االستراتیجیة كالحبوب، والحلیب والحبوب الجافة والبطاطا 
 .واللحوم الحمراء والبیضاء، مع إعادة توجیھ الدور المنوط للمجالي المھنیة المشتركة في ھذا الخصوص

مة السید رئیس الجمھوریة، في ثنایا الرسالة التي بعث بھا إلى إن ھذا الخیار االستراتیجي عبّر عنھ بكل وضوح، فخا
 :المشاركین في الجلسات الوطنیة للفالحة، التي انعقدت تحت رعایتھ السامیة، في أبریل المنصرم، بقولھ

یعاني االقتصاد الفالحي من ضعف الھیكلة، ضعف یجعل ھذا النشاط الجوھري فریسة للمضاربة، وھو أمر یستوقف “
ع الفالحة ورجاالتھ لالھتمام أكثر بأطرھم من غرف ِمْھنِـیٍَّة، وجمعیات ِحرفِـیٍَّة بغـیة الحفاظ على مصالحھم، وجعل قطا

 ”.مجتمعنا یستفید أكثر من جھد الفالحین وثمرة عملھم

 أیتھا السیدات، أیھا السادة،
 أیھا الجمع الكریم،

قطاع الفالحة، كما أنھا عرفت العدید من التطورات على المستویین لقد خطت بالدنا خطوات كبیرة في مجال تعزیز تنمیة 
االقتصادي واالجتماعي، وھو ما تترجمھ النتائج اإلیجابیة التي نشھدھا في أرض الواقع والتي تنم عن إرادة سیاسة قویة، 

 .من أعلى ھرم السلطات العمومیة، وعن جھود كبیرة بذلت وتبذل على كل المستویات

لیوم تمول بشكل وفیر ومستمر بالمنتجات الفالحیة والغذائیة القاعدیة، بل إننا نسجل فوائض في بعض الشُّعب مما فأسواقنا ا
 یسمح للمنتوج الجزائري بالتواجد المتزاید في عدد من األسواق العالمیة

في الجھود التي تبذل ھنا وھناك  إن ھذه التطورات وتفاؤلنا بغٍد أفضل للمنتوج الجزائري، ھما اللذین یدفعانِنَا للمضي أكثر
من قبل جمیع الفاعلین والشركاء قصد جعل ھذه المعطیات حقیقةً وواقًعا اقتصادیًا ال رجعة عنھ، في ظل التوجھ التنموي 

الذي تبنتھ الدولة في تشیید اقتصاد متنوع خارج المحروقات وخلق فرص تجاریة جدیدة سواء على مستوى السوق المحلیة 
ل التصدیرأو في مجا . 

من ھذا المنطلق، وحتى نتمكن من المضي بجدیة في ھذا التوجھ، یتوجب علینا تكثیف التشاور والتنسیق مع مختلف الفاعلین 
والشركاء قصد تحدید المتطلبات واالحتیاجات والسھر على تھیئة الظروف المواتیة من أجل تحسین اإلطار التحفیزي 

من النجاعة االقتصادیة ومرافقة جمیع النشاطات إلى المزید  

وقد عملنا، . ھذا التوجھ استدعى منّا إعادة االعتبار للتنظیمات المھنیة والمھنیة المشتركة وإدماجھا في مسار اتخاذ القرار
، عبر البلدیات والوالیات، على توفیر كل الظروف لتمكین المھنیین ومرافقتھم من أجل 2018منذ األشھر األولى لسنة 

وھو مساٌر سمح لنا، إلى یومنا ھذا، من استكمال ھذه العملیة وإنشاء . لس المھنیة المشتركة حسب كل ُشعبةإنشاء المجا
14(أربعة عشر   .مجلًسا مھنیًا مشترًكا على المستوى الوطني (

إن المراد من ھذه الفضاءات، التي أنشئت على أساس الحوار والتشاور بین مختلف مكونات كل شعبة، من مھنیین 
تعاملین اقتصادیین وھیئات، أن تكون قوةً لالقتراح على المستویین المحلي والوطني والتعبیر الحّي إلرادة ھذه الشرائح وم

للعمل سویا واالنخراط جماعیا في معالجة اإلشكالیات والتحدیات التي تواجھ كل شعبة، سواء تلك المتعلقة باإلنتاج أو 
، وصوال إلى التصدیرالتحویل أو الضبط أو التسویق والتوزیع . 

 :ودعما للتدابیر التي تّم اتخاذھا من قبل القطاع، فإن ھذه المجالس یجب أن تصّب جھودھا نحو
نة لھا وعصرنتِھا؛  تنظیِم مختلف الشرائح الُمُكوِّ

ھ لتأطیر الشُّعب ودعِمھا تقنیا؛  تحسیِن معارف ومھارات العنصر البشري المَوجَّ
السوق بغیة المساھمة في ضبطھا؛ االنخراِط المنظم في تزوید  

من التزوید بالمدخالت، والتقریب مع البنوك وشركات التأمین وكذا التأطیر التقني؛: تحسیِن تنظیم محیط كل شعبة  
التحكم في التكلفة اإلنتاجیة، وعقلنة استعمال الوسائل والعوامل : تحسیِن الفعالیة التقنیة واالقتصادیة لمختلف حلقات الشُّعب

نتاجیةاإل . 



 أیتھا السیدات، أیھا السادة،
 أیھا الجمع الكریم،

إن لقاءكم الیوم یسمح لي بأن أستذكر معكم التطورات التي عرفتھا شعبة الدواجن، التي تمثل وزنا اجتماعیا واقتصادیا ال 
جم مناصب الشغل التي تخلقھایستھان بھ، سواًء بالنظر إلى األھمیة التي تكتسیھا في المنظومة الغذائیة الجزائریة أو إلى ح . 

ھذا التطور ما كان لیتحقق لوال البرامج التنمویة التي وضعت حیز التنفیذ، في إطار المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة، والتي 
 :خصت بشكل أساسي ما یلي

وتجھیزات التربیة؛ تنمیة اإلنتاج وتحسین اإلنتاجیة فیما یتعلق بالتربیة الحیوانیة من خالل اقتناء القطعان وعتاد  
 ترقیة المنتجات من خالل إنشاء ورشات للذبح والتقطیع؛

 ؛(SYRPALAC) ضبط سوق اللحوم البیضاء عبر منظومة ضبط المنتجات الفالحیة واسعة االستھالك
 .تسویق المنتجات عبر شبكة نظامیة تضمن للرقابة الصحیة وحمایة المستھلك

خر من الترتیبات ذات الطابع الجبائي من أجل تشجیع وحمایة المنتوج الوطني، السیما كما اتخذت السلطات العمومیة عدًدا آ
 .مدخالت شعبة الدواجن

مما سبق یتضح أن النتائج المحصل علیھا خالل السنوات األخیرة ناجعة، وما علینا إال الحرص على استدامتھا وتعزیزھا 
 .وعصرنتھا

، وبثروة حیوانیة %90إنتاج اللحوم البیضاء، الذي یغلب علیھ القطاع الخاص بنسبة بھذه المناسبة، یجدر بنا اإلشارة إلى أن 
ملیون قنطار من اللحوم البیضاء،  5,3، 2017ملیون وحدة من الدجاج الالَِحم والدیك الرومي، قد بلغ، في سنة  240تناھز 

153، أي بمعدل نمو 2009ملیون قنطار سنة  2,092مقابل  %. 

ملیار وحدة، أي  6,6ملیار وحدة إلى  3,8اج بیض االستھالك نموا معتبرا منتقال، في نفس الفترة، من كما عرف أیضا إنت
76,3بمعدل نمو  %. 

 3/1فیما نالحظ أّن . بلدیة عبر كامل الوالیات تقریبا 1.322على الصعید الوطني، تنتج اللحوم البیضاء على مستوى 
ملیون قنطار 1,6باتنة وسطیف والبویرة والمدیة، بما یقارب : اإلنتاج الوطني ینحصر في أربع والیات ھي . 

ملیار  54,8ج، وھي التي كانت ال تتعدى .ملیار د 155,5، إلى 2017وقد ارتفعت القیمة اإلنتاجیة لشعبة الدواجن، سنة 
184، أي بمعدل نمو 2009ج سنة .د من إجمالي قیمة اإلنتاج الفالحي  %5وبھذا، فإن القیمة اإلنتاجیة لھذه الشعبة تمثل  .%

2017لسنة  . 

بالنسبة % 6,2بالنسبة للحوم البیضاء و% 10,3وخالل السنوات العشر األخیرة، سجلت شعبة الدواجن معدل نسبة نمو 
 .لبیض االستھالك

تیبات المخطط في ھذا الصدد، یجدر بي اإلشارة إلى الجزائر قد توقفت عن استیراد اللحوم البیضاء منذ بدء العمل بتر
2000الوطني للتنمیة الفالحیة سنة  . 

منصب شغل، یضاف إلیھا تعداد المؤسسات الناشطة في فروع  500.000من جھة أخرى، فإن ھذه الشعبة توفر أزید من 
 .التثمین والتحویل

وأرجل الدجاج ومستحضرات اللحوم  فیما یخص الصادرات، فإن الجزائر تصدر بعض المنتجات كبیض االستھالك،
 .البیضاء، إلى عدد من الدول كقطر والصین والفیتنام

2017و 2013وفیما یخص الواردات، السیما تلك المتعلقة بالمدخالت، فإن الشعبة سجلت انخفاضا في الفترة بین  . 

علق بحجم الواردات فإن مخلفات أما فیما ت. من حیث القیمة% 25بالفعل، فاستیراد علف الدواجن عرف انخفاضا بنحو 
ملیون طن، بالنسبة لألولى،  1,16ملیون طن إلى  1,24الصویا ومكمالت الفیتامینات المعدنیة عرفت انخفاضا منتقلة من 

ملیون طن بالنسبة للثانیة 0,03ملیون طن إلى  0,04ومن  . 



2017و 2013ذلك، في الفترة بین كما عرف استیراد المدخالت البیولوجیة لشعبة الدواجن انخفاضا محسوسا ك : 
؛%25، أي بانخفاض 2016ملیار وحدة سنة  4,8إلى  2013ملیارات وحدة سنة  6الصیصان لیوم واحد انتقلت من   

؛%3,4الصیصان الالحمة بانخفاض قدره   
وحدة، أي  ملیون 0,28ملیون وحدة إلى  3,5صغار الدیك الرومي والالحمة منھا، عرفت انخفاضا معتبرا، منتقلة من 

ملیون وحدة؛ 3,3بانخفاض قدره   
ملیون وحدة 4,2ملیون وحدة، أي بانخفاض قدره  0,7ملیون وحدة إلى  4,9بیض التفقیص انحدرت وارداتھا من  . 

 أیتھا السیدات، أیھا السادة،

لك من خالل إن ھذه المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة دفعت دوما بالسلطات العمومیة لالھتمام بھذه الشعبة، وذ
 2018أوت  15الصادر في  212-18تخصیصھا جملة من البرامج التنمویة، كان من أخرھا صدور المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن اإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة فیما یخص عملیات بیع الشعیر و الذرة و كذا المواد و المنتجات الموجھة 
منھ 30،السیما المادة  2018المالیة لتغذیة األنعام، و ذلك تطبیقا لقانون  .  

غیر أنھ، وبالنظر إلى التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة الراھنة، یجب التنویھ بالجھود الكبیرة التي تبذل حالیا من أجل 
 .اإلبقاء على المكتسبات المحققة وتأمین الوفرة الوطنیة للمنتج الفالحي والحفاظ على القدرة الشرائیة للمواطن

لیھ، فإن البرامج المطبقة تتعلق خصوصا بالمحاور التالیةوع : 
ترقیة إنتاج العلف الحیواني والعمل على تعویض المنتوج المستورد، السیما من مادتي الذرى والصویا، بمنتوج وطني من 

یراألھمیة بما مما كان تطویره؛ ویتعلق األمر بالفصفاصة المجففة، ومكعبات النخالة، وقمح العلف والشع . 
 .تنمیة النشاطات القبلیة لشعبة الدواجن من أجل إنتاج كبار األجداد

 .تنمیة شبكة التوزیع والتصدیر
 .تحدیث وعصرنة وسائل إنتاج الدواجن من خالل إنجاز مذابح جدیدة، ووحدات لتصنیع العلف ومفارخ

ة العالیة، نتیجة التحویل أو التكییف أو غیرھا تنمیة النشاطات البعدیة لشعبة الدواجن، السیما المنتجات ذات القیمة المضاف
 .من ھذه النشاطات

 .وضع حیز التنفیذ معاییر للجودة وأنظمة لتقصي وتتبع المنتوج
 .إعداد برنامج مكثف للبحث والتطویر، الذي سیسمح بتحسین اإلنتاجیة بشكل مستمر وباالبتكار

 أیتھا السیدات، أیھا السادة،

من العدید من المتدخلین، منھم منتجي اللحوم، والبیض والعلف، وكذا مؤسسات التثمین والتحویل إن شعبة الدواجن تتكّون 
 .والتخزین والتسویق، عالوة على الھیئات العاملة في مجال الضبط واستیراد المواد األولیة والتصدیر

نشاء ھذا المجلس المھني المشترك إن الفاعلین جمیعا یربطھم مصیر مشترك، وھو ما یتأكد الیوم أكثر فأكثر من خالل إ
الذي سیسمح لھا حتما لتوطید أواصر التعاون والتشاور والعمل المشترك في سبیل إحداث قفزة تنمویة نوعیة یستفید منھا 

 .الجمیع

وضع إطار فّعال ومنسجم یسمح بدعم الدینامیكیة : من أجل ذلك، فإنني أنتظر من مجلسكم الوطني ھذا العمل من أجل
عبة؛ وبفتح الفضاء األوسع للتشاور والتحكیم والتوفیق بین مصالح كل المتدخلین في الشٌّعبة، بما في التنم ویة التي تعرفھا الشُّ

 .ذلك جمعیات المستھلكین

كما أنتظر منكم أیضا الحرص على تفادي، وإن اقتضى األمر تصحیح، كل االختالالت اآلنیة والظرفیة التي تعترض 
 .السوق

لب منكم المساھمة بكل فعالیة وجدیة في دیمومة الوثبة التنمویة التي تعرفُھا ھذه الشعبةأخیًرا، أط . 

في ھذا الخصوص، فإنني أنتظر منكم جمیعا اتخاذ الترتیبات الالزمة من أجل تحسیس كل الفاعلین، على اختالف صفاتھم 
مشتركة، كل حسب شعبتھ؛ من جھة، ومن جھة أخرى القانونیة وحساسیاتھم المھنیة، من أجل االلتحاق بالمجالس المھنیة ال

العمل على تدعیم القدرات البشریة والمادیة للغرفة الفالحیة، وتشجیع العمل بالنظام التعاوني من خالل االستفادة من 
 .التسھیالت اإلجرائیة والترتیبات التحفیزیة



یین على االنخراط في شراكات ناجعة وفعالة ومربحة باإلضافة إلى ذلك، فإنني أطلب منكم حث مختلف المتعاملین االقتصاد
 .لكل األطراف، وخلق فضاءات مھنیة مشتركة مالئمة كفیلة بالمشاركة في تنظیم الشعب وترقیتھا

إّن أملي أن أقف، في الغد القریب، على المجلس المھني المشترك للدواجن وھو یؤسس ھیاكلھ ویعمل عبر كامل التراب 
عبة االستراتیجیة المكانة واألھمیة التي تلیق بھا ضمن المنظومة الغذائیة للجزائریین الوطني من أجل أن ی كون لھذه الشُّ

 .واالقتصاد الوطني برمتھ

وسأتابع بكل اھتمام أعمالكم والخطط التي سوف تتبنونھا وسأحرص على أن تقدم لكم المصالح اإلداریة والمؤسسات 
ة التي تنتظرونھاوالھیئات القطاعیة كل الدعم والمرافق . 

شكرا لكم على كرم اإلصغاء... أتمنى لكم كل التوفیق والنجاح ... 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركا

 




