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مقدمة
الغة  في ظل رهانأتكتسي مس ة  ة ،ات عالمنا المعاصرلة األمن الغذائي أهم وناته االقتصاد م

ات األمن الغذائي الیوم الهاجس األول  لكل الدول  اتت تحد ة، ولقد  ة واألمن اس ة والس واالجتماع
ن إنتاجه أو استیراد ما تحتاجه م .والشعوب، إما بإنتاج ما 

ع األ ن األفراد من التمتع في جم األمن الغذائي عندما  یتم فرص الحصول، من یتحق وقات 
ي  ة وتناسب أذواقهم  ة تلبي حاجاتهم الغذائ مة ومغذ ة وسل اف ة  ة، على أغذ ة واالقتصاد الناحیتین الماد

والصحة اة توفر لهم النشا شوا ح .ع
حث  ة ال ال إش

ات ص ة واألمن الغذائي من مواجهة الجزائر لتحد اسة الزراع ة لضمان لقد حذرت دراسات حول الس ع
ة في تزاید  مة الواردات الغذائ حت ق عیتها للخارج، حیث أص أمنها الغذائي في السنوات المقبلة في ظل ت

ار6,05انتقالها من%) 61.03( مستمر، إذ سجلت أكبر زادة إلى ما یزد 2010دوالر سنة مل
ار دوالر سنة9,75عن مثل 2011مل ار دوالر 46التي تجاوزت من إجمالي الواردات% 19، وهو ما  مل

ة سنة 15، وهي مرشحة لبلوغ2011في سنة ار دوالر في نها .20151مل

Résumé :

Si on considère la facture des produits
alimentaires sans cesse croissante , et tenant
compte de la diminution des recettes  des
hydrocarbures (effet  cumulés : diminution de la
production  et des prix ) qui nous permet
d’acheter de quoi manger , on peut affirmer que
l’Algérie aujourd’hui est considéré comme un
pays qui risque une crise alimentaire.

A cet effet , le développement de l’agriculture
est aujourd’hui plus d’une nécessité ;une priorité
car il y a va de l’avenir de l’Algérie et des
générations futures.
Mots clés : Sécurité alimentaire, Sécurité
alimentaire durable, Algérie

:ملخص
ة، من  ان استمرارة االرتفاع المتزاید لفاتورة المواد الغذائ

ة  الناتج عن األثر ( جهة، وانخفاض اإلیرادات النفط
التي ) انخفاض اإلنتاج وانخفاض األسعار: المزدوج

ة، من جهة  شراء المواد االستهالك انت تسمع لنا 
عاد خطیرة  ، لدیل قاطع على أن الجزائر تواجه أ أخر

ة .نحو أزمة غذائ
حت الیوم أكثر من   ة أص ة الفالح ه فإن التنم وعل
ات، فهي مستقبل الجزائر  ضرورة ومن أولى األولو

ال القادمة .واألج
ة األمن الغذائي، األمن الغذائي :الكلمات المتاح
المستدام، الجزائر
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ة لسنة  ة2013ما صنفت التقارر الدول ة73الجزائر في المرت ل من تونس في المرت 50وراء 
ة  لم، وتم  تقدیر دولة في العا105من حیث توفرها لألمن الغذائي، من بین ,،59والمغرب في المرت

طها ب  .100على 5,4تنق
مجلة ووف ة  ة الذ" Economiste"تصنیف صادر مؤخرا عن وحدة المعلومات االقتصاد البرطان

ز 11رتب  ه المر ة لألمن الغذائي، احتلت الجزائر ف النس ة  ا و8دولة عر ا  من بین 70عر عالم
ت التي ت109 ل من الكو عد  ة دولة ،  المرت ة، وجاءت  ا، تلتها اإلمارات 28صدرت الدول العر عالم

ة  ة بـ30المرت ا، ثم السعود ا، تونس 32عالم ا، األردن 54عالم ا، المغرب 59عالم ا، 63عالم عالم
ا66مصر  .2عالم

ة، إذ بلغت فات ة، خاصة من المواد األساس ورة الحبوب على سبیل إن ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرة الغذائ
ملیون دوالر لنفس الفترة 462,31ملیون دوالر مقابل543,96م، 2014المثال في الثالثي األول من سنة 

ة 2015لسنة  ، أضحى یهدد األمن الغذائي في الجزائر، خاصة في %17,66م مما سجل ارتفاع بنس
ه أسعار البترول وتصاعدت مخاوف تدهورت ف وفي هذا اإلطار .الدینار الجزائرعدم صمود الوقت الذ

ة على السؤال التالي حاول اإلجا :جاء هذا المقال ل
ن للجزائر أن تضمن أمنها الغذائي المستدام؟ یف م

:وتندرج تحت هذا السؤال مجموعة من األسئلة هي
ه؟ عادها؟ ما هي الفجوة الغذما هو األمن الغذائي؟ ما هي مقوماته؟ ما هي العوامل المؤثرة ف ة وما هي أ ائ

األمن الغذائي  ات الالزمة لتحقی ة المستدامة؟ ما هي االستراتیج ة الزراع التنم ما عالقة األمن الغذائي 
الجزائر؟ المستدام 

حث ة ال أهم
ارتفاع  أضحى مهددا  الجزائر الذ ة استقرار األمن الغذائي المستدام  حث في أهم ة هذا ال تكمن أهم

ة للغذاء و عدم استقرارهااألسعار ا .لعالم
حث أهداف ال

ة،  اتها الغذائ اجاتها ومتطل احت حث إلى الوقوف على ظاهرة عجز الجزائر عن الوفاء  یهدف هذا ال
حث عن التدابیر الالزمة للتخفیف من حدتها عادها ومحاولة ال .لتفسیر أ

م ال ة على األسئلة المطروحة أعاله تم تقس ةحث إلىولإلجا .المحاور التال
ه: األولالمحور طة  م المرت ة حول األمن الغذائي والمفاه م أساس .مفاه
ة المستدامة: الثانيالمحور ة الزراع .األمن الغذائي والتنم
ات: الثالثالمحور الجزائر االستراتیج األمن الغذائي المستدام  الالزمة لتحقی
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م أسا: األولالمحور ه  مفاه طة  م المرت ة حول األمن الغذائي والمفاه س
ة التي 1974ظهر مصطلح األمن الغذائي في المؤتمر الغذائي المنعقد سنة  عد أزمة الغذاء العالم  ،

زادة توفر الغذاء من :" ، حیث عرف األمن الغذائي من طرف المؤتمرن ب 1974ــــ1972حدثت مابین 
ة المتاحة خالل زادة اإلنتاج و تحقی " 3االستقرار األكبر للموارد الغذائ

:مفهوم األمن الغذائي: أوال
این وجهات النظر لهذا المفهوم ، إال أنها ال تختلف اختالفا جوهرا تتعدد تعارف األمن الغذائي نتیجة لت

ر عض و من أهم هذه التعارف نذ عضها ال : عن 
ف البنك الدولي سنة  ل  األوقات على الحصول األ" :1986تعر ل الناس في  من الغذائي هو قدرة 

طة ة نش اة صح ضمن لهم ح "  4على الطعام الكافي والذ
ف مؤتمر قمة الغذاء المنعقد  بروما في سنة ة والتوازن " :1996تعر األمن الغذائي هو السالمة الغذائ

ع وف الجم ون لد عندما  تحق ة، و ونات الغذائ على في الم ة الحصول الماد ان ل األوقات إم ي 
حة اة فاعلة و صح التهم لممارسة ح "5حاجاتهم و تفض

أنه عرف األمن الغذائي  ان مع األخذ اإلنتاج على تأمینقدرة جهاز:" ـ  ع الس ة لجم ة أساس حصة غذائ
ه المجتمع وصل إل ة الذ التنم ار مستو ".6عین االعت

أنهعرف األمن الغذائ اإلنتاج المحلي أو :" ي  ان ذلك  قدرة الدولة على تأمین الغذاء لمواطنیها سواء 
" 7بتأمین االستیراد اآلمن غیر المتعرض للتذبذب أو األخطار من الخارج

ل  ش ة لمواطنیها و  ن تعرف األمن الغذائي على قدرة الدولة على ضمان توفیر المواد الغذائ م مما سب
منتظم

:األمن الغذائي المستداممفهوم
ة المستدامة، والواردة :" األمن الغذائي المستدام لبلد معین هو ة الزراع ة للتنم ونات اإلستراتیج أحد الم

اسات والبرامج  على العدید من الس ینطو ة المستدامة، والذ ة واالجتماع ة االقتصاد ضمن خطة التنم
ة، من خالل االستخدام األمثل للموارد والمشروعات التي من شأنها زادة إنت ة األساس ة السلع الغذائ اج

ة ابتداء من المنتج وانتهاء  ل صور التلف والتبذیر لكل السلع الغذائ ة المتاحة والقضاء على  المحل
لتلك السلع ومستلزمات  ادل التجار الت ة وتحسین شرو المستهلك، وترشید استهالك السلع الغذائ

مختلف صوره انتهاجها، سواء أكانت تصدیرا أم استیرادا، مع المحافظة على التوازن البیئي، ومنع التلوث 
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ة، مستهدفا بذلك  ة الخارج ع ص الت ة بتقل ن من االستقالل أكبر قدر مم اله، وذلك في ظل تحقی وأش
ان في مختلف من ارة  لمجموع الس ات مع ة ونوع اف ات  ة  تواجدهم داخل توفیر السلع الغذائ اط

صورة مستمرة و مستدامة ات دخولهم  و مستو أسعار تتواف . البلد و 
: مفهوم االكتفاء الذاتي الغذائي

أنه ات :" عرف االكتفاء الذاتي الغذائي  ان قدرة المجتمع على االعتماد الكامل على الموارد واإلم
ا ة محل اجاته الغذائ ل احت ة في إنتاج  "8الذات

: هوم آمان الغذاءمف
ة آمان الغذاء على أنه ع الظروف والمعاییر الضرورة  :" عرفت منظمة الصحة العالم توفر جم

ا  ه صح ع وتخزن وتوزع والغذاء الالزم لضمان الغذاء اآلمن والموثوق  ة إنتاج وتصن خالل عمل
. 9والمالئم لالستهالك

ة آمان ا ة یتضح من خالل هذا التعرف أن قض ات المتتال ارة عن مجموعة من العمل لغذاء ع
ة االستهالك ة اإلنتاج إلى عمل عمل ة.والمتكاملة بدء  عني احتواء الغذاء على سعة :ــ مفهوم  نقص التغذ

اتحرارة ةأقل من الحد األدنى من متطل . الطاقة الغذائ
ة ة  ذات :مفهوم سوء التغذ فة من عني  حصول الفرد على مواد غذائ ضع ة منخفضة أ مة تغذو ق

ات وغیرها ة من البروتینات والنشو ونات الغذائ .حیث الم
ة ة الغذائ ع اجات أفراد المجتمع  من : مفهوم الت ة احت ة عدم قدرة االقتصاد على تلب ة الغذائ ع تعني الت

ة ة االستهالك .لتوفیر هذه الموادهذا الوضع یرغمه على اللجوء إلى االستیراد ، المواد األساس

ا ة األخر: ثان م األمن عض المفاه األمن الغذائي ب ا ارت
التي تجتمع في توفیر األمن الشامل  للفرد  ة األخر م األمن مجموعة من المفاه األمن الغذائي  یرت

: منها
ل م: األمن االجتماعي األمن االجتماعي  ف قا  اطا وث األمن الغذائي ارت ا في إحداث یرت ون سب نهما 

إلى انعدام اآلخر .اآلخر، و انعدام أحدهما یؤد
عتبر الجفاف ونقص الماء المهدد : األمن المائي عتبر األمن المائي من أهم محددات األمن الغذائي، و 

اه وتنبؤاتها   مها لمصادر الم سي لألمن الغذائي، حیث تشیر تقدیرات األمم المتحدة في تقو النمو الرئ
العالم إلى أن أكثر من اني على مستو اه48بلیون نسمة في 2,8الس عانون من نقص الم .بلد 
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قة بین انعدام األمن الغذائي والتدهور البیئي، فالذین :األمن البیئي أوضحت الدراسات أن هناك عالقة وث
قة للبیئة ت إلى تدهور البیئة والموارد عانون من انعدام األمن الغذائي یلجئون إلى أنشطة غیر صد ؤد

ة ع ة الطب .الزراع
مقومات األمن الغذائي : ثالثا

مقومات األمن أاألمن الغذائي في إن تحقی ة التي تعرف  مجتمع یتطلب توفیر الدعامة األساس
:الغذائي وتصنف في

ة1 ن:ـ المقومات اإلنتاج ة هي العوامل والوسائل التي تم من إنتاج الغذاء، وتشمل المقومات اإلنتاج
ة وغیرها ع الموارد الطب

ة2 ة للمواطن على الشراء الغذاء: ـ مقومات القدرة الشرائ ة وهي المقدرة المال وهنا تأتى ، القدرة الشرائ
ة نها من القدرة الشرائ م ة توفیر فرص العمل لهذه الشرائح لكي تحصل على الدخل الذ ح ألذا .أهم ص

اسة  ة یتم وضع الس بین سوق العمل الغذائ توفیر فرص العمل(الر اسات سوق الغذاء) مد ین س . و
عا :العوامل المؤثرة في األمن الغذائي: را

ر منها مجموعة من العوامل نذ :10یتأثر األمن الغذائي 
ة1 موغراف :ـ العوامل الد

لة الغذاء اني العامل األساسي في تفاقم مش ان تسارعا ملحوظا عد التزاید الس شهد حجم الس ، إذ 
إلى  معدالت نمو اإلنتاج الزراعي، هذا ما یؤد فوق متوس عرض وطلب اختاللمعدل  مستو

ان بین الرف والحضر،  . الغذاء في توزع الس ان قد یرافقه تغییر جوهر ما أن هذا التزاید الكمي للس
إلى تراجع أداء القطاع الزراعي في التوسع العمراني على حساب من جهة و هذه المناطمما یؤد

ة  .من جهة أخراألراضي الزراع
ة2 ع :ـ العوامل الطب

ة  ع ة إلى جملة من العوامل الطب ات الغذائ اع الحاج ل عام عن إش ش قصور اإلنتاج الزراعي  عز
:أهمها

ة األراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكـ ةانخفاض نس .ل
التذبذب والتقلب من عام إلى آخرـ ة التي تتمیز  .اعتماد أغلب الزراعات على العوامل المناخ
اه وسوء استغاللها والمیل نحو االنتقال من الزراعة المطرة إلى الزراعة ـ ة مصادر الم فا عدم 

ة .المرو
ة وتدمیرـ ع بیرا في دور اإلنسان في االستنزاف الالعقالني للخیرات الطب له أثرا  البیئة ، والذ

.استفحال أزمة الغذاء
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ةـ .التوسع العمراني على حساب األراضي الصالحة للزراع
ة3 ة الكل ارات التنمو ـ الخ

ه دور  ه الزراعة إلى اقتصاد یتعاظم ف من ف ة عادة على تحول االقتصاد من وضع ته ة التنم عمل تنطو
ة األخ داعمالقطاعات االقتصاد ة ال تقوم الزراعة إال بدور ثانو ات التنمو ثیر من اإلستراتیج ، وفي  . ر

بیر  عطى اهتمام  ما ال   ، ة بین الزراعة والقطاعات األخر ة التفاعالت اإلیجاب انت تغفل أهم ثیرا ما  و
ثورة صناع عض االقتصادیین أن أ حث واالستثمارات في الزراعة ، رغم قول  ة تحدث البد أن لتعزز ال

ما  ة  عقود على األقل ثورة خضراء أو زراع قها  انحتس ا . دث في الصین وال
عادها:خاسا  ة وأ الفجوة الغذائ

ة  یجب التمییز بین  عني قدرة .األمن الغذائي واالكتفاء الذاتيلمعرفة الفجوة الغذائ فاألمن الغذائي الذ
اجاته االستهال استیرادها من المجتمع على تأمین احت ا أو  ة بإنتاجها محل ة األساس ة من السلع الغذائ ك

ة الخارج، اجات الغذائ افة االحت عني إنتاج  ا ما  غال االكتفاء الغذائي الذاتي الذ س هو تحقی ل
ا،  ة محل :الذاتي الغذائيكتفاءاالیعرف واألساس

انات موارد والاالعتماد الكامل على قدرة المجتمع على تحقیق أنه " احتیاجاته ل الذاتیة في إنتاج کاإلم
اس االكتفاء الذاتي و . 11"الغذائیة محلیا ن ق لعلىم ÷ اإلنتاج الوطني = (االكتفاء الذاتي :التاليالش

x100) االستهالك الكلي
ة :الفجوة الغذائ

ع إنتاجه من السلع والمواد الغ" ة الفرق بین ما نستط اجات تعني الفجوة الغذائ فى االحت ین ما  ة ، و ذائ
سبب التغیر  التذبذب من سنة ألخر ة  ان ، وقد تتصف الفجوة الغذائ ة لتوفیر الغذاء لمجموع الس األساس

ة ة للسلع الغذائ ات األسعار العالم اتي والحیواني، وحجم االستهالك وتقل .12"في اإلنتاج الزراعي الن
ة ة الفعل ة مجموع= الفجوة الغذائ ة + الواردات الغذائ المعونات الغذائ
ة ة الفعل ة= الفجوة الغذائ مة الصادرات السلع ة إلى ق ة الواردات الغذائ نس
ة  ة الفجوة الغذائ ة االكتفاء الذاتيــ1= نس ـ نس

ةــ  عاد الفجوة الغذائ :أ
ة حجم وتطور الفجوة الغذائ ة هذه  لة الغذائ ات المش اس تجل ن ق ودرجة االكتفاء الذاتي من السلع م

ما جاءت في منظمة الغذاء و الزراعة ة  س ضم جملة من المواد الرئ ما یلي جدوال  ة و ف FAOالغذائ
ة الطلب المتزاید أو المواد المصدرة  ا أو المستوردة لتلب ما یلي نحاول وصف .سواء المنتجة منها محل و ف

ا وتحل ان ة ب ه للفترة الممتدة بین ظاهرة الفجوة الغذائ ات فالح .2008ـ1980یلها ، بناءا على معط
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ة للسنوات )1000§(اإلنتاج الغذائي):01(جدول  2008ـ1980، الصادرات و الواردات الغذائ
اإلنتاجالسنة

الغذائي
الصادرات

ة الغذائ
الواردات
ة الغذائ

العجز
الغذائي

معدل نمو
الفجوة

اإلنتاجالسنة
الغذائي

صادراتال
ة الغذائ

الواردات
ة الغذائ

العجز
الغذائي

معدل نمو
الفجوة

198014578925025418219551771701_1995221547875750220061721248671,0192
1981152147831528184696318154351,02471996226775296240228031921840791,3805
19821491498119917192490118049840,9942199720197893492230500943015721,3805
19831484062123605203838519147801,060819982422877107091277103926639480,8835
1984137196871955187220918002540,94021999283748213599724180542280570,8566
1985141603637668184696318092951,00502000227810138873235814424658521,0805
1986153912847930170290416549740,91472001260628835342237475824147500,9793
1987191079957468204971319922451,20382002266567139475270524422500880,9318
1988190779926006169765316716470,83912003250218950520268076222964921,0206
1989187542329674179078517611111,05352004273549380070351966423463171,0217
1990178489429294180735617780621,009620052741903928817341940926656711,1361
1991199944034445298274229482971,658220062854769102597360445935018621,3137
1992197896749987216853121185440,71862007302154883136447699943935631,2547
1993231478152739199588819431490,91722008325547610259736044594551412
1994232252675750220061720848671,0729------

FAOمنظمة الغذاء و الزراعة :المصدر 

ن مالحظة ما یلي م : من الجدول 
صورة متزایدة  ولكن مضطرة اتي والحیواني قد تطور  ه الن شق أن اإلنتاج الغذائي ،أن اإلنتاج الغذائي 

ة الطلب الغذائي المحلي، حیث الواردات تفوق حجم اإل افي لتغط نتاج المحلي، وهذا ما یوضح حدة غیر 
ة ة الغذائ ة األمن ة وخطورة الوضع حجم ،الفجوة الغذائ أما حجم الصادرات فهو ضعیف إذا ما قورن 

.الواردات
تور عامر عامر ة في الجزائر، حیث قام 13وفي دراسة قام بها الد حول  نمذجة وتقدیر الفجوة الغذائ

اغة نموذج للفجوة الغذائ طرقة  ص طرقة االنحدار ثم  مساره في المستقبل  ة وقدر معالمه 
RIMA(2,1,1) مستعمال في ذلك حزمتي الحاسوبEviewsوMinitab توصل إلى تمهید سلسلة ،

ة عن طر وخلصت دراسته أن اإلنتاج الزراعي ال یزال قاصرا على ARIMA(2,1,1)الفجوة الغذائ
ة الطلب المحلي المتزای ة تتطور نحو األسوأتلب لة الغذائ عني أن المش . د على الغذاء، األمر الذ

ة للفترة  .2016-2009والجدول الموالي یوضح توقعات تطور األزمة الغذائ
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استخدام)02(جدول ار دوالر( و نموذج االنحدارARIMA(2,1,1)التوقعات  )مل
استخدام السنة نموذج االنحداراستخدامالتوقعاتARIMA(2,1,1)التوقعات 

20093987,1393045,243
92103593,3123098,919
20113422,8413152,595
20123401,9923206,271
20133445,8953259,947
20143509,0693313,623
20153574,6373367,299
20163638,6473420,975

احث العددنمذجة وتقدیعامر عامر، محاولة :.المصدر ة في الجزائر مجلة ال 2010،، 08ر الفجوة الغذائ

ة الفجوة الغذائ احث إلى أن في  ) ما هي موضحة في الجدول(من خالل تحلیل نتائج التنبؤ  توصل ال
مة 2012ملیون دوالر، و ستبلغ في سنة 3987,13بلغت 2009سنة  ملیون دوالر أ3401,992ق

ثابت قدر  انت ℅2,32همعدل نمو سنو ة ضعف ما  مة الفجوة  الغذائ توقع هذا النموذج أن یبلغ ق و
ه سنة  عد حوالي 1996عل .سنة14وذلك 

ة على أزمة األمن الغذائيـ  :اآلثار المترت
ة استخدام  اسي، وتزد من فعال من المعروف أن تدهور أوضاع األمن الغذائي تؤثر في القرار الس

سالح من جا اسي الغذاء  ة، وتارخ االقتصاد الس نب الدول المصدرة له أو المانحة للمعونة الغذائ
من  حافز لدعم نم أداة من أدوات النفوذ، أو  حد تم استخدام الغذاء  ة تشیر إلى أ والعالقات الدول
عد  ما حدث في مصر  ة  اس ة س عقو سحبها  سبب المعونات أو التهدید  اسي، وذلك  السلوك الس

ة، 1967نیو یو  ات فائض الحاصالت الزراع ي على وقف اتفاق مجلس الشیوخ األمر عندما واف
ات المتحدة وأصدقائها ة ضد الوال أعمال عدوان ام مصر  حجة ق ة  .عقو

ة المستدامة: لمحور الثانيا ة الزراع األمن الغذائي المستدام والتنم
ة الزرا  ة استقطبت مسألة األمن الغذائي والتنم ات العالم افة المستو بیرا على  ة المستدامة اهتماما  ع

ة  ة واإلجراءات العمل ق ة أو الجوانب التطب م ة، سواء من الجوانب النظرة واألكاد ة والوطن والعر
قاء اإلنسان لكل مواطن وجوهر  أن الغذاء ح س فق بل لفشل الجهود المبذولة ، وسبب هذا االهتمام ل

ة التي تعاني منها الكثیر من الدولالمفي تجاوز  لة الغذائ .ش
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ة المستدامة ة الزراع :التنم
ة متنوعة ومع مرور الوقت : أالستدامة  قى النظم الحیو یف ت صف  رة ، هي مصطلح بیئي  ف تنطو

ة و  ة والبیئ ة واالجتماع ة المستدامة على مجموعة من المسائل االقتصاد ة والرف ة الزراع ة التنم الثقاف
جانیرو عاصمة  أنعقد في مدینة رود ذا مسألة األمن الغذائي، هذا ما أكده مؤتمر قمة األرض الذ و

ة ( م 1992البرازل عام  ة االقتصاد التنم ة  یر البیئة والتنم مؤتمر األمم المتحدة المعني 
ة البیئة حما ة  ). واالجتماع

ما ی ن تعرف الزراعة المستدامة  م : 14ليو
ة المستدامة ة الزراع ة التغیرات :التنم ة  التي تسمح للزراعة بتلب ع هي اإلدارة الناجحة للموارد الطب

ن األمر على هذه الموارد أو الزادة منها إن أم شرة مع الحفا اجات ال . في االحت
ة المستدامة ة الزراع :أهداف التنم

ة  ة للتنم اغة األهداف األساس ن ص ما وصفها اإلتحاد الدولي لمنظمات م ة المستدامة  الزراع
ما یلي : الزراعة المستدامة 

ة  ة الزراع ماو ات الك ق ة خل من المت ة عال مة غذائ ة ذو ق اف ات  م .ـ إنتاج غذاء آمن 
عید ال على مستواها على المد ة الترة والحفا .ـ زادة خصو

ع األن ة ـ التفاعل البناء مع جم ع . ظمة الطب
دورة مغلقة  ة إلنتاجـ تطبی واستخدام األسمدة العضو

ةـ مراعاة اآلثار  ة بین المنتج والمستهلك االجتماع ة من حیث العالقة السو والبیئ
الزراعي ه النشا سب ن أن  مم .ـ التقلیل إلى أقصى حد من التلوث الذ

اجاتهم الضرورةـ إمداد العاملین في إطار الزراعة المستدام احت ة 
ة المستدامة ة الزراع : معوقات التنم

ر منها ة المستدامة عدیدة نذ ة الزراع :إن العوامل التي عملت على الحد من نجاعة التنم
ة و ما یترتب عنها  ان ـ الزادة الس

اب  ةـ غ ةتفرض ترشید استخدام األراضي ووقف الزحف العمراني في األراضي الإستراتیج زراع
المبیدات والحشائش الضارة  ة  ة الرف ـ تلوث البیئة الزراع

ة ائ م ة والك الملوثات الحیو األنهار  ة ومجار اه الجوف حرة والم ـ تلوث البیئة ال
ة ات الصناع النفا ة و الصرف الصحي، و المخلفات الصناع اه السواحل، واألراضي  ـ تلوث م

اسة صارمة تمنع  اب س قطع األشجار وٕازالة  المزروعات ـ غ
ة السائدة  ة تحت الظروف البیئ ة  والحیوان ات ة العدید من السالالت الن إنتاج ـ ترد
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حث العلمي الزراعي  ال .ـ قلة االهتمام 
الجزائر: المحور الثالث األمن الغذائي  ات الالزمة لتحقی االستراتیج

لة  العجز الغذائي في الجزائر  ادة إن مش ح یهدد الس أص االعتماد على االستیراد الذ ن أن تحل  م ال 
ون ذلك إال بوضع  لة وتحدیها، وال  االعتماد على الذات ، فلقد آن األوان لمواجهة المش ة، وٕانما  الوطن

مة ة مح .وتنفیذ إستراتیج
لة العجز الغذائي ال بد وأن تتخذ  ة للتخلص من مش ة تنمو إستراتیج ة المستدامة مإن أ ة الزراع ن التنم

من معرفة  ة  ینطل ة لها، وتحدید هذه الغا لة األمن الغذائي، وٕایجاد غا ة الكامنة وراء مش ق اب الحق األس
ودائم لها .حل جذر

ة وغیرها، عوامل زادت من تفاقم  ة الزراع ع ان وسوء استخدام الموارد الطب إن االرتفاع المتزاید لعدد الس
ستوجب وحدة ار االستراتیجي للخروج من هذه األزمة  ة في الجزائر، هذا ما یجعل الخ لة الغذائ المش
ةتحقی ة زراع ة.مستدامةتنم األهداف التال ن أن تحدث إال بتحقی م :  وهذه األخیرة ال 

ة وکیفا حتى یستطیع ما زیادة اإلنتاج الزراعي : لالهدف األو من المواد ك االستهاللمقتضیات االستجا
.الغذائیة

ة وفعالیة القطاع الزراعي ورفع اإلاءتحسین أد:الهدف الثاني ل ستغالإلالزراعیة عن طریق اإنتاج
ة للموارد اإلل األمث وذلك ، التقنیة الزراعیةاالختراعات واالبتكارات المتزاید لمختلف دخالواإلإنتاج

الواردات الزراعیة ل محل إلنتاج الوطني من اإلحالوتمکین ا.الجزائرةلتعزیز القدرة التنافسیة للزراعة 
.التي تنهك المیزان التجاري 

، ق األمن الغذائي في الوطن العربيـمة تعد مطلبا أساسیا لتحقیاأن التنمیة الزراعیة المستد:الهدف الثالث
وخلق مناخ محفز ، االقتصادي الزراعي العربيل وأ ّن تحقیق هذا المطلب یستدعي تحقیق التکام

المحددة ل على التکنولوجیا الزراعیة والتحکم في العوامستحواذ والتمکن من اال، الزراعيالستثمار ل
.التجاري وما ینجر عنه من تنمیة للصادرات الزراعیة العربیةل للتباد

األمن  رامج لتحقی اسات و ة المستدامة وما تتضمنه من س ة الزراع ة التنم عند تحلیل استراتیج
ة و هيالغذائي الم ة التي تبنى علیها هذه اإلستراتیج ائز األساس : ستدام تتضح الر

اسات و برامج األمن الغذائي1 ة وتكامل س ـ شمول
ة واألمن الغذائي 2 ة الزراع یز على دور القطاع الخاص في التنم ـ التر
ة ال3 عض المنتجات الزراع ة أو دعم ـ دعم اإلنتاج الزراعي والغذائي من خالل دعم أسعار  غذائ

.مستلزمات إنتاجها
سرة 4 م شرو ل الالزم والكافي  ـ توفیر التمو



ة األمن الغذائي المستدام في الجزائر ال رزقة غراب. دآفاقو واقع : إش

13/2015: العدد59والعلوم التجاریةوم االقتصادیة والتسییرلمجلة الع

ذا مراكز ،إعداد برامج، للتدرب واإلرشاد 5 حوث، و شرة، من خالل إنشاء مراكز ال ة الموارد ال ـ تنم
.الزراعي

العامة مثل األسواق و الطرق الزراع6 ة والمراف ة التحت ار ـ إقامة مشروعات البن ة والسدود واآل
.والمخازن 

التكامل األفقي والرأسي للقطاع الزراعي7 ـ العمل على تحقی
ة التي 8 عض المنتجات الوطن ة ل ة الجمر ة، والحما ـ إعفاء مستلزمات اإلنتاج من الرسوم الجمر

ات معینة من االكتفاء الذاتي مسو .تحق
ة المستهلك من خالل دعم أسعار الموا9 ة المستوردةـ حما .د الغذائ

الخاتمــــــة     
عادا خطیرة حت تأخذ أ الرغم من المجهودات المبذولة، أص الجزائر،  لة األمن الغذائي  ع إن مش یوما 

االعتماد اآلخر ه الكلي ع، وذلك  مختلف أنواعها، الش ة  ة، للسلع الغذائ لى االستیراد من األسواق العالم
ة .خاصة المواد األساس

ص نتائج هذه الدراسة في ن تلخ :م
ة الطلب الغذائي المتزاید، وما زالت الواردات ـ 1 ال یزال قاصرا على تلب إن اإلنتاج الزراعي الجزائر

، حیث انتقلت من  عد أخر ة تتزاید سنة  ملیون 2600,2إلى1980ملیون دوالر سنة 1984الغذائ
ار دوالر سنة 6,05ثم إلى 2006سنة 3007,44إلى 1996دوالر سنة  9,75وأخیرا إلى 2010مل

ار دوالرسنة  ال خالل 2011مل ار دوالر فهي مرشحة لبلوغ 6,53لتصل إلى 2012و تتقلص قل 46مل
ار دوالر سنة .2015مل

ل ذلك إلى زادة حجم  العجز الغذائي  ة(ولقد أد ملیون دوالر سنة 1864,5من ) الفجوة  الغذائ
ال إلى 1994ملین دوالر سنة 2886,4إلى 1980 1996ملیون دوالر سنة 2464,4لتنخفض قل

قدره 2006ملیون دوالر سنة 3580,25لتصل إلى  متوس معدل سنو ـ 1980للفترة %  3,9أ
عد حوالي و2006 ه  انت عل ة ضعف ما  مة الفجوة  الغذائ .سنة14یتوقع أن تبلغ ق

لة تتطور لقد تبین أن العـ2 عني أن الجزائر تعاني من مش جز الغذائي سیتضاعف السنوات القادمة، وهذا 
. في وقت تهور أسعار البترولوتتفاقم

التوصیـــات 
ن أن تخفف من حدة العجز الغذائي وهي م ات التي  م مجموعة من التوص ن تقد م :  وعلى هذا األساس 

االستهالكي للمواطنین ولو في الفترة القصیرة األجل، من جانب الطلب  محاولة التأثیر : أوال  على النم
ا في فعالیته في   و یز على جانب الطلب أمرا مش ما ونوعا یجعل التر الغذاء  ألن واقع تدهور مستو

لة األجل .الفترة الطو
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ا ة مستدامة وذلك من خالل:ثان ة  زراع تنم :من جانب العرض، یجب العمل على تحقی
ة االستثمار في المجال الزراعيدـ  فع عمل
استصالح مساحات جدیدة خصوصا في الهضاب ـ  ام  ة أحسن استغالل، والق استغالل األراضي الزراع

ة الصحراو ا وفي المنط .العل
ة وجمعها وحسن استغاللها ـ م في الموارد المائ م السل التح
م الخبرات في مجال ـ حث العلمي  وتعم ر ال ار واستخدام البذور تطو اإلرشاد خاصة في الحبوب الخت

ذا استخدام  األسمدة لتحسین مردود األراضي .المحسنة و
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