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ملخص:
أصبح األمن الغذائي من القضايا االسرتاتيجية اليت تقلق الدول ،خاصة السائرة منها يف طريق النمو وهذا
ملواجهتها حتديات مناخية ،بشرية ،مالية ،تكنولوجية وعلمية .ولتحقيق األمن الغذائي ،وبلوغ االكتفاء الذاتي الغذائي
يف بعض املنتجات ،تبنت اجلزائر مبفردها ،وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ،جمموعة من السياسات والربامج
الزراعية.
وعليه ،فاهلدف من هذه الورقة البحثية هو ،الوقوف على وضعية األمن الغذائي يف اجلزائر عقب اإلصالحات
الزراعية والفالحية .حيث ،تضمن احملور األول خمتلف املفاهيم األساسية املتعلقة باألمن الغذائي وخمتلف مؤشراته،
أما احملور الثاني فتم ختصيصه لتطور األمن ا لغذائي يف اجلزائر وهذا من خالل عرض أهم املؤشرات اليت ترسم صورة
واضحة عنه.
الكلمات املفتاحية :أمن غذائي ،اكتفاء ذاتي ،منتجات زراعية.
Résumé
La sécurité alimentaire est devenue l’une des affaires stratégiques qui préoccupe les pays,
notamment ceux en voie de développement, car elle est envisagée par plusieurs défis ; climatiques,
humains, financiers, technologiques et scientifiques. Or, pour assurer la sécurité alimentaire, et plus
atteindre l’autosuffisance alimentaire pour certains produits, l’Algérie a adopté seule, ou en collaboration
avec la FAO, un ensemble de politiques et programmes agricoles.
En effet, l’objectif de notre recherche est de montrer la réalité de la sécurité alimentaire, notamment
après les réformes mises en œuvre dans le domaine agricole. Dés lors, le premier axe est consacré à la
mise en évidence des différents concepts de base liés à la sécurité alimentaire et les divers indicateurs pour
le mesurer, tandis que le second axe a pour objet de présenter le développement de la sécurité alimentaire
en Algérie, et ce, à travers les indicateurs les plus importants qui permettent d’en donner une image claire.
Mots clés : sécurité alimentaire, autosuffisance, produits agricoles

متهيد:
تعيش الدول النامية العديد من املشاكل ،على غرار األمن الغذائي الذي يعترب من بني مسألة
متشعبة كونها تواجه من جهة حتديات على املستوى الداخلي كالنمو الدميوغرايف ،تغريات املناخ،
شح املوارد املائية لدى البعض ...ومن جهة أخرى حتديات على املستوى اخلارجي كاالرتفاع املستمر
لألسعار العاملية للمواد الغذائية .إذا كان األمن الغذائي ،هو قضية ذات بعد اقتصادي بالدرجة األوىل،
فإنه ال يقل أهمية بالنسبة لألبعاد األخرى كالبعد السياسي ،واالسرتاتيجي ،مثال ،حيث تعترب الدولة
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هي املسؤول األول عن توفري الغذاء للمجتمع ويكون هذا من خالل تبين اسرتاتيجيات للنهوض بالقطاع
الزراعي واللجوء إىل األسواق العاملية لألغذية يف حالة عدم القدرة على تأمني الغذاء.
واجلزائر كغريها من الدول النامية ،قامت مبجموعة من اإلصالحات الزراعية والريفية ،على
رأسها املخطط الوطين للتنمية الزراعية ،وكذا سياسة إعادة التجديد الزراعي والريفي وهذا لتأمني
قدر كبري من األغذية عن طريق اإلنتاج احمللي ،وختفيض نسبة التبعية إىل الدول املتطورة.
وعليه ،ف موضوع ورقتنا البحثية ليس الوقوف على هذه املخططات والسياسات اإلصالحية،
وإمنا تشخيص واقع األمن الغذائي الناتج عنها ،على مستوى الدولة ،األسر واألفراد من خالل دراسة
بعض املؤشرات خاصة يف ظل النمو االقتصادي وزيادة حجم الدخل الذي سجلته البالد يف السنوات
القليلة املاضية ،أو مبعنى آخر فإن حبثنا يهدف إىل اإلجابة على السؤال التالي:
" ما هو واقع األمن الغذائي يف اجلزائر يف السنوات القليلة املاضية؟"
ولإلجابة على هذه السؤال مت تقسيم العمل إىل حمورين أساسني وهما:
 مفاهيم عامة حول األمن الغذائي؛ واقع األمن الغذائي يف اجلزائر.أوال :مفاهيم عامة حول األمن الزراعي

لإلحاطة باملوضوع البد يف البداية التطرق للمفاهيم اليت هلا عالقة باملوضوع .
 اإلتكففا الاايي :ميكن تعريفه على أنه" :كفاءة بلد ما يف مدى مساعدته وبشكل مستقل لتوفرياالحتياجات الغذائية لسكانه .حبيث ميكن تقدير هذه الكفاءة من خالل حتديد مؤشر االكتفاء
الذاتي الغذائي ،والذي ميكن أن يأخذ بعني األعتبار سواءً عينة من احملاصيل املستهلكة من طرف
األسر ،أو كل األغذية الظاهرة يف كشف الوفورات الغذائية ،مبا فيها تلك املوجهة إىل السوق
اخلارجية " 1،وعليه فإن االكتفاء الذاتي الغذائي هو مفهوم كمي ميكن قياسه عن طريق املعدل
التالي:
()2

 -4إنعدام األمن الغاائي:

حسب كوراد " "COURADEفإن إنعدام األمن الغذائي" :هو احتمال كبري من أجل جمموعة
من السكان عدم متكنها من الدخول بشكل مستقر عرب الزمن إىل مستوى االستهالك املالئم
لنشاطاتها االعتيادية وألذواقها ،ألسباب تكون معظمها مستقلة عن إرادتها ،نتيجة عدم التأكد من
توافق التموينات و/أو من وسائل (القد رة الشرائية مثال) إقتناء حصة غذائية كافية ومقبولة لالستجابة
للمتطلبات البيولوجية (إىل حد ميكن حتديدها بدقة ) ولألمناط الغذائية".

3

من خالل هذا التعريف ،ميكننا استنتاج ما يلي:
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 إن ظهور إنعدام األمن الغذائي يف قطر من األقطار يعزى إىل :إما عدم توفر الغذاء جملموعةمن املستهلكني ،انقطاعه ولو لفرتة وجيزة عن املستهلكني ،أو عدم تلبية احلصص الغذائية
للحاجات البيولوجية أو األمناط الغذائية هلؤالء السكان؛
 إنعدام األمن الغذائي قد يفرض على بعض السكان وليس بإرادتهم؛ إنعدام األمن الغذائي يرجع يف معظم األحيان إىل حاالت عدم التأكد واليت قد يكون سببهاجتاري أو مالي حبث .
كما ميكن تلخيص أسباب إنعدام األمن الغذائي يف سببني رئيسيني وهما  :اخنفاض االنتاج
احمللي بسبب التغريات املناخية ،واالرتفاع املفاجئ لألسعار الدولية الستريادات الغذائية و/أو اخنفاض
الصادرات املوجهة لتمويل فاتورة األغذية.

4

 -3األمن الغاائي :ليس هناك تعريف موحد بالنسبة لألمن الغذائي فقد عرفته منظمة الزراعة واألغذية
على أنه " ضمان التموين بالغذاء الكايف لكل األفراد يف كل وقت" 5.انطالقا من هذا التعريف فإنه
يتم حتقيق األمن الغذائي من خالل متوين األفراد بالغذاء الكايف للعيش وهذا يكون إما باالنتاج
احمللي ،أو عن طريق إمتام إحتياجات االستهالك جلوءًا إىل السوق الدولية.
إن متوين الغذاء لألفراد ،ليس سببه الوحيد واألساسي هو ارتفاع االنتاج الغذائي ولكنه يرتبط
بارتفاع القدرة الشرائية للمجموعات .فقد ميكن أن يتغري مستوى األمن الغذائي ما بني مناطق خمتلفة
داخل نفس البلد.

6

وعليه فإن مستوى األمن الغذائي قد يتغري باختالف مستوى التحليل ،على سبيل املثال ،قد
يكون هناك أمن غذائي على مستوى الدولة ،وقد ال يتحقق على مستوى منطقة أو جمموعة أفراد
منتمني إىل هذه الدولة .
من جهته ،قدم مينفييه " "MINVIELLEهو اآلخر تعريفا لألمن الغذائي على أنه ":القدرة على
امتالك باستمرار ،غذاء كايف للتمتع بأحسن صحة والعيش يف حياة فعالة " 7،فلقد أضاف الكاتب
من خالل هذا التعريف عنصرا مهما أال وهو نوعية الغذاء ،حيث ال يرتبط األمن الغذائي فقط بتوفري
الغذاء مهما كان نو عه ،وإمنا جيب أن جيعل الغذاءُ الفردَ بعيدا عن األمراض بعيدا عن اخلمول.
ومن التعاريف األخرى اليت ميكن إيرادها يف هذا الصدد ذلك الذي قدمته منظمة اليونيسف":
األمن الغذائي هو القدرة املادية واملالية لألسر على ضمان توفري غذاء واحد كايف لكل أفرادها
ويسمح هلم با حلصول على الطاقة القصوى (البدنية ،الفكرية ،إلعادة االنتاج واالنتاج )" 8.حيث ال
خيتلف هذا عن التعاريف السابقة إال أنه يركز على توضيح مفهوم األمن الغذائي على مستوى األسرة.
وعليه األمن الغذائي مفهوم يتعلق بالبلد ،األسرة ،واألفراد باعتبارهم اللبنة األساسية
لل مجتمعات ،ومل يبقى املفهوم عند هذه احلدود ،وإمنا توسع أكثر ليشمل مفهوم األمن الغذائي
العاملي ،والذي غايته مستقبال ":هي ضمان للكل ويف كل وقت ،الدخول املادي واإلقتصادي إىل
األغذية األساسية الضرورية" 9،إذا مفهوم االمن الغذائي هو يف تطور مستمر حسب تطور املتغريات
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فبعدما كان ينظر إليه على مستوى الدولة أصبح حاليا مفهوم عاملي خاصة مع تطور ظاهرة العوملة
ونشأة املنظمات الدولية اليت تهتم بهذا الشأن.
ومن أجل توحيد الرؤية العاملية ،جتاه األمن الغذائي ،فقد تقدمت منظمة األغذية والزراعة
العاملية ،بتعريف له ،على الشكل اآلتي
واالقتصادية

األمن الغذائي ،هو توفر ،اإلمكانية الفيزيائية،

االجتماعية ،للبشر كافة ،للحصول على الغذاء الكايف ،والصحي ،الذي يؤمن

العناصر الغذائية الضرورية ،للقيام بفعاليات احلياة الصحية"

10

يستخلص من هذا التعريف،أن األمن الغذائي يشمل العناصل التالية
 توافر الغذاء ،كما وجودة؛ توافر القدرة على احلصول على الغذاء ،كما وجودة؛ توافر شروط التغذية الصحية -2مؤشرات قياس مسفوى األمن الغاائي:

مثة مؤشرات كثرية لقياس مستوى األمن الغذائي تشمل عوامل متنوعة تؤثر فيه ،نذكر منها
ما يأتي:

11

 مستوى املتاح من الغذاء :يتعلق هذا املستوى أساسا بتطور الزراعة بشقيها؛ النباتي واحليواني،وبامليزان السلعي للمنتجات الغذائية (الفرق بني التصدير ،واالسترياد) ،ومبدى حفظه من التلف
(نظام التخزين)؛
 مدى تطور نظام التسويق :يكشف هذا املؤشر ،عن القدرة على تأمني احتياطات كافية ،مناملواد الغذائية املختلفة ،وإمداد السوق بها ،على حنو منتظم ،بالكميات ،والنوعيات املناسبة،
ويف املكان والزمان املناسبني؛
 مستوى إنتاج الغذاء :فبالعالقة مع تزايد السكان يكشف هذا املؤشر عن مدى استقرار األمنالغذائي ،ودميومته؛
 االحتياجات الغذائية اليومية :يكشف هذا املؤشر عن كمية الطاقة اليت حيصل عليها الفرديوميا ،ونسبة مساهمة املصادر النباتية ،واحليوانية فيها وتعرف االحتياجات الغذائية اليومية،
بأنها كمية الطاقة اليومية الضرورية لكل فئة من األفراد ،لعيش حياتها الطبيعية ،وهي
حبالة صحية جيدة

 .وختتلف ،كمية الطاقة اليومية الضرورية لكل فرد ،حبسب العمر،

واجلنس ،والوزن ،والنشاط الفيزيائي ،الذي يزاوله تستخدم يف هذا اجملال ،املؤشرات
املعيارية ،املكيفة حبسب هامش الفروق الفردية ،بني السكان

ويتم حساب املؤشرات

املعيارية ،كمتوسطات ملعاينات كثرية ،للطاقة ،اليت حيصل عليها الفرد ،وتبقيه يف حالة
صحية جيدة ،بإضافة حد االحنراف املعياري إليه ،وطرحه منه؛
 توزيع الدخل الوطين :يكشف هذا املؤشر ،عن حصة الفئات االجتماعية املنتجة له فيه ،أيحصة أصحاب األجور ،وأصحاب األرباح ،وأصحاب الريوع ،وأصحاب الفوائد ،وهلذا فهو
حيدد القوة الشرائية املتاحة ،لكل فئة اجتماعية؛
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 نصيب الفرد من الدخل الوطين (الدخل االمسي) :يكشف هذه املؤشر عن القوة الشرائيةاالمسية ،املتاحة لكل فرد .ونظراً ألنه ،يأخذ قيمة متوسطة ،فهو ال يراعي الفروق ،بني
خمتلف الفئات االجتماعية ،من حيث حصتها يف الدخل الوطين ،فتبدو القوة الشرائية للعمال
والفالحني ،وغريهم ،من الفئات االجتماعية الكادحة،تساوي القوة الشرائية لألغنياء،على
اختالف فئاتهم ،وهذا غري صحيح؛
 مؤشر ميزانية األسرة :يكشف هذا املؤشر عن توزيع دخل األسرة لتلبية احتياجاتها املختلفة،ومنها بالطبع االحتياجات الغذائية؛
 مستوى األسعار العام :ومستوى أسعار املواد الغذائية حيدد هذا املؤشر ،مستوى الطلب بصورةعامة ،ومستوى الطلب ،على املنتجات الغذائية بصورة خاصة؛
 القدرة الشرائية :أو الدخل احلقيقي يعرب هذا املؤشر ،عن كمية السلع ،واخلدمات ،اليتميكن احلصول عليها ،بالدخل االمسي سوف نتعرض ملختلف هذه املؤشرات يف احملور التالي.
ثانيا :واقع االمن الغاائي يف اجلزائر

من خالل هذا احملور ،سنحاول توضيح أهم النتائج املتوصل إليها واليت ميكن أن ترسم صورة
على واقع األمن الغذائي يف اجلزائر وهذا باالعتماد على معطيات :امليزان السلعي الغذائي للجزائر،
والناتج الداخلي اخلام ،باالضافة إىل استهالك األسر من األغذية.
 °تطور وضعية األمن الغذائي يف اجلزائر ،نتيجة استمرارية وفرة األغذية وارتفاع املتاح لالستهالك
منها خالل الفرتة

إال البعض منها كاألمساك ،والسبب الرئيسي والبديهي هلذا

-

التطور هو منو عدد السكان بـمعدل

خالل هذه الفرتة.

إن امليزان السلعي الغذائي لبلد ما ،يتكون من اإلنتاج ،التبادالت الدولية (استرياد ،تصدير)
و كذا املتاح من األغذية ،وهذا األخري هو حمور دراستنا يف هذه النقطة بغية إعطاء صورة عن واقع
األمن الغذائي يف اجلزائر .حيث ميكن دراسة املتاح من خالل التطرق لتطوره بالنسبة ألهم
األغذية.
من البيان رقم

وخالل الفرتة املمتدة بني

ارتفاعا ملحوظا قٌدر ب

-

نالحظ أن املتاح من القمح عرف

باعتباره الغذاء األول يف امليزان السلعي الغذائي ،وهذا راجع إىل

أنه املصدر األساسي للغذاء لدى الفرد اجلزائري  .أما بالنسبة للحبوب الثانوية

13

وباعتبارها

تشكل أهم مصدر ألغذية املواشي ،فلقد شهد املتاح منها تطورا ملحوظا على العموم خالل الفرتة،
مسجال بذلك ارتفاعا قدره

 ،كما هو احلال بالنسبة ملادة األرز ،إال أن املتاح من هذه األخرية

عرف تذبذبا من سنة إىل أخرى خالل نفس الفرتة .
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 :تطور املتاح من احلبوب خالل الفرتة

الشكل رقم

(الف طن)

-

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

تطور كميات املتاح من اخلضروات ما بني

يوضح البيان رقم

 ،فبالنسبة

و

للخضر الطازجة تعترب البطاطا رابع مادة من حيث ترتيب كميات املواد املتاحة يف امليزان الغذائي
،فلقد تضاعف املتاح منها مبقدار

خالل هذه الفرتة ،كما هو احلال بالنسبة للمتاح من البصل

إذ سجل ارتفاعا قدره

 ،أما املتاح من الطماطم فقد شهد اخنفاضا ثم ارتفاعا تدرجييا ،إال أن

-

 ،أما بالنسبة للخضر

الزيادة بني

كانت بنسبة ضئيلة جدا وقٌدرت بـ

.

الطازجة األخرى فقد عرف املتاح منها ارتفاعا حمسوسا خالل ذات الفرتة بنسبة
أما اخلضر اجلافة فتضاعف املتاح منها خالل نفس الفرتة بنسب ترتاوح بني
الشكل رقم  :تطور املتاح من اخلضر خالل الفرتة

-

و

(الف طن)

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

يف الفرتة املمتدة من
بأكثر من
يتبعها التفاح بـ

وإىل

 ،شهدت معظم أنواع الفاكهة ارتفاعا يف املتاح

تأتي يف املرتبة األوىل احلمضيات مبقدار
والفواكه األخرى 14بـ

.

إال أن املتاح من العنب قد شهد ارتفاع إىل غاية
وعامة فقد سجلت هذه الفاكهة يف الفرتة

 ،يليها التمر بـ

،

و
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 :تطور املتاح من الفواكه خالل الفرتة

الشكل رقم

(الف طن)

-

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

شهدت معظم احملاصيل الصناعية تذبذبا يف الكميات املتاحة خالل الفرتة

و

وهذا راجع إىل أن أغلب هذه املواد يتم استريادها من اخلارج وال يتم التحكم يف توفرها أو يف
أسعارها.
 حيث يُعد السكر اهم منتوج يف هذه اجملموعة ،فقد قفز املتاح منه منسنة

مليون طن سنة

إىل

اخنفاضا حمسوسا سنة

مسجال بذلك ارتفاعا قدره

قُدر بـ

 ،ثم عرف

.

أما االجتاه العام للمتاح بالنسبة للمواد األخرى املوضحة يف البيان رقم
،

مليون طن

،

فقد سجل ارتفاعا

على التوالي ،لكل من النباتات الزيتية ،الزيوت النباتية

واملنبهات(قهوة شاي).
الشكل رقم

 :تطور املتاح من بعض احملاصيل الزراعية خالل الفرتة

-

(الف طن)

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع
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ميثل البيان

تطور املتاح ألهم املنتجات احليوانية واألمساك اليت تعترب من أهم مصادر

الربوتينات احليوانية .إذ يعترب احلليب ثاني مادة من حيث الكمية املتاحة يف "امليزان الغذائي
اجلزائري" وهذا بعد القمح ،لكونه غذاء كامل بالنسبة للفرد وكونه يستهلك لدى معظم الفئات
العمرية (الرضع إىل الشيوخ) ،حيث عرف املتاح منه ارتفاعا من سنة إىل أخرى بني
وبشكل عام فقد تضاعف مبقدار
الشكل رقم

و

 ،خالل هذه الفرتة .

 :تطور املتاح من املنتجات احليوانية خالل الفرتة

-

(الف طن)

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

كما شهدت املواد التالية :حلوم الطيور ،حلوم أخرى ،البيض ،هي األخرى ارتفاعا مستمرا
،

خالل الفرتة مسجلة بذلك زيادة يف الكمية املتاحة قدرها على التوالي:

،

.
أما فيما خيص اللحوم احل مراء واألمساك فقد عرفت تذبذبا من سنة إىل أخرى فقد سجلت
اللحوم احلمراء ارتفاع يف االجتاه العام للمتاح قُدر بـ
املتاح قُدر بـتقريبا

 ،وشهدت االمساك إخنفاضا يف

خالل ذات الفرتة .

بالرغم من هذا التطور يبقى هذا املؤشر ال يعكس صورة دقيقة عن وضعية األمن الغذائي يف
اجلزائر ،ألنه ال يُظهر الطلب الفعلي واالستهالك الفعلي للمواد الغذائية يف اجلزائر.
 °عدم وجود إكتفاء غذائي ذاتي حيث قدرت النسبة العامة لتغطية املتاح باالنتاج احمللي يف سنة
بـ

 ،كما أن معدل سد احلاجيات الغذائية هو بنسب متفاوتة ،فمن األغذية من

مت فيه حتقيق إكتفاء ذاتي ،ومنها من مت تغطية املتاح بنسب معتربة من اإلنتاج ،ومنها من مت سده
كليةً باإلسترياد.
إن اال كتفاء الذاتي بالنسبة للحبوب يف اجلزائر يبدو منخفض جدا (بيان رقم

) .فبالنسبة

للقمح وبالرغم من أنه حيتل املرتبة األوىل من حيث املتاح يف امليزان الغذائي للجزائر ،فإن االنتاج
منه مل يغط إال

 ،مثله مثل احلبوب الثانوية اليت مل يغطي االنتاج منها إال
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املتاح ،حبيث عرف إنتاج كل من القمح واحلبوب الثانوية تذبذبا بني

ويرجع هذا

-

خاصة إىل أن هذا النوع من الزراعة يعتمد بشكل كبري على سقوط األمطار وكما هو معلوم فإن
معدل التساقط هو يف تغري من سنة إىل أخرى يف السنوات األخرية وهو ما أثر على حجم اإلنتاج .أما
فيما خيص األرز فإن اجلزائر تعتمد كليا أي بنسبة
الشكل رقم

على االسترياد.

 :نسبة اإلنتاج واإلسترياد إىل املتاح للحبوب لـسنة

( )

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

ميكن القول بأن اجلزائر حققت اكتفاءً ذاتيا سوى بالنسبة ملنتوج البصل،

من البيان رقم

وهذا ليس فقط بالنسبة لسنة

 ،وبالرغم من هذا ال جند هناك صادرات من هذا

بل منذ

املنتوج إىل اخلارج .حيث تشري اإلحصائيات إىل أنه قد بلغت الكميات التالفة بـ

ألف طن سنة

واليت كان من املمكن ختزينها يف ظروف جيدة وتصديرها إىل اخلارج.
كما تقرتب اجلزائر من حتقيق االكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات التالية :اخلضر األخرى،
البطاطا والطماط م ،فقد كانت نسب االنتاج إىل املتاح على التوالي:
و

،

،

 .وبالنسبة للخضر األخرى فلو أخذنا بعني اال عتبار الكميات التالفة حسب معطيات امليزان

السلعي الغذائي ،لتم حتقيق اكتفاءً ذاتيا يُقدر بـ

وعليه ميكن تصدير الفائض ،وهذه

املالحظة ميكن تسجيلها أيضا ملنتوج البطاطا ،إال أنه ال ميكن جتنب االسترياد كليا من هذه املادة
ما دامت اجلزائر تستورد دوما بذور البطاطا ،ويف نفس السياق فإن إنتاج البطاطا قفز من
مليون طن سنة

مليون طن سنة

إىل

أي تضاعف االنتاج مبقدار

وهذا ما

يدل على جناعة االصالحات الزراعية وجناحها ،وعلى رأسها سياسة التجديد الزراعي والريفي
(

-

) حيث من خالهلا مت حتقيق معدل عام للنمو الزراعي قُدر بـ

اهلدف الذي حُدد بـ

.

وهو أكرب من

15

أما يف جمال احلبوب اجلافة ،فتعتمد اجلزائر على أكثر من

من االسترياد لتحقيق

أمنها الغذائي خاصة وما تشهده أسعار هذه املواد من ارتفاعات يف الفرتة األخرية.
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الشكل رقم

( )

 :نسبة اإلنتاج واإلسترياد إىل املتاح للخضار خالل الفرتة لـسنة

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

بالنسبة للفواكه (بيان رقم

) فقد حققت اجلزائر إكتفاءً ذاتيا يف منتوج التمر بل قامت

بتصدير الفائض منه ،حبيث يتميز هذا االكتفاء باستقرار لعدة سنوات ،وبنمو مستمر وإن كان
و

ضئيل ما بني

 .أما بالنسبة للتفاح واحلمضيات والعنب والفواكه األخرى 16فاجلزائر

تقرتب من حت قيق االكتفاء الذاتي فيها ،مادام أن إنتاجها يغطي ما بني

من املتاح .حيث

و

وأنه بالنسبة لكل من الفواكه األخرى واحلمضيات إذا ما اخذنا بعني االعتبار الكميات التالفة من
امليزان الغذائي لسنة
،و

جند أن اجلزائر قد سدت كل احتياجاتها منها بل بوجود فائض قدره:
على التوالي لكل من احلمضيات والفواكه األخرى واليت كان من املمكن

تصديرها قبل تلفها
الشكل رقم

 :نسبة اإلنتاج واإلسترياد إىل املتاح للفواكه لـسنة

( )

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع
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تبعا للبيان رقم

فإن اجلزائر حققت اكتفاءً ذاتيا بالنسبة للنباتات الزيتية املتأتية

خصوصا من الزيتون الذي عرفت زراعته انتعاشا يف السنوات األخرية ،أما النباتات الزيتية اليت يتم
استريادها فهي أغلبه ا نباتات ال يتم زراعتها مبساحات كبرية يف اجلزائر مثل الفول السوداني،
السمسم ،دوار الشمس...
وبالنسبة لباقي املنتجات وهي السكر املنبهات (قهوة ،شاي) ،الزيوت النباتية ،فاجلزائر
تعتمد على استريادها بنسب مرتفعة جدا تبلغ لدى البعض منها
الشكل رقم

لسد حاجياتها.
( )

 :نسبة اإلنتاج واإلسترياد إىل املتاح لبعض احملاصيل الصناعية لـسنة

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

حققت اجلزائر إكتفاءً غذائيا ذاتيا مستمرا منذ
غذائيا ذاتيا يف سنة
املادة يف

بالنسبة للحوم األخرى وإكتفاءً

فقط بالنسبة ملنتوج البيض ،حيث بالنظر إىل الكميات التالفة من هذه
من املتاح الفعلي .

كان يُمكن تصدير ما قيمته

اقرتبت اجلزائر يف نفس السنة من حتقيق إكتفاءً ذاتيا يف منتوجي حلوم الطيور واللحوم
،و

احلمراء ،وهذا بعدما كانت نسبة االنتاج إىل املتاح هلما على التوالي:

جتذر اإلشارة إىل أن اجلزائر حققت إكتفاءً ذاتيا بالنسبة للحوم الطيور يف سنة
تستطع احلفاظ عليه يف

 ،كما
إال أنها مل

.

وفيما خيص األمساك فاجلزائر تعتمد على أكثر من

من الواردات لتغطية حاجياتها،

حيث املالحظ بالنسبة هلذا املنتوج ،اخنفاض االنتاج فيه ما بني

و

مبعدل يقرتب من

.
أما فيما خيص احلليب فبالرغم من أنه يشكل مصدرا أساسيا للمستهلك اجلزائري ،فإن
اجلزائر مل تتمكن من تغطيته سوى بنسبة
نسبة أحسن منها قليال سنة

من إنتاجها يف سنة

قدرت بـ

 ،حيث مت تسجيل

.

أما فيما يتعلق بالدهون احليوانية ( الزبدةو غريها) فلم تتمكن اجلزائر أن حتقق فيها
إكتفاءً غذائيا ذاتيا منذ

وإىل غاية

حيث مت تسجيل أحسن معدل لتغطية املتاح عن
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قدر بـ

طريق االنتاج سنة
سنة

جمددا إىل
الشكل رقم

لينخفض فيما بعد إىل

ثم لريتفع

سنة

.

 :تطور نسبة اإلنتاج واإلسترياد إىل املتاح للمنتجات احليوانية لـسنة

( )

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

إن دراسة االكتفاء الذاتي يف اجلزائر خلصت مدى مساهمة اإلنتاج الغذائي اجلزائري يف
املتاح ،لكن كما نعلم أن األمن الغذائي ال يرتبط فقط بوفرة الغذاء ،وإمنا باحتياجات الفرد
وبقدرته االقتصادية.
 °شهدت كمية الطاقة املتاحة يوميا للفرد اجلزائري ،تطورا ملحوظا يف الفرتة األخرية ،لكن
بالرغم من هذا مل تقدر اجلزائر بلوغ تلك اليت حتقق ها الدول املتطورة ،ال بل حتى تلك اليت
حتققها دول اجلوار .كما تبقى املصادر احليوانية دوما مصدرا ضئيال لكمية هذه الطاقة مقارنة
مع املصادر النباتية.
يكشف اجلدول رقم  ،تطور كمية الطاقة ،اليت حيصل عليها الفرد يوميا ،يف بعض
الدول العربية وبعض الدول املتطورة .
اجلدول رقم

 :تطور كمية الطاقة املتاح لكل فرد خالل الفرتة

-

(حريرة /للفرد /يوميا)

1996

2001

2006

2011

اجلزائر

2784

2886

3047

3220

املغرب

3089

3117

3271

3334

تونس

3201

3258

3275

3362

مصر

3332

3409

3388

3557

إيطاليا

3558

3674

3610

3539

فرنسا

3519

3640

3513

3524

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

تبني املعطيات يف اجلدول أعاله أن مستوى الطاقة اليت حيصل عليها الفرد اجلزائري تفوق
املتوسط العاملي للسعرات احلرارية اليومية وهي يف تطور مستمر من سنة إىل أخرى حيث سجلت منو
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ما بني

قدره

 ،ومع هذا يبقى مستوى اجلزائر منخفضا ،يف هذا اجملال،

و

مقارنة مع الدول املتقدمة كفرنسا وإيطاليا ،بل يبقى املستوى منخفضا حتى مع الدول العربية اجملاورة
كاملغرب وتونس ومصر.
كما أن حتليل الطاقة من حيث املصادر – نباتية  /حيوانية –(اجلدول رقم
حصة الطاقة املتأتية من املصادر احليوانية يف تأمني الطاقة تضاعفت مبقدار
و

) ،يبني أن
ما بني

إال أنه مثة نقص كبري ،من ناحية هذا املصدر يف تأمني الطاقة ،الربوتينات والدهون

للفرد اجلزائري ،مقارنة مع دولٍ أخرى.
 :تطور العناصر اليت يتحصل عليها الفرد اجلزائري يوميا

اجلدول رقم

(طاقة حريرة يوميا ،بروتني ودهون غرام يوميا)

طاقة

بروتني

دهون

طاقة

بروتني

دهون

طاقة

بروتني

دهون

طاقة

بروتني

دهون

اإلمجالي
املصادر النباتية
املصادر
احليوانية
املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع

 °سجل الناتج احمللي اخلام للفرد اجلزائري ارتفاعا مشهودا خالل الفرتة

 ،وهذا من

-

شأنه أن حيسن القدرة الشرائية للفرد اجلزائري عامة ويعزز أمنه الغذائي خاصة  .كما شهد
الناتج اخلاص بالفرد اجلزائري حتسنا مقارنة بدول اجلوار ،لكن يبقي بعيدا كل البعد عن ذاك
احملقق يف الدول املتطورة.
اجلدول رقم

 :تطور نصيب الفرد من الناتج احمللي خالل الفرتة

-

(دوالر أمريكي)

2009

2010

2011

2012

2013

اجلزائر

3 771

4 350

5 272

5 310

5 361

املغرب

2 861

2 823

3 044

2 902

3 109

تونس

4 163

4 176

4 305

4 197

4 329

مصر

2 462

2 804

2 973

3 256

3 314

فرنسا

40 488

39 448

42 578

39 759

41 421

إيطاليا

35 724

34 673

36 988

33 814

34 619

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات من موقع البنك العاملي
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تبني معطيات اجلدول رقم
و

ارتفاع مستمر ما بني

أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر هو يف
خالل هذه الفرتة وهو ما يعكس

حيث تضاعف مبقدار

نوعا ما ارتفاع القدرة الشرائية بالنسبة للفرد اجلزائري ،إذ أن هذا األخري أصبح له ناتج يفوق ذلك
الذي ي تحصل عليه الفرد يف الدول العربية املشار إليها يف اجلدول ،ففي سنة

على سبيل املثال

،

على التوالي

،

،جتاوز الناتج احمللي اخلام للفرد يف اجلزائر مبعدل :

،بالنسبة لذلك احملقق يف كل من  :تونس ،مصر ،املغرب ،لكن مع هذا فإن الناتج الداخلي اخلام
للفرد يبقى منخفض جدا مقارنة مع حتققه الدول املتقدمة ،كإيطاليا وفرنسا حيث مثل ناجتها
.

احمللي اخلام للفرد أكثر من أضعاف ذلك احملقق بالنسبة للفرد يف اجلزائر يف سنة

مبا أن هذا املؤشر -الناتج احمللي اخلام للفرد -يعرب عن قيمة متوسطة ،فمن جهة فإنه ال
يراعي الفروق ،بني خمتلف الفئات االجتماعية (اإلطارات ،املوظفني البسطاء ،التجار ،)...من حيث
حصتها يف الدخل الوطين ،وبالتالي تتكافئ القوة الشرائية للطبقات الفقرية والغنية على حد سواء،
أي أن األمن الغذائي يتساوى لدى اجلميع وهذا غري ممكن ،ومن جهة أخرى وكما هو معلوم فإن
توزيع الدخل الوطين بني أفراد اجملتمع يف أي بلد كان ،ال يتم بالتساوي متاما ،وهو ما يوضحه معامل
جيين

17

لقياس عدالة توزيع الدخل ،ففي هذا الشأن تشري املعطيات أن اجلزائر لديها معامل قدره
وهو معامل أدنى من دول اجلوار (تونس واملغرب) ،18ويف نفس السياق أيضا ،تشري دراسة
 19أن النسبة اإلمجالية لعدد السكان الذين يتجاوزون خط الفقر الوطين متثل

إحصائية لسنة
حوالي

من عدد السكان ،وقد قدرت هذه النسبة يف املدن بـ

وقدرت يف األرياف بنسبة

ـمن عدد سكان املدن

من عدد سكان األرياف.

 °تغري ه يكل النفقات السنوية لألسر اجلزائرية بني
واملشروبات غري الكحولية ،بنسبة

و

واخنفاض نفقات املواد الغذائية

وهذا من شأنه أن يقلل من درجة األمن الغذائي لدى

الفرد اجلزائري.
إن ارتفاع الدخل لدى األفراد ال يعكس بالضرورة وجود أمن غذائي ،ولكن البد من معرفة
كيف يتم توزيع هذا الدخل لتلبية خمتلف احتياجات االسرة ،مبعنى آخر حتديد حصة ما تنفقه األسر
على االحتياجات الغذائية مقارنة مع بقية النفقات.
إن حتليل بنية استهالك األسر تشري إىل وجود تغريات هامة يف مقادير احلصص األساسية وهذا
كما يوضحه اجلدول رقم

.

واملالحظ أن نفقات السكن والتكاليف متثل
يف حني أنها كانت متثل سوى

يف

من إمجالي ما أنفقته األسر يف

،

وهذا راجع إىل ارتفاع أسعار كراء املساكن ،كما

اخنفض االنفاق املتعلق باملواد املختلفة والنفقات األخرى بـ
واملالحظ أيضا هو زيادة حجم اإلنفاق يف جمال النقل والصحة ب

خالل الفرتة

-

.

خالل نفس الفرتة وهذا راجع

إىل منو وتطور تكنولوجيا االتصاالت وهو ما يدفع بالفرد إىل زيادة إنفاقه يف هذا اجملال.
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اجلدول رقم

 :تطور نسبة النفقات السنوية العامة لألسر يف اجلزائر بني

جمموعات املواد

( )

حصة االنفاق يف

( )

و

( )

حصة االنفاق يف

املواد الغذائية واملشروبات غري الكحولية

2244

2044

املالبس واألحذية

444

440

السكن وأعبائه

0.41

4142

األثاث واملفروشات

.42

442

الصحة ونظافة اجلسم

444

244

النقل واالتصاالت

442

0441

التعليم ،الثقافة والرتفيه

.44

.44

مواد خمتلفة ونفقات أخرى

0142

241

اجملموع

011

011

املصدر :موقع الديوان الوطين لإلحصائيات (

)

وفيما خيص اإلنفاق اخلاص باملالبس واألحذية ،األثاث واألغراض املنزلية ،الصحة والنظافة،
التعليم والثقافة والرتفيه فقد شهدت اخنفاضا ضئيال تغري بني

.

و

أما بالنسبة للغذاء واملشروبات فإنه يأخذ أكرب حصة من األنفاق اإلمجالي لألسرة اجلزائرية
يف الفرتة

واليت تقلصت حصته مبقدار

حيث مرت من

-

إىل

.

 °تعترب كل من :احلبوب ،اخلضر الطازجة ،اللحوم واحلليب من أهم املواد اليت يتم اإلنفاق عليها
من قبل األسر اجلزائرية  .فتبعا للجدول رقم

املوضح اأسفله فإن نفقات الغذاء واملشروبات

لألسر اجلزائرية تتميز مبا يلي:
 تأخذ اللحوم مبختلف أنواعها أكرب حصة واليت تقدر بـومنتجاتها وهذا بنسبة
بـمعدل

 ،تليها بعد ذلك احلبوب

،ثم تأتي اخلضر يف املرتبة الثالثة من حيث اإلنفاق وهذا

من إمجالي إنفاق األسر؛

 كما ختصص األسر اجلزائرية ما قدره

من نفقاتها للحليب ومنتجاته  ،وما قدره

للنفقات الغذائية األخرى أما بالنسبة للفواكه الطازجة واجلافة فتقدر نفقاتها بـ

؛

 وفيما خي ص السكر ،املنبهات(القهوة ،الشاي) ،املشروبات غري الكحولية والتوابل ،فنفقاتها
ترتاوح ما بني

و

 .إال أن الغريب يف األمر هو تدني ما تنفقه األسر على األمساك

باعتبارها غذاء يُوفر قدر كبري من الربوتينات ،فقد قُدرت نسبة اإلنفاق عليه فقط بـ
 ،كما ال خيفى على اجلميع بأن اجلزائر متتد على شريط ساحلي طويل يطل على البحر
املتوسط ويزخر بثروة مسكية هائلة ،إال أن أسعار السمك عرفت ارتفاعات يف الفرتة األخرية
وهو ما دفع الفرد اجلزائري لتعويضها مبصادر أخرى.
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 :توزيع النفقات السنوية جملموعة األغذية واملشروبات غري الكحولية

اجلدول رقم

( )

لألسر يف اجلزائر – سنة
املواد

()%

املواد

()%

منتجات احلبوب

17,46

خضر جافة

1,97

حلم اخلروف

10,30

خضر مصربة

1,36

حلم البقر

2,77

فواكه طازجة

5,07

حلوم أخرى

0,22

فواكه جافة

1,93

8,31

سكر واملنتجات املسكرة

4,00

األمساك

1,41

قهوة ،شاي ،النقيع

3,26

حليب ومنتجات احلليب

8,43

مشروبات غري كحولية

3,73

زيوت ودهون

7,12

توابل ،ملح

1,68

خضر طازجة

13,38

نفقات غذائية أخرى

7,61

حلوم الطيور ،األرانب

اجملموع

011

)

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات موقع الديوان الوطين لإلحصائيات (

 °تأثرت القدرة الشرائية للمواد الغذائية سلبا ،وهذا نتيجة االرتفاع املتواصل للمؤشر العام ألسعار
االستهالك من جهة وباالرتفاع املستمر ملؤشر استهالك األغذية واملشروبات غري الكحولية من جهة
أخرى.
إن حتديد القدرة الشرائية ال يتحدد فقط بالدخول وإمنا يأخذ بعني االعتبار مدى استقرار
املستوى العام لألسعار وكذا مستوى أسعار املواد الغذائية ومن اجل هذا سوف نتطرق لتطور مؤشر
أسعار االستهالك 20يف اجلزائر ملعرفة اثرها على االمن الغذائي للفرد اجلزائري.
الشكل البياني رقم

 :تطور مؤشر أسعار االستهالكو مؤشر إستهالك االغذية واملشروبات غري الكحولية
-

خالل الفرتة

( )

املصدر :من إعداد الباحثني استنادا إىل بيانات من موقع الديوان الوطين لإلحصائيات (

فحسب البيان رقم
أي منذ سنة

إىل غاية

عرف أقصى نسبة تغري سنة

)

فإن مستوى األسعار العام هو يف تغري موجب منذ بداية الفرتة املدروسة
حيث شهد أدنى نسبة تغري يف سنة
و

أين بلغت على التوالي
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خالل نفس الفرتة شهد مؤشر أسعار االستهالك اخلاص باألغذية واملشروبات غري الكحولية
هو اآلخر ارتفاعا حمسوسا ،فمن البيان جند أن املنحنيني يبدوان متطابقان أي أن معدل التغري لكال
 ،لكن يف الفرتة ما بني

املؤشرين كان تقريبا متساويا وهذا إىل غاية

أصبح

-

مؤشر أسعار األغذية واملشروبات غري الكحولية ،يرتفع بنسب تتجاوز بكثري تلك اليت يرتفع بها
مؤشر العام ألسعار اإلستهالك فعل ى سبيل املثال يف سنة
لالستهالك حوالي
غري الكحولية تقدر بـ

كان التغري يف قيمة مؤشر العام

يف حني كانت نسبة التغري بالنسبة ملؤشر إستهالك األغذية واملشروبات
عاد املنحنيني ليتغريا بنفس امليل.

لكن بعد سنة

وهذا ما يفسر أن أسعار مجيع املواد أصبحت يف إرتفاع مستمر إىل غاية

 ،ثم بقيت

أسعار مجيع املواد فيزيادة مستمرة لكن هذه الزيادة كانت شديدة بالنسبة للمواد الغذائية إىل غاية
وهو ما أثر فعال على القدرة الشرائية للفرد خاصة ذو الدخل احملدود وبالتالي أثر على حصة
استهالكه من الغذاء وبالتالي قد زعزعة أمنه الغذائي.
اخلامتـة :
على مستوى الدولة ميكن القول بأن اجلزائر تتمتع بأمن غذائي ،وهذا ما الحظناه من خالل
دراسة ال تطور املتاح من خمتلف األغذية ،أين مت تغطيته يف جل السنوات األخرية ،بنسب يفوق الــ ـ
عن طريق االنتاج احمللي ،ليتم تأمني الفارق عن طريق اإلسترياد من األسواق الدولية .وقد أدى هذا
التطور يف املتاح إىل حتسن الوضع الغذائي لدى الفرد اجلزائري ويربز هذا جليا من خالل الزيادة
املتواصلة ،يف كمية الطاقة اليت يتحصل عليها يوميا.
إال أنه ومثلما رأينا يف احملور األول فإن األمن الغذائي ال يقتصر فقط على توفري الغذاء ،وإمنا له
عالقة بالعناصر اإلقتصادية ،فقد أثبتت خمتلف املعطيات أن األسر اجلزائرية ختصص أكثر من
من نفقاتها على األغذية واملشروبات غري الكحولية ،وهي نسبة معتربة ،كما أن نصيب الفرد
اجلزائري من الناتج الداخلي اخلام هو يف منو مستمر ،والذي من شأنه أن يعزز أمنه الغذائي ،إال أن
أسعار املواد عامة واملواد الغذائية خاصة مل تستقر عند مستوى معني بل هي يف ارتفاع متواصل عرب
الزمن وهو ما يضعف القدرة الشرائية للفرد اجلزائري وبالتالي يؤدي إىل زعزعة أمنه الغذائي.
و على ضوء ما سبق ميكن تقديم التوصيات التالية:
 حتديد الطلب الفعلي لالستهالك من املواد الغذائية من خالل إستعمال أدوات التنبؤ وهذا لتجنب
الفائض من املتاح ومن جهة أخرى حتسني طرق التخزين لتجنب تلف املنتجات؛
 الرتكيز على حتقيق اإلكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات اليت لدى اجلزائر نسب معتربة يف تغطية
املتاح منها عن طريق االنتاج ،والعمل على إنشاء شراكات لإلنتاج يف اخلارج أو عقود شراء طويلة
األجل بالنسبة للمنتجات اليت ال ميكن زراعتها يف اجلزائر أو زراعتها مكلفة جدا ،ما دام ال
ميكن االستغناء عنها وأن األسعار العاملية هي يف ارتفاع مستمر؛
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 حتسني واقع كمية الطاقة املوفر ة للفرد اجلزائر من خالل توفري األغذية الصحية واليت تنتج
طاقة أكرب وكذا تفعيل االستغالل األمثل ،للموارد الزراعية املتاحة ،يف تنمية الثروة احليوانية،
وتنشيط الصيد البحري؛
 تقسيم الناتج الداخلي اخلام بعدالة بني األفراد أي مبعنى آخر ختفيض معامل جيين إىل أدنى مما
هو عليه ،والقضاء على الفقر وهذا لتحسني القدرة الشرائية لدى اجلميع؛
 احملافظة على استقرار املستوى العام ألسعار خمتلف املواد ومستوى أسعار املواد الغذائية كون أن
ارتفاعها يهز األمن الغذائي للفرد اجلزائري.
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تقرير املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
إيطاليا،
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الفاو ،جلنة األمن الغذائي العاملي" ،مسح للمفاهيم واملقاربات" ،الدورة الثامنة ،روما،

.

مندر خدام ،األمن الغذائي السوري ،اهليئة العمة السورية للكتاب ،دمشق،

،ص

-

مسرية الزغيب ،أوضاع األمن الغذائي يف سوريا ،املركز الوطين للسياسات الزراعية ،ورقة عمل رقم

.

وهي تشمل الذرة ،الشعري...
عدا فاكهيت :األناناس واملوز.
15 fao.org/OSD/CPF/Countries/Algeria/ALG_CPF_2013-2016.doc.

كل الفواكه عدا املوز واألناناس.
معامل جيين (نسبة للعامل كورادو جيين) من املقاييس اهلامة واألكثر شيوعا يف قياس عدالة توزيع الدخل القومي ،تعتمد فكرته
على منحنى لورنز ،حيث أن معامل جيين ينحصر بني الصفر والواحد ،وكلما أنه كلما كانت قيمة معامل جيين صغرية كلما كانت
عدالة توزيع الدخل أفضل
18 A . BOUYACOUB Le paradoxe de la consommation inégalitaire en Algérie, in El Watan le 17 - 09 - 2009
19 http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/statistiques/tableau-14-indicateurs-de-pauvrete-et-de-distribution-du-revenu

يرصد هذا املؤشر لتغري يف أسعار التجزئة يف مجيع أحناء البالد ،مما يتيح إجراء حتليل مقارن لتطور األسعار يف الوطن.
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