
 واقع اإلنتاج الغذائي في الجزائر والعوامل المحددة له

 الملخص:

دول العالم    أولوياتأهمية  األمن الغذائي الذي  أصبح من  إبرازتهدف هذه الورقة البحثية إلى        

خالل السنوات األخيرة لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية، ونظرا الرتباطه بتطوير القطاع الزراعي  

 .واألقاليمفي كافة الدول 

تسعى الدولة لتنميته حيث في االقتصاد الوطني  مكانة مهمةقطاع الزراعة في الجزائر بويحظى       

المستوى  إلىأنه لم يرتقي  إال ،المحليالغذائي  إنتاجهاتحقيق أمنها الغذائي من خالل تشجيع جل أل

الغذائي( رغم  اإلنتاجظهور المشكلة الغذائية )عدم كفاية  إلىالمطلوب بسبب تأثير عدة عوامل أدت 

 .هساعدة على نمووثروات م إمكاناتوجود 

 ة، الجزائر.، المشكلة الغذائي: األمن الغذائي، اإلنتاجالكلمات المفتاحية

Résumé : 

        Cette recherche vise à apparaitre  l'importance de la sécurité alimentaire, qui est devenu une priorité 

pour les pays du monde ces dernières années, ce qui a une dimension économique et sociale, compte tenu 

de la liaison avec le développement du secteur agricole dans tous les pays et territoires. 

        Il bénéficie de l'agriculture en Algérie occupent une place importante dans l'économie nationale et à 

l'État Pour le développement pour leur sécurité alimentaire grâce à la promotion de la production 

alimentaire, mais il n'a pas passer au niveau requis en raison de l'influence de plusieurs facteurs ont 

conduit à l'apparition du problème alimentaire (l'insuffisance de la production alimentaire), malgré le 

potentiel et la richesse d'aider à sa croissance. 

Les mots clés : la sécurité alimentaire, la production, problème alimentaire, Algérie. 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد:

والحيوية التي تولي لها جميع دول العالم اهتماما  اإلستراتيجيةيعتبر األمن الغذائي من القضايا         

بالغا لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، كما يعد انعدام األمن الغذائي مشكلة اقتصادية 

ا والتي يتزايد اعتمادها على مستعصية تعاني منها غالبية الدول وبمستويات متباينة، السيما النامية منه

 العالم الخارجي في سد الجزء الكبير من احتياجاتها الغذائية األساسية.

تبنته تحت مفهوم االكتفاء  والذيتسعى لتحقيق أمنها الغذائي دول العالم والجزائر كغيرها من         

 اإلمكانياتتمتلك الجزائر العديد من الذاتي بعد استقاللها الذي يعد أكثر تحررا من األمن الغذائي، حيث 

الغذائي  اإلنتاجعدم كفاية أنها لتزال تعاني من مشكلة  إالالزراعي الغذائي الذي تحتاجه،  اإلنتاجلتشجيع 

 ما :وفي هذا اإلطار نطرح اإلشكالية التالية، وتعتمد بكثرة على الواردات لتأمين الغذاء لسكانها المحلي

 الغذائي في الجزائر وما أهم العوامل المؤثرة فيه؟ اإلنتاج اقعو وه

 المحاور التالية: إلىلإللمام بالموضوع ارتأينا تقسيم الورقة البحثية    

 الغذائي في الجزائر. اإلنتاج اقعالمحور األول: و 

  :في الجزائر. الغذائي لإلنتاجالعوامل المحددة المشكلة الغذائية والمحور الثاني 

 الغذائي في الجزائر اإلنتاج اقعو :المحور األول

  النباتي: اإلنتاج 

النباتي لكن نجد أن الجزائر تعاني من  اإلنتاجيتطلب ارتفاع الطلب الغذائي عادة ارتفاعا أكبر في       

الجفاف وتغيرات في هطول األمطار في أجزاء كبيرة من الوطن مما شكل عقبة في طريق القطاع 

الغذائي  اإلنتاجاستراد احتياجاتها الغذائية، وألجل تحليل تطور  إلىالزراعي وتنميته وبهذا تلجأ كثيرا 

 لي:النباتي في الجزائر نستعين بالجدول التا

 

 

 طن ألف(        الوحدة: 2014-2001الغذائي النباتي في الجزائر ) اإلنتاج(: تطور 01لجدول رقم ) ا
المجموعا

 ت السلعية

2001-

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 20011 2012 2013 2014 



3287.6 الحبوب

6 

4017.7

5 

3601.9

1 

1702.0

5 

5253.1

5 

4558.5

7 

3727.9

9 

5137.2

5 

4912.23 3435.23 

1646.6 البطاطا

7 

2180.9

6 

1506.8

6 

2171.0

6 

2636.0

6 

3300.3

1 

3862.1

9 

4219.5 4928.03 4673.52 

 93.70 95.83 84.30 78.82 72.32 64.29 40.16 50.08 44.07 51.18 البقوليات

3631.1 الخضر

1 

3995.4

1 

5524.2

8 

6068.1

3 

7291.2

9 

8640.4

2 

9569.2

4 

10402.

3 

11866.4

1 

12297.7

3 

2365.2 الفواكه

6 

2216.1

2 

2216.1

2 

2653.5

1 

3037.0

1 

3350.1

3 

3708.3

1 

3856.7

4 

4231.63 4205.10 

اعتمادا على بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي  ينالطالب إعداد: من المصدر

 (، الخرطوم.35-26لإلحصائيات الزراعية، أعداد مختلفة )

النباتي مكانة مهمة في الزراعة عموما ألنه المصدر األساسي للغذاء وهو يضم  اإلنتاجيحتل          

ولعل من أبرزها الحبوب والبقوليات والخضر والفواكه، كما  1من التراكيب المحصولية،مجموعة كبيرة 

النباتي في الجزائر من المجموعات السلعية الغذائية النباتية تشهد على  اإلنتاجيوضح الجدول أعاله فان 

( وبمعدالت متفاوتة، فبخصوص محاصيل 2014-2001أخرى خالل الفترة ) إلىالعموم ارتفاعا من سنة 

الحبوب والتي تعتبر أهم عوامل الحفاظ على األمن الغذائي الوطني لما لها من أهمية غذائية في حياة 

ما جعل حجم  إنتاجهافقد عرفت تذبذبا واضحا بين الزيادة والنقصان في حجم  2الجزائري،المواطن 

النباتي غير منتظم خالل هذه الفترة، فمن خالل استقرائنا ألرقام الجدول أعاله فإننا نالحظ أن  اإلنتاج

 4.01الي حو 2006( في حين بلغ سنة 2005-2001مليون طن خالل الفترة ) 3.28الحبوب قدر ب  إنتاج

حيث حقق أدنى  2008و 2007بنسبة جيدة ولكن نالحظ أنه انخفض سنتي  اإلنتاجمليون طن يعني ارتفع 

مليون طن وهذا راجع لعدة أسباب تتعلق أساسا  1.70بلغ  إذخال فترة الدراسة  2008مستوى له سنة 

نتظام تساقط كمية األمطار منها عدم ا انا تظهرلي مناسبة وانت زيد شوفا ذا تحذفهاالمناخية بالظروف 

)واالعتماد على الوسائل التقليدية في الري وتجهيز الجيد للتربة اإلعدادعدم  إلى إضافةعلى مدار السنة 

مليون طن وهذا نتيجة تحسن الظروف المناخية  5.2قدر ب  2009االرتفاع سنة  إلىليعود  التربة(

مليون طن على  3.7و 4.5بمقدار  2011و 2010باألخص هطول األمطار، لكنه بدأ في التراجع سنتي 

 إلىوعاد  اإلنتاجفقد تحسن  2012، أما خالل سنة 2009مقارنة بسنة  %29التوالي وبذلك انخفض بنسبة 

وكذلك بسبب الظروف المناخية  2014و 2013مليون طن، وما فتأ أن تراجع سنتي  5.1االرتفاع بقيمة 

ظروف أخرى )سوء تنفيذ عملية الحصاد وتوجه الفالحين نحو زراعة الخضر وتربية  إلى إضافة

 المواشي والدواجن دون الحبوب الرتفاع عائدها.



ليرتفع بشكل  2008 إلى 2001أما بخصوص البقول الجافة فهي عرفت تذبذبا خالل الفترة من        

زيادة المساحة المزروعة  إلىطن وهذا راجع ألف  93.70 اإلنتاجحيث بلغ  2014غاية سنة  إلىمتواصل 

البطاطا باعتبار المجتمع  أبرزهاوأما مجموعة الخضر ولعل  البازالءباألخص زيادة زراعة الحمص و

 اإلنتاجالجزائري يستهلكها على نطاق واسع نأخذها كعينة، فقد شهدت ارتفاعا خالل هذه الفترة فانتقل 

فاتخذت اتجاها  2014ألف طن سنة  4673.52 إلى( 2005-2001ألف طن خالل الفترة ) 1646.67من 

الهكتار ونفس الشيء بالنسبة  إنتاجيةزيادة المساحة المزروعة وارتفاع  إلىتصاعديا ويعود هذا االرتفاع 

 إلىخالل نفس الفترة وترجع األسباب كذلك  اإلنتاجلباقي الخضر وحتى الفواكه شهدت ارتفاعا في 

الهكتار وهذا بفعل الدعم الذي استفادت منه في مجال تشجيع  إنتاجيةزيادة المساحة المزروعة وارتفاع 

 غرس األشجار المثمرة.

  الزراعي حيث يساهم  اإلنتاجالحيواني جزءا مهما من  اإلنتاج يعتبر: الحيواني والسمكي اإلنتاج

الحيواني  اإلنتاجتطور الي يوضح في تغطية االحتياجات االستهالكية للسكان، والجدول الت

 . والسمكي في الجزائر

الوحدة: ألف          (   2014-2001الحيواني والسمكي في الجزائر للفترة ) اإلنتاج(: تطور 2-2الجدول )

 طن

المجموعات 

 السلعية

2001-

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 20011 2012 2013 2014 

 252.64 242.20 240.9 267.41 263.26 271.59 235.93 229.57 209.14 256.38 لحوم حمراء

 463.18 418.40 365.4 330.33 296.40 190.83 142.08 142.59 131.75 165.17 لحوم بيضاء

بان أل

 ومنتجاتها

1634.64 1773.54 1851.18 1878.52 2377.64 2854.08 3165.66 3063.8 3400.67 3648.55 

 303.03 299.35 266.3 229.10 224.53 193.56 184.39 195.69 178.49 157.53 بيض

 99.17 101.80 105.56 101.76 130.12 132.27 142.04 148.84 157.02 117.48 أسماك

اعتمادا على بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي  ينالطالب إعداد: من المصدر
 (، الخرطوم.35-26لإلحصائيات الزراعية، أعداد مختلفة )

الحيواني عرف تذبذبا خالل فترة الدراسة، فبالنسبة إلنتاج  اإلنتاجيتبن لنا من الجدول أعاله أن        

 إلى( وقد انخفضت القيمة 2005-2001في متوسط الفترة ) ألف طن 256.38اللحوم الحمراء فقد بلغت 

االستهالك اللحوم  تجميد إلىالتي شهدت أدنى مستوى له وترجع أسباب ذلك  2006طن سنة  ألف 209.14

خالل سنتي  اإلنتاجليرتفع  3الحمراء المستوردة )المجمدة( ألن أسعارها لم تكن في متناول المستهلكين،



 %29زيادة قدر ب  لبمعدألف طن  271.59بقيمة  2009سنة  إنتاجلة وقد حقق أكبر بنسبة قلي 2008و 2007

 252 إلىألف طن  240ليعرف تراجعا في السنة الموالية  ثم استقر بعد ذلك في حدود  2006مقارنة بسنة 

 واألغنامتذبذب عدد رؤوس األبقار  إلى اإلنتاج، وترجع األسباب في تباين هذا 2014ألف طن لغاية سنة 

أما بخصوص اللحوم البيضاء فقد سجلت  4فقد عرفت استقرارا في معدل نموها، واإلبلأما الماعز 

 إلىألف طن لتصل  165.17( بلغت 2005-2001خالل فترة الدراسة، ففي الفترة ) اإلنتاجارتفاعا في 

الدعم الذي قدمته الدولة لصالح المربين  إلىااليجابية يرجع  ةالزياد هومرد هذ 2014ألف طن سنة  463.18

األلبان هو  إنتاجفي حين سجل  5وكذا حسب الظروف المناخية، 1995لالستثمار في هذا المجال منذ سنة 

)رغم االنخفاض الطفيف سنة  2014ألف طن سنة  3648.55ارتفاعا كبيرا أو طفرة معتبرة بلغت  األخر

ضعف مردود  إلىر على تحقيق االكتفاء الذاتي وذلك راجع المحلي غير قاد اإلنتاج( لكن بقي 2012

البيض في الجزائر بصورة مقبولة حيث  إنتاجالبيض فقد انتشرت صناعة  إنتاجاألبقار، أما من ناحية 

البيض أخذت منحا تصاعديا خالل فترة الدراسة  إنتاجيظهر لنا من خالل الجدول أعاله أن وتيرة 

ليبدأ  2007 إلى 2001تباينا حيث شهد زيادة معتبرة من الفترة  األخرك هو األسما إنتاجوبالمقابل عرف 

 2006ألف طن مقارنة بسنة  99.17اذ بلغ  2014في االنخفاض بعد ذلك ويستقر على هذا الحال حتى سنة 

ألف طن وهذا نتيجة الصيد الجائر وطرق الصيد غير المستديمة  157.02قدر ب  إنتاجالتي شهدت 

لهذا القطاع وخصوصا أن  اإلنتاجيةلذا البد على الجزائر العمل على رفع القدرات  6ناخية،والظروف الم

 السمك يعتبر غذاء صحيا جيدا.

 :تبين أن الجزائر تعتمد كثيرا على واردات الغذاء  اإلحصائياتحسب   معدالت االكتفاء الذاتي

 خالل الجدول التالي:سنقوم بتحليل وضعية االكتفاء الذاتي من  وللتوضيح 7،من الخارج

في الجزائر للفترة  (: معدالت االكتفاء الذاتي من المجموعات السلعية الغذائية الرئيسية2الجدول رقم )

(2001-2014( )%) 

المجموعات 

 السلعية

2001-

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 20011 2012 2013 2014 

 21.65 39.57 34.2 31.96 36.48 39.88 16.02 33.83 35.62 30.46 الحبوب

 97.44 98.52 96.4 97.15 96.68 95.48 96.93 88.22 95.94 93.74 البطاطا

 32.78 34.02 32.3 27.68 25.99 26.86 17.69 20.79 21.39 23.17 البقوليات

 99.80 99.74 99.6 99.73 99.70 99.65 99.72 99.72 99.26 99.60 الخضر

 89.97 93.03 91.8 91.47 90.65 89.78 90.70 90.70 92.07 91.34 الفواكه



الزيوت 

 والشحوم

8.05 7.07 6.21 6.21 12.12 6.15 13.30 8.0 14.03 8.03 

 90.13 93.05 90.6 90.50 89.92 88.13 86.71 86.71 83.15 89.38 اللحوم

 71.35 81.67 79.6 77.47 84.51 83.53 90.40 90.40 89.13 88.99 األسماك

 100 99.9 99.8 99.80 99.80 99.74 99.91 99.91 98.98 98.51 البيض

األلبان 

 ومنتجاتها

43.87 40.44 42.64 42.64 46.50 51.06 52.90 51.6 63.17 50.48 

اعتمادا على بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي  ينالطالب إعداد: من المصدر

 (، الخرطوم.35-26لإلحصائيات الزراعية، أعداد مختلفة )

نالحظ من خالل الجدول أن الجزائر تعرف ثالثة مجموعات حسب درجة االكتفاء الذاتي للسلع        

 الغذائية:

مجموعات غذائية ذات معدالت اكتفاء ذاتي منخفضة والتي تعرف نسب استيراد عالية وتقل نسبة  .1

وتضم كل من الحبوب وجملة الزيوت والشحوم والبقوليات، حيث  %50االكتفاء الذاتي فيها عن 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن مجموعة الحبوب تعاني من نقص في االكتفاء الذاتي رغم أنها 

مادة أساسية للغذاء وذات نمط استهالكي واسع حيث تشهد تذبذبا طول فترة الدراسة فقد سجلت 

قدرت ب  2008على التوالي وأدناها في سنة  %39.57و %39.88ب  2013و 2009أكبر نسبة سنتي 

تراجع الكميات المنتجة واستمرار ارتفاع قيمة العجز  إلىويعود سبب هذا االنخفاض  16.02%

التجاري وأن الجزائر تستورد الحبوب بكميات كبيرة نظرا لقصور الزراعة الجزائرية عن تلبية 

د أخذت معدالت االكتفاء الذاتي بها منحا تصاعديا نسبيا الطلب المحلي، أما عن البقول الجافة فق

 2014سنة  %32.78، لترتفع في السنوات التي تليها حتى بلغت 2007سنة  %20.79حيث بلغت النسبة 

أنها تبقى نسبة قليلة لم  إالمالئمة الظروف المناخية  إلىوهذا راجع  %57.67أي بمعدل نمو قدره 

لالستهالك الواسع لها، أما  وأيضاتح المجال لالستيراد أمام الخواص تغنها عن االستيراد نظرا لف

عن مجموعة الزيوت والشحوم فالجزائر تشهد عجزا في هذه المواد وتوضح النسب في الجدول 

 8مدى تبعية الجزائر للخارج في هذه المواد.

هذه السلع  وتشمل %80و %50مجموعات غذائية ذات معدالت اكتفاء ذاتي متوسطة وتتراوح بين  .2

الحليب ومشتقاته واألسماك، والمالحظ أن مجموعة األلبان ومنتجاتها شهدت تذبذبا طفيفا في 

ومن ثم بدأت النسبة في  2006سنة  %40.44نسبة االكتفاء الذاتي حيث بلغت أدنى نسبة سنة 

نظرا لالهتمام الذي أولته الدولة  %63.17بنسبة  2013أن بلغت أعلى مستوى لها سنة  إلىاالرتفاع 

أنها لم تتمكن  إالالخاصة..(،  اإلنتاجبفرع الحليب بدعم المزارعين )منح قروض، ودعم وحدات 



من تحقيق نسب كافية تغنيها عن االستيراد، وبالنسبة لألسماك فقد سجلت معدالت اكتفاء ذاتي 

لتعود باالنخفاض  %90.40دل الى حيث وصل بها المع 2008 إلى 2001مرتفعة خالل الفترة من 

 .%21.07بنسبة  2014تدريجيا حتى سنة 

مجموعات غذائية ذات معدالت اكتفاء ذاتي مرتفعة وتضم مجموعة سلع الخضر والفواكه وجملة  .3

وبقيت  %99اللحوم والبيض، ويتبين لنا من الجدول أن جملة الخضر سجلت نسب اكتفاء ذاتي ب

، أما فيما يخص اإلنتاجالزيادة الكبيرة في  إلىة، وهذا راجع مستقرة خالل طول فترة الدراس

أي بنسب  %93و %89الفواكه فقد تراوحت معدالت االكتفاء الذاتي خالل سنوات الدراسة بين 

البرنامج الوطني للتشجير المدعم من الصندوق الوطني للضبط  إلىمرتفعة نسبيا، ومرد هذا 

أما عن جملة  9،اإلنتاجيةتحسين  إلىيع التشجير ما أدى والتنمية الفالحية الذي ركز على تشج

اللحوم وباألخص البيضاء وكذلك منتوج البيض فيمكن القول أن الجزائر مكتفية ذاتيا وأنها قادرة 

فعالة  إستراتيجيةأرادت واتبعت  إنواستغالله في فروع أخرى أو تصديره  اإلنتاجعلى رفع 

 لذلك.

 في الجزائر الغذائي لإلنتاجالعوامل المحددة الثاني:  المحور

مسألة األمن الغذائي من القضايا الرئيسية التي تحتل المرتبة األولى في البرامج التنموية لدول تعتبر       

 الغذائي. اإلنتاجالعالم، لكنه أصبح يواجه في الوقت الحالي أزمة حادة تتعلق بعدم كفاية 

 أوال: مفهوم المشكلة الغذائية وخصائصها

 تعريف المشكلة الغذائية  (أ

المشكلة الغذائية تدل على توافر عدد كبير من الجوعى اللذين ال تتوافر لديهم التغذية الكاملة  إن      

 كل المقادير المتنوعة لحفظ توازنه، بمعنى أنها تتمثل فيبوالتي تمد الجسم بكل الطاقة التي يحتاجها، و

عدم كفاية الغذاء المتوفر الحتياجات األفراد الغذائية أي محدودية الغذاء )كما ونوعا( مقابل االحتياجات 

 10الغذائية.

الغذائي المحلي  اإلنتاجكما تعرف المشكلة الغذائية )مشكلة األمن الغذائي( بعدم قدرة أو كفاية          

الغذائية األساسية ألي بلد كان. كما أنها تدل على تلبية الطلب المحلي على الغذاء وباألخص المواد 

بنقص التغذية أي عدم توافر الطعام بالكمية الكافية لتأمين السعرات  إماالعجز الغذائي الذي يتمثل 



بسوء التغذية أي عدم توافر الغذاء من حيث  وإما اإلنسانالحرارية والبروتينات الضرورية لنمو جسم 

 11النوعية.

 تتميز المشكلة الغذائية بجملة من الخصائص نذكر منها:خصائص المشكلة الغذائية: (ب

سيطرة الدول الكبرى في الفائض العالمي من الحبوب واللحوم والمعلبات وأهم تلك الدول  .1

التي تتحكم في  األوربيدول االتحاد  إلى إضافةالواليات المتحدة األمريكية وكندا واستراليا، 

فائض الحليب ومشتقاته، بحيث تتبع هذه الدول سياسات من شأنها أن تحرم العالم من االستفادة 

 من وفرة ثرواتها لتحتكر لنفسها هذه االستفادة.

نظام عالمي لألمن الغذائي وال يوجد اتفاق حقيقي  إلىعدم قدرة المجتمع الدولي من التوصل  .2

 لعالمي الذي توجب المحافظة عليه.للتوصل الى حجم االحتياطي ا

تتوقع وتتفق أغلب الدراسات على أن مشكلة الغذاء سوف تعرف تفاقما بالنسبة للدول النامية،  .3

والتخزين والنمو الديموغرافي واستمرار  اإلنتاجوذلك راجع لعدة أسباب منها تخلف وسائل 

تغيير نمط االستهالك في البلدان المدينة، وأثر التحوالت االجتماعية في  إلىالهجرة من الريف 

 12النامية.

 :المشكلة الغذائية في العالم (ج

تجعل الطلب على الغذاء أكبر من  عوامللعدة  الغذائي اإلنتاجعدم كفاية مشكلة  إرجاعيمكن        

 وتتمثل هذه العوامل فيما يلي: ،المعروض منه في العالم

للغذاء والمزارعون هم الذين يستثمرون  األساسينالنمو السكاني: باعتبار السكان هم المستهلكون  (1

الزراعي، ويؤثر العامل الديموغرافي في الغذاء  اإلنتاجالموارد الطبيعية الزراعية في تحقيق 

بشر ال بأنه ينمو بوتيرة متسارعة أكبر من معدل نمو الغذاء وهذا ما يجعل العدد الكبير من ال

فينجر عن مشكلة العجز الغذائي والنمو الديموغرافي  13يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء،

فنجد أن الدول النامية تشهد أكثر زيادة سريعة للنمو السكاني  14المتواصل للسكان ظاهرة الفقر،

قت تواجه الحد الذي أصبحت توصف فيه هذه البالد بأنها تواجه انفجارا سكانيا وفي نفس الو إلى

وقد تولد عن هذا االنفجار الديموغرافي 15الدول الصناعية المتقدمة زيادة قليلة في عدد السكان،

الغذائي عاجزا عن تلبية الطلب  اإلنتاجضغط على النشاط الفالحي، أصبح بموجبه عرض 

 المتزايد عن المواد الغذائية.



الغذائي الذي تزيد من  اإلنتاجوعموما فان التفاوت بين نسق النمو السنوي للسكان ووتيرة نمو 

حدته منافسة مختلف األنشطة للقطاع الفالحي في استعمال المياه وكذا التوسع العمراني على 

ووفقا ألرقام  16حساب األراضي الصالحة للزراعة كلها عوامل تسبب لنا المشكلة الغذائية،

الغذائي لسكان العالم  األمنالعالمي من الغذاء لتوفير  اإلنتاجمة "الفاو" يجب أن يتضاعف منظ

 17 .2025مليار بحلول سنة  7,8المتوقع أن يصل عددهم 

هاما يؤثر على  آخرزيادة المداخيل وارتفاع مستوى المعيشة: تشكل الزيادة في دخل الفرد عامال  (2

الزيادة في الطلب على الغذاء. فهناك زيادة سنوية تحدث في مداخيل األفراد وتصبح ملموسة في 

ما ينتج عنه ارتفاع القدرة الشرائية تبين أنها  18حالة الدول التي تأخذ ببرامج تنموية طموحة،

ادة الطلب على الغذاء ما زي إلىيؤدي  آخرزيادة االستهالك كما ونوعا وهذا يعتبر سببا  إلىتؤدي 

 19ينجر عنها حالة نقص الغذاء.

وجود مخزون عالمي كبير من الغذاء عامة والحبوب  إنانخفاض المخزون العالمي من الغذاء:  (3

 اإلنتاجخاصة من شأنه أن يجتنب العالم ارتفاع أسعار هذه المواد في السنوات التي ينخفض فيها 

الحد الذي  إلىالمخزون العالمي يشهد انخفاضا كبيرا  بسبب سوء األحوال الجوية، فنجد  أن

 الغذائي لسنة واحدة. اإلنتاجأصبح فيه استهالك العالم يعتمد أساسا على 

المؤونات الغذائية التي كانت تقدمها الدول الغنية وخاصة  إنانخفاض المؤونات الغذائية:  (4

ات الدول النامية من الغذاء وما كانت تشكل نسبة كبيرة من وارد األمريكيةالواليات المتحدة 

ساعد على ذلك توافر مخزون كبير من السلع الغذائية لدى الواليات المتحدة األمريكية عامال هاما 

، ولكن بعد تضاؤل المخزون نجد أنه انخفضت معوناتها الغذائية بشكل اإلعاناتفي منح هذه 

 20كبير.

لى أسعار السلع الغذائية في اتجاهين، أولهما ارتفاع أسعار النفط: يؤثر ارتفاع أسعار النفط ع (5

المواد الغذائية فقد أصبحت تتطلب أساليب الزراعة الحديثة  إنتاجيتمثل في ارتفاع تكاليف 

الغذاء واستهالك جزء كبير من الطاقة أثناء الحصاد والنقل والتخزين والتصنيع،  إنتاجوعمليات 

 21وي.الوقود الحي إنتاجأما الثانية فالتوجه نحو 

 وتتمثل في: ،المسببة في تفاقم المشكلة الغذائيةوهي من بين العوامل العوامل الطبيعية:  (6

 انخفاض نسبة األراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحات الكلية. -

 أخرى. إلىاعتماد أغلب الزراعات على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من سنة  -



الزراعة  إلىوسوء استغاللها والميل نحو االنتقال من الزراعة المطرية عدم كفاية مصادر المياه  -

 المروية.

 22في االستنزاف الالعقالني للخيرات للطبيعة وتدمير البيئة. اإلنسانالتصحر والتعرية ودور  -

 ثانيا: العوامل المحددة لإلنتاج الغذائي في الجزائر

الزراعي  اإلنتاج إلىفتعود أساسا  الغذائي في الجزائر لإلنتاجالعوامل المؤثرة والمحددة أما عن        

 أخرى:  عواملعدة  إلى إضافة، المحلي

الديموغرافية: يعتبر ارتفاع عدد السكان ومعدل النمو السكاني وتحسن مستوى الدخل  العوامل (أ

ق وأن األساسية في ارتفاع حجم الطلب على المواد الغذائية كما سب العواملونمط الحياة من 

تعتبر األسباب، والعوامل أو ذكرنا، والجزائر على غرار بلدان العالم النامية تعاني من هذه 

معرفة حجم السكان ووتيرة نموه وهيكله وتوزيعه الجغرافي من العناصر األساسية في تخصيص 

هنا أنه بلغ عدد سكان  اإلشارةوتجدر  23الموارد والثروات الوطنية والتكفل باحتياجات السكان،

وتشير التوقعات أنه  24،%2,17بنسبة نمو ديموغرافي قدر ب  2016نسمة سنة  40836000الجزائر 

مليون نسمة  52والى أكثر من  2030مليون نسمة سنة  44حوالي أكثر من  إلىسيرتفع عدد السكان 

ب على الغذاء وهو ما يمثل ، وستترتب عن هذه الزيادة المعتبرة زيادة في الطل2050سنة  آفاقفي 

تحديا كبيرا للجزائر في توفير الغذاء بالكميات المطلوبة وبشكل مستدام، خاصة وأن مساحات 

األراضي الزراعية في انكماش مستمر منذ االستقالل نظرا لكثافة العمران الذي أتى على 

تزايد  إلىأدى  ارتفاع نسبة الحضر عن الريف مما إلى إضافة 25األراضي الزراعية الخصبة،

حجم الطلب على المواد الغذائية بفعل تحسن نمط الحياة في المدن مقارنة بالريف والى ضعف 

 26الزراعي لقلة اليد العاملة وخاصة المؤهلة والشابة منها بسبب هذه  الهجرة. اإلنتاجوانخفاض 

منها الماء  األسعاربسياسة دعم  1990 إلى 1987االجتماعية: لقد تميزت الفترة من  العوامل (ب

والطاقة والخدمات عموما ودعم أسعار المواد الغذائية خصوصا )الدقيق، الخضر الجافة، الحليب 

مستويات استهالك وحماية  إلىومشتقاته، الزيوت...( مما سمح للمستهلك الجزائري بالوصول 

في فترة ما بعد اجتماعية مقبولة وتحسن كمي ونوعي للوجبة الغذائية خالل هذه الفترة، أما 

التسعينات وجد أن سياسة الدعم مكنت السكان من الحصول على وجبات غذائية مقبولة ولكن 

بالمقابل مكنت األسر ذات المداخيل المرتفعة من استهالك السلع المدعمة بقدر أعلى وحملت 

ض الدولة ميزانية الدولة مبالغ معتبرة، ومع اتساع المجال الذي تغطيه الخدمات العمومية وتعر



ألزمة مالية بفعل انخفاض عائدات الصادرات في أوائل التسعينات وتراكم المديونية الخارجية 

الدعم  وإلغاءتطبيق برنامجي التكييف والتعديل الهيكلي فقامت بتحرير األسعار  إلىدفع الدولة 

ئية لدى انخفاض القدرة الشرا إلى اإلصالحاتالمالي لمعظم السلع والخدمات، وقد أدت هذه 

 المواطن وانتشار الفقر والبطالة .

تحقيق التنمية الشاملة والمستقلة وذلك بالعمل على  إلىالتنظيمية: لطالما سعت الجزائر  لعواملا (ج

تطوير الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحسين مستوى دخل األفراد ورفع مستوى 

ا على الصناعات المنتجة بالدرجة األولى على التشغيل ولتحقيق ذلك اعتمدت أو ركزت اهتمامه

تطور اجتماعي وثقافي  وإحداثتحديث القطاع الفالحي  إلىاعتبار أن التنمية الصناعية ستؤدي 

الزراعي بشقيه  اإلنتاجغير أنها لم توفق في تطوير القطاع الزراعي نظرا النخفاض مستوى 

وخاصة في المواد الغذائية األساسية، وتمس النباتي والحيواني وازدياد التبعية اتجاه الخارج 

 إدارةالزراعي أساسا في بنية الملكية الزراعية وأساليب  اإلنتاجالجوانب التنظيمية في ضعف 

 االستغالليات الزراعية.

العوامل الطبيعية: وتشمل األراضي الزراعية والظروف المناخية والموارد المائية، حيث تعتبر  (د

وعدد السكان في  اإلجماليةعة والمسقية منها محدودة مقارنة بالمساحة األراضي الصالحة للزرا

 %17,39)كلم مربع( أي بنسبة  414316,4بلغت مساحة األراضي الصالحة للزراعة  إذ 27الجزائر،

الزراعية  األراضي إجماليمن األراضي الزراعية المروية من  %2,62من المساحة الكلية ونسبة 

تأثره بالعوامل المناخية  الفالحي من حيث اإلنتاجأما عن الظروف المناخية فينقسم  2013،28سنة 

 ثالثة فئات: إلى

الفئة األولى: المنتوجات التي هي تقريبا في مأمن عن التقلبات المناخية خاصة كمية األمطار 

 المتساقطة سنويا وتشمل الفواكه والخضر )خاصة المسقية( واللحوم البيضاء والبيض.

الفئة الثانية: المنتوجات التي ال تتأثر كثيرا وبشكل متأخر في حالة استمرار الجفاف تتمثل في 

 الحليب واللحوم الحمراء والمزروعات الصناعية.

الفئة الثالثة: المنتوجات التي تتأثر كثيرا بالظروف المناخية وتشمل الحبوب الشتوية والبقول 

 الجافة واألعالف.

بالكميات الكافية وفي الموعد المناسب عامال محددا لإلنتاج  األمطارقوط وبصفة عامة يعتبر س

المواد األساسية كالحبوب بدرجة كبيرة حيث أن سقوط  إنتاجالزراعي الغذائي، وهي تتحكم في 



لم  إذاكمي ومردودية جيدة من الحبوب  إنتاجاألمطار بالكمية الكافية ليس كاف للحصول على 

 المتساقطة بشكل مناسب عبر الموسم الزراعي. تتوزع كميات األمطار 

الفنية  اإلطاراتالعوامل البشرية: عانى وليزال يعاني القطاع الزراعي في الجزائر من نقص في  (ه

 إلىالزراعي، ويعود سبب ذلك  اإلنتاجواليد العاملة الزراعية المؤهلة مما أثر سلبا على تطور 

لتهيئة الريفية والمكننة الفالحية وقلة أو عدم ضعف التكوين وخاصة في بعض التخصصات مثل ا

توفير الظروف االجتماعية والمادية والمعنوية المناسبة الستقرارهم حيث بلغت نسبة العاملين في 

البنك  إحصائياتحسب  2013المشتغلين في الجزائر سنة  إجماليمن  %10,8قطاع الزراعة 

ة نحو باقي القطاعات )الصناعة، البناء واألشغال توجه اليد العامل إلىالعالمي ويرجع هذا النقص 

العمومية والخدمات..( لما تقدمه من مداخيل جيدة وامتيازات اجتماعية وصحية كالمنح العائلية 

 الهجرة الداخلية. إلى إضافةوالضمان االجتماعي والتقاعد 

 اإلنتاجالزراعي ونقص استخدام مستلزمات  اإلنتاجالتكنولوجية: تتمثل في قصور  عواملال (و

 29الزراعي. واإلرشادالزراعي وتخلف أساليب العمليات الزراعية وضعف البحث العلمي 

 إلىالتي تعاني منها الجزائر ال ترجع فقط الغذائي  اإلنتاجانخفاض أو قلة يمكن القول أن حقيقة          

والتسيير  اإلدارةى سوء حتبل  استغالال امثال وعقالنيا الفشل في استغالل الموارد الطبيعية المتاحة

 30النمط االستهالكي الذي يتصف بالتبذير أحيانا. إلى إضافة، والتوزيع

 الخاتمة:  

يعد األمن الغذائي من التحديات الرئيسية التي تواجه دول العالم خاصة منها النامية، والجزائر        

كبقية الدول النامية تبذل مجهودات في سبيل رفع مستوى أمنها الغذائي ولكن رغم ذلك بقيت مهددة فيه 

ثر في حجم وارداتها الغذائي وعدم وصوله لالستجابة للطلب المحلي المتزايد ما أ إنتاجهانظرا لضعف 

 الغذائية.

في الجزائر أساسا في أن معظم السلع الغذائية الرئيسية  الغذائي اإلنتاجمشكلة عدم كفاية تتركز        

الزراعي الغذائي على تلبية  اإلنتاجتعاني من عدم االكتفاء الذاتي بسبب عدم قدرة  واإلستراتيجية
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