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 الفتتاحية ا
 لدراسة أشرفت عليها "كابس ي" وقدمها الخبير عمر بسعودا

   )املساء( مريح" لكنها بحاجة إلى سياسة فالحيةالجزائر في وضعية "أمن غذائي 

أكد عمر بسعود، أستاذ االقتصاد الزراعي في معهد الهندسة الزراعية للبحر األبيض املتوسط بمونبولييه، أن كل األرقام  

الد أزمة  واملؤشرات العاملية تشير إلى أن الجزائر توجد في وضعية "أمن غذائي مريح"، مذكرا بأنه لم يسبق أن واجهت الب 

أن   على  وشدد  املواطنين.  حاجيات  بتلبية  سمحت  التي  الواردات  وكذا  الوطني،  الفالحي  اإلنتاج  توفر  بفضل  غذائية 

 ."االختالالت التي شهدتها عملية التوزيع منذ بداية األزمة الصحية، "لم تمس بقدرة الدولة على ضمان األمن الغذائي

الذي قدم أمس، بالجزائر   السيادة  غير أن الخبير  إلى  العاصمة، خالصة دراسة أشرف عليها بعنوان "من األمن الغذائي 

الغذائية للجزائر"، ألح على ضرورة وضع سياسة فالحية طويلة املدى تقوم على أساس "رؤية" تكون محل تشاور مع جميع  

 .األطراف املعنية بمسألة األمن الغذائي وتحظى باإلجماع

لتي تواجهها الجزائر في املجال الغذائي، تفرض االبتعاد عن سياسة "رد الفعل" واملخططات  فالتحديات الحاضرة والقادمة ا

قصيرة املدى، اقتناعا بأن أكثر التحديات تعقيدا ليست األزمة الحالية في أوكرانيا بتداعياتها، وإنما "التغيرات املناخية"  

حة بالجزائر، وكيفية الخروج من وضع االعتماد الشبه  وفقا للمتحدث الذي أسهب بالتفصيل في شرح الوضع الحالي للفال 

  .الكلي على الواردات السيما التي تخص الحبوب والقمح بالذات

ولهذا تحدث عن ضرورة "إرساء أسس السيادة الغذائية للبالد" والتي تتم عبر "االستقالل عن املوروثات االستعمارية" في 

الع الزراعي  "اإلرث  واستعادة  املجال،  على  هذا  يقوم  كان  الذي  واألندلس ي"،  أثبتت جدواها  "ربي  تقنية مستدامة  أنظمة 

 ."ويمكن تحسينها وتطويرها عن طريق االستعانة بالتقنيات الزراعية الحديثة

والتتم السيادة إال بالخروج من دائرة التبعية للواردات، حيث أشار إلى أن االستمرار في الوضع الراهن سيرفع قيمة الواردات  

مليار دوالر في السنتين املقبلتين، أمر ناتج عن االرتفاع الذي ستشهده أسعار    20مليار دوالر هذه السنة و  15غذائية إلى  ال

املنتجات الغذائية على املستوى العاملي من جهة، والى "ارتكاب أخطاء في االستيراد" من جهة أخرى بسبب "سياسة الشراء  

إنشاء "مرصد خاص باألسواق"،   -وفقا لألستاذ بسعود –السوق، وهو ما يفرض  املكثف" وغياب معرفة دقيقة بحاجيات

 .فضال عن إعادة تنظيم الديوان الجزائري للحبوب

"تنويع الغذاء" على املستوى الفردي وعدم االعتماد على استهالك املواد   -يتابع الخبير -ومن التحديات املفروضة على بالدنا

حاليا، إذ اعتبر أن هناك حالة "التوازن غذائي" لدى املواطن الجزائري، تسبب أمراضا  املدعمة فقط، مثلما هو حاصل  

 .متعددة أهمها البدانة وفقر الدم

بأن   القول  الخطأ  أنه من  اعتبر  الذي  مثلما أوضحه املتحدث،  البالد،  املناخية تحديات هامة ملستقبل  التغيرات  وتطرح 

تعاني فيه من عدة مشاكل مناخية أهمها شح املياه وارتفاع درجات الحرارة    الجزائر تملك قدرات فالحية هامة، في وقت

  .وانجرافات التربة وملوحة املياه، فضال عن انتشار البناء في املناطق الزراعية

كل هذا يفرض على الجزائر القيام بتعبئة اجتماعية وتحقيق التنمية االقتصادية وتبني مقاربة جماعية وتشاركية في تحديد  

 .الخيارات اإلستراتيجية التي تتعلق بمصير ومستقبل البالد، مثلما خلص إليه الخبير

يذكر أن الدراسة التي عرضت أمس، تمت بإشراف من الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين "كابس ي" وهي تدخل  

واالقتصاد الوطني، وستتبعها خالل العام  في إطار إطالق سلسلة من الدراسات حول املوضوعات الرئيسية لتطوير األعمال  

 ."الجاري، دراستان رئيسيتان على األقل حول "االنتقال الطاقوي و»تنويع االقتصاد الوطني
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وأكد رئيس الكونفدرالية محمد سامي عاقلي، أن املنظمة تساهم من خالل هذه الدراسة في النقاش الوطني "استعدادا  

ي أعلنها رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن قضية األمن الغذائي أو السيادة الغذائية ، هي  لإلصالحات االقتصادية الكبرى الت

 .اليوم في صميم قضايا التنمية االقتصادية وتتعلق بكل من األمن القومي والحفاظ على التماسك االجتماعي

كابس ي" تثبت  "وشدد على أن القضايا اإلستراتيجية والسيادية ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار، قائال إن الدراسة التي قدمتها  

في  العكس من ذلك قد تذهب االستنتاجات والتوصيات  أعمال أعضائنا. على  بكثير مشاكل  يتجاوز  "اهتمامنا  أن  اليوم 

 ."عيتنا ونحن نقبل ذلك ألن الجزائر أهم من كل ش يءاالتجاه املعاكس لبعض رجال األعمال في جم

 

 )واج( فالحة: "األمن الغذائي" موضوع لقاء بالعاصمة 

الكونفدرالية    أعدتها  دراسة  خالله  قدمت  الغذائي"  "األمن  موضوع  حول  لقاء  العاصمة  بالجزائر  السبت  اليوم  نظم 

 الجزائرية ألرباب العمل املواطنين حول القطاع الفالحي.

طت هذه الدراسة بعنوان "من األمن الغذائي إلى السيادة الغذائية"، والتي قدمها مؤلفها أستاذ االقتصاد الزراعي عمر  وسل

البذور املحلية لضمان نظام غذائي   بسعود، الضوء على ضرورة زيادة دعم الدولة لإلنتاج املحلي وتشجيع الحفاظ على 

 مستدام.

رئيس أكد  املناسبة،  بهذه  مداخلة  "األزمة    وفي  أن  عقلي،  سامي  محمد  املواطنين،  العمل  ألرباب  الجزائرية  الكونفدرالية 

الصحية وغيرها من األزمات تفرض علينا اليوم ضرورة بعث تفكير حول القواعد اإلنتاجية للقطاع الفالحي من أجل تعزيز  

 استقاللية قطاع الفالحة والصناعات الغذائية ازاء األسواق الخارجية".

 وقال السيد عقلي إن منظمته تعتزم مواصلة الدراسات حول املواضيع الكبرى املتعلقة بتطوير املؤسسة واالقتصاد الوطني. 

وأوضح أنه بعد عرض الدراسة الخاصة باألمن الغذائي، تنوي الكونفدرالية إعداد دراستين كبيرتين أخريين على األقل خالل  

 يع االقتصاد الوطني.هذا العام حول االنتقال الطاقوي وتنو 

وفيما يتعلق بالدراسة الخاصة باألمن الغذائي، ألح السيد بسعود على ضرورة ضمان االكتفاء الذاتي من القمح الصلب،  

 "حماية الحلقة األولى في األمن الغذائي واملتمثلة في البذور املحلية".  مؤكدا ضرورة

لغذائية الرئيسية في البالد وإنتاجها الزراعي الرئيس ي، داعيا إلى ضرورة  وقال الخبير إن القمح الصلب يمثل قاعدة املنتجات ا

 خفض واردات هذه الحبوب على املدى املتوسط ??نظرا لتقلبات أسعارها في األسواق العاملية. 

األمن  كما أوص ى بزيادة إنتاج البقوليات )ال سيما العدس والحمص( في األراض ي البور، في إطار الجهود املبذولة لضمان  

 الغذائي املستدام. 

 دعت لتجنيد الفالحين.. شركات التخزين واملؤسسات الصناعية التحويلية

افع لتحقيق األمن الغذائي  )املحور اليومي( الكنفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين تر

قديم سلسلة من الدراسات  قال رئيس الكنفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين، سامي عاقلي، إن منظمته تسعى لت

العام   ليتبعه خالل  الغذائي،  األمن  موضوع  عرض  مع  الوطني،  واالقتصاد  األعمال  لتطوير  الرئيسية  املوضوعات  حول 

 دراستان رئيسيتان أخريين على األقل حول تحّول الطاقة وتنويع االقتصاد الوطني.

والذكاء الجماعي، لخدمة تعزيز قوتنا وإمكانياتنا، وتنمية    أوضح عاقلي أن منظمته اختارت طريق الجهد، االلتزام، الجدية

مواردنا البشرية والطبيعية، بعدما عانى االقتصاد الوطني، الذي يعتمد بشكل حصري تقريًبا على تصدير مورد طبيعي غير  

جا الذي  اللقاء  افتتاح  بمناسبة  ألقاها  كلمة  النفط، مضيفا، خالل  أسعار  هبوط  وطأة صدمة  من  ملناقشة  متجدد،  ء 

العمل   الوطنية ألرباب  الكونفدرالية  أن  للجزائر«،  الغذائية  السيادة  إلى  الغذائي  األمن  بـ«من  املوسومة  الدراسة  محتوى 

املواطنين تفتتح اليوم تقديم سلسلة من الدراسات حول املوضوعات الرئيسية لتطوير األعمال واالقتصاد الوطني، مع  
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ع ذلك خالل العام دراستان رئيسيتان على األقل، في مواضيع تحّول الطاقة وتنويع عرض موضوع األمن الغذائي، وسيتب

 االقتصاد الوطني.

وبخصوص موضوع األمن الغذائي، أكد سامي عاقلي أنه يمكن فقط الحديث عنه عندما يكون متاحا لكل األفراد في أي  

ي، يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم  وقت، مع االستفادة والوصول املادي واالجتماعي واالقتصادي إلى غذا
ّ
ء كاف وصحي ومغذ

الوصول   »الوفرة، سهولة  هي  الغذائي  لألمن  األربعة  فالركائز  ونشطة،  بحياة صحية  الغذائية  وتفضيالتهم  الطاقة،  من 

 واالستفادة منها، االستخدام وبكونها مستقرة وليست متذبذبة«. 

لغذائي يهم املنظمة كمتعاملين اقتصاديين، كأبناء الوطن، وهو األمر  باإلضافة إلى هذا قال املتحدث:« أن مصطلح األمن ا

وطرح   كلجان  العمل  أجل  من  الفالحي،  باملجال  معروفين  بأخصائيين  واالستعانة  اللقاء،  هذا  تنظيم  على  الذي شجعها 

 اقتراحات عملية، لتشجيع املتعاملين االقتصاديين في هذه الخطوة.

كل مرة إلى نقطة الصفر في كل ما يخص غالء األسعار في املجال الفالحي، أكد املتحدث بأنه   وفيما يتعلق بعودة الجزائر في

 من الضروري التعلم من األخطاء السابقة، وأخذ العبرة، فلكل مرحلة خصوصياتها، ولها ايجابياتها وسلبياتها.

الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل املواطنين  بخصوص منتوج الحبوب التي خصص له مجال كبير بالدراسة، دعا رئيس  

واقعية   االعتبار  بعين  واخذ  التحويلية،  الصناعية  التخزين، شركات  من فالحين، شركات  القوى،  كل  تجنيد  إلى ضرورة 

 السوق الجزائرية، حتى نجد اإلجابة لكيفية االنتقال نحو الطريقة األمثل لتحقيق االكتفاء الذاتي.

 

 CAPCذائي محل دراسة الـموضوع األمن الغ

 املغرب األوسط() التبعيةعقلي: نهدف إلى تنمية مواردنا البشرية والطبيعية لتفادي 

 خبراء: نملك القدرات الالزمة للنهوض بالمجال وعلينا توسيع االستثمارات 
سلسلة من الدراسات    كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين، سامي عقلي، أن منظمته تسعى لتقديم

العام   ليتبعه خالل  الغذائي،  األمن  موضوع  عرض  مع  الوطني،  واالقتصاد  األعمال  لتطوير  الرئيسية  املوضوعات  حول 

 دراستان رئيسيتان على األقل حول تحول الطاقة وتنويع االقتصاد الوطني. 

األ  بـ”من  الدراسة املوسومة  لقاء عرض  افتتاح  بمناسبة  ألقاها  للجزائر”،  وخالل كلمة  الغذائية  السيادة  إلى  الغذائي  من 

أوضح عقلي بأن منظمته اختارت طريق الجهد، االلتزام، الجدية والذكاء الجماعي، لخدمة تعزيز قواتنا وإمكانياتنا، وتنمية  

كل  مواردنا البشرية والطبيعية، بعدما عانى اقتصادنا كثيرا من وطأة صدمة هبوط أسعار النفط، وهو الذي يعتمد بش

 حصري تقريًبا على تصدير مورد طبيعي غير متجدد. 

حول   الدراسات  من  سلسلة  لتقديم  تسعى  املواطنين  العمل  ألرباب  الجزائرية  الكنفدرالية  أن  املتحدث  كشف  كما 

العام   ذلك خالل  الغذائي، وسيتبع  األمن  موضوع  مع عرض  الوطني،  واالقتصاد  األعمال  لتطوير  الرئيسية  املوضوعات 

 رئيسيتان على األقل في مواضيع “تحول الطاقة وتنويع االقتصاد الوطني”. دراستان 

وبخصوص موضوع األمن الغذائي، أكد سامي عاقلي انه ال يمكن الحديث عنه إال في حال توفره لكل األفراد في أي وقت،  

ي، يسمح له 
ّ
م بتلبية احتياجاتهم من  مع االستفادة والوصول املادي واالجتماعي واالقتصادي إلى غذاء كاف وصحي ومغذ

الوصول   سهولة  “الوفرة،  هي  الغذائي  لألمن  األربعة  فالركائز  ونشطة،  صحية  بحياة  الغذائية  وتفضيالتهم  الطاقة، 

 واالستفادة منها، االستخدام، وبكونها مستقرة وليست متذبذبة”. 

 



 6 

املين اقتصاديين، كأبناء الوطن، وهو األمر  باإلضافة إلى هذا، قال املتحدث:” أن مصطلح األمن الغذائي يهم املنظمة كمتع

وطرح   كلجان  العمل  اجل  من  الفالحي،  باملجال  معروفين  بأخصائيين  واالستعانة  اللقاء،  هذا  تنظيم  على  الذي شجعها 

 اقتراحات عملية، لتشجيع املتعاملين االقتصاديين في هذه الخطوة”.

في كل ما يخص غالء األسعار في املجال الفالحي، أكد املتحدث بأنه   وفيما يتعلق بعودة الجزائر في كل مرة إلى نقطة الصفر

 من الضروري التعلم من األخطاء السابقة، وأخذ العبرة، فلكل مرحلة خصوصياتها، ولكل مرحلة ايجابياتها وسلبياتها.

العمل املواطنين    وبخصوص منتوج الحبوب التي خصص له مجال كبير بالدراسة، دعا رئيس الكنفدرالية الوطنية ألرباب

واقعية   االعتبار  بعين  واخذ  التحويلية،  الصناعية  التخزين، شركات  من فالحين، شركات  القوى،  كل  تجنيد  إلى ضرورة 

 السوق الجزائرية، حتى نجد اإلجابة لكيفية االنتقال نحو الطريقة األمثل لتحقيق االكتفاء الذاتي.

 مع التحديات  … عيس ي: الجزائر في مرحلة بناء وعلينا التكيف

من جهته كشف وزير الفالحة السابق، رشيد بن عيس ى، أن الجزائر اليوم في مرحلة البناء، في ظل وجود توجيهات جديدة  

جاءت من أعلى هرم السلطة بالبالد، وهذا من اجل أن نتكيف مع التحديات الجديدة التي تحتاج إلى عدة أمور، على غرار  

 تدرك ما يحدث حتى تنتج. املعرفة، فالبد للناس أن 

كما شدد رشيد بن عيس ى، في تصريح “للمـغرب األوسـط”، على ضرورة التنسيق بين كل املتدخلين، في وقت يعيش فيه العالم 

على وقع التقلبات املناخية، وأزمة كوفيد التي تسببت في غلق كل شيئ، باإلضافة إلى الحرب التي اندلعت مؤخرا، والتي أدت  

شيئ، مشيرا إلى أن كل هذه التحديات ذكرتنا بتوصيات رئيس الجمهورية التي تتمثل في بناء اقتصاد معرفة،   إلى غالء كل

املحلية   القدرات  على  يتكل  تنمية جديد  نموذج  بناء  وتهميش، مع  إقصاء  من دون  الوطن  مناطق  كل  التنمية  تمس  وأن 

 حيين وتجديد ما اثبت فشله. وشبابنا، مع ضرورة التنسيق عن طريق استعمال ما هو ناجح، وت

وفي السياق كشف الوزير السابق أن الفجوات هي من تتسبب في الغالء، على غرار الظروف املناخية، مما يستدعي وجود  

استشراف من كامل الفاعلين في املجال الفالحي، خواص وعموميين، واخذ املبادرة قبل حدوث الندرة، سواءا على املدى  

 طويل، وهو ما سيجنبنا الغالء الذي أصاب اليوم عديد املنتجات. املتوسط أو املدى ال

باإلضافة إلى هذا، ذكر رشيد بن عيس ى، أن الفالحة تعتمد على فاعلين صغار وكبار، ولكل فرد أهميته الخاصة، إال أن  

 بيرة. الجميع بحاجة اليوم إلى وضعهم على السكة الصحيحة للنهوض بهذا القطاع الذي يحوز على إمكانيات ك

 … تيغريس: نملك القدرات الالزمة للنهوض باملجال الفالحي 

حيث   أساسية،  نقاط  ثالث  لقاء  في  اليوم،  لقاء  به  جاء  ما  أهم  تيغريس،  هواري  اإلقتصادي،  الخبير  لخص  بدوره 

ر الذي تتوفر  قال:”لتحقيق التنمية الغذائية، األمن الغذائي، املنظومة الفالحية، ال بد من وجود أراض ي خصبة، وهو األم

مليار متر    600عليه الجزائر، توفر املياه، على غرار ما نشاهده بالجنوب الكبير “حوض غدامس”، الذي يحوز على أكثر من  

 مكعب غير مستغلة”.

كما دعا الخبير اإلقتصادي إلى ضرورة التحدث عن بنك الجينات للمنتجات الزراعية، والتي غيبت تماما بالرغم من وجودها  

 ت سابق، مما يستدعي إعادة إطالقها، مع االرتقاء بالبحث العلمي في هذا املجال. في وق

أو   النباتية  التركيز على مجال صناعة األسمدة،  الفالحي، شدد املتحدث على ضرورة  تكاليف اإلنتاج  ارتفاع  وبخصوص 

داركت الوضع، من خالل التوقيع  الحيوانية، فاألسمدة املوجودة بالجزائر كلها مستوردة، ومن حسن حظنا أن الحكومة ت

 مليار دوالر أمريكي، للتخلص من عبئ االستيراد.  7على اتفاقية شراكة مع الجانب الصيني، إلستثنمار 

 

باإلضافة إلى هذا، ذكر الخبير اإلقتصادي بوجود نية واضحة من قبل الحكومة لتحسين املنظومة الفالحية، ونحن ننتظر  

 تثمارات كبيرة في مجال الزراعات اإلستراتيجية من خالل تحرير األراض ي واملياه. أن تشهد املراحل القادمة اس 
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 … سليماني: ال بد من استثمار كل دوالر في القطاع الفالحي 

اليوم المست مباشرة لب املواضيع، أال وهو موضوع   من جانبه أكد الخبير اإلقتصادي، عبد القادر سليماني، أن ندوة 

وكيفية الغذائي  روسيا    “األمن  بين  الحرب  تداعيات  من  العالم  في  يجري  ما  ظل  في  الغذائية”،  االستقاللية  إلى  الوصول 

 وأوكرانيا، اللذان يعتبران من اكبر املصدريين للحبوب واألغذية وعديد املواد األولية في العالم. 

التبعية الغذائية للخارج، واالستثمار في  وقال الخبير اإلقتصادي أن الجزائر اليوم أمام تحدي كبير، يتمثل في الخروج من  

دوالر، مما يستدعي استثمار كل دوالر في املجال الفالحي  100كل إمكانياتها املادية، خصوصا وان أسعار البترول تتجاوز الـ 

 والزراعي. 

حقق لها االكتفاء  كما أضاف سليماني، أن الجزائر وبسبب استيرادها لجل املواد الغذائية، تحتاج اليوم ملخطط مستعجل ي

وان   والزراعي، خصوصا  الفالحي  املجال  في  االستثمار  وتحفيز  تنشيط  مع  الصلب،  القمح  مجال  في  مثلما حدث  الذاتي، 

 سنة اإلقالع االقتصادي.  2022الجزائر تعد سنة 

 … زبدي: 

جدا، وهو مسألة تناولتها    بدوره اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية املستهلك، مصطفى زبدي، األمن الغذائي أمرا مهم 

جميع األنظمة، خاصة الجزائر، ألن األمر يتعلق بمتغيرات كثيرة داخلية وخارجية، وكذا وجود إرادة سياسية تسعى لتحقيق  

 االكتفاء الذاتي، بإعتبار األمن الغذائي من امن الدولة.

الدول، بسبب  وأضاف زبدي أن الجزائر ليست في موقع حرج، وهي في منأى عن هته املخاطر   الكثير من  التي تعاني منها 

التطورات األمنية التي يعرفها العالم، إال أن الوضع يحتاج لخطة طريق، بالنظر ملا نملكه من طاقات مادية وبشرية وفالحية،  

 من اجل ضبط السوق وتحقيق إنتاج فالحي قوي، يجعلنا نعيش في سالم. 

ك، أننا ملا نضع تشخيص حقيقي للوضع، يمكن من خالله أن نذهب إلى وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية املستهل

 مقترحات قوية، ال سيما في ظل وجود إرادة سياسية، إال أن األدوات هي من تشكل عوائق اختالالت كبيرة. 

 

 )اإلخبارية(األمن الغذائي الجزائري في صميم قضايا التنمية االقتصادية

ألرباب العمل املواطنين، محمد سامي عاقلي، أن منظمته ملزمة بالعمل من أجل تحقيق  أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية 

اإلصالحات االقتصادية التي أعلنها رئيس الجمهورية، عبد املجيد تبون، مشيرا إلى أن قضية األمن الغذائي، أو حتى السيادة  

 .لك، فهي تؤثر على السيادة الوطنيةالغذائية هي اليوم في صميم قضايا التنمية االقتصادية وحتى أبعد من ذ

إلى السيادة الغذائية للجزائر”، بفندق   الغذائيوأوضح عاقلي خالل كلمته في أشغال فعاليات اللقاء املوسوم “من األمن  

أنظ في  الضعف  نقاط  العالم  من  مناطق مختلفة  في  الدولية  واألزمات  الصحية  األزمة  أظهرت  أنه  اإلمداد  األوراس ي،”  مة 

 .العاملية وخلق توترات دورية على املنتجات الزراعية واملواد الخام لقطاع األغذية الزراعية

وأضاف عاقلي في معرض حديثه، “لقد بذلت الجزائر جهودا كثيرة منذ استقاللنا للتحرك نحو اقتصاد مزدهر وبيئة مواتية  

 .”دولي، والتي عانينا من آثارها وما زلنا نعاني منها اليومللتنمية، رغم األزمات التي طالت النظام االقتصادي ال

 إقرأ أيضا: تحسبا لشهر رمضان.. إجراءات استباقية لتموين األسواق باملنتوجات 

وحذر عاقلي من التبعات التي ستنجم من الوضع الحالي، مؤكدا” نحن نستورد تقريبا كل املواد الخام الزراعية التي نستهلكها  

مويل ماليين الوظائف في مكان آخر غير بلدنا، أال ينبغي علينا باألحرى، في قفزة جماعية عاجلة، أن  وفي الحقيقة نقوم بت

نوحد جهودنا من أجل عكس الطريقة التي يعمل بها اقتصادنا بشكل ال يمكن إصالحه، في إطار رؤية إستراتيجية توافقية  

 .على حد تعبيره-الثروة، طريقة لضمان سيادتنا االقتصادية”  وقابلة للحياة، تتمحور حول التنمية البشرية والتي هي مصدر  

https://www.facebook.com/CAPCAlgerie/posts/430207482196486?__cft__%5b0%5d=AZXmLqgsQiaMlrlVmQUaOT2Q7c_J0WsxB4jBgN8AFLroUoBtU2F6R9XGdWTFPKPrKgI50AZMqFL0STnPBiPoq7I9N4ZzPagO3pJC31z1hNseZ7nwJZW_O8jyjl4ohYsRHnPQwVX8VQzJIx0khq7hcuCb&__tn__=%2CO%2CP-R
https://elikhbaria.dz/%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%85/
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وأوضح املتحدث ذاته، أنه “في الكونفدرالية اخترنا طريق الجهد وااللتزام والجدية والذكاء الجماعي، في خدمة تعزيز قوتنا 

إلى تعزيز الش ركة الوطنية وتطويرها،  وإمكاناتنا الخاصة وتعزيز مواردنا البشرية والطبيعية، حيث يهدف عمل منظمتنا 

 .”لخدمة املصلحة العامة للمجتمع الوطني ورفاهية الجزائريين، في إطار نظام مفتوح وتنافس ي للتنظيم االقتصادي

وأضاف املتحدث ذاته” مهمتنا في إطار املواطنة من خالل املساهمة في املشروع الضخم لالنتعاش االقتصادي للجزائر،  

لعامة، حيث يترجم هذا االلتزام بالنسبة لنا إلى عمل دؤوب وتطبيقي ومنتظم بهدف تشجيع  جنبا إلى جنب مع السلطات ا

 .روح املشروع، وتنشيط إنشاء األعمال والوظائف، وتعزيز ثقافة األداء من خالل الحوار والتشاور 

الرئيسية في تطوير األعمال  وفي السياق، قال عاقلي، إن منظمته قدمت عرضا لسلسلة من الدراسات حول املوضوعات  

واالقتصاد الوطني، مع تقديم األمن الغذائي. وسيتبع ذلك خالل العام دراستان رئيسيتان أخريان على األقل: تحول الطاقة  

وتنويع االقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تكمل هذه الدراسة األولى بتعمق التشخيصات واالستنتاجات املقدمة بالفعل في 

 .2016العام 

 دراسة تؤكد قدرتها على تجاوز "املحنة الدولية" دون مطّبات 

 )الشروق اونالين( الجزائر خارج قائمة الدول املهّددة بشّح الغذاء لحد الساعة

الجزائرية   الكنفيدرالية  معدة من طرف  الغذائيين،  األمن والسيادة  أجمع خبراء وأخصائيون، خالل عرض دراسة حول 

“كابس ي”، أنه رغم الظروف الدولية الصعبة وتأثيرات الحرب الروسيةـ  األوكرانية، على بورصة القمح  ألرباب العمل املواطنين  

العاملية، تظل الجزائر اليوم بمنأى عن “أزمة الجوع”، كما يمتلك الجهاز التنفيذي، حسبهم، مفاتيح تؤهله لتجاوز املحنة  

 .االقتصادية الدولية دون مطبات

 مساحات القمح وتراجع اإلنتاجهذه أسباب تآكل 

الشؤون   في  الخبير  أكد  األوراس ي،  بفندق  السبت  الغذائية”  السيادة  إلى  األمن  “من  عنوان  تحمل  دراسة  عرض  وخالل 

مليون هكتار،    3.5و  3.2باملائة من املساحة الفالحية في الجزائر، أي بين    70الفالحية، عمر بن مسعود، أن الحبوب تحتل  

ألف فالح متعاقد مع تعاونيات    600باملائة من هذه املساحة، وأحص ى وجود    80إلى    70الصلب يشغل من    في حين أن القمح 

باملائة منهم    73سنة، كما أن    69و  60املائة يتراوح سنهم بين    30سنة، و  70باملائة منهم تجاوزوا سن الـ  70ديوان الحبوب،  

الفالح  36دون تكوين، و التجارة وليس  ة، وهو ما تسبب حسبه في تضاؤل املساحات املزروعة وتناقص  باملائة يمارسون 

 .الحصاد

 شهرا  24مليون قنطار خالل  70التحضير لحصد 

  56.2دينار سابقا، بزيادة تعادل    3700آالف دينار للقنطار مقابل    8واشتكى املتحدث من ارتفاع سعر األسمدة مؤخرا، إلى  

ين للتخلي عن األسمدة، وهو ما أدى إلى تراجع املردودية، كما شّدد على أن  باملائة، ونتيجة لذلك يلجأ العديد من الفالح

 .وهو ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج  2020و  2018تأثرت بشكل ملحوظ بالجفاف عكس حملة    2021و  2020الحملة الفالحية  

باملائة   75ب وهو ما يمثل  مليون قنطار من القمح الصل  27تم حصد    2019و   2018ويقول الخبير إنه خالل املوسم الفالحي  

قنطارا في الهكتار، في حين ترمي الحكومة بعد رفع نسبة السقي    19من املحاصيل، حيث كانت املردودية محتشمة بما يعادل  

سنة    32لبلوغ   الهكتار  في  تعادل  2024قنطارا  محاصيل  وجمع  الصلب  70،  القمح  من  قنطار   .مليون 

التخزين وبناء غرف التبريد، السيما فيما يتعلق بمادة البطاطا، لتحقيق األمن    وتتضمن الدراسة أيضا ضرورة تطوير غرف

  21متعامال خاصا في مجال التخزين، في حين أن القطاع العام يحص ي    60والسيادة الغذائية، وأحصت الدراسة وجود  

منها   للتخزين،  األمن  12وحدة  والتخزين  املنتظم  التخزين  بين  مميزة  اليوم،  عملية  الخاصةوحدة  للظروف   .ي، 

ألف    340، في حين أن املساحات املزروعة تساوي  2021مليون هكتار سنة    8.59هذا، وتقّدر املساحة الفالحية في الجزائر بـ
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باملائة من واردات الحبوب بين    86مليون قنطار، كما أن    123هكتار، وتشهد نسبة استيراد الحبوب ارتفاعا سنويا يصل  

 .عن قمح لين وذرةهي عبارة  2020و 2014

بسبب الوباء، وشّددت على أن تآكل التربة يلتهم سنويا نحو    2021و  2020وتؤكد الدراسة أن أسعار الغذاء ارتفعت سنوات  

مليون هكتار من املساحات الوطنية، نتيجة استيطان السكان    13ألف هكتار من األراض ي الفالحية، وهو ما يعادل    400

 .شاطات الصناعية في املناطق الفالحيةلهذه املساحات وممارسة الن

وتتمثل الحلول املتاحة لتحقيق األمن الغذائي وفقا لذات الدراسة، في تحويل النظام والنمط االستهالكي بشكل تدريجي،  

  وحماية املوارد الطبيعية والحفاظ على تطوير الفالحة العائلية وتطوير نماذج اإلنتاج والتصدير الفالحي واملبادالت ضمن 

 .استراتيجية وطنية واضحة املعالم

ومن جهته، يؤكد وزير الفالحة السابق، رشيد بن عيس ى، أن الجزائر اليوم ال تزال في منأى عن مخاطر “الجوع” وأزمة شح  

الغذاء بفعل توفر عدة خيارات سواء لإلنتاج مستقبال أو حتى لالستيراد، حيث إنها ال تعتمد بدرجة أساسية على القمح  

مع    الروس ي املقبلة  املرحلة  أكبر من دول أخرى خالل  بأريحية  التفاوض  لها  يتيح  ما  واألوكراني وليست من زبائنهما، وهو 

االعتياديين   اإلصالحات خالل  “ممونيها  من  مباشرة جملة  بعد  اإلنتاج  نسبة  رفع  وحتى  إلخ”،  واملكسيك..  فرنسا،  كندا، 

 .املرحلة املقبلة

 

الجزائرية ألرباب العمل املواطنين: دعوة إلى تجنيد القوى الحية لتحقيق  في لقاء نظمته الكنفيدرالية 

 االكتفاء الذاتي)النصر( 

الجزائرية   الكنفيدرالية  معدة من طرف  الغذائيين،  األمن والسيادة  أجمع خبراء وأخصائيون، خالل عرض دراسة حول 

تأثيرات الحرب الروسيةـ  األوكرانية، على بورصة القمح  ألرباب العمل املواطنين “كابس ي”، أنه رغم الظروف الدولية الصعبة و 

العاملية، تظل الجزائر اليوم بمنأى عن “أزمة الجوع”، كما يمتلك الجهاز التنفيذي، حسبهم، مفاتيح تؤهله لتجاوز املحنة  

 االقتصادية الدولية دون مطبات.

 هذه أسباب تآكل مساحات القمح وتراجع اإلنتاج     

دراسة عرض  الشؤون    وخالل  في  الخبير  أكد  األوراس ي،  بفندق  السبت  الغذائية”  السيادة  إلى  األمن  “من  عنوان  تحمل 

مليون هكتار،    3.5و  3.2باملائة من املساحة الفالحية في الجزائر، أي بين    70الفالحية، عمر بن مسعود، أن الحبوب تحتل  

ألف فالح متعاقد مع تعاونيات    600ساحة، وأحص ى وجود  باملائة من هذه امل   80إلى    70في حين أن القمح الصلب يشغل من  

باملائة منهم    73سنة، كما أن    69و  60املائة يتراوح سنهم بين    30سنة، و  70باملائة منهم تجاوزوا سن الـ  70ديوان الحبوب،  

املزر   36دون تكوين، و الفالحة، وهو ما تسبب حسبه في تضاؤل املساحات  التجارة وليس  وعة وتناقص  باملائة يمارسون 

 الحصاد.

 

 شهرا  24مليون قنطار خالل  70التحضير لحصد      

  56.2دينار سابقا، بزيادة تعادل    3700آالف دينار للقنطار مقابل    8واشتكى املتحدث من ارتفاع سعر األسمدة مؤخرا، إلى  

راجع املردودية، كما شّدد على أن  باملائة، ونتيجة لذلك يلجأ العديد من الفالحين للتخلي عن األسمدة، وهو ما أدى إلى ت

 وهو ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج.   2020و  2018تأثرت بشكل ملحوظ بالجفاف عكس حملة    2021و  2020الحملة الفالحية  

باملائة   75مليون قنطار من القمح الصلب وهو ما يمثل    27تم حصد    2019و   2018ويقول الخبير إنه خالل املوسم الفالحي  

قنطارا في الهكتار، في حين ترمي الحكومة بعد رفع نسبة السقي    19حيث كانت املردودية محتشمة بما يعادل  من املحاصيل،  

 مليون قنطار من القمح الصلب. 70، وجمع محاصيل تعادل 2024قنطارا في الهكتار سنة   32لبلوغ 
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ا يتعلق بمادة البطاطا، لتحقيق األمن  وتتضمن الدراسة أيضا ضرورة تطوير غرف التخزين وبناء غرف التبريد، السيما فيم

  21متعامال خاصا في مجال التخزين، في حين أن القطاع العام يحص ي    60والسيادة الغذائية، وأحصت الدراسة وجود  

 وحدة عملية اليوم، مميزة بين التخزين املنتظم والتخزين األمني، للظروف الخاصة.  12وحدة للتخزين، منها 

ألف    340، في حين أن املساحات املزروعة تساوي  2021مليون هكتار سنة    8.59الفالحية في الجزائر بـهذا، وتقّدر املساحة  

باملائة من واردات الحبوب بين    86مليون قنطار، كما أن    123هكتار، وتشهد نسبة استيراد الحبوب ارتفاعا سنويا يصل  

 هي عبارة عن قمح لين وذرة.  2020و 2014

بسبب الوباء، وشّددت على أن تآكل التربة يلتهم سنويا نحو    2021و  2020ر الغذاء ارتفعت سنوات  وتؤكد الدراسة أن أسعا

مليون هكتار من املساحات الوطنية، نتيجة استيطان السكان    13ألف هكتار من األراض ي الفالحية، وهو ما يعادل    400

 لهذه املساحات وممارسة النشاطات الصناعية في املناطق الفالحية.

وتتمثل الحلول املتاحة لتحقيق األمن الغذائي وفقا لذات الدراسة، في تحويل النظام والنمط االستهالكي بشكل تدريجي،  

وحماية املوارد الطبيعية والحفاظ على تطوير الفالحة العائلية وتطوير نماذج اإلنتاج والتصدير الفالحي واملبادالت ضمن  

 استراتيجية وطنية واضحة املعالم. 

جهته، يؤكد وزير الفالحة السابق، رشيد بن عيس ى، أن الجزائر اليوم ال تزال في منأى عن مخاطر “الجوع” وأزمة شح    ومن

الغذاء بفعل توفر عدة خيارات سواء لإلنتاج مستقبال أو حتى لالستيراد، حيث إنها ال تعتمد بدرجة أساسية على القمح  

م املقبلة مع  الروس ي واألوكراني وليست من زبائنهما، وهو  املرحلة  أكبر من دول أخرى خالل  بأريحية  التفاوض  لها  يتيح  ا 

اإلصالحات خالل   من  مباشرة جملة  بعد  اإلنتاج  نسبة  رفع  وحتى  إلخ”،  واملكسيك..  فرنسا،  “كندا،  االعتياديين  ممونيها 

 املرحلة املقبلة. 

 :الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين

 )الشعب( االعتماد علـى املـــوارد املحليــة ضــروري 

تجد الجزائر نفسها، بعد االرتدادات التي عرفتها سوق الغذاء العاملية، أمام خيار وحيد وهو العمل على تحقيق أمنها الغذائي  

ا أرقام  جعلت  التي  العاملية  الصحية  األزمة  سياس ي.  كبعد  الغذائية  سيادتها  وتحقيق  اقتصادي  الغذائية  كهدف  ملواد 

الغذائي اكتفائها  تحقيق  من  تتمكن  لم  التي  للبلدان  بالنسبة  خاصة  توازنها  فاقدة  تتأرجح    .األساسية 

الوضع الدولي املتأزم جعل الطريق نحو السيادة الغذائية وعر الدروب ال يمكن تعبيده إال من خالل إستراتيجية شاملة  

االقتصاد الوطني وتبّني سياسة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة والدراسات  يساهم في بلورتها كل القطاعات الفاعلة في  

    .العلمية والتقنية

اعتبر البروفيسور في االقتصاد الزراعي بمعهد الهندسة الزراعية للبحر األبيض املتوسط بمونبلييه، عمر بسعود، خالل   

خصيصا لعرض تقريره املعنون بـ »من األمن الغذائي إلى السيادة    لقاء نظمته الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل املواطنين،

الغذائية للجزائر« أّن تجسيد السيادة الغذائية يستدعي التخلي عن الحلول الظرفية االستعجالية وقصيرة األمد، التي تمّيز  

وبعي واضحة  سياسات  على  قائم  جديد  أنموذج  ترسيخ  إلى  واالنتقال  العمومية  السياسات  األمدحاليا   .دة 

ويرى البروفيسور بسعود أّن بناء إستراتيجية شاملة لقطاع الفالحة مرهون بالذهاب إلى نقاش وطني لتبادل اآلراء يشارك  

فيه جميع الفاعلين في الحياة االقتصادية للبالد، من سلطات عمومية، باحثين وخبراء، ممثلين عن قطاعات لها دورها في  

تجارة، الصناعة البيئة، املوارد املائية، تهيئة املحيط إلى جانب ممثلين عن املجتمع املدني مثل  تحقيق املعادلة الغذائية كال

جمعيات حماية املستهلك وغيرها من أجل تعبئة اجتماعية حقيقية تطبق من خاللها مبادئ املقاربة الجماعية التشاركية  

قط ومستقبل  بمصير  تتعلق  التي  اإلستراتيجية  الخيارات  تحديد  البالدفي  في  الفالحة   .اع 

كما أكد بسعود على تعزيز وترقية الزراعة املستدامة للحّد من اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية لألنشطة الزراعية، مثل  
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النباتية   الوراثية  واملواد  البيولوجي  التنّوع  تكفل  التي  املحلية،  الزراعية  االيكولوجية  ولنظم  واملياه  األراض ي  موارد  تدهور 

الغذائيةو  السيادة  نحو  أولى  أساسية  كقاعدة  املحلية،  البذور  استخدام  على  وتشّجع  املحلية   .الحيوانية 

وأضاف أّن االنتقال التقني القائم على مبادئ وممارسات علم البيئة الزراعية الحديث، الذي يهدف إلى ترقية معارف الفالح،  

املستوردة من البلدان املعتدلة في شمال البحر األبيض املتوسط، من  من جهة، وإلى إنهاء االعتماد على املعارف التقنية  

 .ناحية أخرى 

وفي هذا اإلطار، يؤكد البروفسور ضرورة االستعانة بتراث الزراعة العربية واألندلسية في الدورات التدريبية، حيث تمكنت  

النبات وتنويع املحاصيل والتكيف مع نوعية  هذه األخيرة من حشد موارد الري وتسخير معارف رفيعة املستوى في مجال علم  

إدماج   وكذا  إقليم  كل  وخصوصيات  مهارات  على  القائمة  املستدامة  الجوارية  الزراعة  على  االعتماد  جانب  إلى  التربة. 

وكامل صارم  بشكل  املناخية   .التحديات 

اء سياسة فالحية تقوم على محاور  واختتم التقرير الذي قدمه بسعود حول األمن الغذائي، بجملة من التوصيات أهمها بن

والتنظيمية   التقنية  االبتكارات  واإلرشاد،  البحث  التكوين،  نظم  بتعزيز  تتعلق  واملتوسط  القصير  األمد  على  شاملة 

الزراعي والدخل  األسعار  وضبط  والجبائية  املالية  التحفيزات  إلى  باإلضافة   .واالقتصادية 

في امتالك األراض ي واالستثمار لتعزيز األسس املادية والهياكل األساسية التي  كما شّدد على ضرورة حماية حقوق الفالحين 

 .تقوم عليها املنظومة الفالحية للبالد

 

 تونس( الجديد صحافة)  الساعةالجزائر خارج قائمة الدول املهّددة بشّح الغذاء لحد  
 

الغذائيين،   األمن والسيادة  الجزائرية  أجمع خبراء وأخصائيون، خالل عرض دراسة حول  الكنفيدرالية  معدة من طرف 

ألرباب العمل املواطنين “كابس ي”، أنه رغم الظروف الدولية الصعبة وتأثيرات الحرب الروسيةـ  األوكرانية، على بورصة القمح  

ملحنة  العاملية، تظل الجزائر اليوم بمنأى عن “أزمة الجوع”، كما يمتلك الجهاز التنفيذي، حسبهم، مفاتيح تؤهله لتجاوز ا

 .االقتصادية الدولية دون مطبات

 هذه أسباب تآكل مساحات القمح وتراجع اإلنتاج 

الشؤون   في  الخبير  أكد  األوراس ي،  بفندق  السبت  الغذائية”  السيادة  إلى  األمن  “من  عنوان  تحمل  دراسة  عرض  وخالل 

مليون هكتار،    3.5و  3.2باملائة من املساحة الفالحية في الجزائر، أي بين    70الفالحية، عمر بن مسعود، أن الحبوب تحتل  

ألف فالح متعاقد مع تعاونيات   600ائة من هذه املساحة، وأحص ى وجود  بامل  80إلى    70في حين أن القمح الصلب يشغل من  

باملائة منهم    73سنة، كما أن    69و  60املائة يتراوح سنهم بين    30سنة، و  70باملائة منهم تجاوزوا سن الـ  70ديوان الحبوب،  

الفالحة، وهو ما تسبب حسبه في تضاؤل   36دون تكوين، و التجارة وليس  املساحات املزروعة وتناقص    باملائة يمارسون 

 .الحصاد

 شهرا  24مليون قنطار خالل  70التحضير لحصد 

  56.2دينار سابقا، بزيادة تعادل   3700آالف دينار للقنطار مقابل    8واشتكى املتحدث من ارتفاع سعر األسمدة مؤخرا، إلى  

أدى إلى تراجع املردودية، كما شّدد على أن    باملائة، ونتيجة لذلك يلجأ العديد من الفالحين للتخلي عن األسمدة، وهو ما 

 .وهو ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج  2020و  2018تأثرت بشكل ملحوظ بالجفاف عكس حملة    2021و  2020الحملة الفالحية  

باملائة   75مليون قنطار من القمح الصلب وهو ما يمثل    27تم حصد    2019و   2018ويقول الخبير إنه خالل املوسم الفالحي  

قنطارا في الهكتار، في حين ترمي الحكومة بعد رفع نسبة السقي    19املحاصيل، حيث كانت املردودية محتشمة بما يعادل  من  

 .مليون قنطار من القمح الصلب 70، وجمع محاصيل تعادل 2024قنطارا في الهكتار سنة   32لبلوغ 
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السيما فيما يتعلق بمادة البطاطا، لتحقيق األمن  وتتضمن الدراسة أيضا ضرورة تطوير غرف التخزين وبناء غرف التبريد،  

  21متعامال خاصا في مجال التخزين، في حين أن القطاع العام يحص ي    60والسيادة الغذائية، وأحصت الدراسة وجود  

 .وحدة عملية اليوم، مميزة بين التخزين املنتظم والتخزين األمني، للظروف الخاصة 12وحدة للتخزين، منها 
 

 

 )الفجر( تعرض دراستها املوسومة “من األمن الغذائي إلى السيادة الغذائية “ “كابيس ي”

الغذا  األمن من  ” بـ موسومة الغذائي األمن حول  دراسة  عن املواطنين  العمل  ألرباب الجزائرية الكونفدرالية اليوم أفرجت

ال  تحقيق بهدف   جوانبه شتى من  غذائيال األمن لتحقيق ملموسة وحلول  مقترحات تحوي  والتي ” السيادةالغذائية  إلى ئي

   . -الكونفدرالية تؤكد– عادية دراسة كونها  وتتعدى حقيقية  قاعدة بيانات فهي االقتصادية، تنمية

الكون  إنجاز  عن بالعاصمة، “كابيس ي” املواطنين العمل ألرباب الجزائرية الكونفدرالية رئيس ،  عقلي سامي  محمد  وكشف

   لغذائي،ا حول األمن لدراسة فدرالية

 خالل من املواطنين العمل ألرباب الجزائرية  الكنفيدرالية تهدف  إذ اقتراح،  كقوة ومبدئها  اللتزاماتها الهيئة من وفاء وذلك

  الغذائية، السيادة وهي أساسية  إشكالية حول  عام فتح نقاش  إلى الدراسة هذه

فاألم  الفالحية،  املنتجات  أسواق وهيمنة والتموين قوالتسوي اإلنتاج  سالسل بعوملة يتميز  الذي الراهن الوضع خضم ففي

  أضحى فعال الغذائي ن

  السياسة.  السيادة ضمن أساسيا ومتغيرا شرطا 

-  كوفيد العاملية الصحية األزمة علينا  فرضت وقد

ا  في العجز  تقليص  أجل من  القطاعالفالحي في اإلنتاج أسس حول  وعميق جدي تفكير مباشرة ضرورة أخرى، وأزمات 19

وغ  الغذائية السكر،الزيوت الحليب، اللين، القمح الصلب، القمح الحبوب، غرار على االستراتيجية واملحاصيل ملنتوجات

   ا،يره

  استقاللية  وتقوية بدعم  شك بدون  سيسمح مما

  الخارجية. لألسواق بالنسبة  الغذائية والفالحة الفالحي القطاع

م بداية  الغذائي، األمن موضوع مجاالت  مختلف تغطي محاور  6 تحوي  أنها  عقلي سامي محمد قال الدراسة، فحوى  وعن

 حيز  والسياسات الفالحية فالكفاءات  الجزائرية، الفالحية ملؤهالتفا العاملية باألسواق مرورا اإلطارالسوسيواقتصادي ن

  نهائية. وتوصيات مقترحات  خالصة  نهايتها في الدراسة  تحوي  كما  “خالصة”، محوربخاتمة كل ويختتم التنفيذ، 

  ذلك نتحّمل ونحن أعضائنا.. مصالح عكس في تتجه  قد الدراسة  عن  املنبثقة التوصيات عقلي:

الك  أعضاء مؤسسات اشكالية  كثيرا يتجاوز  اهتمامنا بأن تثبت  اليوم عرضها تم التي “الدراسة الصدد اتذ في عقلي وقال

وأرباب املقاولين لبعض املعاكس االتجاه في تتجه  أن  يمكنها الدراسة  عن  املنبثقة والنتائج التوصيات باللعكس ونفدرالية،

  شيئ”. كل  وفوق  ش يء كل  قبل فالجزائر نتحّمل ذلك، ونحن املنخرطين، العمل 

االقتص  تنويع حول  والثانية الطاقوي  االنتقال  حول  األولى هامتين، بدراستين متبوعة ستكون  الدراسة  أن عقلي وكشف 

  الجارية. السنة  خالل واللتان سيعرضان الوطني اد

إجتم  تعبئة بدون  ونهائية، مستدامة  بصفة للجزائر الغذائية السيادة أو األمن  تحقيق يستحيل أنه الكونفدرالية واعتبرت

وتبني   حقيقية اعية

ا  الفاعلين كل  فيها يساهم  البالد، ومستقبل  بمصير تتعلق التي االستراتيجية  الخيارات  تحديد في وتشاركية  جماعية  مقاربة

  املحليين. واملنتخبين والنواب املؤسسات عن فضال ، الدولة ومؤسسات املدني املجتمع لعموميينوالخواص،
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 الشامل، اإلستراتيجية للدراسات الوطني املعهد مدير الغذائي، األمن حول  الدراسة ومناقشة عرض أشغال في كشار  وقد

 ورؤساء سابقين  ووزراء باالقتصاد الصلة ذات والهيئات الرسمية واملؤسسات الوزارات وممثلي العزيزمجاهد، عبد اللواء

   حماية املستهلك.  ومنظمة  العمل  أرباب  منظمات

ال  نظامها  تنويع من  األسرالفقيرة تمكين  ..هو  للجزائر بالنسبة نلخصها أن يمكن املستقبلية التحّديات بسعود: فسور البرو 

  غذائي

عندما  الغذائي األمن عن الحديث فقط يمكن  أنه عرضه، خالل  الدراسة، على املشرف بسعود، البروفسور  أكد  جهته من

ي وصحي كاف  غذاء إلى واالقتصادي واالجتماعي املادي  الوصول و  االستفادة  وقت، فيأي  األفراد، لكل  يكون  
ّ
 يسمح  ومغذ

 الوفرة، هي الغذائي لألمن األربعة فالركائز ونشطة. صحية بحياة الغذائية الطاقةوتفضيالتهم من احتياجاتهم بتلبية  لهم

االستخدام    منها، واالستفادة الوصول  وسهولة

 الغذائي،   األمن  وانعدام للفقر تعرضا  أقل الدولة كانت “إذا  السياق  ذات في مضيفا متذبذ، وليست مستقرة  وبكونها

عدة   تبقى ذلك، ومع 

 كوفيد الصحية  األزمة بسبب الغذائي التموين استقرار  وعدم جهة،  من  الغذائية،  الوجبات باختالالت مرتبطة  تساؤالت

– 

 الفقيرة األسر تمكين  هو للجزائر بالنسبة  اليوم، نلخصها أن يمكن املستقبلية التحّديات أهم أحد  إن  أخرى.  جهة  من 19

  “، والخضروات  الفواكه من املزيد طريق استهالك  عن الغذائي نظامها تنويع من

وع  اختالل بسبب املتكررة الندرة نتيجة  هشة  الغذائية باملواد التموين  انتظام واستمرارية االستقرار ركيزة تصبح ” مضيفا

  االستهالك”. أسعار  مراقبةو  التنظيم والضبط سياسة  جز

 


