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 شكر وتقدير
اهلدف الرئيسي من موجزات التحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع يف وضع حتليل للبياانت يكمن 

خاصٍّّ بكل بلد وتقدمي توصيات سياساتية للتحول اهليكلي من شأهنا تعزيز التنمية املستدامة. وهي سلسلة من 
 إنتاج املكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا.

زبري بن محوش، مسؤول الشؤون االقتصادية يف املكتب دون السيد ي ملوجز اجلزائر هو واملؤلف الرئيس
اإلقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا، مبسامهة من حممد يزيد بومغار، الباحث يف مركز األحباث 

اس، املديرة السابقة للمكتب عّ ت ليليا هاشم نيف االقتصاد التطبيقي والتنمية يف اجلزائر. وقد استفاد التقرير من تعليقا
 دون اإلقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا.

وال بد أيضا من التنويه بشكل خاص بقسم إدارة املطبوعات واملؤمترات يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على 
 حترير هذا املوجز وترمجته وتصميمه وطباعته.
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 نظرة عامة -1
يف املائة بني  3.7يف املائة خالل التسعينات إىل  1.6متوسط قدره ارتفع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل من 

يف اهلياكل األساسية. وابلفعل، فقد زادت النفقات نقص للك كبري ر . واتسمت هذه الفرتة بتدا2014و 2000عامي 
. وخالل 2014و 2006يف املائة بني عامي  40يف املائة من اإلنفاق احلكومي يف أواخر التسعينات إىل  20الرأمسالية من 

ا اإلنفاق العام مبعدل كبري جدا. وكان اإلنفاق على املوظفني هذه املرحلة من االزدهار املدفوعة أبسعار النفط املرتفعة، من
واإلنفاق االجتماعي، الذي يتألف أساسا من اإلعاانت )الغذاء والطاقة واإلسكان(، دافعا هاما للزايدة يف اإلنفاق العام، 

 . 2015مجايل يف عام ئة من الناتج احمللي اإلايف امل 45.8، حيث بلغ أعلى مستوى له، وهو 2011ال سيما منذ عام 

واستمرار هذه الصدمة، واجهت استدامة منوذج النمو يف  2014ومع االخنفاض احلاد يف أسعار النفط يف عام 
، 2015ئة يف عام ايف امل 15.3-البلد تدهورا سريعا يف املالية العامة واحلساب اجلاري. وسجل ميزان امليزانية عجزاً قدره 

. واخنفض رصيد احلساب اجلاري، على التوايل 2017يف املائة يف عام  8.8-و 2016املائة يف عام يف  13.2-إىل ُخفِّض 
 . 2016يف عام يف املائة  16-إىل  2015يف عام  يف املائة 4.4-، من 2014عام يف الذي كان إجيابياً 

يف  1.6إىل  2017العامة، تباطأ النمو يف عام ومع التعديالت املالية اليت أدخلتها احلكومة ملواجهة تدهور املالية 
. وابلتايل، مل يكن جلهود االستثمار العام األثر 2016-2010يف املائة خالل الفرتة  3.4املائة، مقارنة مبتوسط قدره 

م؛ فهو ابلكاد االستثمار اخلاص حمل االستثمار العامل حيل ، املنشود على قدرة البلد على التنمية احمللية. وابإلضافة إىل ذلك
ئة من إمجايل االستثمار. وال يزال القطاع الصناعي، ابستثناء اهليدروكربوانت، متخلفا، حيث يساهم اامل يف 10يتجاوز 

ها من جمموع الصادرات يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل. ومل تتنوع الصادرات غري اهليدروكربونية، وتقل حصتُ  5أبقل من 
  حني أن صادرات اهليدروكربوانت آخذة يف االخنفاض.يف املائة، يف 5عن 

ويف مواجهة هذا الوضع، ومع الضغوط الدميغرافية اليت تشكل حتدايت كبرية، ال سيما فيما يتعلق إبجياد فرص 
 العمل، جيب على اجلزائر أن تعجل بتحوهلا اهليكلي.

مسامهة قطاع اهليدروكربوانت الدعامة الرئيسية يتسم التحول اهليكلي لالقتصاد اجلزائري ابلبطء. وتعد  .اإلنتاج
يف املائة من القيمة املضافة للبلد. وينعكس ضعف القطاع  15للنمو االقتصادي. ومتثل الصناعة غري اهليدروكربونية أقل من 

من  89رتبة االقتصادي. وهكذا فإن اجلزائر حتتل املعقيد الصناعي يف اخنفاض تطور االقتصاد والصادرات، مقيسا مبؤشر الت
 100الصادرات غري اهليدروكربونية، تنخفض الصادرات اجلزائرية إىل حوايل ثقل بلدا. وابإلضافة إىل اخنفاض  127بني 

 يف املغرب وتونس.  230إىل  200منتج، مقارنة بـ 

شهد هيكل العمالة تقدما يف قطاع اخلدمات. واخنفضت حصة القطاع الزراعي من العمالة مبقدار  .العمالة
يف املائة. ويف الوقت نفسه، اخنفضت حصة  10.4يف املائة إىل  20.1، من 2018و 1990النصف تقريبًا بني عامي 

يف املائة إىل  50يف التجارة واخلدمات من  يف املائة. وزادت العمالة 13.5يف املائة إىل  15.5الصناعة بشكل طفيف، من 
 2010يف املائة يف عام  13سنوات، من  8يف ‘‘ التجاريالقابلة للتداول دمات اخل’’يف املائة. وتضاعفت حصة  58.9

. غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن اخلدمات هتيمن عليها األنشطة ذات القيمة املضافة 2018يف املائة يف عام  26إىل 
على حساب األجور جيري . ولفرتة طويلة، كان إجياد فرص عمل بيع والشراءضة، اليت تتصل أساساً بنقل البضائع والاملنخف
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يف املائة  38، اخنفضت إىل 1997يف املائة من الوظائف يف عام  47الدائمة. ويف حني بلغت نسبة العاملني أبجر دائم 
يف  40ما يزيد قليال على  2014-2001الرمسية خالل الفرتة العمالة غري بلغت . وعالوة على ذلك، 2018يف عام 

  (1)املائة من أنشطة جمموع القوى العاملة.

، 2016و 1991القطاعات. وبني عامي حسب ومل تتحسن اإلنتاجية عموما بشكل كبري، حيث تباينت النتائج 
يف املائة  2-يف املائة للخدمات، و 3لزراعة، ويف املائة ل 5ليد العاملة إىل متوسط قدره الظاهرة لنتاجية اإلارتفع منو 

يف املائة فقط خالل هذه الفرتة. ومل يسهم التحول اهليكلي إال ابلقليل  1.11للصناعة. وبلغ متوسط منو اإلنتاجية اإلمجايل 
قطاعي الزراعة يف نفسه، وذلك الزايدة يف اإلنتاجية اليت تعزى أساسا إىل زايدة اإلنتاجية داخل القطاع إمجايل جدا يف 

 واخلدمات.

يف العقد األول من  يكسعا بدأت اجلزائر حتوهلا الدميغرايف يف منتصف الثمانينات، لوحظ حتول مبين .اجملتمع
، وللسنة الرابعة على التوايل، جتاوز عدد املواليد األحياء مليون مولود، بعد أن 2017في عام فالقرن احلادي والعشرين. 

ألف مولود يف أوائل القرن احلادي والعشرين. ووفقا آلخر التوقعات السكانية، من املتوقع أن يبلغ عدد سكان  580كان 
. وفيما يتعلق ابلصحة، 2017ون نسمة يف عام ملي 42، بعد أن كان أقل من 2030مليون نسمة حبلول عام  53البلد 

سنوات من متوسط العمر  4سنوات من متوسط العمر املتوقع، و 5.4على  2015و 2000حصل اجلزائريون بني عامي 
سنة. ونتيجة لنمو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ونظام إعادة التوزيع  65سنة إىل  61مرتفعا من املتوقع، الصحي 
 27.6إىل  1995يف عام  35.3جدا، تقلص التفاوت يف الدخل إىل حد كبري، حيث اخنفض مؤشر جيين من  السخي
 .2011يف عام 

قطاع اهليدروكربوانت يشكل التحول اهليكلي القتصادها الذي ال يزال تكابد للشروع يف اجلزائر فإن وبشكل عام، 
القطاع أساسية لتمويل اهلياكل األساسية واإلنفاق على التنمية البشرية.  . فقد كانت اإليرادات املتأتية من هذاةالرئيسيركيزته 

ومع ذلك، يبدو أن منوذج التنمية يف اجلزائر قد بلغ حدوده. ومن املتوقع أن يبدأ البلد إصالحات هيكلية للتعجيل بتنمية 
 القطاع اخلاص، وزايدة إنتاجية اليد العاملة وتنويع نسيجه اإلنتاجي.

  

                                                           
 198N° », Collections Statistiques  2014« Enquête emploi auprès des ménages , .2016الديوان الوطين لإلحصاء،  (1)

Série S : Statistiques Sociales, février, page 31 
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 اسيةمعلومات أس -2
تقع اجلزائر يف مشال أفريقيا. ولديها ساحل على البحر األبيض املتوسط وصحراء داخلية مرتامية األطراف. وقد 

مليون نسمة يف  41.7. وبلغ عدد سكاهنا 1962أتثر البلد ابإلمرباطورايت االستعمارية املختلفة، قبل استقالهلا يف عام 
ائر رابع أكرب اقتصاد يف القارة األفريقية، واثين أكرب اقتصاد يف منطقة مشال ، ومعظمهم من املسلمني. وتعد اجلز 2017عام 

  (2) أفريقيا، بعد مصر.

د من املشكالت األمنية واالقتصادية يف تسعينات القرن العشرين، عملت اجلزائر تدرجييا من أجل ق  وبعد ع  
. ويعود الفضل يف ذلك بصفة خاصة إىل التحسن يف أسعار ووجدته النموحنو  هاطريقحققته، وتلمست االستقرار األمين و 

  4.123النفط، الذي مول برانجما استدراكيا طموحا يف جمال اهلياكل األساسية ونظاما اجتماعيا سخيا. ويبلغ دخل الفرد
 (، ما يضع اجلزائر ضمن فئة البلدان متوسطة الدخل.2017دوالر أمريكي )

  :1لشكل ا
 االقتصادي واألحداث الرئيسيةالنمو 

 
 ؛ البياانت اإلحصائية.2017املصدر: الديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 

عن نقاط الضعف اهليكلية لالقتصاد ومهدت الطريق أمام  1986يف عام اليت حدثت كشفت أزمة النفط و 
، تنفيذ إصالحات 1991و 1988-1987شهدت املرحلة األوىل، بني عامي و اإلصالحات اليت تنقسم إىل مرحلتني. 

صاد البلد وتسبب هامة يف جمال التحرير االقتصادي والسياسي. والواقع أن اخنفاض أسعار النفط قد أثر أتثريا كبريا على اقت
. وأدى ذلك إىل اخنفاض كبري يف النمو 1987و 1984يف املائة بني عامي  55.5يف اخنفاض الصادرات اإلمسية بنسبة 

، وزايدة يف الدين اخلارجي 1985و 1980يف املائة بني عامي  5، مقارنة مبتوسط قدره 1989يف املائة يف عام  1إىل 
، وإىل احتجاجات اجتماعية. وهتدف اإلصالحات اليت 1988ومي اإلمجايل يف عام يف املائة من الناتج الق 45.7بلغ 

                                                           
  من حيث الناتج احمللي اإلمجايل االمسي، بدوالر الوالايت املتحدة. .2017البنك الدويل،  (2)
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تدرجيي من اإلصالحات وذلك مبسار إىل اقتصاد السوق،  يةمرحلة انتقالتدخل إىل جعل اجلزائر  1989وضعت يف عام 
بب األزمة السياسية يف أوائل اإلصالح بسمسار ف الرامية إىل القضاء على التشوهات النامجة عن االقتصاد املخطط. وتوق  

يف املائة يف عام  36يف املائة، بعد أن كانت  75، بلغت نسبة خدمة الدين إىل الصادرات 1992التسعينات. ويف عام 
. وابلتايل، أدى ارتفاع الديون اخلارجية إىل أزمة يف ميزان املدفوعات، ما دفع اجلزائر إىل االستنجاد بصندوق النقد 1986
لتعديل اهليكلي سُتدخل البلد يف فرتته الثانية من اإلصالحات الرامية لخطًة رضت مؤسسات بريتون وودز ف  هكذا و الدويل. 

 إىل حترير االقتصاد. 

جلزائر قدرة مالية كبرية مسحت هلا دى ا، كانت ل2014، وحىت عام 2000ومع ارتفاع أسعار النفط خالل عام 
اجلزائر من أتمني  2014و 2000النطاق. وقد مّكن التحسن يف أسعار النفط بني عامي ابلقيام ابستثمارات عامة واسعة 

)مثل الطريق السيار شرق غرب( وتنفيذ  ل األساسيةطموحة، مبا يف ذلك مشاريع اهلياك موارد مالية كبرية ومتويل برامج إمنائية
مليار  180نية إمجالية تزيد على (، مبيزا2009-2005و 2004-2002دعم النمو )لإلنعاش االقتصادي و خطتني 

مليار دوالر أمريكي وخطة  286(، مبيزانية قدرها 2014-2010) مخسية خطةتني اخلطاتني دوالر أمريكي. وتلت ه
مجيع خطط االنعاش منحت مليار دوالر أمريكي. وقد  262بلغت  ةمتوقعميزانية هلا  تُرصد( 2019-2015أخرى )

 20ق الرأمسايل. وارتفعت حصة اإلنفاق الرأمسايل من جمموع اإلنفاق احلكومي من أقل من االقتصادي هذه األولوية لإلنفا
يف املائة خالل  40، و2005-2000خالل الفرتة يف املتوسط يف املائة  32يف املائة يف أواخر التسعينات إىل أكثر من 

يف  (دوالر أمريكيمليار  15.6دينار جزائري )مليار  1 187 إمجايل اإلنفاق احلكومي منرتفع ا. و 2014-2006الفرتة 
الكبرية يف اجلهود املالية  ثر الزايدةُ تومل  .2014يف عام ( أمريكي دوالرار ملي 86.9دينار )مليار  6 996 إىل 2000عام 

سعر برميل النفط مرتفعا.  ستدامة املالية العامة ما دامتساؤالت بشأن االاملبذولة لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد 
يف يف املتوسط دوالر أمريكي  111سعر الربميل أكثر من خنفاض احلاد يف أسعار النفط، مع هبوط االكشف ومع ذلك،  

عف االقتصاد اجلزائري. وال ضُ عن ، 2014دوالرًا أمريكيًا يف هناية ديسمرب/كانون األول  55إىل أقل من  2011عام 
من الناتج احمللي يف املتوسط يف املائة  35عتماداً كبريًا على قطاع اهليدروكربوانت الذي ميثل حنو ا األخري يعتمد اذيزال ه

يف املائة من ميزانية الدولة. كما مكنت زايدة املوارد البلد  من متويل تنميته البشرية، مع حتقيق نتائج  60اإلمجايل وميول 
 .2017يف عام  0.754إىل  1990يف عام  0.577ية من ملحوظة. فقد ارتفع املؤشر الوطين للتنمية البشر 

إجياد قدرة إمنائية حملية. وقد فشل البلد مردود كاف من حيث كن هلا ياالستثمار مل يف جمال غري أن هذه اجلهود 
يف املائة  5الصناعة متثل أقل من فحتول هيكلي القتصاده ليكون قادرا على انتشاله من هذه التبعية: الشروع يف إحداث يف 

يف  95والصادرات اهليدروكربونية أكثر من  ،يف املائة يف منتصف التسعينات( 10من الناتج احمللي اإلمجايل )مقارنة بنسبة 
و يف قطاع اخلدمات )ال سيما التجارة والنقل، اللذين يسهمان الصادرات. وعالوة على ذلك، فإن النمجمموع املائة من 

 حبصة كبرية يف منو الناتج احمللي اإلمجايل(، يعتمد أيضا على اإلنفاق العام، ويف هناية املطاف على قطاع اهليدروكربوانت.

-خلزانة العامة من قد انتقل رصيد اف، بدأت املالية العامة يف التدهور. 2014ومع اخنفاض أسعار النفط يف عام 
. وأدخلت احلكومة تعديالت على 2015يف املائة يف عام  17-إىل  2010يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  4

يف املائة من الناتج احمللي  13.2-قّلص العجز يف امليزانية إىل وهو ما امليزانية ملعاجلة االخنفاض يف إيرادات ضريبة النفط، 
ومع استمرار اخنفاض سعر الربميل، ثبت أن التعديالت  ،أنهغري . 2017يف املائة يف عام  8,8-و 2016عام  اإلمجايل يف

. ولذلك قررت احلكومة استخدام التمويل غري ميكن حتّملهاليت أجريت غري كافية إلعادة العجز يف امليزانية إىل مستوى 
مليار  4.6)حوايل  2017مليار دينار لعام  570زائر، مببلغ التقليدي، يف شكل إصدار سندات خزينة اشرتاها مصرف اجل
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لتنمية املستدامة ل اأهدافحتمل اليت  ‘‘2030رؤية عام ’’دوالر أمريكي(. ويف مواجهة تدهور املالية العامة، وضع البلد أيضا 
نفاق العام. والواقع أن ، ال سيما لرتشيد اإلاجلديد لنمو االقتصاديا. وتستند هذه الرؤية إىل منوذج 2030عام حىت 

التحويالت االجتماعية ونفقات املوظفني تؤثر بشدة على املالية العامة، يف حني أن االستثمار اخلاص مل حيّل حمل االستثمار 
، ‘‘الليربايلالتدخل ’’التخطيط اإلمنائي كجزء من العودة إىل  ‘1’إىل ما يلي:  دُ اجلدي االقتصاديالنمو  منوذجُ العام. ويهدف 

السياسة االقتصادية وتعميم صلب وضع املؤسسة يف و  ‘3’، على التسيري إلدارات االقتصادية للدولةاتعزيز قدرة و  ‘2’
 إجراء تقييم للسياسة العامة. و  ‘4’معايري األداء يف إدارة املؤسسات الوطنية الكبرية، 

 

 2030أهداف رؤية عام 

 

إىل وضع اجلزائر على مسار مستدام لنمو الناتج احمللي اإلمجايل غري اهليدروكربوين  2030تطمح رؤية عام 
، ما يسمح بتنويع االقتصاد على أساس زايدة اإلنتاجية، 2030-2020يف املائة سنواًي خالل الفرتة  6.5بنسبة 

 وتشجيع الصادرات غري اهليدروكربونية.  وارداتالاالستعاضة عن و 

  :ابلتحول اهليكلي لالقتصاد، هناك عدة أهدافوفيما يتعلق 

عاماً،  15يف ات مر  2.3نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل مضاعفة مع بشكل كبري الدخل رفع  •
 ؛2030دوالراً يف عام  8.720إىل  2015دوالراً يف عام  3.890من 

يف  10إىل  2015يف املائة يف عام  5.3مضاعفة حصة الصناعة التحويلية من القيمة املضافة )من  •
 ؛ (2030املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول عام 

 إمكاانته يف تنويع الصادرات؛ بلوغ حتديث القطاع الزراعي لتحقيق هدف األمن الغذائي و  •

تخفيض معدل النمو السنوي الستهالك الطاقة يسمح على وجه اخلصوص بيف جمال الطاقة  انتقال   •
، (2030يف املائة سنواي حبلول عام  3إىل  2015يف املائة سنواي يف عام  6إىل النصف )من  الداخلي

وذلك بفضل سياسة الكفاءة يف استخدام الطاقة وتطوير الطاقات املتجددة. وابلقيام بذلك، فإن األمر 
ألرض من ابطن احىت ال ُيستخرج ، وضع سعر عادل للطاقةبوذلك  ،يتعلق بتغيري هيكل االستهالك

 لألجيال املقبلة؛دعامة ضمان . ومن شأن ذلك إال ما هو ضروري للتنمية

املوارد اهليدروكربونية املتوقع خالل متويل النمو االقتصادي يف مواجهة تضاؤل تنويع الصادرات لدعم  •
 هذه الفرتة. 

 

 
، إىل زايدة الصادرات مبعدل اجلديدالنمو ، بدعم من منوذج 2015اليت وضعت يف عام  2030وهتدف رؤية عام 

، مع منح األولوية للقارة األفريقية. والواقع أنه فيما يتعلق ابلتكامل 2030-2015يف املائة خالل الفرتة  18سنوي قدره 
الصادرات اجلزائرية أساسا من اهليدروكربوانت. ويف عام  يف بقية القارة إال قليال. وتتكوناإلقليمي، فإن البلد ليس متكامال 

يف املائة من جمموع صادرات البلد، ومل متثل منطقة الشرق  0.43، مل متثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى سوى 2017
يف  0.40يف املائة. ومل تتجاوز حصة الواردات من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  5.99األوسط ومشال أفريقيا سوى 
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يف املائة. وشكلت الواردات اجلزائرية من  4.66األوسط ومشال أفريقيا املائة، ومل تتجاوز حصة الواردات من منطقة الشرق 
 يف املائة من إمجايل واردات البلد. 78.86أورواب وآسيا 

وابإلضافة إىل ذلك، جيري وضع اسرتاتيجية وطنية للتصدير للتعجيل بتنويع الصادرات. وحتدد هذه االسرتاتيجية، 
العامة الشاملة لعدة قطاعات، ولكنها حتدد أيضا التدابري املوجهة حنو القطاعات  بطريقة استشارية، السياساتضعت وُ اليت 

ذات األولوية، ابلنظر إىل إمكاانهتا اإلمنائية. ويف املرحلة األوىل، اختريت أربعة قطاعات للحصول على دعم حمدد، وهي 
 مات واالتصاالت. األغذية الزراعية، والصيدلة، واملكوانت اإللكرتونية، وتكنولوجيات املعلو 
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 اإلنتاج -3
 التنويع 3-1

-2000ميثل ثلث القيمة املضافة. وخالل الفرتة  وهو ،ال يزال قطاع اهليدروكربوانت يهيمن على االقتصاد اجلزائري
يف املائة(. ومع اخنفاض أسعار النفط، الذي بدأ  47نصف الناتج احمللي اإلمجايل )قريبة من ، كانت هذه احلصة 2009

، استفادت اخلدمات من اخنفاض حصة قطاع اهليدروكربوانت من الناتج احمللي اإلمجايل أكثر مما 2014يف صيف عام 
مع ذلك، فقد استفاد هذان القطاعان استفادت الزراعة والصناعة التحويلية، ومها احملركان التقليداين للتحول اهليكلي. و 

 أكثر من غريمها من برامج حتسني األداء واإلعاانت احلكومية على مدى العقد املاضي. 

حتقيق عدة أهداف، منها على إىل ، يرمي 2014-2010للفرتة  استفاد القطاع الزراعي من برانمج دعم مخسيو 
واحلليب(، وتعميم صلب )ال سيما القمح ال الواسعاالستهالك ات ذسبيل املثال ال احلصر: زايدة اإلنتاج من املنتجات 

، وحتديث املستثمرات الفالحية 2014مليون هكتار حبلول عام  1.6حبيث يتوخى أن تغطي وتوسيعها الري الزراعي  أنظمة
 ،)احلبوب، واحلليب، واللحومبعض املنتجات الواسع فيما يتعلق بالستهالك ذات اواستحداث نظام لتنظيم املنتجات الزراعية 

-2010يف املائة خالل الفرتة  8واخلضروات، اخل(. وكان هناك أمل يف حتقيق منو يف القطاع الزراعي مبعدل يزيد عن 
يف  4يف املائة. وقد اخنفض معدل النمو هذا إىل النصف تقريبا ) 7. إال أن النمو مل يتجاوز يف هناية املطاف نسبة 2014

األخذ وجه خاص إىل بيعود ذلك اخنفاض يف تقلب النمو، و اإلشارة إىل نبغي تسنوات الثالث املاضية. بيد أنه املائة( يف ال
 إدارة أكثر ترشيدا ملسارات احملاصيل. إىل بتقنيات الري احلديثة و 

رد للقمح كرب مستو أوال تزال احملاصيل الكبرية تعتمد على هطول األمطار والظروف املناخية. وتعد اجلزائر اثلث 
ابلنسبة للقمح، والصني وفيتنام ابلنسبة ملسحوق احلليب. ويف إندونيسيا بعد مصر و  ، وذلكالعامل ومسحوق احلليب يف

 8هذا الصدد، مل يتسن حتقيق هدف ختفيض الواردات. وابلنسبة للقمح، زادت الواردات )من حيث احلجم( أبكثر من 
لنسبة ملسحوق احلليب، تضاعفت الواردات تقريبا. ونتيجة لذلك، ُوضعت خطة . واباخلمسي بعد تنفيذ الربانمجيف املائة 

ظهر النتائج )انظر اإلطار أدانه(. وتُ  2019مع أفق للتنفيذ ميتد إىل عام  2016يف عام ‘‘ 2019 فالحة’’عمل تسمى 
هدف ختفيض  ومل يتحقق بعدُ  ( من خطة العمل كانت األفضل من حيث األداء.املائياتاألولية أن الركيزة الثالثة )تربية 

 مليار دوالر أمريكي(. 1.1الواردات )أكثر من ملياري دوالر أمريكي( وزايدة الصادرات الزراعية )

ناعة التحويلية من وبسبب هيمنة اهليدروكربوانت على هيكل الناتج احمللي اإلمجايل، وعلى الصادرات، عانت الص
. 1999يف املائة قبل عام  13حصة الصناعات التحويلية من القيمة املضافة اإلمجالية بلغت اهلولندي. و متالزمة الداء 

 2000يف املائة بني عامي  10يف املائة، بعد أن اخنفضت إىل  14، ارتفعت هذه احلصة إىل 2016و 2010وبني عامي 
الصناعة السبع. وابلنسبة شعب من شعب   حد كبري العنصر الغالب يف أربعيشكل إىل . وال يزال القطاع اخلاص2009و

يف املائة. وهذه الزايدة يف حصة القطاع اخلاص هي نتيجة لفك ارتباط  65جلميع الصناعات، تبلغ حصة القطاع اخلاص 
ملختلفة اليت وضعت لدعم تنمية الدولة أكثر من كوهنا تعكس دينامية خاصة ابلقطاع اخلاص، على الرغم من الربامج ا

القطاع اخلاص وضمان االرتقاء به )مصرف التنمية األفريقي، البنك الدويل، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وما 
 إىل ذلك(.
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فقط. وشهد قطاع البناء واألشغال يف املائة  4 (2017-2010بلغ معدل منو الصناعة التحويلية مؤخرا )و 
 نتيجة لتباطؤ االستثمار العام.  يف املائة 6عاً يف منوه إىل تراج موميةالع

أكرب معدالت النمو، بعد  (3)‘‘لتداول التجاريالقابلة لاخلدمات ’’وعلى مدى العقدين املاضيني، شهد قطاع 
بنفس معدل الصناعة التحويلية  ‘‘لتداول التجاريالقابلة لاخلدمات غري ’’وتتطور . ‘‘موميةالبناء واألشغال الع’’قطاع 
ويهيمن القطاع العام على هذه اخلدمات، سواء كان ذلك من خالل القطاع العقاري، بسبب برامج بناء املساكن  (4)تقريبا.

من خالل اخلدمات املصرفية اليت ال تزال هتيمن عليها املصارف احلكومية الستة. وال  والضخمة اليت تنفذها احلكومة، أ
 45يتجاوز تكوين رأس املال يكن ، مل 2018سوق األوراق املالية يتسم ابلضعف والبطء. وحىت أغسطس  يزال تطور

 دينار. مليارألف  20بلغ حوايل يلناتج حملي إمجايل ابلنسبة مليون دوالر أمريكي(  378مليار دينار )حوايل 

(، حمركا هاما، ويرجع 2016-1990)الفرتة يف كامل وفيما يتعلق ابملسامهة يف النمو، شكل الطلب احمللي، 
، أدى الطلب 2016-2010و 1999-1990ذلك بوجه خاص إىل اإلنفاق العام املستدام. وفيما يتعلق ابلفرتتني 

، كان الطلب اخلارجي، 2009-2000املتنامي من جانب األسر املعيشية واالستثمار إىل دفع عجلة النمو. وخالل الفرتة 
ادرات اهليدروكربوانت، هو احملرك الرئيسي. ويف هذه الفرتة، كانت اهليدروكربوانت يف طليعة الذي شهد منوا كبريا يف ص

 الصادرات.

يف املنطقة دون اإلقليمية على مدى الفرتة أبكملها. ويف الواقع،  (5)اجلزائر أعلى مؤشر لرتكيز الصادراتمتلك و 
. 0,21ولتونس  0,16حني بلغ املؤشر ابلنسبة للمغرب ، يف 0,52 قدره مستًوى 1995بلغ هذا املؤشر يف عام لقد 

(، يف حني حتسن مؤشر تونس 0.17سوة ابملغرب )(، أُ 0.50(، ظل مؤشر اجلزائر مستقرا )2016وبعد عشرين عامًا )
(. ويتعزز تطور هذا املؤشر بعدد املنتجات املصدرة. ويف الوقت الذي تكابد فيه اجلزائر من أجل وضع 0.13بشكل كبري )

منتجاً. وعالوة على ذلك، يبني حتليل  230و 200ر املغرب وتونس ما بني صدِّ منتج يف السوق الدولية، يُ  100أكثر من 
اهليدروكربوانت واملشتقات اهليدروكربونية. وابلنسبة من رئيسية ورة بصتتكون طبيعة الصادرات وحمتواها أن املنتجات اجلزائرية 

، صدرت اجلزائر 2016نتجات تقريبا إىل فئة الصناعات التحويلية والزراعة. ويف عام للمغرب وتونس، تنتمي مجيع هذه امل
. وهلذا الرتاجع ضئيل هامشمن مث فإن (. و 1995يف عام  99( مما كانت عليه قبل عشرين عامًا )93منتجات أقل )

سرتاتيجية الوطنية للتصدير بشأن وضع اال 2017الغرض، بدأت وزارة التجارة مشاورات وطنية يف تشرين األول/أكتوبر 
 .احملروقاتخارج 

وابإلضافة إىل ذلك، تركزت التبادالت التجارية على عدد قليل من البلدان. وفيما يتعلق ابملوردين، تتقاسم مخسة 
 . ويف عام2000يف املائة من الواردات يف عام  58نسبة بلدان سوق الواردات اجلزائرية. واستأثرت هذه البلدان اخلمسة ب

 16.5) 2000. ومتت إزاحة فرنسا، اليت كانت حتتل املركز األول يف عام يف املائة 52، اخنفضت هذه احلصة إىل 2016
ن إمجايل واردات اجلزائر يف عام يف املائة م 18. فقد بلغت حصة هذه األخرية 2013الصني يف عام على يد  ،(يف املائة
يف  67 للجزائر بنسبةزابئن ، تشهد الصادرات تركيزا أكرب. ويف الواقع، استأثر أكرب مخسة زابئن. وفيما يتعلق ابل2016

                                                           
 النقل، واالتصاالت، والفنادق، واملقاهي، واملطاعم، واحملالت التجارية، واخلدمات املقدمة لألسر املعيشية والشركات.  (3)
 العقارات واخلدمات املصرفية واملالية.  (4)
ؤشر من الصفر، زاد تنوع الصادرات. وكلما اقرتب املؤشر من الوحدة، زاد تركيز الصادرات على عدد مؤشر هريفيندال. كلما اقرتب امل  (5)

 صغري من املنتجات.
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. بيد أن إيطاليا ال 2016يف عام يف املائة  60. واخنفضت هذه احلصة بعد ذلك إىل 2000من الصادرات يف عام املائة 
 . 2016من صادراهتا يف عام يف املائة  17.5للجزائر حيث تلقت زبون تزال أكرب 

 :2 الشكل
  تكوين القيمة املضافة

 
  ؛2018، 2016، 2015، اجلزائر، الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: 

 :3الشكل 
 (النسبة املئويةالنمو القطاعي )املتوسط، 

  
  .مؤشرات التنمية العاملية ؛2017املصدر: البنك الدويل، 
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  :4الشكل 

 (النسبة املئويةاإلمجايل )تكوين الناتج احمللي 

  
 املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )اليونيدو(.

 :5 الشكل
  (النسبة املئويةتوسط، املمنو النفقات ) 

 
 ؛ اإلحصاءات.2018املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )اليونيدو( 
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 :6الشكل 

 (النسبة املئوية، 2016-2010)الصادرات من البضائع 

 
 ؛ 2017و 2012، الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: 

 
 : 7الشكل 

 (النسبة املئوية، 2016-2010)الواردات من السلع 

 

 .2017و 2012، الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: 

 

 

        
1990-
1999 
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 ‘‘2019فالحة ’’خطة عمل 

. وهتدف اخلطة إىل حتسني اإلنتاجية 2016خطة العمل هذه يف عام يف والتنمية الريفية فالحة وزارة الشرعت 
، وصيد األمساك وتربية األحواض املائيةترتكز إىل ثالث ركائز: الزراعة والثروة احليوانية، والغاابت و هي واألمن الغذائي. و 

 2014-2010ود املبذولة يف الربانمج اخلمسي للفرتة . وابلنسبة للركيزة األوىل، يتمثل اهلدف يف مواصلة اجلهاتاملائي
، يتمثل اهلدف يف إقامة اقتصاد األحواض املائية. وابلنسبة للغاابت و املستثمرات الفالحيةوحتديث شُّعب إلدماج ال

كيزة . وأخريا، ابلنسبة للر بيئيةحرجي منظم حول تنمية قطاع الغاابت، وتشجيع املنتجات احلرجية، وتشجيع السياحة ال
، يتمثل اهلدف يف محاية موارد مصائد األمساك من أجل زايدة اإلنتاج مبا ميكِّن من اتالثالثة، مصائد األمساك وتربية املائي

 ، جيب حتقيق األهداف التالية:2020توليد فوائض للتصدير. وحبلول عام 

 يف املائة؛ 5منو بنسبة  ●

 (6) احلايل.مليار دينار ابلسعر  4 300إنتاج بقيمة  ●

 ؛يف املائة 13معدل تشجري قدره  ●

 اخنفاض يف الواردات يزيد على ملياري دوالر أمريكي؛ ●

 مليار دوالر أمريكي(؛ 1.1صادرات تزيد على مليار دوالر أمريكي ) ●

 مليون فرصة عمل. 1.5إجياد حوايل  ●

النمو واقعيا. وابلنسبة وتتضمن خطة العمل هذه أهدافا ابألرقام لإلنتاج املادي حملاصيل معينة. ويبدو هدف 
أما أهداف  (7) ، أي نصف القيمة املستهدفة.2017مليار دينار يف عام  2 320 لإلنتاج ذي القيمة املضافة، فقد بلغ

 التجارة اخلارجية )الواردات والصادرات(، فمن املرجح أن تكون هي األكثر صعوبة يف حتقيقها.
 

 الروابط 3-2

، . ومن بينها سلع مصنعة منخفضة التجهيزمليار دوالر أمريكي 1.5لتبلغ الصادرات غري اهليدروكربونية تكابد 
واملنتجات شبه املصنعة هي الفئة الوحيدة  .2016ماليني دوالر أمريكي يف عام  6ولكن حبصص ضئيلة جداً، مل تتجاوز 

أمريكي سنوايً. وتتألف هذه املنتجات بصفة رئيسية من مليون دوالر  100من املنتجات اليت تتجاوز عائدات صادراهتا 
مشتقات صناعة النفط والبرتوكيماوايت، مبا يف ذلك املذيبات، واليوراي واألمونيا. ويعكس ذلك اندماجاً منخفضاً جداً يف 

هذا املؤشر مستوى تطور االقتصادي. ويقيس عقيد سالسل القيمة العاملية؛ وهلذا أتثري كبري على ترتيب اجلزائر وفقا ملؤشر الت
 .45، يف حني حتتل تونس املرتبة 82دولة، واملغرب املرتبة  127من بني  89االقتصاد وصادراته. وحتتل اجلزائر املرتبة 

                                                           
 .ابلسعر احلايلمن دوالرات الوالايت املتحدة مليار دوالر  36حوايل  (6)
 .احلايلالوالايت املتحدة ابلسعر من دوالرات  ليارم 19.5حوايل  (7)
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، ضعيفة. وهناك مبادرات من شأهنا، رغم أهنا ال تزال كبريةوابلتايل فإن االقتصاد اجلزائري ينطوي على إمكاانت  
تنويع الصادرات. فقد ُرصدت عمليات تصدير ملعدات زراعية وصناعية خفيفة إىل البلدان األفريقية أن تساعد على بدء 

. كما مت تصدير منتجات زراعية. ووفقًا للجمعية الوطنية للمصدرين اجلزائريني، ميكن أن تبلغ صادرات 2018يف عام 
مليون دوالر  57، بعد أن كانت 2018اية عام مليون دوالر أمريكي حبلول هن 80إىل  75الفواكه واخلضروات الطازجة 

مليون  51. ويف تلك السنة، كان اجلزء األكرب من هذه الصادرات يتألف من التمور بقيمة تبلغ حنو 2017أمريكي يف عام 
ت ، بلغت صادرات املنتجا2018دوالر أمريكي. واستناداً إىل إحصاءات التجارة اخلارجية لألشهر العشرة األوىل من عام 

 مليون دوالر أمريكي(. 51.7مليون دوالر أمريكي، تتألف مجيعها تقريباً من التمور ) 54.5الزراعية )الفواكه واخلضروات( 

. تالواردا مُخسوشكلت املعدات الصناعية ثلث الواردات اجلزائرية، يف حني شكلت املنتجات شبه املصنعة 
 10والتبغ بنحو  ،اخنفضت واردات فئة األغذية، واملشروابت عاما، 20خالل وأتلف نصف الواردات من سلع مصنعة. و 

ويعزى ذلك إىل التطور الذي شهده فرع . ‘‘املنتجات شبه املصنعة’’وفئة  ‘‘املعدات الصناعية’’نقاط مئوية لفائدة فئة 
لقيمة املضافة الزراعية األغذية الزراعية يف القطاع اخلاص خالل الفرتة نفسها. ويف الواقع، ارتفعت حصة القطاع اخلاص من ا

ته يف الصادرات . ونتيجة لذلك، زاد هذا القطاع مسامه  2016يف املائة يف عام  83إىل  1990يف املائة يف عام  48من 
يف املائة من  5، مل متثل صادرات قطاع األغذية الزراعية سوى 2000أضعاف. ففي عام  3.5غري اهليدروكربونية مبقدار 

. وتتألف هذه الصادرات يف يف املائة 18، ارتفعت هذه احلصة إىل 2016اهليدروكربونية. ويف عام جمموع الصادرات غري 
 وجه اخلصوص التمور واملشروابت. ، وعلىلتجهيزااملقام األول من منتجات منخفضة 

ر مبيزة ويلخص الشكل اخلاص حبيز املنتج هذا الوضع بشكل جيد. فالدوائر امللونة هي منتجات تتمتع فيها اجلزائ
. ويشري حجم الدائرة واضحةالبلد ميزة نسبية فيها تتجاوز واحد والدوائر الرمادية تشري إىل منتجات ال ميلك واضحة نسبية 

اجلزائر، فإن اللون الرمادي يهيمن، ابستثناء بعض الدوائر امللونة. وترمز هذه إذا نظران إىل دائرة و  (8)إىل أمهية هذه امليزة.
ية متثل إمكاانت اجلزائر يف جمال النفط والغاز. فهي نّ النفط، والغاز اخلام ومشتقاهتما. وُيالحظ أن الدوائر البُـ الدوائر إىل 

خارج املركز يف الرسم البياين، ما يعكس تدين اندماجها يف الصناعة احمللية. وينطبق الشيء نفسه على منتجات أخرى مثل 
 نتجات الزراعية، ال سيما التمور.األمونيا، وخمتلف أنواع األمسدة، وبعض امل

واجلزائر غائبة عن املنطقة الوسطى من الرسم البياين. فهذه املنطقة، اليت ترمز إىل منتجات التكنولوجيا العالية، 
من  2016حبالة عام  1995تتيح اإلدماج والعودة إىل سلسلة القيمة العاملية. ومن انحية أخرى، عند مقارنة حالة عام 

-7201)بعض املنتجات مثل احلديد اخلام الواضحة يف ملنتجات، يتضح أن هناك خسارة يف املزااي النسبية حيث حيز ا

HS4) واهليدروجينات والغازات اخلاملة ،(2804-HS4)غطية، واأل (6301-HS4)  لرجال والفتيان اوقمصان(6205-HS4) .
وابلنسبة للمنتجني األخريين، من الواضح أن املنافسة من املنتجات الصينية قد أحبطت أي صناعة حملية. وابلنسبة للحديد 

عن إعادة هيكلة  املنبثقة) ‘‘راسيد’’وهي شركة  خصخصة أكرب شركة عامة للمعادن واحلديد اخلام،من املفارقات أن اخلام، 
، أسفرت عن نتائج 2001العاملية العمالقة يف عام  ‘‘آرسيلور ميتال’’صاحل شركة لصلب(، لوا للحديد الشركة الوطنية

 .2015. وقد دفع ذلك احلكومة إىل أتميم الشركة مرة أخرى يف عام خمتلفة 

 
 :8الشكل 

                                                           
 الرسم البياين، ازداد تنوع االقتصاد.‘‘ تلوين’’لذلك كلما ازداد  (8)
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 تصدير السلع حسب جمموعة االستخدام

 
 .2016و 2012، الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: 

  :9الشكل 

 )ابلنسبة املئوية( حسب جمموعة االستخدامالواردات 

 
 .2016و 2012، الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: 

 :10الشكل 
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 (2016حيز املنتج )الصادرات 

 

  
 http://atlas.cid.harvard.edu :املصدر

 
 التكنولوجيا 3-3

مليون دوالر أمريكي حىت أوائل العقد األول من القرن  600األجنيب مطلقًا مبلغ املباشر مل يتجاوز االستثمار 
تح قطاع اهلواتف النقالة، ارتفع ارتفاعاً حاداً، متجاوزاً مليار دوالر أمريكي للمرة األوىل. ويعكس فاحلادي والعشرين. ومع 

لى الصعيد الدويل. وال يزال قطاع اهليدروكربوانت االستثمار الوارد التقلبات يف جاذبية اجلزائر عهذا عدم انتظام تدفق 
 الوارد. األجنيب يف املائة من االستثمار املباشر  80يف اجلزائر، حيث يسهم بنحو  هالقطاع األكثر جاذبية ل

 ،2017-2010األجنبية. وخالل الفرتة  املباشرة ويف املنطقة املغاربية، جتتذب اجلزائر أقل قدر من االستثمارات
. وتالشت يف املائة( 22يف املائة(، مث تونس ) 26يف املائة(، تليه اجلزائر ) 52من نصيب املغرب )ه كثر من نصفكان أ

 تونس يف قطاع السياحة يف أوائل التسعينات.  اليت اكتسبتها يزة امليف وقت الحق 

درا متناميا من االستثمار ونتيجة لسياسة احلكومة على مدى العقد املاضي، اجتذب قطاع الصحة وإنتاج األدوية ق
هي نتيجة طبيعية للمشاريع اهليكلية الرئيسية اليت ياه واملمومية  يشغلها قطاع البناء واألشغال العيتاألجنيب. واملرتبة الاملباشر 

املرجح أن وما إىل ذلك(. ونظرا لندرة التمويل املقدم من امليزانية، من  ،واملوانئ ،شهدهتا البالد )الطرق السريعة، والسدود
 واخلاص طار شراكة بني القطاعني العامإتنخفض هذه احلصة يف املستقبل. وميكن احلفاظ عليها عن طريق عمليات متويل يف 

 تشريع قيد اإلعداد. حيكمها 

من األلفية اجلديدة، كان قطاع االتصاالت املتنقلة هو القطاع الوحيد الذي اجتذب أكرب  عقد األولويف أوائل ال
األجنيب بعد اهليدروكربوانت. وبعد منح رخصتني )جيزي وأوريدو(، يشهد هذا القطاع عوضا املباشر االستثمار قدر من 

عن ذلك تدفقات خارجة كجزء من إعادة األرابح إىل الوطن. وميكن للقطاع الزراعي أن حيل حملها بفضل االستثمارات 
كبرية لرتبية املاشية حديثة  يف إقامة مزارع ُشرع ا، حيث يف جنوب غريب البالد ووسطه 2018األمريكية يف أوائل عام 

 حلبوب واألعالف.زراعةِّ امساحات كبرية لو 



  موجز التحول اهليكلي والعمالة واإلنتاج واجملتمع⼁زائراجل

 

16 

الوارد، شأنه شأن االستثمار اخلاص احمللي، من بيئة أعمال غري مواتية األجنيب ويعاين تنويع االستثمار املباشر 
وإطار تنظيمي متقلب. ويتجلى هذا يف بنية الصادرات حسب مستوى تعقيدها التكنولوجي. والواقع أن السلع املصنعة 

ولوجيا املتوسطة والعالية يف هيكل الصادرات اجلزائرية. ومتلك اجلزائر أقل حصة من منتجات التكنضئيلة موجودة مبستوايت 
 يف املنطقة دون اإلقليمية. 

إىل التعجيل بتنويع  حلاجة  ااحلكومة دراك ومع ذلك، من املأمول أن تتحسن احلالة يف السنوات املقبلة، نتيجة إل
يف  2015. وهكذا، بدأت شركات خاصة جزائرية يف عام ، مدفوعة يف ذلك أبزمة امليزانية اليت تبدو مستدامةاالقتصاد

مليون دوالر  50، مت توقيع عقد تصدير منتجات إلكرتونية بقيمة 2016تصدير منتجات إلكرتونية عالية القيمة. ويف عام 
، مت توقيع عقد مماثل 2018أمريكي )سلع برتولية نظيفة وسلع تتعلق بتقنية اهلاتف احملمول( مع الربتغال وإسبانيا. ويف عام 

ماليني دوالر أمريكي يف عام  10مليون دوالر أمريكي، ميكن أن تصل إىل  2.5 تبلغ مع إيطاليا. وهذه القيمة، اليت
 . ويف حني أن القيم منخفضة نسبيا، فإهنا تبشر ابنبثاق دينامية جديدة للبلد.2019

فيها ونظرا ألن اجلزائر لديها قدر أكرب من الصناعات الثقيلة والبرتولية يف املنطقة، فإن مؤشر انبعااثت الكربون 
أعلى مقارنة ابملغرب وتونس. ومع ذلك، بُذلت جهود كبرية على مدى عشرين عاما. وقد اخنفض املؤشر إىل النصف بني 

خر آ. ويعزى هذا االخنفاض، يف جزء منه، إىل اخنفاض النمو ويف جزء 0.23إىل  0.44من  (9)،2014و 1990عامي 
 استخدام الطاقة.إىل اجلهود الرامية إىل بناء صناعات أقل كثافة يف 

 :11الشكل 
 (2016، النسبة املئويةاألجنبية حسب القطاع )املباشرة االستثمارات 

 
 

http://www.andi. dz/index. -investment/balance-d-en/declaration/php :املصدر: الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار

2018-2002-investment-d-declarations-of 

 
 

                                                           
 اتريخ آخر قيمة معروفة. (9)
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 :12الشكل 

 (النسبة املئويةصادرات السلع املصنعة حسب مستوى التكنولوجيا )

 
 

   https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،

 :13الشكل 

 (النسبة املئوية) يةالتصنيعالقيمة املضافة التكنولوجيا املتوسطة والعالية يف 

 
 

   https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،

 :14الشكل 

  (لنسبة املئويةاب، 2014-2010)صدر املانبعااثت اثين أكسيد الكربون حسب 

 
  .2018املصدر: مؤشرات التنمية العاملية لعام 
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 :15الشكل 

 الناتج احمللي اإلمجايلانبعااثت اثين أكسيد الكربون ونصيب الفرد من 

 
 

  .2018املصدر: مؤشرات التنمية العاملية لعام 

 خالصة 3-4
النفطية الثانية حالت الصدمة قد لقي الطبيعة الريعية لالقتصاد اجلزائري بظالهلا على عملية التحول اهليكلي. و تُ 

تقليدية القائمة النفط. وعانت الصناعات اخلفيفة والصناعات حتويلية ميكنها أن حتل حمل صناعة دون إقامة  1986لعام 
ة من الصني يف ابدئ فة إىل ذلك، رفعت الواردات املنافِّساهليكلي يف تسعينيات القرن املاضي. وابإلضا من برانمج التعديل

الصناعات احلرفية  يف قطاعاتمن جديد الصناعات التقليدية إقامة األمر، مث من تركيا، تكلفة الفرصة البديلة املتمثلة يف 
 1995واجللود واملنسوجات. وانعكس ذلك على شكل الفضاء املنتج يف اجلزائر، الذي تراجعت إمكاانته بني عامي 

( اليت والفتيان، وقمصان الرجال بطانيات. فاملنتجات األربعة )احلديد اخلام واهليدروجني والغازات اخلاملة، وال2016و
ة ظاهرة اختفت يف غضون عشرين عاما رغم سياسات حفز الصناعة والتدابري املتخذة حلفز كانت فيها للجزائر مزااي نسبي

الصادرات غري اهليدروكربونية. واليوم، يواجه منوذج التنمية يف اجلزائر حتداًي يتمثل يف تراجع قدرة الدولة على احلفاظ على 
ن يعتمد البلد على تنمية القطاع اخلاص إلبعاد النمو من خالل استثمارات عامة واسعة النطاق. وابت من الضروري أ

 االقتصاد اجلزائري عن اعتماده على قطاع اهليدروكربوانت.
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 العمالة -4
 إنتاجية العمل 4-1

بعض التوسع يف القطاع الثالث من قطاعات االقتصاد على األمد الطويل، يعكس تطور العمالة حبسب القطاع، 
ارتفعت حصة قطاع اخلدمات من جمموع العمالة من فقد اجلزائري على حساب الزراعة والصناعات التحويلية. وابلفعل، 

. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة 2018يف املائة عام  58.9إىل ما يقرب من  1990يف املائة عام  50
يف املائة من جمموع اخلدمات. وميثل القطاع  75يف املائة و 65ل موظفي اإلدارات املركزية واحمللية الذين ميثلون ما بني تشم

اخلدمات القابلة للتداول ’’ تمثليف املائة. و  15 ‘‘البيع ابلتجزئة والبيع ابجلملة’’، الذي يشمل أساسا ‘‘التجارة ’’الفرعي 
. وهذه 2010يف املائة عام  13هذه النسبة كانت و  (10).2018عام يف إمجايل اخلدمات من يف املائة  26‘‘ التجاري

 الفئة من اخلدمات هي األقرب إىل مفهوم حتول االقتصاد إىل القطاع الثالث.  

، لكنها 2001و 1990يف املائة بني عامي  10يف املائة إىل  14واخنفضت حصة قطاع البناء يف البداية من 
ص إىل مشاريع اوجه خبة يف هذا القطاع. وتعزى هذه الزايدة ، بفضل االستثمارات العام2018يف املائة عام  17بلغت 

والطاقة املائية الكبرية، ومنها بناء الطريق السريع مومية ماليني مسكن ومشاريع األشغال الع 5اإلسكان اليت تشمل بناء 
 . كيلومرت، والعديد من السدود واجلسور  1200شرق غرب، وهو طريق يبلغ طوله أكثر من 

يف املائة عام  13.5إىل  1990يف املائة عام  15.5جمموع العمالة من يف قطاع الصناعة  واخنفضت حصة
بل إهنا اخنفضت يف املائة(،  2. ويشمل هذا الرقم اهليدروكربوانت، اليت تشكل نسبة منخفضة نسبياً من العمالة )2018

الصناعات التحويلية، ال سيما احلكومية منها،  يفوظائف الين فُقدت ل جزء من اليحتو قد مت . و 2018يف املائة عام  1إىل 
الوطين صندوق المن جهة أ خرى، أُنشئ و اهليكلي.  والزراعة، نتيجًة لربانمج التعديل يف منتصف التسعينات، إىل اإلدارة

 صدمة العمالة.  ‘‘امتصاص’’من أجل  1994البطالة عام لتأمني على ل

يف املائة( والصناعات  43وجود نسبة أكرب من النساء يف قطاع الصحة ) (11)ويبني توزيع العمالة حسب نوع اجلنس
يف املائة(. وتشكل النساء األغلبية يف جمال التعليم. وال  12يف املائة(، من نسبتهن يف اإلدارات العامة ) 21التحويلية )

ما حد من عدم وهو على نوع اجلنس،  تنطوي الضوابط التنظيمية لألجور يف الوظيفة العامة يف اجلزائر على أي متييز يقوم
 املساواة بني اجلنسني يف األجور يف الوظيفة العامة. وال توجد أي بياانت تتعلق ابلقطاع اخلاص.

 3يف املائة للزراعة، و 5لعاملة إىل متوسط قدره الظاهرة لليد انتاجية اإل، ارتفع منو 2016و 1991وبني عامي 
على اجتاهات متباينة. فاإلنتاجية يف القطاع املعدالت املتوسطة ة للصناعة. وتنطوي هذه يف املائ 2-يف املائة للخدمات، و

دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة، مقارنة ألف  30، حيث بلغت 2013-1991الصناعي كانت أعلى خالل الفرتة 

                                                           
 تتمثل هذه اخلدمات أساسا يف اخلدمات املالية واألعمال التجارية العقارية واخلدمات املقدمة للمؤسسات. (10)
، 840البياانت اإلحصائية رقم ، ‘‘2018النشــاط االقتصــادي والتشــغيل والبطالــة خالل سبتمرب ’’. 2018الديوان الوطين لإلحصاء،  (11)

  .2019كانون الثاين/يناير 
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الصناعة قطاع اهليدروكربوانت،  وتشمل (12)دوالر يف جمال الزراعة. 6 300دوالر يف جمال اخلدمات وحنو عشرة آالف ب
وهو قطاع يستخدم رأس املال بكثافة عالية جدا. ويعزى اخنفاض مستوى اإلنتاجية يف الصناعة إىل حد كبري إىل اخنفاض 

 . 2014ه االمسي إىل النصف اعتبارا من عام إنتاجِّ يف  امستوى اإلنتاجية يف قطاع اهليدروكربوانت، الذي شهد اخنفاض

يف القطاع املايل )املؤسسات املصرفية أساساً( ويف القطاع مات من ارتفاع مستوايت الدخل الناتج دوتستفيد اخل
 العقاري، األقل كثافة يف اليد العاملة. 

اخلدمات مبستوى إنتاجية حلقت دوالر( و  13 500) 2013ومع ذلك، فإن الزراعة حلقت ابخلدمات يف عام 
عكس أثر اجلهود ا تإنتاجية قطاع الزراعة. والواقع أهنمث نالحظ زايدة يف من و  دوالر(. 18 500) 2014الصناعة يف عام 

اإلشارة يف الفصل األول إىل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة  تاملبذولة يف هذا القطاع على مدى العقدين املاضيني. وقد مت
وقبل فرتة طويلة من هذه اخلطة، نُفذت خطط للتنمية الزراعية هبدف حتسني  ‘‘.2019خطة عمل فالحة ’’يف إطار 

اور مع مستوى مهارات القوى العاملة، من خالل حتسني التدريب. وقد نُفذت هذه اإلجراءات املعززة للمهارات ابلتش
لدعم املزارعني وتزويدهم ابخلدمات ‘‘ اإلرشاد الزراعي’’املهين. كما قامت املعاهد التقنية الزراعية بتدابري كوين قطاع الت

 زرع واحرتام املراعي والري.والالبذر اجلديدة يف جمال تقنيات الاالستشارية من أجل حتسني استخدام األمسدة، و 

إىل أن اإلنتاجية داخل  2017-2011و 2011-2001لعاملة خالل السنوات إنتاجية اليد االتطور يف شري يو 
 القطاعات ظلت أعلى بكثري من اإلنتاجية الشاملة لعدة قطاعات. وهذا يعكس حتوالً هيكلياً ضعيفاً يف االقتصاد اجلزائري.

  :16الشكل 
 (النسبة املئويةالعمالة حسب القطاع )

  
 (2018، 2001، 1990)، اجلزائر، لإلحصائياتالديوان الوطين املصدر: 

 
 

                                                           
 .2010دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية بسعرها الثابت عام  (12)
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 : 17الشكل 
 (2017)حصة العمل واإلنتاجية 

 
عن احلساابت االقتصادية للقيمة املضافة والدراسات االستقصائية  الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: حساابت من بياانت 

 .2017و 2011و 2001للفرتة  ‘‘التشغيل والبطالة’’

 
 : 18الشكل 

 (2017-2001)تنقل العمالة 

 
عن احلساابت االقتصادية للقيمة املضافة والدراسات االستقصائية  الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: حساابت من بياانت 

 .2017و 2011و 2001للفرتة  ‘‘التشغيل والبطالة’’

 
 العمل الالئق 4-2

كان ملختلف اإلصالحات اليت أجريت يف اجلزائر من خالل برانمج التعديل اهليكلي وما أعقبه من انفتاح جتاري 
 38، إىل 1997يف املائة يف عام  47 دائم منواقع، ارتفعت نسبة العاملني أبجر أثر كبري على هيكل سوق العمل. ويف ال

. ويعود السبب األول إىل انكماش النشاط 2010يف املائة يف عام  33، بعد أن اخنفضت إىل 2018يف املائة يف عام 
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ابألول هو حل مئات من املؤسسات االقتصادي يف التسعينات. ويرجع ذلك إىل احلالة األمنية. والسبب الثاين اللصيق 
 ةالقانوني يةاململوكة للدولة، كجزء من إصالح املؤسسات الذي بدأ يف أوائل التسعينات. وقد بدأ هذا اإلصالح ابالستقالل

. ويف الوقت نفسه، مت تنفيذ برانمج للتطهري املايل 1996-1991للمؤسسات اململوكة للدولة خالل الفرتة  ةاملمنوح ةواملالي
يف  1.3، أو 1997مليون دوالر أمريكي( يف عام  924مليار دينار )حوايل  110هذا الربانمج كلف عادة رمسلتها. و إل

ة للنقل ابلسكك الوطني ت دواوين استرياد األغذية والشركة، تلقنفسها املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. وخالل الفرتة
 6.8، أو يف إطار تطهريها املايل مليار دوالر أمريكي( 1.5مليار دينار ) 187 الوطنية للكهرابء والغاز احلديدية والشركة

، اضطرت الدولة اجلزائرية إىل إطالق أول برانمج خصخصة التطهري هذهيف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ورغم عمليات 
مملوكة للدولة شركة  827 حل ، مت1998. ويف نيسان/أبريل 1996مؤسسة مملوكة للدولة يف نيسان/أبريل  1 300لـ 

 ألف وظيفة. 36، ما أدى إىل فقدان شركة للعاملني فيها 464 توبيع

يف املائة  31إىل  1997يف املائة يف عام  19من ‘‘ غري الدائمني واملتدربنيالعاملني أبجر ’’وارتفعت نسبة فئة 
زايدة يف العمالة غري املستقرة يف سوق العمل اجلزائرية. وهذه الفئة من املوظفني ُتشغل البعد عشرين عاما. ويعكس ذلك 

غم مجيع احلوافز الضريبية وشبه الضريبية بعقود حمددة املدة، وهي ابلضرورة غري قابلة للتجديد. وجتدر اإلشارة إىل أنه ر 
، بقيت حصة وتطويرها واحلوافز اليت منحتها الدولة اجلزائرية لتشجيع رايدة األعمال، وإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 أرابب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص مستقرة على مدى السنوات العشرين املاضية. 

دائمات الجدا بني اجلنسني ابلنسبة هلذه املراكز املختلفة. فالنساء العامالت ة كبري وال تزال هناك اختالفات  
والصحة  (13)يف املائة للرجال( ألن النساء يشكلن األغلبية يف قطاعي التعليم 35يف املائة مقابل  51يشكلن أغلبية كبرية )

 30يف املائة مقابل  21رائدات األعمال أقلية )حيث تكون عقود اخلدمة العامة من النوع غري حمدد املدة. ومع ذلك، فإن 
 يف املائة للرجال(.

نقطة مئوية( عن  0.6يف املائة، ابخنفاض طفيف ) 11.1بلغت  2018وتشري التقديرات إىل أن البطالة يف عام 
 ٪(. 9لرجال )مقارنة ابيف املائة(  19.5النساء أكثر )متّس  ي. وه2017عام 

. وابلنسبة للفئات األخرى، فإن محل شهادة اعاطلني عن العمل شهادة أو تدريبوال حيمل ما يقرب من نصف ال
ال يعين االندماج املهين. ويف الواقع، ال حيصل على وظيفة سوى واحد من كل أربعة خرجيني من التعليم العايل أو التدريب 

يف املائة من العاطلني عن  60ر. وكان حنو متأخرا أكثر فأكثأييت املهين يف هناية الدراسة. وقد أصبح اخلروج من البطالة 
يف املائة من العاطلني عن العمل إهنم عملوا يف املاضي.  46العمل يف هذه احلالة ملدة سنة على األقل. ويقول أكثر من 

يف املائة( كموظفني غري دائمني وبشكل رئيسي يف القطاع  75وعمل ثالثة أرابع هذه الفئة من العاطلني عن العمل )
 اص. اخل

. وبلغ معدل بطالة بكاملها ويواجه الشباب صعوبة أكرب يف احلصول على العمل، وهو مسة من مسات مشال أفريقيا
. ويف عام 2009و 2005يف املائة بني عامي  25.6، مقارنة بنسبة 2017-2015يف املائة خالل الفرتة  28.2الشباب 
 . 2017املائة( مقارنة بعام يف  1.9يف املائة مع اخنفاض طفيف ) 26.4بلغ ، 2018

                                                           
 يف املائة من القوة العاملة يف جمال التعليم. 63، شكلت النساء 2018يف عام  (13)
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يف  (14)جمموع العمالةيف املائة من  40ل حنو شكّ يأن القطاع غري الرمسي  الديوان الوطين لإلحصائياتويقدر 
 وتعاين منهيف املائة(.  24من النساء )أكثر يف املائة(  41الرمسي )غري القطاع يعمل الرجال يف و . 2014-2001لفرتة ا

يف املائة(، ال سيما أن العمالة املومسية يف الزراعة تشمل حصة  35من املناطق احلضرية )أكثر يف املائة(  44املناطق الريفية )
الذين حيملون درجة املني العمن يف املائة(  26العمل غري الرمسي غري املتعلمني أكثر )ّس كبرية من العمالة غري املعلنة. ومي

لضمان املصرح هبا لدى العمالة غري ا، الديوان الوطين لإلحصائيات، قد ر 2018ومؤخرا يف عام . يف املائة( 7جامعية )
 (15)يف املائة يف مجيع القطاعات االقتصادية. 42االجتماعي حبوايل 

 :19لشكل ا

 (النسبة املئويةحالة العمالة )

 
 .2018و 2010، ‘‘االستقصائية للعمالة والبطالة الدراسات’’ ،الديوان الوطين لإلحصائياتاملصدر: 

 
 

 

 

                                                           
، يقدر الديوان الوطين لإلحصائيات حجم القطاع غري الرمسي انطالقا من النسبة املئوية للسكان العاملني غري املنتسبني للضمان االجتماعي (14)

رقم البياانت اإلحصائية ، ‘‘2014دراسة استقصائية عن العمالة بني األسر املعيشية يف عام ’’ ناء العاملني يف القطاع الزراعي.ابستث
 .2016، اإلحصاءات االجتماعية، شباط/فرباير Sالسلسلة ، 198

، كانون 840رقم البياانت اإلحصائية ، ‘‘2018النشــاط االقتصــادي والتشــغيل والبطالــة خالل سبتمرب ’’الديوان الوطين لإلحصائيات،  (15)
 .13، الصفحة 2019الثاين/يناير 
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 :20الشكل 

  ئوية(املنسبة المعدل بطالة الشباب )

 
 املصدر: مكتب العمل الدويل، بوابة اإلحصاءات.

 
 التعليم واملهارات 4-3

(، 2017عام يف املائة يف  94يعترب معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة بني الشباب من أعلى املعدالت يف املنطقة )
يف املائة(. وكان ابلفعل مرتفعا جدا يف أوائل التسعينات  96وهو أقل بقليل من معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة يف تونس )

 يف املائة( مقارنة ابلبلدان اجملاورة. وقد شهد زايدة منذ ذلك احلني.  75در بنسبة )قُ 

 25على سبيل املثال، قضى السكان البالغون من العمر ويعد متوسط عدد سنوات الدراسة األعلى يف املنطقة. ف
. واستمرت يف 1990سنوات يف عام  3,6( يف النظام املدرسي. وبلغ هذا املتوسط 7.8عاماً ما يقرب من مثاين سنوات )

وجتدر اإلشارة إىل أن الفتيات يدرسن  (16)سن الدراسة بدخول املدرسة وإمتام املرحلة االبتدائية.بلغت  اليتالزايدة إبلزام الفئة 
 (. 2017لتقديرات األخرية )استنادا إىل اسنوات(،  8.6سنوات( من الفتيان ) 7.6مبعدل سنة واحدة أقل )

دائي واملتوسط( أو أبعداد أكرب وعلى الصعيد الوطين، تكون الفتيات إما على قدم املساواة مع الفتيان )االبت
)املدارس الثانوية(. ويعزى التأخري )أقل بسنة واحدة ابلنسبة للفتيات( إىل انقطاع تعليم الفتيات يف بعض املناطق الريفية 

 والنائية من البلد.

ني عامي جمانيته، اخنفضت األمية أبكثر من النصف بضمان بذهلا البلد لتعميم التعليم و يونتيجة للجهود اليت 
التعداد العام للسكان كان و  (17).2017يف املائة يف عام  12إىل  1988يف املائة يف عام  31، من 0172و 1998

منه بني يف املائة(  32يف املائة. وهذا املعدل أعلى بني النساء ) 25بنسبة قد قّدر معدل األمية  2008واملساكن لعام 
 (. يف املائة 17الرجال )

أبهنا مناطق املكاين ملعدل األمية، نالحظ أن أعلى املعدالت موجودة يف مناطق السهوب املعروفة  بتحليل التوزّعو 
 والرعي والزراعة. يف تربية املواشي األنشطة أساسا حيث ترتكز سكان الرحل، ال

                                                           
 حُيظر يف اجلزائر إقصاء طفل خالل هذه املرحلة. (16)

 ‘‘.اقرأ’’اجلمعية الوطنية ملكافحة األمية  (17)
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يف املائة.  94يبلغ حوايل حيث  ،سنة( مرتفعا جدا يف اجلزائر 24-15ويعد معدل التحاق الشباب ابلتعليم )
يف املائة(. وهذه املستوايت املرتفعة من التعليم واخنفاض  92الفتيان )لدى يف املائة( منه  96وهو أعلى بني الفتيات )

يف املائة  68 :معدالت األمية تسمح للجزائر ابحلصول على نتائج جيدة من حيث مستوايت املهارات يف سوق العمل
 .املستوى يف املائة منخفضة 15يف املائة عالية املستوى، و 17متوسطة املستوى، و

وهذا يشكل رصيدا للجزائر يف سياق التعجيل ابلتحول اهليكلي القتصادها. غري أن نوعية نظام التعليم ختضع 
ين من النظام للتحسني. ومن املقرر أن يتم يف املستقبل حتسني التدابري املتخذة يف قطاع التدريب املهين الستعادة املستبعد

 التعليمي من أجل إدماجهم يف سوق العمل يف سبيل حتسني إمكانية توظيف اخلرجيني الشباب.

  :21الشكل 
 ئوية(املنسبة لابمعدل إملام الشباب ابلقراءة والكتابة )

 
  ?http://data.uis.unesco.org/index.aspx :املصدر: بوابة اليونسكو اإلحصائية

 :22لشكل ا
 ئوية(املنسبة لاباملعدل اإلمجايل لاللتحاق ابلتعليم الثانوي )

 
  http://hdr.undp.org/en/indicators/103006# :املصدر
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 :23الشكل 
 سنة فأكثر( 25)متوسط عدد سنوات الدراسة 

 
  ?http://data.uis.unesco.org/index.aspx :اإلحصائيةاملصدر: بوابة اليونسكو 

 : 24الشكل 
 ة املئوية(بلنساب، 2017)مستوى املهارات 

 
  http://hdr.undp.org/en/indicators/103006# :املصدر

 
 معدل نشاط اإلانث: رصيد يف حاجة إىل تثمني

يف املائة  25يف املائة( األدىن يف املنطقة دون اإلقليمية )املغرب،  15)يف اجلزائر النساء يعد معدل مشاركة 
يف املائة(. ورغم أن مستوى تعليمهن آخذ يف االزدايد، إال أن حصة متزايدة من القوة العاملة احملتملة ال  24وتونس، 

ة الثانوية وحيصلن على املرحلكثريات منهن يكملن ستوى تعليم الرجل. و مبالنساء مستوى تعليم حلِّق تستخدم. وقد 
 15ب من نصف الشاابت )الاليت ترتاوح أعمارهن بني نتائج أفضل يف املدرسة من الرجال بشكل عام. غري أن ما يقرُ 

حتسن كبري يف يف رتجم حتسن التحصيل التعليمي سنة( ال يتلقني تعليما وال تدريبا، انهيك عن توظيفهن. ومل يُ  24و
 فهي أقل من فرص الرجال، وكذلك من فرص النساء يف البلدان أخرى. فرص العمل ابلنسبة للمرأة. 

يف  9.4)يف املائة( أكثر من الرجال  20.7)القوى العاملة من ارتفاع معدل البطالة عداد يف  ن  من هُ تعاين و 
ذكر. ففي ال تُ فالفجوة يف األجور بني اجلنسني أما املائة(، والفجوة بني اجلنسني تتسع مع زايدة التحصيل التعليمي. 

اللوائح اجلزائرية، ال يوجد متييز بني اجلنسني يف حتديد مستوايت األجور واملرتبات. وال يوجد فرق كبري بني أجور الرجال 
نفس مستوايت التعليم. وترجع الفجوة اإلجيابية يف األجور إىل أمهية أتثري اختيار  وأجور النساء عندما يكون لديهم
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النساء الاليت يلتحقن ابلقوة العاملة: فاملرأة العاملة لديها يف املتوسط مستوى تعليمي أعلى من مستوى الرجل. فأكثر 
يف املائة للعاملني. وابإلضافة إىل  10بل التعليم العايل مقاشهادة من شهادات يف املائة من العامالت حيملن  40من 

، وأن تعمل يف القطاع املدة عقود غري حمددةحتصل على ذلك، متيل املرأة إىل شغل أفضل املناصب: فمن األرجح أن 
بتعزيز  2018العام وتستفيد من الضمان االجتماعي. وعلى املستوى الرمسي، التزمت احلكومة يف خطة عملها لعام 

يف القوى العاملة، ال سيما عن طريق تشجيع وصوهلا إىل مناصب املسؤولية يف القطاعني العام واخلاص على  مكانة املرأة
السواء. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه اخلطة، رغم ما تنطوي عليه من نوااي حسنة، ال حتدد اجلوانب العملية لتحقيق هذه 

 األهداف. 

 
 خالصة 4-4

بلدا يف العامل أحرزت تقدما كبريا يف  20لقد بذلت اجلزائر جهودا كبرية يف جمال التعليم. وهي واحدة من أكرب 
فعلى سبيل املثال، يعترب معدل إملام الشباب ابلقراءة والكتابة من أعلى  .2000-1980احلصول على التعليم خالل الفرتة 

ائة(. وحتتل اجلزائر املرتبة األوىل بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية من حيث يف امل 94)املعدالت يف املنطقة دون اإلقليمية 
، مقارنة 2017سنوات يف عام  7.8سنة فأكثر، حيث بلغ  25عدد سنوات الدراسة بني السكان الذين تبلغ أعمارهم 

  .1990سنوات يف عام  3.6مبتوسط قدره 

. وتشري التقديرات إىل لديها العاملةاليد وقد أاتح ذلك للجزائر تسجيل نتائج جيدة من حيث مستوى مهارات 
يف املائة مستوى منخفض. غري  15يف املائة مستوى عال، و 17يف املائة من العاملني لديهم مستوى متوسط، و 68أن 

مل. ويف الواقع، ال حيصل على وظيفة سوى واحد من كل أن التعليم ليس عاماًل يسمح ابلوصول التلقائي إىل سوق الع
يف املائة  11.7أربعة خرجيني من التعليم العايل أو التدريب املهين يف هناية الدراسة. ويف حني بلغ املعدل اإلمجايل للبطالة 

 ثر من الرجل، حيث تبلغيف املائة. وتتأثر املرأة ابلبطالة أك 28، بلغ معدل البطالة بني اخلرجيني الشباب 2018يف عام 
األدىن يف املنطقة دون سوق العمل يف املائة للرجال. وتعد مشاركة املرأة يف  9.9يف املائة، مقابل  19.4 البطالة بينهن نسبة

 .2017يف املائة يف عام  13.4سنة وأكثر  25اإلقليمية، حيث بلغ معدل عمالة النساء البالغات من العمر 

خدمات دون أن مير مبرحلة تصنيع. وابلفعل، ارتفعت إىل اقتصاد االقتصاد اجلزائري حتول  وفيما يتعلق ابلعمالة،
ال و  .2018يف املائة عام  60 إىل ما يقرب من 1990يف املائة عام  50حصة قطاع اخلدمات من جمموع العمالة من 

 افة عالية جدا. ، وهو قطاع يستخدم رأس املال بكثتسيطر على قطاع الصناعة اهليدروكربوانتتزال 

يف املائة  47 اخنفضت من فنسبة العاملني أبجر دائم االستقرار.من عدم  بشيءتتصف العمالة يف اجلزائر وأخرياً، 
وحيتل القطاع غري الرمسي أيضا مكانة هامة تقدر بنسبة  .2018يف املائة يف عام  38إىل  1997من الوظائف يف عام 

 يف املائة من جمموع العمالة.  40يف املائة و 35ترتاوح بني 
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 اجملتمع -5
 الرتكيبة السكانية 5-1

مليون نسمة  25.3، بعد أن كان 2018يناير/كانون الثاين  1مليون نسمة يف  42.2بلغ عدد سكان اجلزائر 
وبدأت اجلزائر حتوهلا الدميغرايف يف منتصف الثمانينات، ويرجع ذلك أساسا إىل اخنفاض سن الزواج وزايدة  .1990يف عام 

سنة يف السبعينات إىل أكثر من  23.7ارتفع متوسط سن زواج املرأة من فقد . (27استخدام وسائل منع احلمل )الشكل 
يف املائة يف منتصف  35منع احلمل، زاد معدل انتشارها زايدة كبرية، من بوسائل وفيما يتعلق  .2010سنة يف عام  30

ضاف إىل ذلك زايدة فرص تيف املائة يف أوائل العقد األول من القرن احلادي والعشرين. و  80الثمانينات إىل أكثر من 
يف أوائل السبعينات إىل أكثر يف املائة  41.1حصول املرأة على التعليم، حيث ارتفع معدل التحاق الفتيات ابملدارس من 

 يف املائة يف أوائل القرن احلادي والعشرين.  83من 

معدل في حني اخنفض فد األول من هذا القرن. ومع ذلك، يبدو أن التحول الدميغرايف قد توقف يف بداايت العق
طفل لكل  2.9لغ ، حيث ب2013، شهد مرحلة منو حىت عام 2002يف عام  2.5إىل  1990يف عام  4.5اخلصوبة من 

، ونظرا الرتفاع معدل املواليد، زاد عدد السكان اجلزائريني 2018و 2008سنوات فقط، بني عامي  10امرأة. ويف غضون 
 1.06فبلغ ، وللسنة الرابعة على التوايل، جتاوز عدد املواليد األحياء مليون مولود، 2017مليون نسمة. ويف عام  7.63

ألف مولود يف أوائل القرن احلادي والعشرين. وتشري التوقعات الصادرة عن الديوان الوطين  580بعد أن كان مليون مولود، 
  .2040مليون نسمة حبلول عام  57.8إىل أنه من املتوقع أن يصل عدد السكان اجلزائريني إىل ئيات لإلحصا

 1990وعلى غرار البلدان األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية، اخنفضت نسبة اإلعالة بشكل حاد بني عامي 
 2010بني عامي ازدادت بة ــيف املائة. غري أنه ال بد من اإلشارة إىل أن هذه النس 43.8يف املائة إىل  81.3، من 2015و
ة يف معدل املواليد، يف حني أن القوة العاملة منت بدرجة أقل يف املائة. ويعزى ذلك إىل زايدة كبري  40.4بقيمة  2015و

العمل، فإن سرعة النمو السكاين نسبيا. وهكذا، ويف الوقت الذي يكافح فيه البلد من أجل إجياد ما يكفي من فرص 
 حتدايت كبرية من حيث االحتياجات االقتصادية واالجتماعية.ستطرح 

سيما يف جمال اإلسكان. وبفضل الظروف االقتصادية املواتية للغاية خالل  ويطرح الضغط الدميغرايف حتدايت، ال
، متكنت اجلزائر من تلبية االحتياجات السكنية بربامج طموحة جدا لبناء املساكن. 2015إىل عام  2000الفرتة من عام 

 100، إىل بناء 1977ت يف عام ومسح الريع النفطي للبلد ابتباع سياسة إسكان استباقية. وهتدف وزارة السكن، اليت أنشئ
ألف وحدة سكنية يف السنة. وهكذا، ورغم عدم وجود إحصاءات حديثة عن الظروف املعيشية للجزائريني يف املدن، فإن 

 37.4، مقارنة بنسبة 1990يف املائة يف عام  11.8نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف موائل غري صحية مل تبلغ سوى 
 على سبيل املثال. املائة يف املغرب يف
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  :25الشكل 
 معدل اخلصوبة )عدد األطفال لكل امرأة(

 
 . (2017)املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمانة العامة لألمم املتحدة 

  :26الشكل 
 نسبة إعالة األطفال

 
 .(2017)املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمانة العامة لألمم املتحدة 
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 :27الشكل 
 (2015و 1990)اهلرم السكاين 

 
 .(2017)مصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمانة العامة لألمم املتحدة 

، ازداد 2015و 2010ي الفرتة بني عامي ففسكن االجتماعي دائماً  أولوية ابلنسبة للحكومات. كان اللقد  
يف املائة  2.2ر أمريكي، أي حوايل مليار دوال 24ارتفع إىل ما يقرب من اإلسكان )البناء والصيانة(. و  االستثمار العام يف

، 2003و 1999من الناتج احمللي اإلمجايل. وقد نفذت احلكومة برامج خمتلفة لبناء املساكن، إبعاانت عامة. وبني عامي 
 2010مليون بني عامي  1.1كن. وارتفع هذا العدد إىل ــــألف مس 490بلغ عدد املساكن اليت بُنيت بدعم من الدولة حنو 

  .2014و
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 سياسة السكن االجتماعي يف اجلزائر
، وهو عام االستقالل، وحىت عام 1962فمنذ عام  القصديرية:األحياء للتخلص من بذلت اجلزائر جهدًا كبريًا 

 أضعاف.  3.5، زادت احلظرية السكنية مبقدار 2008
، نفذت الدولة سياسة استباقية لبناء املساكن. وميكن تصنيف اإلعاانت اليت وضعتها هلذا األمر 2000ومنذ عام 

 إىل مخس فئات:
 إعاانت مقدمة ألسعار األراضي؛ •
 األراضي ابملرافق؛إعاانت لتجهيز  •
 إعاانت مباشرة لبناء مساكن اإلجيار االجتماعي؛ •
 سنة بدون فوائد؛ 20يف املائة من سعر املنزل على مدى فرتة  75إعاانت للبيع ابإلجيار: يدفع املستفيدون  •
 ختفيض ضريبة القيمة املضافة لبناء املساكن العامة. •

املساكن اإلجيارية العامة، املمولة من ميزانية الدولة، لألسر املعيشية  ‘1’وهناك مخسة أشكال من إنتاج املساكن: 
مساكن البيع ابإلجيار لألسر املعيشية اليت و  ‘2’مرة عن احلد األدىن لألجور(؛  1.5األقل رفاهًا )الدخل الذي يقل عن 

ن الرتقوية كسا املو  ‘3’وتطويره؛  أضعاف احلد األدىن لألجور، حتت إدارة وكالة حتسني السكن 6و 1,5يرتاوح دخلها بني 
لنفس فئة األسر املعيشية للبيع ابإلجيار، يف ‘‘ املدعم’’ما يسمى ابلسكن و  ‘4’العامة لألسر املعيشية ذات الدخل األعلى؛ 

، مت بناء ما 2010و 2000السكن الريفي، الذي يهدف إىل احلد من اهلجرة الريفية. وبني عامي و  ‘5’املناطق احلضرية؛ 
 499، إبطالق 2012-2005مخسية خالل الفرتة  ططألف وحدة سكنية كل عام. ومسحت عدة خ 170 سطةمتو 

اخلطة اخلمسية للفرتة قضي وحدة ريفية. وت 895 712وحدة حضرية و 1 402 787وحدة سكنية، منها  2 298
لف وحدة بني عامي أ 800، و2014مليون وحدة يف هناية عام  1.2توفري مليوين وحدة، مع تسليم ب 2010-2014
 .2017و 2015

 
 الصحة 5-2

فيما يتعلق ابلصحة، يتغري متوسط العمر املتوقع تغريا كبريا يف اجلزائر، ويرجع ذلك أساسا إىل حتسن الظروف 
 نيلجزائريزاد متوسط العمر املتوقع ل، 2015إىل عام  2000عاماً، من عام  15الصحية ومستوايت املعيشة. ففي غضون 

ن. ويف أفريقيا، ارتفع متوسط العمر املتوقع و ن واملصريو التونسيها الزايدة اليت حققسنوات، مثل املغاربة، ولكن ضعف  5.4
 سنة. 60.7سنة إىل  50.8من 

سنة. ويف املغرب، ارتفع العمر  65سنة إىل  61من  ،سنوات 4مبقدار املتوقع العمر الصحي  زاد متوسطقد و 
سنة إىل  59.1سنة، ويف مصر من  66.3سنة إىل  63.2سنة، ويف تونس من  65.3سنة إىل  58.8املتوقع الصحي من 

 سنة. 53.3سنة إىل  44.4سنة. ويف أفريقيا، زاد متوسط العمر الصحي املتوقع بنفس متوسط العمر املتوقع، من  60.8
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 :28الشكل 
 متوسط العمر الصحي املتوقع )ابلسنوات(

 
 .(2017)املصدر: منظمة الصحة العاملية 

األطفال، ما يعكس اخنفاضا يف عند نمو الحاالت أتخر وأخريا، جتدر اإلشارة إىل حدوث اخنفاض كبري يف 
 سوء تغذية األطفال. حاالت 

 :29لشكل ا
 انتشار حاالت أتخر النمو عند األطفال )النسبة املئوية(

 
 Classification international du fonctionnement du handicap et de la santé (2017) :املصدر

 1962وقد حتسن النظام الصحي يف اجلزائر بشكل كبري. ففي السنوات األوىل من استقالل البلد، بني عامي 
مولود حي، وكانت ألف لكل  180سنة، وبلغ معدل وفيات الرضع  50، مل يكن متوسط العمر املتوقع سوى 1972و

سع. مث اختذت الدولة اجلزائرية الفتية خطوات لعكس هذا االجتاه. وتشمل هذه منتشرة على نطاق وا األمراض السارية
، وبرانمج القضاء على املالراي، واشرتاط تطعيم مجيع الساريةالتدابري زايدة عدد املوظفني الطبيني، ومكافحة األمراض 

صحيًا يف السبعينات. ومن خالل ، أدخلت احلكومة الرعاية الصحية اجملانية وأنشأت نظامًا 1974األطفال. ويف عام 
. ساريةفاض كبري يف اإلصابة ابألمراض ال، ما أسفر عن اخن1992و 1982مجيع اجلهود، بدأ البلد حتوال وابئيا بني عامي 
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لتحسني ختطيط ونفذته ، وضعت احلكومة إصالحا للمستشفيات 2012و 2002وبعد عقد من العنف، بني عامي 
الرعاية وحتديث املستشفيات وإاتحة إمكانية أكرب للحصول على الرعاية يف املستشفيات العامة. ويف مواجهة الوضع الوابئي 
املتغري يف البلد، ال سيما مع تطور األمراض املزمنة، وملعاجلة أوجه القصور الكبرية يف النظام الصحي الوطين، اليت اعتربت 

ة، مت سن قانون صحة جديد يف عام يالصحمتخصصي الرعاية ة، سواء من قبل املستخدمني أو من قبل فعاليتها تقريبي
ففي  (.30الشكل ) 2015و 2000ويالحظ ابلفعل حدوث زايدة كبرية يف األمراض غري السارية بني عامي  .2018

نامجة عن األمراض غري السارية ومرض يف املائة من الوفيات ال 48.04، شكلت أمراض القلب واألوعية الدموية 2015عام 
 يف املائة. 5.8السكري 

تعزيز خدمات الصحة العامة من خالل جعلها أكثر سهولة ’’ووفقا لوزارة الصحة، يهدف هذا اإلصالح إىل 
ة يف وكفاءة، وحتسني استغالل قدرة القطاع اخلاص وتوفري الرعاية اليت ميثلها حىت ميكن املواطنني من احلصول على الرعاي

 ‘‘أفضل الظروف املمكنة.

 : 30الشكل 
 (النسبة املئويةسنة،  49-15)عبء األمراض حسب السبب 

 
 .(2017)الصحيني  ةاملصدر: معهد التقييم والقياس
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 الفقر وعدم املساواة 5-3

إىل الدراسة االستقصائية الستهالك األسر املعيشية لعام  نياملتعلقة بدخل اجلزائري (18)ميكن إرجاع أحدث البياانت
. وابلنظر إىل الظروف االقتصادية اليت سادت بعد ذلك التاريخ، ال سيما بفضل ارتفاع سعر برميل النفط، والسياسة 2011

 اخلطأ. للوقوع يفكبري خطر  فرتة أحدث دون إىل بياانت معدل الفقر ميكن إرجاع السخية للتحويالت االجتماعية، 

أن معدل الفقر املدقع، الذي يُعر ف أبنه نسبة السكان الذين يعيشون  2011وتبني الدراسة االستقصائية لعام 
يف املائة يف املغرب  3.1يف املائة يف تونس و 2يف املائة، مقارنة بنسبة  0.5دوالر أمريكي يف اليوم، هو  1.90على أقل من 

 1.90دل الفقر املعتدل، مقيساً بنسبة السكان الذين يعيشون بدخل يرتاوح بني (. وكان مع31)الشكل  2010يف عام 
 .2010يف املائة يف املغرب يف عام  15.4يف املائة يف تونس و 8.4يف املائة، مقارنة بنسبة  0.8دوالر،  3.20و

 3,550هذا الفقر املنخفض إىل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من يرجع اإلشارة، سبقت وكما 
، وإىل سياسة اجتماعية استباقية 2010دوالراً يف عام  4,463إىل  1990دوالراً من دوالرات الوالايت املتحدة يف عام 

 10.89و 1990لناتج احمللي اإلمجايل يف عام يف املائة من ا 8.96للغاية تستند إىل نظام حتويالت مباشرة وغري مباشرة متثل 
 يف املائة من ميزانية الدولة. 23، و2017يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  9. وبلغت 2010يف املائة يف عام 

  :31الشكل 

 (لنسبة املئويةابمعدل الفقر )

 
 .2017املصدر: البنك الدويل، 

إىل  1995يف عام  35.3وهكذا تقلص التفاوت يف الدخل بشكل كبري يف اجلزائر، واخنفض مؤشر جيين من 
 .35.8، حيث بلغ 2010وهذا املعدل أقل بكثري مما كان عليه يف تونس يف عام  .2011يف عام  27.6

                                                           
 .2010دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية بسعرها الثابت عام  (18)
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  :32الشكل 

 مؤشر جيين

 
 .2017املصدر: البنك الدويل، 

 

غري أن أوجه عدم املساواة بني اجلنسني ال تزال قائمة، ال سيما فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف سوق العمل. ففي 
يف املائة للنساء. وفيما يتعلق مبحو األمية، وبفضل  16.7، مل يتجاوز 2017يف املائة للرجال يف عام  73حني كان املعدل 

التعليم، ضاقت نسبة عدم املساواة. وارتفعت نسبة اإلملام ابلقراءة والكتابة الزايدة الكبرية يف فرص حصول الفتيات على 
وفيما يتعلق ابحلصول  .2008يف عام  0.96إىل  2002يف عام  0.92سنة من  24-15بني اإلانث إىل الذكور يف سن 

يف املائة  65.5ملدارس الثانوية على التعليم الثانوي، تقلص التفاوت أيضا إىل حد كبري. وبلغ املعدل اإلمجايل لاللتحاق اب
يف  102يف املائة للفتيان و 97.8، بلغت هذه النسبة 2011ويف عام  .1990يف املائة للفتيات يف عام  51.5للبنني و

املائة للفتيات. وأخريا، عندما يتعلق األمر مبتوسط العمر املتوقع، ال توجد أوجه عدم مساواة بني اجلنسني. ففي عام 
 سنة للرجال. 65.2سنة للنساء و 65.4توسط العمر الصحي املتوقع ، بلغ م2015
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 : 33الشكل 

 مؤشرات التكافؤ بني اجلنسني

 
 .(2017)، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي (2017)، البنك الدويل (2017)املصدر: مكتب العمل الدويل 

 خالصة 5-4

خلفض معدل املواليد،  استباقيةٍّ  بتحسن مستوايت املعيشة، وحتّسن فرص حصول املرأة على التعليم، وسياسةٍّ 
، بزايدة كبرية يف معدل ‘‘حتوال عكسيا’’ 2000بدأت اجلزائر حتوهلا الدميغرايف يف الثمانينات. غري أن البلد شهد يف عام 

وتشري التوقعات إىل أن عدد السكان قد  .2017و 2014املواليد، حيث سجل أكثر من مليون والدة سنواي بني عامي 
حىت اآلن من مواجهة التحدايت االجتماعية  البلد   ملواردُ اوقد مكنت  .2030مليون نسمة حبلول عام  53يصل إىل 

املتمثلة يف النمو السكاين الكبري. ومع ذلك، ومع اخنفاض الريع النفطي، والصعوابت اليت يواجهها البلد، مثل جريانه، يف 
إجياد ما يكفي من فرص العمل، فإن احلفاظ على املكاسب االجتماعية يتطلب إصالحات اقتصادية عميقة. وعالوة على 

امليزانية، كما أن يتسم بكثافة ذلك، فإن النموذج االجتماعي للجزائر، القائم على التحويالت االجتماعية واإلعاانت، 
إلعاانت، ومن شأن ذلك أن يتيح يف هناية على اإصالح دخال إصالحه رهان يف غاية األمهية. وتقوم احلكومة حاليا إب

 ضعف السكان من خالل نظام لإلعانة حمدد األهداف.املطاف ختصيص األموال العامة على حنو أفضل أل
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 الرسائل الرئيسية -6
لقد مسح ارتفاع  مل تتغري تبعية النمو االقتصادي لقطاع اهليدروكربوانت على مدى فرتة طويلة من الزمن. ●

اهلياكل األساسية الالزمة وتلبية االحتياجات النقص يف تدارك للبلد ب 2000أسعار النفط يف عام 
يف املائة  10االجتماعية الكبرية )مبا يف ذلك اإلسكان(، ولكن االستثمار اخلاص ظل ضعيفاً، حيث ميثل 

فقط من إمجايل االستثمارات. وال يزال تنويع االقتصاد، وصادراته، للحد من اعتماده على قطاع 
يا للبلد، يف سياق االخنفاض املستمر يف أسعار النفط، وكذلك يف اهليدروكربوانت، يشكل حتداي رئيس

 اإلنتاج.

يف املائة من الصادرات على مدى  95ترتكز الصادرات بشكل كبري على اهليدروكربوانت، اليت متثل  ●
دوالر، مع عدد قليل مليار ال تتجاوز الصادرات غري اهليدروكربونية ومشتقاهتا سوى  فرتة طويلة من الزمن.

منتج يف البلدان اجملاورة(. كما أن االقتصاد اجلزائري  200منتج مقارنة أبكثر من  100)جدا من املنتجات 
ع االقتصاد، جنبا إىل جنب مع تنوييسري غري مندمج بشكل جيد يف السوق األفريقية. وتنويع الصادرات 

 ولكن البلد ميكن أن يزيد ابلفعل صادراته، ال سيما يف جمال الزراعة.

بدأ البلد حتوله الدميغرايف يف الثمانينات، ولكن عدد الوالدات ازداد بشكل كبري يف السنوات األخرية،  ●
يطرح النمو  .2017و 2014حيث كان هناك أكثر من مليون مولود جديد كل عام بني عامي 

، يف سياق منوذج التنمية البطيء للبلد، حتدايت كثرية، سواء على صعيد إجياد فرص العمل أو السكاين
دوث حتسن ملحوظ يف حبلمكاسب اليت حتققت يف جمال التنمية البشرية، لاجلانب االجتماعي. وميكن 

م القائم رغم أن هذه املكاسب كانت مدفوعة ابإلنفاق العاأن تكون موضع شك مؤشر التنمية البشرية، 
 .االخنفاضعلى اجلباية البرتولية اآلخذة يف 

يعد معدل مشاركة  ال يزال إجياد فرص العمل، ال سيما للشباب والنساء، يشكل أولوية ابلنسبة للبلد. ●
املرأة يف سوق العمل أدىن املعدالت يف مشال أفريقيا، كما أن معدل بطالة الشباب، ال سيما بني اخلرجيني، 

تنمية القطاع اخلاص على قدر كبري من األمهية أكثر من أي وقت وتعد لى مستوى عال. يف حالة ركود ع
مضى إلجياد الوظائف الالزمة من حيث العدد واجلودة لالستفادة بشكل أفضل من رأس املال البشري 

صول للسكان اجلزائريني. وقد بذل البلد جهودا كبرية فيما يتعلق ابحلصول على التعليم، ما يسمح له ابحل
 على قوة عاملة مدربة تدريبا جيدا نسبيا.
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