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 تأثير جائحة كورونا على االنفاق العام في الجزائر

   1نال هانيمد. 

Dr.Manel Hani    

 Man_han1986@yahoo.fr  ،02البليدة جامعة أستاذ زلاضر "أ"، 

 ملخص:
ل جائحة كورونا، اليت أثرت سلبا على هتدف الدراسة اىل توضيح االجراءات ادلتعلقة باإلنفاق العام يف اجلزائر خال

االيرادات العامة بسبب اطلفاض الطلب العادلي على النفط و توقف العديد من النشاطات تلبية إلجراءات التباعد 
االجتماعي و احلجر الصحي   حيث أصبح من الضروري اختاذ اجراءات هتدف لرتشيد االنفاق العام و التقليل من 

و من خالل ،  2014ال الجراءات ضبط االنفاق منذ أزمة النفط يف ادلنتصف الثاين من عام التبذير و ذلك استكما
ىذه الدراسة حاولنا التطرق لالنفاق العام من الناحية النظرية و كذلك ضوابط االنفاق العام يف اجلزائر مث عرضنا أىم 

 االجراءات ادلتخذة للتحكم يف النفقات العامة اثناء جائحة كورونا.
 ضبط االنفاق العام. –فًنوس كورونا  –النفقات العامة : المفتاحية كلماتال

Abstract : 
This study  aims to clarify the procedures that related to public spending 

in Algeria during the Corona pandemic, which negatively affected public 
revenues due to the decrease in global demand for oil and the suspension of 
many economic activities in response to social distancing and quarantine 
procedures , for that, it became necessary to rationalizing spending and 
reducing waste , as a continuation of spending control since the oil crisis in 
2014. 
Key words: public spending- corona virus- public spending control.  

 : تمهيد-1

عرف العامل مؤخرا ظروفا استثنائية نتجت عن ظهور فًنوس كورونا الذي ادى اىل شلل كبًن يف النشاطات 
كما اثر  ،  بدرجات متفاوتةو  أدى اىل خسائر كبًنة للشركاتو  اثر على سلبا على مؤشرات النمو االقتصاديو  االقتصادية

اتباع االجراءات و  العادلي النامجة عن اغالق احلدود كذلك على اقتصاديات الدول بسبب االختالالت يف الطلب
 الصحية الوقائية .

                                                           
1
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و نتيجة للظروف اليت املتها جائحة كورونا فلقد عرفت أسعار النفط تذبذبا ىي االخرى شلا أثر سلبا على 
ية شح االيرادات القادرة على ىذا بدوره أثر على االنفاق العام يف اجلزائر سواء من ناحو  ايرادات اجلزائر من اجلباية البرتولية

الوقائية اليت و  كذلك من ناحية النفقات غًن العادية اليت نتجت عن ظروف االجرءات الصحيةو  تغطية النفقات العامة
 أدت اىل توقيف العديد من النشاطات .

 : من ىنا ضلاول من خالل حبثنا ىذا االجابة على السؤال التايلو 

  فاق العام في الجزائر للتكيف مع ظروف جائحة كورونا ؟ما هي االجراءات المتخذة لالن

 لالجابة على ىذا السؤال الرئيسي قمنا بتقسيم البحث اىل ثالث زلاور كمايلي:

 االطار النظري لالنفاق العام ؛ -

 األطر القانونية لالنفاق العام يف اجلزائر؛-

 .اجراءات ضبط االنفاق العام يف اجلزائر يف ظل جائحة كورونا -

 : االطار النظري لالنفاق العام -2

 ذلك من خالل آثارىا على التوازنات الكلية لالقتصادو  تعترب النفقات العامة أداة فعالة من أدوات السياسة ادلالية 
 : ضلاول من ىذا احملور تقدمي اجلانب النظري للنفقات العامة كمايليو 

رج من الذمة ادلالية لشخ  معنوي عام بقصد إشباع النفقة العامة ىي مبلغ خي تعريف النفقة العامة: 2-1
 حاجة عامة، ويتضح من ىذا التعريف أن أركان النفقة أو عناصرىا ثالثة ىي:

 استعمال مبلغ نقدي؛ -
 صدور النفقة من شخ  معنوي عام ؛- 

 .   (11، صفحة 2006)حسٌن، حتقيق مصلحة أو نفع عام -       

مع تطور دور الدولة من الدولة احلارسة اىل الدولة ادلتدخلة تطورت و  ة وتطورهتعكس النفقات العامة دور الدول
 .(55، صفحة 2009)خبابة، تطور مفهومها و  النفقات العامة

 أنواع النفقات العامة: 2-2

هبذه االدلام و ، يقوم ادلتخصصٌن يف ادلالية العامة بتقسيم النفقات العامة اىل تقسيمات متعددة وفقا دلعايًن متنوعة
التقسيمات لو أعلية كبًنة تظهر بسبب أن النفقات العامة ال تشكل يف رلموعها كال متجانسا بل خيتلف كل نوع عن 

)عبدالواحد، دون ذكر سنة النشر، صفحة كذلك تقسيم النفقات العامة اىل عدة انواع يسهل عملية الرقابة عليها ،  اآلخر
170) 
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، حيث تتنوع االغراض اليت تستهدف حتقيقها النفقات العامة: نهاتقسيم النفقات العامة حسب الغرض م -أ
 : (171_170)عبدالواحد، دون ذكر سنة النشر، صفحة  فمن ىذه الناحية تقسم النفقات العامة اىل

 التعليم ؛و  و تشمل النفقات الالزمة لتوفًن اخلدمات العامة كنفقات الصحة: نفقات اجتماعية-

مثاذلا النفقات اليت تنفق على و  النفقات العامة ادلخصصة لتحقيق أىداف اقتصادية نفقات اقتصادية: وتتضمن- 
 اقامة مشروع اقتصادي معٌن ؛

جعلو قادرا على أداء و  و تشمل النفقات اليت تتقرر من أجل ضمان سًن اجلهاز االداري للدولة: نفقات ادارية-
 اليت تدفع ذلم بصورة شهرية؛مثال ذلك مرتبات ادلوظفٌن و  الوظائف ادلنوطة بو بانتظام

 اذليئات احمللية ؛و  أقساط القروض العامة اليت تقرتضها الدولةو  ىي اليت يكون ىدفها أداء فوائدو : نفقات مالية -

اي ، خارجياو  تتضمن ادلبالغ ادلخصصة لالنفاق لغرض التسلح هبدف محاية اجملتمع داخلياو  نفقات للحماية: -
 عسكرية سواء لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع . أدواتو  ما يلزم من جتهيزات

: ظليز وفقا ذلذا ادلعيار ما بٌن النفقات العامة العادية والنفقات العامة تقسيم النفقات العامة حسب دوريتها -ب
 غًن العادية.

ذا االنتظام ، تلك النفقات اليت تتفق بشكل دوري ومنتظم سنويا دون أن يعين ىبالنفقات العامة العاديةويقصد 
 والتكرار ثبات مقدار النفقة أو تكرارىا باحلجم ذاتو، ومثاذلا الرواتب واألجور.

، ال تتميز بالدوريةو فيقصد هبا تلك النفقات العامة اليت ال تتكرر بانتظام: النفقات غير العادية )االستثنائية( أما
 قات الكوارث كالفيضانات والزالزل.فهي حتدث على فرتات متباعدة أو بصورة غًن منتظمة، ومثاذلا نف

وتتضح الفائدة من تبويب النفقات العامة على ىذا الشكل يف إرساء قاعدة ىامة يف رلال دتويل النفقات العامة، 
فالنفقات العامة العادية تتكرر بصورة دورية، شلا غلعل احلكومة قادرة على تقديرىا بدقة وتدبًن ما يلزم لتغطيتها من 

لعادية أما النفقات غًن العادية فهي حسب طبيعتها غًن متوقعة ومن مث فإنو ال ضرر من السماح للحكومة اإليرادات ا
 .(115-114، الصفحات 2005)شامية،  بتمويلها عن طريق اللجوء إىل اإليرادات غًن العادية

تقسيم النفقات العامة مبوجب ىذا ادلعيار يتم و : تقسيم النفقات العامة حسب الهيئة التي تقوم باالنفاق –ج 
 نفقات مركزية و  اىل نفقات زللية

انشاء و  كاالنفاق على تشييد الطرق،  منطقة ماو  ادلخصصة القليمو  تقوم هبا اذليئات احمللية النفقات المحلية: -
ات خدمو  ىي بذلك نفقات لتوفًن سلعو  الصحة يف ادلنطقة أو االقليمو  االنفاق على خدمات التعليمو  السدودو  اجلسور

 االيرادات ادلتحققة .و  ختتلف النفقات احمللية من اقليم اىل آخر تبعا لالحتياجاتو  لتطوير االقليم أو تلك ادلنطقة

اليت ختص  لتحقيق النفع العام لصاحل و  وىي تلك النفقات اليت تقوم هبا اذليئات ادلركزية: النفقات المركزية-
 .(102، صفحة 1999)اللوزي، ون استثناء أفراد اجملتمع يف كافة األقاليم أو ادلناطق د
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االساس ادلعتمد يف ىذا التقسيم ىو مدى مساعلة النفقات و : تقسيم النفقات تبعا لعالقتها بالثروة القومية -د
 : العامة يف تكوين رأس ادلال الثابت القومي

 للدولة مثل الرواتب ىي النفقات اليت تتكرر بصورة دورية لضمان تسيًن اجلهاز االداريو  :نفقات جارية -
 غًنىا ؛و  فوائد القروض ادلستحقةو  اخلدماتو  ادلشرتيات من السلعو  االجورو 

ىي النفقات  العامة اليت تساىم يف تكوين رأس ادلال القومي كاالنفاق للحصول على و  :نفقات رأسمالية -
 االنشاءات .و  األبنيةو  على األراضيو  اللوازمو  ادلعداتو  اآلالت

وفقا ذلذا ادلعيار تقسم النفقات العامة يف ىيكل و : فقات العامة وفقا لتأثيرها على توزيع الدخلتقسيم الن -ه
تتضمن النفقات من النوع األول و  نفقات أو مدفوعات حتويليةو  استثمار عامو  خدماتو  النفقات اىل نفقات على سلع

النفقات تأثًنا على الدخل القومي مساويا دلقدار  ذلذا النوع منو  االستثماريةو  السلع االستهالكية و  الرواتبو  االجور 
التغًن يف النفقات مضروبا مبضاعف االنفاق العام. أما النفقات التحويلية فهي نفقات مبثابة حتويل جلزء من الدخل من فئة 

 مثال ذلك االعاناتو  ال يرتتب عليها حصول الدولة بادلقابل على اي سلع أو خدماتو ، اىل أخرى يف اجملتمع
ان تأثًن ىذا النوع من النفقات العامة على الدخل يساوي مقدار و  النفقات التحويلية ادلاليةو  االقتصاديةو  االجتماعية

 (108-104، الصفحات 1999)اللوزي،  التغًن يف ادلدفوعات التحويلية مضروبا مبضاعف ادلدفوعات التحويلية .

اي بيان الضوابط اليت حتكم عملية ، مة غلب أن خيضع ذلالالنفاق العام قواعد عا: ضوابط االنفاق العام 2-3
 : (55-52، الصفحات 2014)خصاونة، ىذه القواعد ىي و  ىو ما يطلق عليها قانون االنفاق العامو  االنفاق العام

ة ىي ان تتجو النفقات العامة اىل أكرب قدر من ادلنفعة بأقل تكلفة شلكنة أو حتقيق أكرب رفاىيو : قاعدة المنفعة -
فادلنفعة العامة اليت هتدف الدولة اىل حتقيقها ختتلف عن ادلنفعة العامة بادلفهوم الضيق عند ، ألكرب عدد شلكن من اجملتمع

اظلا تتسع لتشمل مجيع و  الدخل العائد منوو  األفراد ـ أي أن فكرة ادلنفعة عند الدولة ال تقتصر على االنتاجية  احلدية
 ختفيض اذلدر من ادلوارد االقتصادية .و  زيادة انتاجية الفردو  الطاقة االنتاجية للمجتمعالنفقات اليت تؤدي اىل زيادة 

 االسراف يف االنفاق فيما ال مربر لوو  تتضمن ىذه القاعدة االبتعاد عن التبذير: قاعدة االقتصاد في االنفاق -
ب أن  م بأقل تكلفة شلكنة أي حتقيق ان ىذه القاعدة ضرورية لتحقيق قاعدة ادلنفعة القصوى فتحقيق أقصى منفعة غلو 

 أكرب عائد بأقل نفقة شلكنة.

يقصد هبا عدم صرف أي مبلغ من األموال العامة اال بعد و : قاعدة الترخيص المسبق من السلطة التشريعية -
قانون ويتم مناقشة ىذا نفقاهتا تصدر بو  ادلتضمنة ايرادات الدولةو  بالتايل فان ادلوازنة العامة للدولةو  موافقة اجلهة ادلختصة،

 اقرار ىذا القانون حتصل على ترخي  ادلوازنة العامة .و  بعد ادلوافقةو  القانون ىل السلطة التشريعية

قاعدة االقتصاد ال يتم اال من خالل ىذه القاعدة حيث أن غياب االجازة و  ان حتقيق قاعدة ادلنفعة القصوى
بالتايل يصبح من و  عدم التيقن من احلاجة الفعلية لالنفاق العامو  ادلسبقة للصرف يعين عدم وجود رقابة على الصرف

 الصعوبة حتقيق القواعد السابقة .
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بعد التطرق للجوانب النظرية ادلتعلقة باالنفاق العام ضلاول من : األطر القانونية لالنفاق العام في الجزائر -3
 : ذلك كمايليو  العام يف اجلزائر الضوابط القانونية لالنفاقو  خالل ىذا احملور توضيح ادلفاىيم

جويلية  7ادلؤرخ يف  17-84من القانون رقم  23وفقا للمادة : أقسام النفقات العامة في الجزائر3-1
 : ادلتعلق بقوانٌن ادلالية فان النفقات العادية للدولة تشمل مايلي 1984

 نفقات التسيًن؛ -

 نفقات االستثمار؛ -

 التسبيقات .و  القروض-

 : ع نفقات التسيًن يف أربعة ابواب ىيحيث جتم

 النفقات احملسومة من االيرادات؛و  اعباء الدين العمومي -

 ختصيصات السلطات العمومية؛-

 النفقات اخلاصة بوسائل ادلصاحل ؛-

 التدخالت العمومية .-

ول االعتمادات ال ختو  يف رلموعهاو  حيث ينبغي أن تربر االعتمادات الالزمة لتغطية نفقات التسيًن يف كل سنة
 . (17-84)القانون احلق يف جتديدىا للسنة ادلالية التالية، ادلفتوحة لسنة مالية معينة

وفقا للمخطط االظلائي السنوي  لتغطية نفقات االستثمار و  جتمع االعتمادات ادلفتوحة بالنسبة اىل ادليزانية العامة 
 : الواقعة على عاتق الدولة يف ثالث أبواب ىي

 مارات ادلنفذة من قبل الدولة ؛االستث -

 اعانات االستثمار ادلمنوحة من قبل الدولة ؛-

 .(17-84)القانون النفقات األخرى بالرأمسال-

ادلتعلق بقوانٌن  2018سبتمرب  2ادلؤرخ يف  15-18أي بداية سريان القانون رقم  2023أما ابتداء من سنة 
 : ادلالية فيتم تصنيف النفقات حبسب

 تقسيماتو ؛و  تكون ىذا التصنيف من الربنامجي: النشاط -

 أقسامها ؛و  يتكون ىذا التصنيف من ابواب النفقات: الطبيعة االقتصادية للنفقات-
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يتكون ىذا التصنيف من خالل تعيٌن القطاعات ادلكلفة بتحقيق األىداف حسب : الوظائف الكربى للدولة -
 الوظيفة ؛

يعتمد ىذا التصنيف على توزيع االعتمادات ادلالية على : تنفيذىاو  يزانيةاذليئات االدارية ادلكلفة باعداد ادل -
 ادلؤسسات العمومية.و  الوزارات

 : حيث تتضمن النفقات العامة حسب طبيعتها مايلي

 نفقات ادلستخدمٌن ؛ -

 نفقات تسيًن ادلصاحل ؛-

 نفقات االستثمار؛-

 نفقات التحويل؛ -

 أعباء الدين العمومي؛-

 يات ادلالية؛نفقات العمل -

 . (15-18)القانون النفقات غًن ادلتوقعة -

)بوجالل، يتم تنفيذ النفقة العامة يف اجلزائر عرب ادلراحل التالية مراحل تنفيذ النفقات العامة في الجزائر:  3-2
 :(259-243، الصفحات 2018

كن القول ان االلتزام ىو مصدر حيث مي، ىو االجراء الذي يتم مبوجبو اثبات نشوء الدينو  :االلتزام بالنفقة -
االلتزام احملاسيب الذي يعين و  ىو ما يؤدي اىل التمييز بٌن االلتزام القانوين هبذا ادلعىنو  النفقات قبل أن يكون اجراء لتنفيذىا

 ختصي  اعتماد من ادليزانية لتنفيذ النفقة .

 نفقة .ضبط مبلغ الو  ان موضوع التصفية ىو التحقق من وجود الدين :التصفية-

ىو عبارة عن قرار اداري يعطي مبوجبو األمر اىل احملاسب العمومي ادلخص  لدفع النفقة و  :األمر بالصرف -
 اال أهنا تبقى بدون قوة تنفيذية قبل صدور األمر بالصرف،، ان كانت تقر حق الدائن يف استيفاء دينوو  فالتصفية، ادلصفاة
فال ميكن مثال لؤلعوان الذين حتت سلطتهم القيام بو اال عن ، بالصرفيعترب األمر بالصرف اختصاص مطلق لآلمرين و 

 طريق تفويض رمسي بالتوقيع .

، ىو ادلرحلة احملاسبية يف تنفيذ النفقات العموميةو  ىو االجراء الذي يتم مبوجبو ابراء الدين العموميو  :الدفع -
اي ادلكلفٌن دون غًنىم ، حملاسبٌن العموميٌن ادلختصٌنحيث أن أوامر أو حواالت الدفع اليت يصدرىا اآلمرون ترسل اىل ا

ىي خاصة باخلطوة األخًنة يف جانب تنفيذ النفقات و  تعترب ىذه ادلرحلة من اختصاص احملاسب العموميو  بدفع مبالغها،
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صندوق لتسديد دور احملاسبٌن ىنا ال يقتصر فقط على اصلاز العمليات ادلالية ادلتمثلة يف اخراج النقود من الو  العمومية،
اذ يتمتعون يف ىذا اجملال بنوع من السلطة الرقابية على ، النفقات ادلقبولة من طرفهم للدفع بل دورىم أىم من ذلك

 احملاسبٌن العموميٌن .و  اليت تعترب احدى أىم نتائج تطبيق مبدأ الفصل بٌن اآلمرين بالصرفو  عمليات اآلمرين بالصرف

توجد عدة أنواع من الرقابة اليت تستهدف النفقات العامة سواء  : في الجزائر الرقابة على االنفاق العام 3-3
 نوضح ذلك فيمايلي:و  كانت مسبقة أو بعدية

: تتوىل وزارة ادلالية الرقابة االدارية على تنفيذ ادليزانية، حيث يقوم الرؤساء من الرقابة السابقة على النفقات -
مديري احلسابات على و  مراقبة موظفي وزارة ادلالية عن طريق ادلراقبٌن ادلاليٌنموظفي احلكومة مبراقبة مرؤوسيهم وكذلك 

األىم من الرقابة و  دتثل الرقابة السابقة اجلزء األكربو  عمليات ادلصروفات اليت يأمر بدفعها ادلختصون أو من ينوبون عنهم
الية ادلعمول هبا سواء كانت قواعد ادليزانية أو تكون مهمتها عدم صرف أي مبلغ اال اذا كان مطابقا القواعد ادلو  االدارية

من ادلرسوم  2حسب ادلادة و  ، (374-373، الصفحات 2010)عباس،  القواعد ادلقررة يف اللوائح االدارية ادلختلفة .
م ادلتمو  ادلتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا ادلعدل 1992نوفمرب  14ادلؤرخ يف  414-92التنفيذي رقم 

، فان الرقابة السابقة للنفقات ادللتزم هبا تطبق 2009نوفمرب  16ادلؤرخ يف  374-09مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم 
ميزانيات و  على احلسابات اخلاصة للخزينةو  ادليزانيات ادللحقةو  االدارات التابعة للدولة،و  على ميزانيات ادلؤسسات

ميزانيات ادلؤسسات العمومية  ذات و  سسات العمومية ذات الطابع االداريميزانيات ادلؤ و  ميزانيات البلدياتو  الواليات
 ميزانيات ادلؤسسات العمومية ذات الطابع االداري ادلماثلة .و  ادلهين و  الثقايفو  الطابع العلمي

غلب على احملاسب العمومي قبل قبولو ألية النفقة أن يتحقق من : رقابة المحاسب العمومي على النفقات -
 :(21-90)القانونمايلي 

 األنظمة ادلعمول هبا ؛و  مطابقة العملية مع القوانٌن –أ 

 صفة اآلمر بالصرف أو ادلفوض لو؛-ب

 شرعية عمليات تصفية النفقات ؛ -ج

 توفر االعتمادات ؛-د

 أن الديون مل تسقط أجاذلا ؛ -ه

 األنظمة ادلعمول هبا ؛و  ات عملية ادلراقبة اليت نصت عليها القوانٌنتأشًن  -و

 الصحة القانونية للمكسب االبرائي. -ز

تتلخ  يف اعداد و  يقصد هبا الرقابة االدارية الالحقة على احلساباتو : الرقابة البعدية على النفقات العامة -
يف كل وزارة أو مصلحة مبناسبة اعدادىا بفحصها للتأكد من  يقوم ادلراقب ادلايلو ، سنويةو  ربع سنويةو  حسابات شهرية

يضع عن كل ىذا تقريرا يرسلو مع احلسابات اىل ادلديرية و  مبراجعة دفاتر احلسابات ادلختلفةو  سالمة ادلركز ادللي للمصلحة
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على ادلخازن للتأكد من و  ينةتشمل أيضا جبانب الرقابة على احلسابات الرقابة على اخلز و  العامة للميزانية يف وزارة ادلالية
 . (374، صفحة 2010)عباس،  عدم وجود اختالسات أو سلالفات مالية

تعترب الظروف اليت نتجت عن جائحة كورونا ظروفا  اجراءات ضبط االنفاق العام في ظل جائحة كورونا: -4
من جهة أخرى شلا جعل من الضروري نق  يف االيرادات العادية و  شلا ترتب عليها نفقات غًن عادية من جهة، غًن عادية

 : اليت سنحاول التطرق اليها فيمايليو  اختاذ بعض االجراءات اليت فرضتها كورونا

 :تأثير جائحة كورونا على االقتصاد الجزائري 4-1

بالتايل اكتشاف ىذا الفًنوس و  19ادلعروف اختصارا بكوفيد و   م تشخي  أول حالة اصابة مبرض فًنوس كورونا
كذا درجة خطورتو أعلنت و  نظرا النتشاره السريعو  2019ة يف مدينة ووىان الصينية أواخر ديسمرب من سنة الول مر 

جائحة عادلية نظرا  2020مارس 11لتعلنو يف  2020منظمة الصحة العادلية حالة طوارئ صحية عادلية  شهر جانفي 
-129، الصفحات 2020)توايتية،  اء العاملالغًن متوقع يف عدد حاالت الوفيات يف معظم أضلو  للتزايد ادلتسارع

 2020فرباير  25. أما يف اجلزائر فتم االعالن  عن أول حالة مؤكدة لفًنوس كورونا ادلستجد يف (145
 .(2020)وكالة_االنباء_اجلزائرية، 

فالوتًنة ، يو قبل التطرق آلثار أزمة كورونا على االقتصاد اجلزائري البد من توضيح آثارىا على االقتصاد العادل
احلد من انتقاذلا اىل باقي و  ادلتسارعة النتشار فًنوس كورونا دفع االفراد اىل أن ميكثوا يف منازذلم دلنع انتشار العدوى بينهم

بشدة و  ادلطاعم تضررو  ىذا أدى اىل تراجع االستهالك بشكل ملحوظ كما أن قطاع اخلدمات مثل السياحة، الدول
تفاقم فجوة توزيع الدخل األمر الذي و  تزايد أزمة الديونو  ضعف الطلب الكليو  االصول باالضافة اىل اطلفاض أسعار
بالتايل الدخول يف دوامة و  الذي يعترب من أكثر النتائج ادلباشرة النتشار الفًنوسو  ادلستثمرو  أدى اىل فقدان ثقة ادلستهلك

ذلذا السبب من الصعب التنبؤ و  م يف الشعور بالقلقمن الرتاجع اىل جانب اهنيار أسعار النفط الذي أصبح العامل ادلساى
فاالنتشار السريع لفًنوس كورونا كان ضربة موجعة ، حبركة األسواق األمر الذي غلعل من الوضع العادلي أكثر سوءا

تعتمد و  حيث أن ىذه األزمة ستضفي زمخا على بعض التغيًنات اليت طرأت على االقتصاد العادلي، لالقتصاد العادلي
، (608-588، الصفحات 2021)معوشي، فعالية سياستها الحتواء العدوى و  ضرار على مدى سرعة احلكوماتاأل

فمثلما كان فًنوس كورونا معد على ادلستوى الصحي لؤلفراد فقد معد اقتصاديا بٌن البلدان ليشكل من خالل تأثر 
يف ىذا السياق توجد عدة قنوات يؤثر من و  ًن ادلتبادلاقتصادياهتا على مستوى زللي أزمة اقتصادية عادلية عرب قنوات التأث

 : (145-129، الصفحات 2020)توايتية، ىي و  خالذلا فًنوس كورونا على االقتصاد العادلي

تعطيل سالسل التوريد اىل اعاقة و  حيث تؤدي جائحة كورونا من خالل عرقلة االمداد :التبادل التجاري -
 ض العادليٌن ؛العر و  اضعاف كل من الطلبو  االنتاج

أسوأ أداء منذ اندالع األزمة و  قد طال تأثًنه على أسواق ادلال العادلية اليت شهدت اهنياراتو  :الترابط المالي -
 . 2008ادلالية العادلية عام 
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العرض العادليٌن من خالل خفض معدالت  و حيث أثرت اجلائحة على كل من الطلب :السياحة والنقل -
 غلق العديد من ادلطارات حول العامل .و  د العديد من الدولالرحالت بسبب غلق حدو 

منطقي دلعدل النمو الصيين، بؤرة و  لقد تراجعت معدالت النمو والطلب العادلي الناجم أساسا عن تراجع متوقعو 
حيث ، % من التجارة العادلية يف ادلنتجات الوسيطة20ال سيما أن الصٌن تستحوذ على ، االنتشار الرئيسي للمرض

% على أساس سنوي يف فيفري 2التنمية بأن صادرات الصٌن انكمشت بنسبة و  صرح مؤدتر األمم ادلتحدة للتجارة
لقد اطلفض عرض العمالة بسبب الوعكة و ، مليار دوالر 50صناعاهتا حوايل و  ىو ما يكلف مبدئيا دوال أخرىو  2020

 ين اضطروا لرعاية أطفاذلم نتيجة الغالق ادلدارسالصحية اليت أصابت العاملٌن بدءا من مقدمي خدمات الرعاية الذ
 لكن ىناك تأثًن أكرب من ذلك يقع على النشاط االقتصادي بسبب جهود احتواء ادلرضو  كذلك من جراء تزايد الوفياتو 
بالنسبة و ، اليت أدت اىل تراجع استخدام الطاقة االنتاجية، احلجر الصحيو  منع انتشاره من خالل عمليات االغالقو 
%  منذ االعالن عن انتشار الوباء يف الصٌن يف وقت 16تداعيات على قطاع النفط اطلفضت أسعار النفط بنحو لل

نظرا لرتاجع الطلب ، دعت بو األوبك اىل اجتماع عاجل لبحث تداعيات انتشار الفًنوس على مشهد الصناعة النفطية
 %15يف ختفيض مشرتياهتا من النفط اخلام بنحو  على النفط حيث أن العديد من معامل تكرير كربى يف الصٌن بدأت

 % مع ىبوط حاد ألسهم قطاع التجزئة8اطلفضت أسواق األسهم حيث ىوى ادلؤشر  الرئيسي لبورصة شنغهاي بنحو و 
 .    (332-310، الصفحات 2020)رحال،  النقلو 

ًن الفًنوس على االقتصاد احمللي، مبا أننا سنتحدث على تأثًن اجلائحة على االقتصاد اجلزائري علينا توضيح تأثو 
 : (145-129، الصفحات 2020)توايتية، فعلى  مستوى االقتصاد احمللي يؤثر الفًنوس من خالل ثالث قنوات 

 التسوقو  السياحة، النقل، ادلواصالت، اخلدمات، ذلك عرب اعاقة كل من االنتاجو : اعاقة النشاط االقتصادي-
حتولت اىل مدن أشباح كما حدث يف و  من ادلدن وضعت حتت حظر التجول حيث العديد، الطلبو  اضعاف العرضو 

 ايطاليا؛و  الصٌن

 القطاعات االقتصاديةو  اجراءات  احرتازية لقطاع الصحةو  دعمو  االحتواء: من انقاذو  تكاليف التصدي-
 بتكاليف باىضة؛ و  االجتماعيةو 

 السياحة.و  االنفاقو  ذلك اىل االحجام عن االستثماريؤدي و  عدم اليقٌن يضعفان الثقةو  فاالرتباك: اليقٌنو  الثقة-

 أما يف اجلزائر فيمكن تلخي  آثار اجلائحة يف النقاط التالية:

% من 60حيث تشكل ايرادات النفط ، تعتمد اجلزائر يف غالبيتها على احملروقات يف حتقيق ايراداهتا العامة -
أن ادلنحىن ادلتوقع استمراره بسبب صعوبة احتواء آثار ىذا  حيث، % من صادراهتا النفطية97و الناتج الداخلي اخلام

خطرا على اقتصادنا الذي يعاين من استنزاف االحتياطات بشكل متسارع منذ و  الوباء ىو تراجع حاد يف ايرادات البلد
 ؛(384-369، الصفحات 2020)بلفوضيل،  2014تراجع أسعار النفط عام 
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عالقة اقتصادية قوية مع الصٌن ستتأثر بفًنوس كورونا ادلستجد يف ادلدى اجلزائر على غرار الدول اليت ذلا  -
ادلؤسسات االنتاجية و  ان الصٌن ىي ادلمون األكرب للجزائر بالسلع فتوقف النشاط االقتصاديو  ادلتوسط خاصةو  القصًن

 يف الصٌن ؛

حظر السفر و  وباء كورونا شهدت السوق اجلزائرية حالة ركود تام نظرا لتقل  النشاط التجاري بسبب تفشي -
 الصٌن ؛و  تراجع احلركة التجارية مع تركياو  اىل العديد من الدول األوروبية

احملالت و  ادلطاعمو  حيث  م اصدار أمر بغلق كل ادلقاىي، أثر انتشار فًنوس كورونا على األنشطة التجارية وطنيا-
أي سلالف ذلذا االجراء ستسحب و  الفواكو(و  زلالت اخلضرو  تالبقاالو  ادلالبنو  باستثناء زلالت ادلواد الغذائية ) ادلخابز

 منو رخصتو؛

حيث  م تعليق كل انواع أنشطة نقل األشخاص بدءا باخلدمات اجلوية اىل ، أثر فًنوس كورونا على قطاع النقل-
 ؛(332-310، الصفحات 2020)رحال، النقل بالسكك احلديدية و  النقل الربيو  خدمات السيارات اجلماعية

تضررت العديد من األنشطة نتيجة توقف نشاطها استجابة لالجراءات التباعد االجتماعي ادلفروضة خالل  -
بالتايل تضرر و  كما اثر توقف النقل على حركة العمال،  الفنادق، قاعات احلفالت، جائحة كورونا مثل: احلمامات ادلعدنية

 فروضة .العديد من النشاطات كنتيجة حتمية لالجراءات الصحية ادل

 : االجراءات المتخذة في سبيل ضبط االنفاق العام في ظل كورونا 4-2

شلا سبق يظهر بوضوح التأثًن السليب للجائحة على النشاط االقتصادي سواء على مستوى الوحدات االقتصادية 
ذا يؤدي اىل ىو  وجدت اجلزائر نفسها يف حتمية تعويض بعض القطاعات ادلتضررة من جهةو ، أو على ادلستوى الكلي
من جهة أخرى البد من اختاذ اجراءات لضبط االنفاق العام يف ظل نق  االيرادات النامجة و  ارتفاع النفقات غًن العادية
لذا سنحاول ، تراجع النشاط االقتصادي بصفة عامة شلا يقلل من حجم الوعاء الضرييبو  عن اطلفاض أسعار النفط

 : بة لتلك الظروف فيمايليتوضيح تلك االجراءات اليت جاءت كاستجا

حيث ، االجراءات الصحيةو  ىذا ما حتمتو الظروفو  جاءت رلموعة من التسهيالت الرقابية على االنفاق العام -
ادلديرية العامة و  ( بٌن ادلديرية العامة للميزانية2020جوان  9ادلؤرخة يف  2995جاءت مراسلة مشرتكة)مراسلة رقم 

، التجارة، التعليم العايل: ادلالية( بعدم ادلطالبة باحلاالت ادلصفوفية لعدة قطاعات أعلها للمحاسبة ) التابعتٌن لوزارة
كذلك فيما خي  الصعوبات اليت   ، 2020جويلية  1ادلؤسسات العمومية اىل غاية و  الشؤون الدينية، الرياضةو  الشباب

، س االدارة بسبب احلالة الصحية االستثنائيةيواجهها اآلمرين بالصرف للمصادقة ادلسبقة على ميزانيتهم من طرف رلال
بصفة استثنائية من تقدمي زلاضر عمل عن أشغال اجتماعات اذليئات و  ففي ىذا االطار  م اعفاء اآلمرين بالصرف

أفريل  5الصادرة يف  672ىذا ما جاء يف مراسلة وزير ادلالية رقم و  ادلتداولة للمصادقة على ادليزانية للمراقبٌن ادلاليٌن
 ؛2020
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 % ما عدا نفقات ادلستخدمٌن50بنسبة  2020 م تكليف اآلمرين بالصرف بتخفيض نفقات التسيًن لسنة  -
 ادلوجهة دلناطق الظل و  جتميد االعتمادات ادلالية ادلتعلقة بالعمليات اليت يتم االنطالق فيها باستثناء ادلشاريع ادلعتمدةو 
تأجيل اقتناء و  مكافحة التبذير جبميع أشكالوو  شيد نفقات تسيًن ادلصاحليف ىذا االطار ترشيد النفقات العامة دتس تر و 

الوفود األجنبية يف اطار التبادالت الثنائية و  ادلساعلٌنو  كذلك تقلي  التكفل بادلدعوين،  أثاث ادلكتب اال لضرورةو  العتاد
نب سلتلف النفقات العمومية غًن ينصح بشدة استخدام تقنية التواصل ادلرئي عن بعد أي جتو  أو التظاىرات ادلختلفة

 الضرورية؛

اليت تزامنت مع و  ميزانية الدولة )و  كما أكد وزير ادلالية يف اطار أشغال حتضًن ادلشروع التمهيدي لقانون ادلالية  -
الذي  يف ظل الوضعو  التوترات ادليزانيتيةو  أكد على انو يف الظروف االستثنائية، آثارىا السلبية(و  استمرار جائحة كورونا

حيث سيتم ختصي  ادلوارد ، الصرامة  يف استشراف ادليزانيةو  يتميز بعدم اليقٌن فان تلك الظروف دتلي االلتزام باحليطة
االجتماعية للدولة باعتماد ترتيب تسلسلي ذلا حسب أولوياهتا  و  ادلتاحة على أساس بررلة واضحة لؤلنشطة االقتصادية

 : (1274)مراسلةرقم كالتايل

  مشاريع ، غًن القابلة للتقلي  ) نفقات ادلستخدمٌن، التعويضات، التحويالت لفائدة العائالتالنفقات
 االستثمار ذات األولوية ...(؛

 اعادة تقييم ادلشاريع ...(؛، اخلدمة العمومية ) تسيًن ادلصاحلو  النفقات ادلوجهة للمحافظة على مصاحل الدولة 
 يف حدود الغالف ادلايل ادلرخ  .و  أو النشاطات /و النفقات النامجة عن االجراءات اجلديدة 
 : الخاتمة -5

كان ذلا آثارا سلبية على االقتصاد العادلي نتيجة للعدوى ليس فقط على ،  يظهر جليا شلا سبق أن جائحة كورونا
شلا و  ادلستوى الصحي بل على مستوى العدوي من حيث اآلثار النامجة عنها يف ظل العالقات االقتصادية ادلختلفة

اجلزائر كذلك مل تسلم من و ، السياحةو  استوجبتو االجراءات الصحية اليت سببت شلال للعديد من القطاعات خاصة النقل
كذلك على االقتصاد اجلزائري ككل خاصة ان كورونا أثرت و  تلك األزمة حيث كان ذلا اثارا واضحة على سلتلف االنشطة

ذلك حتما سيؤثر على االنفاق العام  و  صدر الرئيسي اليرادات العامةالذي يشكل ادلو  على الطلب العادلي على النفط
حيث  م اختاذ اجراءات تساىم يف ترشيد االنفاق العام خاصة ان كورونا تسببت يف ارتفاع النفقات غًن العادية خاصة 

 حتسٌن الظروف الصحية الحتواء ادلرض .و  تلك ادلتعلقة بالتعويضات
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 فعالية الدور الرقابي لمجلس المحاسبة في ضمان الشفافية والمساءلة في ظل أزمة كوفيد
   1أمينة مرزوقط.د. 

Amina merzoug    

 amina.merzoug19@gmail.com،  01اجلزائر جامعة  كلية احلقوؽ، طالبة دكتوراه،

 ملخص:
جلسيمة على نظاـ الرعاية الصحية إىل على اقتصاديات العامل بأسره، فمن ادلخاطر ا 19أثرت جائحة كوفيد 

ادلصاعب االقتصادية الكارثية، وجملاهبة األزمة الصحية يقتضي إقرار خطط واسًتاتيجيات وتوفري العديد من ادلوارد ادلالية 
والقوانني  للوقاية من انتشارىا، األمر الذي يقتضي انفاقها بادلرونة والسرعة ادلطلوبة شلا يطرح صعوبة التقيد ببعض الًتاتيب

السارية ادلفعوؿ، وىذا ما ينجر عنو عدـ ضماف شفافية الطلب العمومي األمر الذي يًتتب عنو العديد من ادلخاطر 
ادلرتبطة بسوء استعماؿ ادلاؿ العاـ، وإمكانية تفشي بعض مظاىر الفساد وىو ما يتطلب مالءمة مقتضيات ادلساءلة 

د من تفعيل رقابة رللس احملاسبة باعتباره ىيئة عليا للرقابة البعدية على األمواؿ والشفافية ذلذا الوضع، و جملاهبة ذلك الب
 .العمومية

  الرقابة البعدية.، ادلاؿ العاـ رللس احملاسبة، ادلساءلة والشفافية، ،19جائحة كوفيد كلمات مفتاحية: 
Abstract:  

The Coved 19 pandemic has affected the economies of the world as a whole, 

from serious risks to the health system to catastrophic economic difficulties, to deal 

with the health crisis, plans, strategies and the provision of many financial resources to 

prevent its spread, which requires the necessary flexibility and speed , which makes it 

difficult to comply with certain existing regulations and laws, resulting in the inability 

to ensure transparency of public demand, resulting in many risks associated with the 

misuse of public funds, and the possibility of certain manifestations of corruption that 

require accountability and transparency requirements for this situation, and in response 

to, the oversight of the Court of Accounts as the supreme body for the remote control 

of public funds must be activated. 

Keywords: Coved Pandemic 19, Accountability and Transparency, Court of 

Account, Public Finance, Remote Control.  
 . مقدمة: 1

صحيا واقتصاديا، فتعطلت شبكات اإلنتاج وتقلصت  19تأثرت اجلزائر كغريىا من بلداف العامل جبائحة كوفيد 
حركة األمواؿ والعالقات التجارية شلا انعكس على االستثمارات فتوقفت ادلشاريع، وترتب عن ذلك خسائر فادحة، حيث 

صة، شلا تسّبب يف أزمة مالية عادلية؛ فجعلت جائحة كوفيد أّف معظم القطاعات تضررت سواء كانت عامة أو خا
رلتمعاتنا تشهد أوقاتا غري مسبوقة، فمن ادلخاطر اجلسيمة على نظاـ الرعاية الصحية إىل ادلصاعب االقتصادية الكارثية، 

 وأصداء ىذه األزمة سوؼ تكوف ملموسة لسنوات قادمة يف رتيع اجملاالت واألنشطة.
                                                           

1
 amina.merzoug19@gmail.com: اإليمايل: أمينة مرزوق، المرسل المؤلف  
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ذلذه األزمة على العديد من اجملاالت ورغم الظروؼ االقتصادية الصعبة اليت تعاين منها الدولة  ونظرا للوقع احلاد
فإّّنا اضطرت إىل توفري العديد من ادلوارد ادلالية للوقاية من انتشار الوباء، واليت تطلب انفاقها دوف مراعاة بعض النصوص 

نو أف يُعطل عملية اإلنفاؽ وصرؼ األمواؿ العمومية ىذا من جهة، القانونية كوف التقيد ببعض اإلجراءات القانونية من شأ
فإّف شفافية ادلعلومة  العديد من ادلخاطر ادلرتبطة بسوء استعماؿ ادلاؿ العاـ، وكما ىو معلـوويف ادلقابل فإنّو يتسبب يف 

هزة الرقابية )رللس احملاسبة( باعتبارىا ادلالية ادلرتبطة بعمليات اإلنفاؽ اذلامة جملاهبة األزمة ال ديكن أف تضمنها سوى األج
تتمتع باالستقاللية اإلدارية وادلالية، وعليو فإّف الرقابة البعدية اليت تؤمنها ىذه األخرية سيكوف ذلا دور ىاـ وفعاؿ يف 

حملتملة إحاطة األطراؼ ذات العالقة بالتجاوزات ادلسجلة من خالؿ تقدمي التوصيات اليت من شأّنا أف حتد من األزمات ا
أو حُتسن طرؽ إدارهتا، وكذا يف ردع ادلخالفني فضال عن ما حتققو يف الوقاية من مظاىر الفساد ادلايل، األمر الذي يدفعنا 

 إىل معرفة حقيقة الدور الرقايب جمللس احملاسبة وىل ُوفق يف حتقيق ادلساءلة والشفافية يف تسيري وانفاؽ األمواؿ العمومية.

 وغ اإلشكالية التالية:وعلى ىذا األساس نس
ما مدى فعالية مجلس المحاسبة في الحفاظ على األموال العمومية في ظل األزمة الوبائية وتداعياتها 

 االقتصادية؟
 ومن خالؿ ىذه اإلشكالية يتبادر لدينا عّدة فرضيات:

 ىل كاف ذلذه األزمة الوبائية تأثري على الدور الرقايب جمللس احملاسبة؟ -
 لمخالفات ادلكتشفة تربير باألزمة الوبائية؟ىل يكوف ل -
 ىل يكوف الستمرار األزمة الوبائية دور يف استمرار الفساد ادلايل؟ -

 ومعاجلة ىذه اإلشكالية يكوف ضمن زلورين: 
 احملور األوؿ: الدور الرقايب جمللس احملاسبة يف الظروؼ العادية.

 الرقابة ادلالية. احملور الثاين: تأثري األزمة الوبائية على فعالية
اعتمدنا يف دراستنا على ادلنهج الوصفي التحليلي باعتباره األنسب دلعاجلة ادلوضوع، من خالؿ حتليل ادلعطيات 

 واستخالص النتائج.

 الدور الرقابي لمجلس المحاسبة في الظروف العادية. .2
ولة دلمارسة أنشطتها حتقيقا للتنمية ومن ذتة تعترب األمواؿ العمومية األداة والوسيلة الفعالة اليت تعتمد عليها الد

حتقيق أىداؼ ادلصلحة العامة، والذي يكوف عن طريق التسيري العقالين لألمواؿ العمومية، غري أّف ىذا التسيري قد حييد 
ية، ولتفادي عن طريق العقالنية فُتهدر األمواؿ شلا يًتتب عنو ندرة يف الثروة ادلالية وىذا ما ينتج عنو األزمات االقتصاد

ذلك البد من إحكاـ الرقابة على األمواؿ العمومية، ويلعب رللس احملاسبة دورا فعاال يف ىذا اجملاؿ وقد حظي بًتقية 
وىذا ما نعاجلو ضمن النقطة األوىل، لنتطرؽ ضمن النقطة الثانية إىل  2020معيارية يف ظل التعديل الدستوري لسنة 

 مسى أىداؼ الرقابة ادلالية.اعتبار الشفافية واحلكم الراشد أ
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 .2222الترقية المعيارية لمجلس المحاسبة في ظل التعديل الدستوري لسنة - 1.2
تكتسي العملية الرقابية أمهية كبرية نظرا للدور الذي تؤديو يف احلفاظ على األمواؿ العمومية وتوجيهها الوجهة 

مظاىر الفساد، وقد أوىل ادلؤسس الدستوري ضمن التعديل الصحيحة شلا يسمح بتحقيق الرشادة يف اإلنفاؽ والوقاية من 
عناية خاصة جمللس احملاسبة الذي حظي بًتقية معيارية باعتباره ىيئة عليا للرقابة البعدية على 1 2020الدستوري لسنة 

 األمواؿ العمومية، 
ية وادلسامهة يف إصالح النظاـ سعيا إىل تطوير الشفافية يف تسيري األمواؿ العموم: معايير إضفاء الصفة العليا -أ

قد تضمنت ادلعايري الدولية لألجهزة العليا  2ادلايل، صلد ادلنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة ادلالية واحملاسبية )االنتوساي(
لى انشاء إىل ضرورة أف ينص الدستور ع 1977، كما أشار إعالف ليما ادلصادؽ عليو يف أكتوبر 3للرقابة ادلالية واحملاسبية

األجهزة العليا للرقابة، وعلى الدرجة الضرورية من استقالليتها، وعليو فإف معايري إضفاء الصفة العليا ىي دستورية اجلهاز 
 الرقايب واستقالليتو:

تناولت الدساتري اجلزائرية منذ االستقالؿ يف زلتواىا رللس احملاسبة كهيئة  دستورية مجلس المحاسبة:  -1-أ
، الذي تناولو ضمن الفصل 2020ة ادلالية، وقد حظي بًتقية معيارية ضمن التعديل الدستوري األخري لسنة عليا للرقاب

منو، ويُعد التكريس الدستوري  199الثاين من الباب الرابع ادلعنوف بػ "مؤسسات الرقابة" وخصو دبادة وحيدة ىي ادلادة 
و ادلؤّسسة باعتبارىا الدعامة األساسية يف احلفاظ على ادلاؿ العاـ، جمللس احملاسبة لداللة على ادلكانة اليت حتظى هبا ىات

دبوجب القانوف  1980وقد تعاقبت العديد من النصوص القانونية على تنظيمو وكاف أوؿ نص تنظيمي لو يف سنة 
نّو وضمن ، إاّل أ5ادلتعلق دبجلي احملاسبة  10/02ادلعدؿ وادلتمم باألمر  95/20، وينظمو حاليا األمر 4 80/05

فإنّو تضمن ما يوحي بأمهية ىاتو ادلؤسسة الرقابية حيث أنو أحاؿ تنظيمها إىل قانوف  2020التعديل الدستوري لسنة 
 عضوي، ويشكل ىذا ترقية معيارية مل حيظى هبا رللس احملاسبة سابقا.

مل الرقايب فإنّو البد أف حىت حيظى رللس احملاسبة بالنزاىة والشفافية يف العاستقاللية مجلس المحاسبة:  -2-أ
" رللس احملاسبة  2020من التعديل الدستوري لسنة  199/01يتمّتع باالستقاللية الاّلزمة، وىو ما نّصت عليو ادلادة 

ادلعدؿ وادلتمم ادلتعلق دبجلس احملاسبة فقد تضمن اإلشارة إىل دتتع  95/20مؤسسة عليا مستقلة"، كما أّف األمر رقم 
 03/02الستقالؿ الضروري ضمانا للموضوعية واحلياد والفعالية يف أعمالو حسب ما أشارت إليو ادلادة رللس احملاسبة با

أّف اجلهاز األعلى للرقابة  اعالف ليمامنو، وقد اعترب  28منو، كما يتمتع باالستقالؿ يف التسيري وىو ما نصت عليو ادلادة 
إعالف مكسيكو بشأف رتقاء إىل ادلستوى ادلطلوب، ويف ىذا الصدد أشار الذي ال ديكنو العمل وفقا ذلذا ادلبدأ ال ديكنو اال

أّف األجهزة العليا للرقابة ال ديكنها االضطالع دبهامها بصورة موضوعية وفعالة إاّل إذا كانت مستقلة عن  االستقاللية
 .6الوحدة اخلاضعة للرقابة ويف مأمن من التأثري اخلارجي

فإّف اختصاص  2020من التعديل الدستوري لسنة  199/01طبقا للمادة : يلالرقابة الالحقة اختصاص أص -ب
مفهـو  1977رللس احملاسبة ىو الرقابة البعدية على األمواؿ العمومية، وقد حّدد ادلؤدتر العريب األوؿ ادلنعقد يف سنة 
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لقانونية واالقتصادية واحملاسبية الرقابة ادلالية على أّّنا" منهج علمي شامل يتطلب التكامل واالندماج بني ادلفاىيم ا
واإلدارية، ويهدؼ إىل التأكد من احملافظة على األمواؿ العامة ورفع كفاءة استخدامها وحتقيق الفعالية يف النتائج احملققة 

، وحبكم أف رللس 7على أف يقـو هبذه ادلهمة جهاز مستقل ينوب عن السلطة التشريعية غري خاضع للسلطة التنفيذية"
بة ىو مؤسسة مستقلة مثلما مّت تبيانو أعاله فهو ديارس رقابة خارجية هتدؼ إىل التأكد من صحة العمليات ادلالية احملاس

 والبيانات احملاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية تسيري األمواؿ العمومية؛
حقة(، واليت تع ي الرقابة اليت تأ ي بعد تنفيذ وبالرجوع إىل الزمن الذي ديارس فيو رللس احملاسبة مهامو فهي رقابة بعدية)ال

،  8عمليات ادليزانية، واذلدؼ من ىذا النوع من الرقابة ىو التحقق من التنفيذ وكشف األخطاء والتجاوزات اليت حتصل
النفقات  كوف أنّو ال ديكنو شلارسة رقابتو أثناء مرحلة تنفيذ ادليزانية، وال ديلك صالحية شلارسة أيّة رقابة مسبقة على

العمومية، وإّّنا يتدخل بعد انقضاء السنة ادلالية بالزاـ اذليئات العمومية بتقدمي حساباهتا ألجل رقابتها بصفة دوري 
 .9ومنتظمة

 . الشفافية والحكم الراشد أسمى أهداف الرقابة2.2
إنفاقو وإىداره، وبالتايل يُعد نقص الرقابة على صرؼ األمواؿ العمومية أحد األسباب الرئيسية وراء اإلسراؼ يف 

فإّف تعزيز الشفافية يف إدارة وتسيري األمواؿ العمومية من شأنو أف حيافظ عليها، وقد أرجعت منظمة الشفافية العادلية 
السبب األوؿ يف استمرار نفشي الفساد يف الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا إىل نقص الشفافية وغياهبا يف بعض الدوؿ، شلّا 

زيد من االختالسات، وإىدار ادلوارد العامة شلّا أثّر سلبا على حتقيق األىداؼ التنموية يف تلك الدوؿ، وأف أزمة  نتج عنو ادل
، وىذا ما دفع بادلؤّسسات الدولية إىل التأكد من أّف 10ليست رلرد أزمة صحية واقتصادية إّنا أزمة فساد 19كوفيد 

 ؿ العاـ.احلكم الراشد ىو السبيل الوحيد للحفاظ على ادلا
 سبل تحقيق مجلس المحاسبة للشفافية والحكم الراشد:  -أ 

عّرؼ برنامج األمم ادلتحدة اإلّنائي احلكم الراشد على أنّو ينطوي على الكثري من الصفات منها الشفافية 
ت ادلساءلة وادلساءلة، وىو فعاؿ لتحقيق أفضل استخداـ للموارد ويضمن العدالة وسيادة القانوف، كما أّف تعميق فًتا

والرقابة وحتقيق فعاليتها ىو أساس احلكم الراشد وىو سبيل التوجيو الصحيح دلوارد الدولة ضلو التنمية من خالؿ تب ي 
، 11أفضل ادلمارسات بالشفافية، واإلفصاح وحتقيق ادلشاركة الفعالة بني كافة ادلؤسسات يف إدارة شؤوف الدولة واجملتمع

ادلسامهة يف حسن استعماؿ األمواؿ العمومية فإنّو من ادلهاـ الرئيسية ادلسندة لو ىو الرقابة  وحىت يتمكن رللس احملاسبة من
 اإلدارية والرقابة القضائية:

 الرقابة اإلدارية:  -1-أ

ادلعدؿ وادلتمم  95/20من األمر  06/01يباشر رللس احملاسبة صالحياتو اإلدارية طبقا دلا أشارت إليو ادلادة 
ق االطالع وسلطة التحري، وىذا ما جيعل رتيع اذليئات ادلعتمدة على ادلاؿ العاـ يف مزاولة أنشطتها ملزمة وادلتمثلة يف ح

بتقدمي حساباهتا جمللس احملاسبة والذي يباشر رقابتو بصفة تلقائية، وىذا ما دينحو سلطات واسعة للتحري والتحقيق 
ختصاصو اإلداري من خالؿ مراقبة نوعية تسيري اذليئات اخلاضعة والبحث بكافة الوسائل القانونية ادلمكنة، كما يباشر ا

لرقابتو وذلك بتقييم شروط استعماؿ ىذه اذليئات للمواد والوسائل ادلادية واألمواؿ العمومية، وتسيريىا على مستوى 



  فعالية الدور الرقايب جمللس احملاسبة يف ضماف الشفافية وادلساءلة يف ظل أزمة كوفيدفعالية الدور الرقايب جمللس احملاسبة يف ضماف الشفافية وادلساءلة يف ظل أزمة كوفيد  

 
24 

الوسائل واألمواؿ الفعالية والنجاعة واالقتصاد وذلك هبدؼ التشجيع على االستعماؿ ادلنتظم والصاـر جلميع ادلوارد و 
، ونظرا ألمهية ىذا النوع من الرقابة خاصة يف رلاؿ مكافحة الفساد فقد خّصص لو ادلشرع فصل كامال ضمن 12العمومية

 .73إىل  69ادلعدؿ وادلتمم وىو الفصل الثاين من الباب الثالث يف ادلواد من  95/20األمر 
 الرقابة القضائية: -2-أ
 بإصدار القرارات اليت تكوف قابلة للطعنية يباشر رللس احملاسبة صالحيات قضائية إضافة إىل الصالحيات اإلدار  

ادلعدؿ وادلتمم، وتتمثل ىذه الصالحيات يف مراجعة حسابات احملاسبني  95/20ألمر من  06وىو ما أشارت إليو ادلادة 
لألحكاـ التشريعية والتنظيمية ادلعموؿ العموميني من خالؿ التدقيق يف صحة العمليات ادلالية والتأكد من مدى مطابقتها 

هبا ىذا من جهة، ومن جهة أخرى تتمثل الصالحيات القضائية يف رقابة االنضباط يف رلاؿ تسيري ادليزانية وادلالية من 
خالؿ حتميل ادلسؤولية يف حالة سلالفة قواعد االنضباط يف رلاؿ تسيري ادليزانية وادلالية على كل مسؤوؿ أو عوف يف 

من نفس األمر  88سسات أو ادلرافق أو اذليئات العمومية اخلاضعة لرقابة رللس احملاسبة، وقد عمل ادلشرع يف ادلادة ادلؤ 
على ضبط األخطاء وادلخالفات  اليت تشكل خرقا صرحيا لألحكاـ التشريعية اليت تسري على استعماؿ وتسيري األمواؿ 

 من ذات األمر. 91خلزينة العمومية، إضافة إىل ادلخالفات اليت ذكرهتا ادلادة العمومية أو ادلسائل ادلادية اليت تلحق ضررا با
 نتائج الرقابة التي يتوصل لها مجلس المحاسبة:  -ب

إّف شفافية ادلعلومة ادلالية ادلرتبطة بعمليات اإلنفاؽ ال ديكن أف يضمنها سوى رللس احملاسبة باعتبار أّف الرقابة 
خري سيكوف ذلا دور ىاـ وفعاؿ يف إحاطة األطراؼ ذات العالقة بالتجاوزات ادلسجلة، ويف ردع البعدية اليت يؤمنها ىذا األ

ادلخالفني فضال عن التوصيات اليت من شأّنا أف حُتسن طرؽ إدارهتا وتسيريىا لألمواؿ العمومية، وذلك تأكيدا دلبادئ 
حتقيق ىدؼ أمسى ىو زتاية األمواؿ العمومية ومن احلكم الراشد من مساءلة و زلاسبة اجلميع دوف دتييز، كل ذلك بغية 

ذتّة حتقيق ادلصلحة العامة من خالؿ إقرار جزاءات قد تكوف رلّرد توصيات أو غرامات، وعليو فإّف أىم النتائج ادلًتتبة عن 
 العملية الرقابية اليت يباشرىا رللس احملاسبة تتمثل يف:

قدمي ادلقرر اقًتاحاتو وتوصياتو قصد حتسني فعالية ومردودية تسيري يًتتب عن مراقبة نوعية التسيري تالتوصيات:  -
راقبة، واليت تبلغ للجهات ادلعنية يف شكل مذكرة تقييمية، أو مذكرة استعجالية أو مذكرة مبدئية، واليت 

ُ
ادلصاحل واذليئات ادل

ط والقوانني والسياسات ادلعتمدة من شأّنا اف تساعد اجلهات ادلعنية على القياـ بالتصحيحات الالزمة ومراجعة اخلط
 وإعادة ترتيب األولويات

 يصدر رللس احملاسبة نوعني من القرارات قد تكوف مؤقتة أو ّنائية؛القرارات:  -
وقد تتضمن القرارات النهائية إّما توقيع غرامة مالية ضّد ادلتخلفني عن إيداع احلسابات كوف أّف الشفافية يف تسيري 
األمواؿ العمومية تقتضي مساءلة رتيع احملاسبني واآلمرين بالصرؼ من خالؿ إلزامهم بتقدمي احلسابات يف اآلجاؿ 

 ؛13احملّددة
احملاسب نقص ادلبلغ ادلايل أو صرؼ نفقة غري قانونية أو غري مربّرة، أو إيراد أو يف حالة ما إذا ُسجل على ذمة   

ادلعدؿ وادلتمم، وقد تتضمن القرارات النهائية إبراء  95/20من األمر  83/02غري زلصل وىذا ما ألشارت إليو ادلادة 
ىذا فيما خيص مراجعة احلسابات(، ذمة احملاسب إذا مل تسجل على مسؤوليتو أيّة سلالفة بصدد التسيري الذي مت فحصو)

وكذا احلاؿ بالنسبة لغرفة االنضباط يف رلاؿ تسيري ادليزانية وادلالية ىي أخرى تصدر قرارات ّنائية إّما باإلعفاء من ادلسؤولية 
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 ادلعدؿ وادلتمم، 95/20من ألمر  91و  88أو يتضمن غرامة مالية يف حق مرتكيب ادلخالفات ادلشار إليها يف ادلادة 
 وتكتسي ىذه القرارات الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات اجلهات القضائية اإلدارية.

 تأثير األزمة الوبائية على فعالية الرقابة المالية الثاني:العنوان الرئيسي  .3

لس احملاسبة إّف شفافية ادلعلومة ادلالية ادلرتبطة بعمليات اإلنفاؽ اذلامة جملاهبة األزمة ال ديكن أف يضمنها سوى رل
وعليو فإّف الرقابة البعدية اليت يؤمنها ىذا األخري سيكوف ذلا دور ىاـ وفعاؿ يف إحاطة األطراؼ ذات العالقة بالتجاوزات 

 .ادلسجلة، ويف ردع ادلخالفني فضال عما تقدمو من توصيات من شأّنا أف حتد من األزمات احملتملة أو حُتسن طرؽ إدارهتا

 خالل األزمة الصحية المالية النفقات .1.3
كانت اجلائحة يف الواقع فريدة من نوعها بناء على حجم االضطراب الذي أحدثتو يف البنية االجتماعية، 
االقتصادية والسياسية ألسلوب احلياة على مستوى العامل، والذي دفع باجلزائر على غرار العديد من البلداف إىل اختاذ رتلة 

شطة ووقف التنقل، وتقليص عدد ادلوظفني يف اإلدارات وغريىا من اإلجراءات اليت  من اإلجراءات كتوقيف بعض األن
كبدت احلكومة خسائر مالية كبرية، فاختاذ خطط العمل واالسًتاتيجيات الالزمة من طرؼ احلكومة جملاهبة األزمة الصحية  

ري إصلاز النفقات العمومية، ادلوجهة أساسا كاف ذلا انعكاسات مالية واستوجبت اختاذ العديد من القرارات االستثنائية لتيس
 ومدى السريعة والكواشف الواقية والكمامات الطبّية ادلعّدات اليت مّت إبرامها القتناء إىل القطاع الصحي والسيما الصفقات

رفت الفنية، وكذا ادلساعدة ادلقدمة للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة ضف إليها النفقات اليت صُ  للمواصفات استجابتها
لتغطية احلاجيات االجتماعية )ادلساعدات االجتماعية(، والذي تزامن مع تقلبات أسعار الصرؼ واألسهم وكذا أسعار 

 ادلواد الولية؛
نشاط اقتصادي  وعلى الوظائف على للحفاظ والقرارات ادلبادرات مضاعفة إىل اجلزائرية احلكومة الوضع ىذا دفع وقد

 من: أكثر اجلائحة دلكافحة ادلوجهة ادلالية ادلخصصات حجم لغب إذ الظروؼ، ىذه ظل معقوؿ يف
 ) دوالر مليوف 161) جزائري دينار مليار 20 ذلك يف دوالر، دبا مليوف 570 ضلو أي (جزائري دينار مليار 70

 فمليو 90  (جزائري دينار مليار 11.5 ختصيص مت كما الوباء، بسبب دخلها مصدر فقدت اليت ادلهنية للفئات سلصصة
 دينار آالؼ 10 إىل رفعها مت اليت ،) دوالرًا 50جزائري ) دينار آالؼ 6 بعالوة يتعلق فيما الداخلية لوزارة إضافية) دوالر

 161) جزائري دينار مليار 20 مبلغ ختصيص سيتم ذلك، إىل زلتاج، وإضافة مليوف 2.2 لصاحل) دوالر 80 (جزائري
 بسبب دخلهم مصدر فقدوا الذين وادلهنية االجتماعية والفئات العمل عن العاطلة األسر أرباب لصاحل) دوالر مليوف
 .14الوباء

 ادلعلومة شفافية فإنّو ولضماف كوفيد، ظل جائحة يف ادلالية بالرقابة ادلقًتنة التحديات من العديد على وعالوة
 ادلمنوحة وادلساعدات ادلنجزة الشراءاتو  حبجم النفقات ادلتعلقة مثال التفصيلية البيانات منها، ادلستفيدوف حيتاج ادلالية

 وتطبيقات بيانات قواعد احلاالت، من توفر يف العديد عدـ ظل يف خاصة هبا وادلنتفعني االجتماعية الفئات دلختلف
 اليت البيانات بتفصيل تقـو أف جيب واليت للقوائم ادلالية ادلتممة اإليضاحات إعداد حسن دور أمهية يطرح ما وىو إعالمية

 احلسابات. مراجعي قبل من القوائم تلك فهم يف تساىم أف شأّنا من
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 .نقص فعالية الرقابة خالل األزمة .2.3

كاف لألزمة الوبائية تأثري شامل على سلتلف األصعدة، وال يوجد رلاؿ مل يتأثر، حىت اّف اجلهاز الرقايب الذي ديثل 
رؼ األمواؿ ووجهتها احلقيقية، وقد واجو لتحقيق ذلك السند األساسي للوصوؿ إىل ادلعلومة الشفافة عن حقيقة ص

 حتديات مل تكن يف احلسباف خاصة أماـ ىذا النوع من األزمات اليت أثرت على العامل بأسره؛
كاف لوقع األزمة الوبائية تأثري واسع على العملية الرقابية ويظهر ذلك جليا فيما تأثر الجهاز ذاته باألزمة:  -أ

 يلي:
االنقطاع الكلي أو اجلزئي عن العمل، وذلك بسبب تدابري احلجر الصحي اليت  اضعة للرقابة:الجهات الخ -

 .15اختذهتا الدولة
التفاعل مع احمليط و اجراء عمليات الرقابة عن بعد كل ما كاف ذلك شلكن، ويف ىذه احلالة فإف  جهاز الرقابة: -

رتع أدلة شلا قد ال ديكن من  للمنهج احلضوريوفقا  قابعض عمليات التدقيق ال ديكن اجراءىا كما مت بررلتها مسب
، ويف مثل ىذه الظروؼ فإنو يتعني على ادلدقق)ادلراقب( تعزيز عملية التواصل مع اجلهة اخلاضعة للرقابة اإلثبات الكافية

 .16خبصوص اجياد أدلة إثبات كافية بديلة، والتأثريات احملتملة على رأي ادلدقق
 التحديات:  -ب

ذه الظروؼ فإّف األجهزة العليا تساىم يف إبقاء احلكومات وغريىا من األطراؼ اليت تدير ادلساعدات يف ظل ى
ادلتعلقة بالكوارث مسؤولة أماـ الربدلانات وادلواطنني وأصحاب ادلصلحة اآلخرين عن استخداـ ىذه ادلوارد العامة، رغم أنّو 

واطن من جهة ومن جهة أخرى احلد من التأثريات السلبية على يصعب حتقيق ادلعادلة بني ضرورة احملافظة على صحة ادل
 ادلستوى االقتصادي واالجتماعي، لذا فإّف رللس يواجو العديد من التحديات منها:

ضرورة بناء القدرات دلساعدة األجهزة العليا للرقابة على وضع خططها الرقابية واستجاباهتا حلاالت الكوارث وبالتايل  -
 .17أثناء احلاالت الشبيهةمرونة األجهزة 

تُعد مراجعة ادلستندات عن بعد من نواح عديدة شلاثلة دلراجعة ادلستندات يف ادلنشأة، مع بعض التحفظات الرئيسية،  -
راقبة، كما سيحتاج موظفو  أطوؿ بكثريفقد يستغرؽ األمر وقتا 

ُ
بالنسبة للمنشأة إلعداد ادلستندات وحتميلها إىل اجلهة ادل

  عة للرقابة إىل ختصيص الوقت الكايف لتحويل ىذه السجالت إىل صيغة قابلةاجلهة اخلاض
 .18(، كما ينبغي التعامل مع اجلهات اخلاضعة للرقابة دبرونةPDF -للمراجعة )مثل صيغة ادلستندات ادلنقولة

مثل يف عدـ توفر لدى تطرح مراحل العملية الرقابية وكذا عملية رتع البيانات بالنسبة لألجهزة الرقابية صعوبات، تت -
ن بعد يف ظل اإلجراءات االستثنائية اليت أقرهتا احلكومات ىذا من األجهزة البنية التحتية ادلالئمة للعمل عالعديد من ىذه 

دُتكن من  اخلاضعة للرقابة ال تتوفر على أنظمة معلومات مندرلةجهة، ومن جهة أخرى فإّف أغلب اجلهات)اذليئات( 
 سلتلف األجهزة الرقابية. إتاحة ادلعلومة إىل

توفر البيانات كذلك من التحديات ادلقًتنة بالرقابة ادلالية يف ظل األزمة، ىو أّف ضماف شفافية ادلعلومة ادلالية يتطلب   -
ة وادلساعدات ادلمنوحة دلختلف الفئات االجتماعية، يف ظل عدـ التفصيلية ادلتعلقة إما حبجم النفقات والشراءات ادلنجز 

 إعالمية. واعد بيانات وتطبيقاتتوفر ق
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ضف إىل تلك التحديات ما ديكن ذكره ضرورة إبالغ نتائج التدقيق يف الوقت ادلناسب وىو األمر الذي يكوف صعبا  -
       خاصة وأّف عملية رتع البيانات وإجراء ادلقابالت تستغرؽ وقتا أطوؿ شلا كاف عليو األمر يف الظروؼ العادية.       

              
 خاتمة: .5

ف رقابة األمواؿ العمومية ليست ىدفا يف حد ذاهتػما، ولكنػها عنػصر ضروري يف نظاـ يهدؼ اىل الكػشف يف إ
الػوقت ادلنػاسب عن كل سلالػفة للمعايػري ادلعموؿ بػها، وعن كل مػساس دببادئ مشروعػية اإلدارة ادلالػية وكفاءتػها وفعاليتػها 

اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، وعليو فإّف العمل الرقايب جمللس احملاسبة ىو  ر حػىت ديػكنواقتػصادىا يف وقت مبػك
إضفاء درجة تأكد يف القوائم ادلالية الصادرة عن اجلهات ادلشمولة بالرقابة، خاصة وأّف األزمة الوبائية كبدت الدولة كغريىا 

رؼ وإنفاؽ مبالغ مالية كبرية دلواجهة الوباء والذي كاف أحيانا ديكن أف نقوؿ زتلتها ص، من باقي الدوؿ خسائر مالية
 باتباع طرؽ سريعة الـ تراعى يف القوانني والتنظيمات ادلعموؿ هبا 

 ومن أىم النتائج اليت مّت التوصل ذلا:

الرقابية، ومع  التدقيق اليت يقًتحها رللس احملاسبة خالؿ السنة تقتضي القياـ بالعديد من العمليات لربنامج بالنسبة -
انتهاج األسلوب اجلديد يف الرقابة عن بعد من شأنو أف ُيساىم يف التقليل من تكاليف ادلصاريف اليت يتحملها اجمللس، 

 .ىامة نفقات بعد عن التدقيق عمليات توفر أف ديكنشلّا 

ومراقبة لغة اجلسد، ويف  ف،ادليدا على العمليات مباشرة مثل شيء يوجد فالادلباشرة  ادلالحظات استبداؿ ديكن ال -
 .معينة ظروؼ ظل يف نقائص أيضا االلكًتوين للتدقيقادلقابل 

 وأىم التوصيات ادلتوصل ذلا:

ينبغي إيالء العناية الالزمة لوضع اسًتاتيجيات فعالة دلراجعة البيانات عن بعد، على سبيل ادلثاؿ، بناء على عدد لذا -
سواء تعلق األمر دبراجعة كل البيانات ادلتاحة أخذ العينات ىو اخليار األفضل. السجالت اليت ستتم مراجعتها، قد يكوف 

 أو جزء منها،

ال تسمح ادلراجعات عن بعد بأسئلة متزامنة عند مراجعة ، في عين المكان وحيث أنّو على عكس ادلراجعة ادلستندية- 
 ة اليت سيتم طرحها خالؿ ادلقابالت عن بعد.، لذا جيب على ادلدقق تدوين ادلالحظات وكتابة األسئلالسجالت عن بعد

 وأف تقدـ ادلعلومات الالزمة.البيانات ادلالية على  19جيب على اإلدارة زلل ادلراقبة أف تنظر بعناية يف تأثري أزمة كوفيد  -
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 ع:والمراج اإلحاالت

                                                           
1

ادلتضمن إصدار التعديل الدستوري ادلصادؽ عليو يف استفتاء  30/12/2020ادلؤرخ يف  20/442ادلرسـو الرئاسي  - 
      . 30/12/2020ادلؤرخة يف  82، اجلريدة الرمسية عدد 01/11/2020

 جهزة العليا للرقابة )منظمة االنتوساي(، ادلوقع االلكًتوين:ادلنظمة الدولية لأل - 2
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/focus_areas/independence/Lima_BUC

FDSA.pdf.leH_2013_E25/02/2021,h 13:00.  
3 - Albert Jean-Luc, finances publiques, 9éme edition, edition Dalloz, Paris, 2015, p 

36. 
، ادلتعلق دبمارسة وظيفة ادلراقبة من طرؼ رللس احملاسبة، اجلريدة 01/03/1980ادلؤرخ يف  80/05رقم القانوف  - 4

 .14/03/1980، ادلؤرخة يف 10الرمسية عدد 
ادلؤرخة يف  39ادلتعلق دبجلس احملاسبة، اجلريد الرمسية عدد  17/07/1995يف  ادلؤرخ 95/20األمر  - 5

، اجلريد الرمسية احملاسبة سدبجل ، ادلتعلق26/08/2010ادلؤرخ يف  02 /10ادلعدؿ وادلتمم باألمر  ،23/07/1995
 .01/09/2010، ادلؤرخة يف 50عدد 

 مرجع سابق.اعالف مكسيكو(،  -ة لألجهزة العليا للرقابة )منظمة االنتوسايادلنظمة الدولي - 6
، دار الثقافة للنشر -دراسة حتليلية وتطبيقية -زتدي سليماف القبيالت، الرقابة اإلدارية وادلالية على األجهزة احلكومية - 7

 .129، ص 2010األردف،  -والتوزيع، عماف
ى ادلواؿ العمومية كأداة لتحسني التسيري احلكومي، ادلؤدتر العلمي الدويل حوؿ األداء عبد احلميد صرارمة، الرقابة عل - 8

 .138، ص 2005التميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوؽ والعلـو االقتصادية، جامعة ورقلة، مارس 
ستري، كلية احلقوؽ، جامعة وار أرلوج، رللس احملاسبة نظامو ودوره يف الرقابة على ادلؤسسات اإلدارية، مذكرة ماجن - 9

 .13و12، ص2006/2007منتوري قسنطينة، 
 منظمة الشفافية الدولية، للمزيد اطلع على ادلوقع: - 10
shighlight-global-2020-https://www.transparency.org/ar/news/cpi.le 

25/02/2021,h12:30 
 -2000)شعباف فرج، احلكم الراشد كمدخل حديث لًتشيد اإلنفاؽ العاـ واحلد من الفقر، دراسة حالة اجلزائر  - 11

 .10و 9، ص 2011/2012(، أطروحة دكتوراه، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة اجلزائر، 2010
يئات الرقابة العليا يف رلاؿ ادلالية العامة، مذكرة ماجستري، كلية احلقوؽ، جامعة عفاؼ دواعر، ادلركز القانوين ذل - 12

 .39، ص 2012/2013اجلزائر، 
الذي حيدد انتقاليا األحكاـ ادلتعلقة بتقدمي احلسابات  22/01/1996ادلؤرخ يف  96/56ادلرسـو التنفيذي رقم  - 13

 .24/01/1996 ، ادلؤرخة يف06جمللس احملاسبة، اجلريدة الرمسية عدد
 العريبّ  ادلركز يف اجلزائر، (19-ادلستجد)كوفيدخالد منو، التداعيات االقتصادية واالجتماعية جلائحة فريوس كورونا  - 14

 .07، ص 2020الّسياسات، قطر، يونيو  ودراسة لألحباث

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/focus_areas/independence/Lima_BUCH_2013_EFDSA.pdf.le
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/focus_areas/independence/Lima_BUCH_2013_EFDSA.pdf.le
https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2020-global-highlights.le
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 وباء انتشار من يةللوقا تكميلية تدابري حيدد ي، الذ2020/ 03/ 24 يف ادلؤرخ 20/70 رقم تنفيذي مرسـو - 15

  . 03/2020/  24، ادلؤرخة يف 16 الرمسية لعدد اجلريدة ،"ومكافحتو )- 19 كوفيد (كورونا فريوس
ادلنظمة العربية لألجهزة ، التحديات ادلتوقعة يف رلاؿ التدقيق ادلايل 19-تداعيات وباء الكوفيد سامي النويصر،  -16

 :وقع اإللكًتوين، ادل8ص، واحملاسبيةالعليا للرقابة ادلالية 
http://www.arabosai.org/Ar/upload/1594651100.pdf 

ادلنظمة العربية لألجهزة ، 19جاىزية األجهزة العليا للرقابة للتعامل مع الكوارث دبا يف ذلك كوفيد إدموند شوؾ،  -17
 ARABOSAI لػ: . نفس ادلوقع اإللكًتوين04واحملاسبية، ص العليا للرقابة ادلالية 

، وما بعده التداعيات قصرية وطويلة ادلدى 19-التدقيق عن بعد يف إطار كوفيد، رامرييزو كاري وي ليتزنبريغ ر  - 18
واحملاسبية، نظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة ادلالية معهد ادلدققني الداخليني مركز التدقيق يف الصحة والسالمة البيئية، ادل

 ARABOSAIلػ:  . نفس ادلوقع اإللكًتوين07ص 



      عىل القطاعات الاقتصادية الآاثر: احملورالسادس

 46 - 30ص 

 كتاب جامعي حول:

س تقرار الإقتصاد اجلزائري"91"صدمة جاحئة كوفيد   ، واثرها عىل اإ
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 في العالم سالسل اإلمدادات الغذائية  تأثير أزمة فيروس كورونا على

 2نمر ربيحةد.  ،1قارة ابتسامد. 
Dr. Kara Ibtissem, Dr. Rabiha nemer  

 Ibtissem.kara@cu-relizane.dz، جامعة غليزان  LARMHO-االفراد وادلنظمات سلرب ادارةأستاذة زلاضرة "أ"، 1
 ،جامعة غليزان ،-GMFAMIتسيري األسواق ادلالية باستخدام األساليب الرياضية واإلعالم اآليل سلرب أستاذة زلاضرة "أ"،  2

  Rabiha.nemer@cu-relizane.dz  

 ملخص:
لعب الغذاء واحلصول عليو دورا واضحا يف تصور مدى تأثري أزمة كورونا على رلتمعاتنا، خاصة مع ظهور صور رفوف 

ادلتاجر الكربى الفارغة يف وسائل اإلعالم الرئيسية، ويف ظل عدم التأكد من هناية تفشي ىذا الوباء سيظل يهدد سلسلة 
، وىذا ما شكل خطرا كبريا على األمن الغذائي والتغذية يف رتيع أضلاء العامل، خاصة الذين  اإلمدادات الغذائية العادلية

كانوا يعانون بالفعل من اجملاعة وسوء التغذية وبالنظر إىل أنو ال يوجد حاليا أي دليل على انتقال فريوس كورونا من خالل 
ار والسيناريوىات ادلستقبلية احملتملة ذلا، ارتأينا يف ىذه األغذية وتغليفها، ويف ظل زلدودية مناقشة ىذه ادلسألة واآلث

 الدراسة التطرق إىل جزء من ىذه القضية والذي يتعلق بسالسل اإلمداد الغذائية 
 المقدمة:

مليون شخص بفريوس كورونا،  3.5يف غضون أسابيع قليلة ظهر فريوس غري العامل أين مت تأكيد إصابة أكثر من 
ة إغالق وتوقف جزء كبري من نشاطنا االقتصادي العادلي، وظهرت أسوء أشكال الركود )فقدان ودخل العامل يف حال

 .)الوظائف، اإلفالس، تعطيل التعليم....

وقد لعب الغذاء واحلصول عليو دورا واضحا يف تصور مدى تأثري أزمة كورونا على رلتمعاتنا، خاصة مع ظهور 
ئل اإلعالم الرئيسية، ويف ظل عدم التأكد من هناية تفشي ىذا الوباء سيظل صور رفوف ادلتاجر الكربى الفارغة يف وسا

يهدد سلسلة اإلمدادات الغذائية العادلية، وىذا ما شكل خطرا كبريا على األمن الغذائي والتغذية يف رتيع أضلاء العامل، 
وجد حاليا أي دليل على انتقال فريوس  خاصة الذين كانوا يعانون بالفعل من اجملاعة وسوء التغذية وبالنظر إىل أنو ال ي

كورونا من خالل األغذية وتغليفها، ويف ظل زلدودية مناقشة ىذه ادلسألة واآلثار والسيناريوىات ادلستقبلية احملتملة ذلا، 
ارتأينا يف ىذه الدراسة التطرق إىل جزء من ىذه القضية والذي يتعلق بسالسل اإلمداد الغذائية من خالل معاجلة 

 كالية التالية:اإلش

 ما هي التأثيرات المحتملة ألزمة فيروس كورونا على سالسل اإلمداد الغذائية؟

 في إطار ذلك سيتم التطرق للمحاور التالية:

 مفهوم أزمة فريوس كورونا والتطور التارخيي النتشارىا :01المحور 

 سلسلة إمدادات األغذية يف ظل أزمة كورونا: 02المحور 

mailto:Rabiha.nemer@cu-relizane.dz
mailto:Ibtissem.kara@cu-relizane.dz
mailto:Rabiha.nemer@cu-relizane.dz
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 أزمة فريوس كورونا على السوق العادلية للسلع الغذائية آثار :03المحور 

 أهداف الدراسة:

 التعرف على أزمة فريوس كورونا 
 ادلرور على أىم احملطات التارخيية لتطور األزمة 
 اإلحاطة مبختلف التأثريات لألزمة على الطلب على األغذية وأسعارىا 
 حتديد مسار سلسلة اإلمداد يف ظل األزمة 
  األزمة على السوق العادلي للسلع الغذائيةمناقشة آثار 

 منهجية الدراسة:
لغرض حتقيق أىداف الدراسة حاولنا اعتماد ادلنهج الوصفي يف التعريف بأزمة كورونا و التسلسل الزمين النتشارىا، 

الل تأثريىا على مث استعنا بادلنهج االستقرائي حملاولة استخراج آثار األزمة على سالسل اإلمداد الغذائي العادلي من خ
 التدفقات التجارية وادلخزونات من جهة، وتأثريىا على الطلب وأسعار الغذاء من جهة أخرى.

 : مفهوم أزمة فيروس كورونا والمسار التاريخي النتشارها:01المحور 

 : مفهوم أزمة فيروس كورونا: 1-1
ماليني شخص يف العامل،  3اب أكثر من يعيش العامل اليوم زلاصرا من قبل فريوس نشأ يف الصني، وقد أص     

ومن ادلتوقع أن يتفشى ادلرض وميوت ادلزيد من األشخاص، شلا أدى إىل تعليق كل النشاطات ماعدا اإلمدادات األساسية 
اليت تأثرت تأثرا شديدا بسبب نقص األغذية واللوازم الطبية، شلا خلق خرابا يف كل ركن من أركان العامل، وأثقل اجلميع 

ء اإلغالق، فقد اهنار االقتصاد وبدأ أسوء أشكال الركود يضرب ضربتو )فقدان وظائف، إفالس، تعطيل التعليم...(، بعب
وقد نشأ ىذا  SARS-COV-2ولقد أطلقت اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات على الفريوس اجلديد اسم 

ة إال أعراضو، أين مت اإلبالغ عن أول حالة يف الفريوس يف منطقة ووىان الصينية، حيث مل يكن معروفا عنو يف البداي
 (husain, 2020, p. 11). 2019ديسمرب 

يف البداية رفضت منظمة الصحة العادلية االعرتاف بالفريوس كوباء عادلي، وبالتايل مل يتم توقيف الرحالت والسفر 
عدة حاالت خارج الصني، بدأ  وعليو انتشر الفريوس يف رتيع أضلاء العامل يف غضون شهر واحد، لكن بعد تسجيل

التساؤالت حول الفريوس وأعراضو ومسبباتو وطرق انتشاره، وألقى العامل بأسره اللوم على الصينيني واحلكومة الصينية 
خاصة بعد رفضها ألي تدخل أجنيب يف التحقيق يف أصل ىذا الفريوس ونشأتو، ومت التعريف بفريوس كورونا على أتو 

 ,husain)عدوى يسبب متالزمة تنفسية حادة مت تسميتها متالزمة الشرق األوسط التنفسية. فريوس خطري وشديد ال
2020) 

 : المخطط الزمني النتشار فيروس كورونا في العالم: 1-2



  يف العامليف العامل  سالسل اإلمدادات الغذائيةسالسل اإلمدادات الغذائية  ىىأزمة فريوس كورونا علأزمة فريوس كورونا علتأثري تأثري 
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شخصا، وفاق  236431مت التعرف على فريوس كورونا ألول مرة يف ووىان بالصني، وقد حصد أكثر من      
 ,husain) خص يف العامل، ويرد أدناه عرض زمين لظهور الفريوس يف سلتلف دول العامل:مالين ش 3عدد ادلصابني بو 

2020) 

: اإلبالغ عن أول حالة تعاين أعراض مشاهبة ألعراض اإلصابة بفريوس كورونا يف ووىان 2020ديسمرب  8
 بالصني.

ت مرضية معدية رلهولة : مت إبالغ مكتب منظمة الصحة العادلية بالصني عن رلموعة حاال2020ديسمرب  31
 السبب يف ووىان بالصني.

: اعالن منظمة الصحة العادلية حلالة الطوارئ للتعامل مع تفشي ادلرض شلا صلم عنو غلق سوق 2020جانفي  1
 ادلأكوالت البحرية يف ووىان. 

خلطر تفشي مليون دوالر امريكي دلساعدة البلدان ادلعرضة  75: منظمة الصحة العادلية تطلب 2020جانفي  5
 الفريوس.

 : أعلنت السلطات الصينية للفريوس كنوع جديد حتت مسمى فريوس كورونا ادلستجد.2020جانفي  7

 من عمره يف الصني. 60: تسجيل أول وفاة لرجل يف 2020جانفي  11

 : تأكيد أو حالة خارج الصني، يف تايالند.2020جانفي  13

 تحدة، اليابان وكوريا اجلنوبية.: وصول الفريوس للواليات ادل2020جانفي  20

 : إصابة أول طالب ىندي عائد من زيارة جلامعة ووىان.2020جانفي  30

 من الفليبني. 40: أول وفاة خارج الصني لرجل يف 2020فيفري  2

 : أول وفاة يف أوروبا، مت تسجيلها يف فرنسا.2020فيفري  14

توجيهية بشأن التجمعات واالىتمام بادلسافرين : أصدرت منظمة الصحة العادلية مبادئ 2020فيفري  17
ادلصابني بالفريوس، ووضع السلطات الصينية تشريعا يهدف إىل كبح شلارسة أكل األحياء الربية باعتبارىا ادلصدر احملتمل 

 للفريوس.

 بلدا مبعدات احلماية الشخصية. 21: قامت منظمة الصحة العادلية بتزويد 2020فيفري  20

: سجلت أول وفات يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وعقب ذلك أعلن عن فرض القيود على 2020فيفري  29
 السفر.

: أصدرت منظمة الصحة العادلية واالحتاد الدويل جلمعيات اذلالل األزتر والصليب األزتر 2020مارس  10
 توجيهات للوقاية ادلدرسية من ادلرض.

 بينما سجلت إيطاليا معدل وفيات أعلى من الصني. : مل تسجل الصني أي حالة إصابة2020مارس  19
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 : تأجيل دورة األلعاب األودلبية لطوكيو دلدة سنة.2020مارس  24

 وفاة. 51000مليون شخص، وبلغ عدد الوفيات  1: وصول عدد احلاالت ادلؤكدة إىل 2020أفريل  2

ختبارات الكشف عن الفريوس يف : يتحد قادة العامل لضمان احلصول العادل على لقاحات وا2020أفريل  24
 لقاء افرتاضي مع مدراء منظمة الصحة العادلية.

أشهر على إعالن منظمة الصحة العادلية لفريوس كورونا حالة طوارئ للصحة  3: مرور 2020أفريل  30
 ماليني مصاب حول العامل. 3العمومية ذات طابع عادلي، أين وصل عدد ادلصابني إىل أكثر من 

 النظام الغذائي العالمي في ظل أزمة كورونا:: 02المحور 

 : تأثير أزمة كورونا على التجارة العالمية للغذاء:2-1
 واألمراض بادلناخ ادلتعلقة للمشاكل الغذائية النظم تعرض أن إال، استثنائية تبدو احلالية الظروف أن من الرغم على

 أحداث بسبب مستقرة غري الغذائية النظم كانت ، فقدCOVID-19 أزمة من طويل وقت قبل جتربتو دتت قد
، 2008-2006 الغذاء وأزمة، واإليبوال السارس وتفشي، السبعينيات يف النفط أزمة مثل السابق يف سلتلفة وصدمات

 الشرقية أوروبا يف متصاعًدا وباءً  وأصبح العادلية السلع أسواق اضطراب يف اخلنازير زتى مرض تسبب إفريقيا يف فمثال 
 خنازيرىا من ٪ 37 فقدت، الصني مصدر(ىي وأكرب العادلية السوق ثلث )لديها العامل يف للخنازير منتج أكربوآسيا. 
 والتسويق الزراعي اإلنتاج على كبري سليب تأثري لإليبوال كان   (IPES, 2020) .2019 عام هناية حبلول

 إىل عوائق الوصول ادلزارعني واجو الطرق، قيود سببوب اإلنتاج البلدان األفريقية، فمن حيث لبعض التجارية واالقتصاديات
 زراعة يتم السبب مل ذلذا العاملة،  اليد يف نقًصا ادلناطق معظم كما واجهت   وادلبيدات، واألمسدة البذور مثل ادلدخالت

 يف غالًبا انتك الزراعية ادلناطق ألن اإلنتاج على بشدة الوباء يؤثر مل، ذلك ومع الزراعية، األراضي من ٪40 من أكثر
 .(Agrilinks, 2020) احلضرية الكثافات عن بعيدة جغرافية مناطق

 ضلو حتركت حيث احلكومات، لبعض الغذائية ادلواد جتارة سياسات غريت فقد احلالية COVID-19 أما أزمة
 ادلنتجات عدد ىعل احلفاظ ضمان ىو التصدير قيود البلدان لفرض الرئيسي والسبب الواردات، وتسهيل الصادرات تقييد

 أيًضا ذلا أن إال، القصري ادلدى على النتيجة ىذه إىل تؤدي ما عادةً  التصدير قيود أن من الرغم احمللية، وعلى السوق يف
 (Espitia, Rocha, & Ruta, 2020) السلبية: اآلثار بعض

 إىل يؤدي شلا مالًيا بادلزارعني سيضر شلا، احمللية األسعار اطلفاض إىل الصادرات على ادلفروضة القيود تؤدي، أوالً 
  .الصناعة يف احلوافز وتقليل احملاصيل إنتاج اطلفاض

  .الدولية األسواق يف دلكانتها بفقداهنا التنافسية ميزهتا البلدان ستفقد، ثانًيا

 تقليل يلوبالتا، العادلية يف السوق الثقة تقليل على ادلستوردين وتشجع ادلصدر مسعة التصدير قيود تقوض، ثالثًا
 . للمصدرين ادلستقبلية األعمال فرص وتدمري الدولية التجارة يف الثقة

 سلسلة يف مشاكل تسبب أن ميكن ادلطولة الوباء أزمة أن إال، حالًيا مرتفع العادلي الغذاء سلزون أن من الرغم على
 إنتاج لتقديرات وفًقا ريات سلتلفة.تأث إىل تؤدي أن ميكن واليت الصادرات، تقييد سياسات عن فضالً ، الغذائي التوريد
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 طن مليار 2.721 حوايل عن اإلبالغ مت فقد، ادلتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة عن الصادرة 2019 لعام احلبوب
 وفًقا .لألرز طن مليون 512 و للقمح طن مليون 763 و اخلشنة للحبوب طن مليار 1.44 من تتكون اإلنتاج من

 .2019 لعام شلاثالً  اخلشنة واحلبوب القمح إنتاج يكون أن ادلتوقع من ،2020لعام والزراعة يةاألغذ منظمة لتقديرات
 ,FAO) .19- من كوفيد القلق من الرغم على متوازنًا وضًعا العادلية احلبوب أسواق تتبع أن ادلتوقع من السبب، وذلذا

ارة األغذية شلا أدى إىل تعطيل سالسل التوريد، كل ىذا ال مينع من أن قيود التصدير أثرت بشكل كبري على جت،  (2020
فقد تسببت ىذه القيود يف ارتفاع األسعار العادلية للسلع الغذائية وأدت إىل تقليل كمية ونوعية الغذاء اليت يتم استهالكو، 

لتصدير إىل إضعاف حيث أن ادلستهلكني مل جيدوا ادلنتجات اليت ال يتم تصنيعها أو زراعتها زلليا، كما أدت القيود على ا
ادلنتجني حيث أهنم مل يستطيعوا العثور على ادلشرتين شلا أدى إىل تفوق العرض على الطلب وبالتايل ىدر ادلوارد إىل 
جانب اخلسائر االقتصادية. إضافة إىل ذلك ميكن أن تؤثر صدمة كورونا على التجارة من خالل سالسل القيمة العادلية 

(global value chainsاليت ) تستطيع يف نف  الوقت التخفيف من آثار األزمة أو زيادهتا من خالل النموذج 
 (Espitia, Mattoo, Rocha, Ruta, & Winkler, 2020) (:1ادلوضح يف الشكل)

 : المشاركة في سالسل القيمة العالمية وتأثير مختلف الصدمات على التجارة01الشكل 

 
 ى:ادلصدر: من إعداد الباحثتني اعتمادا عل

Alvaro Espitia, Aaditya Mattoo, Nadia Rocha, Michele Ruta, Deborah Winkler ; 2020 ;  
Trade and Covid-19: Lessons from the first wave ; VoxEU eBook ;CEPR Press.  مسرتجع   
      https://voxeu.org/article/trade-and-covid-19-lessons-first-wave  من:

عندما يتعرض البلد ادلصدر ألزمة يف اإلمداد، تكون صادرات القطاعات اليت تعتمد على ادلدخالت ادلستوردة 
رة أشد على احمللية، والعك  صحيح عندما تصيب األزمة جانب العرض، بينما يكون التأثري يف البلد الشريك بصو 

القطاعات اليت تصدر ادلواد الوسيطية إىل ذلك البلد. من وجهة نظر ادلصدر، ميثل التصور األول فوائد التوزيع من خالل 
سالسل القيمة العادلية يف ظل أزمة زللية، بينما يتعلق التصور الثاين والثالث باألزمات اخلارجية إما يف ادلنبع أو ادلصب 

 (Espitia, Mattoo, Rocha, Ruta, & Winkler, 2020) سل اإلمداد.الذي ميكن أن يعطل سال

 : التدفقات التجارية للسلع الغذائية في ظل أزمة كورونا:2-2

https://voxeu.org/article/trade-and-covid-19-lessons-first-wave
https://voxeu.org/article/trade-and-covid-19-lessons-first-wave
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من الصادرات العادلية للسلع الغذائية، وتتوقف كيفية  %66دتثل اخلمسني دولة األكثر تأثرا بأزمة كورونا حوايل 
تجات الغذائية ادلختلفة يف ادلدى القصري على ما تنتجو ىذه البلدان، أما يف ادلدى تأثري أزمة كورونا على إمدادات ادلن

ادلتوسط والطويل فإن األثر سيتوقف على جغرافية انتشار الفريوس عرب البلدان، وعليو ستتغري رلموعة األسواق احملتمل 
 ايل يوضح ذلك:تغريىا شلا يشري إىل احلاجة إىل ادلراقبة ادلستمرة لألوضاع، والشكل ادلو 

 11-: الواردات الدولية من الخمسين دولة األكثر إصابة بالكوفيد02شكل

Source : Alvaro Espitia, Nadia Rocha, Michele Ruta ; 2020 ; Covid-19 and Food 
Protectionism :The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food 

Markets ; Working Paper 9253 ; World Bank. http://hdl.handle.net/10986/33800 

 %51.8إىل  %38.3من  لقد ارتفعت حصة الصادرات العادلية من قبل البلدان اخلمسني األكثر تضررا باألزمة
تون، أما الزيوت النباتية واحليوانية والفواكو الطازجة واللحوم فقد يف ادلنتجات الغذائية مثل: احملاصيل ادلنشطة، وزيت الزي

 .%75أصبحت 

بالنسبة للمواد األساسية مثل احلبوب، ميثل اإلحتاد األورويب، كندا وأسرتاليا )اليت تعد من بني االقتصاديات العشرة 
من  %62.6من اجلاودار و  %66.1من الصادرات العادلية من الشوفان و  %91األكثر تضررا من أزمة كورونا( 

 %75.9من الصادرات العادلية من الدقيق و  %70من القمح وادللني، بينما دتثل الو.م.أ أكثر من  %42.1الشعري و 
 (Ruta ،2020، و Espitia ،Rochaمن حبوب الذرة الرفيعة.  ) %77.18من اللحم و 

ن اإلمدادات العادلية من األرز، اإلحتاد األورويب م %24ومن بني كبار مصدري احلبوب صلد تايالندا اليت دتثل 
 %13.9، الربازيل اليت دتثل صادراهتا من الذرة %21.14حبصص من الصادرات العادلية من القمح والشعري ترتاوح بني 

ت من الصادرات العادلية دلنتجا %25ودتثل الو.م.أ واإلحتاد األورويب والصني أيضا أكثر من  من إرتايل الصادرات.
غذائية أخرى مثل اللحوم واجلنب واحلليب واألمساك، كما دتثل بلدان متضررة أخرى مثل اإلكوادور واندونيسيا والربازيل 

، زيت جوز %31.8، زيت النخيل%48.7وماليزيا حصة كبرية من اإلمدادات العادلية من احلمضيات: ادلوز
 .%46.6اذلند

دات الغذائية نتيجة أزمة كورونا أعلى بالنسبة للبلدان اليت تعتمد على سيكون التأثري السليب لالضطرابات يف اإلمدا
 ادلعطيات سالفة الذكر: 01األغذية ادلستوردة من البلدان اخلمسني األوىل األكثر تضررا باألزمة، يوضح اجلدول 

http://hdl.handle.net/10986/33800
http://hdl.handle.net/10986/33800
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مستوى : تركيز واردات البلدان النامية من األغذية من البلدان األكثر تضررا بالفيروس حسب 01جدول

 االعتماد على هذا الغذاء
  عتما  منخفض  عتما  متوسط  عتما  عايل 

 69.4 71 77.5  حلبو 

 59.7 63.2 72  لبيض

 56.1 64 57.7  ألمسا 

 72.2 77.1 74.8 خضر  فو كو طا جة

 67.2 78.9 44  لبقوليا 

 70 74.3 78  للحو 

 75.8 68.9 89.6  دلكسر    مشتقاهتا

 49.6 55.8 58.5  لزيو 

 24.1 42.8 54.1  حملاصيل  دلنشطة

 48.8  37.1  لسكر

 78.5 71.5 75.3  يو  نباتية  حيو نية

  
Source : Alvaro Espitia, Nadia Rocha, Michele Ruta ; 2020 ; Covid-19 and Food 

Protectionism :The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food 
Markets ; Working Paper 9253 ; World Bank. http://hdl.handle.net/10986/33800 

ستكون البلدان النامية ادلعتمدة على الواردات من األغذية عرضة بشكل خاص لصدمات اإلمداد يف السلع 
ة من األرز والقمح والذر  %95دولة نامية أكثر من  12األساسية مثل احلبوب، اللحوم والفواكو الطازجة، حيث تستورد 

من ادلصدرين الثالثة األكثر تضررا بالفريوس، من بني ىذه الدول صلد بوتسوانا، ادلكسيك، جامايكا، غامبيا، البوسنة 
 واذلرسك، أنغوال، ليزوتو.

 : تأثير أزمة كورونا على السوق العالمية لألغذية:03المحور 

: تأثير األزمة في الطلب على الغذاء:3-1  
-2019( على ارتفاع يف سلزونات احلبوب لسنة )FAOعة لألمم ادلتحدة )أكدت منظمة األغذية والزرا

ويعود ىذا االرتفاع  ،(FAO ،2020) (2021-2020(، كما أشارت إىل استمرار ظلو ىذه ادلخزونات )2020
ط االستهالكية والشرائية بسبب أزمة كورونا يف ادلخزونات إىل اطلفاض الطلب على الغذاء والذي كان نتيجة لتغري األظلا

اليت أثرت بشكل كبري على استرياد وتصدير السلع الغذائية والشركات والعمالة وإنتاج ادلواد الغذائية وأسعارىا، إضافة إىل 
 (MOULOUDJ, BOUARAR, & FECHIT, 2020) زيادة الوعي العام بكل ىذه التغريات.

 

http://hdl.handle.net/10986/33800
http://www.fao.org/
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 (2020 أفريل إلى غاية 2020-2010/2011-2001(العالم  في ومخزونها دامهاواستخ الحبوب : إنتاج03شكل 

 
 على وآثاره ) 19-كوفيد( كورونا فريوس ، مرض2020ادلتحدة،  لألمم والزراعة األغذية : منظمةالمصدر

 القاىرة. االستجابة؟، تكون كيف  :أفريقيا ومشال األدىن الشرق منطقة يف الغذائي األمن
https://doi.org/10.4060/ca8778ar 

ومع إنقطاعات سالسل التوريد والتعليمات الصارمة للتباعد االجتماعي واحلجر الصحي يف العديد من دول 
التنقل، وكان ىذا العامل، تغري تفكري ادلستهلكني ضلو األكل يف ادلنازل والبحث عن طرق اقتناء الغذاء دون االضطرار إىل 

أول التغريات اليت حدثت على مستوى السلوك الشرائي لألفراد، مث تلتو عدة تغريات يف سلوكو االستهالكي أثرت على 
الطلب الغذائي والذي أصبح خيتلف حسب سعر ادلواد الغذائية ومستوى دخل ادلستهلكني واحلالة االجتماعية والقيود 

  (Bakalis, Valdramidis, Argyropoulos, & al, 2020)  ات اإلنفاقالزمنية والعادات الشرائية وعاد

وأدى إىل ادللل األمر الذي دفع الناس إىل التوجو ضلو  لقد أدى تفشي فريوس كورونا إىل وقف الروتني اليومي
األطعمة الغنية بالكربوىيدرات والسكريات اليت ترفع من ىرمون السريوتونني الذي جيعلهم يشعرون بالسعادة واالجيابية 

 ,Muscogiuri, Barrea, Savastano, & al) .ويتمكنوا من التغلب على الطاقة السلبية اليت نشأت عن احلجر الصحي
2020) 

ورغم اطلفاض عدد الزيارات للمتاجر إال أن اإلنفاق على ادلواد الغذائية قد ارتفع بالرغم من التذبذب يف توفر 
العديد من ادلنتجات الغذائية األساسية كالدقيق واليت أصبحت تستهلك مبستويات أكرب شلا كانت عليو قبل إجراءات 

خشية نفاذىا، كما زاد توجو ادلستهلكني ضلو شراء الوجبات اجلاىزة مع التوصيل  اإلغالق نتيجة دليل األسر إىل ختزينها

https://doi.org/10.4060/ca8778ar
https://doi.org/10.4060/ca8778ar
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 بسبب احلجر، كما يرجع أيضا التذبذب يف توفر بعض األغذية إىل عدم وجود التغليف بسبب غلق ادلصانع.
(Shahidi, 2020) 

ع الطلب على البيض يف وصلد أن األزمة أدت إىل ارتفاع الطلب على بعض األغذية دون غريىا، فمثال ارتف
يف الدول األوروبية بينما اطلفض  %76، ارتفع الطلب على اخلبز بنسبة 2020منذ مارس  %40األرجنتني بنسبة 

الطلب على ادلشروبات الكحولية بعد شهر واحد من انتشار الوباء، كما أن ادلخاوف بشأن تأثريات أزمة كورونا بعيدة 
لى حد سواء، ألن سلوك ادلستهلكني يف شراء األغذية قد تغري بسبب تغري قدراهتم ادلدى وتشمل قضايا صحية ومالية ع

الشرائية بسبب الركود االقتصادي، كما أنو تغري بسبب رغبتهم يف استهالك األغذية الصحية دون جتاوز ادليزانية 
ولقد ، (Hughes, 2020) االعتيادية، فقد توجهوا ضلو استهالك اخلضر والفواكو، ادلكسرات واحلبوب الكاملة

أكدت العديد من الدراسات ىذه التغريات يف األظلاط االستهالكية بسبب أزمة كورونا من بينها دراسة أجراىا رلل  
( ودراسة أخرى يف CREA,2020شخص ) 29000( على CREAاألحباث الزراعية واالقتصادية بايطاليا )

رجل وامرأة  1500آخر بفرنسا على  (، واستطالعDebroff,2020مستهلكا ) 630الو.م.أ على 
(IFIC,2020 كلها أثبتت عدة تغريات يف األظلاط االستهالكية والعادات الشرائية، ومبا أن للمستهلكني دور رئيسي ،)

يف سلسلة اإلمدادات الغذائية فإن ىذه التغريات أثرت بشدة على سلسلة اإلمدادات من حيث أسعار ادلواد الغذائية 
(EDP,2020األ ) مر الذي ينعك  سلبا على األمن الغذائي الذي أصبح واردا جدا يف عدة مناطق بسبب ىدر

 (Aday & Aday, 2020) األغذية نتيجة غلق ادلطاعم وادلدارس وتوقف الشغل وغياب مصانع التغليف واحلفظ.

ائي وأثرىا يف وسنعرض فيما يلي لبعض األشكال حول التغريات اليت مت رصدىا يف السلوك االستهالكي والشر 
 الطلب على الغذاء:

 : تغيير عادات األكل بسبب أزمة كورونا04شكل 

 
Source : International Food Information Council ;2020 ;  Impact On Food Purchasing, 

Eating Behaviors, And Perceptions Of Food Safety ; Foodinsight.Org. 
Https://Foodinsight.Org/Category/Consumer-Research/ 

 

https://foodinsight.org/category/consumer-research/
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 : توجه المستهلكين نحو األغذية المعبأ05شكل 

 
Source : International Food Information Council ;2020 ;  Impact On Food Purchasing, 

Eating Behaviors, And Perceptions Of Food Safety ; Foodinsight.Org. 
Https://Foodinsight.Org/Category/Consumer-Research/ 

 : تأثير أزمة كورونا على أسعار األغذية في العالم:3-2
بسبب شراء الذعر وإجراءات اإلغالق  2019ري من سنة عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبريا يف الربع األخ

ذلك أهنا أقل مرونة بالنسبة للطلب، وىذا  2020الصارمة، مث عادت لإلطلفاض نوعا ما خالل الربع األول من سنة 
ة يعين أن التأثري النسيب ادلتوقع مستقبال على الطلب سيكون أقل من الزيادة النسبية يف السعر وسنعرض فيما يلي نشر 

( يف آخر إصدار ذلا حول قيمة مؤثر أسعار FAOتوقعات أسعار األغذية اليت تصدر من منظمة األغذية والزراعة )
 (FAO ،2021) الغذاء:

نقاط خالل شهر يناير/كانون الثاين  113.3 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية بلغ متوسط 
؛ ولي  ىذا 2000ئة( شلا كان عليو يف شهر ديسمرب/كانون األول يف ادلا 4.3نقاط ) 4.7أي أعلى مبقدار  2021

. وتعك  الزيادة 2014االرتفاع للشهر الثامن على التوايل فحسب بل ىو أيًضا أعلى معدل شهري منذ يوليو/دتوز 
بدورىا األرقام األخرية تسجيل أرباح كربى يف ادلؤشرات الفرعية لكل من السكر واحلبوب والزيوت النباتية يف حني ارتفعت 

 اخلاصة باللحوم واأللبان وإن بدرجة أقّل.

نقطة يف يناير/كانون الثاين، بزيادة حادة  124.2 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الحبوب وبلغ متوسط
ابع على يف ادلائة( عن مستوياتو ادلسّجلة يف ديسمرب/كانون األول، وىو ما ميثل زيادة للشهر الس 7.1نقاط ) 8.3قدرىا 

يف ادلائة يف شهر يناير/كانون الثاين أي بارتفاع نسبتو  11.2التوايل. وشهدت األسعار الدولية للذرة ارتفاًعا ملحوظًا بلغ 
ما يشري إىل تقلص اإلمدادات العادلية أكثر فأكثر  2020يف ادلائة عن مستواىا خالل شهر يناير/كانون الثاين  42.3

ج وادلخزونات أقل شلا كان متوقًعا يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف مقابل شراء كميات كبرية يف ظّل توقع أن يكون اإلنتا 
من جانب الصني. وأدت ادلخاوف إزاء اجلفاف يف أمريكا اجلنوبية والتعليق ادلؤقت لعمليات تسجيل صادرات الذرة يف 

. 2013االرتفاع إىل أعلى مستوياهتا منذ منتصف عام األرجنتني إىل مزيد من الدعم، ما دفع األسعار الدولية للذرة إىل 
يف ادلائة  6.9ومن بني سائر احلبوب اخلشنة األخرى، ارتفعت أيًضا أسعار الشعري خالل شهر يناير/كانون الثاين بنسبة 

ا. وسّجلت  بفعل ارتفاع الطلب واألسعار اخلاصة بالذرة والقمح وفول الصويا، يف حني راوحت أسعار الذرة الرفيعة مكاهن

https://foodinsight.org/category/consumer-research/
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يف ادلائة بفعل ارتفاع أسعار الذرة،  6.8كذلك أسعار القمح زيادات كربى خالل شهر يناير/كانون الثاين بارتفاع نسبتو 
إضافة إىل ارتفاع الطلب العادلي وتوقعات اطلفاض ادلبيعات من جانب االحتاد الروسي اعتبارًا من شهر مارس/آذار 

أما بالنسبة إىل األرّز، فقد بقيت أسعار   ة بالنسبة إىل صادرات القمح الضعف.، عندما ستبلغ الرسوم اجلمركي2021
الصادرات يف شهر يناير/كانون الثاين مرتفعة بفعل ارتفاع الطلب من ادلشرتين يف آسيا وأفريقيا إضافة إىل اضلسار 

 اإلمدادات يف كل من تايلند وفييت نام.

نقاط يف يناير/كانون الثاين أي  138.8 ة ألسعار الزيوت النباتيةمؤشر منظمة األغذية والزراع وبلغ متوسط« 
يف ادلائة( عما كان عليو يف شهر ديسمرب/كانون األول وقد بلغ أعلى مستوى لو منذ  5.8نقاط )أو  7.7بارتفاع قدره 

ع أسعار زيوت . وتعك  ىذه الزيادة يف ادلؤشر للشهر الثامن على التوايل بشكل أساسي ارتفا 2012شهر مايو/أيار 
ويف ظل تراجع إنتاج زيوت النخيل يف كل من إندونيسيا وماليزيا إىل ما دون ادلستويات   النخيل والصويا ودوار الشم .

ادلتوقعة سابًقا بفعل األمطار الغزيرة )ويف حالة ماليزيا بفعل استمرار النقص يف اليد العاملة ادلهاجرة(، ارتفعت األسعار 
يل إىل أعلى مستوى ذلا خالل ذتانية أعوام ونصف. ويف ىذه األثناء، ارتفعت األسعار الدولية لزيت الدولية لزيوت النخ

الصويا للشهر الثامن على التوايل بفعل تراجع الكميات ادلتاحة للتصدير واستمرار اإلضرابات يف األرجنتني. أما زيت دوار 
لعادلي جراء االطلفاض احلاد يف زلاصيل دوار الشم  الشم ، فقد واصلت أسعاره ارتفاعها بفعل انكماش العرض ا

 .2020/2021خالل الفرتة 

نقطة خالل شهر يناير/كانون الثاين  111.0 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األلبان وبلغ متوسط« 
للشهر الثامن  وبارتفاع 2020يف ادلائة( عما كان عليو يف ديسمرب/كانون األول  1.6نقاط ) 1.7أي بارتفاع نسبتو 

يف ادلائة( من قيمتو خالل الشهر نفسو من العام ادلاضي. ويف  6.9نقطة ) 7.1على التوايل، ما جيعل ادلؤشر أعلى مبقدار 
شهر يناير/كانون الثاين، ارتفعت أسعار الزبدة واحلليب اجملفف الكامل الدسم بفعل شراء كميات كبرية من جانب الصني 

د مبناسبة حلول رأس السنة ويف ظّل تراجع اإلمدادات ادلومسية ادلخصصة للتصدير يف نيوزيلندا. عشية االحتفاالت يف البال
وارتفعت بدورىا أسعار احلليب اجملفف اخلايل من الدسم بفعل ارتفاع الطلب على اإلمدادات اآلنية وتراجع عمليات 

األجبان عن مستوياهتا ادلرتفعة اليت سجلتها خالل اإلنتاج يف أوروبا الغربية. ويف ادلقابل، تراجعت بشكل طفيف أسعار 
بفعل ادلبيعات الداخلية احملدودة يف أوروبا، مصحوبة بتكوين ادلخزون يف الواليات  2020شهر ديسمرب/كانون األول 

   ادلتحدة األمريكية. 

انون الثاين، أي نقاط يف يناير/ك 96.0* قرابة مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار اللحوم وبلغ متوسط« 
وىو ما يعادل زيادة للشهر  2020يف ادلائة( من مستواه يف ديسمرب/كانون األول  1.0نقاط ) 0.9أعلى تقريًبا بنحو 

يف ادلائة( من مستواه خالل الشهر نفسو من العام  7.3نقاط ) 7.6الرابع على التوايل وإن كان ال يزال أقّل مبقدار 
ير/كانون الثاين رتيع األسعار الدولية ألنواع اللحوم كافة اليت يتألف منها ادلؤشر، حيث الفائت. وارتفعت خالل شهر ينا

سجلت أسعار حلوم الدواجن االرتفاع األكرب خاصة تلك الواردة من الربازيل، وذلك بفعل انتعاش الطلب العادلي على 
لدواجن من عدد من البلدان األوروبية. ورغم الواردات يف حني فرضت حاالت تفشي أنفلونزا الطيور قيوًدا على صادرات ا

ارتفاع الكميات اليت اشرتهتا الصني عشية االحتفاالت يف البالد دلناسبة أعياد رأس السنة، شهدت أسعار حلوم اخلنزير 
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حاذلا واألبقار ارتفاًعا طفيًفا فقط يف حني بقيت اإلمدادات العادلية كافية لتلبية الطلب. وظلت أسعار حلوم الغنم على 
 للشهر الرابع على التوايل بفعل اضلسار اإلمدادات من أوسيانيا وارتفاع الطلب من الصني.

نقطة يف يناير/كانون الثاين أي بارتفاع  94.2 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار السكر وبلغ متوسط« 
وقد بلغ أعلى مستوى لو منذ شهر  2020يف ادلائة( عما كان عليو يف شهر ديسمرب/كانون األول  8.1نقاط ) 7قدره 

. ونتجت الزيادة يف األسعار يف قسم كبري منها عن ادلخاوف إزاء تراجع الكميات العادلية ادلتاحة يف 2017مايو/أيار 
يف أعقاب سوء التوقعات اخلاصة باحملاصيل يف االحتاد األورويب واالحتاد الروسي وتايلند وأحوال الطق   2020/2021

وارتفعت أسعار السكر بقدر أكرب بفعل الزيادات األخرية يف أسعار النفط اخلام   غري عادة يف أمريكا اجلنوبية. اجلافة على
وارتفاع قيمة الريال الربازيلي مقابل الدوالر األمريكي مبا يؤثر على عمليات الشحن من الربازيل اليت تعّد أكرب مصّدر 

عل استمرار الطلب العادلي الكبري على السكر. وعاىن الضغط إىل األعلى على للسكر يف العامل. وتعززت األسعار أيًضا بف
األسعار نوًعا ما من وجود إمدادات كبرية قابلة للتصدير يف اذلند يف ظّل توقعات أن يكون احلصاد كبريًا وأن توافق 

   .2020/2021احلكومة على اإلعانات للتصدير خالل ادلوسم 
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 مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار السلع الغذائية :02جدول 

، حالة الغذاء في العالم، مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء، مسترجع من: 2021منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ادلصدر: 
://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/arhttp/ 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar/
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 : تطور أسعار السلع األساسية قبل وأثناء أزمة كورونا06شكل 

 
Source : World Bank Group (2020). Commodity Markets Outlook, April (pp. 1-100). 

Washington, DC: World Bank. 
https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2020/04/CMO-April-2020.pdf 

 

 خاتمة:
أدى مرض فريوس كورونا إىل إضطراب سالسل الغذاء يف العامل على ضلو كبري وآثار ادلخاوف بشأن األمن 

وعلى الرغم من ىذه ادلخاوف من ادلتوقع استمرار اإلمداد والتوازن بشكل سليم يف أسواق الغذاء العادلية،  الغذائي إال أنو
 وىذا ما أكدناه يف ىذه الورقة البحثية اليت استخلصنا منها رتلة النتائج التالية:

 عمليات اإلغالق  على الرغم من ادلقومات االجيابية إىل حد كبري لسوق الغذاء العادلي، قد يؤثر امتداد
 واالضطرابات اليت تشهدىا لوجستيات النقل العادلي وعمليات االكتناز على توافر الغذاء العادلي وأسعاره.

  تضع االضطرابات احمللية النارتة عن ادلشاكل اللوجستية حتديات أمام عمل سالسل اإلمداد الغذائي يف بعض
 أسواق الغذاء يف العامل. األسواق، لكن ال يرجح أن يكون ذلا أثر كبري على

 ( تتوقع منظمة األغذية والزراعةFAO معدال آمنا لنسبة سلزون احلبوب بنهاية )2020. 
  وىي  2021نقطة خالل شهر جانفي  113.3بلغ متوسط مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األغذية

نقطة يف  102.5و وصل إىل ، رغم ان2014أعلى نسبة لي  ذلذه السنة فقط بل ىو األعلى منذ جويلية 
 .2021جانفي 

  انطالقا من مارس إىل غاية شهر جوان بسبب تقلص الطلب الذي  2020لقد اطلفضت األسعار خالل سنة
 رافق توسع انتشار الوباء.

  2020على العموم ميكن القول أن أسعار الغذاء عموما كانت إما مستقرة أو مائلة لالطلفاض خالل سنة       .        

https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2020/04/CMO-April-2020.pdf
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كما قدمت العديد من الدول واذليئات عدة اقرتاحات للحد من تفاقم آثار األزمة على أسواق السلع الغذائية، 
 نذكر منها: 

 .استخدام أنظمة الروبوت ادلتطورة لضمان سالمة الغذاء، ورصد ادلنتجات ادلنخفضة اجلودة يف سلسلة اإلمداد 
 بشكل أقرب من ادلستهلكني وبالتايل التقليل من تكاليف  تقصري سالسل اإلمداد من خالل بناء مرافق اإلنتاج

 التخزين وسلاطر النقل.
  استخدام النماذج اإلحصائية للتحكم يف العرض والطلب، ألن التغري يف الطلب يؤثر سلبا على سالسل

 اإلمداد.
  الغذائي.تفعيل دور التجارة اإللكرتونية يف تنشيط العالقة بني اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمداد 
 .تبين ادلشاريع الزراعية الصغرية وادلتوسطة لدعم سالسل اإلمداد الغذائية 
  خلق جلنة خاصة مبتابعة آثار أزمة كورونا على سالسل اإلمداد الغذائية، لضمان التكيف السريع وسالمة

ين من وزارة القرارات ادلتخذة يف أي مرحلة مثلما فعلت تركيا، حيث كونت جلنة من سبعة أكادمييني وعضو 
 الزراعة والغابات من أجل االستشارة وتقدًن التوصيات خالل أزمة كورونا.

 .ينبغي على احلكومات حتضري خطط واسرتاتيجيات لتوفري اإلمدادات يف حالة الطوارئ لدعم اإلنتاج 
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 على االقتصاد الجزائري 91تداعيات فيروس كوفيد 
 2عائشة موزاويد.  ،1بوراس دالية ط.د.

 Bouras Dalia, aicha mouzaoui 

 bouras_b484@yahoo.comاؼبركز اعبامعي بعني سبوشنت، ، MELSPMالبحث  ـبرب طالبة دكتوراه، 1
امعة وبي فارس أستاذة جب -امعة الشلفج -الكلية يف ظل التحوالت العاؼبية  ـبرب األنظمة اؼبالية واؼبصرفية والسياسات االقتصادية أ"،أستاذة ؿباضرة "2

باؼبدية، اعبزائر،   aicha_mouzaoui@yahoo.com 

 ملخص:
إلجراءات اؼبتخذة يف العامل، وتواصل ا 19ىدفت ىذه الدراسة إىل تبيان مدى استمرار انتشار جائحة كوفيد  

للحد منها، وتضاعف آثار اعبائحة على النواحي الصحية واالقتصادية واالجتماعية. فلقد زادت خطورة ىذا الفريوس 
وأدخل العامل يف أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية تفاقمت نتائجها الوخيمة يف ظرف قصري جدا، فبا أدى إىل تباطؤ 

ول العامل يف دائرة الركود العاؼبي بفعل تأثريىا على حركة التجارة الدولية. واعبزائر  معدالت النمو االقتصادي، وأدخل د
 تأثريات جائحة كورونا مشلت ـبتلفكغريىا من دول العامل مل تسلم من ىذه اعبائحة، وقد خلصت ىذه الدراسة إىل أن 

 .  اؼبستوى الدويل أو على مستوى االقتصاد اعبزائريإىل تضرر العديد من القطاعات االقتصادية، سواء على مؤدية  نواحي اغبياة،
 فريوس كورونا اؼبستجد، االقتصاد العاؼبي، االقتصاد اعبزائري. كلمات مفتاحية: 

 JEL  : F02, E20, F01تصنيف 

Abstract: 
    This study aimed to show the extent of the continuing spread of the Covid 19 

pandemic in the world, and the continuing measures taken to reduce it, and the 

multiplication of the effects of the pandemic on the health, economic and social 

aspects. The seriousness of this virus has increased and has plunged the world into an 

economic, financial and social crisis whose dire results have exacerbated in a very 

short period, which led to a slowdown in economic growth rates, and brought the 

countries of the world into a global recession due to its impact on international trade. 

Algeria, like other countries in the world, has not been spared from this pandemic, and 

this study concluded that the effects of the Corona pandemic covered various aspects 

of life, leading to many economic sectors being affected, whether at the international 

level or at the level of the Algerian economy. 

Key words: Corona virus, global economy, Algerian economy. 

JEL: F01, E20, F02 

  

 . مقدمة: 
صنفت جائحة كورونا كواحدة من أسوأ األزمات اليت شهدىا العامل يف العصر اغبديث وتبوأت مقعدىا 
باستحقاق يف قائمة األحداث اليت أدت إىل أكرب اؽبزات االقتصادية منذ بداية القرن العشرين إىل يومنا ىذا. كيف ال وقد 
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حداث كربى ربولت إىل غبظات فارقة يف التاريخ البشري اغبديث كالكساد ذباوزت اآلثار االقتصادية ؽبذه  اعبائحة آثار أ
الكبري واغبرب العاؼبية الثانية واألزمة اؼبالية العاؼبية اليت حدثت منذ أكثر من عقد. ولعل الضرر االقتصادي الذي أحدثو 

على مدى ثالث سنوات وىو ما ينبئ  2008وباء كورونا يف بضعة أسابيع ذباوز ما أحدثتو األزمة اؼبالية العاؼبية سنة 
دبرحلة صعبة على كل ؼبستويات سيّمر هبا  العامل الحقا وقد يبتد أثرىا إىل ما بعد اكبسار الوباء وسيحتاج العامل إىل 

 .سنوات للتعايف
إن الظرف االستثنائي الذي تشهده اعبزائر من جراء تفشي فريوس كورونا اؼبستجد )كوفيد( داخل البالد دفع 

، فعمقت أزمة -وأخطرىا–غبكومة إىل ازباذ صبلة والتدابري اليت هتدف إىل الوقاية من ىذا الوباء ومكافحتو، ولعل أنبها با
انتشار فايروس كورونا التحديات اليت يواجهها االقتصاد اعبزائري، الذي يعاين أصال من أزمات ال حصر ؽبا، يف ظل 

لفات عقود من الفساد والبريوقراطية اليت قوضت أركان االقتصاد. فوقعت الًتاجع اغباد يف إيرادات صادرات النفط وـب
اعبزائر يف دوامة الشلل االقتصادي جراء تداعيات فريوس كورونا فبا أثار حالة من الذعر واؽبلع بني صفوف اؼبواطنني 

ما ترتب على ذلك من ضرر يف وأرغم أغلبهم على مالزمة اؼبنازل، وىو ما أثر على اؼبردود البشري للشركات واػبدمات و 
 .النشاط االقتصادي

وفقدت اعبزائر نصف مداخيلها من العملة الصعبة خالل األيام القليلة اؼباضية، بسبب هتاوي أسعار النفط يف 
األسواق العاؼبية، ربت ضغط جائحة كورونا، وىو ما وضع اغبكومة يف مأزق جديد ذباه اعببهتني االجتماعية واالقتصادية 

  .هتدد بانفجار وشيك، ينضاف إىل أزمة االحتجاجات السياسية اؼبشتعلة يف البالد منذ أكثر من عام اليت

اعبزائر كغريىا من دول العامل اليت ازبذت إجراءات صارمة وقرارات جدية للحد من تأثري ىذا الفريوس  اإلشكالية:
ليت ازبذت إجراءات مبكرة لتفادي التأثريات اػبطرية على اجملتمع اعبزائري يف العديد من اجملاالت، وكانت من الدول ا

 واؽبدامة لالقتصاد اعبزائري. فما مدي أثر جائحة كورونا على االقتصاد اعبزائري؟

 الفرضية
اقتصاديا سيؤدي إىل انكماش كبري يف معدالت النمو االقتصادي وارتفاع معدالت  19تداعيات فريوس كوفيد 

 البطالة والفقر يف اعبزائر.

 هداف البحثأ
على ـبتلف اؼبؤشرات اؼبالية األساسية يف االقتصاد العاؼبي  19الوقوف على مدى تأثري تداعيات فريس كوفيد -

 واعبزائري؛
 (.19توضيح أىم اإلجراءات والسياسات اؼبتبعة على اؼبستوى احمللي ؼبواجهة فريوس كورونا اؼبستجد )كوفيد -
 .19قات االقتصادية الدولية بعد أزمة كوفيد تقدمي رؤية استشرافية عن مستقبل العال -
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 :منهجية البحث
(، واؼبنهج التحليلي، وذلك 19يرتكز البحث على اؼبنهج الوصفي من خالل وصف فريوس كورونا )كوفيد

على األوضاع االقتصادية واالجتماعية على اؼبستوى العاؼبي بصفة  19بالتطرق إىل انعكاسات وتداعيات فريوس كوفيد 
 ة وعلى اؼبستوى احمللي )اعبزائر( بصفة خاصةعام

 )فيروس كورونا(؟91ما هو كوفيد  .2

 :91. تعريف كوفيد 9. 2
، ىو مرض تتسبب بو ساللة جديدة من الفريوسات 19فريوس كورونا اؼبستجد أو ما يعرف أيضا بـ: كوفيد 

(، Coronaني من كلمة كورونا )(: أول حرفCOالتاجية )كورونا(، االسم اإلقبليزي للمرض مشتق كالتايل: )
(VI( أول حرفني من كلمة فريوس :)Virus( ،)D( أول حرف من كلمة مرض :)Disease وقد أطلق على ىذا ،)

فريوس ىو  19(، إن فريوس كوفيد NCoV2019أو )  (،novel coronavirus 2019اؼبرض سابقا اسم: )
الفريوس الذي يتسبب دبرض اؼبتالزمة التنفسية اغبادة الوخيمة  جديد يرتبط بعائلة الفريوسات نفسها اليت ينتمي إليها

 (.03، ص2020بيندير، )سارز( وبعض أنواع الزكام العادي )

( اؼبستجد ىو مرض معد يسببو فريوس كورونا اؼبكتشف مؤخرا وفريوسات كورونا ىي 19فريوس الكورونا )كوفيد
وان واإلنسان، ومن اؼبعروف أن عددا من فريوسات كورونا تسبب فصيلة كبرية من الفريوسات اليت قد تسبب اؼبرض للحي

لدى البشر حاالت عدوى اعبهاز التنفسي اليت تًتاوح حدهتا من نزالت البد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل 
أي علم بوجود متالزمة الشرق األوسط التنفسية "مريس" واؼبتالزمة التنفسية اغبادة الوخيمة "السارس"، ومل يكن ىناك 

. وقد ربول كوفيد 2019( اعبديد ومرضو قبل بدء تفشيو يف مدينة ووىان الصينية يف ديسمرب 19ىذا الفريوس )كوفيد
 .اآلن إىل جائحة تؤثر على العديد من بلدان العامل 19

رضى من يف اغبمى والسعال اعباف والتعب. وقد يعاين بعض اؼب 19تتمثل األعراض األكثر شيوعا ؼبرض كوفيد 
اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو أمل اغبلق، أو اإلسهال. وعادة ما تكون ىذه األعراض خفيفة وتبدأ تدرهبيا. 

% من 80ويصاب بعض الناس بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جدا. ويتعاىف معظم الناس كبو 
أشخاص يصابون  5اؼبرض لدى شخص واحد تقريبا من كل  اؼبرض دون اغباجة إىل عالج يف اؼبستشفى. وتشتد حدة

حيث يعانون من صعوبة يف التنفس. وترتفع ـباطر اإلصابة دبضاعفات وخيمة بني كبار السن،  19بعدوى كوفيد 
واألشخاص الذين يعانون مشاكل طبية أصال، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئتني، أو داء السكري، أو 

اؼبصحوبة بأعراض شديدة. وحىت األشخاص اؼبصابني  19ولكن أي شخص يبكن أن يصاب بعدوى كوفيد السرطان. 
اػبفيفة جدا يبكن أن ينقلوا الفريوس إىل غريىم. وهبب على صبيع األشخاص اؼبصابني باغبمى  19بأعراض كوفيد 

 .والسعال وصعوبة التنفس اغبصول على العناية الطبية، أيا كانت أعمارىم
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 :91. الوقاية من فيروس كوفيد 2.2
، حيث توصي منظمة الصحة العاؼبية ومراكز 19يبكن ازباذ بعض اػبطوات للتقليل من خطر اإلصابة بكوفيد 

 مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات اؼبتحدة بإتباع االحتياطات التالية:

 ذبنب حضور الفعاليات والتجمعات الكبرية؛ -
 مًت مع أي شخص مريض أو لديو أعراض اؼبرض؛ 2صيقة أقل من ذبنب اؼبخالطة الل -
مًت خصوصا إذا كان  2البقاء يف اؼبنزل قدر اإلمكان، واحملافظة على وجود مسافة بني األشخاص ضمن حدود  -

 منتشرا يف ؾبتمعك؛ 19الكوفيد 
 % على األقل؛60 غسل اليدين كثريا باؼباء والصابون أو استخدام مطهر يدويا وبتوي على الكحول بنسبة -
 باآلخرين، اللصيقة اؼبخالطة يصعب ذبنب حيث يف األماكن العامة، مثل ؿبالت البقالة، قماشي وجو غطاء ارتداء -

 ؿبليا للمرض؛ انتشارا تشهد منطقة يف كنت إذا خاصة
 من اؼبنديل بعد استخدامو؛ زبلص العطس. أو السعال عند دبنديل باؼبرفق أو  واألنف الفم تغطية هبب -
 ذبنب ؼبس العنني واألنف والفم؛ -
 ذبنب مشاركة األطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش واألدوات اؼبنزلية األخرى خصوصا لدى الشخص اؼبريض. -
 تنظيف وتعقيم األسطح اليت تلمس بكثرة، مثل مقابض البواب ومفاتيح اإلضاءة وااللكًتونيات والطاوالت... -

  :واالقتصاد العالمي 91الكوفيد  .3
دبدينة ووىان الصينية واليت  2019قد عرف العامل انتشار جائحة الكورونا الذي ظهرت بوادرىا أواخر سنة 

أخذت يف التوسع والتفشي يف ـبتلف أقطار العامل، فبا جعل حكومات ـبتلف الدول أن تتخذ إجراءات صارمة وتدابري 
ا، فمن إغالق اؼبدارس ومنع التجمعات وتعليق جلسات احًتازية خوفا من تفشي العدوى بني أفرادىا ومكونات ؾبتمعه

احملاكم إىل إعالن حالة الطوارئ الصحية بتعميم حالة اغبظر بكل ما يستتبعو من منع حضر التجول والتنقل وإغالق 
مان الرحالت الربية واعبوية وما كبو ذلك. وىذا كلو إن كان يف ؾبملو يعرب عن رغبة الدول يف اغبفاظ على أفرادىا وض

سالمتهم اعبسدية فإنو ال ؿبال لو وقع سليب على االقتصاد العاؼبي، باعتبار أن ىذه اإلجراءات والتدابري مشلت ـبتلف 
 .الدول

وقد دخل االقتصاد العاؼبي مرحلة الركود بسبب تفشي جائحة كورونا، ويف ىذا اإلطار توقعت منظمة التعاون 
ففي  .%، وىو معدل قابل لاللبفاض إذا ما استمرت اعبائحة1.5السنة إىل  االقتصادي والتنمية تدين االقتصاد يف ىذه

قالت اؼبفوضية األوروبية إن إيطاليا وفرنسا معرضتان ػبطر االنزالق إىل الركود. وقال صندوق النقد  2020مارس  04
(. Richard & Beatrice, 2020, p01الدويل إنو يرى أن االقتصاد العاؼبي يتجو إىل مسارات أكثر خطورة )

 (:Richard & Beatrice, 2020, p04لذا، من اؼبرجح أن يتضرر قطاع التصنيع العاؼبي من ثالثة جوانب )

تعطل اإلمدادات اؼبباشرة سيعيق اإلنتاج، حيث يركز الفريوس على قلب التصنيع يف العامل )شرق آسيا( وينتشر  - أ
 ات اؼبتحدة األمريكية وأؼبانيا؛بسرعة يف الشركات الصناعية العمالقة األخرى يف الوالي
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ستؤدي العدوى يف سلسلة التوريد إىل تضخيم صدمات التوريد اؼبباشرة، حيث ستجد قطاعات التصنيع يف  - ب
الدول األقل تأثرا صعوبة أكرب وأكثر تكلفة يف اغبصول على اؼبدخالت الصناعية اؼبستوردة من الدول اؼبتضررة 

 بشدة، ومن مث من بعضها بعضا؛
ىناك اضطرابات يف الطلب بسبب حاالت الركود والبفاض االقتصاد الكلي، وبسبب حالة الًتقب  ستكون - ت

 والتأخري يف الشراء اليت ُتسيطر على اؼبستهلكني واؼبستثمرين.

 تقرير أظهر اعبائحة. فقد عن الناذبة التغريات بإدخال أثر 2020فكانت توقعات النمو االقتصادي العاؼبي لعام 
-منتصف شهر أفريل البفاض يف النمو العاؼبي بـ  يف نشر والذي العاؼبي االقتصاد مبو آفاق عن الدويل دالنق لصندوق

% وىو تعديل كبري يف فًتة 5.8إىل  2021، قبل أن يرتفع عام 2020نقطة مئوية يف جانفي  6.3%، ىبوطا من 3
% بسبب تراجع 5.9ة األمريكية بنسبة قصرية جدا، خاصة يف ظل االنكماش الكبري اؼبرتقب يف الواليات اؼبتحد

% مقابل التوقعات األولية السابقة 1.2االستهالك العام واػباص، والتباطؤ اؼبفاجئ يف الصني اليت بالكاد ستسجل 
% العام اؼبقبل. ولن يكون االرباد األورويب يف أحسن حال 9.2% مقابل حدوث مبو بـ 6لألزمة بتحقيق مبو يفوق 
% بسبب البفاض الصادرات وتباطؤ االستهالك. أما منطقة الشرق الوسط ومشال 7.1قدر بـ حيث سيجل انكماش ي

بعد التعايف )صندوق النقد  2021% لعام 4.2ودبعدل  2020% لعام 3.3إفريقيا يتوقع أن تسجل معدل مبو يقدر بـ 
" بأنو على الرغم اآلفاق االقتصادية العاؼبية، من تقريره "2021(. ويفيد البنك الدويل يف عدد  جانفي 2020الدويل، 

تسببت خبسائر  19-كـوفيد ، فإن جائحة2020% عام 4.3من أن االقتصاد العاؼبي سينمو بعد انكماشو بنسبة 
دبا تقلص النشاط االقتصادي والدخل لفًتة فادحة من الوفيات واإلصابات اؼبرضية، ودفعت باؼباليني كبو ىوة الفقر، ور 

ويف معرض تعقيبو على التقرير، قال رئيس ؾبموعة البنك الدويل، ديفيد مالباس، إن االقتصاد العاؼبي قد يدخل يف  .طويلة
مرحلة تعاف ضعيف، لكن يواجو صانعو السياسات ربديات جسيمة، وأضاف  قائال: "يف الوقت الذي يسعون فيو 

قوة دفع ترسي األساس لنمو قوي، وتتغلب على تأثريات  -الذي ال يزال ىشا  - تسب ىذا التعايف العاؼبيلضمان أن يك
اعبائحة وتكافح العوامل اؼبعاكسة على صعيد االستثمار، شبة حاجة لدفعة كبرية لتحسني بيئة األعمال وزيادة مرونة 

 أسواق العمل واؼبنتجات وتعزيز الشفافية واغبوكمة".
مع انتشار جائحة الكورونا، وىذا راجع إىل طبيعة السوق اؼبايل العاؼبي الذي ال  اجعت أسعار النفط أيضا تر 

يتحمل اػبوف والشك ويشتغل دبنطق "نبيع اآلن و نطرح األسئلة فيما بعد"، وقد أدى تراجع سعر النفط إىل ىز الثقة يف 
مريكي بأن الوضع اغبايل قد يؤدي إىل أزمة اقتصادية مشاهبة لتلك األسواق اؼبالية العاؼبية، ويف ىذا صرح البنك اؼبركزي األ

 الدول ازبذهتا اليت االحًتازية اإلجراءات أدت (.https://www.aljazeera.net. )2008اليت وقعت سنة 
 حوايل وحدىا شكلت العامل حيث يف للنفط ستوردأكرب م يعد الذي لصني منا الطلب والبفاض التام شبو اإلقفال وحالة

 على العاؼبية القيود جانب (، إىل01، ص2020، )كابيتال، إتقان، 2019النفط عام  على الطلب مبو من %80
 خالل النفط على الطلب العاؼبي البفاض يف العاؼبية، سبثلت النفط يف أسواق كبرية اضطرابات حدوث يف والسفر التجارة

مليون  92.9ليصل إىل  2019مع  مقارنة اليوم/مليون برميل 7.9بلغ  حاد بشكل 2020 عام من لاألو  الربع
 اليوم/برميل مليون 6.9بـ  2020عام  النفط على العاؼبي الطلب يف قياسي تراجع إىل التوقعات وتشري برميل/اليوم،

. 2009  منذ النفط على للطلب انكماش لأو  الًتاجع ىذا ويعد برميل/اليوم، 92.8إىل  ليصل السابق بالعام مقارنة

https://www.un.org/ar/coronavirus
https://www.un.org/ar/coronavirus
https://www.aljazeera.net/
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 يتوقع كما اليوم،/برميل مليون 43.9إىل  ليصل اليوم/مليون برميل 4بـ  الصناعية الدول طلب البفاض يتوقع حييث
مليون برميل/اليوم )منظمة األقطار  2.9بالبفاض  أي اليوم/برميل مليون 48.9إىل  والنامية الناشئة الدول طلب البفاض
 النفط على الطلب البفاض استمرار بشأن اؼبدى قصرية التوقعات تزال وال (.OPEC ،2020اؼبصدرة للبًتول العربية 

 من أكثر يبثل والذي النقل قطاع على مباشرة بصفة أثرت واليت الصحي باغبجر اؼبتعلقة التنظيمية القيود زيادة أعقاب يف
  (.04، ص2020النفط )كابيتال، إتقان،  على الطلب من % 60

ويف ارتباط مع ذلك نذكر تأثر قطاع الصناعة هبذه اعبائحة، حيث تعيش ؾبموعة دول على تصدير آلياهتا 
 .ومنتوجاهتا الصناعية، وىو ما أصبح غري متاح يف الظروف اغبالية بفعل إغالق اؼبصانع والشركات واؼبؤسسات التجارية

مار األجنيب، الذي يشكل قطب االقتصاد العاؼبي، كما ترتب وقد تأثر أيضا ؾبال االستثمار هبذا الوضع خاصة االستث
عن الوضع اهنيار أسواق البورصة العاؼبية نتيجة تردي األوضاع االقتصادية، وىذا كلو أدى إىل االنكماش االقتصادي 

 .العاؼبي
د ذبلى ذلك يف كما مل يسلم قطاع الطريان أو ما يسمى بالنقل اعبوي من تأثري تداعيات ىذا الوباء اػبطري، وق

إلغاء شركات اػبطوط اعبوية لرحالهتا، فبا ترتب عنو قيام ىذه الشركات بسلوكيات ذباه أجرائها تبلور بني التوقيف إىل 
الفصل من العمل إىل تقدمي إجازات طوعية غري مدفوعة األجر إىل خفض األجر لألطر العاملة هبا. كما حذرت الرابطة 

مليار دوالر كإحدى تبعات  113إىل أن خسائر شركات الطريان حول العامل قد تصل إىل  الدولية للنقل اعبوي "أياتا"
 .  (https://arabic.cnn.com/business)تفشي فريوس كورونا. 

وكان النتشار جائحة كورونا األثر السيء على قطاع السياحة، و ىذا جاء بشكل تراتيب نتيجة حالة الطوارئ 
ظمة الصحة العاؼبية بكون فريوس كورونا يشكل وباء عاؼبيا، فبا استلزم إلغاء الرحالت الصحية اليت أعلنت عنها من

 .واؼبعامل السياحية وأيضا إغالق الفنادق   سواء منها اعبوية أو البحرية أو الربية  دبختلف أنواعها 
 العاؼبية التجارة منظمة توقعات فحسب العاؼبية، التجارة حركة تباطؤ إىل اؼبستجد كورونا فريوس تفشي أدى

 ,Congressional Reseach services) 2020% عام 32% و13التجارة بني  سينخفض حجم
2020, p6)أثر الفريوس تفشي أن سيما ال كبرية اضطرابات يواجو القطاع ىذا فإن اػبدمات، ذبارة ىبص فيما ، أما 

 والفندقة والسياحة السفر خدمات مثل الدول عاتمدفو  ؼبيزان أساسا سبثل اليت اؼبهمة اػبدمات العديد من على سلبا
 مبو معدل ضعف يستمر أن اؼبتوقع العاؼبية. من التجارة منظمة عن الصادر اػبدمات ذبارة ووفقا ؼبقياس والنقل، واإلطعام

 (.10، ص2020الفريوس. )طلحة،  بسبب العاؼبية ذبارة اػبدمات

اهنيار  الدويل النقد صندوق لتقديرات وفقا كورونا جائحة تشارالن نتيجة االقتصاد أصابت اليت األضرار صبلة من
 يف التغريات ىو 19لكوفيد  اؼبتوقعة العاؼبية التأثريات لتحديد اؼبتاحة الرئيسية اؼبؤشرات أحد إن العاؼبية، البورصات

 وعلى العامل. عرب للجائحة اليومية للتطورات االستجابة اؼبالية األسواق تواصل اؼبرض تفشي اؼبالية. فمنذ مؤشرات السوق
 .الصناعة بآثار اؼبستثمرين وعي اؼبالية األسواق اػبصوص أظهرت وجو
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 25لقد حذرت منظمة العمل الدولية، من أن التبعات االقتصادية الناذبة عن جائحة كورونا هتدد بفقدان كبو 
الناتج عن ىذه اعبائحة. )علي صالح،  مليون شخص وظائفهم حول العامل كنتيجة لالهنيار االقتصادي العاؼبي الكبري

 (.09، ص2020

األزمة العاؼبية الناصبة عن وباء فريوس كورونا دفعت كبو مزيد من النمو باذباه عامل رقمي فهذه األزمة الصحية 
 ( أوضحت للعامل أصبع أنبية التكنولوجيات الرقمية لالقتصاد واإلدارة واجملتمع.19)فريوس كوفيد 

  . كورنا واالقتصاد الجزائري:4
انعكاسات فريوس كورونا على األوضاع االقتصادية اعبزائرية واإلجراءات اؼبتخذة للتخفيف من انتشاره: 

 سنوضحها يف النقاط التالية:

سط بفريوس كورونا اؼبستجد يف اؼبدى القصري واؼبتو  تاعبزائر على غرار الدول اليت ؽبا عالقات كبرية مع الصني، تأثر  -
خاصة وأن الصني ىي اؼبمون األكرب للجزائر بالسلع، فتوقف النشاط االقتصادي واؼبؤسسات اإلنتاجية يف الصني 
أدى إىل نقص الطلب على اؼبنتجات البًتولية وتراجع الصادرات الصينية للجزائر يف ظل توقف الطريان والنقل 

 لنفط يف السوق الدولية؛والشحن والنقل البحري األمر الذي أدى إىل البفاض أسعار ا
%، وتقليص االستثمار يف ؾبال الطاقة على النصف ؽبذا العام 3أدى فريوس كورونا إىل خفض اإلنفاق العام بنسبة  -

مليارات دوالر، وتأجيل بعض اؼبشروعات االجتماعية واالقتصادية بعد تراجع حاذ يف أسعار النفط  7ليصل إىل 
 العاؼبية؛

نا فقدت اعبزائر نصف مداخيلها من العملة الصعبة بسبب هتاوي أسعار النفط يف السواق يف ظل انتشار وباء كورو  -
العاؼبية األمر الذي يؤثر على األوضاع االجتماعية واالقتصادية إضافة إىل االحتجاجات السياسية اؼبشتعلة يف البالد 

 منذ أكثر من عام؛
ط التجاري بسبب تفشي وباء كورونا وحظر السفر إىل شهدت السوق اعبزائرية حالة ركود تام نظرا لتقلص النشا -

 (؛2020العديد من الدول األوروبية وتراجع اغبركية التجارية مع تركيا والصني.)بليدي، 
انعكس ارتفاع عدد األشخاص اؼبصابني بوباء كورونا على النشاط الرياضي، حيث تقرر إلغاء صبيع اؼبنافسات يف  -

 (؛2020ق الرياضية والشبانية والًتفيهية يف اعبزائر؛)وكالة األنباء اعبزائرية، ـبتلف الرياضات مع غلق اؼبراف
أثر فريوس كورونا اؼبستجد على قطاع التعليم، حيث مت إصدار أمر توقف الدراسة يف اؼبدارس بأطوارىا واعبامعات ؼبنع  -

)مؤسسات التدريب اؼبهين( ومدارس تفشي ىذا الفريوس، باإلضافة إىل معاىد التعليم العايل واؼبؤسسات التكوينية 
التعليم القرآين، والزوايا، وأقسام ؿبو األمية، وصبيع اؼبؤسسات الًتبوية اػباصة ورياض األطفال كإجراء احًتازي للوقاية 

 (؛2020من عدوى ىذا الفريوس) عبد الرزاقني، 
بعض الواليات اعبزائرية اغبجر  أثر انتشار فريوس كورونا اؼبستجد على حرية حركة األفراد، حيث مت فرض على -

الصحي الكامل واعبزئي على حسب عدد اإلصابات اؼبؤكدة هبذا الفريوس وعدد الوفيات منو يف كل والية، مع فرض 
حظر التجوال، ومنع صبيع التجمعات ألزيد من شخصني، ويرخص فقط لتجار اؼبنتجات الغذائية اؼبتنقلني دبمارسة 

 مستوى األحياء؛ نشاطاهتم يف شكل تناويب على
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أثر فريوس كورونا اؼبستجد على األنشطة التجارية وطنيا، حيث مت إصدار أمر بغلق كل اؼبقاىي واؼبطاعم واحملالت،  -
باستثناء ؿبالت اؼبواد الغذائية )اؼبخابز واؼبالبن والبقاالت وؿبالت اػبضر والفواكو( وأي ـبالف ؽبذا اإلجراء 

ة سوداء. كما لن وبصل بعدىا على أي رخصة استغالل، أما خبصوص ستسحب منو رخصتو وسيوضع يف قائم
 التجار اآلخرين فيتعلق اؼبر بغلق احملل مع سحب السجل التجاري ومنهم هنائيا من مزاولة النشاط.

أثر فريوس كورونا اؼبستجد على قطاع النقل، حيث مت تعليق كل أنواع أنشطة نقل األشخاص بدءا باػبدمات اعبوية  -
شبكة الداخلية على خدمات سيارات األجرة اعبماعية مرورا بالنقل الربي والنقل بالسكك اغبديدية والنقل على ال

اؼبوجو على كل اػبطوط باستثناء نشاط نقل العمال من طرف اؼبستخدم، ويف حالة تسجيل ـبالفة تسحب رخصة 
 فبارسة النشاط.

مشروط بالبفاض  2022و 2021اعبزائري يف عامي  وأكد البنك الدويل يف مذكرتو أن "االنتعاش االقتصادي
ملحوظ يف اختالالت االقتصاد الكلي وبانتعاش صريح للطلب احمللي اإلصبايل وإنتاج وصادرات احملروقات". ولكن بالنظر 
 إىل صعوبات اؼبيزانية، ينبغي أن تكون احملركات الرئيسية للنمو االقتصادي ىي االستهالك واالستثمار اػباص وكذلك

 الصادرات.

مليون شخص قد يصبحون  25من  أكثر أن إل الدولية العمل منظمة تقرير أكد كرونا جائحة انتشار ظل يف
 يف العميق ترليون دوالر أمريكي إىل جانب اػبلل 3.4عاطلون عن العمل يف العامل. مع خسارة يف الدخل تصل إىل 

 منها الكثري يتأرجح كما موظفيها وسرحت عملها عاتسا وخفضت عملياهتا من الشركات أوقفت فكثري العمل، سوق
اعبزائري االقتصادي  الباحث باجمللس بن عويل الرضبن عبد (، وقد كشف2020العمل الدولية،  منظمة(إىل االهنيار 

ائة يف اؼب 20و  17بني   تًتاوح للبطالة اإلعالن عن نسب غري مسبوقة كبو تتجو اعبزائر أن للحكومة واالجتماعي التابع
مئات  غلق إل كورونا أدت جائحة أن أكد كما باؼبائة عن اؼبستويات العادية، 4و 3أي بارتفاع بني  2020جوان 

أصحاب اؼبهن اغبرة الذين يصنفون يف خانة اليد العاملة  مئات اآلالف من إىل باإلضافة القطاعات، ـبتلف يف الشركات
ام هبا اجمللس اعبزائري االقتصادي واالجتماعي بينت أن حجم فاقدي اؼبؤىلة وغري الناشطة، كما أشار إىل أن دراسة ق

ألف منذ بداية جائحة كورونا سواء يف مناصب شغل مباشرة أو غري مباشرة أو يف  150ألف و 100العمل بني 
 (.2020مناصب شغل مؤقتة )كحال ضبزة، جويلية 

بكل اإلمكانيات اؼبتاحة للحفاظ على مناصب  ةاغبكوم سعت اعبزائر يف العمل لسوق اػبطري الوضع ؽبذا ونتيجة
، مارس 69-20العمل للحفاظ على أمنها االقتصادي ومن التدابري الوقائية نذكر ما يلي )اؼبرسوم التنفيذي رقم 

2020:) 
وسائقي األجرة وسائقي األجرة وغريىم من اؼبتضررين من جبائحة   اغبرفني لصاحل مباشرة مالية إعانات زبصيص -

 كورونا؛
 .العمل اغبفاظ على مناصب أجل من للشركات دعما ودفعها هبا التصريح وتأجيل الضرائب زبفيض -
 مدفوعة األجر. استثنائية عطلة يف عامة % من موظفي كل مؤسسة وإدارة50وضع على األقل  -
 العمومية؛ يف اؼبؤسسات واإلدارات بعد عن العمل تشجيع -
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 يف اجملال االقتصادي حول تنشط اليت العمال ونقابات عملال أرباب منظمات مع قطاع كل يف مشاورات فتح -
 ومكافحتها؛ كورونا جائحة من للوقاية التدابري اؼبتخذة من قبل الدولة عن الناصبة اآلثار من اغبد إشكالية

االجتماعي،   الضمان يف صناديق عماؽبا اشًتاكات تسديد من واػباصة منها سبكني اؼبؤسسات االقتصادية العمومية -
 .بعد الدفع عن أنظمة وغريىا بواسطة الضرائب استحقاقات دفعو 

اليورو   مقابل الدينار اعبزائري قيمة على تداعيات لو األجنيب سيكون النقد احتياطات يف أكثر البفاض إن
 .ثانية جهة من أو االستدانة اػبارجية التقليدي غري التمويل إل اللجوء وضرورة جهة والدوالر من

مليار دينار  6.5بـ  ومنها: سونلغاز العامة بعض اؼبؤسسات ربملتها كبرية خسائر كورونا جائحة عن نتج -
 مليار 16 من أكثر بلغت اليت اعبزائرية اعبوية دينار، اػبطوط مليار 20 بـ ونفطال دينار مليار 247 بـ سوناطراك وشركة
 دينار.

 على إغالق اؼبدارس واعبامعات إىل أدى ما امستوياهت بكل التعليمية النظم صبيع كورونا جائحة تأثري طال -
 متمدرس؛ مليون 11 من أزيد توقف حيث واسع نطاق

 منظمات توقعت الرظبي، حيث غري القطاع يف خاصة األنشطة اؼبباشر إىل التوقف الكلي لبعض  اإلغالق أدى -
 والتشغيل العمل لوزارة ريرتق ألف وظيفة. وأشار 500يعادل  ما % 15 اعبزائر يف البطالة معدالت تصل أن دولية

 -فعلى سبيل اؼبثال–تضررا ىو قطاع اػبدمات )النقل، اإلطعام، الفنادق والسياحة(  القطاعات أكثر أن والتضامن
مليار دج، كما توقف بعض اغبرفيني عن النشاط بنسب تصل  81.9سجلت وكاالت السياحة واإلسفار خسائر تقدر بـ 

 مليار دج؛ 36.21% وخسائر قدرت بـ 100إىل 
 حسب توقعات صندوق النقد الدويل؛ 2020سنة  5.2-البفاض حاد يف الناتج احمللي اإلصبايل ليصل إىل  -

 . اإلجراءات المتخدة من قبل الحكومة لتغطية انعكاسات الجائحة وتقليل حجم الضرر:5

 .  على مستوى السياسة النقدية:9. 5
 ي كالتايل:ازبذ البنك اعبزائري ؾبموعة من اإلجراءات وى

 على التكلفة خفض% ىذا القرار ىدفو 8% بدال من 6نسبة االحتياطي القانوين على الودائع إىل  زبفيض -
 البنوك؛ يف السيولة وتوفري القروض

%(، ليصبح 0.25أساس ) نقطة 25 بـ التمويل إعادة التوجيهي اؼبطبق على عمليات الفائدة سعر زبفيض -
 %؛3.25% عوض 3

 :التايل النحو على للتداول لألوراق اؼبالية القابلة لتمويلا إعادة عتبة رفع -
 سنة؛ من أقل استحقاق أجل اؼبالية ذات لألوراق ٪ 95 إىل ٪ 90 من 
 سنوات؛ طبس إىل سنة من استحقاق أجل لألوراق اؼبالية ذات ٪ 90 إىل ٪ 80 من 
 واتسن طبس من أكثر استحقاقها أجال اليت لألوراق اؼبالية ٪ 85 إىل ٪ 70 من. 

 .أزمة سيولة حالة يف اعبزائر بنك لد التمويل إعادة على قدرهتا برفع للبنوك وىذا للسماح
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اؼبؤسسات الصغرية واؼبتوسطة واؼبؤسسات  لفائدة معقولة البنوك واؼبؤسسات اؼبالية ؼبنح قروض بأسعار دعوة -
 الناشئة واؼبستثمرين بشكل عام.

 . على مستوى المالية العامة:2. 5
 ؼبواجهة اعبائحة موزعة كما يلي: مليار دج  65.5 من كثرأ زبصيص

 12.85  مليار دج ـبصصة لوزارة الصحة؛ 12.64مليار دج ـبصص القتناء وسائل اغبماية منها 
 24.39  مليار دج ـبصص عالوات استثنائية ؼبوظفي الدولة، هبدف تشجيع اؼبوظفني الذين مت تعبئتهم ؼبكافحة

 مليار دج لوزارة الداخلية، اؼبالية والدفاع؛ 7.75دج ؼبوظفي ؼبوظفي قطاع الصحة و مليار  16.5الوباء، منها 
 24.7 مليار دج ـبصصات لصاحل األسر اؼبتضررة من الوباء؛ 
 271  إلفريقيا؛ 19مليون دج مسانبة يف صندوق التدخل كوفيد  258مليون دج ـبصص للتعاون الدويل منها 
 ملني االقتصاديني اؼبتضررين من تداعيات األزمة الصحية، وتعليق تطبيق صبيع ذبميد دفع األعباء اؼبالية للمتعا

العقوبات والغرامات والزيادات يف حالة حدوث أي تأخر يف الوفاء بااللتزامات الضريبية خالل فًتة اغبجر، كما 
 سبنح ؽبم فرصة إعادة جدولة لدفع الضرائب اؼبستحقة اعتمادا على قدراهتم اؼبالية؛

  مليار دج، من أجل ترسيد النفقات  7372.7مليار دج إىل  7823.31ميزانية االستغالل للدولة من زبفيض
، ىبص نفقات الدولة ومؤسساهتا وال يبس األجور 2020العمومية اليت جسدت يف إطار قانون اؼبالية التكميلي 

 % من نفقات التسيري موجهة لألجور؛59والتحويالت االجتماعية، حيث 
 دج يف الشهر تدفع ؼبدة ثالث 30000ات مالية لفائدة أصحاب بعض اؼبهن اؼبتضررة تقدر بـ منح مساعد

 أشهر، تعويضا عن اػبسائر اؼبرتبطة بفًتة اغبجر الصحي. 

 :وبعدها الجائحة خالل أخرى واجتماعية اقتصادية تدابير اقتراح .6
 إىل اغبكومات كل العامل، اذبهت دول دياتاقتصا على كورونا فريوس انتشار اؼبستمر لتأثريات التنامي ظل يف

 لألنشطة، اعبزئي غباالت اإلغالق الكلي أو حول التخفيف أساسا سبحورت متطابقة، تكون تكاد حلول تقدمي
 خاصة. فاعبزائر اىتمت اعبزائر صناديق وإنشاء استثنائية قروض منح الضريبية اؼبؤقتة، التحويالت االجتماعية، اإلعفاءات

 اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي اليت مت ازباذىا، فمن خالل خطة من واجتماعيا اقتصاديا صحيا، الوباء تشاران دبحاصرة
 : أخرى إضافية ازباذ إجراءات الضروري

 . على المستوى الكلي:9. 6
 ةزياد طريق وىذا عن توسعيةمالية  سياسة بتنفيذ النشاط االقتصادي لدعم ظرفية سياسة اغبكومة تبين ضرورة -

 مستويات اإلنفاق العام؛
 للنفط مصدرة دولة يعقل أن فال األولوية، ذات والسلع اإلنتاج مدخالت مثل استرياد اؼبنتجات األساسية فقط -

 طاقوية  )البنزين(؛ مواد تستورد
 خفض السلع اؼبستوردة أغلى وبالتايل أسعار وجعل إىل اؼبيزان التجاري التوازن إلعادة العملة سعر زبفيض -

 احمللية؛ السلع على الطلب وتشجيع رداتالوا
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 االسترياد؛ على تكاليف إضافية إل يؤدي فبا ميزان اؼبدفوعات يف العجز لتقليل اعبمركية التعريفة زيادة -
 كافية بالنظر ؼبدة اغبجر غري أشهر 3أشهر ألن فًتة  6للتحويالت االجتماعية إىل  اؼبخصصة اؼبدة توسيع  -

 مشتبو فيو؛ سلوك أي من بدقة التحويل اءإجر  تنفيذ مراقبة مع الصحي
 عدد لتقدير فرصة وىي غري الرظبي، القطاع يف العاملني التحويالت االجتماعية ليشمل فئة اؼبستفدين من توسيع -

 .القطاع الرظبي يف إدماجهم إعادة يف والنظر فيو العاملني

 . على المستوى الجزئي:2. 6
 األسر: زبص وأخرى اؼبتوسطةو  زبص اؼبؤسسات الصغرية ىناك اقًتاحات

 واؼبتوسطة؛ لدعم اؼبؤسسات الصغرية ميزانية زبصيص -
 األزمة؛ من واؼبتوسطة ىذه الفًتة اؼبؤسسات الصغرية ميسرة قروض تقدمي -
 واؼبتوسطة متأثرة باألزمة الصحية؛ للمؤسسات اؼبؤسسات الصغرية والرسوم الضرائب صبيع دفع إلغاء -
 توترات؛ أي االجتماعية وذبنب للعدالة واؼبهمشة ربقيقا الفقرية لألسر إعانات تقدمي -
 .اإلفالس إعالن قبل بالتعايف للمؤسسات للسماح اإلجراءات ىذه تنفيذ يف اإلسراع -

 :. الخالصة7
 يف سبثلت اغبرب العاؼبية الثانية، منذ ؽبا يومنا ىذا أزمة عاؼبية ال مثيل إىل 2019 سنة هناية منذ العامل عرف

 التعليمية النظم على اجتماعية تداعيات من عنها وما نتج القطاعات كل مست اقتصادية وأزمة ىائلة بشرية خسائر
 :اآلتية النتائج إل الدراسة ىذه خالل من والصحية، توصلنا

آثار انتشار فريوس كورونا على االقتصاد العاؼبي لو تداعيات على اؼبدى اؼبتوسط والطويل،  فكانت تأثريات 
ة ؼبختلف القطاعات االقتصادية مؤدية إىل تراجع التجارة الدولية والنمو العاؼبي وأيضا شاملة للمؤشرات اعبائحة شامل

االجتماعية مؤدية الرتفاع معدالت الفقر والبطالة. فكان قطاع اػبدمات كان األشد تضررا من تداعيات األزمة، أما 
 تتطلب واليت اعبزائر يف اليوم الصحية األزمة تفرضها اليت لقيودااالقتصاد االفًتاضي فكان اؼبستفيد األكرب من اعبائحة. ف

 السياسات يف إعادة النظر أظهرت سبويل االقتصاد، ومشكلة النفط أسعار البفاض ظل مزيدا من اؼبوارد اؼبالية يف إدارهتا
 هبب: اعبزائر يف االقتصادي النمو تعزيز أجل من .منتج وفعال استثمار طريق عن اإلنتاجية الطاقات كل اإلنتاجية وتعبئة

 االقتصادية اذباه اؼبواطنني واؼبستثمرين األجانب؛ الرؤية توضيح أجل األمد من متوسطة إمبائية اسًتاتيجية صياغة -
 واألجنبية؛ احمللية عبذب االستثمارات اػباصة العمال بيئة ربسني -
 وفرص جديدة أسواق تنافسية وخلق مؤسسات بإنشاء تسمح اليت اغبر العمل ثقافة االىتمام بزيادة األعمال ونشر -

 كثرية؛ عمل
 مستقلة اقتصادية مؤسسات االقتصادية الكلية ؼبراقبة وإشراف  السياسات بإخضاع الرشيدة االقتصادية اغبوكمة تعزيز -

 الوزارات؛ عن سباما
الرقمنة، االقتصاد  الصناعة، ة،على الفالح بالًتكيز العالية اإلنتاجية ذات القطاعات االقتصادية كبو  األولويات ربديد -

 األخضر والطاقات اؼبتجددة؛
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 والصحة. بالتعليم االىتمام أكثر -
 الوباء حملاصرة استثنائية وضع إجراءات إىل اغبكومة استدع فبا اعبزائر، يف للمؤشرات االقتصادية الكلية أكرب تراجع -

 واجتماعيا؛ من األزمة اقتصاديا والتخفيف صحيا
 ومنح األسر مساعدة واؼبصرفية، اؼبالية العامة وكذلك النقدية السياسة مست التدابري من مةحز  اغبكومة ازبذت -

 الصحي؛ اغبجر اؼبهن اؼبتضررين من لصحاب مالية إعانات
 يف التحويالت االجتماعية اؼبمنوحة ودعم النظر إعادة اعبائحة، االقتصادي خالل  النشاط لدعم أخرى تدابري اقًتاح -

 الصغرية واؼبتوسط؛ للمؤسسات أكثر
 أفضل. وحوكمة اقتصادية النمو لتعزيز 19 كوفيد بعد اعبزائري لالقتصاد استشرافية رؤية تقدمي -
الًتكيز على االقتصاديات الوطنية وتقليص التجارة والتدفقات البشرية كبو اػبارج، يف مقابل التوسع يف ذبارة اػبدمات  -

 االفًتاضي عرب االنًتنت؛ ونقل التكنولوجيا واؼبعرفة وأمباط االقتصاد
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 ملخص:
ففي ظل صدمة ، التحدي وادلواجهة للعماؿ الفقراء ذو البعدين هتدؼ ىذه الورقة البحثية إلبراز اذل النور ظاىرة 

وازمة انتشار وباء كورونا واستمراره وحتولو االف، فاف فئات من العماؿ وخاصة الفئات اذلشة والعماؿ الفقراء يواجهوف 
. 19اؽ، ومن ناحية اخرى احلفاظ على الصحة من االصابة بفَتوس كوفيد حتديات ترتبط من جهة بالعيش واالسًتز 

فبالرغم من انتشار مفهـو الفقر االقتصادي والفقر ادلادي وارتباطو بالفئات ادلستبعدة اجتماعيا واذلشة، واليت ليس ذلا 
تدت اذل فئات أخرة تشتغل تكوين ؽلكنها من احلصوؿ على الشغل يف القطاع الرمسي. فاف ظاىرة الفقر االقتصادي، ام

من  :اجلزء اخلفي من ىذه الظاىرة، تتأسس اشكالية الظاىرة من التساؤالت االتية يوميا تتواجد يف القطاع الرمسي، وىو
كيف عايشوا  فقر العماؿ ؟ ماىي اسباب، ماىي اصناؼ العماؿ الفقراء اليـو يف اجلزائر ؟، ىم العماؿ الفقراء اليـو ؟

ماىي االجراءات احلكومية ادلتخذة لتقليل من تأثَت اجلائحة على الفئات اذلشة يف اجلزائر خالؿ  ،؟19ازمة كوفيد 
 .؟2020

 .الفئات اذلشة، العماؿ الفقراء، 19صدمة كوفيد :الكلمات المفتاحية
Résumé:  

Cet article vise à mettre en lumière le défi et la confrontation des travailleurs 

pauvres à travers deux dimensions, durant ce choc de la crise de propagation de 

Corona, des groupes de travailleurs, en particulier les vulnérables. sont confrontés à 

des défis liés d'une part aux moyens de survivre et d'autre part, à la préservation de 

leur santé contre l'infection par le virus COVID-19. La problématique du phénomène 

repose sur les questions suivantes: Qui sont les travailleurs pauvres aujourd'hui ? 

Quels sont les types de travailleurs pauvres aujourd'hui en Algérie?, Quelles sont les 

causes de la pauvreté des travailleurs? Comment ont-ils vécu la crise de Covid 19?, 

Quelles sont les mesures gouvernementales prises pour réduire l'impact de la pandémie 

sur les groupes vulnérables en Algérie en 2020.  

Keywords: choc de Covid19, travailleurs pauvres, groupes vulnérables,  
 : مقدمة 

فبالرغم من اعداد سلتصُت ، اف ما ؽليز اجملتمع احلارل ىو تعدد وتنوع ادلخاطر وضعف القدرة على التحكم هبا
لقد اوقعنا ، وخرباء ووكاالت هتتم بإدارة ادلخاطر اال اف اثارىا جدا مدمرة وختريبية للذات البشرية وادلوارد والبٌت وادلرافق

فلم يكن احد حىت البيولوجيُت وعلماء الفَتوسات يتصوروف حالة ، والصدمة الشاملةفَتوس رلهري يف حالة من اخلوؼ 
يف وقت ، ويسمر الناس يف بيوهتم االرتباؾ العلمي الذي اوقعهم فيو ىذا اجملهري واستطاع يف غفلة منهم اف يفتك بنا

                                                           
 Ah.sociodirect@gmail.com: اإليمايل، : أحمد بودشيشةالمرسل المؤلف  1
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قدـ الصناعي والتغَتات االجتماعية وحركة اف التطور التكنولوجي والت .واالمراض زعموا بقدرة العلم على االحاطة باألوبئة
فادلخاطر الطبيعية رافقت ، فمنذ فجر التاريخ تعرض االنساف اذل سلاطر .السكاف انتجت سلاطر جديدة دل يألفها االنساف

غَت اف سلاطر العصر احلديث انفلتت من قدرة ، مراحل االنسانية مثل الكوارث الطبيعية واحلروب وادلشكالت االمنية
 اهنا ولدت رغبة يف اجملازفة وميل ضلو ادلخاطرة فرديا ورتاعيا وحىت عادليا واالستهتار باخلطر .نساف على التحكل هبااال

كل ىذه ادلخاطر بثقافة اجملتمع الناشئة فيو وفق ما أمساه ب " اإلدراؾ   الريش بيكحيث يربط  .اصبح جزء من سجيتنا
و كلما قلت إمكانية تقدير اخلطر ، قييمو اخلاص دلستوى ادلخاطرة و درجتهاالثقايف للمخاطرة " و ىو أف كل رلتمع لو ت

اف ادلناقشات حوؿ ىذه ادلخاطر وخاصة االويئة واالمراض ادلعدية اكتسب اإلدراؾ الثقايف ادلتنوع للمخاطرة ثقال أكرب. 
ة تنشر عرب الشبكة العنكبوتية حوؿ والفَتوس يف الوقت احلارل دتلئ صفحات اجلرائد وادلدونات واألالؼ ادلقاالت العلمي

اصل الفَتوس وصدمة األغالؽ واالخالؽ السياسية و احلجر وادلوت. حيث اختلفت زاوية االىتماـ والرؤى ولكنها 
وكيف يتحوؿ ؟   ما مصدر الوباء؟ تصب كلها يف ىذه ادلرحلة من عمر الفَتوس وحتولو اذل االجابة عن سؤالُت وعلا،

وسي أو الربيطاين أو الصيٍت، ؽلكن اف يشفي وؽلنع من الصابة بالفَتوس؟ اننا نعيش حتت تأثَت وىل اللقاح سواء الر 
وىذا ، العادلية اوقعتنا يف سوؽ ادلخاوؼ اهنا ادلخابر العلمية، من خطر فعالية اللقاح من االصابة من ادلوت، .اخلوؼ

اف ىذا الفَتوس اوقف النشاط واحلركة وغَت السجيات السوؽ ىو فعال اليـو واحد من نواتج ما يطلق عليو رلتمع اخلطر. 
اهنا  .حالة من االعتكاؼ الالديٍت، اتقاء خطر االصابة بالوباء، الفردية واجلماعية واجرب الناس على البقاء يف بيوهتم

عندما ذكر الفيلسوؼ سالفوي جيجك يف مقالو ادلعنوف " ادلراحل اخلمسة للجوائح" وىي انو  الصدمة غَت ادلتوقعة.
، فانو ؽلر بأربعة مراحل من الصدمة وىي االنكار، يصاب االنساف مثال مبرض عضاؿ أو يفقد قريبا او حبيبا او ثروة

ففي ، وىي ادلراحل اليت مر ت هبا دتثالت الناس يف اجلزائر لفَتوس كورونا .والقبوؿ، واالكتئاب، وادلساومة، والغضب
 2020وس مث دخلوا يف مرحلة االرتباؾ والغضب مث يف شهر سبتمرب من عاـ بداية ظهورىا انكر كثَت من الناس الفَت 

ومع هناية العاـ اصبح الفَتوس  .التعايش وادلناورة يف قبوؿ احلجر الصحي واالغالؽ مع اغلاد منافذ للتملص من التقييد
 .الة اخذ اللقاح من عدموامر واقع وسلم االفراد بضرورة البحث عن سبل الوقاية والعالج و التحوؿ اذل مناقشة مس

 االشكالية :
العادل يف صدمة وأزمت وضعية العماؿ والعمل يف القطاعُت الرمسي وغَت الرمسي.  19لقد اوقعت جائحة كوفيد 

وىذه اجلائحة كشفت ىشاشة النظاـ االقتصادي الرأمسارل وكذا باقي النظم االقتصادي ادلزيج أو النظم االقتصادي الريعية 
ا النظاـ الرأمسارل ادلعودل ادلهيمن على التجارة وادلبادالت التجارية العادلية يفرز بُت الفينة واالخرى مشكالت القائمة وىذ

وىو ما حدث مع ظهور فَتوس كورونا خاصة ما  تنتقل بشكل سريع لتمس كل بلداف العادل،، متعددة االوجو و ادلظاىر
يف   ة النظاـ الرأمسارل واسباب الشروخ االجتماعية. اف األجراءوىي مشكل تعلق بنظم االجور يف ادلؤسسات والشركات

، كثَت من القطاعات الرمسية والعماؿ غَت االجراء والعاملوف حلساهبم اخلاص اصحاب ادلهن البسيطة والعماؿ غَت ادلهرة
اثلة، اصبحت حتتاج اذل اليـو عماؿ فقراء حبكم كثَت من ادلتغَتات االقتصادية احلالية ،فهذه الفئات واخرى شل يعتربوف

، دتوين غذائي... قروض لالستهالؾ ( فاذا كاف يف اجلزائر ،اعانات اجتماعية ومساعدات خَتية )السكن االجتماعي
عماؿ مصانع النفط واحملروقات والبناء واالشغاؿ العمومية وقطاع البنوؾ وادلالية واطباء القطاع الصحي وشركات الطَتاف 

السامية يف االدارة واجلماعات احمللية والنواب والوزراء و العاملوف بالقنصليات والسفارات وادلهندسوف واالطارات 
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، يتقاضوف اجورا حتقق الرضا يف سد الضروريات والكماليات  والدبلوماسيُت وضباط اجليش وبعض األصناؼ االخرى اليـو
ماؿ وادلوظفوف يف القطاع العاـ خاصة عماؿ فاف فئات كثَتة من الع، اضافة اذل مزايا ادلنصب النقدية واالجتماعية

والعماؿ ادلسرحُت من الشركات الوطنية للبناء واالشغاؿ العمومية ادلنحلة  وموظفو البلديات والدوائر، قطاع الًتبية
Dissoute الذين يتقاضوف منحة بطالة والعماؿ االجراء باليـو واخلدـ وسائقو سيارات االجرة والعاملوف يف النقل

ي لدى اخلواص والعماؿ ادلومسيُت و ادلؤقتُت والعماؿ الذين يشتغلوف بعقود زلددة ادلدة وعقود االدماج ادلهٍت وبائعو احلضر 
اخلضر والفواكو والبائعوف ادلنتشروف على ارصفة الشوارع يبيعوف البقدونس وكل ما ػلتاجو ادلشًتوف من مستلزمات ادلائدة 

 وؽلكن اف نضم اليهم ىؤالء فاف دخوذلم ورواتبهم الشهرية اصبحت ال تكفيهم... .والطعاـ وطائفة أخرى من االصناؼ
العاملُت الذين يتواجدوف كل يـو يف االسواؽ الشعبية يبيعوف كل السلع والبضائع وخاصة احملاصيل ادلنتجة ذاتيا )زراعة 

على عائد مادي من بيع مستلزمات معاشية( جتدىم يف كل ادلواسم وادلناسبات ال يكلوف وال ؽللوف يأملوف يف احلصوؿ 
ادلتنوعة أو يبيعوف أعشابا طبيعية أو ادوات وخردوات وغَتىا. اهنم عماؿ وأجراء  ادلائدة أو يعرضوف قطع من اخلضر

  .االجتماعي يتشاهبوف يف الفقر ال يعترب ما يتقاضونو كأجر يكفي للعيش وحفظ الكرامة االنسانية والرفاه

اذل التشتت وفقداف ، 19وخاصة يف ظل انتشار وباء كوفيد  ادية بالعاملُت االجراء اليـولقد ادت الوضعية االقتص
اذلوية اجلماعية يف العمل بفعل الًتكيز على عالقات العمل الفردانية شلا اضعف التجانس بينهم حيث تالشت قوهتم يف 

 واخلواص مث صالبة صالبة سوؽ الشغل االخطار الصحية من جهة ومن جهة اخرى ادارة الشركات وارباب العمل مواجهة
ىذا بالنسبة لألجراء ، فقراء رغم اشتغاذلم ) وضعية من صنع النظاـ األجري(، وبفعل ادلسعى الليربارل اضحى العماؿ

فاضحوا فقراء ، أما العماؿ غَت الرمسيُت الذين يشتغلوف لدى أخرين أو لدى انفسهم واصحاب ادلهن البسيطة .وادلوظفُت
  .مداخيلهم اليومية)فقر مادي( وكذا سَتورة النمط االستهالكي ادلفروض بفعل نقص

 يتوزعوف يف القطاع الرمسي وغَت الرمسي يشكلوف فئة غَت متجانسة بسبب اختالؼ الفقراء اليـو اف العماؿ
ختالؼ نظاـ ا، ادلداخيل وظروؼ العمل واالشكاؿ القانونية للمؤسسات اليت يشتغلوف هبا و اختالؼ القطاعات وادلهن

العائد  غَت اهنم يشًتكوف يف كوهنم يًتقبوف هناية كل يـو أو كل شهر للحصوؿ على، بيئة العمل، عالقات العمل والتسيَت
ادلادي او االجر او الراتب بغية تسديد نفقات ادلعيشة او مستلزمات احلياة والصيانة وكثَت من ىؤالء ال يستمتعوف مبا 

وتتواصل احللقة ادلفرغة اليت يعيشها  .ديد ما مت اقًتاضو او انفاقو من سلع وخدمات وعالجػلصلوف عليو ألنو يذىب لتس
 العماؿ وادلوظفوف واليت تتلخص يف عمل /حصوؿ على اجر او راتب / استهالؾ مث انتظار الشهر ادلوارل وىكذا دواليك

 .وىم الفئة ادلنسية احيانا يف برامج التنمية

للعامل الدائم أو ادلؤقت أو ادلشتغل حلسابو اخلاص اليـو ال يعٍت حتقيق اإلشباعات  يف احملصلة اف توفر الشغل
وسد احلاجات فالربغم من العوائد ادلادية اال اف كثَت من الفئات ادلهنية تواصل االشتغاؿ بعد ادلساء او يف اوقات الفراغ 

الؾ ادلتزايد والنفقات االضافية ادلفروضة حبكم ظلط و ويف هناية االسبوع بغية احلصوؿ على عائد اضايف دلواكبة ظلط االسته
 ..ناىيك على الشغل غَت الالئق والعمل االسود، اسلوب العيش ادلتسارع

هتدؼ ىذه الورقة البحثية إلبراز اذل النور ظاىرة "العماؿ الفقراء" فبالرغم من انتشار مفهـو الفقر االقتصادي 
بعدة اجتماعيا واذلشة واليت ليس ذلا تكوين ؽلكنها من احلصوؿ على شغل يف القطاع والفقر ادلادي وارتباطو بالفئات ادلست

الرمسي وىذا ما تعرفو األدبيات الدولية وخاصة منظمة االمم ادلتحدة غَت اف ظاىرة الفقر امتدت اذل فئات أخرى تشتغل 
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والعماؿ غَت  .اذلوية العمالية لألجراء وكذا تسعى اذل حتليل حالة التشتيت وانعداـ. يوميا تتواجد يف القطاع الرمسي
ماىي اصناؼ ، من ىم العماؿ الفقراء اليـو ؟: استنادا اذل ذلك فانو ؽلكن االنطالؽ من التساؤالت االتيةو  الرمسيُت،

ماىي اثار صدمة وباء كورونا على كيف يتحدى العماؿ الفقراء احلياة وصعوباهتا ؟ ،  اليـو يف اجلزائر ؟ العماؿ الفقراء
 : ولإلجابة على ىذه التساؤالت نفًتض ما يلي، اجملتمع على العماؿ الفقراء ؟

والدخل اليومي للعماؿ غَت  اف ظاىرة العماؿ الفقراء ترتبط بسياسة االجور وضعف ادلداخيل، فاألجر ادلدفوع للعامل-
 .الرمسيُت يولد احلاجة لالستهالؾ ادلتزايد فقط

االجر وكيفية حتصيلو فرديا تتزايد عزلتو وسخطو ويفقد الشعور بالسعادة والرضا  عندما يصبح ىدؼ العامل الفقَت ىو-
 .عن العمل

اف الفقر كوضعية معاشة ليس من صنع الفقراء لكنو نتيجة حلاالت فشل ىيكلية ونظم اقتصادية واجتماعية عدؽلة  -
 م السياسات العامة.اجلدوى وىو نتاج لالستجابات السياسية غَت ادلالئمة وضحالة القدرة على رس

  .يف االسًتاتيجية التنموية اجلزائرية  أو التقليل من الفقراء يتطلب اعتماد نظرية النمو احملايب للفقراء اف زلاربة الفقر-

 االطار المفاهيمي 

أو حالة من التسمر مصحوبة بإحساس بالضعف ادلعنوي ،قد تصيب االنساف حلظة احلادثة أو ادلوقف ادلتأـز : الصدمة-
 .يتصرؼ االنساف ادلصدـو بارتباؾ وىشاشة ،بعد انقضاء مدة

العادل يف صدمة ) التساؤؿ واالشاعة( نتيجة عدـ توقعهم يف ظل تطور  19لقد ادخلت جائحة كوفيد : صدمة كرونا-
راض وحروب بالرغم من مرور جوائج كثَتة وأوبئة وامف .العلم والطب الدخوؿ يف مرحلة اخلوؼ من االبادة وادلوت ادلعلن

دتيزت باهنا غَتت كثَت من ادلوازين وسياسات  19اال اف صدمة كوفيد ، واليت ادت الة وفاة وابادة ماليُت البشر
احلكومات وكشفت زيف االداءات ادلؤسساتية وتركت الناس يف حَتة خاصة يف مسالة الرعاية الصحية يف أغٌت الدوؿ 

الصدمة اعقبها موت خاطف صامت يف الصُت والعادل يتفرج مسمرا يف  .وعجزىا عن توفَت الكمامات واالسرة للمصابُت
و معاناة للطبقات اذلشة. وتوقف الدراسة والحت سنة .بعد ذلك من اسبانيا وبكاء من ايطاليا مكانو وصراخ استغاثة

يف مقالو  .ر سعر النفطبيضاء للكثَتين من التالميذ وطلبة اجلامعات وتسريح للعماؿ يف االفق القريب وركود جتاري واهنيا
اقتبس عادل االجتماع سالفوي ججيك اظلوذج كوبلر ) نسبة اذل كوبلر روس ( ، اخلامس بعنواف ادلراحل اخلمسة للجوائح
(   2020االنكار والغضب وادلساومة واالكتئاب والقبوؿ)سالفوي جيجك: ادلسمى ادلراحل اخلمسة للصدمة وىي
وينطبق احلاؿ مع  .اؿ او يفقد قريبا او حبيبا او ثروة يعايش ىذه ادلراحل اخلمسةفعندما يصاب االنساف مثال مبرض عض

االنكار واعتبارىم مؤامرة والبعض حتدى  2020جائحة كورونا فتمثالت الناس يف اجلزائر لكورونا كانت يف بداية مارس 
 حتوؿ رائ اجلمهور اذل القبوؿ والتعايش.  2020غَت انو مع حلوؿ خريف ، الفَتوس

 15وكاف الفَتوس يف تايالند والياباف قبل ، يف ووىاف يف الصُت 2019ظهر الفَتوس يف هناية نوفمرب : 91كوفيد-
 أو Covid ،Covid 19 ،NCov19يناير يف إيطاليا.. أما التسمية العلمية فهي  30، يناير يف فرنسا 24، يناير

SARS-CoV-2 ، مث انتشر يف ، يف مدينة ووىاف يف الصُت 2019غلب التذكر أف ىذا فَتوس مت اكتشافو يف
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ىو اسم ادلرض،  Covid-19رتيع أضلاء العادل. و ىنا غلب ذكر ثالثة عناصر من أجل جتنب اخللط والغموض. 
ىو مسبب ادلرض. وىو جزء من أنواع  SARSr-Cov ،. SARSrCovفاالسم العلمي الرمسي للنوع ىو 

-SARS. إف 19أو الكوفيد  2003فسية احلادة الوخيمة مثل السارس فَتوسات التاجية ادلسببة ادلتالزمات التن
COV ليس الفَتوس التاجي الوحيد. وىو أحد الفَتوسات التاجية باإلضافة إذل السارس أو MERS-Cov 

 Bissirouىو األكثر فتكا بالفَتوسات التاجية واليت اكتسبت نطاؽ عادلي أكثر من الفَتوسات التاجية األخرى) ولكن
Kandjoura. p2.  ) لقد مت تغيَت اسم الوباء من كوروناCorona Virus 19-اذل كوفيدCovid-   " و

تفاديا  isease 2019Drus Virona Co" ىو اسم ادلرض الناتج عن الفَتوس وىو اختصار ؿ  19كوفيد 
)خالد .نتجات جتاريةاو م، للوصم أو النفور من شخص ػلمل اسم كورونا أو بلدة كما ىو احلاؿ يف مدينة بكولومبيا

  .(2020مصطفى. 

على ادلستوى ، يتميز الواقع االجتماعي اجلزائري بتعايش الثنائيات التقليدي مع احلداثي: الواقع االجتماعي الجزائري-
التفسَت الديٍت للظواىر وخاصة اجلوائح مع التفسَت العلمي والطيب ،مع وجود تفسَت ، الذىٍت لإلفراد واجلماعات

تعدد  19وقد اظهرت جائحة كوفيد.الذىنية العلمية ادلوضوعية تتعايش مع عقلية بسيطة موغلة يف التعصب .ميتافزيقي
مث االزدواجية يف التعامل مع الصدمة يف االشهر االوذل من ظهور الفَتوس  .دتثالت الناس للمرض واالصابة والفَتوس

  .السلطةو  وكيفية االستجابة إلجراءات احلجر الصحي والتباعد اجلسدي

يف بالدنا ال تسمى الظاىرة بامسها احلقيقي "الفقر" فنعثر يف التقارير الرمسية وخطابات ادلسؤولُت عن كلمة  :الفقر-
ىو احلرماف النسيب وىو مفهـو اجتماعي وفقا ، فقداف الكرامةوالفقر يرتبط ب او معوز بدؿ فقَت démunie"زلتاج" 

) مفكر واقتصادي ىندي ( وفقا Amartya Senعرفو آمارتيا سُت ( وي 2000.54للمدرسة النسبية)حصروري.
اف الفقر يولد شعورا  ،جوىرية" دلنظور القدرات الذي وضعو، "على أنو عدـ القدرة على التمتع حبقوؽ أساسية وحريات

قع الكفاح اليومي جملرد متناميا بقلة احليلة وادلهانة وعدـ القدرة على التفكَت او التخطيط او اجلنوح باخلياؿ ما يتجاوز وا
ويوصف الفقر على انو الوضعية اليت يكوف فيو الفرد غَت قادر على تلبية  (.1.ص2003مكتب العمل الدورل البقاء )

 .حاجاتو الضرورية فهو زلتاج أو معوز

 أو مهمة، عمل، شغل، يستخدـ مصطلح "العماؿ الفقراء" لوصف األشخاص الذين لديهم وظيفة: العمال الفقراء
مؤسسات عمومية أو خاصة ف لدى اخرين أو  نشاط يتحصلوف من خاللو على عائد مادي او ريعي ويشتغلوف لدى

يف االسبوع أو يف الشهر اويف ، عند انفسهم او يديروف تعاونيات رتاعية قد يشتغلوف لبعض الوقت أو جلزء من اليـو
قد حددت تقارير حديثة دخل الفرد ادلشتغل غَت الرمسي ل .وما يتحصلوف عليو ال يكفيهم، بالدواـ أو بالتناوب السنة

تعريف مكتب  واستنادا اذل التعريفات )األوروبية و .ىؤالء يعتربوف يف حالة فقر)فقر مادي( .دوالر يوميا 2منهم ب 
اء يشَت اذل العمل الدورل ( ؽلكن بناء تعريف اجرائي للعماؿ الفقراء يف ىذه الورقة البحثية وىو اف مفهـو العماؿ الفقر 

بالفئات ادلستبعدة اجتماعيا واذلشة واليت  حالة الفقر االقتصادي والفقر ادلادي ويرتبط اكثر حسب االدبيات االقتصادية
غَت انو ؽلكن ادراج ، دوالر يوميا 2ودخوذلا ال تتعدى  ليس ذلا تكوين ؽلكنها من احلصوؿ على شغل يف القطاع الرمسي

الذين ورغم اشتغاذلم يوميا فال تكفيهم مداخيلهم لسد   وظفُت يف القطاع الرمسيبعض االصناؼ من العماؿ وادل
فالعماؿ الفقراء ىم الذين مواردىم النقدية  .حاجياهتم واسرىم فيلجؤوف للعمل لوقت اضايف أو جزئي أو يف هناية االسبوع
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مدخوؿ وىو غالبا االجر أو عائد اليت يستمدوهنا من نشاطهم لن تسمح ذلم بتجنب الفقر ولديهم مورد واحد فقط ك
 .يف نفس اجملتمع  بادلستوى ادلعيشي والقدرة الشرائية ومبداخيل باقي الفئات العاملة نقدي قليل مقارنة

والذي ػلدده دخل الفرد للنشاط حتت خط الفقر. يتم ، اف مفهـو "الفقر االقتصادي" الفردي: الفقر االقتصادي 
ألجور والدخل العمل احلر واستحقاقات البطالة واستحقاقات ادلرض اليت يتلقاىا الفرد تعريف دخل النشاط ىذا مبجموع ا

ال ؽلكن حتديد الفقر االقتصادي إال على ، والذي يشَت إذل مصادر األسر، خالؿ عاـ. على عكس مفهـو الفقر ادلعتاد
الفقر. أي أف ادلوارد النقدية اليت  مستوى األفراد: يقاؿ إف الفرد فقَت اقتصاديًا إذا كاف دخلو من العمل حتت خط

 Sophie.ponthieux .يستمدىا من نشاطو لن تسمح لو بتجنب الفقر إذا عاش مبفرده وكاف لديو ىذا ادلورد فقط
et E.Raynaud.2008...176 ) 

أيًضا  ىو مسة من مسات األسرة وليس الفرد: رتيع األشخاص الذين يعيشوف مع العامل الفقَت يعتربوف الفقر النقدي
 فقراء. يف اجملموع

ىو مستوى الدخل ادلقًتف حبد ادىن مقبوؿ من التغذية وما اليها من ضروريات احلياة)جواف عتبة الفقر : 
دوالر فاف الذي يتحصل 2( احلد الذي اذا بلغو الفرد يصنف فقَتا واستنادا اذل مؤشر الدخل اليومي 1992.3.سالوب

 .خيل اخرى يصنف على انو فقَتعلى ىذا ادلقدار يوميا وليس لو مدا

العاملوف أو ادلشتغلوف بيع رلهود عضلي أو ذىٍت فكري أو مهاري مقابل كمية من النقود أو : العمال االجراء- 
يستفيد االجَت وفقا لقانوف العمل  .أو بدوف عقد لدى مؤسسات وشركات وفقا لعقد دائم أو مؤقت  خدمات أو سلع

 قهاء القانوف اعتربوا قانوف العمل كلو يف مصلحة العماؿ من امتيازات كثَتة حىت عدا ف

العاملوف أو ادلشتغلُت لدى خواص بدوف عقد او لدى انفسهم أو يف تعاونيات وقد ال : العمال غير االجراء -
 .يستفيدوف من امتيازات قانوف العمل

حتديد للدخل وبدوف تغطية صحية او ىم ادلشتغلوف يوميا لدى اخرين او لدى انفسهم بدوف : العمال غير الرسميون-
 .زتاية اجتماعية وعملهم متغَت وكذا ظروؼ العمل ومكاف العمل

 المنهج المتبع واالدوات المعتمدة :
ويوصف الفقر  .ظاىرة الفقر ؽلكن قياسها من خالؿ مؤشر دخل الفرد واالسرة: ادلنهج الوصفي وادوات االحصاء-1

 .رد غَت قادر على تلبية حاجاتو الضرورية فهو زلتاج أو معوزعلى انو الوضعية اليت يكوف فيو الف

 : ادوات جمع البيانات
اعواف ، ادلالحظة ادليدانية من خالؿ التقرب من الفئات ادلهنية ادلختلفة ) اعواف احلراسة يف البلديات استعنا: ادلالحظة-

العاملوف ، CTAو  DAIPموظفوف عن طرؽ ، ثةالتقنيُت على مستوى اجلماعات احمللية معلمو االطوار الثال ،النظافة
 .....اصناؼ كثَت تشتغل يوميا حلساهبا اخلاص باألجرة والباعة ادلتجولوف
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باالستبار )  احلصوؿ على قوائم ادلعوزين من البلدية وكذا اجور موظفيها وىو امر غاية يف الصعوبة ألجراء دلا تعذر علينا
استعنا ، واالستفادة من البيانات اجملمعة ألثراء ادلوضوع واغناءه بادلعطيات ادليدانيةاالستمارة عن طريق ادلقابلة( يف وقتو 

على اعتبار اف كل ىذه الفئات ادلهنية تشكل جزء .بادلالحظة ادليدانية من خالؿ التقرب من ىؤالء الفئات ادلهنية ادلختلفة
اف العماؿ االجراء نلتقي هبم يف مكاف العمل أو يف ظروؼ فاذا ك .من حياتنا اليومية فهم افراد يتواجدوف يوميا اذل جانبنا

أخرى فاف ىؤالء العماؿ غَت االجراء يقدوف لنا خدمة يوميا فسائق طاكسي االجرة حاضر يف يومياتنا صباحا ومساءا 
بائع ادلاء وكذا زلصل حافلة النقل احلضري وبائع اخلضر والفواكو نبتاع منع يوميا وعلى االقل مرتُت يف االسبوع وأما 

 .ادلعدين فحاجتنا اليو تزداد كلما انقطعت حنفية ادلاء

التعرؼ على ظروؼ العمل و اسباب االشتغاؿ و العوائد ومدى تغطيتها لالحتياجات  اذلدؼ منها: ادلقابلة ادلعمقة-
مواقيت ، شتغاؿاسباب اال، احلالة العائلية، السن: ادلستوى التعليمي: وارتكزت على اسئلة مغلقة اليومية للمبحوث

 ، ...(.الصعوبات، العوائد، العمل

قمنا يف البداية بأعداد نوعُت من استبياف االوؿ خاص بظاىرة فقر العماؿ يف القطاع الرمسي) عماؿ بلدية  :االستبياف
قوائم اخر خاص بالقطاع غَت الرمسي ) تتشكل من و  النظافة وادلصاحل التقنية والشؤوف االجتماعية(: يف عنابة البوين

ادلعوزين ادلوجودة لدى مصلحة الشؤوف االجتماعي بذات البلدية( غَت اف ظروؼ موضوعية دل تسمح لنا باحلصوؿ على 
واصبحت جائحة كورونا مربرا وحجة تستخدـ لعرقلة كل  .العوزين والعماؿ وادلوظفوف يف مصاحل بلدية البوين بعنابة قوائم

 .ضلو رصد ظاىرة فقر العماؿ خطوة

 : واسباب اختيار الموضوعاهمية 
اليت تصطدـ بعراقيل ادارية  اظهار وضعية الفقر ادلستًت " اخلفي" عن االحصائيات وبرامج الدعم وادلساندة االجتماعية-

 .شخصانية احيانا

 حتديد الفئات ادلهنية وفئات ادلهنيُت غَت الرمسيُت يف االقتصاد التحت ارضي ) غَت الرمسي ( -

 حتسُت بطاقة معوز اليت دتنح للفقراء على مستوى بلديات ومدف اجلزائر مساعلة يف حتديد -

 .وخاصة يف ظل جائحة كورونا تزايد اعداد الفقراء سنويا من فقر نقدي وفقر اقتصادي-

  .تبيُت فشل برامج زلاربة الفقر و التقليل منو زلليا ودوليا -

عمل يف القطاع الرمسي او القطاع اخلاص وؽلتهنوف وظائف  االشارة اذل ىؤالء العماؿ الذين ؽللكوف وظيفة او منصب-
 .الشهري وضعف الراتب اخرى متعددة بسبب الفقر النقدي

توالت االنباء منذ ظهور فَتوس كورونا يف : واالنساني العالمي اثار صدمة فيروس كورونا و انهيار النظام االخالقي-4
ادلتسبب الرئيس يف ىذه اجلائحة ودوف معايَت اخالقية راحت يف الصُت عن روايات سلتلفة عن  2020اواخر مارس 

وسائل ودوؿ ووكاالت وسلابر تتبادؿ التهم حوؿ ادلتسبب يف ىذا الوباء واخطر السجاؿ االمريكي الصيٍت فالصينيوف 
 ( يسميو بالفَتوس الصيٍت وىذهCOVID-19يقولوف اهنم اجلنود االمريكيوف والرئيس االمريكي ؽلسي الفَتوس )

وبعدىا اهنارت القيم االخالقية واالنسانية والسياسية فيما عرؼ بأزمة الكمامات فتخل االحتاد  .اعتربىا الكثَت ومسة
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وسيطر تفكَت يف ايطاليا واسبانيا على اف ىناؾ  .االورويب على مساعدة ايطاليا وصربيا شلا دفعهما للجوء اذل الصُت
س األمريكي فقاؿ سنخصص اموالنا لًتميم االقتصاد وىو ما اعترب خطاب غَت اـ الرئي .برنامج لقتل العجزة وكبار السن

وجرت زلاوالت امريكية لالستحواذ  .انساين غَت اخالقي باعتبار البشر ادلصابوف بالفَتوس وعالجهم اىم من االقتصاد
ة كورونا مدى ىشاشة النظاـ لقد كشفت ازم.امانية قيد االعداد انتاج لقاح فحدثت ازمة بُت البلدين على جتارب سلربية

اف ، (1)(Alain Touraine) االن تورانفقد ذكر  .العادلي وعدـ الثقة بُت البلداف حىت رلموعة االحتاد االورويب
وال حركة عمالية أي غياب  ويقوؿ ليس لدينا فاعلوف حيث ال وجود حلركة شعبوية، فَتوس كورونا جعلنا نعيش الالمعٌت

لدينا ألة بيولوجيا ويف اجلانب االخر لدينا أشخاص ورلموعات دوف افكار دوف قيادة وال وجهة  ،عياب االفكار، ادلعٌت
، مبعٌت اف زمن االزمة سيعيد تكوين االحاسيس حوؿ العقل والتواصل، دوف اسًتاجتية ودوف لغة انو الصمت، دوف برنامج

فتظهر عادات اجتماعية جديدة مع ادلزيد من  (، الفَتوس سيغَت كل شيئCareسيتم تشييد رلتمع قائم على الرعاية )
سيظهر رلتمع اخلدمات وفق تعبَت االقتصاديُت لكنو رلتمع اخلدمات بُت البشر وسًتفع ىذه االزمة من ، البعد بُت االفراد

غار اما اد.شاف فئة الرعاية وىناؾ احتماؿ اف تؤدي صدمة اقتصادية اذل ردود فعل يصنفها االف توراف يف خانة الفاشية
موراف فستعلمنا ازمة كورونا العيش بعدـ اليقُت وستسرع العودة اذل اإلنتاج احمللي. ففي حوار اجراه معو فرنسيس لوكونت 

فيذكر امنو غلب اف تعلمنا ازمة كورونا أف نفهم العلم بشكل أفضل وأف نعيش ، ( الفرنسيةCNRSلفائدة صحيفة )
لن تتمكن رتيع التأمينات االجتماعية اليت ؽلكن للفرد .ؿ االنسانيةبعدـ اليقُت واعادة اكتشاؼ بشكل من االشكا

ضلاوؿ اف ضلط انفسنا باحلد االقصى ، احلصوؿ من أف تضمن عدـ االصابة بادلرض او انك ستكوف سعيد مع عائلتك
. حاف .باليقُت لكن العيش ىو التنقل يف حبر من الشكوؾ من خالؿ جزر وارخبيالت اليقُت الذي نشكل امداداهتا

الوقت للتخلص من كل ىذه الثقافة الصناعية اليت تعرؼ العديد من الرذائل ف حلظة للتخلص من السمـو ف فاحلب 
  .والشراكة والتضامن ىي اليت تؤدي اذل جودة احلياة

اخلطر جائحة كورونا خطر يهدد بإبادة البشر دل يكن احد وال ادلؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العادلية تتوقع اف 
ومشكالت  فلقد كانت احلروب واالحتباس احلراري وادلناخ والنزاعات السياسية، الذي نعيشو االف وىو جائحة كورونا

بظهور ىذا الفَتوس ادلستجد  2020البيئة والتنمية ادلستدامة تؤرؽ دوؿ العادل وشعوهبا حىت تفاجئنا يف هناية فيفري
اننا  .اف العادل وقف عاجزا أماـ تزايد أعداد ادلوتى.خرى انو قاتل انو يبيد الناسانو خطورة تتعدى باقي ادلخاطر اال.القاتل

شهدت فلقد  .ادلوت الذي أصبحت أخباره ترصد يف جداوؿ احصائية .فعال حتت تأثَت اخلوؼ من االصابة وخطر ادلوت
األثار اليت تكشفت بعد مرور أكثر من ف.اجملتمعات البشرية قاطبة يف القرنُت ادلاضي واحلاضر العديد من االوبئة الفتاكة

  :شهرين من بداية صعود منحى ادلوت يف العادل دتثلت يف

مستمرة حلد االف بُت الدوؿ وساستها حوؿ مصدر الفَتوس  انعداـ الثقة بُت البشر يف زمن ادلوت حيث حرب كالمية-
 .)رتاعة غَت اجتماعية( الية معادية للبشريةرلموعات ليرب )اخلطر( فَتوس صيٍت او امريكي او حرب بيولوجية من اعداد 

 .عجز العلم وادلختربات الطبية ادلشهورة عادليا عن اغلاد لقاح بالرغم من امتالكهم معارؼ سابقة عن الفَتوس-

 .ظهرت اعلية العلم والعلماء وخاصة االطباء وفشل سياسات الصحية يف احتواء االزمة حىت يف كربى الدوؿ-
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الفَتوس ف يف وقت اىتمت كل دولة  واسبانيا تصارعاف االحتاد االورويب حث تركت ايطاليااتضح مدى ىشاشة -
 .بأغالؽ حدودىا وتطبيق سياسات رتاعية واحلظر الصحي االجباري

 ظهور ازمة اخالقية يف تفضيل االقتصاد على زتاية االرواح وتقدًن العناية للعجزة وادلصابُت -

 .ذل احلرماف من شلارسة وزواؿ الطقوس اجلنائزيةادلوت اخلاطف بالكورونا اذى ا-

 .حالة االكتئاب والقلق واالمراض النفسية بسبب احلجر الصحي-

اختلفت دتثالت االشخاص يف  فقدعلى المجتمع الجزائري ) دراسة حول مجتمع محلي (،  91اما أثار وباء كوفيد
) ىو موت ف عقاب من عند اهلل ف قضاء وقدر ف حرب  اجملتمع احمللي اجلزائري يف حتديد مدلوؿ كورونا واضلصرت يف

عدـ استخداـ : يظهر االستهتار الصحي يف اجملتمع احمللي من خالؿ مؤشرات .مرض، بيولوجية ف مؤامرة ف امر طبيعي
 عدـ التقيد بلبس القفازات فرديا ورتاعية ودلس .ادلطهرات الكحولية فرديا ورتاعيا بشكل يومي يف األماكن العمومية

واالجساد  عدـ احًتاـ التباعد الفيزيائي بُت االجساد فيالحظ تالصق وازدحاـ لألجساـ، البضائع والسلع بكل هتور
اف االنساف اجلزائري على خالؼ الشعوب لو خصوصية يف التعامل مع االخطار  .البشرية خاصة يف أماكن التسوؽ

فاجلزائري ، ذكر ادلؤرخوف ومع االزمات واالخطار واألوبئةوادلشكالت، فقد تأقلم مع كثَت من احلروب والثورات كما ي
ومنذ ، H1N1و وباء انفلونزا الطيور وانفلونزا اخلنازير 2003شارؾ بقية الشعوب ازمات و انتشار أوبئة سارس 

وسرعاف ما  .تعرضت البالد اذل وباء قاتل أصاب ادلاشية ) احلمى القالعية( غداة االحتفاؿ بعيد االضحى 2017
مث فجأة  .كفات وسائل االعالـ عن احلديث عنو بعد حصوؿ الوزارة على كميات من اللقاحات ادلخصصة للمواشيان

شلا غلعلو ؽلارس احيانا السخرية للداللة على انكشاؼ لعبة خلق ادلشكلة وادخاؿ العادل يف  .COVID-19يظهر 
مومية اعتبارا لكوف صحتو وصحة العامة دل تكن على مث االستهتار بالصحة النفسية والع، ازمة بغية حتقيق مارب نفعية

اف اذلبيتوف الصحي يتداخل فيو التقليدي مع .احسن ما يراـ قبل االزمة شلا غلعلو ال يورل االحتياطات الصحية اعلية
طة العصري والصحة النفسية ترتبط بالعادات والتقاليد ادلوروثة ولذا فاف أخذ النصائح واحلجر الصحي بأمر من السل

اف ىابيتوس اجلزائري عدـ البقاء دلدة طويلة يف ادلنزؿ فاحلجر  .)الدولة( ليس من عادات الفرد ادلتمرد على ىذه السلطة
ىذه ، بالنسبة للكثَت ىو توقف عن احلركة وتعطيل وفقداف احلرية وتزداد ادلسألة صعوبة عندما يكوف مصدرىا السلطة

من  2019بب عدـ ارتياحو ألداءاهتا على مر احلقبات وما تكشف منذ فيفري السلطة اليت يكن ذلا ادلواطن العداء بس
اعدادىا لتكوف  اضافة اذل ذلك ضيق اجملاؿ السكٍت والغرؼ وعدـ.حقائق عن من كاف يعتقد اهنم مسؤولُت على البلد

ية يف نزوال وصعودا يف سالدل مناسبة يف مثل ىذه الظروؼ فادلقيموف يف العمرات ذات البناء العمودي تتزايد معاناهتم اليوم
أما ادلالكُت دلساكنهم ، العمارات واخلوؼ من االحتكاؾ باألخرين واالصابة بالفَتوس وأصناؼ اخرى من ادلعاناة اليومية

)سكاف البناءات اخلاصة ( فلهم ايضا نصيب من ادلعاناة الف القليل منها من يتوفر على مساحات خضراء للعب 
 االطفاؿ.
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 : والفئات الهشة على العمال الفقراء 91وفيد اثار ك-5

  العمال الفقراء: المفهوم والمؤشرات--5-9

أو نشاط  مهمة، عمل، شغل، يستخدـ مصطلح "العماؿ الفقراء" لوصف األشخاص الذين لديهم وظيفة
ات رتاعية قد يتحصلوف من خاللو على عائد مادي او ريعي ويشتغلوف لدى اخرين أو عند انفسهم او يديروف تعاوني

وما يتحصلوف عليو ال ، بالدواـ أو بالتناوب يف االسبوع أو يف الشهر اويف اسنة، يشتغلوف لبعض الوقت أو جلزء من اليـو
بسبب  يف حالة فقر)فقر مادي( ىؤالء يعتربوف.دوالر يوميا 2يكفيهم حددت تقارير حديثة دخل الفرد منهم ب 

وائد االجتماعية(. ويستخدـ مصطلح "العماؿ الفقراء" كذلك لإلشارة إذل اطلفاض الدخل )الدخل من النشاط + الف
يشتغلوف جزء ، ىم أولئك الذين(. أو 17ص .2003)مكتب العمل الدورل  رتيع األسر اليت ينتمي إليها ىؤالء العماؿ.

 S.ponthieux etيعيشوف يف األسرة اليت دخلهم ال يكفي لتجاوز عتبات الفقر النقدي)، من السنة
E.Raynaud.2008..163  اف ىؤالء الفقراء العاملوف يف غالب االحياف ؼلتلفوف من مهنة اذل اخرى ومن )

نشاط اذل اخر ومن قطاع اذل اخر غَت اف السمة ادلشًتكة اف كثَت من االجراء ؽلكن تصنيفهم من العماؿ الفقراء اما 
رورية شلا يؤدي اذل االقًتاض واالستدانة والدخوؿ بسبب ضعف االجر الذي تتحصل عليو والذي ال يسدد احلاجات الض

دفع اقساط الدين +الفوائد( شلا غلعل العامل او ادلوظف يعمل ألجل دفع ما عليو .يف احللقة االقتصادية ادلفرغة )اقًتاض
فئة من او اف الفقر بالنسبة ذلذه ال .من ديوف وىي وضعية أوجدىا النظاـ االقتصادي الذي انتج رلتمعا استهالكيا 

العماؿ وادلوظفُت ناتج بسبب اهنا فئة ال تتحصل على اجور عادلة مقارنة بفئات اجتماعية او مهنية اخرى شلا غلعلها اقل 
رضا ورفاىية من غَتىا وتبقى يف وضعية العوز من حيث الضروريات فتلجأ اذل االشتغاؿ بشكل موقت او جزئي او عمل 

وقد يعود السبب اذل ادليكانيزمات والنموذج االقتصادي الذي غلعل من ىذا االجَت فئة فقَتة وال  .اسود او غَت رمسي
كما كاف يف بدايات تطور  ؽلكن لو التحرر هنائيا من التبعية لألجر حيث اف االجر ىو مصدر العيش وحفظ النفس

وفقا لعدد ، ستخداـ تعريفُت للعماؿ يف ىذا التحليليتم ا .ـ ) الرأمسالية ادلتوحشة( 19و 18النظاـ الرأمسارل خالؿ القرف 
ويتم تقدًن الفقر  .وىو مؤشر مكمل للعالقة بُت العمالة والفقر .فرنسي واالخر اورويب االوؿ، اشهر العمل ادلسجلة

، اء العاملُتبلغ عدد الفقر  .استناًدا إذل مفهـو "الفقر االقتصادي" الذي يتم تعريفو على مستوى الفرد وليس األسرة، أيًضا
، SRCV-SILC مليوف وفًقا للتعريف األورويب جهاز 1.5مليوف وفًقا للتعريف الفرنسي و  1.7، 2005يف عاـ 

٪ منهم. غالبية العماؿ الفقراء يعملوف باستمرار  55٪ من رتيع العماؿ. الرجاؿ ؽلثلوف حوارل  7٪ و  6أي ما بُت 
٪ من العماؿ وفًقا 15ؽلثل العماؿ الفقراء اقتصاديًا .ا من رتيع العماؿ ،ولكن بدواـ جزئي أكثر تواتر ، على مدار السنة

للتعريف الفرنسي. خصائصهم اهنم ؼلتلفوف مبا فيو الكفاية عن الفقراء العاملُت بادلعٌت ادلعتاد يف حُت أف ىؤالء السكاف 
بدواـ جزئي كما  اء الذين يعملوف٪ من العماؿ الفقراء اقتصاديا ىم من النس 70ما يقرب من ، يف الغالب من الذكور

 S.ponthieux et أف حصة العمل بدواـ جزئي والتناوب أعلى بُت العماؿ الفقراء اقتصاديًا)
E.Raynaud.2008.. 163 يتجاوز عدد األشخاص الذين يعانوف من فقر العمل عدد الفقراء العاملُت .): 

مليوف شخص مع عامل  2.35ا للتعريف األورويب و مليوف شخص يعيشوف مع )على األقل( عامل فقَت وفقً  2.16
وما دوف يشكلوف ما يقرب من  16. األطفاؿ الذين تًتاوح أعمارىم بُت 2005فقَت وفًقا للتعريف الفرنسي يف عاـ 
، سنة فأكثر( يف أسرة معيشية متأثرة بالفقر يف العمل 16مليوف من البالغُت ) 1.2نصف يف كلتا احلالتُت. يعيش حوارل 



  أزتد بودشيشةأزتد بودشيشةد. د. 

 
57 

٪ منهم. تعتمد حالة فقر الدخل على وضعية العامل من سوؽ  60وف أف يكونوا عمااًل الفقراء. النساء يشكلن د
وكذلك حجم األسرة اليت يعيش فيها. إف العدد االرتارل ادلقصود لألسف ال يسمح بادلضي قدًما ، ووضعية زوجتو، العمل

األشخاص األكثر تضرراً من فقر ، وارد. من بُت السكاف العاملُتيف التحليل وجتاوز حجم األسرة مع عدد ادلساعلُت يف ادل
وكذلك أولئك الذين ليس لديهم ، الدخل ىم األشخاص الذين يكوف أزواجهم عاطلُت عن العمل أو غَت نشطُت 

أو أسرة وكذلك األطفاؿ النشطُت يف أسرة وحيدة الوالد ، واآلباء الوحيدين، الزوج. ويشمل ذلك األفراد غَت ادلنفصلُت
دتثل أحد القيود على إحصاءات فقراء  تضم أكثر من شخصُت وأولئك الذين يعيشوف يف أسر معقدة دوف عائلة رئيسية.

البناء  -العمل ادلتأصلة يف بنائها يف أنو يفسر بشكل عشوائي تأثَت سوؽ العمل وعوامل التوظيف وعوامل بناء األسرة 
يتم تعريف العامل الفقَت على أساس حالة ، ويالت االجتماعية. يف الواقعالذي تتحدد من خاللو حصة كبَتة من التح

نشاطو الفردي )اليت يُعترب منها عاماًل( ومتغَتات ادلوارد النقدية ادلقاسة على مستوى األسرة اليت يعيش فيها )لتحديد ما 
ايت )البطالة، العمل بأجر منخفض، إذا كاف عامالً(. لذلك قد يكوف العامل فقَتًا إما بسبب وضعو الوظيفي غَت ادلو 

العمل بدواـ جزئي( أو بسبب خصائص األسرة ادلعيشية اليت يعيش فيها )واليت حتدد ادلوارد األخرى اليت قد ػلصل عليها 
ألف ، كمؤشر للصلة بُت النشاط الفردي والفقر،  على أي حاؿ، ذلك يصعب تفسَت إحصاء الفقراء العاملُت أو كالعلا.

غَت واضح بالبعد األسري: معيار النشاط الضمٍت )الذي يسمح للعامل( لتجنب الفقر( ال يعتمد فقط على ىذا الرابط 
مواقف النشاط الفردي. يف اجملموع، حصة من فقر العماؿ الفقراء ليس بسبب مواقفهم الفردية للنشاط، وجزء من ادلواقف 

الذي غلعل من الصعب قراءة إحصاءات العماؿ الفقراء  الفردية السلبية من وجهة نظر النشاط غَت مرئي. ىذا التدخل
قد  ألنو على ادلستوى الفردي، ؽلثل مشكلة يف تفسَت التغيَتات أو االختالفات يف معدؿ الفقر بُت العماؿ بُت البلداف

ؽلكن أف ينجم نفس معدؿ فقر العماؿ عن  يؤدي أو ال يؤدي وضع النشاط نفسو إذل الفقر. وعلى ادلستوى الكلي
اف مفهـو "الفقر االقتصادي" .األسر أو نظاـ احلماية االجتماعية.ظواىر تتعلق بكل من ىيكل العمالة وسوؽ العمل وبناء

والذي ػلدده دخل الفرد للنشاط حتت خط الفقر. يتم تعريف دخل النشاط ىذا مبجموع األجور والدخل ، الفردي
 يتلقاىا الفرد خالؿ عاـ. على عكس مفهـو الفقر ادلعتاد، العمل احلر واستحقاقات البطالة واستحقاقات ادلرض اليت

والذي يشَت إذل مصادر األسر، ال ؽلكن حتديد الفقر االقتصادي إال على مستوى األفراد: يقاؿ إف الفرد فقَت اقتصاديًا 
بتجنب الفقر إذا إذا كاف دخلو من العمل حتت خط الفقر. أي أف ادلوارد النقدية اليت يستمدىا من نشاطو لن تسمح لو 

  .( S.ponthieux et E.Raynaud.2008.176 .عاش مبفرده وكاف لديو ىذا ادلورد فقط

  تصنيف العمال الفقراء:-5-2

قوائم امسية بالفقراء  ال ؽلكننا رصد كل اصناؼ العماؿ الفقراء ألننا ال ظللك على مستوى البلديات اجلزائرية مثال
تقدمو البلديات من  اف ما، وفقا دلؤشرات الفقر. مث بسب ومسة العار من كلمة الفقر*خاضعة دلعايَت احصائية موضوعية و 

فاستنادا  عموما اذا اردنا حتديد أصناؼ الفقراء ." وثيقة ال تعرب فعال عن وضعية الفقر حلاملها شهادة معوزوثائق " 
ومي او الشهري ال يكفيو لسد حاجاتو يعترب للتعريفات ادلقدمة اعاله فاف كل عامل رمسي او غَت رمسي يشتغل و دخلو الي

حرفية جتارية خدماتية للحصوؿ  وتنتشر يف كل اضلاء العادل ادلتقدـ منها والنامي فئات دتارس نشاطات مهنية .عامال فقَتا
من  فباإلضافة اذل ادلوظفوف يف القطاع العاـ يف كثَت .على عائد مادي سواء كاف النشاط قار او مؤقت يومي أو اسبوعي

عائالهتم واسرىم صلد اصناؼ اخرى االشد فقرا رغم اشتغاذلم  الدوؿ العاجزوف عن االيفاء مبستلزمات الضرورية ألفراد
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مثال باعة الشوارع يف مكسيكو سيت وسائقو عربات الريكشا يف كالكوتا  ىناؾ، يوميا ومنذ طلوع الشمس اذل غروهبا
خدمة كحافالت يف مانيال، وجامعو القمامة يف بوغوتا واحلالقوف على وسائقو عربات اجليب الصغَتة ادلتهالكة ادلست

جوانب الطرؽ يف دريباف، وكلهم يعملوف يف الشوارع أو على قارعة الطريق ويشكلوف الفئات ادلهنية الظاىرة بوضوح يف 
ويف كثَت من البلداف  -مية ويصطف يف شوارع ادلدف الكبَتة والصغَتة والقرى يف معظم البلداف النا .االقتصاد غَت الرمسي

احلالقوف واإلسكافيوف وجامعو القمامة ومعيدو تدوير النفايات وباعة اخلضر والفاكهة واللحـو واألمساؾ  -ادلتقدمة 
واألغذية السريعة، وأعداد ال تعد وال حتصى من السلع غَت القابلة للتلف ما بُت األقفاؿ وادلفاتيح والصابوف وادلنظفات 

يف بلداف كثَتة، يتدافع احلمالوف ومن غلروف عربات اليد والباعة ادلتجولوف الذين ػلملوف بضاعتهم على وادلالبس. و 
الدراجات وسائقو الريكشا وسائقو العربات اليت جترىا اجلماؿ أو العجوؿ أو اخليوؿ لشق طريقهم يف حارات القرى 

ويعمل العماؿ غَت الرمسيُت األقل ظهورًا يف ادلتاجر  .ينةالضيقة أو من خالؿ متاىة حركة ادلرور ادلكتظة يف شوارع ادلد
والورش الصغَتة. وتوجد داخل احلارات ادلكتظة يف معظم ادلدف أو القرى ورش صغَتة إلصالح الدراجات العادية 

قمشة والبخارية؛ وإلعادة استخداـ اخلردة؛ وصنع األثاث واألجزاء ادلعدنية، ودباغة اجللود ورتق األحذية، ونسج األ
وصباغتها وطباعتها، وصقل األحجار الكرؽلة وصنع ادلالبس، وفرز وبيع ادلالبس والورؽ والنفايات ادلعدنية، وغَت ذلك 

  (.32ص  2003)مكتب العمل الدورل..والكثَت االصناؼ االخرى

كاهنيار  ـو يف اجلزائرويف بالدنا اجلزائر فاف األصناؼ من االجراء حبكم كثَت من ادلتغَتات االقتصادية احلالية الي
يصنف من الفئات ، وضروريات العيش وتزايد مستلزمات القدرة الشرائية للدينار وارتفاع االسعار وظلو احلاجة االستهالؾ

دتوين غذائي...( فاذا كاف عماؿ مصانع النفط  ،اليت حتتاج اذل اعانات اجتماعية ومساعدات خَتية )السكن االجتماعي
الفئات ادلهنية يف القطاع العمومي والبناء واالشغاؿ العمومية يتقاضوف اجورا حتقق بعض الرضا يف  واحملروقات وكثَت من

 قطاع الًتبية، خاصة عماؿ وموظفو البلديات والدوائر القطاع العاـ سد الضروريات فاف عماؿ و موظفوف اخروف من
لذين يتقاضوف منحة بطالة والعماؿ االجراء باليـو ادلسرحُت من الشركات الوطنية للبناء واالشغاؿ العمومية ا والعماؿ

واخلدـ وسائقو سيارات االجرة والعاملوف يف النقل احلضري لدى اخلواص وعماؿ ادلهنيُت يف القطاع الصحي وأعواف االمن 
تغلوف بعقود يف ادلؤسسات الًتبوية ادلسَتة من البلديات وعماؿ النظافة والعماؿ ادلومسيُت و ادلؤقتُت والعماؿ الذين يش

زلددة ادلدة وعقود االدماج ادلهٍت وبائعو اخلضر والفواكو والبائعوف ادلنتشروف على ارصفة الشوارع يبيعوف البقدونس وكل 
وباعة ادلالبس ادلستعملة. ىؤالء يتواجدوف كل يـو يف االسواؽ الشعبية  ما ػلتاجو ادلشًتوف من مستلزمات ادلائدة والطعاـ

وخاصة احملاصيل ادلنتجة ذاتيا )زراعة معاشية( جتدىم يف كل ادلواسم وادلناسبات ال يكلوف وال  لبضائعيبيعوف كل السلع وا
ادلتنوعة أو يبيعوف  ؽللوف يأملوف يف احلصوؿ على عائد مادي من بيع مستلزمات ادلائدة أو يعرضوف قطع من اخلضر

اهنم عماؿ يتشاهبوف يف الفقر ال يعترب ما  .ىاأعشابا طبيعية أو ادوات وخردوات و أحذية ومالبس مستعملة وغَت 
لقد ادت الوضعية االقتصادية باألجراء اليـو اذل التشتت  .يتقاضونو كأجر يكفي للعيش وحفظ الكرامة االنسانية والرفاه

شت وفقداف اذلوية اجلماعية يف العمل بفعل الًتكيز على عالقات العمل الفردانية شلا اضعف التجانس بينهم حيث تال
وبفعل ادلسعى الليربارل اضحى العماؿ فقراء رغم اشتغاذلم ) وضعية من  قوهتم يف مواجهة ادارة الشركات وارباب العمل

ىذا بالنسبة لألجراء وادلوظفُت أو العماؿ الذين يشتغلوف لدى أخرين أو لدى انفسهم فاضحوا ، صنع النظاـ األجري(
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ه االجتماعي والسعادة يف العمل بفعل نقص مداخيلهم اليومية)فقر مادي( يعيشوف حلقة مفرغة ال يشعروف بالرفا فقراء
  .وكذا سَتورة النمط االستهالكي ادلفروض

مؤسسة عمومية  535مؤسسة منها  762لدى  2017الديواف الوطٍت لإلحصاء يف شهر ماي  يف دراسة قاـ هبا
اف الفارؽ .ت عدا قطاعي الفالحة واالدارةعامل فاكثر يشتغلوف يف سلتلف القطاعا 20مؤسسة خاصة حتصي  227و

بُت القطاع العاـ واخلاص يعزى اذل وجود عدد العماؿ الذين يشتغلوف بنظاـ اجور زلفز وخاصة عماؿ قطاع احملروقات 
واخلدمات البًتولية والنشاطات ادلالية والنقل وكذا الصاالت. والسبب االخر ىو اف ىذه القطاعات توظف عماؿ حاملي 

ويعود الضعف النسيب لألجور يف القطاعات البناء .ات وذلا موارد تسمح من دفع ىذه االجور) نظاـ اجور خاصة(الشهاد
حبسب الديواف  .وخدمات ادلؤسسات والفندقة اذل التوظيف الكبَت للعماؿ والذين ػلملوف مؤىالت اقل) اعواف التنفيذ(

  .قطاعاتفاف متوسط االجر الصايف استنادا اذل التأىيل يف كل ال

 في الجزائر: وتحدي المستوى المعيشي العمال الفقراء  -5-4
حيث الفقر يولد شعورا متناميا بقلة اف وضعية الفقر تؤرؽ صاحبها فيندفع حبثا عن الرزؽ بكل الطرؽ أو اذلجرة 

اليومي جملرد البقاء ) تقرير  احليلة وادلهانة وعدـ القدرة على التفكَت او التخطيط او اجلنوح باخلياؿ ما يتجاوز واقع الكفاح
اف الفقر كوضعية معاشة ليس من صنع الفقراء لكنو نتيجة حلاالت فشل ىيكلية ونظم  .(1اخلالص من الفقر ص 

اقتصادية واجتماعية عدؽلة اجلدوى وىو نتاج لالستجابات السياسية غَت ادلالئمة وضحالة القدرة على رسم السياسات 
حسب دراسة قامت هبا الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوؽ االنساف (. ف1.2ص  .2003 العامة ) مكتب العمل الدورل

اسرة واستعملت مؤشر نسبة الفقر  4.500من اجلزائريُت يعيش حتت عتبة الفقر والدراسة مشلت  1/3فأهنا سجلت 
(+مساواة مستوى القدرة ا 1.25)نسبة السكاف الذين يتحصلوف على اقل من  (يف اجلزائر PPAلشرائية )دوالر يف اليـو

يعٍت مقدار الصرؼ دلساواة القدرة الشرائية واليت تسمح بتحديد القيمة النسبية ، مقارنة بأوروبا والواليات ادلتحدة االمريكية
سلتلفُت بطريقة  للعمالت وهتدؼ اذل تعيُت ما ىو ادلبلغ الذي سيكوف ضروري لشراء نفس السلع واخلدمات يف بلدين

اسرة  4.500% من اجملموع الكلي ؿ35الدراسة كشفت اف الفقراء ؽلثلوف  .ب مقدار الصرؼ الضمٍتتسمح من حسا
% من االشخاص ادلستجوبُت يف ىذه الدراسة  93يف اجملموع  .اليت ىي حتت عتبة الفقر وتعيش ظروؼ اجتماعية سيئة

ويف نفس السياؽ  .2014عاـ  اية% خالؿ ثالثة اشهر االخَتة منذ هن 60اف قدرهتم الشرائية تراجعت ب  صرحوا
)يعيش حتت  1/2( بينت باف 2014دراسة يف نفس السنة ) 3اجرى رلموعة من االساتذة الباحثُت من جامعة اجلزائر

مليوف اسرة معوزة  2مليوف اذل  1.7سجل وزارة التضامن وجود  2016يف سنة .عتبة الفقر ويف ظروؼ اجتماعية سيئة
( CRAED( اجرى مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي )PAMامج الغذائي العادلي)بطلب من الربن. (2)زلتاجة

اسرة جزائرية تعترب زلرومة وزلتاجة دلساعدة مباشرة حسب ادلعطيات  1.256.165بينت اف  2018دراسة سنة 
العمرية اقل من  ( دتثل الفئة 01رقم ) من عدد السكاف اخذ يف التزايد كما ىو مبُت يف اجلدوؿ والية 40اجملمعة من 

%من ارتارل  54مليوف اي  22.48سنة دتثل  30% من ارتارل السكاف و االقل 45مليوف اي  18.76سنة  25
سنة  82طفل/امرأة ف مع امل احلياة ىو  2.4ونسبة اخلصوبة حسب الديواف الوطٍت لإلحصاء يصل اذل ، السكاف

 .(3سنة للنساء) 83للرجاؿ و
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 راءات الحكومية المتخذة لتقليل من تأثير الجائحة في الجزائر.و االج العمال الفقراء-5-5
اف الفقر يولد شعورا متناميا بقلة احليلة وادلهانة وعدـ القدرة على التفكَت او التخطيط او اجلنوح باخلياؿ ما 

ليس من صنع اف الفقر كوضعية معاشة  .(1ص  2003.يتجاوز واقع الكفاح اليومي جملرد البقاء ) مكتب العمل الدورل
الفقراء لكنو نتيجة حلاالت فشل ىيكلية ونظم اقتصادية واجتماعية عدؽلة اجلدوى وىو نتاج لالستجابات السياسية غَت 

اف العاملوف ػلصدوف  (.1.2ص  2003.ادلالئمة وضحالة القدرة على رسم السياسات العامة ) مكتب العمل الدورل
 2019العملية مقارنة بنظرائهم يف البلداف ادلتقدمة )تقرير عن التنمية لعاـ  يف البلداف النامية مكاسب اقل من خرباهتم

يشتغلوف وذلم عمل حتصلوا عليو  اف أي هنج جديد غلب أف يستند إذل حقيقة مؤداىا أف معظم الناس الذين .(92ص 
ؽلكنهم عملهم من حتقيق  غلب اف يعملوا يف ظروؼ مواتية يتمتعوف جبو من العمل مالئم وحبقوؽ اجتماعية ومهنية واف

اإلشباعات النفسية واالجتماعية واالقتصادية واذا دل تتوفر ىذه الظروؼ من عمل الئق وحقوؽ فاف وضعية العمل أو 
يتفقوف  اف معظم احملللُت .احتياج أو عوز. استغالؿ واستعباد واستبعاد اجتماعي، فقر، االشتغاؿ ىذه ختلق وضعية بؤس

ر وأسبابو على أف ظلو دخل الفرد أمر جوىري للحد من الفقر وأف اإلخفاقات ادلستمرة يف النمو على كوف اف طبيعة الفق
يصاحبها إخفاؽ مستمر يف احلد من الفقر. إال أهنم دل غلدوا صلة ثابتة بُت معدؿ متوسط النمو للفرد ومعدؿ احلد من 

قر من النمو البطيء. إال أف ما يهم اكثر من غَته ىو إف النمو االقتصادي السريع ىو أكثر فعالية يف احلد من الف .الفقر
طابع النمو االقتصادي الذي ػلدده ىيكل االقتصاد من ناحية والسياسة احلكومية من ناحية أخرى. وحُت تًتكز الزيادات 

الذين يف اإلنتاج يف القطاعات االقتصادية اليت يعمل فيها معظم الفقراء، ويؤدي ذلك إذل مزيد من الدخل ألولئك 
يعيشوف يف فقر، يصبح النمو مواليًا للفقراء. وبعبارة أخرى، فإف النمو ادلوارل للفقراء يفضي إذل حتسُت أحواؿ الفقراء 

القنوات اليت تربط النمو بتحسُت حياة -بنسبة أكرب من السكاف ككل. ولذا، فمن اجلوىري فهم العمل ودورة حياة الفقر 
ومن ادلرجح أف يؤدي تسارع خطى  .جل تصميم اسًتاتيجيات ظلو مستداـ مواؿ للفقراءالناس الذين يعيشوف يف فقر من أ

يف  1النمو ادلستداـ إذل زيادة الطلب على العمل عرب االقتصاد ومبا يشمل العماؿ الفقراء. ومع ذلك، فإف زيادة نسبتها 
لة، اليت يصطلح على تسميتها مبرونة العمالة، %يف الوظائف. فهذه الص 1ادلائة يف اإلنتاج ال حتقق بالضرورة زيادة بنسبة 

ختتلف تأثَتا بُت البلداف وعلى سلتلف الفًتات يف البلد ذاتو. ورغم أف ذتة حاجة إذل إجراء مزيد من البحوث لفهم السبب 
إف حتليل  .تزيديف اختالؼ مرونة العمالة، إال أننا نعلم بالفعل أف ارتفاع نسبة ظلو الوظائف إذل ظلو اإلنتاج ؼللق ظروفًا 

من معدؿ احلد من الفقر كيفية إبداؿ احللقة ادلفرغة للحرماف  دورات عمل وحياة الفقر يف األسر يساعد على حتديد
. 203.ادلًتاكم بزيادة مطردة يف األمن االقتصادي والضماف االجتماعي وتوليد النمو ادلوارل للفقراء)مكتب العمل الدورل

36-37.) 

ونا احلكومات يف كثَت من البلداف ارضا ودل تفلح سياساهتا يف معاجلة الفقر ووضعيات الفئات لقد اوقع فَتوس كور 
ففي اجلزائر  .البعض من الدوؿ قدمت حزمة من االجراءات ادلادية لكنها كانت غَت كافية .اذلشة وغَت القادرة عن العمل

قانوف واجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا وبع  2020فمنذ بداية انتشار الفَتوس اصدرت احلكومة اجلزائرية يف مارس 
اشهر اصدرت رئاسة احلكومة رلموعة اجراءات تعديلية برقع احلجر اجلزئي عن بعض الواليات والنشاطات وتقدًن  6

العاـ اخلاص و اخرى دتس ذوي ادلهن والنشاطات احلرة   مساعدات اعلن عنها الرئيس لفائدة العاملُت االجراء يف القطاع
احلالقُت ػ سائقو سيارات االجرة وغَتىم ( والذين توقفت نشاطاهتم هنائيا دلدة ، كتقدًن مساعدات نقدية ) للمهنيُت
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غَت اف ىذه االجراءات وادلساعدات فباإلضافة اذل عدـ قدرهتا على تغطية نفقات ادلعيشة ذلؤالء الذين ، اشهر 10قاربت 
فقد دتيز تنفيذىا وتقدًن ادلنح دلستحقيها بالطابع البَتوقراطي حيث ، توقفت نشاطاهتم بفعل احلجر الصحي واالغالؽ

اشًتط على ادلستفيد من سائقي سيارات االجرة اف يسدد مبالغ ادلالية اليت مستحقة عليو لدى صندوؽ الضماف 
عسفية لقد اشتكى كثَت من اصحاب سيارات االجرة وادلهنيُت من ىذه اإلجراءات الت .االجتماعي لغَت االجراء

دج ادلنحة ادلقدمة من طرؼ الدولة يفرض على ادلستفيد دفع للصندوؽ مبلغ 10000فاالستفادة من فمقابل ، للصندوؽ
اف تسيَت  .مضاعف ثالثة او اربع مرات ) تامُت قسري مفروض ( يف غالب االحياف ال يستفيدوف من ىذ التامُت

ادلهنيُت يف زمن ظل اجلائحة ادلتميز بالبَتوقراطية والتالكئ دفع  ادلساعدات وادلنح للمعوزين والفقراء والفئات اذلشة و
الرئيس عبد اجمليد تبوف يف احد خطابتو اذل شن ىجـو على االدارة لتباطئها يف تسديد ادلنح ادلساعدات اخلاصة جبائحة  

 .  كورونا اذل مستحقيها

وؾ ال تسهم يف دفع العماؿ الفقراء اذل االقًتاض : اف البنكمثال، العمال الفقراء والسياسات البنكية لالقتراض-5-6
اال يف حاالت قصوى فهم ال ؽليلوف إذل االدخار بقدر أكثر تناسبيًا من األسر ذات الدخوؿ األكرب واألكثر أمناً. إال أف 

يف مكاف ما  معظم ادلصارؼ ال تقدـ تسهيالت االدخار واإلقراض للفقراء. وعلى الكثَتين منهم أف ؼلبئوا مدخراهتم نقداً 
وأف يتوجهوا، إذا احتاجوا إذل قرض، إذل ادلقرض احمللي للماؿ بأسعار فائدة باىظة. إف التمويل بالغ الصغر ىو توفَت 
خدمات مالية مثل االئتماف واالدخار والتأمُت وادلدفوعات والضمانات على أساس مستداـ للفقراء بوجو عاـ شلن يتعذر 

وحتجم ادلصارؼ التقليدية عن االىتماـ بالفقراء ألربعة أسباب أساسية. أوالً،  .الية الرمسيةعليهم الوصوؿ إذل األسواؽ ادل
أف العاملُت حلساهبم اخلاص وادلنشآت بالغة الصغر نادرًا ما يكوف لديهم سند قانوين لألصوؿ ؽلكن للمصارؼ استعماذلا  

ى على توقعات مشروع العميل أو ضماف دخلو كضماف تبعي. ثانياً، أف ادلصارؼ تسًتجع تكاليف البحوث اليت جتر 
بتحميلها على الفائدة على القرض. لكن تكاليف البحوث بالنسبة لقرض صغَت دتاثل تكاليفها للقروض األكرب اليت تدر 

ما عائدًا أعلى بكثَت. ثالثاً، أف ادلشاريع الصغَتة يف االقتصاد غَت ادلنظم، وخاصة تلك اليت بدأت نشاطها للتو، نادرًا 
ورابعاً، فإف أخذ ودائع صغَتة من عدد كبَت من الفقراء  .تتمكن من تقدًن كشوؼ احلسابات اليت تطلبها ادلصارؼ

يتطلب احلفاظ على شبكة واسعة ومكلفة من مكاتب الفروع يف اجملتمعات الفقَتة. ومقارنة بذلك، فإف وجود عدد صغَت 
ص .2003.)مكتب العمل الدورل  .ؽلثل نشاطًا أكثر جاذبية بكثَت من الفروع اليت ترعى مصاحل العمالء األكثر ثراءً 

53.) 

 :الخالصة

اف كثَت من فئات العماؿ يف القطاع الرمسي يتحصلوف على عوائد ال دتكنهم من حتقيق االشباع يف احلاجات  
الذات، وادلشاريع الصغَتة  اما العماؿ وادلشتغلُت يف االقتصاد غَت الرمسي كالعماؿ بأجر، والعماؿ حلساب، الفيزيولوجية

يواجهوف مشاكل مشاهبة من اإلحساس بعدـ األمن والضعف. وألف ىؤالء العماؿ عاجزوف عن العثور على وظائف 
 .أخرى أو بدء مشاريع يف االقتصاد الرمسي، فهم يفتقروف إذل احلماية واحلقوؽ والتمثيل، وغالبا ما يظلوف أسرى الفقر

اد غَت الرمسي ىو ادلصدر الوحيد للعمل ادلدر للدخل وخاصة يف الظروؼ اليت ترتفع فيها وبالنسبة إليهم فإف االقتص
ومع أف الكثَتين شلن  .معدالت البطالة والبطالة اجلزئية والفقر حيث يندر احلصوؿ على فرص للعمل يف االقتصاد الرمسي

ر واخللق واحليوية، فإنو نادرا ما تتوفر ذلم يعملوف يف االقتصاد غَت الرمسي يكشفوف عن قدرات غَت عادية من االبتكا
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الوسائل للدخوؿ إذل عادل االقتصاد الرمسي الذي يعًتؼ هبم رمسيا، وػلصلوف على ما ؽلكن أف يوفره من ضمانات للقياـ 
 ( 17ص .2003)مكتب العمل الدورل  .بادلزيد من االستثمار وخلق ادلزيد من الوظائف األفضل

فقر يف اجلزائر تبتعد عن ادلوضوعية وتقدًن االرقاـ االحصائية احلقيقية عن ادلعوزين مازالت معاجلة ظاىرة ال
دج( وليس ادؿ على من غياب مصطلح العماؿ  500او  400دوالر يوميا )  2واحملتاجُت والذين دخوذلم تقل عن 

أما فقر العماؿ .ى الرمسي الفقراء يف الدراسات االجتماعية واالقتصادية وغياب االحصائيات االجتماعية على مستو 
وادلوظفُت يف القطاع الرمسي فظاىرة تنعدـ فيها االحباث باعتبار اهنا تدخل يف اطار اخلوؼ من الومسة 

االجتماعي و اطلفاض مؤشر الساعدة لدى  برغم عدـ الرفاه، واالدجلة السياسية (stigmatisationاالجتماعية)
اما بالنسبة .جع اذل سياسة االجور والدخل واسًتاتيجيات النمو وتوزيع الثروة أغلبية ادلشتغلُت هبذا القطاع والسبب ير 

للعماؿ لدى اخلواص والذين يشتغلوف لدى انفسهم يف مهن غَت قارة ويف أماكن غَت ثابتة فالبيانات تكاد تنعدـ فال 
وازقة زلددة يف  ذين يتخذوف من أماكنتوجد ارقاـ وبيانات حوؿ عدد البائعُت ادلتجولُت او التجار الصغار غَت الرمسيُت ال

رحبة ، رحبة الزرع، سوؽ البوين اليومي: يعيل بو افراد اسرتو )مثاؿ ادلدف امكنة لالشتغالؿ للرزؽ للحصوؿ على مورد مارل
ويف كل مدف اجلزائر يتوافد كثَت من   place d’armesرحبة ساحة االسلحة بعنابة . quartier mercisمرسيس

احلقيقي لسائقي طاكسي االجرة وال عدد زلصلي النقل احلضري مثال  ظللك العدد زاؽ وكسب دخل ( والالباعة لالسًت 
وغَتىا من البيانات دلمارسي النشاطات وادلهن ادلنتشرة واليت من خالذلا يقتات اشخاص ومن وراءىم اسرىم نتيجة 

صحاهبا بفعل التنظيم البَتوقراطي او بفعل عوامل لضعف ادلساعدات االجتماعية أو عدـ االستفادة منها او وصوذلا اذل ا
تدين ادلستوى التكويٍت والتعليمي او صالبة سوؽ ، موضوعية كاالعاقة البدينية السمعية البصرية ضعف ادلهارات

 اجراء وغَت اجراء وعماؿ غَت رمسيوف حتتاج لقد رصدت ىذه الورقة البحثية اصنافا كثَتة من العماؿ الفقراء. ....الشغل
اذل دراسة لوضع قاعدة بيانات دتكن اذليئات والسلطات على مستوى البلديات والدوائر واحلكومة من تقدًن ادلساعدات 
الالزمة )طادلا اف الدولة اجلزائرية ختصص ميزانية ضخمة للمساعدات االجتماعية سواء ما تعلق بادلعوزين واالرامل 

واالطار النظري لعلم اجتماع  ىو يساىم كذلك يف تطوير القاعدة ادلفاعلية...( و .ادلتمدرسُت والنساء ادلاكثات يف البيت
يف اجلزائر كما جرى تطويره يف الواليات ادلتحدة يف مراكز البحث ودراسات االثنوميتودولوجيا حيث حتوؿ االىتماـ  الشغل

الباعة  .اخلدـ، النادؿ، االجرةمن دراسة ظواىر الكرب ى اذل معاجلة وضعيات الشغل اليومية وادلهن واحلرؼ ) طاكسي 
.اخل.( باعتبارىا وظائف دتتص يد عاملة كثَتة بغية ادماجها يف االقتصاد الرمسي وىو ما يساىم يف رأي اخلرباء .ادلتجولوف

 وارديف اجلزائر يرتبط بسوء توزيع ادل يالحظ اف الفقر.يف التقليل من عدد الفقراء )التنمية ادلستدامة( مثل امارتيا كومار سن
بالرغم من ضخ .ادلالية )سوء توزيع الثروة( الذي يرتبط ايضا بالسياسات االقتصادية العرجاء اضافة اذل الفساد والالعقاب

ادلاليَت يف مشاريع تشغيل الشباب ورتع اخرى من صناديق الزكاة مثال اال اف انشاء ادلؤسسات وادلشاريع تتعرض اذل 
أو  الربامج اال اتكالية ودل يتمكن ىؤالء من التخلص هنائيا من شبح وضعية الفقر حيث دل تزد تلك .التوقف او االفالس

لذلك فاف أغلبية العماؿ يف اجلزائر يتحدوف يوميا قدراهتم الشرائية لسد احتياجاهتم بسبب ضعف االجور وغالء .احلاجة
ة التعاونية يف التمويل )شركة االقراض الدوار( ادلعيشة ) ابتكر كثَت من ادلوظفُت يف اجلزائر طريقة اقتصادية تعتمد على فكر 

مثال كل  10اذل  1حيث يكوف رلموعة من ادلوظفُت أو العماؿ رلموعة يتم ترتيب االشخاص حسب تسلسل رقمي من 
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عضو يساىم بقسط مارل ورلموع االقساط تقدـ اذل االوؿ يف الًتتيب مث الثاين مث الثالث وىكذا دواليك. حيث يتحصل  
 (. لى مبلغ مارل ؽلنكو من شراء سيارة أو ترميم مسكنو أو تأثيث بيتو دوف ادلرور باالقًتاض من البنككل عضو ع

 le cout de cotisation deاالقتطاعات) كمراجعة طرؽ حتديد اف ينبغي اعادة النظر يف سياسة االجور
salarie ) ( واالجر اخلاضع للضريبةsalaire imposable ) ر احلد االدىن لالجور وادراج وكذلك مراجعة عناص

( فليس حتما بزيادة األجر 42-2012.23.عناصر جديدة يف االجر لتحفيز العماؿ على بذؿ جهد وادلثابرة )بوخالفة
والًتكيز واالستفادة من اراء ادلفكر االقتصادي امارتيا .واالعتماد علة نظرية النمو احملايب للفقراء ولكن بكبح ارتفاع االسعار

 ..سن

عية الفقر ليست وضعية حتمية اهنا يف كثَت من االحياف نتيجة سوء تسيَت وادارة ادلوارد وفشل نظم اقتصادية وض
 .واجتماعية اليت تتميز هبيمنة احملاباة والوساطة يف ادارة ملف الفقر والسياسة االجتماعية

 : التوصيات

 اص بكل مؤشرات حساب اجرة ادلنصب أو ورفع التسعَتة اخل اعادة حتليل وتصنيف مناصب العمل يف اجلزائر
 .ووضع قائمة بالنشاطات غَت الرمسية وادلهن غَت ادلصنفة  او ادلهمة الوظيفة

  ينبغي اعداد بطاقة سنوية وطنية للمحتاجُت والذين ىم يف مستوى عتبة الفقر الستخدامها يف توزيع ادلساعدات
( انو ينبغي تقييم الفقر من خالؿ ثالثة 3ص.1992االجتماعية احلكومية يتوجب مثلما تذكر )جواف سالوب 

ماذا يتعُت على رامسي السياسة اف يعملوه يف : والثالث من ىم الفقراء ؟ والثاين دلاذا ىم فقراء ؟: االوؿ : اسئلة
النقد الدورل: انو فيما يتعلق باخلطوة االوذل من  ادلستشارة االقتصادية لنائب رئيس صندوؽ ىذا الشأف وتذكر

وػلدد التقييم  .لفقراء ؟ يبدأ التقييم بوضع حد الفقر واحصاء عدد االشخاص الذين يقل دخلهم عن ذلكىم ا
حسب توافر بيانات الفقراء من حيث اجلنس والسن واخلصائص العرقية وأين يعيشوف ؟ وكيف يندرجوف يف 

)وفيات االطفاؿ، وحالة التغذية، ويلخص ادلؤشرات االجتماعية ادلتاحة .انشطة االقتصاد االستهالكية واالنتاجية
واخلصوبة ووفيات األمهات...( ويوضح ملكية الفقراء لألصوؿ ، بُت الذكور واالناث واالدلاـ بالقراءة والكتابة

ادلادية مبا يف ذلك االراضي ويوضح ندرة ادلواد الغذائية وغَتىا من ادلخاطر اليت يوجهوهنا ويبُت القضايا البيئية 
ا ىم فقراء ؟ ىي استخداـ ىذه البيانات للمساعدة يف تشخيص االعتبارات اليت تعوؽ عملية أما دلاذ.اخلاصة

حتليل فعالية االدارة االقتصادية يف النهوض بالنمو ذي العمالة : االقالؿ من الفقر وينبغي اف يشمل التقييم
يف  .شبكة االماف ومردودية تكاليفهادراسة نطاؽ ، تقييم جهود احلكومة يف تنمية ادلوارد البشرية للفقراء، الكثيفة

االخَت ماذا يتعُت على رامسي السياسة أف يعملوه يف ىذا الشأف ؟ ضرورة اختاذ اجراءات من شأهنا أف تعزز ما 
  .لسياسات البلد من تأثَت يف احلد من الفقر واجراءات بشأف االنفاؽ العاـ والتنمية ادلؤسسة

 راء يف االنتقاؿ من وضعية العوز اذل الرفاه واال فانو يزيد من غٌت االغنياء ينبغي للنمو االقتصادي اف يفيد الفق
  .ويفقر الفقراء

 الغنية وادلتوسطة لصاحل الفقراء تعتمد على اعادة توزيع الثروة من الطبقات: ؽلكن بناء اسًتاتيجية لتقليل الفقراء 
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  االبتدائي والبنية االساسية الريفية والصحة اف السياسات اليت تزيد دخل الفقراء مثل االستثمار يف التعليم
دتيل اذل زيادة القدرة االنتاجية لالقتصاد بأكملو مفضية اذل زيادة الدخل لكل اجملموعات ) داين -والتغذية 

 .(2000.8.روديك

  انو ينبغي اعادة النظر يف سياسة االجور فليس حتما بزيادة األجر ولكن بكبح ارتفاع االسعار.  

 من النشاطات غَت الرمسية يف االقتصاد الرمسي عن طريق سياسة حتفيزية فيمكن مثال عرض توسيع ادماج كثَت 
او ختصيص .مساحة االرض الزراعية ادلعاشية ذلؤالء النسوة الالئي يبعن ما غلنينو من مزرعتهن يف سوؽ ادلدينة

وضع دفًت شروط ألصحاب مهنة او  .موقف خاص لسائقي السيارات اخلواص الذين يشتغلوف بطريقة غَت رمسية
 .حراسة السيارات

 واالغالؽ. ضرورة االىتماـ بادلؤسسات الصغَتة والصغَتة جدا اليت تعطلت نشاطاهتا بسبب احلجر 

  انو ينبغي عدـ ربط ادلساعدات االجتماعي ادلقدمة يف زمن االزمات واجلوائح بشروط بَتوقراطية كما حصل مع
 . الضماف االجتماعي لغَت االجراء موا بدفع االشًتاكات لدى صندوؽسائقي سيارات االجرة الذين الز 
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 موباء لإستخدام الذكاء االصطناعي لمتصدي  :عمى القطاع التكنولوجي في اليابان 91فيد أثر جائحة كو 

 1 حبيب البدويد. 
Dr. Habib Al Badawi 

  habib.badawi@ul.edu.lb لبناف،  - اللبنانية اجلامعة

  :ةملخص الدراس
ااجهت البش ية مجعاء رط  اجودي يهدد حياة اإلنساف على الك ة األرضية مع ظهور  9109 أاار  العاـ يف       

، اسط الشائعات، عن 09 -، ع فت فيما بعد باسم كوفيد SARS-CoV-2  سبللة جديدة من فَتاس كورانا
 انتقالو عرب اذلواء أا رل د اللمس. 

إعبلف حالة طوارئ عادلية، تطلبت إج اءات دالية فورية امستدامة. كاف اذللع  تطلب استيعاب ىذا التهديد ادلصَتي       
األكرب دلخاط  العواقب الوريمة على الداؿ النامية ككل، االش ػلة األكث  فق اً يف اجملتمعات احلض ية اسكاف ادلناطق 

كبار السن.   باألرصم اض ادلزمنة، ال يفية النائية، إضافة إىل األشخاص الذين يعانوف من سوء التغذية، اأصحاب األ
 .اىنا مجعت ادلخااؼ ااألرطار كل من داؿ اجلنوب االداؿ ادلتقدمة، امنها الياباف

، Artificial Intelligence  (AI)اخلطَت ىو الذكاء االصطناعي أحد اخليارات احلامسة دلواجهة ىذا الوباء       
ذي يتحكم فيو احلاسوب على أداء ادلهاـ ادل تبطة عادًة بالكائنات الذكية. ال انعٍت بو قدرة الكمبيوت  ال قمي أا ال ابوت

بالعمليات الفك ية ادلميزة لئلنساف،  تطبيق ىذا ادلصطلح تع يفياً بشكٍل متك ر على أنظمة مش اع التطوي  اليت تتمتع ايتم
 التجارب السابقة.ادلعٌت أا التعميم أا التعلم من  مثل القدرة على التفكَت ادلنطقي أا اكتشاؼ

على تطوي   الياباف ىي يف طليعة الداؿ الصناعية يف العامل األاؿ على صعيد تبٍت سياسات ت تكز امن ىنا فإف        
العادلية من حيث جودة ادلنتج االتطور التقٍت  أداء الذكاء االصطناعي، ايعترب إنتاجها التكنولوجي من أرقى األنظمة

كذا كاف الذكاء االصطناعي سبلحاً تكنولوجياً حامساً، استخدمتو طوكيو للحفاظ على شعبها، اكفاءة تنفيذ ادلهاـ. اى
 .االذي يتهدده اخلط  الدؽلغ ايف أساساً 

 .جائحة كورانا، الذكاء االصطناعي،  الدراسات اليابانية، ال عاية الصحية الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

Humanity faced a global threatening pandemic in 2019 after the swift emerging of 
Coronavirus disease (COVID-19), which is an infectious disease caused by the SARS-
CoV-2 virus. While most of the nations failed in containing the disease, Japan announced 

                                                           
 habib.badawi@ul.edu.lb : اإليمايل، : ؽج١ت  اٌجلٚٞالمرسل المؤلف  1
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that it had succeeded in controlling the viral threat by depending on advanced technology, 
mainly Artificial Intelligence (AI). 

Today, Japan exhibits an increase in the number of daily examinations against a 
decrease in the number of infections, with a daily increase in recoveries. Therefore, after the 
end of the first phase of the global white army’s confrontation with this microbial invasion, it 
is necessary to study this distinguished Japanese success in using advanced technology to 
face the deadly threats of the pandemic. 

In this study, we will review the series of Japan steps that have resulted in the 
success of the Japanese model worldwide in containing the threat of the pandemic, as well 
as anticipating negative health, social, scientific, and economic waves.  

The main purpose of this theoretical research is to pave the way to more advanced 
studies and practical experiments, hoping that in the near future, Artificial Intelligence (AI) 
will be created, designed, and manufactured by Arab talents.  
Keywords: Corona Epidemic, Artificial Intelligence, Strategic Planning, Governmental 
Performance. 

 مقدمة:
، اردبا ستعيد 1أث ًا مدم ًا على احلياة االجتماعية اعلى االقتصاد يف مجيع أضلاء العامل 09-ت كت جائحة كوفيد

من استم ار ااألماف، اسط ادلخااؼ ىذه ادل ة . يًتافق تأثَت األابئة عرب التاريخ مع انعداـ األمن 2تشكيل مستقبل البش ية
 دلدة زمنية طويلة. أما يف سيناريو اجلائحة األكث  تفاؤالً، سيستغ ؽ ابتكار اللقاح ربورات ىذا الڤَتاس التاجي اخلطَت

. اىنا غلب اإلشارة إىل أف الُع ؼ الطيب الستعماؿ 3الفعَّاؿ عاماً ااحداً على األقل، امثلو ليكوف متاحًا على نطاؽ ااسع
لفحص نتائج االرتبارات األاىل. اعلى كل حاؿ، أي لقاح يستلـز على األقل ثبلث سنوات لئلعداد االتج بة، امثلها 

بالفحص الفعاؿ اتدابَت الوقاية  اللقاحات أداات حامسة للسيط ة على انتشار للجائحة، خباصة عندما تقًتف ستكوف
 البلزمة. اىناؾ العديد من اللقاحات ادل شحة الواعدة يف طور اإلعداد إلنقاذ البش ية، أعلها:

   4Pfizer / Biontech بيونتيك  -لقاح فايزر -0
 Moderna5مودرنا   لقاح -9
 . Oxford-AstraZeneca 6أسًتازينيكاػ أكسفورد  لقاح -3

 أهمية الدراسة:
إف رط  اجلائحة يتهدد العامل بأس ه، دبا فيو ش قنا الع يب ال ازح ربت التحديات االقتصادية ااالجتماعية     

حملاالة إغلاد احللوؿ عرب اجملتمع األكادؽلي الع يب، لعل النداء يصل إىل ااالستيطانية، امن ىنا أعلية تنشيط البحث العلمي 
أصحاب الق ار اصانعي السياسات العامة. احبكم زبصصي يف "الدراسات اليابانية" كحقل جامعي قائم بذاتو يتبع ف ع 

 على رطاىم التحديثية، مع احلفاظ "اإلنسانيات"، أحااؿ جاىدًا نقل التج بة احلضارية اليابانية لعادلنا الع يب، علنا نسَت
 على تقاليدنا ال اسخة.
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امن ىنا أعلية ىذه الدراسة، االيت ال تكتفي باإلضاءة على أرطار اجلائحة، بل تستع ض أعلية "الذكاء     
اقع االصطناعي"، كعلم يعتربه البعض كخياؿ علمي قادـ من ادلستقبل، الكن ال شك بأف التج بة اليابانية أثبتت أنو ا 

 ملموس.حقيقي 
 الدراسة من احملاار التالية:ىذه تألفت  لقدا   
 ادلنظومة الصحية إلغلاد العبلج. عناص  القوة يف   .0 
 االصطناعي يف الياباف. جذار تكنولوجيا الذكاء   .9
 .09-يف الياباف للحد من سلاط  كوفيد دار الذكاء االصطناعي   .3
 على سلططات الذكاء االصطناعي اليابانية. 09-التأثَت اإلغلايب لكوفيد   .4
 الياباف األمثل حلص  اجلائحة. الذكاء االصطناعي، سبلح   .5

امن ىنا أعلية ىذه الدراسة يف اإلضاءة على ىذه التج بة اليابانية من الناحية النظ ية كباكورة لؤلحباث ادلعمقة      
حثُت الع ب الشباب، خباصة يف اإلطار العملي االتطبيقي، للهدؼ يف ىذا ادلضمار، على أمل أف ػلمل لواء ادلسَتة البا

 األمسى ادلتمثل بنهضة علمية شاملة تعيد ألمتنا الع بية رلدىا التليد.
 :إشكاليَّة البحث

الف ضيَّة ال ئيسيَّة ىي ع ض التج بة اليابانية الناجحة يف استخداـ الذكاء االصطناعي كسبلح تكنولوجي حلص   -
 .در اإلمكاف علمياً اجلائحة ق

السؤاؿ ادل كزي ىو: مدى أعلية الذكاء االصطناعي يف ردمة اإلنسانية؟ ايتف ع عن ىذا السؤاؿ اجلوى ي العديد 
 .من األسئلة التفصيلية اليت سيتمُّ تنااذلا يف ىيكليَّة البحث

 :منهجية البحث
خَت التكنولوجيا احلديثة دلواجهة اجلائحة متَّ استخداـ ادلنهج الس دي التارؼلي لع ض صلاح الياباف يف تس - 
 العادلية.

      عناصر القوة في المنظومة الصحية إليجاد العالج: -1
 ، اىي:7تسع عناص  قوة تشَت بأف اإلنسانية قادرة على إغلاد العبلج االنجاة ىناؾ

الت اإلصابة بڤَتاس كورانا % من حا99: إف نسبة 09-يعاًف م ض كوفيد قادر على أف . إف جهاز ادلناعة البش ي 0
يتعاىف منها ادل ضى بس عة ايتم إزالة ار اج الڤَتاس من اجلسم بسبلسة. قد يعاين بعض األشخاص الذين أصيبوا 
دبستويات منخفضة من ڤَتاس كورانا دلدة أطوؿ، تصل إىل ثبلثة أشه ، لكن يف معظم احلاالت ال يقـو ىؤالء 

 أياـ من م ضهم. 01آلر ين إال بعد م ار األشخاص بنقل عداى ڤَتاس كورانا ل
سبنع العداى: سيحمي اللقاح بشكل جزئي األف اد من ربلؿ ربفيز  8. األجساـ ادلضادة اليت تستهدؼ ب اتُت سبايك9

إنتاج األجساـ ادلضادة ضد "ب اتُت سبايك" الذي يستخدمو الڤَتاس إلصابة اخلبليا البش ية. اقد أظه  الباحثوف أف 
 دلضادة، ؽلكن أف ت تبط بالرباتُت اسبنع الڤَتاس من إصابة ربليا أر ى.األجساـ ا

: فرباتُت سبايك لديو العديد من ادلواقع 9. ػلتوي الرباتُت السك ي سبايك على أىداؼ متعددة ؽلكن احلد من رط ىا3
 لڤَتاس ؽلكن استغبلذلا.اليت ؽلكن لؤلجساـ ادلضادة االرتباط هبا امنع الڤَتاس من االنتشار، اىي نقطة ضعف لدى ا
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سابقا إحدى مشاكل  . اجلسم الطيب العادلي أاجد لقاحًا مأمونًا دلعظم األابئة اليت استهدفت البش ية، اقد ط ح4
اللقاحات االيت ىي رد الفعل التحسسي الذي يسبب التهابًا يف ال ئة، اىو أم  رطَت ألف االلتهاب يف ال ئة ؽلكن أف 

 ذلك فقد تعلم الباحثوف اآلف كيفية تصميم لقاحات لتجنب ىذه احلساسية. غلعل التنفس صعباً، امع
 . عدة لقاحات سلتلفة قيد التطوي .5
 . بعض لقاحات سب  بتجارب ادل حلتُت األاىل االثانية.6
 .10. ادل حلة الثالثة من التجارب الس ي ية جارية حالياً 7
 .11. ىناؾ إرادة دالية لتس يع إنتاج اللقاح انش ه8
 (.0. يتم اآلف التعاقد مع موزعي اللقاحات عادلياً، اىذا ما يظه ه اجلداؿ رقم )9

 12( أهم اللقاحات المستخدمة عالميا  1جدول رقم )
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 Artificial ( AIأحد اخليارات احلامسة دلواجهة ىذا الوباء اخلطَت ىو الذكاء االصطناعي )
intelligenceل ابوت الذي يتحكم فيو احلاسوب على أداء ادلهاـ ادل تبطة عادًة ، انعٍت بو قدرة الكمبيوت  ال قمي أا ا

بالكائنات الذكية. ايِتم تطبيق ىذا ادلصطلح تع يفيًا بشكٍل متك ر على أنظمة مش اع التطوي  اليت تتمتع بالعمليات 
التعلم من التجارب الفك ية ادلميزة لئلنساف، مثل القدرة على التفكَت ادلنطقي أا اكتشاؼ ادلعٌت أا التعميم أا 

 .13السابقة
امن ىنا فإف الياباف ىي يف طليعة الداؿ الصناعية يف العامل األاؿ على صعيد تبٍت سياسات ت تكز على تطور 
أداء الذكاء االصطناعي، ايعترب إنتاجها التكنولوجي من أرقى األنظمة العادلية من حيث جودة ادلنتج االتطور التقٍت 

  اكفاءة تنفيذ ادلهاـ.
ا دالة زلورية يف  امع زيادة االىتماـ العادلي بال ابوتات كمجاالت ف عية للذكاء االصطناعي، تفخ  الياباف بأَّنَّ
تطوي  تكنولوجيا الذكاء االصطناعي  لؤلغ اض الطبية االصناعية االتعليمية. فالياباف بعد صلاح معجزهتا الصناعية منتصف 

لصاحلها بُت التكنولوجيا اليابانية االتكنولوجيات ادلتقدمة يف الداؿ الغ بية،  الق ف ادلاضي اصلت إىل م حلة اجود فجوة
 .، أصبحت م ادفة للجودة االتقانة14ايظه  ذلك جلياً على صعيد األسواؽ العادلية، فعبارة "صنع يف الياباف"

كاء االصطناعي، فهو احمل ؾ ااآلف يف الق ف الواحد االعش ين فإف ذراة التكنولوجيا البش ية احلديثة تتمثل يف الذ  
ادلتوازية يف ىذا احلقل، اذلك عرب االستثمار  لبلقتصاد العادلي، لذلك تستثم  طوكيو الوقت اادلاؿ ااجلهد دلتابعة التطورات

 . The Internet of things15 ( IoTيف أف ع ال ابوتات اإنًتنت األشياء )
 Japanese Ministry of االصناعة اليابانيةفعلى سبيل ادلثاؿ، تدعم ازارة االقتصاد االتجارة 

Economy, Trade and Industry (METI)16  تطوي  رابوتات جديدة تستخدـ الذكاء االصطناعي
ادلدمج. كما تقًتح اإلسًتاتيجية الوطنية للدالة دمج الذكاء االصطناعي مع أسلوب التصنيع الف يد للببلد، ايعرب عنو 

( يف زيادة اإلنتاجية. اكذلك زبطط الياباف لدمج نقاط craftsmanship) 17Monozukuriمفهـو  "احل فية"
القوة التقليدية فيها، مثل الفنوف االثقافة  اأربلقيات العمل، مع تقنيات الذكاء االصطناعي لتغذية القوة التنافسية 

 الصناعية للببلد دبواجهة اقتصاديات الداؿ اجملاارة االعادلية.
اليت هتدد الوجود البش ي على إسًتاتيجية البحث  18اء العادلي ادلتمثل جبائحة كوراناالقد أث ت رطورة الوب

. اىذا تطلب استجابة 20يف الياباف Research and Development Strategy  (R&D)19االتطوي 
يابانية اليت ، امن األسلحة ادلستخدمة، العديد من تطبيقات الذكاء االصطناعي ال21يابانية س يعة ذلذا التحدي الوبائي

 . 22تساىم يف احلد من تفاقم أض ار الوباء
بالتأكيد مت استخداـ الذكاء االصطناعي دبواجهة تداعيات الكارثة يف زلورين رئيسيُت. ففي اجملاالت الطبية 

. اكذلك يف رلاؿ COVID-1923استخدـ العديد من التطبيقات ادلفيدة للمساعدة يف ادلكافحة العادلية لكوفيد
ساعدت رلموعة ااسعة من التطبيقات اإللكًتانية يف التوعية ، حيث  Communicationت بأنواعها االتصاال

 25Microsoft. اقد دعمت أداات التعااف عن بعد، مثل مايك اسوفت تيمز 24خبط  العداى اتداعيات ادل ض
Teams .أما على الصعيد ، االتصاؿ األكادؽلي على سبيل ادلثاؿ، اسط ااقع تباعد االجتماعي م ىق اكئيب

االقتصادي، بشقّيو الصناعي االتجاري، فلؤلسف فإف منظومات الذكاء االصطناعي احلالية مل تستطع سد الفجوة 
 .26ازبفيف االَّنيار ادلايل
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 جذور تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في اليابان -2
اباف، اىي ادلع افة بسياساهتا العامة إف مفهـو استخداـ اتطوي  الذكاء االصطناعي ليس "اليد اللحظة" يف الي      

احلكومة اليابانية إىل إنشاء "اجمللس  27دعا رئيس الوزراء الياباين شينزا آيب 9106اذلادئة اادلًتاية. ففي العاـ 
 Artificial Intelligence Technology Strategy اإلسًتاتيجي لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي

Council"28 . 
 Ministry ofاستضافت ازارة االقتصاد االتجارة االصناعة ا اجمللس بدأت حينما أاىل رطوات عمل ىذ

Economy, Trade and Industry Keizai-sangyō-shōho  اجتماع ازراء ادلعلومات ااالتصاالت
G7 Information and Communication Ministers Meeting  حيث  910629يف نيساف

، 31االستم ار يف ادلناقشات حوؿ أحباث ادلكننة اتطوي  الذكاء االصطناعي على 30اتفقت داؿ "رلموعة السبعة" 
 The Organization for بالتعااف ادلنظمات الدالية ادلتخصصة، مثل منظمة التعااف االقتصادي االتنمية

Economic Co-operation and Development OECD32  هبدؼ ربقيق التكامل الدايل
ء األشلي يف رتاـ مؤسب ه، رلموعة من مبادئ اإرشادات البحث لتطوي  اجلهود اخلاصة ادل غوب. اأصدر ىذا اللقا

 بدراسات الذكاء االصطناعي لتعزيز فوائده اتقليل سلاط ه.
 القد تضمن البياف اخلتامي زلورين: 

 الفلسفات األساسية هي: -أ
 . اجملتمع زلوره اإلنساف.0
 نوف غَت ملزِـ مع أصحاب ادلصلحة على الصعيد الدايل.. مشاركة ادلبادئ التوجيهية باعتبارىا قا9
 . ضماف التوازف بُت الفوائد اادلخاط .3
 . ذبنب إعاقة التقنيات أا ف ض أعباء مف طة على ادلطورين.4
 . م اجعة اإلرشادات باستم ار، اذبديدىا حسب الض ارة.5

 المبادئ التسعة هي: -ب
 . مبدأ التعااف.0
 . مبدأ الشفافية.9
 مبدأ التحكم.. 3
 . مبدأ السبلمة.4
 . مبدأ األمن.5
 . مبدأ اخلصوصية.6
 مبدأ األربلؽ )احًتاـ ك امة اإلنساف ااستقبللية الف د( -7
 . مبدأ مساعدة ادلستخدـ.8
 . مبدأ ادلساءلة.9

نولوجيا "إسًتاتيجية تك 33على الصعيد احمللي الياباين، صاغ اجمللس اإلسًتاتيجي لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي
، االيت ت كز 910734" يف آذار Artificial Intelligence Technology Strategy الذكاء االصطناعي
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على تعزيز إطار الذكاء االصطناعي اتطوي  م احلو اربديد أالويات التصنيع، دبا يف ذلك اإلنتاجية الصناعية اال عاية 
 الصحية، مع  استخدامو لتسهيل عمل اسائل النقل.

 Draft of AI ، نش ت الياباف مسودة إرشادات البحث االتطوي 9107سبوز  98شه ، ايف ربلؿ أ

GUIDELINES on R&D 35  ضلو رلتمع شبكات  الدايل اَْلُمَعنػَْوف يف رلاؿ الذكاء االصطناعي استعدادًا للمؤسب"
 .Conference toward AI Network Society" 36 الذكاء االصطناعي

ض الياباين يف ذلك العاـ، يف شه  تش ين الثاين، حُت َحَصَل "فىت الذكاء االصطناعي مث بلغ ذراة االستع ا
A.I. Boy على ررصة اإلقامة يف طوكيو بالياباف، ككياف مستقل، أشبو دبواطن عادي. إف نظاـ الذكاء االصطناعي "

، ات مجتو Mirai37  دعى مَتايىنا، ىو عبارة عن رابوت زلادثة مربمج ليعمل مثل صيب يبلغ من العم  سبع سنوات يُ 
"ادلستقبل" باللغة اليابانية. ايُعد ق ار جعل مَتاي مقيماً رمسياً جزءاً من مش اع يهدؼ إىل جعل احلكومة احمللية أكث  دراية 

متاح لبلستماع  Chatbot 38بتفاصيل امتطلبات السكاف احملليُت اط ؽ الوصوؿ إليهم مباش ة. اأصبح الشات بوت 
 كاف ادلقيمُت يف شيبويا.إىل آراء س
العاـ التايل ابعد سلسلة من الدراسات ادلعمقة ااالجتماعات احلوارية، أعلنت احلكومة اليابانية يف حزي اف         
 Integratedأفَّ الذكاء االصطناعي سيصبح ركنًا أساسيًا من "إسًتاتيجية االبتكار ادلتكاملة 910839

Innovation Strategy"40  .تأمل احلكومة يف "زيادة كبَتة" لعدد الباحثُت الشباب يف رلاؿ الذكاء يث حالوطنية
االصطناعي من ربلؿ توفَت األمواؿ االتمويل للمجاالت ذات األالوية للحفاظ على مكانة الياباف العلمية. اتق ر توحيد 

 41البيانات الضخمة يف اليابافتنسيقات البيانات اادلعايَت يف سلتلف الصناعات لتعزيز القدرة على استخداـ تقنيات 
، اتفقت الداؿ األعضاء ككل على مفهـو 910942ربلؿ اجتماع قمة أاساكا جملموعة العش ين يف حزي اف 

، َااْغِتَناًما ذلذه الف صة، مت Data Free Flow with Trust 43 (DFFTالتدفق احل  للبيانات مع الثقة )
ة عن إطار عمل الداؿ األعضاء، االذي دبوجبو سيتم عقد ، اىو عبار Osaka Track"44  إطبلؽ"مسار أاساكا

مناقشات دالية دارية حوؿ سياسات االستفادة الكاملة من اإلمكانات يف البيانات الوطنية ايف االقتصاد ال قمي الدايل. 
ؿ حو  G20 Ministerial Meeting45 بَِناَءا على ذلك، أصدر الوزراء يف االجتماع الوزاري جملموعة العش ين 

، بيانًا ازاريًا أعلنوا فيو احلاجة إىل "ابتكار Trade and Digital Economy46 التجارة ااالقتصاد ال قمي 
 الذي يليب التغيَتات االجتماعية اليت أحدثتها التقنيات ال قمية. Governance Innovation"47 احلوكمة 

ات ادل حلية، اتكشف احلاجة إىل ظلاذج تع ض اإلصلاز  48، نش ت احلكومة اليابانية مسودة9191سبوز  03ايف 
االذكاء االصطناعي االتقنيات ال قمية األر ى. ايف حُت أفَّ  49حوكمة جديدة تتعلق بالبيانات الضخمة اإنًتنت األشياء

ل ىذه اإلشكالية ال تزاؿ قيد ادلناقشة دارل القطاع الصناعي نفسو امع ادلسؤالُت احلكوميُت، فإفَّ احلجة ىي أنَّو من أج
مواكبة اللوائح الوزارية للتغَتات يف التكنولوجيا التعزيز االبتكار، ىناؾ حاجة إىل ظلوذج تنظيمي جديد اشامل. الط ح 
ال مسي ىو أفَّ الفضاء ادلادي االفضاء اإللكًتاين متكاملُت لدرجة أفَّ األط  القانونية ادلستخدمة حىت اآلف غَت كافية 

ؽلكن أف تع قل االبتكار، اكذلك فإف التخبط اإلداري االقانوين ؽلكن أف يضيع بعض للتصدي للمخاط  ادلتوقعة االيت 
 الف ص اليت قد تط حها التقنيات اجلديدة.

ربليلياً، فإف القواعد النظ ية اليت اضعها البَتاق اطيوف احلكوميوف للصناعات التقليدية، اادلنظمة عموديًا مع 
قنية الذكاء االصطناعي، ألف ىذه التقنيات اليت تعتمد على التكنولوجيا تتغَت اصفات تفصيلية، ىي غَت كافية لقوننة ت



  حبيب البدايحبيب البدايد.د.

 
73 

بس عة كبَتة، ازبتلف متغَتاهتا انتائجها بط يقة متسارعة. ابالتايل، ؽلكن أف زبتلف عمليات التنفيذ عرب الفواصل الزمنية 
يها. اكذلك فإف القانوف القائم على بنود على نطاؽ ااسع، شلا غلعل الصعوبة يف ربط عملية معينة بالنتيجة ادل غوب ف

ثابتة ال ؽلكنو مواكبة التطور التكنولوجي الس يع. أما البديل الط اح، فهو اضع بنود قانونية م نة للتأكد من أفَّ القطاع 
 الصناعي ػلقق األىداؼ اإلنتاجية ادلتوقعة ضمن الضوابط ااألربلقيات ادلتعارؼ عليها رلتمعياً.

يتطور اإلطار القانوين للذكاء االصطناعي يف الياباف بثباتو ام انتو لوضع معايَت أربلقية من ربلؿ ذلك، 
، الذا فقد اعتمدت الصناعات على ادلبادئ التوجيهية اليت يِتم إق ارىا ذاتياً 50تواكب عملية تطوي  الذكاء االصطناعي

الذكاء االصطناعي عند نش ىا من الش كات ادلنتجة للتحكم يف أنشطتها. فعلى سبيِل ادلثاؿ، غالبًا ما تتوف  إرشادات 
 :51افقاً دلعايَتىا الذاتية امبادئها األربلقية

أفَّ ادلبادئ التوجيهية ستنطبق على مجيع ادلسؤالُت اادلوظفُت عندما يقوموف بالبحث االتطوي  االتصنيع ابيع  -0
 ادلنتجات اجلديدة.

 لى محلة األسهم.ستقـو إدارة الش كة بع ض مجيع التفاصيل ع -9
 ستحتوي منتجات الذكاء االصطناعي على أماف الوصوؿ امحاية اخلصوصية بالنسبة للمستخدمُت. -3
لن تتم ب رلة الذكاء االصطناعي بط يقة تعكس مفاىيم عنص ية، اسيتم حفظ حقوؽ األف اد اعدـ تع ضهم للتمييز  -4

 االتف قة أثناء عملية الربرلة.
 ت الذكاء االصطناعي الشفافية فيما يتعلق بكيفية التوصل إىل الق ارات اتنفيذىا.ستوف  منتجات اردما -5

تشمل اإلسًتاتيجية احلكومية اليابانية ثبلثة رلاالت ذات أالوية كجزء من رارطة الط يق لتكامل الذكاء 
 االصطناعي مع اجملتمع الياباين:

التوريد ادلتكاملة للذكاء االصطناعي، االتنبؤ باحتياجات زيادة اإلنتاجية: فمع الًتكيز على سلسلة  المجال األول،
ادلستهلكُت امطابقتها للمخططات ادلوضوعة، فإف أحد أىم األىداؼ ادل جوة ىو االستخداـ الشامل لل ابوتات ادلستقلة 

يها كمخزاف عند إلنتاج موثوؽ بو اُمَصمَّم رصيصاً لتحقيق متطلبات ادلستهلكُت، اكذلك لتوفَت الكمية اليت ػلتاجوف إل
 .Zero-Waste Society 52 احلاجة. يًتافق ذلك مع ىدؼ ف عي يسعى لتحقيق رلتمع راٍؿ من النفايات

: ففي ادلستقبل، ستعمل رابوتات التم يض كأحد أف اد اجلسم الطيب 53، الصحة اال عاية الطبية اال فاىيةالمجال الثاني
.  امن 54أس ة ادل يض اأصواهتم، إضافة إىل اخلدمات اال عاية التم يضيةيف ادلستشفيات، بل اىناؾ مش اع ب نامج حملاكاة 

ادلخططات ادلستقبلية زرع أجهزة استشعار صناعية يف اجلسم البش ي، ااستبداؿ األعضاء ادلتض رة بأر ى تعمل بالذكاء 
 .55الصناعي، اصوالً إىل تصميم كامل للجسم البش ي

ن ادلتوقع حصوؿ قفزات نوعية يف رلاؿ السف  حب ية اأماف بط ؽ صديقة : حيث م56قطاع ادلواصبلت المجال الثالث،
للبيئة. ايتوقع تقليل احلوادث ااحلفاظ على نوعية اجودة السيارات االطائ ات االسفن. امن ىنا تعمل احلكومة اليابانية 

ث تربز إمكانية تطوي  مفهـو ضلو مستقبل يِتم فيو دمج الفضاء اإللكًتاين االفضاء ادلادي معًا يف رلاؿ السياحة، حي
 .57السياحة االفًتاضية

 11-دور الذكاء االصطناعي في اليابان للحد من مخاطر كوفيد -3
هتدؼ الياباف إىل االستم ار كأمة صناعية رائدة على الصعيد العادلي يف قطاع التكنولوجيا الفائقة ااإللكًتانيات 

ىو أحد تقنياهتا األساسية للتطوي ، اذلك استنادًا إىل تع يف الذكاء االستهبلكية، االيت استخداـ الذكاء االصطناعي 
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االصطناعي الذي يشَت إىل أنَّو: "اآلالت القادرة على التعلم االتفكَت االتص ؼ من تلقاء نفسها"، دبعٌت "الذكاء 
 . Artificial Narrow Intelligence "58 (ANIاالصطناعي الضيق )

 Societyاإلسًتاتيجية ادلستقبلية للحكومة اليابانية االيت أسست "اجملتمع يقًتف ىذا الطموح الوطٍت مع 
كمنظمة متخصصة بتمويل ازاري. من أىداؼ ىذه ادلقاربة احلكومية ىو إغلاد منظومة متكاملة من التقنيات   59"5.0

انات ااألعاصَت ااالَّنيارات ال قمية للتعامل مع ادلشكبلِت احلالية، مثل شيخورة اجملتمع االكوارث الطبيعية )مثل الفيض
، فعرب ادلخططات ادلتوسطة 60األرضية االزالزؿ(. امع تطوي  تقنية الذكاء االصطناعي، ت يد الياباف ردمة اإلنسانية مجعاء

األجل مث الطويلة األجل، مثل رطة البحث االتطوي ، اإسًتاتيجية االبتكار، ؽلكن لتقنيات  الذكاء االصطناعي أف تدمج 
جيا الذكية يف احلياة اليومية للمواطن العادي الياباين ربلؿ السنوات العش  القادمة ، حبيث ؽلكن أف نصل إىل التكنولو 

 .61حلوؿ ربقق ادلنفعة البش ية العامة
Figure 062 تطبيقات الذكاء االصطناعي  

 
ة الذكاء االصطناعي يف الياباف، من ادلتوقع أف تتأث  على تنفيذ إسًتاتيجي 09-لكوفيدبالنظ  إىل التأثَت السليب 

اجملاالت ذات األالوية اإلنتاجية اقطاع ادلواصبلت أكث  من غَتىا. ايقًتف الوضع احلايل غَت ادلؤكد مع شبو اجلمود يف 
ياً، شلا يًتؾ آثار سلبية ىائلة التجارة الدالية، كاإلقفاؿ العاـ احظ  التجوؿ زللياً، اإغبلؽ ادلنافذ الربية االبح ية ااجلوية دال

 ادائمة على االقتصاد العادلي، ابالتايل يؤث  على اإلنتاج ااالستهبلؾ يف الياباف ابقية داؿ العامل.
اعلى ال غم من أفَّ التوقعات االقتصادية للياباف قد ربسنت إىل حدٍّ ما بعد رفع حالة الطوارئ يف َّناية شه  

االجتماعية، امن مث بثت ال اح يف القطاع االقتصادي تدرغلياً، إال أفَّ االرتفاع  أيار، حيث لوحظ زيادة األنشطة
. اقد أعلن مكتب رئيس رللس الوزراء الياباين ادلصغ  عن 63ادلتذبذب يف اإلصابات بالڤَتاس قد يؤدي إىل انتكاسة

٪ يف الصادرات، 6اض بنسبة ، مع اطلف9191٪ لل بع األاؿ من العاـ 3.4اطلفاض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 
.  64٪ يف استثمارات ادلستهلكُت الشخصية1.7٪ يف استثمارات الش كات، اكذلك اطلفاض بنسبة 1.5ااطلفاض بنسبة 

، ابالتايل فإف 65مليوف يف حزي اف 6.59مليوف يف نيساف إىل  4.59كما زاد عدد ادلوظفُت الذين متَّ تس ػلهم دبقدار 
 زيادة البطالة اتفاقم ادلشكبلت االجتماعية. فقداف الوظائف يتبعو تالياً 
، لذلك من G767، اىي ركن أساسي من رلموعة السبع 66ثالث أقوى اقتصاد يف العامل إف الياباف سبتلك

، من الصعب 9109ادلتوقع أف تشهد انتعاشًا اقتصاديًا بطيئاً. لؤلسف، فإف مستوى اإلنتاج ما قبل اجلائحة لعاـ 
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. اىذه تُعّد أكرب انتكاسة اقتصادية زللية منذ 68كما يتوقع اخلرباء االقتصاديوف  9194ة العاـ الوصوؿ إليو حىت َّناي
. امن ىنا، سارعت احلكومة اليابانية لوضع اسًتاتيجية جديدة للذكاء االصطناعي، 911869األزمة ادلالية العادلية لعاـ 

. القد مت اضع التصورات ادلسبقة اتطوي  913170إىل  9191سلطط ذلا بدقة للتعامل مع العقد احلايل، أي من سنة 
 ردات الفعل ادلتوقعة لتتسم بادل انة نسبياً لتحقيق االستق ار على ادلدى الطويل.

فإذف ضلن أماـ اسًتاتيجيتُت يابانيتُت للتعامل مع تطوي  الذكاء االصطناعي، األاىل حُت كانت األمور مستق ة،  
 اجلائحة.االثانية للتعامل مع م حلة ما بعد 

ادلستم ة منذ حوايل السنتُت على أَّنا هتديد ڤَتاسي غَت مسبوؽ للبش ية اقوة معوقة  ٩١-لقد كشفت جائحة كوفيد    
لتعطيل اجملتمع اظلط احلياة الذي اعتدناه، اردبا بعدىا لن يعود العامل إىل ما كاف عليو، على ال غم من كافة اجلهود اجلبارة 

ليت تقدمها احلكومة اليابانية للحد آثاره السلبية على اسًتاغليتها لبلستفادة من الذكاء اادلعلومات االتوجيهات ا
 االصطناعي. أىم األض ار تتمثل يف:

. 71أاالً، االطلفاض الشديد يف إنفاؽ الش كات على التطوي ، اكذلك ادلستهلكُت على الش اء ربلؿ األزمة
ألقل أالوية للش اء من ِقَبل ادلستهلكُت الذين يعيشوف يف ظل ركود مايل اىنا، من احملتمل أف تكوف السلع الكمالية ىي ا

اسط اضع اقتصادي غَت مستق . ىذا التقتَت يف اإلنفاؽ يطاؿ بالتأكيد منتجات الذكاء االصطناعي الشخصية "الفار ة 
فقد تتأر  التحديثات اإلضافية للذكاء  االكمالية"، االيت تُػَعد ُمَكلَِّفة نسبيًا بالنسبة دليوانية ادلستهلك العادي. امن ىنا

" إىل أف 72االصطناعي يف األنظمة الشخصية، ايف التطور التكنولوجي الداعم للسلع االستهبلكية "ادلصممة رصيصاً 
يتعاىف الوضع االقتصادي إىل حد ما. فعلى سبيل ادلثاؿ، من غَت احملتمل أف ن ى ال ابوت الطيب بأسعار معقولة 

 ربلؿ السنوات القليلة القادمة. للمستهلك العادي
َمَثبلً،  73ثانياً، يتكوف قطاع النقل اادلواصبلت من عنص ين: ما ىو موجود اما ىو افًتاضي. فقطاع السيارات

اىو أحد القطاعات الصناعية اليابانية ذات ادلستوى العادلي، اأكرب مستثم  يف البحث االتطوي  يف الببلد، من ادلتوقع أف 
، كما سينخفض إنتاج قطع الغيار، اكذلك يقل معدؿ تصدي  معدات النقل 74كبَتة يف األسواؽ العادلية  يتع ض خلسائ 

 .75الثقيلة إىل اخلارج، اىذا كلو بسبب تداعيات اجلائحة
 على مخططات الذكاء االصطناعي اليابانية 11-التأثير اإليجابي لكوفيد -4

مي امن الش كات اخلاصة للذكاء االصطناعي يف القيادة الذاتية على ادلقلب اآلر  ِإغَلابِيِّا، يتوقع دعم حكو  
)سيارة داف سائق(. فقد أثَّ  تفشي الڤَتاس التاجي على االستثمارات االتحديثات يف ىذا القطاع، رغم أنو يساعد يف 

يزيد االستثمار يف  تطبيق "التباعد" بُت البش . ابذلك أض  انتشار الڤَتاس باخلطط القصَتة اادلتوسطة األجل، الكن قد
ىذا القطاع اإلنتاجي يف الق يب العاجل عرب اخلطط الطويلة األجل. فقد دفعت األزمة القطاعات ادلتعددة إىل إعادة 
النظ  يف رططها ادلتوسطة االطويلة األجل، فمثبًل، على ادلدى الطويل على صعيد صناعة السيارات )اآلنفة الذك ( 

عي إلدارة البيانات اتكنولوجيا القيادة ادلستقلة لدعم صحة اسبلمة سائقيها قفزات نوعية  سيكوف لتطبيق الذكاء االصطنا
 .76كبَتة

، 77التأثَت ادلوجب اال حبي األب ز كاف على صعيد الصادرات ذات الصلة بتكنولوجيا ادلعلومات ااالتصاالت
لتواف  رلموعة ااسعة من  78يف الياباف ام اكز البيانات 5Gحيث أظه ت ظلوًا كبَتًا بسبب الطلب الواسع على تقنية 
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تقنيات الذكاء االصطناعي ااإلعدادات ادلصاحبة ذلا. امن ىنا زبطط احلكومة اليابانية الستثمار ميزانية البحث االتطوي  
 اخلاصة هبا بشكل أس ع يف التقنيات األساسية اليت تدعم جلاَّنا ادلتخصصة يف ىذا القطاع التكنولوجي ادلهم.  

كة القطاع الطيب مع سلتربات الذكاء االصطناعي حققت قفزات نوعية يف زمن اجلائحة. فَاْعِتَماًدا على إف ش ا 
، بداية من الكشف عن احلمض النواي ٩١-التكنولوجيا تتبٌت ادلستشفيات اليابانية أربعة معايَت لتشخيص اإلصابة كوفيد

ألشعة ادلقطعية، ابعدىا ربليل البيانات الضخمة لعلم األابئة، أا التسلسل اجليٍت، مث التصوي  الطيب احليوي باستخداـ ا
 اأرَتاً األع اض الس ي ية  مثل السعاؿ اجلاؼ أا صعوبة التنفس.

كذلك فإف العمل عن بُعد يف الياباف باالعتماد على التكنولوجيا احلديثة ربّوؿ إىل حل جذري اعملي للحد 
 The Japanese Business فقًا الرباد األعماؿ الياباينمن التخبط االقتصادي ااالَّنيار ادلايل. فو 

Federation79 من أعضائو بازباذ إج اءات لتنفيذ ادلهاـ عن بُعد ىذا العاـ، اتعد ىذه زيادة 97.8، قد قاـ ٪
 .80ادلنصـ  9109٪ عن عاـ 99.9ملحوظة مقارنة بنسبة 

 إال أف ىناؾ عقبتاف ااجهتا "العمل عن بُعد"، اعلا:
العمل اليابانية تأرذ بظاى  اجلهد، اليس بناتج العمل فقط، دبعٌت أعلية احلضور الشخصي إف ثقافة  -0

 (.81ااألداء اجلسدي )ردبا إىل حد اإلَّناؾ
ضيق مساحة الشقق يف الياباف، شلا ال يساعد على تطبيق آلية "العمل من ادلنزؿ". فعلى سبيل ادلثاؿ،   -9

. )فهل ستغَت 83مًت م بع 63.94دبتوسط  82مًت م بع 011٪ من الشقق ادلبنية يف طوكيو أقل من 99
 تداعيات اجلائحة مستقببًل الظ اؼ الثقافية االسكنية يف الياباف االعامل!؟(

 إف اجملاؿ األىم لتكامل الذكاء االصطناعي مع اجملتمع الصناعي اقطاع األعماؿ ىو العمل عن بعد 
Teleworking84فعلى ال غم من دعم احلكومة لتطبيق العمل عن 85ة التقليدية، االذي يتطور بس عة ليحل زلل العمال .

بعد لتقليل الضغط على ح كة ادل ار ربلؿ العاـ ادلاضي، فقد كانت الش كات اليابانية مًتددة يف تبٍت ىذا األسلوب )العمل 
ظفُت يف سعي جدي عن بعد(. القد تطلب التكّيف مع ظ اؼ الوباء ربديد ىيكلية جديدة لظ اؼ العمل من ادلنزؿ للمو 

للتكيف مع العمل عن بعد. الذلك كاف ال بد من إعادة ط ح اتع يف العديد من أداات االتصاؿ "اجلديدة"، ادعم 
 .86طموحات التنقل االفًتاضي كجزء من إسًتاتيجية الذكاء االصطناعي ادلتوقعة

ة تقدـ الًتمجة احل فية )اإف كانت يف طورىا تلعب التكنولوجيا داراً زلورياً كتقنية ااعدة، اقد مت ط ح تطبيقات حديث 
البدائي، حيث الًتمجة كلمة دبثلها قد ال تعطي ادلعٌت احلقيقي للمضموف( اذلك لتحسُت أداات االتصاؿ عرب اإلنًتنت، 
 اكذلك ؽلكن عرب التقنيات احلديثة "كعزؿ الصوت"، التع ؼ على الضوضاء اخللفية )كادلكنسة الكه بائية( دلن ضلادثو،

 .87اتصفية ذلك اإلزعاج يف احملادثة من ربلؿ اَلتػََّعلُّم اآليل
. فض ارة تطوي  88إف  تكامل الذكاء االصطناعي مع رلتمع األعماؿ يسعى لتقليل العقبات التنظيمية اليت تواجهو
مة للمتلقي يف زمن البدائل ال قمية سبنح التكنولوجيا ادلدرلة للذكاء االصطناعي إمكانية االتصاؿ االتواصل اربقيق السبل

الكورانا. اللحفاظ على ادلسافة االجتماعية اآلمنة، يتعُت على العديد من ط ؽ العمل التناظ ية التقليدية أف تتحوؿ إىل رقمية 
زلدثة. ىذا يُعزز ادلبادرات ال قمية اليت يتوجب اعتمادىا يف القطاعُت العاـ ااخلاص، اأعلها: التطبيب عن بعد االتعليم عن 

 . بعد
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 الذكاء االصطناعي، سالح اليابان األمثل لحصر الجائحة  -5
، امن ىنا فيمكن ألحدث ارًتاع ياباين يف رلاؿ 89إف الياباف عملت منذ زمن على تطوي  ال ابوتات ادلستقلة   

صابُت باحلمى،  ال ابوتات، اىو "مَتاي"، أف ؽل  عرب األماكن العامة مثل م اكز التسوؽ أا ادلطارات الكتشاؼ األشخاص ادل
كمقدمة لفحصهم إف كانوا قد أصيبوا بالڤَتاس فعبًل أـ ال، مث تقـو األجهزة ادلختصة بعزؿ الشخص ادلصاب، اإذا لزِـ األم ، 
يتم عقد لقاء عن بعد مع طبيب سلتص. اهبذا ذبعل تقنية الذكاء االصطناعي التنقل ادلستقل لل ابوتات يف األماكن السابقة 

 .90التطبيق، ااألم  األب ز  ىو أف التفاعل صار شلكناً أكث راضعاً للكشف ا 
اليت قدمت شاشة غسل اليدين  Fujitsu91يأيت من ش كة فيوجيتسو   09-التطبيق اآلر  األىم دلكافحة كوفيد 

باع . إف ىذا ػلفز ادلوظفُت يف رلاؿ ال عاية الصحية االفنادؽ االصناعات الغذائية على إت92بواسطة الذكاء االصطناعي
إج اءات ازارة الصحة لغسل اليدين اَْلُمَكوَّف من ست رطوات من ربلؿ التع ؼ على ح كات اليد ادلعقدة، االيت ؽلكنها 

  .93أـ ال حىت اكتشاؼ ما إذا كاف ادلوظفوف يستخدموف الصابوف
Figure  9  الط يقة ادلثلى لغسل اليدين94 

 
حبًل النزعاجنا الشخصي عندما تفشل تقنية التع ؼ على الوجو يف  Glory Ltd 95كما تقدـ ش كة جلوري 

 . 96مع فة الوجوه ادلقنعة أا اليت تضع الكمامة الطبية، اىي تقنية جديدة قادرة على سبييز الوجوه اليت تغطيها األقنعة
Figure 397 ظلوذج لتقنية التع ؼ على الوجوه  
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ىي بناء فندؽ ال ابوت يف طوكيو ليستقبل ادل ضى ادلصابُت ستقبلية األىم حسب اإلسًتاتيجية اليابانية اخلطة ادلا 
. اؽلكن أف يساعد ىذا التطبيق العملي لل ابوتات اجملهزة بالذكاء االصطناعي أا حىت ػلل زلل العاملُت يف 98بالڤَتاس

 الية لئلصابة.رلاؿ ال عاية، راصة يف ادلواقف اليت تنطوي على سلاط  ع
Figure 499 ظلوذج ل ابوت الفنادؽ ادلقًتح  

 
إف األالوية إلسًتاتيجية الذكاء االصطناعي يف الياباف ىي لتعزيز اإلنتاجية؛ ااحلفاظ على الصحة اال عاية الطبية 

اما يليو. فمن ربلؿ استخداـ  09-كوفيد  ، حيث تقـو التكنولوجيا بدار بارز يف ادلع كة ادلصَتية دبواجهة100اال فاىية
الذكاء االصطناعي ؽلكن الكشف عن احلاالت ادلصابة، اؽلكن حساب احتمالية اإلصابة، ااإلببلغ عنها، اربليل احملتوى 
ادلخصص، اكشف ربورات الڤَتاس، اال ينحص  عمل ال ابوتات على  تشخيص اإلصابة اتصنيف ادل ضى، بل ؽلكن  

اء االصطناعي يف تقسيم منطقة العداى بدقة من األشعة ادلقطعية ل ئة ادل يض، مث ربديد حجمها كذلك استخداـ الذك
بالنسبة للحجم الكلي لل ئة اإعطاء ىذه ادلعلومات لؤلطباء كي يستخدموىا كمبدأ توجيهي ؽلكن أف يساعدىم يف ربديد 

 .101الدااء ادلناسب الذي غلب أف يعطوه للم يض
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Figure 1025 طبياً  09-اطي مع حاالت كوفيد ى مية التع   

 
التصدي لنش  ادلعلومات اخلاطئة على اسائل التواصل االجتماعي عرب آليات اب رليات تعتمد على فإف اكذلك 

عرب نش  . كما ؽلكن استخداـ الذكاء االصطناعي لدعم االنتعاش االقتصادي، 103الذكاء االصطناعي أصبح شلكناً 
 ، على سبيل ادلثاؿ.104االبيانات على اسائط التواصل االجتماعية عبلنات االدعاياتاإل

، مث م اقبة احلاالت، اعملية ػلة ادلع ضة خلط  اإلصابةإف استخداـ الذكاء االصطناعي بنجاح يف ربديد الش  
صيص ادلوارد، اتسهيل التنبؤ بتفشي ادل ض يف ادلستقبل، اسلاط  الوفيات، مع تشخيص أع اض الڤَتاس، اإدارة زب

كلها تصب يف مصلحة الياباف، ابالتايل   105التدريب، اصيانة السجبلت، االتع ؼ على األظلاط لدراسة اذباه ادل ض
 اإلنسانية. 

اىناؾ العديد من تطبيقات الذكاء االصطناعي اليت ربظى باىتماـ كبَت يف طوكيو ات فع اآلماؿ يف مكافحة 
 اجلائحة، أعلها:

 تطبيقات الذكاء االصطناعي( 2جدول رقم )
 AI in prediction & tracking 106الذكاء االصطناعي يف التنبؤ االتتبع 0
 AI in contact tracing 107الذكاء االصطناعي يف مبلحقة جهات االتصاؿ 9
 AI in monitoring of COVID-19 cases 108الذكاء االصطناعي يف رصد احلاالت 3
 AI in early diagnosis 109شخيص ادلبك الذكاء االصطناعي يف الت 4
الذكاء االصطناعي يف زبفيف العبء عن ادلمارسُت  5

 110الطبيُت اطاقم ال عاية الصحية
AI in reducing the burden from medical 
practitioners & healthcare staff 

 AI in protein structure prediction 111الذكاء االصطناعي يف التنبؤ ببنية الرباتُت 6
 AI in development of therapeutics 112الذكاء االصطناعي يف تطوي  ادلداااة 7
 AI in development of vaccines 113الذكاء االصطناعي يف تطوي  اللقاحات 8
الذكاء االصطناعي يف احلد من انتشار ادلعلومات  9

 AI in curbing spread of misinformation 114اخلاطئة

 AI in genomics 115اء االصطناعي يف علم اجلينـوالذك 01
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اتستخدـ الياباف تطبيقات اذلواتف الذكية للقياـ دبهمتُت رئيسيُت: أااًل التحكم يف صبلحية دروؿ ادل ضى لؤلماكن 
ما ربدد  QR code 116  عبارة عن ال مز ادل بّع مساف العامة، اذلك من ربلؿ إنشاء بطاقة تع يف إلكًتانية لكل 

، أا أف ىناؾ احتمالية إلصابتو ،أا أنو مصاب  داف أف 117كاف ىذا الشخص سليما اال يعاين من أع اض الڤَتاسإذا  
يدرؾ، ابناء على كل مستوى يتم السماح ألي مواطن أا مهاج  بدروؿ ادلناطق العامة مثل ادلطاعم االكافيهات 

 ااحملطات اادلواقف ال ئيسية من عدمو.
ف الذكية ي تكز على بناء قاعدة بيانات بادلصابُت دارل الياباف تشمل أمساءىم امناطق االستخداـ الثاين للهوات

 إقامتهم االش كات اليت يعملوف هبا، حىت يسهل على باقي األشخاص مع فة ادلناطق الع ضة للخط .
 اي تكز تطوي  آليات الذكاء الصناعي يف الياباف على ثبلثة زلاار:

 .Cognitive Sciences Applications 118ة تطبيقات العلـو اإلدراكي -0
 .Robotics Applications 119 تطبيقات اآلالت الذكية -9
 .Natural Interface Applications 120 تطبيقات الواجهة البينية الطبيعية  -3

 ، أعلها: 09-متَّ تطوي  تقنيات سلتلفة يف الياباف، تتضمن أنظمة تشخيص كوفيداكذلك 
 .Recurrent neural network (RNN) 121 دلتك رة الشبكة العصبية ا -0
 .Long short-term memory (LSTM) 122 الذاك ة طويلة ادلدى  -9
 . Generative adversarial network (GAN) 123شبكة اخلصومة التوليدية   -3
 

 الخاتمة
ا من ذبميع البيانات يعمل اخلرباء اليابانيوف بشكل تعااين امتكامل لتطبيق اإلسًتاتيجية احلكومية انطبلق

اربليلها اتقدؽلها لعلماء األابئة للتحقق من مدى منطقية استنتاجاهتم من اجهة نظ  علمية، مث صياغة تقاري  تقدـ إىل 
 مكتب رئيس الوزراء مث السلطات الصحية من أجل ازباذ الق ارات ادلناسبة.
ها على رلموعة من اخلرباء يف أنظمة ذلا عبلقة تعتمد اإلسًتاتيجية اليابانية يف تكوين امجع ادلعطيات مث ع ض

مباش ة  بتطور األم اض ادلعدية اط ؽ انتشارىا، منها علـو البيانات، اعلم اجلغ افيا، اعلم األم اض ادلعدية، االصحة 
ة تعتمد على العامة اغَتىم. امن ىنا فإف آلية ارتيار النماذج التكنولوجية ادلناسبة للتقدي  االتنبؤ بادلعلومات الض اري

استخداـ عدد من رلموعات البيانات الس ي ية اغَت الس ي ية، مث تع ض على منصات الذكاء االصطناعي ادلتخصصة شلا 
يساعد ادلختصُت اليابانيُت على ربليل رلموعات البيانات الضخمة امن مث مساعدة األطباء على تدريب اآلالت، اتعيُت 

 متَّ ربليلها للتعامل مع الڤَتاس دبزيد من الس عة االدقة.اخلوارزميات لتحسُت ادلخ جات اليت 
تظه  كل ىذه التطورات ادلتسارعة النتشار الوباء اربوره إىل ظلاذج أكث  فتكًا بأف البش ية تواجو رط  اجودي 

ااحلياة كما نع فها. اليس جائحة ثانوية. أفَّ ىذا الوباء ىو أكث  من رل د حالة مثبطة للعزؽلة، إنو هتديد للوجود اإلنساين، 
 امن ىنا الدعوة إىل تضاف  اجلهود من مجيع األمم ااألقطار للتعااف حىت التغلب على ىذا العدا العادلي.

َأِرَتًا، يلعب الذكاء االصطناعي دارًا أساسيًا يف حبثنا ادلستم  عن لقاح، اىو ال صاصة الفضية للقضاء على 
 124ة األطباء االكيميائيُت من ربلؿ التنبؤ بعبلجات األداية القدؽلة ااجلديدةاجلائحة، بتطبيقاتو التكنولوجية دلساعد

إلغلاد الًتياؽ األمثل. اىنا تقـو الياباف بدار زلوري يف تطوي  العديد من رلاالت تطبيقات الذكاء االصطناعي االتقنيات 
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بادل ض اربجيم انتشاره، سعياً إىل القضاء عليو الذكية اليت تساىم كسبلح فّعاؿ يف الًتسانة العادلية لتوفَت حلوؿ لئلحاطة 
 فعلياً.
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ػٍٝ آ١ٌخ اٌز١ٍٛغ اٌنارٟ )اٌٛظ١فخ(.، كْٚ اٌملهح ٔؾٛ اٌٙلف ٠ٕفن ِٙبَ ِوويح ِؾلكحاٌؾبظو. ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ ِٕظٛه ظ١ك اٌّلٜ ِٛعٗ   

What is artificial narrow intelligence (Narrow AI)? (2020, April 12). TechTalks. 

https://bdtechtalks.com/2020/04/09/what-is-narrow-artificial-intelligence-ani/ 
59

عزّبػ١خ ِٓ فالي ٔظبَ ٠لِظ ثشىً وج١و ؽً اٌّشىالد اإل لزصبكٞ َٚ اإل٠ٛاىْ ث١ٓ اٌزمل ٘ٛ "ِغزّغ ٠ووي ػٍٝ اإلَٔبْ ٚ 5.0اٌّغزّغ   

اٌفعبء اٌّبكٞ". اٌفعبء اإلٌىزوٟٚٔ ٚ  

 ، ٚ(٠1.0زجغ ِغزّغ اٌص١ل )اٌّغزّغ  غ َِزمجٍٟ ٠غت أْ رطّؼ ا١ٌبثبْ ئ١ٌٗ.اٌزىٌٕٛٛع١ب وّغزّ لزواؽٗ فٟ اٌقطخ األٍب١ٍخ اٌقبَِخ ٌٍؼٍَٛ ٚئرُ  

(.4.0ِغزّغ اٌّؼٍِٛبد )اٌّغزّغ  ، ٚ(3.0اٌّغزّغ اٌصٕبػٟ )اٌّغزّغ  ، ٚ(2.0 اٌّغزّغ اٌيهاػٟ )اٌّغزّغ  

Society 5.0. (n.d.). 内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https: 」への切り替え - 内閣府. 

https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html 

https://dukakis.org/books/aiws_report/files/basic-html/page10.html
https://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201806/_00036.html
https://stip.oecd.org/stip/countries/Japan
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2019/06/28-29/
https://itif.org/publications/2019/05/27/principles-and-policies-data-free-flow-trust
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/dgra_28jun19_e.htm
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0610_003.html
https://governanceinnovation.org/what-is-governance/
https://www.meti.go.jp/english/report/index.html
https://tokyoesque.com/iot-in-japan/
https://carnegieendowment.org/2017/01/12/japan-s-role-in-establishing-standards-for-artificial-intelligence-development-pub-68311
https://carnegieendowment.org/2017/01/12/japan-s-role-in-establishing-standards-for-artificial-intelligence-development-pub-68311
https://www.meti.go.jp/english/press/2020/0713_001.html
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201912/201912_01_en.html
https://doi.org/10.1186/s40560-020-00452-5
https://asia.nikkei.com/Economy/New-rules-to-speed-AI-based-medicine-in-Japan
https://aabme.asme.org/posts/innovations-in-artificial-organs
https://www.brookings.edu/research/how-artificial-intelligence-is-transforming-the-world/
https://events.science-japon.org/dlai17/doc/MIC%20-%20France-Japan%20Symposium%2020171025.pdf
https://events.science-japon.org/dlai17/doc/MIC%20-%20France-Japan%20Symposium%2020171025.pdf
https://bdtechtalks.com/2020/04/09/what-is-narrow-artificial-intelligence-ani/
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html


  لوباءلوباءللإستخداـ الذكاء االصطناعي للتصدي إستخداـ الذكاء االصطناعي للتصدي   ::على القطاع التكنولوجي يف اليابافعلى القطاع التكنولوجي يف الياباف  0909فيد فيد أث  جائحة كو أث  جائحة كو 

 
84 

                                                                                                                                                                                     
60

  Kuczynska, A. (2019). Analysis of opportunities for EU SMEs in Japan's Data Economy and Artificial 

Intelligence in connection with Robotics. Tokyo : EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. 
61

  UNESCO. (2019, March 14). Japan pushing ahead with society 5.0 to overcome chronic social challenges. 

UNESCO. https://en.unesco.org/news/japan-pushing-ahead-society-50-overcome-chronic-social-challenge 
62

 O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Management information systems. McGraw-Hill College. 
63
 Cabinet Office - Government of Japan - Recent Economic Developments - Monthly Economic Report, June 19, 

2020 -. (n.d.). 内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https: 」への切り替え - 内閣府. 

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/reference/reference20200629.pdf  
64

  Nagata, K. (2020, May 14). Coronavirus might cost Japan over 1 million jobs, economists say. The Japan 

Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/14/business/coronavirus-million-jobs-japan-

economists/#.Xumium5uIRa 
65
 Government of Japan, Cabinet Office, (2020). op. cit.  

66
 The top 25 economies in the world. (n.d.). Investopedia. https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-

economies/#3-japan  
67
 Japan in the 2019 G20 and G7 Summits. (n.d.). Global Policy Journal. 

https://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Pajon%20-

%20Japan%20in%20the%202019%20G20%20and%20G7%20Summits%2C%20A%20Key%20Partner%20for

%20Europe_0.pdf 
68
 Q3 global forecast 2020. (2020, July 14). Economist Intelligence Unit. https://www.eiu.com/n/campaigns/q3-

global-forecast-2020/ 
69
 MIZOBATA, S. (2011). THE JAPANESE ECONOMIC SYSTEM UNDER THE GLOBAL CRISIS : CHANGE 

AND CONTINUITY. Society and Economy, 33(2), 271-294. Retrieved January 12, 2021, from 

http://www.jstor.org/stable/41472159  
70
 Artificial Intelligence in Japan. (n.d.). EU-Japan |. https://www.eu-

japan.eu/sites/default/files/publications/docs/artificial_intelligence_in_japan_-_guillermo_garcia_-_0705.pdf 
71

  Kihara, L., & Kaneko, K. (2020, November 6). Japan's household spending, wages slump as COVID-19 pains 

lingers. U.S. https://www.reuters.com/article/japan-economy-spending/update-2-japans-household-spending-

wages-slump-as-covid-19-pain-lingers-idUSL4N2HR0OM 
72

  8 examples of AI personalization across industries. (n.d.). Search Enterprise AI. 
https://searchenterpriseai.techtarget.com/feature/8-examples-of-AI-personalization-across-industries  
73
 PricewaterhouseCoopers. (n.d.). COVID-19 actions in automotive industry. PwC. 

https://www.pwc.com/jp/en/knowledge/thoughtleadership/coronavirus-actions-in-automotive-industry.html 
74
 Automotive sector tops r&d spending in Japan. (2019, August 8). Automotive News Europe. 

https://europe.autonews.com/automakers/automotive-sector-tops-rd-spending-

japan#%3A~%3Atext%3DToyota%20leads%20spending%20on%20r%26d%20in%20Japan.%26text%3DBut%

20this%20year%2C%20Japan%27s%20biggest%2Caccording%20to%20the%20Nikkan%20Ko 
75
 Cabinet Office - Government of Japan - Recent Economic Developments - Monthly Economic Report, June 19, 

2020 -. (n.d.). 内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https: 」への切り替え - 内閣府. 

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/reference/reference20200629.pdf 
76
 PricewaterhouseCoopers. (n.d.). COVID-19 actions in automotive industry. PwC. 

https://www.pwc.com/jp/en/knowledge/thoughtleadership/coronavirus-actions-in-automotive-industry.html 
77
 Information and communications technology (ICT) ( رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد :ICT ِصطٍؼ ٍِٛغ ٌزىٌٕٛٛع١ب ٟ٘ )

( ٠إول ػٍٝ كٚه االرصبالد اٌّٛؽلح ٚرىبًِ االرصبالد )فطٛغ اٌٙبرف ٚاإلشبهاد اٌالٍٍى١خ( ٚأعٙيح اٌىّج١ٛرو ، فعالً ػٓ ITاٌّؼٍِٛبد )

اٌجصو٠خ ، اٌزٟ رّىٓ اٌَّزقل١ِٓ ِٓ اٌٛصٛي ئٌٝ اٌّؼٍِٛبد ٚرقي٠ٕٙب  ثواِظ اٌّإٍَبد اٌعوٚه٠خ ٚاٌجوِغ١بد ا١ٌٍٛطخ ٚاٌزقي٠ٓ ٚ اٌَّؼ١خ

 ٚٔمٍٙب ِٚؼبٌغزٙب.

Information and communication technologies (ICT). (2020, September 21). UNESCO UIS. 

https://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communication-technologies-ict  
78
 Cabinet Office - Government of Japan - Recent Economic Developments - Monthly Economic Report, June 19, 

2020 -. (n.d.). 内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https: 」への切り替え - 内閣府. 

https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/reference/reference20200629.pdf 
79

  Japan Business Federation رؾبك األػّبي ا١ٌبثبٟٔ ئ : Nippon Keizai-dantai Rengōkai لزصبك٠خ رأٍَذ فٟ ئِٕظّخ  ٘ٛ 

ٔلِبط ئػٓ غو٠ك  2002ِب٠ٛ أ٠به/ Keidanren ( ٚ 1946، اٌنٞ رأٌٍ ػبَ لزصبك٠خرؾبك ا١ٌبثبٟٔ ٌٍّٕظّبد اإل)اإل  Nikkeiren بك ا١ٌبثبٟٔ رؾ)اإل 

ٍز١ؼبة ئِغ  ،( 1948ٌغّؼ١بد أهثبة اٌؼًّ، اٌنٞ رأٌٍ ػبَ  Nikkeiren فٟ   Keidanren 

KEIDANREN | About Keidanren | Keidanren. (n.d.). Keidanren. 

https://www.keidanren.or.jp/en/profile/pro001.html  
80

  Martin, A. (2020, May 23). Remote possibilities: Can every home in Japan become an office? The Japan 

Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/23/business/working-from-home/#.XwakDeXivIU  
81

Karoshi (過労死, Karōshi)  ظاهرة كاروشي  ٚرؼٕٟ رإكٞ أف١واً ئثٝ اإلٔزؾبه،  ِإصوح علاً ػٍٝ ؽ١بح اإلَٔبْٟ٘ ِزالىِخ ٔف١َخ ، 

work to death" أٚ )اٌؼًّ ؽزٝ اٌّٛد( "death from overworkاٌىبهٚشٟ ثبٌزوعّخ اٌٍفظ١خ ا١ٌبثب١ٔخ )اٌّٛد ِٓ ئه٘بق اٌؼًّ( " ".  

https://en.unesco.org/news/japan-pushing-ahead-society-50-overcome-chronic-social-challenge
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/reference/reference20200629.pdf
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/14/business/coronavirus-million-jobs-japan-economists/#.Xumium5uIRa
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/14/business/coronavirus-million-jobs-japan-economists/#.Xumium5uIRa
https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/#3-japan
https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/#3-japan
https://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Pajon%20-%20Japan%20in%20the%202019%20G20%20and%20G7%20Summits%2C%20A%20Key%20Partner%20for%20Europe_0.pdf
https://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Pajon%20-%20Japan%20in%20the%202019%20G20%20and%20G7%20Summits%2C%20A%20Key%20Partner%20for%20Europe_0.pdf
https://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Pajon%20-%20Japan%20in%20the%202019%20G20%20and%20G7%20Summits%2C%20A%20Key%20Partner%20for%20Europe_0.pdf
https://www.eiu.com/n/campaigns/q3-global-forecast-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/q3-global-forecast-2020/
http://www.jstor.org/stable/41472159
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/artificial_intelligence_in_japan_-_guillermo_garcia_-_0705.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/artificial_intelligence_in_japan_-_guillermo_garcia_-_0705.pdf
https://www.reuters.com/article/japan-economy-spending/update-2-japans-household-spending-wages-slump-as-covid-19-pain-lingers-idUSL4N2HR0OM
https://www.reuters.com/article/japan-economy-spending/update-2-japans-household-spending-wages-slump-as-covid-19-pain-lingers-idUSL4N2HR0OM
https://searchenterpriseai.techtarget.com/feature/8-examples-of-AI-personalization-across-industries
https://www.pwc.com/jp/en/knowledge/thoughtleadership/coronavirus-actions-in-automotive-industry.html
https://europe.autonews.com/automakers/automotive-sector-tops-rd-spending-japan#%3A~%3Atext%3DToyota%20leads%20spending%20on%20r%26d%20in%20Japan.%26text%3DBut%20this%20year%2C%20Japan%27s%20biggest%2Caccording%20to%20the%20Nikkan%20Ko
https://europe.autonews.com/automakers/automotive-sector-tops-rd-spending-japan#%3A~%3Atext%3DToyota%20leads%20spending%20on%20r%26d%20in%20Japan.%26text%3DBut%20this%20year%2C%20Japan%27s%20biggest%2Caccording%20to%20the%20Nikkan%20Ko
https://europe.autonews.com/automakers/automotive-sector-tops-rd-spending-japan#%3A~%3Atext%3DToyota%20leads%20spending%20on%20r%26d%20in%20Japan.%26text%3DBut%20this%20year%2C%20Japan%27s%20biggest%2Caccording%20to%20the%20Nikkan%20Ko
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/reference/reference20200629.pdf
https://www.pwc.com/jp/en/knowledge/thoughtleadership/coronavirus-actions-in-automotive-industry.html
https://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communication-technologies-ict
https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/reference/reference20200629.pdf
https://www.keidanren.or.jp/en/profile/pro001.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/23/business/working-from-home/#.XwakDeXivIU


  حبيب البدايحبيب البدايد.د.

 
85 

                                                                                                                                                                                     
Kanai, A. (2009). "Karoshi (Work to Death)" in Japan. Journal of Business Ethics, 84, 209-216. Retrieved 
February 22, 2021, from http://www.jstor.org/stable/40294785  
82

  Active Gaming Media. (2020, April 16). Why can’t Japan work from home? | Articles on Izanau. Izanau | 

Jobs In Japan Made Simple. https://izanau.com/article/view/telework-working-from-home-in-japan  
83

  99% of new apartment supply in Tokyo in 2017 was under 100sqm. (n.d.). REthink Tokyo - Real Estate 

Information for Buyers and Investors. https://www.rethinktokyo.com/blog/zoe-ward-japan-property-central/99-

new-apartment-supply-tokyo-2017-was-under-100sqm/tokyo 
84
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 -دراسة حالة الجزائر – سالسل القيمة العالمية كقناة النتقال الصدمات التجارية أثر 

 1 2عامر فكرونط.د.، 1محمد سعوديد. 
Dr.Mohamed Saoudi1,  Ed.ameur Fakroun2. 

 saoudmedea@gmail.comادلدية، اجلزائر، اجلامعة 
 Fakroun.ameur@univ-medea.dz، اجلزائر، ادلدية اجلامعة

 ملخص:
هتدف دراستنا إىل التعريف بسالسل القيمة العادلية وما مدى مساعلة االقتصاد اجلزائري فيها، وذلك من خالل         

رلموعة من اإلحصائيات والبيانات الصادرة عن سلتلف اذليئات الدولية وادلواقع ادلتخصصة يف ىذا الشأن، وقد  عرض
توصلنا إىل العديد من النتائج من بينها ضعف مساعلة االقتصاد الوطٍت يف سالسل القيمة العادلية نظرا لعدة عوامل منها 

ى الريع وكذا غياب شبو كلي لشركات ادلناولة على سبيل ادلثال ال احلصر، الطبيعة البنيوية لالقتصاد الوطٍت ادلعتمدة عل
ومن بُت احللول اليت اقًتحناىا مثال الرفع من عدد شركات ادلناولة وتشجيعها على االستثمار، وزيادة االستثمار يف قطاع 

 البًتوكيمياويات، والرفع من قدرات االقتصاد اللوجيستية.
 الكلمات المفتاحية :ة، االقتصاد اجلزائري، الصادرات، القيمة احمللية ادلضافة. سالسل القيمة العادلي  

Summary: 
Our study aims to introduce global value chains and the extent to which the 

Algerian economy contributes to them, by presenting a set of statistics and data issued by 
various international bodies and specialized websites in this regard. We have reached 
many results, including the weak contribution of the national economy to global value 
chains due to several factors, including the structural nature of the national economy 
dependent on rent, as well as the almost total absence of handling companies, to name a 
few. Among the solutions we proposed, for example, to increase the number of handling 
companies Encouraging them to invest, increase investment in the petrochemical sector, 
and increase the economy's logistical capabilities. 
Keywords: global value chains, Algerian economy, exports, local added value. 

  مقدمة .1
يعترب مبدأ التخصص الدويل وتقسيم العمل من أىم ادلبادئ اليت قامت على أساسها التجارة الدولية، وقد ساد  

بداية ظهور أول نظرية اقتصادية أال وىي النظرية الكالسيكية، ومن خالل ىذا ادلفهوم كان يعترب ىذا ادلفهوم منذ 
التخصص مبثابة تفرد أو ختصص دولة ما يف إنتاج منتج ما ومبادلتو مع منتج أخر تنتجو وتتخصص فيو دولة أخرى، لكن 

 الدول حول جذب االستثمارات األجنبية ادلباشرة ومع بداية العشرية األخَتة للقرن العشرين وبسبب التنافس احلاد بُت
                                                           

  saoudmedea@gmail.com: اإليمايل، : محمد سعوديالمرسل المؤلف  1
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وبسبب أيضا تشعب وتعقد وزيادة استخدام التكنولوجيات احلديثة ومنتجاهتا، وكذا توفر  البدائل للشركات ادلتعددة 
ن اجلنسيات فقد أصبحت تستثمر يف إنتاج منتج واحد ذلا يف عدة دول دلا توفره كل دولة من مزايا تنافسية ختص جزءا م

ادلنتج ككل وذلك من أجل تدنية التكاليف باستغالل ادلزايا االستثمارية اليت توفرىا ىاتو الدول ىذا من جهة، ومن جهة 
أخرى استغالل اتساع السوق وكربه لكسب ادلزيد من ادلستهلكُت من جهة أخرى ولعل أبرز مثال على ىاتو اإلسًتاتيجية 

 ىي دولة الصُت.
ة الشركات ادلتعددة اجلنسيات يف أغلب دول العامل وتزايد استثماراهتا مباليَت الدوالرات، ومع التوسع الرىيب لظاىر 

برزت مفاىيم جديدة يف االقتصاد العادلي ومن بينها مفهوم سالسل القيمة العادلية، فقد برزت احلاجة ادللحة للشركات 
طق سلتلفة حول العامل بل أن ىناك منتجات تكون متعددة اجلنسيات لتنويع مصادر أو مدخالت منتجاهتا النهائية من منا

 مدخالهتا من رتيع القارات ولعل أبرز مثال على ذلك ىو طائرة بوينغ والذي سوف نذكره تاليا.
وتعد شركة بوينغ قطبا عادليا لصناعة الطائرات ويقع مقرىا الرئيسي يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وبفعل كرب 

عة دقيقة وحساسة للغاية، وكذا ارتباطها بعقود طويلة ادلدى وآجال تسليم زلددة مع حجمها وتركيزىا على صنا
مؤسسات طَتان عادلية فقد جلأت إىل ما يسمى بسالسل القيمة العادلية ، وذلك من خالل إسنادىا إصلاز العديد من 

فضها لتكلفة اإلنتاج وتوفَت مدخالت وقطع الطائرة إىل مؤسسات عادلية متخصصة وبذلك تربح العديد من ادلزايا كخ
-إلينياالوقت واالستفادة من جودة ادلنتجات اليت توفرىا ىاتو الشركات، فمثال صلد زعنفة ذيل الطائرة تصنع يف شركيت 

بادلملكة  رويس-رولسبكوريا اجلنوبية، أما  احملرك فهو من الشركة العريقة  كوريا للصناعات الجويةبإيطاليا و إيرونوتيكا
الثقيلة، أما عجالت اذلبوط  للصناعاتميتسوبيشي اليابانية مبصانع  ناغويا، أما األجنحة فتنتج يف مصانع مبدينة ادلتحدة

اذلندية، وغَتىا من القطع الالزمة الستكمال بناء الطائرة وىنا تركز شركة بوينغ تاتا بفرنسا واجلسور األرضية يف رلموعة 
وير اخلاصة بالطائرة فقط شلا يرفع من جودة منتجها النهائي وجعلو تنافسيا كما على عملية التجميع النهائية وحبوث التط

 نراه اليوم.
ويف دراستنا ىاتو سوف ضلاول تسليط الضوء على حالة اجلزائر ومدى مساعلتها يف سالسل القيمة العادلية وذلك 

أجل :اجملال وكل ىذا من من خالل استعراض رلموعة من اإلحصائيات، نستخرجها من مواقع متخصصة يف ىذا 
  اإلجابة على اإلشكالية التالية

 إلى االقتصاد الجزائري؟ -19كوفيد –كيف تؤدي سالسل القيمة العالمية إلى انتقال أثر جائحة 
 ولإلجابة على ىاتو اإلشكالية نضع التساؤالت الفرعية التالية:

 رب مدخال غلعل من ىذه األخَتة قناة النتقال اجلائحة؟ىل ؽلكن اعتبار اجلزائر مرتبطة بسالسل القيمة شلا تعت -    
 ىل أدت ىذه القنوات إىل حدوث صدمة مؤقتة باجلزائر أم دائمة؟  -    

 .مفهوم سالسل القيمة العالميةأوال: 
ؽلكن إرجاع مفهوم سلسلة القيمة العادلية إىل هناية السبعينات مع بعض العمل على "سلسلة السلع"، حيث كانت 

ة األساسية ىي تتبع ومراقبة كل رلموعات ادلدخالت والتحوالت اليت تؤدي إىل "االستهالك النهائي" ووصف الفكر 
 رلموعة مرتبطة من العمليات اليت تبلغ ذروهتا يف ىذا ادلنتج.
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"سلسلة ويف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، كان ىناك حتول يف ادلصطلحات من "سلسلة السلع العادلية" إىل    
الصناعي كسلسلة ذات قيمة مضافة يف أدبيات األعمال  القيمة العادلية"، وتأيت األخَتة من حتليل التجارة والتنظيم

التجارية الدولية، كما ال ؼلتلف مفهوم سلسلة القيمة عن سلسلة السلع ولكنو أكثر طموحا مبعٌت أنو ػلاول استيعاب 
إطارا نظريا لتحليل سلسلة القيمة ويصف أنواعا سلتلفة من حوكمة سلسلة القيمة زلددات تنظيم الصناعات العادلية ويوفر 

 2العادلية.
 تعريف سالسل القيمة العالمية -  

concept( إىل  ىي تشكيلة متكاملة من األنشطة اليت تقوم هبا الشركات لنقل ادلنتج من مرحلة ادلفهوم )       
شطة التصميم، واإلنتاج، والتسويق، والتوزيع، وعمليات البحث ،وأحيانا ادلستخدم النهائي وما بعده. تشمل ىذه األن

 .والتطوير  R&D)3)إدارة وإعادة تدوير النفايات وغَتىا.
ويعرف البنك الدويل سلسلة القيمة العادلية على أهنا " ظلط إنتاج متوزع على عدد من البلدان، تتخصص كل شركة      

 4لها".يف مهمة معينة وال تنتج السلع ك
         5وتعرف أيضا سالسل القيمة العادلية على أهنا" عمليات اإلنتاج اليت دتتد عرب العديد من البلدان".             

وتتضمن سلسلة القيمة كل خطوة تتخذىا الشركة إلنتاج منتج أو خدمة وتسليمها للزبون من بداية تصورىا إىل 
أنشطة مثل البحث والتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيع ودعم ادلستهلك  استخدامها النهائي وما بعده. وىذا يشمل

النهائي ، يتم دتثيل رتيع العمليات التجارية الفردية للشركة يف سلسلة القيمة. البحث والتطوير واإلنتاج والتوزيع وادلبيعات 
ومن خالل التعاريف          6ية أعماذلا.واخلدمة كلها عمليات جتارية تعتربىا معظم الشركات جوانب متكاملة إلسًتاتيج

السابقة ؽلكننا تعريف سالسل القيمة العادلية على أهنا " االنتقال من التخصص يف إنتاج منتج معُت على مستوى إقليم أو 
دولة ما، إىل التخصص يف إنتاج جزء من ادلنتج يف حد ذاتو وذلك باألخذ بعُت االعتبار شليزات وإمكانيات الدولة 

 ستقبلة ذلكذا استثمار مباشر".ادل
 .رسم توضيحي لسالسل القيمة العالمية: 01الشكل رقم 

     

                                                           
2
 De Backer, K. and S. Miroudot (2013-12-19), “Mapping Global Value Chains”, OECD Trade Policy Papers, No. 

159, OECD Publishing, Paris،p 08. 
3 Gereffi, G. and Fernandez-Stark, K. (2011) “Global Value Chain Analysis: A Primer”, Center on Globalization, Governance & 

Competitiveness (CGGC), Duke University, North Carolina, USA. 
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ادلالحظ من الشكل السابق أن سلرجات سالسل القيمة العادلية تكون يف شكل صادرات من دولة إىل دولة أخرى     
لدولة الثانية على شكل أجزاء ومكونات فالبداية تكون من تصدير ادلواد اخلام ومنتجات اخلدمات  ومن ذتة تصدر من ا

بضائع نصف مصنعة ويف األخَت تنتج وتصدر على شكل منتجات هنائية، وىذا ما يعترب إضافة إىل اقتصاد الدولة وذلذا 
تسعى كل الدول يف وقتنا ىذا إىل االندماج يف ىاتو  السالسل من خالل حتفيز الشركات وادلستثمرين على توطُت 

 ا.استثماراهتم هب
 .منحنى االبتسامة :02الشكل رقم 

 
La Source: World Economic Forum, the shifting geography of global value chains: Implications 

for Developing Countries and Trade Policy, 2012, p 21. 
يات اإلنتاج وكذا القيمة ادلضافة يظهر الشكل السابق كال من مراحل عمل    فالدولة اليت تبدأ من مرحلة خلق    

القيمة أي أسفل ادلنحٌت يتوجب عليها للحصول على ادلزيد من القيمة ادلضافة االنتقال إىل أعلى ادلنحٌت سواء من ناحية 
اليمُت من خالل تطوير مهارات التسويق والتحول إىل مركز تسويق عادلي، أو من ناحية اليسار من خالل التمويل 

 نشطة البحث والتطوير والتحول إىل مركز عادلي للبحوث والتطوير.واالىتمام بأ
ولعل أبرز مثالُت للتوجهُت السابقُت صلد دولة الصُت مثال فقد بدأت بتصنيع األجزاء مث انتقلت شيئا فشيئا    

األمريكية حيث بدأت وادلورد األول للعامل، وادلثال الثاين ىو الواليات ادلتحدة  حىت أصبحت اآلن مركزا تسويقيا عادليا
أيضا بالتصنيع ومبنتجات كثيفة رأس ادلال مث حتولت بفعل البحوث والتطوير واالبتكار وتزعمها ذلذا اجملال عادليا إىل مركز 
عادلي ورئيسي للبحوث والتطوير وأصبحت تصدر منتجات كثيفة العمل، وادلالحظ أنو يف كلتا احلالتُت سواء حالة الصُت 

تحدة األمريكية فإن ارتقائهما يف سالسل القيمة العادلية ساىم وبقوة يف ارتقائهما يف نسبة مساعلتهما يف أو الواليات ادل
 القيمة ادلضافة عادليا. 
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 توزيع أنشطة سالسل القيمة العالمية عبر العالم -   
 .توزع أنشطة سالسل القيمة العالمية عبر العالم : 03الشكل 

 
 
السابق صلد أن أنشطة البحث والتطوير تتمركز بالواليات ادلتحدة األمريكية، وخدمات  خالل الشكلمن                 

ادلقر الرئيسي مثل التمويل والتسويق واللوجيستيك يف كندا، واخلدمات ومصادر ادلدخالت يف آسيا وادلبيعات والتوزيع يف 
  أوروبا، والتجميع يف الصُت واذلند.

 لقيمة العالميةأهمية سالسل ا -      
 تكمن أعلية سالسل القيمة العادلية فيما يلي:      
 سالسل القيمة العادلية زلرك قوي للنمو االقتصادي، وخلق فرص للعمل ورفع مستويات ادلعيشة. -      
مستوى كفاءة  الدول ادلستقطبة وادلندرلة يف سالسل القيمة العادلية تتحصل على ادلهارات والتكنولوجيا وتعزز من -      

 اليد العاملة احمللية.
من خالل التنمية االقتصادية اليت حتركها سالسل القيمة العادلية حتقق البلدان النمو االقتصادي احلقيقي من خالل  -     

االنتقال إىل مهام ذات قيمة مضافة أعلى ودمج ادلزيد من ادلعرفة والتكنولوجيا يف رتيع منتجات الزراعة والتصنيع 
 خلدمات.وا

كأي استثمار أجنيب مباشر حتقق سالل القيمة العادلية إغلابيات اقتصادية كثَتة منها الرفع من مستوى االحتياطي   -    
من العملة األجنبية للدولة بفضل دخول رؤوس األموال األجنبية إىل الداخل وأيضا الرفع واحلفاظ على استقرار قيمة 

 عليها.العملة احمللية بفعل زيادة الطلب 
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     ثانيا :تطور سالسل القيمة العالمية 
 .(2015-1970تطور سالسل القيمة العالمية في العالم للفترة ): 03الشكل رقم 

 
Sources: The World Bank،world development report 2020 –trading for development in the age 

of globale value chains-،p02. 
حينما عرفت وقتها مبصطلح "سالسل  1970السابق تطور سالسل القيمة العادلية منذ سنة يوضح الشكل 
 1990، وادللفت يف ىذا الشكل ىو التطور السريع لسالسل القيمة العادلية بداية من سنة 2015السلع" إىل غاية سنة 

والنقل والتسويق واإلمداد وغَتىا  وما صاحبها من تطور ىائل يف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال 2007إىل غاية سنة 
وكذا االنفتاح الكبَت لألسواق خاصة بعد إنشاء ادلنظمة العادلية للتجارة بداية التسعينات من القرن ادلاضي، وادلالحظ 

أي منذ  2008أيضا يف  الشكل السابق ىو اطلفاض وتضرر تطور سالسل القيمة العادلية يف العامل منذ بداية سنة 
 حيث حدت ىاتو األزمة من التطور اإلغلايب لسالسل القيمة حول العامل. 2008ادلالية العادلية لسنة  نشوب األزمة

 .2015مستوى مشاركة دول العالم في سالسل القيمة العالمية لسنة : 04الشكل رقم 

 
Sources: The World Bank،world development report 2020 –trading for development in the age 

of globale value chains-،p02. 
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أن كل دول العامل مشاركة يف سالسل القيمة العادلية لكن االختالف يكمن يف درجة أو  04ادلالحظ من الشكل 
ان أخرى مستوى ىاتو ادلشاركة فهنالك بلدان مشاركتها ضعيفة يف ىاتو السالسل مثل السودان والنيجر وغَتعلا، وبلد

% 40إىل  20تساىم يف سالسل القيمة العادلية بسلع زلدودة أي أن صادرات السلع األساسية هبا دتثل نسبة تًتاوح بُت 
من إرتايل الصادرات مثل مصر والسنغال وروسيا وغَتعلا، أما الدول اليت تساىم بسلع أساسية أي أن صادرات السلع 

إرتايل صادراهتا وىي يف أغلبها دول نفطية مثل اجلزائر والسعودية وبعض  % من60األساسية هبا دتثل نسبة أكرب من 
دول وسط إفريقيا وكل دول اخلليج العريب، أما الدول ذات التصنيع احملدود فهي على سبيل ادلثال جنوب إفريقيا وادلغرب 

ة فنجد دوال مثل تركيا وادلكسيك والربازيل واألرجنتُت واالوروغواي، أما الدول ذات مستوى التصنيع واخلدمات ادلتقدم
وبولندا ودول جنوب شرق آسيا مثل كاذلند وتايالند والصُت والفيليبُت، وىناك يف األخَت الدول اليت تشارك يف سالسل 
القيمة العادلية بأنشطة االبتكار وىي الدول اليت تًتبع على عرش سالسل القيمة العادلية مثل الواليات ادلتحدة األمريكية 

دا ودول غرب أوروبا كادلملكة ادلتحدة وفرنسا وأدلانيا واليابان، ويف ما ؼلص الدول ادللونة باللون األبيض فبياناهتا وكن
االقتصادية مفقودة أو غَت متاحة مثل الصحراء الغربية ومايل وبعض الدول األخرى وذلك راجع لعدة أسباب من بينها 

 عدم االستقرار السياسي واألمٍت .       
 .اتجاهات أنشطة اإلنتاج كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ، حسب نوع نشاط خلق: 05لشكل رقم ا

 2017-1995ادلضافة ، 

 
sources: wto، global value chain development report 2019،p12. 

فاضا ملحوظا منذ سنة يظهر الشكل السابق تطور سالسل القيمة العادلية حيث شهدت أنشطة اإلنتاج احمللي اطل
حيث شهد العامل األزمة العادلية )أزمة الدوت كوم( ما جعل االطلفاض أكثر حدة حيث  2000إىل غاية سنة  1995

%، ليستمر يف اجتاه االطلفاض وذلك حتت ضغط تزايد مساعلة الدول 83% إىل حوايل 85اطلفضت نسبتو من حوايل 
ومع حدوث أزمة الرىن العقاري عادت أنشطة  2008نواعها وذلك إىل غاية سنة وانتشار سالسل القيمة العادلية بكافة أ

اإلنتاج احمللي االنتعاش يف ظل تناقص ملحوظ لسالسل القيمة العادلية ومساعلتها يف الناتج احمللي اإلرتايل وذلك بسبب 
ويف  2009مة، ومع بداية سنة عزوف ادلستثمرين األجانب وحالة الًتقب واخلوف اليت كانت سائدة آنذاك يف عز األز 

ظل مسارعة البنوك ادلركزية واحلكومات إىل طمأنة ادلستثمرين والعمل على استقرار األسواق ادلالية من خالل حزم اإلنقاذ 
% عاودت سالسل القيمة العادلية ارتفاعها، ومع 0وختفيض البنوك ادلركزية لنسب الفائدة إىل مستويات قياسية قارب 
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تسببت يف تباطؤ سالسل القيمة العادلية  2016-2012دودة يف الناتج احمللي اإلرتايل العادلي خالل الفًتة الزيادة احمل
من جديد وعودة انتعاش أنشطة اإلنتاج احمللي حتت ضغط متزايد للتوترات السياسية واالقتصادية حول العامل وخاصة 

 صُت والواليات ادلتحدة األمريكية. احلرب التجارية بُت أقوى اقتصادين يف العامل أال وعلا ال
 (2015-2010متوسط المشاركة بالروابط األمامية والخلفية حسب مجموعات التصنيف للفترة ) : 06الشكل رقم  

 

 
Sources: The World Bank،world development report 2020 –trading for development in the age 

of of globale value chains-،p23.      

يوضح الشكل السابق متوسط ادلشاركة سواء بالروابط األمامية أو اخللفية مقابل قطاع التخصص أو ادلشاركة ففي    
سلسلة القيمة صلد أن الدولة أمام خيارين إما أن تقوم باستَتاد مدخالت أجنبية لتصنيع منتجات التصدير، أو تقوم بتوفَت 

 لسلع الوسيطة، ويطلق على النوع األول الروابط ادلدخالت لشركائها من خالل صادرات ا
 اخللفية )BACKWARDوالثاين يسمى الروابط األمامية ) (،FORWARD( والبلدان ذات الروابط اخللفية     

 7قوية نسبيا )ادلنبع أو الشراء( دتيل أن تكون ذلا روابط أمامية ضعيفة )ادلصب أو البيع( والعكس بالعكس.
  ثالثا : وسالسل القيمة العالميةاالقتصاد الجزائري 

يوضح القيمة المحلية المضافة غير المباشرة في الصادرات الجزائرية: 01الجدول رقم  (DVX)  (2009/2018للفترة )   
%                   

 السنة 8112 8101 8100 8108 8102 8102 8102 8102 8102 8102

 النسبة 8582 2522 252 2522 2520 2522 2582 2522 2522 2522

Sources: https://worldmrio.com/unctadgvc/ 17/02/2021 :   تاريخ اإلطالع 

                                                           

 7 أطروحة،-1995/2018دراسة صناعة السيارات للفترة -ة في التنمية الصناعية بالبلدان النامية تأثير المشاركة في سالسل القيمة العالميجديدي مسيحة، 

.14، ص2019/2020دكتوراه، ختصص تسويق وجتارة دولية، كلية االقتصاد،قسم العلوم التجارية، جامعة الوادي،   

https://worldmrio.com/unctadgvc/
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من خالل اجلدول السابق يتضح لنا نسبة القيمة ادلضافة احمللية غَت ادلباشرة للصادرات اجلزائرية ، أي القيمة     
ادلضافة اليت تتجسد يف صادرات البلدان األخرى للجزائر، وىذه النسبة تعترب ضئيلة مقارنة بعديد الدول فادلغرب 

 %. 8مثال لديو نسبة تفوق 
- (2009/2018للفترة )  (VA%) 02الجدول رقم  يوضح القيمة المضافة في الصادرات الجزائرية :  

                

 السنة 8112 8101 8100 8108 8102 8102 8102 8102 8102 8102

 النسبة 3.88 5.42 6.08 5.96 5.73 5.81 5.33 5.86 5.88 5.98

://worldmrio.com/unctadgvc/https Sources:17/02/2021 : تاريخ اإلطالع  
% ، وىي نسب  6و  3من خالل اجلدول السابق نرى أن نسب القيمة ادلضافة يف الصادرات تراوحت بُت 

ضئيلة وذلك لكون االقتصاد اجلزائري ما زال عاجزا عن الرفع من قدراتو الصناعية والرفع من القيمة ادلضافة اليت 
مع البقاء على االعتماد على استخراج النفط وبيعو على حالو دوظلا تغيَت ويف ظل دتثيلو للغالبية العظمى  ينتجها

 للصادرات اجلزائرية.
: يوضح القيمة األجنبية المضافة في الصادرات الجزائرية (FVA)  (2009/2018للفترة ) 03جدول ال   

%                   
 السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 النسبة 4.21 5.15 5.87 5.65 5.69 5.75 4.84 5.22 5.35 5.57

https://worldmrio.com/unctadgvc/ Sources:17/02/2021 : تاريخ اإلطالع  
ية ادلضافة يف الصادرات اجلزائرية، أي ىي القيمة ادلضافة القيمة األجنب 03دتثل النسب السابقة ادلبينة يف اجلدول 

 يف الصادرات اليت تنتج سلرجاهتا الصناعات األجنبية.
: يوضح القيمة المحلية المضافة في الصادرات الجزائرية (DVA)  (2009/2018للفترة ) 04جدول    

%                   
 السنة 8112 8101 8100 8108 8102 8102 8102 8102 8102 8102

 النسبة 2.67 3.86 4.39 4.31 4.18 4.22 3.77 4.01 4.08 4.14

https://worldmrio.com/unctadgvc/ Sources:17/02/2021 : تاريخ اإلطالع  
ائية )ادلنتجة وليست ادلستوردة( وأيضا دتثل القيمة احمللية ادلضافة يف الصادرات كل من السلع ادلصدرة كسلع هن    

السلع الوسيطة اليت يتم تصديرىا كمدخالت يف منتجات أخرى، وكذا ادلنتجات اليت تصدر كمواد وسيطة ويعاد 
 تصديرىا إىل بلد ثالث، وادلواد الوسيطة اليت يتم إعادة استَتادىا إىل البلد.

مة العالمية بالنسبة لالقتصاد الجزائري للفترة يوضح مؤشر المشاركة في سالسل القي: 05الجدول رقم 
(2009/2018)  (GVC index)   

%           
 السنة 8112 8101 8100 8108 8102 8102 8102 8102 8102 8102

 النسبة 2522 252 2522 252 2502 2582 2522 2522 2522 2528

s://worldmrio.com/unctadgvc/http Sources:17/02/2021 : تاريخ اإلطالع  
تشَت النسب يف اجلدول السابق إىل مؤشر ادلشاركة يف سالسل القيمة العادلية بالنسبة لالقتصاد اجلزائري وىو    

سل أىم مؤشر على اإلطالق فيما ؼلص سالسل القيمة العادلية، وبو يعرف مدى اندماج االقتصاد يف ىاتو السال
 أي ما مدى أو نسبة ادلشاركة من رلموع صادرات البلد يف سالسل القيمة العادلية ويتم حسابو

https://worldmrio.com/unctadgvc/
https://worldmrio.com/unctadgvc/
https://worldmrio.com/unctadgvc/
https://worldmrio.com/unctadgvc/
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  وفق العالقة الرياضية التالية :
 

 
أي أن مؤشر ادلشاركة يف سالسل القيمة العادلية يساوي رلموع القيمة األجنبية ادلضافة و القيمة احمللية ادلضافة مقسوم     

 ات.على إرتايل الصادر 
  رابعا : (-19كوفيد–سالسل القيمة العالمية كقناة النتقال الصدمة التجارية )صدمة  

يف ىذا اجلزء سوف ضلاول تسليط الضوء على طبيعة ارتباط اجلزائر بسالسل القيمة العادلية وذلك مبعرفة أي      
ية، وكذا التعرف على كيفية انتقال من الصادرات أو الواردات الوطنية ىي األكثر ارتباطا بسالسل القيمة العادل

 الصدمة التجارية إىل االقتصاد اجلزائري وعرب أي قناة.
: 2019يوضح بنية الصادرات والواردات الجزائرية لسنة  06جدول   

 
.05، ص2019المديرية العامة للجمارك، إحصائيات التجارة الخارجية بالجزائر لسنة   المصدر:

بق أن النسبة الكبَتة من الواردات تعترب واردات من نصف مصنعة بنسبة نالحظ من خالل اجلدول السا   
%، أما بالنسبة للصادرات فنجد أن الغالبية 31.48%، وأيضا واردات سلع التجهيزات الصناعية بنسبة 24.56

 العظمى لصادراتنا تتمثل يف منتجات الطاقة وزيوت التشحيم.
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: 2020زائرية لسنة يوضح بنية الصادرات والواردات الج 07جدول   

 
 المصدر: .10، ص2020المديرية العامة للجمارك، إحصائيات التجارة الخارجية بالجزائر لسنة 

%، 26.63من ناحية بنية الواردات فقد احتلت سلع التجهيزات الصناعية ادلرتبة األوىل بنسبة  2020يف سنة 
% يف ادلرتبتُت الثالثة والثانية على التوايل ، أما بالنسبة 23ية نسبة يف حُت مثلت ادلنتجات نصف ادلصنعة وادلواد الغذائ

% وىي النسبة الغالبة من رلموع الصادرات 92.32للصادرات فقد مثلت الطاقة وزيوت التشحيم فقد مثلت ما نسبتو 
 .2020لسنة 

ج أن االقتصاد اجلزائري ومن خالل ما استعرضناه من إحصائيات للتجارة اخلارجية باجلزائر آلخر سنتُت نستنت
مرتبط بسالسل القيمة العادلية من ناحية الواردات أكثر لكوننا نستورد بكثرة منتجات نصف مصنعة وتامة الصنع )روابط 
أمامية(، وال نصدر سوى ادلواد األولية )بًتول ومشتقاتو( أي ال نصدر منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع )روابط 

 خلفية(.
: 2021-2018ر وحجم السلع المستوردة والمصدرة خالل الفترة يوضح تطور أسعا 08جدول   

 
 ادلصدر: .01، ص2021الديوان الوطٍت لإلحصائيات، تقرير مؤشرات القيم الوحدوية للتجارة اخلارجية للسلع للسداسي األول لسنة 
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منذ بداية السداسي الثاين لسنة نالحظ من خالل اجلدول السابق أن أسعار السلع ادلستوردة بدأت يف االرتفاع      
% خالل فًتة 3.0، ليستمر منحى االرتفاع ويبلغ 2018% مقارنة بالسداسي الثاين من سنة 2.4بنسبة  2019

% يف 9.2، لتبلغ ارتفاعا آخر قدره 2019مقارنة بالسداسي األول من سنة  2020السداسي األول من سنة 
بلغ  2021، ويف السداسي األول من سنة 2019سي الثاين من سنة مقارنة بالسدا 2020السداسي الثاين من سنة 

وىو ما يدل على ارتفاع دائم وبنسبة  2020% مقارنة بنفس الفًتة من سنة 18.5معدل ارتفاع قيمة السلع ادلستوردة 
 كبَتة يف أسعار ىاتو السلع.

ئحة إىل العديد من األسباب ولعل من بُت أعلها وتعزى ىاتو االرتفاعات يف أسعار السلع ادلستوردة خالل فًتة اجلا       
االرتفاع الرىيب يف أسعار الشحن البحري وذلك بسبب اإلغالق الشامل للموانئ خوفا من انتشار الوباء ما أدى إىل 
حجز البواخر واحلاويات معها شلا سبب يف نقص ادلعروض من احلاويات من جهة وارتفاع طلب األفراد من السلع 

عرب االنًتنت بسبب احلجر الصحي الذي فرضتو الدول على مواطنيها شلا ولد طلب أكرب على احلاويات لنقل وادلنتجات 
السلع، وىذا يف األخَت سبب خلال كبَت يف ميزان العرض والطلب شلا أدى إىل ارتفاع كبَت يف أسعار نقل احلاويات لدى  

البحري عرب أحد أىم مؤشراتو يف الشكل :عار الشحن كربى شركات النقل البحري عرب العامل، وفيما يلي نوضح أس
 .ادلوايل

قدم من الصين 40مؤشر )دروري( يوضح تطور أسعار الشحن البحري لحاوية  : 07الشكل   

 
 ادلصدر :مؤشر )دروري( العادلي لتكاليف الشحن البحري عرب الرابط 

-container-expertise/world-chain-advisors/supply-chain-https://www.drewry.co.uk/supply
drewry-by-assessed-index 

مع بداية شهر ماي من سنة  من الشكل السابق نرى أن موجة الزيادة يف أسعار الشحن البحري بدأت تقريبا             
ويتخطى عتبة  2021$ للحاوية ، ليبلغ ذروتو يف هناية سبتمرب من سنة 1900حيث كانت يف حدود  2020

% وىذه الزيادة تعترب تكاليف إضافية يتحملها ادلستورد 526$ للحاوية وىو ارتفاع كبَت تبلغ نسبتو أكثر من 10000
 ار سلعو ادلستوردة ما ينعكس سلبا على سعرىا النهائي لدى ادلستهلك احمللي.والذي بدوره يعوضها من الزيادة يف أسع

ومن خالل اجلدول ادلوايل نركز على معدل التضخم يف اجلزائر خالل نفس الفًتة لنرى انعكاس ىاتو الزيادات يف      
 األسعار عادليا على ادلستوى العام ذلا يف اجلزائر.

https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry
https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry
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2021و جوان  2020العام ما بين جانفي يوضح تطور مؤشر أسعار المستهلك  : 09جدول   
 السنة 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2002
 الشهر جانفي فيفري مارس أفريل ماي  جوان جويلية أوت سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

-0.5 -0.8 1.6 1.3 0.0 -1.6 -0.1 1.0 0.5 1.1 -0.1 0.3 % 

 
 
 

 ادلصدر :مؤشر أسعار ادلستهلك الشهري للديوان الوطٍت لإلحصائيات
ر من ظهور أشه 6يظهر يف اجلدول السابق أن ارتفاع معدل التضخم يف اجلزائر مل يبدأ يف الربوز إال بعد مرور       

ظهر جليا تأثَت األزمة حيث ارتفعت نسبة التضخم  2020باجلزائر ، حيث ومع بداية سبتمرب  -19كوفيد –جائحة 
 2019% على التوايل، وذلك بادلقارنة مع نفس الفًتة من سنة 1.6% و1.3مبعدل  2020يف سبتمرب وأكتوبر لسنة 

إىل غاية ماي من نفس السنة وىذا ما غلعلنا نستنتج  2021ي أي قبل ظهور اجلائحة كما نلحظ أيضا زيادات من جانف
أن أثر األزمة انتقل عرب قنوات السالسل العادلية عرب الواردات السلعية سواء ادلصنعة أو نصف ادلصنعة أي عرب ما يصطلح 

 عليو بالتضخم ادلستورد.
 

:   خاتمة 
 : تعترب سالسل وذلك من خالل مزايا االقتصادية اجلمة القيمة العادلية ظاىرة اقتصادية عادلية آخذة يف التزايد،  

  ومن خالل دراستنا ىاتو حاولنا اإلجابة على اإلشكالية التالية
 إلى االقتصاد الجزائري؟ -19كوفيد –كيف تؤدي سالسل القيمة العالمية إلى انتقال أثر جائحة 

 سالل القيمة العادلية بالنسبة للجزائر قد عرف منحى وادلالحظ يف اإلحصائيات اليت عرضناىا أن مؤشر ادلشاركة يف     
وىي الفًتة اليت عرفت توجو الدولة ضلو االستثمار وبقوة يف  2015إىل غاية  2013تصاعديا خالل الفًتة ادلمتدة من 

ها مشاريع تركيب السيارات لشركات عادلية سلتلفة، لكن سرعان ما باءت التجربة بالفشل وذلك لعدة أسباب من بين
الفساد ادلستشري سواء لدى ادلستثمرين غَت اجلديُت، أو اإلداريُت البَتوقراطيُت أصحاب القرار، ليًتاجع بعدىا ادلؤشر 

 ويبدأ يف االطلفاض.
 وبناء على ىاتو الدراسة نستعرض أىم ما توصلنا إليو من نتائج وىي   :    
لغاية وذلك نظرا لطبيعة االقتصاد الوطٍت الذي يغلب عليو الطابع مشاركة اجلزائر يف سالسل القيمة العادلية زلتشمة ل -   

الريعي يف غياب آلة إنتاجية وطنية قوية، واقتصرت ادلشاركة يف ىاتو السالسل فقط من خالل الواردات شلثلة يف ادلنتجات 
 ادلصنعة ونصف ادلصنعة.

 ىل االقتصاد اجلزائري من خالل الواردات على األخص.تؤدي سالسل القيمة العادلية دور قناة ناقلة ألثر اجلائحة إ -    
ارتفعت أسعار السلع ادلستوردة ارتفاعا كبَتا خالل فًتة ما بعد اجلائحة وذلك لعدة عوامل أعلها تعطل سلسلة  -   

 التوريد واختناقها بفعل الضغط الكبَت على الشحن البحري.

 السنة 2021 2021 2021 2021 2021 2021
 الشهر جانفي فيفري مارس أفريل ماي  جوان

-1.1 0.5 1.3 1.3 0.7 1.4 % 
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جلزائر من خالل أسعار السلع ادلستوردة سواء ادلصنعة أو نصف ادلصنعة تنتقل الصدمة التجارية عرب قناة الطلب إىل ا -   
 واليت تنعكس سلبا على مؤشر التضخم باالقتصاد الوطٍت واليت الحظنا زيادة فيو يف الفًتة ما بعد اجلائحة.

 أشهر من ظهور جلائحة بالبالد. 6ظهرت آثار األزمة على التضخم يف اجلزائر بعد  -   
يضا غياب أحد أىم مسببات صلاح أي اقتصاد يف االندماج يف سالسل القيمة العادلية أال وىي شركات الحظنا أ -   

ادلناولة، فمثال يف جتربة تركيب السيارات باجلزائر مل جتد الشركات ادلستثمرة تقريبا أي شركة جزائرية دتوهنا ببعض قطع 
قطعة( حىت البسيطة منها وذلك ما اضطرىا إىل  35000و 30000السيارة )عدد قطع السيارة حسب اخلرباء ما بُت 

استَتاد السيارة تقريبا كاملة واقتصارىا فقط تركيب العجالت فقط، شلا أفرغ زلتوى االستثمار من زلتواه وجعلو رلرد 
فاءات استَتاد حتت غطاء استثمار، مع خسارة اخلزينة العمومية للماليَت نتيجة استنزاف العملة الصعبة من جهة، واإلع

 اجلبائية وشبو اجلبائية ادلمنوحة ذلؤالء ادلستثمرين.
توصلنا أيضا من خالل دراستنا أن للجزائر فرصة كبَتة لزيادة مؤشر مشاركتها يف سالسل القيمة العادلية ليس فقط  -  

ذلك من من خالل التصنيع بل أيضا من قطاع شبو مهمل وغَت مستغل بصفة جيدة أال وىو قطاع البًتوكمياويات و 
 منتجا عوض بيعو على ىيئتو اخلام بأسعار متدنية. 13خالل االستثمار يف تكرير البًتول والذي ؽلكن أن نستخرج منو 

موقع اجلزائر االسًتاتيجي والذي يتوسط العامل ػلتاج منا أن نستغلو أحسن استغالل ألن من بُت متطلبات االندماج  -  
ئ حديثة تضمن انسياب أكرب لسلسلة التوريد، فاجلزائر متأخرة جدا من ىاتو الناحية يف سالسل القيمة العادلية وجود موان

وميناء احلمدانية بوالية تيبازة قيد االصلاز من ادلنتظر أن ينعش ىذا القطاع وؽلهد دلشاركة أقوى للجزائر يف سالسل القيمة 
 العادلية.
بشكل :يع والدراسات اجلديرة بالدراسة مل نستطع التطرق إليها ويف معرض دراستنا لفت انتباىنا العديد من ادلواض       

  معمق وىي ما تعترب فرصة للباحثُت يف ادلستقبل إلثرائها والتعمق فيها
 دور شركات ادلناولة يف الرفع من مشاركة االقتصاد الوطٍت يف سالسل القيمة العادلية. -         

 دة النمو االقتصادي باجلزائر.أثر سالسل القيمة العادلية يف زيا -      
 االستثمار األجنيب ادلباشر كآلية للحد من آثار الصدمات التجارية. -      
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 انعكاسات جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية في الجزائر

 ؛1محمد مداحيد.
Dr. Meddahi Mohamed 

 bouira.dz-m.meddahi@univاجلزائر،  -جامعة آكلي زلند أوحلاج البويرة 
 سلرب السياسات التنموية والدراسات االستشرافية؛

 ملخص:
والتدابري الالـز ازباذىا دلواجهة ىذه اجلائحة على  كورونا،ماعية جلائحة  ىل حبث اآلثار االقتصادية واالجتإالدراسة  هتدؼ

ادلستوي الدويل والوطين، حيث ركزت الدراسة على التحقق من مدى اسهاـ ضعف اإلجراءات االحًتازية دلواجهة اثار جائحة  
ة االثار السلبية الناذبة، ومدى وجود خطط والوطين يف زياد الدويلكورونا من الناحية االقتصادية واالجتماعية على ادلستويني 

ودورىا يف زبفيف التأثريات السلبية جلائحة كورونا. ظهر من النتائج  ،األزمات اقتصادية واالجتماعية ادلفاجئة إلدارةجاىزة مسبقاً 
وحدوث اغالؽ تاـ  على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية، 19سلبية كبرية من كوفيد  تأثرياتوادلؤشرات االقتصادية وجود 

والوطين، إضافة اىل التأثريات السلبية على السلوكيات االجتماعية  العادليلقطاعات حيوية تسبب يف خسائر كبرية على ادلستوى 
 .االجتماعيوتزايد مشاعر اخلوؼ واإلحباط والقلق وتغيري العادات االجتماعية بسبب التباعد 

   اجلزائر.، فريوس، كورونا، االقتصادكلمات مفتاحية: 

 F5 ؛ F4 ؛ F3 ؛ JEL: F0ف تصني

Abstract:  

The study aims to examine the economic and social effects of the Corona 

pandemic, and the necessary measures to be taken to confront this pandemic at the 

international and national levels. And the extent to which there are plans ready in 

advance to manage sudden economic and social crises, and their role in mitigating the 

negative effects of the Corona pandemic. The economic results and indicators showed 

significant negative effects of Covid-19 on the economic and social aspects, the 

complete closure of vital sectors that caused great losses at the global and national 

levels, in addition to the negative effects on social behaviors, increasing feelings of 

fear, frustration and anxiety, and changing social habits due to social distancing. 

Key words: virus, covid 19, economy, Algeria. 

Jel Classification Codes: F0 ; F3 ; F4 ; F5.  

شهدت سلتلف دوؿ العامل أزمات اقتصادية عديدة يف القرف احلديث، إذ تعترب أزمة الكساد الكبري لعاـ  مقدمة: 
العديد من كربيات الشركات العادلية، وتدىور أسعار األوراؽ ادلالية وارتفاع قياسي أشدىا، واليت أفلست بسببها  1121
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-أزمة ال مثيل ذلا بسبب ظهور وباء خطري وقاتل اتفق على تسميتو كوفيد 2020دلعالت البطالة، كما عرؼ العامل يف عاـ 

ر بشكل سريع يف معظم دوؿ العامل، ، والذي انتش2019، كانت بدايتو يف مدينة "ووىاف الصينية" يف أواخر سنة 19
صنفت جائحة كورونا كواحدة من أسوأ األزمات اليت شهدىا العامل يف العصر احلديث وتبوأت مقعدىا باستحقاؽ يف و 

. نتيجة لذلك، دخلت قائمة األحداث اليت أدت إىل أكرب اذلزات االقتصادية منذ بداية القرف العشرين إىل يومنا ىذا
  أزمات اقتصادية خانقة من أعلها ارتفاع معدالت البطالة وأزمة الكساد وتررر األسواؽ ادلالية.معظم ىذه الدوؿ يف

ويعترب الوضع االستثنائي الذي سبر بو اجلزائر من جراء تفشي جائحة كورونا داخل االقتصاد، دفع باحلكومة إىل 
و، فعمقت أزمة جائحة كورونا التحديات اليت يواجهها ازباذ صبلة والتدابري اليت هتدؼ إىل الوقاية من ىذا الوباء ومكافحت

االقتصاد اجلزائري، الذي يعاين أصال من أزمات ال حصر ذلا، يف ظل الًتاجع احلاد يف إيرادات صادرات النفط وسللفات 
قتصادي جراء عقود من الفساد والبريوقراطية اليت طلرت بعصب االقتصاد الوطين، ىذا ما أوقع  اجلزائر يف دوامة الشلل اال

تداعيات فريوس كورونا، شلا أثار حالة من الذعر واذللع بني أفراد اجملتمع، وأرغم أغلبهم على مالزمة ادلنازؿ، وىو ما أثر 
 على ادلردود البشري للشركات واخلدمات وما ترتب على ذلك من ضرر يف النشاط االقتصادي؛

عديد من اجملاالت ورغم الظروؼ االقتصادية الصعبة اليت تعاين ونظرا للوقع احلاد ذلذه األزمة على ال اإلشكالية:
ا اضطرت إىل توفري العديد من ادلوارد ادلالية للوقاية من انتشار الوباء، و  باعتبار أف اجلزائر كغريىا من دوؿ منها الدولة فإّنه

جملتمع يف العديد من اجملاالت، بناءا العامل اليت ازبذت إجراءات وقرارات صارمة للحد من تأثري ىذا الفريوس على أفراد ا
 ؟على القطاعات االقتصادية في الجزائركورونا جائحة  ثر انعكاسات أ هو ما على ما سبق ؽلكن طرح االشكالية التالية: 

 أهمية الدراسة: 

 الالـز ازباذىا دلواجهة اآلثار االقتصادية واالجتماعية ادلًتبة عن جائحة كورونا، والتدابري تتمثل أعلية الدراسة يف تبياف أىم
ىذه اجلائحة على ادلستوى الدويل والوطين، حيث ركزت الدراسة على التحقق من مدى اسهاـ ضعف اإلجراءات 

تبياف واقع االحًتازية دلواجهة اآلثار االقتصادية واالجتماعية جلائحة كورونا على ادلستويني الدويل والوطين، باإلضافة إىل 
تقدًن رؤية استشرافية عن مستقبل األوضاع االقتصادية الدولية بعد جائحة  ، و  ظل أزمة جائحة كورونااالقتصاد اجلزائري يف

 كورونا؛

 أهداف الدراسة:

 تبياف أىم اإلجراءات والسياسات ادلتبعة على ادلستوى احمللي جائحة كورونا؛  -
 تبياف واقع االقتصاد العادلي يف ظل انتشار جائحة كورونا؛ -
 االقتصاد اجلزائري يف ظل أزمة جائحة كورونا؛ تبياف واقع -
 ؛واالجتماعية يف االقتصاد العادليالوقوؼ على مدى تأثري تداعيات جائحة كورونا على سلتلف اجلوانب االقتصادية  -
 تبياف انعكاسات جائحة كورونا على واقع االقتصاد اجلزائري؛ -
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الدولية بعد جائحة كورونا، من خالؿ توقعات االقتصاد  تقدًن رؤية استشرافية عن مستقبل األوضاع االقتصادية -
 اجلزائري يف ظل تنامي جائحة كورونا.

 منهج الدراسة:

(، 11يرتكز البحث على ادلنهج االستقرائي الذي يعتمد على الوصف والتحليل من خالؿ وصف جائحة كورونا )كوفيد
ين، وذلك بتحليل سلتلف انعكاسات جائحة كورونا على ربليل ىذه الظاىرة من خالؿ تبياف آثارىا على االقتصاد الوط

  األوضاع االقتصادية واالجتماعية على ادلستوى العادلي وادلستوى احمللي )اجلزائر( على وجو اخلصوص؛

  الطرح المفاهيمي لجائحة كورونا: -1
 مفهوم أزمة فيروس كورونا:  -1-1

ض تتسبب بو ساللة جديدة من الفريوسات ، ىو مر 19فريوس كورونا ادلستجد أو ما يعرؼ أيرا بػ: كوفيد 
(: أوؿ Corona( ،)VI(: أوؿ حرفني من كلمة كورونا )CO: )منالتاجية )كورونا(، االسم اإلصلليزي للمرض مشتق 

(، وقد أطلق على ىذا ادلرض سابقا Disease(: أوؿ حرؼ من كلمة مرض )Virus( ،)Dحرفني من كلمة فريوس )
فريوس جديد يرتبط بعائلة ىو  11(، إف فريوس كوفيد NCoV2019أو ) (،novel coronavirus 2019اسم: )

الفريوسات نفسها اليت ينتمي إليها الفريوس الذي يتسبب دبرض ادلتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )سارز( وبعض أنواع 
 ؛(03، صفحة 2020)صالح،  الزكاـ العادي 

ماليني شخص يف العامل،  3يف الصني، وقد أصاب أكثر من  إذ اليـو يعيش العامل زلاصرا من قبل فريوس نشأ
ومن ادلتوقع أف يتفشى ادلرض وؽلوت ادلزيد من األشخاص، شلا أدى إىل تعليق كل النشاطات ماعدا اإلمدادات األساسية 

وأثقل اجلميع  اليت تأثرت تأثرا شديدا بسبب نقص األغذية واللواـز الطبية، شلا خلق خرابا يف كل ركن من أركاف العامل،
بعبء اإلغالؽ، فقد اّنار االقتصاد وبدأ أسوء أشكاؿ الركود يررب ضربتو )فقداف وظائف، إفالس، تعطيل التعليم...(، 

وقد نشأ ىذا الفريوس  SARS-COV-2ولقد أطلقت اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات على الفريوس اجلديد اسم 
وفا عنو يف البداية إال أعراضو، أين مت اإلبالغ عن أوؿ حالة يف ديسمرب يف منطقة ووىاف الصينية، حيث مل يكن معر 

2019 (husain, 2020, p. 11)؛ 

يف البداية رفرت منظمة الصحة العادلية االعًتاؼ بالفريوس كوباء عادلي، وبالتايل مل يتم توقيف الرحالت والسفر 
حد، لكن بعد تسجيل عدة حاالت خارج الصني، بدأ وعليو انتشر الفريوس يف صبيع أضلاء العامل يف غروف شهر وا

التساؤالت حوؿ الفريوس وأعراضو ومسبباتو وطرؽ انتشاره، وألقى العامل بأسره اللـو على الصينيني واحلكومة الصينية 
و نخاصة بعد رفرها ألي تدخل أجنيب يف التحقيق يف أصل ىذا الفريوس ونشأتو، ومت التعريف بفريوس كورونا على أ

 ,husain)وس خطري وشديد العدوى يسبب متالزمة تنفسية حادة مت تسميتها متالزمة الشرؽ األوسط التنفسية فري 
2020, p. 11)؛ 
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 إىل شخص من نطاقها واتساع العدوى ي تفش لسرعة نتيجة :عادلي وباء أو جائحة إىل -19 كوفيد مرض تصنيف
 منظمة صنفت الفريوس ىذا تفشي على السيطرة عن الدوؿ ورلقص ونتيجة نفسو، الوقت يف العامل دوؿ عدد من يف آخر

 .(2020)منظمة الصحة العادلية،  العامل بلداف من العديد على تؤثر كجائحة -19 وباء كوفيد العادلية الصحة

مت التعرؼ على فريوس كورونا ألوؿ مرة يف ووىاف بالصني، التطور الكرونولوجي لجائحة كورونا في العالم:   -1-2
مالين شخص يف العامل، ويرد أدناه عرض زمين  3شخصا، وفاؽ عدد ادلصابني بو  236431أكثر من  وقد حصد

 :(husain, 2020)مل لظهور الفريوس يف سلتلف دوؿ العا
 كورونا في العالمتطور جائحة  : 11جدول رقم 

 كورونا في العالمتطور جائحة   التاريخ
كرونولوجيا 
ديسمبر 
2121 

 ؛تعاين أعراض مشاهبة ألعراض اإلصابة بفريوس كورونا يف ووىاف بالصني اإلبالغ عن أوؿ حالة
 ؛مت إبالغ مكتب منظمة الصحة العادلية بالصني عن رلموعة حاالت مرضية معدية رلهولة السبب يف ووىاف بالصني

كرونولوجيا 
 2121جانفي 

 ؛صلم عنو غلق سوؽ ادلأكوالت البحرية يف ووىافاعالف منظمة الصحة العادلية حلالة الطوارئ للتعامل مع تفشي ادلرض شلا 
 ؛مليوف دوالر امريكي دلساعدة البلداف ادلعرضة خلطر تفشي الفريوس 75منظمة الصحة العادلية تطلب 

 ؛أعلنت السلطات الصينية للفريوس كنوع جديد ربت مسمى فريوس كورونا ادلستجد
 ؛من عمره يف الصني 60تسجيل أوؿ وفاة لرجل يف 

 ؛حالة خارج الصني، يف تايالند ؿأو تأكيد 
 ؛وصوؿ الفريوس للواليات ادلتحدة، الياباف وكوريا اجلنوبية

 .إصابة أوؿ طالب ىندي عائد من زيارة جلامعة ووىاف

كرونولوجيا 
 2121 فيفري

 ؛من الفليبني 40أوؿ وفاة خارج الصني لرجل يف 
 ؛أوؿ وفاة يف أوروبا، مت تسجيلها يف فرنسا

 س ؛الصحة العادلية مبادئ توجيهية بشأف التجمعات واالىتماـ بادلسافرين ادلصابني بالفريو  أصدرت منظمة
 ؛بلدا دبعدات احلماية الشخصية 21قامت منظمة الصحة العادلية بتزويد 

 سجلت أوؿ وفات يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وعقب ذلك أعلن عن فرض القيود على السفر.

كرونولوجيا 
 2121 مارس

 ؛جلمعيات اذلالؿ األضبر الوباءتوجيهات للوقاية ادلدرسية من  بإصدارمنظمة الصحة العادلية واالرباد الدويل قامت 
 ؛سجلت إيطاليا معدؿ وفيات أعلى من الصني
 تأجيل دورة األلعاب األودلبية لطوكيو دلدة سنة

كرونولوجيا 
 2121 أفريل

 ؛وفاة 51000وبلغ عدد الوفيات مليوف شخص،  1وصوؿ عدد احلاالت ادلؤكدة إىل 
يتحد قادة العامل لرماف احلصوؿ العادؿ على لقاحات واختبارات الكشف عن الفريوس يف لقاء افًتاضي مع مدراء منظمة 

 ؛الصحة العادلية
ل أشهر على إعالف منظمة الصحة العادلية لفريوس كورونا حالة طوارئ للصحة العمومية ذات طابع عادلي، أين وص 3مرور 

 ماليني مصاب حوؿ العامل 3عدد ادلصابني إىل أكثر من 

كرونولوجيا 
 2121سبتمبر 

يف تقييم مدى عملها ادلتمثل  11-( أثناء االستجابة لكوفيد2005جلنة ادلراجعة ادلعنية بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ) بدأت
 ؛تطبيق اللوائح أثناء اجلائحة

جمللس  االجتماع االفتتاحي شارؾ ادلدير العاـ للمنظمة ورئيسة ادلفوضية األوروبية، الدكتورة أورسوال فوف دير الين، يف استرافة
 ؛11-تيسري مسرهع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد

من رؤساء الدوؿ والوزراء، دبا يلي: توفري القيادة السياسية ادلستدامة، والدعوة  30، دبن فيهم أكثر من قادة العامل والتـز 
اف احلصوؿ العادؿ جلميع البلداف والسكاف يف وقت مبكر ، والعمل على ضممربرات االستثمار يف مسرهع اإلتاحة لدعم

https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19/
https://www.who.int/news/item/10-09-2020-coronavirus-global-response-access-to-covid-19-tools-accelerator-facilitation-council-holds-inaugural-meeting
https://www.who.int/news/item/10-09-2020-statement-from-the-first-act-accelerator-facilitation-council-meeting
https://www.who.int/publications/i/item/an-economic-investment-case-financing-requirements
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 .مسرهع اإلتاحة وبأسعار وميسورة على اللقاحات والعالجات والتشخيصات اجلديدة اليت يسعى لتوفريىا
كرونولوجيا 

 2121أكتوبر 
. وانعقدت 11-االجتماع اخلامس للجنة الطوارئ ادلعنية باللوائح الصحية الدولية بشأف كوفيد دعا ادلدير العاـ إىل انعقاد

 ؛تشرين األوؿ/أكتوبر 30يف  بياّنا تشرين األوؿ/أكتوبر وأصدرت 21اللجنة يف 

كرونولوجيا 
 2121نوفمبر 

ادلرتبطة  2-سارس-خبصوص الساللة ادلتغرية لفريوس كورونا تقريرا إخبارياً عن فاشيات األمراض أصدرت منظمة الصحة العادلية
وترمن التقرير حملة عامة عن استجابة الداظلرؾ يف رلاؿ الصحة العامة، وتقييم ادلنظمة للمخاطر  ،حبيواف ادلنك يف الدظلارؾ

 ومشورهتا هبذا الشأف.
-التسلسل الزمني الستجابة منظمة الصحة العالمية لجائحة كوفيد: " 2020ديسمرب  : ادلنظمة العادلية للصحة،مت إعداده باالعتماد علىالمصدر: 

 :11/09/2021 على ادلوقع اإللكًتوين التايل والذي تصفح بتاريخ" 19
https://www.who.int/ar/news/item/08-11-1441-covidtimeline. 

عواقب بعيدة ادلدى تتجاوز انتشار ادلرض نفسو  جائحة كورونا خلفت: كورونا  الصدى العالمي لجائحة -1-3
حوؿ العامل، ربولت ادلخاوؼ من مشاكل التصنيع  سارس ػ:بذولة الحتوائو، فمع انتشار الفايروس ادلسمى بواجلهود ادل

مع  سجلت اجلائحة أكرب ركود على مر التاريخ إذ ادلتعلقة باإلمدادات إىل اطلفاض األعماؿ التجارية يف قطاع اخلدمات،
 ؛سكاف العامل حجر ألكثر من ثلث

واالستخداـ ادلتزايد للسلع  ىلع الشراء قطاعات بسببعلى العديد من ال نقص اإلمدادات ومن ادلتوقع أف يؤثر
باإلضافة إىل أنو  تالعب باألسعار كما أنو يوجد حاالت الصني دلقاومة اجلائحة وتوقف ادلصانع واخلدمات اللوجستية يف

ة تتحدث عن نقص ادلواد الصيدالنية، مع العديد من ادلناطق اليت تشهد الشراء بدافع اذللع وما يًتتب ىناؾ تقارير كثري 
كما كانت صناعة التكنولوجيا باألخص ربذر من تأخريات يف ،  عليو من نقص يف الغذاء ومواد البقالة األساسية األخرى

 ؛شحنات السلع اإللكًتونية

بسبب ارتفاع كبري يف حاالت فايروس كورونا خارج   2020 فيفري 24يف  ىبطت أسواؽ األسهم العادلية كما
شهدت أسواؽ األسهم يف صبيع أضلاء العامل أكرب اطلفاض ذلا يف  2020 فيفريوحبلوؿ الثامن والعشرين من  ،الصني

مع اطلفاض عدة نسب مئوية  2020اّنار سوؽ األسهم العادلي يف مارس  ،2008األزمة ادلالية يف  أسبوع واحد منذ
ية يف رلاؿ التكنولوجيا وادلوضة والرياضة ريوس فإف ادلؤسبرات واألحداث العادلالعامل الرئيسية، مع انتشار الف مؤشرات يف

ف يكوف أولكن من ادلرجح  ،ف التأثري النقدي يف صناعة السفر والصناعة مل يقدر بعدأورغم  ،سوؼ تلغى أو تؤجل
 .بادلليارات ويف ازدياد

  :19كوفيد في ظل انتشار فيروس  االقتصاد العالمي واقع  -2
واليت أخذت  ،دبدينة ووىاف الصينية 2019رت بوادرىا أواخر سنة عرؼ العامل انتشار جائحة الكورونا الذي ظه

يف التوسع والتفشي يف سلتلف أقطار العامل، شلا جعل حكومات سلتلف الدوؿ أف تتخذ إجراءات صارمة وتدابري احًتازية 
سات احملاكم خوفا من تفشي العدوى بني أفرادىا ومكونات رلتمعها، فمن إغالؽ ادلدارس ومنع التجمعات وتعليق جل

إىل إعالف حالة الطوارئ الصحية بتعميم حالة احلظر بكل ما يستتبعو من منع حرر التجوؿ والتنقل وإغالؽ الرحالت 
الربية واجلوية وما ضلو ذلك. وىذا كلو إف كاف يف رلملو يعرب عن رغبة الدوؿ يف احلفاظ على أفرادىا وضماف سالمتهم 

 ؛على االقتصاد العادلي، باعتبار أف ىذه اإلجراءات والتدابري مشلت سلتلف الدوؿ اجلسدية فإنو ال زلاؿ لو وقع سليب

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/news/item/30-10-2020-statement-on-the-fifth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/csr/don/06-november-2020-mink-associated-sars-cov2-denmark/en/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%B9%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%B9%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2007-2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2007-2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019-20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
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وقد دخل االقتصاد العادلي مرحلة الركود بسبب تفشي جائحة كورونا، ويف ىذا اإلطار توقعت منظمة التعاوف 
ففي  ،ما استمرت اجلائحة، وىو معدؿ قابل لالطلفاض إذا %1.5االقتصادي والتنمية تدين االقتصاد يف ىذه السنة إىل 

قالت ادلفوضية األوروبية إف إيطاليا وفرنسا معرضتاف خلطر االنزالؽ إىل الركود. وقاؿ صندوؽ النقد  2020مارس  04
 Richard Baldwin & Beatrice Weder di)الدويل إنو يرى أف االقتصاد العادلي يتجو إىل مسارات أكثر خطورة 

Mauro, March 2020, p. 01) .ذا، من ادلرجح أف يتررر قطاع التصنيع العادلي من ثالثة جوانب ل(Richard 

Baldwin & Beatrice Weder di Mauro, March 2020, p. 04): 
  تعطل اإلمدادات ادلباشرة سيعيق اإلنتاج، حيث يركز الفريوس على قلب التصنيع يف العامل )شرؽ آسيا( وينتشر

 ة األخرى يف الواليات ادلتحدة األمريكية وأدلانيا؛بسرعة يف الشركات الصناعية العمالق
  ستؤدي العدوى يف سلسلة التوريد إىل ترخيم صدمات التوريد ادلباشرة، حيث ستجد قطاعات التصنيع يف الدوؿ

األقل تأثرا صعوبة أكرب وأكثر تكلفة يف احلصوؿ على ادلدخالت الصناعية ادلستوردة من الدوؿ ادلترررة بشدة، ومن مث 
 بعرها بعرا؛ من

  ستكوف ىناؾ اضطرابات يف الطلب بسبب حاالت الركود واطلفاض االقتصاد الكلي، وبسبب حالة الًتقب
 والتأخري يف الشراء اليت ُتسيطر على ادلستهلكني وادلستثمرين.

 تقرير أظهر اجلائحة. فقد عن الناذبة التغريات بإدخاؿ أثر 2020فكانت توقعات النمو االقتصادي العادلي لعاـ 
-منتصف شهر أفريل اطلفاض يف النمو العادلي بػ  يف نشر والذي العادلي االقتصاد ظلو آفاؽ عن الدويل النقد لصندوؽ

وىو تعديل كبري يف فًتة قصرية  %5.8إىل  2021، قبل أف يرتفع عاـ 2020نقطة مئوية يف جانفي  6.3، ىبوطا من 3%
بسبب تراجع االستهالؾ  %5.9يف الواليات ادلتحدة األمريكية بنسبة جدا، خاصة يف ظل االنكماش الكبري ادلرتقب 

مقابل التوقعات األولية السابقة لألزمة بتحقيق ظلو % 1.2العاـ واخلاص، والتباطؤ ادلفاجئ يف الصني اليت بالكاد ستسجل 
حيث سيجل انكماش  ولن يكوف االرباد األورويب يف أحسن حاؿ ،العاـ ادلقبل %9.2مقابل حدوث ظلو بػ  %6يفوؽ 

بسبب اطلفاض الصادرات وتباطؤ االستهالؾ. أما منطقة الشرؽ الوسط ومشاؿ إفريقيا يتوقع أف تسجل  %7.1يقدر بػ 
 ؛(2021)صندوؽ النقد الدويل، أفريل بعد التعايف  2021لعاـ  %4.2ودبعدؿ  2020لعاـ % 3.3معدؿ ظلو يقدر بػ 

" بأنو على الرغم من أف اآلفاؽ االقتصادية العادليةمن تقريره " ،2021ويفيد البنك الدويل يف عدد جانفي 
تسببت خبسائر فادحة من  19-كػوفيد ، فإف جائحة2020عاـ  %4.3االقتصاد العادلي سينمو بعد انكماشو بنسبة 

ويف  .اليني ضلو ىوة الفقر، وردبا تقلص النشاط االقتصادي والدخل لفًتة طويلةالوفيات واإلصابات ادلرضية، ودفعت بادل
معرض تعقيبو على التقرير، قاؿ رئيس رلموعة البنك الدويل، ديفيد مالباس، إف االقتصاد العادلي قد يدخل يف مرحلة 

يسعوف فيو لرماف أف  تعاؼ ضعيف، لكن يواجو صانعو السياسات ربديات جسيمة، وأضاؼ قائال: "يف الوقت الذي
قوة دفع ترسي األساس لنمو قوي، وتتغلب على تأثريات اجلائحة وتكافح العوامل ادلعاكسة  يكتسب ىذا التعايف العادلي

على صعيد االستثمار، شبة حاجة لدفعة كبرية لتحسني بيئة األعماؿ وزيادة مرونة أسواؽ العمل وادلنتجات وتعزيز الشفافية 
 ؛واحلوكمة"

https://www.un.org/ar/coronavirus
https://www.un.org/ar/coronavirus
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 عة السوؽ ادلايل العادلي الذي المع انتشار جائحة الكورونا، وىذا راجع إىل طبي راجعت أسعار النفط أيرا ت
 تراجع سعر النفط إىل ىز الثقة يفيتحمل اخلوؼ والشك ويشتغل دبنطق "نبيع اآلف و نطرح األسئلة فيما بعد"، وقد أدى 

 ي إىل أزمة اقتصادية مشاهبة لتلكمريكي بأف الوضع احلايل قد يؤداألسواؽ ادلالية العادلية، ويف ىذا صرح البنك ادلركزي األ
 لصني منا الطلب واطلفاض التاـ شبو اإلقفاؿ وحالة الدوؿ ازبذهتا اليت االحًتازية اإلجراءات أدت ،2008اليت وقعت سنة 

 2019ط عاـ النف على الطلب ظلو من 80% حوايل وحدىا شكلت العامل حيث يف للنفط أكرب مستورد يعد الذي
 يف كبرية اضطرابات حدوث يف والسفر التجارة على العادلية القيود جانب ، إىل(01، صفحة 2020)كابيتاؿ إتقاف، 

 بلغ حاد بشكل 2020 عاـ من األوؿ الربع خالؿ النفط على الطلب العادلي اطلفاض يف العادلية، سبثلت النفط أسواؽ
، 92.9صل إىل لي 2019مع  مقارنة اليـو/مليوف برميل 7.9  يف قياسي تراجع إىل التوقعات وتشري مليوف برميل/اليـو

، 92.8إىل  ليصل السابق بالعاـ مقارنة اليـو/برميل مليوف 6.9بػ  2020عاـ  النفط على العادلي الطلب  ويعد برميل/اليـو
 مليوف 4بػ  اعيةالصن الدوؿ طلب اطلفاض يتوقع ثيح ،2009منذ  النفط على للطلب انكماش أوؿ الًتاجع ىذا

،/برميل مليوف 43.9إىل  ليصل اليـو/برميل  مليوف 48.9إىل  والنامية الناشئة الدوؿ طلب اطلفاض يتوقع كما اليـو
 تزاؿ وال ،(OAPEC ،2020)منظمة األقطار العربية ادلصدرة للبًتوؿ  مليوف برميل/اليـو  2.9باطلفاض  أي اليـو/برميل

 باحلجر ادلتعلقة التنظيمية القيود زيادة أعقاب يف النفط على الطلب اطلفاض تمراراس بشأف ادلدى قصرية التوقعات
)كابيتاؿ إتقاف، النفط  على الطلب من % 60 من أكثر ؽلثل والذي النقل قطاع على مباشرة بصفة أثرت واليت الصحي
  ؛(04، صفحة 2020

تعيش رلموعة دوؿ على تصدير آلياهتا ويف ارتباط مع ذلك نذكر تأثر قطاع الصناعة هبذه اجلائحة، حيث 
 ،ومنتوجاهتا الصناعية، وىو ما أصبح غري متاح يف الظروؼ احلالية بفعل إغالؽ ادلصانع والشركات وادلؤسسات التجارية

وقد تأثر أيرا رلاؿ االستثمار هبذا الوضع خاصة االستثمار األجنيب، الذي يشكل قطب االقتصاد العادلي، كما ترتب 
اّنيار أسواؽ البورصة العادلية نتيجة تردي األوضاع االقتصادية، وىذا كلو أدى إىل االنكماش االقتصادي عن الوضع 

 ؛العادلي

كما مل يسلم قطاع الطرياف أو ما يسمى بالنقل اجلوي من تأثري تداعيات ىذا الوباء اخلطري، وقد ذبلى ذلك يف 
قياـ ىذه الشركات بسلوكيات ذباه أجرائها تبلور بني التوقيف إىل إلغاء شركات اخلطوط اجلوية لرحالهتا، شلا ترتب عنو 

كما حذرت الرابطة   ،الفصل من العمل إىل تقدًن إجازات طوعية غري مدفوعة األجر إىل خفض األجر لألطر العاملة هبا
ر كإحدى تبعات مليار دوال 113الدولية للنقل اجلوي "أياتا" إىل أف خسائر شركات الطرياف حوؿ العامل قد تصل إىل 

 ؛تفشي فريوس كورونا
وكاف النتشار جائحة كورونا األثر السيء على قطاع السياحة، وىذا جاء بشكل تراتيب نتيجة حالة الطوارئ 
الصحية اليت أعلنت عنها منظمة الصحة العادلية بكوف فريوس كورونا يشكل وباء عادليا، شلا استلـز إلغاء الرحالت 

 ؛وادلعامل السياحية وأيرا إغالؽ الفنادؽ   واء منها اجلوية أو البحرية أو الربيةس  دبختلف أنواعها 
 العادلية التجارة منظمة توقعات فحسب العادلية، التجارة حركة تباطؤ إىل ادلستجد كورونا فريوس تفشي أدى

،  (Congressional Reseach services, 2020, p. 06) 2020عاـ % 32و %13التجارة بني  سينخفض حجم
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 العديد على سلبا أثر الفريوس تفشي أف سيما ال كبرية اضطرابات يواجو القطاع ىذا فإف اخلدمات، ذبارة ؼلص فيما أما
 والنقل، واإلطعاـ والفندقة والسياحة السفر خدمات مثل الدوؿ مدفوعات دليزاف أساسا سبثل اليت ادلهمة اخلدمات من

 ذبارة اخلدمات ظلو معدؿ ضعف يستمر أف ادلتوقع العادلية. من التجارة منظمة عن الصادر اخلدمات ذبارة ووفقا دلقياس
 ؛(10، صفحة 2020)الوليد أضبد طلحة،  الفريوس بسبب العادلية

 اّنيار الدويل النقد صندوؽ لتقديرات وفقا كورونا جائحة النتشار نتيجة االقتصاد أصابت اليت األضرار صبلة من
 يف التغريات ىو 19لكوفيد  ادلتوقعة العادلية التأثريات لتحديد ادلتاحة الرئيسية ادلؤشرات أحد إف العادلية، البورصات

 وعلى ،العامل عرب للجائحة اليومية للتطورات االستجابة ادلالية األسواؽ تواصل ادلرض تفشي ادلالية. فمنذ مؤشرات السوؽ
 ؛الصناعة بآثار ادلستثمرين وعي ادلالية األسواؽ اخلصوص أظهرت وجو

 25لقد حذرت منظمة العمل الدولية، من أف التبعات االقتصادية الناذبة عن جائحة كورونا هتدد بفقداف ضلو 
)علي صالح،  مليوف شخص وظائفهم حوؿ العامل كنتيجة لالّنيار االقتصادي العادلي الكبري الناتج عن ىذه اجلائحة

2020) . 

  اد الجزائري:انعكاسات جائحة كورونا على واقع االقتص -3
يعرب النمو االقتصادي لبلد ما على أنو ارتفاع طويل األجل يف القدرة على توفري سلع اقتصادية متنوعة بشكل 
متزايد لسكاّنا، وىذه القدرة ادلتنامية تعتمد على التطور التكنولوجي، والتعديالت ادلؤسسية واأليديولوجية اليت ربتاجها، 

ادلعروض من السلع ىو نتيجة للنمو االقتصادي الذي يتم ربديده من خاللو، وال ؽلكن كما أف االرتفاع ادلستمر يف 
 احلديث عن النمو االقتصادي إال أذا توفرت اخلصائص اآلتية:

 الزيادة ادلستمرة واحلقيقية يف السلع واخلدمات؛ 
 التناسب بني النمو السكاين وظلو حجم السلع واخلدمات؛ 
 ف وربقيق العدالة االجتماعية عن التوزيع العادؿ للدخل الوطين.ربسن ادلستوى ادلعيشي للسكا   

 وادلتعددة، ال سيما يف ظل النمو ويعترب النمو االقتصادي يف اجلزائر ضعيفا وال يستجيب دلتطلبات السكاف ادلتزايد
 %1تج احمللي االصبايل )مت تفسري ضعف ظلو النا 19-حىت قبل ظهور فريوس كوفيدإذ السكاين الكبري اليت تعرفو اجلزائر، 

 احملروقات خاصة النفط، كما تسجيل(، إىل التطور السليب يف إنتاج وأسعار 2018يف سنة  %1.4مقابل  2019يف سنة 
 ، وتواصل ىذا االطلفاض2018عاـ  %3.3تباطؤ يف معدؿ ظلو القطاعات خارج احملروقات، حيث اطلفض النمو فيها من 

 %-2.2خالؿ الربع الثالث، مث إىل % -0.5خالؿ الفصل الثاين، و% 1.7دؿ النمو ، حيث بلغ مع2019خاصة يف سنة 
 لثابت تواصل بشكل أكثر حدة والذيخالؿ الربع الرابع، لكن ىذا االطلفاض يف معدؿ ظلو التكوين االصبايل لرأس ادلاؿ ا

 نا، واليت خلقت خوفا لدى، وتزامن ىذا مع اشتداد وتوسع جائحة كورو 2020خالؿ الربع األوؿ من عاـ  %-5بلغ 
ادلتعاملني االقتصاديني يف سلتلف مناطق العامل، وىذا بدوره قلص من الطلب العادلي على النفط الذي ساىم يف اطلفاض 
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 19-أسعار النفط العادلية، ونتيجة لذلك، اطلفض االستثمار العمومي واخلاص يف اجلزائر. صحيح أف جائحة كوفيد
نمو االقتصادي يف اجلزائر الذي انعكس سلبا على االستثمارات العمومية واخلاصة، لكن ساعلت يف اطلفاض معدؿ ال

)صندوؽ  االقتصاد اجلزائري ىو يعاين قبل اجلائحة كونو يعتمد بشكل كبري على احملروقات يف تكوين الناتج والصادرات
 ؛(2021النقد الدويل، أفريل 

اع االقتصادية اجلزائرية واإلجراءات ادلتخذة للتخفيف من انعكاسات فريوس كورونا على األوض وؽلكن توضيح
 :(2021)صندوؽ النقد الدويل، أفريل  انتشاره يف النقاط التالية

بفريوس   تاجلزائر على غرار الدوؿ اليت ذلا عالقات كبرية مع الصني، تأثر  التأثير على النشاط االقتصادي: -3-1
ة وأف الصني ىي ادلموف األكرب للجزائر بالسلع، فتوقف النشاط كورونا ادلستجد يف ادلدى القصري وادلتوسط، خاص

االقتصادي وادلؤسسات اإلنتاجية يف الصني أدى إىل نقص الطلب على ادلنتجات البًتولية وتراجع الصادرات الصينية 
 السوؽ للجزائر يف ظل توقف الطرياف والنقل والشحن والنقل البحري األمر الذي أدى إىل اطلفاض أسعار النفط يف

 الدولية؛
شهدت السوؽ اجلزائرية حالة ركود تاـ نظرا لتقلص النشاط التجاري بسبب  التأثير على النشاط التجاري: -3-2

 تفشي وباء كورونا وحظر السفر إىل العديد من الدوؿ األوروبية وتراجع احلركية التجارية مع تركيا والصني؛
%، وتقليص االستثمار يف 3 خفض اإلنفاؽ العاـ بنسبة أدى فريوس كورونا إىل التأثير على اإلنفاق العام: -3-3

مليارات دوالر، وتأجيل بعض ادلشروعات االجتماعية واالقتصادية بعد  7رلاؿ الطاقة على النصف ذلذا العاـ ليصل إىل 
 تراجع حاذ يف أسعار النفط العادلية؛

مداخيلها من العملة الصعبة بسبب يف ظل انتشار وباء كورونا فقدت اجلزائر نصف  التأثير على المداخيل: -3-4
هتاوي أسعار النفط يف السواؽ العادلية األمر الذي يؤثر على األوضاع االجتماعية واالقتصادية إضافة إىل االحتجاجات 

 السياسية ادلشتعلة يف البالد منذ أكثر من عاـ؛
ث مت إصدار أمر توقف الدراسة أثر فريوس كورونا ادلستجد على قطاع التعليم، حي التأثير على قطاع التعليم: -3-5

يف ادلدارس بأطوارىا واجلامعات دلنع تفشي ىذا الفريوس، باإلضافة إىل معاىد التعليم العايل وادلؤسسات التكوينية 
)مؤسسات التدريب ادلهين( ومدارس التعليم القرآين، والزوايا، وأقساـ زلو األمية، وصبيع ادلؤسسات الًتبوية اخلاصة ورياض 

 كإجراء احًتازي للوقاية من عدوى ىذا الفريوس؛  األطفاؿ
انعكس ارتفاع عدد األشخاص ادلصابني بوباء كورونا على النشاط الرياضي،  التأثير على النشاط الرياضي: -3-6

 حيث تقرر إلغاء صبيع ادلنافسات يف سلتلف الرياضات مع غلق ادلرافق الرياضية والشبانية والًتفيهية يف اجلزائر؛
أثر فريوس كورونا ادلستجد على األنشطة التجارية وطنيا، حيث مت إصدار أمر  النشاطات المحلية: التأثير على -3-7

بغلق كل ادلقاىي وادلطاعم واحملالت، باستثناء زلالت ادلواد الغذائية )ادلخابز وادلالبن والبقاالت وزلالت اخلرر والفواكو( 
كما لن ػلصل بعدىا على أي رخصة   ،ائمة سوداءوأي سلالف ذلذا اإلجراء ستسحب منو رخصتو وسيوضع يف ق

استغالؿ، أما خبصوص التجار اآلخرين فيتعلق ادلر بغلق احملل مع سحب السجل التجاري ومنهم ّنائيا من مزاولة 
 النشاط؛
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أثر فريوس كورونا ادلستجد على قطاع النقل، حيث مت تعليق كل أنواع أنشطة نقل  التأثير على قطاع النقل: -3-8
بدءا باخلدمات اجلوية على الشبكة الداخلية على خدمات سيارات األجرة اجلماعية مرورا بالنقل الربي والنقل األشخاص 

بالسكك احلديدية والنقل ادلوجو على كل اخلطوط باستثناء نشاط نقل العماؿ من طرؼ ادلستخدـ، ويف حالة تسجيل 
 سلالفة تسحب رخصة شلارسة النشاط؛

أثر انتشار فريوس كورونا ادلستجد على حرية حركة األفراد، حيث مت فرض على  د:التأثير على حركة األفرا -3-9
بعض الواليات اجلزائرية احلجر الصحي الكامل واجلزئي على حسب عدد اإلصابات ادلؤكدة هبذا الفريوس وعدد الوفيات 

فقط لتجار ادلنتجات منو يف كل والية، مع فرض حظر التجواؿ، ومنع صبيع التجمعات ألزيد من شخصني، ويرخص 
 الغذائية ادلتنقلني دبمارسة نشاطاهتم يف شكل تناويب على مستوى األحياء؛

 غري يف القطاع خاصة األنشطة ادلباشر إىل التوقف الكلي لبعض  اإلغالؽ أدى :البطالة معدالتالتأثير على  -3-11
 تقرير ألف وظيفة، وأشار 500يعادؿ  ما 15% اجلزائر يف البطالة معدالت تصل أف دولية منظمات توقعت الرمسي، حيث

–ترررا ىو قطاع اخلدمات )النقل، اإلطعاـ، الفنادؽ والسياحة(  القطاعات أكثر أف والترامن والتشغيل العمل لوزارة
مليار دج، كما توقف بعض احلرفيني عن  81.9سجلت وكاالت السياحة واإلسفار خسائر تقدر بػ  -فعلى سبيل ادلثاؿ

 ؛(2021)صندوؽ النقد الدويل، أفريل  مليار دج 36.21وخسائر قدرت بػ  %100إىل  النشاط بنسب تصل

 مليوف شخص قد يصبحوف 25من  أكثر أف إؿ الدولية العمل منظمة تقرير أكد كرونا جائحة انتشار ظل ويف
 يف العميق للترليوف دوالر أمريكي إىل جانب اخل 3.4عاطلوف عن العمل يف العامل. مع خسارة يف الدخل تصل إىل 

 منها الكثري يتأرجح كما موظفيها وسرحت عملها ساعات وخفرت عملياهتا من الشركات أوقفت فكثري العمل، سوؽ
 اجلزائر أف للحكومة اجلزائري االقتصادي واالجتماعي التابع الباحث باجمللس بن عويل الرضبن عبد االّنيار، وقد كشف إىل

 4و 3أي بارتفاع بني  2020يف ادلائة جواف  20و  17بني   تًتاوح للبطالة ةاإلعالف عن نسب غري مسبوق ضلو تتجو
 باإلضافة القطاعات، سلتلف يف مئات الشركات غلق إىل كورونا أدت جائحة أف أكد كما بادلائة عن ادلستويات العادية،

 وغري الناشطة، كما أشار إىل أفة أصحاب ادلهن احلرة الذين يصنفوف يف خانة اليد العاملة ادلؤىل مئات اآلالؼ من إىل
 ألف منذ 150وألف  100دراسة قاـ هبا اجمللس اجلزائري االقتصادي واالجتماعي بينت أف حجم فاقدي العمل بني 

)منظمة العمل الدولية،   بداية جائحة كورونا سواء يف مناصب شغل مباشرة أو غري مباشرة أو يف مناصب شغل مؤقتة
 ؛(2020

تعد اجلزائر من أكرب مستوردي القمح يف العامل بعد مصر، إال أف وزارة الزراعة  :الغذاء أزمةالتأثير على  -3-11
ماليني طن  10.7بني  2020/2021األمريكية قدرت يف تقرير حديث ذلا حجم استهالؾ اجلزائر من ىذه السلعة دلوسم 

 ماليني طن سنوياً؛ 6مليوف طن، ما يشري إىل استرياد ما يصل إىل  11و

جائحة كورونا يف زيادة تكاليف اإلنتاج والنقل الدويل وكذا ارتفاع اسعار بعض ادلدخالت وىو ما  وتسببت
انعكس بدوره يف زيادة االسعار على مستوى السوؽ الوطين، ارتفعت أسعار السلع ذات االستهالؾ 
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 مارس 24 بعد االنتشار السريع لفريوس كورونا يف البالد، يف 2020 مارس 17 بشكل حاد يف والفاكهة كاخلرر الواسع
)القمح  والدقيق )القمح الصلب( السميد نقًصا يف ، وسجلت احملاؿ التجارية وزلالت السوبر ماركت عرب الوطن2020

ذه السلع، حسب شرح الوزير األوؿ، أف ارتفاع اسعار ىذه ادلواد للمواطنني للطلب على ى اللني( بسبب التوافد الكبري
ىي "زيادة ظرفية" زادهتا حدة بعض "شلارسات اجلشع وادلمارسات غري االخالقية وغري القانونية لبعض من باعوا ضمائرىم 

،  ألجل غايات مشبوىة"  ؛(2021)دعاء العتـو

غاالت نواب اجمللس الشعيب الوطين يف إطار مناقشة سلطط خالؿ رده على انش الوزير األوؿ، وزير ادلاليةوصرح 
عمل احلكومة، أكد السيد بن عبد الرضباف أف ارتفاع أسعار بعض ادلواد الغذائية كالبقوؿ اجلافة يعود اىل ارتباطها 

 ؛19-باألسواؽ العادلية واليت عرفت بدورىا ارتفاعا زلسوسا بسبب تداعيات جائحة كوفيد
ى القدرة الشرائية للمواطن؛ ازبذت احلكومة صبلة من اإلجراءات "االستعجالية" قصد ضماف وبغرض احملافظة عل

التموين ادلنتظم للسوؽ هبذه ادلواد، واستخداـ صبيع آليات الربط من أجل كبح ارتفاع االسعار كما ستعمل على تكيف 
 حتكارية وادلراربة؛الرقابة وتشديد اإلجراءات الردعية على ادلخالفني وزلاربة ادلمارسات اال

بكل اإلمكانيات ادلتاحة للحفاظ على مناصب  احلكومة سعت اجلزائر يف العمل لسوؽ اخلطري الوضع ذلذا ونتيجة
 :(2020، مارس 69-20)ادلرسـو التنفيذي رقم  العمل للحفاظ على أمنها االقتصادي ومن التدابري الوقائية نذكر ما يلي

 وسائقي األجرة وسائقي األجرة وغريىم من ادلترررين من جبائحة   احلرفني لصاحل مباشرة مالية إعانات زبصيص
 كورونا؛
 العمل؛ احلفاظ على مناصب أجل من للشركات دعما ودفعها هبا التصريح وتأجيل الررائب زبفيض 
 مدفوعة األجر؛ استثنائية عطلة يف عامة من موظفي كل مؤسسة وإدارة %50على األقل  وضع 
 العمومية؛ يف ادلؤسسات واإلدارات عدب عن العمل تشجيع 
 يف اجملاؿ االقتصادي حوؿ تنشط اليت العماؿ ونقابات العمل أرباب منظمات مع قطاع كل يف مشاورات فتح 

 ومكافحتها؛ كورونا جائحة من للوقاية التدابري ادلتخذة من قبل الدولة عن الناصبة اآلثار من احلد إشكالية
 الرماف يف صناديق عماذلا اشًتاكات تسديد من واخلاصة منها لعموميةسبكني ادلؤسسات االقتصادية ا  

 بعد؛ الدفع عن أنظمة وغريىا بواسطة الررائب استحقاقات االجتماعي، ودفع
  من الرروري إيالء اىتماـ خاص لألسر األكثر احتياجًا واألوىل بالرعاية أثناء مرحلة التعايف من األزمة بعد أف

ناسب من التداعيات السلبية اليت خلفتها جائحة كورونا. لقد أوضحت األثار ادلًتتبة على ترررت على ضلو غري مت
جائحة فريوس كورونا خالؿ السنة ادلاضية أف ىناؾ ضرورة ملحة إلصالح نظاـ الرعاية الصحية يف اجلزائر ليكوف نظاماً 

 عاداًل ومنصفاً للجميع.
 كورونا: توقعات االقتصاد الجزائري في ظل تنامي جائحة   -4

 الصحية ظل األزمات يف احلديث التاريخ يف مسبوؽ غري اقتصاديا انكماشا 2020 عاـ االقتصاد العادلي يف شهد
 العادلي اإلصبايل الناتج تراجع عنو الذي نتج -19 كوفيد وباء انتشار نتيجة العامل عاشها اليت واالجتماعية واالقتصادية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
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 دبا كامل بدواـ وظيفة مليوف 255 حوايل إىل العامل أضلاء يف صبيع التوظيف ئرخسا وصلت فيما ادلائة، يف  3.5 بنسبة
 توفر ، مع2019عاـ  بنهاية ادلسجلة بادلستويات مقارنة العادلية العمل ساعات يف يف ادلائة 8.8 بنسبة اطلفاضا ؽلثل

 2021 خالؿ عامي العادلي القتصادل التدرغلي بالتعايف اآلماؿ انتعشت ، 2020عام بنهاية للفريوس اللقاحات ادلرادة
، صفحة 2021)صندوؽ النقد العريب، أبريل  التوايل على ادلائة يف 3.8 و 4.5 بنحو يقدر ظلو دلعدؿ وتسجيلو ، 2022و

 ؛(03

 يف برميل مليوف 5.8 بنحو النفط على الطلب ارتفاع ادلتوقع من أنو إىل يف أسواؽ النفط الدولية التقديرات تشري
 باتفاؽ العمل استمرار جانب إىل ما سيعمل وىو االقتصادية لألنشطة ادلرتقب التعايف يدعم دبا 2021 عاـ خالؿ اليـو

 الدولية؛ األسواؽ يف زيادة أسعاره على النفطي اإلنتاج كميات خلفض "+أوبك"

 من دوؿ ربأك عدد وقتها يتمكن عندما 2022 عاـ ّناية حىت 19 -كوفيد لوباء االقتصادي األثُر ومع استمرار
 عن إجراءات التخلي يف الدوؿ عندىا وتبدأ ادلرض، ووفيات اإلصابة مستويات وتنخفض اللقاحات، إىل النفاذ من العامل

 عندىا عدد وتتمكن واخلدمات للسلع الدولية التجارة وحركة االقتصادي النشاط سيدعم ما وىو االجتماعي التباعد
 ؛ فبالنسبة 2019 عاـ بنهاية ادلسجلة الناتج دلستويات والعودة للوباء السلبية اتالتداعي ذباوز من العامل دوؿ من متزايد

 دبا2022 و 2021ي عام خالؿ ادلائة يف3.8 و 4.6 بنسبة العادلي االقتصاد ظلو ادلتوقع العادلي فمن االقتصاد ظلو دلسارات
 السياسات االقتصادية واستمرار التلقيح، عمليات تواصل مع الدولية التجارة وحركة االقتصادية األنشطة ربسن يعكس
 األكثر القطاعات االقتصادية ضلو البلداف بعض يف االقتصادية ادلوارد ربوؿ يف والسرعة االقتصادي، للتعايف الداعمة

 ؛(04، صفحة 2021)صندوؽ النقد العريب، أبريل  الوباء مع التعامل يف ديناميكية

 بعض أو السلعية التجارة مستوى على سواء الدولية التجارة حركة تعايف وقعادلت الدولية فمن أما بالنسبة للتجارة
 عاـ يف التوقع أفق ّناية حىت الدولية التجارة تدفقات يف ادلسجل النمو تقود أف ادلتوقع من اليت ذبارة اخلدمات أنشطة

 ادلزيد ضلو التوجو من ادلزيد من ذلك يفرضو وما االجتماعي التباعد إجراءات الستمرار الكبري االحتماؿ  ظليف  2022
التوترات  باستمرار التوقع أفق خالؿ مقيدة الدولية التجارة مسارات ستبقى ذلك رغم، و اإللكًتونية التجارة من عمليات

ألبرز  ادلتوقع القوي التعايف من اخلصوص وجو على العربية الدوؿ تستفيد سوؼ، و الكربى االقتصادات بني ما التجارية
 يف 8.3ة بنسب ظلوىا ادلتوقع من اليت اآلسيوية الصاعدة االقتصادات وباقي بالصني يتعلق فيما السيما التجاريني الشركاء

 صادرات الدوؿ من ادلائة يف 56 ضلو اجملموعة ىذه تستوعب حيث ،2022ـ عا يف ادلائة يف5.9 و 2021 عاـ يف ادلائة
 ؛(03، صفحة 2021)صندوؽ النقد العريب، أبريل العربية 

 باتفاؽ العمل استمرار ظل ويف العادلي االقتصادي النشاط توقعات وفق ادلتوقع للنفط فمن العادلية أما األسعار
 مقارنة ادلعروض مستويات يف أقل زيادة يقابلها الطلب مستويات يف زيادة للنفط العادلية األسواؽ تشهد أف "+أوبك"
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 55و 51 حوؿ يدور مستوى إىل للنفط العادلية األسعار ارتفاع ضوئو يف يتوقع ما وىو األزمة، قبل بادلستويات ادلسجلة
 تدعم أف للنفط العادلية األسعار مستويات يف ادلتوقعة الزيادة شأف ، ومن2022و 2021 عامي خالؿ والر للربميلد

صدرة العربية اقتصادات الدوؿ
ُ
 مقارنة منها يدالعد موازنات تعادؿ أسعار مستويات ارتفاع ظل يف وخاصة للنفط ادل

 ادلتوقعة النفطية اإليرادات حجم من نسبيا "+أوبك اتفاؽ" إطار يف االلتزاـ سيحد فيما النفط، ألسعار بادلستويات الفعلية
 موازنات على سلبا السعرية الزيادة ىذه تؤثر سوؼ ادلقابل يف . 2022 عاـ من األوؿ الربع أو 2021 خالؿ عاـ سواء
 إىل للنفط العادلية لألسعار التلقائي التمرير آلية إىل بعد تنتقل مل اليت تلك خاصة للنفط دلستوردةا العربية من الدوؿ عدد

 السنوات خالؿ بالفعل قامت اليت الدوؿ يف لألسعار العاـ ادلستوى على وقتيا الزيادة تلك ستنعكس فيما األسواؽ احمللية،
الدعم  نظم إصالحات سياؽ يف احمللية األسواؽ إىل للنفط العادلية ألسعارا يف للتغريات التلقائي التمرير آلية ادلاضية بتبين

 ؛(03، صفحة 2021)صندوؽ النقد العريب، أبريل  السلعي 

، وتعتمد استدامتو بشكل 2021تشري التوقعات االقتصادية للجزائر إىل ربقيق تعاٍؼ يتسم باذلشاشة خالؿ عاـ 
ادية لتعزيز النمو يف القطاع اخلاص، فراًل عن استعادة التوازنات يف مفصلي على تسريع وترية اإلصالحات االقتص

، ليصل إىل 2022يف  %2.5و 2021يف  %3.7ع أف ينمو إصبايل الناتج احمللي بنسبة من ادلتوق االقتصاد الكلي.
، فمن ادلتوقع 2021وبينما يُتوقع لالقتصاد اجلزائري االستفادة من انتعاش إنتاج الغاز يف  مستويات ما قبل جائحة كورونا.

 الوقت نفسو، ستظل متطلبات ادلالية العامة أيرًا أف يتسم االنتعاش يف القطاعات غري النفطية بالتباطؤ والتدرج. ويف
من إصبايل الناتج احمللي على التوايل، شلا يستلـز العودة إىل  %10و %18والتمويل اخلارجي كبرية، ومن ادلتوقع أف تبلغ 

ىن، مع التمويل عن طريق البنك ادلركزي لتمويل العجز يف ادلالية العامة ومواصلة سياسات ضغط الواردات إىل احلد األد
 .(2-1، الصفحات 2021)ادلرصد االقتصادي للجزائر، ربيع  توقع ادلزيد من االطلفاض يف سعر صرؼ الدينار اجلزائري

  خاتمة:ال -5
حاولنا من خالؿ دراستنا ىذه تبياف مدى عمق وحدة جائحة كورونا، وتواصل اإلجراءات ادلتخذة للحد منها، 

واالقتصادية واالجتماعية. فلقد زادت خطورة ىذا الفريوس وأدخل العامل يف وتراعف آثار اجلائحة على النواحي الصحية 
أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية تفاقمت نتائجها الوخيمة يف ظرؼ قصري جدا، شلا أدى إىل تباطؤ معدالت النمو 

ولية. واجلزائر كغريىا من دوؿ االقتصادي، وأدخل دوؿ العامل يف دائرة الركود العادلي بفعل تأثريىا على حركة التجارة الد
 نواحي احلياة، تأثريات جائحة كورونا مشلت سلتلفالعامل مل تسلم من ىذه اجلائحة، كما خلصت ىذه الدراسة إىل أف 

 إىل تررر العديد من القطاعات االقتصادية، سواء على ادلستوى الدويل أو على مستوى االقتصاد اجلزائري؛مؤدية 

 كل العامل، اذبهت دوؿ اقتصاديات على كورونا فريوس انتشار ادلستمر لتأثريات ميالتنا ظل يفكما أنو و 
 اجلزئي حلاالت اإلغالؽ الكلي أو حوؿ التخفيف أساسا سبحورت متطابقة، تكوف تكاد حلوؿ تقدًن إىل احلكومات
خاصة. فاجلزائر  صناديق اءوإنش استثنائية قروض منح الرريبية ادلؤقتة، التحويالت االجتماعية، اإلعفاءات لألنشطة،

https://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/publication/algeria-economic-monitor-spring-2021-accelerating-reforms-to-protect-the-algerian-economy
https://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/publication/algeria-economic-monitor-spring-2021-accelerating-reforms-to-protect-the-algerian-economy
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اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي اليت  خالؿ خطة من واجتماعيا اقتصاديا صحيا، الوباء انتشار دبحاصرة اىتمت اجلزائر
 ؛مت ازباذىا

اال  19-يتميز باذلشاشة والتبعية للخارج، وما أزمة كوفيد  نقوؿ يف األخري أف االقتصاد اجلزائريإال أنو ؽلكن أف 
اد من تعميق ىذه اآلثار، لكن تشري كل ادلؤشرات أنو يف حالة استمرار ىذا الوباء وعدـ اغلاد لقاح فعاؿ، فإف سبب ز 

 االقتصاد اجلزائري سوؼ يعرؼ وضعية صعبة وكارثية، واليت تتمثل يف ارتفاع معدالت البطالة والترخم يف آف واحد. 

 :قائمة المراجع -6
 -، أبو ظيبت االقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربيةالتداعيا(، 2020الوليد أضبد طلحة، ) -1

 اإلمارات، صندوؽ النقد العريب؛
تقرير حول تطورات األوضاع البترولية العالمية في ظل OAPEC( ،2020 ،)منظمة األقطار العربية ادلصدرة للبًتوؿ  -2

 .OAPEC ، الكويت، COVID19 جائحة فيروس كورونا المستجد
ومكافحتو،  11(، ادلترمن التدابري الوقائية من انتشار فريوس كورونا كوفيد 2020)مارس  61-20التنفيذي رقم ادلرسـو  -3

 ؛15اجلريدة الرمسية، العدد 
 (؛ السعودية؛COVID 19) تداعيات انتشار فيروس كورونا(، 2020كابيتاؿ إتقاف، ) -4
، دراسات خاصة غري دورية عن ما بعد كورونامالمح جديدة لالقتصاد العالمي في مرحلة (، 2020علي صالح، ) -5

 ادلستقبل لألحباث والدراسات ادلتقدمة، العدد الرابع، أبو ظيب، اإلمارات العربية ادلتحدة؛
:ماذا يفعل الصندوق لمساعدة البلدان  19-"صندوق النقد الدولي في مواجهة جائحة كوفيد صندوؽ النقد الدويل: -6

 ؛2020أفريل  16، أثناء أزمة فيروس كورونا؟"
 ،2020 لعاـ الدويل للبنك السنوي "، التقريرالبلدان في أوقات لم يسبق لها مثيل"دعم  (، 2020، )البنك الدويل -7
 ؛آفاق االقتصاد العالمي(، 2021صندوؽ النقد الدويل، ) -8
 الدويل؛ ، البنك2121تسريع اإلصالحات لحماية االقتصاد الجزائري (،2021ربيع ، )ادلرصد االقتصادي للجزائر -9

 ؛2121 تقرير آفاق االقتصاد العربي(، 2021أبريل، )صندوؽ النقد العريب -11
تعديل نماذج األعمال لدعم المشاريع الغذائية خالل فترة تفشي جائحة كوفيد "  (،2021، )منظمة األغذية والزراعة -11
  ؛https://www.fao.org/3/ca8996ar/CA8996AR.pdfروما، إيطاليا،  ،الفاومنشورات  "،19–

12- Richard Baldwin & Beatrice Weder di Mauro. March 2020, Economics in the time of COVID-19. 
London .Centre for Economic Policy Research. 
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Reseach services, Wachington- USA. 

14- Espitia, A., Mattoo, A., Rocha, N., Ruta, M., & Winkler, D. (2020, 01 18). Trade and Covid-19: 

Lessons from the first wav. Consulté le 02 18, 2021, sur VoxEU eBook: https://voxeu.org/article/trade-

and-covid-19-lessons-first-wave 

15- Hughes, M. (2020, 05 05). Evolving eating habits as a result of COVID-19. (R. P. Ltd, Éd.) 

Brasted, Kent, new food magazine, United Kingdom. 

16- husain, a. (2020). coronavirus pandemic: effects, prevention & management. india: the readers 

paradise. 



  حيحيزلمد مدازلمد مداد. د. 

 
117 

17- husain, a. (2020). coronavirus pandemic: effects, prevention & management. india: the readers 

paradise. 

18- Muscogiuri, G, Barrea, L, Savastano, S, & al, e. (2020). Nutritional recommendations for 

CoVID-19 quarantine. European Journal of Clinical Nutrition (74). 

19- World Bank Group (2020). Commodity Markets Outlook, April (pp. 1-100). Washington, DC: 

World Bank. 

 المواقع اإللكترونية:
 :01/09/2021تصفح بتاريخ:  ،وس كورونا، منظمة الصحة العادليةري ف -21

 https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus/coronavirus 

قسم "، 19-ما ارتفاع أسعار المواد الغذائية "ظرفي" وسببه تداعيات جائحة كوفيد(، "2021، )دعاء العتـو -21
، على ادلوقع 24/11/2021، مت تصفحو بتاريخ: 2021 سبتمرب 16 مقاؿ مدرج على موقع االقتصادي بتاريخ: االقتصاد،

 .https://www.aps.dz/ar/economie/112563-19: االلكًتوين التايل

  :12/09/2021تصفح بتاريخ:  ، (2021منظمة العمل الدولية ) -22
https://www.ilo.org/global/about-the ilo/newsroom/news 

  :12/09/2021تصفح بتاريخ:  ، (2021اجلزائر )جويلية  بنك -23
 https://www.bank-of-algeria.dz/html/communique.htm 

 

https://e3arabi.com/author/doaa-otoum/
https://e3arabi.com/author/doaa-otoum/
https://www.aps.dz/ar/economie/112563-19


 91الآاثر الإقتصادية لصدمة جاحئة كوفيد : احملوراخلامس

      عىل الإقتصاد اجلزائري )المنو، التضخم، البطاةل، الفقر(

 131 - 118ص 

 كتاب جامعي حول:

س تقرار الإقتصاد اجلزائري"91"صدمة جاحئة كوفيد   ، واثرها عىل اإ

 

 
118 
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 Résumé:  

La pandémie du COVID 19 a provoqué un bouleversement économique mondial, 

l’Algérie n’a pas échappé à cette crise sanitaire. Ainsi, l’objet de notre recherche est de 

déterminer les conséquences de cette pandémie sur l’économie Algérienne, notamment 

sur ses différents secteurs dont le transport ,l’emploi , l’énergie et le commerce .La 

présente recherche est basée sur une étude descriptive argumentée par quelques 

chiffres et tableaux .Les résultats les plus importants  de ce travail sont que les pertes 

financières sont très élevées dans le transport aérien, une baisse de consommation 

accompagnée d’une réduction budgétaire énergétique est enregistrée et enfin  un 

déficit de la balance commerciale apparait suivi d’une baisse de croissance  

économique. 

Mots clés: COVID 19, consommation, croissance économique, mesures .  

Jel Classification Codes: D14, E44, H50,I18,Q18. 

 

    ABSTRACT: 

The COVID 19 pandemic has caused global economic upheaval; Algeria has not 

escaped this health crisis; thus the object of our research is to determine the 

consequences of this pandemic on the Algerian economy; in particular on its various 

sectors including transport, employment, energy and trade. This research is based on a 

study description argued by a few figures and tables. The most important results of this 

work are that financial losses are very high in air transport, a drop in consumption 

accompanied by a reduction in energy budget is recorded and a finally a deficit in the 

trade balance appears followed by a decline in economic growth. 

KEY WORDS: COVID 19, consumption, economic growth, measures .  

Jel Classification: D14, E44, H50,I18,Q18 
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1.Introduction:  

       Le monde entier souffre depuis 2020 d’une épidémie sanitaire liée au COVID 19, 

cette dernière a engendré un blocage économique mondial qui a conduit tous les pays 

vers un comportement unique (confinement, port des bavettes, distanciation sociale 

etc...) . L’épidémie du COVID 19 a débuté en chine avant de se propager au niveau 

international, ce qui a obligé de prendre des mesures sanitaires très strictes, cela dit les 

pays du monde ont des moyens et des capacités différentes les uns des autres quant 

aux dispositions sanitaires et financières. C’est dans ce cadre de recherche que notre 

travail a été élaboré, ceci afin de déterminer la position économique de l’Algérie face à 

cette pandémie, l’objet de notre travail est de traiter l’impact du COVID 19 sur notre 

économie en présentant une « Etude analytique de l’impact de la pandémie du 

COVID 19 et de ses répercussions sur l’économie algérienne. », cette thématique de 

recherche est en rapport avec l’axe 05 de ce livre collectif portant sur « Les 

conséquences économiques de la pandémie du COVID19 (Développement, 

inflation, chômage, pauvreté) ». Notre recherche sera argumentée par quelques 

tableaux et des chiffres explicatifs de la situation du COVID 19 en Algérie et de ses 

effets économiques.  

         Notre problématique est comme suit :    

-Comment s’est faite l’évolution de la pandémie du COVID 19 en Algérie ? et Quelles 

sont ses répercussions sur les différents secteurs de l’économie Algérienne ? 

        Pour réponde à notre problématique nous expliquerons tout d’abord le 

développement de la pandémie du COVID 19 dans le monde, pour traiter par la suite 

sa propagation en Algérie puis son impact sur l’économie algérienne et notamment sur 

différents niveaux (transport, emploi, énergie, balance commerciale, croissance 

économique), nous terminerons enfin par les mesures prises par l’Algérie à l’égard du 

COVID 19.  Notre hypothèse principale est la suivante : 

« La pandémie du COVID 19 a engendré un déséquilibre économique perceptible dans 

plusieurs secteurs Algériens ». 

       Nos sous hypothèses quant à elles sont les suivantes : 

Hypothèse 01 :« La pandémie du COVID 19 a engendré des pertes financières 

considérable dans le secteur du transport Algérien ». 

Hypothèse 02 : « La pandémie du COVID 19 a obligé le secteur algérien de l’énergie 

à réduire son budget énergétique annuel ». 

Hypothèse 03 :« La pandémie du COVID 19 a provoqué un déficit de la balance 

commerciale liée à la baisse des investissements publics en Algérie ». 

 

Hypothèse 04 : « La pandémie du COVID 19 a fait baisser la croissance économique 

liée au prix du pétrole et aux investissements publics en Algérie ». 

      Plusieurs recherches antérieures ont été faites dans ce domaine parmi elles : 

-BOUDEDJA Karima, KADI Mohamed et autres, “L’après COVID 19 : Une 

économie ouverte et durable seule possibilité pour juguler l’impact de la pandémie”, 

Les cahiers du CREAD , Centre de recherche en économie appliquée et 

développement , 2020, cette recherche conclue que les conséquences de cette 
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pandémie ont surtout touché les populations à revenu modeste , puisés le plus souvent 

dans l’économie informelle. 

- BENAMIROUCHE  Hicham, DJEDAAN Nour El islem, “Alliances et conflits sur le 

marché mondial de pétrole post-COVID 19: Quel positionnement pour l’Algérie”, Les 

cahiers du CREAD , Centre de recherche en économie appliquée et développement , 

2020, les résultats les plus importants de cette recherche sont que l’Algérie se trouve 

dans une position faible comparativement aux autres acteurs. Son intérêt résidera 

particulièrement dans le maintien de l’existence de l’OPEP et la persistance de 

l’accord OPEP. L’élargissement des investissements vers la pétrochimie, les fuels 

alternatifs et les pistes stratégiques à explorer à court terme. 

-FOUGHALI  Esma ,TAMINE Rachid , “ L’impact  socioéconomique du risque 

pandémique  sur le commerce  à travers l’approche  CINDYNIQUES , cas de 

CONSTANTINE ”, Les cahiers du CREAD , Centre de recherche en économie 

appliquée et développement , 2020, l’enquête de terrain par le biais de l’observation 

directe et les entretiens, relève des correspondances, que ce soient directes ou 

indirectes entre les trois acteurs principaux liés à la thématique. Il s’avère ainsi que le 

commerce est capable non seulement de s’adapter aux différentes circonstances des 

décisions politiques, mais aussi de reconfigurer l’espace urbain. Les sciences de 

dangers ont apporté une meilleure compréhension des stratégies d’acteurs et nous ont 

permis de préciser leurs hyperespaces.   

-MENNA Khaled, MEHIBEL Samer, “ La crise COVID 19 amorce t’elle une nouvelle 

tentative  de réformes économiques en Algérie”, Les cahiers du CREAD , Centre de 

recherche en économie appliquée et développement , 2020, selon cette étude, la 

pandémie a révélé des secteurs qui ont bien réagi à cette crise. D’autres secteurs ont 

montré un potentiel réel qui doit être valorisé (recherche scientifique, par exemple). 

Des secteurs restent à la traine et souffrent d’un déséquilibre chronique et la Covid-19 

n’a fait qu’aggraver leur situation. 

       Notre recherche s’intéresse également au COVID 19, la valeur ajoutée de notre 

travail est de détecter les effets de cette pandémie par rapport a plusieurs secteurs 

algériens dont le transport , l’emploi ,l’énergie , mais aussi son impact sur la balance 

commerciale et la croissance économique . 

2. Développement du COVID 19 dans le monde :   

     En fin 2019 , une nouvelle maladie à coronavirus, le Sars-Cov-2, ensuite 

dénommé Covid-19, est apparue à Wuhan en Chine. Le virus serait passé de la 

chauve-souris à l'homme, peut-être par l'entremise d'un hôte intermédiaire qui pourrait 

être le pangolin, mais cela reste discuté. La Chine, suivie par L'OMS, a tardé à 

reconnaître la réalité épidémique et à y réagir. Ainsi, lorsque, le 31 décembre 2019, les 

autorités taïwanaises avertissent l'OMS des dangers du virus qui se transmet très 

facilement, la direction de l’OMS conteste la gravité de la situation et se fait le porte- 

parole de Chine. Le 14 janvier, un tweet de l'OMS nie le fait que le virus soit 

contagieux entre les hommes. La pandémie, qui en a résulté, est donc restée longtemps 

invisible dans les différents pays touchés, d'Asie comme d'Europe, qui l'ont 

généralement détectée avec plusieurs semaines de retard. Le 30 janvier, le directeur de 

l'OMS, Tedros Ghebreyesus, se déplace en Chine où il affirme que la situation est sous 
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contrôle et félicite les autorités chinoises pour leur travail (sic). Il déconseille aussi 

toute restriction concernant les déplacements et les voyages alors que Taiwan est déjà 

fermé sous contrôle depuis un mois. Toutefois, ce même jour, le 30 janvier 2020, 

l'OMS a déclenché, pour la sixième fois, « l'urgence de santé publique de portée 

internationale » (USPPI). Mais l'OMS attend le 11 mars 2020 pour déclarer l'épidémie 

pandémie. Auparavant la gravité du coronavirus Covid-1950 a été très souvent sous-

estimée au début de sa propagation. Qualifiée souvent de « grippette », lors de sa 

détection dans un pays, il s'avère aujourd'hui que cette maladie peut entraîner des 

complications beaucoup plus graves
 
et fréquentes que la grippe saisonnière, et son 

virus serait dix fois plus mortel que celui de la grippe (0,1 %). L'homme est d'autant 

plus sensible à cette épidémie qu'il n'est pas naturellement immunisé contre ce 

nouveau virus que son organisme n'a jamais rencontré. Son taux de létalité varie 

largement d'un pays à l'autre, de 0,8 % en Corée du Sud à 9,3 % en Italie, mais à 

l'échelle mondiale, l’OMS l'estime à 3,4 %. Ces différences de létalité pourraient 

s’expliquer par des situations de vulnérabilité différentes selon les pays, en considérant 

également les facteurs de risque que sont le diabète, l'hypertension ou l'obésité. 

(UNCTAD, 2020, p321) 

Le nombre de victimes que cette pandémie est susceptible de faire est très difficile 

à estimer car ses manifestations sont pluriformes, de la forme asymptomatique qui 

passe totalement inaperçue, à une forme pulmonaire sévère qui nécessite de placer les 

victimes sous respirateur
. . 

Les premières enquêtes par sondage révèlent que la 

proportion de personnes touchées par le virus ne dépasserait guère les 10 %, c'est-à- 

dire six fois moins que le seuil permettant d'atteindre une immunité collective, seuil 

estimé à, au moins, 60 %.Quoi qu'il en soit, en dépit de la forte contagiosité et sa 

létalité importante, et sans doute grâce à la mise en place du confinement et des 

mesures barrières, il semble que cette épidémie ait été contenue, en termes de 

mortalité, au moins jusqu'à maintenant, au niveau de celle des grippes saisonnières. 

Ainsi, en France, au 26 avril, près de 23 000 personnes sont mortes du Covid-19 et 

plus de 205 000 dans le monde
 
. On estime l'excès de mortalité attribuable à la grippe 

saisonnière à 10 000 à 15 000 décès en France, 290 000 à 650 000 à travers le monde. 

Quel va être le devenir de cette épidémie, il est encore trop tôt pour le dire, mais elle 

aura réussi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à provoquer le 

confinement de plus de la moitié de la population mondiale, ce qui entraîne la plus 

grande récession économique observée en temps de paix. Sur le plan scientifique, nous 

sommes face à une maladie que l’on découvre chaque jour un peu plus et pour laquelle 

il n'y a aujourd'hui ni traitement ni vaccin. De nombreuses questions se posent, 

notamment, sur la durée de l'immunité que le virus confère et qui pourrait ne pas 

excéder plus d'un ou deux ans, comme dans le cas des autres coronavirus, et même sur 

son existence, et ce d'autant plus que des cas de plus en plus nombreux de réactivations 

virales, voire de récidives après une première infection, sont observés chez des patients 

guéris. Sur le plan de l'organisation sanitaire, cette pandémie aurait mis en évidence 

l'état d'impréparation de la plupart des pays en dépit de tous les plans établis
56

, rédigés 

mais pas, ou mal, mis en œuvre. La France en constitue un exemple frappant avec des 

définitions de doctrine, prises de concert avec les autorités sanitaires, qui n’étaient 

dictées que par des besoins de gestion de la pénurie et donc de cacher l'état réel de la 

situation, les exemples de « l'utilité discutée des masques » et des tests PCR sont là 

pour nous le rappeler. (UNCTAD, 2020, p321) 



  EEttuuddee  aannaallyyttiiqquuee  ddee  ll’’iimmppaacctt  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  CCOOVVIIDD  1199  eett  ddee  sseess  
rrééppeerrccuussssiioonnss  ssuurr  ll’’ééccoonnoommiiee  aallggéérriieennnnee..    

 
122 

Une autre révélation de cette crise sanitaire c'est le niveau de dépendance extrême 

des pays, non seulement européens, à l'égard de la Chine et de l'Inde, pour les 

médicaments et principes actifs, mais également pour l’ensemble des produits 

sanitaires nécessaires en cas d'épidémie (masques, réactifs et écouvillons pour les 

tests,...).  (Sardon, 2020,p23-28) 

3. La propagation du COVID 19 en Algérie : 

La maladie de la COVID 19 s'est transformée en pandémie au bout de quelques 

mois. Plusieurs organismes, dont l'OMS, avaient prédit une propagation rapide et un 

nombre de décès important. L'impact sur la mobilité et le travail a également été 

anticipé en raison des mesures de confinement. Si des mesures de soutien ont été 

instaurées dans plusieurs pays du monde pour les travailleurs formels, ceux qui 

exercent des activités informelles, notamment dans les pays en développement, sont 

ceux qui sont le plus touchés par cette cessation inattendue de leur activité. 

La propagation de la COVID-19 a fait l'objet d'un article réalisé par Issam Malki. Il 

a travaillé sur l'estimation de la propagation de la maladie en Algérie et en Chine. 

L’étude conclut qu'il est difficile de faire des prévisions de propagation de la maladie 

de la COVID19, car cela dépend de la forme et des spécifications du modèle 

statistique. Un autre type de modèle rend difficile les prévisions concernant cette 

maladie, c'est le modèle socioculturel qui se traduit par les perceptions des populations 

par rapport à la maladie et à sa propagation. Idres Lahna et al ont démontré que la 

mobilité, pendant le confinement a été affectée par la perception des algériens sur la 

maladie et sa dangerosité. Les auteurs ont effectué une simulation, afin d'examiner 

l'impact de la mobilité et le respect des mesures de précaution après le dé confinement 

sur le risque d'une nouvelle propagation. Cherabi et al reviennent sur l'impact du 

confinement et de la limitation de la mobilité sur les revenus des ménages. Il s'avère 

que la majorité des ménages n'étaient pas préparés à supporter financièrement cette 

mesure, et qu'ils ressentiraient ainsi le stress financier pour chaque jour supplémentaire 

de confinement. L'une des explications majeures à cette situation de fragilité financière 

est donnée par Bennihi et Bouriche. Ils se sont intéressés à l’interaction entre la 

pandémie de la COVID-19 et l'économie informelle, ainsi que son impact sur 

l’économie algérienne. Il a été constaté que la politique du confinement optimal a fait 

passer la récession de 2.15% à 7.87%. Les résultats soulignent aussi l'importance de la 

prise en compte de l'économie informelle lors de l'analyse de l'interaction entre la 

pandémie du COVID19 et l'économie. Cela soulève la question des travailleurs dans la 

sphère informelle, qui sont les plus vulnérables à ce choc, parce qu'ils n'ont pas 

d'autres sources de revenus. (Boudjedja & Kadi, 2020,p17-19) 

Le secteur de la santé en Algérie a été mis sous les projecteurs à l'occasion de cette 

pandémie, mais c'est là encore un secteur dont les insuffisances sont soulignées par les 

observateurs de tous bords et les chercheurs spécialisés Des irrégularités dans le 

traitement sanitaire sont régulièrement soulignées par les citoyens, mais aussi les 

praticiens dans les réseaux sociaux et la presse. Pourtant l'Algérie possède un système 

sanitaire public, qui garantit les soins gratuits à tous les citoyens. Ce qui est remis en 

cause c'est justement la qualité de ces soins et le manque de moyens criard dans les 

services hospitaliers. A cela s'ajoute les limites de la sécurité sociale, dont les services 
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sont jugés inadaptés et limités : des médicaments vitaux non remboursés et des 

examens médicaux remboursés à des tarifs loin de refléter les prix pratiqués. 

La réforme du système de santé s'impose du fait, que l'organisation actuelle a 

atteint ses limites et que le statu quo peut rapidement conduire à des dérives 

insurmontables. La réforme du système de santé Algérien doit tenir compte du 

caractère social des services, des coûts réels des actes médicaux, de la qualité de la 

prise en charge qui sauvegarde la dignité de l'humain et la modernisation des 

techniques de soins suivant les développements observés dans le domaine de la 

médecine. Ajoutant le rôle complémentaire, que doit jouer le secteur privé dans le 

cadre d'un seule système Algérien de santé, régit avec les mêmes lois et règles. Le 

COVID-19 n'est sans doute pas la dernière pandémie que connaîtra le monde, il est 

donc nécessaire de préparer le système de santé algérien à cette éventualité, en 

garantissant une offre de soins de qualité et un approvisionnement en médicaments et 

en équipements sécurisés. Là encore les populations vulnérables doivent pouvoir 

bénéficier de mesures adaptées. (Boudjedja & Kadi, 2020,p21-22) 

4.L’impact du COVID 19 sur l’économie Algérienne : 

      L’objet de ce point est d’étudier l’impact du COVID 19 sur les différents secteurs 

et leviers économiques. 

4.1. L’impact du COVID 19 sur le secteur du transport aérien en Algérie : 

  Le secteur des transports est aussi un secteur fortement touché par la pandémie de 

la COVID19. Le transport aérien a dû s'arrêter pour limiter la propagation de la 

maladie. Touat et Tabani ont examiné les répercussions et les pertes subies par le 

secteur de Transport aérien en Algérie, comparativement à certains pays du monde, 

après la fermeture des frontières suite à la propagation du coronavirus au début de 

l'année 2020.  

Les résultats de l’étude montrent que la compagnie nationale "Air Algérie" a 

estimé ses pertes à plus de 320 millions de dollars, ce chiffre vient s'ajouter aux pertes 

régulières de l'entreprise depuis plusieurs années , ce qui confirme notre première 

sous hypothèse indiquant que « La pandémie du COVID 19 a engendré des pertes 

financières considérable dans le secteur du transport Algérien ».L'étude 

précédente prévoit aussi que, la durée de la reprise du secteur de l'aviation sera longue, 

compte tenu de la réticence attendue à voyager et l'augmentation prévue du coût des 

billets avion. Ceci nécessite une restructuration du marché Algérien du transport 

aérien. (Boudjedja & Kadi, 2020,p21) 

4.2. L’impact du COVID 19 sur le secteur l’emploi en Algérie : 

Les entreprises, notamment les PME ont été les premières à subir les conséquences 

de la pandémie, notamment le confinement. Elles sont dues s'adapter en mettant en 

place des mesures de télétravail ou des mesures de distanciation sociale. Dans les pays 

affectés par la crise, les PME ont fait face à la baisse de leur activité en raison de la 

baisse des commandes. La consommation ayant baissée et complètement changé 

durant la période de confinement. Les changements chez les consommateurs, durant le 

confinement peuvent aussi avoir un impact sur les activités commerciales. En effet des 

études ont montré que les consommateurs ont eu tendance à consommer moins mais 

mieux et à privilégier les circuits courts. L'article de Abdelkader Kadri a pour objet 
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l'analyse des conséquences économiques de la pandémie de la COVID 19 sur les 

entreprises algériennes, et l'adaptation des facilités qui leur sont accordées dans le 

cadre des aides destinées à pallier le manque de liquidités. L'étude a révélé que, le 

traitement comptable approprié et les exemptions accordées sont réparties sur le reste 

de la période de location. De leur côté Foughali et Tamine, ont travaillé sur l'impact de 

la pandémie sur les activités commerciales dans la ville de Constantine. Les résultats 

montrent que les commerçants ont été capables de s'adapter aux différentes 

conséquences des décisions politiques, mais aussi à reconfigurer leur espace urbain. 

(Boudjedja & Kadi, 2020,p22) 

4.3 L’impact du COVID 19 sur le secteur de l’énergie en Algérie: 

           En 2020, Sonatrach a réduit son budget annuel et reporté les projets non urgents, en 

raison de la crise du COVID-19 et de ses retombées sur les marchés pétroliers , ce qui 

confirme notre deuxième sous hypothèse indiquant que « La pandémie du COVID 

19 a obligé le secteur algérien de l’énergie à réduire son budget énergétique 

annuel ». En parallèle, l'Algérie a finalisé la refonte en profondeur de la loi sur les 

hydrocarbures en novembre 2019, facilitant les investissements étrangers et baissant 

les taux d'imposition. En revanche, la loi maintient la règle 49/51 pour tout contrat 

dans le domaine des hydrocarbures, ainsi que les dispositions sur le contenu local.( 

Conseil de l’union européenne, 2020,p13) 

            L'Algérie dispose d'un potentiel considérable, mais peu exploité, dans le domaine 

des énergies renouvelables, notamment solaire et éolien. En février 2020, le nouveau 

gouvernement a revu les objectifs de développement des énergies renouvelables à 15 

000 MW à l’horizon 2035, dont 4 000 MW d’ici 2024.  (Union africaine,2020,p22) 

4.4 L’impact du COVID 19 sur la balance commerciale en Algérie: 

     Par rapport à la balance commerciale, on prévoit en 2021 un déficit à l'intérieur 

d'un intervalle allant de -13,33% du PIB à 19,02% du PIB selon la valeur du taux de 

change USD/DA (130 DA ou 145 DA), et les prix du pétrole (30 USD ou 35 USD) et 

selon l'ampleur de la baisse des investissements publics entre 10% et 30% , comme 

présenté dans les scénarios  de la table 1. (Le systéme des nations unies en Algérie, 

2020 ,p11) 

Table 1 : Prévision de la balance commerciale pour 2021 

Balance commerciale (% PIB) 

Brent investissement public 
-10% -20% -30% 

35 USD -13,33% -13,40% -13,49% 

30 USD -15,47% -15,56% -15,66% 
  Source: Nations Unies , Rapport intitulé« Analyse rapide de l’impact socioéconomique  du COVID 19 

sur l’Algérie », Alger , juin 2020, p11. 

            

          Selon la table 1, les prévisions de 2021 reflètent un déficit de la balance 

commerciale perceptible dans la baisse des investissements publics ce qui confirme 

notre troisième sous hypothèse qui dit que « La pandémie du COVID 19 a 

provoqué un déficit de la balance commerciale liée à la baisse des investissements 

publics en Algérie ». 
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4.5. L’impact du COVID 19 sur la croissance économique en Algérie : 

     Selon ce modèle macro combiné sont présentés économétrique, la croissance 

économique devrait se situer en 2020 entre -4,48% (avec un baril à 35 $ et une 

réduction de l'investissement public de 10%) et -5,70% (avec un baril à 30$ et une 

réduction de l'investissement public de 30%) et ceci en fonction de l'évolution des prix 

du pétrole et du niveau d'investissement public , ceci fait l’objet de la table 2. (Le 

systéme des nations unies en Algérie, 2020 , p11) 

Table 2 : Tableau de la croissance de la demande et de la consommation en 2020. 

Croissance de la demande et de la consommation 2020 

Demande mondiale basée sur prévision du FMI -7.71% 

Consommation privée -0.72 % 

Consommation publique -1.60% 
Source: Le systéme des nations unies en algerie , « Analyse rapide de l’impact socioéconomique du 

COVID 19 sur l’Algerie » , Les nations unies en Algerie , Alger , juin 2020 , p10. 

      Le modèle est construit à partir des prévisions de demande et consommation 

mondiales (privée et publique) puis simule la réaction de l'économie à partir d'un 

double choc : un sur les prix du baril et un second sur la baisse de l'investissement 

public. Ce sont ces deux variables qui ont été choisies car ce sont celles qui tirent la 

croissance de l'Algérie et qui ont immédiatement réagi au choc du Covid-19. Le taux 

de croissance estimé avoisine les estimations du FMI qui prévoit une baisse de -5,2% 

pour le PIB réel (contre 2.4% initialement anticipé, soit une correction de -6,8%). Le 

rebond en 2021 est prévu à +6,2% selon le FMI, grâce à une forte croissance prévue 

dans le secteur des hydrocarbures (en repli de -18% en 2020 selon le FMI). Ceci 

confirme notre dernière sous hypothèse indiquant que « La pandémie du COVID 

19 a fait baisser la croissance économique liée au prix du pétrole et aux 

investissements publics en Algérie ».  

      Ceci montre la grande dépendance de l'Algérie au prix du baril et une relance 

relativement faible car la croissance nette sur 2020-2021 sera à peine de 1% et 

lorsqu'elle est rapportée à la croissance démographique (croissance réelle par habitant) 

la croissance devient négative. Selon le FMI, la croissance économique devrait en 

outre être affectée par une baisse de la consommation et de l'investissement, tant privé 

que public (baisse de 20% des dépenses d'équipement entérinée dans la loi de finances 

2020). En conséquence, la croissance hors-hydrocarbures pourrait également chuter à -

2,3% selon le FMI. (Le systéme des nations unies en Algérie, 2020 , p11) 

5. Mesures préventives prises par l’Algérie face au COVID 19 : 

        Dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs 

publics dans la gestion de la crise sanitaire, il a été décidé de : 

5.1. L’aménagement des horaires de confinement partiel de 23h00 au lendemain 

06h00 à partir du 09 jusqu’au 31 août 2020, appliqué à 29 wilayas :   

       (Boumerdes),Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, 

Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M'sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, 

Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, 
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Bejaia, Adrar, Laghouat, El Oued) avec autorisation des Walis de prendre toutes 

mesures qu'exige la situation sanitaire de leur wilaya, notamment l'instauration, la 

modification ou la modulation des horaires, de confinement à domicile partiel ou total 

ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de 

contamination. La levée de l'interdiction de la circulation routière des véhicules 

particuliers, de et vers les 29 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel. 

Avec prorogation de la mesure d'interdiction de la circulation du transport urbain 

collectif public et privé durant les week-ends, dans ces wilayas.  (Le systéme des 

nations unies en Algérie, 2020 ,p11) 

5.2. L'ouverture graduelle, progressive et contrôlée des mosquées, à partir du 15 

Août 2020 : 

       Dans le strict respect des protocoles sanitaires, liés à la prévention et à la 

protection contre la propagation de l'épidémie. 

5.2.1 Recherche et suivi des contacts : 

      La cellule de surveillance mise en place pour la riposte COVID-19 travaille sur 

une nouvelle plateforme électronique pour un suivi efficace des contacts sur le terrain. 

5.2.2 Laboratoire : 

      Trente (30) laboratoires disposent actuellement de capacités de confirmation 

diagnostique de COVID-19 en Algérie. En moyenne 2500 tests PCR sont réalisés par 

jour dans les 30 laboratoires sous la supervision de l'Institut Pasteur. 

5.2.3 Logistique : 

      Le Global Fund a réceptionné 5390 tests diagnostiques Gene Expert Cepheid au 

profit du Ministère de la Santé. 

      Une réunion de coordination "Supply Chain" avec la participation du MSPRH, des 

agences IOM, UNAIDS, UNICEF, UNDP, OMSOMS et l'agence de Consulting 

recrutée par OSL/HQ se tiendra online le Lundi 10 août à 14 :00 

5.2.4 Prise en charge des cas : 

       La prise en charge des cas se fait dans les structures hospitalières identifiées par le 

Ministère de la Santé. Depuis le 13 juillet 2020, des instructions ont été données pour 

dédier 60% des lits d'hôpitaux à la prise en charge des malades de COVID 19. 

        On note une augmentation du nombre de cas hospitalisés à partir du mois de juin 

2020 avec un taux d'occupation des lits dans les services d'hospitalisation qui est passé 

de 41,7% le 1
er 

juin 2020 à 69% le 1
er

 juillet 2020.
 
De plus on constate une 

augmentation du taux d'occupation des lits dédiés en services de réanimation, ce taux a 

pratiquement triplé depuis le début du mois de juin 2020, passant de 15,1% au 1
er

 juin 

2020 à 44% le 5 juillet 2020. (Le systéme des nations unies en Algérie, 2020 ,p11). 
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Table 3 : Suivi des indicateurs de prise en charge des cas de COVID-19 du 08 

Août 2020 en Algérie. 

 Nouveaux Cumul 

Patients guéris sortis des Hôpitaux 416 24 083 

Patients hospitalisés dans les services 

dédiés au COVID-19 dans le 24heures 227  

Patients hospitalisés en soins intensifs 

sous assistance respiratoire 
ND* 62 

Lits de réanimation disponibles  920 
Source: Le systéme des nations unies en algerie , « Analyse rapide de l’impact socioéconomique du 

COVID 19 sur l’Algerie » , Les nations unies en Algerie , Alger , juin 2020, p11. 

5.3 Limitation Des Rassemblements : 

     Le 10 Mars ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid, annonce les instructions 

de la République Abdelmadjid Tebboune, sur l'interdiction des rassemblements 

Sportifs, culturels, politiques, salons et foires. Ainsi que, les matchs de football se 

dérouleront sans public. 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans l'après-midi du 12 

mars 2020, a ordonné la fermeture de toutes les écoles (trois cycles d'enseignement : 

primaire, moyen et secondaire), les universités, les centres de formation 

professionnelle, ainsi que tous les établissements d'enseignement, à compter du 12 

mars jusqu'à la fin des vacances du printemps le 5 avril, à l'exception des facultés où se 

déroulent des examens de rattrapages
 
. 

Le 17 mars 2020, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a ordonné, la 

fermeture de toutes les mosquées et les lieux de culte sur le territoire algérien et la 

suspension de toutes les prières collectives jusqu'à nouvel ordre. L'appel à la prière est 

cependant maintenu
 
.Le 19 mars, de nouvelles mesures sanitaires ont été prises par le 

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une réunion 

complémentaire à la séance de travail du 17 mars, ordonné la suspension de tous les 

moyens de transport en commun publics et privés à l'intérieur des villes et inter-wilaya 

ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation de 50 % des employés avec maintien 

du salaire, la démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âge et 

la fermeture temporaire des Cafés et restaurants dans les grandes villes. Ces mesures 

s'appliqueront du 22 mars au 4 avril, prolongeâmes en fonction de la situation
 
.Le 30 

mars, le ministère de l'Éducation nationale annonce la prolongation des vacances 

scolaires de printemps au 19 avril 2020. (Le systéme des nations unies en Algérie, 

2020 ,p11) 

5.4 Restrictions de voyage : 

Le 3 février 2020, la compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce la 

suspension de ses vols vers la Chine en raison de l'épidémie du Covid-19. Le 9 mars, 

Air Algérie suspend temporairement ses vols à destination de Milan en Italie à partir 

du 10 mars. Le 12 mars, l'Algérie et le Maroc conviennent de suspendre 

temporairement les vols
 

. Le 13 mars, Air Algérie a décidé de suspendre 

temporairement tous ses vols de et vers la France au départ des villes de Sétif, Batna, 

Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Béjaïa et Annaba et de les réduire au départ d'Alger, 

Oran et Constantine à partir du 14 mars au 4 avril 2020, et de suspendre tous ses vols 
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de et vers l'Espagne à compter du 16 mars au 4 avril 2020
 
.Le 15 mars, le Premier 

ministre algérien, Abdelaziz Djerad, après concertation avec son homologue français 

Édouard Philippe, a ordonné la suspension temporaire à partir du 17 mars de toutes les 

liaisons aériennes et maritimes entre l'Algérie et la France. Le 16 mars, l'Algérie 

suspend temporairement les dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en 

provenance de Tunisie, Égypte, États arabes unis, Qatar et Jordanie, applicable à partir 

du 17 mars 2020
. 
Le 17 mars, le Premier ministre algérien et son homologue tunisien, 

Elyes Fakhfakh, ont convenu d'un commun accord de la fermeture de la frontière 

terrestre entre l'Algérie et la Tunisie
 
. Le jour même, le président de la République, 

ordonne dans un discours à la nation la fermeture de toutes les frontières terrestres 

avec les pays voisins et la suspension immédiate de toutes les liaisons aériennes et 

maritimes de et vers l'Algérie
 
.( www.santé.gov.dz, 11-01-2021, 18h24) 

5.5 Isolement des ressortissants algériens rapatrié : 

   Afin d'endiguer la propagation du Covid-19 les autorités algériennes ont imposé 

depuis le 18 mars un isolement d'une durée de 14 jours aux ressortissants algériens 

rapatriés dans des pays étrangers. ( www.santé.gov.dz, 11-01-2021, 18h24) 

5.6 Rapatriement des Algérien : 

        Le 17 mars, les autorités algériennes ont pris de nouvelles mesures pour contenir 

la propagation de l’épidémie, il s'agit de mettre à l’arrêt les avions et les bateaux 

depuis et vers l'Algérie, laissant des milliers de touristes et d'expatriés désireux de 

rentrer au pays, bloqués à l'étranger.  

   Le gouvernement décide donc de lancer des vols exceptionnels destinés à 

rapatrier les ressortissants algériens. Selon le ministère des Affaires étrangères, une 

première séquence, organisée entre mars et juin 2020, a permis le rapatriement de 13 

841 personnes et une seconde opération, commencée le 20 juillet doit permettre le 

rapatriement de 9 000 personnes . ( www.santé.gov.dz, 11-01-2021, 18h24) 

5.7 Le vaccin  Anti Covid 19 : 

       Deux cas  sont possible le premier est  de créer un Vaccin  Algérienne dans ce cas 

« aucun Problème » ne se posera à l’Algérie  qui a eu à  vacciner 10000 enfants en une  

semaine”, a-t-il soutenu. En revanche, si le choix est porté sur un autre vaccin, il y a 

“toute une logistique qui est en train d'être étudiée”, a affirmé le Pr Benbouzid, 

notamment en ce qui concerne son transport et son conditionnement, avant de rappeler 

que la stratégie mise en place à cet effet est axée sur deux “task forces”. L'une, qu'il 

préside lui-même, est relative au choix, au prix et à la stratégie de vaccination, alors 

que la seconde, impliquant divers départements ministériels, est chargée des aspects 

liés essentiellement à l'acquisition, au conditionnement et à l'acheminement du produit 

en question. A ce titre, le Premier Ministre a donné les instructions pour engager toutes 

les mesures et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la disponibilité du 

vaccin et le lancement de l’opération de vaccination dès le mois de Janvier 2021 

conformément aux directives de Monsieur le Président de la République, sachant que 

le Comité Scientifique a d’ores et déjà arrêté une Short liste des laboratoires 

développeurs de vaccins et que les contrats sont en cours de finalisation pour les 

premières livraisons. Enfin, il a été décidé la consolidation du dispositif national de 

http://www.santé.gov.dz/
http://www.santé.gov.dz/
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vaccination avec son déploiement à travers les structures sanitaires de proximité 

devant couvrir l’ensemble du territoire national. ( www.santé.gov.dz, 11-01-2021, 

18h24). 

6. Conclusion : 

       A la lumière de notre recherche plusieurs résultats apparaissent dont les plus 

importants sont les suivants : 

- Le secteur du transport est un secteur fortement touché par la pandémie de la 

COVID19, de ce fait le transport aérien a dû s'arrêter pour limiter la 

propagation de la maladie. 

- Le secteur de l’énergie a diminué son budget annuel à cause du COVID-19 et 

de ses effets sur les marchés pétroliers. 

- Le taux de croissance estimé en Algérie avoisine les estimations du FMI qui 

prévoit une baisse de -5,2% pour le PIB réel (contre 2.4% initialement anticipé, 

soit une correction de -6,8%). Le rebond en 2021 est prévu à +6,2% selon le 

FMI, grâce à une forte croissance prévue dans le secteur des hydrocarbures (en 

repli de -18% en 2020 selon le FMI). 

- Plusieurs mesures ont été prises par l’Algérie face au COVID 19 , parmi elles 

nous trouvons  la restriction des voyages , l’isolement des ressortissants 

algériens rapatriés, le vaccin anti COVID 19 , etc… 

     Notre problématique était comme suit : 

          Comment s’est faite l’évolution de la pandémie du COVID 19 en Algérie ? et 

Quelles sont ses répercussions sur les différents secteurs de l’économie Algérienne ? 

            Les études présentées ont apporté les résultats suivants : 

- Les résultats de l’étude montrent que la compagnie nationale "Air Algérie" a estimé 

ses pertes à plus de 320 millions de dollars, ce chiffre vient s'ajouter aux pertes 

régulières de l'entreprise depuis plusieurs années , ce qui confirme notre première 

sous hypothèse indiquant que « La pandémie du COVID 19 a engendré des pertes 

financières considérable dans le secteur du transport Algérien ». 

- En 2020, Sonatrach a réduit son budget annuel et reporté les projets non urgents, en 

raison de la crise du COVID-19 et de ses retombées sur les marchés pétroliers , ce qui 

confirme notre deuxième sous hypothèse indiquant que « La pandémie du COVID 

19 a obligé le secteur algérien de l’énergie à réduire son budget énergétique 

annuel ». 

- Les prévisions de 2021 reflètent un déficit de la balance commerciale perceptible 

dans la baisse des investissements publics ce qui confirme notre troisième sous 

hypothèse qui dit que « La pandémie du COVID 19 a provoqué un déficit de la 

balance commerciale liée à la baisse des investissements publics en Algérie ». 

- Le rebond en 2021 est prévu à +6,2% selon le FMI, grâce à une forte croissance 

prévue dans le secteur des hydrocarbures (en repli de -18% en 2020 selon le FMI). 

Ceci confirme notre dernière sous hypothèse indiquant que « La pandémie du 

COVID 19 a fait baisser la croissance économique liée au prix du pétrole et aux 

investissements publics en Algérie ». 

http://www.santé.gov.dz/
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           Les quatre sous hypothèses sont confirmées , donc notre hypothèse principale 

indiquant que  « La pandémie du COVID 19 a engendré un déséquilibre 

économique perceptible dans plusieurs secteurs Algériens » ,est aussi confirmée . 

           A partir de cela nous pouvons répondre à notre problématique en disant que la 

pandémie du COVID 19 a eu des répercussions à plusieurs niveaux économiques , car 

celle-ci a engendré  des pertes financières élevées dans le secteur du transport aérien , 

suivie d’une baisse au niveau du budget énergétique annuel .Par ailleurs , cette 

pandémie a provoqué un déficit de la balance commerciale liée à la baisse des 

investissements publics en Algérie , tout en baissant la croissance économique 

algérienne . 

       Ainsi, nous pouvons donner quelques suggestions et recommandations afin 

d’aider l’économie algérienne à faire face à cette pandémie du COVID 19 en 

proposant les solutions suivantes : 

-Moderniser les moyens de transports en améliorants les structures sanitaires de ce 

secteur. 

-Obliger les preneurs de transports commun à porter la bavette du départ jusqu’à 

l’arrivé.  

-Mise en place de moyens financiers importants permettant d’améliorer la recherche 

dans le secteur sanitaire afin d’optimiser l’efficacité des vaccins proposés. 

-Investir dans de multiples secteurs afin de ne pas se focaliser sur une économie basée 

juste sur le secteur de l’énergie. 

-Former le personnel hospitalier dans le domaine de la gestion des crises afin de les 

aider à être plus efficace face à cette pandémie.  
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