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الملخص
يف اجلزائر شهدت التنمية املستدامة اهتماما بالغا من خالل االصطالحات االقتصادية واالجتماعية
 وكان حصاد هذا االهتمام حتقيق.اليت وضعتها احلكومة واليت عاقبت ارتفاع أسعار النفط يف األلفية اجلديدة
 فضال عن وضع اسرتاتيجيات وتشريعات وإنشاء اهليئات اخلاصة،التوازنات االقتصادية الكلية بالدرجة األوىل
 رغم هذه االجنازات يواجه االقتصاد اجلزائري جمموعة من التحديات تتمثل أساسا يف.بالتنمية املستدامة
. ناهيك عن ضعف تنافسية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية،إصالح اجلهاز املصريف وتعثر اخلوصصة
على هذا األساس هتدف هذه الورقة البحثية إىل ربط التنمية االقتصادية من خالل املؤشرات املرتبطة
 كما تعاجل األهداف اليت تسعى إليها اجلزائر يف،بالتنمية املستدامة مع ما حققته اجلزائر يف األلفية اجلديدة
.سبيل حتقيق النمو اقتصادي خارج قطاع احملروقات
Abstract
Keywords

In Algeria Sustainable development Great importance from Through
reformations the economic and social by the Algerian government And punished
Which rising oil prices in the new millennium. Resulted in this interest the achievement
of macro-economic balances primarily, In addition to the depositing of strategies and
regulations And the creation of organizations of sustainable development. In front of
these achievements the Algerian economy is facing Range of challenges Are mainly in
the reform of the banking system, The faltering of privatization in addition to the
weakness competitive of the Algerian Economic Enterprise.
On this basis, This research paper aimed Linking the economic development by
related indicators sustainable development Algeria with what has been achieved in the
new millennium, It also dealt with the objectives of the Algeria To achieve economic
growth Outside of the oil sector.
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 .0مقدمة:
يعترب مصطلح التنمية املستدامة مفهوما حديثا يعىن بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية بالدرجة األوىل ،لريتكز
على فلسفة مفادها أن االهتمام بالبيئة هو األساس الصلب للتنمية االقتصادية اليت تتجاوب وحتقيق العدالة
االجتماعية بني كافة أفراد اجملتمع .ليكون أول ظهور ملصطلح التنمية املستدامة يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية
)(CNUEDالذي انعقد يف "ريو دي جانريو ،الربازيل" ،يف الفرتة  14-3حزيران /يونيه  ،2991الذي مت فيه
اإلعالن عن جمموعة من املؤشرات الرقمية اليت تشكل أجندة العمل التنموي الشامل لأللفية وتساهم يف تقييم مدى
تقدم الدول واملؤسسات يف جمال حتقيق التنمية املستدامة ،مفصلة يف ثالث حماور رئيسية تتعلق باجلانب االقتصادي
واالجتماعي والبيئي .لتصبح عملية مسايرة مؤشرات التنمية املستدامة حتمية ال مفر منها من أجل عدم التخلف عن
ركب األمم األخرى.
من احملاور األساسية للتنمية املستدامة جند التنمية االقتصادية اليت تعىن بتقدم اجملتمع يف مجيع نواحي احلياة ،خاصة
ما تعلق األمر باستنباط أساليب إنتاجية أفضل ورفع مستويات اإلنتاج وإمناء املهارات والطاقات البشرية ،لتنطوي على
حتريك الطاقات احمللية الكامنة يف اجملتمع وتوجيهها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وذلك حتت قيد االستخدام
العقالين للموارد االقتصادية النادرة املتمثلة يف املوارد البشرية املاهرة واملوارد املالية والطبيعية احملدودة من أجل حتقيق
أقصى املنافع املمكنة لكافة أفراد اجملتمع.
 0.0مشكلة الدراسة :عزز تواجد مؤشرات التنمية املستدامة من جهود الدول خاصة النامية منها يف حتقيق نتائج
إجيابية من سنة ألخرى خاصة ما تعلق جبانب التنمية االقتصادية وحتقيق الرفاهية االجتماعية لكافة أفراد اجملتمع ،وهذا
ما يرتتب عليه اختاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية واالجتماعية .إن اجلزائر كغريها
من الدول النامية اليت تسعى إىل اللحاق بركب الدول املتقدمة أخذت على عاتقها مجلة من اإلصالحات االقتصادية
واالجتماعية مع مطلع األلفية زامنت وارتفاع أسعار البرتول يف األسواق العاملية ،وقد متثلت هذه اإلصالحات يف
ثالث برامج رئيسية هي :برنامج اإلنعاش االقتصادي للفرتة املمتدة من  ،1002 -1002برنامج دعم النمو
االقتصادي  ،1009- 1002برنامج توطيد النمو االقتصادي  .1022-1020بناء على ما سبق ميكننا طرح
اإلشكالية الرئيسية التالية:
إلى أي مدى تمكنت البرامج التنموية المعلنة في الجزائر من تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في شقها
االقتصادي؟
 2. 0فرضيات البحث :تتمحور الفرضية الرئيسية للبحث فيما يلي:
تعترب التنمية املستدامة النموذج التنموي املثايل خللق الثروة والتخفيف من عبئ الفقر وحتسني مستويات املعيشة،
باإلضافة إىل جعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني مجيع األفراد داخل اجملتمع الواحد أقرب
إىل املساواة.
 3. 0منهجية البحث :تقوم الدراسة على منهجني أساسيني:
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 المنهج األول :وصفي حتليلي ،حيث سنقوم بسرد خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامة من مفاهيم،واألبعاد واملؤشرات ،مع الرتكيز على مؤشرات التنمية االقتصادية اليت تعترب جزء من النموذج الكامل للتنمية
املستدامة.
 المنهج الثاني  :تطبيقي ،حيث أننا سنحاول إسقاط املفاهيم اليت مت التطرق إليها يف الدارسة النظرية على اجلزائرباعتبارها تسعى إىل تبين منوذج التنمية املستدامة يف بعده االقتصادي أكرب منه يف األبعاد األخرى.
 .2التنمية المستدامة_ مفاهيم أساسية.
 0. 2تعريف التنمية المستدامة :مفهوم التنمية املستدامة واسع التداول فلم يعد املشكل يف غياب التعاريف بل يف
تعددها ووجهة نظرها فقد عرفت"بالتنمية المتجددة والقابلة لالستمرار" " ،التنمية التي ال تتعارض مع البيئة" و"
التنمية التي تضع نهاية لعقلية النهائية الموارد الطبيعية" ،غري أن هذه التعاريف تفتقد للعمق النظري والتحليلي،

لذا سنركز على التعاريف اليت تتسم باملرجعية.

 تعترب رئيس وزراء النرويج"جرو هارمل برانتالند" أول من استخدم مصطلح التنمية املستدامة بشكل رمسي سنة
1987يف تقرير مستقبلنا املشرتك ،للتعبري عن السعي لتحقيق نوع من العدالة واملساواة بني األجيال احلالية
واملستقبلية )1( .وعرفت "جرو هارمل برانتالند" التنمية املستدامة بأهنا "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون
اإلخالل بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها".

()2

 أما االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة فقد عرف سنة  1980التنمية املستدامة بأهنا "التنمية التي تأخذ بعين
االعتبار البيئة واالقتصاد والمجتمع" .

()3

 عرف املبدأ الثالث الذي تقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف"ريو دي جانريو"سنة
 2991التنمية املستدامة بأهنا "ضرورة إنجاز الحق في التنمية التي تحقق بشكل متساوي الحاجات
التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل" ،وأشار املؤمتر يف مبدئه الرابع أن حتقيق التنمية املستدامة ينبغي

أن ال يكون مبعزل عن محاية البيئة بل متثل جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية.

()4

 كما يرى جملس منظمة األغذية والزراعية ) (FAOالتنمية املستدامة بأهنا "إدارة قاعدة الموارد الطبيعية
وصيانتها وتوجيه التغيرات التكنولوجية والمؤسسية بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية الحالية
والمقبلة بصورة مستمرة".

()5

 حسب تقرير اإلحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية الصادر سنة  1981حتت عنوان (اإلسرتاتيجية
الدولية للمحافظة على البيئة) فإن التنمية املستدامة هي"السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع
األخذ بعين االعتبار قدرات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناتها".
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إن القاسم املشرتك هلذه التعريفات واليت سبق ذكرها هو أن التنمية لكي تكون تنمية مستدامة جيب أال تتجاهل
الضغوط البيئية ،وأال تؤدي إىل دمار واستنزاف املوارد الطبيعية ،كما جيب أن حتدث حتوالت يف القاعدة الصناعية
والتكنولوجية السائدة.
 2. 2أهداف التنمية المستدامة:
نشرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OCDEعام  ،2991تقريرا بعنوان "تشكيل القرن احلادي
والعشرون"دور التعاون من أجل التنمية".واختارت فيه مثانية أهداف للتنمية املستمدة من االتفاقات والقرارات الصادرة
عن األمم املتحدة خالل النصف األول من التسعينيات ،واليت صفها "ميشل كامد يسو" الذي كان يشغل حينئذ
منصب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدويل ،هذه األهداف بأهنا " :مثانية تعهدات للتنمية املستدامة " ( .)7نشري
هنا أن الدول العربية تبنت باإلمجاع إعالن األلفية وأكدت على ضرورة االلتزام هبذا اإلعالن الذي محل جل تطلعات
اإلنسان األساسية ،واليت عرفت باألهداف الثمانية للتنمية املستدامة واحملددة بأرقام وأطر زمنية .وهذه األهداف هي
()8
كاآليت:
أ .القضاء على الفقر والجوع الشديدين :ويتعلق األمر بـ:

 خفض نسبة األشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن دوالر واحد يوميا إىل النصف خالل الفرتة من  2990إىل.1022
 -خفض نسبة الذين يعانون من اجلوع (سوء التغذية) إىل النصف خالل الفرتة من  2990إىل .1022

ب .تحقيق التعليم االبتدائي الشامل :ويتعلق األمر بـ:

 متكني مجيع األطفال سواء كا نوا فتيانا أو فتيات من إكمال املقرر الدراسي الكامل ملرحلة التعليم االبتدائي قبلحلول .1022

ج .تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة :ويتعلق األمر بـ:

 التقدم حنو هدف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أسباب القوة عن طريق إزالة التفاوت بينهما يفالتعليم االبتدائي والثانوي قبل حلول .1022

د .خفض نسبة وفيات األطفال :ويتعلق األمر بـ:

 -إنقاص معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة الرضع بنسبة الثلثني خالل الفرتة  2990إىل .1022

ه .تحسين الصحة اإلنجابية (صحة األمهات) :ويتعلق األمر بـ:

 -إنقاص نسبة الوفيات بني األمهات أثناء الوالدة بنسبة ثالثة أرباع خالل الفرتة  2990إىل .1022

و .مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة والمالريا واألمراض األخرى :ويتعلق األمر بـ:

 إيقاف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية املالزمة خلفض عدد األشخاص املصابني بـ (اإليدز) حبلول عام 1022واملباشرة يف عكس انتشاره.
 إيقاف حدوث املالريا واألمراض الرئيسية حبلول عام  1022واملباشرة يف عكس حدوثها.118
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ز .ضمان االستدامة البيئية :ويتعلق األمر بـ:

 دمج التنمية املستدامة يف سياسات البلد وبراجمه وعكس االجتاه يف خسارة املوارد البيئية. خفض نسبة السكان العاجزين عن التأمني املستدام ملياه الشرب اآلمنة االستعمال إىل النصف ،حبلول .1022 حتقيق حتسن ملحوظ يف حياة ما ال يقل عن  200مليون من القاطنني يف املناطق العشوائية ( األحياء الفقريةواملكتظة) ،حبلول عام .1010

ح .تطوير الشراكة العالمية للتنمية :ويتعلق األمر بـ:

 تطوير النظام التجاري واملايل والعمل على االنفتاح االقتصادي ،ويشمل ذلك االلتزام باحلكم الراشد وختفيضنسب الفقر على املستوى الوطين والدويل.
 دعم برامج ختفيف وطأة الديون ،والرفع من سقف املساعدات اإلمنائية للدول امللزمة بتخفيض الفقر. تأمني احلصول على األدوية األساسية للدول النامية بتكلفة معقولة ،وذلك بتعاون مع شركات األدوية. -تعميم فوائد التقنيات احلديثة السيما املتعلقة مبجايل املعلومات واالتصاالت ،وذلك بالتعاون مع القطاع اخلاص.

 3. 2أبعاد التنمية المستدامة:إن أهم اخلصائص اليت جاء هبا مفهوم التنمية املستدامة ،هو الربط العضوي التام ما
بني االقتصاد والبيئة واجملتمع ،حبيث ال ميكن النظر إىل أي من هذه املكونات الثالثة بشكل منفصل ،فال بد من أن

تكون النظرة التحليلية إليهم متكاملة معا .أي أن التنمية املستدامة ترتكز على ثالث أبعاد رئيسية تتعلق باجلانب
االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
 0. 3. 2البعد البيئي :أدت املشاكل البيئية اليت ظهرت خالل العقود األخرية من القرن املاضي إىل أن يكون هناك
قناعة كاملة بأن إدارة البيئة بشكل سليم ومتوازن أمر ضروري لعملية التنمية ،فقد أصبحت عملية احلفاظ على البيئة
واحليلولة دون تدهورها تتصدر سلم األولويات واالهتمامات الدولية والوطنية)9( .ذلك أن فلسفة التنمية املستدامة
تقوم على حقيقة مفادها أن استنزاف البيئة واإلخالل بتوازهنا يؤثر سلبا على التنمية.
 2. 3. 2البعد االجتماعي :إن ضعف االهتمام باألبعاد االجتماعية يف إسرتاتيجيات التنمية املستدامة كان السبب
يف فشل الكثري من الربامج التنموية ،ونتج عن ذلك العديد من اآلثار السلبية على اجملتمع والبيئة ،لذا تزايدت
الدعوات إىل رعاية األبعاد االجتماعية وخاصة قضايا الفقر والتهميش ،وأصبحت ضرورة االنشغال باجلوانب البشرية
أمر ضروري من خالل تلبية حاجاهتم وحتسني نوعية احلياة مبعناها الشامل (املادي ،واملعنوي).

()10

 3. 3. 2البعد االقتصادي :تتطلب التنمية االقتصادية استخدام املزيد من املوارد ،وبناءا على نوعية املوارد
املستخدمة يتحدد تأثري النمو االقتصادي على البيئة ،وتدور العديد من النقاشات حول االنعكاسات السلبية هلذا

النمو إىل جانب سوء ختصيص املوارد وسوء استخدامها ،مما يؤدي إىل تدهور البيئة واستنزاف بعض املوارد ونضوب
موارد أخرى وما يرتتب عن ذلك من مشاكل بيئية هتدد حياة اإلنسان.
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وقد أصبح التساؤل ملح يف هذا اإلطار هو :ما هو أفضل أسلوب الستخالص أقصى رفاهية من النشاط
االقتصادي مع احملافظة على رصيد األصول االقتصادية وااليكولوجية على امتداد الزمن لضمان االستدامة والعدالة
بني األجيال؟
وحاول العديد من االقتصاديني اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل السعي حنو دمج االهتمامات البيئية
واالقتصادية وذلك بالرتكيز على ضرورة التخطيط من أجل جتديد املوارد الطبيعية لتحقيق التنمية املستدامة ،باإلضافة
إىل تدعيم قيم املشاركة والعدالة االجتماعية اليت هتدف إىل تضييق الفجوة يف مستويات املعيشية بني األغنياء والفقراء.

()11

 .3مؤشرات التنمية المستدامة :املؤشر هو عبارة "عن إحدى البيانات أو املعطيات ،اليت مت اختيارها من بني
جمموعة من البيانات أو املعلومات اإلحصائية املهمة ،وذلك خصوصيتها ،وأمهية ما متثله قيمتها" .كما يعترب "أداة
تصف بصورة كمية موجزة وضعا أو حالة معينة" .أوهو مقياس يلخص معلومة تعرب عن ظاهرة أو مشكلة معينة،
وهو جييب على أسئلة حمددة يستفسر عنها صانع القرار" وهو متغري كمي يتحدد بقيمة مطلقة أو معدل أو نسبة،
ويستخدم للتعبري عن ظاهرة أو قضية ما.
إسنادا إىل قرار جملس الوزراء العرب املعين بالبيئة وبإنشاء مؤشرات التنمية املستدامة يف الدول العربية عام
2004اجتمع اخلرباء العرب يف القاهرة يف عام  2005لوضع حزمة مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة يف مقر األمانة
العامة جلامعة الدول العربية .ومت االتفاق على جمموعة املؤشرات ،كما مت حتضري املبادئ التوجيهية واملنهجيات وترمجتها
إىل اللغة العربية واعتمادها من قبل البلدان العربية .ويف  1021مت وضع املبادئ التوجيهية واملنهجيات ملؤشرات
()12
التنمية املستدامة للمنطقة العربية واملؤلفة من ثالث فئات أساسية موضحة يف اجلدول رقم (:)1
الجدول رقم ( :)01مؤشرات التنمية المستدامة.
المؤشرات

المخاطر

البيئية

الطبيعية

الغالف الجوي

األراضي الزراعية

المؤشرات

الفقر

الحكم

الصحة

المؤشرات

التنمية

الشراكة

أنماط االستهالك

االقتصادية

االقتصادية

العالمية

واإلنتاج

االجتماعية

البيئة

والسياحة

المياه

البحرية
التعليم

التركيبة
السكانية

التنوع
البيولوجي
السالم واألمن

المصدر :األمم املتحدة :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا) :مؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية
وربطها مؤشرات التنمية المستدامة العالمية ،األردن  ،سبتمرب  .2018ميكن حتميل الوثيقة من املوقع التايل:

https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013s5sdi.pdf
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.1مضمون برامج التنمية االقتصادية في الجزائر
 0. 1برنامج اإلنعاش االقتصادي (  :)2221 -2220برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي غطى الفرتة املمتدة من

 1002إىل  ،1002خصص له غالف مايل قدره  121مليار دينار ،والذي تركز على التنمية احمللية وإجناز األشغال
العمومية الكربى ،حيث بلغت قيمتها  313مليار دينار كما مت ختصيص ما نسبته  % 8,95لدعم اإلصالحات
االقتصادية )13( .ليشمل الربنامج مخس جماالت رئيسية مت توزيع الغالف املايل عليها كما يوضحه اجلدول اآليت:
الجدول( :)02مضمون برنامج اإلنعاش االقتصادي وبرنامج دعم النمو االقتصادي.
برنامج اإلنعاش االقتصادي للفترة 2221 -2220
القيمة

القطاعات

المخصصة

دعم اإلصالحات
الفالحة

البحري

والصيد

النسبة%

الوحدة مليار د ج

البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي .2222 -2221
القطاعات

11

5.21

تحسين ظروف معيشة

51

02.35

تطوير المنشآت األساسية

القيمة

المخصصة
0225.1

النسبة%
11.1

السكان

0123.0

12.1

التنمية المحلي

003

20.12

دعم التنمية االقتصادية

331.2

5

األشغال الكبرى

202

12.22

تطوير الخدمات العمومية

223.2

1.5

الموارد البشرية

22

01.01

تطوير تكنولوجيا االتصال

12

0.0

اإلجمالي

121

022

1222.1

022

اإلجمالي

المصدر :اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي"،تقرير الوضعية االقتصادية واالجتماعية الجزائر ،1002 ،ص.88والبرنامج
التكميلي لدعم النمو  ،2222 -2221أفريل  ،1002جملس األمة ،ص.1

 2. 1البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ( :)2222 -2221خصص هلذا الربنامج غالف مايل قدر بـ
 1222.1مليار دينار .ومت من خالله تسطري إسرتاتيجية وطنية تسعى إىل إطالق جمموعة من املشاريع من خالل
البحث عن شركاء أجانب لتفعيل هذه املشاريع .ومن بني هذه املشاريع الطريق السيار شرق غرب على مسافة

 2100كيلومرت والذي يقطع اجلزائر من الشرق إىل الغرب ،جتديد السكك احلديدية ،إنشاء مليون وحدة سكنية
....اخل .ومتثلت األهداف الرئيسية هلذا الربنامج يف:
 تطور البنية التحتية االقتصادية. حتديث االقتصاد خاصة يف ميدان التكنولوجية اإلعالم و االتصال. حتسني الظروف املعيشية للمواطن.يعترب الربنامج التكميلي لدعم النمو برناجما غري مسبوق يف تاريخ اجلزائر االقتصادي من حيث القيمة واليت بلغت
يف شكله املايل  210128مليار دينار جزائري ،وجاء هذا الربنامج الضخم يف إطار حماولة اجلزائر استغالل االنفراج
املايل الذي عرفته اجلزائر يف بداية  ،1002حيث مشل يف مضمونه القطاعات املبينة يف اجلدول أعاله.
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من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن الربنامج أعطى اهتماما لتحسني ظروف معيشة السكان وخصص له أكرب
نسبة من جمموع املبلغ املخصص للربنامج ،وذلك مببلغ أكرب من املبلغ اإلمجايل املخصص لربنامج اإلنعاش
االقتصادي ،مث يليه تطوير املنشآت األساسية مببلغ  280322مليار دينار جزائري.
 3 . 1توطيد النمو االقتصادي ( :)2201 -2202برنامج توطيد النمو االقتصادي الذي غطى الفرتة الزمنية
املمتدة من سنة  1020إىل سنة  ،1022والذي يندرج ضمن ديناميكية اإلعمار الوطين حيث خصص له غالف
مايل قدر بـ 255 :مليار دوالر أي ما يعادل  20201مليار دينار جزائري ،حيث مت تقسيم جل قيمته على خمتلف
القطاعات اإلنتاجية اليت تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية والقطاعات غري إنتاجية اليت تسعى إىل حتقيق التنمية
االجتماعية والقضاء على خمتلف مظاهر التخلف ،وحتقيق الرفاهية االجتماعية يف خمتلف القطاعات ،وتلبية حاجات
املواطن من (مسكن ،أمن ،صحة .)..........ومضمون أهم هذه القطاعات موضحة يف اجلدول رقم (.)2

()14

الجدول رقم ( :)03مضمون المخطط الخماسي  2201-2202بالنسبة للقطاعات اإلنتاجية والغير
إنتاجية.

الوحدة مليار د ج

القطاعات اإلنتاجية

املبلغ
املخصص

النسبة%

القطاعات غير إنتاجية

الفالحة والري

2222

9,42

القطاع الداخلي

521

التجارة

32

0,18

التربية الوطنية

512

4,01

البيئة والتهيئة العمرانية

122

2,35

التعليم العالي

555

4,09

النقل

2505

13,27

الصحة والسكان

202

1,03

األشغال العمومية

3022

14,61

البحث العلمي

022

0,47

الصيد البحري والموارد

325.2

1,45

الشباب والرياضة

0032

5,32

312

1,64

االتصال ،الثقافة ،الشؤون

الصناعة والمؤسسات الصغيرة 012

0,70

التعليم والتكوين المهني

المائية

الطاقة والمناجم

والمتوسطة وترقية

املبلغ املخصص

النسبة%
4,21

322

1,51

الدينية

222

0,94

االستثمارات

السكن والعمران

3122

17,44

قطاع العدالة

312

1,78

قطاع المجاهدين

02

0,08

قطاع العمل والضمان

12

0,18

االجتماعي

source : www. Premier-ministre.gov.dz,le plan quinquennal 2010-2014.
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لقد اعتربت هذه الربامج بداية لإلقالع احلقيقي سواء من حيث تلبية حاجات املواطن األساسية من تكوين وصحة
ورفاهية والعيش الكرمي ،أو اإلقالع االقتصادي الذي حيرر اإلرادة الوطنية والتبعية للمحروقات ،األمر الذي مل جيسد
يف الواقع رغم املبالغ املخصصة هلذه املخططات إال أن ما حققته هذه الربامج كان متواضعا وغري كايف.
لقد استخدمت اجلزائر يف متويل هذه املشاريع موارد امليزانية العامة واالبتعاد عن طرق التمويل األخرى خاصة
االقرتاض من اخلارج ،إال أن االعتماد على موارد املوازنة العامة يف بلد مصدر للنفط كاجلزائر يطرح عدة تساؤالت
حول مدى استمرارية االعتماد على مورد مايل ناضب.
 . 1تحليل مؤشرات التنمية االقتصادية في الجزائر
 0. 1تطور االقتصاد الجزائري :عرف االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل حتوالت وتغريات هامة أملتها الظروف
والتحوالت اليت شهدهتا كل من الساحتني الوطنية والدولية ،وهذا على كافة األصعدة االقتصادية واإليديولوجية
والسياس ية ،...حيث انتهجت اجلزائر مع مطلع الستينات إىل غاية منتصف الثمانينات إسرتاتيجية قائمة على النهج
االشرتاكي للتنمية وفقا لقاعدة احتكار الدولة جلل األنشطة االقتصادية ،واليت ركزت على الصناعات الثقيلة وخفض
االعتماد على االستثمار األجنيب ،حيث قام هذا النهج أساسا على التخطيط املركزي لالقتصاد من خالل املخططات
التنموية اليت أطلقتها اجلزائر غداة هذه الفرتة ،لكن سرعان ما بدأت هذه اإلسرتاتيجية تكشف عن بوادر الضعف
واالختالل وهذا ابتداءً من سنة  2981بفعل األزمة النفطية وتأثريها السليب على االقتصاد اجلزائري الذي دخل يف
أزمة حادة دفعت باجلزائر ابتداءً من مطلع التسعينات إىل تبين خيار اقتصاد السوق كبديل عن االقتصاد املوجه.
حيث رافق هذا التحول قيام اجلزائر جبملة من اإلصالحات االقتصادية املتتالية اليت مست جل النشاطات
االقتصادية ،سواء تلك اإلصالحات اليت كانت بإرادة الدولة ،أو اليت جاءت يف إطار االتفاقيات املربمة مع صندوق
النقد الدويل والبنك العاملي (برامج التعديل والتكيف اهليكلي).
كما أن مسار اإلصالحات مل يتوقف وما زال مستمرا إىل يومنا هذا ،وذلك من خالل ما نلمسه من إصالحات
ومشاريع استثمارية اليت أطلقتها الدولة ،ممثلة يف ثالث برامج رئيسية متتد من سنة  1000إىل سنة .1022
 2.1تطور المؤشرات الدالة على التنمية االقتصادية في الجزائر للفترة الممتدة من  2222إلى  :2201هي

مجلة املؤشرات اليت تعرب على جهود الدولة يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة للبالد ،واملعرب عنها مبجموعة من

اإلحصائيات والبيانات ذات العالقة مبؤشرات التنمية املستدامة .واليت تسهم بقدر كبري يف تقييم الطرح التنموي
للجزائر لأللفية احلديثة.
 .0.2.1مؤشرات البنية االقتصادية :جرت العادة على استخدام املؤشرات االقتصادية يف حتديد أهداف التنمية
وقياس التقدم احملرز ،حيث كان منو الدخل الفردي اهلدف الرئيسي للتنمية ،غري أن األمر مل يعد كذلك ،إذ أن
بيانات اجملاميع االقتصادية الكلية حتجب أوجه التفاوت بني الفئات ،كما أنه مت اإلقرار بأن مثة أهداف أخرى ،مثل
حتسني اخلدمات الصحية والتعليمية ومحاية البيئة يف عملية التنمية االقتصادية  ،والنهوض مبؤسسات احلكم واليت ال
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تقل أمهية يف حتقيق تنمية مستدامة ،ومع ذلك ينبغي التأكيد على أمهية االستناد إىل مبادئ اقتصادية كنقطة انطالق
لتحقيق التنمية املستدامة.
أ .تطوير وتنويع النسيج الصناعي :يوضح اجلدول رقم ( )2تطور خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة
 . 5022-5002واملالحظ أن القطاع الصناعي العام يف اخنفاض مستمر حيث تشري اإلحصائيات إىل تراجع
القطاع الصناعي العام يف جل سنوات الدراسة ،كما أن قطاع الصناعي اخلاص ال يشارك يف النمو االقتصادي العام
للبالد وذلك مع بداية سنة  . 5002ويف هذا الشأن فإن اجلزائر مدعوة إىل تشجيع االستثمار الصناعي اخلاص أكثر
فأكثر باإلضافة إىل تطوير النسيج الصناعي العام ليواكب التحوالت العاملية والتطورات التكنولوجية احلاصلة يف هذا
امليدان ،هبدف تغطية الطلب احمللي وتنويع الصادرات مستقبال.
الجدول رقم (:)04معدل النمو لمختلف قطاعات االقتصاد الجزائري خالل الفترة(.)0222-0222
الوحدة()%

المصدر :معطيات بنك اجلزائر (التقارير السنوية) +معطيات البنك الدويل
Algeria: Statistical Appendix Appendix International Monetary Fund Country Report No.
12/21 2012. P6.

ب .نصيب الفرد الجزائري من الناتج المحلي اإلجمالي :ال يقتصر هذا املؤشر على إبراز التقدم يف مستوى

التنمية االقتصادية فحسب بل يتعداه للتقدم احلاصل يف التنمية البشرية واالجتماعية للمجتمع.
عرف هذا املؤشر فرتة من االرتفاع ،والذي بلغ يف متوسطه ( )%12,22سنويا للفرتة املمتدة من 1000

و ،1008ليعرف املؤشر بعدها اخنفاضا يف سنة  1009مدفوعا باخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق العاملية
واملسجلة يف الربع الرابع من سنة  ،1008ليعاود املؤشر حالة االرتفاع يف الفرتة املمتدة من  1020و 1021الذي
وصل يف متوسط منوه إىل ( )%11,71سنويا ،واملرتكز أساسا على االستقرار النسيب يف مستوى سعر برميل البرتول
يف سنة 222( 1021دوالر) .إال أن تراجع أسعار البرتول أفقد اجلزائر من مداخيل مهمة انعكست على اخنفاض
هذا املؤشر يف سنة  2013و .1022
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الشكل رقم ( :)01نصيب الفرد الجزائري من الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2202-2222
الوحدة (دوالر)

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء،اجلزائر.

ج .نسبة االستثمار اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي :كما هو معلوم فإن هذا املؤشر يفيد يف قياس نية
الدولة لتسريع عجلة التنمية واالندماج بسرعة يف االقتصاد العاملي.

الشكل رقم( :)02نسبة االستثمار اإلجمالي إلى الناتج اإلجمالي المحلي للفترة ()%( )2202-2222

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر.

عرف هذا املؤشر ارتفاع من  %10,80يف سنة  1002إىل  %32,21يف سنة  .1021وشكلت سنة
 1023االستثناء باخنفاض املؤشر إىل أقل من  %36,1نتيجة اخنفاض أسعار البرتول يف األسواق العاملية ،إال أن
جل ما جاء يف هذا املؤشر يفسر بإطالق اجلزائر لثالث برامج استثمارية طويلة املدى متثلت يف برنامج اإلنعاش ودعم
النمو االقتصاديني خالل الفرتة  1009-1002وبرنامج توطيد النمو االقتصادي الذي غطى الفرتة املمتدة من
 1020إىل .1022
ه .إجمالي االدخار (صندوق ضبط اإليرادات) :يقيس هذا املؤشر ندرة املوارد املالية للدولة (اخلزينة العمومية)
واملوجهة أساس لالستثمار ولدفع عجلة التنمية مستقبال .وتشري املعطيات اإلحصائية إىل أن إمجايل االدخار املعرب عنه

بصندوق ضبط اإليرادات لدى اخلزينة العمومية ،يعرف ارتفاع متواصل من سنة إىل أخرى وذلك إذا مستثنينا سنة
 1009اليت عرفت عندها أسعار البرتول اخنفاض واضح يف الربع الرابع ليصل إىل  25دوالر للربميل ،وهو ما أثر
على إمجايل االدخار الوطين لنفس السنة ،كما سجلت أكرب نسبة ارتفاع يف سنة  1002قدرت بـ، %41,89 :
وشكلت الثالث السنوات األخرية من الدراسة اخنفاض معترب لصندوق ضبط اإليرادات ،راجع إىل احلاجة إىل متويل
عجز امليزانية احلاصل يف ميزانيات الثالث لنفس السنوات.
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أثر البرامج التنموية المعلنة في الجزائر على مؤشرات التنمية المستدامة في شقها االقتصادي

الشكل رقم ( :)03تطور إجمالي االدخار الوطني للفترة ()2201-2222
الوحدة (مليار دينار جزائري)

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر

و .معدل التضخم :يشري ارتفاع هذا املؤشر إىل وجود حالة عدم توازن يف االقتصاد الكلي للبلد ،والذي من شأنه أن
يعيق من جهود التنمية االقتصادية واالحتماالت املستقبلية للنمو .من خالل الشكل رقم ( )2نالحظ أن اجلزائر
تعرف معدالت تضخم يف مستويات مرغوبة ومتحكم فيها ،مع تسجيل ارتفاع حمسوس له يف سنة 1021
"الذروة"،أين وصل إىل  %8,89مقابل %5,7يف  1022و  %2,94كمتوسط للفرتة املمتدة من  1000إىل
 .1008واليت تفسر بالتوسع النقدي الذي باشرته اجلزائر بداية من  1002وارتفاع كتلة األجور والرواتب )15(،كما
تفسر الذروة التارخيية املسجلة يف سنة  1021بالنسبة ملعدل التضخم بتزايد أسعار بعض املنتجات الطازجة يف
الثالثي األول من سنة  1021والذي ساهم بقدر كبري يف تضخم األسعار الداخلية يف  1021بنسبة
( )16(.)%49,65ليعاود املؤشر لالستقرار يف حدود أقل من آخر سنة  1008اليت ارتفع فيها أكرب من .%3,5
الشكل رقم ( :)04معدل التضخم في الجزائر للفترة ()2201-2222

( )%

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر

 .2.2.5األموال العامة المستدامة :يعمل هذا املؤشر على قياس مدى اعتماد البلد على االقرتاض اخلارجي لتمويل
جممل مشاريع التنمية املسطرة ،كما حيدد العبء الذي من املنتظر أن حيل على أجيال املستقبل.
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الشكل رقم ( :)05نسبة الديون الخارجية على إجمالي الناتج المحلي للفترة ()%( )2201-2222

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات بنك اجلزائر +الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر.

املالحظ من الشكل رقم ( )1أن الفرتة املمتدة من  1000إىل  1002عرفت ارتفاعا كبريا للديون اخلارجية مقارنة
مع الفرتة املمتدة من  1002إىل  ،1022حيث قدرت الديون اخلارجية يف سنة  1000بـ 122112 :مليون
دوالر لتنخفض يف حدود  32391مليون دوالر يف هناية سنة  ،1023وتفسري ذلك هو مباشرة اجلزائر على الدفع
املسبق لديوهنا اخلارجية (قبل حلول ميعاد التسديد) ،واخنفاض النسبة من سنة إىل أخرى يعين أن ضخامة
االستثمارات اليت أطلقتها اجلزائر ممولة  %200من تراكم ادخارها اإلمجايل واحتياطاهتا النقدية من سنة إىل أخرى.
 .3.2.5معدل العمالة :يشري هذا املعدل على فرص العمل اليت أتاحتها االستثمارات املنجزة من طرف كل بلد.
بالنسبة للجزائر تشري اإلحصائيات على أن معدالت العمالة تعرف ارتفاع متواصل ما بني سنة  1000و1022
بدافع قوي من املعدالت النمو واالستثمارات املتزايدة ،وكذا بسبب التدابري العامة إلدماج العاطلني وتشجيع التشغيل
الذايت وروح املقاولة .ففي سنة  1002بلغ عدد السكان النشطني  ،922912208مث انتقل سنة  1009إىل
 ،2022222000مما تسبب يف ارتفاع معدالت التشغيل من  %8228إىل  %89283واخنفاض معدالت البطالة
من  %2223إىل  %928يف سنة  ،1022ويرجع ذلك إىل نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي األول (-1002
 )1002وكذلك الربنامج اخلماسي لدعم النمو ( ،)1009-1002اليت فتحت املزيد من مناصب الشغل القارة .إال
أن تراجع أسعار البرتول يف السنتني األخريتني من دراسة جعل الدولة تراجع احتياجاهتا من العاملة ،كما أوقفت العديد
من املشاريع اليت كانت مربجمة لضم أكرب عدد من املستخدمي ،األمر الذي خفض املؤشر إىل أقل من  %90يف سنة
.1022
الشكل رقم ( :)06معدل العمالة للفترة ()2201-2222

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء .اجلزائر.
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خالل فرتة الدراسة ،قامت اجلزائر باستثمارات عمومية مهمة ،يف شراكة مع مستثمرين خواص ،وطنيني وأجانب،
وعلى سبيل املثال ،ميكننا أن نشري إىل (الربنامج التكميلي لدعم النمو ،الربنامج التكميلي لتنمية واليات اجلنوب،
والربنامج اخلاص بالسهول العليا ،وبرنامج الطريق السيار شرق-غرب ،وبرنامج محاية البيئة والنهوض هبا)  ،فمن
()17
خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي وحده مت إنشاء  818000منصب شغل منها  288000منصب دائم.
 .1.2.1السياحة :يقاس دور القطاع السياحي يف خلق الثروة داخل أي اقتصاد معني عن طريق مسامهة هذا القطاع
يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف خلق فرص عمل للتشغيل.
أ .نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي :يوضح الشكل رقم ( )21تطور نسبة مسامهة قطاع
السياحة اجلزائري يف الناتج اإلمجايل احمللي للفرتة املمتدة من  1000إىل :1021
الشكل رقم (:)07نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ()2200-2222

المصدر :مصلحة اإلحصائيات بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

يبني الشكل رقم ( ) 21أن نسبة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل ظلت ترتاوح مكاهنا طيلة
السنوات  1000إىل  1008حيث مل تتجاوز حاجز  ،%1,8مع تسجيل اخنفاض يف سنة  1001وصل إىل
.%2,01لتعرف النسبة ارتفاعا بداية من سنة  1008وصلت إىل أقصاها يف سنة  1021بنسبة  .%1,2وعلى
الرغم من ارتفاع النسبة بداية من سنة  1008إال أن هذه النسبة تبقى ضعيفة ،نضرا للمقومات اليت تتمتع هبا اجلزائر
يف هذا جمال.
ب .مساهمة القطاع السياحي في التشغيل :يوضح الشكل رقم ( )23تطور نسبة مسامهة قطاع السياحة اجلزائري
يف توفري مناصب الشغل .حيث يعرف قطاع السياحة استقطاب أعداد متزايدة من املشتغلني ،وهذا راجع إىل
االستثمارات اليت باشرهتا اجلزائر يف هذا اجملال واليت تستقطب يد عاملة جديدة ،إضافة إىل انتعاش القطاعات
األخرى ذات العالقة مع قطاع السياحة كقطاع النقل واالتصال .حيث شهدت سنة  1008منوا ملحوظا العمالة
اخلاصة باملطاعم والفنادق حيث قدر عدد العاملني فيهما بـ 310 :ألف وظيفة أي بنسبة منو وصلت إىل 56.6%
وذلك مقابل  204,4ألف يف سنة .1008

128

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص134-115 :

ISSN: 2602-7860

الجدول رقم( :)05تطور مناصب الشغل في القطاع السياحي ()2200-2222

المصدر :مصلحة اإلحصائيات بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

يف نفس السياق سطرت وزارة السياحة برنامج أعمال من أجل تنمية هذا القطاع ،وذلك يف إطار املخطط
التوجيهي لقطاع السياحة يف آفاق  1012الداخل يف الربنامج الوطين لتهيئة اإلقليم .والذي يهدف إىل جعل اجلزائر
أول قبلة للسياحة يف املغرب العريب حبلول  1012واستقطاب أكثر من  8ماليني سائح .حيث شرعت احلكومة
اجلزائرية يف إنشاء سبعة أقطاب موزعة على كافة الرتاب الوطين واليت تكون يف شكل هياكل قاعدية ومرافق سياحية
()18
وتعزيز املنشآت السياحية غري قادرة على استيعاب األعداد املتزايدة من السياح احملليني.
 . 3.1الشراكة العالمية :يتم قياس هذا املؤشر من خالل:
 .0.3.1رصيد الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي :يوضح الشكل رقم ( )22تطور امليزان
التجاري كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل كمؤشر بديل عن مؤشر رصيد امليزان اجلاري كنسبة من الناتج احمللي
اإلمجايل ،وتشري اإلحصائيات إىل أن املؤشر عرف اخنفاض بني سنيت  1000و 1001متأثرا بارتفاع فاتورة الواردات
بنسبة  %38,61وتراجع منو الصادرات بنسبة  ،%9,41ليعرف املؤشر ارتفاع إىل غاية سنة  1001نتيجة
انتعاش أسعار البرتول وإيرادات اجلزائر من احملروقات يف هذه الفرتة ،ليعاود املؤشر إىل االخنفاض مدفوعا بالركود الذي
خيم على قطاع احملروقات بداية من سنة  1001ومتأثرا باخنفاض أسعار البرتول يف سنة  1009أين سجل سعر
 62,2دوالر للربميل يف هذه السنة .فاستمرار الركود يف قطاع احملروقات منذ سنة  1001رمى بثقله على نشاط
االقتصاد الوطين األمر الذي يستدعي أداء أقوى للنمو خارج احملروقات ،حيث سجل املؤشر أدىن قيمة له يف سنة
 1022نتيجة تراجع صادرات اجلزائر بنسبة فاقت  ،%8وارتفاع واردات اجلزائر اليت فاقت  29029مليون دوالر
حمققات بذلك منو قدره  8,52%مقارنة بسنة  ،1023ونتيجة هلذه التطورات اخنفاض امليزان التجاري للجزائر من
()19
 9,880مليار دوالر يف سنة  1023إىل  0,459مليار دوالر يف سنة .1022
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الشكل رقم ( :)08نسبة رصيد الميزان التجاري على إجمالي الناتج المحلي للفترة
()2201-2222

الوحدة()%

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء  +بنك اجلزائر.

 .2.3.1نسبة الصادرات والواردات على إجمالي الناتج المحلي :يشري املؤشر إىل مدى انفتاح االقتصاد اجلزائري
على االقتصاديات األخرى .حيث تشري اإلحصائيات إىل ارتفاع املؤشر من سنة إىل أخرى ليسجل أعظم قيمة له يف
سنة  1008بنسبة فاقت  ،%69وهذا املؤشر بنسبة  %30ما بني سنة  1002و ،1008ويرجع هذا االرتفاع
إىل الزيادة املعتربة لصادرات اجلزائر من احملروقات ،وارتفاع فاتورة الواردات اليت تضاعفت بأكثر من مرتني بني سنة
 1000و ،1008حيث انتقلت من  690,45مليار دينار إىل  1 572,03مليار دينار .ليعرف املؤشر
اخنفاض يف حدود تسع وحدات ما بني سنة  1008و ،1022األمر الذي يفسر باخنفاض الطلب على احملروقات
مع تراجع أسعار البرتول واليت وصلت يف متوسطها إىل  62,2دوالر للربميل يف سنة  ،1009بعدما سجل متوسط
سعر  99,9دوالر للربميل يف سنة  ،5002على عكس ذلك عرفت هذه الفرتة منو الواردات بنسبة %33,88
وقدر إمجايل فاتورة الواردات يف سنة  1022بـ 3 442,55 :مليار دينار )20(.كما محلت السنوات األخرية من
الدراسة إخنفاض املؤشر بدرجة واحة عن كل سنة ليستقر يف حدود  %56,89سنة  1022نتيجة تراجع
()21
صادرات اجلزائر من  71,736مليار دوالر يف سنة  1021إىل  60,129مليار دوالر سنة .1022
الشكل رقم ( :)09مؤشر االنفتاح االقتصادي للجزائر للفترة الممتدة من ()2201 -2222
()%

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء +بنك اجلزائر.

.6تحديات الجزائر لتحقيق التنمية االقتصادية

مسح التحليل االقتصادي املوضوعي جلل مؤشرات التنمية االقتصادية يف اجلزائر بالوقوف على جممل إجنازات اجلزائر
وحماوالهتا باللحاق بركب الدول املتقدمة ،وذلك ببناء اقتصاد إنتاجي حقيقي .إال أن استمرار االعتماد السليب على
العوائد البرتولية يف متويل أغلب املشاريع التنموية جيعل اجلزائر عرضة لألزمات النفطية املتعلق باخنفاض أسعار
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احملروقات على غرار ما حدث سنة  . 1001من هذا املنطلق تواجه اجلزائر مجلة من التحديات تتعلق بالتنمية
االقتصادية الشاملة جلل قطاعات االقتصاد الوطين.
 .0.5تطوير وتنويع النسيج الصناعي :يوضح اجلدول رقم ( )2تطور خمتلف قطاعات االقتصاد اجلزائري خالل
الفرتة  . 5022-5002واملالحظ أن القطاع الصناعي العام يف اخنفاض مستمر حيث تشري اإلحصائيات إىل
تراجع القطاع الصناعي العام يف جل سنوات الدراسة ،كما أن قطاع الصناعي اخلاص ال يشارك يف النمو االقتصادي
العام للبالد وذلك مع بداية سنة  .5002ويف هذا الشأن فإن اجلزائر مدعوة إىل تشجيع االستثمار الصناعي اخلاص
أكثر فأكثر باإلضافة إىل تطوير النسيج الصناعي العام ليواكب التحوالت العاملية والتطورات التكنولوجية احلاصلة يف
هذا امليدان ،هبدف تغطية الطلب احمللي وتنويع الصادرات مستقبال.
الجدول رقم (:)06معدل النمو لمختلف قطاعات االقتصاد الجزائري خالل الفترة(.)0222-0222
الوحدة()%
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
قطاع

4,9

-1,6

3,7

8,8

3,3

5,8

-2,5

-0,9

-2,3

-6

-2,6

-3.3

المحروقات
قطاع الزراعة

-5

13,2

-1,3

19,7

3

2

5

5

-5

22

6

قطاع الصناعي

-1,9

-1,3

-1

-3,3

-1,3

-4,5

-2,2

-3,9

1,9

0,7

-2,5

1
0.3
3.8

العام

قطاع الصناعي

5,3

3

6,6

2,9

2,5

1,7

2,4

3,2

0

0

0

0

الخاص

قطاع البناء و

5

2,8

8,2

5,5

8

7,1

11,6

9,8

9,8

8,7

6,6

3

األشغال

العمومية
قطاع الخدمات

2

6

5,3

4,2

7,7

6

6,5

6,8

7,7

8,8

6,9

6.9

الغير الحكومية

قطاع الخدمات

2

2,5

3

4,5

4

3

3,1

6,5

8,4

7

6

5.4

الحكومية
النمو

2,2

2,59

4,7

6,9

5,19

5,09

2

3

2,4

2,1

3

2.6

االقتصادي
النمو خارج

1,2

5,5

5,3

6

6,2

4,7

5,6

6,3

6,1

9,3

5,9

5.5

قطاع

المحروقات

المصدر :معطيات البنك الدويل.
Algeria: Statistical Appendix Appendix International Monetary FundCountry Report No.
12/21, 2012,p06.
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إن تطوير القطاع اخلاص هو أمر بالغ األمهية لدعم النمو واحلد من البطالة .فالقطاع اخلاص ال يزال ضيق نسبيا
وجمزئا ،وله قدرة حمدودة على االبتكار ،و يف السنوات األخرية اختذت السلطات مبادرات لدعم تنمية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،اعتمدت يف ذلك تدابري إلعانتها وإعادة جدولة ديوهنا ومحاية منتجاهتا(عدم استرياد السلع
األجنبية املنافسة)  .ورغم هذه التدابري تبدو أن هناك حاجة إىل مزيد من اإلصالحات الطموحة لتعزيز منو القطاع
اخلاص.
يف هذا الصدد ،ينبغي تشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة خارج قطاع احملروقات ،إال أن التدابري املتخذة يف عام
 5002كان هلا تأثري سليب على املستثمرين األجانب ( %29للمستثمر األجنيب %22،للمستثمر احمللي) ،وال
سيما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.كما ينبغي على السلطات تقييم أثر هذه التدابري والنظر يف استحداث
املزيد من املرونة من أجل خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين األجانب.
 .3 .6تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات :يوضح الشكل رقم ()12متوسط هيكل صادرات اجلزائر للفرتة
املمتدة من ( 1000إىل  .)1022والذي يوضح هيمنة صادرات احملروقات حيث تفوق ما نسبته  %95من إمجايل
الصادرات ،و  %2األخرى تتوزع بني الفوسفات والسلع االستهالكية.
الشكل رقم ( :)10متوسط هيكل صادرات الجزائر للفترة ()2200-2222
الخمور

الفوسفات
المحروقات
الباقوليات
التمور

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الديوان الوطين لإلحصاء.اجلزائر

مما سبق ينبغي على السلطات على املدى املتوسط التقليل من اعتماد اجلزائر على قطاع النفط والغاز وتطوير
القطاع اخلاص خللق املزيد من فرص العمل وتوفري فرص أفضل جلميع القطاعات هبدف تنويع الصادرات على املدى
املتوسط والطويل.
النتائج والتوصيات:
 .0النتائج :بعد دراسة موضوع التنمية املستدامة والوقوف على جانبه االقتصادي الذي يشكل أحد أهم أبعادها
خاصة إذا ما تعلق األمر بالدول النامية ،توصلنا خالل ذلك إىل النتائج التالية:

 التنمية املستدامة منوذج جديد للتنمية اكتملت جل أبعاده املرتبطة واملتشابكة فيما بينها ،وتعلق األمر بالبعد
االقتصادي واالجتماعي مع مراعاة احرتام املعامل البيئية واحملافظة عليها ألجيال املستقبل؛
 إن وجود مؤشرات تعىن بقياس مدى تطور أو ختلف التنمية املستدامة خاصة يف شقها االقتصادي ،عزز من
طموح الدول خاصة النامية منها إىل حتقيق نتائج اقتصادية مرضية بالدرجة األوىل؛
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 حققت اجلزائر جل التوازنات االقتصادية املوضحة باالرتفاع جل مؤشرات البنية االقتصادية .اليت تعود أساسا إىل
ارتفاع إيرادات احملروقات بالدرجة األوىل؛
 إن اخنفاض الكبري الذي عرفه مؤشر األموال املستدامة(اخنفاض املديونية اخلارجية) عزز من املكانة االئتمانية
اجليدة للجزائر؛
 إن إطالق اجلزائر ملشاريع التنمية االقتصادية كان له الدور الفعال يف ارتفاع نسب العمالة؛
 فيما خيص مؤشرات التوجه اإلعالم واالتصال ،فإننا نالحظ أن هناك توسع كبري الستعمال تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال املتمثلة يف ارتفاع عدد مستعملي اهلواتف النقال والتعميم التدرجيي الستعمال االنرتنت؛
 قطاع السياحة يف اجلزائر قطاع فيت ما زال خيضع للتطوير املستمر؛
 للجزائر برنامج طموح لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة عزز من تسريع انفتاح اجلزائر على العامل اخلارجي؛
 ساهم إطالق اجلزائر لثالث برامج تنموية يف األلفية اجلديدة إىل ارتفاع استهالكها جلل املواد اخلام يف مقدمتها
األمسنت.كما ساهم يف منو استهالك الطاقة يف من سنة إىل أخرى.
 .2التوصيات :لقد خلصت الدراسة إىل بعض التوصيات اليت نرى أنه من الضروري العمل هبا من أجل بلوغ
األهداف التنمية االقتصادية املرجوة مستقبال:
– خلق فرص عمل جديدة وقارة يف القطاع الصناعي والسياحي واالتصال؛
– تنويع مصادر الدخل الوطين من خالل إنشاء قطاع إنتاجي قائم على التنويع؛

– تسريع وتعزيز عمليات تطوير القطاع اخلاص؛
– حتسني تنافسية اجلزائر يف مجيع اجملاالت االقتصادية من خالل االستفادة من مزايا التطور التكنولوجي ،هبدف
النهوض بالقطاع لتحقيق االكتفاء الذايت وتقليص فاتورة االسترياد ،وحماولة تنويع الصادرات مستقبال؛
– عصرنة وتطوير اجلهاز املصريف.
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