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 خصلامل

 
يف الوصول  0252-0225 ةهتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على مدى فعالية السياسة االقتصادية يف اجلزائر خالل الفت 

حنو اإلجياب إىل األهداف اليت سطرهتا خالل هذه املرحلة، من خالل خمتلف التغريات اليت مست املؤشرات االقتصادية و االجتماعية سواء 

أو السلب، من أجل التحول ابالقتصاد اجلزائري من اقتصاد ريعي إىل اقتصاد إنتاجي و متنوع   تلبية ملختلف حاجيات اجملتمع و تقليص 

 االعتماد على اخلارج، و تشخيص مواطن الضعف يف هذه السياسة من أجل معاجلتها يف املستقبل.

Abstract 

 
This study aims to shed light on the extent of the effectiveness of economic policy in Algeria 

during the period 2001-2013 to reach the goals that were set during this phase through the various 
changes that have touched the social and economic indicators about whether positively or negatively, 
in order to shift the Algerian  economy from yield to productive economy and diverse, and to meet 
the diverse needs of community and reduce dependency on the outside, and the diagnosis of the 
weaknesses in this policy in order to address them in the future. 
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 مقدمة
أعطت اجلزائر أولوية قصوى لتقية املواطن اجلزائري و حتسني إطار معيشته و أتهيله من خالل حجم االستثمارات الضخمة اليت وجهتها 

مل للتكفل ابحتياجاته األساسية عرب برامج التنمية التحتية االجتماعية و االقتصادية، و هي بذلك تسعى إىل بناء املواطن اجلزائري املتكا
فكراي وروحيا و بدنيا و حتسني مستواه املادي انطالقا من قناعة راسخة لدى السلطات املركزية أبن التقدم االجتماعي ال يتحقق إال من 

منو كافة أجزاء البناء االجتماعي منو متوازن و متزامن، عرب التوزيع املتوازن و العادل للموارد و املرافق االجتماعية و الثقافية و  خالل
شرعت يف تطبيق ثالث برانمج تنموية، برانمج دعم اإلنعاش . لذلك  5النشاطات اإلنتاجية و السكان عرب كامل إقليم و جهات القطر

( و برانمج دعم النمو االقتصادي الذي امتد على مخس 0222و 0225ي استغرق تنفيذه ثالث سنوات )بني سنيت االقتصادي الذ
. و عليه حتاول 0252إىل 0252، و الربانمج اخلماسي املمتد كذلك على مخس سنوات من 0225إىل سنة  0221سنوات من سنة 

يف   1022-1002قت السياسة االقتصادية يف اجلزائر خالل الفرتةاىل أي مدى وفهذه الدراسة اإلجابة على التساؤل التايل: 
 ؟معاجلة مشكلة الفقر و التخفيف من حدهتا يف اجملتمع اجلزائري عرب خمتلف املؤشرات

و التعرف على مواطن الضعف و أسباب الفشل و  0252-0225لتقييم السياسة االقتصادية يف اجلزائر للفتة  أمهية املوضوعأتيت 
ضرورة معاجلتها يف املستقبل و استدراك الوقت الضائع يف عدم تصحيح اإلخفاقات و االستمرار عليها مما يؤدي إىل زايدة تفاقم األوضاع 

 املزرية.
ابلتعرض إىل مضمون هذه الربامج و أهدافها مع حتليلها من خالل  املنهج الوصفي التحليلي اعتماد و نظرا لطبيعة املوضوع فقد مت

 اإلحصائيات اليت توافق مؤشراهتا.
 و لإلجابة على هذه اإلشكالية مت تقسيم الدراسة إىل حمورين رئيسيني:

I-  ؛ 0252-0225مضمون الربامج املسطرة خالل 
II –  ؛0252-0225قراءة يف بعض املؤشرات 
و نتيجة لالنفراج املايل الذي حتقق بفعل ارتفاع أسعار النفط بداية األلفية الثالثة  0225شرعت اجلزائر منذ سنة  :مضمون الربامج-أوال

ة عانت خالهلا اجلزائر على مجيع يف إتباع سياسة مالية ترتكز ابألساس على التوسع يف النفقات العامة. هذه السياسة جاءت بعد فتة صعب
-0225من مث فقد كان اهلدف الرئيسي من الربامج اليت وضعت خالل و االجتماعي، األصعدة و ابخلصوص يف اجلانبني االقتصادي و

احلد من معدالت البطالة اليت بلغت معدالت مرتفعة جدا خالل الفتة و هو زايدة على حتسني معدالت النمو االقتصادي  0252
5551-0222 0. 

مليار دج أي  101حبيث بلغت قيمته  0225اقر هذا املخطط يف أفريل من سنة : 1002-1002خمطط اإلنعاش االقتصادي -2 
مليار دوالر، و اعترب آنذاك برانجما قياسيا و ذلك ابلنظر إىل احتياطي الصرف املتاكم آنذاك قبل إقراره و الذي قدر ب  7ما يعادل 

 :2ر،  و كان يهدف بشكل رئيسي إىلمليار دوال 5515
 احلد من الفقر و حتسني مستوى املعيشة؛ -
 خلق مناصب عمل و احلد من البطالة؛ -
 .دعم التوازن اجلهوي و إعادة تنشيط الفضاءات الريفية -
و ارتكزت قيمة املخطط بشكل كبري على قطاع البناء و اهلياكل القاعدية نظرا للظروف الصعبة اليت كان يعاين منها االقتصاد     

 اجلزائري قبيل بداية األلفية اجلديدة من تدهور يف البىن التحتية القاعدية. 
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 املؤسسات و األنشطة لدعم املوجهة األنشطة متحور حول 2004 غاية إىل 2001 من امتد الذي االقتصادي اإلنعاش برانمج إن      
 من البشرية و ذلك املوارد و تنمية املعيشي املستوى حتسني النقل، الري، ميدان يف العامة لتعزيز املصلحة خصص كما الفالحية، اإلنتاجية

الندماج  مالئم حميط الدولة قصد إنشاء هبا التزمت اليت اهليكلية لإلصالحات مرافقة كأداة الربانمج هذا . اعترب2احمللية التنمية حتقيق اجل
كما يبينها اجلدول  عديدة اجنازات يف ذلك للتنمية االقتصادية، و جتسد مكثف إبنعاش متيز حيث العاملي، االقتصاد يف االقتصاد الوطين

 . 2امللحق يف 
 210,5ب  املايل غالفه ى و اهلياكل القاعدية حيث قدريالحظ أن النصيب األكرب من االستثمارات كان لصاحل قطاع األشغال الكرب 

 سكان املراكز حياة معيشة إطار حتسني للعمران اليت كانت تسعى إىل اهليكلية التجهيزات منقسما إىل،  %22.5دج بنسبة  مليار
 ابجلبال، الريفية الفضاءات إحياءدج من جهة، و إىل  مليار 142,9 بغالف مايل قدره  و العزلة الفقر يتمركز حيث الكربى احلضرية
و  العليا اهلضاب مستوى مناطق على الساحلي و احملافظة اخلط طول على الساحلية الفضاءات محاية و الواحات من خالل العليا اهلضاب
 دج. مليار6716 مستوى املراكز احلضرية من جهة أخرى و ذلك بغالف مايل قدره على احملرومة لألحياء جديد نفس و إعطاء اجلنوب،

، و كان اهلدف منه %23.3مليار دج أي بنسبة  02210بعده أييت االستثمار يف جمال التنمية احمللية و البشرية بغالف مايل قدره       
 شياملعي لإلطار و املستدام النوعي التحسني خيص فيما التدخل عدة مستوايت، على احمللية ابالنشغاالت التكفل يف الدولة حتديد نشاط

 الوطين التاب كل على للتجهيزات و األنشطة التوازين تنمية البلدايت و التوزيع خمططات اجناز لتشجيع أغلبيتها للمواطنني. موجهة
 على كلها تشجع لالتصال التحتية البىن إبجناز اخلاصة و احمليط، و كذلك املاء تطهري -و بلدية والئية طرق -ابلطرق املرتبطة كاملشاريع

 رامية مبشاريع عنها معرب ملموسة حلاجات الربانمج هذا يستجيب .اإلرهاب مسها اليت املناطق منها السكان، و السيما و رجوع استقرار
 بربامج االجتماعية، فهو خص و احلماية الشغل اإلقليمية؛ كما مشل هذا الربانمج ميدان اجملموعات صعيد على تنمية مستدامة إىل

 ل إضايف بعرض تسمح أن شأهنا من الربامج هذه العاملة. إن اليد احملرومة من ابلوالايت العالية و املتعلقة فةالكثا ذات األشغال
و  ضعفا األكثر اجتاه السكان التضامن بنشاطات األمر االجتماعي تعلق النشاط عن أما الفتة، لتلك شغل دائمني منصب 70.000

  املتخصصة. للمؤسسات االعتبار إعادة
و  %50.2أي بنسبة  مليار دج 6112أما الغالف املايل الثالث فقد وجه لدعم قطاع الفالحة و الصيد البحري بغالف قدره         

 حتويل الفالحية، إعادة من املنتجات الصادرات و ترقية االستهالك واسعة املواد خاصة الفالحي اإلنتاج تكثيف متحور من جهة حول
 الشغل مناصب و توسيع و املصبات املنحدرة األحواض محاية إجراء خاص، إطار يف اجلفاف بظاهرة أحسن للتكفل اإلنتاج أنظمة

 للتنمية جتريبية مشاريع طريق عن السيما و التهميش، الفقر و مكافحة العلف، نوعية و حتسني الرعوي البيئي النظام الريفي؛ محاية
بكفاية  يستغل مل ثروة طاقته كونه مصدر من ى اهتم بقطاع الصيد البحري الذي ابلرغمالفالحني، و من جهة أخر  ديون اجلماعية و معاجلة

املائيات  و تربية الصيد أجل من للقرض مؤسسة اجلزائري، و ذلك من خالل إنشاء طول الساحل له رغم  املستحقة ابلعناية و مل حيض
 إدخال املائيات،  الفالحي و تربية التعاون الصيد و مراكز مستوى على الواقعة للصناديق بشبكة يتمتع صندوق الذيال لدى فرع بفتح

 املتعاقدين. املهنيني ديون املتعاملني، و معاجلة نشاط دعم إىل رامية جبائية، مجركية شبه جبائية، إلجراءات
 برانمج تطبيق ىل حقيقة أنو يرجع ذلك ا ، %3.6مليار دج بنسبة  21ليأيت املبلغ األخري لدعم اإلصالحات بغالف مايل قدره      

 من جمموعة تطبيق وجب مرضية، نتائج على و احلصول تكلفة  و أبقل اجل إجنازه و من هامة، موارد جتنيد تطلب قد االقتصادي اإلنعاش
  .فعالة بصفة السوق قوى تطبيق يسهل حميط إبنشاء تسمح اليت و اهليكلية التعديالت املؤسسية

بقيمة  0225/0220/0222أما يف ما خيص التوزيع السنوي لربانمج دعم اإلنعاش االقتصادي فيالحظ أنه تركز أساسا على سنوات   
من قيمة املبلغ   %05.76، %21، %25.50مليار دج على التوايل أي بنسبة   552.0مليار دج،  531.5مليار دج،  021.2
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من حجم املبلغ املرصود للربانمج، و هو  %2.5مليار دج أي بنسبة  02.1حتض إال ب  مل 0222املخصص للربانمج يف حني أن سنة 
ما يدل على عزم احلكومة على تنفيذ معظم العمليات و املشاريع اخلاصة ابلربانمج من خالل أقصر فتة زمنية ممكنة بغرض حتسني الظروف 

ألزمة االقتصادية اليت عرفتها البالد، و ما تبعها من إصالحات اقتصادية االقتصادية و االجتماعية ألفراد اجملتمع اليت تدهورت بسبب ا
 .1خالل فتة التسعينات من القرن العشرين و اليت كانت هلا انعكاسات سلبية على املستوى املعيشي للسكان

التوسع يف اإلنفاق اليت  جاء الربانمج يف إطار السعي حنو مواصلة سياسة:  1002-1002الربانمج التكميلي لدعم النمو  -1    
، خصوصا مع استمرار حتسن الوضعية املالية الناجتة عن تراكم احتياطي الصرف الذي سببته 0225شرعت اجلزائر يف تطبيقها بداية سنة 

ذلك من حيث قيمته  و اعترب الربانمج خطوة غري مسبوقة يف التاريخ االقتصادي اجلزائري و .أسعار النفط املرتفعة منذ بداية األلفية الثالثة
 6 :مليار دوالر ، و قد كان يهدف ابألساس إىل  11مليار دج أي ما يعادل  2027.7املرتفعة، و اليت بلغت ما يقارب 

 حتسني املستوى املعيشي لألفراد سواء من خالل حتسني اجلانب الصحي، التعليمي و األمين؛ -
 ر كال من اجلانبني االقتصادي و االجتماعي؛حتديث و توسيع اخلدمات العامة نظرا ألمهيتها يف تطوي -
 تطوير املوارد البشرية و البىن التحتية ابعتبارمها من أهم العوامل املسامهة يف دعم عملية النمو االقتصادي؛ -
األهداف رفع معدالت النمو االقتصادي و الذي اعترب اهلدف الرئيسي و النهائي للربانمج و الذي سعى لتحقيقه انطالقا من حتقق  -

 .الوسيطة السابقة الذكر
فإن املخصصات املالية للربانمج ارتكزت على مخسة حماور رئيسية، األول تعلق بتحسني مستوى  -1للجدول يف امللحقاستقراء           

ية و الثقافية بنسبة معيشة السكان من خالل توفري السكن و جتهيز مدارس و مطاعم مدرسية إضافية، و كذا أتهيل املرافق الصحية، الرايض
، أما احملور الثاين فتعلق بتطوير املنشآت األساسية و القاعدية متاشيا مع ما قد مت الشروع فيه من قبل يف إطار خمطط اإلنعاش 2111%

الصعبة اليت  االقتصادي، و ذلك يف إطار حتديث و تطوير البىن التحتية اليت كانت تشهد فيها اجلزائر تراجعا حادا نظرا للظروف األمنية
يليه  %.2211عاشتها يف العشرية األخرية من التسعينيات، خصوصا و أهنا متثل دعما و حافزا قواي لالستثمار و التنمية االقتصادية بنسبة 

مليار  222ة مليار دج منها الفالحة و التنمية الريفي 22710أي مببلغ  %3احملور الثالث و املتعلق بربانمج دعم التنمية االقتصادية بنسبة 
أي بغالف  %213مليار دج، أما احملور الرابع فقد ركز بتطوير اخلدمة العمومية و حتديثها بنسبة 5211دج، تليها الصناعة بغالف مايل 

  . %515مليار دج، و بعده برانمج تطوير تكنولوجيا اجلديدة لالتصال بنسبة  02215مايل قدر ب
و على مدى مخس سنوات برانجما للتنمية االقتصادية و  2010اجلزائر مطلع عام  أطلقت: 1022-1020الربانمج اخلماسي -3 

يوضح توزيع االستثمارات يف  -3و اجلدول يف امللحقمليار دوالر أمريكي من االستثمارات العمومية،  036االجتماعية خصصت له 
 أهم القطاعات االقتصادية.

مليار دج  5522خصصت من أجل حتسني ظروف معيشة السكان مببلغ إمجايل قدره حيث يالحظ أن األولوية يف توزيع االستثمارات 
)لتشمل عدة قطاعات منها السكن، التبية و التعليم، الصحة، التكوين املهين، حتسني وسائل و خدمات اإلدارة  %21.20بنسبة 

، و ما تبقى خصص %23.10اكل القاعدية بنسبة العمومية و ابقي القطاعات(، أما األولوية الثانية فقد خصصت لربانمج تطوير اهلي
منها الفالحة و التنمية الريفية، القطاع الصناعي، دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة و  %56.21لربانمج دعم التنمية االقتصادية بنسبة 

 التشغيل. 
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مدى متكنها من الربامج املذكورة سابقا و ظاهرة الفقر يف اجلزائر من خالل تقييم نتائج لتشخيص قراءة يف بعض املؤشرات: -اثنيا
 التخفيف من حدة التفاوت يف توزيع الدخول و استجابة أكرب يف تلبية خمتلف حاجيات اجملتمع يستعان ابملؤشرات التالية:

سنة  %6.3عرفت حتسنا ملحوظا حيث وصلت إىل مستوى 0222-0225خالل الفتة   ملعدالت النمو االقتصادي:ابلنسبة  :-2
. و يرجع ذلك إىل التحسن بشكل أساسي يف معدالت النمو يف قطاع 0222سنة  %1.0، لكنها تراجعت إىل مستوى 0222

يف حني  أن معدالت النمو خارج قطاع احملروقات عرفت حتسنا   %52،2و اليت ارتفعت حبوايل  0222و  0225احملروقات بني سنيت 
مليار دوالر  733إىل  0225مليار دوالر سنة  623أين تراوحت ما بني  .  %5.0قدر ب  0222-0225متواضعا خالل الفتة 

 .0222سنة 
و يرجع ذلك ابألساس إىل تراجع    %0.5و %1.5فقد شهدت اخنفاضات متتالية، إذ تراوحت بني  0225-0221أما خالل الفتة 

طلب على النفط و الغاز بعد بداية األزمة املالية العاملية معدالت النمو يف قطاع احملروقات بسبب تراجع أسعار احملروقات نتيجة اخنفاض ال
من جهة، و من جهة أخرى الخنفاض حصة اجلزائر من اإلنتاج ألسباب تتعلق مبنظمة األوبك، يف حني أن معدالت  0227أواخر سنة 

مليار دوالر، لتصل  51212أين قدرت قيمتها ب  0225النمو خارج قطاع احملروقات شهدت حتسنا ملحوظا و بلغت ذروهتا سنة
مليار دوالر. و يعود هذا التضاؤل  نتيجة ضعف مسامهة بقية القطاعات يف العملية اإلنتاجية، إذ ساهم   0.53ب  0250أقصاها سنة 

نتيجة الربامج   0255سنة  %3.6ليستقر عند  0252سنة  %55مث  0225سنة % 5.0مبعدل 0225القطاع الزراعي سنة
التنمية الريفية. يف حني أن مسامهة القطاع  من طرف الدولة للنهوض هبذا القطاع مثل برامج التجديد الفالحي و االستثمارية املسطرة

 0225سنة  1.1%الصناعي تبقى ضعيفة رغم كل ما يبذل من جهود للنهوض هبذا القطاع، إذ مل يتعد معدل منو هذا القطاع سوى 
و  0255سنة  %5.3األشغال العمومية فقد سجل   أما قطاع البناء و  ،0255سنة  %2.5لينخفض إىل   0252سنة  1% مث 

  (7)خالل نفس السنة. %57.2اخلدمات التجارية كإدارة املستشفيات 
مليار دوالر، أما  52177مليار دوالر إىل  5102من  0222-0225أرصدة موجبة على طول الفتة  امليزان التجاريكما سجل -

مليار دوالر مث  25137ب  0223إىل اعلي مستوى له سنة   0221مليار دوالر سنة  01137من  0225-0221خالل الفتة 
مليار  56.1الية العاملية، مث يرتفع الفائض مرة أخرى من بسبب األزمة امل0225مليار دوالر سنة  115ينخفض اخنفاضا سريعا ليصل إىل 

نتيجة التحسن الذي عرفته أسعار البتول و الوفرة املالية اليت ميزت االقتصاد  0250مليار دوالر سنة  07.53إىل  0252دوالر سنة 
مليار دوالر سنة  0.27إىل  0225ة مليار دوالر سن 00117اجلزائري، و التخلص من املديونية اخلارجية اليت تقلصت قيمتها من 

خالل  %0.7و %2.2. مما جعل معدل النمو االقتصادي يتاوح بني (3)دوالر للربميل 555حيث وصلت أسعار البتول اىل 0250
-0225. و اجلدول املوايل يوضح تطور معدالت النمو االقتصادي للفتة 0252سنة %212و يثبت عند  0250و   0252الفتة 

0252. 
 
 
 
                                                                                             1023-1002:   تطور معدل النمو االقتصادي  للفرتة2جدول رقم 
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 املصدر: من اعداد الباحثتني  ابالعتماد على املواقع االلكرتونية التالية:

-:http://perspective.usherbrooke.ca 22/8/1023الطالع ا اتريخ /- :http://www.douane.gov.dz   و
http://www.ons.dz  وhttp://www.cnis.dz   2/2/1023اتريخ االطالع 

، و املديرية العامة للجمارك(، على املوقع االلكرتوين  CNIS)املركز الوطين لإلعالم اآليل واالحصائيات 1021-1002حصيلة التجارة اخلارجية يف اجلزائر -
www.andi.dz 28/2/1023ع اتريخ االطال  /- :.banque mondiale.org  http://donnes  1/2/1023اتريخ االطالع 

 /http://ar.wikipedia.org./1008التقرير احلكومي حول حالة تنفيذ برانمج العمل الوطين يف جمال احلكامة، اجلزائر، -
www.skunewsarabia.com 

من خالل اجلدول ادانه نالحظ أن االقتصاد اجلزائري يعاين من تبعية غذائية مفرطة  تزداد سنة بعد سنة اذ بلغت التبعية الغذائية :  -1
 0222سنة  2.255-مليار دوالر  وتستمر يف االرتفاع اىل   0.206-مبلغ   0222قيمة العجز يف امليزان التجاري الغذائي سنة 

-و 1.255-متاوحة بني  0252-0225دوالر وتنخفض قليال ما بني سنيت  مليار 7.073-مببلغ  0223لتبلغ اقصاها سنة 
 . 0250مليار دوالر سنة  3.67-وتثبت عند  0255مليار دوالر سنة  5.1-مليار دوالر مث تعاود االرتفاع مرة أخرى لتصل  1.55

                            1021-1000تطور العجز يف امليزان التجاري الغذائي للفرتة  :1جدول رقم
 الوحدة مليار دوالر

 
 www. Darelabhath.dzالزراعة اجلزائرية تدخل مرحلة االنتاج املكثف، على املوقع االلكرتوين: -املصدر: من اعداد الباحثتني بناء على: 

 12/2/1022اتريخ االطالع
-http://www.nuqdy.com  12/3/1023اتريخ االطالع ،-www.tourath.orghttp://   22/3/1023اتريخ االطالع 

2001200220032004200520062007200820092010201120122013السنة
2,14,16,85,25,1232,42,13,332,73.3معدل النمو%

30,87931,35731,84832,36432,90633,233.934.4234.9535.4635.9837,137.9عدد السكان)مليون نسمة(
19,318,8324,6132,084654,6160,1679,2943,6857,05373,48973.9859.88الصادرات)مليون دوالر(
9,9412,00913,53418,30820,35721,45627,63139,4739,140,47347,24746.849.66الواردات)مليون دوالر(

6487346737889071,181,3321,9451,051.622.152.181960الصادرات خارج احملروقات)مليون دوالر(
9.2366.82511.11213.77725.87533.28532.89839.7145.90016.58026.24227.1810.22امليزان التجاري)مليار دوالر(

22,57122,64223,35321,82117,195,65,795,925,6875,6814,42.473.43املديونية)مليار دوالر(

2000200120022003200420052006السنة
0.030.030.0350.0470.0660.0670.073الصادرات الغذائية
2.3562.3462.5722.5163.3853.3743.572الواردات الغذائية

يزان التجاري الغذائي 3.499--3.307-3.319-2.469-2.537-2.316-2.326العجز يف امل
200720082009201020112012السنة

0.0880.1190.1130.1100.3500.313الصادرات الغذائية
4.6567.3975.5125.2209.8508.980الواردات الغذائية

يزان التجاري الغذائي -8.66-9.5-5.11-5.399-7.278-4.568العجز يف امل

http://perspective.usherbrooke.ca/
http://www.douane.gov.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
http://www.cnis.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
http://www.tourath.org/
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وهنا يدق انقوس اخلطر خبصوص  .املواد االستاتيجية الرئيسية الضرورية لضمان أمنها الغذائي من جمموعة %32.2اجلزائر تستورد ألن 
 تراجع حال واجهت البالد حتدايت بشأن إنتاجها من اهليدروكربوانت أوالسنوات القادمة يف  قدرة اجلزائر على إطعام مواطنيها خالل

 .أسعارها يف األسواق العاملية
الغذاء وخاصة يف املنتجات االستاتيجية،  األكرب الذي يهدد األمن الغذائي للجزائر يتمثل يف التبعية املطلقة للخارج يف جمال ان اخلطر 

من  % 17من اللحوم البيضاء و % 52من احلبوب و % 72من البقول اجلافة و % 31من السكر و % 522حيث تستورد اجلزائر 
 .من األمساك % 55من اللحوم احلمراء و % 53احلليب و

تربطها هبا اتفاقات  الصايف للمواد الغذائية االستاتيجية، ولكنها سجلت غيااب شبه اتم من األسواق اليت ومل تكتف اجلزائر بوضعية املستورد
بعض الدول اإلفريقية اجلارة، حيث ال تتجاوز الصادرات الغذائية سنواي  مثل االحتاد األورويب واملنطقة العربية للتبادل احلر وحىت شراكة
. وتكشف هذه األرقام عن وضعية كارثية يف جمال 0255مليار دوالر سنة  55دوالر، يف مقابل ورادات غذائية انهزت  مليون 222

واألخطر إن مناطق  جمموعة احلبوب بكل أنواعها والبقول اجلافة واللحوم واحلليب والسكر، % 32.2مل النسبة األمن الغذائي حيث تش
 سنة األخرية، كما مل تتمكن السياسات املنتهجة يف القطاع الزراعي من 22خالل الـ اإلنتاج الرئيسية للكثري من الزراعات تضررت كثريا

كما أن املساحة املستغلة زراعيا يف ( 5).للتصدير ضاب العليا اليت كانت تتوفر على زراعات قابلةتعويضها وخاصة يف مناطق الشمال واهل
 022القابلة لالستغالل الزراعي  مليون مزارع، يف حني تتجاوز املساحة اإلمجالية 5.52ماليني هكتار من طرف  8.5 اجلزائر ال تتعدى

هائلة. و ترجع أهم أسباب ذلك اىل النزوح الريفي  من الريف اىل املدينة  حبثا عن  وتكنولوجيةمليون هكتار حتتاج إىل استثمارات مادية 
 فرص العمل ذات االجر املرتفع  كما يوضحه اجلدول املوايل:

 2011اىل 1002: التوزيع البيئي للسكان يف اجلزائر للسنوات املختارة من سنة 3جدول رقم
 البيان               

 السنة
 %راحلض

 
 %الريف

 
 %اجملموع

 
0225 65.57 23.22 522 
0220 62.51 26.31 522 
0222 62.22 21.67 522 
0222 61.15 22.25 522 
0221 66.65 22.25 522 
0226 67.76 20.02 522 
0227 63.30 25.53 522 
0223 65.35 22.55 100 
0225 72.56 05.22 522 
0252 70.20 07.53 522 
0255 70.36 07.52 522 

اتريخ االطالع   http://perspective .usherbrook.caعلى املوقع االلكتوين:من إعداد الباحثتني ابالعتماد : املصدر
51/3/0252 
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من جمموع السكان إذ احنصر عدد سكان األرايف بني  0255-0252خالل السنتني األخريتني  %22إذ مل يتعد سكان الريف 
 و هذا ما ميثل خطرا كبريا على األمن الغذائي للبلد. %07.52و 07.53%

متيزت معدالت البطالة يف اجلزائر خالل مرحلة االصالحات االقتصادية املدعومة من قبل صندوق النقد والبنك التضخم والبطالة: -3
بطالة على املدى القصري حيث تراوحت من العامليني مبيل معدل البطالة اىل االرتفاع مما يبني حمدودية هذه السياسات يف القضاء على ال

. مث بدأت يف %22مبعدل  5557لتصل أقصاها سنة  5551سنة  %03مث لتتفع اىل  5552سنة  %02اىل  5535سنة  53%
، مث تستمر يف االخنفاض 0222سنة  %02.7لتصل اىل  0225سنة  %07.2مث   0222سنة  %29.5االخنفاض التدرجيي من 

-0225وهذا بفضل برانجمي االنعاش االقتصادي ودعم النمو خالل الفتة  0225سنة  %52.0اىل  0222سنة  %57.7من 
اللذين وجها اهتماما كبريا للجانب االجتماعي الذي كان هو املتضرر االكرب من االصالحات االقتصادية املدعومة من قبل  0225

. لكن 0250سنة  %5.7لتستقر عند  0255سنة  %52اىل  0252سنة  %55.2صندوق النقد الدويل. مث ترتفع قليال من 
املالحظ حىت وان كان هناك اخنفاض يف معدالت البطالة فهي تبقى وظائف غري منتجة أوال ومؤقتة أي غري دائمة اثنيا، والبد من 

 استهداف شرائح وعمال خيلقون القيمة املضافة وجتنب العمالة الزائدة بتوجيهها حنو القطاعات املنتجة.
 %الوحدة     1021-1000: تطور معدالت التضخم و البطالة 2جدول رقم               

 0226 0221 0222 0222 0220 0225 0222 السنة
 50.2 51.2 57.7 02.7 01.7 07.2 05.1 معدل البطالة

 0.1 5.6 2.6 0.6 5.2 2.0 2.2 معدل التضخم
  0250 0255 0252 0225 0223 0227 السنة

 5.7 52 55.2 52.0 55.2 55.3 معدل البطالة
 3.31 2.1 2.5 1.7 2.3 2.1 معدل التضخم

 .0223التقرير احلكومي حول حالة تنفيذ برانمج العمل الوطين يف جمال احلكامة، اجلزائر، -املصدر: من اعداد الباحثتني بناء على: 
-http://embassies.mofo.gov.sa  5/2/0252اتريخ االطالع ،-http://oranetude.7olom.org  01/2/0252اتريخ االطالع 
-www.ons.dz   2/5/0252اتريخ االطالع ،-www.leportail de premierministre.  5/2/0252اتريخ االطالع 

 %2.6اىل %210مث انتقل من  %2.2معدل  0222ليبلغ سنة  %22كما مت التحكم يف التضخم الذي كان يصل يف التسعينات اىل 
نتيجة التوازانت النقدية اليت عرفها االقتصاد خالل مرحلة  0221سنة  %5.6، واستمر يف االخنفاض اىل 0222و 0225بني  ما

لريتفع مرة  0255سنة  %2.1مث  0252سنة  %2.5ليصل اىل  0226سنة  %0.1 االصالحات االقتصادية، بعدها سجل معدل
الرتفاع يف املستوى العام لألسعار اىل نقص االنتاجية وتفاقم بسبب ما . ويعود سبب هذا ا0250سنة  %3.31أخرى ويصل اىل 

على رأسها عدم   يسمى ابلتضخم املستورد الذي يعكس ارتفاع األسعار يف األسواق الدولية على السوق الوطنية. اضافة اىل اسباب أخرى
ياسة لألجور متماسكة تركز على خلق قيمة مضافة، وهو ما التناسب بني اإلنفاق العام واآلاثر االقتصادية واالجتماعية، يليه غياب س

 جيعل اإلنتاجية هي من بني أدىن املعدالت يف املنطقة األورو متوسطية، والسبب الثالث هو توسع األسواق املوازية اليت تسيطر على أربعة
د، وطول دوائره التسويقية بني املنتج واملستهلك ما قطاعات: الفواكه واخلضروات، واللحوم احلمراء والبيضاء واألمساك واملنسوجات واجللو 

 .خلق فوضى كبرية ومضاربة واسعة
ابلنسبة للدولة اجلزائرية ويف جمال تلبيتها للحاجات األساسية ملواطنيها، جند أن الفرد اجلزائري مازال الدخل والقدرة الشرائية للفرد: -2

يعاين  كثريا يف هذا اجلانب أوال بسبب غياب منصب عمل دائم وتفشي للبطالة مبعدالت مرتفعة جدا، واثنيا بسبب االرتفاع الكبري يف 
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نقص االنتاجية وتفاقم بسبب ما يسمى ابلتضخم املستورد الذي يعكس ارتفاع األسعار يف مستوايت االسعار واليت يعود سببها اىل 
 األسواق الدولية على السوق الوطنية.

وانتقلت بعدها  0222دوالر سنة  1.522من خالل اجلدول أدانه نالحظ ارتفاع مستمر يف القدرة الشرائية للفرد اجلزائري حيث بلغت 
دوالر للفرد سنة  3.252و تستمر يف االرتفاع لتصل اىل  0223دوالر سنة  7.522لتنتقل اىل  0221دوالر سنة  6.352اىل 

طفيفة اىل الزايدة األخرية  يف مستوايت األجور والرواتب ملختلف الفئات االجتماعية، حيث حدد . ويعود سبب هذا الزايدة ال0255
. لكن رغم هذه الزايدة يبقى الفرد اجلزائري يعاين اذ كل زايدة يف األجور 0250دج سنة  53222األجر األىن املضمون يف اجلزائر اىل 

ي ال يوجد أي حتسن يف القدرة الشرائية فهذه الزايدة ومهية وليست حقيقية. كما تبقى هناك النقدية أو االمسية يقابلها زايدة يف األسعار، أ
فئات اجتماعية مهمشة نظرا ملوقعها يف سلم توزيع الدخول أو شغلها ملناصب عمل غري دائمة ومؤقتة، وهذا ما اجنر عنه انتشار واسع 

 االجتماعية غري القادرة على توفري احتياجاهتا الضرورية. للسوق املوازية اليت أصبحت مصدر عيش الكثري من الفئات 
دوالر  7.522بلغت القدرة الشرائية للفرد اجلزائري  0223وعند مقارنة الفرد اجلزائري ابلنسبة للفرد املاليزي و الفرد الياابين مثال سنة 

دوالر للفرد اجلزائري مقابل  3.252اىل  0255دوالر للياابين لتنتقل بعدها سنة  22.722دوالر للماليزي و 52.252مقابل 
 دوالر للفرد الياابين.  21.222دوالر للفرد املاليزي و  51.612
 1022-1000: تطور القدرة الشرائية للفرد اجلزائري2جدول رقم

 الوحدة: دوالر 
 0226 0221 0222 0222 0220 0225 0222 السنة
 7.150 6.810 6.420 6.040 5.620 5.410 5.130 اجلزائر
  0255 0252 0225 0223 0227 السنة
 8.310 8.050 8.260 7.940 7.660 اجلزائر
 15.650 14.680 14.010 14.130        - ماليزاي

 30.370 28.870 27.00 26.890        - كوراي اجلنوبية
 59.380 56.790 52.250 53.280      -        سنغافورة

  35.330 34.810 32.910 34.700      - الياابن

اتريخ االطالع  http://data.albankaldawli.orgاملصدر: من اعداد الباحثتني ابالعتماد على املوقع االلكتوين: 
02/0/0252 

جاته خمر  يف اجلزائر يعاين من مشاكل و صعوابت عديدة كتدين املستوى التعليمي و 52قطاع التعليم يبقى التعليم والتنمية البشرية : -2
تواكب متطلبات سوق العمل، غياب سياسات و خطط للتكوين املهين، تسرب عدد كبري من التالميذ من التعليم العام مما يؤدي  اليت ال 

االجتماعي من خالل تزايد البطالة خاصة يف  إىل عدم القابلية لالستخدام و ينعكس هذا سلبا على اجلانب االقتصادي و على اجلانب 
 الذين يشكلون أغلبية السكان يف هذه البالد. صفوف الشباب 

نقطة بعدما كانت عام  02حمققة تقدما ب  32، جاءت اجلزائر يف املركز 0252فيما يتعلق بتتيب دليل التنمية البشرية لعام     
اجلزائر يف املركز االخري بني الدول وهبذا اصبحت تنتمي اىل فئة التنمية البشرية املرتفعة. لكن رغم هذا التقدم تبقى  522يف املرتبة  0225
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لعامي العربية ذات التنمية البشرية املرتفعة. واجلدول التايل يوضح ترتيب دليل التنمية البشرية للدول العربية حسب تقرير التنمية البشرية 
 .0252و 0252

 1021و 1020: ترتيب دليل التنمية البشرية للدول العربية لسنيت 6جدول رقم
  0250سنة  0252سنة الدول 0250سنة  0252سنة الدول

 93 32 اجلزائر 41 20 االمارات العربية املتحدة
 112 525 مصر 36 23 قطر

 116 555 سوراي 48 25 البحرين
 130 552 املغرب 54 27 الكويت

 160 522 اليمن 64 12 اجلماهريية العربية الليبية
 155 526 موريتانيا 57 11 اململكة العربية السعودية

 171 512 السودان 94 35 تونس
 / / / 100 30 االردن

 http://hdr.undp.orgعلى املوقع:   0252و  0252املصدر: من اعداد الباحثتني بناء على:  تقارير التنمية البشرية لسنيت 
 (.0252)7/6/0252( و 0252)51/5/0250اتريخ االطالع 

شرية ابملرتبة اليت حققتها اجلزائر نستطيع القول أبهنا يف احسن حالة مقارنة ببعض الدول العربية االخرى اليت مازالت ضمن فئة التنمية الب
ا على داملتوسطة كمصر وسوراي. أما فيما يتعلق بتطور دليل التنمية البشرية تفيد بياانت اجلدول املوايل أدانه ان هذا املؤشر يعرف تطورا مطر 

 0255سنة  2.653سنة  لينتقل اىل  2.677واىل  0222سنة  2.620اىل  5552سنة  2.127سنة. حيث انتقل من  02مدى 
، ونفس الشيء ينطبق على أغلب الدول العربية األخرى اليت 52متاجعة عن املرتبة السابقة لتحتل املرتبة  0250سنة  2.722مث 

وترات الداخلية و الال استقرار الذي تعاين منه، أي الظروف املالية واالقتصادية واالجتماعية بسبب الت 0250سجلت تراجعا خالل سنة 
 (55)واليت انعكست سلبا على مسار التنمية بصفة عامة. 

 (1021-2220: تطور مؤشر دليل التنمية البشرية يف اجلزائر)7جدول رقم
 0250 0255 0252 0225 0221 0222 5551 5552 السنة
 2.722 2.653 2.677 2.675 2.615 2.620 2.162 2.172 التنمية البشريةدليل 

 املصدر: من اعداد الباحثتني بناء على املواقع االلكتونية التالية:        
 -http://hdr.undp.org 51/5/0250اتريخ االطالع -http://www.wikipedia.org  25/2/0252اتريخ االطالع        ،-

http://www.marefa.org  56/1/0252اتريخ االطالع 
 
لو اخذان مؤشر إمجايل اإلنفاق على الرعاية الصحية الذي  هو عبارة عن جمموع النفقات الصحية  االنفاق على الرعاية الصحية: -6

نشطة التغذية، واملعوانت الطارئة العامة واخلاصة. وهو يغطي تقدمي اخلدمات الصحية )الوقائية والعالجية(، وأنشطة تنظيم األسرة، وأ
املخصصة للرعاية الصحية ولكنها ال تشمل تقدمي املياه والصرف الصحي. املصدر البنك الدويل فسنجد أن االنفاق على الرعاية الصحية 

عن ضعف النظام  يل يكشفيف اجلزائر يبقى هو االدىن على مستوى دول املغرب العريب ابملقارنة مع اجلارتني تونس واملغرب، واجلدول املوا
ة الصحي املعتمد يف اجلزائر القائمة رغم امليزانيات الضخمة املرصودة لتحسني ظروف الرعاية الصحية للمواطن اجلزائري، فاخللل يف السياس
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ا انعكس سلبا الصحية ابجلزائر يكمن يف التسيري، حيث أغلب النفقات توجه للتجهيزات على حساب التكوين وأتهيل املوارد البشرية، م
 . (50)على مستوى الرعاية الصحية يف اجلزائر

 1022-2001: تطور إمجايل اإلنفاق على الرعاية الصحية خالل الفرتة 8جدول رقم
 (%الوحدة)

 0255 0252 0225 0223 0227 0226 0221 0222 0222 0220 0225 السنة
 3.9 4.3 4.6 3.7 3.5 3.1 3.1 3.4 3.7 3.9 3.8 اجلزائر
 6.2 5.7 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.4 5.3 5.3 تونس
 6.0 5.9 5.6 5.4 5.5 5.2 5.1 5.2 5.3 5.3 4.4 املغرب
اتريخ االطالع  http://data.albankaldawli.orgمن إعداد الباحثتني  ابالعتماد  على املوقع االلكتوين:  :املصدر

51/6/0252 

 خامتة 
لدول، من خالل قراءة وافية يف املؤشرات سالفة الذكر يتبني أن اجلزائر و رغم امتالكها ملوارد طبيعية هائلة و ثروة تضاهي هبا ثروات بقية ا 

 ل: اال أهنا تفتقر اىل وجود استاتيجية تنموية واضحة املعامل حملاربة الفقر رغم املبالغ الضخمة املستثمرة، و هذا ما يبدو جليا من خال
 حمدودية هذه السياسات يف القضاء على البطالة فمناصب العمل تبقى مؤقتة و ليست نتيجة نشاط انتاجي؛-
عندما يزيد  %6أثبتت الدراسات أنه لكي ميكن احلفاظ على مستوى معيشة السكان جيب أن التقل نسبة منو الناتج الوطين اخلام عن -

 من ايراداته أتيت من النفط؛ %57اد اجلزائري الذي يبقى اقتصاد ريعي أكثر من و هذا ما يغيب يف االقتص %5عدد السكان ب 
 الغذاء يبقى مصدره العامل اخلارجي  و عدم القدرة على التكفل حباجيات األفراد حمليا و هذا ما تتمجه التبعية الغذائية؛-
النوعي  كاملخرجات و نوعية اخلدمات املقدمة  االهتمام ابجلانب الكمي عدد املدارس، عدد املستشفيات  على حساب اجلانب-

 غري موجودة تبقى تطورات امسية فقط.       للمريض مثال، القيمة املضافة احلقيقية
 املالحق
 حسب القطاعات 1002-1002( :  توزيع الربانمج 2اجلدول )

 
 السنوات

 القطاعات
 اجملموع 0222 0222 0220 0225

 مليار دج
 % اجملموع

 22.5 05211 012 2716 7210 52217 وهياكل قاعدية أشغال كربى
 23.3 02210 611 1215 7013 7513 تنمية حملية وبشرية

 50.2 6112 5012 0011 0212 5216 دعم قطاع الفالحة والصيد البحري
 3.6 2112 - 217 5112 2212 دعم االصالحات

 522 10112 0211 55215 53115 02112 اجملموع
الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية للجزائر خالل السداسي الثاين من سنة املصدر: اجمللس 

 37، ص 0225
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 حسب القطاعات 1002-1002( :    توزيع برانمج 1جدول )
 % املبلغ )مليار دج( القطاعات

 %22,2 2,208,2 برانمج حتسني ظروف معيشة السكان
املنشآت األساسية)نقل، أشغال عمومية، برانمج تطوير 

 ماء..(
2,703,2 20,2% 

 برانمج دعم التنمية االقتصادية منها:
 الفالحة والتنمية الريفية

 الصناعة
 الصيد البحري
 ترقية االستثمار

 السياحة
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية

337,1 
300,0 

23,2 
21,0 

2,2 
3,1 
2,0 

 
 
 
8% 

 %2,8 103,2 اخلدمة العمومية وتعميمها ترقية
 %2,2 20 برانمج تطوير التكنولوجيا اجلديدة لالتصال

 %100 4207.7 اجملموع
، على املوقع 0221، أفريل 0225-0221املصدر: الربانمج التكميلي لدعم النمو ابلنسبة للفتة 

 57/7/0252اتريخ االطالع  http://www.premier-ministre.gov.dzااللكتوين:
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 1022-1020( :  توزيع االستثمارات يف أهم القطاعات االقتصادية يف الربانمج اخلماسي3اجلدول )
 

 % املبالغ املخصصة)مليار دج( الربانمج
 برانمج حتسني ظروف معيشة السكان-5
 السكن-
 التبية، التعليم، تكوين مهين-
 الصحة-
 وخدمات االدارة العمومية حتسني وسائل-
 ابقي القطاعات -

5522 
2722 
5353 
655 
532 

5336 

 
 
 

21120% 
 
 

 برانمج تطوير اهلياكل القاعدية-0
 قطاع األشغال العمومية والنقل-
 قطاع املياه-
 قطاع التهيئة العمرانية-

3222 
1522 
0222 
122 

 
23110% 

 
 

 برانمج دعم التنمية االقتصادية-2
 والتنمية الريفيةالفالحة -
 دعم القطاع الصناعي العمومي-
 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتشغيل-

3500 
5222 
0222 
122 

 
56121% 

، األكادميية للدراسات االجتماعية 0252-0222املصدر: بوفليح نبيل، دراسة تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادي يف اجلزائر يف الفتة 
 57/7/0252، اتريخ االطالع http ;//www .univ-chlef.dz، على املوقع االلكتوين: 0252، 5واالنسانية، العدد

 
 اهلوامش

م االنتاج احمللي يف اجلزائر، على املوقع االلكتوين: مشري فريد، نشاطات نظا   .5
http://iepedia.com/arab/wp.content/uploads/2012/05/%D8/AF%D9%8  52/7/0250اتريخ االطالع 

 : http، على املوقع االلكتوين: 0225-0225بودخدخ كرمي ، اثر التوسع يف النفقات العامة على البطالة يف اجلزائر  .0
//google.dz/url/ ?sa=t&ect=j& 0، ص 07/2/0250اتريخ االطالع 

  5املرجع نفسه، ص .2
تحوالت السياسية واشكالية التنمية يف اجلزائر واقع وحتدايت، عبو عمر، عبو هودة، جهود اجلزائر يف األلفية الثالثة، امللتقى الوطين حول ال  .2

 2جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، اجلزائر، ص 
، االكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، 0252-022بوفليح نبيل، دراسة تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر للفتة  .1

 23-27، ص 0252، 5العدد
 52بودخدخ كرمي، مرجع سبق ذكره، ص  .6
 07/2/0252اتريخ االطالع  http://www.eldjoumhouria.dzاملوقع االلكتوين: .7
 6/7/0252اتريخ االطالع   http://www.aps.dzتتوج أبداءات جيدة لالقتصاد الكلي، على املوقع االلكتوين: 0250سنة  .3

http://iepedia.com/arab/wp.content/uploads/2012/05/%D8/AF%D9%258
http://iepedia.com/arab/wp.content/uploads/2012/05/%D8/AF%D9%258
http://www.aps.dz/
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 01/2/0252اتريخ االطالع  http://neareast.faoمن الغذائي على املوقع االلكتوين األ اجلزائر و .5
-http://www.univ :على املوقع االلكتوين 0252-0252نصرية قوريش، التنمية البشرية يف اجلزائر وآفاقها يف ظل برانمج التنمية  .52

chlef.dz/ratsh/REACH-FR/Article-Revue/article05pdf 51/5/0250اتريخ االطالع 
 املرجع نفسه .55
 51/6/0252اتريخ االطالع  http://data.albankaldawli.orgاالنفاق على الرعاية الصحية، على املوقع االلكتوين:  .50

 
 

http://neareast.fao/

