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Abstract 

This research paper aims to highlight the role of the digital economy in supporting 

sustainable development in Algeria, as two important alternatives to the rentier economy 

dependent on hydrocarbons, and because of their role in achieving sustainable economic 

and social development by providing jobs and transferring development to remote areas, and 

creating investment opportunities in ئlight of The state is directed to support emerging 

institutions, and Algeria has components, capabilities and natural resources that make it 

regionally and internationally one of the most important countries, but despite all these 

components and capabilities available, the reality of the digital economy and sustainable 

development in Algeria is weak in terms of structures, facilities, infrastructure and 

investment... This is what necessitates the development of a strategy in order to exploit all 

the possibilities and ingredients to achieve the hoped- for digital economy and sustainable 

development. 

The digital economy is an economy based on digital technology and is based on several 

components, including technological infrastructure, hardware, software, and networks, in 

addition to the digital mechanisms through which business and economic activities take 

place, including e- commerce, and electronic transactions that take place entirely on the 

Internet. 

A secure and holistic digital that achieves sustainable economic and social development, 

and enhances the capabilities of the digital economy and leadership at the national level 

through a comprehensive process that supports the development and development of digital 

skills, digital services, digital assets, the enabling environment, and digital and community 

leadership, in partnership with the public and private sectors and civil society institutions. 

The study concluded that the digital economy has a major role in the dimensions of 

sustainable development, but the process of activating it is still young and needs more 

modernization and encouragement, including the achievement of sustainable development. 

Key words: Digital Economy, Sustainable Development, Dimensions of Sustainable 

Development. 
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الرتقمي في دعم الصنمية المسصدامة تقصادددور اال  

  -الجزائر أنموذجد –

 

عبيدة سليمة
 

الجزائر،-2-جامعةالبليدةد.،

 خليد  عدئشة
 الجزائر،-2-جامعةالبليدةد.،

 

 

 الملخص

تهدفهذهالورقةالبحثيةإلبرازدوراالقتصادالرقميفيدعمالتنميةالمستدامةفيالجزائر،كبديلينمهمينعناالقتصاد

الريعيالمعتمدعلىالمحروقات،ولمالهمامندورفيتحقيقتنميةاقتصاديةواجتماعيةمستدامةمنخاللتوفيرمناصب

 وتحويل الناشئة،شغل المؤسسات دعم إلى الدولة توجه ظل في فرصاستثمارية وخلق النائية، المناطق إلى التنمية

المقومات الدول،ولكنرغمكلهذه منأهم ودوليا إقليميا منمقوماتوإمكانياتوثرواتطبيعيةتجعلها والجزائرلها

يةالمستدامةفيالجزائرضعيفينمنحيثالهياكلوالمرافقوواإلمكانياتالمتوفرةإالأنواقعاالقتصادالرقميوالتنم

البنىالتحتيةواالستثمار...،هذامايستلزموضعإستراتيجيةمنأجلاستغاللكلاإلمكانياتوالمقوماتلتحقيقكلمنهما

 .االقتصادالرقميوالتنميةالمستدامةالمأمولين

التكنولوجياالرقميةويرتكزعلىعدةمكونات،منهاالبنيةالتحتيةالتكنولوجية،فاالقتصادالرقميهواالقتصادالقائمعلى

واألجهزة،والبرمجيات،والشبكات،باإلضافةإلىاآللياتالرقميةالتيتتممنخاللهااألعمالالتجاريةواالقتصادية،ومنها

ىشبكةاإلنترنتومنهإقتصادرقميآمنوشمولييحققالتجارةاإللكترونية،والمعامالتاإللكترونيةالتيتتمبالكاملعل

علىالمستوىالوطنيمنخاللعملية الرقميوالريادة وتعزيزممكناتاالقتصاد مستدامة، واجتماعية اقتصادية تنمية

ا والريادة الممكنة، البيئة الرقمية، األصول الرقمية، الخدمات الرقمية، المهارات وتنمية تطوير تدعم لرقميةشاملة

.والمجتمعية،وذلكبالشراكةمعالقطاعينالعاموالخاصومؤسساتالمجتمعالمدني

فتية تفعيله لكنالتزالعملية المستدامة، التنمية كبيرعلىأبعاد دور الرقميله إلىأناالقتصاد خلصتالدراسة وقد

  .مةوبحاجةإلىالمزيدمنالتحديثوالتشجيعومنهتحقيقالتنميةالمستدا

 .االقتصادالرقمي،التنميةالمستدامة،أبعادالتنميةالمستدامة:الكلمدت المفصدحية

 
 : المقدمة

االقتصاداال هو التحتيةقتصادالرقمي البنية منها مكونات، عدة على ويرتكز الرقمية التكنولوجيا على القائم

التجارية األعمال خاللها من تتم التي الرقمية اآلليات إلى باإلضافة والشبكات، والبرمجيات، واألجهزة، التكنولوجية،

رقمياقتصاد،ومنهنترنتبالكاملعلىشبكةاإليةالتيتتملكترونية،والمعامالتاإللكترونية،ومنهاالتجارةاإلقتصادواال

الرقميوالريادةعلىالمستوىالوطنيقتصادمستدامة،وتعزيزممكناتاالةإجتماعييةواقتصادآمنوشمولييحققتنمية

،والريادةمنخاللعمليةشاملةتدعمتطويروتنميةالمهاراتالرقمية،الخدماتالرقمية،األصولالرقمية،البيئةالممكنة

 الرقميةوالمجتمعية،وذلكبالشراكةمعالقطاعينالعاموالخاصومؤسساتالمجتمعالمدني.

وأساسأيتنميةرتكازتعتبرالتنميةالمستدامةأهمهدفتسعىكلدولالعالملتحقيقه،حيثالفردهومحوراإل

بةقائمةبحدذاتها،وأنتثمينالمواردالبشريةيؤديالي،هذاالطرحالجديدللتنميةجعلمنهامقارةإجتماعييةأواقتصاد

وسعيالدولإلىتحقيقهتماموالبيئية،ومنهذاالمنطلقجاءاالةجتماعييةواإلقتصادتحقيقالتنميةالمستدامةبأبعادهااال

األ مستوىمعيشة وتحسين واالزدهار الرفاهية في والتنميةفرادمعدالتومؤشراتمرتفعة مستوىالتنافسية يدعم بما

وامتدتلتشملقتصادواالةجتماعياإل أدتإلىفتحالبابلحدوثتغيراتكبيرة، المعلوماتية الثورة ان بالمقابلنجد ية،

والسياسيةوالثقافية،والتيحولتالمجتمعاتمنمجتمعقائمعلىاإلنتاجالصناعيةجتماعييةواإلقتصادجوانبالحياةاال

الرقميوالمنتجاتالرقمية،التيساهمتقتصادإلىمجتمعقائمعلىاإلنتاجالمعلوماتي،مماأدىإلىظهورمايعرفباال

 لألعمال.فتراضيبالمؤسساتلدخولالعالماإل
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الرقميفيدعمالتنميةالمستدامةفيالجزائر،كبديلينمهمينعنقتصادتهدفهذهالورقةالبحثيةإلبرازدوراال

قتصاداال مندورفيتحقيقتنمية لهما ولما علىالمحروقات، واقتصادالريعيالمعتمد منخاللةإجتماعيية مستدامة

دعمالمؤسساتيةفيظلتوجهالدولةإلىاستثمارتوفيرمناصبشغلوتحويلالتنميةإلىمناطقالظل،وخلقفرص

كلهذه ولكنرغم الدول، منأهم ودوليا إقليميا تجعلها منمقوماتوإمكانياتوثرواتطبيعية لها والجزائر الناشئة،

إالأنواقعاال المستدامةفيالجزائرضعيفينمنحيثالهياكلقتصادالمقوماتواإلمكانياتالمتوفرة الرقميوالتنمية

التحتية البنى و اإلمكانياتوالمقوماتستثمارواالوالمرافق كل استغالل أجل من استراتيجية وضع يستلزم ما هذا ،...

الرتقمي  تقصاددمد هو دور اال:الرقميوالتنميةالمستدامةالمأمولين،ومنهوضعاإلشكاليةالتاليةقتصادااللتحقيقكلمنهما

 في دعم الصنمية المسصدامة في الجزائر؟

 الرتقمي داعمة للصنمية المسصدامة في الجزائر. تقصاددمؤشرات اال:األتيةويمكنطرحالفرضية

 

 سواء المعاصر، فيالعالم الرقمي قتصاداال يلعبه أصبح الذي الكبير الدور من الدراسة هذه أهمية تبرز: الدراسة أهمية

 مادية امكانيات من به تتمتع ما جاهدةبمختلف أنتعمل الجزائر من يستدعي مما ،جتماعياإل أو يقتصاداال الصعيد على

التي من ستفادةاإل أجل من هائلة، وبشرية وبيئيةةإجتماعي يةاقتصاد تنمية تحقيق في الرقمي قتصاداال يوفرها المنافع

.مستدامة



 وانعكاساته الرقميبالجزائرقتصاداال تقدم ومستوى واقع وتحليل رصد إلى الدراسة هذه خالل من نهدف: الدراسة أهداف

الدولة. بهذه التنموية الجوانب بعض على

 

الدراسة منهج األنسب الوصفي، المنهج استخدمنا االشكالية على واإلجابة الدراسة أهداف بلوغ بغية:  لشرح باعتباره

 عرض في التحليلي المنهج كمااعتمدنا الظواهر، من مجموعة أو ظاهرة عن المعبرة والمواقف حداثاأل مختلف وتوضيح

مؤشرات المتعلقة األرقام وتحليل فيالعربي الرقميقتصاداال بأهم المستدامة التنمية  خالل من وذلك الجزائر، وأبعاد

 الدراسة. بموضوع المتعلقة العالمية التقارير من جملة على االعتماد

 :وهذاماسنحاولاإلجابةعنهمنخاللالمحاورالثالثالتالية

 الرقميقتصاداإلطارالنظريلال:المحور األول -

 اإلطارالنظريللتنميةالمستدامة:المحور الثدني -

 الرقميوأبعادالتنميةالمستدامةفيالجزائرقتصادمؤشراتاال:المحور الثدلث -

أبعفادومؤشفرات إلفى باإلضفافة وأهميتفه، الرقمفي قتصفادالتعريففباال النظري جنبها في الدراسة هذه تناولت -

الرقمي. قتصاداال
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 الرتقمي تقصادداإلطدر النظري لال: المحور األول

الرتقمي تقصادداالتعريف : أوال

الرقمي)المعرفي،الذكي،الجديد(،ولعلمنأبرزهذهالتعاريفقتصادتعددتاآلراءحولإيجادتعريفموحدلال

:مايلي

الذييستندعلىالتقنيةالمعلوماتيةالرقمية،ويوظفالمعلوماتوالمعرفةفيإدارتهبوصفهاقتصادأنهذلكاال -

(13،صفحة2006)الرزو،اتالجديدة.بتكارالموردالجديدللثروةومصدرإلهاملإل

الذييتعاملمعقتصادالويب.وهواالاقتصادأونترنتالقائمعلىاإلقتصاد"اال:الرقميعلىانهقتصاديعرفاال -

الرقمية". والمنتجات الرقمية التكنولوجيا الرقمية، والشركات الرقميين الزبائن الرقمية، المعلومات أو الرقمية

(88،صفحة2004)نجم،

توتكنولوجياتصااليباستخداموسائطاإللكترونيةفيالمجالاإلقتصاد"ممارسةاألنشطةاال:كمايعرفعلىأنه -

المعلومات،منخاللايجادروابطفعالةمابينأطرافالنشاط

 (2010 ,خالدمحمدالبراهمة)ي".قتصاداال -

".تصالالذييرتكزعلىالفوائدوالخدماتذاتالعالقةبتكنولوجيافياإلعالمواإلقتصاد"اال:ويعرفعلىانه -


(25،صفحة2007)النجار،

"التفاعلوالتكاملوالتنسيقالمستمربينتكنولوجياالمعلوماتوتكنولوجيا:الرقميعلىأنهقتصادكماعرفاال -

القوميوالقطاعيوالدوليمنجهةأخرى،بمايحققالشفافيةوالفوريةواإلنتاجيةقتصادتمنجهة،واالتصاالاإل

المؤشراتاال القراراتاالقتصادفيجميع لجميع والمساندة فيالدولةخاللفترةقتصادية والمالية والتجارية ية

ما".


(25،صفحة2007)فريد،

لال متفقعليه تعريفمحدد وجود عدم التعريفقتصادرغم إلى السياقاإلشارة فيهذا يُمكن أنه إال الرقمي،

يةالتيتعتمدعلىاستخدامقتصادبكونهيمثل"جميعاألنشطةاالالدوليةيوالتنميةقتصادالُمقترحمنقبلمنظمةالتعاوناال

الرقمية، والخدمات الرقمية، التحتية والبنية الرقمية، التقنيات ذلك في بما الرقمية الرئيسيةاقتصادوهوالمدخالت سمته

الحديثةفيمجالالمعلوماتضمنإطارعمل توصلتإليهالتكنولوجيا شبكيعالمي،شعارهتوظيفواستغاللآخرما

المعرفيالدائموالمستمر"ستثماروفقمبدأاالختراع،الرقمنة،التحديثوالتجديدواإلبتكاراألساسياإل

اال نستخلصأن ذكر، سبق ما خالل باالقتصادومن يسمى ما أو علىلكتروناإلقتصادالرقمي أساسا يبنى ي

فرصنمووتطورالمنتجاتوالخدمات،خصوصاالقابلةللتداولالتجاريالتطورالتكنولوجيوالمعلوماتيالذييزيدمن

البياناتوالمعلوماتوتكنولوجياونظمالمعلومات:رقمياعبرالشبكاتالمعلوماتية،ويقومعلىمجموعةمنالركائزأهمها

منمعداتوبرامجوغيرها
i

(2020)خلوفي،شريط،وزغالمي،:الرقميعلى قتصادويساعداال

العالمي؛قتصادالدولةفياالاقتصادزيادةاندماج -

زيادةفرصالتجارةالعالميةوالوصولإلىاألسواقالعالمية؛ -

الرقميمنالعالقاتبينالموردينوالمصدرينوالمنافسينوالمتعاملينالمستثمرينوالبنوكقتصادكمايحسناال -

.وشركاتالتأمينوالصناعوالمنتجينواألجهزةالحكوميةوالجماركوالضرائبوالمؤسساتالدوليةوغيرها

 الرتقمي تقصادداالعندصر : ثدنيد

اال الحال كقطاعرابعقتصادبطبيعة المعلوماتوالمعرفة قطاع أالوهو قطاعجديد، ميالد نتيجة الرقميجاء

لالقتصادضمناال فيالعناصرالتقليدية هيكلة بفضلإعادة لالقتصادككلوأيضا ويمكنتصويرالهيكلالجديد قتصاد،

(10،صفحة2018)أحمدوبنزاف،:الرقميمنخاللالشكلالموالي
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 الرتقمي  تقصاددعندصر اال :01الشكل رتقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 (311، صفحة 2008)محمد عبد العظيم أبو النجد، : المادر

 

،وماينتجعنهامنتصالالرقميوأساسههوتكنولوجياالمعلوماتواإلقتصادمنالشكلأعالهيتبينأنقاعدةاال

منجانبأخرالتجسيدالواقعيلهذهالمفاهيمتجسدفينظمالمعلومات،قواعدومراكزدعمالقراراتوأيضاالنظمالخبيرة،

وأعمال المجاالتمنتجاره اإلإلكترونرقمنةكافة والحكومة اإلدارة البنوكاإللكترونية، المؤسساتلكترونية، يةوأيضا

يالرقميالذياستطاعتوفيرالعديدلكتروناإلقتصادية.وهذاشكلالمفهومالحاليلاللكتروناجهةالزبائناإلةلموفتراضياإل

بالنسبة سواء سابقا التيكانتمعروفة والجغرافية الزمنية القيود وإلغاء العالمية السوق التوحيد علىغرار المزايا من

.ستثمارذلكسوقاالقالمالية،وكألسواقالسلعوالخدمات،األسوا

الرقميهومحصلةالتالقيجهودأربعةقوىتلعبدوراقتصادفيحقيقةاألمراال:الرتقمي تقصاددأبعدد المشكلة لال: ثدلثد

:حيويافيتشكيلهكماموضحفيالشكلالتالي



















شبكات املعلومات مراكز دعم القرارات  تكنولوجيا اإلتصال تكنولوجيا املعلومات  
 والنظم اخلبرية

 التبادل الفوري للمعلومات

 الشركات اإللكرتونية...التجارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية، اإلنرتنت، الربيد اإللكرتوين، البنوك اإللكرتونية، 

 اإلقتصاد الرقمي

فورية املعلومات 
  اإلقتصادية

أتثري الشركات العاملية والدولية 
 على اإلقتصاد احمللي القومي

التفاعل مع 
 اإلقتصاد العاملي

بناء شبكات للربط بني 
 األسواق والبورصات

تشبيك اإلستثمارات 
األجنبية املباشرة وغري 

 املباشرة
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 القوى المشكلة للعار الرتقمي: 02الشكل رتقم

























 (311، صفحة 2008)محمد عبد العظيم أبو النجد، : المادر

 

وآلياتالتواصلالتيتستخدمفي(23،صفحة2004)يوسفأحمدأبوفارة،تتمثلفيالتقنياتالرقمية:البنى الصحصية - أ

:ية،وتتضمنالبنىالتحتيةلكترونيةوتبادالتالتجارةاإللكتروندعمعملياتوأنشطةاألعمالاإل

 الهاتفيالسلكيةوالالسلكيةوخدماتاألقمارالصناعية.تصالشبكاتاإل -

البرمجيات. -

األجهزةوالمعداتالماديةبمافيهاآلياتتخزينالمعلوماتالتيأصبحتتنطويعلىمكوناترقميةتقومبتشغيل -

تلكاألنظمةواألجهزةوفقاللتقنيةالجديدة.

العنصرالبشريالمدربالمتخصصوالمؤهل. -

ومتزايدفيأعداداألجهزةواألنظمةالتيتعملنمأحداثوبذلكتمكنالتقدمالتكنولوجيالمتناميوالمستمرمن

قابلةللتواصلعنطريقشبكاتاإل ألليةمعلوماترقمية، التيمكنتمنتنفيذغالبيةاألعمالعبرتصالوفقا .

الشبكات.

نصرن النمو الهدئل في اسصخدام اإل - ب تكنولوجيهعلىاإلطالق،فقدتمكنتمنخلقمجالنترنتتشكلاإل: أعظمثوره

قادرعلىتلبيةأغراضالمؤسساتكماالزبائنعلىحدسواء،بمايتيحلهماستخدامهتقييمإفتراضيإتصالعمل،تبادلو

يةالهامة.ستثمارقبلاتخاذالقراربمافيهاالقراراتاالنترنتالمعلوماتالمنشورعلىاإل

ة،وقدفتراضيترتبعنتطبيقاتالتقنياتالتكنولوجيةالحديثةظهورآالفالمؤسساتاإل:نمدط الجديدة م  الوساد األ-ج

التقليدية، المؤسساتالصناعية من بشكلواضحعلىالعديد المؤسساتإلىالتأثير من لتلكالنوعية أدىالنجاحالكبير

يةوبالتاليظهورنوعيةجديدةمنالبسطاءلكترونالفعلية.بسببظهورالبيعاإلوعلىالموزعينالموجودينفياألسواق

النوعالجديدمنستغناءالذيتسببفياإلنترنتالموجودينعلىاإل به يقصد ما عنخدماتالموزعينالتقليديينوهو

يالعالقاتالجديدةإلىجعلالمؤسساتالبسطاءفيعملياتالتوزيع،وقدتمكنظهورهذاالنمطالجديدمنالبسطاءوبالتال

(314،صفحة2008)محمدعبدالعظيمأبوالنجا،المنتجةتقومبإعادةتقييمالطريقةالتيتخدمبهاأسواقها.
 

الرقمي،عمدةالمؤسساتإلىقتصادوفقالال:المسصهلك تفدصيل العروض الصسويقية م  تقبل البدئع وتفضيلهد م  تقبل -د

بناءقراراتهاالمتعلقةباألعمالعلىالمعلومات.ذلكأنالمعلوماتأصبحتالمصدرالرئيسيللحصولعلىمزاياالتمايز،

أيناستطاعتالمؤسساتأنتنميقدراتهاعنطريقتجميعتصالوتقنياتاإلنترنتبالخصوصمعالتطورالسريعلإل

النواحيالفرديةللمستهلكين،الموردين،والموزعينأدقالمعلوماتعن

 البىن التحتية

اجلديدة من األمناط 
 الوسطاء

تفاصيل العروض التسويقية 
من قبل البائع وتفضيلها من 
قبل املستهلك وتفضيلها من 

 قبل املستهلك

النمو اهلائل يف استخدام 
 العصر الرقمي اإلنرتنت
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اتهافيبناءعالمةتمكنهامنالحصولاستثمارإنالمؤسساتترتكزبشكلأساسيعلىتنميطمنتجاتها،منخاللتوجيه 

 علىمزاياتنميطالعروضالتسويقيةالتيتقدمها،لتحقيقنموفيالطلبعلىمنتجاتها.

































































 اإلطدر النظري لمفهوم الصنمية المسصدامة : المحور الثدني

 الصنمية المسصدامة كمفهوم مصعدد االبعدد: أوال
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يةقتصادالمفكرينعلىمختلفالمجاالتاالاهتماميعتبرموضوعالتنميةالمستدامةمنالمواضيعالتياستحوذت

المفهومبمثابةمدرسةفكريةقائمةبحدذاتها.ليصبحهذا العالمية،ةجتماعيوالبيئيةواإل

،منخاللالتقرير1968يرجعالفضلفيظهوروتطورمفهومالتنميةالمستدامةإلىناديروماالذيأنشأعام

.2100يةوالتوقعاتالتيستحدثحتىسنةقتصادالمفصلحولتطورالمجتمعالبشريوعالقتهباستغاللالموارداال

1987سنةGro Harlem Brundtlandيعودأولاستخداملهذاالمصطلحبشكلرسميلرئيسةوزراءالنرويج

فيتقريربعنوان"مستقبلناالمشترك"للتعبيرعنالسعيلتحقيقنوعمنالعدالةوالمساواةبيناألجيالالحاليةواألجيال

المستقبلية 2018)يوسف، صفحة  .(90، ظاهرة فهي األبعاد متعددة اقتصادمركبة يعتبرةإجتماعيية، حيث وبيئية،

 :بالبيئةالبعدالرئيسيلتحقيقهذاالمفهوم،والشكلالتالييوضحذلكهتماماال



 أبعدد الصنمية المسصدامة: 03الشكل رتقم 



  (175، صفحة 2020)رشيدة، الرزتقي ، و ب  عثمدن ،   المادر:

 

،أنمفهومالتنميةالمستدامةيقومعلىثالثةأبعادرئيسيةوالتي1992سنةMunasingheوفيهذااالتجاهيؤكد

:(Paul, 2008, p. 582)يمكنتمثيلهابالشكلالتالي

 األبعدد والربط مثلث الصنمية المسصدامة : 04رتقم شكل

 

أبعادمحوريةمترابطةومتكاملةفيهابينهامنخاللهذاالشكلنجدأنمفهومالتنميةالمستدامةيعتمدعلىثالث

والبيئة.قتصادوأننقطةالتقاطعهيتحقيقرفاهيةالفرد،وهذانظرالالرتباطالوثيقبينالمجتمعواال
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اال البعد األقتصادحيثيسعى واستغالل البشرية الرفاهية ذلكمنخاللقتصاداالحداثيإلىتعظيم ويظهر ية

واالستقرار،بينمايركزالبعدالبيئيعلىتكاملالنظمالبيئيةلتحقيقاستقراربيئيشاملفيحينيؤكدالبعدالنمو،الكفاءة

األجتماعياإل اإلفرادأن التماسك التمكين، خالل من تحقيقه يمكن والذي المستدامة التنمية في عامل أهم جتماعيهم

األجيالالمستقبليةعنصراأفرادالجيلالحاليوأفراداعتبارالعدالةبينوالمشاركة.كماأنهناكإجماعبينالمفكرينعلى

أساسيلهذاالمفهوم،إالأنمفهومالعدالةاليزالغامضا.

 

 نظريدت الصنمية المسصدامة : ثدنيد

:انطالقامماسبقيمكنالتطرقإلىأهمنظرياتالتنميةالمستدامة

 : البيئيلنظريدت القدئمة على البعد اأ_ 

النظريةأن مؤسسهذه James Lovelock يرى: (Burgenmeier, 2005, p. 195)) GAIAنظرية -1

األرضجسماحياًضخماقادرعلىاالستجابةللتكيفقدتتجاوزنشاطاتوأفعالاإلنسان،فحسبهذهالنظريةفإنالطبيعة

منها، أسبقيةعلىاإلنسانالذياليعدإالجزاً ومنهفالطبيعةخلقتلتحافظعلىنفسهاوليسلسداحتياجاتاألجياللها

كماتؤكدهدهالنظريةأنالمعاييرااليكولوجيةهيوحدهاالتيتسيرالعالقةبينالمحيطوالمجتمعدون،الحاليةوالالحقة

ناتغيرالبشريةعلىحساب،حيثتهدفإلىخلقإنصافللكائةجتماعييةواإلقتصاداألخذبعيناالعتبارالجوانباال

اإلنسان.

مقالتهThomas Malthusنشر1798فيعام :(196،صفحة2005،Burgenmeier) النظرية المصشدئمة -3

يالتيتبناهابعضالفالسفةقتصادالمشهورةحولمبادئهعنالسكان،حيثأعلنرفضهللنظرياتالمتفائلةحولالنمواال

الفيلسوف ومنهم الفرنسيين الفالسفة مثل المشاكلNicolas de Condorcetفيعصره كل أنحل اعتقدوا والذين ،

اال االقتصادوالعقبات النمو توجه التي والتطورقتصادية البشري العقل استخدام طريق عن سيكون المستقبل في ي

استمرفيالتكاثروزيادةThomas Malthusكفقدكانالتكنولوجي،وعلىالعكسمندل يرىأنالجنسالبشريإذا

سوفيؤديإلىبؤسومجاعاتوثباتفيمعدالت وأنهذا الناضبة، الطبيعية الموارد التناسلستواجههمشاكلحدود

مواردالطبيعيةالمحدودة.األجور،كمايرىأنالتطورالتكنولوجييمكنأنيؤديإلىزيادةقصيرةاألجلفيعملال

3 النظرية المصفدئلة ، شهاب و ، شيحة ، حشيش 1988)دوبدار، الصفحات اال :(57-58، يينقتصادمن

الذيرأىأنهفيحينأنالمواردالطبيعيةالمحدودةJohn Stuart Millالكالسيكمنهمأقلتشاؤما،وعلىسبيلالمثال

علىزيادةاإلنتاجفيالمستقبل،فإنتلكالحدودلميتوصلإليهابعد،ولنتصلإليهاأيدولةأوالناضبةيمكنأنتمثلقيدا

فيمبادئهعلىالتنميةJohn Stuart Millفيالعالمخاللاإلطارالزمنيأليصناعةمنالصناعاتالقائمة.وقداستند

–يةوكلهاعواملتؤديقتصادرفعمعدالتالرفاهيةاالفيةجتماعيالمستقبليةفيقطاعالزراعةوعلىدورالمؤسساتاإل

 إلىخفضمعدالتنموالسكان.-كماكانيعتقد

4بعدمرورمايقربمنتسعسنواتفقطعلى: (36،صفحة2017)صورية،نظرية حدود النمو لنددي رومد 

أعلنناديروماتقرير،"حدودالنمو".1972إعالندراسةبرانتومورس،وفيعام

هذاالتقريرنموذجاجديداًبغرضالتنبؤبمستقبلالتنميةباستخدامخمسمتغيراتعالميةوهي،السكان،الغذاء،قدم

التصنيع،المواردالناضبة،والتلوث.وقدكانتالتنبؤاتالتيتوصلإليهاالتقريرمفرطةفيالتشاؤمحيثتنبأبأنمستقبل

إالأنهاسوفتنهارخالل،ئي،ودرجةالتصنيعسوفتنموفيالبدايةبشكلأسىمعدالتنموسكانالعالم،واإلنتاجالغذا

القرنالقادم.

 (37،صفحة2017)صورية،يتقصاددالنظريدت القدئمة على البعد اال -ب

1 نقدييةالليبراليةأنكلالظواهرالتياليمكنالتعبيرعنهابشكلقتصادترىالنظريةاال: نظرية تعديل السوق

المنطلقعومقتصادفيالسوقتكونمهملةفيالنظاماال منهذا الطبيعيةالتيكانينظرلي. تالنفاياتوكذلكالموارد

أكدأنهناكبعضالعواملالخارجيةعنA. Marshalإليهاعلىأنهامواردمتاحةومتوفرةبصورةغيرمحدودة.لكن

الخارجي".ومنهباتلزاماقتصاديينوقدممفهوم"االقتصادالسوقيمكنأنتؤثربشكلأوبآخرعلىأداءالمتعامليناال

 .مايتطلببالتاليتعديلالسوقيةوتناولهاكمؤثراتفاعلةقتصادأخذالمواردالطبيعيةبعيناالعتبارفيالعمليةاال
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ياتالمواردالناضبة"فياقتصاديهارولدهوتلينغبنشردراستهحول"قتصادقاماال: نظرية الموارد الندضبة -2

 الناضبة1931عام الطبيعية للموارد الكفء االستخدام كيفية نظريحول نموذج ببناء هوتلينغ قام الدراسة هذه وفي ،

منهاعلىالمدىالطويل.ستفادةوتعظيماإل

األضرار: ية الكليةتقصاددنظرية القيمة اال -3 بتقدير تتم للبيئة قيمة إلعطاء الموجهة المناهج أن العادة جرت

التأثيرات ثم المناطقالطبيعية لوضعية التغيراتالفيزيقية مالحظة حيثتتم الظاهرة ماليلآلثار باستعمالطرقتقييم

والخسائرالناتجةعنها.

بمثابة: ولوجياإليك تقصاددنظرية اال -4 يعد جديد تيار يبرز للسوق الكل لمقاربة االنتقاداتالموجهة جملة من

ومنثمةيتحولإلىةجتماعيبرنامجعملأكثرمنهإطارنظري،يدعوهذاالتيارإلىالتقارببينعلوماألحياءوالعلوماإل

واإليكولوجية.ةجتماعييةواإلقتصادمجالجديدلدراساتمتعددةاالختصاصاتللعالقاتالمترابطةبيناألنظمةاال

 (38،صفحة2017)صورية،)العدالة في توزيع الثروة والصنمية(  جصمدعيالنظريدت القدئمة على البعد اإل -ج 

فيمايليجتماعيالبعداإلتتمثلالنظرياتالقائمةعلى

  Circular Round Cumulative Causation: نظرية الصنمية الدائرية المصراكمة -أ

تقومفكرتهاعلىأنالتنميةالدائريةالمتراكمة GONER MYRDALيالسويديقتصادوضعهذهالنظريةاال

والتاريخية بالظروفوالخصائصالطبيعية ترتبط ما  فيدولة للقوىلهذه الحرة حيثتؤديالحركة وألقاليمها، الدولة

واإلقتصاداال ةجتماعيية المركز بين المختلفة بأنواعها اإلقليمية الفوارق زيادة المناطقcenterإلى عادة تمثله والذي

والذيتمثلهاألرياف.peripheryالحضريةأوالمدنوالهامش

الذييرىأنالنظامالجغرافيفيالدولFriedmanوضعها: Core- peripheryنظرية القلب واألطراف  - ت

:الناميةيتكونمننظامينفرعيينهما

وهوالمنطقةالحضريةالرئيسةوقطبأومركزالنمو.coréالقلب -

أوالمناطقالهامشية.hinterlandمناطقالظهير وهيperipheryاألطراف -

الفرعيينهيعالقةتبعية،حيثتتبعالهوامشللمركز.والعالقةالقائمةبينهذينالنظامين

لماذايبقى:حاولمنخاللهااإلجابةعلىالسؤالM. Liptonوضعها: Urban Biasنظرية الصحيز الحضري -ج

والسياسيةبشكلرئيسي،معةجتماعيوقدحاولتفسيرظاهرةالفقرفيالريفمنخاللعددمنالعواملاإلالفقراءفقراء؟

ية.قتصادعدمإهمالالعواملاال

 The Theory Of Optimal Economic ياألمثلقتصاداننظريةالنمواال: ي األمثلتقصاددنظرية النمو اال -د

GrowthفيصيغتهاكماقدمهاFrank Ramseyوطورهاآخرونمنبعده،هينظريةشاملةلتصورالمنهجالنفعي.

.فرادفهيذاتبعدنفعيفيعرضهالمنفعةالمجتمعاتعلىانهادالةفيمنفعةاأل

أساسيةوهياالستجابةتقومهذهالنظريةعلىفكرة Brundtland (1987) (Suan , 2006)نظرية  -ه

:القادمةللخطرعلىتلبيةحاجياتهاومنأهممبادئهذهالنظريةلحاجياتالحاضردونتعرضاألجيال

يةفيعمليةاتخاذالقرار.قتصادتطويرالجوانبالبيئيةواال: إحيد  النمو - -

تثبيتحجمالسكانمقارنةبماتوفرمنمواردها.: السكدن والموارد البشرية -

توجيهالتكنولوجياوطرقتسييروإدارةاألخطار.إعددة: الاندع -

تطويرأنظمةالطاقةالبديلة.:الادتقة -

الوصولإلىرهانالنموالحضري.:اسصقرار اإلنسدن واسصخدام األرض -

حمايةفانالمحيطهوالذييحتاجألنيكونمستداما،منخاللمماسبقوحسبالتوجهالقائمعلىالبعدالبيئي

حولوهذاضمناتجاهينمختلفين،منالنظرياتالمتشائمة،بالنواحياألخالقيةوالبيئيةهتمامالبيولوجيوزيادةاالالتنوع

الطبيعية الموارد الحاصللها،محدودية التقدموالتهديد إلىإهمالالدورالذييمكنأنيلعبه مننموفيالطلبإضافة

حسبهم،Mallowالحفاظعلىالبيئة،وهيتتوافقمعنظريةتسلسلالحاجياتلفيتجديدالمواردالطبيعيةوالتكنولوجي

أناالرتقاءالتدريجيلهذهالحاجياتسيشكلتهديداعلىالبشرية.بالمقابلنجدالنظرياتالمتفائلةوالتيأكدتعلىأسبقية

 الطبيعةعلىاإلنسان.
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اال علىالبعد ركزتالنظرياتالقائمة تحسينقتصادلىانعكاساتونتائجااليعقتصادبينما وكيفية علىالبيئة

ستفادةالتقنياتالصناعية،منخاللالتوجهإلىصناعاتالطاقةالمتجددةواالستخدامالكفءللمواردالطبيعيةوتعظيماإل

منهاعلىالمدىالطويلوهواألساسالنظريالذيانطلقمنهفيمابعدمفهومالتنميةالمستدامة.كماأكدتعلىضرورة

فيمجالعمليةالبحثستثمارإدخالمتغيرالتكنولوجيافيلتحقيقالتنمية،منخاللالدورالذيتلعبهالحكوماتفياال

لدعم القطاع ومؤسسات والتعليم واإلوالتطوير التطورختراعاإلبداعات معدالت دفع إلى بدورها تؤدي التي ات

 التكنولوجي.

اإل البعد على النظرياتالقائمة بينجتماعيأما الموارد توزيع في العدالة تحقيق أولوياتها أهم كانتمن فقد ،

وهيمنةجتماعيإطارالمساواةاإلاألجيالالحاليةواألجيالالمستقبلية،بمعنىالوصولإلىمستوىرفاهيةالمجتمعفي

أهمقضاياالتنميةالمستدامةوالتيتعكسوبدرجةكبيرةنوعيةالحياةوالمشاركةالعامةوترتبطمعالعدالةوالشموليةفي

والطبيعةالبشرية.حسبوجهةجتماعيتوزيعالمواردوإتاحةالفرص.فهيبذلكمحاولةالتركيببينسلوكالتنظيماإل

األخذبعيناالعتبارالعواملاإلنظره لتحقيقالتنميةالبشريةضرورة وتخصيصالبرامجالمناسبةلذلك،منةجتماعيم،

اال وكذا الديموغرافي، النمو ومعدالت التنموية البرامج تحليل سياسة الحروب،هتمامخالل العامة، والصحة بالفقر

ية.قتصادوالكوارثالطبيعية،والسياساتاال
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 وأبعدد الصنمية المسصدامة في الجزائر الرتقمي تقصادداال مؤشرات: المحور الثدلث

 الجزائر في الرتقمي تقصادداال مؤشرات: اوال

الرقميقتصاداالتحادالعربيلالتماالعتمادعلىدراسةقامبهاالجزائر، في الرقمي قتصاداال لتحديدمؤشرات

الرقميالعربيعلىخمسةأبعادقتصادمؤشرااليةالعربيةبجامعةالدولالعربية،حيثيعتمدقتصادومجلسالوحدةاال

:التالي05استراتيجيةيوضحهاالشكلرقم



 ية العربية بجدمعة الدولتقصاددالرتقمي ومجلس الوحدة اال تقصاددالمادر: م  إعداد البدحثصي  بدالعصمدد على )كصدب االتحدد العربي لال

  (2020  العربية ، 

التحتية بمستوى الوصول إلى االستراتيجي البعد هذا يهدف: الرتقمية األسس  المعلومات لتكنولوجيا البنية

.العالم مستوى على المتسارعة التكنولوجية التغيرات مواكبة من تمكنها التأهلالتي لدرجة العربية الدول في تتصاالواإل

 على المتسارع التكنولوجي مواكبةالمستقبل من العربية الدول كافة تمكين إلى البعد هذا يهدف: الرتقمي بصكدراإل

 .الحديثة التكنولوجيا اتجاهات مع المتواكب بتكاراإل على تساعد التي التعليموالمهارات نظم وتوفر الدولي المستوى

 فراداأل إستفادة لتعظيم االستراتيجي البعد هذا يهدف: الرتقمي المواط   وتوفر الرقمية التكنولوجيا استخدممن

.للمواطنين الحياة جودة لذلكورفع المؤهلة والمهارات التعليم مستوى

 المعلومات لتكنولوجيا األمثل مناالستخدام الشركات تمكين إلى االستراتيجي البعد هذا يهدف: الرتقمية األعمدل

 .للتغيراتالتكنولوجية المواتية الرقمية األعمال بيئة وتوفر الرقمي قتصاداال في والمشاركةالفعالة الحديثة تتصاالواإل

تستهدف حكومة لتوفير االستراتيجي البعد هذا يهدف: يةلكصروناإل الحكومدت  تكنولوجيا في ستثماراال رقمية

 مع الشفافية،وتحقيق للمواطن الحياة جودة ورفع التعامل تكاليف وتخفيض خدمةمواطنيها لصالح والمعلومات تتصاالاإل

 .الحكومات الشركات فراداأل الثالثة ذاتالصلة األطراف بين النفع لتحقيق الفعالة الحوكمة آليات توفر

 العربي الرتقمي تقصادداال مؤشر بند  أسس: ثدنيد

 قتصادالعربيةلال الرؤية مبادرات أهم إحدى الرقميوهو قتصادلال العربي لقدتماالعتمادفيدراستناعلىالمؤشر

ً تصميمها تم وأداة الرقمي  الوضع لتصوير العربية الدول جامعة في العربية يةقتصادالوحدةاال مجلس قبل من خصيصا

 العربي المؤشر التنمية،ويجمع وفرصومجاالت القوة نقاط إبراز عن فضالً عربية، دولة لكل الحالي يقتصادالرقميواال

والتنمية قتصاداال جوانب من العديد على الرقمي التحول تأثير والرقميةلقياس يةقتصاداال المؤشرات بين الرقمي قتصادلال

 رئيسي مؤشر 57 عبر أدائها بناًءعلى العربية الدول تصنيف من تُمكن فرعية محاور تسع من المؤشر المستدامة،ويتكون

:بناءالمؤشر محاور التالي الجدول يوضح وفرعي،











 : العربي الرتقمي تقصادداال مؤشر:01جدول رتقم 
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 الصسلسل

 

 

 المحدور

 

 الرئيسية المؤشرات

 

 الفرعية المؤشرات

 

1 

 3 3 المؤسسدت

 4 2 البنية الصحصية 2

 0 5 الصعليم والمهدرات 3

 0 5 يةلكصرونالحكومة اإل 4

 0 5 بصكدراإل 5

 0 4 المعرفة والصكنولوجيد 6

بيئة األعمدل  7

 والجدهزية الشبكية

5 8 

 0 6 نمو سوق الصمويل 8

 0 2 الصنمية المسصدامة 9

 20 37 المجموع 

ية العربية بجدمعة الدول العربية تقصاددالرتقمي ومجلس الوحدة اال تقصاددالمادر: م  إعداد البدحثصي  بدالعصمدد على )كصدب االتحدد العربي لال

 ،  2020)  

الرتقمي في الجزائر تقصاددمؤشرات اال: ثدلثد

الرقميفيالعالممعضلةكبيرة،حيثاليوجداتفاقبينالدولعلىمجموعةثابتةمنقتصادإشكاليةقياساالان

الرقمي،تماعتمادبعضالمؤشراتقتصادالمؤشراتيمكناالعتمادعليهافيتحديدمدىتطورالدولفيالتحولنحواال

قتصادالثانيكمايوضحهالجدولالتاليحيثتتراوحقيمةمؤشراالاإلصدار2020الرقميالعربيقتصادمؤشراالفي

 :األسواء0األفضلو100الرقميالعربيبين



 الرتقمي في الجزائر تقصاددتقيمة المؤشرات اال: 2الجدول رتقم 

 

ية العربية بجدمعة الدول تقصاددالرتقمي ومجلس الوحدة اال تقصاددالمادر: م  إعداد البدحثصي  بدالعصمدد على )كصدب االتحدد العربي لال

  (2020  العربية ، 

 

 

 

 

 المؤشرات
 
  

البنية  المؤسسات 
 التحتية 

التعليم 
 والمهارات

المعرفة 
 والتكنولوجيا

الحكومة 
االلكترونية  

بيئة األعمال 
 ودرجة االستعداد 

 تنمية
 األسواق
المالية 

التنمية االبتكار 
المستدامة 

 القيمة
 

31.31 37.63 59.66 10.58 32.62 28.47 00 28.82 62.05 
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  أبعدد الصنمية المسصدامة في الجزائر: ثدنيد

فبالرغممن، (2020)سلطانكريمةوبوعقال، ،تماالعتمادعلىدراسةلتحديدأبعادالتنميةالمستدامةفيالجزائر

يقتصادفيالتنميةالبشريةحسبمايشيراليهتقريرالمجلساالتحسناإلطارالمعيشيللفردالجزائريوالجهودالمبذولة

تقدربأكثرمنجتماعيواإل اذ بشكلملفتلالنتباه، تبقىمرتفعة االمية االأننسبة البشرية، على28للتنمية وهذا ،%

  الرغممنالزاميةالتعليمبالجزائر.

:تمثيلابعادالتنميةالمستدامةكمايليمماسبقيمكن

 :جصمدعيالبعد اإل -أ

أنمستوىالفقرفيالجزائروصل2019تشيردراسةالرابطةالوطنيةللدفاععنحقوقاإلنسانسنة: الفقر - 

وهذايرجعالىارتفاعنسبة،%منمجموعسكانالجزائر38مليونجزائرييعيشونتحتمستوىالفقربمعدل15الى

خارجالمحروقاتومظاهرالفقرقتصاد(إضافةالىالنموالبطيءلال%2020سنة9البطالةونسبةالتضخم)وصلتالى

في تمثلت الفوضوية: األحياء انتشار الصحية، الخدمات سوء المعيشي، المستوى تدهور

(https://www.echoroukonline.com/152019،).

  :البادلة -

 النسبة المئوية: الوحدة   الجزائر في البادلة نسبة تاور: 03رتقم الجدول 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

 13 11.1 12.5 11.7 11.7 10.5 نسبةالبطالة

، صفحة 2020)سلادن كريمة و بوعقدل ،  المادر: م  اعداد البدحثي  بدالعصمدد على:

(2022،https://ar.tradingeconomics.com/algeria/unemployment- rate)  (141

 

 معدل كبيربين حيثيوجدتباين األخيرة، األربع السنوات خالل الجزائرثابتنسبيا في البطالة معدل أن نالحظ

 الصغيرة المؤسسات سيطرة إلى ذلك ويعود التعليم، مستوى ارتفاع مع يزيد أنه أي واألقلتعليما، المتعلمين عند البطالة

)سلطانكريمةوالبطالة ضد ضمانة يوفر ال فيالجزائر التعليم أن أي علىالتكنولوجيا، كثيرا تعتمد ال التي والمتوسطة

.(141،صفحة2020بوعقال،

هذااالرتفاعالىجائحةكورونا،حيثاغلقتيرجع  %12أكثرمن2019وصلتنسبةالبطالةفيالجزائرسنة

العديدمنالمؤسساتفيقطاعاتمختلفةاضافةالىآالفمنأصحابالمهنالحرةوالذينتمتصنيفهمضمنقائمةاليد

فقدتمتسريحأكثرمن ألفعاملمنبدايةاالزمةالوبائية150ألفليصلالى100العاملةالغيرمؤهلةوغيرنشطة.

أومناصبمؤقتة.وه اوغيرمباشرة يتعلقبمناصبشغلمباشرة أدتالىشلاالذا انجائحةكورونا قتصادلإلشارة

%مناإليراداتالمالية،لتتراجعالصادراتالى92الجزائريبفعلاستمرارانخفاضالعائداتالنفطيةوالذييمثلحوالي

  (2019،https://www.echoroukonline.com/15).%مقارنةبالسنةالماضية25

مناجل: الاحة - وهذا االعتمادعلىمؤشرالحياة حيثيعتبرأهم الجزائر، في الصحة واقع على التعرف تم

 .معينة لدولة المستدامة الصحية التنمية علىجودة معيارللحكم

واحدةسنة : الوحدة  الجزائر في الحيدة أمل مصوسط تاور: 05رتقم  الجدول         

 2019 2018 2017 2016 السنوات

 77.5 77.6 77.6 77.5 مصوسط أمل الحيدة

، صفحة 2020المادر: م  اعداد البدحثي  بدالعصمدد على: )سلادن كريمة و بوعقدل ، 

 (2020،https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/sp.dyn.le00.in?locations=DZ)(141



 ويمكنتفسير .ألخرى سنة من نسبي ارتفاعا يشهد الجزائر في الحياة أمل متوسط أن هذاالجدولخالل من يتبين

 جميع في البشرية الموارد مؤخرامنخاللتكوين الجزائر شهدتها التي يةقتصادواال ةجتماعياإل التحوالت التزايدإلى هذا
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 المجال في والتقدم للمواطن الشرائية القدرة تحسن األمراض،اضافةالى من الوقاية طرق مختلف وتوفير التخصصات

الجزائر في الصحة مستوى أن إال مستدامة صحة تحقيق أجل من الدولة طرف من المبذولة المجهودات الطبي،وبالرغممن

(242،صفحة2020)سلطانكريمةوبوعقال،متواضعاالىحدما يبقى

 في مباشرة ساهم والذي المحروقات قطاع على عالية بنسب الجزائري قتصاداال اعتماد إن: يتقصاددالبعد اال -ب

 المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ وسيلة اآلخر قتصاداال في ترى الجزائر جعل بالغة، وبنسب بجميعأشكاله البيئي التدهور

التكنولوجي، للتنمية ورافعة للنمو الجديدة الخماسية الخطة إلنجاح دوالر مليار 828 خصصت لذلك والتقدم

بحيث2019_2015)  االنجازات بين ومن .األخضرقتصادلال رئيسية قطاعات في اتاستثمارب القيام الخطة تشجع (

(242،صفحة2020)سلطانكريمةوبوعقال،:يلي ما نذكر األخضر قتصاداال إطار في المحققة

النسيج(، مرشحات (بمصافي اسمنت الرمل،مصانع بحاسي والغاز الشمسية للطاقةHYBRID الهجين المركز

 المنزلية،التصميم النفايات البحر،إدارة مياه لتحلية تمنراست،محطات /صالح عين في للمياه الكبير هارون،النقل بني سد

 .الذكي المعماري

 بين التوازن إلعادة الالزمة الحلول ايجاد على الجزائر عملت للبيئة المزرية الوضعية هذه أمام: البيئيالبعد  -ج

والتنميةقتصاداال التنمية  المجال، هذا في تدخالت بعدة والقيام بالبيئة، الحقيقي للتكفل القوانين سن أهمها ومن البيئة ية

 (242،صفحة2020)سلطانكريمةوبوعقال،:مايلي التدخل مجاالت أغلب وكانت

 10 ب الخاصة للشرب الصالح بالماء التمويل شبكات تأهيل بإعادة الجارية األعمال تتعلق: المدئي الصلوث مجدل في

 .المياه لتصفية محطة24تأهيل وإعادة نسمة، مليون 2 عددسكانها يفوق مدن

 من البنزينالخالي وإدخال وقودي، كغاز المميع البترول غاز استعمال بتعميم بدأت: الجوي الصلوث مجدل في

 محطة 160 وإنجاز المميع، البترول غاز إلى حولت سيارة 40.000 حوالي الحالي الوقت في نسجلحيث الرصاص،

 272 سوناطراك واستثمرت الرصاص، من الخالي البنزين إلنتاج وحيد تكرير هناكمصنع كان وإن اإلقليم عبر منتشرة

 .الغازاتالمحروقة تلوث من للتقليل أمريكي دوالر مليون

 ظروف في تتم الجزائر في الحضرية النفايات وإخالء جمع عملية إن: والاندعية الحضرية النفديدت مجدل في

 على فوضوية مزابل في تفريغها خاصة للبيئة، حماية أية تؤمن ال ظروف في يجري زال ال ذلك أن ما،غير نوعا مقبولة

مزابل محاوالت من الرغم  أن رغم القلق، على باعثة اآلخر هي الصناعية النفايات وضعية أن كما مراقبة، إقامة

.طمرها عوض البترول ألوحال الكيماوية حولالمعالجة دراسات على تعكف سوناطراك

الرتقمي في الجزائر تقصاددتقيمة مؤشرات اال: ثدلثد

الرقميفيالعالممعضلةكبيرة،حيثاليوجداتفاقبينالدولعلىمجموعةثابتةمنقتصاداناشكاليةقياساال

الرقمي،تماعتمادبعضالمؤشراتقتصادفيتحديدمدىتطورالدولفيالتحولنحواالعليهاالمؤشراتيمكناالعتماد

قتصادالتاليحيثتتراوحقيمةمؤشراالاإلصدارالثانيكمايوضحهالجدول2020الرقميالعربيقتصادمؤشراالفي

 :األسواء0األفضلو100الرقميالعربيبين

 الرتقمي في الجزائر تقصاددتقيمة المؤشرات اال: 06الجدول رتقم 

 



 

 

 



ية العربية بجدمعة الدول تقصاددالرتقمي ومجلس الوحدة اال تقصاددالمادر: م  اعداد البدحثي  بدالعصمدد على )كصدب االتحدد العربي لال

  (2020  العربية ، 

الجدولنستنتجأن مننتائجهذا جاذبةالانطالقا إلنها نظرا تحتاجلتنشيطستثمارالجزائرواعدةرقميا إالأنها ،

اال من المزيد وبذل تتطلبستثماررقمي، تحديات تواجه وهي التحتية، بنيتها قدرات تعظيم خاصعلىاهتماماتفي

   المؤشرات

  

    

  البنية    المؤسسات

    التحتية

  التعليم

   والمهارات

  المعرفة

   والتكنولوجيا

  الحكومة

 يةلكتروناإل

  بيئةاألعمال

    ودرجةاالستعداد

   تنمية

   األسواق

  المالية

  التنمية  بتكاراإل

  المستدامة

   القيمة

  

31 . 31   37 . 63   59 . 66   10 . 58   32 . 62   28 . 47   00   28 . 82   62 . 05   
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يتعلقبـ فيما مستوىالدولةخاصة واال: التجارة نشرالتكنولوجيا؛ وراءدقتصاالقدراتالمؤسسية؛ الرقميكقوىدافعة

التحولالرقمي؛البياناتالمفتوحةوالمعلوماتودورهافيبناءمجتمعاتشمولية؛المهاراتالرقميةكحجرزاويةللمستقبل

فيالتوظيفوالتعليموالصحة،وغيرهامنالقطاعاتذاتالصلةبشكلخاصتلكالتيتؤثرعلىجودةحياةالمواطنين،

يوالفجواتبينالجنسينوالمدنالذكية.صادقتوالتمكيناال

 

 : الخدتمة

أصبحالتحولإلىاال التينشهدها، التكنولوجية التنميةقتصادفيظلالثورة السبللدعم الرقميواحدمنأهم

المستدامة،حيثيعدتحقيقالتنميةالمستدامةوالمتوازنةمنأهماألهدافالتيتسعىلتحقيقهاكلدولالعالم،وهذاباعتبار

إيجابيوهذاينعكسبشكل،،منخاللتحسينمستوىجودةالحياةةإجتماعييةأواقتصاداالنسانمحوروأساسأيتنمية

علىحياةاالنسانالنفسيةوالصحيةوبالتاليقدراتهعلىالنهوضبالمجتمعوقيادةأياستراتيجيةللتنميةتتبناهاأيدولة،

اال بأبعادها المستدامة التنمية تحقيق الي يؤدي واإلقتصادوهذا تتعدىةجتماعيية ومتداخلة شاملة عملية فهي والبيئية،

بتحسينجودةالحياةكأساستقومهتمامالماديالمرتبطبتحسيندخلوظروفعملالفردإلىاال)التنمية(مجردالمفهوم

عليهأيتنمية.

ال معتبرةقتصادإن مساهمة الجزائر في حيثالرقمي المستدامة التنمية تحقيق و دعم التكنولوجيافي تتشابك

والقطاعات الحياة مناحي كافة في والرقمية ، مؤشراتأوضح على الدراسة المستدامةالرقمنة التنمية اساستحققأن

أنالتقنياتالرقميةفيالمتوسطتساعدعلىالتسريعفيتحقيقاألهدافبنسبة،التنميةالمستدامةمتقاطعمعكافةاألبعاد

فإن%.22تصلوتفوق لذا المستدامةبشكلكامل، أهدافالتنمية التحولالذيتتطلبه الرقميقتصادشراتاالمؤلدعم

علىأساستأثيرهاينظرإليه العالميةا لمستهدفاتالتنمية المكونة القطاعاتالرئيسية لسنةعلىكافة ،2030المستدامة

الرقميبلينبغيأنتستفيدمماتتيحهمنمنافع،وأنقتصادوعليهاليمكنأنتبقىالجزائربمنأىعنهذهالثورةفياال

 ضهمنمخاطر.تعالجماتفر

 

:الصوصيدت

 :علىضوءالنتائجالسابقة،يمكنناتقديمجملةمنالتوصياتالتينراهاضروريةوذاتصلةبالموضوع

 لجميعمناطقالترابالوطني؛نترنتتالهاتفيةواإلتصاالزيادةكثافةالتغطيةلشبكةاإل -

يةوالتصديقلكترونالرقمي،وتفعيلالقوانينالمهمةحولالتجارةاإلقتصادالبيئةالتشريعيةالخاصةباالتوفير -

قتصاديبهدفإعطاءالثقةللمعامالتالرقمية،معالحمايةالالزمةلكلاألطرافالمتعاملينفيااللكتروناإل

الرقميمنحمايةللخصوصيةوللبيانات؛

يلترقىإلىالمتطلباتالعالميةباعتبارهاأهملكترونالعملعلىتطويرالبنوكوالبورصةووسائلالدفعاإل -

عناصرالمعامالتالتجارية.

البدعلىالدولةالجزائريةانتضمنحصولجميعالمواطنينعلىنفسالخدماتوالفرصالتيتوفرها -

الرقمنة.

اال - وتخصيص المعلوماتستثمارتوجيه تقنيات قطاع في األجنبية األموال رؤوس وجذب المحلية ات

 ت؛تصاالإلوا

 دعمبرامجالتعاونفيمابينالدولفيالمجالواالستعانةبخبراتالدولالناجحة. -

على - وتشجيعها المهنية المؤسسات في التدريبوالتعليم برامج خالل من التثقيفالتكنولوجي سياسة تبني

واإل تبتكارالبحث خالل من الرقمية والتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيات مجال الماليةفي الظروف وفير

 المناسبةوالمناخالعمليالمناسب؛

اإل - التجارة تبني لتشجيع وطنية سياسة اإللكترونرسم بالدفع والتعامل المؤسساتلكترونية طرف من ي

 الصغيرةوالمتوسطة؛

وتخفيضالعملعلىرقمنةكافةالقطاعاتالحكوميةوكلالمعامالتالتجاريةاليوميةللمواطنينلكسبالوقت -

اإل فيالتجارة الثقة وزيادة الخدماتالمقدمة، تطبيقاتلكترونالتكاليفوتحسينجودة أهم أحد باعتبارها ية

 الرقمي؛قتصاداال
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اإل - االستفادةزيادة في واستخدامها المعلومات، تكنولوجيا مزايا فيقتصادمن لالندماج كأساس القومي

 الرقمي.قتصادالعالميةالتيتتطلبالعملضمنخصائصاالالعالميوللوصولإلىاألسواققتصاداال

تيمثلتصااليةأخرىخارجمجالالمحروقاتوقطاعتكنولوجياالمعلوماتواإلاستثمارالبحثعنفرص -

 أرضيةخصبةلذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تقدئمة المراجع

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 4, August 2022 

 

87  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

Beat Burgenmeier (.2005.) Economie du Developpment Durable (.2)اإلصدار Bruxules , Paris: 

De Boeck. 

https: //ar.tradingeconomics.com/algeria/unemployment- rate ) 2022. االسترداد تاريخ 0106(. ,

2022 

https: //donnees.banquemondiale.org/indicateur/sp.dyn.le00.in?locations=DZ (.2020.)  

https: //www.echoroukonline.com/15 (.2019.)  

Paul, B. D. (2008). Sustainable Developement - Atheoritical Approach. Annals of th 

university of Orcada , economic science series , 17(2), 582. 

Suan , B. (2006). sustainabale developement (éd. 2 edition). OXON, ABINGDON: 

Routledge. 

 الدارالجامعية.:)اإلصدارالطبعةاالولى(.مصرالرقميقتصاداال(.2007النجارفريد.)

) مقوماتاال2006حسنمظفرالرزو. نترنتياتاإلاقتصادالرقميومدخلإلىقتصاد(. العامة. االدارة مركز،معهد

 .13،صفحةالبحوث

) البراهمة. محمد 2010خالد "قتصاداال(. "المعلومات الرقمي االسترداد تاريخ 0106. من2022, ،

www.aecfkh.org/articles.action- articles- id- 2.htm.

مجلةالنماءالرقمي.قتصاد(.تقييمجاهزيةالجزائرللولوجالىاال2020ومريمزغالمي.)،سفيانخلوفي،كمالشريط

(.02)04والتجارة،قتصادلال

)،سلطانكريمة فيتحقيقالتنميةالمستدامة_حالةالجزائروتونس.اقتصاد(.2020وامالبوعقال. المعرفةودوره

 المحرر( تيسمسيلت، الونشريسي يحي بن أحمد الجامعي اال)المركز والتنميةقتصادمجلة الحديث

(.01)03المستدامة،

) استخداماستراتيجيةالنقلالدكيكأداة2017شنبيصورية. دراسةمتطلباتالتطبيقفي،لدعمأدواتالنقلالمستدام(.

.الجزائرجامعةمحمدبوضيافالمسيلة،تخصصعلومالتسيير،اطروحةدكتوراهالنقلالبريبالجزائر.

.

(.دوراستخدامالطاقةالخضراءفيتحقيقالتنمية2020وجهادبنعثمان.)،عبدهللابنسلوىرشيدة،كتافالرزقي

عددخاصبالمؤتمرالدوليالثاني،الطاقة،مجلةاالسنراتيجيةوالتنميةالمستدامة_دراسةحالةالجزائر.

(.الجزائر.175،)صفحةالخضراءةالتنميةالمستدامة_مقارباتوتجارب

)اإلصدارالطبعةاالولىيةلكترونوالبورصاتوالبنوكاإلستثمارالرقميواعادةهيكلةاالقتصاداال(.2007فريدالنجار.)

الدارالجامعيةللنشر.:مصر،(.االسكندرية

) واقعحمايةالمستهلكواال2018قايدنورالدينأحمد،ولبنىبنزاف. قتصاد(. الملتقىالوطنيالرقميفيالجزائر.

(.10،)صفحةضرورةاالنتقالوتحدياتالحماية:قتصادالمستهلكواالالثالثحول

لال العربي االتحاد االقتصادكتاب الوحدة ومجلس )قتصادالرقمي . العربية الدول بجامعة العربية مؤشر2020ية .)

الرقمي.قتصادوضرورةالتحولالىاال19كوفيد،الرقميالعربيقتصاداال

قتصاداصولعلماال(.1988ومجديمحمودشهاب.)،مصطفىرشديشيحة،عادلأحمدحشيشمحمدحامددوبدار،

الدارالجامعية.:بيروتالسياسي.

) النجا. أبو العظيم عبد 2008محمد (. -التسويقالمتقدم العمالء-التسويقالعالمي العالقاتمع االسكندرية،.-إدارة

التوزيع.الدرالجامعيةلنشرو:مصر

) المستدامة2018مروشيوسف. فيتحقيقالتنمية ودورها العربية التجارة تحرير االتحاد،(. بيندول مقارنة دراسة

،03.جامعةالجزائرياقتصادتخصصتحليل،رسالةدكتوراهالمغربالعربيودولالتعاونالخليجي.

الجزائر.

دارالمريخ.:المملكةالعربيةالسعوديةاإلستراتجيةوالوظائفوالمشكالت.يةلكتروناإلدارةاإل(.2004نجمعبودنجم.)

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

88  

 

www.ijherjournal.com 

 

(.عمان،1)اإلصدارطنترنتعناصرالمزيجالتسويقيعبراإل:يلكترونالتسويقاإل(.2004يوسفأحمدأبوفارة.)

داروائلللنشروالتوزيع.:األردن





 

                                                           


http://www.ijherjournal.com/

