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Abstract:   
Many international organizations have specialized in the classification of countries 

according to certain economic statistical indicators, and accordingly, comparisons are 
made between the countries of the world. These indicators are continuously developed and 
revised in view of developments in the global economic arena. This article tackles the 
problem: Algeria's location in these economic classifications International. 

After addressing the conceptual framework of these classifications, the most 
important international organizations and their indicators were examined, and then the 
status of Algeria in these international classifications. 

The paper  concluded  that Algeria had achieved  moderate results in some indicators, 
but there is still a great effort to improve its classification and to achieve advanced  levels 
that reflect the great material and human  resources  it enjoys compared  to some emerging 
and  even developing countries. 
Keywords: economic classifications, statistical indicators, assessment methodology, 
classification criteria and Algeria ranking. 
 

 :ملخص
إن العديد من الهيئات الدولية تخصصت في تصنيف البلدان وفق مؤشرات إحصائية اقتصادية معينة، وبناء عليه يتم إجراء مقارنات 

ور وتُنقح باستمرار نظرا للتطورات التي تشهدها الساحة االقتصادية العالمية، وقد عالج هذا المقال إشكالية دول العالم، وهذه المؤشرات تُط
  .موقع الجزائر في هذه التصنيفات االقتصادية الدولية: مفادها

لتعرف على مركز الجزائر بعد تناول اإلطار المفاهيمي لهذه التصنيفات، تم التطرق إلى أهم هذه المنظمات الدولية ومؤشراتها، ثم ا
  .هذه التصنيفات الدولية

فخلصت الورقة إلى أن الجزائر حققت نتائج متوسطة في بعض المؤشرات، لكن مازال جهد كبير ينتظرها لتحسين تصنيفها وبلوغ 
  . تى الناميةمراتب متقدمة تعكس اإلمكانيات الكبيرة المادية والبشرية التي تحظى بها مقارنة ببعض الدول الناشئة وح

 .التصنيف وترتيب الجزائر التصنيفات االقتصادية، المؤشرات اإلحصائية، منهجية التقييم، معايير: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة
ُقاس بما تستند عليه من البيانات والمعلومات والمؤشـرات اإلحصـائية التـي تلعـب دورا  إن نجاح التنمية االقتصادية ي

ـــات  ـــة والتحليـــل للتطـــورات االقتصـــادية، وتعتبـــر هـــذه المؤشـــرات ركـــائز أساســـية التخـــاذ القـــرارات عملي التخطـــيط والمراقب
  .وعامال أساسيا لمعرفة مدى التطور الحاصل على مستوى المؤسسات والقطاعات والبلدان
ية معينة حسب طبيعة كل منظمة، لقد تخصصت منظمات دولية في تنقيط دول العالم وفق مؤشرات إحصائية اقتصاد

وتُصدر تبعا لذلك تقارير دورية شهرية أو فصلية أو سنوية، وبناء عليها يتم إجراء مقارنات بين دول  العالم في إطار التعاون 
الدولي، لكن هذه المهمة تواجه صعوبات عدة بدءا من االتفاق على مجموعة من المؤشرات المناسبة، مرورا بوضع تعاريف 

منهجيــات معياريــة دقيقــة فــي جمــع  بإتبــاعلهــذه المؤشــرات ووصــوال إلــى إقنــاع دول العــالم علــى اخــتالف مســتويات تطورهــا 
الالزمة لهذه المؤشرات التي تُطور وتُنقح باسـتمرار نظـرا للتطـورات السـريعة التـي تشـهدها السـاحة االقتصـادية والتكنولوجيـة 

  .ة هذه المنظمات المتخصصة وحيادية تصنيفاتهاالمتسارعة، ناهيك عن مصداقي
  :وبناء على ذلك يمكن طرح التساؤل التالي

  الجزائر في  التصنيفات االقتصادية الدولية؟  وضعماهو                                  
   :أهداف الدراسة

 :  إلى دراسةتهدف هذه ال
  ؛عالميةالتأكيد على أهمية التصنيف الدولي لالقتصادات ال -
  ؛معرفة أهم المنظمات المتخصصة في التصنيف االقتصادي الدولي -
   ؛التعرف على أهم مؤشرات التصنيف االقتصادي الدولي -
 .االطالع على موقع الجزائر في التصنيفات االقتصادية الدولية -

  :منهج الدراسة
على طبيعة الموضوع في حد ذاته، ومن يتوقف تحديد منهج البحث على الهدف الذي تسعى الدراسة التوصل إليه و 

  .أجل اإلحاطة بإشكالية البحث تم اختيار المنهج الوصفي والمنهج التحليلي
وتجدر اإلشارة إلى أن األدوات المستخدمة في الدراسة تتمثل فـي مختلـف المراجـع المتعلقـة بالموضـوع، باإلضـافة 

منظمات دولية ذات العالقة بالموضوع البحث كتقارير البنك الدولي،  استخدام  التقارير المتخصصة والبيانات المستقاة من
مؤشر االبتكار العـالمي وتقـارير االتحـاد الـدولي لالتصـاالت التنافسية العالمية، تقارير التنمية البشرية لألمم المتحدة، تقارير 

 .بالرجوع إلى مواقع األنترنت الخاصة بها
  :محاور الدراسة

  :راسة إلى المحاور التاليةتم تقسيم الد
 .اإلطار المفاهيمي للدراسة: المحور األول
  .تقارير بعض هيئات األمم المتحدة: المحور الثاني
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  .تقارير المنتدى االقتصادي العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية: المحور الثالث
  .مؤشرات بعض الهيئات المستقلة: المحور الرابع
  طار المفاهيمي للدراسةاإل :المحور األول

  .تتطرق هذه الدراسة إلى تعريف التصنيف وأهميته ومفهوم المؤشرات اإلحصائية والغرض منهاس
  :ماهية التصنيفات والمؤشرات اإلحصائية -أوال

  :لقد تعددت التعاريف للتصنيفات والمؤشرات اإلحصائية، لكن سيقتصر البحث على مايلي
  :مفهوم التصنيف -1

تعني مجموعة من العناصر المتشابهة في خصائص معينـة، أي تجميعهـا وفـق تشـابهها أو اختالفهـا،  نيفإن كلمة تص
أســلوب علمــي مــنظم يقــوم علــى أســاس جمــع معلومــات عــن الــدول والمؤسســات مــن خــالل مجموعــة مــن اإلحصــائيات أو 

أو المؤسسات، كما تعتبر التصنيفات نظاما من اللغـات أو االستبيانات، للتعرف على مستواها ووضعها التنافسي بين الدول 
ُستعمل في التخاطب بشأن الظواهر المعينة وفي إعدادها إحصائيا   .  ي

  :الغرض من التصنيف -2
عند دراسة الظواهر االقتصادية ال يمكن أخذ كل المعطيات بعين االعتبار في وقت واحد، وألغراض التحليـل يتعـين 

ُراد بحثها تتطلب تصنيفا منهجيا، اختيار عناصر معينة وت جميعها وفقا لخصائص محددة، ولهذا فإن جميع هذه العناصر التي ي
خالل هذه المؤشرات القابلة للمقارنة تُوضع السياسات المالئمة في القطاعات المختلفة، وتُعرف الفجوة بين مختلف البلدان 

  .تماعيةوتُصمم استراتيجيات النمو االقتصادي والتنمية االج
  :تعريف المؤشرات اإلحصائية -3

هي رقم إحصائي يمثل ظاهرة معينة خالل فترة زمنية محددة، وهي إحدى أدوات الدراسات االجتماعية، االقتصادية، 
  :1السياسية والديمغرافية وأي دراسات أخرى، وتنقسم إلى نوعين هما

  ؛مؤشرات تقيس متغيرات كمية -
  .نوعية اتمؤشرات تقيس متغير  -

والمؤشرات بصفة عامة بيانات إحصائية تُجمع الختبار أو تقييم مسألة من المسائل، ويمكـن للمؤشـر أن يكـون دالـة 
  .لمتغيرات مختلفة تتصل بجانب معين من الموضوع المراد قياسه، وتبين خصائصه في لحظة معينة

  :أهمية المؤشرات اإلحصائية -4
ات والقطاعات والبلدان رسم السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالمؤسستكتسي المؤشرات اإلحصائية أهمية بالغة ل

  :2ة التطور الحاصل فيها، وبصفة عامة يمكن حصر أهمية المؤشرات في النقاط التاليةجولقياس در 
  ؛معرفة التطورات الحاصلة في تنفيذ البرامج والمخططات على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي -
  ؛تحقيق األهداف اإلنمائيةالمساعدة على  -
  .سسات والقطاعات والبلدان واالستفادة من التجارب الدولية ومعرفة مواطن القوة وجوانب الضعفؤ المقارنة بين الم -
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  :تصنيف البلدان وأهم المؤشرات الدولية -ثانيا
اقتصـادية محـددة  عتمد الكثير من المنظمات على معايير معينة في تصنيف الدول إلى مجموعات، وعلـى مؤشـراتت

 .من خاللها هذه البلدان
 :تصنيف دول العالم إلى عدة مجموعات -1

 تراعى عدة اعتبارات في تقسيم البلدان والمناطق في العالم، منها تصنيف األمم المتحدة للدول حسب فئات الدخل
دنيا، ودول ذات الدخل المنخفض، أما البنك ذات الدخل المرتفع، ودول ذات الدخل المتوسط الشريحة العليا والشريحة ال

  : 3فيصنف العالم إلى المناطق التالية
  ؛أوربا وآسيا الوسطى وتضم ثمانية وخمسين بلدا -
  ؛شمال أمريكا وتضم ثالثة بلدان -
  ؛أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ومجموع دولها اثنان وأربعون بلدا -
  ؛رى وهي ثمانية وأربعون بلداإفريقيا جنوب الصحراء الكب -
  ؛الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهي واحد وعشرون بلدا -
  ؛شرق آسيا والمحيط الهادي وتضم ثمانية وثالثين بلدا -
  .جنوب آسيا وهي ثمانية بلدان -

 : كما يقسم البنك الدولي البلدان حسب الدخل إلى عدة مستويات هي
  ؛)بلدا 31تضم (الر أمريكي أو أقل دو  1005: المجموعة المنخفضة الدخل -
  ؛)بلدا 52تضم (دوالر  3955 -دوالر 1006: الشريحة األدنى من الدخل المتوسط -
  ؛)بلدا 56تضم (دوالر  12235 -دوالر 3956: الشريحة األعلى من الدخل المتوسط -
  ).بلدا 79تضم (دوالر أو أكثر  12236: المجموعة المرتفعة الدخل -
  :ات االقتصادية الدوليةأهم التصنيف -2

توجــد العديــد مــن المنظمــات المتخصصــة فــي تنقــيط الــدول مــن أهمهــا األمــم المتحــدة ومؤسســاتها كبرنــامج األمــم 
المنتـدى االقتصـادي العـالمي، المعهـد العـالمي لريـادة األعمـال لمية للملكيـة الفكريـة، اإلنمائي والبنك الدولي، المنظمة العا

 .العالمية وغيرها الشفافية
  .هذا الجدول يتضمن أهم منظمات التصنيف االقتصادي الدولي مع التقارير التي تُصدرها وترتيب الجزائر فيهاو 

درجة  ترتيبال  دولال
سنة 

 اإلصدار
 الرقم الجهة الُمصدرة للتقرير اسم التقرير

83 0,745/1 188 2016 Human development 
report 1 المتحدة اإلنمائي برنامج األمم 

166 46,71/100 190 2018 Doing business 2 مجموعة البنك الدولي 
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86 4,07/10 137 
2017-
2018 

Global competitiveness 
report 3 المنتدى االقتصادي العالمي 

92 4/7 137 
2017-
2018 

Global competitiveness 
report. 
Higher education, 
training index. 

 4 تدى االقتصادي العالميالمن

88 57,18/100 180 2016 Environmental  
performance index. 

 المنتدى االقتصادي العالمي

وجامعتا يال وكولومبيا 
 األمريكيتان

5 

108 24,34/100 127 2017 The global innovation 
index. 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
INSEAD ومعهد 

6 

102 4,67/10 193 2017 
Measuring  the 
information society 
report 

 7 االتحاد الدولي لالتصاالت

112 33/100 176 2018 Corruption 
perceptions index 8 منظمة الشفافية العالمية 

80 24,7/100 137 2017 
Global 
entrepreneurship and 
development index 

 9 المعهد العالمي لريادة األعمال

116 50,28/100 149 2017 Legatum prosperity 
index معهد ليجاتومLegatum    10 

53 /5,87210 155 2017 World hapiness index 

Sustainable 
development solutions  
network 
(UN) 

11 

  .صدرة للتقاريرالممن إعداد الباحث باالعتماد على تقارير المنظمات والهيئات الدولية : المصدر
  .تقارير بعض هيئات األمم المتحدة: المحور الثاني

يركــز هــذا المحــور علــى بعــض هيئــات األمــم المتحــدة المتخصصــة فــي تنقــيط الــدول، منهــا برنــامج األمــم المتحــدة 
متخصصـة فـي البنك الدولي حول ممارسة أنشطة األعمال، تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت وشبكة الحلـول المسـتدامة  ال

 .سعادة البلدان
 :تقرير التنمية البشرية -أوال

ُصـدر برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي كـل سـنة  تقريـرا سـنويا يسـمى تقريـر التنميـة البشـرية ، ويركــز  1990م منـذ عـا ي
، وقد كان شعار 2016ل قضايا التنمية في العالم، ويعمل على توفير أدوات قياس وحلول مبتكرة ويقترح سياسات عامة للدو 

محققـة  -دولـة شـملها التقريـر 188مـن مجمـوع  83تنمية للجميع، والذي حلـت فيـه الجزائـر فـي المركـز : 2016تقرير عام 
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ُصــنفة ضــمن الشــريحة المتقدمــة  -0,745/1 ســنة، كمــا  77: ، والعمــر المتوقــع عنــد الــوالدة تقريبــا4)تنميــة بشــرية مرتفعــة (م
ويات عالية في مراحل التعليم المختلفة خاصة التعليم االبتدائي، وكذلك المسـاواة بـين الجنسـين فـي استطاعت تحقيق مست

  :تقرير ممارسة أنشطة األعمال -ثانيا
ُصدر البنك الدولي العديد من التقارير، منها تقرير ممارسة أنشطة األعمال الذي بدأ بإصداره عام  ، وقد صدر 2003ي

  :5بلدا، ويعتمد على معايير خاصة في تصنيف الدول، هي 190منذ ما يقارب شهرين، وغطى  2018التقرير األخير
  ؛بدء النشاط التجاري -
  ؛استخراج تراخيص البناء -
  ؛توصيل الكهرباء -
  ؛تسجيل الملكية -
  ؛الحصول على االئتمان -
  ؛حماية المستثمرين  -
  ؛دفع الضرائب -
  ؛التجارة عبر الحدود -
  ؛عقودإنفاذ ال -
  ؛تسوية حاالت اإلعسار -
  .توظيف العمال -

 10متراجعــة ب، 46,71/100: بلـدا، محققــة عالمـة قـدرها 190مـن  166وقـد كـان ترتيـب الجزائــر فـي هـذا التقريــر 
  .2017مقارنة بالسنة الماضية 

  :مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت -ثالثا
ات المتخصصة في األمم المتحدة، وقد أظهرت اإلحصائيات استمرار بر االتحاد الدولي لالتصاالت أحد المنظميعت

مليــار  7,74فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، خاصــة فــي الهــاتف النقــال الــذي تجــاوزت االشــتراكات فيــه 
يزالون غير مستخدمين  لنامية ال، أي أكثر من عدد سكان العالم، على الرغم من أن العديد من األفراد في الدول ا2017عام 

مليون شخص في نفس السنة في  972للهاتف النقال، واستمر عدد االشتراكات في الهاتف الثابت في االنخفاض، حيث بلغ 
مختلــف بلــدان العــالم، وهــو متــدن جــدا خاصــة فــي أقــل البلــدان نمــوا، وقــد نمــت خــدمات النطــاق العــريض المتنقــل نمــوا 

 3,5، مما يتيح تحسين األنترنت والنفاذ إلى خدماتها المتاحة، وأما استعمال األنترنت فقد بلغ )نسمة 100اكا لكل اشتر  50
 .6مليار شخص أي نصف سكان العالم تقريبا

، فقد احتلت المركز األول إيسلندا ثم كوريا الجنوبية 2017وبالنسبة للترتيب العالمي في مؤشرات االتصاالت لعام 
، وقـد بلـغ عـدد المشـتركين 2016مراكـز مقارنـة بعـام  4متقدمـة ب 102سويسرا، أما الجزائر فقـد جـاءت فـي المركـز وتليها 

، 7مليون شخص 29,54مليون مشترك، وفي األنترنت  47وفي الهاتف النقال  2016مليون شخص عام  3,4الهاتف الثابت 
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يبرر ذلك هو  حقيقة التصنيف الذي وضعت فيه الجزائر، لكن ما وهي أرقام مهمة إذا قيست مع المعدالت العالمية ال تعكس
  .  التقدم المتسارع في أغلب دول العالم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومؤشراتها

  :مؤشر السعادة العالمي -رابعا
لمسـح معهـد ، ويجـري ا2012يقوم بإصدار هذا المؤشـر شـبكة الحلـول المسـتدامة التابعـة لألمـم المتحـدة منـذ عـام 

  :مؤشرا، وهذه معايير المؤشر 38معايير يتفرع عنها  7ويتكون من 
  ؛المساعدة االجتماعية -
  ؛حرية الفرد في اتخاذ القرارات -
  ؛الكرم والعطاء الخيري -
  ؛الصدق واألمانة -
  ؛متوسط العمر المتوقع -
  ؛مستوى الدخل الفردي -
  .مستوى الفساد في الدولة -

دول فيهــا أوروبيــة كلهــا وهــي  5دولــة، كــان أســعد  155شــمل  2017بالــذكر أن مؤشــر الســعادة لعــام ومــن الجــدير 
  .نمارك، إيسلندا، سويسرا وفنلندااالنرويج، الد: على النحو التالي

أفريقيــا الوســطى، جمهوريــة بورنــدي، تنزانيــا، ســوريا  :وأمــا الــدول األكثــر تعاســة فــي العــالم فهــي علــى الترتيــب أيضــا
مركـــزا عـــن  15عالميـــا و السادســـة عربيــا واألولـــى مغاربيـــا، متراجعــة ب 53وبالنســبة للجزائـــر فقــد حلـــت فـــي المركــز

  .20168عالميا سنة 38السابق الذي كانت فيه في المرتبة 
  .تقارير المنتدى االقتصادي العالمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية: المحور الثالث
  .هذا المحور تقرير التنافسية العالمي وتقرير األداء البيئي ومؤشر االبتكار العالمي يتناول

  :تقرير التنافسية العالمي -أوال
عّده المنتدى االقتصادي العالمي  ُ ، وقد استند على تصور The world economic forumهو تقرير سنوي شامل ي

مؤشـرا فرعيـا، وهـذه المعـايير تقابـل ثـالث  114معيارا رئيسـيا يتفـرع عنـه  12مايكل بورتر في تقييم تنافسية الدول بناء على 
 . The global competitiveness index 9مراحل رئيسية من التنمية، وهذه هي معايير مؤشر التنافسية العالمي

  :المتطلبات األساسية -1
  ؛المؤسسات -
  ؛البنية التحتية -
  ؛بيئة االقتصاد الكلي -
  .يالصحة والتعليم األساس -
  :عوامل تعزيز التنافسية -2
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  ؛التعليم العالي والتدريب -
 ؛كفاءة سوق السلع -

 ؛كفاءة سوق العمل -

 ؛تطور سوق المال -

 ؛مستوى الجاهزية التكنولوجية -

 .حجم السوق -
 عوامل تعزيز االبتكار -3

 ؛مدى تطور األعمال -

 .االبتكار -
بسبب  -أزاحت الواليات المتحدة األمريكية بعد أن  2010وقد تصدرت تقرير هذه السنة كالعادة سويسرا منذ عام 

التي حلت ثانيا وسنغافورة ثالثا،  أما عربيـا  -وعدم استقرار اقتصادها الكلي 2008تداعيات األزمة المالية العالمية منذ عام 
بلـدا  137مـن مجمـوع  86عالميـا، وبالنسـبة للجزائـر فكانـت فـي المركـز 25وقطر  17جاءت اإلمارات المتحدة في المركز 

 .4,07/10نقاط 
ومن نقاط قوة االقتصاد الجزائري في هذا التقرير بعض المؤشرات المتعلقة بأساسيات االقتصاد الكلي على غرار نسبة 

 10المرتبـة (، ونسـبة الـدين العـام إلـى النـاتج الـداخلي الخـام )عالميـا 18المرتبة (االدخار الوطني إلى الناتج الداخلي الخام 
عالميا ونسبة  51نسبة األطفال الملتحقين بالمدارس في المركز (وساهمت مؤشرات التربية والتعليم في تحسين مركز الجزائر

، أمـا تنافسـية االقتصـاد الجزائـري فمؤشـراته )عالميـا 36(، وحجـم السـوق )عالميا 47الملتحقين بالتعليم الثانوي في المرتبة 
، ونوعية المنشآت )عالميا 135(، وفعالية مجالس إدارة المؤسسات )عالميا 121(هجة تافية والسياسات المنخاصة في الشف

، كما أن )عالميا 131(، والقواعد المطبقة على االستثمارات األجنبية المباشرة )عالميا 127(، وعجز الموازنة )عالميا 107(
، أما جودة مناخ األعمال فقد جاء على رأس )عالميا 126(وفر الخدمات المالية الخدمات والمؤسسات المالية ضعيفة مثل ت

  .المشاكل التي يعاني منها المستثمرون وأصحاب المؤسسات خاصة عدم كفاءة اإلدارة العمومية
دريب ومـا يلفــت االنتبــاه فــي هــذا التقريــر مؤشــر التعلــيم العــالي والتــدريب والــذي يركــز علــى كــّم التعلــيم وجودتــه والتــ

: عالميــا، أمــا المراتــب العشــرة األولــى فكانــت مــن نصــيب الــدول التاليــة بالترتيــب 92الــوظيفي إذ حلــت الجزائــر فــي الرتبــة 
  . ، النرويج، أستراليا، إيرلندانيوزلندافنلندا، الواليات المتحدة األمريكية، هولندا، سويسرا، الدانمارك، 

أن الجامعات الجزائرية غائبة عن أشـهر مؤشـرات التصـنيف للجامعـات العالميـة، وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى 
جامعة على المسـتوى العـالمي الـذي يعتمـد علـى  500ألفضل ) Shanghai ranking(تصنيف شنغهاي الدولي للجامعات 

ألبحــاث المنشـــورة فــي أشـــهر مركــب مــن مؤشـــرات متنوعــة، منهــا األداء األكـــاديمي للبحــوث العلميــة وحجـــم الدراســات وا
 Times higher(حيث يعطي صورة شـاملة علـى موقـع الجامعـة ومكانتهـا، فـي حـين قامـت مؤسسـة تـايمز هـاير إيديكيشـن 
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education ( جامعة في العالم، بينما يهتم  800البريطانية المتخصصة بإسقاط جميع الجامعات الجزائرية من تصنيف أفضل
بالحضور العالمي للجامعات على شبكة األنترنـت ويـرتبط بـبعض مؤشـرات تصـنيف ) Webmetrics(تصنيف ويب متريكس

ألـف جامعـة فـي العـالم، وهـذا تصـنيفه األخيـر  25شنغهاي، وهو يصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي بإسبانيا ويغطـي 
  :102018الجامعات الجزائرية لشهر جانفي 

  ؛2250 -باب الزوار –هواري بومدين جامعة العلوم والتكنولوجيا  -
  ؛2370 -سيدي بلعباس –جامعة جياللي اليابس  -
  ؛2469 -قسنطينة –جامعة اإلخوة منتوري  -
  ؛2577 -تلمسان –جامعة أبوبكر بلقايد  -
  .2686 -بجاية –جامعة عبد الرحمن ميرة  -

جودة المنهج العلمي،  :عدة معايير منهاوقد اعتمدت هذه المراكز المتخصصة في التصنيف العالمي للجامعات على 
المرجع العلمي، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة أسلوب التقييم، جودة النظام اإلداري، جودة التسهيالت المادية، جودة 

  .األبحاث العلمية ومدى االستعانة بها والنظرة الدولية لها
الدراسات ورسم الخطط واالستراتيجيات في كـل المجـاالت المسؤولة عن إعداد  Think tanks أما مراكز التفكير

  . في الدول المتقدمة وحتى الناشئة، فهي تعد على أصابع اليد في الجزائر وحتى إن وجدت فأثرها قليل والمتواجدة بقوة
  :تقرير األداء البيئي -ثانيا

في سلسلة تقارير تقييم األداء  الثامنوهو  2018خالل منتدى دافوس االقتصادي تم إطالق مؤشر األداء البيئي لسنة 
، وتُعــده جامعتـــا يــال وكولومبيـــا األمريكيتــان العريقتـــان 2006البيئــي لبلـــدان العــالم، وكـــان التقريــر التجريبـــي األول فــي ســـنة 

صنيف تاء الدول و االقتصادي العالمي بالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية العالمية، وتقوم فكرة هذا المؤشر على تقييم أد
  :مؤشراتها البيئية ضمن مجموعتين أساسيتين هما

   ؛تتضمن اآلثار على صحة اإلنسان، نوعية الهواء، مياه الشرب والصرف الصحي: الصحة البيئية -
  .خ والطاقةتتضمن الموارد المائية، الزراعة، الغابات، الثروة السمكية، التنوع الحيوي والموائل، المنا : حيوية النظم البيئية -

مؤشـرا، ويسـتند إعطـاء القـيم  20يتم تقييم هذه القضايا في شكل موزون وفق األهمية، استنادا إلى مؤشرات فرعية تزيد عن 
الرقمية لهذه المؤشرات إلى معطيات التقارير التأشيرية الوطنية وتلك الصادرة عن المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية 

المات وفق مقاربـة الـدول فـي أدائهـا لألهـداف المحـددة عالميـا، أمـا فـي حالـة غيـاب أهـداف متفـق وغيرها، حيث توضع الع
  .فيتم وضع العالمات بالمقارنة بين الدول

إن مؤشر األداء البيئي مهم لوضع مصفوفة رقمية تتيح تقييم السياسات المتبعة عالميا لتحسين األداء البيئي لكوكبنا 
خطار الحقيقية، ويعطي فرصة للمقارنة بين البلدان ووضع ترتيب تنافسي لها، ويسمح بتقييم السياسات المهدد بكثير من األ

  .الوطنية بشكل معمق لتتمكن كل دولة من تشخيص مواطن القوة والضعف في معالجة كل قضية على حدة
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التي احتلت المراكز الثالثين  أن معظم الدول 11 2018ومن المالحظ في ترتيب الدول وفق مؤشر األداء البيئي لعام 
دولـة،  180فـي رأس القائمـة التـي ضـمت  سويسـرااألولى هي أوروبية أو من منطقتـي شـمال أمريكـا وأوقيانوسـيا، وقـد حلـت 

والسـويد، أمـا المراتـب المتـأخرة فكانـت مـن نصـيب دول جنـوب آسـيا وإفريقيـا جنـوب الصـحراء، مالطـا نمارك و اوالدفرنسا 
 88عالميــا، وحلــت الجزائــر فــي المرتبــة  54بوجودهــا فــي المركــز  المغــربفقــد تصــدرت المجموعــة جــوار ول الوبالنســبة لــد

عالميـا فـي عـام  42، وقـد تراجعـت عـن المركـز تـونسالمغـرب و  وكانت الثالثـة مغاربيـا بعـد 100/ نقطة57,18وحصولها على 
البيئية كالمحافظة على الثروة السمكية  وفي مصادر المياه ، وقد حققت الجزائر مراتب متقدمة في بعض المؤشرات 2010

  .   نوعية الهواء
  :مؤشر االبتكار العالمي -ثالثا

األوروبـي ومعهـد   INSEADالذي تُصدره المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة ومعهـد -يعتبر مؤشر االبتكار العالمي
Cornell SC Johnson college of business  مـن أهـم المؤشـرات التـي تقـيم أوضـاع  -بجنيـف السويسـرية األمريكـي

أثر السياسات الموجهة نحو  2017الدول واالقتصادات المختلفة حول العالم من حيث االبتكار، ويبين مؤشر العام الحالي 
القـائم علـى  تبحـث عـن النمـو -سواء كانت دوال متقدمـة أو ناميـة-االبتكار على النمو االقتصادي والتنمية، فجميع الدول 

االبتكار من خالل االستراتيجيات المختلفة، فهناك دول نجحـت فـي خططهـا الراميـة إلـى االنتقـال مـن اقتصـاد معتمـد علـى 
األولية إلى اقتصاد قائم على الكفاءة التشغيلية ثم إلى اقتصاد قائم على االبتكار ودول أخرى ال زالت تراوح مكانها خاصة 

د تجاوز المعايير التقليدية واعتمد معايير حديثة مثل مستوى البحث والتطوير، وتجدر اإلشارة  إلـى أن مؤشـر هذا المؤشر ق
  .العالمي) GDP(من الناتج المحلي اإلجمالي  98من سكان العالم و 92.8دولة تمثل  127شمل 

ميـة، ويبـين السـبل الجديـدة التـي تمكـن مـن يركز مؤشر االبتكار العالمي على سياسات االبتكار الفعالة مـن أجـل التن
  .االبتكار وتحفيز النمو من خالل االعتماد على القوى المحلية وضمان تطوير بيئة ابتكار وطنية متينة

  :وهذه مؤشرات االبتكار
  :مدخالت االبتكار -1
  ؛المؤسسات  -  أ

 ؛رأس المال البشري والبحوث  -  ب
 ؛البنية التحتية  -  ت
 ؛تطور السوق  -  ث
 .عمالتطور بيئة األ  -  ج
 :مخرجات االبتكار -2
  ؛المخرجات المعرفية  -  أ

 .المخرجات اإلبداعية  -  ب
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إن المالحظة األولى التي تشّد االنتباه في مؤشر هذا العام هي تصدر البلدان الصناعية للقائمـة فـي المراتـب العشـرة 
لى التوالي، كما أن الدول األوربية حققت فكانت سويسرا هي االقتصاد األكثر ابتكارا لتنتزع المركز األول للمرة السادسة ع

مراكز عالية بدء من فاعلية الحكومة إلى تطور بيئة األعمال، مرورا بالسلع والخدمات اإلبداعية، وفـي المركـز الثـاني جـاءت 
يـة السويد حيث تقدمت مركزا واحدا عـن العـام الماضـي، ويـأتي تفوقهـا بسـبب تحقيقهـا مراكـز متقدمـة إلـى حـد كبيـر فـي البن

ورأس المال البشري والبحوث، وتم تتويج المركز الثالث لدولة أوربية أخـرى هـي هولنـدا لتهـيمن بـذلك الـدول األوربيـة علـى 
المراكز الثالثة األولى، وقد سجلت هذه المرتبة لتحقيقها مستويات عالية في البنية التحتية أيضا وتطور السوق والمخرجات 

الرابــع فعـاد إلـى الواليـات المتحــدة األمريكيـة، والمركـز الخـامس لبريطانيــا والسـادس للـدانمارك، ومــن اإلبداعيـة، أمـا المركـز 
الــدول األوربيــة وأمريكــا احتلــت دولــة مــن نمــور آســيا هــي ســنغافورة المرتبــة الســابعة، أمــا المراكــز الثامنــة والتاســعة والعاشــرة 

  .مانيا وإيرلنداأل، فنلندا: من نصيب الدول األوروبية التالية
إن أهم ما يستخلص من صدارة هذا التقرير هو تربع نفس الدول تقريبا خـالل السـنوات القليلـة الماضـية علـى عـرش 
المراتـب األولـى، وهــي بلـدان مرتفعــة الـدخل ينتمــي أغلبهـا إلــى قـارة أوربــا باسـتثناء الواليــات المتحـدة األمريكيــة التـي بقيــت 

دي ودويلـة مــن نمــور آسـيا هــي ســنغافورة، وهــذا التفـوق لــم يــأت صـدفة بــل يرجــع إلـى اهتمــام هــذه الــدول علـى مركزهــا الريــا
باالبتكــار واإلنفــاق علــى البحــث والتطــوير والتعــاون الكبيــر بــين المؤسســات العموميــة والخاصــة والجامعــات ومراكــز البحــث 

وبالنسـبة ، 74و تـونس  72، المغـرب 49عالميا، قطر  35ركزأما الدول العربية فقد حلت اإلمارات المتحدة في الم
مراكز عن ترتيب العام الذي  5متقدمة ب 2017عالميا في تقرير االبتكار العالمي لعام  108للجزائر التي جاءت في المرتبة 

ع بهـا الجزائـر بشـريا وماديـا، لكن رغم هذا التقدم النسبي إال أنها نتيجة جد ضعيفة ال تعكس اإلمكانيات الكبيـرة التـي تتمتـ
من تحقيق نتائج أفضل في مجال االبتكار مقارنة مع الكثير من الـدول األخـرى، ففـي مؤشـر مـدخالت االبتكـار جـاءت فـي 

والتعلــيم  83ومؤشـر التعلــيم المركــز  8عالميـا، وكــان أداؤهــا جيــدا فـي مؤشــر البنيــة التحتيــة العامـة إذ حلــت فــي المركــز 105
ــا مــا مقارنــة مــع  117أمــا مؤشــر مخرجــات االبتكــار فقــد كانــت فــي المركــز ، 63 وحققــت فــي مؤشــر تــأثير المعرفــة تقــدما نوعً

  .12عالميا 81المؤشرات الفرعية إذ حلت في المركز 
  .مؤشرات بعض الهيئات المستقلة: المحور الرابع

شر ريادة األعمال، مؤشر الرخاء العالمي، مؤشـرات التصـنيف يتناول هذا المحور تقارير بعض الهيئات المستقلة كمؤ 
  .االئتماني ومؤشر الشفافية للفساد العالمي

  :مؤشر الريادة في إدارة األعمال -أوال
يصدر هذا المؤشر عن المعهد العالمي لريادة األعمال والتنمية والذي يقع مقـره بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، وقـد 

وعة من علماء االقتصاد من أمبريال كوليدج بلندن، بورصة لندن وجامعة بيكس بـالمجر، والغـرض الرئيسـي هذا المعهد مجم
  -مؤشــر أداء  14، ويســتند علــى 2018بلــدا عــام  137المعهــد هــو إصــدار مؤشــر يعطــي تصــنيفا لــدول العــالم وقــد بلغــت 
تـم قياسـها وتقييمهـا مـن  -ة واستيعاب التكنولوجيا وغيرهاكاالبتكار، المنافسة، رأس المال البشري، شبكة األعمال، العولم

  .مجموعة من الخبراء ورواد األعمال من أرقى المؤسسات األكاديمية والتمويلية والشركات الكبرى حول العالم
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فـي  الواليـات المتحـدة األمريكيـة ثـم سويسـرا وبعـدها كنـدا، وقـد حلـت الجزائـر  2018كانت أفضل دول العالم في مؤشـر 
، وسجلت معدل تطور مؤشر ريادة األعمال بالنسبة لفـرص المقـاوالت الناشـئة، رأس المـال البشـري، المنافسـة 13عالميا 80

  . وسيرورة االبتكار
  :مؤشر الرخاء العالمي -ثانيا

ُصدر هذا المؤشر معهد ليجاتوم بلندن، وقد بدأ في نشر تقاريره منذ  الزدهار في ، ويقيس ا2017سنة حتى عام  11ي
  :14معايير أساسية في تصنيف الدول هي 9دولة شملتها الدراسة، كما أنه يعتمد على  149

  ؛الجودة االقتصادية -
  ؛بيئة األعمال -
  ؛الحوكمة -
  ؛التعليم -
  ؛الصحة -
  ؛السالمة واألمن -
  ؛الحرية الشخصية -
  ؛رأس المال االجتماعي -
   .البيئة الطبيعية -

 116، أما الجزائـر ففـي المركـز 2017وفنلندا في المراتب الثالثة األولى في مؤشر عام  وزلندانيوقد حلت النرويج، 
   

  :مؤشرات التصنيف االئتماني -اثالث
ُعرّف التصنيف االئتماني بأنه عملية تهدف إلى توفير المعلومات والتقييم المستقل بشأن مدى مالءة المؤسسة المالية  ي

بالتزاماتهــا التعاقديــة أو جــودة األوراق أو المنتجــات الماليــة، ولقــد ازدهــر نشــاط التصــنيف االئتمــاني  وقــدرتها علــى الوفــاء
أنواعــه فــي الســنوات األخيــرة، الســيما بعــد انفتــاح األســواق الماليــة وانــدماجها وإصــدارها للمنتجــات الماليــة المركبــة ذات 

  :ت المتخصصة في صناعة التصنيف االئتماني والتي من أبرزهاالمرتفعة، وأصبح هناك العديد من الوكاال
  ؛ وكالة موديز لخدمة المستثمرين -
  ؛وكالة ستاندر أند بورز -
  .وكالة فيتش للتصنيف -

وكــل مــن هــذه الوكــاالت يمــارس نشــاطه فــي تقــويم قــدرة الــدول والمؤسســات الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة 
دولـة، حيـث تنتشــر فـروع هـذه الوكــاالت التـي تتمتـع بتــأثير قـوي فـي عــالم المـال، واكتسـبت ثقــة  100د عــن دوريـة فيمـا يزيـ

الحكومات والمستثمرين في كثير من بلدان العالم، كما أن لها دورا أساسيا في دعم عنصر الشفافية في األسواق عن طريق 
ت بـين المقرضــين والمقترضـين، والمقرضـين والمســتثمرين المسـاهمة فـي حـل مشــكلة القصـور فـي كفــاءة المعلومـات والبيانـا
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قراراتهم بثقة أكبر، وفي الكشف عن المالءة المالية وتحديد درجـة المخـاطر المرتبطـة بالشـركات مـن خـالل مـا تصـدره مـن 
  .ائتمانية في شكل درجات ومستويات محددة

تهمـت هـذه 2008ة كأزمـة تسـعينيات القـرن الماضـي وأزمـة ولكن بعد حـدوث العديـد مـن األزمـات الماليـة العالميـ ، ُا
الوكـاالت بــدخولها كأحــد األطــراف المتســببة فيهــا لعجزهــا عـن مــنح بعــض المؤسســات الماليــة التقييمــات التــي تســتحقها أو 

خـرى مسـتقلة عـن الهيمنـة منحها تصنيفات عالية، وهذا ما جعل الكثير من الدول تفكر في إنشاء وكاالت تصنيف ائتمانية أ
المالية العالمية التي تمارسها بعض األطراف الفاعلة في النظام االقتصادي العالمي، ومنها الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف 

وقام بتأسيسها  2006وكالة متخصصة في تصنيف المصارف والمؤسسات ا لمالية اإلسالمية، وقد انطلقت من البحرين عام 
البنوك اإلسالمية ومؤسسات التصنيف االئتماني بقيادة البنك اإلسالمي للتنمية، وهدفها خدمة القطاع المالي والمصرفي  من

اإلسالمي، وذلك عبر توفير تقويم مستقل عـن فعاليـات ومنتجـات هـذا القطـاع لمصـلحة المسـتثمرين مـن مؤسسـات وأفـراد، 
  :15هذه الوكالة نوعين من التصنيف هما

  ؛الغاية منه إبراز القوة والمالءة المالية للمصرف اإلسالمي ومنتجاته: تصنيف فني ائتماني -
الغرض منه إبراز مدى موافقة المصرف اإلسالمي أو منتجاته للمتطلبات الشرعية والتزامه بتوجيهات هيئاته : تصنيف شرعي -

  .الشرعية
اإلسـالمية الماليزيـة، والهيئـة الشـرعية للرقابـة والتصـنيف  وهناك وكالة التصـنيف الماليزيـة الخاصـة بتصـنيف الشـركات

 . حديثة التأسيس من طرف الجمعية العمومية للمجلس العام للبنوك اإلسالمية بجدة
  

  :الشفافية الدولية للفساد مؤشر -ارابع
معدالت  -1995ر عام الذي ظه -إن منظمة الشفافية حركة عالمية يقع مقرها في برلين بألمانيا، ويقيس هذا المؤشر

  .الفساد في الدول محل الدراسة، كما يحلل أسباب انتشار الفساد
توجد دولة في العالم خالية تماما من الفساد، فيما أحرزت ثلثا دول العالم أقل من  أنه ال 2017وقد أظهر مؤشر عام 

وزاد عــدد الــدول التــي انحــدرت فــي  مليــارات مــن ســكان العــالم يقطنــون فــي دول تعــاني مــن الفســاد، 6نقطــة، كمــا أن  50
تلك الدول التي تقدمت فيه، وكسف المؤشر أن الفساد الممنهج وأوجه انعدام المساواة االجتماعية يعزز أحدهما اآلخر في 

  .أنحاء العالم
، وعلــى العمــوم وتليهــا فنلنــداالــدانمارك ، ثــم نيوزلنــداأمــا المراتــب األولــى فــي محدوديــة الفســاد فكانــت مــن نصــيب 

: دول مــن خــارج أوروبــا هــي 3، باإلضــافة إلــى ضــمن العشــر األوائــلدول  7قــارة أوروبــا علــى صــدارة ترتيــب المؤشــر بوجــود 
وسنغافورة من آسيا وكندا من أمريكا الشمالية، وبحسب المؤشـر فـإن العوامـل المشـتركة التـي تتمتـع  وأوقيانوسيامن  نيوزلندا

للجزائر  وبالنسبةر القائمة هي وجود حكومات شفافة، حرية صحافة، حريات مدنية ونظم قضائية مستقلة، الدول التي تتصد
  .10016/نقطة 33عالميا ب 112وأصبحت  في المرتبة  2016مراكز مقارنة بسنة  4خسرت  فقد
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  :خاتمة
يـة علميـة ومعـايير موحـدة لقد وضعت المنظمات االقتصـادية الدوليـة المتخصصـة فـي تنقـيط البلـدان وتصـنيفها منهج

أداء االقتصـادات الدوليــة، واعتمـدت علــى مؤشـرات إحصــائية كميـة ونوعيــة لمعرفـة مــدى نجـاح الخطــط التنمويـة علــى كافــة 
، ومهما قيل عن هذه المؤشرات فإنها تبقى أداة مهمة لقياس تقدم البلدان وتخلفهـا، وبنـاء عليـه تكـون األصعدة والمجاالت

  :، وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التاليةرسم السياسات واالستراتيجياتالمقارنات وتُ 
الصادر عن شبكة الحلول المستدامة التابعة لألمم  2017تقدم الجزائر في بعض المؤشرات كمؤشر السعادة العالمي لعام  -

  ؛دولة 53/155المتحدة، بوجودها في المركز
ُصـدره برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي بتصـنيفها فـي المرتبـة  2016البشـرية  نتائج معتبرة فـي تقريـر التنميـةيق قتح - الـذي ي

دولة مع مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وكانت مؤشراتها في القيد اإلجمالي للتعليم والصحة والعمر المتوقع 
  ؛الوالدة جيدة

  ؛الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 2017التنافسية العالمي لعام  ريتقر  في  دولة 86/137الجزائر المركز  تبوأ -
والـذي يصـدر عـن نفـس المنتـدى  2018دولـة فـي مؤشـر األداء البيئـي لسـنة   88/180مركـز متوسـط  وجود الجزائر فـي  -

  ؛وجامعتي يال وكولومبيا األمريكيتين
الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية   2017لعالمي لسنة دولة في مؤشر االبتكار ا 108/127في الرتبة  يفهاُصنت -

  ؛ومعهد اإلدارة واألعمال بأوروبا
  ؛الصادر عن منظمة الشفافية العالمية 2017دولة في مؤشر الفساد العالمي لعام  112/176مركز في ال تموقعها -
ُصدره المعهد  2017مؤشر ريادة األعمال والتنمية لسنةوفي  -                                                        ؛دولة 80/137المركز احتلتالعالمي لريادة األعمال الذي ي
دولـة الصـادر عـن  166/190بوجودهـا فـي الرتبـة  2018متأخرا جدا في تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسـنة كان رتيبها  ت - 

  ؛ماضيةمراكز مقارنة بالسنة ال 10متأخرة ب البنك الدولي
االتحاد الدولي لالتصاالت حسب تقرير  دولة 102/193بعدة مراكز مقارنة بالسنوات األخيرة بوجودها في الرتبة  هاتقدم -

  .  2017لعام 
  :وبناء على ما تقدم أصبح من الضروري القيام بما يلي

ما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام تثمين الجهود المبذولة في بعض القطاعات التي حققت فيها الجزائر نتائج معتبرة، ك -
وكانت نتائجها إيجابية في مؤشرات التعليم والصحة والخدمة االجتماعية واالتصاالت، وأيضا األداء البيئي ومؤشرات  2016

  ؛السعادة العالمي وبعض المؤشرات الكلية
ضــرورة تفعيــل القــوانين الضــابطة مضــاعفة الجهــود مــن أجــل تحســين مركــز الجزائــر فــي مؤشــر ممارســة أنشــطة األعمــال ب -

واالنفتاح أكثر على االستثمار األجنبي بإزالة كل العراقيل والمعوقات، وإيالء القطـاع الخـاص اهتمامـا خاصـا لالنـدماج أكثـر 
 ؛المجهود التنموي مع القطاع العام
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الرتقاء بها في ُسّلم التصنيفات في باقي المؤشرات  استغالل اإلمكانات الكبيرة البشرية والمادية التي تتمتع بها الجزائر ل -
 ؛كالتنافسية واالبتكار وريادة األعمال والتنمية

العمل على تالفي مظاهر الفساد وإزالة أسبابه للخروج من المنطقة السوداء في مؤشر الفساد العالمي، وذلك بنشر العدالة  -
 .إلفالت من العقابوتكافؤ الفرص والقضاء على ظاهرة الرشوة والمحسوبية وا

  :الهوامش والمراجع
                                                             

، دليل قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، منشورات األمم المتحدة، )ESCWA(جتماعية لغربي آسيا اللجنة االقتصادية واال -1
  .10، ص 2007نيويورك، 
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  .23، ص2017، نيويورك، األمم المتحدة، 2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية -4

5- World bank group, Doing business 2018, Washington, USA, 2018, PP 2-4. 
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