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  :مقـدمـة

التنمية ليست عملية سهلة وبسيطة كما يظن البعض لكنها في الحقيقة عملية معقدة ويقف      

في سبيل تحقيقها معوقات كثيرة ولذلك فهي تحتـاج إلـى الخبـراء والمخططـين والقـادة      

  .والتشريعات المشجعة والى احتضان الدولة لمشروعاتها وتعاون المجتمع معها

ساسية لعملية التنمية أنها عملية مستمرة ومتصلة ال تقف عنـد حـد   ومن الخصائص األ    

معين، فالتنمية الحقيقة هي التي تقوم على الجهود الذاتية للمجتمع، و من المعوقات األساسية 

لها انعدام سياسة واضحة ومتكاملة تتماشى مع الخصوصية التاريخية والثقافية في المجتمـع  

انب معين وإهمال الجوانب األخرى، كالتركيز على الصناعة وذلك من خالل التركيز على ج

وترك التعليم، أو تنمية المدينة دون القرية، ذلك أن المجتمع يمثل وحدة عضـوية متماسـكة   

األطراف متكاملة العناصر يؤثر بعضها على األخر، هذا من جانب ومن جانبا أخر نجـد أن  

نفـس المجتمـع واخـتالف اتجاهاتهـا      االختالف بين السياسات التنموية  المطبقـة فـي  

  .وإيديولوجياتها يؤثر سلبا على المجتمع مما يتولد عنه مشكالت اجتماعية كثيرة

و نظرا ألهمية موضوع السياسة التنموية فقد تم التركيز عليها في هذه الدراسة محاولين      

هذه الدراسـة فـي    إبراز أهم انعكاساتها االجتماعية خاصة ظاهرتي الفقر والبطالة، فجاءت

  .ثالثة أبواب

و يحتوي على  أبعاد مشكلة الدراسة في ضوء أدب سوسيولوجيا التنميةيضم  و الباب األول

 المفاهيم األساسـية  وإلشكالية وأهميتها وأهدافها اعرض  على لالفصل األو فصلين، يشتمل

  .المتمثلة في التنمية، السياسة التنموية، الفقر، البطالة للدراسة

وذلـك   ور السوسيولوجيظفقد خصص لموضوع السياسة التنموية من المنالفصل الثاني  أما

نظريات التنمية و نمـاذج   التطرق للمفهوم وعالقته ببعض المفاهيم المتعلقة به، ومن خالل 

التنمية، باإلضافة إلى التطرق إلى أنواع السياسات التنموية وفي آخر الفصل خصص جانب 

  .لتنموية في الجزائرلدراسة السياسة ا

الفقـر و   الباب الثاني فقد خصص لالنعكاسات االجتماعية للسياسة التنموية في الجزائـر  أما

، والذي اشتمل على فصلين ، الفصل األول ركز على متغير الفقر من حيث التعريف البطالة

  .التنموية به وطرق قياسه و مؤشراته باإلضافة إلى واقع الفقر في الجزائر وربطه بالسياسة



  ن 

منه فقد تطرقنا فيه لمفهوم البطالة بتعريفها ونشأتها و أنواعهـا و أسـبابها   أما الفصل الثاني 

  .باإلضافة إلى دراسة واقع البطالة في الجزائر وعالقتها بالسياسة التنموية

الفقـر و  ( االجتماعيـة   اوانعكاسـاته الباب الثالث فقد خصص لدراسة السياسة التنموية  أما

  .في والية بسكرة كنموذج للدراسة) الة البط

حيث اشتمل الفصل الخامس من هذا الباب على اإلجراءات المنهجية للدراسـة مـن حيـث    

خيـر األسـلوب المعتمـد فـي     وفي األمجاالت الدراسة، ومصادر و أدوات جمع البيانات 

  .الدراسة

الية بسكرة و اآلليـات  اهرة الفقر في وظواقع  إلىأما الفصل السادس من هذا الباب تطرقنا 

  .الموضوعة لمحاربته

اهرة البطالة في والية بسـكرة و اآلليـات التـي    ظأما الفصل السابع فقد خصص لدراسة 

لمحاربته، وختم هذا الباب بمجموعة من النتائج الخاصة بفرضيات الدراسة و خاتمة وضعت 

  .عامة تضم النتيجة النهائية، وضمت الدراسة بعض التوصيات

  



  

أبعاد مشكلة الدراسة في ضوء أدب : الباب األول

 ةـا التنميـسوسيولوجي
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  :تمهيد

ديد اإلشكالية وصوال خطوات إجرائية مترابطة بدءا من ج يعتمد البحث العلمي على      

وتعد مرحلة إعداد اإلشكالية من أصعب  مراحل البحث و أهمها وفى  الدراسة، جإلى نتائ

البحث إلى جانب أهميته و أهدافه ،و تحديد هذا الجزء من البحث نحاول أن نحدد إشكالية 

  .المفاهيم األساسية و اإلجرائية المتعلقة بالبحث

  : الدراسـة  إشكاليـة  - 1

 ويعوديعد موضوع التنمية من الموضوعات األساسية التي تشغل الناس أفرادا وجماعات، 

قدره و انطالقا من دوره في يسعون جاهدين لتحقيق التنمية كل على إلى أنهم ذلك 

  .فالهدف األساسي للتنمية هو تحسين حياة البشرالمجتمع 

فالتنمية في حقيقتها عملية حضارية لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع بما 

يحقق رفاهية اإلنسان وكرامته، وهي أيضا بناء لإلنسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته 

 .)1(ا اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها وإطالقا لقدراته كما أنه

 في فكرو ألهمية التنمية فإنها تشغل حيزا كبيرا من كتابات المهتمين والمتخصصين       

والتطور في المجتمعات اإلنسانية عامة، فهي ليست من اهتمام دول العالم الثالث النهضة 

األساسية  إشغاالتهاالتنمية من  تبقىحتى الدول التي حققت تطورا وازدهارا كبيرا  بل

  .المستوى الذي بلغته حجم التنمية كما وكيفا والمحافظة علي زيادة في فتحصر جهودها 

أما بالنسبة لشعوب العالم الثالث فتعد التنمية من جملة أولوياتها، حيث تعاني مجتمعاتهم 

تحاول  وعليهخلف تتمثل في التدهور الشامل لشتى مجاالت الحياة، ضروبا شتى من الت

  .جاهدة للنهوض منذ السنوات األولى الستقاللها

                                                             
  ، 1988التنمية االقتصادية في المنهج اإلسالمي، مؤسسة الخليج للنشر والطباعة، قطر، : الشكيري عبد الحق  -)1(

 .9ص     
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فنجاح عملية التنمية يتوقف على عدة معطيات أساسية أو ما تسمى عناصر التنمية والتي 

  : يمكن تحديدها في النقاط التاليـة

  .الثروات الطبيعية المناسبة كما ونوعا -

  .والمقصود به وسائل اإلنتاج المناسبة: توفر رأس المال  -

عمل على توهي األداة الكفيلة بتحويل الخامات إلى سلع وخدمات، و: التكنولوجيا -

  .زيادة اإلنتاجية وتحسينها

  )1( .العمالة المناسبة سواء من ناحية العدد أو المهارة -    

على عنصر أساسي ومهم يتمثل في االعتماد غير أن هذه العوامل والعناصر ترتكز وتقوم 

على خطة مرسومة تسير من خاللها هذه العناصر أو ما تسمى بالسياسة التنموية، 

والمتمثلة في مجموعة الخطط واألساليب المنتظمة التي تتبعها الدولة لتحقيق تنمية شاملة، 

وصول إليه من تخضع لعملية تقويم تحدد مقدار ما أحرزته من نجاح وما أخفقت في ال

األهداف المرسومة لكل خطة ، غير أن رسم هذه السياسة يحتاج إلى تجميع ومشاركة 

جميع المتخصصين والخبراء والمخططين في كافة المجاالت والتخصصات االقتصادية 

 .والسياسية واالجتماعية بالالضافة إلى االستفادة من التجارب التنموية التي أثبتت نجاحها

سياسة تنموية، أية شر الفقر والبطالة من المؤشرات الدالة على قوة أو فشل يعتبر مؤكما 

فازدياد عدد الوظائف يترتب عنه توفر مداخيل ألغلب أفراد المجتمع، والتي تسمح لهم 

بتغطية تكاليف المعيشة والعكس صحيح، فالبطالة تؤدي إلى حرمان فئة واسعة من الدخل، 

 .اجتماعية وحتى سياسيةمما يؤدي إلى مشاكل اقتصادية و

عوقات أساسية مك و البطالة الفقر تيبرزت التداعيات السلبية لمشكلو من هنا 

لعملية التنمية على الصعيد االقتصادي بانخفاض معدالت النمو االقتصادي وتراجع مختلف 

 من اهتماممكانة بارزة  و البطالة المؤشرات االجتماعية للتنمية لذلك احتلت ظاهرة الفقر

البحث العلمي، ولهذا كانت أغلب اهتمامات الباحثين تركز على معرفة النتائج المترتبة عن 

                                                             
     .10ص نفس المرجع ، - )1(



 

4 

 موضـوع الـدراسـة ......................................................:............... األولالفصــل 

مثل المشاكل االقتصادية و االجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية و تأثيرها  تينظاهرال

  .الممكنةحلول العلى المجتمع ومحاولة إيجاد 

نتيجة الختالل  تاالصطالحافترة  وفي الجزائر الفقر كمشكلة تؤرق المجتمع خاصة بعد

األوضاع االقتصادية مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة ونسب الفقر، ولعظم المشكلة فقد 

معظم  تشتملااعتبرت مشكلة الفقر والبطالة من القضايا الوطنية ذات األولوية، لذا 

ويعتبر القضاء لخطط والسياسات الرسمية على أساليب لمواجهة الفقر بهدف الحد منه ا

  .في هذا الصدد على البطالة من الوسائل األساسية

الدول العربية، والجزائر على وجه في اغلب فشلت سياسات التنمية يؤكد الباحثون بأنها و 

التحديد بالرغم من أنها كرست مجهودات جبارة من أجل إحداث تنمية مستقلة مبنية على 

بهدف االنتقال إلى  تيجيات ونماذج مختلفة للتنميةإسترا وقد اعتمدتالعدالة االجتماعية، 

  .أوضاع اجتماعية و اقتصادية أفضل لكن لم تكن النتائج دائما في المستوى المطلوب 

وقد مرت السياسة التنموية في الجزائر بمراحل عديدة ففي البداية بعد االستقالل تبنت 

ل في المواثيق المختلفة، ميثاق الجزائر النهج االشتراكي لتحقيق أهدافها التنموية وتمث

واعتبرت النهج االشتراكي النموذج األمثل واألنسب  ،...طرابلس، ميثاق الجزائر، 

  المبكرة من االستقالل  لتحقيق أهدافها وأهداف المجتمع في مثل هذه الفترة

 غير أن تغيير وجه السياسة التنموية بعد الفترة البومدينية كانت له آثاره وانعكاساته،

جسد توجهات السياسة الجديدة نتيجة تغير السلطة ومن هنا تبين أن مسار  1986فميثاق 

السياسة التنموية في الجزائر تحكمه نوع السلطة الحاكمة واتجاهاتها اإليديولوجية  فكل 

نظام جديد ينتقد النظام الذي سبقه، مما أوجد سياسات تنموية مختلفة غير متوازنة نتيجة 

ل وتسلسل فيما بينها مما نتج عن ذلك مشكالت وأزمات اقتصادية عدم وجود تكام

  .واجتماعية وسياسية

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن عملية التنمية في الجزائر تعرقلها عوائق وعقبات 

عديدة كالرشوة واستغالل النفوذ والغش والتهرب الجنائي وكلها مظاهر لما يعرف بالفساد 
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من الناتج الداخلي اإلجمالي في الجزائر عبارة   % 40ن حوالي االقتصادي واإلداري إذ أ

عن اقتصاد غير رسمي أي غير خاضع للجباية والضرائب مما يوضح حجم الظاهرة 

  . )1(وتفشيها في الجزائر 

واستنادا إلى تقارير اقتصادية مستقلة تابعة لمؤسسات بحثية عديدة فقد سجل معدل النمو 

مليار دوالر متراجعا  46.8وبقيمة  % 2.8، نسبة 1999في الناتج المحلي اإلجمالي عام 

  .مليار دوالر 45.53وبقيمة  1998كان عليه النمو في   % 4عن معدل 

ي الناتج المحلي اإلجمالي نجد مشكلة أخرى أشد وباإلضافة إلى تراجع معدالت النمو ف

من الدخل القومي السنوي  % 80التي تستنزف نحو  ةتعقيدا المديونية الخارجية الكبير

  .للبالد

ويتوقع الخبراء أنه في ظل متابعة برنامج التصحيح االقتصادي القاسي الذي وقعته 

عديدة خاصة مشكلي الفقر إلى تفاقم مشكالت أدى الجزائر مع صندوق النقد الدولي 

  .والبطالة وما نتج عنهما من مشكالت اجتماعية خطيرة

 غو منه فان التشغيل الكامل للسكان من األهداف األساسية ألي سياسة تنموية إال أن بلو

هذا الهدف ازداد صعوبة في السنوات األخيرة خاصة بعد االندماج في النظام االقتصادي 

في الجزائر كان في فترة  لنمو للتشغي ىحيث أن أقو العالمي و المشاكل الناجمة عنه

إلى نهاية الثمانينات ،غير أن ما تعرضت له الجزائر من  1967المخططات المتتالية منذ 

 اثرتماعية و سياسية انعكست على مستوى السياسة التنموية التي أزمات اقتصادية واجت

بدورها عل سياسة التشغيل التي أفرزت جيشا من العاطلين نتيجة تطبيق سلسلة من 

سلبية األمر الذي حتم على الدولة  نتائجاإلصالحات االقتصادية المتتالية  التي كانت لها 

عية في مجال التشغيل والتي تتماشى مع الجزائرية تبنى مجموعة من السياسات الترقي

  .أمالءات و شروط صندوق النقد الدولي 

                                                             
) 1 (- http:/www.azzaman.com/azz/articles/2002/a99285.ntm01/0118/ 
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ن الوقوف على أثار و مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري يحتم على باحثي علم كما أ

األخيرة وجميع الشواهد  لسنواتاالجتماع إعطاء تفسير لهذه الظاهرة التي استفحلت في ا

فحسب تقرير الديوان الوطني لإلحصاء فان ( حصائية تدل على ذلك سواء المعطيات اإل

بالمائة  من األجراء يعيشون تحت الحد األدنى لخط  45ثلث العائالت الجزائرية فقيرة ، 

  ).بالمائة  من أرباب العائالت بطالين  10الفقر  و

الرسمية الصادرة عن الحكومة الجزائرية أن أكثر من تسعة ماليين  تصاءااإلح كما تشير

مليون، يعشون تحت خط الفقر في حين أن المصادر المستقلة ترفع  30جزائري من أصل 

  .وهو رقم مرشح للزيادة هذا الرقم إلى نصف عدد السكان

تفؤييـد و  كال عليـه  وجود مظاهر الفقر منها عودة األمراض  الدالة على  باإلضافة إلى

وتنتشر  في المناطق الريفية بصفة خاصة و حتى المدن فهـي  غيرها المالريا و الجرب 

  .ليست بمنأى عنها

ومن المظاهر أيضا ظاهرة النبش في المزابل سواء في األحياء أو خارج المدن خاصـة  

  .الكبرى منها

) و االجتماعيـة  االقتصـادية ( كما يمكن تناول مشكلة الفقر من زاوية السياسات التنموية 

التي انتهجتها  الحكومات المتعاقبة منذ االستقالل و التي تسببت في بـث روح االتكاليـة   

 .في فخ الفقر والبطالة المجتمع الهدامة التي أسقطت

أما بالنسبة إلي البطالة فإن الدولة تعترف بصعوبة التصدي لهذه المشكلة خاصة في بلـد  

، حيث يتعـين  % 50سنة معدل  20البالغين أقل من شاب مثل الجزائر يفوق عدد سكانه 

  .ألف شخص 240على الدولة إيجاد فرص عمل سنوية لنحو 

ومما زاد تفاقم مشكلة البطالة خصخصة المؤسسات والشركات العامة، ومن الجدير بالذكر 

  .ألف عامل 350أن الحكومة ومنذ مباشرتها سياسة اإلصالحات سرحت أكثر من 

االنعكاسات االجتماعية للسياسة التنمويـة المتبعـة فـي     إلى كشفالدراسة  لهذا تسعى 
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باعتبار الظاهرتين مستهدف كـل   مشكلتي الفقر والبطالة من خاللالجزائر منذ االستقالل 

جهد تنموي كمشروع سياسي أو تدابير و إجراءات اقتصادية و اجتماعية تنفذ فى ميادين 

  .المطلوب رالعمل إلحداث التغيي

إشكالية البحث تتلخص في محاولة معرفة طبيعة السياسة التنموية في الجزائر، وذلك من ف

التطرق إلى الفترة الممتدة من االستقالل مرورا ذلك بخالل تتبع المراحل التي مرت بها و

وصوال إلى مرحلة الدخول في اقتصاد السوق مـع تركيـز    التنموية لمخططاتبمرحلة ا

اإلصالحات غير انه ال يمكن معرفة وفهم هذه السياسات دون  بعد على مرحلة ما ثالبح

الجزائريـة و  الرجوع إلى األصول التاريخية التي تكونت وتشكلت فيها البنية االقتصادية 

الن الصورة العملية للسياسات التنموية هي انعكاساتها  فهـذه  الدراسـة تعكـف علـى     

االنعكاسات االجتماعية و بالتالي دراسة  إظهارها و كشفها في مجال دائرة الفقر و البطالة

مـن ظـاهرتي    بالتحقيقالتي تركتها السياسات التنموية و تحليلها في ضوء ما تم تحقيقه 

  .و السياسات المعتمدة لمحاربة الفقر لالفقر و البطالة و بالتركيز على سياسة التشغي

هل أدت في الجزائر؟  ةالتنمويماهي االنعكاسات االجتماعية للسياسة  المطروح  والتساؤل

 .) السكن  التعليم، الصحة،(هذه السياسات إلى رفع المستوى المعيشي للفرد الجزائري 

فهـذه   )المعيشـي  ى، المسـتو مالصحة، التعلي(مؤشرات التنمية البشرية  وذلك في ضوء

 قياس ما تم تحقيقه على مستوى الدولة وعلى أساسه أيضا يتم تصـنيف  تتيح  تالمؤشرا

  .)*1( الدول

فمفهوم التنمية البشرية ال ينظر للمورد البشري في كونه وسيلة للتنمية فحسب بـل هـو   

هدف من أهدافها األساسية فهو وسيلة وغاية في نفس الوقت هذا من جهـة ومـن جهـة    

أخرى فان مؤشرات التنمية البشرية ما هي إال محصلة و نتيجة للسياسات التنموية التـي  

  .دولة باإلضافة إلى درجة التقدم الذي حققتهتعتمدها كل 

                                                             
  ودول  حيث تصنف الدول حسب مؤشرات التنمية البشرية إلى ثالثة أصناف وهي دول ذات تنمية بشرية مرتفعة، -)*(

 .و أخرى ذات تنمية بشرية ضعيفة ،ذات تنمية بشرية متوسطة     
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التعرف على مدى فعاليته كسياسة اتبعتها الدولـة فـي   تطرق إلى صندوق الزكاة و نكما 

  .التخفيف من مستويات الفقر ودعم األنشطة االستثمارية خاصة لفئة الشباب

بالتشغيل  متعلقةلتحليل السياسة التنموية في الجزائر اعلى يتم التركيز في هذه الدراسة  و

  .لشغيتال توفير فرصو دورها في  خالل العشر السنوات األخيرة

  الذي يمثل منحى  بحث يكمل األول  ثانيوذلك من خالل اإلجابة عل السؤال ال

  ؟و محاربة البطالةحققته السياسات التي اتبعتها الجزائر في مجال التشغيل ما الذي 

  :ها من خالل هذا البحثناإلجابة ع تسعى إلى لفرعية التيالتساؤالت ا و

ما هي انعكاسات السياسات التنموية على مستوى الفقر في الجزائر؟ وهو ما يدفع إلى  -

  :البحث عن إجابات من خالل 

السياسات والبرامج التي وضعتها الدولة في التخفيف مـن مشـكلة الفقـر و فعاليـة      -

   .اتبعتها الدولة في التخفيف من مستويات الفقر ةصندوق الزكاة كسياس

   الجزائر؟ في البطالة ومحاربة التشغيل مسالة على التنموية السياسات انعكاسات ماهي - 

 و الفـرد  حيـاة  علـى  أثارهـا  انعكست التنموية للسياسة مجاال بسكرة والية  تمثل حيث

 الفقر دائرتي من للخروج السياسة تلك حدود كشف إلى السعي يتم فيها و المحلى المجتمع

 و التـدابير  فعاليـة  مـدى  و البشـرية  التنمية متغيرات من معها يتجاور وما البطالة و

 . الفقر من الحد في  أو البطالة لمحاربة التشغيل فى سواء المتخذة اإلجراءات

ما مدى  فعالية السياسات و اإلجراءات التي وضعتها الدولة في مجال التشغيل فـي   -

 .الحد من مشكلة البطالة؟

  :ة ـة العامـالفرضي

اإلجراءات والسياسات التـي اتبعتهـا    على الفقر و البطالة وس السياسات التنموية اانعك

  .الدولة للتخفيف من حدة مشكلة الفقر و البطالة
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  :ةـات الفرعيـالفرضي

  .س السياسات التنموية على ظاهرة الفقر في الجزائراانعك -

  .السياسات التنموية على ظاهرة البطالة في الجزائراس انعك -

  :ة ـة الدراسـأهمي -2

تمثل قضية التنمية في الجزائر في الوقت الحاضر محور اهتمام األفراد والجماعات، ذلك 

حتميـة ال منـاص   رض لها تجعل من قضية اإلسراع بها ألن ظروف التحديات التي تتع

  .منها

انعكسـت علـى    التـي مميزاتها و خصائصـها   الجزائرمرحلة مرت بها كان لكل وقد 

لمجتمع، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة في توضيح مراحل السياسة التنموية و توضـيح  ا

فـي كـل مرحلـة     تي الفقر والبطالـة مشكلانعكاساتها وآثارها االجتماعية بالتركيز على 

ئج تلـك السياسـات   تاريخية مر بها المجتمع الجزائري و هو ما يساعد على معرفة نتـا 

  .التنموية المتعاقبة و مدى استجابتها لحاجات المجتمع 

كما نحاول أن نبرز نجاح أو فشل هذه السياسات في تنفيذ ما تم تخطيطه وفـي تحقيقهـا   

انتشار ظـاهرتي   بينألهداف المجتمع، فهناك عالقة بين السياسة التنموية المعتمد عليها و

  .الفقر والبطالة

وتبرز أهمية التركيز على مشكلتي الفقر والبطالة باعتبارهما من أهـم المؤشـرات        

  .الدالة على نجاح أي سياسة تنموية أو فشلها

  المنشورة حول مشكلة البطالة  تميل إلى التركيز  )1( كما أن أغلب التحليالت والدراسات

                                                             
تحليال مفصال عن مفهوم البطالة وتناولها من الجانب االقتصادي البحـت، أمـا   منها دراسة زكي رمزي الذي قدم  -)1(

مثل دراسة  بوصـافي كمـال    رالدراسات الجزائرية فاغلبها ربط البطالة باإلصالحات االقتصادية التي مرت بها الجزائ

، ومن الدراسات ) أطروحة دكتوراه( حول حدود البطالة الظرفية و البطالة البنيوية في الجزائر خالل المرحلة االنتقالية 

و االجتماعية للبطالة  مثل الدراسة األردنيـة للـدكتور فـواز الرطـروط لآلثـار       ةمن تطرقت  إلى اآلثار االقتصادي

بطالة الشباب في الوطن   نخطاب عاحمد االقتصادية و االجتماعية للبطالة في المجتمع االردنى  باإلضافة إلى  دراسة 

   .و غيرها من الدراسات العربي
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بعدم قدرة االقتصاد على توليد على المصادر االقتصادية لهذه المشكلة وبخاصة ما يتعلق 

  .فرص عمل مستدامة، وقلما تهتم هذه التحليالت بالجوانب والعوامل االجتماعية والنفسية

أن مشكلة البطالة ليست اقتصادية خالصة وإنما هي  من  مسلمة هيالبحث الحالي  نطلقوي

قتصاد و إنما  موجودة في اال تمشكلة اقتصادية اجتماعية،كما أن مصادر هذه المشكلة ليس

  .في المجتمع أيضا بما فيه من أنماط اجتماعية ومؤسسات وأنماط للشخصية

  .إبراز العوامل االجتماعية التي تتسبب بدورها في إحداث البطالة إلىيهدف البحث  لذلك

إذ هي ترتبط بالمجتمع كلـه فـي   موضوع االجتماعية للتأتي أهمية الدراسة  و من هنا   

بشكل أساسي من  أيضا و األمنية و الصحية و االقتصادية، و تتجسد هذه األهمية الجوانب

خالل المعلومات و البيانات الواردة في هذه الدراسة و التي تشير إلى ارتفاع نسب البطالة 

  .و توسعها لتشمل فئات متنوعة

يتمثل   هذا من جهة و من جهة أخرى تحتل قضية البطالة أهمية خاصة في الجزائر لسببين

األول  في استمرار وجود البطالة في الجزائر و خصوصا البطالة المقنعة على الرغم من 

للحد من ذلك و األمر الثاني يتعلق بكثرة المشاكل الناجمـة عـن    السياسات الموضوعة 

مشكلة البطالة التي ال تقتصر أثارها على النواحي االقتصادية فقط بل تتعداها إلى النواحي 

  .عية و السياسية و النفسيةاالجتما

ظاهرتي الفقر و البطالة من معوقات التنمية في الجزائر، خاصة فـي اآلونـة    هذا تعتبر

  .األخيرة نتيجة تخرج جيوش من العاطلين الفقراء

تحاول لفت األنظار إلى خطورة تزايد عدد الفقراء العاملين إلى ل أيضاالدراسة و تأتى هذه 

المجتمع الجزائري وما ينجر عنهما مـن مشـكالت   في  العمل جانب ارتفاع العاطلين عن

اجتماعية كبيرة تهدد المجتمع بأسره أمنيا واقتصاديا وسياسيا، فااللتفات إلـى الظـاهرتين   

تخدم جميع فئات  متكاملة  ومحاولة التخفيف من حدتهما يتم من خالل وضع سياسة تنموية

ومحاولة االستفادة منها واستثمار طاقاتها بمـا   المجتمع مع تركيز االهتمام بالفئات  الفقيرة

، وذلك من خالل  وتحويلها إلى فئات فعالة ومنتجة داخل المجتمعيخدم مصالح المجتمع، 
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  .التوزيع العادل للثروة، وتخصيص مشاريع تنموية واستثمارية للقضاء على البطالة

امي أن يعتمد على سياسة البطالة و الفقر، يفرض على الجزائر كبلد ن محاربة و منه فان

، و اإلمكانيات المادية و البشـرية و التهيئـة   التجربة التنمويةتعزيز المكاسب انطالقا من 

  .التنمويةتوظيفها كلها في دعم المسيرة  الشاملة و

  :أهـداف الدراسـة  -3

سياسـات   الكشف عنب السياسة التنموية  في الجزائريهدف هذا البحث إلى التعرف على 

  وما صاحبها من فقر  وانتشار البطالة  اختالل سوق العملوما أدى  إلى  التشغيل والياتها

  :وتتلخص األهداف في النقاط التالية

  ..تشخيص السياسة التنموية التي اتبعتها الجزائر منذ االستقالل -1

  .هامعرفة وضع و حدود السياسة التنموية المتبعة في الجزائر لتحقيق أهداف -2

  .توضيح عالقة السياسة التنموية بظاهرة الفقر و انجازاتها للحد منه -3

  .محاولة التعرف على مدى فعالية السياسات و اإلجراءات المتبعة للحد من الفقر -4

  .توضيح  عالقة السياسة التنموية بظاهرة البطالة و آلياتها في محاربتها -5

  .ات و اإلجراءات المتبعة للحد من البطالةمحاولة التعرف على مدى فعالية السياس -6

  :الدراسـة منهجية  -4

واعتبـار النهـوض   من الشروط األساسية لتحقيق التنميـة الشـاملة ،     ةالتنمويالسياسة 

. لمعالجة اإلفرازات السلبية للتنميـة مجرد عمل باهت من أسمى أهدافها، ال كاالجتماعي 

محكومـة بالمحـددات االقتصـادية وبالمحـددات     فالمفهوم الصحيح للتنمية هي كونهـا  

حيث أن أي سياسة تنموية ينبغي أن تراعى التكامل بين جوانـب   االجتماعية في آن واحد

  .المختلفة االقتصادية و االجتماعية والثقافية و السياسية ةالتنمي
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  :فتستند إلى شكاليةالمعتمدة في هذه اإلالبحث  منهجيةأما 

مراجعة نظرية لمفهوم السياسة التنموية و مفهوم البطالة والفقر وتفسير الظاهرة مـن   -

 .اجتماعي نفسي، اجتماعي اقتصاديمنظور 

الخلفية الثقافية لمفهوم الفقر عبر الخطاب الديني والتعامل مع هذه الظـاهرة بـأدوات    -

 . التكافل االجتماعي أهمها الزكاة

 .الفقر في خطاب العلوم االجتماعية الخلفية االجتماعية لمفهوم -

 .الخلفية االجتماعية لمفهوم البطالة في خطاب العلوم االجتماعية -

 :المنهج المتبع في  الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي في توصيف الوضع القائم من خالل المعطيات لى يعتمد البحث ع

والكشف عن الروابط الداخلية، فيما والدراسات العلمية المتوفرة، ثم تحليل تلك المعطيات 

  .بينها لتكوين فهم موضوعي علمي يساعد على طرح الحلول

ـ تقوم  هذه الدراسةمنه فان و لتقيـيم    يعلى أسلوب التحليل العلمي بنوعيه الكمي و الكيف

 :الفقر و البطالة وذلك من خالل مايلي ب عالقتهاالسياسات التنموية و تحديد 

ـ   تو النشرا رو التحليل العلمي للتقارياالطالع و المراجعة  -1  ةاإلحصـائية و المتعقل

  .خاصة بالفقر و البطالة

تحديد المؤشرات العامة و التفصيلية و مقارنتها مـع المؤشـرات المسـتهدفة فـي       -2

السياسات و البرامج لتوضيح اثر السياسات التنموية على الفقر و البطالة مثل معـدل  

 ةالخصوبة و النمو السكاني، نسـب  لبمستوى المعيشة، معد، المؤشرات المتعلقة الفقر

  .البطالة، نسبة الفقر، نسبة السكان النشطين و غيرها من المؤشرات

وتأسيسا على هذه الخلفية النظرية سنركّز البحث على سياسة التنمية في الجزائر في مجال 

  .وطنواليات المكافحة الفقر و البطالة وسنخصص الدراسة في والية بسكرة كنموذج ل
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  : ةـة للدراسـم األساسيـط المفاهيـضب -5

إن نقطة البداية المنطقية لفهم أي ظاهرة يتمثل في تناول المفاهيم األساسـية لهـا،         

تمثل المكونات البنائية األساسية للنظرية والمفـاهيم   "Turner ترنر " والمفاهيم كما يقول 

والتعريف هو بناء مصطلحي يدل البـاحثين علـى   ، مكن التعبير عنها من خالل تعاريفي

  .الظاهرة المشار إليها بالمفهوم

وسيتم في هذا البحث تناول أهم المفاهيم وذلك من خالل التعريف االسـمية، مـع ذكـر    

التنمية، السياسة التنموية :  التعاريف اإلجرائية المتبناة في هذا البحث، وهذه المفاهيم هي 

  .و الفقر والبطالة

  : التنميـة -ا

التنمية من أكثر المفاهيم السياسية و االجتماعية و االقتصادية و البشـرية اتسـاعا فـي    

عصرنا الحالي، و ال سيما في دول العالم الثالث ، كما يعد من المفاهيم األساسـية التـي   

  .يبنى عليها البحث

  :تعريف التنمية

  :لغــة -1

التدريجي و االنتشار، و في اللغة االنجليزية يـأتي   التنمية لغة معناها النماء، أي االزدياد

يوسع، أو يوضـح أو  : ، و من معانيه devlopمن الفعل  devlopementمن مصطلح 

يكشف و يطور و ينمي، وعلى ذلك فان مصطلح التنمية يعني لغويا التوسيع أو التطـوير  

  .)1( أو النماء و النشوء

  :اصطالحــا -2

التنمية على أنها العملية التـي بمقتضـاها توجـه     1956تعرف هيئة األمم المتحدة      

الجهود لكل من األهالي و الحكومة لتحسين الظـروف االجتماعيـة و االقتصـادية فـي     

                                                             
 .267، ص 1980بيروت،  المورد، قاموس انجليزي عربي، دار العلم للماليين،: مني البعلبكي  -) 1 (
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المجتمعات المحلية لمساعدتها على االندماج في حياة األمم و اإلسهام في تقدمها بأفضل ما 

  . )1( يمكن

ية عملية شاملة متكاملة تتضمن كافة الجوانـب االقتصـادية و االجتماعيـة و    فالتنم    

البشرية و القانونية و التعليمية و السياسية و األخالقية و على الرغم من أن التنمية عملية 

موحدة تسعى إلحداث تغيير كلي و نوعي في المجتمع على مراحل زمنية مخطط لهـا إال  

ل مجال يتخصص بدراسة جانب معين منها ، فهناك من يعرف انه تم تقسيمها إلى أنواع ك

التنمية على أنها التحريك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات االجتماعية و االقتصادية 

من خالل إيديولوجية معينة لتحقيق التغير المستهدف من أجل االنتقال مـن حالـة غيـر    

التنميـة مـن حيـث أهـدافها و      مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها و ترتبط

 .)2( تصوراتها و عملياتها باإلطار الفكري للمجتمع

هي المعرفة التي يمكن بواسطتها اكتشـاف السـيطرة   " هوبماوس " فالتنمية كما يؤكد    

على الموارد البشرية و المادية ، أو التفاعل بين الجانب الطبيعي و االجتماعي من أجـل  

  .)3( الرخاء و التقدم لجميع األفراد

ر قوي و كبيـر يحـرك   يؤكدان أن  التنمية ببساطة ما هي إال تغي "ليزر" و " شرام " أما 

  .تحددها لنفسها األمة نحو ذلك النوع من األنظمة االقتصادية و االجتماعية التي تقررها و

بناءا على ما سبق فان التنمية عملية شاملة تتداخل في دراستها علوم و تخصصات شـتى  

باحـث  نالحظ ذلك من خالل التعاريف المختلفة لها ، باإلضافة إلى االنطالقة الفكرية لكل 

أو عالم ، فالتنمية عملية ليست بسيطة و إنما عملية معقدة تقوم علـى الجهـود الذاتيـة    

للمجتمع، و بالتالي فهي عملية مجتمعية موجهة نحو إيجاد تحوالت في البناء االقتصـادي  

االجتماعي، و تكون قادرة على تنمية طاقاتها اإلنتاجية مما يؤدي إلى تحقيق زيـادة فـي   

الفردي كما تهدف إلى توفير الحاجـات األساسـية للفـرد و متطلباتـه و     متوسط الدخل 

  .استقراره
                                                             

 .195، ص 2001المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  ،دراسات في التنمية االجتماعية: عبد الهادي الجوهري -) 1 (

 .15، ص  1998دار النهضة العربية ، بيروت، ،1طاإلسالم و التنمية البشرية، : عبد الرحمن العيسوي  -) 2 (
 .49، ص 1993 ،التغير االجتماعي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية: فاديه عمر الجوالني  -) 3 (



 

15 

 موضـوع الـدراسـة ......................................................:............... األولالفصــل 

  :السياسـة التنمويـة -ب

ال يمكن أن نتصور أن التنمية عملية عفوية أو تلقائية ، بحيث يتطور المجتمـع إلـى      

و  األفضل من تلقاء نفسه ، و لكنها عملية إرادية مقصودة ، البد لها من التخطيط و التنفيذ

جانب توفير الوسائل و الطاقات التي تكفل لها النجاح ، باإلضافة إلى توفر  ىالمتابعة ، إل

الموارد الطبيعية ، القيادة السياسية و االجتماعية القادرة على دفع عجلة التقدم و التنمية و 

أساس ذلك كله يتمثل في وضع سياسة واضحة يرى فيها كل إنسان دوره، وفـق  خطـة   

  .لها المشروعات ذات األولوياتتتضح خال

و يعد مفهوم السياسة التنموية من المفاهيم األساسية في هذا البحث لذلك سنتطرق إلى    

  .هذا المفهوم و نتعمق فيه أكثر في فصل خاص به

وتتمثل السياسة التنموية في مجموعة الخطط و األساليب المنتظمة التي تتبعها الدولـة     

تخضع لعملية تقويم لمقدار ما أحرزته الدولة من نجاح و ما أخفقـت  لتحقيق تنمية شاملة 

  . في الوصول إليه من األهداف المرسومة لكل خطة

عرف السياسة التنموية بأنها محاولة إرادية تقوم بها الدولة لتنسيق عملية اتخاذ القـرار  تو 

االت إجراء مراقبة االقتصادي على المديين المتوسط و الطويل، و التأثير مباشرة أو في ح

على المستوى بعض المتغيرات األساسية في اقتصاد البالد علـى مسـتويات الـدخل ،    

االستهالك، االستثمار، االدخار، إلى جانب قيم االستيراد و التصدير و تـوفير مناصـب   

  .)1( العمل الضرورية

كما تعرف السياسة التنموية بأنها األسلوب العلمي أو مجموعة الوسائل التي تستطيع بها  

الدولة أن تكشف عن موقعها في الحاضر ، و ترسم سياستها للمسـتقبل بحيـث تتحقـق    

االستفادة الكاملة بما لديها من موارد و إمكانيات بما يحقق االرتفاع المستمر في مسـتوى  

طنين ، و هي بذلك تمثل العملية المقصودة و المبنية على أساس مـن  المعيشة لجميع الموا

  .الدراسة العلمية التي تهدف إلى الوصل إلى تحقيق أهداف تنموية معينة ثم تحديدها

                                                             
 .139، ص 2001الجامعية، الجزائر، جية التنمية، ديوان المطبوعات وفي سوسيول: إسماعيل قيرة، على غربي  -) 1 (
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و هناك من يرى إن السياسة التنموية هي خطة تضعها الدولة بغية تنسـيق عـدد مـن     

و مفصلة و مرتبة بشكل يسـمح لهـا    الجهود، فاألهداف التي تضعها الخطة تكون شاملة 

  .بإعطاء دفع كبير نوعيا و كميا للقطاع المرجو تنميته

و بناءا على ما سبق نالحظ أن النشاط التنموي الذي يفتقر إلى خطة أو سياسة تنموية     

  .واضحة،  كبناء المهندس المدني الذي يفتقر إلى خريطة البناء

هج الذي تتبعه الدولة بهدف إحداث تحـوالت هيكليـة   فالسياسة التنموية إذن تتمثل في الن

الخصوصـية  ( اقتصادية اجتماعية وفق خطة مدروسة تنطلق من الواقـع االجتمـاعي   

يشارك فيها المختصون في جميع المجـاالت االقتصـادية و االجتماعيـة و    ) االجتماعية 

من الحياة الكريمـة  السياسية، يتحقق بموجبها األغلبية الساحقة من أفراد المجتمع مستوى 

  .مشكلة البطالة و الفقر و غيرهما التي تقل في ظلها ظاهرة عدم المساواة و تزول بالتدرج

  :الفقـــر -جـ 

حظيت ظاهرة الفقر باهتمام واسع على مختلف المستويات الدولية و الجهوية والمحلية     

وخاصة منذ الخمسينات من هذا القرن عندما بدأ المسؤولون والمخططون يولون اهتمامهم 

  .بالفروق و التفاوتات االجتماعية واالقتصادية المتزايدة في البلدان النامية

الظاهرة فقد حاول العديد من الباحثين والمسؤولين تشخيصها ونظرا لخطورة انتشار هذه 

  .وهذا ما سوف نالحظه في البحث. وتفسيرها، وإعطاء تعريفات مختلفة لها

  : تعريف الفقر

  :لغــة -1

جاء من مادة فقر، بمعنى االفتقار إلى الشيء أي العوز إليه واالحتياج له، فنقول هذا فقير  

  .رورات الحياة األساسيةأي أصبح محتاجا ومفتقرا لض

 :واصطالحــا -2

جاء في قاموس علم االجتماع الفقر هو مستوى معيشي منخفض ال يفـي باالحتياجـات    
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الذاتي لفرد أو مجموعة أفراد وينظـر إلـى هـذا     مالصحية والمعنوية المتصلة باالحترا

المصطلح نظرة نسبية نظرا الرتباطه بمستوى المعيشة العام في المجتمع وبتوزيع الثروة 

  .)1( ونسق المكانة والتوقعات االجتماعية

يمثل الفقر حالة قلة أو ندرة الممتلكـات إن    " Jon Friedman"جون فريدمان  " وعند  

  .وجدت أو انعدامها تماما

فإنه يرى أن الرجل الفقير هو الذي ال يملك رأس المـال ويعـيش بطريقـة     "فيبر " أما 

يركز هنا على الحالة االجتماعية واالقتصادية التي يعيشـها   "فيبر " متواضعة من عمله، 

  .الفقير

ه أنه عدم الكفاية في األشياء الالزمة للفرد لكي يحفـظ نفسـه   يعرف"  Godrat" أما عند 

  .)2(ويحفظ من يعولهم في حالة صحية جيدة 

لم اجتماع إلى آخر وذلك حسب االنتماء الفكري اوالمالحظ أن مفهوم الفقر يختلف من ع  

واإليديولوجي، فمنظروا مدرسة الصراع  يعرفون  الفقر بأنه نتاج الصراع بين الطبقات 

الثرية والفقيرة، إذ تبحث األولى عن زيادة إرباحها من خالل استغالل طاقـات الطبقـة   

الفقيرة وتسخيرها لخدمتها، هذا الصراع مرده إلى عـدم تحقيـق العدالـة االقتصـادية     

  .)3(واالجتماعية التي تولد قيما متصارعة بين الطبقتين

أن الفقر متأصل في بعـض  الذي ينطلق من منظور وظيفي ب "لويس أوسكار " ويرى    

فئات المجتمع، فقد توصل من خالل العديد من الدراسات أن الفقراء يصيرون فقراء ألن 

لهم ثقافة خاصة أطلق عليها ثقافة الفقر ولهم حياة خاصة تختلف عمن سواهم من الفئـات  

تنمو  األخرى ولهم قيم واتجاهات تزيد من اإلحساس باليأس وفقدان األمل، وأن ثقافة الفقر

                                                             
 .342 – 341ص، ص 1979قاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، : محمد عاطف غيث -) 1 (
  ، ص 1975معجم العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، : إبراهيم مدكور ونخبة من األساتذة  -) 2 (

       453. 
 .192، ص 1998، دار الشروق للنثر، فلسطين، 1علم المشكالت االجتماعية، ط: عمرمعن خليل  -) 3 (
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وتزدهر حتى ولو عولجت األسباب التي أدت إليها، ويضل المنتمون لهذه الثقافة ملتزمين 

  .)1( بها مما يـؤدي إلى عزلتهم االجتماعية

ومما سبق نالحظ أن كل تعريف من التعريفات السابقة ينطلق من خلفية نظرية وفكريـة  

يمثل حالة اجتماعية تشـمل فئـة   معينة يبنى من خاللها مفهومه، وبناءا على ذلك فالفقر 

معينة من المجتمع لها خصائصها ومميزاتها لها مستوى معين متدني، وهذه الفئة ناتجـة  

عن ظروف اقتصادية واجتماعية أدت إلى ظهورها ونشأتها وهي مؤشر من المؤشـرات  

  .الهامة الدالة على فشل السياسة التنموية المتبعة في أي بالد

  : البطـالـة -د

شغل مفهوم البطالة حيزا في عدد من الفـروع المعرفيـة منهـا علـوم االقتصـاد      ت    

واإلحصاء واالجتماع، فالمنظور االقتصادي للبطالة يهتم بإلقاء الضـوء علـى أشـكالها    

وأنواعها وأسبابها والمفاهيم المتعلقة بها كما يمتد التحليل االقتصادي إلى المشكالت التـي  

ثر النظام االقتصادي نحو توفير فرص جديدة للعمل لكل قادر تعوق التشغيل الكامل، ويتع

أما المنظور السوسيولوجي للبطالة فانه يتناولها باعتبارها ظـاهرة مـن الظـواهر    . عليه

السلبية التي يترتب عليها الكثير من المشكالت االجتماعية التي تحدث بالمجتمع كمحصلة 

  .ةتركز على الجانب السوسيولوجي لظاهرة البطال

  : تعريف البطالة 

يقصد بالبطالة أنها حالة عدم توافر العمل لشخص راغب فيه مع قدرته عليه فـي مهنـة   

تتفق مع استعداداته و قدراته ، و ذلك نظرا لحالة سوق العمل ، و ستبعد من هذا حـاالت  

  اإلضراب و المرض و اإلصابات المختلفة كما تعرف البطالة بأنها حالة تواجد األفراد 

  .)2(لمتعطلين الذين يقدرون على العمل و يرغبون فيه و يبحثون عنه و ال يجدونه ا

                                                             
 .82، ص 2000، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية، 1أطفال الشوارع، ط: محمد سيد فهمي  -) 1 (

  البطالة، أساليب المواجهة لدعم السالم االجتماعي واألمن القومي في ظل الجات : محمد عالء الدين عبد القادر -) 2 (

 .1، ص 2003، ، منشأة المعارف، اإلسكندرية)العولمة(        
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فالبطالة تضم كل من سبق لهم  العمل و تركوه لسبب أو آلخر ، و من لم يسبق لهـم      

العمل يمثلون بطالة سافرة أو صريحة ، و هم يطلبون العمل و يبحثون عنه ، أما األفراد 

الذين يعملون فعال و لكن العمل ليس في حاجة إليهم فإنهم يمثلون مـا يسـمى بالبطالـة    

  .المقنعة

ن وجود فـائض يشـكل مشـكلة    جود عجز في القوى العاملة يشكل مشكلة فافإذا كان و

ذلك ألنه ال يتيح االستفادة المثلى من القوى العاملة و يؤدي إلى ارتفـاع تكلفـة   أخطر، و

  .)1(اإلنتاج 

و آخرون أن البطالة تعتبر زيادة في القوى البشرية التي تبحث عن  "حسن " و يذكر     

عمل أكبر من فرص العمل التي يتيحها المجتمع ، بمؤسساته المختلفة ، و العاطل ال يعمل 

  .و هو قادر عليه يبحث عنه و ال يجده

درين و بناءا على ما سبق، فان البطالة تمثل حالة عدم توافر العمل لفرد أو أفراد قـا     

ناتجة أساسا عن تعطل السياسة التنموية في عـدم تحقيـق أهـداف    ، عليه و يبحثون عنه

المجتمع، و ما ينتج عن هذه الظاهرة من مشكالت اجتماعية خطيرة تنعكس سـلبا علـى   

فباإلضافة إلى الفقراء، نجد أن البطالة تعد مؤشرا مهما  ،القتصادي و االجتماعياالوضع 

  .سياسة تنموية و داال على أو فشل أي

تحقيق تنمية اجتماعيـة و مسـتوى    وو بناءا على ما سبق إن هدف أي سياسة تنموية ه

معيشي مناسب لكل فئات المجتمع  فتخطيط السياسات في أي بلد يخضع باألساس إلى فهم 

ـ      ةاحتياجات و حجم المشاكل التي يعانى منها و حجـم القضـايا و المطالـب االجتماعي

لة في توفير الخدمات الضرورية من صحة وتعلـيم و سـكن و شـغل    األساسية والمتمث

باإلضافة إلى معالجة المشاكل األساسية كالفقر و البطالة وقد أظهرت التقارير الدولية أن 

  .من أولويات أي سياسة تنموية ناجحة داالهتمام بالفرد يع

  

                                                             
 .2نفس المرجع، ص  -) 1 (
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  :ة ـات السابقـدراسـال -6

 مـن  العديد تناوله إذ العلمي، للبحث خصبا ميدانا البطالة و الفقر  موضوع شكل لقد

 رسائل من الكثير تناولته كما مؤلفات، من كتب ما خالل من اإلسهاب، من بشيء الباحثين

 محددات من يحكمه ما وكشف لتحليله، منها محاولة في الدكتوراه، وأطروحات الماجستير

 فيما العمل  البطالة بسوقربط  اغلب الدراسات حول ركزت لطبيعة ، وقد تبعا ومتغيرات

 وراء زيادة معدالت البطالة و ربطتها بعض الدراسات تقف التي األسباب   بعضها تناول

االقتصادية ، كما تناولت اغلب الدراسات  موضوع البطالة أو الفقـر مـن    باإلصالحات

التي الجانب االقتصادي  أكثر من الجانب االجتماعي الذي يكاد ينعدم عدا بغض الدراسات 

 على التركيز أن إال ركزت على دراسة اآلثار االجتماعية و االقتصادية للبطالة و الفقر ،

بسكرة كنموذج ودراسة السياسة التنموية  وربطها  بمتغيرات  الفقر و البطالة لـم    حالة

  .ينل نصيبه من الدراسة في الوالية

اغنـاء  عن موضوع الدراسـة  السابقة  واألبحاثاالطالع على الدراسات  وقد أفادنا 

  .مشكلة البحث

ـ بناء البحث  في أفادتنا والمعلومات التي األفكاربالكثير من باإلضافة إلى تزويدنا   يف

 .جميع خطواته

وتم التركيز في عرض الدراسات السابقة على الدراسات الجزائرية العتبارات  أنهـا  

    .نفس  المجال في الجزائر وأخذنا نحن والية بسكرة كنموذج فيتشترك 
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 :ةـزائريـات الجـالدراس

  : اق كريمة ـدراسة بوس

 )النامية دراسة حالة الجزائـر  لسياسات مكافحة الفقر بالدو(كان موضوع الدراسة 

 .)1(وهو موضوع رسالة ماجيستر كلية العلوم االقتصادية 

ما هي الحلول و السياسات الكفيلة بالقضاء علـى  : " كالتاليتمحورت إشكالية البحث 

  " ظاهرة الفقر أو على األقل التقليص من حدتها ؟

  :و األسئلة الفرعية التالية للدراسة هي

  .ما هو واقع ظاهرة الفقر بالدول النامية ؟ و ما هي أسبابها ؟ -1

على األقل التقليص من هل انعكس االهتمام العالمي بظاهرة الفقر في القضاء عليها أو  -2

  .حدتها ؟ و ما هي السياسات المتبعة من اجل ذلك ؟

  .ما هي التدابير التي اعتمدتها الجزائر في القضاء على الفقر ؟ و هل كانت فعالة ؟ -3

  :لإلجابة على هذه األسئلة تم وضع مجموعة من الفرضيات

اد تعود أسبابها إلى فشل الفقر بالدول النامية ظاهرة اجتماعية و اقتصادية متعددة األبع -1

  .استراتيجيات التنمية بهذه الدول

على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى العالمي و المحلي ال تزال ظاهرة الفقر  -2

  .منتشرة في الكثير من الدول النامية

التدابير التي وضعتها الجزائر للقضاء على الفقر هي مـن اإلجـراءات التعويضـية     -3

  .يست بالمعالجة الهيكلية متوسطة و طويلة األجلقصيرة األجل و ل

  

                                                             

  .2004-2003سنة  ،بدعيده عبد اهللا: تحت إشراف الدكتور  -)(1
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و يستمد البحث أهميته من كونه حلقة هامة في تحقيق التنمية بأي دولة، كما أن الفقر لـم  

يعد ظاهرة اجتماعية و إنسانية فقط، و إنما أصبح مشكلة اقتصادية تهدد حياة الشـعوب و  

  .لول و التدابير لمعالجتهااألمم، لذا بات من الضروري البحث بكل جدية عن الح

  :وتهدف الدراسة إلى

إبراز ظاهرة الفقر باعتبارها مشكلة تواجه مسار التنمية في الدول النامية مع محاولـة   -

  .عرض مفاهيمها و مظاهرها و محدداتها

  .محاولة القيام بدراسة تحليلية للسياسات المعروضة حاليا و الهادفة للقضاء على الفقر -

المنهج المستعمل فقد استخدم منهجين تمثال في المنهج االستنباطي و المـنهج  فيما يخص 

االستقرائي، ففي ما يخص المنهج األول فقد  استخدم  لدراسة الجانب النظري للموضوع، 

و أما المنهج الثاني فقد استعملناه من خالل استقراء أوضاع الفقر بالدول النامية و بخاصة 

  .جتماعي الجزائريالواقع االقتصادي و اال

  : النتائج التالية إلىوأفضت معالجة هذا الموضوع 

إن المديونية الخارجية للبلدان النامية تمثل عبئا ثقيال على اقتصادياتها و من ثم تعمل  -1

  .على اإلضرار بجهود التنمية فيها، و هي تجعلها في تبعية مستمرة للدول المتقدمة

التي شرعت الدول النامية في تطبيقها كانت لها آثار  إن برامج اإلصالح االقتصـادي -2

الطبقات الفقيرة في المـدى القصير على األقـل، كما انزلقت الفئة المتوسطة   سلبية على

  .من جرائها ضمن دائرة الفقر

إن موضوع التنمية في الدول النامية اقتصر على موضوع تخفيف الفقـر فـي هـذه     -3

المتواصل لقدرات البشر وزيادة الخيارات أمامهم لالستفادة من البلدان و ليس على البناء 

  .قدراتهم المكتسبة
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إن التوازنات المالية الكليـة و إن تحسنت نوعا ما تبقى ضعيفــة طالمـا أنهـا ال     -4

-تـرتكز على نمو قوي، فالنتائج االقتصادية اإليجابية متوقفة على أسعار البترول الخـام 

  .تتأثر تأثرا مباشرا بتقلبات أسعاره -مثالبالنسبة للدول النفطية 

منذ -إن كافة المؤشرات اإلحصـائية تكشف عن ظاهرة اإلفقار المنتشرة في الجزائر  -5

  .و عن هشاشة فئات متزايدة من السكان -تخلي الدولة عن التزاماتها

الدخل قد  أن التدابير التي تم وضعها إلتاحة الشغل و توفير السكن و المساعدة لعديمي -6

هما عدم ترشيد تدابير السلطات العمومية و ضـخامة  : أخفقت بسبب تضافر عاملين اثنين

الحاجات، كما أن هذه التدابير هي ظرفية تلعب دور المسكن للتخفيف من تدهور األوضاع 

  .االجتماعية و ليس استئصال ظاهرة الفقر من المجتمع

تاجــية العموميـة و الخاصــة يهـدد     إن غياب النمو المستمر في القطاعات اإلن -7

االنسجام االجتماعي و يبقى عدد مناصب الشغل المستخدمة ضعيفا، خاصة و أن أغلبهـا  

  .مناصب شغل مؤقتة

بالرغم من تسجيل نتائج إيجابية خالل العشرين سنة الفارطة في ميـادين التربيـة و    -8

د النفقات العموميـة و نقـص   الصحة و الهياكل االجتماعية األساسية، إال أن إعادة تحدي

فعالية بعض الخدمات االجتماعية أديا إلى ظهور فوارق بين الوسط الحضري و الريفـي  

  .من جهة، و بين الفقراء و غير الفقراء من جهة أخرى

إن الحمـاية االجتماعية التي تشكل أيضا أداة استقرار من خالل خدمــات فـروع    -9

  .صعوبات متزايدة الصحة و األسرة و الشيخوخة، تعاني

الغياب الشبه الكامل للمنظمات غير الحكومية عن شبكة الضـمان االجتمـاعي، و    -10

  .اقتصار نشاطاتها على الجوانب السياسية و الثقافية و الترفيهية

التأخر في إنشاء مؤسسة للزكاة رغم الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه في مكافحـة   -11
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  .الفقر

إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر بالجزائر، إال أنها لم تعرف  بالرغم من تبني -12

    .التطبيق الفعال كما كان مسطر لها

  : اوسي ـة صليحة مقـدراس

وهـو موضـوع شـهادة    )  -أنماطه و أسبابه -الفقر الحضري (كان موضوع الدراسة 

 االجتماعيـة ،جامعـة   والعلوم اإلنسانية العلوم ،كلية التنمية اجتماع علم في علومه دكتورا

 وأنماطه الحضري الفقر أسباب تشخيص الدراسة  هحاولت هذ الجزائر قسنطينة، منتوري

وجاءت اإلشكالية لتلخص ذلك فـي  االجتماعي  البناء منها يعاني التي اإلختالالت سياق في

  .تساؤل رئيسي وأخرى فرعية 

 :رئيسي تمثل فى التساؤل
 ؟ تجسداته هي وما االجتماعي؟ النظام في الهيكلية باألوضاع الفقر يرتبط مدى أي إلى

 :الفرعية التساؤالت

 ؟ التراكمات هذه نوع وما ؟ الفقيرة الفئات ايجاد في أسهمت تاريخية تراكمات ثمة هل 1-

 ؟ الفقر إنتاج في األسرة حجم الدخل، التعليمي، المستوى انخفاض يساهم مدى أي إلى 2-

 فـي  الحقيقيـة  األسباب بمثابة واالستغالل التهميش العزل، متغيرات اعتبار يمكن هل 3-

 .؟ الحضري الفقر ةانتشار ظاهر

 .؟ البطالة بمعدالت الظاهرة هذه ارتباط مدى ما 4-

 االجتمـاعي،  التضـامن  وشبكات االجتماعية الحماية آليات انهيار بين عالقة هناك هل 5-

 .؟ الحضري الفقر تفريخ ظاهرة وبين

 والتعليم، المهارة مستوى انخفاض والقدرية، االستسالم (الفردية الخصائص تعتبر هل 6-

 .؟ التزايد في اآلخذة الظاهرة لهذه حقيقية مسببات ) المبادرة وعدم بالضعف اإلحساس
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  .؟ الفقر تحدث التي الحقيقية البنائية والتناقضات العوامل هي ما 7-

 :التي اعتمدها الباحث هي  العامة الفرضية

 رئيسـية  أسبابا تعتبر والبطالة، األسرة حجم وكبر والدخل، التعليمي المستوى انخفاض إن

  .وتجسداته أنماطه لتحديد ونستخدمها وجوده، على بها نستدل الحضري، الفقر لظاهرة

  والفقر األسرة حجم بين ارتباطيه عالقة هناك : األولى الجزئية الفرضية

  الفقر زيادة إلى التعليمي المستوى انخفاض يؤدي : الثانية الجزئية الفرضية

  الحضري والفقر الدخل إلى االفتقار بين دالة عالقة هناك : الثالثة الجزئية الفرضية

فتمثلت في  البيانات جمع أدواتبالعينة أما  المسح طريقةتم االعتماد على  وبالنسبة للمنهج

 اعتمد على البيانات  معالجة أسلوب حيث منو االستمارةو المقابلة
 البحثية الظاهرة حول المتوفرة والمعلومات للمعطيات السوسيولوجي التحليل

  .التحليل ومطلب لنوعيتها، وفقا للبيانات اإلحصائي التحليلباإلضافة إلى 

 مـن  % 10 نسـبة  يعادل ما ممثلة فقيرة أسرة ربة أو رب ( 60 ) قوامها عينة تم اختيار

 عشـر  مـادام  فقيرة، أسرة 600 عددها والبالغ لدراسة األصلي مفردات المجتمع مجموع

 يفـي  عددا يعتبر النتيجة العينة من الجزئية النسبة عليه وهذه ستعمم الذي % 10 المجتمع

  .بالغرض

 : العامة بالفرضية المتعلقة و انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة 

 مـن  الكميـة  التراكمـات  وكذلك بالفقر الحجم،األمية الدخل، متغيرات عالقة تفسر والتي

 إجابة أكثر ذلك يثبت وما الحضري، الفقر ظاهرة انتشار إلى تؤدي الالمساواة و االستغالل

 حجـم  وكبـر  العمل من بالحرمان المتعلق السؤال عن الفقيرة األسر أرباب من المبحوثين

 ويليـه  ،% 65 النسبة عنه وتعبر الفقر إحداث في والمؤثرة األساسية العوامل من األسرة

 المحددة النسبة تمثله الذي المطلوبة االجتماعية االحتياجات تلبية في بالعجز المتعلق السؤال
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 المستوى بتدني الخاصة % 66 النسبة وكذلك ،% 83.3

 الدرجة عن % 81.7 النسبة تعبر وكذلك باألمر، المعنيين اهتمام عدم نتيجة لألسر، المعيشي

 .الفقيرة األسر تعيشه الذي البؤس من الكبيرة

 تحديـد  إلـى  الدراسة وتوصلت الثالث الجزئية الفرضيات صدق أن يبدو هذا، جانب إلى

 : التالي النحو على متغيراتها بين العالقة

 الفقر ظاهرة وبين لألسرة الكبير الحجم بين موحية ارتباطيه عالقة هناك -

 الفقر وزيادة التعليمية المستويات تدني بين موحية ارتباطيه عالقة هناك -

 الفقر ظاهرة وتعميق انتشار إلى المتدني الدخل يؤدي- 

 ورغـم  الحضـري  الفقر أن يعني وهذا ،االمبريقي صدقها ثبت قد العامة الفرضية أن يؤكد

 الـدخل،  بانخفـاض  يرتبط تواجده أن إال التاريخية والتراكمات االجتماعي بالبناء ارتباطه

  .األسرة حجم وكبر التعليمي، المستوى تدني البطالة،

  :ان العايب ـة عبد الرحمـدراس

إشكالية التشغيل في إطار برنامج التعـديل الهيكلـي   (جاءت الدراسة تحت عنوان البطالة 

رسالة ماجيستر ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر  )1(حالة الجزائر

 مشـكلتي  تتـأثر  أن يمكن مدى أي إلى " :وتمحورت الدراسة حول اإلشكالية التالية  ،

 التعـديل  برنامج إطار في خاصة االقتصادية، باإلصالحات الجزائر في والتشغيل البطالة

 ." لذلك؟ المقترحة الحلول هي وما  ؟ الهيكلي

 : مفادها تم وضع مجموعة من األسئلة الفرعية  لإلجابة

 البطالـة  علـى  الهيكلـي  التعديل برنامج سيما ال االقتصادي، اإلصالح تأثير هو ما -1

 هـذا  في الدول بعض تجارب خالل من والتطبيقية، النظرية الناحيتين من والتشغيل،

 .؟ المجال

                                                             
   .2004-2003للسنة الجامعية  : ناصر دادى عدون الدكتور إشراف -)1(



 

27 

 موضـوع الـدراسـة ......................................................:............... األولالفصــل 

 تـراكم  أنه أم الهيكلي، التعديل إصالحات إلى يعود بالجزائر التشغيل تدهور أن هل -2

 .؟ السابقة للسنوات

 من للتخفيف العمل، عالقات مجال في التشريع مزايا من االستفادة يمكن مدى أي إلى -3

 االنكماش سياسة على المرتكز الهيكلي التعديل برنامج عن الناجمة السلبية اآلثار حدة

  .؟ والخوصصة

 تنسجم بالدنا تبنتها التي اإلجراءات أن وهل ؟ البطالة االقتصادي الفكر يعالج كيف - 4

 األفكار؟ هذه بعض مع

 الجزائر؟ في التشغيل آفاق هي وما

 :  يالدراسة تتمثل فيما يل أما فرضيات

 مع البطالة معدالت ترتفع اذ التشغيل، على سلبا االقتصادي اإلصالح برنامج يؤثر -  1

 .الطويل المدى في إيجابيا التأثير يكون بينما تطبيقه، بداية

 المفـاهيم  وتتعـدد  والتشـغيل،  للبطالـة  رؤيتـه  حيث من االقتصادي الفكر يختلف -2

 .بالتشغيل صلة لها التي والمصطلحات

 الهيكليـة  لإلختالالت نتيجة البطالة، معدل في ارتفاع من الجزائري االقتصاد يعاني - 3

 مختلف مست التي

 .بها مرت التي الجذرية للتحوالت انعكاسا كانت والتي الوطني، االقتصاد أجهزة

 االقتصـادي  اإلصـالح  برنامج تطبيق نتيجة االنكماشية اآلثار حدة تخفيف يمكن -  4

 اسـتثمارية  سياسـات  مع بالموازاة العمل، تشريع مزايا البطالة،باستخدام لمشكلة ةبالنسب

 .جديدة توظيف فرص وتخلق الزائدة العمالة استيعاب في تساهم إنتاجية،

 أن باعتبـار  االقتصادية، القطاعات لمختلف االيجابي باألداء التشغيل مستقبل يرتبط -5

 .البطالة من التخفيف في سيساهم االستثمارات حجم زيادة

 :وتهدف الدراسة إلى

 .االقتصادية اإلصالحات بعد و قبل الجزائر، في والتشغيل العمالة وضعية تشخيص - 

 الناحيـة  مـن  ،) الهيكلـي  التعـديل  (االقتصادي اإلصالح سياسة نتائج تقييم محاولة -

 .واالجتماعية االقتصادية
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 فرص استحداث وإمكانية الزائدة، العمالة استيعاب في والخاص العام القطاع دور تقييم -

 . جديدة عمل

 . والتشغيل البطالة على وأثرها االقتصادي اإلصالح سياسة دراسة -

 .التشغيل مجال في الدول بعض لتجارب إشارة -

  .االقتصادي الفكر إلى مقارنة الجزائر في المشكل معالجة كيفية -

  :ةـالدراس منهج

 :الموضوع لدراسة التالية المناهج اعتماد تم

 اإلصـالح  سياسـة  تطبيق أثر على الكشف يتم خالله من والذي الوصفي، التحليل منهج

 .البطالة مشكلة على االقتصادي

 الجزائـري،  االقتصاد بها مر التي المراحل مختلف لسرد التاريخي المنهجباإلضافة إلى 

 . والبطالة التشغيل تأثيرها مدى معرفة أجل من التنموية، تجربته خالل من

 عنـد  المقارنـات  إجراء خالل من آلخر حين من المقارن، التحليل منهج كما اعتمد على

 اإلصـالح  أثـر  بـين  الربط يتم إذ حالة، دراسة منهجو،  الدول بعض تجارب دراسة

  .الجزائر لحالة اإلشارة مع عامة بصفة الشغل مسائل على االقتصادي

 : يلي فيما إليها نشير  الدراسة أما النتائج التي توصلت لها 

 يتعلق فيما المختلفة االقتصادية النظريات بين واضح تباين جود و الدراسة أوضحت -

 تعريـف  ليشـمل  يمتد التباين أن بل ، البطالة لظاهرة ومعالجتها وتفسيرها بتناولها

 بين كينز فرق االحتكاكية البطالة الكالسيكية النظرية تتناولت فيما ، تصنيفها و البطالة

 . الطبيعي البطالة معدل إلى النقدية المدرسة وأشارت االختيارية و اإلجبارية البطالة

 واخـتالف  االقتصاديين من الكثير لدى البطالة أنواع و مفاهيم تعدد الدراسة وضعت -

 ،كمـا  المستخدمة العمرية الفئة تعريف الختالف طبقا ألخرى دولة من قياسها طرق

 الـدول  فـي  منه صعوبة أكثر النامية الدول في البطالة قياس أن إلى نشير أن يمكن

 . المتقدمة

 لما االقتصادية اإلصالحات برامج االقتصادية السياسة إتباع أهمية الدراسة أوضحت -

 عـالج  في فاعلية من لها ولما االقتصادي النمو معدل على يؤثر حيوي دور من لها
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 ، بالدنا فيها بما النامية الدول اقتصاديات معظم منها تعاني التي الهيكلية االختالالت

 وتم البطالة مشكلة عالج و اإلصالح سياسة بين عالقة وجود الدراسة أظهرت كذلك

 . العالقة تلك على لالستدالل الكمي الترشيد نموذج و التقليدي النموذج استخدام

 و االقتصـادية  سياسـته  علـى  أثرت هيكلية اختالالت من الجزائري االقتصاد عان -

 هي و 1997 سنة 28.2 معدلها بلغ التي و البطالة تفاقم على واضح بشكل انعكست

 التـي  األسباب أهم الدراسة بينت كما المقبلة لأللفية 33 حدود إلى لالرتفاع مرشحة

 نطـاق  في تدخل كانت سواء المشكلة هذه في مباشر غير أو مباشر بطريق ساهمت

 شيوعا األكثر هي ةالالإرادي البطالة وتظل سيطرتها نطاق خارج أو الحكومة سيطرة

 .بحتة اقتصادية ألسباب

 االقتصـادية  اإلصـالحات  بعد و قبل الجزائري االقتصاد وضعية الدراسة أوضحت -

 من باالرتفاع تتميز التي البطالة و العمل سوق تأثيرها مدى و التسعينات لفترة الجديدة

 السياسـة  توافـق  عـدم  و االستثمارات ضآلة و السكاني التزايد بسبب ألخرى سنة

 . العمل سوق احتياجات مع التعليمية

 التي و الجزائر في المطبق االقتصادي اإلصالح سياسة مراحل أهم الدراسة أوضحت -

 االقتصـادي  التـوازن  تحقيـق  و المحلية اإلدخارات لتهيئة الطلب على إدارة تعتمد

 و الصـرف  سعر سياسة و المالية السياسة من كل شملت قد و الخارجي و الداخلي

ـ بخوص الخاصـة  السياسة عن فضال الخارجية التجارة سياسة و الفائدة أسعار  ةص

 اإليجابيـة  السياسات تطبيق نتائج كانت وقد ، تأهيله و تنظيمه إعادة و العام القطاع

 وانخفضـت  اإلجمالي الداخلي الناتج نمو معدل ارتفع حيث الجزائري االقتصاد على

 ميـزان  شـأن  شـأنه  فائضا وحقق بل الميزانية عجز تقلص و الخارجية المديونية

 مسـتويات  ارتفاع إلى باإلضافة السابقة للفترة كبيرا عجزا عانى أن بعد المدفوعات

 السياسة استقرار علي للداللة التضخم معدل انخفاض وكذا الصعبة العملة احتياطات

 .النقدية

 للتعامل مباشرة سياسات أي من االقتصادي اإلصالح برنامج خلو الدراسة أوضحت -

 مشكلة الخصوص وجه وعلي االقتصادية المشاكل عن الناتجة االجتماعية الجوانب مع
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 اآلثـار  بعـالج  اكتفى وقد البرنامج تطبيق من األولى السنوات خالل خاصة البطالة

 التـامين  مثل االجتماعية الحماية نظام في يتمثل مؤقت باقتراح لإلصالح االجتماعية

 للتخفيـف  عليها المعلقة اآلمال دون تظل التي و الخ..االجتماعية الشبكة ،البطالة علي

 على لو و استئصالها الى الجزائري المجتمع أفراد فيه يطمح وقت في البطالة حدة من

 لمـدة  منها يعانون سيضلون التي االجتماعية التضحيات من الرغم على البعيد المدى

 .طويلة

 تطبيق من األولى للمراحل الجزائر في البطالة معدالت زيادة أيضا الدراسة أوضحت -

 الوتيرة بنفس ليس لكن تضمنها التي االنكماشية السياسات نتيجة اإلصالحي البرنامج

 هيكـل  استمرار الدراسة أثبتت الهيكلي،كما التعديل سياسة تبني قبل عليها كانت التي

 قبـل  مـا  فترة في سائدة كانت التي الخصائص بذات البرنامج تطبيق بعد المتعطلين

 .اإلصالح

حـد   إلـى  مسايرا كان قد العمل لعالقات التشريعي الجانب ان على الدراسة دلت لقد -

 ألسـباب  المسـرحين  العمـال  حمايـة  إلى سعى إذ الهيكلي التعديل سياسة و كبير

 عمـل  فـرص  توفير في للمساهمة األحكام و اإلجراءات بعض تناول اقتصادية،كما

 .أشكاله تنوع و التقاعد سن ،تعديل العمل مدة تعديل خالل من إضافية

 تكاد و التشغيل وإشكالية البطالة أزمة لمواجهة األفكار و االقتراحات تعدد أيضا تبين -

 األولى بالدرجة الكلية االقتصادية التوازنات اختالل عن ناتجة انها على جميعها تتفق

 إذ العمالـة  على الطلب زيادة بالضرورة تعني ال االستثمارات حجم زيادة أن كما ،

 فـي  عاليـة  بكثافـة  تتميز التي تلك و المال رأس على تركز التي بين التمييز يجب

 االقتصـادي  لإلنعاش الوطني البرنامج عن ذلك من أدل ال و ، العاملة اليد استخدام

 ينتج سوف هل لكن التنموية المخططات لبعض خصص ما المالي غالفه يعادل الذي

 وبشـكل  العـام  القطاع في التنموية المخططات أحدثتها التي كتلك عمل فرص عنه

 .دائم؟

 كـل  االعتبـار  بعـين  تأخذ فعالة و فاعلة تشغيل سياسة غياب الجزائر لحالة يالحظ و

 بإمكانهـا  التـي  و الطويل المدى على العاملة القوى بتخطيط عالقة لها التي المتغيرات
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 مقرونـة  البطالـة  حدة من للتخفيف المتبعة اإلجراءات ظلت قد و البطالة أزمة احتواء

  .إدارتها على القائم بالشخص

السابقة في جوانب عديدة حيـث تبلـورت    تهذا ولقد استفاد الباحث من عرض الدراسا

في معالجة الموضوع معالجة منهجية صحيحة،  اواتضحت لدينا إشكالية البحث، وساعدتن

 .كما استفدنا منها في تحديد وضبط المتغيرات األساسية وكيفية دراستها
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  :دـتمهي

ـ  فيكبير  مباهتماو السياسة التنموية  يةنمتموضوع ال  يلقد حظ ات  علـم  دراس

وتم ربطـه غالبـا    ألهميتهوتناوله كثير من الباحثين بالدراسة  ،االقتصاد و علم االجتماع

نابعة من التجربة الغربية من اجل  ةووضع نماذج تنمويالدول النامية  فيبمشكلة التخلف 

  .ةتحقيق التنمي

ـ  و السياسـة   ةوفى هذا الجزء من البحث سنركز على الجانب المفاهيمي المتعلق بالتنمي

  .التنموية و نظريات التنمية باإلضافة إلى دراسة واقع  التنمية في الجزائر

 :السياسـة التنمويـة مفهوم -1

يجدر بنا التطرق في البداية إلى مفهـوم السياسـة    تنميةقبل الحديث عن مفهوم سياسة ال

 .بصفة عامة و المعاني التي يأخذها هذا المفهوم

  :مفهـوم السياسـة 

تماعيـة و السياسـية   مفهوم السياسة على كافـة المسـتويات االقتصـادية واالج    يستخدم

  .خ األمر الذي اوجد اختالفا في تحديد دقيق لهذا المفهومـال ...والقانونية

فالسياسة كما جاءت في قاموس علم االجتماع تشير إلى أسلوب معـين للعمـل بطريقـة    

  .) 1( مقصودة بعد استعراض كافة البدائل الممكنة

أن السياسة  تعنى الخطة القائمة الواضـحة   ىأما معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية ير

أو المتضمنة التي تستخدمها المنظمة أو الحكومة كأساس التخاذ قراراتها، و هذه الخطـة  

هي مجموعة المبادئ و المواقف و التشريعات و التعليمات، والمبادئ السياسية أو المعايير 

 الخطوط الرئيسية التي تتصل بحياة األفراد الذين تخدمهم الدولة أو المنظمةاالجتماعية و 

كما يشير مصطلح السياسة إلي مجموعة محددة من األفكار الخاصة بما يجب عمله في  )2(
                                                             

  .333مرجع سابق، ص :عاطف غيثمحمد -)1(
  ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، 1معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية، ط: يحي حسن درويش  -)2(

  .125، ص1998القاهرة،      
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نطاق أو ميدان معين وهذه األفكار غالبا ما تكون مكتوبة، ويم تبنيهـا رسـميا بواسـطة    

   .هذا النطاق أو الميدانالجهاز المعنى بصنع القرار في 

ها تويعرف إسماعيل سعد بان السياسة تشير في المقام األول إلي نشاط ما ، فضال عن دالل

على دراسة ذلك النشاط فهي عملية من عمليات النظام االجتماعي إذ أنها تتضمن التعاون 

دعا األمر وحل التناقضات بين أفراد و جماعات المجتمع باستخدام السلطة السياسية و إن 

الءم مع مصالح الجماعة أو المجتمـع  تالستخدام سلطة اإلجبار لضبط سلوك الناس بما ي

  .)1(ككل

هي إال تفكير منظم يوجه سلوك وتصرفات و برامج دولة  وهناك من يري أن السياسة ما

  .)2(منظمة أو فردأو 

  :وفى ضوء ما سبق فالسياسة

  .أسلوب معين للعمل بطريقة مقصودة  -1

السياسة تعتمد على التخطيط العلمي باإلضافة إلي توافر الخبرة و التخصـص لـدى     -2

  .واضعي السياسة

  .مجموعة من القرارات التي ترسم شكل الحياة تقوم على إصدار  -3

كما أنها عبارة عن تفكير منظم يوجه سلوك وتصرفات و برامج دولة أو منظمـة أو    -4

  .أفراد

يشكل أهم المجاالت الرئيسية لعملية التنمية، فتطبيـق   فالمجال السياسيو انطالقا من ذلك 

مفهومات منظورات التنمية ينطلق من خالل التوجه السياسي السائد، فعلى سبيل المثـال،  

التوجهات السياسية التي سادت بعد فترة االستقالل في الجزائر كانت توجهات اشـتراكية  

  .في تلك الفترةمما جعل بنى وقواعد التنمية تسير في نفس المنحنى 

                                                             
  المجتمع و السياسة، دراسات في النظريات و المذاهب و النظم ، دار المعرفة الجامعية،  : إسماعيل على سعد -) 1(

   .50، ص1999اإلسكندرية ،      
  نشر وتوزيع  زالقاهرة، مرك، 4موقع الخدمة االجتماعية في سياسة الرعاية االجتماعية، ط: مديحه مصطفى فتحي -)2(

   .245، ص2003الكتاب الجامعي، جامعة حلوان،      
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فهم سياسات التنمية المتبعة يتعين علينا أن نفهم المبادئ السياسية المعمول بها،  ومن اجل

  .ومنه فان سياسة التنمية تمثل السلوك الكلي للنظام السياسي للدولة

الخطوات والتعليمات التي يجب إتباعها عند تنفيذ الخطة،  كما تعنى السياسة التنموية أيضا

مـن   ة واألنظمة السائدة وتكـون مسـتمدة  ويجب أن ال تتناقض مع السياسة العامة للدول

   .)1( األهداف العامة

كما تفهم سياسة التنمية على أنها الجمع  الواعي بين عدد من اإلجراءات التي تسـتهدف  

  :و هما  ة وهناك من يميز بين مستويين من سياسات التنميةتحقيق صورة معينة من التنمي

  :سياسة التنمية االقتصادية -أ

ـ   ،  عحيث تهدف هذه السياسة إلى رفع اإلنتاجية ومستوى المعيشة ألغلب أفـراد المجتم

خاصة الفئات الضعيفة والمحرومة،  حيث تقوم هذه السياسة علـى االسـتغالل األمثـل    

  .المتاحة لإلمكانات والطاقات البشرية المتوفرة، باإلضافة اإلمكانات المادية

  :سياسة التنمية االجتماعية -ب

مة تهدف هذه السياسة إلى زيادة االستعداد وزيادة قدرات أفراد المجتمع من أجل المسـاه 

في تفعيل عملية التنمية االقتصادية واالستفادة من ثمراتها ، وذلك مـن خـالل تحويـل    

  .)2( ويلمسون آثاره هاإلمكانيات الفكرية والنفسية ألفراد المجتمع إلى واقع يعيشون

وهناك من يرى أن سياسة التنمية عبارة عن تغير ثقافي موجه نحو تحقيق هـدف وفـق   

  .)3( مراحل وخطوات محددة

                                                             
        ، التخطيط التنموي، اإلطار النظري والمنهج التطبيقي،  مركز البحوث السعودية :عبد اهللا بن علي المرواني -) 1( 

 .29ص ، 2005السعودية،       
  ص  ،1990علم االجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،:محمد الجوهري  -) 2 (

      149. 

 .151نفس المرجع ، ص -) 3 (
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سياسة التنمية ظاهرة ذات طابع اجتماعي تعمل على التأثير في واقع مجتمع :  مفهوم آخر

وقد يكونون هيئات تعاونية ) كأصحاب األعمال ( معين والقائمون عليها قد يكونون أفراد 

أو غيرها من المنظمات الجماعية، كما قد تقوم عليها هيئات حكومية أو دولية كما يمكـن  

وسياسـة التنميـة تمـارس علـى       ة مجتمع محلي أو منطقة أو إقليموضع سياسة لتنمي

  :  يمستويات متعددة يمكن حصرها فيما يل

  .تمارسها هيئات البلد النامي نفسه: سياسة تنمية داخلية -

تمارسها جهات تابعة لدولة أجنبية وفي الغالب تكون أكثر تقدما  :سياسة تنمية خارجية -

  .لصالح دولة نامية

تمارسها وكاالت األمم المتحدة ومنظماتها المختلفة فـي مختلـف   : سياسة تنمية دولية -

  .بالد العالم

تمارسها أجهزة وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية كمنظمة الوحـدة  : سياسة تنمية إقليمية -

  .)1( العربية ةاإلفريقية، الجامع

  : وبعض المفاهيم المرتبطة بها ةـوم التنميـمفه  -2

سواء اعتمـد   وتقدم المجتمعيشمل علم التنمية جميع الجوانب التي تسهم في تنمية 

أسلوب تنمية المجتمع أو على تنسيق المجتمع أو اإلنعـاش االجتمـاعي و    ذلك علىفي 

و التطور و  التي تستند لمفاهيم مثل علم التنمية والتنسيق أو االنتعاش من األساليبغيرها 

ها وظيفتها كأداة التنمية، وهذا ما يوسـع دائـرة   ل، والتي تؤخذ كمصطلحات ...التحديث

  .التداخل بين مفهوم التنمية والمفاهيم االجتماعية األخرى

  :تعريف التنميــة - 

لقد تم التطرق لمفهوم التنمية في الفصل األول من الدراسة و في هذا الجزء سيتم تناولـه  

  .من التفصيل ءبشي

                                                             
 .15ص  نفس المرجع، -) 1 (
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  :ة ـالتنمية لغ

كما يشير هذا المصطلح إلى التغيير التلقائي أو , تعني إنماء أي االزدياد التدريجي والزيادة

الطبيعي، يحدث بصورة عفوية دون تدخل متعمد من طرف المجتمـع ويحـدث بخطـى    

  .تدريجية بطيئة نوعا ما

 أما التنمية فتعني التدخل المقصود لتحقيق النمو بصورة سريعة خالل فترة زمنية محـددة 

  .)1( وفق خطة أو سياسة مرسومة

  :التنمية اصطالحـا

التنمية كمصطلح مستخدم دولياً على نطاق واسع يشير إلى عملية تغييـر مقصـود بهـا    

سياسات محددة وتشرف على تنفيذها هيئات توجيه مسؤولة تعاونها هيئات على المستوى 

مكان القوى االجتماعيـة   المحلي تستهدف إدخال نظم جديدة أو إيجاد قوة اجتماعية جديدة

  .الموجودة بالفعل

فيعرف تنمية المجتمع بأنها الجهود المنظمة لتحسين ظـروف   " Dunham  دينهام" أما 

الحياة في المجتمع وذلك بتشجيع وحث المقيمين في هذا المجتمع على مسـاعدة أنفسـهم   

ظمات الحكوميـة  وتعاونهم بعضهم ببعض مع تقديم المعونة الفنية الالزمة عن طريق المن

  .واألهلية

التفاعل بين الجانب الطبيعي واالجتماعي  تمثل  يرى أن التنمية " هوبهـاوس " أما   

   .)2( من أجل الرخاء والتقدم لجميع األفراد

ومن أهم التعريفات األخرى للتنمية التعريف الذي قدمته الماركسية عند معالجتها لقضـية  

التخلف والتنمية من خالل مفاهيم الصراع كقوة دافعة للتقدم، باإلضافة إلى اعتمادها على 

العوامل االقتصادية كأساس لتحديد وضع المجتمع وبنائه االجتماعي، وانطالقا من اعتبار 

التاريخية مراحل حتمية بفعل التطور الجدلي للمجتمع إلى جانـب تصـورها    أن المراحل 

                                                             
 .12ص، 1988 القاهرة،، دار النهضة العربية،اإلسالم والتنمية البشرية : العيسويإبراهيم   -) 1 (
 .49ص  مرجع سابق،: فاديه عمر الجوالني  -)2 (
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عموما فالتنمية ، للعالقة بين قوة اإلنتاج وعالقات اإلنتاج كوسيلة إلحداث التغير والتنمية 

من المنظور الماركسي تمثل عملية ثورية تتضمن تحوالت شاملة في البنـاء االجتمـاعي   

   .)1( واالقتصادي والسياسي

التنمية بمعناها الشامل هي النمو المدروس على أسس علمية والذي قيست أبعاده بمقاييس ف

علمية سواء تنمية شاملة ومتكاملة أو تنمية أحد الميادين الرئيسية مثل الميدان االقتصادي، 

  .السياسيأو االجتماعي، أو 

ن اطنيالمبذولة من قبل المـو والتنمية في تقرير لهيئة األمم المتحدة تتمثل في تلك الجهود 

والحكومة في سبيل تحسين أحوالهم االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة فـي المجتمعـات    

 .المحلية لتسهيل اندماج هذه المجتمعات في حياة األمة والمساهمة في تقدمها بقدر اإلمكان

، وذلك اجتماعي، وااتشير التنمية إلى العمليات التي تؤدي إلى تطور المجتمع اقتصادي كما

  .)2( عن طريق تضافر الجهود الحكومية والشعبية

  .وترتبط عملية التنمية من حيث أهدافها وتصوراتها وعملياتها باإلطار الفكري للمجتمع 

التنمية ال تسيير بشكل عشوائي إنما تخضع لعملية تقويم تحدد ما أحرزتـه   عمليةكما أن 

تختلف األساليب التنموية بـاختالف الزمـان   من نجاح وما أخفقت في الوصول إليه كما 

  .والمكان، فالتنمية في الريف تختلف عنها في الحضر

تهـتم بجانـب    والتنمية الختلف عنها في مجتمع رأسمالي توالتنمية في مجتمع اشتراكي 

واحد فقط وإنما تمثل كافة جوانب الحياة على اختالف صورها وأشكالها، فمنها مـا هـو   

اقتصادي وما هو اجتماعي، ومنها ما هو نفسي اجتماعي، وبذلك يـرتبط بهـا حـدوث    

  .)3(تغيرات كيفية وكمية عميقة وشاملة 

مثل في مضاعفة الدخل وبذلك فإن عملية التنمية الشاملة تتجه إلى أهداف مرحلية تت    

القومي ورفع معدالت الدخول، وإلى أهداف بعيدة تتمثل في ارتفـاع مسـتوى المعيشـة    
                                                             

 .22، ص 1984، دار المعارف، القاهرة، 2، دراسة تاريخية بنائية، طحالتنمية والتخلف :السيد الحسني -) 1 (

 .14ص ،سابق رجعم :فاديه عمر الجوالني -) 2 (
 .5 ص نفس المرجع، -) 3 (
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والتوسع في الخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية، وتحقيق أقصى قدر مـن الوئـام   

  . االجتماعي

إن التنمية تعني ارتفاع الدخل الفردي لفترة زمنية  «: التنمية بقوله " جيرادماير" يعرف و

  .)1( » مساواةالطويلة، مصحوبة بانخفاض مستوى الفقر وعدم 

اقتصادي أكثر منه اجتماعي ألنه ركَّز على مؤشرات اقتصادية إلحـداث   " ماير" تعريف 

  :التنمية و هي 

  .ارتفاع الدخل -أوالً

  .استمرارية هذا االرتفاع -ثانياً

  .ربط عملية التنمية بانخفاض مستوى الدخل -ثالثاً

بتعريف شامل للتنمية ولكن مـن   " Waltinskyولتكسي " وفي نفس المعنى جاء تعريف 

إن التنمية بالنسبة لالقتصـاديين تعنـي قبـل كـل شـيء النمـو        ،وجهة نظر اقتصادية

  .إجمالي إنتاج السلع والخدمات بمعدل أسرع من نمو السكان زيادةاالقتصادي، أي 

  "Myrdal ميردال" وأشمل تعريف للتنمية التعريف الذي قدمه االقتصادي السويدي 

  .» إذ يقول بأن التنمية هي التحركات التصاعدية للنظام االجتماعي

بأن التنمية ال تخضع للعوامل االقتصادية فقـط، إنمـا    )2("ستروبرت مال" ويرى 

وتفاعل هذه العوامل يؤدي إلى إحداث  هناك عوامل متداخلة من سياسة وأخالق واقتصاد،

    ذلك ، فتمسك  ق ـفي تحقيب دوراً مهماً ـالتنمية بل يرى أن النواحي األخالقية تلع

  

                                                             
  ، 1979دروس في التخطيط االقتصادي والتنمية ، الجزائر جوان،: المعهد العربي للثقافة المالية وبحوث العمل -) 1 (

 .8ص     

  مالتس المعروف بنظريته حول السكان والقائل بان السكان يزدادون بمتوالية هندسية واإلنتاج بمتوالية حسابية - )2( 

  ).تضاعف اإلنتاج تضاعف عدد السكان أكبر من  (       
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  .)1( والمواطنين على السواء بتعاليم الدين تدفعهم إلى العمل والجد نالمسؤولي

يعد تحسين مستوى معيشة األفراد قضية التنمية المركزيـة فمسـتوى   و من جهة أخرى 

  .إشباع حاجات البشر األساسية و الثانوية من مؤشرات التنمية األساسية

المقارنة بين الدول المتقدمة و الناميـة  يعد مؤشر مستوى الدخل من المعايير األساسية في 

فاتساع فجوة  مستوى الدخل بين البلدان المتقدمة من جهة و بين البلدان النامية نفسها من 

جهة أخرى، مؤشر على عدم إحراز تقدم نحو قضية مركزية من قضايا التنميـة و هـي   

و الفئـات و الجهـات   تحسين توزيع ثمار التنمية ال بين البلدان فحسب بل و بين األفراد 

و هذه الفجوة الهائلة في مستوى الدخل بين الدول النامية و الـدول   ،)2(داخل البلد الواحد

المتقدمة ال تعكس بالضرورة فروقات  في الموارد الطبيعية بقدر ما تعكس فروقات فـي  

  .مستوى كفاءة تنمية و تثمير هذه الموارد على أحسن وجه

اقها الباحثون والمهتمون بالتنمية نجد أنها تركز على عدد من ومن خالل التعريفات التي س

  :العناصر األساسية التي تشخص هذا المفهوم أهمها

أن التنمية تركز على اإلنسان باعتباره العنصر البشري الذي ساهم في عملية تنمية  -

  .المجتمع

ـ     - راد التنمية عملية تستهدف تحقيق الرفاهية االجتماعيـة واالقتصـادية لجميـع أف

 .)3( المجتمع

كما تستهدف التنمية في المقدمة إشباع الحاجات إلى جانب محاولة القضاء أو حتى  -

 .التخفيف من حدة الفقر

حدث في المجتمع من خالل التوحد والمشاركة بين جهود تفالتنمية عموما عملية تغير واع 

  المجتمع وتحقيقالمواطنين والحكومة بهدف االستفادة من كافة الموارد المتاحة في 

  

                                                             
 .65، ص 1997، الجزائر اقتصاد التنمية، دار هومه للطباعة والنشر، مقدمة في: إسماعيل شعباني  -) 1 (

 .22-21ص ص   ،1986 ، الكويت،المعرفة معال، تنمية التعاون في دول المجلس: صادقمحمد توفيق  -) 2 (
 .32 ص، 2006الجامعية، القاهرة، علم اجتماع التنمية، دار المعرفة : إحسان حفظي -) 3 (
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   .)1(الرفاهية االجتماعية واالقتصادية ويتم وفق خطة مرسومة  

  :ةـوم التنميـمفهتطـور  -ب

عرفت التنمية منذ النصف الثاني من القرن العشرين تحـوال فـي مفهومهـا و أهـدافها     

التنمية ها فمن مفهوم التنمية االقتصادية ونمو االقتصاد إلى التنمية االجتماعية إلى اتوتوجه

  .الشاملة إلى التنمية المستدامة

كما تحول المفهوم من مجرد تعظيم نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي إلى تحقيق الحاجات 

األساسية للسكان ورفع مستويات المعيشة وتقليص الفقر والحد من سوء توزيـع الـدخل   

  .الفردي

فبعد أن كان االهتمام متركز على اإلنسان كمورد اقتصادي أصبحت التنمية تكتسب معنى 

التـوازن بـين المقتضـيات    " أكثر شمولية وصارت ذات صلة بكل األبعاد فهي تعنـي  

 علـى االقتصادية و القضايا االجتماعية و االهتمامات البيئية و الديناميكية الديموغرافيـة  

  .وهدفهااعتبار اإلنسان وسيلتها 

  :يوضح التطور التاريخي لعملية التنمية ) 1(رقم والمخطط  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .33ص  نفس المرجع، -) 1 (
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  تطور مفهوم التنمية ) 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

يتضح من خالل التطور التاريخي لمفهوم التنمية ونظرياتها، أنها سعت دائمـا لتحسـين   

أساليب الحياة لجميع أفراد المجتمع خاصة في المجتمعات العالم الثالث غير أنها لم تحقق 

  .سوءا كما اتسعت الفجوة بين األغنياء والفقراء ذلك، حيث ازداد وضع األغلبية

تغير الفكر اإلنمائي كثيرا مع الزمن، ففي البدايـة كـان    على )1(رقم  الشكل كما يعبر 

يساوي بين االستثمار في رأس المال و النمو و التنمية، ثم تحول التركيـز   داالتجاه السائ

تنوع مصادر 
  الدخل القومي

 تقليل نسبة البطالة التكافؤ االقتصادي

الخصائص 
 الديموجرافية

 المستوى الثقافي النمو االقتصادي

مستوى الخدمة 
 الصحية

 الدور العسكريالمشاركة السياسية

إتاحة الفرص  تكافؤ الفرص استدامة الموارد
 لجميع الفئات

تكافؤ توزيع 
 الدخل

تقليل الفوارق 
 اإلقليمية

 القضاء على الفقر

نصیب الفرد من الناتج 
 اإلجمالي والمحلي

 خصائص السكان

  التنمیة لیشملتطور مفھوم 

  العوامل الدیموجرافیة

  المؤشرات االقتصادیة المعبرة عن

  الناتج اإلجمالي والمحلي

ت
أوائل األربعینیا

  
ت 

األربعینیا
ت  

و الخمسینیا
  

ت والسبعینیا
الستینیا

  ت
ت

ت و التسعینیا
الثمانیا

  

  المؤشرات االقتصادیة المعبرة

  عن االقتصاد ككل

  تعریف الفرق بین التنمیة والنمو

  التغیر - النمو  –التنمیة 

  التنمیة البشریة

Human oriented development

  المؤشرات االجتماعیة والعمرانیة

  التنمیة المستدامة

   2004 –محاور الحركة الرئيسية و تأثيرها على التنمية  –عن أسماء عبد العاطي محمد : المصدر
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را إلـى  خات و دور المؤسسات، و مؤإلى دور التنمية البشرية، و دور األسواق و السياس

  .تمكين األفراد و المجموعات و التزام البلدان

بمعنى تحول المفهوم من مجرد تعظيم نصيب الفرد من النـاتج اإلجمـالي إلـى تحقيـق     

الحاجات األساسية للسكان ورفع مستويات المعيشة وتقليص الفقر والحد من سوء توزيـع  

  .الدخل الفردي

حول سياسة واحدة للتنمية و اتجاهات جديدة تظهر كل يوم، و قـد رأى  و اليوم ال إجماع 

  .إلنمائياكثيرون في األزمة المالية األثر الذي ستتركه األزمة على النهج 

  :بعض المفاهيم المرتبطة بالتنمية

من ناحية أوسع يتحدث علماء الغرب عن أربعة مفاهيم، بمعنى واحـد وهـي التحـديث    

والتنمية والتقدم و التطور وتعني هذه المفهومات إحالل النظم االجتماعيـة واالقتصـادية   

والسياسية والفكرية السائدة في الغرب محل النظم القائمة في المجتمعات التقليدية بمعنـى  

 .)1( ....لي، واقتصاديات السوق و  الحزبية  ، والديمقراطية الغربية إرساء النظام الرأسما

  .بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لهاوفيما يلي نحاول أن نفرق 

  :النمو و التنمية - 

"  فقـد حـاول   ،تشابها لها  مفهو من أكثر المفاهي والنموهناك تداخل بين مفهومي التنمية 

النمو االقتصادي هو أمر ضروري  «: يرى أن الفرق بينهما ف توضيح  " - LEWISلويس

  .)2( » مستوى المعيشة رفع يؤدي إلىللتنمية ألنه 

النمو ليس مرادفاً للتنمية دائماً فهو جزء منها وضروري لتحقيقها، غيـر أنَّـه ال   ومنه ف  

، وكذا المسـتوى  ...)الصحة، التعليم(بل يجب تحقيق الظروف االجتماعية  بمفردهيحققها 

  ..السياسي، وهذا باالستقالل االقتصادي

                                                             
   ةالمعرفة الجامعية، اإلسكندري ر، دا)مدخل لدراسة المفاهيم األساسية(التنمية االجتماعية :عبد الهادي محمد والي -) 1 (

 .62ص ،1988،    
 .53 صمرجع سابق،  :شعباني إسماعيل -) 2 (
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زيادة التلقائية في الناتج والتي تحدث بدون خطط اقتصادية، الإلى  والنم يشير كما 

  .وتدابير مقصودة إجراءاتوتشير التنمية إلى عملية تغير هيكلي تتم من خالل 

يصعب الفصل بين المصطلحين، و ذلك الن احدهما يعتبر امتـداد لألخـر و مـن    ومنه 

المسلم به أن النمو يحدث عن طريق التطور البطيء و التحول التدريجي، أمـا التنميـة   

فتحتاج إلى دفعة قوية ليخرج المجتمع من حالة الركود و التخلف إلـى حالـة التقـدم و    

   .)1(النمو

في الحقيقة هو أهم عنصر منفرد في التنمية االقتصادية وهـو  إن النمو االقتصادي 

أساسي لها، إالَّ أن النمو وإن كان أساسياً فإنَّه ليس مرادفاً تماماً للتنميـة االقتصـادية وال   

  .يكفي وحده لضمان تحقيقها

ة، إنها إن التنمية بالنسبة للبلدان النامية ال تعني النمو االقتصادي فقط بل أشياء أخرى كثير

تعني اللحاق بالدول المصنعة واستبدال العمل البشري المرهـق بـاآلالت والتكنولوجيـا    

والقضاء على الجوع والقذارة والمرض ونشر العدالة االقتصادية والمساواة في مجتمعات 

تلك البلدان والتحول من االعتماد على إنتاج سلعة واحدة أو منتجات أولية قابلية وتطـوير  

األجانب من مراكز التسـلط فـي اقتصـادياتها وتحقيـق االسـتقالل       استبعادالصناعة و

  . االقتصادي الوطني

  :و التنمية التحديث

، إلى أن التحديث يتضمن إدخال تحول شـامل فـي   " Albert moreألبرت مور  " يذهب 

بناء ونظم المجتمع التقليدي الذي لم يصل بعد إلى مستوى المجتمع الحديث، ويستهدف هذا 

التحول إحالل نموذج التكنولوجيا، ونموذج التنظيم االجتماعي المميز للمجتمعات الغربية، 

  .)2(بدال من النماذج السائدة في المجتمعات المتخلفة 

                                                             
  االزريطة،              ،التنمية، المكتب الجامعي الحديث دراسات في علم اجتماع :كريشة عبد الرحيم تمام أبو  -) 1 (

 .35ص  ،2003 اإلسكندرية،      
 .63 ص مرجع سابق،: عبد الهادي محمد والي -) 2 (
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فالتحديث يعني توسيع نطاق التحكم فـي  "  Dankwart Rostowروستو   دانكوارت "أما 

أن عمليـة   اي، )التعاون مع البلدان المتقدمة (البيئة الطبيعة من خالل التعاون بين البشر 

التحديث توجد في كل المجتمعات اإلنسانية تقريبا والفرق يكون في الدرجة و لـيس فـي   

ستجابة لتحدي البيئة تؤدي إلى آثار ونتائج متنوعة،ومنه فان مراحـل  النوع، فعمليات اال

   .)1(الخ ... التحديث ومعدالته تختلف من مجتمع آلخر، وفقا لمعدالت التغير وقوة الدفع 

مجموعة من المتغيرات التي شأنها أن تجعـل مـن    " Amitia Elzioni -اتزيوني" وحدد 

  : المجتمعات التقليدية مجتمعات حديثة ولخصها في النقاط التالية

  .تغيرات ديموغرافية تتمثل في انخفاض معدالت الوفاة ومعدالت الوالدة -

 .انكماش حجم األسرة، والضبط األسري، وضعف االتجاهات المحافظة -

 .الحراك االجتماعيبانفتاح السلم الطبقي بما يسمح  -

 .التحول من النظام الطبقي واإلقطاعي إلى النظام البيروقراطي -

 .ضعف التأثير الديني -

 .انتشار التعليم -

 .نمو الثقافة الجمعية وتطور و سائل االتصال الجمعي  -

   .)2(ظهور اقتصاد السوق والتركيز على الصناعة -

يتمثل في اتجاه الدولـة للتخطـيط االقتصـادي     «:  التحديث بأنه "سدانلي بايز"  عرفو

  .، فهذا المفهوم يربط بين التحديث والتنمية» بهدف تنمية المجتمع

العملية التي يتم من خاللهـا   «: فعرفا التحديث بأنه" ريتشارد جابل"و " جاسون فنكل"أما   

الماضي التي كانت توجه األفعـال،   تغيير العالقات االجتماعية والمعايير التقليدية وتقاليد

  .وإيجاد التفاوت بين القائمين بالتحديث والجماهير

                                                             
 .64-63ص ص  ،نفس  المرجع -) 1 (

 .65-64نفس المرجع، ص ص  -) 2 (
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عموماً فإن مفهوم التحديث يشير إلى تلك العملية التي يترتب عليها إحداث تحوالت فـي    

أنساق المجتمع ونظمه ما يترتب عليه تغير في الطابع التقليدي للمجتمع، واألخذ بأسـلوب  

  .)1(ة في المجتمعات األكثر تقدماًالحياة السائد

 :و التنمية التغير

التغير االجتماعي بأنه عملية ديناميكية متفاعلة تتـأثر   " -P.Fairchildفيرتشـيلد   " عرف 

باألهداف الجديدة للمجتمع و تؤثر على مكونات الوحدات التي تؤلف البنيان االجتمـاعي  

  .)2( بحيث تغير من طبيعتها البنائية و الوظيفية

  أما دائرة العلوم االجتماعية فقد عرفته بأنه تحوال هاما يصيب األبنية االجتماعية، و يظهر 

   .)3( هذا التحول في قواعد السلوك، و القيم االجتماعية و اإلنتاج الثقافي و الرموز

  :المفاهيم المرتبطة بالسياسة التنموية -3

  : التخطيـط -

التخطيط بالتركيز على الجانب االقتصادي بأنه يحتوي على جميـع   " علي لطفي" يعرف 

فروع النشاط االقتصادي من إنتاج زراعي وصناعي وخدمات توضح حجم االسـتثمارات  

وحجم اإلنتاج وعدد العاملين ، الواجب تنفيذها خالل سنوات ،الخطة في هذه الفروع الثالثة

يبين أن التخطيط الشامل يحتاج لدراسات  كما الذين يمكن استعمالهم في كل فروع الخطة،

متعددة لمعرفة طبيعة العالقات القائمة بين فروع النشاط االقتصادي المختلفة ومدى اعتماد 

  .بعضها البعض

وأداة خاصة للدولة االشتراكية ( يعد التخطيط  ركيزة تنظيمية لتسيير عملية التنمية ومنه 

دي اجتماعي محدد، يوجد في جميـع المجـاالت   فالتخطيط برنامج اقتصا) لتحقيق أهدافها
                                                             

 .61-60ص  سابق، صمرجع  :فاديه عمر الجوالني -) 1 (

 .415ص  مرجع سابق، :عاطف غيث -) 2 (

 .33 صمرجع سابق،  :عبد الرحمان تمام أبو كريشة -) 3 (
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ويتطلب التخطيط الشامل أن تكون الدولة متحكمة في القوى االقتصادية للبالد، أو علـى  

األقل في أهم جزء منها، وهذا شرط الزم، ألنه بدونه ال يمكن على اإلطالق تطبيق هـذا  

االقتصاد، بين كـل   التخطيط ومن هذه النقطة يمكن التمييز بكل وضوح الفرق في تنظيم

من النظام االقتصادي االشتراكي والنظام االقتصادي الرأسمالي فهذا األخيـر ال يخضـع   

العملية االقتصادية إلى التخطيط الشامل ألن القوى االقتصادية يتحكم فيها األفراد المالكون 

   .)1( لوسائل اإلنتاج

هو البحث عن أصل البدائل المتمثلة لتحقيق هدف معين في  هالتخطيط في ابسط صور -

 .مدة معينة و في حدود اإلمكانيات المتاحة تحت الظروف القائمة

و هناك من يرى أن التخطيط للمستقبل أو الظاهرة تعني رسم سياسة لما يجب أن تكون  -

   .)2(عليه هذه الظاهرة في المستقبل 

االنتقال من وضع معين إلى آخر في الحياة االجتماعية و فـي  ر أو يكما انه يعني التغي -

   .)3( حدود المجتمع المقصود بالتخطيط

  :طـواع التخطيـأن

يقصد به اتخاذ مجموعة من القرارات و اإلجـراءات و السياسـات    :التخطيط الهيكلي -

  .ر فلسفة المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيايالتي تهدف إلى تغي

يقصد به إعداد و تنفيذ الخطط االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، : الوظيفي التخطيط -

ضمن الهيكل االقتصادي واالجتماعي القائم، دون إحداث تغيرات جذرية في قسـيمته أو  

  .فلسفته

                                                             
  ديوان المطبوعات , 1ج ,سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر :بهلولحسن محمد بلقاسم  -)1(

 .12، ص1999،الجامعية الجامعية، الجزائر     

 .259ص مرجع سابق، :عبد الرحمان تمام أبو كريشة -) 2 (

 .229، ص 1984القاهرة، , أصول المجتمع، مكتبة نهضة الشرق :عبد الهادي الجوهري -) 3 (
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يقصد بالتخطيط القومي أن تشمل الخطة جميع المنـاطق  : التخطيط القومي و اإلقليمي -

لتخطيط اإلقليمي هي إعداد خطة لمنطقة إدارية واحدة، و من مزايـا  اإلدارية للدولة أما ا

التخطيط القومي ضمان تحقيق النمو االقتصادي المتوازن جغرافيا في جميع المحافظات و 

  .من أمثلة التخطيط االقتصادي خطة ايطاليا للنهوض بالجنوب المتخلف

لي بالقطاعات االقتصادية يتصل التخطيط األص :التخطيط األصلي و التخطيط المساعد -

المختلفة كخطة الزراعة و التشييد و البناء و الكهرباء و اإلسكان و الصحة و التعليم  أما 

التخطيط المساعد فيتعلق بالمتغيرات االقتصادية كاألسعار و األجور و االدخار و القـوة  

تحديـد أهـداف   علـى إمكـان    )1(العاملة و جدير بالذكر أن التخطيط للقوى العاملة يؤثر

التخطيط الن أي قطاع لن يتمكن من تحقيق أهدافه إال إذا توفرت لديه األعـداد الكافيـة   

  .للموارد البشرية

فالتخطيط االجتماعي واالقتصادي يعتبر من أهم عناصر السياسة العامة للتنمية، خاصـة  

تعلـو  في ظل ظروف البلدان المتخلفة، من خالل جعل المصالح االجتماعيـة والقوميـة   

  .مصالح طبقات أو فئات اجتماعية معينة

إن فعالية القيادة المخططة تتعلق بالدرجة األولى بطبيعة األهداف التي يضعها التخطـيط  

أمامه، واإلمكانيات التي يستخدمها في تحقيق هذه األهداف، ومعظم قيادات بلدان العـالم  

لمشـاكل االقتصـادية   عجزت حتى اآلن  عن تبني الطرق المخططة والعلميـة لحـل ا  

  .واالجتماعية التي تواجهها بلدانهم بفعالية تامة ومقبولة اجتماعياً

إن تخطيط االقتصاد الوطني ال بد أن يقوم على أساس وحدة السياسة واالقتصـاد، التـي   

  ." وعي الجماهير والشعوب بطبيعة الخطط الموسمية في عملية التنمية"أي تقرها الجماهير

ار الخطط والبرامج المستقبلية في مختلف البلدان النامية يتم علـى أسـاس   إن وضع وإقر

ومبادئ ومقاييس مختلفة، غير أن معظم هذه الخطط تشترك في أن جميعها يهـتم برفـع   

  .المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع بما يحقق تضخماً ملحوظاً في االقتصاد الوطني

                                                             
 .14-13 ، ص ص1998،اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية للكتابأزمة التنمية، : فؤاد بسيونى متولي  -) 1 (
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البلدان النامية، فـي المقـاييس المحـددة    وتختلف وتتباين هذه الخطط في مختلف 

والمختارة عند وضع المشاريع الملموسة التي تشتملها الخطة بناءاً على مشاريع تتطلـب  

  .كميات كبيرة من العمل أو رأس المال أو كالمهما معاً

فالمقياس األساسي في عدد من بلدان العالم الثالث عند وضع المشاريع هـو نمـو   

الحال في مصر ونيجيريا وأقطار الخليج العربي، وفي مناطق أخـرى  العمالة مثل ما هو 

  .يسود مقياس نمو المنتوج الوطني اإلجمالي والدخل القومي نجدها مثال في الهند

كما يولى اهتماماً خاص في عدد من البلدان إلى المشاريع المطالبة بتحسين حالـة  

  .االقتصاد الوطني محلياً وعالمياً

حيث تعتمد معظم  ختالف الطرق المتبعة في وضعهابافيما بينها  باين الخططتكما ت

، حيث تقوم فـي  " المراحل" الدول النامية إستراتيجية تخطيطية تعرف بما يسمى بخطط 

المرحلة األولى بإعداد بعض نماذج النمو التي تخص تطور بعض القطاعـات الرئيسـية   

  .كالزراعة والصناعة والطاقة والصحة والتعليم

أما في المرحلة الثانية , يضع المخططون معدالت النمو استناداً إلى هذه النماذجو 

يتم انتقال متميز من العام إلى الخاص، أي توزيع المؤشرات العامة المثبتة في كل قطاع، 

كما تتخذ في هذه المرحلة قرارات تعطي األولوية بإيجاد مناصب عمل جديدة لبعض فئات 

  .لثالثة يعود المخططون ثانية إلى النماذج العامة المجتمع وفي المرحلة ا

عموما حققت بعض البلدان النامية خبرة في وضع اسـتراتيجيات التنميـة، إال أن   

نتائجها لم ترض األوساط االجتماعية داخل هذه البلدان، إذ أن عدداً محـدوداً جـداً مـن    

  .الخطط تم تنفيذه والباقي يؤجل إلى الخطط الالحقة

مل ضعف وعجز عملية التخطيط في العالم الثالث أن هـذه الخطـط ال   ومن عوا

المخطط كثيراً ما يركزون اهتمامهم  فمبرمجوتتضمن سياسة اجتماعية واضحة ومحددة،  

  .، مع عدم مراعاة لنوع وتركيب البنية االجتماعية" كمية" على الجوانب االقتصادية 
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  :التخطيـط التنمـوي -

حسن الطرق واألساليب الستخدام وتنمية الموارد البشرية والماديـة  إتباع أو المقصود به 

  .عن طريق تغيير اتجاهات الكم والكيف الموجودة والمتاحة في الدولة

التخطيط التنموي خياراً استراتيجياً للدول النامية التي سعت لتخليص اقتصادياتها  كما يمثل

من العيوب الهيكلية ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة لموظفيها، وذلـك مـن   

خالل إنشاء البنية األساسية والتجهيزات والمرافق الضرورية كنقطة انطـالق ضـرورية   

مما يشكل تكامل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتنظيميـة  لبدء مسيرة القوى البشرية، 

للتخطيط الشامل والذي يتطلب خالل المراحل المبكرة للمسيرة التنمويـة قيـام القطـاع    

الحكومي بالدور الريادي نظراً لعدم اكتمال نضج القطاع الخاص إضافة إلى عدم إمكانية 

   .)1( هداف التنمويةاالعتماد على آليات اقتصاد السوق لتحقيق األ

فحتى األقطار الرأسمالية المتقدمة أنشئت هيئات خاصة لتنظيم اقتصادها من خالل 

عملية التخطيط، مثل هيئة التخطيط العام في فرنسا، ومكتب التخطـيط المركـزي فـي    

من الجهاز  اهولندا، ومجلس اإلنماء القومي في بريطانيا،حيث أصبحت هذه الهيئات جزء

تلك األقطار وعملها، أن تستخدم األدوات االقتصادية لديها للمحافظـة علـى   اإلداري في 

  .العالقات الرأسمالية فيها

  :لتخطيـط التنمويخصائص ا - 

أدركت غالبية الدول النامية أهمية وضرورة تبني أساليب تخطيطية خاصة بها ومتمشـية    

وتحسين نوعية الحياة   مع ظروفها، كأداة لتفعيل النمو االقتصادي، ورفع مستوى المعيشة،

للمواطنين، وقد أصبح التخطيط التنموي خياراً استراتيجياً لهذه الدول مـن أجـل تنميـة    

قدراتها وإمكانياتها االقتصادية واالجتماعية والتنظيمية، وفي هذا اإلطار تشـكل التنميـة   

ة اقتصادية إلحداث تغيرات هيكلي  االقتصادية واالجتماعية هدفاً أساسياً للتخطيط التنموي

، التي تشكل برنامج عمل منظم الشاملةواجتماعية وتنظيمية، وذلك من خالل خطة التنمية 

                                                             
 .23ص  سابق،مرجع  :عبد اهللا بن علي المرواني -)1 (
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ومتكامل يغطي فترة زمنية محددة تقوم بها الدولة أو تتولى إجازته والموافقة عليـه مـن   

أجل تعبئة الموارد بصورة رشيدة لتحقيق أهداف وطنية، وذلك عـن طريـق اسـتخدام    

ة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصرف النَّظر عن ملكية الدولـة لهـذه   الوسائل المتاح

  .الموارد

أي أن الخطة التي يتم إعدادها في إطار التخطيط التنموي تعتمد على تكامـل سياسـات     

  .)1( ومبادرات القطاعين الحكومي والخاص

  :إستراتيجية التنميـة -

              مصـطلح اإلسـتراتيجية   علـى  التعرف قبل التطرق لمفهوم إستراتيجية التنمية البد من

إن مفهوم اإلستراتيجية ليست قاصرة على مجال بعينه دون غيره من المجاالت و غيـر  

صحيح أنها مرتبطة فقط بالجوانب العسكرية، فهي ترتبط أساسا بعمليات تحقيق األهـداف  

  خـال....القومية سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية

و مفهوم اإلستراتيجية يقوم على مجموعة مـن االفتراضـات النظريـة و الفكريـة          

المرتبطة باألهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، فهي ليست فكرا جامدا، و لكنها دراسة 

واقعية للحاضر في ضوء متطلبات المستقبل، فهي تمثل إجراءات تنفيذية معاصـرة فـي   

  .منظور للمستقبلإطار رؤية تنظيمية للتطور ال

عن أفضل األسـاليب و الطـرق و    عملية البحثة ما هي إال يستراتيجإإن عملية وضع 

فإستراتيجية كل دولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بوضع هذه ، األدوات لتحقيق األهداف القومية

   .)2( دولة و قواها المادية و المعنويةال

العالم الثالث من تحديد إستراتيجية واضحة هل استطاعت بلدان  والسؤال الذي يطرح نفسه

  .؟ للتنمية

                                                             
 .37 ص نفس المرجع، -) 1 (
  أطروحة  ،رعاية الشباب كإحدى استراتيجيات تحديث المجتمع المصري: زت عبد العزيز احمد المصريعمحمد  -) 2 (

 . 123ص ، 2008، مصر، يومفال جامعة ،دكتوراه      
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إن جميع االستراتيجيات التنموية في المجالين االقتصادي واالجتماعي لم تنطلق من واقـع  

صالح الوضعين االقتصـادي واالجتمـاعي   إلتركيباتها االجتماعية واستمرت في محاولة 

ن أجل إيجاد استراتيجيات تنمويـة  حتى بعد توفر موارد اقتصادية هائلة التي لم تستغل م

مترابطة األجزاء واألهداف وتعاملت مع اكتشاف هذه الموارد كأنها هبة دون النظر فـي  

  .مردوداتها السلبية أو اإليجابية، فالواقع يثبت أن السلبيات فاقت اإليجابيات

أي أن االهتمام بكل ما هو مادي انعكس على التراكيب االجتماعيـة واالقتصـادية   

الثقافية ألنها أنتجت مجتمعات استهالكية معتمدة على غيرها ، وحتى اإلنجـازات التـي   و

حققتها االستراتيجيات التنموية هي في الواقع تابعة للغرب، مما أدى إلى اسـتنزاف رأس  

بصورة سريعة ومذهلة وساعدت هذه السياسات المستوردة على  " القومي" المال الداخلي 

الدول المتقدمة وصناعتها بفعل المردودات االقتصادية التـي عـادت   تطوير اقتصاديات 

   .)1( عليها بطرق مباشرة وغير مباشرة

إن الوضع االجتماعي الذي تتميز به بلدان العالم الثالث والذي حول هذه المجتمعات مـن  

  .مجتمعات إنتاجية إلى مجتمعات استهالكية في ظل تواطؤ استعماري احتكاري

ال مناص منها، هي الخروج مـن سـياق تنميـة التخلـف     التي إن اإلستراتيجية التنموية 

كما أن إستراتيجية التنمية يقصد بهـا مجموعـة مـن    ، االقتصادي واالجتماعي وتعميقه

األهداف الكلية طويلة األجل  والتي يعتقد أنها تشكل إذا ما تحققت  تطورا حضاريا عميقا 

الوسائل األساسية التي تضمن تحقيق هذه األهداف، عموما لقد وشامال للمجتمع مصحوبا ب

تبين في السنوات الماضية في معظم دول العالم الثالث مجموعـة مـن االسـتراتيجيات    

والسياسات التنموية التي تسعى إلى حل مشكلة التخلف وتحقيق التنمية، إال أن معظم هذه 

يجة تدني المستوى المعيشـي ألغلـب   السياسات لم تنجح في تحقيق أهدافها المسطرة، نت

أفراد المجتمع باإلضافة إلى التفاوت الواضح في التحول في الدول النامية واتساع الهـوة  

  .المتقدمة وبقية الدول الناميةالدخل القومي بين الدول الصناعية بين 

                                                             
     بدون سنة ،والتوزيع واإلعالن، الجماهيرية الليبية، الدار الجامعية للنشر 1أزمة التنمية، ط: صبحي محمد قنوص  - ) 1 (

 .139ص    
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ومن األمور الهامة في نجاح أي إستراتيجية تنموية ضرورة أن تأخذ في اعتبارها نـوع  

المجتمع الذي تريد تنميته وخصوصياته التاريخية وقيمه االجتماعية وأهدافه السياسـية و  

  .االقتصادية و أسلوب حياة اإلنسان ونظرته إلى الحياة

   :التنمية المستدامة  -

أدى ظهور العديد من المشكالت البيئية كالتلوث وسوء استخدام الموارد وسوء توزيعهـا  

بالقضايا البيئية ، نتيجة لذلك عقدت مؤتمرات عدة بدءا من عقد مؤتمر إلى زيادة االهتمام 

  .)1( عن المجال الحيوي 1968عام  باريس

الذي وصل إلى مرحلة حرجة، وتبعـه   يحيث وجه هذا المؤتمر األنظار إلى التدمير البيئ

الذي ركز على الجوانـب االجتماعيـة واالقتصـادية،     1972عام  "استكهولم " مؤتمر 

والسياسية للمشكالت البيئية في الدول الصناعية مع تحويل اهتمامها لدول العـالم الثالـث   

  .التي تعاني هي بدورها من مشكالت بيئية متعددة

انفجـار   وتال هذا المؤتمر أحداث تتعلق بقضايا البيئة مثل تسرب الغاز في بوبال بالهند،

باإلضافة إلى زيادة حدة بعض المشاكل البيئيـة لتغيـر    "تشرنوبل " المفاعل النووي في 

, المناخ وثقب األزون باإلضافة إلى زيادة التركيز على أهمية العالقة بين التنمية و البيئة 

هي  فالبيئة,  1987وبرز ذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة و التنمية عام 

المكان الذي يعيش فيه األفراد و التنمية هي األفعال التي يقوم بها هؤالء األفراد لتحسـين  

ومن ثم فهذان المفهومان متالزمان نتيجة ارتباطهما بالعديد مـن  ، حياتهم على هذه البيئة

 يعاني منها دول العالم الثالث  منها الفقر والنمو السكانتالمشكالت العامة و الحساسة التي 

ى مزيد مـن الضـغوط علـى    أدت إل ةوإتباع استراتيجيات و سياسات تنموية غير مالئم

  .البيئة

  ضرورة إعادة صياغة  ىو انطالقا من العالقة الجدلية بين البيئة والتنمية ظهرت الحاجة إل

  مفهوم جديد للتنمية يتناسب و واقع المجتمع في ظروفه الحالية، ومن هنا ظهرت رؤية 

                                                             
 .34مرجع سابق، ص: إحسان حفظي -) 1 (
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  .ألبعاد التنمية في مفهوم جديد التنمية المستدامة شاملة 

يجمع مفهوم التنمية المستدامة بين بعدين أساسين هما التنمية كعملية للتغييـر واالسـتدامة   

عملية النمو في حد ذاتهـا ال  ن فع من وراء ظهور هذا المفهوم إدراك أاكبعد زمني، والد

دالة في توزيع ثمار التنمية ولكـن مـن   كفي لتحسين مستوى معيشة األفراد من خالل العت

  .خالل التركيز على اإلنسان باعتباره هدف التنمية وأداتها في نفس الوقت

بعنوان مسـتقبلنا   1987 -رئيسة الوزراء  - " برند وتالند" وفي تقرير صدر عن لجنة 

المشترك أن التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون التعـرض  

لقدرة األجيال في المستقبل على تلبية  الحاجات الخاصة بها، كما أنها عملية ليست ثابتـة  

والتنمية  ولكنها عملية تغير والتي من خاللها يكون استغالل الموارد وتوجيه االستثمارات

  االيكولوجية والتغيرات المؤسساتية  يتم بطريقة تتوافق فيها متطلبات الحاضر مع المستقبل          

كما ظهر بعد هذا التقرير عدة تعريفات منها تعريف مصطفى كمال فـي كتابـه التنميـة    

بدون  بأنها تتضمن مساعدة الفقراء ألنه إذا ما تركوا " 1987 "المستدامة القيود والفرص 

بديل فسوف يدمرون بنيتهم، وفكرة التنمية الدائمة في ظل قيود الموارد الطبيعية والتنمية 

القائمة على فكرة كفاءة التكلفة حيث ال تؤدي التنمية إلى تدهور نوعية البيئة أو تـدهور  

اإلنتاجية وانخفاضها في األجل الطويل، كما ترتكز على قضايا مهمة كتوفير مياه صالحة 

رب والمأوي للجميع واكتفاء الذاتي من الغذاء والتكنولوجيا المناسبة رعايـة صـحية   للش

  .)1(جيدة، كما أن مبادرات المواطنين ذات أهمية خاصة فالبشر هم الموارد نفسها 

  : السياسة التنموية و التنمية المستدامة التداخل بين

فالسياسة التنموية تدخل وتتداخل مع عملية التنمية المستدامة، فهي تمشي معها جنبا إلـى  

أن كمـا  جنب، حيث أن السياسات التنموية المتبعة تعمل على تحقيـق تنميـة مسـتدامة    

  .السياسات التنموية من جملة أهدافها األساسية تحقيق تنمية مستدامة

                                                             
  ، جلد األول، الدار العربية للعلومالم ،1ط ،اجل التنمية المستدامة نللمعرفة مالموسوعة العربية  :مصطفى طلبه  -) 1 (

 .416- 414، ص ص 2007لبنان،     
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مستدامة يختلـف تبعـا لمتطلبـات و أولويـات     ومن جهة أخرى نجد أن مفهوم التنمية ال

واحتياجات وإمكانات كل منطقة، فالشمال المتقدم يطالب باالسـتدامة البيئيـة والجنـوب    

  .يطالب بالتنمية وتحقيقها بحد ذاتها

وكانت محاوالت من جانب جماعات البيئة في الشمال للحفاظ على الوضع الراهن للتنمية 

النمو االقتصادي  روضد مصالح الجنوب مما يعني استمراوالذي كان في مصلحة الشمال 

   .)1(في الشمال وفي الوقت نفسه استمرار استنزاف الشمال لموارد الجنوب 

  .للتنمية المستدامة أبعاد أهمها البعد االجتماعي الذي يعد موضوع الفقر ضمن اهتماماتها

  :ةـرات التنميـمقاييس و مؤش -4

التنمية بتعدد خصائص التنمية و مقوماتها من دولة إلى أخرى، تتعدد وتتنوع معايير قياس 

هذا من جهة ومن جهة أخرى تتنوع ما بين اقتصادية واجتماعية ومادية وال مادية، وكمية 

ونظرا لتشعب المتغيرات التي تحكم عملية التنمية نجد مجموعة من المقـاييس،  ، ونوعية

  .المتعددة األبعاد منها

باإلضافة إلى المقاييس التي وضـعها   "  Berry ,Bبيري " الذي وضعه التحليل العاملي  -

"   EYRE  " 1978إيـر " ، )  UN   Research Institute( كل من معهد بحوث األمم المتعـددة  

، ولجنة أزمـة  RAM  "1982رام " ، COL " 1981كول " ، MORRIS " 1979 موريس 

، حيث حاول كل باحث إيجـاد مؤشـر دال و     population Crises committeeالسكان 

فهم مشكلة التنمية، مما حال دون إيجاد مقياس شامل لجميع المؤشرات و المتغيرات لأكثر 

  .الدالة على التنمية

غير أنه في السنوات الخيرة استخدم دليل التنمية البشرية كمؤشر مركب لقياس مدى تلبية 

ولتحديد مراتب الدول من حيث درجة التنمية ويتكون الحاجات األساسية للفرد والمجتمع، 

  :هذا الدليل من ثالث مكونات هي

                                                             
 .417السابق ،، ص نفس المرجع -) 1 (
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  :ويقاس التقدم في هذه المكونات بالمؤشرات التالية  "الصحـة والتعليـم والدخـل " 

توقع الحياة عند الميالد، معدل القراءة والكتابة بين البالغين متوسط نصيب الفرد من الناتج 

  .يالمحلي اإلجمال

ونظرا لتنوع مقاييس التنمية ودرجة تفاوتها وألن لكل مقياس منطلق ومنظور ينفرد بـه  

فليس بمتوسط الدخل وحده تقاس التنمية، كما أن دليل التنمية البشرية ال يعتبر ، دون غيره

دوديته و وجـوب توسـيع مجاالتـه    حمقياسا شامال لكل جوانب الرفاه البشري نظرا لم

  .رى مقترحة لدراسة مستوى التنمية في الجزائروتعزيزه بمؤشرات أخ

  :اضافة يمكن إلى المؤشرات السابقة إلضافةاب

 ).في جميع المجاالت ( قوة العمل  -

 .معدل البطالة -

 .من السكان 10.000عدد األطباء لكل  -

 .معدل وفيات األطفال الرضع -

 .السكان الحاصلين على المياه الصالحة للشرب -

 .معدل القراءة والكتابة -

  هناك مجموعة من المؤشرات التي تساعد على قياس وتقييم مستوى التنمية كما أن 

  :بمعناها الشامل وفيما يلي هذه المؤشرات " السياسة التنموية" 

  :مؤشرات التنمية البشرية - 

  :هي و يتضمن هذا المؤشر ثالثة عناصر و

  .و تقاس باعتماد العمر المتوقع عند الوالة : مدة الحياة -1

محـور  (و يقاس باستعمال مؤشر يتكون من ثلثي معدل تعليم الكبار : مستوى التعليم -2

  ).كل مستويات التعليم ( وثلثي المعدل اإلجمالي للدارسين ) األمية
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  .و يقاس باعتماد الناتج القومي اإلجمالي بالنسبة لكل ساكن :مستوى المعيشة  -3

  .الحسابي لمجموع العناصر الثالثة المذكورةو يحتوي مؤشر التنمية البشرية على المعدل 

  :ةـالتنمية ـرة لعمليـريات المفسـالنظ -5

حاولت النظريات االجتماعية تفسير طبيعة وأشكال الحياة االجتماعية دون إرجاعها 

إلى أصولها التاريخية وجذورها الثقافية، بهدف الوصول إلى القانون العام، ولقد تطورت 

خاصة عند  18النظريات االجتماعية التي فسرت التطور والتقدم تطوراً هائالً خالل القرن 

، حيث كانت تلـك النظريـات   "سان سيمون "عند  19وبداية القرن  "كوندرسيه "المفكر 

الذي ركز على البحث في قانون التقـدم، ويؤكـد   Conteاألساس التي انطلق منه كونت 

بأن التخلف االجتماعي واالقتصادي ناتج عن عدم توافق اإلنسان  " Spencer -سبنسر"

  .مع ظروف الحياة

رية القائمة على التصنيف الثنائي للمجتمعات المتخلفة كما ظهرت العديد من النماذج التصو  

أحد مؤسسي المدرسـة االجتماعيـة    "Tounis -تونيز" والمتقدمة، ومن أهمها تصنيف 

الصورية في ألمانيا، ويعتبر هذا التصور أن المجتمع الكبير يحدث من خـالل المجتمـع   

جتماعي، غير أن هـذا يتطلـب   المحلي الذي يبدأ يتالشى تدريجياً بفعل عمليات التغير اال

مراحل زمنية متعددة تأخذ خط نمط التقدم المستمر نحو تحقيق المجتمع الكبيـر، ويتميـز   

المجتمع المحلي بالنزعة الغريزية، ورابطة الدم والملكية الجماعية، وسـيطرة الضـوابط   

فـي حـين   االجتماعية غير الرسمية كاألعراف والعادات والتقاليد، وقوة النزعة الدينية، 

يتميز المجتمع الكبير بخصائص منها الملكية الفردية والعالقة التعاقدية الرسمية وسـيادة  

  .القانون والصراع وعدم االستقرار 

ـ فقد ميز بين نوعين من التركيبات االجتماعية باالعتماد على مبـدأ تق  "دوركايم" أما    يم س

يتميز بالتشابه في البنية وعلى التوافـق  العمل، األول يقوم على التضامن الميكانيكي الذي 

  .في األفكار والمعتقدات، كما يسود المجتمع التجانس القائم على القهر واإللزام
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أما المجتمع الثاني فيتميز بالتضامن العضوي، والمجتمع في هذه الحالـة يشـبه الكـائن      

  .العضوي الذي تتباين أجزاؤه وظيفياً

، فسر " نظرية بدائل النمط "يبني نظرية مماثلة أطلق عليها فقد حاول أن  " بارسونز" أما   

من خاللها التقلب الثقافي في المجتمعات من التخلف إلى التقدم، وترتكز هذه النظرية على 

متغيرات رئيسية حتى ينتقل المجتمع من االعتماد على العالقات واالعتبارات الشخصـية  

ومن سيادة الخصوصية إلـى سـيادة القـانون    العائلية إلى قياسها على أساس اإلنجاز ، 

والعمومية، ومن سيادة العاطفة إلى العقالنية ومن عدم التخصص إلى التخصص الوظيفي 

  . ، ومن التماثل إلى التغاير االجتماعي

المالحظ أن معظم الدراسات والبحوث التي أجريت تتناول قضية التخلـف والتقـدم مـن      

تقليدية تكمن في بسـاطة النظـام التكنولـوجي وانخفـاض     منظور التقليدية والحداثة، فال

المستوى التعليمي، وسيطرة العالقات األولية وضعف القدرة على اإلنتاج، وعدم وضوح 

  .الرؤية االقتصادية للمجتمع

أما خصائص المجتمع الحديث أو المتحضـر فـتكمن فـي تعقـد النظـام التكنولـوجي         

  .يمي، وسيطرة العالقات الثانويةواالقتصادي وتقدم في المستوى التعل

ربط عمليات التنمية والتخلف بعملية  " K. Davis –كنجزلي ديفيز" ومن ناحية أخرى نجد   

التحضر، والتي تتصل بعمليات التنمية االقتصادية وما يطرأ عليها من تحوالت اجتماعية، 

بعض المناطق يفز أن أغلبها ينحصر في مدن معينة في دغير أن ما يؤخذ على دراسات 

في المجتمعات المتقدمة، باإلضافة إلى أن دراسات التحضر في البلدان النامية قليلة وغير 

  .متعمقة كما أنها تتميز بثقافات اجتماعية متباينة

فهذا من جانب، ومن جانب آخر فإن عملية التحضر ال تقاس من الزاوية الكمية من خالل   

  .العدد الكلي للسكانتقسيم العدد الكمي لسكان المدن على 

ولو سلمنا بذلك لكان سكان الهند أو الصين مثالً أكثر تحضراً من بعض الـدول الغربيـة     

  .مثل سويسرا أو هولندا
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تؤكد الدراسات الحضرية التي أجريت في مختلف الدول الصناعية والناميـة إلـى   

ولكن توجـد عالقـة   عدم وجود عالقة ثابتة بين درجة التحضر ومعدل الكثافة السكانية، 

واضحة بين درجة التحضر وبين نسبة المنشغلين بالزراعة، أي كلمـا تقـدمت التنميـة    

   .)1( االقتصادية كلما ازداد نطاق الحضرية، وهذه العالقة تعد معياراً للتقدم والتخلف

  :نظريات التحديث

باإلضافة إلى تأكيـد   " دوركايم" مثلت ثنائية مجتمع تقليدي و مجتمع حديث التي طورها   

فيبر على دور األفكار والقيم واالتجاهات السيكولوجية في دراسـته لنشـأة الرأسـمالية    

الحديثة،  اإلطار العام لنظرية التحديث وما تفرع عنها من اتجاهات ، حيث نظرت إلـى  

التطورات العصرية التي حدثت في المجتمعات األوروبية بعد الثورة الصناعية الكبـرى  

ة ايجابية واعتبرتها الركيزة واألساس الذي قامـت عليـه التطـورات واإلنجـازات     نظر

  .الضخمة في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية

وقد حاولت نظرية التحديث بكافة اتجاهاتها التطرق لعملية التخلف والتنميـة ومعالجتهـا     

اتجاهـات و أهم  قع الدول المتخلفةولكن من منطلق واقع الدول الغربية وتعميمها على وا

  :يلي هذه النظرية ما

 .اتجاه المؤشرات والنماذج المثالية -1    

 .االتجاه االنتشاري -2

  .االتجاه النفسي الحديث -3

      .المحدث االتجاه التطوري -4    

  :اتجـاه المـؤشرات والنماذج المثالية -1

  من أكثر االتجاهات انتشاراً في دراسة التنميةيعد اتجاه النماذج أو المؤشرات المثالية   

                                                             
 .25-22 مرجع سابق،ص ص: الجوالني عمر فاديه -) 1 (



 

60 

 من المنطور السوسيولوجي ةـويـة التنمـالسياس ...............:..... الثـانـيالفصــل 

والبلدان النامية، ويقوم هذا االتجاه أساساً على التفرقة بين المجتمع التقليـدي والمجتمـع    

الحديث باالعتماد على مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية واعتبارها بمثابة محكـات   

  .المتخلفة تستطيع من خاللها تمييز الدول المتقدمة من الدول

وتتمثل المؤشرات الكمية في متوسط الدخل الفردي، معدالت التعليم، معـدالت السـكان     

الحضريين، عدد األطباء والمستشفيات، معدل توزيع الصحف وعدد أجهـزة الكمبيـوتر   

بالنسبة لكل شخص، أما المؤشرات الكيفية فتتمثل في بعض العناصر والخصائص التـي  

ديث أو التخلف، وفي ضوء هذه الخصائص تصبح عملية التنمية أو تدل على التنمية والتح

  .التحديث مجرد عملية اكتساب خصائص أو سمات يعتقد أنها خصائص التنمية

والتخلف يعبر عن فقدان هذه الخصائص، وتتمثل المؤشرات الكيفية للتخلف والتنمية فـي    

ي، التبعيـة االقتصـادية   سوء التغذية انتشار البطالة، ضعف الهيكل الزراعي والصـناع 

والسياسية، المديونية، نقص رؤوس األموال، انخفاض المستوى التعليمي، النمو السـكاني  

  ...الذي يفوق الموارد المتاحة، الفقر، التفاوت الطبقي

صياغتها في نماذج تنمويـة تبـرز    تونتيجة لتعدد وتنوع هذه المؤشرات فقد تم  

التغيرات البنائية المستهدفة لتحقيق التنمية، فهذه النماذج توضح كيفية االنتقال والتدرج من 

بيـرت  " ، " تالكوت بارسـونز " حالة التخلف إلى حالة التقدم ومن اإلسهامات الرائدة نجد

 Galtung -جالنونج"  ،" Levy -ماريون ليفي" ، " Lipset-سيمور ليست" و   "هوسيلتر

   .)Neil Smiller " )1 -نيل سميلر" و " Row -رو"  و "

  .المعيارية والنمطية: وينقسم هذا االتجاه إلى اتجاهين فرعيين وهما  

  :المعياريـة -

يحدد هذا االتجاه التخلف انطالقاً من جملة من المؤشـرات المختلفـة مثـل المؤشـرات       

االقتصادية كالمشكلة في  ضعف العائد الفردي أولوية الزراعة االكتفاء الذاتي، نقص في 

والمؤشرات االجتماعية كاالرتفاع في نسبة الوالدات، ضـعف المسـتوى   ,رؤوس األموال

                                                             
 .139 ص، 1993المعارف، القاهرة،  رتغريب العالم الثالث، دا :التابعي كمال -) 1 (
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الفقر، والمؤشرات الثقافية غلبـة  القـيم التقليديـة سـيادة      الصحي، تفاقم األمية انتشار

الخرافات وروح التواكل والرجعية والمؤشرات السياسية تتمثل في غياب الديمقراطيـة ،  

  .)1( الخ..غياب المواطنة اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم

أفـراد  بعض الخصائص كانخفاض عـدد   "  Alfred Sauvy-ألفريد سوفي" كما أضاف   

الطبقة الوسطى التي يكون لها الدور الريادي في عملية التجديد والتغيير باإلضـافة إلـى   

  .الحالة المزرية والسيئة التي تعيشها المرأة، مما يعيقها ويؤخرها عن ركب الحداثة

ومن السمات أيضاً ضعف التنظيمات السياسية واإلدارية على الصعيد الـوطني أو    

   .)2( األمية في كثير من المناطق الجهوي وارتفاع نسبة

ما يؤخذ على هذا االتجاه تحليله الشكلي والظاهري لسمات وخصائص التخلف في دراسته 

للدول النامية، في حين أن هذه المجتمعات تحتاج إلى تحليـل وتفسـير دقيـق لألسـباب     

  .مةالتاريخية والبنائية للتخلف، والعالقات التاريخية بينها وبين الدول المتقد

تؤدي هذه الطريقة إلى تقديم عـرض إحصـائي أو    « " جورج بالنديه" فكما كان يقول   

باألحرى فهي تقدم صورة عن بعض بلدان العالم الثالث، هذا في حين أن عملية التنميـة  

تتطلب تحليًل ديناميكياً، أي معرفة بالسيرورات التي تؤمن االنتقال من تشكيلة اجتماعيـة  

   .)3( إلى أخرى

  :النمطيـة-

يفسر هذا االتجاه عملية التحديث بتخلي الدول النامية عن النمط التقليدي السـائد لـديها،     

ها واكتسابها ألنماط المجتمع الغربي المتقدم، وبعكس االتجاه المعياري الـذي يركـز   يوتبن

  .على المؤشرات الكمية نجد أن هذا االتجاه يركز على المتغيرات الكيفية أو النوعية
                                                             

  الكتاب العربي،  ر، دا)98-62(السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري  :زمامنور الدين  -) 1 (

 .50ص  ،2002، رالجزائ    

 .51ص نفس المرجع، -)  2 (

 .  115-14نفس المرجع ، ص ص -) 3 (
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بيـرت   " و " Smiller -بيـل سـميلر  " ومن علماء االجتماع المؤسسين لهذا االتجاه نجد   

  ."تالكوت بارسونز" و "W.Moure  -ولبرت مور" و  " هوسيلتز

أن المجتمعات المتقدمة لها متغيرات ومؤشرات خاصة بها العمومية،  " هوسيلتز" وحسب   

تتميـز  .وتخصيص الدور في حين أن المجتمعات المتخلفة "اإلنجاز" والتوجيه نحو األداء 

، وتشـتت الـدور االجتمـاعي    " النسبية" بالمتغيرات الثنائية وهي الخصوصية والعزو 

تعني اكتساب الدول المتخلفة لألنماط و المتغيرات السائدة فـي   "زهوسيلت" فالتنمية حسب 

يصنف المجتمعـات   " فهوسيلتز" المجتمعات المتقدمة والتخلي عن األنماط السائدة فيها، 

   .)1( التقليد والتحديث: إلى ثنائية

الذي قـدم متغيـرات الـنمط     " تالكوت بارسونز" ومن أهم رواد هذا االتجاه أيضاً نجد   

واعتبرها بمثابة أداة عملية يتم من خاللها توضيح االختالف في االتجاهات والسـلوكيات  

المتقابلة بعضها يميز المجتمعات المتقدمة وبعضها اآلخر خاص بالمجتمعـات المتخلفـة،   

للفاعلين  والمتغيرات النمطية هي عبارة عن بدائل نمطية للقيمة الموجهة لألدوار المتوقعة

في أي نظام اجتماعي، أو هي تلك المؤشرات التي تترجم الخصـائص الثنائيـة للنظـام    

االجتماعي من منظور الدور المتوقع للفرد الفاعل، وبهذه الكيفية تصبح المتغيرات النمطية 

عبارة عن محددات فورية للسلوك االجتماعي تمثل انعكاس الخصائص البنائية للمجتمـع  

   .)2( النمطية فيما يلي "بارسونز" دوار في المجتمع، وتتمثل متغيرات في عالقات األ

  :الوجـدانية في مقابل الحياد الوجداني -

فالفرد أو الفاعل إما أن يوجه نفسه وسلوكياته وانفعاالته إلشباع حاجات عاطفية ووجدانية   

والوجدانية، حيث يمكنه إطالق وإماَّ أن يكون على موقف محايد تماماً من الناحية العاطفية 

العنان ألحاسيسه لتعبر عن نفسها كعالقة األب بأسرته، وإما أن يـتحكم ويحـافظ علـى    

  .وجدانه وعاطفته، كعالقة األستاذ مع طالبه أو رب العمل على عماله

                                                             
 .131كمال التابعي، مرجع سابق،ص  -) 1 (

  .96، ص  2003تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : علي غربي  - )2(
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  : التوجـه نـحو الذاتيـة في مقابل التوجه نحو الجماعية -

، أو أن " الفرديـة " رة نحو إشباع حاجاته الذاتية الشخصـية  مفقد يقوم الفرد بصورة مست  

يسعى لتحقيق مصالح الجماعة التي ينتمي إليها وكثيراً ما توجه المعايير والقيم االجتماعية 

والثقافية الفرد نحو إشباع حاجاته الفردية أو الذاتية أو تجره أيضـاً لالهتمـام بمصـالح    

  .هالجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إلي

  :العموميـة في مقابل الخصوصية - 

فقد يتعامل الفرد مع موضوع ما باعتباره موضوعاً خاصاً أو فريداً مـن نوعـه أو قـد      

يتعامل معه على أنه موضوعاً عاماً ومشتركاً كفصل الفرد األستاذ في معاملتـه ألطفالـه   

  .خاصة ولطالبه معاملة عامة

  :النوعيـة في مقابل اإلنجاز -

. " النسبية" فالفرد حين يقوم بعملية تقييم لذاته أو تقييم ألحد مقربيه يوصف بتقييم الغزو   

  .في حين تقييم اآلخرين يكون حسب قدراتهم وأدائهم وإنجازهم كتقييم األستاذ لطالبه

  :التخـصص في مقابل االنتشار -

محددة ويتم ذلك عـن  فقد يرتبط الفرد الفاعل باآلخرين عن طريق شغله لمكانة معينة أو   

، كما أن للفرد عالقـات مفتوحـة   " المتخصصة" طريق وجود عدد من القواعد المحددة 

   .)1( وتلقائية، عالقة الفرد بأسرته وأقربائه وأصدقائه

  :االتجاه االنتشاري  -2

االتجاه على قضية أساسية وهي  هذايعد من أكثر االتجاهات النظرية األكثر انتشارا،ويقوم 

أن التفريق و التميز بين المجتمعات المتقدمة والنامية يعتمد على مؤشرات كمية وكيفيـة،  

يز بين الدول المتقدمة والـدول  يوتعد هذه المؤشرات بمثابة محكات من خاللها يمكن التم

  .المتخلفة
                                                             

 .40-39،ص ص 2005الجامعية، بيروت، المعرفة  راالجتماع، داعلم  فيالنظرية : الرحمانعبد اهللا محمد عبد  -) 1 (



 

64 

 من المنطور السوسيولوجي ةـويـة التنمـالسياس ...............:..... الثـانـيالفصــل 

عدل سكان الحضر، عـدد  وتتمثل المؤشرات الكمية في متوسط الدخل، معدالت التعليم م

الخ ، أما المؤشرات الكمية فهي تعبر عن ...توزيع الصحف لاألطباء والمستشفيات، معد

بعض الخصائص والسمات المميزة للتنمية أو التخلف وتتمثل في سوء التغذيـة انتشـار   

البطالة، ضعف البنيان الزراعي والصناعي ، التبعية االقتصادية والسياسة نقـص رؤوس  

 ايـد، التفـاوت الطبقـي،   األموال، انخفاض المستوى الصحي و النمـو السـكاني المتز  

  .)1(...العمومية

ومنه عملية التنمية حسب هذا االتجاه هي نتاج النتشار القيم السائدة في الغرب وتتم عملية 

التحديث وفقا لهذا المدخل عبر مستويين، األول عبر تدفقات قيمية ومادية من بيئة خارجية 

وازية تتم داخل المجتمـع المتخلـف   باتجاه المجتمع النامي أوال، وثانيا عبر عملية تدفق م

   .)2(ذاته 

وينضوي تحت لواء هذا االتجاه مجموعة من العلماء الذين صاغوا نماذج تنمويـة تبـرز   

تالكوت بارسوتز، هوسيلتز، " ،التغيرات البنائية المستهدفة من وراء التنمية، ومن أبرزهم

  ."سميلر" و "هوسيلتز " وسيتم التركيز على نماذج كل من  ،.. " وسيمور ليست

  :نموذج هوسيلتر  -

فـي العموميـة،    لأن المجتمعات المتقدمة هي التي تشهد متغيرات تتمث "هوسيلتز " يرى 

وتخصيص الدور في مقابـل خصـائص تتميـز بهـا     ) االنجاز ( والتوجيه نحو األداء 

  .وتشتت الدور) النسبية ( المجتمعات المتخلفة الخصوصية، العزو 

لهذا الرأي فانه على الدول المتخلفة لتحقيق التنميـة ال بـد أن تكتسـب األنمـاط     وطبقا 

  .والمتغيرات السائدة في المجتمعات المتقدمة وتتخلى عن األنماط السائدة فيها

  
                                                             

 .130كمال التابعي، مرجع سابق،ص  -) 1 (
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  :نموذج نيل سميلر  -

أن التنمية تعني التباين البنائي والتكامل، كما أنها تعني التحول في بعـض  " سميلر" يرى 

  ...متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا ، السكان الزراعة و األسرة والدين 

ففي مجال التكنولوجيا يمر المجتمع النامي بعملية التغير من األساليب التقليدية ويتجه نحو 

  .تطبيق المعرفة العلمية والتقنية

التجاري للسـلع  وفي مجال الزراعة، يتم االنتقال من اإلنتاج الغذائي الذاتي إلى اإلنتاج  

  .الزراعية

وفي مجال الصناعة ينتقل المجتمع النامي من استخدام الطاقة النباتيـة والحيوانيـة إلـى    

التصنيع في حد ذاته، أما في مجال البيئة ينتقل المجتمع النامي من القرية والريـف إلـى   

   .)1( التركيز في المدن

أنه ال يخلو مـن نقـائص وسـلبيات،     عموما فرغم االيجابيات التي قدمها هذا االتجاه إال

فبعض المؤشرات الكمية يمكن االستدالل بها غير أنه ينبغي التعامل معها بحيطة وحـذر،  

فهي أحيانا ال تعبر عن الواقع فعلى سبيل المثال عند األخذ بمؤشر متوسط الدخل الفردي 

تفعا فـي بلـد   كمؤشر دال على تقدم المجتمع فهو قاصر وال يعكس الحقيقة، فقد يكون مر

ولكن بالرغم من ذلك ال يمكن اعتبار هذا البلـد متقـدما،    ،)كبلدان منطقة الخليج ( معين 

ولذا ال بد من االعتماد مجموعة متكاملة مـن المؤشـرات الكميـة والكيفيـة ، كمـا أن      

قاصرة عن التميز الحقيقـي   "سميلر" و  "هوسيلتز " المؤشرات والمتغيرات التي صاغها 

ين المجتمعات المتخلفة والمتقدمة فهي تصورات عامة ال تطبـق علـى كافـة    والفعلي ب

المجتمعات والخطأ الذي وقع فيه هذا االتجاه كغيره من أصحاب نظرية التحديث، إهمالـه  

  .واستبعاده  عند دراسة قضية التنمية عن السياق البنائي والتاريخي للمجتمعات المتخلفة

النسبية الثقافيـة فهـذه النمـاذج ال تصـلح لكـل      هذا من جهة ومن جهة أخرى أغفلت 

  .و الثقافات المجتمعات واألزمنة
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ألنه في الواقع أن هناك مجتمعات متباينة، حتى داخل المجتمع الواحد تختلف ظروفـه و  

  .أوضاعه االجتماعية و االقتصادية والسياسية

  :الحديث االتجاه النفسي -3

بعض العوامل النفسية الثقافية في عملية التنمية  " Machlelland –رونالد ماكليالند " حدد 

والتحديث من خالل مفهوم الحاجة إلى االنجاز على أساس أن هناك ارتباط بين الدرجـة  

التي وصلت إليها الدافعية على انجاز في الثقافة وبين مستوى و معدالت التنمية في فتـرة  

لقول بأن القـيم والـدوافع و القـوى    إلى ا "بماكليالند " تاريخية معينة حيث وصل األمر 

  .النفسية هي التي تحدد معدل التنمية االقتصادية واالجتماعية

الدافعة إلى التنميـة   أن القيم" ماكليالند " فيرى عكس من"  Lernner -دانييل ليرنر" أما 

والمؤدية إلى التحديث تتمثل في قيم االستغراق واالنـدماج والمشـاركة فـي العمليـات     

االجتماعية و االقتصادية و السياسية و االنتقال من حالة القيم التي تؤكد القبـول السـلبي   

لمكانة المرء في المجتمع إلى تلك القيم التي تدعو إلى الطموح والمشاركة االيجابية فـي  

  .العملية االجتماعية، مما يؤدي إلى تغير في سمات الشخصية

  .)1(يعد أساسيا وهو السمة الرئيسية للتحديث  يأن الحراك السيكولوج "ليرنر" ويرى 

فيرى أن الشخصية النمطية التي تتميز بها المجتمعـات التقليديـة    " Hagen -جنيه" أما 

أن متطلبات التحول إلـى التنميـة    هيجن هي شخصية تسلطية وغير خالقة ، ومنه يؤكد 

تتمثل في اإلبداع ونشره، ثم تدعيم اتجاهات معنية  نحو العمل الفنـي واليـدوي، حيـث    

التجديد أو االستحداث في مجـال  هيجن  تصب الطاقات اإلبداعية بعد ذلك بما أطلق عليه 

  .تكنولوجيا اإلنتاج
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داها  أن المستوى الفعال والراقـي  يلتقيان في نقطة مؤ" ماكليالند " و" جن يه" ومنه فان 

 ذلك أن الشخصية اإلبداعية، من اإلبداع يمثل الشرط األساسي إلحداث التنمية االقتصادية

   .)1(التي تتميز بتوافر  الحاجة إلى االنجاز ، والقوة واالستقالل والنظام واالنتظام  هي 

الذي ذهب إلى أن التنمية االقتصادية تسـتند    شومبيترومن أقطاب هذا االتجاه أيضا نجد 

إلى دعامتين أساسيتين هما المنظم  واالختراعات والتجديدات التي يقوم بها ، ومن هـذا  

االقتصاديين إلى أهمية  المنظم في إيجاد التصنيع فـي الغـرب،    هالمنطق فلقد أثار  انتبا

ليس مجرد الحصول على الـربح  فالمنظمين في رأيه رجال ينتهجوا االبتكار والتجديد، و

فقط نتيجة  وجود قوى و دوافع سيكولوجية كامنة في شخصيتهم، بمعنى أن القوة الدافعة 

تكمن في العمل الخالق الذي يقوم به المنظم، فهو أساس عمليـة   "يتر بشوم" للتنمية عند 

الرأسمالية بمثابة البيئة المادية الثقافية التـي   "يتر بشوم" التنمية، ومن جهة أخرى اعتبر 

   .)2( تحدد إمكانيات التجديد واالبتكار وبالتالي التنمية االقتصادية

ومنه فحسب أصحاب هذا االتجاه تتوقف عملية التغيير في المجتمع على طبيعة األفـراد  

رتبط بخصـائص  أنفسهم من حيث استعداداتهم واستجاباتهم لقبول أو رفض التغيير وهذا ي

  .إلـخ... الشخصية، واالتجاهات والمعتقدات السائدة و أسلوب التنشئة ودرجة الوعي 

 رفـي إبـراز دو  "  Rogers -روجـرز " وفي هذا المجال نجد  أيضا اإلسهام الذي قدمه 

وسيط التغيير في عملية التنمية وبخاصة في التغيير السيكولوجي الالزم لتبني التجديدات، 

  : وتتضمن هذه العملية خمس مراحل 

 .الوعي .1

 .المصلحة .2

 .التقييم .3

 .االختيار .4
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 التبني .5

   .)1(يرى أن غياب  الوعي والدافع من أهم معوقات قبول التغيير 

في عملية التنمية، غير أن هذه النظريـات   ةالسيكولوجينكر احد أهمية العوامل يعموما ال 

تعتمد على مجموعة من المتغيرات النفسية دون وضع اعتبار لألبعاد التاريخية هذا مـن  

جهة ومن جهة ثانية فان التنمية تكون نتيجـة  تـداخل عمليـات التغييـر االقتصـادي      

  .نهاواالجتماعي والسياسي والقيمي وما العامل النفسي إال جزء م

  :االتجاه التطوري المحدث -4

 19ترجع أصول هذا االتجاه إلى النظريات التطورية الكالسيكية التي ظهرت في القرن  

ميالدي التي استعارت مفهوم التطور من العلوم البيولوجيـة وطبقتـه علـى التحـوالت     

أعمال كـل  المستمرة التي يمر بها المجتمع اإلنساني و تتمثل هذه النظريات التطورية في 

ــويس فمــري" مــن  ــو" ، " مورجــان"  "ل ترجــو " ،"جــان جــاك روســو"  ،"فيك

  .الخ......."كوندرسيه

كما أعاد بعض المفكرين االجتماعيين إحياء فكرة المراحل التطوريـة التـي تمـر بهـا     

  . المجتمعات محاولين االستفادة منها في دراسة التنمية

إن أتباع االتجاه التطوري المحدث حاولوا تحديد المراحل المختلفة للتنمية التي يمكـن أن  

تمر بها الدول النامية، و هذا التحديد نابع من استقرار مراحل النمو االقتصادي التي مرت 

بها الدول المتقدمة، و في هذا اإلطار قدمت الكثير من النماذج النظرية التي حاولت بنـاء  

عن المراحل التطورية التي يمكن أن تشكلها الدول المتخلفة لتصل إلى التقـدم،   تصورات

اللذان قامـا بتقسـيم مراحـل تطـور      "والت روستو" و  " بارسونز" من أهمها نموذج 

                                                             
   ،1997العالم الثالث،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،التنمية بين النظرية و واقع : مريم أحمد مصطفى  ) 1 (
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إلى ثالثة مراحل و هي مرحلة البدائيـة و   " بارسونز" المجتمعات البشرية ، حيث قسمها 

  .)1( قدمةالمرحلة الوسطية و المرحلة المت

حددها في خمس مراحل حاول من خاللها تقديم بـديل لتطـور المجتمـع     " روستو" أما 

و في  "مراحل النمو االقتصادي"  هاألوربي يخالف التفسير الماركسي، و لخصها في كتاب

  :و هذه المراحل هي  البيان الشيوعي

 ذك الن نيـوتن  قة على عصر نيـوتن و و هي المرحلة الساب: مرحلة المجتمع التقليدي

 فصل بين عالمين، عالم المصادفات و عالم الضبط و التحكم، و تتميـز هـذه المرحلـة   

بانخفاض اإلنتاجية و غلبة اإلنتاج الزراعي المرتبط بالنظام االقتصادي باإلضـافة إلـى   

 .سيادة التقاليد الجامدة كالقدرية التي تحول دون تحقيق الحراك االجتماعي

يشهد المجتمع في هذه المرحلة حـدوث تغيـرات عميقـة فـي     : القمرحلة التهيؤ لالنط

قطاعات الصناعة و النقل و المواصالت و الزراعة و التجارة الخارجية و ظهور البنوك 

باإلضافة إلى انتشار التعليم و ظهور مجموعة من األفراد يتسمون بروح اإلقدام و يبـين  

هـذا   إن، غير 18و أن هذه المالمح قد توافرت في أوربا الغربية في أواخر القرن تروس

النشاط يتحرك بوتيرة بطيئة بسبب سيطرة أساليب اإلنتاج التقليدية و انتشار القيم و النظم 

 .فهذه المرحلة تعد من أهم مراحل التطور االقتصادي و هي قصيرة نسبيا، المعوقة

م فيها القضاء على القوى و العقبات التي تقف في طريق التنمية حيث يت :مرحلة االنطالق 

والتي تؤدي من أهم خصائص هذه المرحلة حدوث تغيرات كبيرة في التقنيات المستخدمة 

أن التكنولوجيا هي المحرك الـدافع   " روستو" إلى ارتفاع اإلنتاج الحقيقي للفرد  و اعتبر 

 .المتحدة األمريكية و كندا لالنطالق في كل من بريطانيا و الواليات

يؤكد روستو أن هذه المرحلة تكون بعد مرور ستين عاما مـن بدايـة    : جـمرحلة النض

مرحلة االنطالق، حيث يأخذ المجتمع بالتكنولوجيا و يطبقها في استغالل مـوارده، كمـا   
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و  %10تتميز هذه المرحلة بزيادة اإلنتاجية و ارتفاع حجم االستثمار الذي قدر مـا بـين   

  .من الدخل الوطني حيث تفوق كمية اإلنتاج الزيادة السكانية 20%

و هذه المرحلة األخيرة من مراحل التطور حيث يصل المجتمع : مرحلة االستهالك الوفير

فيه إلى مرحلة النضج في النواحي العلمية و التكنولوجية، كما يرتفـع متوسـط الـدخل    

أن   روستوزيادة االستهالك الترفيهي، و يرى  الفردي مما يتيح لألفراد من االتجاه  نحو

، أمـا  1930و بريطانيـا   1920الواليات المتحدة األمريكية قد دخلت هذه المرحلة عام 

  .)1(1950أوربا الغربية فقد دخلت هذه المرحلة عام 

رغم اإلسهامات الكبيرة التي قدمتها نظرية التحديث و محاولتهـا لفهـم و تحليـل    عموما 

التخلف و التنمية في البلدان النامية، إال أنها خضعت النتقادات عديدة من طـرف  ظاهرة 

المختصين و المهتمين بالفكر التنموي في العالم الثالث و الغربي على السواء و تـم هـذا   

  )2( :النقد عبر محكين

 .بقصد كشف العيوب المعرفية التي تنطوي عليها نظرية التحديث: المحك النظري

 .و المتمثل في النتائج المترتبة عن التطبيقات العملية لهذه النظرية: الواقعيالمحك 

و ما يؤخذ على هذا االتجاه تجاهله و تغافله عن طرح و تناول األبعاد البنائية التاريخيـة  

في فهم قضايا التخلف و التنمية في الدول الناميـة و الواقـع أننـا ال نسـتطيع وضـع      

جتمع ما لم يأخذ بعين االعتبار بناء هـذا المجتمـع و ثقافتـه و    إستراتيجية تنموية ألي م

خصوصيته التاريخية، و هذا ما افقد هذه المؤشرات معانيها و داللتها بابتعادها عن السياق 

  .البنائي و التاريخي للمجتمعات المتخلفة

 تونيز "ئيةإال أنها ليست إال تطويرا لثنا "بارسونز"  رغم أهمية متغيرات النمط التي حددها

 تونيز" ، فالعمومية، االنجاز، الحياد الوجداني و التخصص تقابلها عالقات المجتمع عند "

كمـا أن الخصوصـية النوعيـة     " دوركـايم " و تشكل خصائص مجتمع التضامن عند  "

                                                             
 .132 ص مرجع سابق، : كمال التابعي -) 1 (
 .58 ص، 2006الهادي، بيروت،  ردا, 1نبي، طو التنمية في فكر مالك بن  فالتخل: مسعودالطاهر  -) 2 (
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الوجدانية و االنتشار فهي أنماط لعالقات الجماعة التي تكون خصائص المجتمع المحلـي  

  ." دوركايم" عند   اآلليو مجتمع التضامن   " تونيز" حسب 

تطـور  كان له الفضل استخدامه لهـذه المتغيـرات فـي دراسـة ال     "بارسونز" غير أن 

عموما نجد أن اإلسهامات التي قدمها أصحاب هذا االتجـاه  ، االقتصادي و التغير الثقافي

هذا ال يمنـع مـن   تنطوي على جوانب ايجابية في مجال التنمية و فهم التخلف، غير أن 

  :يـوجود نقائص و سلبيات و المتمثلة فيما يل

حدد هذا االتجاه مؤشرات كمية دالة على التخلف أو التحديث، غير انـه ال يمكـن    - 1

األخذ بها في اغلب األحيان ألنها قد تكون مظللة و ال تعبر عن الواقع فإذا اخذ متوسـط  

قاصر و ال يعبر عن الحقيقة، فكثيـر  هذا المؤشر فالدخل الفردي كمؤشر لتقدم المجتمع، 

من الدور خاصة الخليجية يرتفع متوسط الدخل فيها و لكنها ال تصـنف ضـمن الـدول    

المتقدمة و لذا كان البد من االعتماد على مجموعة متكاملة من المؤشرات الكمية و الكيفية 

 .التي تميز الدول المتقدمة من الدول المتخلفة

إجراء المقابلة و التمييز التي يجريها علماء االجتماع في الغـرب  فهذا االتجاه يعتمد على 

بين السمات و المميزات األساسية لمجتمعاتهم الغربيـة المتقدمـة و مقابلتهـا بنقيضـها     

من خالل بناء أنماط و نماذج مثالية تقوم على عملية صياغة تصورات تستمد  )1(المتخلف

منهجي يتمثل في تقديم األدوات الالزمة للبحث  من المالحظة المنهجية للواقع لتحقيق هدف

   .)2( و الفهم و التحليل

  كما أدت نظريات التحديث في العالم الثالث إلى تحطيم الهياكل التقليدية التي كانت محافظة 

على التوازن السكاني، مما أدى إلى اختالل العالقات الهيكلية، حيث أن سياسات التنميـة  

فرضت عالقات إنتاجية حديثة على قوى إنتاجية تقليدية مما تسبب في ظواهر خطيـرة،  

                                                             
  ،1997اإلسكندرية،  ، قضايا التغيير والتنمية االجتماعية، دار المعرفة الجامعية : عادل مختار الهواري وآخرون  -) 1 (

 .150 ص      
 . 9 ص، 1981علم اجتماع التنمية ، دار النهضة العربية، بيروت، :  نبيل السمالوطي -) 2 (
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فعلى سبيل المثال فرض الملكية الخاصة في الريف  أدى إلى توفير عدد كبير مـن اليـد   

لريفية، مما دفع إلى الهجرة من الريف نحو المدينة األمـر الـذي   العاملة وتفشي البطالة ا

أدى إلى الضغط على خدمات المدينة دون زيادة في اإلنتاج باإلضافة إلى انتشـار مـدن   

  .)1( الصفيح والتجمعات العشوائية األمر الذي فاقم من مشكالت الفقر في المدينة

الذي نشأت فيه،  عات رأسمالية كالمجتميمكن القول أن النظريات الغربية ما هي إال نظري

عجزت عن تفسير التغير في مجتمعاتها، وحاولت إسقاطها على المجتمعات الناميـة فقـد   

   .)2( تجاهلت البعد التاريخي في تفسيرها للتخلف، كما تفتقد للفهم الشمولي لعملية التنمية

وما فشل السياسات واالستراتيجيات التنموية في الدول النامية في الخـروج مـن أسـر     

التخلف لهو دليل على عجز النظريات الغربية على حل مشكالت العالم الثالث وحتى عن 

  . مشكالتها 

  :والتنمية يةماركسالنظرية ال

التنميـة  فظهور النظام الرأسمالي نموذج لعملية التنمية ، ل " ماركس" تعد معالجة 

ماركس هي التحول االجتماعي الذي تعمق بنشأة وانتشار النموذج الرأسـمالي فـي    عند

  د ـة عنـة التنميـاإلنتاج الذي تعمق بنشأة وانتشار النموذج الرأسمالي في اإلنتاج وعملي

ها عن طريق استغالل العمـال ويسـعى   لم تكن اقتصادية فقط بل تستمد قوت  "ماركس " 

الرأسماليين نحو تطوير عمليات التكنولوجيا اإلنتاجية مما يؤدي إلى توسع السوق الدولية 

  .والمجتمع المتحضر

وعلى أساس ملكية وسائل اإلنتاج ينقسم المجتمـع إلـى طبقتـين وهـي الطبقـة        

  لتي ال تملك سوى قوة العمل، البرجوازية التي تتركز الثروة بيدها، وطبقة البروليتاريا ا

                                                             
  ،2005دار األمين للنشر و التوزيع، مصر ، ،)دراسة حالة مصر(السكان والتنمية : وداد مرقس و آخرون  -) 1 (

 .25ص      

 . 47ص  مرجع سابق،: مريم أحمد مصطفى  -) 2 (
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وهنا يظهر الصراع بين الطبقتين ويعد هذا الصراع أساس التغير للدفاع والتنمية، نتيجـة  

لوعي أفراد الطبقة العامة بوضعهم الطبقة تعمل هذه األخيـرة علـى تحطـيم األسـس     

  .الرأسمالية ويتم ذلك عن طريق الثورة

ملة بدأت في أوروبا ثم تسود العالم وذلك أن التنمية العاملة شا "ماركس " واعتبر   

من خالل انتشار الثقافة البرجوازية ويذهب إلى أن ما حدث في الهند يمثل ثورة حقيقيـة،  

أسـس ودعـائم    هحيث قضى االنجليز على أسس المجتمع األسيوي التقليدي وأرسو مكان

  .)1(ريالية األولية المجتمع الغربي الحديث، فثورة التحديث انتقلت إلى آسيا بفضل االمب

وهنا نجد اعتراف ماركس بدور الرأسمالية في تحقيق التنمية وتطور المجتمع الرأسـمالي  

تحمل بذور فنائها بفعل قانون الديالكتيك فتطويرهـا لوسـائل اإلنتـاج، وانتشـار     و التي 

فينتج عنه تحطم الرأسمالية ويقوم علـى أساسـها    يصراع الطبقالاالستغالل يؤدي إلى 

  .النظام الشيوعي

االمبريالية ، فهـي تمثـل    أما لينين الذي يعد من الشيوعيين األساسيين الذي تناول مفهوم

عن طريق إدماج البنك  ااالحتكار في الرأسمالية وهي امتداد لها وتتكون االمبريالية أساس

تحكمه البنـوك ويسـيره رجـال    " أس المال النقديمع الرأس المال الصناعي، ليكون ر

   .)2("الصناعة 

ومن الطرق المهمة لتثبيت وإدامة معدل الربح يتم نشر الرأسمالية المتطـورة مـا   

وراء البحار إلى دول العالم الثالث وهذه االمبريالية تسمح بالسيطرة على السوق العالميـة  

الحصول على مـواد أوليـة رخيصـة،     إلى جانبوالحصول على عمل أجنبي رخيص 

من مالها إلى مستعمراتها تجميع وتركيز المال عن طريق المؤسسـات   اوبتصديرها جزء

  .المالية الكبرى والتي بسطت نفوذها في المنطقة

                                                             
 .36-34السيد حسنى، مرجع سابق،  ص ص  -) 1 (

  ، دار الصفاء للنشر 1محمد عيسى برهوم، ط: تـ  ،علم اجتماع التنمية والتحديث: ديفيد هاريسون -) 2 (

 . 101ص ،1998عمان،  والتوزيع،      
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" إذا فاالستعمار عند لينين يعد نتيجة من نتائج الرأسـمالية االحتكاريـة، ومثـل    

لينين نفس الموقف بأن التوسع في الدول المختلفة يعمل على تقدمها رغم ما  ىتبن "ماركس

  .يحدث من سلب واستغالل لهما ولمواردها

 وأن نقص التنمية انعكس على تأثير الغير متسـاوي للتغلغـل الرأسـمالي إال أن   

حين قدم لهما نقدا، فاعتبر االستعمار للرأسمالية خطأ فاالستعمار اختفى، في  "ركسبورو "

بقيت الشركات االحتكارية، باإلضافة إلى أن المقدار الكبير من رأس المـال لـم يـذهب    

للمستعمرات الجديدة إفريقيا و آسيا، وإنما توجه إلى المستوطنات البيض في نيوزيالنـدا  

   .)1(واستراليا 

كما أن شكل االستعمار القديم قد تغير و أخذ أشكال أخرى تساير هـذا العصـر،   

  .لية من ميزاتها المرونة، فهي كل مرة تخرج بلون معينفالرأسما

بالرغم من اإلسهام الذي قدمته الماركسية في تحليل وفهم قضايا التخلف والتنميـة لـدول   

العالم الثالث، وتأكيدها على أن التخلف ليس حالة متجذرة في هذه الشعوب مـع إمكانيـة   

  :القضاء عليه، فقد وجهت لها عدة انتقادات منها 

افتقاد التحليل الماركسي فيها يخص التنمية الرأسمالية لألساس المقارن، الـذي يعـد    -

 .)2(مجتمعات معينة دون غيرها ل تهفي نظرية التنمية، وذلك القتصار دراس اأساس

في شرك حتمية التحديث التي ينادي بها الفكر الرأسـمالي وذلـك    "ماركس " وقوع  -

 .ث التنميةودبإعطائه للرأسمالية دورا هاما في ح

كما نالحظ أن تنبأ ماركس بقيام المجتمع الشيوعي لم يتحقق، ولم تسقط الرأسمالية بل  -

 .ازدادت قوة واستفادت من االنتقادات الموجهة لها خاصة من طرف الماركسية

الثورات الشيوعية قد حدثت في بلدان شبه  إننجد التحول الحتمي إلى االشتراكية فكما أن 

رأسمالية، و لكنها لم تحدث في أكثر البلدان الرأسمالية مثل انجلترا و ألمانيا و حتى فـي  
                                                             

   ةالمعرف رعبد الهادي والى، السيد عبد الحكيم الزيات، دا :، ت اجتماع التنمية علم :أندر و وبستر ) 1 (

 .112-101ص ص ، 1995اإلسكندرية، الجامعية،       

 .210ص  مرجع سابق، :مريم أحمد مصطفى ) 2 (
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البالد التي حدثت فيها ثورات اشتراكية مثل الصين و الفيتنام يملك الشيوعيون القوة كنتائج 

حين  الذين كانت قوتهم مسـتندة إلـى   للثورة الماركسية اللينينية، بل بفضل عصيان الفال

   .)1( المعايير القديمة للوطنية و نفس الشيء في يوغسالفيا

  :نظريـات التبعيـة - 

ظهرت التبعية كرد فعل للمصطلحات التي صاغتها النظريات الغربيـة للتنميـة كـالنمو    

والتحديث وكنتيجة لظهور العديد من المشكالت المرتبطة بـالتوتر السياسـي وانتشـار    

الديكتاتوريات العسكرية والبطالة في أغلب دول العالم الثالث، جاءت مدرسة التبعية فـي  

اهتماماتها وأفكارها على إبراز المشكالت التي أفرزها النظـام  أمريكا الالتينية تركز كل 

حيث أكد على أن النسـق الرأسـمالي   "  Frank" الرأسمالي ومن ابرز ممثلي هذا االتجاه 

أسهم في إحداث التنمية في مناطق والتخلف في مناطق أخرى نتيجة اسـتغالل العواصـم   

خلفة، وال متقدمة لكن بمجـرد إدماجهـا   يرى أن أمريكا الالتينية لم تكن مت ولألطراف ، 

العنيف على يد االستعمار في النظام الرأسمالي العالمي أصبحت متخلفة جداً في الوقـت  

  .الذي تقدم فيه الغزو الرأسمالي

لنفس الفكرة حين أكد على أن اقتصاد دولة مـا مشـروط    "Santos  -سانتو" كما أشار 

عندما تطـرق لمفهـوم    "سمير أمين " ا أكده بإشباع وتطور اقتصاد دولة أخرى،وهذا م

التبادل الالمتكافى بين المراكز واألطراف عموما اشتملت صياغات مدرسة التبعية علـى  

فالتنمية عند مدرسة التبعية تتمثل فـي  ( مصطلحات جديدة كدول الهامش  والدول التابعة 

   .)2(تحطيم هيمنة النسق الراسمالى 

المفكرين االقتصاديين فـي أمريكـا الالتينيـة، مـنهم      دظهرت نظريات التبعية عن كما

الذي وضع نظريـة القلـب   "  Raoul Brebche -راؤول بربش "االقتصادي األرجنتيني 

النظام االقتصادي العـالمي بالمجموعـة الشمسـية، حيـث      " بريبش" والنجوم، ويشبه 

                                                             
 .62 ص مرجع سابق،: عبد الرحمان تمام أبو كريشة -) 1 (

 .31ص  مرجع سابق،: إحسان حفظي -) 2 (



 

76 

 من المنطور السوسيولوجي ةـويـة التنمـالسياس ...............:..... الثـانـيالفصــل 

المركز الرأسمالي، فكلما ازدادت قـوة المركـز   األطراف والتخوم يدور حول القلب أو 

  .الرأسمالي انجذبت إليه األطراف

في النظام الرأسمالي بين طبقتين، الرأسمالية في القلب وهـي مبدعـة     " بريبش" ويميز  

 ومدخرة،أما الطبقة األخرى فتمثل األطراف، فهي تابعة ومقلدة للغرب ومستهلكة ومترفة

)1(.   

فيرى أن نمو الصناعة والزراعـة   " Immanuel Wallensteinيما نويل والرستين ا" أما   

في أوروبا كان بسبب نهبها لخيرات أمريكا الالتينية التي حرمت من مواردهـا وفـرص   

الذي يرى أن اقتصـاديات العـالم    " أوسفا لدوسينكل" النمو فيها، ويتطابق هذا مع رأي 

د االستعمار الرأسمالي، حيث فـرض االسـتعمار   مصالح اقتصا ةالثالث قد وجهت لخدم

والتقسيم الدولي للعمل بتخصيص العالم الثالث فـي إنتـاج وتصـدير المـواد األوليـة      

والمحاصيل الزراعية خاصة النقدية منها كالقطن والبن وقصب السكر وغيرها، في حين 

الم الثالث من جديد، يحولها المركز الرأسمالي إلى مواد مصنعة، ويعيد بيعها إلى بلدان الع

  .ولكن بأسعار مرتفعة جداً

  :وبناءاً على ما سبق نجد أن نظرية التبعية تركز وتتفق على ما يلي  

 .أن تطور الرأسمالية تسبب في تخلف دول العالم الثالث -

أن نهب موارد واقتصاديات العالم الثالث من خالل االستعمار كان السبب المباشر في  -

 .المركز الرأسماليتراكم الرأسمال في 

 .أن االستعمار هو سبب تخلف شعوب العالم الثالث -

أن الدول الرأسمالية قد تطورت وتقدمت على حساب تخلف الدول النامية التي نهبـت   -

 .خيراتها

التقسيم الدولي للعمل المفروض من طرف القوى الرأسمالية والـذي أدى إلـى التبـادل     - 

 .عالم الثالثالالمتكافئ بين القوى الرأسمالية وال

 
                                                             

 .52ص، 1997، الجزائر دار المعرفة، البديل الحضاري ،: رابح لونسي -) 1 (
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  :نظريـات عـدم ارتباط التخلف بظهـور الرأسماليـة - 

فحسب هذه النظرية إن االستعمار وظهور الرأسمالية لم يكن سبباً في تخلف دول العـالم    

الثالث، والسبب أنه إذا كانت هذه الدول قوية ومتقدمة لما وقعت بسهولة في يد االستعمار، 

اب الحقيقية للتخلف في دول العالم الثالث بصفة عامة وبالتالي يسعى في البحث عن األسب

  .والمجتمعات العربية واإلسالمية بصفة خاصة

ومحمـد سـعيد    "التطور الال متكـافئ   "بنظرية  ينومن أهم رواد هذه النظرية سمير أم  

بنظريته حول تخلف المشكالت االجتماعية في الوطن العربي  ما قبل االستعمار ومالـك  

  .التركيز على طروحات سمير أمين ملالستعمار وسيتالقابلية  نظريةبن نبي صاحب 

  :أمين رمتكافئ لسمينظرية التطـور الال - 

أحد رواد نظرية التبعية في الوطن العربي، فيـرى   " سمير أمين" يعد المفكر الماركسي   

أن النمو االقتصادي ال يتم بإتباع النموذج الرأسمالي الغربي ألن أي اندماج مـع النظـام   

ويبنـي طرحـه علـى     ،  الرأسمالي يؤدي إلى تكريس التخلف وتعميقه في العالم الثالث

قـة الرأسـمالية فـي المركـز     العالقة بين رأسمالية المركز ورأسمالية األطراف ، فالطب

متمركزة حول الذات وتستخدم عالقاتها الخارجية لخدمة مصالحها وأوطانها، أما الطبقـة  

الرأسمالية في األطراف فهي طبقة تابعة تعمل لصالح المركز الرأسمالي، ويـرى سـمير   

 أمين بضرورة إتباع األطراف للنموذج االشتراكي وتجاوزها الرأسمالية كحل للتخلص من

  .تخلفها

وقد انطلق سمير أمين محاوال تجاوز نظرية التبعية التي ظهرت في أمريكا الالتينية، من   

خالل تفسيره النتقال أوروبا الرأسمالية رغم تخلفها عن العالم العربي واإلسـالمي فـي   

كان في ذلك الوقت يمثل النظام العالمي كان يسوده نمـط اإلنتـاج    ينالقرون الوسطى ح

لذي كان من المستحيل حسب رأيه االنتقال إلى النظام الرأسمالي بعكس نمـط  ألخراجي ا

اإلنتاج اإلقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا والذي كان يمثل طرف النظام العالمي، ممـا  

سهل عليه االنتقال إلى نمط اإلنتاج الرأسمالي وتجاوز النظام ألخراجي الذي كان سائداً في 

  .العالم اإلسالمي
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من وجهة نظر سمير أمين أن نمط اإلنتاج الخارجي لم يقف عقبة أمـام التحـول إلـى    و  

الرأسمالية الصناعية، بل أنتج أيديولوجية تتمثل في اإلسالم والهندوسية والكونفوشيوسـية  

وغيرها التي عرفت ظهور العالقات الرأسمالية، فهذه اإليديولوجية تسلب حرية اإلنسـان  

  .)1(رجة لها، فتعمل بالنسبة لها كقوانين الطبيعة وتخضعه لفعل قوانين خا

منطلقاًَ في ذلك من نظرته الماركسية التي ترى أن األفكار واأليـديولوجيات هـي نتـاج      

األوضاع االقتصادية، وكل نمط إنتاج سائد يولد أيديولوجية مبررة لألوضاع االقتصـادية  

التي تنطلق  "التطور الالمتكافئ "نظريته  "سمير أمين" وبناء على ما سبق يضع ، السائدة

من قاعدة أن تغير أي نظام اقتصادي عالمي نحو األفضل ال يتم انطالقـاً مـن مركـزه    

  .المتقدم بل من محيطه وأطرافه المتخلفة

فقد كان يتوقع في بداية السبعينات أن العالم سينتقل مـن   "سمير أمين" وبناء على طرح   

ى نظام اشتراكي عالمي ألن برجوازية المركز تستغل البروليتاريا نظام رأسمالي عالمي إل

وأن تكوين النظام العالمي كما هو عليه اآلن لم يساعد فقط على نمو تيارات , في كل مكان

اشتراكية في المحيط،، ولكن أدى إلى تحول النواة الرئيسية للقوى االشتراكية من المركز 

ت في اتجاه اشتراكي لم تضع ثغره إال في محيط النظـام،  إلى المحيط، فالواقع أن التحوال

ونكران ذلك يعني نكران تغيرات النظام على المستوى العالمي، ويعني نكران وجود نظام 

  .عالمي في النهاية

للفترة ما قبل الرأسمالية ومقارنة بين ما اسماه نمط اإلنتـاج   "سمير أمين" يبدو من تحليل   

التطـور الـال    "اإلنتاج اإلقطاعي في أوروبا ليضع قانونـه   ألخراجي في الشرق ونمط

ويبني على أساسه استنتاجاته بسيادة النظام االشتراكي الذي يسـود العـالم بعـد     "متكافئ

انهيار الرأسمالية، وأن عملية االنتقال تنطلق من العالم الثالث بصـفته أطـراف النظـام    

  .الرأسمالي العالمي

                                                             
  دار المجتمعات، بيروت،  ) رؤية نقدية (عالقة التاريخ الرأسمالي بالفكر اإليديولوجي العربي  :سمير أمين -) 1 (

 .57-53 ص ، ص1983      
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كان منبهراً في السبعينات بمدى تبني الكثير من أنظمة العالم الثالـث   "سمير أمين" ولعلَّ   

غير انه تناسى الظروف التي دعت بعض بلدان العالم الثالث إلى تبنـي  ،للنظام االشتراكي

النظام االشتراكي والمتمثل في ارتباط الرأسمالية باالستعمار ومحاولة هذه البلدان االستناد 

  .واجهة الغربعلى االتحاد السوفيتي لم

ولم يستطع أمين التنبؤ بمصير االشتراكية وانهيارها في العالم وعجزها عن إخراج العالم   

الثالث من حالة التخلف التي يتخبط فيها، وانهيار االشتراكية نتاج أوروبي جاءت كرد فعل 

مثلمـا  على الرأسمالية ذاتها، فاالشتراكية أيديولوجية أوروبية خاصة بطبقة البروليتاريـا  

  .كانت الرأسمالية إيديولوجية البرجوازية

  : ةـاذج  التنميـنم -6

  :وهيتجارب التنمية التي مرت بها الدول المتقدمة إلى أربعة نماذج  تنقسم

  :نموذج التنمية التلقائية  - 1

يقوم األفراد بالدور الرئيسي بالتعاون مع الدولة وقد طبق هذا النموذج في كل من انجلترا 

  في القرن التاسع عشر وألمانيا  األمريكيةوفرنسا في القرن الثامن عشر والواليات المتحدة 

  .)1(في الربع األخير من القرن التاسع عشر

  :يليوقد ساعد على نجاح عملية التنمية في هذه الدول عدة عوامل والمتمثلة فيما 

  :التلقائيةميكانيكية التنمية  -أ

الحركية التي تمت بها عملية التنمية حيث أن التنمية تحققـت فـي فتـرة    و المقصود بها 

التأثير األكبر زمنية حدثت فيها مجموعة من الثورات أهمها الثورة الصناعية التي كان لها 

الدول األوربية الكبرى مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا إلى ا في درجة التقدم الذي وصلت له

                                                             
  ، 1998 الدمام، التوزيع، و مكتبة المتنبي للطباعة و النشر دراسات في التنمية االقتصادية، :عاطف السيد -) 1 (

 .171ص      
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غير أن هذه العوامل ما كان لها أن تتحـرك  ، جانب الثورة الزراعية، وثورة المواصالت

أي بقوة منبثقة من داخلها، أي كانت عبارة عن متغيرات اقتصادية تتغير تلقائيا دون تدخل 

  .)1(عوامل أخرى خارجة 

قام بالتنمية وتحكم فـي هـذه    نبل كان الفضل في تحريكها على هذا النحو يرجع إلى م

  .العوامل

  :القائمون بالتنمية  -ب

قام األفراد بدور رئيسي في قيادة عملية التنمية إلى جانب الدور المهم الـذي قامـت بـه    

قامت على أكتافهم عملية التنمية فسـيادة روح  الدولة، ونقصد باألفراد الرأسماليين الذين 

الرأسمالية في رجال التجارة في القرن الثامن عشر دفعتهم إلى التحـول إلـى منظمـين    

ـ الالزمة حيث ت) اآلالت ( صناعيين باحثين عن المواد األولية والماكينات  ول العمـال  ح

اج فيـه وبالتـالي   تركز الصناعي واالنـدم الالحرفيين إلى عمال صناعيين مشجعين على 

  .سيطروا على عدة صناعات والتي كانت فيما بعد سببا في إحداث التنمية االقتصادية

وفي نفس الوقت ظهرت نفس الروح الرأسمالية لدى الفالحين والمزارعين الذين تحولـوا  

إمكانيات مادية وفنية وتنسيق  ه منتتطلب بما غير أن عملية التنمية، زراعيين ينإلى منظم

  .مكن أن تتم من خالل األفراد بمفردهم دون تدخل من طرف الدولة لتحقيق التنميةال ي

ففي انجلترا مثال رغم ما كان ينظر إلى الدولة تحت أفكار آدم سميث على أنها ال تصـلح  

أن تكون  منظما مثاليا وأنها يجب بالتالي أال تتدخل في الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

م في التنمية حيث أنها تدخلت في حماية وتشجيع الحريـة التجاريـة   نجدها قامت بدور ها

  .والتبادل التجاري الدولي الذي أدى دورا هاما في عملية التنمية

أما في ألمانيا وفرنسا، فنجد الدولة قد قامت بدور أكثر فاعلية في مجال التنمية في مجـال  

ت القيود على الملكية الزراعية الزراعة نمت التنمية على أساس من قوانين ومراسيم أزال

                                                             
 . 178 ص نفس المرجع، -) 1 (
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وعلى تنوع المحاصيل كما قامت بإدخال محصوالت زراعية جديدة رفعت كثيـرا مـن   

  .اإلنتاجية الزراعية، وفي مجال الصناعة كان تدخل الدولة أكثر وضوحا

ففي فرنسا مثال كان الملك يشجع باإلعانات من التجار من يريد إقامة منشآت صـناعية،  

القوانين واإلجراءات الالزمة بتوفر األيدي العاملة وحماية الصناعات بصفة كما صدرت 

   .)1(عامة كما قامت الدولة أيضا بتنمية التعليم الفني

كمـا قامـت    " معهد جورب" بحاث الفنية والعملية لألوفي ألمانيا أنشأت الحكومة معهدا 

الحكومة بتطبيق الطرق الفنية الحديثة التي ثبت نجاحها في انجلترا، كما أقامـت االتحـاد   

مما أوجد سوقا صالحة لتنمية الصناعات باإلضافة إلى السـكك   "لفرين  رزو "الجمركي 

الحديدة التي أولتها الحكومة اهتماما كبيرا كان لها أثرها في إنجاح عمليـة التنميـة فـي    

  .ياألمان

هذا عن الذين قاموا بالتنمية في هذا النموذج، حيث يتضح كيف تكاتف كل مـن األفـراد   

أما العامـل األخيـر للتنميـة    ، والدولة في إيجاد ميكانيكية التنمية ودفع عجلتها إلى األمام

   .يتمثل في التمويل

  :تمويل التنمية في النموذج التلقائي  -جـ

مراحل التي مرت بها ففي القرن السابع عشر كـان  اختلفت طرق تمويل التنمية حسب ال

التمويل يتم بطرق مختلفة ففي انجلترا كان كبار المالك العقاريون يقترضون من البنـوك  

المحلية أما االستثمار الصناعي فكان يمول عن طريق رؤوس األموال المتراكمـة لـدى   

لتـالي زادت معهـا   التجار وأصحاب رؤوس األموال، مما أدى إلى رفـع اإلنتاجيـة وبا  

  .األرباح

  .تمويل المنشآت الصناعية تتولىهي التي ) الملك ( أما في فرنسا فكانت الدولة 
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أما في القرن التاسع عشر فنجد في انجلترا أن احتياطي المنشآت الصناعية أصبح المصدر 

 األساسي في تمويل التنمية، حيث ظلت اإلنتاجية في زيادة مستمرة مما تمخض عن تحقيق

  .معدل متزايد من التكوين الرأسمالي

أما في فرنسا أصبح دور شركات األموال والبنوك من األدوار الرئيسية في عملية التنمية، 

إذ قام بنك التسليف العقاري بدور فعال كما قامت البنوك التجارية بـدورها فـي تمويـل    

  . المنشآت الصناعية الهامة

لذي تم وفقا لهذا النموذج يمكن أن نصـل إلـى   من خالل هذا العرض للمجهود التنموي ا

  :هامتيـننتيجتين 

إن التنمية وإن كانت قد نمت في إطار من الحرية االقتصادية والمحاوالت الفردية إال  -1

  .فيها فعالالدولة قامت بدور  أن

ومن خالل عرض لعوامل التنمية نالحظ أن الثورة الصناعية لم يكن فـي الواقـع إال    -2

التوسع التجاري كان له األثر العظيم فـي التقـدم    نأ، إال اأكثر تعقيدمظهرا لظاهرة 

الصناعي ، فكان هذا التوسع وما حققه من أرباح يمثل العامل األساسي فـي تحسـين   

وسائل النقل الذي أدى إلى التنوع في اإلنتاج وزيادته ، باإلضافة إلى الثورة الزراعية 

 .وما نتج عنها من رفع اإلنتاجية  

ما نجد أن المتغيرات االقتصادية قد دخلت في عالقات دائرية تحمل بين طياتهـا  عمو - 3

 .عالجا لحلقات الفقر المفزعة التي كانت تحيط بهذه االقتصاديات في هذه الفترة

  : نموذج التنمية المخطط -2

تلعب الدولة في هذا النموذج الدور الرئيسي في عملية التنمية حيث تقوم برسم خطة تعالج 

  .هادبها اقتصا

عملية التنمية في  تقام 1928ويعد االتحاد السوفيتي مثاال لهذا النموذج، حيث طبقته في 

مجموعة من القرارات السياسية االقتصادية التي تجعل مـن   أساساالتحاد السوفيتي على 

التصنيع أداة لتحويل الهيكل االقتصادي للبلد، وقد كانت هذه السياسة تعمل علـى ثالثـة   

   :سأس
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  .االستثماراختيار  -

   .العالقة بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي -

  .الحد من االستهالك -

  :االستثمـارار ـاختي -أوال

حيث كان االختيار يقع على الصناعة وبالخصوص علـى الصـناعات الثقيلـة كمـا أن     

بقية ير وفق خطة لتحقيق هدف معين حتى ولو أدى ذلك إلى إهمال ساالستثمارات كانت ت

تعزل في كل مرة الفرع مـن   بقوله إن الخطة هذه الخطة"كين وسـور "  النواحي ويصف

   .)1( االقتصاد الذي تراه فرعا قياديا يقود االقتصاد كله وراءه

  .هذه االستثمارات وقد كانت الصناعات الثقيلة دائما المحور الذي تدور حوله

  :الصناعي العالقة بين القطاع الزراعي والقطاع  -ثانيا

نمو القطاع الصناعي أثره على الزراعة لتقوم الزراعة بدورها في خدمة الصـناعة  لكان 

  :أهـدافومدها بما تحتاج إليه من مواد وقوى عاملة، فاتخذت السياسة الزراعية ثالث 

  .محاولة زيادة اإلنتاج الزراعي باالستغالل الواسع لألراضي الزراعية ومكانتها -1

 .األيدي العاملة الزراعية لمواجهة متطلبات القطاع الصناعي تحرير المزيد من  -2

 .تخصيص جزء من اإلنتاج الزراعي الغذائي لبيعه في المدن بأسعار منخفضة -3

وعلى هذا كانت الزراعة تابعة تقريبا للصناعة، وهذا ما ساهم إلى حد كبير فـي عمليـة   

  .الحد من االستهالك

  :الحد من االستهالك  -ثالثا

السياسة االقتصادية في هذا النموذج الحد من االستهالك إلعطاء المزيـد مـن   استهدفت 

فرص االستثمار وكان من الممكن تحقيق ذلك عن طريق الضرائب المباشرة أو تخفـيض  

في االتحاد السوفيتي فالدخول منخفضـة    لم تصلحاألجور، والواقع أن كال من الطريقتين 
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لجأ االتحاد السوفيتي إلى الضرائب غير مباشرة  سمح بفرض ضرائب مباشرة وبالتاليت لم

  :ىـالتي أدت إل

  .العمل على التوفيق بين العرض والطلب وتحقيق التوازن بينهما -

 .نقل القوة الشرائية من األفراد إلى الدولة  - 

   : طـعوامل نجاح التنمية في النموذج المخط

األفراد، فالدولة تقوم بتجميع البيانات نجد أن هذه العوامل قامت أساسا على الدولة ثم على 

الخاصة باالقتصاد وتحدد اتجاهات تنمية الوسيلة إلى تحققها في شكل خطة تكون أساسـا  

طويلة األمد، إذ أن التنمية أساسا هي عملية هيكلية وتنقسم إلى خطط متوسـطة األجـل   

  .وأخرى قصيرة كما أن الدولة تأخذ على عاتقها ضمان تنفيذ هذه الخطة

غير أن تنفيذ هذه الخطة يتوقف على األفراد، فهم العنصر المنفذ فأيا كان مجهود الدولـة  

في هذا المجال فلن يكلل بالنجاح إال إذا تحمل األفراد نصيبهم فيه و قاموا به، ولن يتحقق 

تقاء وهذا مـا حـدث   رذلك إال إذا وجدوا الوعي التنموي والرغبة في النمو واال لألفراد

االتحاد السوفيتي، حيث قامت الدولـة بتحديـد االتجاهـات وحجـم اإلنتـاج،       تقريبا في

لتحقيق التوازن االقتصادي بين العرض والطلب مـن   اناضم إشباعه الستهالك ومدى او

وقام األفـراد مـن جهـتهم سـواء      ،) "الجوسيالن " المكتب المركزي للخطة ( خالل 

   .)1(مساعدة الدولة في ذلك كسياسيين أو عمال منتجين أو أفراد مستهلكين ب

  :تقييم تجربة التنمية في نموذج التخطيط 

تبدو تجربة التنمية في االتحاد السوفيتي تجربة ناجحة أدت إلى نتائج معتبرة األمر الـذي  

دفع ببعض الدول المتخلفة وخاصة األفريقية منها إلى تطبيق هذا النموذج، غير أنها باءت 

  .بالفشل فما سبب ذلك؟

زاد من إثبات أن فلسفتها الجديـدة جـديرة بالتحـدي     1917قيام الثورة البلشفية عام بعد 

بـاهرة،    يةفانغلقت على نفسها وحاولت أن تصل إلى أسرع وقت ممكن إلى نتائج مظهر
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غير أن هذا النجاح المظهري قام على حساب اختالالت كبيرة انعكست علـى النـواحي   

  .االقتصادية األخرى

حيث نجد عدم التوازن في توزيع المجهود التنموي بين القطاعات االقتصـادية الثالثـة،   

الصـورة   فيه بينما نجـد حيث كان االهتمام بالقطاع الصناعي وخاصة الصناعات الثقيلة 

  .مختلفة في القطاعات األخرى

ان مركزا أقل القطاعات حظا من اهتمام الدولة، حتى االهتمام البسيط ك هاأما الزراعة نجد

  .أساسا على المحاصيل الصناعية كالقطن والبنجر

بحـوالي سـتة    أما االستثمارات في مجال الزراعة لم يتضاعف رأس المال المستثمر إال

تسـعة و   تالصناعة قد تضـاعف   بينما نجد)  1955 -1913( مرات ونصف في المدة 

ناعي مما تسـبب فـي   عشرين مرة مرة، مما أدى إلى الهجرة الزراعية إلى القطاع الص

  .تخلف هذا القطاع

وفي قطاع الخدمات خاصة قطاع النقل والتوزيع فكانت أكثر القطاعات تخلفا و أقلها حظا 

  .التنمويمن المجهود 

الواقع أن التنمية في هذه التجربة كان مرادف النخفاض مستوى المعيشة حتى وصـل    

ـ     "رى، فنجـد فـي مجلـة    إلى حد المجاعة تحت ضغط الترغيب تـارة والترهيـب أخ

Economist "  بعض المقاربات بين مستوى المعيشة في االتحاد  100/10/1953في العدد

في االتحاد السوفيتي كان  السكرالسوفيتي وبعض الدول الغربية منها، إن نصيب الفرد من 

نصف استهالك الفرد في انجلترا، وكذا نصيب الفرد من اللحوم كـان النصـف بالنسـبة    

كيين، أما بالنسبة للسلع االستهالكية الصناعية فنجد الفرد السوفيتي يخصـه ثالثـة   لألمري

  .أزواج أحذية كل سنتين بينما األمريكي على نفس القدر كل سنة

تميز به التنظيم الصناعي من عيوب كثيرة نجد أن بعضها كان له األثـر   ففضال عما -2

  األكبر

  .ت أدى إلى عرقلة اإلنتاج فتطبيق مبدأ المركزية المطلقة للقرارا -
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أدى قيام الدولة بالدور األساسي في التنمية إلى قيامها بوضع رقابة في تنفيذ خططهـا،   -

  .لإلنتاج قبين مما كلف الدولة مبالغ باهظة تكلفة المرا

كان له انعكاسـات فـي اسـتنزاف المـوارد      الكيفي ممااالهتمام باإلنتاج الكمي ليس  -

  .باإلضافة إلى التكلفة أو مدى مطابقة اإلنتاج لالحتياجات

  :نقد تجربة التنمية في االتحاد السوفيتي 

 .لم تكن التنمية هدفا بحد ذاتها وإنما اتخذت كوسيلة للدعاية السياسية -

لنمو االقتصادي ولكنه سالح التخطيط كوسيلة للتنمية أثبت كفاءته لتحقيق معدل مرتفع ل -

هذا التخطيط من االعتبارات السياسية ويسـتغل كـل اإلمكانـات     حين يتجردذو حدين، 

ووسائل اإلنتاج المتوفرة لتحقيق أهداف التنمية باإلضافة إلى تضافر جهود كل من الدولة 

 .واألفراد

  :النموذج المغلق للتنمية  -3

به من   اقتصاداتفاء الذاتي وأن هذا النموذج يتطلب يتميز هذا النموذج باالعتماد على االك

الموارد ما يستطيع أن ينمى نفسه دون مساعدة خارجية، وأهم مثل بهـذا النمـوذج مـن    

مثل اليابان مثال فريدا في التنميـة إذ خـاف   تالتنمية اليابان في القرن التاسع عشر، حيث 

 هملي اسـتطاعوا أن يحققـوا تـأمين   قادتها أن يقعوا تحت السيطرة المالية األجنبية وبتـا 

  .باستخدام مواردهم الخاصة

حاجاتها في عملية  تستمد منهاحيث كانت اليابان تمتلك ثالث مجموعات من الموارد التي 

  .التنمية

 .قروض داخلية التي قامت بالدور األساسي في التمويل -

السياسة كوسيلة للتمويل هذه في البداية اإلصدار النقدي الورقي، حيث انتهجت اليابان  -

 .في البداية ثم بعدها إنشاء البنوك التي حلت محل النقود الورقية

الحصيلة الضريبة التي لعبت دورا في الناحية التمويلية حيث حققت أهـدافا أخـرى     -

 :تتمثل في 
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 .العمل على تسويق المحصوالت الزراعية التي كانت إما أن تستهلك محليا أو تخزن -

 تشجيع تجميع االستغالالت الزراعية بالعمل على ضم المساحات الصغيرة التي ال  -

 .يستطيع أصحابها تسديد ضرائبها، مما أدى إلى زيادة اإلنتاجية -

 .الدفع بالهجرة الزراعية للتنمية الصناعية -

لمواجهة التدفقات المالية، كما عملت  حقيقيةأدت كل هذه العوامل إلى زيادة التدفقات ال -

 .ذه الزيادة على اإلقالل من الواردات مما أدى إلى توازن ميزان المدفوعاته

إن التنمية الصناعية ليست الهدف الوحيد من التنمية فقط بل لعبت التنمية الزراعيـة دورا  

  هاما، فأمدت االقتصاد بالمورد المالي ومن ناحية أخرى كونت الرصيد الغذائي الالزم  لها 

حات التي حققتها اليابان، غير أنها لم تستطع االستمرار في االنغالق وعلى الرغم من النجا

  .  على نفسها بل اضطرت إلى التفتح على الخارج لإلفادة واالستفادة

  :المفتوحـةنمـوذج التنميـة  -4

هذا النموذج االستعانة بالخارج في المكان األول من األهمية بالنسبة للتنمية ، ويشهد  يضع

التاريخ على عدة دول من العالم تمكنت من تحقيق التنمية عن طريق هجرة القوة العاملـة  

  .إليها واستيرادها لرؤوس األموال

الواليـات المتحـدة    فمع بداية القرن التاسع عشر تدفقت هجرة األيدي العاملة إلى كل من

وكندا و أمريكا الالتينية والكومنولث البريطانية، فقد بلغ عدد المهاجرين بـين القـارات   

كما انتقلت رؤوس األموال في , 1924حتى عام  1800ستون مليون خالل الفترة من عام 

   .)1(نفس الوقت من أوروبا عن طريق االستثمارات المختلفة 

  :همامن خالل مرورنا على نماذج التنمية المختلفة يمكننا التركيز على نتيجتين 

حد أدنـى مـن    ألفرادلفأن التعاون بين األفراد والدولة ضروري لتحقيق التنمية،  -أوال

مع إمكانية تدخلها في الشـؤون   اويفرض على الدولة احترامه االمتطلبات ال يجوز تعديه

إال انقلب األمر إلى فوضى، فاالتفاق والتفاهم بين األفراد مـن  االقتصادية واالجتماعية و
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ناحية والدولة من ناحية أخرى في إطار من الوعي التنموي والرغبة فـي التقـدم كفيـل    

بتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة وفـي أقصـر وقـت    

  .ممكن

إمكانياتها، فال بـد لهـا مـن االسـتعانة بالعـالم      أيا كانت قوة الدولة ومواردها و –ثانيا

  .الخاصةالخارجي، وتكون هذه االستعانة بعد استغالل مواردها 

 :نموذج النمور االسياوية  -5

عرفت السنوات األخيرة من هذا القرن تحوالت سريعة على جميع المستويات االقتصادية 

التحوالت والتطورات اهتمامات العديد من واالجتماعية السياسية والثقافية كما شغلت هذه 

العلماء والمفكرين، حيث كشف لنا التراث السوسيولوجي مدلوالت جديدة تمثلت في ظهور 

  .بعض التكتالت السياسية واالقتصادية التي تغطي المناطق الجغرافية العالمية

تي ظهـرت مـع   وتعد النمور  اآلسيوية أحدى التكتالت االقتصادية والسياسية العالمية ال

أواخر الستينات والتي أثبتت ذاتها أمام المنظـرين والمفكـرين و واضـعي السياسـات     

االقتصادية واالجتماعية، ومن هذا المنطلق ركز اهتمام علماء اجتماع التنمية على تحليـل  

النماذج التنموية لدول النمور خاصة، والتي تعكس بعض الخصائص والسمات التـي لـم   

الغربي، من أهمها إحاطتها بالجانب األخالقي من القيم والمبادئ التي ترفع يألفها النموذج 

  .                     .الوالء واإلخالص الكامل والطاعة المطلقة

فإلى جانب ذلك محافظتها على تقاليدها، فإنها تمتلك القدرة على التكيـف السـريع مـع    

  .إلى االبتكار والتجديد جد الحافزوالمشكالت والمستجدات التكنولوجية مما أ

لقد حققت هذه الدول قفزات اقتصادية أخرجتها من حالة الفقر رغم قلة مواردها وإمكاناتها 

مقارنة بالكثير من دول العالم الثالث، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف اسـتطاعت هـذه   

  .الدول أن تحقق هذه المعجزة وما هي العوامل المساعدة على ذلك ؟

على هذه األسئلة يحتم علينا الوقوف على إستراتيجية التنمية التي اتبعتها هـذه  إن اإلجابة 

  .الدول
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لقد اتبعت هذه الدول إستراتيجية التصنيع القائمة على التصـنيع االحاللـي فـي فتـرة     

السبعينات ومن ثم عملت على استغالل الموارد الطبيعة وتشجيع القطاع الخاص والعـام  

تحديث النظم اإلدارية الوطنية، والعمل على إشباع األسـواق  وتطوير مؤسسات الدولة و

المحلية وإيجاد فرص عمل لألعداد المتزايدة من السكان ومع ظهور بعـض التغيـرات   

االقتصادية على الساحة العالمية ومع ظهور بعـض المخـاوف مـن زيـادة التكـتالت      

التغيرات البنائيـة   االقتصادية ونفوذ بعض الدول اآلسيوية األخرى كالصين  جرت بعض

خالل عقد الثمانينات حيث ركزت السياسة الصناعية على أهمية التحرك الداخلي ومواجهة 

، ومن ثم استبدال سياسات إحالل الواردات بسياسات التصدير الموجه "  GATT" اتفاقيات 

الذي أسهم في تحقيق معدالت مرتفعة لنمو االقتصاد حيث تراوح المتوسط السنوي للنمو 

على مدى ما يقرب من ثالثة عقود حيث زادت حصتها  %9 - % 8االقتصادي فيها بين 

، كمـا تضـاعف مسـتوى    % 6إلى  صلتمن التجارة الدولية بأكثر من ثالثة أضعاف و

  .الدخل الفردي بمقدار خمسة أمثال في نفس الفترة

  : عموما اعتمدت إستراتيجية التنمية في دول النمور على

االستثمارات األجنبية وتهيئة المناخ لجذب رؤوس األموال األجنبيـة، وتمثـل   تشجيع  -1

ذلك في تحقيق االستقرار السياسي واألمني إلى جانب وجود سياسة اقتصـادية مسـتقرة،   

باإلضافة إلى وجود أجهزة حكومية ذات تنظيم مرن ومتطور عالوة على عدم وجود قيود 

لخارج، وعلى ما يمتلكـه األجانـب مـن رؤوس    على إعادة تحويل رأس المال األجنبي ل

أموال، الشركات وعلى الواردات وعلى وجود العمالة المدربة، هذا باإلضافة إلـى عـدم   

وجود أي قيود على اإلجراءات الخاصة بالحصول على مواصفات إلقامـة أي اسـتثمار   

  .)1( جديد

مـة لـدخول عصـر    و الجدير بالذكر أن زيادة االستثمارات األجنبية كانـت وسـيلة ها  

  . التكنولوجيا و اكتساب الخبرات المتقدمة، باإلضافة إلى الدخول إلى أسواق جديدة

                                                             
  ، ص ص 1997 االسكندرية، اقتصاديا الصناعة والتصنيع، مؤسسة شباب الجامعة،: محمد محروس إسماعيل -) 1(

     100-101. 
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اجتياز هذه الدول لحاجز التنمية والتكنولوجيا الحديثة حيث لم يكن في البدايـة مـن    -2

السهل الحصول عليها إال من خالل الثراء أو االبتكار واالختراع، وقـد كـان لتشـجيع    

ت األجنبية دورا في جلب التكنولوجيا الحديثة، حيث نجحت بعد ذلك في تحقيق االستثمارا

   .)1( االستقالل والتطور الذاتي في هذا المجال

ركزت دول النمور على تكوين بنية أساسية قوية خاصة النقـل و تـوفير الخـدمات     -3

على التكامل بين المصرفية مثل البنوك واألسواق المالية وغيرها من الخدمات التي تساعد 

  .األسواق والمصانع المحلية والخارجية والقدرة على المنافسة العالمية

الجودة في اإلنتاج، وذلك عبر األداء التصديري المتميز للسلع التي تنتجها صناعات   -4

  .)2(متقدمة، ومن ثم حققت هذه الدول قفزة كبرى في حجم صادراتها الصناعية 

من االنجازات الهامة في المجال االجتماعي،تحقيق التوزيع العادل للنمو والتقدم حيث   -5

في نفـس   % 7.6كان معدل نصيب الفرد من النمو السنوي في اقتصاديات شرق آسيا 

الوقت زادت المساواة بين األفراد وكان سبب نجاح هذه الدول هو تركيزها على إعادة 

خل هو الثروة المنتجة بما فيها رأس المال ألنه يترك أثره توزيع الثروة، فالذي يولد الد

اإليجابي على البشر، وهكذا ركزت دول النمور على االستثمار في مجـال العنصـر   

 .البشري

يعد االدخار من الخصائص التي تتميز بها شعوب جنوب آسيا حيث عملـت زيـادة     -6

 1965سنة  % 50تفع من المدخرات الكورية على تمويل التنمية االقتصادية، حيث ار

و كذلك الوضـع فـي     1983عام  % 88.5ثم إلى  1970في عام  % 65إلى حوالي 

  .             تايوان و باقي دول النمور

بعد هذا العرض للعوامل واالنجازات التي حققتها النمو األسيوية نتساءل عـن التحـديات   

  .ققته من نجاحاتواألسباب التي أدت إلى أزمة النمور وسقوطها رغم ما ح

                                                             
 .124، ص 476هل سقطت  المعجزة اآلسيوية  ، مجلة العربي ، العدد : محمود عبد الفضيل  -) 1 (

 .125-124 ص ص نفس المرجع، -) 2 (
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بدأت األزمة عندما أطلقت العديد من المؤسسات المالية التحذيرات من انهيـار وسـقوط   

اقتصاديات دور النمور لوجود بعض اإلختالالت في بعض المؤشرات المالية و النقديـة  

إلى جانب الهجوم الشديد على العمالت وأسواق المال فيها وتعد تايالند الضحية األولـى  

زمة ،حيث أقدمت بنوك االستثمار األمريكية على بيع العمالت  التايالندية بشـكل  لهذه األ

متزايد بعد أن كثر الحديث عن سوء األوضاع االقتصادية والسياسـية باإلضـافة إلـى    

انخفاض سعر األسهم باإلضافة إلى تراجع أسعار صرف عمالت هذه الدول الذي أدى إلى 

املين في هذه البورصات، ومن ثم أدت هذه األزمـة  حدوث خسارة رأسمالية لحقت بالمتع

إلى ضياع ثروات ومدخرات المواطنين في دول النمور وذلك بعد الهبوط الكبير للعملـة  

وا إلى التخلص من عمالئهم طلبا لألمان ، ممـا أدى  ئالمحلية وانهيار القوة الشرائية فالج

اجتماعيا و سياسيا خاصة فـي ماليزيـا   إلى مزيد من التدهور واالنهيار الذي بدأ ينعكس 

  .واندونيسيا

  :فتتلخص في النقاط التالية أما عن أسباب األزمة 

العجز في الموازين التجارية والحسابات الجارية خاصة عند بداية التسـعينات ،حيـث    -

قامت هذه الدول بتمويل العجز من خالل االقتراض من الخارج فـي صـورة تـدفقات    

  .ألجل رأسمالية قصيرة ا

تميزت سياسة االقتراض المصرفي في تلك الدول بارتفاع نسبة  قـروض المجاملـة    -

نتيجة للفساد السياسي، وتمويل التوسع العقاري والمضاربات مما أدى إلى ظهور الـديون  

من جملة القروض الممنوحة بواسطة البنـوك مـن تايالنـد      % 20والتي قدرت بحوالي 

  .في كوريا وماليزيا % 16 في اندونيسيا و % 17حوالي 

عدم اعتماد هذه الدول على مواردها الذاتية في عملية التنمية االقتصادية ، كمـا أنهـا    -

عجزت عن تكوين احتياطات نقدية تتالءم مع وضعها االقتصادي مع انفتاح على العـالم  

جنبية وفتح أسواقها، ففي بعض الدول يعتمد نصف االقتصاد القومي على االستثمارات األ

  .مما يجعلها عرضة للتقلبات والتي صارت سمة من سمات االقتصاد



 

92 

 من المنطور السوسيولوجي ةـويـة التنمـالسياس ...............:..... الثـانـيالفصــل 

ظهور الطبقات المتوسطة والمثقفة وجماعات الصفوة العسكرية التي تسـعى فـي أي    -

  .مجتمع إلى الحصول على المكاسب السياسية واالقتصادية والصراع من اجل السلطة

ان العالم األول من جهة ومجموعـة دول  زيادة التنافس بعد انتهاء الحرب الباردة بين بلد

  .                         جنوب شرق آسيا من جانب آخر

  :ةـاسات التنمويـواع  السيـأن-7

مجموعة من االتجاهات الفكريـة  ل التنموية أنواع السياسات يلقد طرح الفكر السوسيولوج

مستوى توجيه الفكر أو على المختلفة أمام دول العالم الثالث ظلت مسطرة على سواء على 

مسار الواقع التنموي لفترة ممتدة حتى اآلن نتيجة لذلك ظهرت اتجاهـات   مستوى تحديد

   .)1(ينقدية من داخل العالم الثالث تطالب بإعادة تفسير التراث السوسيولوج

االستراتيجيات التنموية والتي صيغت بشـكل عـام و   السياسات و لقد ظهرت العديد من 

وضعت في شكل وصفات جاهزة الجتياز الطريق من اجل القضاء على التخلف وتحقيق 

تمحورت هذه االستراتيجيات  حول تساؤالت ترتبط بما إذا كان النمو متوازن أو  التنمية، 

هتمـام بالصـناعات   غير متوازن ؟ هل يركز على الزراعة أم الصناعة ؟ هل يتعين اال

االستهالكية أو الصناعات اإلنتاجية، أي تقنية تستخدم كأساس فني لإلنتـاج مـن خـالل    

تكثيف عنصر رأس المال؟ أو بتكثيف عنصر العمل ؟ وهل يتم التصنيع على أساس حاجة 

السوق المحلي أم على أساس اإلحالل محل الواردات أم على أساس اإلنتـاج مـن اجـل    

  .)2(التصدير 

                                                             
  أزمة التنظير و واقع التنمية في الوطن العربي من قضايا علم االجتماع وقضايا العالم : مريم أحمد مصطفى  -) 1 (

 .155، ص 1991 رية،اإلسكند، دار المعرفة الجامعية، العربي،      

  مكتبة  تالرأسمالية والفكر التنموي، مطبوعافكر األزمة، دراسة في األزمة االقتصادية : رمزي زكي -) 2 (

 102، ص 1978القاهرة،       
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التنموية التي طبقت في دول  السياساتلتعرف على كل هذا ال بد من الوقوف على أهم ول

العالم الثالث، والتي تم استعارتها من الدول المتقدمة النابعة مـن الفكـر الرأسـمالي أو    

  .على دول العالم الثالث هااالشتراكي، والنتائج المترتبة على تطبيق

  :النمو من المنظور االقتصادي البحت  سياسة -

بعد الحرب العالمية الثانية نظر العلماء والمفكرون للتنمية باعتبارها عملية اقتصادية ومن 

ابرز النظريات التي أشارت إلى التنمية من منظور اقتصادي النظرية الكالسيكية، وأهـم  

ذه النظرية علـى رأس  وتركز ه " Malthusآدم سميث و ريكاردو و مـالتس   " أقطابها 

المال والسكان كعناصر اقتصادية تؤدي إلى التنمية  االقتصادية، كما أضافت النظريـات  

الكالسيكية المحدثة االستثمارات الخارجية، و أضافت النظرية الكنزية عنصـرا جديـدا   

إلحداث عملية التنمية االقتصادية، وهو الطلب الفعال ويعني أنه إذا توفرت لـدى أفـرد   

مجتمع قوة شرائية تسمح لهم بشراء السلع االستهالكية فان ذلك ينعكس على الزيادة في ال

إنتاج السلع االستثمارية و يؤدي ذلك إلى زيادة حجم النشاط اإلنتاجي الكلي وينعكس ذلك 

  .)1(على زيادة حجم العمالة في المجتمع 

من أبرز نماذج النمو االقتصادي، وهو امتداد  " Ladmar –الدمار " باإلضافة إلى نموذج 

، وينظر هذا النموذج إلى رأس المال باعتباره عامال أساسـيا  "كينز " للتحليل الذي قدمه 

لإلنتاج، ويعتمد النمو على جانبين يقاس من خاللها نسبة الدخل مـن االسـتثمارات إلـى    

الجانبين يؤدي إلى تحقيـق   الدخل القومي وحساب إنتاجية  رأس المال، وان زيادة هذين

  .                       مستوى معين من االدخار

عموما إن بساطة هذا النموذج جعلته أساسيا لمعظم اإلسهامات التي عالجت قضايا التنمية، 

فلقد وجه هذا النموذج االقتصاديين إلى وسائل تشجيع االدخار الوطني، والعمل على زيادة 

ية التي يمكنها أن تقدم الكثير لالدخار الوطني، كما انه نبه  إلـى  تدفق المساعدات الخارج

                                                             
  ، ص 1977من قضايا التغير والتنمية االجتماعي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، : عادل الهواري  -) 1 (

 .137-136ص     
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أهمية تخطيط االستثمار لزيادة إنتاجية رأس المال ويفسر التركيز على تشـجيع االدخـار   

اهتمام المخططين بتحديث البنوك والتنظيمات المالية ورفع معدالت الفائـدة لكـي تحـث    

نموذج على سعي الحكومات  إلى رفع معـدالت  المدخرين على االدخار، كما يؤكد هذا ال

الضريبة والتقليل من اإلنفاق العام، ومع ذلك فان حكومات العالم الثالث تجمع نصيب اقل 

  .من ناتج الدخل القومي في شكل أنواع من الضرائب مقارنة بما تحصله الدول الصناعية

 الجزء الخـاص في  التي ذكرت "روستو " ومن أشهر نظريات النمو االقتصادي نظرية 

  ).نظريات التنمية ب

بناء على ما سبق يتضح لنا أن النمو االقتصادي يمكنه أن يحدث بطريقتين احـدهما مـن   

األخرى مـن خـالل   و خالل الزيادة في عوامل اإلنتاج مثل رأس المال، الطاقة الموارد 

ى قـدر أكثـر مـن    الزيادة في إنتاجية الموارد كنتيجة للتقدم التقني وتحقق الطريقة األول

اإلنتاج من خالل امتالكهم أهم عوامل اإلنتاج  أما الطريقة الثانية فتشتمل علـى مجـرد   

  .إدخال التحسينات على هذه العوامل

وإذا كانت هذه اإلستراتيجية قد ركزت على التعجيل بالنمو عن طريق زيادة إجمالي الناتج 

تستتبع  هذه الزيادة في متوسط دخـل  القومي، فان هذا ليس معناه حدوث تنمية فال بد أن 

الفرد، فقد يحدث أن يزيد الدخل القومي ويزيد عدد السكان بنفس النسبة  وفي هذه الحالة 

ال يطرأ أي تغيير على متوسط دخل الفرد، كما أن زيادة متوسط دخل الفـرد يجـب أن   

ال تدل علـى   تكون مستمرة ومن ثم فان مجرد الزيادة المؤقتة أو الطارئة في دخل الفرد

  .حدوث تنمية

هـذا النمـو     ةوبهذا تغفل إستراتيجية النمو االقتصادي توجيه مزيد من االهتمام نحو بني

ونوعيته لضمان توجيهه إلى دعم التنمية البشرية والحد من الفقر وحماية البيئة وضـمان  

د ال يؤدي إلى االستدامة، وهذا بسبب تركيز هذه اإلستراتيجية على زيادة الناتج اإلجمالي ق

زيادة فرص العمل  لمئات الماليين من البشر في دول العالم الثالث هذا باإلضافة إلى أن 

معظم ثمار النمو االقتصادي تعود إلى األغنياء تاركة الفقراء يكافحون ويعانون من العجز 

حيـث زاد   1985 – 1970وبدا هذا بوضوح في الفترة الممتدة من   عن تلبية  حاجاتهم
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 17ومع ذلك فقد ارتفع عدد الفقراء بنسـبة   % 40ناتج القومي اإلجمالي العالمي بنسبة ال

مليون انخفاض فـي دخـولهم أثنـاء الفتـرة       200في الوقت الذي شهد فيه حوالي   %

   .)1(1993إلى  1980شهد أكثر من بليون نسمة ذلك الفترة من  1980 -1965من

في األخير إن إتباع هذه اإلستراتيجية معناه تبديد الجيل الحالي للموارد المتاحة التي تحتاج 

إليها األجيال المقبلة، فالنمو االقتصادي الذي ال يضع أي ضوابط على استخدام المـوارد  

يؤدي إلى استنزافها وتدمير التنوع البيولوجي وتلوث األنهار وتدمير الغابات ويرجع هذا 

يادة الطلب على الموارد وعدم كفاية  اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على الموارد في إلى ز

  . دول العالم الثالث

  :التصنيع سياسة -

توجهت معظم استراتيجيات التنمية في العالم الثالث في السنوات األولى من استقاللها ومن 

التنمية والخروج من دائرة التخلـف  بينها الجزائر بالتركيز على التصنيع باعتبارها أساس 

وتنقسم إستراتيجية التصنيع من حيث الوسيلة التي يستعان بها لتنميـة مجتمعـات العـالم    

  .وإستراتيجية التصنيع من اجل التصدير تالثالث إلى إستراتيجية اإلحالل محل الواردا

  :اإلحالل محل الواردات  سياسة -

لدولة محليا ما كانت تستورده من قبل أن تنـتج مـا   تتحقق هذه اإلستراتيجية عندما تنتج ا

اإلنتاج، قد تم تطبيق ذلك عن طريـق إيجـاد    ذاكانت سوف تقوم باستيراده لو لم تقم به

السوق المحلية للصناعة التي تحل محل  الواردات و ذلك إليجاد الحماية الكاملة لها، حيث 

ريفة الجمركية كمـا دعمـت هـذه    استخدمت الحكومة أدوات لتنفيذ هذه السياسة مثل التع

األداءات ببعض اإلجراءات مثل سياسات سعر الصرف إلى جانب حمايـة الصـناعات   

  .الناشئة عن طريق الجمارك والحصص النسبية و التصاريح على االستيراد

  :وتقوم هذه اإلستراتيجية على األسس التالية 

                                                             
 . 4-3، ص ص1996تقرير البنك الدولي للتنمية البشرية،  -) 1 (
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والقوة العاملة وتقـوم   تفترض هذه اإلستراتيجية تطورا معينا لرأس المال المحلي -

  .كمصدر للمدخالت..... ) الزراعي أو التعديني( على وجود القطاع األولي 

تعتبر هذه اإلستراتيجية نمط االستهالك القائم وما يعكسه من نمط لتوزيع الـدخل   -

 .عماد أساسي لها

تم بناء القطاع الصناعي على ثالث فروع أساسية، فرع الصناعات األساسية، فرع  -

 .الصناعات الوسيطة، فرع الصناعات االستهالكية

رغم تبني الكثير من الدول النامية إلستراتيجية التصنيع القائمة على إحالل الـواردات إال  

أن النتائج لم تحقق ما كانت تصبو إليه  و يعود هذا إلى البيئة والظروف التي طبقت فيها  

ي  الدول المتقدمة مثل التقدم التقنـي،  االستراتيجيات حيث لعبت عوامل عدة في نجاحها ف

النمو الزراعي الذي لعـب   الىالنمو السكاني، باإلضافة إلى تراكم رأس المال باإلضافة 

دورا في تطوير الدول المتقدمة، و الوضع يختلف تماما عنه في الدول الناميـة   حيـث   

تنعكس علـى    تعرضت لمشكالت خطيرة بسبب أن هذه الصناعات لم تحقق نتائج ايجابية

الواقع االقتصادي للمجتمع، كما أنها لم تساهم في تطوير اإلنتاج الزراعي أو مد الزراعة 

بالمدخالت الصناعية الالزمة، ومن ثم أدى تخلف أكبر شريحة مـن السـكان، وبالتـالي    

   .)1( ارتفاع معدل التقدم والبطالة

بعض البناء الصناعي المعتبر كمـا  ومن النتائج المحققة لتطبيق هذه اإلستراتيجية تحقيق 

  .حصل في الجزائر ومصر

حيث نجحت  في تزويد السوق المحلي بالسلع الصناعية، وإيجاد قوة عاملـة ذات خبـرة   

صناعية، غير أن هذا البناء الصناعي يحمل في طياته بذور أزمة هذه اإلستراتيجية  منها 

ـ  ناعي طـابع التكامـل، ويـزود    عدم قدرتها على إحداث تغيير هيكلي يعطى للبناء الص

  .              االقتصاد الوطني باألساس الصناعي ليخرجه من التبعية 

                                                             
 .243 -242مرجع سابق، ص ص: مريم أحمد مصطفى  -) 1 (
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وإزاء أزمة إستراتيجية إحالل الواردات بدأت بعض الدول تقاوم هـذه اإلسـتراتيجية و   

اعتبرت أن إحالل االستيراد أوقف محرك النمو وظهرت بعض الدعاوي لتبني إستراتيجية 

  .إستراتيجية التصنيع من اجل التصديربديلة، وهي 

  :سياسة التصنيع من اجل التصدير - 

ترتكز هذه اإلستراتيجية على القيام بالصناعات التي يتوافر لها فرصة تصدير منتجاتها أو 

  العتماد صادرات الدول النامية على المواد األولية       اجزء منها إلى الخارج، ونظر

تصدير المزيد من المنتجات الصناعية، غير أنها واجهت فكان من الضروري اللجوء إلى 

عقبات كبيرة منها إذ أنها قامت بتصدير بعض منتجات مصانعها إلى الـدول المتقدمـة،   

فقوبلت بقلق  من قبل الدول المتقدمة فيما يخص عمالتها وصناعتها المحليـة، ومـن ثـم    

  .وضعت العديد من القيود كالتعريفات الجمركية وغيرها 

لمالحظ أن هذه اإلستراتيجية لم تسهم في توسع السوق المحلية، حيث أن اإلنتاج ونوعه وا

ومعدالت نموه تتحدد طبقا للطلب الخارجي، باإلضافة إلى استيراد فنونه اإلنتاجية بكاملها 

  .)1(ومحدودية العمالة نتيجة تطور األدوات اإلنتاجية 

ستراتيجية مشكالت وصعاب عدة،  حيـث  ومن هنا لقد واجهت الدول التي أخذت بهذه اإل

س ايرى البعض أن نجاح هذه اإلستراتيجية يعتمد على االستعانة برأس المال الدولي، فـر 

المال المحلي ال يستطيع بمفرده أن يتبع إستراتيجية إقامة الصناعات بهدف التصدير كمـا  

  .بل بشروط محددةأن مساهمة رأس المال الدولي في إنشاء هذه الصناعات ال يتم بسهولة 

كما نتج عن تجربة التصنيع نمو كبير في االستيراد للتكنولوجيا ومواد التجهيز ولم يكـن  

في مقدور الدول النامية تمويل هده الواردات إال من خالل تنمية صادراتها مـن المـواد   

   .)2(األولية الفالحية أو المنجمية 

                                                             
 .112–109فكر األزمة، مرجع سابق، ص ص : رمزي زكي -) 1 (

 .11 ص، 1998، ةالعربية، القاهر ثالبحو زالمجتمع و الدولة في الوطن العربي، مرك :سمير أمين -) 2 (
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إقامة بعض الصناعات المرتبطة بالخـارج  خالصة القول أن هذه اإلستراتيجية تقوم على 

لذلك لم تسهم  في إنشاء قاعدة صناعية متينة ومتوازنة يقوم عليها االقتصاد الوطني برمته 

بل أدت إلى تعميق التبعية للخارج، كما تفرض هذه اإلسـتراتيجية العديـد مـن القيـود     

                  .التنظيمية والسياسية والتكنولوجية

إلى ما سبق فان تطبيق هذه اإلستراتيجية ينتج عنه العديد من المشكالت البيئية   وباإلضافة 

يقتصر  كما أن إحداث التنمية في العالم الثالث ال كتدهور الموارد وتدمير البيئة واالغتراب

  .على التصنيع وحده بل يتعداه إلى مجاالت أخرى تم إهمالها

  :إشباع الحاجات األساسية سياسة -

هذه اإلستراتيجية من اتجاهات مغايرة تماما لإلستراتيجية المحافظة حيث أكـدت  انطلقت 

على التوزيع بدال من النمو، ويعود ذلك إلى ظهور العديد من الدعاوي في السبعينيات أن 

النمو االقتصادي لم يسهم في القضاء على الفقر في الدول النامية، بـل أن الـدول التـي    

ة الفقر، ومن ثم ظهرت هذه اإلسـتراتيجية التـي وجهـت    أحرزت نموا زادت فيها نسب

  .األنظار نحو ضرورة القضاء على الفقر بدل انتظار تأثيرات النمو 

  :وتقوم هذه اإلستراتيجية على ما يلي 

فشل إستراتيجية النمو في الوصول إلى الفئات الفقيرة، وعدم اسـتفادتها مـن عوائـد     -

  .التنمية

الحاجات األساسية باعتبارها استثمارات تهدف إلـى زيـادة    ف إستراتيجية إشباعيتعر -

     .إنتاجية الفقراء ورفع مستوى معيشتهم وإشباع حاجاتهم 

إن تبني هذه اإلستراتيجية جاء من خالل العديد من الوكاالت العالمية من أهمهـا منظمـة   

  . " ILO "العمل الدولية 

سية كإستراتيجية تنموية تهـدف إلـى   على الرغم من إدراك مفهوم إشباع الحاجات األسا

القضاء على تبعية االقتصاد للخارج وتحقيق التوسع المستمر في الطاقة اإلنتاجيـة إلـى   
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جانب توزيع الموارد بين فروع اإلنتاج المختلفة فقد أثيـرت حـول هـذه اإلسـتراتيجية     

  .تساؤالت حول مدى صالحية تطبيقها على واقع دول العالم الثالث

اإلستراتيجية لم تطبق في دول العالم الثالث ، ويرجع هذا إلى ما يعترضـها مـن   إن هذه 

معوقات منها عدم التوازن السائد بين الحاجات التي يسعى األفراد والمجتمع إلى تحقيقهـا  

  .وإمكانية توفير الموارد

  :االعتماد الجماعي على الذات  سياسة -

التبعية التي قامت على رفض إسـتراتيجية  ارتبط ظهور هذه اإلستراتيجية بظهور مدرسة 

التنمية الغربية ودعت إلى تحطيم كل عالقة للعالم النـامي بـالميتروبوليس الرأسـمالي،    

(  من العلماء األوائل الذين وضعوا نطريه بديلة للتنميـة  " Frank –فرانك   جوندر"ويعتبر

وتكريس التخلف في منطقة أخـرى، و أن  حيث أن النظام الرأسمالي أدى إلى إحداث تنمية في منطقة 

  )  الرأسمالية أدت إلى استغالل واستنزاف الفائض االقتصادي للدول المتخلفة التي أصبحت تابعة لها

حيث أكدت مدرسة التبعية أن الطريق الوحيد للقضاء على الفقر وإشباع حاجات األفـراد  

تراتيجية االعتماد الجماعي علـى  هو إزالة النظام الرأسمالي، ويتم ذلك من خالل إتباع إس

الذات، والتي يمكن من خاللها تطوير سياسة للتضامن الدولي بين بلدان العالم الثالث مـن  

   .)1( أجل تحقيق المساعدة المتبادلة وبناء قاعدة صناعية فعالة ومستقلة في الجنوب

" صـها  وتقوم إستراتيجية االعتماد الجماعي على الذات على مجموعة مـن األسـس لخ  

O'brien " في النقاط التالية:  

تتجه هذه اإلستراتيجية نحو إشباع الحاجات األساسية للغالبية العظمى من األفـراد،   -

  .وهي الحاجات المتعلقة بالغذاء والسكن والملبس والتعليم

 .تسعى إلى تدعيم المشاركة الشعبية -

من الموارد المحلية لكل دولة مع الوضع في االعتبار الظروف الداخليـة   ةاالستفاد -

 .ىالخاصة لكل دولة على حد

                                                             
 . 47 -43ص ص  مرجع سابق،: رأندرو بست -) 1 (
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 .إثارة الوعي لدى األفراد والدافع نحو النجاز -

 .االهتمام بتحقيق توازن ايكولوجي والحفاظ على الموارد من االستنزاف -

بين الدول من خالل إعطاء األولوية لعالقات الجوار من أجل تحقيق أساس للتعاون  -

 .                   تشجيع إقامة أسواق إقليمية داخل الدول النامية

إن نجاح هذه اإلستراتيجية يعتمد على طبيعة البناء االقتصادي والمساحة الجغرافية وإعداد 

السكان، باإلضافة إلى الموارد المتوفرة، والمالحظ أن الموارد المادية والبشـرية التـي   

عض دول كالصين النامي ال يمكنها من تحقيق تنمية مسـتقلة، فـإذا كانـت دول    تملكها ب

كالصين والهند لديها القدرة على تحقيق الذات، فإن دوال أخرى ال يمكنها  أن تحقق نفس 

درجة من االعتماد على الذات، ومعنى هذا أن هذه اإلستراتيجية يتوقف نجاحها في اغلب ال

  .ة التعاون بين هده الدول  إليجاد نوع من التكامل فيما بينهادول العالم الثالث على زياد

عموما رغم اختالف المنطلقات األيديولوجية لهذه اإلستراتيجية فإنها تعـاني مـن أوجـه    

  قصور ومن ثم عجزت عن تنمية العالم الثالث ومن أهم أوجه القصور، إهمال البعد البيئي 

وع الخاص والحفاظ على البيئة ،لقـد كـان   ويعود هذا إلى تعارض بين الربح و المشر 

من أوائل المفسرين للفكرة القائلة بأن المشـروع الخـاص    " Pijou –بيجو " البريطاني 

أن الرأسـمالية   1912" الثروة والرخـاء  " يسبب التدهور البيئي، حيث أوضح في كتابه 

اجتماعية  ويعتقد  روالصناعة ال تهتم بالبيئة، بل على تلويثها، ومن ثم فان أي خسائر تعتب

  .حل معضلة الخسائر البيئيةأن الحل هو التنظيم و فرض ضريبة وبهذا يمكن 

والفساد البيئي موجود في العالم االشتراكي كما هو منتشر في العالم الرأسـمالي ويـرى                         

 أن معظم مشكالت البيئة في روسيا مثال تنبع من اهتمام الدولة"  Goldman –جولدمان " 

أدى الفسـاد البيئـي فـي الـدول     ولو على حساب بيئتها،مما بمواصلة التنمية بأي ثمن  

  .مالية هي السبب الرئيسي للتلوثاالشتراكية إلى طرح الشك حول فكرة أن الرأس
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  :رـزائـي الجـة فـة المتبعـات التنمويـالسياس -8

تعتمد الدول النامية مع اختالف ظروفها وأنظمتها السياسية االجتماعية واالقتصادية     

التنمية الصناعية كقطاع ديناميكي رائد لهذه المسيرة تدور حوله في مسيرتها التنموية على 

  .باقي القطاعات، وتتكامل فيما بينها

يمكـن   ال غير أن هذا التوجه يواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجيـة والتـي    

التغلب عليها دون تبني إستراتيجية محددة، تحدد وتوجه الموارد الموجودة نحـو تحقيـق   

  .ف التنموية الصناعيةاألهدا

وقد تبنت معظم الدول النامية خالل السنوات الماضية سياسات وبرامج صناعية منبثقة من   

استراتيجيات شاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية منها ما هو مزود بخطط وبرامج تنفذ 

  .بشكل مباشر ومركزي من طرق الدولة ويتم هذا في النظام االقتصادي المركزي

على عوامل التخلـف   للقضاءوالجزائر كجزء من مجموعة البلدان النامية ومحاولة منها   

على بناء قطاع عام قوي وعلـى أداة  اعتمدت فيها  انتهجت بعد االستقالل خطط تنموية 

التخطيط الشامل للقيام بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيـث تميـزت المرحلـة    

ى الهياكل األساسية والتنظيمية واستصدار التشريعات واإلجراءات األولى منها بالتركيز عل

التي استهدفت تهيئة مدخل عقالني للتنمية الصناعية األساسية، وفـي المرحلـة الثانيـة    

وضعت أول خطة للتنمية االقتصادية و استهدفت تنمية القطاعات الصناعية األساسية، كما 

يكلية ومالية مست المؤسسـات العموميـة   اتبعت بعد ذلك في مراحل أخرى بإصالحات ه

ا مـا  ذوه .بشكل خاص واالقتصاد الوطني بشكل عام تمهيداً لالنتقال إلى اقتصاد السوق

  .سنتعرض له بشيء من التفصيل في هذا الجزء من البحث

  : قبيل االستقالل الوضع االقتصادي و االجتماعي في جزائر - 1

جدا خالل الفترة االستعمارية، يعيش ظـروف سـيئة    اكان أغلب الشعب الجزائري فقير

مزارعا  022 37للغاية، وهذا بالمقارنة مع األوربيين الذين يعيشون في الجزائر حيث كان
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مزارعا  630732هكتار من أحسن األراضي الخصبة ، مقابل  2726700أوربيا يحتلون 

   .)1( الخصبةوالغير  هكتارا من األراضي الباقية 7349100غلون في مساحة يشجزائريا 

وقد أشار هذا األخير إلى أن الفوارق بين المجموعتين هو أكثر وضوحا في القطاع غيـر  

مليون فرنـك   3750مؤسسة أوربية  65000الفالحي، حيث كان المد خول اإلجمالي لـ 

مليـون فرنـك    330مسـلمة   118مؤسسة  100.000فرنسي سنويا، بينما كان مدخول 

 253000الفوارق وجدت على مستوى الرواتب، حيـث بلغـت رواتـب    فرنسي، ونفس 

فرنـك بينمـا بلغـت     6000مليون فرنك فرنسي أي بمعدل  1500أوربيا عاملين أجرة 

فرنـك   1500أي بمعـدل  ( مليون فرنك  700جزائريا عاملين بأجرة  463000رواتب 

  ).فرنسي 

مـن كـل    % 10رة كان أقل مـن  أما نسبة التعليم فقد كانت ضئيلة، فبعد االستقالل مباش

 Ottawayأتـواي   -)سنوات في المدارس االبتدائية وقد وضـح   6األطفال البالغين 
)2(. 

لقد عمل المعمرون كل شـئ  " آثار و أهداف السياسة الفرنسية للتربية في الجزائر بقوله 

للقضاء على اإلسالم وفرض الثقافة الفرنسية، حيث أغلقت المدارس والثانويات القرآنيـة  

كانت الفرنسية هي اللغة الرسمية للبالد، والعربية تعتبر لغة أجنبية، فكان على الـذين  ... 

عليم أن يتجهوا نحو الفرنسيين، أما الفرنسيون فقد فتحوا مدارسهم لعدد صـغير  أرادوا الت

  ".فقط من األطفال 

 من سنوات سبع ان حيث صعبا وضعا كان  المستقلة الجزائر واجهته الذي الوضع غيران

 خاصة البالد في االجتماعية و االقتصادية الهياكل دمرت االستعماري التخريب و الحرب

                                                             
  ، رالجزائ المطبوعات الجامعية، ن، ديواجنوح األحداث والتغيير االجتماعي في الجزائر المعاصرة :مانع علي  -) 1 (

 .119، ص 2002       

 .120، ص نفس المرجع -) 2 (
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 تابعـة  و خاضـعة  اقتصادية منظومة الجزائر ورثت بهذا و 1962 و 1961 سنوات في

   .)1(الفرنسي لالقتصاد

قد أثر الرحيل الجماعي لمليون أوربي بعد االستقالل مباشرة علـى البنيـة االجتماعيـة    ف

شـخص   600.000هاجر حـوالي  )  1966 -1962 (والتوزيع الجغرافي للسكان، فبين

الحضرية كرد فعل مباشر للتوفر المفاجئ للسكن وأمـاكن الشـغل   جزائري إلى المناطق 

  .التي أصبحت شاغرة

منصب عمل شاغر من طـرف األوربيـين تـم تحويـل      350.000وكان هناك حوالي 

   .)2(منها مباشرة إلى الجزائريين معظمها في اإلدارة  200.000

و , دة بنـاء االقتصـاد  الجماعية لألوربيين تركت البالد بال موظفين مهرة إلعـا  فالهجرة

كان شهرا أسود في الجزائر، لم يكن العـدد   1962جويلية فخاصة في الوظيف العمومي 

الكافي من األطباء لمعالجة الضحايا المعطوبين من جراء القنابل األخيرة للحرب، كما لـم  

ـ ... يكن هناك العدد الكافي من الكتاب على اآللة الراقنة والسكرتاريين واإلداريين  ذهب ف

   .)3(إال الفراغ وراءهم لم يكن هناك خبز وال ماء  شيئا واتركولم ي نوالفرنسي المسئولون

لقد كانت الجزائر عشية االستقالل في اشد الحاجة إلعادة البناء السياسي واالقتصادي ومنه 

األولوية للمؤسسات الضرورية )  65 -62( واالجتماعي، حيث أعطت الحكومة األولى 

  .البالد ووضع بعض اإلجراءات األمنيةلتسيير 

كما سطرت إصالحات اقتصادية مثل التسيير الذاتي للقطاع العام الزراعي مـن طـرف   

 تنمويـة عمال مالكين جدد، غير أن النظام السياسي لم يكن قويا إلى درجة وضع سياسة 

ل ، حيث وقع التصحيح الثوري، فكان االسـتقال 1965شاملة و واضحة للبالد حتى سنة 

                                                             
 .22، ص1991وان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، ديالمستقلة الجزائر اقتصاد :احمد هنى  -) 1 (

 .120 ص ،مرجع سابق: علي مانع  -) 2 (

 . 121، ص نفس المرجع -) 3 (
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( للتنمية في الجزائر خالل العشريتين األخيرتين  الوطني واالشتراكية من المبادئ الرئيسية

  .حيث عرفت البالد مجموعة من اإلصالحات)  1980 – 1960

 673وفيما يخص ال مركزية السلطة المركزية، وإشراك الشعب في تسيير شؤونه انتخب 

واليـة، وبتطـور    15إلى  اإداريالبالد ، كما قسمت 1967مجلسا بلديا شعبيا في فيفري 

بلدية  703والية و  31التنمية االقتصادية وتزايد عدد السكان أعيد تنظيم البالد إداريا إلى 

  .بلدية 1541والية  48، ثم تطور النظام اإلداري الجزائري الحالي إلى 1974خالل سنة 

، تمت المصادقة على ميثاق وطني 1962و للمرة األولى منذ سنة  1976جوان  27وفي 

في استفتاء شعبي بعد عرضه للمناقشة، ثم تأكيد أن االشتراكية هـي النظـام السياسـي    

واالقتصادي للجزائر، وان دين الدولة هو اإلسالم، كما أكـد علـى وحدانيـة الحـزب،     

وجوب استمرار التعريب من أجل القضاء على  طنيجبهة التحرير الووالمتمثل في حزب 

   .)1(كل آثار االستعمار

ومنذ االستقالل كانت التنمية االقتصادية واالجتماعية من أهم االنشـغاالت و األولويـات   

المطروحة، والتي أولتها السلطة الجزائرية اهتماما كبيرا، وعليه فقد رأت هذه األخيرة بأن 

والتخطيط االقتصادي من الشروط األساسـية لتحقيـق تنميـة    تأميم المؤسسات األجنبية 

                     .اقتصادية سريعة داخل البالد

  :بعد االستقالل  وضع السياسة التنموية في الجزائر -2

ـ المبادئ التي قامت عليها االشتراكية الجزائرية وفقا لمختلف المواثيق م إن ع اسـتغالل  ن

الجزائر بعد االستقالل كانت تمنع تكوين برجوازية وطنيـة  اإلنسان، فالسياسة المتبعة في 

تم ، للنظام وبالتالي عرقلتها واألنها كانت تشكل تهديد .الخاصع اوهي تمهيد لتكوين القط

حربا على  "بله بن " عن المساهمة في السياسة التنموية المتبعة آنذاك ، حيث شن  بعادهاأ

اسعة لتأميم المؤسسات الخاصة حتى الصـغيرة  ما يعرف عنده بالبرجوازية بحمالتهم الو

منها، وتبعه في ذلك بومدين، ويتجلى ذلك من خالل برنامج طرابلس الذي أقر بوضـوح  
                                                             

 .121ص  مرجع سابق،  -)1(
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بأن الطبقة البرجوازية تمثل خطرا على الدولة الجزائريـة المسـتقلة وربطهـا بالعقليـة     

ـ  " بأن  1984اإلقطاعية، كما جاء في ميثاق  اع االشـتراكي  هناك اختالل كبير فـي القط

من الضروري في هذه المرحلة الحد من االختالل بين القطاعين بتقليص ..... والرأسمالي

علـى أن الحفـاظ علـى التوجـه      1976، ونص ميثـاق  " دور وتأثير القطاع الخاص 

االشتراكي يستدعي أن ال يحد القطاع الخاص اإلمكانية حتى يتحول إلى قوة تمكنـه مـن   

وبالتالي يجب تحديد نشاطاته بصفة ال تسمح لـه أن يكتسـب قـوة    السيطرة على الدولة 

  ".اقتصادية يمكنه  من التأثير على مراكز قرار الدولة 

 37.2ونتيجة للحصار المتواصل على هذه الطبقة، فقد انخفض نصيب القطاع الخاص من 

 1975سنة  % 25.5، وحوالي 1976سنة  % 34إلى  1969من اإلنتاج الوطني سنة  %

مما جعل هذه الفئة شبه مقصاة من المشاركة في عملية التنمية الوطنية، األمر الـذي لـم   

  .يسمح بظهور طبقة برجوازية وطنية قوية قادرة على التغيير

غير أن الوضع بدأ يتغير في الثمانينيات، نتيجة تراجع النظام عن بعض خياراته السـابقة  

ي تجسد مع تطبيق إجراءات التعديل الهيكلي ذاالقتصادي والليوجه تدريجيا نحو االنفتاح 

  .في التسعينيات
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تأكيد و إقرار منه بعدم قدرته على  وجهة نظر النظام ما هو في الواقع إال منوهذا التغير 

التحكم في جميع جوانب السياسات واالستراتيجيات التنموية، وفشله في تحقيق الكثير مـن  

يتعلق بتنمية المناطق المحرومة والمعزولة، باإلضـافة إلـى النقـائص    أهدافها خاصة ما 

التسيرية الواضحة في القطاع العام، األمر الذي حتم أخبر الحكام للجـوء إلـى القطـاع    

الخاص، وفتح المجال للطبقة البرجوازية بأن تبرز، وتنمو وتتطور، وتساهم في العمليـة  

  .التنموية

  :الجزائرالتي مرت بها  التنميةمراحل 

تحوالت اقتصادية كانت بمثابة قاعدة االنطالقـة الحقيقيـة    تميزت مرحلة السبعينات بعدة

لعملية التنمية، فبعد الحصول على االستقالل، عملت الجزائر على توفير الشرط األساسي 

للتنمية و هو تحويل أغلبية النشاطات االقتصادية و المؤسسات و ذلك بواسـطة التـأميم   

مـن اجـل   ) 1973 -1970(ول سواء الكلي أو الجزئي، فكان المخطـط الربـاعي األ  

االنطالق في إنشاء جزء كبير من المؤسسات التي تعتبر القاعـدة األساسـية لالقتصـاد    

مركب حجار، مركبات ارزيو و سكيكدة للمحروقات، سيدي بلعباس و قسنطينة  (الوطني 

 ، و كانت االستثمارات في نفس االتجاه في المخطط الرباعي الثاني) للصناعة الميكانيكية

  .تم االهتمام بالصناعة على حساب القطاع الفالحي يثح) 1977 -1974(

لشروط القاعدية من اجل تطـور  تبعا لو تهدف الدولة من وراء كل هذا إنشاء اقتصادها 

   .)1(اقتصادها، معممة و مدعمة داخليا

التي اقترنت بنظام حكم بومدين هو  نمية والفترة الزمنية من الت هيميز هذإن الذي   

مالحظتان، أن سياسة التخطيط طغى عليها الطابع اإللزامي المركزي من جهـة وطغـت   

  .من جهة أخرى عليها أولوية التصنيع

                                                             
 .159ص ،1992 ،الجزائر ،دار المحمدية 2، طاقتصاد المؤسسة: ناصر دادى عدون -) 1 (
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 O.Hirsheman -ألمبير شمان" وتقترب هذه السياسة كثيراً من نظرية النمو غير المتوازن  

يقوم على سياسة اختيار قطاع أو فرع نشاط تـوفر  نمو الناجح هو الذي الالذي يرى أن  "

   .)1( فيه مزايا مرد ودية أكبر لقيادة التنمية وتوسع طاقاتها إلى باقي القطاعات والفروع

  :التصنيع والتنميةسياسة  -3

تم اقتراح برامج اقتصادية خاصة علـى المسـتوى   )  1978 – 1966( في الفترة ما بين

هذه البرامج القضاء على الفوارق الجهوية وتنمية المنـاطق  الوالئي والبلدي، وكان هدف 

 29المحلية، وخاصة الحضرية منها، حيث استفادت الواليات المحرومة و البلديات مـن  

مليون دينار جزائري استمرت في هذه المشاريع اإلنمائية، غير أن هذه المشاريع الخاصة 

  .             قتصادية للبالدلم يكن لها اثر كبير على الوضعية االجتماعية واال

تبنت الجزائر إستراتيجية التصنيع السريع عن طريق إنشاء قاعدة  صناعية ثقيلة، حيـث  

يجب على الثورة الصناعية وضـع األسـس   " بأنه  1976جاء في الميثاق الوطني لسنة

لصناعة رئيسية قادرة في حد ذاتها خلق صناعات جديدة التي ستسمح بدورها بتنشـيط  

 67 ( بينفى الفترة  حيث سيطرت ، )2( "قتصاد بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة اال

  .ثالث خطط وطنية )77 –

  ): 69 – 67( المخطط الثالثي 

عكس بوضوح سياسة إعطاء األفضلية لبناء صناعة ثقيلة وتوسيع القطاع العام، وقد دعا 

مليون دينار وخصص نصفه إلى تنمية صناعات البتـرول   5.4هذا المخطط إلى استثمار 

مليون دينار إلتمام مصـنع الحديـد    1.2 صصوفي نفس المخطط خ ،مشتقاتهماووالغاز 

  .1969الذي بدا العمل بطاقة ضعيفة في بداية  عنابهوالصلب قرب 

                                                             
 .15 ص ،مرجع سابق :محمد بلقاسم حسن بهلول -) 1 (

 .166ص  1976الميثاق الوطني  :التحرير الوطني حزب جبهة  -) 2 (
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من ميزانية هذا المخطط خصصت للصناعة ولم يعط اهتمـام كبيـرة    % 52عموما فان 

  .للقطاعات األخرى

  السلطات في إتمام المخطط الثالثي فان مخطط رباعيا تورغم الصعوبات التي واجه

مليون، حيث خصص الجزء األكبر من  34سطر بميزانية تقدر بـ )  1973 – 1970(  

مـن   %12، كما خصص  % 15، أما حصة الفالحة  % 45الميزانية للتنمية الصناعية 

ميزانية هذا المخطط إلى قطاع التعليم الذي أعطت له أهمية كبيرة نظرا للحاجة الملحـة  

البـاقي   و إلى قطـاع الخـدمات،   % 11ين وخصصت إلى اليد العاملة الماهرة واإلداري

  .للقطاعات األخرى

على إرساء صناعة كثيفة الرأسمال تنطوي علـى  )  1973 – 1970( أكد هذا المخطط 

الحديد والصلب والصناعات الكيماوية و الهندسية، وهذا من أجـل بنـاء قاعـدة للنمـو     

  . % 9االقتصادي، وقد بلغ معدل النمو السنوي خالل تلك الفترة من المخطط 

على نفس األسـبقيات، وقـد أخـذت    )  77 – 74( كما تم بناء المخطط الرباعي الثاني 

بليون دينار، ويعود ارتفـاع الميزانيـة إلـى     52من الميزانية البالغة  % 43.2الصناعة 

إضـافية،   لمدا خيالتي وفرت للجزائر  1973ارتفاع أسعار البترول نتيجة حرب أكتوبر 

المخطط من االستثمار في هذا  % 10.9خصص  ،وطبقا لتقرير حول الجزائر منشور في

للتعلـيم   % 9للخدمات االجتماعية والسـكن   % 13.3إلى التجهيزات  %14إلى الفالحة 

     .لإلدارة  % 13للسياحة،  % 1.4لتنمية الموارد المائية  % 42والتكوين 

على سياسة مختلفـة عـن   معتمدا  )1981 -1980( ثم جاء المخطط الخماسي الجديد  

البرامج االقتصادية السابقة، حيث أعطى اهتمام كبير للتعليم، الصحة والسكن والى التنمية 

  % 32الصناعات الغذائية واالستهالكية، واحتوى المخطط الخماسي األول على اسـتثمار  

لى عبالصناعة وهذه النسب تدل  % 38،الخدمات مثل الصحة والتعليم السكن والتمهين و

  .تغير سياسة االستثمار
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فقد قطعت الدولة أشواطا كبيرة في بناء الدولة  ورغم مصاعب وضع السياسة االقتصادية،

كان القطاع الصـناعي الجزائـري    1962مقارنة مع الوضعية في بداية االستقالل، ففي 

ت أسس 1978صغيرا ومنحصرا في الصناعات الغذائية النسيجية ومواد البناء ، ومع بداية 

من قدرتها وطبقا للبنك الدولي فـان   % 25- 15وحدة صناعية تعمل بسعة  300حوالي 

 – 70 (خالل الفترة ما بـين   % 6.2اإلنتاج اإلجمالي الداخلي للطالء نما بمعدل سنوي 

 120و 1978 بليون سـنة  80و 1977دينار سنة  70بليون  70وقد قدر بحوالي )  76

   .)1(1979بليون دينار سنة 

  :إستراتيجية التصنيـع في الجزائرأسباب فشل  -4

إن واقع الصناعة الجزائرية يشير إلى ضعف هذا القطاع وتـأخره عـن مواكبـة              

التطورات العالمية في جوانب عديدة مما يجعلها عاجزة عن االستمرار والمنافسة، األمـر  

  .صلة في هذا المجالالذي يفرض ضرورة إعادة هيكلتها ما يتناسب مع التطورات الحا

  : ضعف اإلنتـاج الصناعي -1

% 13حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية متواضعة في اإلنتاج المحلي اإلجمـالي  

وتأتي في المرتبة الثانية أو الرابعة بعد الزراعـة والصـناعات اإلسـتراتيجية وقطـاع     

وإلى جانب هذا الضعف لم تستطع تلك  الصناعة  مـن تـوفير سـلع     ةالخدمات والتجار

إستراتيجية تسمح لها باحتالل مركز خاص في السوق الدولية، بل انحصر تطورها بتطور 

االستهالك السائد في السوق المحلية، حيث أصبحت الصناعة التحويلية المحليـة رهينـة   

على الطلب المتوفر  انها بقيت تنتج بناءالسوق الذي تعمل له، وتصارع فيه ألجل بقائها، أل

فيه غير متجرئة على الذهاب أبعد من ذلك، مستفيدة من بعـض االتفاقيـات الثنائيـة أو    

الدخول إلى األسواق المستهلكة وبالتالي لم يكن لديها الحافز لزيادة إنتاجها وتطويره كمـاً  

  .ونوعاً

  :ضعـف األداء وانخفـاض اإلنتاجيـة الصناعيـة -2

                                                             
 .125-124مرجع سابق، ص ص  :علي مانع  -) 1 (



 

110 

 من المنطور السوسيولوجي ةـويـة التنمـالسياس ...............:..... الثـانـيالفصــل 

كميـات اإلنتـاج القيمـة    " تبدو أهمية اإلنتاجية كونها دعامة أساسية لقياس نتائج األداء   

وأداة هامة لترشيد القرارات على مستوى المؤسسة أو على مسـتوى   "...المضافة، الربح

االقتصاد ككل، وهي تعبر عن النسبة بين كمية المخرجات سواء كانت كميـة اإلنتـاج أو   

  .أتية من هذا اإلنتاجالقيمة المضافة المت

شانها في ذلك شأن كثير مـن البلـدان الناميـة     -عموماً -وتتصف الصناعة الجزائرية   

   بضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية لجميع عناصر اإلنتاج أي بضعف اإلنتاجية الكلية

طاقاتها من األخطاء الكبرى التي وقعت فيها التجربة التنموية أن الدولة تنظر إلى قواها و 

الداخلية بوصفها عناصر عقيمة تحتاج إلى وصاية كما مارست هي بدورها وصايتها على 

المجتمع ككل من خالل سياسة قامت على المزج بين السياسي و التنموي أي عبر تسييس 

  ل المؤسسات ـم في كـفهي تمثل المصدر االقتصادي و المتحك) ة التنميةـدولن( التنمية 

  

  .)1( فهي تكون الفاعل الوحيد على مستوى التنميةبمختلف أصنافها 

جاءت عملية إعادة الهيكلة استجابة لمتطلبات الوضعية التـي كـان يمـر بهـا      هناومن 

االقتصاد الوطني ككل الذي كان يتميز بجهاز إنتاجي عمومي غير كفـؤ و ذي تكـاليف   

    .)2( مرتفعة

  :وتأثيره على االقتصاد الوطنيام ــالقطاع الع

يتكون االقتصاد الجزائري من ثالثة أنماط، عام وخاص ومسير ذاتيـا غيـر أن الـنمط    

الدولة لقوة العمل كما أن القطاع المسير ذاتيا يبـدو أنـه    امتالك المسيطر القطاع العام و

  .منفصل عنها نظريا، إال انه مندمج معه من الناحية العملية

                                                             
  إصدار الجمعية العربية ، االنتلجنسيا العربية، العقلية التكنوقراطية و االنتلجنسيا في تونس: احمد عياض الودرني -) 1 (

 .226، ص1989، تونس، الدار العربية للكتاب، لعلم االجتماع      

 .170، نفس المرجع : عدون ناصر دادى -) 2 (
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ة محركة ومسيطرة على البنية االجتماعيـة  وتتمثل قوة القطاع العام بوظائفه و دوره كقو

  .الجزائرية ككل

عموما يعاني االقتصاد الجزائري من نقائص وإختالالت هيكلية تـرتبط بهيمنـة قطـاع    

الذي جعله معرضا لهـزات عنيفـة   المسيطر عليه من طرف القطاع العام و المحروقات 

  .بفعل عوامل خارجية

األكثر تطـورا فـي    تاالقتصادياائري يعد من ففي فترة السبعينيات كان االقتصاد الجز

التشكيالت االجتماعية واالقتصادية القائمة على تنظيم الدولة المكثف لالقتصـاد وحمايـة   

        .العمل

فسياسة التصنيع التي انتهجتها الجزائر خالل هذه الفترة، حققت نتائج معتبرة، حيـث تـم   

باإلضافة إلى الصناعات البتر .بناء تحتي صناعي ينتج الصلب والمحركات واآلالت إيجاد

وكيميائية والميكانيكية وااللكترونية، غير أنه مع مرور الزمن ظهرت سليبات هذا التوجه 

خاصة في القطاع الزراعي ، بتدني المرد ودية، وندرة المواد االستهالكية والمواد الغذائية 

  .ى قطاع البناء وقطاع الريباإلضافة إل... 

فهذه السليبات كان لها انعكاساتها وتأثيراتها على القرارات القادمة حيث شهدت الفترة من 

  .إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية 1990إلى  1980

  :إعادة الهيكلةتطبيق سياسة 

مضمون إعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية )  1984 – 1980( حدد المخطط الخماسي 

ونها الوسيلة التي يمكن من التخلص من المركزية البيروقراطية التي قضت على روح بك

المبادرة واإلبداع وتسببت في عرقلة نشاط المؤسسة والسماح لها بتحقيق االنتعـاش فـي   

الجهاز اإلنتاجي وتحسين الفعالية االقتصادية من خالل االستغالل األمثل للموارد المتاحـة  

ع إعادة الهيكلة لتحقيق مجموعة من األهداف نلخصها في النقاط ومن ثم فقد سطر مشرو

  .)1( :التالية 

                                                             
  ، 04/10/1980:فيالمؤرخة  242/ 80الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، رقم  -) 1 (
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تدعيم الالمركزية وتوزيع السلطة لتشمل مختلف المستويات دون التمييز بين األنشطة  -1

  .اإلدارية واألنشطة اإلنتاجية

تشجيع المبادرة التي تقوم بها هيئات المؤسسة و وحداتها اإلنتاجية بهـدف اسـتعمال    -2

 .الكفاءات البشرية استعماال عقالنيا

العمل على إقامة عالقات تكاملية سواء بين المؤسسات التابعـة للقطـاع الواحـد، أو     -3

 .التابعة للقطاع متعدد على أساس مبدأ العقود المبرمة فيما بينها

مراعاة المالئمة القصوى بين حجم المؤسسة، ومستوى عملها واختصاصها اإلقليمـي   - 4
)1(. 

 

  :إعادة الهيكلةنتائج 

إن الحكم على مدى نجاح أي تجربة يتوقف على النتائج المحققة ميدانيا، فتقيـيم تجربـة   

  .إعادة الهيكلة والحكم على مدى نجاحها يكون من الناحيتين االجتماعية و االقتصادية

  :من الناحية االجتماعية 

حيث لم تعـد المراكـز    من أهم النتائج االيجابية تتمثل في تجسيد فكرة التوازن الجهوي

الصناعية حكرا على المدن الكبرى، بل تم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم عبر 

ومع ذلك فـان  ، كامل التراب الوطني مما عجل فكرة فك العزلة على العديد من المناطق

إعادة الهيكلة لم تحقق ما كان متوقعا منها، أي تحسين المردودية ومنه تحقيق الربح، بـل  

    .)2( ى العكس ظلت تلك المؤسسات تعاني من العجز بسبب ضعف التسييرعل

 باإلضافة إلى تدهور األوضاع االجتماعية للطبقة العاملة فـي العديـد مـن المؤسسـات    

  .الخاضعة إلعادة الهيكلة

                                                                                                                                                                                              
  . 1514، ص 2المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات المادة       

 .26 ص ، سابق مرجع :  يوسف سعدون  -) 1 (

 .28ص ، رجعمنفس ال -) 2 (
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  :من الناحية االقتصادية 

داخل رغم توفر بعض مناصب العمل في بعض المناطق، إال أن نسب التشغيل في تباطؤ 

  .القطاع الصناعي مقارنة بارتفاعها في قطاع اإلدارة

لينخفض إلـى    % 27ب 1981بلغ المعدل السنوي للتشغيل في القطاع الصناعي سنة  -

  .1984سنة   % 20

ليرتفع إلى   % 45الى ما يعادل 1981بلغ معدل النمو السنوي في قطاع اإلدارة سنة   -

  .1984سنة   % 48

رف زمني قصير نسبيا في اقل من سنتين ظمشروع إعادة الهيكلة في  عموما لقد تم تنفيذ

تقريبا دون توفر الظروف المساعدة والمالئمـة لتنفيـذه مثـل اإلطـارات والمقـرات      

والتجهيزات الالزمة، باإلضافة إلى حرمان المؤسسات من مشاريع االسـتثمار والبحـث   

ها تغـرق فـي الـديون التـي     العلمي ، مما ضاعف من أعباء المؤسسات المهيكلة وجعل

   .)1(، 1992مليار دينار جزائري، بحلول سنة  425تجاوزت 

االقتصادي هو عملية تحول شـاملة فـي    إذا كان اإلصالح:التحول إلى اقتصاد السوق 

الهيكل االقتصادي، فان هذا التحول يعتمد هو اآلخر على ركائز مشابهة في معظم الدول 

  .)2(آليات السوق والخوصصة واالندماج في االقتصاد العالمي : النامية واالنتقالية وهي 

التجربـة و   هو محصلة تطور اجتماعي بطئ ومتدرج وتاريخ طويل من اقتصاد السوقف

ر المبادالت ونموها، إال أن عمل يالخطأ، حيث كانت السوق األداة التي ساعدت على تطو

   .)3(هذه السوق ظل يتغير عبر الزمن،

                                                             
 .29ص  ،رجعمنفس ال -)  1 ( 

  ر غيأطروحة دكتوراه  مصر،حالة  الدخل،سياسات اإلصالح االقتصادي وتوزيع : المولىأحمد عبد  سمية -) 2 (

 .        2002جامعة حلوان، القاهرة،  منشورة،      

 . 2005 ،،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2العولمة، واقتصاد السوق الحرة، ط :ضياء محمد الموسوي  -) 3 (
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إن نظام السوق في الحقيقة تنظيم اقتصادي لتخطيط مستقبلي غيـر مركـزي ألن قـرار    

   .)1(في ضوء توقعات رشيدة للمستقبل  اعتباطا بلالمتعاملين فيه ال يصدر 

تحـت ضـغوطات    1986بدأت الجزائر في االندماج التدريجي في اقتصاد السوق منـذ  

  داخلية تتعلق بفشل نموذج التنمية المطبق، وضغوط خارجية تتمثل في تدهور أسعار 

  المحروقات، و وصول تاريخ استحقاق الديون الخارجية، وتم التطبيق الفعلي منـذ سـنة  

تعد عملية االنتقال نحو اقتصاد السوق، وتدفق األموال لتنفيذ سياسات وآليات ، و)2(1990

  .االقتصاد الجديد مصدرا لكثير من المشكالت

وقد أرجعت المنظمات الدولية عدم نجاح اإلصالحات االقتصادية إلى ضعف المنفـذين ال  

حيث طرح البنك الدولي  إلى ضعف السياسات، فالمشكلة تكمن في مطبقي هذه السياسات،

مفهوم الحوكمة على أنها الوسيلة التي تتم بها ممارسـة السـلطة فـي إدارة     1992سنة 

ـ  الموارد االقتصادية واالجتماعية الالزمة للتنمية نعـرض بعـض المفـاهيم     يوفيما يل

  .التوضيحية المتعلقة باإلصالحات االقتصادية

  :برامج اإلصالح االقتصادي -

إلصالح االقتصادي فـي خلفيتهـا المرجعيـة ألراء وأفكـار النظريـة      تقوم إجراءات ا

االقتصادية التقليدية الحديثة والتي تسعى التي سيادة التوازن االقتصادي العام، سواء فـي  

ذلك الجانب المرتبط  بالجهاز اإلنتاجي أو إجمالي الطلب الفعلي، حيث تبنـى الصـندوق   

في مواجهة مشكلة عدم التوازن االقتصادي في الدول والبنك الدوليين هذه اآلراء واألفكار 

النامية، وتوزعت متضمنات اإلصالح االقتصادي بين صندوق النقد الدولي والذي اهـتم  

  .بآراء التغير الهيكلي وإجراءاته بأفكار التثبيت وإجراءاته، في حين اختص البنك الدولي

  :التثبيت االقتصادي -
                                                             

 . 98–95 ص ، ص1998 القاهرة،، دار الشروق، دور الدولة في االقتصاد :البيالويحازم  -) 1 (

  الحوكمة وثنائية التحول نحو اقتصاد السوق وتفشي الفساد دراسة اقتصادية إقليمية حول  : عبد القادر خليل -) 2 (

 . 86ص  ،2009 األول ربيع ، 46العدد  ،الجزائر، بحوث اقتصادية عربية      
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في مقدمة اهتمامات صندوق النقد الـدولي وتسـتند فـي    تعد برامج التثبيت االقتصادي  

مضمناتها النظرية إلى األفكار االقتصادية النيوكالسيكية لميزان المدفوعات، وتعتمد هـذه  

خالل  من J.Meade " 1951 -ج ميد" اآلراء على العديد من كتابات االقتصاديين أمثال 

  .      تحليل العالقة بين تراكم الديون ومشكالتها

تأثيراتهـا   والتـى تكـون   سياسات التثبيت االقتصادي ترتبط بمفاهيم المدى القصير  أما

االنكماشية سريعة، باتجاه خفض مستوى الطلب الكلي، وذلك من خالل السياسات الماليـة  

النقدية وتؤدي المحصلة االيجابية لهذه المتغيرات إلى خفض عجـز الميزانيـة وتراجـع    

ي في إطار تحرير أسعار الفائدة وارتفاعها مقارنة بمسـتوياتها  معدالت اإلنفاق االستثمار

االسمية فضال عن زيادة الضرائب غير المباشرة، وكل هذا يؤدي إلى آثار سـلبية علـى   

صعيد الفقر ومستوى المعيشة ألفراد المجتمع وخفض اإلنفاق الجاري يترتب عليه تزايـد  

  .مستوى البطالة وخفض معدل األجور

اإلنفاق االستثماري، فانه يبطئ معدالت النمو االقتصادي، فـي حـين يـؤدي    أما خفض 

تحرير األسعار إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية، بسبب إزالة الدعم عن الموارد أو السلع 

  .النهائية وهي إجراءات تؤدي في مجملها إلى خفض القوة الشرائية لألفراد

  :التكيف الهيكلي -

ولي في تفسير برامج التكيف الهيكلي إلى مفاهيم النظرية االقتصادية يستند خبراء البنك الد

النيوكالسيكية معتمدين في تحقيق أهداف هذه البرامج على آليات السـوق تقلـيص دور   

  .الدولة في الشأن  االقتصادي

ويرتبط هذا النمط من التغيرات بالمدى المتوسط والطويل وقد انصب اهتمام برامج البنك 

  .        عربية بمعالجة االختالالت الهيكلية التي تعانيها االقتصاديات غير التنافسية الدولي ال

تحريـر  " وتعتمد برامج التغير الهيكلي العديد من المتضمنات االقتصادية وفي مقـدمتها  

المتحكمة، وتلك التي تعتمـد آليـات    تاالقتصاديا، حيث يكون االختالف بين  "األسعار 

السوق في تكوين النسق  االقتصادي بشان نمط تحديد األسعار الجزئية والتي كانت تتحدد 
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المتحكمة، وفي هذا النمط من األسعار وعالقاتهـا   تاالقتصاديامن خالل تدخل الدولة في 

  .التنافسية  تاالقتصادياتحدده قوى السوق في 

ح االقتصادي التحول من ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتستهدف برامج اإلصال

 تاالقتصـاديا حيث بدا هذا االتجاه من التحوالت في األصول الرأسمالية المنتجـة فـي   

القومية للدول العربية وتنحصر المتضمنات الرئيسية للتحول في ملكية األصول الرأسمالية 

  :باتجاهين

حكومي وتخفيف العبء عن الميزانية العامـة وميـزان   األول يشير إلى خفض اإلنفاق ال

، سواء باإلفراط ةسبب استخدام الموارد خارج دائرة المفاهيم االقتصاديبالمدفوعات، وذلك 

في دعم المستلزمات المحلية أو التوسع في واردات البعض األخر من مستلزمات اإلنتاج 

ة من خالل انتقال قيمة الموارد مالية حقيقي اويفترض أن تكون إلجراءات الخصخصة آثار

  .    الرأسمالية إلى ميزانية الدولة 

في حين يشير الثاني إلى زيادة الكفاءة االقتصادية، وذلك عندما تعتمد هذه المشاريع فـي  

تخصيصها للموارد العالقة بين أسعار الموارد النسبية وقيمتها الحقيقية بعيدا عن حمايـة  

  .هذه المشاريع

وذلك  1995برنامج الخوصصة منذ سنة  حات التي شهدتها الجزائر  طبقفي ظل اإلصال

 11وبعد أن وزعت أسهم مجموع المؤسسات العمومية على ) 22-95(بعد صدور قانون 

عملية تصنيف المؤسسات  تحيث تم ،و خوصصتهاأإلعادة هيكلتها  تمهيدا قابضةشركة 

حيث تمـت   ،وهي الوحدات االقتصادية المحلية ،العمومية إلى مجموعة الوحدات العاجزة

تصفيتها وبيع عتادها وتسريح عمالها، ومؤسسات أخـرى قابلـة للخوصصـة، وهـذه     

وهـي قـادرة علـى    ....م الفنادق، ومؤسسات مواد البناء، المشروبات، ضالمؤسسات ت

  .مواصلة نشاطها بصورة أفضل في حالة تغيير طبيعتها القانونية

 11مؤسسة عمومية اقتصادية موزعة على  411 أصلمؤسسة من  76تم حل  1997وفى

ـ ونـتج عـن هـذا ت    1481وحدة من أصـل   367شركة قابضة، أي  ريح حـوالي  س

، وكلف التطهير المالي لهذه المؤسسـات الخزينـة   573941عامل من مجموع 160000
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ونفس اإلجراء تـم اعتمـاده مـع    ، 1997لسنة بالنسبة مليار دج فقط  195،8العمومية 

شركات قابضة جهوية، بحيث تـم حـل    خمسةالمؤسسات العمومية المحلية التي تديرها 

   )1( .عامل 117289وتسريح   ،مؤسسة محلية 1321مؤسسة من أصل  131

ثم قامت الجزائر بمناقصات دولية لـبعض  ) 2001-1998(يم ما بين يوامتدت عملية التق

فندقية، مواد غذائية، كيمياء، وبقيت المؤسسات في عوائق قانونيـة، ماليـة   : المؤسسات

عقارية، ولم تستفيد من الخوصصة إال بعضها، وخاصة في ظل غياب سوق و ) مصرفية(

بطريقـة   في البورصة و عرضـها للخوصصـة   تسعير المؤسساتمالي نشيط وإمكانية 

 2002سـنة   وعوضت فـي  2001لإلشارة تم حل الشركات القابضة في سبتمبر  ،ةفشفا

  .بشركات تسيير المساهمة

منها  %36شركة عامة  11000، هناك 2003حسب إحصائيات وزارة الصناعة بداية  و

مؤسسة في حالة سيئة، و ال يوجد إطار مـالي   700و ،مؤسسة 400في حالة حسنة أي 

، حيث أن التطهير المالي للمؤسسات العمومية كلـف خزينـة   اتها الماليةلمواجهة صعوب

مؤسسة  1000و حسب تصريح لرئيس الحكومة أنه تم حل  ) 2( .مليار دج 1250الدولة 

عامـل   14500عامل، بينما تم فصل  400000و تسريح ) 1998-1996(عمومية بين 

  . )3( 2004عامل فقط تم تسريحه في سنة  486، و )2003-1999(بين 

ها بطيئة على المستوى التطبيقي رغم أن تعملية الخوصصة بعض الصعوبات جعل وتواجه

التجربـة   نقـص ،باإلضافة إلى  مالي نشيط سوقغياب  النصوص القانونية متوفرة منها

 .بخصوص الخوصصة

                                                             
 )1 (-      Abdelmadjid Bouzidi, « les années 90 de l’économie Algérienne », Algérie, ENAG,2000, P.85  
    النمو، احتمالية االستثمارات والشغل في الصناعة الجزائرية، : دراسة السالسل الصناعية :وزارة الصناعة -) 2(  

  .20، ص 2003المقياس الرابع، الجزائر،        
 .2005ماي  صيلة االقتصادية و االجتماعية للحكومة الجزائرية أمام البرلمان،للح رئيس الحكومة عرض -)3(  
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ووجـود تيـارين    ،باإلضافة إلى الضغوطات النقابية خوفا من فقدان مناصـب الشـغل  

خر يشـجع عمليـات   آلوا ،حدهما ضد الخوصصة ومع بقاء الملكية العموميةأمتناقضين 

  .المكثفة الخوصصة

دمة المديونية بالنسبة للصادرات من خبالنسبة  لعمليات إعادة الجدولة  فبفضلها انتقلت  أما

، ثـم    1996سـنة  %  29.2،  1995في سنة %  42.5إلى   1994في سنة %  48.6

مليـار   29.5وارتفع مخزون   المديونية مـن  , 1999سنة  % 39.5ارتفعت قليال إلى 

مليار دوالر  28.3إلى  ثم انخفض,1995والر سنة د مليار 33.5إلى  1994دوالر سنة 

مليار دوالر والتخفيـف مـن    16، وقد سمحت عمليات إعادة الجدولة توفير  1999سنة 

سـنوات   03انتقلت من  الضغوط المالية الخارجية ، كما أن متوسط مدة استحقاق الدين 

  :ين الخارجي لدور اللجوء إلى اتط والجدول التالي يوضح ،سنوات 07إلى 

   

  أمريكيدوالر  مليار لوحدةا  تطور اللجوء إلى الديون الخارجية ) 1( :رقمــدول ج

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  
ن دي

متوسط 
وطويل 

  أجل

26.588  26.636  
    

25.886  25.024  28.850  31.317  33.194  31.060  30.261  28.14  

ن دي
قصير  

  أجل

1.791  1.239  0.792  0.700  0.636  0.256  0.421  0.162  0.212  0.175  
  

  28.315  30.473  31.222  33.615  31.573  29.486  25.724  26.678  27.875  28.379  موعمج
Source :Media Bank N° 35 mai  98 p6 + Revue conjonchve N° 68 Algérie Juillet 2000 p.09 

إلى  1993جوء إلى الدين المتوسط والطويل األجل ارتفع من للاالمالحظ أن 
اللجوء  1997وكذلك في سنة  , ةبسبب إعادة الجدول 1997وانخفض في سنة  ,1996

ـ ب مليار دوالر ، بينما هناك زيادة 2,170على القرض المتوسط والطويل انخفض بـ 
 1996اللجوء إلى الدين قصير األجل وارتفع  1996, مليار دوالر قد سجلت في  1,913

  .1997في نهاية للدين لينخفض بأقل نسبة في اللجوء اإلجمالي 
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ن النتائج اإليجابية المسجلة استرجاع التوازنات المالية الداخلية والخارجية والتي تمثلت مو
 جزنية العامة ، ولم يكـن  الهدف هو محاربة العاالنخفاض التدريجي في عجز الميزا في

  .ق مستوى االدخار العامي، وإنما تحق فقطفي الميزانية 

ن أجل بلوغ األهداف االقتصادية الكلية استخدمت السلطات سياسة نقدية صارمة مو
ة موجبة ، يوطبقت تحرير أسعار فائدة حقيق ،متشددة وسياسة مرنة بالنسبة لسعر الصرف

 93الداخلي اإلجمالي سنة  ناتجالمن  %9تقلص العجز المالي للميزانية العامة من  وبالتالي
  . 97سنة %  2.4و  94سنة %  3عن نسبته إلى فائض تزيد 

حقق هذا األداء اإليجابي للمالية بفضل الزيادة في اإليرادات العامة التي استفادت تو
- 90(النط العالمية خالل السنوات من االنخفاض في قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار 

قد انخفضت عائدات النفط بسبب تدهور أسعارها وخاصة ف 1997أما بعد )  95-96-97
من جديد باإلضافة إلى التقشف في النفقات العامة ،  ضغوطال  تثم عاد 99-98في سنتي 

ت التضخم فقد نجح لأما معد.االستثمارات العامة وتثبيت األجور ، مساعدات الدعم، 
ثم إلى  1997سنة %  6إلى  94سنة %  39، إذ عرف انخفاضا من  هالجزائر في تقليص

صارمة التي نفذتها لوهذا بفضل السياسات ا 2000سنة  %  1.4وأخيرا  99سنة %  4.1
  .الجزائر

في ) % -0,5(أما فيما يتعلق بالنمو االقتصادي، فبعد أن كان سالبا في المتوسط   
ثم ) 93 - 88(في سنتي  % 2,2 هحيث بلغ انخفاض) 1993 – 1986(فترة سنوات 

خالل األربع سنوات التي استغرقها  % 3,4حيث بلغ متوسطه  1995أصبح موجبا منذ 
  )1(البرنامج 

برامج التعديل الهيكلي حتى وإن حقق بعض التوازنات المالية على مستوى االقتصاد  إن
   :الكلي إال أنه في المقابل كانت التكلفة االجتماعية على الفئات االجتماعية ثقيلة وتمثلت فى

                                                             
  .3، ص 06/11/2000التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر،  :عبد الوهاب كرمان - )1(
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مؤسسات التي مستها الارتفاع عدد البطالين  بشكل كبير وهذا نتيجة تسريح العمال من  -
للتفصيل أكثر في الفصل الرابع (الهيكلة للقطاعات الصناعية و الخدمية  عملية إعادة

 ) الخاص بمحور البطالة 

تفاع تكاليف المعيشة وبالتالي انخفاض  القدرة الشرائية وهذا بسبب تطبيق مجموعة را -
لع والخدمات األساسية لسحرير األسعار وإلغاء دعم الدولة ألسعار اتمنها  اإلجراءاتمن  
ما اثر على  الفئة  محدودة الدخل ، فاألرقام التي يقدمها بنك الجزائر والمجلس  وهذا

فقد  1989بقوة فبالمقارنة مع سنة  االقتصادي واالجتماعي تشير إلى ارتفاع األسعار
فقد انتقلت  5.58تضاعفت أسعار مختلف السلع أكثر من خمس مرات وتحديدا بنسبة 

 مولقد ارتفع سعر الكيلو غرا 2001في سنة  25.53 إلى  2000سنة  يف 0.77النسبة من 
وهو ما  2001دج في سنة  512.50ى لإ 1989دج في سنة  116.80من لحم الغنم من 

في حين ارتفع %  340، أما لحم البقر فقد ارتفع بنسبة %  338.80يمثل ارتفاعا بنسبة 
الحمراء بين سنتي لها سعر البطاطا سجبنفس النسبة %  430.10سعر لحم الدجاج بنسبة 

دج للكيلو غرام مسجال بذلك  33.20إلى دج  14.50إذ انتقل من  2002و جوان  1989
، وبخصوص مصاريف الخدمات األخرى فقد عرفت هي األخرى %  442ارتفاعا بنسبة 

% 2.8إلى النقل %  3.3تراوح بين اللباس  2002ارتفاعا خالل السداسي األول من 
  . )1( %64المصاريف األخرى غير المحددة و% 1ة والترفيه يوالترب

بما  1994مت السلطات الجزائرية بتخفيض سعر صرف الدينار الجزائري  في سنة قا -
سلع لمما أنعكس على زيادة األسعار نتيجة الرتفاع أسعار الواردات وا% 50معدله 

بإصالح  قامت الدولة ماالمحلية وانخفاض القدرة الشرائية ألصحاب الدخل المحدود ، ك
  .جبائي مما يزيد في تكلفة المنتجات ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة للمواطنين 

                                                             
  . 3541، العدد 2002أوت  04، ريدة الخبر اليوميةج -)1(
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التي أبرمتها الجزائر مع ي إنعكست إصالحات التعديل الهيكل: الجانب الصحي  في -
  : صندوق النقد الدولي فيما يلي 

ولكنها بة كبيرة من العائالت أصبحت عرضة لألمراض التي افتقدت لفترة طويلة نس
رجعت من جديد بسبب تقص العناية والنظافة التي تتطلب نفقات كبيرة وخاصة نفقات 

  .تكاليف الدواء والعالج

نة س % 8.16 منانخفاض نسبة  نفقات التربية و التكوين بالنسبة للناتج الداخلي الخام  -
و ارتفاع تكاليف التمدرس مما دفع الكثير من  ،1995نة س % 6.36إلى ,  1984

الكتب  ،العائالت إلى عدم إرسال أطفالهم للدراسة بسبب ارتفاع تكاليف األدوات المدرسية
 400و بالتالي ارتفاع نسبة التسرب المدرسي إلى حوالي  ،خ ـلإ.... والنقل  ،المالبس،

  .سنوياذ ألف تلمي

من اآلثار االجتماعية السلبية للتعديل الهيكلي اولت السلطات الجزائرية التقليل ح -
إدخال تعديالت على شبكة األمان االجتماعي  1994فضمنت برنامج اإلصالح لسنة 

  .)1( باستحداث عنصرين جديدين هما

برنامج لألشغال العامة يحل محل نظام الدعم العام الذي يجري إلغاؤه مرحليا،  – 1
حقيها الحقيقيين وهم المحرومين والذين لم تصلهم وبرنامج لتوجيه التحويالت إلى مست

  .التحويالت بشكل مناسب

نظام التأمين ضد البطالة وإدراج الدعم بشكل صريح في الميزانية بعد أن كان يقدم  – 2
ورغم هذه المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين قطاع السكن في السابق، لضمنيا 

طبقات كبيرة من الشعب إال أن هذا يعتبر غير كاف نظرا الوضع االجتماعي الذي لحق ب
  .للتكلفة الباهظة لهذه اإلصالحات 

                                                             
  الجزائر تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق صندوق النقد الدولي واشنطن  :وآخرونكريم النشاشيبي  -)1(

  .85، ص1998    



  االنعكاسات االجتماعية للسياسة التنموية في الجزائر: الباب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دـمتهي -     
  اإلطار النظري للفقر - 1    

  و مؤشراته معاييـر قيــاس الفقـــر - 2    

  رـالم والفقـاإلس - 3   

  رـل الفقـوامـوعأسباب  - 4   

 نظريـات الفقـر - 5   

 الفقــر عامليا - 6   

  الفقر يف الدول العربية -7  

  رـي اجلزائـر فـالفق -8  

  السياسة التنموية والفقر يف اجلزائر -9  
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  :تمهيـد

لم تعد مشكلة الفقر محصورة في أطر وطنية وجغرافية محددة بل أصبحت مشـكلة        

عالمية، وقد اتفق المجتمع الدولي على اعتبار أن اإلقالل من حدة الفقـر يمثـل الهـدف    

  .المحوري لعملية التنمية

فقد استقطبت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين والمختصين في جميع المجاالت ولهـذا نجـد   

تالفا وتنوعا كبيرا في تحديد ظاهرة الفقر، مما يصعب إيجاد تعريف موحدا له، وهذا ما اخ

  .إن مسألة الفقر ككل المسائل االجتماعية يصعب تبسيطها مندوفيكو  "ذهب إليه 

من الخطأ  تعميم مفهوم الفقر وإسقاطه على واقع وبيئة من دون تكييف ومراعـاة  كما انه 

فإذا كان الفقر يعني  وجـود شـخص أو    ،والبيئة المستهدفةلخصوصيات وطبيعة الواقع 

جماعة لم تصل إلى مستوى الرفاه االقتصادي الذي تؤمن شروط البقاء في حدودها الدنيا 

وهذا يقتضي  ،، فإن معنى مستوى الرفاه يتباين تباينا شديدا بين البلدان المختلفة) المقبولة(

بيعة الواقع الذي نشأ فيه ويعبر عـن قسـماته   بالضرورة البحث عن مفهوم للفقر يالئم ط

. وخط الفقر الوطني يكون أحوج من  شيء آخر لهذه االعتبارات ،بوضوح ودقة وشمول

ذلك أن متوسط خط الفقر االجتهادي الذي وضعته المنظمات الدولية ربما ال يعكس واقـع  

الواقعين تحت خط وهو أقرب في أن يقود إلى التقليل من حجم السكان  الجزائرالفقر في 

والفقر كظاهرة ذات أبعاد متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية يمكن أن يعيد  الفقر

إنتاج نفسه بصورة متوارثة ومتراكمة أشبه في ذلك بكرة الثلج التي تكبر كلما تـدحرجت  

ما كبـر  مع الفارق الكبير بين حالة كرة الثلج وظاهرة الفقر في أن األخير يشتد تعقيدا كل

  .حتى في خصائصه ومكوناته الداخلية

 الجزائرهناك عدد من المفاهيم للفقر نأخذ منه ما يالئم طبيعة وخصائص ظاهرة الفقر في 

فقـر  (بالرجوع إلى التعريفات الواردة في المسح الوطني لظاهرة الفقر وهي الفقر الحاد 

وخـط   ،ة االحتياجات الغذائيةالذي يشير إلى عدم قدرة الفرد أو األسرة على تلبي) الغذاء

الفقر المطلق الذي يتطلب تعريفه إضافة بعض السلع والخدمات األساسية الضرورية إلى 
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  . تكلفة سلة الغذاء التي تمثل خط الفقر الحاد

الفقر مشكلة ذات أبعاد متعددة وتتـداخل فيهـا األسـباب الداخليـة     و انطالقا من ذلك ف 

  .الخ... وع والبؤس والحرمان، المرض، الجهل، التشردوالخارجية ومن أبرز مظاهره الج

  .وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا الفصل

  :ر ـري للفقاإلطـار النظـ -1

  :مفهوم الفقر

  : لغـة -

ر المحتاج، فالفقر ضد الغنى وهو عبارة عن فقـد مـا   يالفقر مصدر فقر، فهو فقير، والفق

  .)1( فقرا يحتاج إليه، أما فقد ما ال حاجة إليه فال يسمى

  : الىـال تع ـفق وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى الفقر أو الفقير والفقراء في القران الكريم ، 

اللَّهاِء وشبِالْفَح كُمرأْميو الْفَقْر كُمدعطَانُ ييـيم   الشلع ـعاسو اللَّهالً وفَضو هنةً مرفغم كُمدعي  )2(. ،

ال أیضا   .) )3 فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَقري وقال أیضا  إِنما الصـدقَات للْفُقَـراِء    و ق

   .) )4 والْمساكنيِ

عني الحاجة وهذه الحاجة سواء كانت فـي  ويعنى الرديئة، وفعله افتقر يوالفقر لغة أيضا 

  .الماديات أو المعنويات

                                                             
 .60، ص 1949، 3طبيروت،  ،لسان العرب، دار صادر :ابن منظور -) 1 (

   268 البقرة، اآلية، سورة -) 2 (

  28 ، اآلية،سورة الحج -) 3 (

  .60 ، اآلية،سورة التوبة -) 4 (
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  :اصطـالحا - 

والفقر بكل بساطة هـو  ، بمعنى الفقر"  Pauvre" الفرنسية الكلمة من  الكلمة مشتقةبداية 

  .المادية، امتالك القليل أو عدم وجود إمكانية لدعم النفس تحالة االفتقار للممتلكا

الفقر من المفاهيم المجردة النسبية التي تحاول وصف ظاهرة اجتماعية اقتصادية بالغـة  و

من أن  " Gerry  -جاري" و  " Bromloy -بروملي" التعقيد والتشابك، وهذا ما عبر عنه 

  .الفقر حالة نسبية تعبر عن التفاوتات االجتماعية واالقتصادية الصارخة

ويبدو االختالف في تحديد مفهوم الفقر أكثر بـين علمـاء االجتمـاع وعلمـاء              

االقتصاد الذين يعتمدون على معايير كميـة، واالجتمـاعيون يركـزون علـى األبعـاد      

االجتماعية بحصرها في عدة مؤشرات ذات طابع كمي وأخرى يغلـب عليهـا الطـابع    

ان مفهوم الفقر الـذي تشـترك فيـه كـل     الكيفي، ولكن مهما تنوعت الرؤى واختلفت ف

المحاوالت التعريفية يوحي بالعجز في تحقيق الحاجات المادية والمعنوية للفـرد، وذلـك   

منطلـق  ( بغض النظر عن محددات الفقر التي تشير إلى ربطه بـنمط إنتـاجي محـدد    

 ،، أو إلى مؤشراته التي تعكس مختلف مظـاهر الفقـر، كالتواكـل االتكاليـة    )اقتصادي 

   .)1( الخمول، كثرة النسل

وهناك من يعتمد في تعريفه للفقر على عيش الكفاف، كمستوى الـدخل الضـروري        

لشراء الطعام الكافي إلشباع الحاجات الغذائية لكل فرد داخل األسرة، ويتنـاول تكـاليف   

ـ   ى الطعام على أنها التكاليف األساسية أو التي تمثل حد الكفاف، والتي عندما تضـاف إل

حصة المالبس الضرورية و وقود التدفئة، واإليجار ينتج عنها رقم للدخل يمكن أن يقـال  

  .عنده أن األسرة فقيرة

                                                             
  ،مخبر علم االجتماع االتصال، جامعة )االنترنت،الفقر العولمة ،(،التحديات المعاصرة  :فضيل دليو وآخرون -) 1 (

 . 44، ص  2002قسنطينة ،، منتوري      
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الءمته  العلميـة   مو تهفهذا التعريف يمكن االعتماد عليه في تحديد خط الفقر من حيث كفاي

ا علـى  مات تأخذ بهذا األسلوب ومن أهم االنتقادات التي تعرض لهحكوحيث أن معظم ال

   :األسلوب

أن التقديرات القائمة على االحتياجات الغذائية مجرد متوسطات نمطية، ال تأخذ في  -

  .الخ... أعضائها وظائفهم سناالعتبار كل مكونات األسرة 

قد يواجه الفقر زيادة أسعار المواد الغذائية التي تؤثر على القيمة   الغذائية للغـذاء   -

  .الذي يحصل عليه الفقراء

 Peter-بتر تاوسـند " وهناك من ينظر للفقر كحرمان نسبي ومن أهم رواد هذا االتجاه 

Toutnsend  " الذي يرى أنه يمكن أن يقال إن األفراد و األسر والجماعات تعيش في فقر

حينما تنقصهم الموارد الكافية للحصول على أنواع الغذاء والمشاركة في األنشطة المعيشية 

في المجتمعات التي ينتمون إليها، حيث ال يمكنهم الوفاء بهذه المتطلبات، فيضطرون إلـى  

ينظر للفقر على انـه   " فتاونسند" عادات وأوجه النشاط العادية، البعد عن أنماط الحياة وال

عملية للحرمان ينفصل الناس بواسطتها عن مجرى الحياة االجتماعية، فظـروفهم تحـول   

بينهم و بين المشاركة في العادات والثقافة السياسية للحياة اليومية وبالتالي فهم محرومون 

  .نسبيا

أنه ال يمكن بناء مقياس أو قائمـة موضـوعية    " اونسندت" غير أن ما يؤخذ على تفسير 

   .)1(بمؤشرات الحرمان، خاصة تلك المتعلقة بالعرف االجتماعي

ويرى البعض أن للفقر صورتان متشابكتان، تتمثل في فقر الـوعي والثـاني فقـر         

الموارد، أما فقر الوعي فهو فقر ثقافي يحول دون االستخدام األمثل للموارد االقتصـادية  

المتاحة، أما فقر الموارد اإلنتاجية، فهو فقر يوقف تراكم جهود الناس فـي البحـث عـن    

                                                             
 .81-77ص  صمرجع سابق،   :أندر و وبستر  -)1(
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وكلتا الصورتين من الفقر تدفع الناس للعيش دون خـط الحيـاة   موارد اقتصادية جديدة، 

  .)1(اإلنسانية الكريمة

الحصـول   مـن وغير بعيد عن هذا المعنى يسود الفقر المجتمع إذا لم يتمكن فرد أو أكثر 

يتكـون   "- Amartya Sen أماريتا سن" على حد أدنى من الرفاه اإلنساني، و وفقا لمفهوم 

الرفاه من مجموعة من األفعال والحاالت تتفاوت من متغيرات أولية مثل جودة التغذية إلى 

أمور مركبة مثل احترام الذات، ومن ثم فان الفقر ال يعني انخفاض الدخل في حد ذاتـه،  

ولكن عدم وفاء الدخل بالنشاطات والتوظيفات التي تتولد عنها القدرة اإلنسانية المناسـبة  

   .)2( للفرد

وفي تقرير للبنك الدولي للتنمية حدد تصورا واضحا لظـاهرة الفقـر يتضـمن مختلـف     

األوضاع االجتماعية من تعلم وصحة وتغذية إلى جانـب المفهـوم االقتصـادي للـدخل     

المنخفض و يبرز التقرير مجموعة من المؤشرات التي تتحدد من خاللها معالم الفقر فـي  

  :الدول النامية وهي

  .النمو االقتصادي لمكافحة الفقرضرورة  -

إلى جانب النمو االقتصادي البد من وضع وتنفيذ سياسات حكيمة لتحسين أحـوال   -

وجاء في تقرير التنمية اإلنسانية العربية أن الفقر عبارة عن عجز النـاس   ،)3(الفقراء 

عن امتالك القرارات البشرية الالزمة لضمان أحقيات الرفـاه اإلنسـاني فـي كيـان     

   .)4(اجتماعي ما شخصا كان أو أسرة أو مجتمعا محليا 

                                                             
 .1/12/2002ياسر العدل، مفهوم الفقر ومواجهته، األهرام،  -) 1 (

  ، مركز دراسات الوحدة 1ط  السوق و التمية، تاالقتصادات العربية و تناقضا:و آخرون  سالم توفيق النجفى -) 2 (

 .13 ، ص2005لبنان ،العربية،      

 .19، ص2003 القاهرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، عولمة الفقر، :إسماعيل قيرة و آخرون -) 3 (

  تقرير التنمية اإلنسانية العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع الصندوق الغربي، اإلنماء  -) 4 (

 .10، ص 2002االقتصادي واالجتماعي، الفصل السادس،          
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وفي اتجاه آخر هناك من يعتبر الفقر بمثابة إحباط وظيفي للبناء االجتمـاعي أو ظـاهرة   

معتلة ترتبط بالمناطق المختلفة بالمدينة في أغلب األحوال، كما يذهب عبد الباسـط عبـد   

المعطي أن ظاهرة الفقر تمثل حالة بنائية مالزمة ألسلوب إنتاجي يتميز ببروز تمـايزات  

لكية الخاصة، والتمييز بين أنماط العمل يدوي أو عقلـي، أو تحديـد   خاصة ناجمة عن الم

األمور بناءا على ذلك، ويفسر الفقر بما ينتج عن ذلك من تناقض في العالقات اإلنتاجيـة  

والتوزيعية المرتبطة باستغالل طبقة كبقية الطبقات التي ال تملك والتي تكون مجبرة على 

   .)1(التي تحوز وسائل اإلنتاج في المجتمع  بيع عملها الذي تتحكم فيه الطبقات

الذي يرى أن الحياة ما هي إال  "أمارتياسين " ومن التعريفات الشاملة للفقر أيضا تعريف 

مجموعة من المتغيرات التي تضم األفعال والنشاطات المختلفة وهي متفاوتة مـن جـودة   

حياة المدنيـة وعنـد فقـدان    التغذية إلى أمور معقدة مثل احترام الذات والمساهمة في ال

باالغتراب  ااإلنسان للحدود الدنيا من هذه المتغيرات خاصة لدى الفقراء يولد لديهم شعور

   .)2(عن المجتمع

تلك الحالة  المعيشية التي تكون نتيجة سـوء التغذيـة    بأنهالفقر " روبرت منكار"  يعرفو

والجهل والمرض والقذارة وارتفاع وفيات األطفال وقصر العمر االفتراضي مما يجعلهـا  

   .)3(أدنى من المستوى المعهود للحياة الالئقة 

الفقر يعني الحرمان على أشده بحيـث ال يمكـن الحصـول علـى      نأعلي وهب  ويرى

   .)4(للعيش إال نادرا وهذا ال يتجاوز الحد األدنى للبقاء على الحياة  الحاجات األساسية

                                                             
 .20، ص 1979 النيل الجديدة، القاهرة، رالفقر في القرية المصرية، دا عتوزي: عبد الباسط عبد المعطي -) 1 (

  ، االردن، دار الفجر للنشر والتوزيع  العنف و الفقر في المجتمع الجزائري، :بلقاسم سالطنية، حميدي سامية -) 2 (

  .8-7 ص  ، ص2008          

  ، ص 1991الفقر والبيئة الحد من دوامة الفقر، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،  :ألن بدر نتج، محمد صابر -) 3 (

         10. 

 .140، ص1996بيروت،  الفكر اللبناني، ر، داخصائص الفقر واألزمات االقتصادية في العالم الثالث :على وهب -) 4 (



 

129 

  السياسة التنموية و الفقر .........................................:............ الثالثالفصــل 

الفقر يمثل حالة من  النقص المادي يترجم بصفة عامة  " Graw-Hill -قراوهيل"  تعريف 

   .)1( بمستوى الدخل النقدي الذي يبقى دائما أقل مستوى حد الفقر

وأحـد  , يعد الفقر كما بينت ذلك سلوى زكزك احد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان و

الحق في التنمية فـي   عمالأمظاهر التخلف االقتصادي وأحد أبرز التحديات التي تواجه 

  .المجتمعات النامية

ـ يق الـذي والفقر حسب التعريف الشائع هو النقص الحاد في الموارد على المسـتوى    لاب

، والفقير هو الشخص الذي يعيش على أقل من دخل خط الفقـر , حاجات الفرد الضرورية

  : وتميز الدراسات المتخصصة حسب تلخيص سلوى بين نوعين من الفقر

نتج عادة عن أسباب ترجع إلى طبيعة النظام السياسي و االقتصـادي  يالفقر المؤقت و -1

, ؤهالت العلمية وذوي الحرف الفنيـة القائم من حيث تخليه عن مبدأ توظيف أصحاب الم

  .ويجد هؤالء أنفسهم في حالة فقر بسبب تعطلهم عن العمل

واألكثر انتشارا هو الفقر الرمزي الناتج عن أسباب هيكلية في الفـرد ذاتـه أو فـي     -2

، أو اعـتالل الصـحة   ،كاألمية وانخفاض مستوى التعليم أو عدم تعلم الحـرف  ،المجتمع

شون في حالة فقر مزمن ليس لديهم القدرات واإلمكانات التي تمكنهم من واألفراد الذين يعي

على عمل يظلـون فـي    وحتى في حالة حصولهم, الحصول على عمل ذي دخل مناسب 

  .ألن الدخل الذي سيحصلون عليه من هذا العمل يكون أقل من خط الفقر ،حالة فقر مزمن

الفقر بحالة من الحرمان المادي الذي تتجلى أهـم مظـاهره فـي     فباقر يصحسين  أما

انخفاض استهالك الغذاء كما و نوعا ، وتدنى الحالة الصـحية والمسـتوى التعليمـي و    

الوضع السكني والحرمان من تملك السلع واألصول المادية وفقدان االحتياطي والضـمان  

   .)2(والكوارث واألزماتلمواجهة الحاالت الصعبة كالمرض واإلعاقة والبطالة 

                                                             
) 1 (- Douglas Greenvald P*Encyclopédie Economique, Editions Economes, Paris, 1984, p691   

  ،2001 بيروت، الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، :عبد الرزاق الفارس -) 2 (

 .20 ص     
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فالفقر له فكر معين، فهو ال يعني بالضـرورة شـدة االحتيـاج وال هبـوط     ومنه 

المستوى المادي عن مستوى أقل من مثله ولكن الفقر الحقيقي قد يكون ألفراد ميسـوري  

  ).وهذا ما يسمى بثقافة الفقر( الحال ولكن   أسلوبهم وطريقة حياتهم فقيرة 

فالفقر ليس وضعا اقتصاديا فقط، وإنما هو وضع عام يتصرف ويعيش فيه اإلنسان بفقـر  

ويفكر بفقر، وينتج أفكارا تؤدي إلى الفقر، فالفقر هنا مرض يصيب العقول، فكثيـر مـن   

الفقراء يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة ولكن ثراؤهم الفكري والروحي أتـاح لهـم أن   

  .)1(يعيشوا حياة غنية 

ظاهرة الفقر ترتبط بحالة التخلف الذي يعرقل النمو االقتصادي واالجتماعي نتيجة ن كما أ

عدم االستغالل األمثل للموارد المتاحة واإلمكانات البشرية المتوفرة، ممـا يـؤدي إلـى    

  .تكريس الفقر، وتوريثه من جيل إلى جيل إلى آخر

 ألفـراد القدرة اإلنسانية  لتحديد بالقصرتتسم  أنها التعريفات التقليدية للفقرما يؤخذ على  

على الدخل واإلنفاق، ومن ثم فان هذا المنهج يساعد في تحديد بعض  إذ تقتصرالمجتمع، 

   .)2(المفاهيم المرتبطة لقياس الفقر مثل خط الفقر النسبي، فجوة الفقر، وشدة الفقر

ن الفقر مفهوم نسبي يتغير من زمن آلخر ومن مفكر إلـى آخـر كـل حسـب     فا ومنه 

تخصصه والخلفية اإليديولوجية التي ينطلق منها في تحديده لمفهوم الفقر وأبعاده، والفقـر  

ذو أبعاد مختلفة ومتواصلة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهـذا مـا يشـمله التعريـف     

 يفـي باالحتياجـات الصـحية والمعنويـة     االجتماعي له بأنه مستوى معيشي منخفض ال

  . المرتبطة باالحترام الذاتي للفرد داخل نسق المجتمع ككل 

  :أنواع نذكر منها إلى وتتنوع ظاهرة الفقر

                                                             
  ، مصرة، الهيئة المصرية العامة للكتابيثقافة الفقراء دراسة في بنية وجذور الثقافة العرب :ياسر القاضي وآخرون -) 1 (

 .119 -118 ص ص ،2007        

 .8ص مرجع سابق، :لم توفيق النجفىاس -) 2 (
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وهو من أهم المقاييس المسـتخدمة لقيـاس    :الماليالفقر المادي أو فقر الدخل أو الفقر  -

  .الفقر

  .أنفسهمالذي يقيس درجة الفقر من منظور الفقراء  :الذاتيالفقر  -

وهو الحد األدنى لمعيشة الفرد وهو المعيار المستخدم في البلدان النامية  :المطلقالفقر  -

  .و كندا   وكذلك في الواليات المتحدة األمريكية

وهو عدم المساواة في المعيشة استنادا إلى المقارنـة بمتوسـط الـدخل    : الفقر النسبي -

ويعبر , الوطني ويقاس بعدد الفقراء من السكان الذين يعيشون دون متوسط الدخل الوطني

  .عن ذلك بمتوسط دخل األسرة أو متوسط نفقات الفرد

ويقصد به فقر قدرات المشاركة وقدرات الوصول إلـى   : الفقر البشري أو اإلنساني -

ويكون هذا النوع في , والثقافة والتعليم  االجتماعيةالخدمات االجتماعية كالصحة والتغطية 

حقـوق  ( حالة ضعف أو انعدام القدرات للتمتع بالخدمات التي توفرها الدولة للمـواطنين 

  .وهذا الصنف وضعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )المواطنة 

والذي يقصد به االفتقار للخدمات االجتماعية كالمياه الصالحة للشرب  :الفقر الجماعي -

  .الصحي والبيئة الصحيةأو الصرف 

والذي يعبر , وهو الفقر الذي يضم فئة محدودة داخل مجتمع متطور  :الفقر الهامشي  -

وهذا التشخيص تعتمده الـدول  , عن حاالت اجتماعية غير متكيفة مع المجتمع العصري 

  .االسكندينافية

, السـتهالك علـى ا  و ,الذي يعني عدم قدرة الفرد على كسب المال :الفقر االقتصادي -

  .الخ.......الوصول إلى الغذاءوعلى , على التملكو

, الماء الصـالح للشـرب  , عدم تمكن الفرد من الصحة التربية التغذية: الفقر اإلنساني -

  .هذه العناصر تعتبر أساس الحياة والوجود, والمسكن

فساد نظـام  , غياب حقوق اإلنسان والمشاركة السياسية استبداد السلطة :الفقر السياسي -
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  .انتهاك الحريات اإلنسانية, الدكتاتورية, الحكم

الذي يتميز بعدم القدرة على المشاركة على اعتبار أن الفـرد   :الفقر السوسيو ثقافي  -

لتي تـربط الفـرد   محور الجماعة والمجتمع في جميع األشكال الثقافية والهوية واالنتماء ا

  .بالمجتمع 

  .والخارجيةغياب القدرة على مقاومة ومواجهة الصدمات االقتصادية  :الوقائيالفقر  -

لدرجة , بناءا على ما سبق تعد مشكلة الفقر متعددة األبعاد واألسباب ومترابطة فيما بينها 

شاملة متعـددة   أن عملية محاربة الفقر تستلزم عملية تنموية مركبة تقوم على إستراتيجية

  .األبعاد ليتم تصريفها عبر استراتيجيات قطاعية متناسقة ومتكاملة فيما بينها 

  :رـة والفقــالمؤسسات الدولی

تراتیجیة        دولیین بإس د ال ندوق النق ك وص ن البن ل م غل ك یة انش ة الماض ود الخمس ذ العق من

التنمیة، بوصفھا دعامات أساسیة مقدمة إلى البلدان النامیة، خصوصا بعد تولد أعداد متزایدة 

ع مؤسسات           ا دف ة، مم زال متسعة ومتنامی راء ال ت اء والفق ین األغنی " من الفقراء والفجوة ب

دة        " Woods Brettons - زبریتون وود یم إستراتیجیة جدی ى إعادة تقی المي إل والمجتمع الع

دان               ي البل و المستدام ف ز النم ل بتحفی دف األساسي یتمث ان الھ د أن ك ر بع ل بخفض الفق تتمث

دولي    ك ال ى ثالث        1990النامیة، خاصة بعد نشر تقریر البن ذي اشتمل عل ر، وال حول الفق

  :عناصر

ي س  -1 ل ف یع       األول یتمث تخدام وتوس اج واالس ادة اإلنت الل زی ن خ و م ز النم ات تحفی یاس

  .القروض االقتصادیة للفقراء

ة    -2 ي والعنای یم األساس ة التعل ة خاص دمات االجتماعی ى الخ ز عل اني یرك ر الث ا العنص أم

   .الصحیة األولیة والتغذیة التي یمكن أن تحسن األوضاع االجتماعیة للفقراء

األمان الموجھة إلى الفقراء لعدم استغالل فرص كسب   برامجیشمل أما العنصر الثالث  -3

   .)1(ة كبیرة جالدخل، وزیادة تعرضھم للخطر بدر
                                                             

 .104 مرجع سابق، ص : مدني بوشهرة -) 1 (
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  :أبعـاد الفقــر 

  :وهـييحدد بعض الباحثين ثالثة أبعاد لمفهوم الفقر 

  :البعد األول - 

هو الماديات فهي تلك األشياء التي يعتبر نقصها فقرا وهذا الـنقص أو الحرمـان أو        

الفقدان له طابعان إما وجودي غير مادي أو وجودي مادي، ويشمل الفقر الوجودي غيـر  

المادي عناصر مثل  اإلخفاق في العمل ، انعدام الثقة في النفس، بينما يشمل الفقر المادي 

  .لمساواة وتعذر الحصول على الحد األدنى من ضروريات الحياة، التفرقة، عدم ا

  :البعد الثاني - 

 نقص فـي يتمثل في إدراك المرء لحالته و وضعيته، فالفرد يعد فقيرا عندما يحس بوجود 

إحدى الماديات أو كلها، حيث أن تلك الماديات ال تكتسب قيمتها كبعد معرفي في المفهوم 

  .والذاتي لمفهوم الفقرإال مع إدراك الطابع النسبي 

  :البعد الثالث - 

اآلخرون الفقر، حيث يختلف إدراك الفقير لحاله مع رؤية اآلخرين له، ويترتب  ينظركيف 

مباشـر  المباشر أو غير التدخل بالعن هذا اإلدراك رد فعل مختلف تجاه الفقير فقد تكون 

قراء يستحقون فقرهم أو وعدم التدخل الن الف, من خالل الصدقة أو المساعدة أو التربية  

  .التدخل قد ال يفيد بل ربما يضر

  :ارــــاإلفقعملية 

يرتبط اإلفقار بأحوال السوق العالمية   فعند اعتماد  دولة بشكل أساسي  على نوع 

  معين من اإلنتاج سواء كان صناعيا أو زراعيا ثم تنهار أسعار ذلك المنتوج ، فإنها تؤدي 

  .الطبقات الهشة داخل المجتمعإلى حالة من اإلفقار خاصة 

وتتأثر عملية اإلفقـار أكثـر   . وتتوقف مدة اإلفقار على مدة الركود، وقد تستمر لسنوات
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بالسياسات الجديدة والمرتبطة أساسا بالعولمة، وتنظيم السوق العالمي ومحاصرة الـدول  

مصالح طبقـة   النامية واقتصادياتها، كما تتأثر أيضا بسياسات الحكومة الطبقية التي تخدم

   .)1(معينة وبذلك يزداد األغنياء غنا والفقراء فقرا

  :  تعريف الفقير - 

خالل النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات 

األمم المتحدة بالتوسع عن الظاهرة األرجح داخل المجموعة الواحدة إلى الظاهرة العالمية 

بتصنيف البلدان الغنية و الفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر فـي مسـتوى البلـدان    

فالفقير في الصومال ليس هـو الفقيـر فـي أمريكـا      ،اة النسبيةوكذلك األفراد مع مراع

  .الشمالية

  .المتحدةكيوم عالمي للفقر من قبل هيئة األمم  2008أكتوبر من عام  17وتم تحديد يوم   

 يحقـق مسـتوى معـين مـن     صفة لمجتمع ما الفرد ال وطبقا ألدبيات التنمية فإن الفقر

  .الرفاهية

يطلق على  األفراد والعائالت والمجموعات من السكان أنها فقيرة عنـدما   " تونستند" أما 

تعاني من نقص المواد للحصول على أنواع من التغذيـة والمشـاركة فـي النشـاطات     

والحصول على الظروف  المالئمة من الحياة واالحتياجات األساسـية الالزمـة لألفـراد    

   .)2(والمجتمعات التي ترتبط  بها معيشتهم

  :انقسمت االجتهادات فيما يخص تعريف الفقير إلى مدرستين  كما

وهي التي تضع حدا ادني لمستوى الدخل الضروري الذي يجب على : المدرسة المطلقـة 

كل فرد إحرازه لتحقيق مستوى معيشي معقول، حد الفقر ويصنف من دونه باعتباره فقيرا 

  .السياسةوتحديد هذا المستوى هو حكم تقديري للباحث أو صانع 

                                                             
 .116 مرجع سابق،صياسر القاضي وآخرون،  -) 1 (

 .103 ص، 2004،دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر العولمة واالقتصاد غير الرسمي،: تهاميإبراهيم  -) 2 (
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وتتعامل مع الفقر النسبي أي ربط خط الفقر بمعدل توزيع الدخل بـين  : المدرسة النسبية

من سكان مجتمع  % 30-25السكان، وعادة يتم ذلك بتعريف األفراد الذين يشكلون أفقر 

  .ما باعتبارهم الفقراء

ومتغيرات  ، ألن  مالمح) لكل فقراء العالم ( يصعب إعطاء صورة واحدة للفقراء عموما 

الفقر تختلف من مجتمع إلى آخر ، كما تختلف داخـل المجتمـع الواحـد فـالفقير فـي      

يومه بصعوبة  تالمجتمعات البشرية قبل سيطرة االقتصاد هو ذلك العضو الذي يكسب قو

أو الذي  اختار الكفاف  غير أنه يبقى عضوا داخل الجماعة والمجتمع ، لكنه أصبح فيما 

تشرد الذي تم عزله وتهميشه في الواقـع المعـاش وتتفـق معظـم     بعد ذلك الغريب الم

الدراسات على أن المستضعفين في مجاالت اجتماعية محددة يكونون فـي العـالم أكثـر    

 ىالمتعطلون عن العمل والمسنون، المرض تحتهاعرضة للوقوع في مصيدة الفقر ويندرج 

  .العجزة و األطفال والنساء وأعضاء  األسر الكبيرةو، 

 ونحوهمـا، الفقير المذكور في الكتاب والسنة هو الذي يستحق من الزكاة والمصـالح  أما 

وطريقة معينة بل من ليس له كفايـة   بلباس معينوليس هو الفقير االصطالحي الذي يتقيد 

  .تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين

إلنسان ذو الدخل المحدود والذي والفقير أيضا اإلنسان الذي لديه كمية قليلة من المال أو ا

   .)1(ال يفي دخله لتوفير احتياجاته

نظرا الرتباطه بالمستوى المعيشي العام في المجتمع وبتوزيع الثـروة   نسبيفهذا المفهوم 

ونسق المكانة والتوقعات االجتماعية فهذا ما يعبر عنه بخط  الفقر الذي يعرف عادة بأنـه  

الحالة التي يكون الفرد فيها عاجزا عن الوفاء بتوفير متطلبات الغذاء ، الملبس والمـأوى  

  .)2(الضروري 

                                                             
 .185 ص ،2002 ،ةالنيل، القاهر ة، مطبع2المعاصر، ط عنظرة في علم االجتما:  سلوى عبد الحميد الخطيب -) 1 (

 . 83مرجع سابق، ص: بلقاسم سالطنية، حميدي سامية -) 2 (
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لتي  تتكون من أربعة أشخاص ويكون  دخلها اعدة مستويات لألسر الفقيرة ووضع  تم كما

دوالر للعام الواحد كما تعتبـر األسـرة    4139ال يزيد عن أربعة أالف وتسعة وثالثون 

فقيرة إذا كانت تتكون من سبعة أفراد وال يزيد دخلها عن ستة آالف وسبعمائة وواحـد و  

  .دوالر في السنة 6771سبعين 

  :التاليـةويمكن تلخيص أهم الخصائص التي تتميز بها الطبقة الفقيرة في النقاط 

  . انخفاض  مستوى دخلها و انتشار األمراض -

  . التغذية وتدهور الحالة الصحية سوء -

  . ارتفاع معدالت وفيات األطفال -

  .انخفاض المستوى التعليمي وانتشار األمية -

  .صعوبة الحصول على الوظائف -

  . تدني في مستوى حالة السكن والمستوى المعيشي بصفة عامة -

  صعوبة الحصول على خدمات المرافق العامة في بعض األحيان كالمياه الصالحة  -   

  .رف الصحيصال، الكهرباء ،للشرب     

أما الدول الفقيرة فهي تلك الدول التي تعاني من مستويات منخفضة من التعليم والصـحة   

ه الصالحة للشرب والصرف الصحي باإلضافة إلى التغذية الصحية لكل فـرد  وتوفير الميا

  .الطبيعيةمن أفراد المجتمع مع المعاناة الدائمة من تدهور واستنزاف مستمر لمواردها 

دوالر   600وعرفها البنك الدولي بأنها تلك الدولة التي ينخفض فيها دخل الفـرد عـن   

 300قل متوسط دخل الفـرد عـن   يدولة منها  15,دولة معظمها في إفريقيا 45وعددها 

لألمم المتحدة المتعلقة بمسـتوى  رفاهيـة    نماءاإلدوالر سنوي وبإضافة معايير برنامج 

هناك حوالي   دولة من العالم أي أن 70دائرة الفقر لتشمل  إلنسان ونوعية الحياة توسعتا

من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل أي أن هناك فقراء في بالد   45%
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  .األغنياء

  :الذي صنف الفقراء إلي أربعة أصناف "ميلر" وهناك من قام بتصنيف الفقراء ومنهم 

  :الصنف األول وسماه الفقير المستقر -

أكثر منه على المسـتوى اإلقلـيم    الصعيد األسريحيث يتميز هذا النوع باالستقرار على 

  .بهمون بمنزلة عليا بين جماعتهم المحيطة حظويهتم هؤالء الفقراء بتعليم أبنائهم وي

  : المتوترالفقير  الصنف الثاني -

على المستوى اإلقليمي ولكـنهم يعـانون مـن     رستقرابااليتميز هذا الصنف من الفقراء 

إدمـان المخـدرات   (أفراد األسرة  بعضومشكالت عائلية ناجمة عن سلوك  راباتطاض

  ).مثال

  :الناجحالفقير  الصنف الثالث -

ويعاني هذا النوع من مشكالت اقتصادية , وهو القادر على مواجهة مشكالته بدرجة عالية 

ته مع التركيز الكبير بتعليم ويظل يكافح لمواجهة مشكال ولكنه ال يفتقد االستقرار األسري

  .األبناء ويزيد هذا الصنف خالل فترات ارتفاع معدل البطالة

  :مستقرالصنف الرابع يطلق عليه الفقير الغير  - 

الفقير هنا يعاني من انعدام االستقرار االقتصادي واألسري  ويسود هـذا النـوع بـين     

و فقراء المناطق الحضرية  من  األقليـات  العرقيـة والدينيـة    ,المهاجرين إلى المدينة 

والمولودين ألسر فقيرة تاريخيا وأصحاب اإلعاقة ممن فقدوا مكانتهم في السـلم الطبقـي   

   .)1( االجتماعي

  

                                                             
  مجلة  ،دراسة سوسيولوجية نقدية في طبيعة الظاهرة، أسبابها، وسبل عالجها: عبيد بن علي عطيان آل مظف  -) 1 (

 .104ص ،  13 / 01 / 1425،، المملكة العربية السعوديةآلداب والعلوم اإلنسانية، لزعبد العزيجامعة الملك        
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  :الفقر و مؤشراتهعاييـر قيــاس م -2

  :الفقرمعاييـر قيــاس   - أ

بناءا على ما سبق نجد أن معيار تحديد وقياس الفقر تختلف كما يختلـف تحديـد   

مفهوم الفقر، فهو نسبي وليس مطلق يختلف باختالف المنطلقات واألسس التي يعتمد عليها 

داخل المجتمع بين فتـرة  كل باحث من جهة كما يختلف من مجتمع إلى أخر، كما يختلف 

زمنية و  أخرى، فمن يعد فقيرا حسب مستوى المعيشة في الواليات المتحدة األمريكية قد 

يعد غنيا في دول افريقية أخرى، كما أنه من كان يعد فقيرا بمقياس السنوات الماضية قـد  

ذكر  شون في الفقر المدقع، ومن هذا المنطلق يمكنييعتبر في الوقت الحاضر ضمن من يع

  :مجموعة من المعايير التي يمكن االعتماد عليها في قياس الفقر وهي كما يلي 

  )1( :معيار الدخل والثروة  -1

حيث يشير الدخل إلى المال الذي يتحصل عليه الفرد من خالل عمله سنويا أمـا الثـروة   

حيث يـرى معـن   ,فهي كل ما يملكه الفرد عقار وممتلكات شخصية وأسهم وسندات ونقد

خليل عمر أن معياري الدخل والثروة يستخدمان لقياس نوعين من الفقر وهما ، المعيـار  

المطلق والمعيار النسبي، المعيار األول يقيسه بنقص ضروريات الحياة، والثاني يأخذ من 

  .الدخل المنخفض والثروة المعيار و المقياس األساسي له

  :معيار الرفاهية و الالرفاهية  -2

  )2( :وهماقسم مناهج قياس الفقر إلى اتجاهين حيث نجد من ي

حيث يستند أصحابه إلى معايير مالية في قياس الرفاهية دخل الفـرد،   :اتجاه الرفاهية -

  .إنفاقه االستهالكي

                                                             
 .194 ص ،1998 األردن، الشرق األدنى،دار  علم المشكالت االجتماعية،:معن خليل عمر  -) 1 (

 .Islamonline.net.02/02/2000 www  الفقر مع التنمية الكل أصبح فقيرا :سلمان خان -) 2 (
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ويركز هذا االتجاه على المؤشرات االجتماعية للرفاهية، كالصـحة   :اتجاه الالرفاهية  -

الرعاية الصحية وانتشار األمية وسوء التغذية من المحـاور  عد غياب يوالتعليم والغذاء، و

  .األساسية المرتبطة بالفقر

وهذا االتجاه مازال سائدا في دول العالم الثالث فرغم ارتفاع الدخل الفردي فلـم يقابلـه   

  .تحسن في مجاالت الرفاهية

  : معيار االستهالك والدخل -3

رد من استهالك الغذاء و نصـيبه مـن   حدد عبد الرزاق الفارس مؤشرات مثل نصيب الف

الدخل القومي لقياس الفقر المطلق وهي مقاييس كلية محايدة وموضوعية حسـب رأيـه،   

   .)1(وبناءا عليه فقد تم تحديد ثالثة مناهج لقياس الفقر

  :منهج االستهالك -

يعتمد هذا المنهج على حساب تكاليف استهالك بعض السلع المحدودة والضرورية من اجل 

  .البقاء اإلنساني، كما يطلق على هذا المقياس اسم الحاجات األساسية غير المشبعة

ويقوم هذا المنهج على إشباع كل حاجة من حاجات األسرة األساسية بحيث تعـد األسـر   

  .الغير مشبعة في حاجياتها األساسية أسر فقيرة

  :منهج الدخل  -

يحدد ميزانية االستهالك لدى الفـرد أو   يعد الدخل من المقاييس األساسية للفقر، فهو الذي

  األسرة، ويركز هذا المنهج على تحديد مفهوم الدخل الذي سيتم استخدامه، الدخل النقدي

   .)2(السنوي، أو الدخل الجاري وتعد األسر ذات المداخيل البسيطة من األسر الفقيرة  

                                                             
  .19 ص ،مرجع سابق :عبد الرزاق الفارس -) 1 (

 . 87ص، مرجع سابق: ساميةى بلقاسم سالطنية، حميد  -) 2 (



 

140 

  السياسة التنموية و الفقر .........................................:............ الثالثالفصــل 

أن معيار الدخل من المعايير الموضوعية واألكثر استعماال، غير  " جون فريدمان" ويرى 

أن استخدامه في خط الفقر للتمييز بين األسر الفقيرة وغير الفقيرة  أين يكون لرفع خـط  

دوالرات أثره على عدد من تشملهم كل فئة وعلى  خصم بضعةالفقر أو خفضه بإضافة أو 

   .)1( أحقيتهم ألنواع معينة من مساعدات الدولة

ن         ى مجموعة م اد عل دخل واالستھالك باالعتم ین منھجي ال ارس ب رزاق الف د ال رق عب ویف

ة      أكلون بدرج ذین ال ی ى ال رف عل ن التع ا م تھالك تمكنن ة االس یة، أي طریق اط األساس النق

في معرفة وحصر أعداد الذین یعیشون في مساكن غیر الئقة والذین . كافیة، كما أنھا تساعد

  .التعلیم ولم یستفیدوا من الخدمات الصحیة المناسبةلم یحصلوا على 

ھذا بالنسبة لمنھج االستھالك في حین نجد طریقة الدخل اقل دقة رغم ارتفاع مستوى الدخل 

و بقیة .التعلیم, السكن المناسب(ووصولھ إلى حد معین و انطالقا من ضرورة الغذاء الكافي 

  .لألسرة إنفاقھ كافة على ھذه الجوانبفان ھذا الدخل ال یضمن . ضرورات الحیاة 

توى ال   ن مس ة ع ورة حقیقی ى ص نھج ال یعط ذا الم ا أن ھ ون  مكم د تك ي ق رة الت ة لألس عیش

ر من      , محدودة الدخل د الفق وق ح اق یف ولكنھا في ذات الوقت قادرة على تحقیق مستوى إنف

   .)2(خالل السحب من المدخرات أو االقتراض

  : خــط الفقـــر - 

ویعرف خط الفقر بأنھ محاولة منھجیة لوضع تقدیر كمي لما یطلق علیھ الحاجات األساسیة  

دأ           ر یب د خط الفق ي تحدی ر شیوعا ف نھج األكث ل والم لإلنسان، الغذاء، المالبس والسكن والنق

افتراضات تتعلق بحاجة اإلنسان اليومية لسعرات حرارية يستطيع بها االسـتمرار  بوضع  

  .لة العملفي الحياة ومواص

                                                             
  السياسية 1996تحويل السلطة و حقوق المواطنين، المجلة الدولية للعلوم : إعادة التفكير في الفقر  : جون فريدمان -) 1 (

 .14 ص ،1996القاهرة يوليو ، مركز مطبوعات اليونسكو 148، العدد           

 .90ص  مرجع سابق،: ساميةى بلقاسم سالطنية، حميد  -) 2 (
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وهذه السعرات الحرارية تحول إلى سلة من الغذاء للوجبات اليومية الرئيسية تماشيا مـع  

عادات كل دولة الغذائية مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات األخرى الملـبس والسـكن   

والمواصالت والقيمة اإلجمالية لهذه الحاجات األساسية، والتي تمثل الحد األدنـى الـذي   

قيقه بشكل خط الفقر، وفئات السكان التي يقل استهالكها عن هذا المستوى تقع في ينبغي تح

   .)1(فئة الفقراء 

يحدد مثال البنك العالمي عتبة الفقر بـ واحد دوالر أمريكي يوميا للفرد الواحد ولتحديـد  

عن  الفقراء في البلدان النامية حدد البنك العالمي خطين للفقر الذي يقل استهالكهم السنوي

 275والذين يقل استهالكهم السـنوي عـن    ءدوالر للشخص الواحد يعتبرون فقرا 370

  .)2(دوالر للشخص الواحد يعتبرون في فقر مدقع

ورغم منطقية هذا المنهج غير أنه يؤخذ عليه بعض المالحظات والمتمثلـة فـي النقـاط    

  :التالية

تحديد خط الفقر يقوم على فرضية أن الفقر هو خاصية منفصلة يمكن التعبير عنهـا   -1

بمقياس وحيد يحدد الفقر انطالقا من هذا الخط غير أن الفقر ظاهرة ذات جوانب متعـددة  

  .ومتغيرة

أن الحاجات األساسية تختلف باختالف األفراد، كما أنها تختلف بالنسبة للفرد بمـرور   -2

ال بد من وضع مجموعة من االفتراضات التي تخـص مسـتوى النشـاط     الوقت، وبتالي

  .ومقدار الطاقة التي يحتاج إليها

ال يمكن تطبيق هذا المنهج في دراسات مقاربة بين مناطق مختلفة أو حتى في فترات  -3

  .زمنية متفاوتة حتى في المنطقة الواحدة

                                                             
 .24 صمرجع سابق، : عبد الرزاق الفارس -) 1 (

) 2 (- Rapport mondial sur le développement humain  PNUD de Deck Université, New York      

P.17   
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  .وى المعيشة فيهاال بد أن يخصص لكل منطقة أو بلد خط فقر يرتبط بمست -4

   .)1(... .المجتمع .تحديد خط الفقر األسرة، الفردو اختيار وحدة لقياس  -5

وبغض النظر عن الصعوبات التي يثيرها تحديد خط الفقر فإنه غالبا مـا يـتم التفريـق    

  .والفصل بين خطين للفقر

  : قـر المطلـالفق -1

الحـد   تحتويسمى كذلك خط الفقر المطلق لوصف ذلك القدر من السكان الذين يعيشون 

أي ذلك القدر من الدخل الذين ال يمكن صاحبه الحصول ,األدنى لمستوى المعيشة المقبول 

   .)2(على االستهالك الضروري أي مستوى الكفاف

  إجمالي تكلفة السلة المطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية :بـويحدد خط الفقر المطلق 

  )3( :وتوجد لهذا الغرض ثالث طرق لقياس الفقر الغذائي، األساسية 

  : طريقة تكلفة الوجبة الغذائية  -

حد الفقر تناسب تكلفة الوجبة الغذائيـة األساسـية لمختلـف     عتبة أوحسب هذه الطريقة 

ة عبر تحقيقات تحدد نسبة األشخاص ذوي تباألعمار والجنسين، وعندما يتم تحديد هذه الع

  .أقل من هذا الحد) دخل ( استهالك أو 

  : طريقة التوازن الطاقوي  -

  الكي والذي يسمح اإلنفاق االستهتختلف هذه الطريقة عن األولى بكونها تتوقف على 

                                                             
 .25-24ص ص  مرجع سابق، :عبد الرزاق الفارس -) 1 (

 .91 ص، 1999اإلسكندرية  الجامعية، رو مشكالتها، الدا ةالتنمية االقتصادي :محمد عبد العزيز عجمية -) 2 (

   ص ،2005الجزائر،   ، جامعة الجزائر،علوم اقتصاديةإشكالية الفقر في الجزائر، رسالة ماجستير: البشير معطيب -) 3 (

          36. 
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) حريـرات  ( كمية غذائية كافية إلشباع حاجة طاقويـة  لشخص ما الحصول وفقط على 

، وتقدر كمية الطاقة الغذائية المستهلكة حسـب هـذه   )حريرة  2100( محددة مسبقا مثل 

الطريقة، انطالقا من استهالك العائالت ثم تحول على ما يعادلهـا لألشـخاص البـالغين،    

مستوى االستهالك الكلي لشخص ما حيـث أن الوجبـة   بحد الفقر قد حدد وعندها يكون 

  .الغذائية تكون مساوية إلى متوسط الحاجات الطاقوية لكل شخص

ما يعاب على هذه الطريقة هو أن الجماعات التي تستهلك مواد مرتفعة الثمن تكون درجة 

  .ادية بسيطةالفقر بالنسبة لهم أعلى من أولئك الذين لهم عادات غذائية اقتص

  : طريقة الوجبة الغذائية  -

تقوم هذه الطريقة على حساب ميزانية غذائية، تسمح بالحصول على العناصـر الغذائيـة   

( والكمية الكافية وفقط، فإذا افترضنا أن المـواد الغذائيـة األساسـية تمثـل ثلـث      
3
1  (

االستهالك الكلي لعائلة ما فإن الوصول  لعتبة الفقر في هذه الحالة تحدد بثالثة أضـعاف  

  .مستوى تكلفة المواد الغذائية األساسية

والجدير بالذكر أن الحدود أو العتبات الخاصة بالطرق الثالثة السابقة والخاصـة بـالفقر   

ينعكس على تحديد تكلفة مجمـوع  األسعار، مما  الغذائي يمكن أن تتأثر بعوامل كبيرة مثل

  .ستهالك الغذائيلالالسلع الغذائية المعنية أو ميزانية التغذية المخصصة 

وبعد تحديد خط الفقر الغذائي يتم إضافة قيمة اإلنفاق على االحتياجات األساسـية غيـر   

  .)1(الغذائية، وأكثر الطرق استخداما قانون أنجلز 

عالقة بين نسبة اإلنفاق على الغذاء كدالة في اإلنفاق حيث يمكن تقدير خط انحدار يوضح ال

HiSالكلي وبعض العوامل الديموغرافية األخرى  
Zt
XiogBdS .11 



  

  يمثل نسبة اإلنفاق الغذائي إلى إجمالي اإلنفاق iS: حيث أن

                                                             
 .29 ص ،2000قياس الفقر في دول االسكوا، " اللجنة االقتصادية لغرب آسيا،  -) 1 (
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           X هو قيمة اإلنفاق السنوي.  

            FZ هو قيمة خط الفقر الغذائي.  

            Hi هو قيمة العوامل الديموغرافية األخرى.  

تقدير ) أ ( ويستخدم خط االنحدار هذا في تقدير مستويين لإلنفاق الضروري غير الغذائي 

  .ها الغذائي قيمة خط الفقر الغذائياإلنفاق غير الغذائي لألسر التي يكافئ إنفاق

تحديد نسبة اإلنفاق غير الغذائي لألسر التي يكافئ إنفاقها السنوي قيمة خط الفقـر  ) ب ( 

الغذائي ينتج عن هذه الطريقة األخيرة ما يعرف بخط الفقر األدنـى وهـو يمثـل قيمـة     

ما خط األول فهو يعطي االحتياجات الغذائية وغير الغذائية التي ال يمكن اإلستغناء عنها ،أ

  .قدر أكثر لإلنفاق غير الغذائي

  :الفقر النسبي -2

ويحدد هذا الخط وفقا لموقع الفرد أو األسرة النسبي داخل المجتمع المعني بالدراسة وتبعا 

لذلك يحدد خط الفقر النسبي بنسبة معينة من الدخل المتوسط كأن يحدد بنصـف الـدخل   

من السكان األدنى دخال، وبهذا فـان خـط    % 10المتوسط أو بالحد األعلى للدخل نسبة 

غير الدخل من بلد آلخر ومن وقت آلخر حتى داخـل البلـد نفسـه    الفقر النسبي يتغير بت

ويتمثل الفقر النسبي في التباعد القائم في مستويات اإلشباع بين فئات الدخل العليا وفئـات  

  .)1(الدخل الدنيا من السكان

وإذا كان خط الفقر المطلق أكثر مالئمة للدول ذات الدخل المنخفض فان خط الفقر النسبي 

ئمة للدول المرتفعة الدخل، لهذا نجد كثيرا من الدول المتقدمة تتبنى هذا األسلوب، أكثر مال

                                                             
  ، 1988 اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ةنظام الزكاة بين النص والتطبيق، مكتب :محمد محي سعد -) 1 (

 .201 ص          
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وخط الفقر بهذا المعنى سيكون فقط حسابا للتغيرات في التوزيع النسبي للرفاهيـة علـى   

   .)1( "لورا نز " أساس متغيرات منحنى 

تعـيش تحـت    فالظروف االقتصادية للدول المتقدمة تسمح بتعريف شرائح السكان التـي 

جد صعوبة في الوفاء بالحد األدنى في متطلبات الحياة تالمستويات المقبولة اجتماعيا، وال 

وقد وجهت انتقادات عديدة لمفهوم الفقر النسبي بوصفه مقياس لعـدم المسـاواة، وبعـدم    

فعاليته في دراسة الفقر، حيث أن عدم المساواة مفهوم أكثر قبوال سياسيا ومعنويـا، إال أن  

  .س الفقر النسبية تفقد قدرا من المصداقية التي تتمتع بها مفاهيم الفقر المطلقييمقا

وما يجدر اإلشارة إليه هو أن الفقر المطلق يختلف عن الفقر النسـبي،  فـالمفهوم األول   

مفهـوم   بيولوجي ال يتجاوز المحافظة على حياة الشخص في حين أن المفهـوم الثـاني  

ال وجود له فـي الـدول    ديناميكي متطور مع تطور المجتمع لذلك نجد أن الفقر المطلق 

  .العديد من دول أفريقيا وآسيا و أمريكا الالتينية  في يتواجدبل المتقدمة 

  :مؤشـرات الفقــر-ب

ة و يستخدم خط الفقر للتمييز ما بين الفقراء وغير الفقراء، ويقاس هذا الخط بالعملة المحلي

باألسعار الجارية، ولذلك فهو ال يصلح ألغراض المقارنة المباشرة بين الفترات الزمنيـة  

التي تتصف بوجود تباين في مستويات األسعار أو في االحتياجات االستهالكية األساسـية  

يعكس مدى  ال خاللها، وال ما بين الدول ذات العمالت المحلية المختلفة، كما إن هذا الخط

 حيث عدد الفقراء أو من حيث الفجوة التي تفصلهم عن خط الفقر من لة الفقرمشكجسامة 

كأساس السـتخالص   و درجة التفاوت في شدة فقرهم ، غير انه يمكن اعتماد خط الفقر 

العديد من مؤشرات الفقر للمقارنة الزمنية أو المكانية والتي تعكس جوانب مختلفة لمشكلة 

  .الفقر أهمها

  ) :مؤشر عدد الرؤوس ( قراء مؤشر نسبة الف -1

  يقيس هذا المؤشر األهمية النسبية للفقراء في المجتمع، وهو يقاس إما بالنسبة لألفراد 

                                                             
 .31 ص مرجع سابق، :اللجنة االقتصادية لغرب آسيا -) 1 (
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باعتباره يساوي نسبة السكان الفقراء أو بالنسبة لألسر باعتباره يسـاوي نسـبة األسـر    

الفقيرة، وتكون نسبة السكان الفقراء عادة أكبر من نسبة األسر الفقيرة ألن األسر الفقيـرة  

  .هي أكبر حجما في المتوسط من األسر غير الفقيرة 

  

  x 100         =                     نسبة األفراد الفقراء  

  

  x 100=                               نسبة األسر الفقيرة  

  :مؤشر فجوة الفقر  -2

الفقر، ويمكـن  خط يقيس هذا المؤشر حجم الفجوة الموجودة بين دخول الفقراء ومستوى 

المطلـوب لرفـع     حسابه بشكل مطلق بالوحدات النقدية باعتباره يساوي إجمالي المبلـغ 

ستهالك الفقراء كافة إلى مستوى خط الفقر إال أنه ألغراض المقارنة ما بـين  امستويات 

فترات زمنية مختلفة  فيما بينها من حيث حجم السكان أو مستويات األسعار أو مـا بـين   

  .في عمالتها المحلية  تتبايندول 

لو قمنا بترتيب االستهالك في المجتمع بشكل تصـاعدي أي  : ويحدد هذا المقياس كالتالي 

وهكذا حتى الوصول إلى الفئة األقـل فقـرا    2yيليه األقل فقرا لديهم  1yأن األفقر لديهم 

فمؤشر فجوة الفقر يتمثل  zوالتي يكون دخلها   ليس أكبر من خط الفقر  9yوالتي لديها 

                                         :في المعادلة التالية  



q

I
ZYiZnPG

1
//1  

HIPG: ويمكن إعادة كتابة ذلك كالتالي  .  

ZpYZIيمثل فجوة الدخل و يعبر بـ  Iحيث أن  / 

  .يمثل متوسط االستهالك للفقر pYحيث أن 

وعلى الرغم من أهمية هذا المؤشر إال أنه ال يعكس مقدار التفاوت في الدخل بين الفقراء، 

 عدد األفراد تحت خط الفقر

 كانمجموع عدد الس

 تحت خط الفقر األسرعدد 

 مجموع عدد األسر
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   .)1(حيث تم اقتراح مؤشر شدة الفقراء

  :مؤشر شدة الفقر  -3

المؤشر ، إضافة إلى فجوة الفقر، مدى التفاوت الموجود بين الفقراء، ويمكـن    يعكس هذا

األول يعبر عن فجوة الفقر والثاني عن درجة التفاوت بين : فصل هذا المؤشر إلى جزأين 

الفقراء، ورغم أنه ال يمكن إعطاء تفسير مبسط لقيمة هـذا المؤشـر إال أنـه يسـتخدم     

ا، فكلما كانت قيمة مؤشر شدة الفقر أعلى كلمـا كانـت   ألغراض المقارنة زمنيا وجغرافي

  .فجوة الفقر أوسع وأشد عمقا

المعد من قبل البنك  Povcalوهناك برمجيات جاهزة لحساب مؤشرات الفقر منها برنامج 

الدولي، ويقوم هذا البرنامج بحساب نسبة وفجوة وشدة الفقر باستخدام نموذجين مختلفين، 

ونات لمؤشرات الفقر، إضافة إلى تمثيله لـبعض العالقـات   كما يحسب معامل جني ومر

من خالل متوسط المربع النسبي لفجوة ) شدة الفقر ( بشكل منحنيات بيانية ويمكن احتسابه 

الفقر، حيث كلما كان مؤشر الفقر عاليا كانت ظاهرة الفقر أشد قوة وازداد حجم التفـاوت  

   .)2(بين الفقراء

      :              ويعبر عنه 
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  تم اشتقاقهما من المؤشر الذي اقترحه ) فجوة الفقر، وشدة الفقر ( المؤشرين  :مالحظة 

  .لقياس الفقر)  1984(  " ثوربيك"  و " قوستير" 
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  .القيمة واحد تحصل على مؤشر فجوة الفقر حيث عندما نأخذ القيمة 

                                                             
 .290 ص مرجع سابق، :الفارسعبد الرزاق  -) 1 (

 . 29 ص ،مرجع سابق: عبد الرزاق الفارس -) 2 (
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  .القيمة اثنان تحصل على مؤشر شدة الفقر و عندما نأخذ القيمة 

  :مؤشر عدد الرؤوس  -1

وهو أبسطها وأكثرها شيوعا، يحاول قياس ظاهرة الفقر، وانتشاره ويعبر عن هذا المؤشر 

  .األسر في المجتمع الذين يقعون تحت خط الفقر بعدد األفراد أو

أي أن مستوى استهالكهم أقل من خط الفقر ( هم فقراء  q)(فإذا افترضنا أن حجم السكان 

فان مؤشر عدد الرؤوس يمكن التعبيـر   N)(و أن حجم السكان يعادل ( الذي تم تحديده 

NqH                           )عنه /  

ويعد هذا المؤشر جيد ألنه سهل الفهم والشرح والتطبيق، كما أنه مفيد ألغراض المقارنة 

باإلضافة إلى أهميته في تقييم آثار  سياسات تقليل الفقر غير أنـه يعـاني مـن سـلبيات     

نت فقيرة ثم أصبحت فقيرة جدا، فما ونقائص، فعلى سبيل المثال أن شخصا أو عائلة ما كا

 ال يأخـذ بالحسـبان   الذي سيحدث لمؤشر الفقر؟ ال يتغير، بمعنى أن مؤشر عدد الفقراء 

توزيع الدخل بين الفقراء فإذا ما تمـت إعـادة    باإلضافة إلى لفروقات في عمق الفقر، ا

 فان المؤشر قد ال توزيع الدخل من الفئات األكثر فقرا إلى الفقراء أو الذين هم أحسن حاال

   .)1(يتغير أبدا وربما يتحسن، مما يظهر عكس النتائج الحاصلة 

  :أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة

يعتمد أسلوب الحاجات األساسية غير مشبعة على المالحظة المباشرة لواقع إشباع 

الحاجات األساسية بدال من االعتماد على القدرة الشرائية التي تؤهل األسرة التـي تعتمـد   

يتميز هذا األسلوب باإلضافة إلى شموله الحاجات األساسية التـي ال تعتمـد   ،وعلى دخل 

يانات المطلوبة لتطبيقه هي أكثر توفرا ودقة مقارنة بأسلوب خط بأن الب  على دخل األسرة

  .الفقر

                                                             
 . 29-28 ص مرجع سابق، ص: عبد الرزاق الفارس -) 1 (
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ولتطبيق أسلوب الحاجات األساسية ال بد من االعتماد على بيانات التعداد العام للسكان أو 

تطلب تطبيق أسلوب خط الفقر يحيث ، فى حين بيانات مسوحات األسرة بأنواعها المختلفة 

سرة أو بيانات تفصيلية عن اإلنفاق أو الدخل من مصادر بيانات مسوحات نفقات ودخل األ

  .أخرى

ويطبق هذا األسلوب بطريقة مبسطة عن طريق تصنيف األسرة بأنها فقيـرة إذا كانـت   

واحدة أو أكثر من الحاجات األساسية لها غير مشبعة وتتمثل الخطـوة األولـى للتطبيـق    

حاجة أساسية، وتحدد لكل مؤشـر  بتحديد الحاجات األساسية لألسرة و وسائل إشباع كل 

قيمة دنيا، تدعى عتبة الحرمان، تعتبر دونها الحاجة األساسية التي يمثلها المؤشـر غيـر   

مشبعة، وتصنف األسرة بأنها فقيرة إذا وقعت في واحدة أو عدد من الحاجات األساسـية  

  .دون عتبة الحرمان

لمشبعة تتم عن طريـق حسـاب   والطريقة الثانية لتطبيق أسلوب الحاجات األساسية غير ا

دليل إحصائي للحاجات األساسية غير المشبعة، ولحساب الدليل نحدد أوال ميادين الحاجات 

اختيار عدد من المؤشرات لتمثيل كل ميدان، وتعطى لكل مؤشـر عالمـة    ويتماألساسية 

، وتعطى العالمة صفر لحالة الحرمان القصوى من الحاجـة  )2( تتراوح ما بين صفر و

عتبة،  )1(مثل العالمة تلحالة اإلشباع القصوى للحاجة األساسية، و )2(األساسية والعالمة 

حاجة األساسية، حيث يعتبر األفراد أو األسر الحاصـلين، حيـث يعتبـر    الالحرمان من 

بأنهم يعانون من الحرمان في إشباع  )1(األفراد أو األسر الحاصلين على عالمة أقل من 

  .  الحاجة األساسية

و الواقع أن أسلوب الحاجات األساسية غير المشبعة و أسلوب خـط الفقـر، ال يمـثالن    

طريقتين مختلفتين لوصف نفس الظاهرة، و إنما يعكس كل منهما الفقر من وجهـة نظـر   

  .مختلفة، وبالتالي يكمل أحدهما اآلخر

و يستفاد ن حيث إمكانية توظيفهما لوضع سياسات التخفيف من الفقر ويختلف األسلوبان م

لوضع السياسات الخاصة بالدخول كسياسـات العمالـة واألجـور،     الفقرخط  من أسلوب
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  .واألسعار والضرائب واإلعانات االجتماعية

أما أسلوب الحاجات األساسية يساعد في وضع السياسات الكفيلة بتوفير البنيـة التحتيـة   

دمات والتسهيالت المتعلقة بالسكن والمياه  والصرف الصـحي والتعلـيم والصـحة    والخ

والوسائل األخرى إلشباع الحاجات األساسية وبعبارة أخرى يوظف أسلوب خـط الفقـر   

بشكل أساسي في وضع السياسات االقتصادية، في حين يوظف أسلوب الحاجات األساسية 

  .في وضع السياسات االجتماعية

  :الدخل البشري وفقر - 

يعبر عنه أحيانا بفقر القدرة والتي يقصد بها انخفاض القدرات اإلنسانية عن الفقر البشري  

تحقيق مستوى معين من الرفاهية المستحقة لإلنسان، مثـل الصـحة الجيـدة، والتعلـيم     

المناسب، والتمتع بمستوى معيشي الئق، حيث يتم قياس فقر القدرة مـن خـالل الـرقم    

البشري، الذي يقيس أوجه الحرمان من حياة مديدة وصحية ومـن القـراءة   القياسي للفقر 

والكتابة، والحرمان من مستوى معيشي الئق، مثل الحرمان مـن مصـدر ميـاه جيـد،     

وانخفاض وزن األطفال عن المعدل الطبيعي ألعمارهم وارتفاع قيمة هذا المؤشـر يـدل   

  .)1(على انتشار الفقر البشري

فإن قياساته تتعلـق   -التحليالت المتعلقة بالفقر منرتكز عليه الكثير  أما فقر الدخل الذي ت

بمدى انتشار الفقر المتعلق بخطوط الدخل المستخدمة في مجال رسم السياسات الوطنية أو 

في المقارنات الدولية، وقدر ركزت أعمال قياس فقر الدخل على مدى انتشاره أكثر مـن  

  .التركيز على عمقه أو حدته

تباط بين معدالت فقر الدخول ومعدالت الفقر البشري، أي أن كال من المعـدالت  يوجد ار

المرتفعة أو المنخفضة للدخل مثال، يرتبط بمعدالت مرتفعة ، أو منخفضة من الحرمـان،  

                                                             
  نيويورك البرنامج، المناخ، محاربة تغير ، 2008 -2007برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير التنمية البشرية  -) 1 (

 .345، ص2008         
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ومع ذلك يمكن لمعدالت فقر الدخل العالية أن توجد جنبا إلى جنب مع معدالت عالية الفقر 

  .)1(البشري

ي هو فقر ذو أبعاد متعددة، كما أن محتواه يتسم بـالتنوع ويقـيس الفقـر    إن الفقر البشر

   :التاليـةالبشري أوجه الحرمان من حيث التنمية البشرية ذات األبعاد 

  .العمر المتوقع -

 .المستوى التعليمي -

 .المستوى المعيشي الالئق -

الحرمان التـي مازالـت   ويعبر دليل الفقر البشري عن توزيع التقدم ويقيس تراكم أوجه 

  .موجودة وقائمة

*)( وقد اقترح التقرير العالمي للتنمية البشرية مؤشر الفقر البشري  HIP    والـذي ينقسـم

  :بدوره إلى نوعين وهما 

**)1(مؤشر الفقر البشري للبلدان النامية   - IPH يتم تحديد مؤشر الفقر البشري للبلدان ،

  .النامية،  على أساس ثالثة جوانب مهمة في حياة اإلنسان

  :طـول العمـر  -1

الذي يتم قياسه باحتمال الوفاة في سن مبكرة أي قبل بلوغ سن األربعين ويرمز له بالرمز 

)( 1P  وانخفاض هذا المؤشر يدل على تخلف الدولة، بينما ارتفاعه يشير إلى تقدم الدولـة ،

ناحيتين االقتصادية واالجتماعية، و يأخذ هذا المعيار الحالة الصحية ومستوى التغذية من ال

  .ومدى كفايتها باإلضافة إلى العوامل التي تعكس بدورها مستوى الرفاهية في الدولة

  :نقـص التعليـم  -2

)(سنة فما فوق ويرمز له بـ  15يقاس هذا المعيار نسبة البالغين  2P  ومن المعايير  

                                                             
 .33 -32ص  ص، تقرير التنمية البشرية: محمد عبد الشفيع عيسي -) 1 (
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المستخدمة للتعرف على المستوى التعليمي حساب سن الذين ال يعرفون القراءة والكتابـة  

من أفراد المجتمع، نسبة المسجلين في مختلف مراحـل التعلـيم األساسـي، الثـانوي ،     

الجامعي، نسبة اإلنفاق على بجميع مراحله إلى إجمالي الناتج المحلي وكذلك إلى إجمـالي  

  .الحكومي اإلنفاق

  :نقص الخدمات  -3

)(التي يستفيد من أفراد المجتمع ويرمز لها بـ  - 3P   ويتم االعتماد على مجموعة مـن

  :وهيالمتغيرات 

)(نسبة األفراد المحرومين من مياه الشرب  - 31P.  

)(نسبة األفراد الغير مستفيدين من الخدمات الصحية  - 32P. 

ويعد هذا المعيار مؤشر هاما يدل سلبا أو إيجابا على الوضع االقتصادي السائد، ويسـتدل  

على وضع الصحة من خالل مؤشر يحدد الوفيات لكل ألف ساكن وعدد الوفيات لكل ألف 

طفل، وارتفاع معدالت الوفيات يدل على سوء وعدم كفاية الخدمات الصحية إلى جانـب  

  ).المرض والجوع ( التغذية وكال العاملين مالزمين للفقر  سوء

)(سنوات  5سوء التغذية بالنسبة لألطفال الذين يقل سنهم على  -3 33P.  

لمؤشر الفقر ) طول العمر، خفض التعلم، نقص الخدمات ( ويمكن تحديد الجوانب الثالثة 

)1(البشري للدول النامية  IPH حسب الصياغة الرياضية وذلك كما حددها التقرير العالمي

.                                    البشريةللتنمية   3
1

3
3

3
2

3
13

11 



  PPPIPH  

123ونقوم بحساب كل من  ,, PPP  ونشير هنا إلى أن)( 3P   نحصل عليه من خالل حسـاب

  .المتوسط بين المتغيرات

      31P  32وP  33وP  كمايلي       
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                    )1(.    
3

)( 333231
3

PPPP 
  

)(ومنه نحصل على النسبة المئوية لنقص الخدمات التي يوفرها االقتصاد من مجمـل   3P 

)1(وتعويضها في المعادلة  IPH  ومنه نحصل على مؤشر الفقر البشري ألية دولة نامية

  .نريد معرفة مستوى الفقر بها

*)2(الفقر البشري في البلدان المصنعة  - PHI  ويحدد النقص في الجوانب التالية:  

نقص القدرة على العيش لفترة طويلة وبصحة جيدة، ويتم قياسه بنسبة األشخاص الذين  -

)(سنة ويرمز له  60قد يتوفون قبل بلوغ  1P. 

)(نقص التعليم ويقاس بنسبة األمية ويرمز له بـ  - 2P. 

)(بالرمز  نقص الوسائل االقتصادية ويقاس الفقر النقدي ويرمز له - 3P. 

نقص المشاركة في الحياة االجتماعية ويقاس بالبطالة طويلة المدى ونرمز له بالرمز  -

)( 4P  ومنه فان معادلة الفقر البشري بالنسبة للدول المصنعة يصاغ رياضيا كما يلي:  

                                     )2(.   4
1

4
4

4
3

4
2

4
14

12 



  PPPPIPH  

  : رـالم والفقـاإلس -3

على الرغم من قدم مشكلة القفر إال أنها ال تزال تمثل الشـغل الشـاغل لجميـع    

المجتمعات على اختالفها، ورغم جهود المفكرين والبـاحثين، باإلضـافة إلـى تخطـيط     

المخططين والساسة  فان المشكلة ال تزال قائمة، وانعكاسها على المجتمع واضح و لهـذا   

                                                             
) 1 ( -      Rapport mondial sur le développement humain, 2000, PNUDP, de Doeck université,   

New York, P272.  

) 2 ( - PHI-2 : Rapport mondial sur le développement humain, pour les pays industrialisée  
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كاد الفقر أن " اعيا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لقد اعتبر اإلسالم الفقر مرضا اجتم

   .)1("يكون كفرا 

حقه في الخدمات األساسية من مأكل ومشـرب  , فاإلسالم قد جاء ليحفظ حقوق اإلنسان  

  :ومسكن وذلك من خالل الوسائل التالية

اإلسالم إلى  دعامن أهم و أنجع الوسائل   لتجنب وحل هذه المعضلة هو العمل، فقد  -

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم  العمل واإلنتاج المتواصل واآليات الكريمة توضح ذلك 

  .) )2 ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

م فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثريا لَعلَّكُ وقوله أيضا 

  .) )3 تفْلحونَ

ألن يأكل أحدكم من عمل يده خير من إن يسـال النـاس    "وقوله صلى اهللا عليه وسلم  -

 .)4( " كان يأكل من عمل يده أعطوه، أو منعوه، فنبي اهللا داوود

فاآليات كثيرة واألحاديث التي تحث على العمل، والن الفقر شر فقد تعوذ منه النبي صلى 

  ."لو كان الفقر رجال لقتلته "اهللا عليه وسلم، وقول علي كرم اهللا وجهه 

ومن الوسائل االجتماعية لمعالجة الفقر في اإلسالم دعوته إلى كفالـة المعـوزين مـن     -

األقارب من طرف ذويهم من الموسرين فالنفقة على األقارب من الميزات التي يختص بها 

 ذي الْقُربـى  إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء"  قال تعالى، اإلسالم دون غيره من الشرائع 

                                                             
 .رواه مسلم -) 1 (

 .105 اآلية رقم :التوبة -) 2 (

 .10اآلية رقم : :الجمعةسورة  -) 3 (

 رواه البخاري -) 4 (
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لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبنكَرِ والْماء وشنِ الْفَحى عهنيونَ وذَكَّرـٰى   "و قال أيضا   .)1( " تبذَا الْقُر آتو

    .)2(" حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذيرا

فاإلسالم  .)3(" كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رحمهمن " وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

أوجب  بر الوالدين واألقارب والتكفل بهم والوصال معهم ، وبهذا فقد أرسـى اإلسـالم   

أواصر التكافل االجتماعي، فقد جعل ذوي القربى متضامنين متكافلين يشد بعضـهم أزر  

  .بعض ويحمى قويهم ضعيفهم ويكفل غنيهم فقيرهم 

يع دائرة التكافل االجتماعي بين جميع فئات المجتمع  بعيدا عن القرابة، فقد فـرض  ولتوس

اإلسالم الزكاة وجعلها من أركان اإلسالم األساسية لما لها من أثار اقتصادية واجتماعيـة  

جميـع   كبيرة فالزكاة تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة مما يؤدي إلى التقريب بـين 

   .)4(نشر األمن العام داخل المجتمعالطبقات و الفئات و

والزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة التي تعمل على تطهير المجتمع من آفة الفقر، فالزكاة 

تجسد ماليا التزام المسلمين االجتماعي واالقتصادي بتلبية حاجات الجميع، دون إلقاء التزام 

  .)5(ودولة الرأسمالية كامل العبء على خزينة الدولة وهذا ما فعلته االشتراكية 

كما ال تعتبر الزكاة بديال عن التمويالت المعروفة في المجتمعات الحديثة لتـوفير حمايـة   

تأمينية اجتماعية في حالة التعطل عن العمل والحوادث والشيخوخة و المـرض، كمـا أن   

الزكاة ليست بديال عن مخصصات الميزانية التي تضعها الحكومات من اجل اإلغاثـة و  

والزكاة أيضا ال تعفي المجتمعات اإلسالمية من تبنى البرامج  العون في أوقات الكوارث،
                                                             

 .90 اآلية:سورة النحل  -) 1 (

 .26اآلية : اإلسراءسورة  -) 2 (

 )مسلم و بخاري ( رواه الشيخان  -) 3 (

 .216مرجع سابق، ص : أبو كريشة  عبد الرحيم تمام -) 4 (

  محمد أنس الزرقاء، المعهد  محمد زهير السمهوري،: اإلسالم والتحدي االقتصادي ، ت: محمد عمر شابرا  -) 5 (

 .331، ص 1996المالية والمصرفية، عمان،  تالعربي للدارسا     
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المالية إلعادة توزيع الدخل وزيادة فرص التشغيل والعمل الحر، فالزكاة تدابير اجتماعيـة  

للمساعدة الذاتية يتم اعتماده بمساندة دينية كاملة لـدعم الفقـراء والمعـوزين الـذين ال     

إزالة ومحـو الفقـر والعـوز مـن المجتمـع       يستطيعون مساعدة أنفسهم وذلك من اجل

  .)1(اإلسالمي

فالهدف األول للزكاة هو القضاء على الفقر، والدليل على ذلك قول النبي لمعاذ حين وجهه 

   .)2( "اعلموا  أن عليهم صدقة تؤدى من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم "   إلى اليمن

إنمـا الصـدقات    " لقوله تعالىكما بين اإلسالم طريقة توزيعها والفئات التي يجب عليها 

للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين وفـى  

  .)3( "سبيل اهللا و ابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم

حقة للزكاة يمثلون طبقة تستحق العطف واإلعانـة  والمالحظ أن هذه الفئات الثمانية المست

وبذلك فان الزكاة . من المجتمع، وذلك بسبب حاجتهم و لتمكينهم من رفع مستوى معيشتهم

  .تحارب أسباب الفقر وتحول دون انتشاره

أما  الوسيلة الخامسة  تتمثل في كفاية الخزانة اإلسالمية العامة بمختلف مواردها للفقـراء  

ت، ويكون ذلك في حالة عدم  قدرة الزكاة على الوفاء بحاجات الفقراء، فان وذوي الحاجا

واجبات الدولة األولى اتخاذ الوسائل واألساليب لمعالجة مشـكلة الفقـر وتختلـف هـذه     

األساليب باختالف الفئات واألزمنة، فأحاديث الرسول وأفعال السلف تؤكد ذلك منهـا مـا   

أولى مسلم من نفسه من ترك ماال فلورثته  ومن ترك أنا " رواه الشيخان عن النبي قال 

  " . أي أوالدا صغار ضائعين إذا ال مال لهم فالي  وعلي)  بفتح الضاد(  دينا أو ضياعا

ومن وسائل عالج الفقر أيضا الصدقات االختيارية واإلحسان الفردي، باإلضافة إلـى   -

مثـل الـذين ينفقـون     "تعـالى   الخدمات االجتماعية التي أقرها اإلسالم مثل الوقف قال

                                                             
 .334ص ، سابق مرجع : محمد عمر شابرا -) 1 (

 .رواه الجماعة عن ابن عباس -) 2 (

  60اآلية  :سورة التوبة -) 3 (
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أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كـل سـنبلة مائـة حبـة و اهللا     

  .باإلضافة إلى األحاديث النبوية الكثيرة، )1( "يضاعف لمن يشاء و اهللا واسع عليم

فعلى هذا األساس يوجه اإلسالم إلى الصدقة واإلحسان ويحبـب فـي اإلنفـاق طوعـا     

األجر من اهللا العظيم، والتعويض في الدنيا والثواب في اآلخرة، ومن هنا جاءت واحتساب 

  .اآليات واألحاديث مبشرة ومنذرة داعية إلى اإلنفاق والعطاء محذرة من الشح والبخل

  :الفقـر والتخلف

يعبر التخلف عن اجتماع عدة عناصر تعرف بها الدولة بأنَّها متخلفة والتي تتميـز غالبـاً   

الفقر المزمن مع تخلف طرق اإلنتاج والتنظيم االجتمـاعي وانخفـاض الـدخل     بانتشار

  .القومي، والمشكلة السكانية والتبعية االقتصادية

  .)2( :ثالثة تعاريف للتخلف "Simon Krenek   سيمون كورنت"وقد وضع 

والفشل  قد يعني التخلف الفشل في االستفادة الكاملة من اإلنتاج نظراً لتخلف المعرفة الفنية

 .الناجم عن مقاومة المؤسسات االجتماعية

 .الفشل في األداء القومي بالمقارنة باألقطار المتقدمة اقتصادياًيعنى التخلف  -

التخلف يعني الفقر االجتماعي، أي الفشل في تحقيق الراحة المادية ألغلـب فئـات    -

 .المجتمع

التخلف وجد الفقـر والعكـس    ومنه فالتخلف والفقر وجهان لعملة واحدة، فحيث ما وجد

لتخلف في أي مجتمع يؤدي حتما إلى فقره، ومعيار التخلف ال يعد بكل تأكيـد  ، فاصحيح

مجرد قياس مستوى دخل الفرد، أن المتوسط الحسابي البسيط الذي يمكن الحصول عليـه  

  لم نأخذ في نإبقسمة الدخل القومي اإلجمالي على عدد السكان غالبا ما يكون خادعا 

                                                             
 .261 – 262اآليات :سورة البقرة  -) 1 (

  ، 2004، دول العالم النامية، تحديات القرن الحادي والعشرون، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية: عصام نور -) 2 (

 .196ص      
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مستوى الدخل ما هو إال  مؤشر واحـد يجـب أن    أنالحسبان سوء توزيع الثروة، كما  

يوضع إلى جانب مؤشر مستوى التعليم، ومستوى اإلنفاق الصحي ومسـتوى التصـنيع،   

  .وغيرها من المستويات الحضارية

ولعلى سوء توزيع الثروة يوضح لنا حقيقة أن البلدان المتقدمـة بـالنظر إلـى المعـايير     

حيـث   "بيئـات الفقـر   " تسمى  ضارية السالفة الذكر لم تتخلص من تلك البؤر أو ماالح

يتكدس  السكان بصورة ال إنسانية ويفتقرون إلى االحتياجات الضرورية من غذاء و ملبس 

و مسكن صحي، لكن بيئات الفقر في البلدان الغنية تعد مجتمعات هامشية  يتم حصـرها  

  .التوازن االجتماعيماديا وصحيا وفقا لديناميكية 

من األرض ويقدر عدد   %51غير أن ما يعنينا هنا البلدان المتخلفة التي تمتد على مساحة 

سكانها بحوالي نصف سكان العالم   فسواء نظرنا إلـى مؤشـرات النمـو االقتصـادي     

واالجتماعي فيها فهذه البلدان طبقا لحوليات األمم المتحدة في منتصف الستينات، أو طبقـا  

تقارير الهيئات الدولية، األخرى في الثمانينيات، فإننا لن نجد تغيرا جوهريا يذكر يصـلح  ل

النمو االقتصادي واالجتماعي بل يظهر لنا بوضوح مدى التدهور الذي تعانيه البلدان مثال 

تقريبـا مـن    1/10كان دخل الفرد في بلدان العالم الثالث األسيوي واإلفريقي تبلغ العشر 

في البلدان المتقدمة مع األخذ بعين االعتبار التباينات الداخلية فان متوسط دخل دخل الفرد 

دوالرا مقابل متوسط دخل الفرد  345 -140الفرد السنوي في هذه البلدان يتراوح ما بين 

إن  دوالر 1075دوالر وفي البلدان االشـتراكية   1605في البلدان الرأسمالية المتطورة 

وتبديد الموارد في البلدان المتخلفة إنما هو نتاج الندماج هـذه  ضعف الهيكل االقتصادي 

وهو التعبير المفضل لدى خبراء األمم المتحدة ، فهو ) اقتصاد السوق ( الدول فيما يسمى 

االقتصاد الذي يعتمد على التبادل الحر ويضم البلدان الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة علـى  

المتخلفة تقوم بدور التابع للبلدان المتقدمة في إطار عملية  البلدان إنالسواء مع فارق واحد 

   .تاريخية اعتمدت على تقسيم العمل بين هذه وتلك



 

159 

  السياسة التنموية و الفقر .........................................:............ الثالثالفصــل 

عملية فرضت فرضا على بلدان العالم الثالث منذ بداية ظهور االستعمار الحـديث الـذي   

  .)1(واكب الثورة الصناعية في البالد األوربية

  :رـل الفقـوامـأسباب وع -4

تشكل ظاهرة الفقر واحدة من أكبر التحديات التنموية التي تعاني منها مختلف دول العالم   

بغض النظر عن درجة تطورها أو تخلفها االقتصادي واالجتماعي فهي ظاهرة موجـودة  

بين شرائح المجتمع في مختلف مناطق العالم لكن مع تفاوت في حجم هذه الظاهرة بـين  

كافحتها والحد من انتشارها باستخدام البـرامج والسياسـات    دولة وأخرى كما أن طرق م

ويشير المفهوم العام لظاهرة الفقر لغياب أو عدم ملكية , يختلف باختالف تقدم كل مجتمع 

وانطالقا من هـذا فـإن   , األصول أو حيازة المواد والثروات المادية منها وغير المادية 

  :ة ـإليه في النقاط لتاليالفقر تتعدد وتتنوع وهذا ما سنتطرق  سبابأ

 :األسباب البيولوجية  -1

فمن وجهة نظـرهم   ،ربط بعض المفكرين بين الفقر وعوامل بيولوجية وراثية في اإلنسان

أن الفقير ال تتوفر لديه الخصائص الفيزيقية الالزمة كالذكاء والتكوين الجسمي الذي يؤهله 

ويسـتند هـذا    ،مؤهالت الالزمة لذلكللكسب والعمل بعكس الغني الذي تتوفر لديه كل ال

فهو الجنس األرقى  ،التفكير إلى االعتقاد بتفوق الجنس األبيض على بقية األجناس األخرى

ونفـس هـذا التفكيـر     ،وبالتالي من حقه أن يحتل الصدارة  والقيادة في العالم ،في العالم

التي ال تملك من المؤهالت واإلمكانـات التـي   , طبق على الشعوب المتخلفة تنوالفلسفة 

   .)2(تجعلها متقدمة ومتطورة 

فهناك الكثير من الدراسات االجتماعية التي أدحضـت  , غير أن هذه األفكار أثبتت فشلها 

, إدعاءات التمييز العنصري والتفوق العرقي التي دعا إليها بعض المفكـرين الغـربيين   
                                                             

   ،1998 ،الكويت،161،عددأمراض الفقر،المشكالت الصحية في العالم الثالث ،سلسلة عالم المعرفة  :فليب عطية -) 1 (

 .10-9 ص ص     

 . 95 ص مرجع سابق، :سامية حميدي  ،بلقاسم سالطنية -) 2 (
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فقر ليس مرتبط بجنس أو شعب دون آخـر لكـن الظـروف واإلمكانـات الطبيعيـة      فال

واالجتماعية واالقتصادية التي يعيشها الفرد والمتوفرة لديه هي التي تحدد فقر اإلنسان من 

  .غناه

 :األسباب السياسية -2

العـالم  من أهم األسباب التي أدت إلى تفقير الدول النامية االستعمار فأكثر الدول فقرا في 

, قريب مستعمرة من الدول الغنية التـي اسـتنزفت ثرواتهـا وخيراتهـا      كانت في وقت

كما عملت على تكريس مظـاهر التخلـف فيهـا كاألميـة والجهـل      , واستغلت شعوبها 

فكل هذه العوامل سـاهمت فـي   , واالستحواذ على أراضيها الخصبة وممتلكاتها األفراد 

  .ل المستعمرة للحاق بقطار التقدم والتنمية توسع الفجوة والفارق الزمني للدو

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الحروب والنزاعات الداخلية والخارجية بعد االسـتقالل  

  أدت إلى تخلف االقتصاد الوطني لمختلف هذه الدول مما أدى إلى تفاقم مشكلة الفقر

ومن العوامل السياسية المؤثرة أيضا نجد أنظمة الحكم الفاسدة فغالبا مـا تكـون السـبب    

فالحكم الصالح أو الراشد , المباشر في تفقير المجتمع وخاصة الطبقات الدنيا والمتوسطة 

هو الذي يعزز ويدعم رفاهية اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشـر  , كما يطلق عليه 

خاصة أفراد المجتمع , وحرياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية وخياراتهم وفرصهم 

  .)1(األكثر فقرا وتهميشا 

وعادة ما يعزز الفقر والفساد بعضهما البعض، فغالبا ما تكون البلدان المصـابة بـالفقر   

البنيوي  تعاني من الفساد المنهجي، الن الفساد من العوامل التي تفاقم من الفقر، كمـا أن  

دان التي تعاني من الفقر المزمن تعد بيئة خصبة النتشار الفساد بسبب استمرار عـدم  البل

  .المساواة االجتماعية والتفاوت في الدخل ورداءة الحوافز 

  

                                                             
 .106–101ص ص  ،2002 ،األردن،تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -) 1 (
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  .)1(الروابط بين الفساد والفقر) 2(شكل رقم التالي والشكل 

  

  

  

  

  

  

فالحكم الراشد كما يحمي حقوق األغنياء ويوفر لهم الحصانة الالزمة يحمي أيضا حقـوق  

أما الفساد في السلطة وفي الحكم يساهم في تعطيل والتأثير الكبيـر فـي البنيـة    ،الفقراء 

  .يؤدي إلى تركيز الثروة في فئة معينة على حساب إفقار بقية المجتمعمما , التحتية 

حيث تشير األبحاث و الدراسات االقتصادية انه على الرغم من حدوث الفساد في البلدان 

الغنية و الفقيرة إال أن تأثيره غالبا ما يكون في البلدان النامية، حيث ينتشـر علـى كـل    

يضـر  "كما جاء على لسان كوفي عنان   ،من السكانالمستويات و يضر الفئات الضعيفة 

الفساد بالفقراء على نحو غير متوازن عن طريق تحويل األموال المخصصة للتنمية فـي  

مجاالت أخرى، و تفويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات األساسية و تغذيـة عـدم   

   .)2( المساواة و إعادة االستثمارات و المساعدات األجنبية

تعاني بعض البلدان التي تملك موارد تساعدها على تحقيق الرخاء من انتشار الفقـر  حيث 

فيها و ضعف الحكومة، الن اإليرادات العامة المتحصل عليها من بيع هذه الموارد غالبـا  

البلدان التي تملك احتياطا  أنما تضيع من جراء الفساد و غياب الرقابة و الدليل على ذلك 

  . الطبيعية كالبترول و الغاز الطبيعي تكون عرضة بشكل خاص للفساد كبيرا  من الموارد

                                                             
 .15 -14 ص ص ،2008 ديسمبر ،برنامج األمم المتحدة، الفساد والتنمية -) 1 (

 .14ص ،www.Undp.org .gouvernance,2008،ديسمبر ، الفساد و التنمية، برنامج األمم المتحدة -) 2 (

یحد من النمو االقتصادي ویفاقم 
 عدم المساواة

 الفســــاد

ضعف من قدرة الحكومة على ی
 االستجابة الحتیاجات الناس

 الفقــــــر
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حيث يعمق الفساد من الفقر و عدم المساواة عن طريق زيادة أسعار الخدمات العامـة و  

تقليل جودتها باإلضافة إلى تشويه لعملية تخصيص االتفاق العام، و تشير الدراسات التـي  

الحصة التي تنفقها األسر الفقيرة من دخلها علـى   إلى أن 2000أجراها البنك الدولي سنة 

   .)1( الرشوة يتجاوز ما تنفقه األسر الغنية

وتتشابه ظروف الفساد وعالقته بالفقر في مختلف الدول العربية حيث ينشأ الفسـاد مـن   

خالل بيروقراطيات تتنامى جميعا بالتوازي مع طبيعة أنظمة الحكم منهـا البيروقراطيـة   

وقراطية الحزب  وبيروقراطيو الدولة وبيروقراطية العائلة والعشيرة ،ويؤدي الملكية ،وبير

االستئثار بالحكم إلى حالة قصوى من الفقر االجتماعي ،يكون نتيجتها عدم استفادة الفقراء 

و إجهاض سياسة استهداف الفقراء بالـدعم، و هـو    من الدعم الحكومي و من الخدمات،

  .2004التنمية لسنة النهج الذي أكده التقرير 

هذا من جهة ومن جهة أخرى يرتبط انتشار الفساد بضعف التنمية و يعزز كل منها األخر 

حيث يزدهر الفساد في ضل انتشار الفقر و ارتفاع نسبة عدم المساواة و ضعف المجتمع 

ـ  دة المدني باإلضافة إلى معاناة االقتصاد من التدهور البيئي الشديد كما أن الممارسة الفاس

هي نفسها تشكل عائقا في وجه الجهود المبذولة للتغلب على هذه المشكالت و هي البيئـة  

التي تعاني من المحسوبية و المحاباة و ينظر إلى هذه الممارسة الفاسدة على أنهـا جـزء   

روتيني من الحياة و هو ما يضع حلقة مفرغة تحتاج معالجتها إلى جهود منهجيـة بعيـدة   

لفساد النمو االقتصادي بطرق عديدة فهو يضعف االستثمار األجنبي و كما يعوق ا، المدى

المحلى عن طريق زيادة فرص السعي للحصول على مزايـا اقتصـادية دون مراعـاة    

  . مصلحة المجتمع

  : األسباب االجتماعية -3

يبدو هذا البعد من خالل ثقافة المجتمع والمبادئ التي يقوم عليها كالمساواة والعـدل بـين   

  أفراد المجتمع تقديم الخدمات كالرعاية الصحية، التعليم، فرص العمل ألفراد المجتمع

                                                             
 .9 ص ،نفس المرجع ،الفساد و التنمية، برنامج األمم المتحدة  -) 1 (
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  .والتي تعد من األسباب المؤدية للفقر 

كما أن التمايز بين أفراد المجتمع والنظام الطبقي يؤدي إلى تحجيم دور المشاركة الفعليـة  

   .)1(بين جميع الفئات

ما يتعلق بالنمو الديمغرافي بحيث نجد النمو السـريع  إضافة إلى العوامل السابقة نجد منها 

للسكان بوتيرة أكبر من معدالت النمو الناتج المحلي الداخلي الخام وشـدة التفـاوت فـي    

توزيع الدخل بين فئات المجتمع المختلفة ، تشكل ضغطا على المـوارد وعلـى البيئـة،    

  .ين يعيشون في حالة فقر مدقعوخاصة و أن العدد األكبر من الزيادة يتم بين السكان الذ

كما إن األوضاع البيئية والمتدهورة في الريف تدفع بالكثير من سكان األرياف الهجرة إلى 

المدن مشكلين بذلك لظاهرة البيوت القصديرية أيـن يزيـد ويتركـز الفقـر والحرمـان      

  .والتهميش

  : ةـاألسباب االقتصادي -4

يتعذر حصرها في جانب أو سـبب واحـد ويمكـن    تتعدد األسباب االقتصادية للفقر مما 

  :تلخيصها في الجوانب التالية

الخلل في النظام االقتصادي العالمي يعد من األسباب الرئيسية النتشار الفقـر، فالعـالم    -

يشهد زيادة الغني غنا، والفقير فقرا وبؤسا، حيث يعاني ثلث سكانه من سوء التغذية حيث 

  .ليار دوالر على إنتاج أسلحة الدمارم 950ينفق كل سنة ما يقارب 

فالدول المتقدمة تصرف مائة مليار دوالر سنويا على الخمور، وحكومات العالم مجتمعـة   

  فقط من مصروفات الخمور  % 3تنفق ثالثمائة مليار دوالر سنويا على التسلح فاستعمال 

  يفة للعالممن مصروفات التسلح ، يمكن أن تساهم في توفير مياه نظ % 1أو تخفيض 

  

                                                             
 . 98، ص مرجع سابق: بلقاسم سالطنية، حميدي سامية -) 1 (
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   .)1(كله

  .عدم استغالل الموارد واإلمكانات الطبيعية الموجودة  -

فشل السياسات التنموية التي اتبعتها معظم الدول النامية خاصة في مرحلة اإلصالحات  -

التي فرضت عليها من طرف صندوق النقد الدولي فـي نهايـة الثمانينيـات ونهايـة     

 التسعينات التي دفع ضريبتها الفقراء 

سوء توزيع الدخل والثروات ،فغياب التوزيع العادل الدخل القومي يؤدي إلى تركـز   -

 .الثروة في فئة معينة وحرمان الجزء األكبر في المجتمع 

البطالة فارتفاع نسبة ومعدالت البطالة خاصة بين الفئات الشابة يفرز جملة  من اآلثار  -

لى التهميش إلى الجنوح في بعض واالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية فمن البطالة إ

األحيان ،كما أن زيادة حدة الفوارق االجتماعية والشعور بعدم المسـاواة بـين أفـراد    

المجتمع تكون له أضرار على االستقرار واألمن الداخلي فقد أثبتت بعض الدراسـات  

في الجزائر أن البطالة إلى جانب عوامل أخرى أدت إلى ظهور ما يسمى باإلرهـاب  

 .طرف الذي عمل على استنزاف االقتصاد الوطنيوالت

كما يظهر الفقر من خالل األزمات االقتصادية في بعض المجتمعات والتي تؤثر على  -

والتي تؤدي إلى عدم االستفادة من الموارد الطبيعية التي تساعد علـى   أفراد المجتمع،

ل استغالال جيدا رفع المستوى االقتصادي و االجتماعي للمجتمع كعدم استغالل البترو

 .وتأخر قطاعي الزراعة والصناعة مما يؤدي إلى إفقار البلد اقتصاديا

 .الخصخصة و سوء استخدامها ونتائجها خاصة على الفئات المتوسطة والفقيرة -

العولمة ودورها في تعميق مشكلة الفقر خاصة في الدول النامية التي زادت األغنيـاء   -

   .غننا والفقراء فقرا

والتي تعاني منها أغلب الدول الفقيرة خاصة فـي إفريقيـا فتسـديد    : خارجيةالديون ال -

 .الديون وفوائدها

                                                             
  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، دار  ،الحرمان والتخلف في ديار المسلمين :نبيل صبحي الطويل -) 1 (

 .121 ص ،1981 ،، األردنالفرقان للنشر والتوزيع      
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يعمل على استنزاف مدا خيل الدول المدينة هذا من جهة ومن جهة أخرى يجعلها تابعـة  

  .للجهة المدانة

و مشكلة الديون تؤدي تعميق ظاهرة الفقر وتوسيع نطاقه بين فئات عديدة مـن المجتمـع   

  . الفئات المتوسطة والضعيفة الدخل خاصة

  :النمو السكاني والفقر

فأصحاب المدرسة المالتوسية الحديثة يرون أن السبب األساسـي فـي اسـتمرار الفقـر     

والتخلف، يعود إلى التزايد السكاني السريع، فهذه الزيادة تؤدي إلى إهدار ثمـار التنميـة   

كانية تؤدي إلى زيادة االستهالك، وبالتـالي  االقتصادية وإفقار السكان أنفسهم فالزيادة الس

إلى ضعف قدرات المجتمع االدخارية، وتسبب ضعف االدخار إلى ضعف االستثمار وقلة 

  .رؤوس األموال، واستمرار واقع الفقر والتخلف

ويرى هذا االتجاه أن حدوث أي مستويات منخفضة من النمو تؤدي إلى زيادة الخصـوبة  

الزيادات الداخلية، وتدخل الدولة الفقيرة من خالل تلك الميكانزمـات  مما يحدث تآكال في 

  .)1(في حلقة مفرغة من الفقر

وعليه فان سياسة التنمية المعتمد على زيادة الدخول لم تحقق أهدافها في تخليص الـدول  

المتخلفة من فقرها وتخلفها، فاألمر يتطلب إتباع سياسات حازمة ودائمة تتماشى وطبيعـة  

   .دة السكانية المتوقعةالزيا

  :نظريـات الفقـر -5

تعد االنثروبولوجيا االجتماعية السباقة األولى لتشخيص الواقع الفعلي للفقراء، ليس     

من خالل دراسة المجتمعات الفالحية فقط بل أيضا من خالل التركيـز علـى العالقـات    

إلـى   " Gerry -غـاري  "االجتماعية في المناطق الحضرية المنخفضة الدخل، حيث يشير

                                                             
 .14، ص 2005السكان و التنمية، دراسة حالة مصر، دار األمين، مصر، : أحمد السيد النجار و آخرون -) 1 (
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انحياز االنثروبولوجيا نحو دراسات الثقافات  الغربية والقيم التقليدية وتركيزها أكثر على 

  .عالقات الجماعات الصغيرة والعناصر والمكونات المحلية

االنحـالل   (فشل هذه الدراسات فى  ربط مشاكل الفقر المحدودة   " Gerry " كما أوضح  

، بالظواهر الكلية الواسعة النطاق كالمشـاكل االقتصـادية    ...)رضالبطالة، الم. األسرى 

للعمالة  ، حيث يرى أن الباحثين األوائل حللوا ظاهرة الفقـر فـي نطـاق البروليتاريـا     

، أما الثانية فقد وجهت اهتمامـات  19األوروبية التي كانت في طور التشكل خالل القرن 

والمحدود النطاق إلى تناولها  مـن منظـور    عالم االجتماع المعاصر من  التناول الضيق

  .)1(شمولي لإلجابة عن مشاكل الجماهير الفقيرة

في هذا اإلطار شهدت دراسة الفقر مداخل نظرية عديدة، وكان من أشدها ارتباطاً باإلطار 

المدخل الماركسي والمـدخل البنـائي   : متميزتين هما دخلينالعام للتحليل السوسيولوجي م

الوظيفي؛ حيث يركز أنصار المدخل األول في تناولهم لظـاهرة الفقـر علـى مقـوالت     

للتعبير عن عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية التي أنتجتهـا  . الصراع والقوة، التغيير

فالفقر بالنسـبة لهـذا    ظروف تاريخية معاصرة، التي سمحت باستغالل جماعات ألخرى،

االتجاه هو نتاج للعالقات إنتاجية  وتوزيعية بين جماعات من الناس، وأن فهمـه يتطلـب   

يوضـح العالقـات والمواضـيع األساسـية      (حسب عبد الباسط عبد المعطي فهما بنائياً 

قات للجماعات المشاركة في البناء االجتماعي، وفهما ديناميكياً يسهم في فهم ديناميكية العال

وفهمـا  .بين الفقراء واألغنياء، ويكشف صور الصراع ووجهتها ، وفي صالح من تحسم 

تاريخياً على أن الفقر محصلة لتراكمات كمية من االستغالل واالستنزاف الـذي يصـل   

   .)2(ببعض الجماعات إلى حالة الفقر

                                                             
) 1 ( -    Gerry.GM Petty production and capitalist production in Dakarm the crisis of the self-   

                                                                  ) GN°8-10-1978(47-48  employed world développement   

  .40-39 ص أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية، ص :قيرةإسماعيل : نقال عن 

 .14-13 ص ، ص1970القاهرة  ،توزيع الفقر في القرية المصرية، دار الثقافة الجديدة: عبد الباسط عبد المعطي -) 2 (
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ما ببـاقي  األمر الذي وجه االهتمام أكثر بدراسة الفئات الفقيرة والهامشية وعالقته

الطبقات االجتماعية، خاصة الطبقة المسيطرة ودورها في عملية الصـراع االجتمـاعي    

وذلك من خالل التركيز على التناقضات الهيكلية داخل النظام االقتصـادي واالجتمـاعي   

  .المولدة للفقر، وعدم المساواة داخل البناء االجتماعي للنظام الرأسمالي

ة يركزون على التوازن والتكامل االجتماعي، فمظـاهر  أما أنصار البنائية الوظيفي

علـى أنهـا   " Parsons -بارسـونز " عدم التكامل داخل الشق االجتماعي ينظر إليهـا  

انحرافات عن المعايير الثابتة، ومن ثم فعلى النسق أن يواجهها بعمليات ضابطة إلعـادة  

  .التوازن

االجتماعية وعـدم المسـاواة يعـد    وما يكتب حالياً عن الحرمان و انهيار الروابط 

تجسيداً نظرياً وامبريقيا  للمدخل البنائي الوظيفي، فمثالً في فرنسا كـان التركيـز فـي    

المجالين األكاديمي والسياسي خالل الستينات على قضية عدم المساواة في العيش ثم تحول 

ستقر فـي السـنوات   إلى إثارة المسائل المتعلقة بالعدالة والمساواة في الفرص المتاحة لي

  .األخيرة على مشكلة الحرمان وكيفية مكافحته

 " الدوركايمى" هذا التحول واالنتقال في ثالث نماذج مجتمعة ذات التوجه  لقد تجسد

، المتعلق بالترابط والتكامل االجتماعي، انقطاع الصلة بين الفرد والمجتمع إلـى جانـب   

عية، فهذه النماذج تقوم على أسس نظرية طروحات مارشال عن المواطنة والطبقة االجتما

وإيديولوجية  وسياسية كالوعي الجمعي، تعزيز دور مؤسسات التنشئة  االجتماعية، تحويل 

  .الثقافة السائدة لتوجيه السلطة واحتكار الموارد

  التصور األول  ،أما المدرسة ألنجلو أمريكية لديها أربع تصورات لدراسة الفقر

الذي   يقوم على متغير الدخل في حين، يركز أنصار التصور )  يالتصور البيروقراط (

األكاديمي على العزل  واألبعاد والتهميش، الفقر الهيكلي، االستغالل، أما أنصار التصور 

فيربطون بين الفقر والتجريد من القوة  و الذي يتجسد في )  االستراتيجي أو القوة (الرابع 

  :يـثالثة أبعاد وه
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 .النقص في الموارد الالزمة للفقراء: االجتماعيالبعد  .1

 .غياب جدول عمل سياسي وصوت مسموع للفقراء: البعد السياسي .2

 .الشعور الداخلي بانعدام األهمية والخضوع السلبي للسلطة: البعد النفسي .3

غير أن هذه الطروحات تقدم  تفسيرات  محدودة أو عامة مجردة أحياناً، جزئيـة  و   .4

  .واقعية أحياناً أخرىأخرى  كلية و

و هناك من قسم النظريات المفسرة للفقر إلى مجموعتين، ترى األولى أن األفراد الفقراء 

هم المسئولون عن فقرهم بالدرجة األولى بينما تعتبر المجموعة األخرى أن القوى الهيكلية 

تكـوينهم،   والعوامل البنيوية في المجتمع هي المسئولة عن إنتاج وتكوين الفقراء وإعـادة 

  ." لوم النظام" والثانية "  لوم الضحية" وتصنف هاتان المقاربتان بمقولتين وهما 

الذي ينتقد الداعون "  دور الفقراء"  19أما المقاربة األولى فقد شاع استخدامها في القرن 

إلى إنشائها إلى إن جذور الفقر تعود إلى مجموعة من الخصائص في شخصـية الفـرد   

الفقير، فالفقير يعاني من العجز إما بسبب االفتقار إلى المهارات ، أو لضعف جسماني أو 

ة أخالقي أو لهبوط  همته أو تدني قدراته وهذه األفكار عبرت عنها ما تسمى  بنظرية ثقاف

، غير أن عالم "  نظرية ثقافة الفقر " الفقر ويعد لويس من المنظرين األوائل لهذه األفكار 

قد توسع في هذا الموضوع حيث قسم الفقراء إلى "  Murray "1984االجتماع األمريكي 

نوعين األرامل و األيتام  والعجزة، والفئة الثانية تنتمي إلى ثقافة االتكال  والتبعية التـي  

  .د أفرادها اعتمادا شبه كلي على ما تقدمه الحكومة من مساعداتيعتم

وحسب هذا االتجاه فان دولة الرفاه قد ساهمت في خنق الحوافز لدى كثير مـن النـاس   

  .للعمل والنشاط  اإلنتاجي المتميز

الطبقيـة  ‘أما النظرية الثانية فترى أن قوى هيكلية موجودة في بنية المجتمع مثل الجنوسة 

ية  و المكانة المهيمنة والتحصيل العلمي، و التي  تشكل كلهـا  أسـاليب لتوزيـع    واالثن

الموارد، ويؤكد منظروا هذا االتجاه أن هبوط الهمة وغياب الحوافز والطموح لدى الفقراء 

ليست سببا في انتشار ثقافة الفقر بل هي حصـيلة ونتيجـة  للقيـود المفروضـة علـى      
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  .أوضاعهم

 يعتمد على تغيير توجهات الناس ونظرتهم إلى الحياة، بـل يقـوم   تخفيف الفقر ال أنكما 

على وضع السياسات الهادفة إلى توزيع الدخل والموارد بصورة أكثر أنصافا في المجتمع 

، فمن هذه السياسات اإلصالحية إجراءات عملية دعم رعاية الطفولة، ضمان الحد األدنى 

   .)1( ائالتتأمين مستويات دخل مضمونه للع‘من األجور 

عموما تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة توفر مداخل نظرية جديدة لدراسـة وفهـم واقـع    

المجتمعات التي تكافح ضد الفقر، وتهتم بتوزيع الدخل والثروة، وهذا يتطلب تحليل البناء 

سيطرة والنفوذ حتـى  االجتماعي تحليال دقيقا يكشف فيه عن صور وأشكال االستغالل وال

ن من فهم طبيعة األنظمة االقتصادية التي يعملون في ظلهـا و  ووالمخطط ونالباحثيتمكن 

  .تركيز االهتمام باحتياجات الفقراء وبمشكالتهم

فالبحث عن بدائل جديدة، ومقاومة الرأسمالية الجديدة، يمثل المدخل المالئم لتقديم تصورية 

أبعـاده، مـع األخـذ بالبعـد     تمكننا من االقتراب أكثر من فهم وضعنا وتحليل مكوناته و

التاريخي بعين االعتبار خاصة في ظل التغيرات المتسارعة والمتداخلـة المصـالح بـين    

القوى الكبرى العالمية، تبقى الدول الفقيرة فريسة لها ولكن تحت صور وأشـكال جديـدة   

  .كالتعاون الدولي، ومساعدة الدول النامية

  :الفقر حسب مدرسة النظام العالمي - 

صحاب هذا االتجاه في دراستهم لمشكلة الفقر بين النظام االقتصادي العالمي، السائد يربط أ

 " Vand Shivi 2002 -فانـدا اشـيفا   " ومعدالت الفقر، وفي هذا السياق تهتم الباحثة 

عليه من إعادة صياغة للنظام االقتصادي العالمي، بأنها قد أدت إلى  توما انطوبالعولمة 

اختفاء المزارع الصغيرة التي كانت تمثل مصدرا أساسيا للغذاء العالمي وذلك بسبب إنشاء 

  .عجز المزارع البسيط على منافستهاالمزارع الضخمة ذات اإلنتاج األحادي مما أدى إلى 

                                                             
  ، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، 1فايز الصباغ ، ط: ت ،)مع مدخالت عربية ( علم االجتماع :أنتوني غدينز -) 1 (

 .385-384 ، ص ص2005     
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  أن حوالي ثلث سكان العالم األقل تنمية "  Wilma Dunaway -ويلما دانوي" كما تبين 

يعيشون في فقر مطلق وترى أن هناك أسبابا بنائية للفقـر فـي العـالم    ) العالم الثالث  (

وتربطها بعوامل متعددة مثل االستعمار والنظام االقتصادي العالمي السائد، وما يتضـمنه  

من غياب لعدالة التوزيع ونهب لثروات الشعوب الفقيرة والنمو السكاني وتركز الثروة في 

مـن الـدخل    % 80من  أكثرفي العالم على  األغنى % 20حصل فئة أيدي القلة حيث ت

في العالم على ما نسبته حوالي الواحدة والنصـف   رفقاأل % 20العالمي، فيما تحصل فئة 

  .من نفس الدخل

أن نظام  السوق الحر القائم على إزالة كافـة   " وسي ويلر -آدم هبرش" ويرى كل من 

الحواجز التي تعيق حركة المال والبضائع بين األسواق العالمية والذي تدعو إليه العولمـة  

والتي تزعم أنها تؤدي إلى القضاء على الفقر والتخفيف من حدته ، غير أن الواقع يثبـت  

للبنك الدولي ، تشير إلى أن نظام  عكس ذلك، فاألرقام والبيانات الصادرة عن هيئات دولية

السوق العالمي المفتوحة قد أدى إلى نمو اقتصادي بطيء مع زيادة فـي عـدد البلـدان    

  .الفقيرة

حيث يحمل أصحاب هذا االتجاه نظام التبادل التجاري الغير متساوي بين الدول المتقدمـة  

  الثروة بين العالمين  والدول النامية أسباب االختالف والفرق الشاسع في معدالت تكوين

إلـى   " Immanuel Wallenstein -إيمانويل واليرستين " ، حيث أشار )المتقدم والمتخلف ( 

أن األسلوب الرأسمالي في تكديس الثروة يقوم أساسا على التبادل الغير المتسـاوي فـي   

نتجون في المنتجات السبب الرئيسي لذلك يعود أساسا إلى النظام األجر المدفوع فالعمال الم

العالم الثالث يحصلون على أجور اقل من تلك التي يحصل عليها نظـرائهم فـي العـالم    

   .األول

  :الفقـر والعولمـة

في الوقت الذي رفعت الدول الغربية شعار العولمة مبشرة بعصر جديد يخفف من   

معاناة الفقراء ارتفعت األصوات منذرة من خطر العولمة في نشر الفقر وتدمير اقتصـاد  
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  .الدول النامية

لقد أدت العولمـة   «أحد أقطاب االقتصاد العالمي الجديد  " جورج سروس" يقول   

  » ال من األطراف إلى المركزإلى انتقال رؤوس األمو

إن الدول اآلسـيوية  : الخبير االقتصادي السابق في البنك الدولي "جون ستجلتير" و يقول 

القليلة التي انتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها أما البلـدان التـي   

منظمـات  تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها ألحكام الشركات الكبـرى وال 

  .االقتصادية الدولية وهي المؤسسات المؤيدة للعولمة

) 1998-1997(وما يؤكد هذا القول األزمة المالية التي وقعت في شرق آسيا عام   

  .عواقب وخيمة إلىأدت و التي التي كانت أولى نتائج العولمة 

بين  مليون فى الفترة ما 22مليون إلى  58ففي إندونيسيا انخفض عدد الفقراء من   

  .مليون 36ونتيجة لالزمة المالية وازداد عدد الفقراء إلى حوالي  1970-1995

في حين نجد أن الصين التي ضلت متحفظة على ظاهرة العولمة استطاعت تجنب   

األزمة وحافظت على نموها االقتصادي مما ساعد على تقليص عدد سكان المناطق الريفية 

  .1999عام مليون  75إلى  1990مليون عام  280

  :الفقــر عالميا -6

من  %80تشير المؤشرات إلى تنامي عدد الفقراء والذي يتوقع منه أن ينمو ليهدد 

سكان الكرة األرضية، وهم أربعة أخماس البشر والذين سيتحولون بالتدريج إلى عالة على 

النظام العالمي فهم ال ينتجون وال يملكون ما يشترون به، فهم ال يصـلحون كمسـتهلكين     

  .وال منتجين

واألرقام التي تعبر عن واقع الفقر في العالم، وعن درجة التفاوت بين فقراء العالم 

غنياءه لها دالالت ومعاني كبيرة وهي وفق تقرير األمم المتحدة للتنمية خالل الفترة مـا  وأ

شخص في العالم لديهم نفس دخـل   500والذي يشير إلى أن أغنى  2005 -1995بين 
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وأن نسب الفقراء تزداد، واحتياجات الناس تزداد أيضا  ،مليون نسمة في العالم 500أفقر 

مليـار   2.5السلع تضاعفت والطبقات المتوسطة تتآكل في معظم الدول، فمازال  وأسعار

إنسان يعيش الواحد بأقل من دوالرين في اليوم كما تباطأ تخفيض الفقر في تسعينات القرن 

مليون طفل دون سن الخامسة بسبب أمـراض يمكـن    11العشرين حيث يموت كل سنة 

مليـار   2.6سان محرومين من المياه المأمونـة ، و مازال أكثر من مليار إن ،الوقاية منها

  .نسمة أي قرابة خمس سكان العالم يعيشون بأقل من دوالر يوميا

وأن مئات الماليين من الناس ال يحصلون على طعام يكفيهم ليعيشوا حياة طبيعيـة  

مليـار   2.4مليون من الجنسين ال يتعلمون فـي المـدارس وأن    325ونشطة، وحوالي 

  .ن من الرعاية الصحيةشخص محرومو

هذه المؤشرات تدل على نمو الفقر وزيادة انتشاره بصورة كبيـرة فـي الوقـت    

ولكن باستخدام البعد الزمني لتقييم هذه األوضاع يبدو األمر أكثر خطورة، ففي  ،الحاضر

  .محاوالت لبعض االقتصاديين لدراسة اتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء

كان أكبر اقتصاد متقدم فـي   1820أنه في سنة  " اديسونأنجوسي م" فكما يرى 

ذلك الوقت أكثر غنى بخمس مرات عن أفقر اقتصاد، وبعد قرن تضاعفت نسـبة الفقـر   

ثم تضاعفت ثالث مرات خالل أقل مـن نصـف    13 -1بنسبة  1913وأصبحت بحلول 

 وبعد خمسين عاما أو أكثـر تضـاعف   1950في عام  33 -1قرن ووصلت النسبة إلى 

   .)1(أي عشرين ضعفا  1000 -1إلى  5 -1تراكمي من 

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان المختصين من المتسبب في فقر الدول الفقيرة؟ هل يعـود  

إلى سياسات عالمية ساهمت في إفقارهم، وهي تعمل على ذلك؟ أو إلى قصور فـي أداء  

خاصة وأن أغلب هذه الدول الفقيرة طبقت النظام الرأسمالي  .؟وفكر وثقافة هؤالء الفقراء

  .لكنها لم تتطور

                                                             
 .9 -8ص ص  مرجع سابق، :ياسر القاضي وآخرون -) 1 (
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ومن التناقضات الواضحة أنه مع تزايد الدخل العالمي، نجد أن خمس السكان المتركـزة    

، بعد أن كانت 1995من ذلك الدخل سنة  %86أكثر في شمال العالم قد حولت لصالحها 

المقابل يقول البنك العالمي أن نصيب البلدان األفقر  ، وفي%70 نسبة التحويل تقتصر على

والتحـق بالمليـار    %1.3إلى  %2.3من المعونات الدولية قد انخفض في نفس المدة من 

والنصف من السكان األفقر في العالم خالل عقد الثمانينيات فقط مائة مليون أخـرى مـن   

  .الجياع

ا ظهور األمراض واألوبئة الجديـدة أو  ومع تزايد الفقراء ازدادت اآلفات والكوارث منه

  .)1(النظافة عودة أخرى قديمة نتيجة سوء التغذية وانعدام 

أما عن العالم العربي فعلى الرغم من تحسين األوضاع الغذائية من خالل االستثمار الكبير 

للموارد الطبيعية ، وقدرات العلم والتكنولوجيا، فإن كثيرا من الباحثين، مـازالوا يقـرون   

  .بفشل تجارب التنمية في البالد العربية

يرجع أسباب هذا  الفشل إلى استبعاد الجانب التربوي من عملية التنمية  " فمالك بن بني" 

هذا الجانب الذي يجعل من اإلنسان القيمة االقتصادية األولى، ويعتبره النقطة المحوريـة  

ضة لالنجاز، فالمشاريع المقدمة التي تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسية في البرامج المعرو

للتنمية والخروج من حاالت الفقر والتخلف مازالت بنظر بن نبي  تضـع فاصـال عـالم    

   .)2(أفكارنا وبين واقعنا االجتماعي بحيث تفقد تلك األفكار وظيفتها في التطبيق والعمل 

ومن جهة أخرى يرى آخرون أن سبب فشل هذا الوضع يعود إلى استخدام التكنولوجيا في 

غياب شروط التوظيف، وإعداد اإلنسان وتأهيله للتعامل مع التكنولوجيا فالدول اإلسالمية 

  كما يقول مالك بن نبي الناقلة للتكنولوجيا مازالت تنقصها الكوادر البشرية المدربة، هذه 

                                                             
   ،الجزائر،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ،الجزائر والعالم مالمح قرن وأصداء ألفية : محمد العربي ولد خليفة -) 1 (

 .172 ص ،2002     

 .10 ، صمرجع سابق :محمد السيد عبد السالم  -) 2 (
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   .)1(تي تهيأ الظروف الفنية والواقعية إلنجاح عمليات النقل والتكييف الكوادر هي ال

فالمجتمعات العربية واإلسالمية تعيش اليوم أزمة واختناقا كبيرا بسبب تبعيتهـا العميـاء   

للغرب، فالتجارب التنموية التي طبقت للحاق لم تعط إال ثمرات محدودة مما أوجد وضعية 

جانب الثراء الفاحش الفقر المدقع، مما ساهم في تفكـك  من التناقض واالضطراب، فالي 

( البناء االجتماعي، فتحت غطاء مشاريع التنمية والمساعدات مـن المؤسسـات الدوليـة    

سقطت هذه الدول فريسة للفقر والتخلف، مما أدى إلى تعميق الفجوة بين ) صندوق، البنك

  .األغنياء والفقراء، كما تهاوت الطبقة الوسطى

  :      فقر بين الشمال والجنوبفجوة ال

مظاهر الفقر والحرمان التي تفصل شمال الوفرة والرخاء عن جنوب الفقـر والتهمـيش،   

 30نجدها أيضا داخل المنطقتين، فحتى الدول الغنية ومنها االتحاد األوربي يعاني حوالي 

من مجموع سـكان االتحـاد، وفـي      %15مليون من البطالة ويقدر عدد الفقراء بحوالي 

من السكان  % 30الواليات المتحدة أغنى بلدان العالم تقدر نسبة الفقراء المقصيين بحوالي 

  .وال يدخل في هذه النسبة المهاجرون الجدد

هذا عن دول الشمال، أما في بلدان الجنوب فتتسع الفجوة والهوة بين قلة ثرية إلى جانـب  

، ويتوزع ذلك التفاوت الفادح على معظم بلدان العالم الثالـث،  أغلبية تعيش في فقر مدقع

من الـدخل القـومي    %49تتصدرها البرازيل التي تحتكر العشر من السكان األكثر ثراء 

وتليها بلدان من آسيا في الالمساواة والتوزيع غير العادل للثروة، منها الهنـد باكسـتان و   

وسيراليوني والكونغو، أما في العالم العربـي نجـد    الفلبين  ، وفي إفريقيا أثيوبيا و كينيا

  ...المغرب اليمن ومصر

وتشير التقارير الدولية أما الدول االسكندينافية هي األكثر عدال في توزيع الثروة ، واألشد 

  .حرصا على مواجهة الفقر

                                                             
 .79، ص 1976دار الشروق،  ،االقتصادالمسلم في عالم  :مالك بن نبي -) 1 (
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 فالبيانات توضح الفجوة بين الفقراء واألغنياء ليس بين الشمال والجنوب  فحسب بل فـي 

و يكبح غالبية المجتمع فـي   ،داخل المنطقة الواحدة منها، حيث  تتركز الثروة في يد قلة

   .)1(براثين الفقر والحرمان

  :استراتيجيـات تخفيف الفقـر في العالم الثالث

لقد اتخذت دول العالم الثالث بسياسات من اجل الكفاف في مواجهة الفقر، حيث  أن     

التنمية نحو التوسع في القطاعات الزراعية والصناعية، بشكل  إستراتيجية تالنمو قد وجه

يسمح لفقراء الريف والمدينة برفع مستوى معيشتهم، واالعتماد على أنفسهم، حيث سـاد  

هذا الفكر التنموي  فترة الستينات، وبحلول السبعينات اتضح عدم صالحيته، فبينمـا زاد  

وتحسنت ظروفهم الصحية والعلمية غير أنها دخل الفرد في عدد من البلدان في هذه الفترة 

لم تمس الغالبية العظمى من السكان، حيث تزايد عدد الفقراء، ويعود فشل هذا الفكر إلـى  

  .تركيزه على النمو الصناعي وتحويل الزراعة إلى االنفتاح النقدي

أن األولويات االقتصادية لنموذج النمو كانـت تمثـل    " Streeten -ستريتن" قال 

 ذريعاً من الناحية االقتصادية واالجتماعية، وأنها لم تقدم سوى القليل لـدعم البنـاء   فشال

االقتصادي للعالم الثالث، إال أنها أضرت بالرفاهية المادية واالجتماعية للمنتجين خاصـة   

  .في الريف

وغيرهم وبعـض الهيئـات    " Seers -سيرز" و  " Streeten -ستريتن" كما أن 

ب العمل الدولي نادوا بإعادة توزيع الدخل والموارد من خـالل فـرض   الدولية مثل مكت

  .الضرائب مثال لصالح األسر الفقيرة

غير أن التدخل المباشر في توزيع الموارد يقف عكس الفلسفة التي يقـوم عليهـا     

، وهـو  )1970-1960(نموذج النمو الموجه نحو السوق التي سادت خاصة في الفتـرة  

  .دوث تغيير في النظرة إلى الفقرإجراء يتضمن أيضا ح

                                                             
 .177-179ص ص ،مرجع سابق :خليفةمحمد العربي ولد  ) 1 (
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فالفقر لم يعد حالة فردية، بل ينظر إليه على انه نتاج خلل معين فـي الظـروف     

االجتماعية والبيئية للفقراء، كما أنها تمثل تأكيد كبير على فشل نموذج السوق في إيجـاد  

ر على أنها فأصبحت النظرة إلى الفق. فرص عمل كافية خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة

بوضوح إلى أن الفقر، ) 1982(مشكلة مرتبطة بالبطالة، حيث أشار تقرير التنمية الدولية 

  .المجاعة والبطالة ترتبط من خالل عمليات اجتماعية اقتصادية متبادلة التأثير

ومن اجل التعرف على الفقر أو ضرورة إعادة النظر في فهمه قـدمت الهيئـات     

تحت اسم إستراتيجية إشباع  "مثل البنك الدولي مدخال من أجل تنمية العالم الثالث ،التنموية

  :ترمي هذه اإلستراتيجية إلى تحقيق هدفين أساسيين ،" الحاجات األساسية

للتخفيف من حدة الفقر المطلق بأسرع وقت، وذلك عن طريق تقديم مساعدة مباشـرة    .1

 .ومكثفة لمن هم في حاجة ضرورية إليها

ير االحتياجات األساسية للجميع كالطعام والملبس والمأوى والوقود، باإلضافة إلـى  توف .2

 .االحتياجات االجتماعية مثل التعليم وحقوق اإلنسان 

وتقوم هذه اإلستراتيجية على العدل االجتماعي، أي االهتمام بتوزيع موارد المجتمـع  

يها الموارد العامة، حيث تقـوم  بعدالة على كل السكان، وتشمل كل الموارد األساسية بما ف

الحكومة بتمويل الخدمات األساسية كالمستشفيات والمـدارس والمشـروعات الزراعيـة    

  .والصناعية

و رغم المحاوالت الجادة لتنفيذ هذه االستراتيجيات غير أنها لم تحقق مـا كانـت     

جماعـات داخـل   تصبو إليه، فال يزال البنك الدولي يمد أغلب اعتماداته الدائنة لبالد أو 

البالد، تعتبر ذات صفة تجارية، ولم تتلق غالبية دول العالم الفقيرة جدا أي مساعدات من 

   .)1(البنك الدولي خالل العقد الماضي

  

  
                                                             

 .98-95  ص ص ،مرجع سابق :اندرو بستر  -) 1 (
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   :ة ـدول العربيـر في الـالفق -7

لم تساهم السياسات التنموية في الدول العربية في تعميق ظاهرة الفقر فقط بـل أصـبحت   

البيئة الحاضنة لها نتيجة التغيرات االقتصادية الخارجية التي تساعد علـى  هذه السياسات 

تساعد على اتساع ظاهرة لهذه الظاهرة قد أصبح العالم العربي يمثل المنطقة الوحيدة فـي  

العالم التي يتسم  فيها متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في منتصف عقد التسـعينات  

ع العقد السبعينات، وارتفعت األهمية النسبية للفقر في المنطقة بأنه أقل من مستواه في مطل

  .)1( ) % 36 -  % 34(يزيد على ثلث السكان  إلى ما

  :شرائح الفقراء في المجتمع العربي

  :ةـيتكون الفقراء في المجتمع العربي من الشرائح التالي

والحضر والبادية من الذين ال يتوفر لديهم أي مصدر للرزق في الريف : ونـلمعدما -1

العجزة وكبار السن، واألرامل، باإلضافة إلى النساء المعيالت األسـر دون عائـل مـن    

أطفال الشوارع واألطفال في ( الرجال والمهاجرون ، كما تضاف فئة األطفال المهمشين 

  ).سوق العمل

وهم األجراء المجردون مـن أيـة ملكيـة لـألرض،     : الفقراء المدقعون في الريف -2

  .وأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يعملون باألجر

العاملون في القطاع غير الرسمي لحساب الغير  باألجر أو لحساب أنفسهم، وخاصـة   -3

  . في الحضر، منهم مدقعون وفقراء فقرا معتدال

الكتلة العامة للعاملين في القطاع الرسمي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ممن  -4

  .فرص العمل في وظيفة ثانيةال تتاح لهم 
                                                             

  برنامج  ،اء على الفقر في البلدان العربيةالعناصر الرئيسية الستراتيجة للقض: مكافحة وإزالة الفقر  -) 1 (

 .18-17 ص ص 1997 ،اإلنمائي المكتب اإلقليمي للدول العربي، نيويوركالمتحدة  األمم         
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التعليم  خريجيالمتعطلون عن العمل بصفة دائمة أو مؤقتة خاصة من فئة الشباب من  -5

  .المتوسط والعالي

  :فالفقر في المجتمع العربي يرتبط بمظاهر معينة منها

  .درجة مرتفعة من التفاوت في توزيع الثروة الرأسمالية والدخول -

عي لفئات معنية وضعف مظلة الحماية وشـبكة األمانـة   التهميش واالستعداد االجتما -

  .االجتماعية القادرة على مساعدة هذه الفئات من الوضعية الصحية

  .قيود العمل في القطاع غير النظامي، ومصاعب التحول إلى القطاع النظامي  -

ظاهرة البطالة خاصة بطالة الشباب من خريجي المراحل التعليمية المختلفة، وخاصة  -

ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة، وتعويض الدور الذي كان  في ظل

يقوم به القطاع الحكومي سابقا في مجال التشغيل، وتدهور حال قطاع الوظيفة العامة 

 .والخدمة المدنية من حيث اإلنتاجية واألجور واستيعاب العمالة

  .اجتماعيةالوضعية الصعبة لشرائح واسعة من النساء ألسباب تاريخية و -

في اثني عشـر قطـرا   ) دوالرين في اليوم( يبلغ إجمالي عدد الفقراء دون خط الفقر  -

من إجمالي سكان هذه األقطار وهي  35مليون نسمة يمثلون نحو  78.6عربيا حوالي 

  .األردن، وتونس وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب واليمن

 .مصرويرتكز تقريبا الثلث في السودان، ونحو الربع في  -

 الذي توفر ألحد عشر قطـرا ) دوالر واحد يوميا " ( المدقع " في ضوء مؤشر الفقر  -

من إجمالي سكان المنطقة العربية، حيث يصل نسبة من يعـانون   % 67عربيا تمثل 

 34.5(  2000 – 1999سـنة  % 19فقرا مدقعا في هذه األقطار مجتمعـة حـوالي   

 ).مليون ن

من  %44.6يعيشون في الريف ويمثلون حوالي مليون شخص فقير  52.1أن حوالي  -

من جملة الفقراء في الريف والحضـر   %66.3أجمالي سكان الريف العربي وحوالي 

 .معا

ويتفاوت تركز الفقر الريفي بين الدول العربية طبقا لكثافة الفقر الريفي تصنف إلى فئـات  
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ى مجموع الفقـراء عـن   ثالث، األولى تضم، الدول التي تقل فيها نسبة فقراء األرياف إل

والفئة الثانية تشمل األقطار التي تتراوح ) جيبوتي ( وهي األردن وتونس ولبنان  33.3%

، وتضـم مصـر،    %66.6و  %33.33فيها نسبة فقراء الريف إلى إجمالي الفقراء بين 

وهي  %66.6الجزائر، والمغرب أما الفئة الثالثة فتضم األقطار التي تزيد النسبة فيها على 

  .سورية وفلسطين واليمن والسودان والصومال

أن النساء أكثر تعرضا للفقر من الرجال، خاصة من ناحية عدم تكافؤ فرص التعلـيم   -

قطاع الشـؤون االجتماعيـة التنميـة    ) جامعة الدول العربية واألمانة العامة.( والعمل

   .)1(والقضاء على الفقر 

  : ر ـي الجزائـر فـالفق -8

يتطلب تحلـيال رجعيـا   , إن فهم الوضعية االجتماعية واالقتصادية الحالية للجزائر       

فصـل  اله في تطرقنا لللسياسات التنموية التي اتبعت في الجزائر منذ االستقالل وهذا ما 

حيث انصب اهتمام السلطة في السنوات األولى من االستقالل  بالسياسة التنموية، خاصال

التي " الصناعات المصنعة والنصف مصنعة " قاعدية القائمة على مفهوم على الصناعات ال

من الصادرات مـن السـلع    % 95ترتكز باألساس على المحروقات التي تشكل أكثر من 

 .من الدخل الوطني  % 95والخدمات و 

فقد أصبح االقتصاد الوطني يعتمد عليه , فنظرا للدور الكبير الذي أصبح يلعبه هذا القطاع 

مما أدى إلى غياب التكامـل بـين القطاعـات    , كليا مما أدى إلى إهمال باقي القطاعات 

وأوجد اقتصادا ريعيا الشيء الذي جعله عرضة لظروف االقتصاد العـالمي  , االقتصادية 

وخاصة السوق العالمي للمحروقات وتقلباته فأي تغيير في الظروف العالميـة ال يـنعكس   

  .نما ينعكس على االقتصاد الوطني ككل على قطاع المحروقات فقط وإ

                                                             
 .،مرجع سابق التقرير الوطني للتنمية البشرية الجزائرية -) 1 (
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وما انجر عنها من تدهور السـوق العـالمي    1980فتراجع االقتصاد العالمي نتيجة أزمة 

, دوالرات للبرميل الواحد  10الذي بلغ حوالي  1986للبترول وسقوط أسعاره خاصة منذ 

  .لهذه األزمةاألزمة التي كشفت عن هشاشة االقتصاد الوطني الذي تدهور كثيرا نتيجة 

فالناتج الداخلي الخام المتوسـط ال يـزال   , فقد تراجع االقتصاد الوطني أكثر من ذي قبل 

 1496ثم إلى  1990سنة  دوالر2402إلى  1988دوالر للفرد سنة  2807يتدهور فمن 

  .دوالر1473و  1995سنة دوالر 

 في مستوى  2002واستقر سنة ) 96 -86( سنويا  % 6أي بانخفاض يعادل  1996سنة 

  .)1(فقطدوالر1400

قد تراجـع   1986سنة )  % 3 -(والذي كان يعادل , إن معدل نمو الناتج الخام المتوسط

ورغم التحسـن  )  % 4.5 -(  1988وازداد تدهورا سنة  1987سنة )  % 3.5 -( إلى 

وبصفة عامـة  , 1990فإنه قد تراجع من جديد سنة )  % 2.3( +  1989المالحظ خالل 

  .لقول أن االتجاه العام نحو التدهور أصبح يتأكد من سنة ألخرىيمكن ا

تعتبر سياسة التقشف التي اعتمدتها الدول الغربية من المتغيرات التي أحدثت تأثيرا       

كبيرا في االقتصاد العالمي، مما دفع بالدول النامية إلى محاولة إعادة تكييف  اقتصـادها  

حسب المتغيرات العالمية، غير أنها فشلت في ذلك خاصة بعد اإلصالحات الهيكلية التـي  

الدول النامية ومنها الجزائر، مما أدى اختالل النظام االقتصادي واالجتماعي  تبنتها أغلب

الذي ساهم في استفحال ظاهرة البطالة نتيجة التسريحات الجماعية للعمال ، كما أن رفـع  

دعم الدولة للسلع الغذائية األساسية فقد ساهم في تدهور األوضاع االجتماعيـة وتعميـق   

  ).سياسة التفقير الجماعي ( الفقر  ، توسع دائرة. الالمساواة

  :ةـة الخارجيـالمديونيالفقـر و - 

  إشكالية المديونية ال يمكن تصورها إال ضمن منظور عام حيث تصبح أزمة الديون إن

                                                             
  Le Quotidien: 09/05/2002 جريدة ليوم -) 1 (
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ليست سوى نتاج وفي نفس الوقت مجموعة من العوامل المختلفة والمتعددة، ورغم تراجع  

  .الجزء األكبر من الديون الجزائرية إال أن أثارها مازالت مستمرة

إن أزمة المديونية وثقل خدمة الديون تعود أساسا إلى القروض البنكية التي لجـأت إليهـا   

  .اد الوطنيالدولة نتيجة العجز الذي شهده االقتص

فوهم استقالل القرار السياسي في استعمال رؤوس األموال قد شكل حافزا مشجعا لكثيـر  

من دول العالم الثالث لزيادة اللجوء إلى الديون دون مراعاة الفجوة المتزايدة بـين آجـال   

  .الديون وظروف نضج المشاريع الممولة بهذه األموال

وحفاظا علـى نفـس مسـتوى    )  1979 – 1973( فالدول المتقدمة وخاصة بعد أزمتي 

صادراتها، عملت على تشجيع الدول النامية لالستدانة بل شجعت البنوك التجارية لتحـذو  

حذوها، ونظرا للفوائض المالية لدول الخليج بصفة خاصة، وجدت البنوك التجارية فرصة 

بحجـة أن   رسكلة هذه الفوائض مما أدى إلى تراكم الديون الخارجية واستمرت العمليـة 

  .المبالغ المقترضة سنويا من شانها مواجهة تسديد القروض األصلية وخدمة الدين

أصبح االقتصاد العالمي يعاني من ظاهرة الركود التي انعكست  1979غير انه بعد أزمة 

على تدهور القوة الشرائية للبلدان النامية و انخفاض صادراتها هذا من جهة ومـن جهـة   

عار الفائدة إلى ارتفاع حجم الفوائد المستحقة  و للحفاظ على نفـس  أخرى أدى ارتفاع أس

قدرات التسديد وضمان خدمة الديون استمرت الدول المتطورة فـي مـنح المزيـد مـن     

  .القروض

  .ونتيجة لذلك عملت الدول النامية على تسديد قروضها على حساب تنميتها الداخلية

مليار دينـار جزائـري    650قتصاد مديونية وتجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد الجزائري ا

مليار  22.5مليار  دينار جزائري ديون الخزينة وأكثر من  300كشوف بنكية، أكثر من 

فهو يعتمد على كل من االدخارات المحلية و األجنبية، وهـذا مـا   ) دوالر ديون خارجية 

ليدة اليوم فقد بلغ يفسر ضخامة المديونية وخطورتها فمشكلة المديونية في الجزائر ليست و
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  .1971مليار دوالر سنة  3.335و ) مليار دوالر  940(  1970حجم الديون سنة 

قد سمحت للجزائر بزيادة معتبـرة فـي إيراداتهـا     1973ورغم الصدمة البترولية لسنة 

الخارجية ، غير أن ذلك لم يمنعها من االقتراض و ألول مرة من السوق الدولي لرؤوس 

ترتفع لسد حاجات المشاريع االستثمارية )  76-75( القروض الخارجية األموال، وبدأت 

( مليـار دوالر سـنة    1.765المختلفة، وهذا في ظل ارتفاع الموارد المالية النفطية من 

  .1976مليار دوالر سنة  5.586ثم ) 1975( مليار دوالر  5.022إلى ) 1974

ن مخطط تثمين  المحروقـات  نتيجة التخلي ع 1979وعلى الرغم خفض االقتراض سنة 

مليـار دوالر   19والزيادة المعتبرة في إيرادات المحروقات فقد تجاوز مخزون الـديون  

1979.  

ونتيجة لهذه الديون المتراكمة، وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية 

وية قد تجاوز إلـى  الخارجية، فمستوى المديونية الذي عرفته الجزائر خالل مسيرتها التنم

مليار دوالر  25.261حد كبير طاقة الموارد المحلية، ورغم انخفاض مخزون الديون إلى 

، وتحسـن   1999مليار دوالر في نهاية  28.315بدل من  2000طويلة ومتوسطة سنة 

)  1986( مؤشرات المديونية األخرى ، غير انه نتيجة لتدهور أسعار المحروقات منـذ  

وجد االقتصاد الجزائري نفسه عاجزا عن تسديد ديونه فخدمة الـديون   ، 1994وفي سنة 

من إيرادات المحروقات، فهذا الوضع دفع بالسـلطات   % 93.4وحدها امتصت ما يعادل 

الجزائرية إلى المطالبة بإعادة جدولة ديونها مقابل الموافقة على تجسيد برنـامج للتعـديل   

  .FFEوثالث سنوات التفاقية  Stand byالهيكلي لمدة سنة فيما يتعلق باالتفاقية 

أمام عملية التنمية والتي تنعكس  أن عبء المديونية يشكل أهم العراقيل والعوائق التي تقف

  .على الفئات االجتماعية التي أصبحت تعاني ويالت الفقر والجوع والتهميش

فتدهور مستوى معيشة فئات كثيرة، بما فيها الفئات االجتماعية المتوسطة التي أصـبحت  

  .تلك المؤشرات االقتصادية تبين أن ظاهرة الفقر في تزايد مستمر، فتعاني من الفقر
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نتيجة للسياسات المتبعة في مجال التضامن االجتماعي والتضامن الوطني، سجل تحسـن  و

في ظروف المعيشة لألسرة الجزائرية، فعلى سبيل المثال استفاد نصف الجزائريين  مـن  

سكنات فردية في إطار توفير السكن االجتماعي الريفي والسـكن التسـاهمي والترقـوي    

كما تقلـص   2009إلى  2005يون وحدة سكنية جديدة من تطبيقا لبرنامج بناء أزيد من مل

تنفيذا لبرنامج . 2009إلى  1998في الفترة الممتدة من  % 22,4عدد المنازل الهشة بـ 

 % 98,6القضاء على األحياء القصديرية واستفادت األسر من خدمات الكهربـاء بنسـبة   

ونسبة وصول ، 2006سنة  % 92,5ومن شبكات الصرف الصحي المتطورة بنسبة تفوق 

  .2008سنة % 95المياه النقية إلى 

من الجزائريين من الضمان االجتماعي والخدمات الصحية، كما تحسـن  % 80كما استفاد 

 6إلـى   40سنة مع تراجع نسب احتمال الوفاة قبل سن  76معدل األمل في الحياة إذ بلغ 

 13غذية بثالثة أرباع أي ، كما تدنت نسبة األطفال الذين يعانون من سوء الت2008سنة %

  .% 4إلى  %

سنة  % 18.95إلى  1998سنة  % 24,67ومنه فقد شهد مؤشر الفقر البشري تراجعا من 

 2007سنة  % 11,3خاصة مع انخفاض معدل البطالة إلى  % 5، ونسبة الفقر إلى 2006

دوالر  3100، وتحسن الدخل الخام للمواطن حيث انتقل مـن  2004سنة  % 17,7مقابل 

سـنة   5034و  2007دوالر سنة  3971، ثم2006دوالر سنة  3478ليبلغ  2005سنة 

منحة المسـنين دون دخـل   (، مع دعم الفئات الضعيفة وذوي االحتياجات الخاصة 2008

  .)التوالي دج لكل فئة على  4000دج و  3000وكذا المعوقيين تقدر بـ 

والبرنـامج   2009 – 2005و السبب يعود بالدرجة األولى تطبيق برنامج عـم النمـو   

  .التكميلي للهضاب العليا والجنوب

وذلك من خالل المخطط الوطني لمكافحة الفقر والتهميش ومخطط العمل الخاص بترقيـة  

ت الشـؤون  التشغيل ومحاربة البطالة وكمساهمة منها في التصدي لمشكلة الفقـر، بـادر  
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  .)1(الدينية بإنشاء صندوق الزكاة وتعميمه على كل محافظات الوطن

  :السياسة التنموية و الفقر  في الجزائـر -9

تعد ظاهرة استفحال  الفقر من المؤشرات الدالة على فشل سياسات التنمية السائدة 

ومبـادئ  في أغلب الدول العربية ومنها الجزائر، والمستندة باألسـاس علـى توصـيات    

والتي تقوم على مبادئ تحرير االقتصاد الخصخصة  حريـة التجـارة،    1989واشنطن 

حيث شكلت هذه المبادئ الخلفيات النظرية لبرامج اإلصالح الهيكلي، . الخ ..الحكم الراشد

غير أن هذه التوجهـات األخيـرة قـد      2004كما أضيفت لهما توصيات برشلونة لسنة 

لمالية العالمية التي سرعان ما تحولت إلى أزمـة اقتصـادية   غيرت مسارها بعد األزمة ا

نتجت عنها أزمات اجتماعية فادحة منها تفشي البطالة وتراجع القدرة الشرائية، واتسـاع  

  .دائرة الفقر

والجزائر كغيرها من الدول العربية فقد كان لإلصالحات االقتصادية أثـرا كبيـرا    

الجانب االجتماعي ألغلبية المجتمع فقد اتسـعت  على االقتصاد الوطني الذي انعكس على 

  .ظاهرة الفقر، وازداد عدد الفقراء

بعد تطبيق سياسات صـندوق   1994حيث شهدت الجزائر ارتفاع نسب الفقر منذ 

النقد الدولي بتحرير اقتصادها وخصخصة مؤسساتها وتسريح عشرات اآلالف من العمال، 

البالد في فترة التسـعينيات، ونتيجـة النعـدام    باإلضافة إلى موجة اإلرهاب التي شهدتها 

األمن فقد ازداد النزوح الريفي إلى األحياء والمناطق الفقيرة في المدن ممـا سـاهم فـي    

  .انتشار البطالة، األمية، وضعف القدرة الشرائية باإلضافة إلى ضعف الخدمات الصحية

                                                             
  إعداد الوزارة المنتدبة المكلفة باألسرة "  15+ بجين " التقرير الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -) 1 (

 .6ص وقضايا المرأة،       
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دوالر عام  2.400الخام من ففي فترة السبعينيات انخفضت نسبة الفرد من الناتج الداخلي 

  1995و 1990مع انخفاض بالدينار امتـدت بـين    2000دوالر في  1784إلى  1990

  .)1(سنويا %3أي انخفاض قدرة  2000و 1995بين  %8وارتفاع قدره 

ترمي " الشبكة االجتماعية " ولمعالجة هذه االختالالت تم وضع إجراءات أطلق عليها اسم 

بتحليل قام به البنك العالمي بالنسـبة   حمعيشة الفقراء، وقد سمهور مستوى إلى تخفيف تد

حسب التصنيف الدولي المعترف به والتي تعد  1995لجزائر إلعداد أول قياس للفقر عام ل

مـنهم   %5.7من السكان يعيشون دون عتبـة الفقـر،    %14.1 ،نتائجه األساسية كما يلي

من الجزائريين شديد والتـأثر   22.6وكان  يشكلون فئة السكان الذين يعانون الفقر المدقع،

بأبسط تراجع في الظروف االقتصادية وتشير هذه المعطيات إلى تدهور عام مقارنة بعـام  

  :التالي ما يوضحه الجدولوهذا  1988

  ) 1995 -1988( يوضح نسبة الفقر في الجزائر ) 2(رقم  جدول

  

  32، ص 1999البنك العالمي ، :  المصدر

  .من السكان الذين يعانون الفقر المدقع يعيشون في المناطق الريفية% 70 -

  .من الجزائريين يعيشون بأقل من دوالر 1.8% -

بعض المميزات التي تبين أن الفقـر  يشترك الفقراء في المناطق الحضرية والريفية في  -

  :ال يحدد فقط بمعيار الدخل وهي

  .حجم العائلة تفوق المعدل -

                                                             
 .11 ص،2004التقرير األول حول أهداف التنمية األلفية الخاص بالجزائر،  -) 1 (

  السنوات     
  نوع الفقر

88  95  

  5.7  3.3  فقر مدقع
  14.1  8.1  )حد أدنى( فقراء جدا 

  22.1  12.2  )حد  أعلى( فقراء 
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  .معظم الفقراء يمتلكون مساكنهم -

األكثر اعوزازا يبقى ضعيف وبنسبة تسجيل  %20مستوى التربية والتمدرس بين الـ  -

  .بالنسبة للذكور% 55مقابل % 51اإلناث في الثانوي 

  .ئات األكثر اعوزازا لهم رب عائلة غير متعلممن الف 20% -

بها مأجور في قطاع الفالحة بالنسـبة للعـائالت    معظم الفقراء يعيشون في عائالت ر -

  .الريفية

أن ثالث أرباع بلديات البالد تعاني نقصا كثيـرا مقارنـة مـع     كما كشفت خارطة الفقر

أخرى خاصة بالفقر السـيما   األخرى في مجال البطالة وعدة مؤشرات 400البلديات الـ 

  .)1(منها التجهيزات الجماعية واالجتماعية

-2000-1995:  تقديرات نسبة الفقر في الجزائر خالل سنوات ):3(رقم  جدولال
1988.  

  2000  1995  1988  السنوات

  الوطن  الوطن  الوطن

عتبة الفقر بالدينار الجزائري 
  بالنسبة للفرد

  13905  10943  2172  حد الفقر الغذائي

  19751  14827  2791  حد الفقر العام

  3,1  5,7  3,6  حد الفقر الغذائي  )%(معدل الفقر 

  12,1  14,1  8,1  حد الفقر العام

  952  1.611  850  حد الفقر الغذائي  )P3P10(×أعداد الفقراء 

  3719  3986  1885  حد الفقر العام

SOURCE: commissariat à la planification et à la prospective, la pauvreté en  

2000 en Algérie, septembre 2004, p:13. 

                                                             
 .2001برنامج األمم المتحدة للتنمية،  -) 1 (
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المتوسط السنوي لمعدل نمو أهم المؤشرات الكلية المرتبطة بمستوى ):4(الجدول رقم 
 : (%)الوحدة " 2004 – 1995" المعيشة خالل الفترة

خالل الفترة المتوسط السنوي   المؤشرات
"1995-2000 "  

المتوسط السنوي خالل 
  "2004-2000"الفترة 

  + PIB 3,1 +  4,9الناتج المحلي اإلجمالي 

  + PIB 0,9 +  3,3نصيب الفرد من 

  + 4,9  + 1,2  االستهالك الفردي

  + 5,4  + 3,7  الفردي متاحالدخل ال

  + 5,2  + 1,1  أجور

  + 3  + 6,3  تضخم

  .05، ص 2004الوطنية للتخطيط، الفقر في الجزائر، سبتمبر المحافظة : المصدر

  : (%) الوحدة    تطور نسبة الفقر في الجزائر ): 5(الجدول رقم 

  2004  2000  1995  1988    المؤشرات

  1,6  2,3  6,9  3,4  األدنىمؤشر حد الفقر 

 6,8  9,6 16,3  7,4  مؤشر حد الفقر العام

  .17، ص2004المحافظة الوطنية للتخطيط، الفقر في الجزائر، سبتمبر  :المصدر

حسب دراسة قام بهـا المركـز الـوطني للدراسـات      2006 -2004أما الفترة ما بين 

مقارنـة مـع    %5,7نسب الفقر قد تراجعت إلـى   إنوالتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية 

  .السنوات الماضية

من عدد السكان في الجزائر الذين كانوا يعيشـون   %6.3كما وصلت الدراسة إلى أن  -

كان  عدد الذين  أنبعد  ، 2004سنة  %6.1نزل إلى  1988تحت خط الفقر الغذائي سنة 

مليون  2.2إلى  1995مليون جزائري سنة  98.3يعانون من مستوى فقر شامل نزل من 

أصـبح ضـعيفا    باإلضافة إلى أن عدد الذين يعيشون بدوالر واحد في اليوم 2004سنة 

ألف من مجموع الجزائـريين فقـط، بمـا أصـبحت      100ألف أو  300ما يقابل  0.6%
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  .المصاريف المعيشية للمواطن الجزائري تفوق دوالرين في اليوم

ومن الجدير بالذكر أن اإلحصاءات والمعطيات الرسمية الجزائرية تبين أن الجزائر في  -

  .متواصل غير أن الواقع مختلفتطور مستمر وأنها في حالة حراك اجتماعي 

سـبب  بوأن الفقر في انخفاض مستمر في الجزائر بدليل عدم تسجيل أي حالة وفاة 

الجوع على قول وزارة التشغيل والتضامن الوطني ، وأن الجزائر الدولة الوحيـدة التـي   

  .من ميزانيتها للتحويالت االجتماعية % 87خصصت 

ي الساحة من خالل تصريحات المسؤولين غير أن تضارب نسب الفقر المتداولة ف

والمركز الوطني للدراسات والتحاليـل    واالجتماعي  وتقارير المجلس الوطني االقتصادي

الخاصة بالسكان من جهة وتقارير برنامج األمم المتحدة للتنمية والبنـك العـالمي التـي    

ل الوطني، باإلضافة صنفت الجزائر من الدول الفقيرة ، نتيجة التوزيع غير المتكافئ للدخ

المستوى المعيشي ألغلبية الشعب، ضعف القدرة الشـرائية   ،تدني ،النتشار البطالة األمية

مظاهر الحرمان خاصة في المناطق الريفية التي تفتقد إلى هياكـل الضـرورية للحيـاة    

  ...كالكهرباء والغاز المستشفيات المتخصصة

من بـين   84في المرتبة  2010ة حتى صنفت الجزائر حسب تقرير التنمية البشري

في  2005، وفي 153، في المركز 2005وهذا تحسن طفيف، بعد أن صنفت سنة  173

ومن خالل دراسة أعدها المركز الوطني للدراسـات والتحاليـل الخاصـة     102المرتبة 

حيث طبقت هذه الدراسة علـى   %6بالسكان والتنمية بينت تراجع نسبة الفقر إلى أقل من 

والية بالمناطق األربع شمال جنوب  43أسرة جزائرية موزعة على  5080من عينة تتض

شرق، غرب، وبالمناطق الساحلية والجبلية الصحراوية والسهبية، والهضاب العليـا فـي   

مقارنة على النسب  %5.7أن نسب الفقر تراجعت إلى  2006 -2004الفترة المستندة بين 

  .المسجلة في العشر سنوات األخيرة

  .2005سنة  %11.1إلى  1999سنة  17، ثم 1995سنة  %22بلغت حدها بـ  والتي

أما بالنسبة لترتيب الواليات فقد صنفت تيارت أفقر والية نتيجة النخفاض الخطيـر فـي   
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المستوى المعيشي لألسر، وتدهور الوضعية االجتماعيـة والصـحية والـنقص الكبيـر     

باإلضـافة إلـى   . من األسر الفقيـرة  36لمتطلبات الحياة الضرورية حيث سجلت بنسبة 

بلدية فقيرة عبر الوطن ،  46، وأقرت الدراسة وجود  36واليتي تسمسيلت وادرار بنسبة 

  .منها تتواجد بالهضاب العليا 61

كما أكدت الدراسة عن  2.7أما بالنسبة للفقر المدقع فإن النسبة استقرت عند حدود 

دوالر لليوم، الـذين يمثلـون    1ون بأقل من تراجع معدل عتبة الفقر بأشخاص الذين يعيش

وأرجعت الدراسة انخفاض نسب الفقر في الجزائر إلى األسباب منها تنـوع   %0.6نسبة 

  .المشاريع االقتصادية التي فتحت باب التشغيل، وانخفاض نسب الخصوبة

  : تضارب أرقام الفقر في الجزائر

صاء أن ثلث العائالت الجزائريـة  على العكس من ذلك أشار تقرير الديوان الوطني لإلح

من الفالحين أربـاب   %50من اإلجراء يعيشون تحت الحد األدنى للفقر، و %45فقيرة، و

   .)1(منهم عاطلون عن العمل %10من أرباب العائالت أميون، و %60اسر فقيرة، و

ومن الدالئل التي تشير إلى وجود الفقر واستفحاله على فئة واسعة من المجتمع أفاد تقرير 

مشترك عن المنظمة العالمية للصحة ومركز األمم المتحدة للصحة والوقاية مـن األوبئـة   

والوكالة الكندية للصحة العمومية بان اإلمراض القديمة التي تصيب الفقراء قد عادت بقوة 

  . لدول اآلسيوية واإلفريقية بما فيها الجزائرفي عديد من ا

وكانت  انعكاسات الفقر على المج الجزائري في عدة جوانب أهمها الجانب الصحي  حيث 

المصالح الصحية إلى عودة أمراض الفقر المتمثلة في البشمانيا الجلدية ، والتهـاب   تشير

  .الكبد الفيروسي والكثير من األمراض المتنقلة عبر المياه

التي تشير  2000ألف شخص سنة  100حاالت تيفوئيد من بين  3.9ففي الجزائر وجد أن 

شخصـا أصـيبوا    8125اإلحصائيات المقدمة من طرف وزارة الصحة أن السـكان أن  

                                                             
 .2006أي مستقبل للفقراء في الجزائر، شبكة نبأ تشرين األول، : عبد المالك حداد -) 1 (
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، وبنفس السنة صرح البرنامج الوطني لمكافحة 2005مراض المتنقلة خالل المياه عام باأل

ألـف   100حالة مـن بـين    7.60أي ما يقابل شخصا بالسل،  18294السل عن إصابة 

  .)1(شخص

 200ت أكثـر مـن   كحيث تعرضت الجزائر من بين خمس دول للحمى القالعية التي أهل

حالة من الحمى القالعيـة، كمـا    11، سجلت 14مليون شخص في أوروبا خالل القرن 

، كما سجل التقرير إصابات عديدة 2007ألف جزائري لمرض السل منذ سنة  27تعرض 

 2007حالة تفوئيد مـن   3144 وتسجيلبأمراض كالجرب خاصة في األوساط المدرسية 

   .)2( 2008إلى 

عن هذا الجانب مؤشرات التنمية البشرية تحسن المستوى الصحي، د سجلت فقوليس ببعيد 

الف نسـمة   100حالة وفاة من  97وانخفاض وفيات األمهات الحوامل، فالجزائر سجلت 

عند النساء أثناء الوضع ، وذلك بسبب رداءة الخدمات الصحية في المستشفيات المقدمـة  

والهضاب العليا مقارنة بالمؤشـرات التـي    إلى هذه الفئات، خاصة في المناطق الجنوبية

ألـف،   فـالجزائر    100حالة عن  60أقرتها أهداف هذه األلفية والوصول إلى تسجيل 

 100حالة وفاة امرأة حامـل مـن    97الجزائر تسجل .)3(مازالت متأخرة في هذا المجال 

  ).ألف نسمة

هـو غيـاب الثقافـة     ومن العوامل المساعدة على انتشار المرض في المجتمع الجزائري

  .الصحية والكشف الطبي المبكر الذي ال يكون إال بعد استقالل المرض وصعوبة عالجه

ومن أسباب تدهور الجانب الصحي قلة اإلنفاق في هذا المجال، باإلضافة إلى تولي القطاع 

  .العام المسؤولية الرئيسية في تقديم الخدمات الصحية في أغلب الدول العربية

                                                             
 .19/08/2006البطالة والبؤس، ارتفاع نسب الجريمة وانتشار األمراض يوم  -) 1 (

 .2001يناير  10شبكة اإلعالم العربية  -) 2 (

 .2001يناير  10شبكة اإلعالم العربي،  -) 3 (
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 2001المؤشرات الصحية في الجزائر أن إجمالي اإلنفاق على الصـحة سـنة   كما تشير 

مصـدرها   75من إجمالي اإلنفاق العـام و  9.9من الناتج المحلي اإلجمالي و 4.1بنسبة 

  .القطاع العام

طبيـب فـي    85إلى  1970ن سنة  1000000طبيب ككل  12وارتفع عدد األطباء من 

فرد  352تزايد عدد السكان مقابل كل تزايد من ، في حين 2002 - 1995الفترة ما بين 

)1( 2002 -1990فرد خالل الفترة  476إلى  1970سنة 
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                             
 .2005سبتمبر  ،االقتصادي العربي الموحدالتقرير  -)1(
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  :تمهيد

 بالتشـغيل  وعالقتـه  البطالـة على مفهوم  الوقوف هو المبحث هذا من الهدف إن

 محاولـة  فـي  البطالـة،  موضـوع  تناولت التيالتطرق لمختلف النظريات  ثم ،والتنمية

 الدراسـة  يفيـد  سـوف  التمييز وهذا ،أنواعها مختلف بين التمييز ضرورة مع لتفسيرها

 معالجـة  وسـيتم كما  بالدنا، في انتشارا األكثر النوع معرفة قصد الجزائر لحالة الالحقة

 .من حيث أسبابها وطرق قياسها ودراسة واقعها طالة في الجزائربال

  : ةـــري للبطالـار النظــاإلط-1

  :تعريف البطالـة

بع للعديد من الدراسات حول موضوع البطالة في المجتمعات العربية يالحـظ  تالمت

أن هناك ضعف كبير في االهتمام بالجانب االجتماعي لهذه الظـاهرة، والمشـكلة التـي    

واجهت علماء االجتماع واالقتصاد في تحديد مفهوم البطالة تعود لالختالفات الموجودة في 

  .ادية للمجتمعات اإلنسانية ذاتهااالجتماعية واالقتص ىطبيعة البن

كما أن عدم االتفاق بين هؤالء العلماء على معنى محـدد للبطالـة يعـود لعـدة     

اعتبارات منها أن البطالة متغيرة ومتجددة على الدوام، حتى أنه يصـعب التفريـق بـين    

  .عناصرها ومتغيراتها، ويصعب أيضا قياسها

  :لغــة البطالة

وبطوالً وبطالناً، ذهب ضياعاً و خسرانا فهو باطل، والتبطـل فعـل   بطل الشيء بطالً  

البطالة، وهو إتباع اللهو والجهالة، وبطل األجير بالفتح يبطل بطالة وبطالة أي يعطل فهو 

  .)1( والبطال الذي ال يجد عمالً ،بطال

  

  

                                                             
 .19 ص ،1388لسان العرب، دار بيروت، لبنان  :ابن منظور -) 1 (
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  :البطـالـة شرعاً

ال "وقال ابن وهـب  ، "ةخير من عطل -شبهة–كسب فيه ريبة  "قال علي رضي اهللا عنه 

أما أبو حامـد الغزالـي فيـذكر أن األنشـطة االقتصـادية      ، "الحكماء من يكون البطال

والصناعات تحتاج إلى تعليم ومكابدة في الصبا، وإذا غفل بعض الناس عن القيام بذلك في 

بداية عمرهم أو منعهم من ذلك مانع فالنتيجة أن يصبحوا عاجزين عن العمل، فيأكلون من 

    .)1( )إذاً هم عاطلون(عمل غيرهم، فيكونون عالة على الغير 

كما يعتبر ابن سينا من الرواد األوائل الذين بحثـوا موضـوع العمالـة الكاملـة،     

وطالبوا الدولة بأن تبذل قصارى جهدها لتشغيل أكبر عدد من األفراد، حتى ال يبقى الناس 

  .بدون عمل

الحاكم أن يحرم البطالة والتعطل، فال يكون في المدينـة إنسـان    واجبفيرى أن 

    .)2( المدينةبل يكون لكل واحد منهم منفعة في  معطل ليس له مقام محدد

هذه اآلراء واألطروحات السابقة توضح خطورة مشكلة البطالة على الفرد، وأهمية 

لعصور، غيـر أن مفهـوم   دراستها حيث تناولها الكثير من العلماء والمفكرين على مر ا

البطالة في الحاضر قد تغير واتسع مجاله ليشمل فئات عديـدة، خاصـة مـع التغيـرات     

  .الحاصلة على المستوى العالمي

  :صطالحااالبطالة 

    .)3( يقصد بالبطالة  األفراد الذين ال يعملون ولكنهم متاحون للعمل ويبحثون عنه

                                                             
 .228-223ص ص إحياء علوم الدين، دار الندوة الجديدة، بيروت، :أبو حامد الغزالي -) 1 (

  ، 2008 اإلسكندرية،حلول إسالمية فعالة لمشكلة البطالة، المكتب الجامعي الحديث،  :محمود عبد الراضي إبراهيم -) 2 (

 .44ص       

 .2ص  مرجع سابق،: محمد عالء الدين عبد القادر -) 3 (
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القادرين على العمل، والذين ليست لديهم فـرص  والبطالة تمثل عدم استخدام األشخاص 

والبطالة من نتائج التخصص والتنافس في اإلنتاج، وقد تنـتج عـن إتبـاع     ،سانحة للعمل

    .)1(سياسة االحتكار، وقد تكون إحدى ثمار النظام الرأسمالي

أو  بأنها عدم ممارسة الفرد ألي عمل ما سواء كان عمالً ذهنيـاً " كما تعرف البطالة أيضاً

   .)2(عضلياً أو غير ذلك من األعمال، وسواء كان ذلك بإرادته أو بغير إرادته 

إلـى   15من  (كما ينصرف مفهوم البطالة إلى كل األفراد ذكوراً أو إناثاً في سن العمل 

  :، والذين يتصفون بما يلي)سنة 64

لمـدة  أي ال يمارسون أي عمل مقابل أجر خالل أسبوع أو يـوم أو  : بدون عمـل  -1

ساعة على األقل، حسب التعريف الدولي للتشغيل، وهو معيار التفرقـة بـين حالـة    

 .التشغيل وحالة البطالة

 .أي راغبون فيه: مستعـدون للعمل  -2

 .)3(أي اتخذوا الخطوات الالزمة للحصول عليه : يبحثون عنـه  -3

فـرص العمـل   كما تعتبر البطالة زيادة في القوى البشرية التي تبحث عن عمل أكبر من 

  .التي ينتجها المجتمع بمؤسساته المختلفة

كل فرد له وضعية اجتماعية متميزة خاصة  أن  لبطالة من الناحية السوسيولوجيةوا

أن هذا الفرد يجد نفسه بدون عمل رغم أنَّه قادر عليه وباحث عنه، فالبطال قد يكـون  ،و

                                                             
  ص المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  :وآخرونمحمد على محمد  -) 1 (

      494. 

  ، دار 2007مشكلة البطالة في المجتمعات العربية اإلسالمية األسباب، اآلثار، الحلول،  :أسامة السيد عبد السميع -) 2 (

 .9 ص الفكر الجامعي، اإلسكندرية،      

  التعطل، مفاهيمه وطرق قيامه في التعطل في دول االسكوا التنمية : المكتب اإلحصائي لمنظمة العمل الدولية -)3(

 .3 ص ،2004االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، األردن،        
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ذلك الفرد إلي فقد منصب عمله ويبحث عن منصب آخر، أو لم يكن عمل عمـالً سـابقاً   

   .)1(. ويبحث عن بيع قوة عمله مقابل أجرة معينة

تعني الفرق ما بين كمية العمل المعروضة وكمية العمـل المـأجور،   : والبطالة اقتصادياً

ما بسرعة يقضي إلى بمعنى في حالة سوء التعادل بين عرض العمل وطلبه وعدم تكافؤه

   .)2(نشوء البطالة 

فمشكلة البطالة تعد مؤشراً رئيسياً لألداء االقتصادي، فاالقتصاد الذي يعـاني مـن   

  .بطالة عالية ودائمة يفقد موارده المنتجة

  :العاطلين عن العمل 

  : هناك شرطان أساسيان ويجتمعان معاً لتعريف العاطل هما

 .أن يكون قادراً على العمل -

 .يبحث عن فرصة للعملأن  -

وبناءاً عليه أجمع االقتصاديون والخبراء وحسب ما أوردته منظمة العمل الدوليـة  

كل من هو قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه ويقبله  «: على تعريف العاطل بأنه

، فهذا التعريف ينطبق على العاطلين الذين » عن مستوى األجر السائد، ولكن دون جدوى

سوق العمل ألول مرة وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه ألي يدخلون 

   .)3( سباباألسبب من 

وعلى ذلك فإن العاطلين ال يشكلون فئة متجانسة بل عدة فئات تتفاوت فيما بينهـا  

من حيث مدى ارتفاع معدل البطالة وطول فترة البطالة ومدى المعاناة من البطالة نفسها، 

                                                             
) 1 (-    Raymond, Le Droit, Sociologie du chômage thèse de doctorat d’état, édition : PVF.   

                                                                                                                     Paris, 1966, P2 

 .141 ص ،2008إثراء للنشر والتوزيع، الشارقة،  اقتصاديات العمل، دار :محمد طلعت، حسنين عجالن حسن -) 2 (

 .15ص، 1998االقتصاد السياسي للبطالة،  : زكي رمزي -) 3 (



 

197 

 و البطالة ةـويـة التنمـالسياس ...................................:.................. الرابعالفصــل 

عديدة يمكن االعتماد عليها لتقسيم العاطلين، وعليه يتم حساب معدل البطالة  وهناك أسس

  .العرق أو على أساس الريف والحضر على أساس الجنس أو على العمر أو

  :لـة التشغيـسياسيمفهـوم  - 

من طرف الدولـة والتـي    والبرامج المقترحةمجموعة الحلول  سياسة التشغيل تعنيأما 

تهدف إلى تسهيل عملية التوازن بين مناصب العمل المتوفرة، والتي يمكن توفيرها، مـع  

    .)1(الطلبات على العمل المتواجدة في سوق العمل

إن التخطيط األمثل إلنتاجية القوى العامة يكمن في إيجاد الظروف المالئمة للتنسيق بـين  

  .متوفرة و االستعمال األمثل لهاالتشغيل الكامل لقوى العمل ال

و توزيعهـا  , فهذا التخطيط يتطلب تقييم القوى البشرية في بنيتها من حيث السن والجنس 

حسب األقاليم  وتأثير العوامل الرئيسية فيها فدراسة البنية الديموغرافية للقـوى البشـرية   

يم والتخطيط للقـوى  تمكننا من تحديد حجمها و توجد األساس الذي يمكن الدولة من التنظ

  :و تتركز سياسة التشغيـل علـى، )2(العاملة بشكل يسمح برفع إنتاجية العامل 

  .العنصر األساسي و الركيزة في بناء المجتمع واعتبار العنصر البشري ه -

  . أن سياسة التشغيل تتحدد في ضوء األهداف العامة للدولة -

 ضرورة أن تكون سياسة التشغيل تابعة لتخطيط القوى العاملة على مستوى الدولة  -

  .)3(أن ترتبط سياسة التشغيل بسياسات التعليم و التدريب  -

  

  

  

  

 

                                                             
) 1 (- Encyclopedie Universels, Volume4, Paris, Pross,  1970, PP 167-168 

 .17 ص، 1981، تبيرو, الجديدةدار األفاق ، تحديث الوطن العربي : سميرة عبده -) 2 (

  .110، ص2001المدى، سوريا،  ر، دا1دليل المصطلحات التنموية، ط: عبد المجيد مسعود -)3(
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  :)انعكاساتـها( هاآثـارو  أنــواع البطالــة -2

  :ةـالبطال واعـأن - 1

  الحالة التي يكون فيهاهناك أنواع عديدة من البطالة، أما البطالة العامة فهي 

ومـن أنـواع   ، الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه وباحثاً عنه ولكنه ال يجـده  

  :البطالة نجد األنواع اآلتيـة

  : البطالـة الهيكليـة -1

هي نوع من البطالة التي تنتج بسبب تغيرات هيكلية تحدث في االقتصاد الوطني، وتؤدي 

. تاحة وبين مؤهالت ومهارات الباحثين عن العمـل إلى عدم التوافق بين فرص العمل الم

،  خاصة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتنجم أيضاً عن الخلل الهيكلـي لمجموعـة   )1(

السياسات االقتصادية المطبقة خاصة سياسات التشغيل،و نتيجة غياب إستراتيجية واضحة 

ومن السياسات التي تعمل على التخفيف مـن   ،تتماشى مع التغييرات الداخلية والخارجية

تقديم إعانات للتدريب وتوفير المعلومات عن ظـروف سـوق    من البطالة حدة هذا النوع

  .العمل في المناطق األخرى، وتقديم المساعدات المالية لتحفيز العمال على  الهجرة

ظـاهرة تـوافر أيـدي    ويعود انتشار هذا النوع من البطالة في الدول المتخلفة إلى وجود   

عاملة غير مدربة بالقياس إلى عوامل اإلنتاج األخرى، وهي المـوارد الطبيعيـة ورأس   

المال والتنظيم، ولقد أدى انخفاض مستوى الدخل القومي وانخفاض نصيب الفرد منه إلى 

  .)2(عدم التناسب بين عناصر اإلنتاج المختلفة وعنصر العمل من جانب آخر

  

  

                                                             
  المكتبة العصرية،  البطالة، -اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي، الفقر :طارق فاروق الحصري -)1(

 .13 ص ،2008 المنصورة مصر،     

  .25صمرجع سابق، : عصام نور -) 2 (
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  :كنولوجيـةالبطـالة الت -2

ويقصد بها تلك البطالة الناشئة عن التوسع في استخدام اآلالت لتحل محل عمل العمـال   

 .وعن التنظيم العلمي للعمل

فاستخدام اآلالت يؤدي إلى خفض نفقات اإلنتاج مما يؤدي إلـى تخفـيض األسـعار    

اسـتخدام  وزيادة الطلب وفتح أسواق جديدة، وعليه فالتخفيض من مشكلة البطالة يتم في 

العمال السابق توفيرهم مع إعادة تدريبهم على المهارات الالزمـة لمواجهـة الظـروف    

وينتشر هذا النوع من البطالة في الدول الصناعية المتقدمة، ويتواجد بنسـب    .)1( .الجديدة

  .اقل في دول العالم الثالث

 :البطالـة الدوريـة -3

هي البطالة التي تنشأ عن حالة الركود في النشاط االقتصادي، مما يؤدي إلى العجز عـن  

إيجاد وظائف كافية لجميع الباحثين عن العمل، وهذا النوع من البطالة يـرتبط بالـدورة   

االقتصادية، ويظهر بصفة خاصة في االقتصاديات الرأسمالية، حيث تنقسم هذه الدورة إلى 

ألولى في مرحلة الرواج، حيث يتزايد حجم الدخل والناتج والتوظف إلى مرحلتين، تتمثل ا

أن يصل إلى نقطة الذروة ثم يتحول في المرحلة الثانية نحو الهبـوط الـدوري  ليـدخل    

  .)2(االقتصاد القومي مرحلة االنكماش من جديد 

ادي الذي وغالباً ما تدوم األزمة أكثر من عشر سنوات مما يؤدي إلى التدهور االقتص

  .ينعكس على األوضاع االجتماعية وظهور البطالة الدورية

   ولعالج البطالة الدورية الناجمة عن قصور الطلب الكلي على السلع والخـدمات فـإن

الحكومة تلجأ إلى إتباع مجموعة من السياسات لزيادة اإلنفاق الحكومي وخفض الضرائب، 

                                                             
 .137ص الجامعية، اإلسكندرية، بدون تاريخ، عبد الرحمان العيسوي، سيكولوجية العمل والعمال، دار الراتب -) 1 (

  .141ص ،مرجع سابق: طارق فاروق الحصري -) 2 (
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م التوظف في المنشـآت، وكـذلك بـرامج    باإلضافة إلى اإلعفاء الضريبي المرتبط بحج

   .)1(التوظيف في القطاع العام 

  :البطالـة الموسميـة -4

يحدث هذا النوع من البطالة غالباً في إحدى قطاعات االقتصاد نتيجة تغيـر الظـروف    

االقتصادية أو المناخية في بعض الفصول، وهو ما يؤدي إلى الركـود فـي أحـد هـذه     

، )2(النوع أكثر في القطاع الزراعي في غير مواسم الحصـاد   القطاعات، حيث يظهر هذا

  .فهي أكثر انتشاراً في الريف عنها في الحضر

وتشترك البطالة الموسمية مع البطالة الدورية في أن كالهما ينشأ عن تذبذب الطلب على   

  .العمل، غير أن التقلبات الموسمية أكثر انتظاماً

الموسمية من خالل اإلجراءات التي تقلل من موسـمية اإلنتـاج،   ويمكن تقليل أثر البطالة 

ففي القطاع السياحي مثالً يمكن تنشيطه خارج المواسم االعتيادية من خالل تنشيط السياحة 

  .)3(خ ـال...العالجية والدينية

  :المقنعة البطالـة -5 

الواحـدة، أي أن   وتعني العمل بأقل من الجهد المطلوب بسبب كثرة العاملين في الوظيفة 

هناك عمالة فائضة في مكان العمل، وال يستفاد من الطاقة اإلنتاجية لهذا الفائض، حيـث  

تشكل عبئاً على النشاط االقتصادي، وهذا النوع من البطالة عرف في المجال الفالحـي،  

 .ومع التحوالت االجتماعية واالقتصادية اخذ في التحرك نحو المدن

طرة ألنَّها تمثل هدرا في الموارد االقتصادية، وال تسـاعد علـى   وتعتبر هذه الظاهرة خ 

زيادة الناتج الوطني، وعليه فإن البطالة المقنعة في الجزائر تمثل انعكاساً لتزايد عـرض  

                                                             
 .193 ص ،2007 ،اقتصاديات العمل، دار وائل للنشر، األردن :مدحت القريشي -) 1 (

 .140 ص ،مرجع سابق: طارق فاروق الحصري -) 2 (

 .194 ص ،مرجع سابق :مدحت القريشي -) 3 (
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العمل بمعدالت كبيرة نتيجة النمو الديمغرافي مما أدى إلى فائض في العمل في القطاعات 

نتيجة السياسة الفالحية المتبعة في الجزائر، منـذ نهايـة   المختلفة، أهمها القطاع الفالحي 

  .)1(قطاع الخدمات و المؤسسات العمومية  يفالسبعينات  ثم تعاظمت أكثر 

ولكن لماذا تساهم بعض الدول خاصة النامية منها في ظهور البطالة المقنعـة مـع   

نتيجة لتفاقم مشكلة البطالة تلجا الدولة إلى التـدخل  ، علمها بآثارها السلبية على االقتصاد؟

محاولة للتخفيف من حدتها، وذلك من خالل فتح أبواب القطـاع العـام لتعيـين العمـال     

والموظفين، األمر  الذي تنتج عنه ما اصطلح عليه بالترهل اإلداري الذي يعني أن هناك 

يهم بشكل منتج، األمر الذي يؤدي أعداد من العاملين يفوق قدرة الجهاز اإلداري على تشغل

  .)2(إلى انخفاض معدل اإلنتاجية 

  : البطـالة االحتكاكيـة -6

ويكون هذا النوع من البطالة نتيجة اضطرار بعض أفراد قوة العمل للتنقل مـن وظيفـة    

ألخرى، أو من عمل آلخر أو من منطقة ألخرى، األمر الذي يجعلهم متعطلين خالل فترة 

االنتظار لحين الحصول على عمل جديد، ويحدث هذا النوع من البطالة نتيجة التحـوالت  

وهناك من يرى في البطالـة االحتكاكيـة هـي نقـص      في الطلب على بعض األعمال،

المعلومات للباحث عن العمل أو ألصحاب األعمال، وبالتالي عدم التقاء جانب الطلب مع 

ومن أسباب حدوثها أيضاً دخول عمال جدد إلى قوة العمل، ورجـوع  ، )3(جانب العرض 

    .)4( مختلفةعمال قدامى إلى ميدان العمل، والتنقل االختياري بين الوظائف ال

                                                             
   ،ن، دار الحامد للنشر والتوزيع، عما)التجربة الجزائرية(االقتصادي و سياسة التشغيل  حاإلصال:  شهرةن مدني ب -) 1 (

 .237 ص، 2008      

 .195 ص ،نفس المرجع: مدحت القريشي -) 2 (

 .40 ص ،مرجع سابق: طارق فاروق الحصري -) 3 (

 .19ص ، مرجع سابق: أسامة السيد عبد السميع -) 4 (
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لذلك يرى بعض االقتصاديين ضرورة إنشاء بنك أو مركـز للمعلومـات الخاصـة    

  .بغرض العمل التقليل من مدة البحث عن العمل

ويتحدد مستوى البطالة االحتكاكية في أي بلد بتدفق األفراد من وإلى سـوق العمـل   

مؤسسـات  وسرعة الحصول على منصب عمل، وتتحدد هذه السـرعة بـدورها تبعـاً لل   

االقتصادية القائمة، وتؤثر التغيرات في هذه المؤسسات على مستوى البطالة االحتكاكيـة،  

وهذا النوع من البطالة يتطلب إجراءات تصحيحية في السياسات، بحيث أنَّها تمثل بطالـة  

    .)1(مؤقتة متوقفة على مدى توافر المعلومات وشفافيتها في سوق العمل

  :االختياريـةالبطالـة  -7

تنشأ البطالة االختيارية حين يختار العامل الفراغ ويرفض بإرادته ومعرفته وسائل   

والحقيقة أن هذا النوع من البطالة ال يعتبر بطالة بالمعنى الصحيح ، الحصول على العمل

الة ألن اإلنسان يمتنع عن العمل باختياره فإنه يتحمل نتائج هذا االختيار وحده خالفاً للبط

  :ويرجع بعض االقتصاديين البطالة االختيارية لعوامل أهمها، )2(اإلجبارية 

 .الرغبة في الحصول على أجر أعلى مما هو مدفوع فعالً لفرص العمل المتاحة -

 .البحث عن ظروف عمل أفضل تتناسب مع مؤهالت ورغبات األفراد المعنيين -

 .االنتقال إلى عمل في مكان آخر مناسب -

 .النظرة االجتماعية المتدنية لبعض أنواع المهن واألعمال المتاحة -

   .)3( وتعد البطالة االحتكاكية األقرب إلى البطالة االختيارية

  

                                                             
   .236 صمرجع سابق،  :شهرةمدني بن  -) 1 (

 .142 ص، 2008اقتصاديات العمل، مكتبة الجامعة، الشارقة،  :محمد طاقة، حسين عجالن حسن -) 2 (

 .186 ص ،مرجع سابق: مدحت قريشى -) 3 (
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  :اإلجباريـةالبطالـة  -8

وهي الحالة التي يجبر فيها الفرد على التعطل عن العمل، ويحدث عن طريـق تسـريح     

العمل دون أن يجدوه، رغم بحثهم عنه، وقدرتهم عليه العمال أو الداخلون الجدد إلى سوق 

وقبوله عند مستوى األجر السائد، وقد تكون البطالة اإلجباريـة هيكليـة أو احتكاكيـة أو    

وتعتبر البطالة اإلجبارية مظهر من مظاهر االختالل في البناء االقتصـادي،  ، )1( موسمية

كما تعني أيضاً أن هناك فائض وهي مؤشر النخفاض قدرته على استيعاب عنصر العمل، 

في العمالة داخل البناء االقتصادي للمجتمع، وأنه ال يوجد توازن بين قوة العمل المتاحـة  

    .)2( وبين فرص العمل التي تتاح في المجتمع

  :)انعكاساتـها(آثـار البطـالة  - 2

تمثل البطالة تهديداً اجتماعيا واقتصادياً وأمنياً للمجتمعات المعاصرة، وذلـك مـن   

خالل انعكاس آثارها السلبية المهددة للهياكل واألبنية االجتماعية  فهذه اآلثار االجتماعيـة  

المعضالت التي تشغل بال الكثير مـن المـواطنين والدارسـين     حدىإواالقتصادية تمثل 

رتبطة بالموارد البشرية، وعنصراً مهماً من عناصر اإلنتـاج، وهـدفاً   باعتبارها مشكلة م

كما أن البطالة وانعكاساتها السـلبية ال تقتصـر فـي الجانـب     ، هاماً من أهداف التنمية

االقتصادي نتيجة النمو الكبير للقوى العاملة الذي ال يقابله نمو مماثل في الدخل القـومي،  

  :على الفرد والمجتمع، وهذا ما نفصله في النقاط التاليةإنَّما تتعداه إلى التأثير 

  : النفسيـة ثـارآلا-1

البطالة تعني تفككاً في أنماط الحياة التي نسجها الفرد لنفسه وقد يؤدي هذا التفكـك عنـد    

بعض الناس إلى نتائج وخيمة، وقد يتدرج بهم إلى اضطراب عقلي شديد، ويكونون أكثـر  

  .)3(تعرضاً لالنهيار من غيرهم ممن ال يملكون إال القليل، ويتمرضون لفقده 

                                                             
 .238 صمرجع سابق، : ن شهرةمدني ب -) 1 (

 .41 ص ،مرجع سابق :محمد عالء الدين عبد القادر -) 2 (

  .40 ص ،1978موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، مكتبة مدبولي، القاهرة،  :عبد المنعم الحنفي -)3(
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ية النفسية إلى اإلحساس بالعزلة واأللم واالكتئاب، وهذا بدوره كما تؤدى البطالة من الناح

 .يؤدي إلى إدمان المخدرات وانتشار الجرائم وضعف االنتماء الوطني

فغالباً ما يكون الشخص المتعطل يعاني من قلة الدخل أو انعدامه، فال يستطيع إشباع  

ب باإلحبـاط، فيضـعف   حاجاته األساسية، فيعيش حالة الشعور بالحرمان والذل، فيصـا 

انتماؤه لمجتمعه، ويشعر باالغتراب، فأغلب الشباب خاصة المتعلم منهم يعاني من حالـة  

خاصة فئة المتعلمين اغتراب بسبب عدم وجود عمل يمكنه من تحقيق ذاته وإثبات كيانه، 

كقيمة اجتماعية ويشـعر الشـخص    ميهتز التعليم عنده ممردودا لتعليمه ونعندما ال يجد

   .)1(جز يقوده إلى العزلة النفسية واالجتماعية بالع

ومعظم الدراسات النفسية التي تطرقت إلى اآلثار التي يحدثها غياب العمل علـى  

الفرد تؤكد على أن غياب العمل يجعل الفرد أكثر قابلية وعرضـة للمشـاكل النفسـية،    

تؤكد على وجود عالقة بين البطالة  "Jackson" و  " Barks" فالدراسة التي قام بها كل من 

  .وظهور اضطرابات نفسية على الفرد الخالي من العمل أي البطال

من خالل دراسته حول العالقة الموجـودة بـين البطالـة     " Crepet" كما توصل 

واالنتحار أن هناك ترابط قوي بين االنتشار الواسع للبطالة في المجتمع وبين ارتفاع نسبة 

  .)2( من أخطار االنتحار ناجمة عن البطالة% 45د أن االنتحار، فوج

وفي السنوات األخيرة عرف المجتمع الجزائري ارتفاعا ملموسا لنسـبة االنتحـار   

فـي   34.1نسمة، وتقدر نسبته بـ  10000في كل  2والتي وصلت حسب مختصين إلى 

ـ % 62نسمة، محاولة انتحار سنوياً، وحسب أرقـام رسـمية فـإن     100.000كل  ن م

  .المنتحرين هم من فئة الشباب، وأكثر انتشاراً بين الفئات غير العاملة

                                                             
دراسة تحليلية إحصائية ،مجلة البحوث و الدراسات اإلنسانية، رقم  بطالة الشباب في الوطن العربي،: احمد خطاب -)1(

 .126 ، ص2010، سكيكدة ،5

) 2 (-        CREPET (p) le malattie dalla désoccupation, Edition. Lavoro, Rome, 1991, cite in,   

                                                                                                                                           puglise, p 156.   
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  :اآلثـار السياسيـة  -2

تعد البطالة وبمصاحباتها المختلفة مصدراً من مصادر التوتر االجتماعي، وعامال كبيـرا    

من عوامل تأزم العالقة بين السلطة والمجتمع، فهي تهدد الروابط والبني بالمؤسسة داخل 

المجتمع وتنذر بتفكيكها، فتصبح العالقة تتسم بالتذبذب، وغالباً ما تضطر السلطة بدواعي 

تأمين مستلزمات األمن االجتماعي، إلى إجراءات قضائية أو أمنية ال تخلو من العنف، قد 

تؤدي في مجاالت كثيرة إلى إيجاد بؤر صراع تترك آثارها السلبية على الطرفين، هـذا  

ده السلطة من خسائر مادية لتمويل برامجها األمنية للحـد مـن الجريمـة    فضالً عما تتكب

ومالحقة المتورطين في السلوك اإلجرامي، وهذه الخسـائر يتحمـل أعبائهـا االقتصـاد     

كما أن البطالة مازالت تؤثر بشكل كبير على سياسات الدول، حيث كانت سـبباً  ، الوطني

إسقاط أنظمة وحكومات والثورات األخيرة التي  في القيام بعمليات سياسية، حيث أدت إلى

حصلت في بعض الدول العربية والتي أدت إلى تغيير حكومات وحكام لخير دليل علـى  

  .تأثير البطالة، فتفاقم الظاهرة أدى إلى تفجير الوضع و من ثم إلى التغيير

  :اآلثـار االقتصاديـة - 3

تعـد مـن أسـبابه    كمـا  لجوانب األخرى، ترتبط البطالة بالجانب االقتصادي أكثر منه با  

  :األساسية كما تنعكس بالسلب عليه، ومن أهم هذه اآلثـار

يعتبر وجود أعداد من األفراد المتعطلين عن العمـل وهـم   : إهـدار الموارد البشريـة

  .قادرون على أدائه إهدار ألهم عناصر اإلنتاج

في مستوى الطلـب الكلـي فـي     تؤثر البطالة  :التأثير على الناتـج المحلي اإلجمالـي

االقتصاد، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الدخل وانخفاض االستيراد والعجـز فـي الميـزان    

 .التجاري

ويؤدي ذلك إلى تدهور فـي اسـتهالك السـلع    : نقص الدخل وضعف القوى الشرائيـة

 .والخدمات والمستويات المعيشية والصحية والتعليمية والتوعية
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   ويؤدي ذلك إلى :االدخار تؤثر البطالة في معدالت

 .نقص معدالت االستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة -

 .اإلنفاق على قطاع التعليم دون أن يعود ذلك بالفائدة في مخرجاته -

  .)1(تكلفة إعالة المتعطلين التي تزداد  سنة بعد األخرى  - 

  :اآلثـار االجتماعيـة - 4

تعد جريمة السرقة من أبرز الجرائم المرتبطة بالبطالـة، حيـث بينـت دراسـة       

"Raphael/Winter Ebert  " )2(.   حول تقدير تأثير البطالة في نسبة الجريمة التـي صـنفا

  :رئيسيـننوعين فيها الجرائم إلى 

وجرائم تندرج تحت االعتداء علـى  )  السرقة (جرائم تدخل ضمن االعتداء على األموال 

، وأكدت نتائج دراسـتهما وجـود   )القتل، االغتصاب، السطو، واإليذاء الجسدي (سـالنف

والبطالة، بحيث تزداد نسبة وقـوع   عالقة ثابتة ومطردة بين جرائم االعتداء على األمالك

  .هذه الجرائم بازدياد نسبة البطالة في المجتمع

المتحدة األمريكية، أمـا فـي   ونفس األمر تؤكده الكثير من الدراسات في الواليات   

  .العالم العربي تعد دراسة عجوة من أهم الدراسات التي وضحت عالقة البطالة بالجريمة

ومن جهة أخرى تؤدي البطالة إلى انخفاض أواصر الروابط التي يحملهـا النـاس تجـاه    

ـ  د مـن  المؤسسات الرسمية واألنظمة والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع، كما أنها تح

فعالية سلطة األسرة، بحيث ال تستطيع أن تقوم أو تمارس دورها فـي عمليـة الضـبط    

   .)3(االجتماعي 

                                                             
  بدون دار نشر، بدون تاريخ ،عمان، ص  اآلثار االجتماعية للبطالة في األردن،: وآخرون الرطروط فواز -) 1 (

  .17-16ص     

 .102، ص2007، هبة النيل العربية للنشر و التوزيع، مصر، البطالة ةأزم: إصالح محمد عبد الحميد -) 2 (

 .105 ص،نفس المرجع -) 3 (
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اآلثار التي تسببها البطالة على المجتمع متعددة ودائمة، فهي قد تؤدي تدريجيا إلى     

سلسلة من الحاالت المختلفة، أي من البطالة إلى اإلقصاء ومن اإلقصاء إلى التهميش ومن 

التهميش إلى الجوع، كما أنَّها تزيد من حدة الفوارق االجتماعية والشعور بعدم المسـاواة  

من تحقيق التكامل بـين   -أي المجتمع -جتمع، مماَّ يصعب على هذا األخير بين أفراد الم

يقتصر دخله على إشباع  نحيث يظهر الفقر عندما ينعدم دخل الفرد العامل، أو حي، أفراده

كما أن الجهل والمرض وغيرهما من اآلفـات االجتماعيـة  تسـببها    ، الحاجات األساسية

  .مردها الفقرالبطالة بسبب قلة الدخل ألن 

وهكذا يصاحب البطالة نوع من الضعف وعدم استقرارية أشكال االندماج، فهي تعمل على 

  .تفكيك النسيج االجتماعي وإضعاف العالقة بين أفراد المجتمع

المجتمع،  داخلفالعمل ال يمثل مصدراً للدخل فحسب، بل هو وسيلة الكتساب دور ومكانة 

تحقيق استقالله المادي والمعنـوي واكتسـاب مركـز    فعن طريق العمل يتمكن الفرد من 

دومينيـك  " حسب  اجتماعي خاص به وذلك بانتمائه إلى مؤسسة و جماعة عمل، فالعمل 

يشكل تكريس لوضعية النضج بالنسبة للشباب ووسـيلة   " Dominique Shnapper شنابر

  . )1(الكتساب مكانة طبيعية للوجود

الجزائر خاصة منذ منتصف الثمانينات  فيفمع التدهور المستمر الذي شهده سوق العمل  

إلى يومنا هذا والتراجع في نسبة إنشاء مناصب شغل جديدة خالل نفس الفترة جعل مـن  

مـنهم ال  % 25من السكان الجزائريين، حيث أنـه  % 25حجم البطالة يصل إلى حوالي 

إلحصائيات السابقة الذكر بينمـا يصـرح الـديوان    سنة، وهذا حسب ا 30يتجاوز سنهم 

  .)2(سنة  30من البطالين ال يتجاوز سنهم % 73الوطني لإلحصاء أن 

إذاً مع التراجع الذي يعرفه سوق العمل من حيث مناصب الشغل أصـبح العمـل   

المؤقت وغير الرسمي الوسيلة الوحيدة للخروج مـن حالـة الـنقص والتبعيـة الماديـة      

                                                             
البطالة و االقتصاد االجتماعي، دورية تصدر من مركـز البصـرة للبحـوث و الدراسـات     : دراسات اقتصادية  - )1(

  . 2006اإلنسانية ،العدد السابع، جانفى، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر ،
) 2 (- O.N.S.Statistique: emploie ET chômage au troisième http; //www.ons.dz 
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الذي يشعر بها الشباب البطال، حيث بلغت نسبة الذين يمارسون أعمال مؤقتة واالجتماعية 

   .)1(% 25. 2000حسب أرقام الديوان الوطني لإلحصاء للثالثي األخير لسنة 

عنـد الفئـات    فهذه االزدواجية في المجتمع الجزائري تنمى الشعور بالالمسـاواة 

المحرومة من العمل الثابت، كما أنها تؤثر في استقرار شـعور االنتمـاء فـي النسـيج     

االجتماعي، وإلى زيادة ظاهرة اإلقصاء واإلفقار عند هذه الفئات والتي تؤدي حتماً إلـى  

  .تفاقم الهامشية أو أكثر إلى اإلدمان والجنوح

  :البطـالة وانتشـار الجريمـة

 داخل الجماعـة سـواء كـانوا     تهيضمن فاعلي كماالً ثابتاً للفرد إن العمل يوفر دخ

مؤسسات ويمنحه قيمة لالعتزاز بنفسه ومكانته أمام مجتمعه، وعلـى العكـس    وأ اأفراد

حينما يفقد اإلنسان وظيفته، فال يجد مصدر دخل ثابت، فهذا االنسـجام فـي الشخصـية    

حدوث مشكالت على مسـتوى الفـرد    والتفاعل بينه وبين مجتمعه يختل، مما يؤدي إلى

باللجوء إلى وسيلة سلبية أو إيجابية ليحصل على حاجاته األساسـية الجسـمية والنفسـية    

واالجتماعية، وتكون النتيجة في الغالب خروج عن المعايير والقيم والسلوك البنيوي فـي  

  .المجتمع، وهذا ما يسبب انحرافا أو جريمة

الة واإلجرام، فقد جاء في تقرير األمم المتحدة فـي  وللتدليل على العالقة بين البط

أن البطالة والفقر وعدم تلبية المستلزمات األساسية للفرد كانت  1985واآلخر  1980سنة 

تمثل أحد العوامل المسببة للجريمة في العالم، وهذا ما أكَّده تقرير قدمته لبنان إلى اللجنـة  

، والذي ورد فيه 1985تونس سنة بنية الذي عقد المكلفة بوضع الخطة األمنية العربية الثا

  .لجريمةباأن البطالة والفقر مسببان بارزان ذوا عالقة مباشرة وغير مباشرة 

إلى جانب ذلك هناك العديد من الدراسات التي تثبت وجود عالقة بـين الجريمـة   

تـدفع   والبطالة، حيث أن هناك تبادل وتداخل بين عوامل نفسية واجتماعيـة واقتصـادية  

  .العاطل الرتكاب الجريمة

                                                             
 .127 ، صالسابق نفس المرجع -) 1 (
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و التـي   عينة دراسـته غالبية  نوجد  أ) 1998( " لحويتي وآخرون" ففي دراسة 

%) 72(الغالبية العظمى كما أن يعيشون في ظروف معيشية بسبب البطالة، %) 77(تمثل 

من أفراد العينة يعيشون في المدن المزدحمة ذات المعدالت اإلجراميـة المرتفعـة، كمـا    

أسر فقيرة تنتشـر بهـا    داخل نشأتوجدت الدراسة أن غالبية المبحوثين من أفراد العينة 

   .)1(البطالة والفقر

  :الفقــر والبطالـة  

التهميش، والتي أصبحت مؤخراً تمس فئـات جديـدة    مجتمع   لقد زادت البطالة من حجم  

كالجامعيين، وذو المهارات العالية، والمسرحين من القطاع العام، وتشير اإلحصاءات بهذا 

مليون  1.4مليون جزائري بحاجة إلى مساعدات اجتماعية من بينهم  14الشأن أن حوالي 

  .ال يتعدى دخلهم دوالراً يومياً

من سـكان الجزائـر   % 16فها المجتمع الجزائري أن ما يعادل ومن المفارقات التي يعر

مـن الـدخل   % 6مـنهم يسـتهلكون   % 40من الدخل الوطني، بينمـا  % 23يستهلكون 

إلى انَّه في ظل غياب معطيـات تسـاعد    "العياشى عنصر "وقد أشار الباحث ، )2(الوطني

ئات االجتماعية، فإن على إبراز مستوى ودرجة التفاوت االجتماعي بين شتى الشرائح والف

بعض المؤشرات الخارجية للثراء والفقر قابلة للمالحظة المباشرة ، المباني الفخمـة فـي   

مقابل المباني القصديرية، السيارات الفاخرة في مقابل  حافالت النقل المهترئة، ويرى أن 

ـ  ن طـاقم  مظاهر الثراء الفاحش والسريع المتزايد لدى أقلية من السكان تتكون معظمها م

  .)3( النظام وأتباعه

                                                             
  البطالة وعالقتها بالسلوك اإلجرامي دراسة نظرية على المجتمع السعودي، المجلة العربية  :تركي بن محمد العليان -) 1 (

 .23صهـ، 1457، محرم 41، العدد 21للدراسات األمنية والتدريب، المجلد      

المجتمع والدولة في ظل السياسات الرأسمالية الجديدة، المغرب العربي، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة،    : سمير أمين -) 2 (
 . 52ص، 1998

  ؤتمر الدولي تعثر الديمقراطية التجربة الديمقراطية في الجزائر، اللعبة والرهانات ورقة مقدمة للم: العياشي عنصر -) 3 (

 .7 ص، 2009،  مارس 3فيفري،  29القاهرة،  ،العربيالوطن  في        
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مشكلة البطالة في عالمنا اليوم من أخطر المشكالت التي تواجه العالم المتقـدم والنـامي   ف

على حد سواء، ويشير الدكتور رمزي زكي الباحث المصري ومستشار األمـم المتحـدة   

البطالة ال في مجلة عالم المعرفة بأن خطورة  226االجتماعي في بحثه المنشور في العدد 

تتمثل في التزايد المستمر عبر الزمن فحسب في أعداد العاطلين الذين وصلوا اآلن فيمـا  

يقارب المليار عاطل في مختلف أنحاء األرض مما يمثل ذلك من إهدار في عنصر العمل 

البشري، وما ينجم عنه من هدر، لكن مكمن الخطورة يتمثـل فـي النتـائج االجتماعيـة     

ترافق حالة التعطل، حيث تعد البطالة بيئـة خصـبة للعنـف والجريمـة     والسياسية التي 

والتطرف، كما تعني انعدام بيئة انعدام الدخل، مما يعني خفض مستويات المعيشة وزيادة 

  .عدد من يقعون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من أوضاع ال إنسانية

فت النظر، وتسـتدعي  فرغم التحسن االقتصادي العالمي مازالت هذه الظاهرة تستل

 2000ة حجم البطالة الصـريحة فـي نهايـة    ياالهتمام، حيث قدرت منظمة العمل الدول

مليون، وانعكس ذلك بالطبع على زيادة حـدة   20مليون فرد وبزيادة قدرها 160بحوالي 

مليون عامـل   500بليون يعيلهم  1.2ما يقرب من  أنالفقر في دول العالم النامي، حيث 

ثلث قوة العمل في العالم والتي  أنعليه من أجور مقابل عملهم، وهكذا نجد بما يحصلون 

مليون فرد إما في حالة بحث عن عمل أو بحث عن عمل أفضل يدر دخالً وذلك  3تعادل

  .لرفع معاناة الفقر عن أسرهم

كما تسود في كثير من  الدول الفقيرة نوعا من البطالة السافرة، خاصة في المناطق 

سـنة   24-15وهي ظاهرة تمس فئة الشباب أكثر الذين تتراوح أعمارهم بين الحضرية، 

وبسبب العالقة بـين البطالـة    -كما ذكرنا سابقا -والمتعلمين منهم على وجه الخصوص 

ومشكلة الفقر في العالم الثالث، فقد أصبحت قضية التوظيف محل االهتمام عنـد دراسـة   

  .ظاهرة التنمية والتخلف

أوجه يجعلهـا   ةأن مشكلة البطالة في الدول النامية لها عد "توداروميشيل  "ويذكر 

ويعود  ظاهرة فريدة من الناحية التاريخية، وبالتالي فهي تحتاج أساليب غير تقليدية للتحليل
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  :يـذلك ألسباب وه

تؤثر البطالة بشكل منتظم وبصورة مزمنة على نسبة كبيرة من القوة العاملة للـدول    -1

كثر مما أثرت البطالة على الدول الصناعية، حتى خالل أسوأ سـنوات  األقل تقدماً، أ

 .الكساد العظيم

أن مشاكل التوظيف في العالم الثالث تعود ألسباب متعـددة تختلـف عـن تلـك      -2

 .الموجودة في الدول المتقدمة

الفقر  البطالة في الدول النامية غالباً ما تكون مصحوبة بظروف إنسانية صعبة مثل -3

 .)1( توى المعيشة، وهي ظروف لم تشهدها الدول المتقدمةمس وتدني

 :ةـــرة للبطالـالنظريات المفس-3

قبل التطرق إلى المعالجة السوسيولوجية لمشكلة البطالة، كان لزاماً علينـا تنـاول   

فهـي اقتصـادية فـي    و منطلقهـا   التفسيرات االقتصادية لها ألنَّها تشكل أساس الظاهرة

مضمونها وآثارها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتكامل العلـوم   ظاهرها واجتماعية في

  .االجتماعية في فهم الظاهرة وتفسيرها، فاالقتصادي يكمل االجتماعي وهكذا

  :النظريـات االقتصاديـة  - 1

لقد ساهمت النظريات االقتصادية المختلفة التقليدية والحديثة في دراسة مشـكلة البطالـة،     

النظريات الكبرى والنظريـات  : ات في نوعين أساسيين همافهناك من حصر تلك النظري

الصغرى، حيث أن النظريات االقتصادية الكبرى تهتم بدراسة الظواهر من منظور كلـي  

  .عام، بعكس النظريات الصغرى التي تتناولها بشكل جزئي أو

  

                                                             
  محمود حسن ، محمود حامد، دار المريخ، المملكة العربية  :ت التنمية االقتصادية،: تودارو.ميشيل ب -) 1 (

 .323-322 ص ص، 2002 ،السعودية        
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  :رىـة الكبـالنظريات االقتصادي  - أ

  :نظريـة األجـور المرتفعـة - 1

االتجاه  باعتبار البطالة مشكلة االقتصاديات الكبرى، وحسب أصـحاب هـذا   ينطلق هذا   

االتجاه فإن البطالة الالإرادية ظاهرة قصيرة األمد تنتج من التناقض بين مستوى األسعار 

  .ومستوى األجور، وأنَّها نتاج األجور المرتفعة جداً

فض مسـتويات  ويرى أصحاب هذا االتجاه أنَّه يجب في بعض األوقات أن تـنخ  

األجور وأال يكون هناك بطالة ال إرادية، إالَّ أنَّه سوف تظهر البطالة االحتكاكية التي تنتج 

  .عند الفترة االنتقالية من ترك الوظيفة األساسية والبحث عن وظيفة أخرى

فمعدالت البطالة تتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب على العمل، فإذا كان العرض مـن    

ن الطلب عليه فهذا يعني ظهور البطالة في ذلك المجتمع والعكس صـحيح،  العمل أكبر م

مما يعني ارتفاع أجور العمال وبالتالي الوصول إلى وضع التوازن بين العرض من العمل 

   .)1(والطلب عليه 

وعلى أية حال فقد انقسم االقتصاديون  حسب هذه النظرية إلى اتجـاهين أساسـيين فـي    

البطالة، االتجاه األول يؤكد ضرورة رفع األجور في حالة البطالة وبالتالي معالجة مشكلة 

ارتفاع مستويات االستهالك التي تؤدي إلى ارتفاع معدالت الطلب على اإلنتاج، مما يعني 

زيادة  الطاقة اإلنتاجية وبالتالي زيادة االستثمار، وهذا بدوره يؤدي إلى إيجاد فرص عمل 

  .جديدة للبطالين

ا االتجاه الثاني فيقع على النقيض تماماً حيث يؤكد على خفض مستويات األجور أم

وذلك من أجل التعويض بعنصر العمل عن عنصر رأس المال في العملية اإلنتاجية، ممـا  
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يؤدي إلى خفض األسعار، و بالتالي إلى زيادة الطلب عليها، ومن ثم زيـادة االسـتثمار   

    .)1( لي زيادة فرص عمل من أجل تقليل معدالت البطالةوالطاقة اإلنتاجية، وبالتا

  :المدرسـة الكالسيكيـة  -2

تعود أهمية هذه المدرسة باعتبارها النبع الذي ارتوت منه جميـع المـذاهب والمـدارس      

واالتجاهات الفكرية في االقتصاد السياسي، وكانت المجرى الرئيسي الذي تفرعت عنـه  

ن االقتصاد الماركسي قد أخذ عنه أهم مميزاته ثم وقف منه المدرسة النيوكالسيكية، كما أ

موقف النقد، وانتهى إلى نظرية مخالفة له، خاصة فيما يتعلق بقوانين الحركة التي تحكـم  

  .مسار النظام الرأسمالي

المعاصرة، خاصة بمـا   باإلضافة إلى المدرسة الكنزية، ثم لحقتها النظريات النيوكالسيكية

  .)2(تعرف بالمدرسة النقدية أو بمدرسة شيكاغو 

لقد كان موقف الكالسيك من البطالة نابعاً من االتجاه الفكري لهذه المدرسة مـن أهمهـا     

هـذا   " (لألسواق ساي "إيمانهم في مجال التوازن االقتصادي العام، أو ما يسمى بقانون 

سلعي إنما يوجد مباشرة الطلب المساوي له، وذلك القانون الذي ينص على أن كل عرض 

  ). على أساس أن السلع المعروضة لألسواق إنما يتم تبادلها بسلع أخرى

لدى الكالسيك أن العرض الكلي للسلع والخدمات يتسـاوى   "لألسواق ساي"وطبقاً لقانون   

  .عامةنتاج لإلدائماً مع الطلب الكلي، ومن ثم ليس من الممكن حدوث إفراط 

وتأسيساً على قانون ساي، فإن التوازن االقتصادي العام لدى االقتصاديين الكالسيك 

هو توازن التوظف الكامل، وأن أي توازن يكون دون مستوى التوظف الكامـل لجميـع   

الموارد االقتصادية والبشرية، فهو توازن غير مستقر، فهذا يعني أنهم افترضوا التسـاوي  

  .واالستثمار واستحالة حدوث بطالة على نطاق واسع الدائم بين االدخار
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وإذا ما حدثت بطالة بين العمال بمعنى أن عرض العمل أكبر من الطلب عليه فإن 

عالج ذلك يكون سهالً من خالل انخفاض األجور، حيث تؤدي البطالة إلى إيجاد تنـافس  

أقل واألجور األقل بين العمال للحصول على فرص التوظيف، مما يجعلهم يقبلون أجوراً 

تعني انخفاضاً في تكاليف اإلنتاج وانخفاض تكاليف اإلنتاج تؤدي إلـى زيـادة اإلنتـاج،    

  .وبالتالي زيادة الطلب على العمال إلى أن تختفي البطالة بينهم

ومنه فإن الكالسيك افترضوا أن عالج البطالة يكون من خالل مرونة تغيير األجور 

ات التي توفرها المنافسة السارية في سوق العمل، ومنـه فـإن   باالنخفاض في إطار اآللي

استقرار التوازن الذي يتحقق عند مستوى التشغيل الكامل مرتبط بمدى مرونـة تغيـرات   

األسعار باألجور واستجابتها لما تمليه مقتضيات العرض والطلـب، ومـن هنـا طالـب     

مع ضرورة تحقيقها لوضع أي الكالسيكيون بضرورة عدم تدخل الدولة في جهاز األسعار 

تشريعات من شانها تحديد مستويات األجور، وتنحصر وظيفة الدولـة فـي أداء مهامهـا    

   .)1(التقليدية 

تعترف المدرسـة الكالسيكية بوجود البطالة االحتكاكية والبطالـة االختياريـة، وال   كما   

ى التعطل على الرغم تعترف بوجود البطالة اإلجبارية، التي يجبر جزء من قوة العمل عل

من رغبته فيه و بحثه عنه، ولم تكن البطالة المقنعة واردة في ظل أفكار المنافسة الكاملة 

   .)2(وسيادة المشروع الخاص 

يعتبر التحليل الكالسيكي العمل على أنه سلعة قابلة للتبادل في السوق مثل سائر السـلع،  و  

في سوق العمل إال كحالة عرضية لتعطيل ومنه ال تبرز البطالة كصورة مجسدة لالختالل 

جزء من قوة العمل والتي غالباً ما تقوم آلية السوق بإصالح لهـذا الالتـوازن واختفـاء    

البطالة وبالتالي فإنها بطالة اختيارية ناشئة عن رفض العمل باألجر السائد التـي تقـرره   

  .أحوال السوق
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فالبطالة تدفع العمال للتنافس عن فرص العمل المتوفرة والقبول باألجر السائد، مما يؤدي   

إلى انخفاض تكاليف اإلنتاج الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف على العمالة فتختفـي حينئـذ   

   .)1(البطالة 

  :النظريـة النيـو الكالسيكيـة -3

سوق تسود فيه المنافسة الكاملة على فكرة أن سوق العمل هو يقوم التصور النيوكالسيكي 

حيث يحمل فيه عنصر العمل مجموعة من الخصائص التي تميز هذا السوق منها تبـاين  

وأشارت هذه النظرية إلى وجود بطالة دورية و هيكليـة   ...سوق العمل ،مرونة األجور

   .)2(حتمية يتعين معالجها بأدوات غير سوقية 

  :المدرسـة الماركسيـة  - 4

يرى ماركس وأتباعه أن توجه الرأسماليين نحو تحقيق الـربح يخضـعهم إلـى زيـادة       

االستثمارات وتطوير التكنولوجيا التي تخدم اإلنتاج األمر الذي يؤدي إلى زيادته، غير أن 

األجور والدخول ال تزيد بنفس الوتيرة النتيجة تكون بقصورها في الطلب الفعال مما يؤدي 

ض السلع وتزايد المخزون وانخفاض في نسبة المبيعـات التـي   إلى وجود فائض في عر

تؤدي إلى توقف أعداد كبيرة من المصانع، فتنتشر البطالة اإلجبارية بصورة غير عاديـة  

كما ترى المدرسة الكالسيكية أن التحوالت االجتماعية المرافقة لتطور النظام الرأسمالي .

مدينة، وفي نفس الوقت يشـكلون احتياطـا   تؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من الريف إلى ال

ضرورياً للرأسمالية حتى يسهل الضغط على أجور العمال واستبدالهم بهؤالء المتعطلـين  
)3(.   
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  :المـدرسة الكينزيـة

جانباً كبيرا من النظرية الكالسيكية في التشغيل، والمتمثـل فـي األجـور     كينز عارض  

الحقيقية باعتبارها المتغير الوحيد الذي يتحدد به عرض العمل، كما عـارض مقولـة أن   

كما أكَّد على ضرورة تدخل الدولة في ، األجور بإمكانها أن تمنع حدوث البطالة اإلجبارية

زن بين العرض والطلب، وذلك لمنع حـدوث الـدورات   النشاط االقتصادي لتحقيق التوا

   .)1(االقتصادية وما يترافق معها من كساد اقتصادي وانتشار البطالة 

كما أوضح كينز أن الطلب على العمل ال يتأثر بتغير األجور نحو االرتفاع أو االنخفاض،   

ك ومقـدار  وأن حجم االستخدام يعتمد على فعالية العرض اإلجمـالي والميـل لالسـتهال   

ينظر هذا االتجاه للبطالة على أنها نتاج للعديد من العوامل، منها العوامل ، و)2(االستثمار 

البنائية فصلية دورية، احتكاكية، ونقص المطلوب الذي يعد أهم العوامل الذي ينظر للبطالة 

بيعات الالإرادية على أنها توجد على المدى البعيد ألن نقص المتطلبات يؤدي إلى نقص الم

التي تؤدي بدورها إلى نقص المتطلبات يؤدي إلى نقص المبيعات التي تؤدي بدورها إلى 

نقص المتطلبات مرة أخرى، وزيادة معدالت البطالة التي تؤدي بدورها إلى نقـص فـي   

  .االحتياج الكلي

بعـاً  بعالج البطالة التي تحدث في الدول المتقدمة في حالة الكساد ت "كينز "لقد كان اهتمام   

للدورات االقتصادية التي تمر بها هذه الدول وعالج الوضع يكون من خالل زيادة الطلب 

الفعال الذي من شأنه أن يحرك عجلة اإلنتاج ويوجد فرص عمل جديدة، فيقضي بالتـالي  

أما الوضع في الدول النامية التي لم تحقق التشغيل الكامل رغم توفر عناصر ، على البطالة

كالبطالة الموسمية والمقنعة، وهـي   ،فإنها تعاني من أنواع أخرى من البطالةاإلنتاج فيها 

أنواع مزمنة وليست بطالة دورية، ومنه فإن أسباب البطالة في الدول النامية تختلف عـن  

تركز معظمها في قلـة رأس  ت، فأسباب البطالة في الدول النامية " كينز" تلك التي عالجها 
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ساعدها علـى اسـتغالل عناصـر    تي تستخدام وسائل التقدم الالمال وعدم المقدرة على ا

 .)1(اإلنتاج المتوفر لديها أهمها عنصر العمل

  :الصغـرى االقتصادية النظريـات -ب  

هـذه   أهـم بحيث تركز هذه النظريات على المظاهر االقتصادية الصغيرة للبطالة، ومن   

  :مايلى  دالنظرية نجاالتجاهات 

  :األجـور الفعالـة  - 1

تنطلق هذه النظرية من فرضية أن العمال يختلفون من حيث قدراتهم واستعداداتهم للعمل،   

 أنومن حيث درجة نشاطهم وتكاسلهم وبالتالي البد من وضعهم تحـت الرقابـة، وبمـا    

صاحب العمل يكون مهتما بتكلفة اإلنتاج، وهذه التكلفة تعتمد على إنتاجية العمال ومن ثـم  

ربط ذلك وإنما تقسيم األجر على اإلنتاج، ومن اجل تحقيق  جراأل يصبح الهدف ليس تقليل

األول يمكن زيادة اإلنتاج بزيادة مراقبة األفراد والثاني  :األجر باإلنتاج يصبح أمام أمرين 

يكون بزيادة األجور التي تدفع العمال للعمل أكثر للحصول على أجر اكبر، هذا من جهة 

ومن جهة أخرى يضمن صاحب العمل من خالل رفع األجور بقاء العمال ذوو الكفـاءات  

األولى الدفع المسـتمر  : ين أساسيتينالعالية غير أن هذا الحافز يمكن أن ينتج عنه وظيفت

    .)2(ستخدام والثانية هي كحافز لعدم التهرب من العملالل

  :نظريـة الداخـل والخارج -2

تدور هذه النظرية على فكرة تكاليف العمل،أو إعادة تنظيم تكاليف العمل بمعنى أن هناك   

تكاليف ذات داللة تتمثل في األجور وتدريب العاملين، وترى هـذه النظريـة أن هنـاك    

من هم  أجورعوامل داخلية يمكن أن تزيد تكلفة هذه الدورة من خالل رفضها التعاون مع 

والداخلون هم الذين يمتلكون وظيفة أي أن االستفادة تكـون مـن   ) العاطلون(في الخارج 
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العاملين في الوظيفة واستخدام قوة عملهم ورفع أجورهم أفضل من توظيف عاملين جدد، 

   .)1( وهذا األمر يدعم مشكلة البطالة الالإرادية

  :نظريـة مالتـس-3

والجوع إنما هي مشكالت حتمية ال ذنب ألحد فيها، حيث يرى أن مشكالت البطالة والفقر   

السبب الرئيسي للفقر الدائم ال صله له بطريقة الحكم وسوء توزيع  : "روبرت مالتسيقول 

الملكية، فليس في وسع األغنياء تأمين العمل والغذاء للفقراء، وليس للفقراء الحـق فـي   

  ". مطالبتهم بالعمل والغذاء

فالفقراء إذاً بتكاثرهم إنما يجلبون ألنفسهم الشقاء، ولهذا كان مـالتس مـن اشـد    

المعارضين لقانون إغاثة الفقراء ألنه رأى أن إعانة الفقراء ال تكون نتيجتها إال تشـجيع  

إللغاء قانون إغاثة الفقراء إلى  "مالتس" ويعود إصرار ، )2(الكسل والزواج وزيادة النسل 

البورجوازية الصناعية من أن تلك اإلعانات التي يقدمها هذا القانون إنَّمـا  ما كانت تعتقده 

تمثل قيداً على الصناعة وتراكم رأس المال نظراً لما يالزمهـا مـن زيـادة الضـرائب     

المفروضة على رجال األعمال، ونظراً لما تمتصه من موارد تذهب إلى تمويل اسـتهالك  

هة ومن جهة أخرى أن البرجوازية كانت تعتقـد أن  العمال العاطلين والفقراء، هذا من ج

قوانين إغاثة الفقراء العاطلين إنما تعمل على تشجيع الكسل والبطالة وتؤدي إلى تفضـيل  

الفقراء العاطلين اإلعانة على العمل بأجر منخفض في األعمال الشاقة بالمصانع، وفي ذلك 

  .تأثير سيء على حوافز العمل واإلنتاج

  :الحديثـةالنظريـات -جـ

نظرية البحث عن العمل، نظرية  أهمهامن  واالتجاهاتوتشمل مجموعة النظريات 

  .سوق العمل ئةاختالل السوق ونظرية تجز
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  :نظريـة البحث عـن العمـل -1

ترى هذه النظرية أن األفراد يتركون مناصب عملهم والتفرغ للبحث عن وظـائف    

جور فالبطالة في هذه الحالة اختيارية، ومـن  جديدة تتالءم مع قدراتهم، وحسب هيكل األ

جهة أخرى تعتبر البطالة االحتكاكية ضرورية من أجل التوزيع األمثل لقوة العمـل بـين   

  .االستخدامات المختلفة

وتتوقف مدة البطالة على معدل األجر الذي يتوقع الفرد أن يحصل عليـه نتيجـة     

ة االقتصادية العامة في المجتمع، حيث تحسين درجة معلوماته بأحوال السوق، وعلى الحال

  .أنها تطول في حالة الرواج االقتصادي نتيجة توفر فرص العمل بعكس فترات الكساد

عموماً فهذه النظرية عاجزة عن تفسير البطالة، فالواقع أثبت أن البحث عن العمل 

كبيرة من البطالة الجديد يكون للفرد البطال وليس للمشتغل، كما أثبتت الدراسات أن نسبة 

   .)1(لعكسترجع إلى تخلي المشروعات عن العمل وليس ا

  :نظريـة اختالل سـوق العمـل -2

على الرغم من أن هذه النظرية تعتبر أحد االمتدادات النظرية للتحليل التقليـدي لسـوق   

في حين  العمل، إالَّ أنَّها تختلف جوهرياً معها العترافها بإمكانية وجود البطالة اإلجبارية،

  .ال يتضمن النموذج التقليدي سوى نوعين فقط هما البطالة االختيارية و االحتكاكية 

كما تسعى هذه النظرية إلى دراسة أسباب البطالة، ليس في إطار سوق العمل فحسب بـل    

    .)2( من خالل دراسة العالقات القائمة بين سوق العمل وسوق السلع

عموما تقوم هذه النظريـة علـى رفـض الفـروض األساسـية للنمـوذج الكالسـيكي          

والنيوكالسيكي لتحليل سوق العمل الخاص باستجابة األجور واألسعار للنمو الذي يحقـق  

التوازن بين العرض والطلب، وقدم بديل والمتمثل في جمود األجور واألسعار في األمـد  
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زن، ونتيجة لذلك يتعرض سوق العمل لحالة مـن  القصير الناتج عن عجزها لتحقيق التوا

االختالل والتي تتمثل في وجود فائض في عرض العمل عن الطلب عليه مما يؤدي إلـى  

  .ظهور البطالة اإلجبارية

كما أن هذه النظرية ال تربط وقوع البطالة نتيجة اختالل سوق العمل فقط بل هي محصلة 

وسوق العمل يعتبر البطالة آلية من آليـات   متزامنة الختالل العرض والطلب في السوق،

    .)1( التوازن الكمي بين عرض العمل والطلب عليه

هذه النظرية هو استخدامها لنفس اإلطار التحليلي للبطالة فـي  ما يميز المالحظ أن 

كل من النظرية الكنزية الكالسيكية، أي أن هذه النظرية ترى أن البطالة غير االحتكاكيـة  

لدان  الصناعية المتقدمة إلى انخفاض مستوى اإلنتاج، ولكن هذا األخير قـد  الب فيترجع 

أو لعـدم  ) حسب النظرية الكالسيكية(يكون ناتجا عن انخفاض معدل ربحية االستثمارات 

   .)2() حسب النظرية الكنزية(وجود قدر كافي من الطلب الكلي، 

ترات القصيرة األجل وإهمالهـا  غير انه يؤخذ على هذه النظرية اقتصار تحليلها على الف  

دراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية عبر الفترات الطويلة، مما يعني وجـود بطالـة   

  .كالسيكية أو كينزية

كما أن تحليلها قائم على أساس تجانس عنصر العمل ووجود سوق واحدة للسلع، غير أن   

أن هناك العديد من أنواع السلع،  الواقع يبين أن هناك العديد من أنواع عنصر العمل، كما

   .)3( مما يعني تزامن النوعين من البطالة، مما يعني استحالة مواجهتها

  :نظريـة تجزئـة السـوق -3

ظهرت هذه النظرية في االقتصاد األمريكي في الستينات من خـالل العديـد مـن    

، علـى  )التجزئـة (النظريات الميدانية نتيجة تعرض قوة العمل األمريكية لظاهرة التقسيم 
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الخ هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى   ...أساس الجنسية، النوع، السن، المستوى التعليمي

حيث تقوم هذه النظرية ، ور في النموذج التقليديظهرت كمحاولة للتغلب على أوجه القص

  .على فكرة تبني وجود نوعين من األسواق واحد رئيسي وآخر ثانوي

واضع نظرية ازدواجية السوق التي تتسم وفقا لمعيار درجة االستقرار  " poire" ويرى   

ارات التي يتمتع بها المشتغلون في كل سوق، حيث يتضمن المشتغلون بالسوق الرئيسي مه

عالية وفرص الترقي، كما يحصلون على أجور مرتفعة، ويتمتعـون بدرجـة اسـتقرار،    

في حين يتصف السـوق  ) 45-25(وتكون غالباً فئة الذكور والذين تتراوح أعمارهم بين 

الثانوي بعدم استقرار المشتغلين فيه، وبانخفاض المهارات وفتوة الفئة العاملة وحصـولهم  

ضم هذه السوق فئة الشباب والمهاجرين واإلناث وكبار السن، على أجور منخفضة، كما ت

كما تتكون السوق الرئيسي من المنشآت الكبيرة الحجم بعكس السوق الثانوية التي تتكـون  

من الوحدات اإلنتاجية الصغيرة الحجم، مما يجعل المشتغلين فيها أكثر عرضـة للبطالـة   

تأثرها بالتقلبات االقتصادية مما يجعلها  نتيجة عدم وجود تشريعات تحميهم، باإلضافة إلى

  .تستغني عن عمالها خالل فترات الكساد

من مرحلة الرأسمالية  يسمالأإن جذور التجزئة في هذه النظرية تعود إلى تطور النظام الر  

التنافسية التي كانت تتميز بتجانس فئات العمال إلى مرحلة الرأسمالية االحتكاريـة التـي   

ال األعمال سيطرتهم على أسواق عناصر اإلنتاج وبالتالي فهم بحاجـة  تميزت بفرض رج

مجزئة ليسهل تسييرها وعليه فإن البطالة في نظرية تجزئة سـوق العمـل    لإلى قوة عم

   .)1(تمثل مظهر من مظاهر التعديل 

  :النظريـات السوسيـولوجيـة الحديثـة  - 2

تعد البطالة من المشكالت االجتماعية العامة التي تناولتها النظريات السوسيولوجية الكبرى 

التي اختلفت في دراستها نتيجة اختالف المنطلقات النظرية والتوجهات اإليديولوجية لكـل  
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النظريـات المحافظـة، النظريـات    : منها، وتصنف إلى ثالث أنواع من النظريات وهي

  .ت العولمةالراديكالية ونظريا

  :النظريـات المحافظـة-1

ويندرج تحتها مجموعة من النظريات الفرعية أهمها البنائية الوظيفية والتي تظهـر فـي     

، وبلغـت هـذه   " راد كليـف بـراون  " و " مالينوفسكى" و  " دوركايم" أعمال سبنسر و

  .النظريات ذروتها في صياغات بارسونز وروبرت ميرتون 

يحتوي على العديد من المكونـات التـي    اللمجتمع بوصفه بناءوينظر هذا االتجاه 

ترتبط فيما بينها ارتباطاً متبادالً من خالل ميكانيزمات التوازن، فحسـب هـذه النظريـة    

  .المشكالت االجتماعية ضرورية لتحقيق التوازن

فالظواهر والمؤشرات التنموية عندما  تقوم على عدم التوازن وتقديرات مبهمة أو 

على قطاعات مجزأة ، كل ذلك  يؤدي إلى اختالل فعلي يهز التوازنات االجتماعيـة  تبنى 

  .الكلية

فعلى سبيل المثال حين اعتمدت أغلب الدول النامية على تنمية التعلـيم باعتبـاره   

فرص العمل أو دون نمو متوازن للجوانب االقتصادية  توفير  تنمية اجتماعية على حساب

بما يوفر فرص عمل كافية للخريجين وقعت في مشكالت اجتماعية عديدة مـن أبرزهـا   

مشكلة البطالة، والتي إذا طال أمدها تؤدي إلى العزلة ومن ثم تضعف القوى االجتماعيـة  

يعيش فيه، ويترتب علـى  وتتضاءل قدرة العاطل على تحقيق التضامن مع المجتمع الذي 

ذلك ظهور حالة األنومى التي تفقده االلتزام بالمعايير والقيم السائدة أو ما يطلـق عليهـا   

  .ميرتون الالمعيارية االجتماعية

و بناءا عليه يمكن القول أن االتجاه المحافظ ونظرية التحديث بصفة خاصة ترجع 

ماعي على التكيف بسـرعة وبشـكل   ظاهرة البطالة بشكل عام إلى عدم قدرة النسق االجت

  .كافٍ مع التغيرات االجتماعية السريعة التي تجتاح المجتمعات

غير أن هذه النظريات أغفلت بشكل عام خصوصية المجتمعات النامية، وحاولت إضـفاء  
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الصيغة الغربية على واقع تلك البلدان في معالجتها لمشكالتها االجتماعية، حيث أنها تعتمد 

المشكلة انطالقاً من واقعها السوسيو تاريخي، وحاولت ربطها بعوامل أخـرى   في تفسير

  .مثل البطالة وعالقتها باالنتحار واسترسلوا في دراستها

كما عالجوا البطالة وعالقتها بالتكنولوجيا وأكدوا في نهاية األمر أن البطالة سـببها  

المهارة بـاألجر، فالعمـال   األفراد أنفسهم وخاصة بسبب اختالف المهارات، حيث تربط 

  .المهرة هم الذين يحصلون على دخل مرتفع بعكس األقل مهارة

أما الواقع في البلدان النامية يكشف العكس، حيث أن نسبة العاطلين تتزايد خاصـة  

    .)1( بين الفئات المتعلمة وذوي المؤهالت

الناميـة أن فشـلت   كما أنه كان من جراء تطبيق تلك النظريات على واقع البلدان 

  .سياسات وبرامج التنمية التي طبقت ومن ثم وجدت نفسها أمام أزمة تنموية متفاقمة

األمر الذي أدى إلى تطبيق سياسة إعادة الهيكلة الرأسمالية التي كان لهـا آثارهـا   

االجتماعية وخاصة تهميش السواد األعظم من الناس وتركيز القوة والسلطة والمال في يد  

  .القلة

كما أدت إلى تقليل توظيف  الطاقات البشرية في النشاط االقتصادي واالجتمـاعي،  

بل وفي انتشار البطالة وأنواعها وخاصة السافرة منها، وهناك من يرجع ارتفاعهـا فـي   

الدول العربية إلى مكونين األول يعود إلى األزمة التي كانت تتبلور قبل بدء إعادة الهيكلة 

تفاقم المشكلة بعد إعادتها، وترجع أسباب تزايد معـدالت البطالـة مـع     والثاني يتمثل في

السبب األول يتمثـل فـي السياسـات      سياسات االنفتاح وإعادة الهيكلة إلى ثالثة أسباب 

االنكماشية التي تتفاوت في طبيعتها من مكان آلخر، والسبب الثـاني هـو التقليـل مـن     

مع سياسات خفض النفقات الحكوميـة و السـبب    التوظيف الجديد في القطاع العام تماشياً

   .)2(النتائج المتوقعة من التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص  ىإلالثالث يعود 
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  :النظريـات الراديكاليـة-2

تفسيرها لمشكلة البطالة من خالل منظور الصراع وخاصة و تنطلق الماركسية في فهمها   

ثم ينظر ماركس إلى البطالة علـى أنهـا سـمة حتميـة     بين من يملك ومن ال يملك ومن 

  .للرأسمالية يشاركه في هذا الرأي العديد من علماء االجتماع الماركسيين

كما يرى بعض المنظرين في هذا االتجاه أن البطالة بمعدالتها البسيطة تقدم العديـد مـن     

ة للعمال فـي كـل   الفوائد ألنه لو حصل كل فرد على وظيفة فهذا يعني دفع مرتبات عالي

الوظائف المدنية، و من ثم فإن البطالة تهدئ من هيجان االتحادات وتعدل من مطالبها فيما 

فعند ما يخاف األفراد من فقدان وظائهم يعملون بشكل أكبر، ويحصـلون  . يتعلق باألجور

على أجر أقل، ومن هنا فإن ماركس يرى أن أحد الميكانيزمـات االجتماعيـة األساسـية    

أسمالية هو وجود جيش احتياطي من العمالة كأحد مصادر العمل علـى الماكينـات ،   للر

وكأنهم المواد الخام في المصانع، ومنه ال يمكن حدوث زيادة في اإلنتـاج وتـراكم رأس   

  .المال واستمرار دورة التصنيع دون وجود احتياطي من قوة العمل

هو كلما زادت رفاهية المجتمع كلما زاد وبين ماركس أن القانون العام للتراكم الرأسمالي   

  .الجيش االحتياطي، وكلما زادت قيمة الفائض كلما زاد الفقر الرأسمالي

على الرغم من أهمية النظرية الماركسية في دراسة المشكالت االجتماعيـة فـي ضـوء      

النامية، سياقها التاريخي إال أنها في واقع األمر لم تستطع تحليل مشكلة البطالة في البلدان 

وذلك ألنها ركزت على العوامل االقتصادية باعتبارها السبب الرئيسي للمشكلة، غير أنها 

    .)1( أهملت العوامل األخرى التي ال تقل أهمية عنه

كما أن النظرية الماركسية كانت قد أدعت الطابع الديالكتيكي، فقد حصـرته أيضـاً فـي    

اء التحتي والفوقي، فقط متجاهلة الجانب الشمولي دراسة مشكلة البطالة في العالقة بين البن

  .للعملية الديالكتيكية في عالج مشكلة البطالة
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إن النظرية الماركسية بدأت راديكالية تريد تغيير الواقع بما يتناسب وطبيعـة التغيـرات     

 االقتصادية االجتماعية، إالَّ أنها جاءت في نهاية األمر نظرية تطورية حتمية مما جعلهـا 

تنحصر في فهم مشكلة البطالة وتطورها في ضوء الدور التاريخي للبرجوازية  فقط، ولم 

تقدم النظرية الماركسية فهماً شمولياً لمشكلة البطالة في عجز ماركس عن تطبيق المـنهج  

الذي ادعى أنه يقوم على مقولة الكلية والشمولية وفهم عالقة البسيط بالمركب، وهو ما لم 

   .)1(ه لمشكلة البطالة يظهر في تفسير

  :العولمـة ودراسـة مشكلة البطالـة

كثرت اآلراء والتحليالت بالمواقف اتجاه العولمة وتأثيراتها المختلفة، ومنذ ظهورها أثارت   

جدالً نظريا وأيديولوجيا خالل السنوات األخيرة خاصة فيما يتعلق بتأثيراتها االقتصـادية  

ليس على مستوى البلدان النامية ولكن أيضا على مستوى البلدان الصناعية ذاتها أما على 

البطالة فإن مشكلة العمالة والتشغيل لم تصادف حال في الدول الصـناعية، وفـي    مستوى

أنه يمكن للسياسات الراهنة  ،"ميرج"محاولة البحث عن مفهوم جديد للتشغيل الكامل يرى 

، فأوروبا معا معالجة مشكلة العمالة وحدها ومشكلة الدخل، ولكنها ال تقوى على معالجتها

  .ولة من عمالة كاملةقد حافظت على أرضية معق

في إطار تحليله التجاهات العولمـة والبطالـة أن مشـكلة     " Gitiasen -اجتياسن "يرى   

البطالة هي في حقيقة األمر إفراطاً في العمل أكثر منها بطالة، حيـث أنـه فـي الـدول     

المتقدمة تآكل مستمر وثابت في معايير مكان العمل وفي بعض األحيان تدهور في القوى 

  .ائية لألجور المنخفضةالشر

مدير مكتب منظمة العمل الدولية من الثـورة  " Michel Hanson ميشال هانس " ويحذر   

ضد العولمة حيث يدعو الحكومات والعمال ورجال األعمال على ضرورة  ربط التقـدم  

االقتصادي  بتوفير الوظائف و تقليل الفقر لكي يتجنبوا مخاطر النمو االقتصادي العـالمي  

عـدالت التقـدم   الواسع النطاق، كما يؤكد على ضرورة سير التقدم االقتصادي بـنفس م 
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االجتماعي وخاصة في مجال العمل، حيث أن الفجوة بينهما تؤدي إلى أزمة خاصة فـي  

    .)1(مجال العمل

وإذا كان للعولمة تأثيرات واضحة على الصعيدين االقتصادي والسياسي للبلدان النامية فال   

لتحـوالت  شك أن تأثيراتها السلبية على الصعيد االجتماعي أكثر وضوحاً، حيث تـؤدي ا 

التي تعيشها تلك البلدان اآلن في ظل المتغيرات العالمية إلـى العديـد مـن المشـكالت     

  .االجتماعية المعقدة والمتداخلة والتي تدعم تخلف تلك المجتمعات وتعمق تبعيتها

وتعد مشكلة البطالة من المشكالت االجتماعية الخطيرة التي يصعب فهمها وتحليلها 

االجتماعية   األخرى، خاصة الفقر وإذا كانت مشكلة البطالة تمثل بمعزل عن المشكالت 

تحديا كبيرا يواجه حكومات الدول النامية من حيث تزايد معدالتها فـإن المشـكلة تبـدو    

خطيرة أيضاً على مستوى البلدان المتقدمة  مما يشير أن تأثيرات العولمة ال تقتصر على 

بالبعض القول بأن التركيبة االقتصادية والتجارية تتجه األمر الذي حذا  ،البلدان النامية فقط

نحو تجميع رأس المال في أيدي أقلية في الدول الغربية المتقدمة بوجه خاص التي عملت 

الدول النامية  أسواقعلى إنشاء الشركات المتعددة الجنسيات التي نقلت عملية اإلنتاج إلى 

ا كانت المجتمعات المتقدمـة تعـاني مـن    وإذ، التي استفادت من حالة األجور المنخفضة

ارتفاع معدالت البطالة المصاحبة النتشار العولمة فال شك أن الوضع يزداد سوءاً بالنسبة 

    .)2(للبلدان النامية واإلحصاءات خير دليل على ذلك

عن تزايد  وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول أن العولمة ليست وحدها المسؤولة

معدالت الفقر والبطالة في الدول النامية، غير أنها تساهم بقدر كبير في إفراز تلك المشكلة 

وتزايد معدالتها إلى جانب عوامل ومتغيرات محلية منها التوجهات السياسية واإليديولوجية 

لتـي ال  للكثير من حكومات الدول النامية، باإلضافة إلى اإلمكانيات المادية واالقتصادية ا

، سياسـة الخصخصـة   )ثالوث العولمـة (يمكن عزلها عن الظروف والمتغيرات العالمية 

والتكيف الهيكلي، وتحرير التجارة و تحرير األسواق ورفع الدعم عن السـلع األساسـية   
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وتراجع دور الدولة وغيرها من اإلجراءات والقرارات التـي يفرضـها البنـك الـدولي     

هـذه  . من المؤسسات الدولية التي تنفذ عمليات العولمـة  وصندوق النقد الدولي وغيرهما

   .)1(اإلجراءات التي تؤدي بالضرورة إلى مزيد من اإلفقار 

  :اـة قياسهـة و كيفيـوامل البطالـع-4

  :ةـوامل البطالـع-1

  :البطالة مشكلة تتداخل فيها عدة عوامل و متغيرات أهمها

خطط التنمية االقتصادية في الدول العربية على مدار العقود الماضية خاصـة   إخفاق -1

، وقوع معظـم الـدول   فاقاإلخبعد فترة انخفاض أسعار البترول و من ابرز مظاهر هذا 

مليـار   220إلـى نحـو    1995العربية تحت وطأة المديونية الخارجية التي وصلت عام 

بية إلى الخارج التي تقدرها بعض المصادر دوالر، في مقابل هروب رؤوس األموال العر

كما أن تطبيق برامج الخصخصة التي أدت إلى تسـريح  ، )2(مليار دوالر 800بأكثر من 

أعداد كبيرة من العاملين في شركات و مؤسسات القطاع العام لم توجـه نحـو تأسـيس    

الزراعي إنمـا كـان توجههـا نحـو      صالحاإلمشروعات كبرى مثل برامج التصنيع و 

راد السلع الجاهزة التي توفر مناصب الشغل يالتأسيس لقطاع تجاري طفيلي يعتمد على است

  .للدولة المصنعة لها و تزيد من بطالة  الدولة المستوردة لها

إخفاق معظم برامج التصحيح االقتصادي التي  طبقتها الدول العربية بالتعـاون مـع    -2

الدولي  في إحداث أي نمو اقتصادي حقيقي من شانه التخفيف من مشـكلة  صندوق النقد 

البطالة، بل على العكس تماما فقد ساهمت هذه البرامج في زيادة عدد العاطلين عن العمل 

كبيرة من الشعب نتيجة رفع الـدعم عـن السـلع و الخـدمات      فئاتباإلضافة إلى إفقار 

 .األساسية
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منهجي، و عدم تطابق برامج التعلم في معظـم الـدول   غياب التخطيط االقتصادي ال -3

 .  العربية مع الحاجة الفعلية لسوق العمل فالتعليم في العالم العربي ال عالقة له بسوق العمل

إلى العمل اليدوي و احتقاره، األمر الذي أدى إلى انصـراف    العامةنظرة المجتمع  -4

 .بإمكانها أن تجنبهم شبح البطالةعدد كبير من الشباب عن هذه األعمال التي كان 

بقطار منظمـة التجـارة    قأدى تسارع ظاهرة العولمة و تسارع الدول العربية لاللتحا -

 العالمية و االستجابة لشروطها في فتح األسواق العربية أمام السلع و المنتجات األجنبية

من اتسـاع   سارعي المنافسة إلى إعالن الكثير من المصانع و الشركات إفالسها األمر الذ

  من السابق، كما أن العولمة أدت إلى تفاقم ظاهرة الهجرة من  اكبرظاهرة البطالة بشكل 

  .)1(إلى الخارج خاصة ذوي الخبرات العلمية المتميزة  ةالعربي لالدو

  .فشل برامج تشغيل الشباب في الوطن العربي -

التزايد المطرد للسكان الذين هم في سن العمـل   ومن األسباب التي ال تقل أهمية أيضا -

األمر الذي أدى إلى النمو المتزايد للقوى  ،كأحد إفرازات التحول الديموغرافي ) 15-64(

 % 2.8أن متوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة بلغ  ىالعاملة إذ تشير اإلحصائيات إل

كما أن المعـدل الحـالي    1980-1965بين  % 2.4مقارنة بحوالي  2000-1985بين 

أعلى من معدل النمو السكاني لنفس الفترة الزمنية و تزداد حـدة المشـكلة أكثـر عنـد      

المعيشة  االرتباط الطردي بين معدالت البطالة و سوء األحوال  اإلدراك الواعي لخطورة

عدالت السنوية لدخل فاإلحصاءات  تبرز العالقة بين معدالت البطالة واالنخفاض في  الم, 

  .)2(خاصة في القطاعات اإلدارية و الخدماتية والعاملة في القطاع الحكومي،الفرد العامل
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  : ةـاس البطالـة قيـكيفي -2

يتم تقدير حجم البطالة في الدول المتقدمة بواسطة قياس االستخدام غيـر الكامـل   

نظراً لتعدد األنواع فيها، مما يقلل للعمل، أما في الدول النامية، يصعب قياس حجم البطالة 

من معدلها بمقدار كبير، فيظهر أقل من المعدل الفعلي، فهناك طرق مختلفة لتقدير حجـم  

البطالة في الدول النامية منها طريقة التقدير القياسي لفائض العمل الذي يقاس من خـالل  

لالزم إلنتاج المستوى رصد الفرق بين كمية العمل المتاحة والمقدار المطلوب من العمل ا

القائم من الناتج باستخدام تكنولوجيا معينة و أيضا بواسطة طريقة معيار إحالل اسـتخدام  

  .العمل مع معيار الدخل

إن قياس معدل البطالة يختلف من باحث آلخر ومن دولـة ألخـرى وذلـك تبعـاً     

الحصر الـدقيق  ألسباب مفاهيمية ترتبط بتحديد من هو المتعطل وأسباب إحصائية تتعلق ب

  .)1(للمتعطلين عن العمل وقوة العمل وفترة التعطل عن العمل 

  :قـوة العمـل - 

العمـل وتبلـغ    لـى يشير هذا المفهوم إلى أولئك القادرين من الناحية الصحية والبدنية ع  

أكثر ذكورا أو إناثاً سـواء أكـانوا ضـمن المشـتغلين أو     فأعمارهم خمسة عشر عاماً 

ويخرج عن هذا التعريف جميع الملتحقـين بالمراحـل الدراسـية والقـائمين     ، المتعطلين

باألعمال المنزلية وغير القادرين على العمل والمحالين على التقاعد أو غير المشتغلين وال 

   .)2(يبحثون عن عمل وليس لديهم االستعداد للعمل 

  :مؤشـرات قيـاس البطالـة - 

في دراسته الهامة عن بطالـة  ) Niall O'Higgins " )2001 -نيال هوكنز "يشير

الشباب وسياسة التشغيل من منظور كوني إلى أن مؤشر معدل بطالة  الشباب يعتبر مـن  
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أفضل المؤشرات المتوفرة حالياً لقياس حجم البطالة في أوساط الشباب على الرغم من أنه 

  .ال يحيط بكافة التعقيدات المرتبطة بهذه الظاهرة

مؤشر إلى تمكيننا من رسم صورة أفضل عن مدى االسـتفادة  وترجع أهمية هذا ال

من الموارد البشرية، كما اعتمدت منظمة العمل الدولية هـذا المؤشـر باإلضـافة إلـى     

تطويرها إلى أربعة مؤشرات رئيسية أخرى يمكنها اإلحاطة بالمشكلة من ناحيـة الحجـم   

  :والنوع وهي

ن العمل إلى إجمالي قوة العمل من نسبة الشباب العاطلين ع (معدل بطالة الشباب  .1

 ).الشباب

 .نسبة معدل بطالة الشباب إلى معدل بطالة غير الشباب  .2

 .نسبة بطالة الشباب إلى إجمالي العاطلين .3

 .نسبة بطالة الشباب إلى إجمالي عدد الشباب .4

بوضوح أن نسبة بطالة الشباب في العـالم   2004ويؤكد تقرير منظمة العمل الدولية سنة 

   .)1(أعلى من نسبة بطالة غير الشباب 

  :حساب معـدل البطالـة-

من النقاط األساسية التي تثار عند التطرق إلى معدالت البطالة خاصة في الـدول  

توجد وسيلة للتأكد من صحة ما يدعيـه   النامية المغاالة في تقدير عدد البطالين، بحيث ال

  .العاطلون من حيث جديتهم في البحث عن فرص العمل

كما أن العاطلين ال يشكلون فئة متجانسة بل تشمل فئات متفاوتة فيما بينها من حيث 

المعاناة منها حيث يحسب معدل البطالة  درجةو مدى ارتفاع معدل البطالة و طول فترتها

على أساس الجنس أو على أساس المنطقة ريف أو مدينة، أو على أساس العمر باإلضافة 
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إلى العرق، حيث أن حساب معدل البطالة على أي أساس منها يعطي نتائج مختلفة تمامـاً  

   .)1(عن المعدل اإلجمالي لها

يتم انطالقـاً   فيهاالعاطلين في معظم البلدان أما في الدول المتقدمة فإن حساب عدد 

من مزايا  ، ومن سجالت المستفيدين من تعويضات البطالة التي تقدمها الحكومة للعاطلين

هذه الطريقة أنها تقدم تقديراً سريعاً وغير مكلف لعدد العاطلين، حيث أنـه يوجـد قيـود    

يوجد عدد منهم يرفض عروض متعددة على االستحقاق إضافة إلى أنه من بين المستفيدين 

العمل، وكذلك عدم البحث عن العمل بصفة دائمة، وبالتالي فإن هذه الطريقة تتجـه نحـو   

  .تضخيم أعداد العاطلين

عموما حساب معدل البطالة يواجه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بتحديد مـا المقصـود     

اإلحصـائية التـي تتعلـق     بالعاطل، كما تطرقنا إلى ذلك سابقا، باإلضافة إلى الصعوبات

  .بالحصر الدقيق للعاطلين عن العمل وقوة العمل

كل ثالثة أشـهر   ،هناك مشكلة تتعلق بدورية إعالن معدل البطالة كل شهر أنكما 

  .كل نصف سنة أو كل سنة أو

فحساب معدل البطالة تتحكم فيه اإلمكانات المادية واإلحصائية، ففي الدول المتقدمة 

، أما في البالد النامية فيـتم  )الواليات المتحدة األمريكية (ل يعلن كل شهر  فإن هذا المعد

  .حسابها كل سنة أو حسب الظروف

كما تختلف مناهج قياس معدل البطالة، فالدول ذات اإلمكانات المحدودة تعتمد على 

التعدادات السكانية في حساب هذا المعدل أما في الدول المتقدمة يتم حسابه مـن خـالل   

  .)2(لمسوحات اإلحصائية التي تقوم بها مكاتب إحصاءات العملا

عداد ونشر اعموماً كلما توفرت اإلمكانات المادية والبشرية واإلحصائية كلما أمكن 

  .تفصيالت أكثر دقة وموضوعية عن معدالت البطالة
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فعادة ما تكون معدالت البطالة بين النساء أعلى منها كما أن معدالت البطالة تختلف 

باإلضافة إلى اختالفها فـي   ،بين الرجال، كما أن معدالت البطالة بين الشباب أعلى نسبة

  .الريف عنها في المدن

  :حجـم البطالـة-

يتعدد حجم البطالة من خالل حساب الفارق بين حجم مجموع قوة العمـل وحجـم   

  .غلينتمجموع المش

ة العمل مـن ذكـور   أما نسبة البطالة فتحسب بقسمة حجم البطالة على إجمالي قو

  :لمعادلة التاليةلوإناث مضروبا في المائة، وذلك وفقاً 

  

  

وما تجدر اإلشارة إليه أن نتائج هذه المعادلة ومخرجاتها تتأثر بعاملين أساسـيين،  

يتعلق األول بتحديد العمر الزمني المسموح به رسمياً لدخول قوة العمل، أما العامل الثاني 

   .)1(فيتعلق بتحديد فترة االنقطاع عن العمل والتي يعد بموجبها الفرد عاطال عن العمل 

تقاس البطالة للعمال المتعطلين نسبة للسكان، وفي دول أخرى يسـتخرج   وفي دول أخرى

المعدل بالنسبة للقوى العاملة، وفي أغلب الدول النامية يقاس حجم البطالة عـن طريـق   

المطلقة أو تنسب الزيادة إلى حجم البطالة الكلي نتيجة عدم تـوافر اإلحصـاءات    األرقام

  .الدقيقة عن السكان والقوى العاملة

وفي بعض الدول يحسب معدل البطالة على أساس الجنس أو على أساس الريف و 

   .العرقالحضر أو على أساس العمر أو على أساس 
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عـن األداء  إن الهدف األساسي من قياس البطالة هو الحصـول علـى مؤشـر شـامل     

أن فرص العمل محدودة  يعنياالقتصادي و أوضاع العمل ذلك أن ارتفاع مستوى البطالة 

  .أن كثيراً من الناس ال يجدون عمالًو

كما أن حساب معدل البطالة ينطوي على فائدة في دراسة تركيب السكان العاطلين، 

اهتماماً خاصاً من المجتمع، كالعاطلين لمدة طويلـة  لقى وفي تحديد الفئات الفرعية التي ت

رات متكررة مـن  وأرباب األسر العاطلين والشباب العاطلين واألشخاص الذين يمرون بفت

  .)1(البطالة والعاملين في بعض الصناعات والمهن المهددة بالتوقف

الوقوف على حجم مشكلة البطالة و أبعادها ينبغي أن تكون هناك قاعدة ومنه فان 

من حيث عدد أعدادهم وأماكن إقامتهم و المهن , معلومات تفصيلية و دقيقة عن المتعطلين

خ و ـال.... عليمهم و جنسهم وسبب تعطلهم و مدة بطالتهمالتي يزاولونها و أعمارهم و ت

الحقيقة إن توافرت هذه البيانات و كانت دقيقة و حديثة هي من األهمية بمكان ألنه على 

وهو أحد المؤشرات , ضوئها يحسب معدل البطالة على مستوى االقتصاد  القومي 

يمكن  التنموية و تقييم فعاليتها فال االقتصادية الكلية ذات الداللة البالغة في رسم السياسات

  .عالج البطالة ما لم يكن هناك تطور حقيقي 

 :العالمالتشغيل والبطـالة في  -5

  :في مجمـوعة الدول الصناعية بطالةالالتوظيف و

في أوربا يظل نصف العاطلين بال عمل لمدة سنة أو أكثر، فـي حـين أنـه فـي     

فقط من العاطلين في حالة تعطل لمـدة سـنة أو   % 10الواليات المتحدة األمريكية يظل 

، وكـذلك  1973-1960حافظت أمريكا على معدالت نمو التوظف خالل الفتـرة  ، أكثر

، على عكس كل من كندا واليابان اللتين تعثرتا فـي الفتـرة   1990-1973خالل الفترة 

  .األخيرة

                                                             
السكان الناشطين اقتصـادياً والعمالـة   مسوح :  آسيا بيمنظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية واالجتماعية، لغر  -)1(

  .966، ص1996وطرائقها،  وحمنظمة العمل الدولية عن مفاهيم المس من مقدمدليل  ،والبطالة والعمالة الناقصة
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رتفع قليالً في الفترة أما بالنسبة ألوربا فإن معدل نمو التوظف منخفض بها للغاية ا

، وبحلول التسعينات فإن معدالت التغيير السنوية في التوظف قد اتجهـت  1990 -1973

فلقد أصبح معدل نمو التوظف فعلياً مساوياً للصفر،   لالنخفاض في كل أوربا، عدا فرنسا

  .وكذلك انخفض في إيطاليا

متوسط األوروبي الضعيف، أما في فرنسا وانجلترا فلقد ارتفع معدل التوظف عن ال

 4فهو يمثل %) 1.3( 2000-1999وبرغم كون معدل نمو التوظف في أمريكا في الفترة 

أمثال معدل النمو في أوربا واليابان، كما أنَّه قد اقترب كثيراً من ذلك المحقق في كنـدا،  

والتـي   ويرجع االختالف الكبير بين كل من أوربا إلى ما يسمى بماكينة العمل األمريكية،

، وهكـذا   USA( Employment Miracle(يطلق عليها أحياناً معجزة التوظف األمريكيـة  

أصبحت أمريكا متفوقة على الدول الصناعية األخرى فنسبة العمالـة أو التوظـف إلـى    

توضح كيف تنمو الوظائف في بلد ما مع زيادة السكان الـذين  ) معدالت التوظف(السكان 

يكا ينمو التوظف بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في السن هم في سن العمل، ففي أمر

  .)1( العمل وكذلك كندا

النظرة العامة لوضع البطالة في أمريكا مع دول أوروبا يشـير إلـى أن   ومنه فان 

معدل البطالة خالل فترة الستينات يعتبر مرتفعاً نسبياً في كل من أمريكا وكندا ومنخفضـاً  

واليابان، وفي بداية التسعينات أدى الركود االقتصادي إلـى زيـادة   جداً في كل من أوربا 

حدة البطالة في كل الدول تحت االختبار ما عدا اليابان، وانخفضت المعدالت في أمريكا، 

كان متوسـط معـدل    2000كندا وأوربا ولكن االنخفاض األوروبي كان أبطأ، وفي عام 

  .البيع واألقل في أمريكاالبطالة في أوربا األعلى بين مجموعة الدول 

حيث معدالت الفقر تتزايد في كل من الهند وباكسـتان مـع   : في جنوب آسياأما  

تزايد االنكماش وتزايد معدالت البطالة الصريحة، حيث وصل عدد السكان تحت خط الفقر 

مليون نسمة، وفي سـيريالنكا انخفضـت معـدالت     20في السنوات العشر الماضية إلى 

  .فة عامة، إالَّ أن معدالتها أكثر ارتفاعاً بالنسبة للشباب المتعلمالبطالة بص
                                                             

 .9ص  مرجع سابق، :زكى رمزي  -) 1 (
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، تعافت جمهورية كوريا بسرعة  1997على الرغم من شدة األزمة التي بدأت  أما في آسيا

بعدما نجحت في خفض معدل البطالة والحد من الفقر، كما نجحت في خفـض معـدالت   

، وقـد   2002بحلول عـام   % 3.3إلى  % 7مسجال  1998البطالة الذي بلغ ذروته في 

بعد أن بلغ ذروته خالل األزمة   % 5تمكنت الجمهورية أيضا من خفض معدل الفقر إلى

الذي سجله في الفترة ما قبل األزمة ، كـذلك اسـتطاعت    % 10فبات  مادون ) % 20(

  .جمهورية كوريا تحقيق توازن في ميزانياتها ضامنة فائضها بعد األزمة

 ةجمهورية كوريا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أولوياتهـا معتبـر  كما جعلت 

كما أنها نجحت في تنفيذ برامج التشغيل المؤقتة حيـث وفـرت هـذه    ، إياها محرك النمو

 1.7من سكان البلد البالغ عدد البطالين عن العمل بيـنهم    % 70البرامج العمل لحوالي 

التحسينات في خدمات التوظيـف ضـمن خطـط    مليون فرد وتم وضع تدابير التدريب و

  .االنتعاش

كما قامت كوريا خالل األزمة بتوسيع نظام التأمين ضد البطالة الذي كان يشمل الشركات 

الكبيرة التي يتعدى أفرادها الثالثين فقط، أما الخطة الجديدة فشملت كافة أمـاكن العمـل   

ل المؤقتين، وارتفع تمويل التـأمين  وجميع العاملين ذوي الدوام الكامل أو الجزئي والعما

، كلية عاد ليـنخفض   1999من إجمالي الناتج المحلي في العام  % 1.5ضد البطالة إلى 

  .2000من إجمالي الناتج المحلي بعد العام  % 0.3بنسبة 

وبهذا شكلت سياسات كوريا مثل إعانات البطالة األشغال العامة، باإلضـافة إلـى تقـديم    

  . ت الصغيرة والمتوسطة الحجم، و الحوار االجتماعيالمساعدة للمؤسسا

  المقترحات األساسية لمنظمة العمل الدولية لفرص العمل االستجابة لالزمة العالمية 

وبالنسبة للصين فإن إعادة هيكلة المؤسسات العامة أدت إلى انخفاض معدالت التوظيـف  

  .مع بداية التسعينات %16مقابل  %13إلى 

في النصف األخير من التسعينات مع  %10تينية يصل متوسط البطالة إلى وفي أمريكا الال
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  .2000تحسن طفيف في عام و شهدت ثبات أو انخفاض في األجور 

ـ  تايالندوتسود أعلى معدالت البطالة في دول الكاريبي إال أن دوالً مثل   ووتوبا ج

والبهاما قد شهدت انخفاضاً في معدالت البطالة وذلك لتزايد األعداد العاملة في  وباربادوس

  .القطاع غير الرسمي

، وفي ناميبيا بينما وصل إلى %19.5الجنوبية فقد سجل معدل البطالة  إفريقياوفي 

  .في ليسوتو% 42، وإفريقيافي جنوب  23.3%

  :البطـالة في البـلدان العربيـةالتشغيل و  -5

بحت البطالة اآلن وفي مختلف دول العالم المشكلة األولى، فهناك ما يقارب لقد أص

  .مليار عاطل موزعين على مختلف أنحاء العالم

والمالحظ أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف عن بطالة عالم ما بعد الحرب 

من حركة الدورة االقتصادية  االعالمية الثانية، ففي وضع الدول المتقدمة كانت البطالة جزء

، أما اآلن فقـد أصـبحت   )أي أنها تظهر في مرحلة الركود وتختفي في مرحلة االنتعاش(

البطالـة  فمشـكلة  البطالة مشكلة هيكلية، فبالرغم من تحقيق االنتعاش والنمو االقتصادي 

  .تتفاقم سنة بعد أخرى، خاصة في البالد النامية مع استمرار فشل جهود التنمية

حيث وضح تقرير لمنظمة العمل الدولية أن البطالة بين الشباب سجل أعلى مستوى لها في 

من الشباب في العالم تتراوح أعمارهم بين  %13أضاف أن أزيد من  و، 2010العالم في 

مليون من الشـباب فـي    81.2هذه النسبة تعنى أن  وعاما يعانون من البطالة،  24 -15

عندما بدأت 2007مليون منذ 708ارتفع عدد البطالين بمقدار  وقد، سن العمل بدون عمل

  . )1( 2009األزمة المالية العالمية وحتى نهاية

                                                             
 .8ص ،2004 ،93األزمة المالية مازال تلقى بظاللها على البطالة، مجلة العمل العربي، العدد: الهام على غسال -)1(
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المنطقة العربية تواجه أسوأ بطالة بين مناطق العالم، حيث تبلغ نحو أربعـة أضـعاف   و

معدالت البطالة في دول شرق آسيا وثالثة أضعاف المعدل في دول جنوب آسيا، وضعف 

  .المتوسط العالمي

مقارنـة  % 12.2نحو  2003فقد بلغت نسبة البطالة الكلية في الدول العربية عام 

فـي  % 6.3في جنوب آسيا، %  4.8في شرق آسيا،% 3.3متوسط عالمي، % 6.2بنحو 

في % 10.9في أمريكا الالتينية و % 80في الدول الصناعية، % 6.8جنوب شرق آسيا، 

  .إفريقيا جنوب الصحراء

م جدو ومي  ): 6(ل رق ـج الق ـو النات ـدل نم ة ومع ة للبطال ب المئوی ف ب) 2003(النس مختل

  :العالممناطق 

  المنطقة       

  اتالبیـان

ط  متوس
  العالم

ادیات  اقتص
  صناعیة

اد  اقتص
  التحول

رق   ش
  آسیا

رق .ج ش
  آسیا

وب  جن
  آسیا

ا  أمریك
ة  الالتینی
  والكاریبي

رق  الش
ط   األوس

مال  وش
  إفریقیا

  إفریقیا

وب  جن
  ءالصحرا

ة  بطال

  كلیة

  10.9  12.2  8.0  1.8  6.3  3.3  9.2  8.6  6.2  إجمالي

  11.8  10.6  6.7  4.3  5.9  3.7  9.2  6.7  6.1  ذكور

  9.6  16.5  10.1  6.2  9.6  2.7  9.2  7.0  6.4  إناث

ة  بطال

  شباب

  21.6  25.6  16.6  13.9  16.4  7.0  18.6  13.4  14.4  إجمالي

  23.1  22.7  14.0  13.0  15.6  8.1  18.1  14.1  14.5  ذكور

  18.4  31.7  20.8  15.9  17.6  5.8  19.2  12.5  14.2  إناث

  معدل النمو

  الناتج القومي

2003 (%)  

23  
  أمریكا1.8

  أوربا1.5
4.1  

7.0  

-7.1  
4.1  5.1  1.6  4.4  3.6  

  2004منظمة العمل الدولیة : المصـدر
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العالم بنسبة تفوق من خالل الجدول يتبين أن بطالة الشباب العربي هي األعلى في 

، %14.4، بينما يقف متوسـط العـالم مـن حـد     %)25.6(عاطال بين كل أربعة شباب 

  .في شرق آسيا% 70وتتراوح النسبة بين 

 نسب  عارتفاإن   البطالة تعود أساساً إلى فترة ما قبل اإلصالح الهيكلي، غيـر أن

  .الوضع من خالل موجة التسريحات الناتجة عن تطبيق الخوصصة هذا األخير قد فاقم

أي  )1( %84.2أن النسبة الكبرى من البطالة غير اإلرادية بما يمثل أيضا المالحظ 

أي األفـراد  % 15.5أما البطالة االختيارية تمثل نسبة ألسباب خارجة عن إرادة البطال ،

تطبيق برامج اإلصالح زادت نسبة البطالة ترك العمل بمحض إرادتهم، ومع  االذين فضلو

 الجـدول  يوضحهاإلجبارية نتيجة لطبيعة التوجه االنكماشي والحد من التوظيف، وهذا ما 

  1998يوضح أسباب البطالة في الجزائر سنة  )7(رقم  جدول:  التالي

باب  أس
  البطالة

ة  نھای
  األشغال

د   ة عق نھای
  العمل

 یحرسالت
  الفردي

ح یرسالت
  الجماعي

اط   ة نش نھای
  المؤسسة

االت  ح
  االستقالة

ب  النس
  المئـویة

14.8  23.3  14.2  10.6  21.3  15.5  

 ONS/Rapport sur la situation économique et social.1998. P48: المصـدر

وكان من الطبيعي أن يصاحب هذه الزيادة أعداد من العاطلين فنمو االقتصاد غير 

يحمله من مخاطر ظهور ما يسمى بالعاملين الفقراء، وهـم  الرسمي في الدول النامية بما 

األفراد الذين يعملون بالفعل ولكن دخولهم ال تصل إلى الحد الذي يرفعهم وعائالتهم فوق 

  .خط الفقر

  .)2(مليون على مستوى العلم  550وتقدر منظمة العمل الدولية عدد العاملين الفقراء بنحو 

  

                                                             
  ) .7(تم الحصول عليه من خالل مجموع البيانات الموجودة في الجدول رقم )  % 84.2( المجموع  -) 1(
 .1، ص 2004، تقرير اتجاهات العمالة 2004منظمة العمل الدولية  -) 2 (
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  :لبطالة في الوطن العربي ايوضح نسبة ) 8(م جدول رق

  السنة
  )ملیـون(بطالـة الشباب   )ملیون(البطالـة الكلیـة 

  إناث  ذكور  إجمالي  إناث  ذكور  إجمالي

1993  14.05  82.3  58.3  69.5  41.2  28.3  

2003  185.9  108.1  77.8  88.2  52.4  35.8  

  .1، ص )1(جدول رقم ، 2004، تقرير اتجاهات العمالة 2004منظمة العمل الدولية : المصدر

وإذا ما استمر عدد العاملين الفقراء على ما هو عليه فإن ذلك يعتبر مؤشراً على احتمـال  

  .طبقاً ألهداف األلفية الجديدة% 50بنسبة  2015فشل جهود تخفيض أعداد الفقراء حتى 

  : البطالة وسياسـة التشغيـل في الجـزائـر -7

يتجزأ من سياسات التنمية ،على اعتبار انه ال لقد كانت سياسات التشغيل جزءا ال 

يمكن االهتمام بالجوانب المادية دون الجوانب البشرية بحكم أن الهدف األخير من التنمية 

وفير فرص تهو توفير القدر الكافي من مستوى العيش الكريم للمواطن وال يتأتى هذا إال ب

البرامج والخطـط التـي تتكفـل    العمل لكل القادرين على العمل و الباحثين عنه ووضع 

  .بالقادمين الجدد إلى سوق العمل

غير انه من الصعب استعراض مختلف األبعاد و األهداف الرئيسية لسياسات التشغيل التي 
تم انتهاجها خالل الفترات السابقة و التي كانت تحكمها عوامل تختلف عـن العوامـل و   
الظروف الحالية بغض النظر عن نجاحها أو فشلها ، وما يمكن قوله أن سياسة التشـغيل  

يتعلق بالجانب التنظيمـي   اهو اجتماعي ومنها االقتصادي ومنها مالها أبعاد متعددة منها م
و الهيكلي ، أما عن الجانب االجتماعي فيهتم بضرورة القضاء علـى اآلثـار و اآلفـات    
االجتماعية الناتجة عن مشكلة البطالة ويكون ذلك بالتركيز أكثر على فئة الشباب خاصـة  

دي يركز على ضـرورة اسـتثمار الطاقـات    أما البعد االقتصا، ذوي المؤهالت الجامعية
البشرية خاصة المؤهلة منها باعتبارها ثروة اقتصادية  ويتم ذلك من خالل توظيفها فـي  
مختلف القطاعات بما يسمح بإحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى تطوير 

  تنظيمي و الهيكلي أما فيما يخص البعد ال، أنماط اإلنتاج وتحسين النوعية والمردودية
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  :اـلسياسة التشغيل فإنها تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف منه

الوصول إلى تنظيم أحسن لسوق العمل و بالتالي رفـع مسـتوى عـروض العمـل      -
  ومحاولة إيجاد توازن بين العرض والطلب على العمل 

إلـى  تكييف الطلب على التشغيل مع حاجيات السوق من اجل الوصـول التـدريجي    -

  .تحقيق التوافق بين مخرجات التكوين و سوق العمل

  .دعم االستثمار في القطاع االقتصادي من اجل إنشاء مناصب شغل دائمة -

  .ترقية التكوين المؤهل و اليد العاملة المؤهلة حسب حاجيات السوق  -

  :تطور التشغيل والبطالة في الجزائر - 

لراهنة البد من المرور سريعا حـول  قبل الحديث عن التشغيل في الجزائر في المرحلة ا

 والمرحلة التي تلتها التطور الذي شهده الوضع منذ الفترة االستعمارية إلى فترة االستقالل 

وتأثر سياسة التشغيل بالتغيرات سواء الداخلية منها أو الخارجية باإلضافة إلـى مختلـف   

  .التوجهات السياسية التي مرت بها البالد

  :االستعمار وضع البطالة في فترة

على مستوى بنـاء  )  1939 – 1929( انعكست األزمة الرأسمالية العالمية بين السنوات 

علـى الطبقـة العاملـة نتيجـة      االمجتمع الجزائري وكان الركود االقتصادي أشد تأثير

النخفاض كمية اإلنتاج من جهة باإلضافة إلى إشهار بعض الوحدات الصناعية إفالسـها  

ألف عاطل خـالل السـنوات    40وصل عدد العاطلين إلى حوالي من جهة أخرى حيث 

وأمام تزايد معدالت النمو السكاني المرتكزة خاصة في المـدن ارتفـع    األولى من األزمة

  إلى  ويعود ارتفاع عدد العاطلين في هذه الفترة، ألف عاطل 70عدد العاطلين إلى حوالي 

   :)1(عاملين

                                                             
   بين عاميتكون التخلف في الجزائر، محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر : عبد اللطيف بن اشنهو  -) 1 (

 .332 – 331، ص ص 1989الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  ةالشرك, األساتذةنخبة من /ت)  1962 -1980(   
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الرأسمالي الفرنسي بالبحث عن الشروط المناسبة لتحقيق اهتمام االقتصاد في  مثلتاألول ي

أعلى معدالت الربح داخل المشروعات اإلنتاجية وذلك على حساب العنصر البشري الذي 

  .ظل يعاني من الفقر والحرمان

أما العامل الثاني فهو مكمل للعامل األول حيث أدى توجه الرأسماليين إلى تغييـر نمـط   

إلى تفاقم مشكلة البطالة، التي وصلت إلى حوالي مليـون عاطـل    اإلنتاج واستخدام اآللة

األمر الذي دفع الجزائريين للهجرة إلى فرنسا للبحث عن فـرص  ، )1( 1954خالل عام 

الصناعية  الرأسماليةلقد عملت و  عمل داخل تنظيمات العمل الرأسمالية مقابل اجر بسيط

على تدعيم الفوارق الطبقية بين مختلف فئات المجتمع الجزائري الذي تجلى مـن خـالل   

التميز العنصري الذي فرض على العمالة المحلية التي حرمت من االمتيازات التي تتمتع 

بها غيرها من العمالة الوافدة من فرنسا من حيث تحديد ساعات العمل ومعدالت األجـور  

   .)2( .الخ... 

  :االستقالل مباشرة بعدمرحلة 

في فترة بعد االستقالل تأزم الوضع االقتصادي أكثر بعد الرحيل المفاجئ ألغلبية مـالكي  

المصانع والوحدات الصناعية الصغيرة مما أدى إلى تعطيل معظم هذه الوحدات اإلنتاجية، 

والحفاظ عليها، وهذا ما الذي حتم على العمال الجزائريين مهمة تسيير هذه الوحدات األمر 

" يعرف بالتسيير الذاتي الذي يعرفه محمد السويدي في ضوء التجربة الجزائريـة بأنـه   

تسيير العمال الديمقراطي للمنشآت والمستثمرات التي هجرها األوربيـون أو التـي تـم    

  .)3( تأميمها

                                                             
) 1 (-      Hani Ahmed : la colonisation. Agraire et le sous développement en Algérie, editneen   

                                                                                                   S.U.E D / Alger, 1981, p 79. 

  قسنطينة،    ،علم و دارسة التغير التنظيمي في المؤسسات الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية :يوسف سعدون  -) 2 (

 .4-3 ص ص، 2005، الجزائر        

  مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغير في المجتمع  :محمد السويدي   -) 3 (

 .122 –121ص  ،  ص1990ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،الجزائري المعاصر       
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  :ىـعلويقوم التسيير الداخلي 

  .اإلنتاجية في إطار الخطة العامةتحقيق االستقالل االقتصادي للوحدة  -

 .لعمال بعد اقتطاع الحصة المقررة للدولةلتحقيق االستقالل اإلداري للوحدة اإلنتاجية  -

وقد تكون القطاع الصناعي المسير ذاتيا من مؤسسات صغيرة الحجم قدر عـددها سـنة   

   .)1( عامل 300وحدة بلغ عدد العمال بها حوالي  330بحوالي  1964

اجتمـاعي اقتصـادي العديـد مـن      التسيير الذاتي الصناعي باعتباره تنظيمقد تضمن و

التناقضات خاصة فيما يتعلق بشكل ممارسة السلطة والتسيير التي منحت للعمال وحريـة  

  .التصرف ، غير أن الواقع يكشف الخضوع  المباشر والغير مباشر للسلطة المركزية

االجتماعي لمبدأ التسيير الذاتي الصناعي مع أما المشكل الثاني فيعبر عن تناقض المفهوم 

إستراتيجية سلطة الدولة التي تهدف إلى إقامة قطاع اقتصادي وطني عن طريـق ضـم   

   .)2( إلغائه تدريجيا في أواخر الستينات الذاتي ثموحدات التسيير 

  لقد كشفت الوقائع التاريخية سيطرة الطبقة البرجوازية على تسيير هذه الوحدات وخضوع 

  .)3(العمال للقوانين الصادرة عنها 

تدهور الوضعية  الفعليـة للتسـيير   شهدت )  1971 – 1965( الفترة الممتدة ما بين  أما

والمالحظ أن التوسع في قطاع الدولة على حساب القطاعات األخرى كـان  ، )4(الذاتي   

  .المحروقات بفعل حركة التأميمات المتتالية، خاصة في قطاع الصناعات الثقيلة وقطاع

 ميدان التشغيل يعاني من مشاكل حادة أهمها البطالة بأنواعهـا المختلفـة،   كانعموما فقد 

  اقـميث (ها ـمن السكان العاملين في% 70إلى % 65وبسيطرة العمل الزراعي بنسبة 

                                                             
 .6ص ، نفس المرجع :يوسف سعدون -) 1 (

 .166-165ص ص  ،1985عالقات العمل في الدولة العربية، دار النهضة العربية، بيروت،  :بدويأحمد زكي  -) 2 (

 .9ص  ،سابق مرجع:  يوسف سعدون -) 3 (

 .10ص  ،رجعمنفس ال -) 4 (
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فإن التشغيل في القطاع الثانوي يعد ضعيفاً جـداً   1966وحسب إحصاء ، )88الجزائر،  

  :بالنسبة للسكان النشيطين موزعين على، %)15.9(

 %.3.01المناجم   -

 %.18.62الصناعة الغذائية  -

 %.38.57الصناعة التحويلية  -

 %.14.65الصناعة المعدنية  -

 %.25.15: البناء -

   .)1( وهذه الفروع الصناعية ضعيفة ال يمكنها امتصاص البطالة بأنواعها المختلفة

فنتيجة لهذه األوضاع جاءت محاوالت للنهوض بعملية التنمية بصـفة عامـة، وبقطـاع    

إجراء إحصاء وطني شامل سـنة  في التشغيل بصفة خاصة تمثلت هذه اإلجراءات أساساً 

الذي أعطى المعالم األساسية لعملية التخطيط وإجراء تأميمات للموارد الطبيعيـة   1966

اإلجراءات قاعـدة انطـالق المخططـات     شكلت هذهحيث ، )المصرفي(والجهاز المالي 

حيث تم االعتماد على تطـوير اإلنتـاج فـي القطـاعين      1970التنموية ابتداء من سنة 

  :التالي الزراعي والصناعي، وهذا ما يوضحه الجدول

  الصناعي والزراعي في الجزائر اإلنتاجيوضح تطور  )9( الجدول رقم

  اإلنتاج الزراعيتطور   تطور اإلنتاج الزراعي    السنة

  مليار دج 2.5  مليار دج 1.9  1963

  مليار دج 2.5  مليار دح 3.1  1971

  دار الحداثة  تاريخ الجزائر الحديث، دراسة سوسيولوجية فيصل عباس مراجعة خليل أحمد،: عبد القادر جغلول :المصدر

  .182، صبيروت ،للطباعة والنشر     

                                                             
  ، ص 2001اليد العاملة الريفية في الصناعة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : محمد بومخلوف -) 1 (

       180 . 
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األولوية أعطيت للصناعة بعد الفترة األولى من فالمالحظ من خالل المعطيات أن 

  .االستقالل، مما يعني إيجاد اآلليات الدافعة إلى حراك عمالي

  :التصنيع والتشغيل

تحدث المزيد من  أنالن الصناعة كان عليها  كالبطالة لم يتحقق، ذلإن هدف القضاء على 

مناصب الشغل لإلسهام في حل مشكلة البطالة، السؤال المطروح مـا اإلسـهام الفعلـي    

  .للصناعة في هذا المجال؟

إن نتائج التشغيل الذي أحدثته الصناعة يقل عن التوقعات المنتظرة بل واألهداف المحددة 

ستثمارات المرصدة لـه  مقارنة مع اآلمال الكبيرة التي كانت معلقة عليها بحكم ضخامة اال

مـد علـى   تفاالختيـار المع ، ها وبحكم التحفيز المنتظر منهلوبحكم األولوية التي منحت 

مباشرة على حجم  اقد أفرز آثار) استيراد المصانع المجهزة ( التكنولوجيا المتطورة جدا 

   .)1(التشغيل في اتجاه االنخفاض

ضافة إلى تشييد وحدات صناعية على كما أدى إلى نزوح ريفي قوي ضخم من المدن، باإل

  .أراضي فالحية صالحة للزراعة

يرتبط أساساً بالمؤشـرات االقتصـادية وبمـدى    عموما إن نجاح سياسة التشغيل  

تحسنها خاصة معدل نمو اإلنتاج مقارنة بحجم االستثمارات، حيث أن الجزائـر ركـزت   

واحتلـت المحروقـات فيهـا    على هذين الجانبين، حيث أعطت األولوية لقطاع الصناعة 

النصيب األكبر، غير أن الخطأ األكبر الذي وقعت فيه الدولة إهمالها لوضع سياسة تنموية 

واضحة لتسيير هذا القطاع، الشيء الذي كان له األثر السلبي على مسـتوى القطاعـات   

  .حالياألخرى، وبالتالي كانت له انعكاساته السلبية على االقتصاد الوطني إلى يومنا ال

المراحل التاريخية التي مـرت بهـا وضـعية     باقيوهذا ما سنالحظه من خالل 

التشغيل وعالقتها بالسياسة التنموية المتبعة، مع التركيز أكثر وبشيء من التفصيل علـى  
                                                             

  ، 2األزهر بوغنبوز، ج :ت ،)التشغيل، الصناعة والتنمية ( محاوالت في التحليل االجتماعي، : سفير ناجي  -)1(

 .574ص ، 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،      
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فترة لما بعد تطبيق اإلصالحات  والتطرق إلى سياسة التشغيل التي اتبعتها الدولة في هذه 

  .ة البطالةالفترة للتخفيف من حد

  :البطالة في مرحلة المخططات

 علينا اآلن دراسة مخططـات التنميـة    في الجزائر إتماما لدراسة مشكلة البطالة والتشغيل

حيث أن التقريرين العامين للمخططين الرباعيين وما تضمنته من سياسة خاصة بالتشغيل 

الـوطني وهمـا يغطيـان     األول والثاني اللذين يشكالن في الواقع انطالقة فعلية للتخطيط

  .1977 -1974، والفترة الثانية من 1973إلى غاية  1970المرحلتين التاليتين من 

حيث ينص التقرير العام للمخطط الرباعي األول أن الهدف األساسي إلستراتيجية التنميـة  

الطويلة المدى المختارة يرمي أساسا إلى القضاء الجذري على البطالـة والـنقص فـي    

 1970الهدف الذي كان مقررا أنه ابتداء مـن   أنكما   بواسطة التصنيع الحقيقيالتشغيل 

النمو اإلجمـالي السـنوي    ىساوتسيتم القضاء نهائيا على النقص في التشغيل، على أن ي

لقوى العمل مع مناصب الشغل الجديدة وذلك من خالل تطوير الصناعات والنشاطات ذات 

  .العالقة بالتصنيع داخل المدن

 120.000التـي تشـغل حاليـا     ةأن تنمية الصناع" واألهداف الكمية للتشغيل تتمثل في 

من مناصب الشـغل الجديـدة    %40شخص يجب أن توفر خالل العشر السنوات المقبلة 

   .)1(" الضرورية خارج قطاع الفالحة 

فقد تم التركيز أكثر على مسالة التشغيل )  1977 – 1974( أما المخطط الرباعي الثاني 

وذكر بأن الهدف األول من سياسة التنمية  سياسة التشغيلبمن خالل تخصيص قسم خاص 

   .)2(اجل رفع مستوى معيشة السكان  هو توسيع التشغيل من

                                                             
 .44ص ,نقال عن سفير ناجى ،من النص الفرنسي  153التقرير العام، ص  ) 1973–1970(المخطط الرباعي  -) 1 (

  ص ، نقال عن سفير ناجى ،من النص بالفرنسية 61التقرير العام ص )  1977 -1973( المخطط الرباعي الثاني  -) 2 (

      44. 



 

246 

 و البطالة ةـويـة التنمـالسياس ...................................:.................. الرابعالفصــل 

ويركز هذا المخطط على دور الصناعة في إحداث مناصب الشغل عـن طريـق تنميـة    

المرحلـة  هذه إلنتاج الصناعي، فالهدف الموكل للصناعة في النمو المزمع للشغل خالل ا

  .% 7.7منصب، أي بزيادة سنوية متوسطة تساوي  85000يصل إلى 

أن " ويذكر التقرير أن هذا المخطط يمثل امتداد للمراحل األخرى على أن الهـدف منـه   

شغل باالعتماد على القطاعـات  أكثر من مليون منصب   1980يحدث من اآلن حتى سنة 

وضمان القضاء في  ذات الحيوية على المدى الطويل كالصناعات التكاملية واالستهالكية،

   .)1(" نفس الوقت على األسباب االقتصادية البنيوية للبطالة ونقص التشغيل 

  :المرحـلة األولـى ما قبـل اإلصالحـات

على تطبيق سياسة تتمحـور حـول    عملت إستراتيجية التنمية الشاملة في الجزائر

  .مشكلة البطالة والتي كانت وال تزال التحدي األساسي للمجتمع الجزائري

إشكالية التشغيل حول قضية البطالـة التـي    تمحورتمر معنا االستقالل كما فبعد 

انعكست على وضعية سوق العمل من خالل الحجم العام لطلب العمل، وكانت نسب تغطية 

سـنة  %) 31.91(، و 1974، سـنة  %)35.17(روض العمل حـوالي  طلبات العمل بع

، وكانت هذه المناصب في قطـاع البنـاء واألشـغال    1973سنة %) 30.95(، و 1972

   .)2(العمومية

، أي منـذ   1967إن التطور الذي سجله قطاع التشغيل كان واضحاً منـذ سـنة   

الذي بـدأ بمتوسـط    الشروع في تطبيق نظام المخططات وذلك بفضل الحجم االستثماري

ثم إلى )  73-70(مليار دينار جزائري من خالل المخطط الرباعي األول  3سنوي نحو 

مليار دج خالل المخطط الخماسي  70، وإلى 1979و  1978مليار دج لكل من سنة  52

  .89-85مليار دج خالل المخطط الخماسي الثاني  74، وإلى 84-80األول 

                                                             
 .45نقال عن سفير ناجى، ص  57صالتقرير العام )  77-73 (المخطط الرباعي -) 1 (

 .41ص ،  1982التشغيل في الجزائر، الواقع واآلفاق، الجزائر  :مجلة الجزائر للعمل -) 2 (
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قة بسياسة التشغيل والتي تبرز في زيادة عدد المشتغلين هذه النتائج الرقمية لها عال

 4ثم إلى أكثـر    1977مليون عامل سنة  2.65مليون عامل إلى  1.75من  1967عام 

  .1987مليون سنة 

إن المتوسط السنوي لعدد مناصب الشغل تم بفضل التيارات االستثمارية المرتفعـة  

منصب عمل بينمـا كـان    114.500خالل الفترات التي سبق ذكرها والتي وصلت إلى 

   .)1(مليار دج  42.2المتوسط السنوي لحجم استثمار نحو 

  :فتميزت بمجموعة من الخصائص منها) 1980-1972(أما المرحلة الممتدة من  -

 .تكوين الجماعات العمالية على مستوى الوحدات الصناعية  -

ببعض الوظائف التي كانت من إعطاء المؤسسات الدور في تسيير اليد العاملة والتكفل  -

اختصاصات الدولة من هذه الوظائف النقل والخدمات المتعلقـة بالصـحة والسـكن    

 .والتعاونيات االستهالكية

) 1973 -1971(طلباً مقارنة مع الفترة  123.330انخفاض طلبات العمل الذي سجل  -

 .طلب عمل 228.233التي كانت 

ل وكان يشمل أساساً علـى مناصـب   استقرار في عرض العمل حسب مصالح التشغي -

  .)2(العمل التي تتطلبها بعض القطاعات مثل قطاع البناء واألشغال العمومية

التغير الجذري في استخدام قوة العمل وذلك نتيجة انتقال المنتجين في مجال الفالحـة   -

إلى مراكز التصنيع في المدن، وذلك نتيجة التطور الصناعي بالمقارنة مـع الوضـع   

 .حيالفال

شهدت هذه الفترة أزمة تشغيل والتي مست خاصة ) 1990-1980(أما الفتـرة ما بيـن 

  .فئة الشباب الذين تضرروا كثيراً بحكم إعطاء األولوية لذوي التأهيل والخبرة التكوينية

                                                             
 .257 صمرجع سابق،  :حسن بهلول -) 1 (
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وفي الجزائر تميزت فترة الثمانينات بتقلص سوق العمل، ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلـى  

  .خططات الخماسيةفترتين حسب الم

  ):1984-1980(الفتـرة األولى 

حيث سعى برنامج المخطط الخماسي األول إلى وضع أهداف تطـور مـن مسـتوى    

ذلك مـن   وبدى  إنتاجية العمل ومواصلة توفير مناصب الشغل وذلك تلبية للطلب المتزايد

خالل الدور المتزايد للدولة في تنظيم سوق العمل من خالل مجموعة من اإلجراءات التي 

تهدف أوالً إلى تقليص ظواهر عدم استقرار اليد العاملة وذلك بتوحيد الممارسات األجرية 

  .عن طريق استخدام نسق لترقيم مناصب العمل في إطار القانون األساسي للعمل

معدالً سنوياً لطلبات العمـل  ) 1984-1981(الح التشغيل الفترة وعليه فقد سجلت مص

   .)1(عرض 149046ومعدل سنوي لعروض العمل قدره  طلب 157943قدره 

   )1984-1980(نسبة تحقيق البرامج االقتصادية مختلف المجاالت ) 10(جدول رقم

  المحــقق  المتوقـع  القطــاع

  %6.8  185.000  الصناعة

  %31  218000  البناء 

  %39.20  410.000  والتجارة ل، النقالخدمات

  %82.2  230.000  اإلدارات

  )1984-1980(تقرير تنفيذ المخطط األول : المصدر

المالحظ أن تدخل الدولة يظهر من خالل قطاع اإلدارة التي احتلت المرتبـة األولـى   

والتكـوين  منصب شغل جديد أغلبها في قطاع التربية والتعليم  230.000بإضافة حوالي 

  .سنوياُ% 32المهني والصحة العمومية، وهذا راجع إلى تزايد السكان الذي قدر بـ

منصب عمل، وهذا راجع  218.000ثم يأتي قطاع البناء واألشغال العمومية بما قيمته 

إلى األولوية التي منحت لقطاع السكن من أجل انجاز ما تبقـى مـن برنـامج المخطـط     
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إنجاز السكنات االجتماعية المبرمجة ضمن المخطط الخماسي،  الرباعي وتحقيق التأخر في

 125000إيجـاد مناصـب الشـغل     فـي أما القطاع الصناعي لم يساهم إال بوتيرة قليلة 

منصب، وذلك بسبب األزمة االقتصادية من جهة واالنخفاض التدريجي ألسعار النفط في 

  .األسواق العالمية، كما ساهمت إعادة الهيكلة في ذلك

منصب عمل و  9000أما القطاع الفالحي فرغم إعادة هيكلته إالَّ أنَّه فقد ما يقارب من 

ذلك بسبب انخفاض مرد ودية األراضي باإلضافة إلى الجفـاف وانخفـاض المسـتوى    

  .المعيشي للفالحين مقارنة بعمال القطاعات األخرى

  ):1988-1985(المخــطط الخماسي الثـاني 

ذه الفترة زيادة نسب البطالة التي تجاوزت المليون شخص سنة عرفت الجزائر خالل ه

نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة إلى جانب ضعف معدالت النمو حيث كانت النتيجـة   1987

  .خالفاُ لتوقعات المخطط الخماسي الثاني

حيث بقي قطاع اإلدارة فـي المرتبـة    أما وضعية التشغيل حسب القطاعات فلم تتغير

ن حيث زيادة مناصب العمل الجديدة، وذلك نتيجة األزمـة االقتصـادية بسـبب    األولى م

الذي انعكس سلباً على مختلـف القطاعـات    ،)1(االنخفاض الشديد في أسعار المحروقات

مـن أجـل    1988واألنشطة االقتصادية و االجتماعية رغم اإلصالحات االقتصادية لسنة 

  :ومن هذه اإلصالحات  عيوضعها الطبي إليإعادة المؤسسة الجزائرية 

إعطاء دور جديد للمؤسسات االقتصادية العمومية، وذلك مـن خـالل جعلهـا أكثـر      -

 . لتحسين اإلنتاجية وذلك شؤونهااستقاللية في سير 

من ضمن قوانين اإلصالحات ظهور صناديق المساهمة التي تهدف إلى المساهمة في  -

التنمية والمتابعة لتنفيذ مخطط المؤسسة والرقابة، فهو العون اإلنمائي للدولـة لتسـيير   

                                                             
) 1 (-              Abd-el-Kader Sid Ahmed, développement sans croissance d’expérience des    

      conomies Pétrolière du trière monde, 1983, p11.      



 

250 

 و البطالة ةـويـة التنمـالسياس ...................................:.................. الرابعالفصــل 

وعلى أساسه يمكن القيام باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة وذلـك    األموال العامة

 .ال ومنه إيجاد مناصب جديدة للعملعن طريق المساهمة في رأس الم

تكييف التخطيط حسب التحوالت االقتصادية الجديدة من خالل إيجاد آليـات التـوازن    -

الشامل وهيكلة االقتصاد الوطني وفق استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى مع تغطيـة  

 .الطلب االجتماعي

بمنحه حريـة   وذلك الشاملةدمج االستثمار الخاص ضمن آليات المساهمة في التنمية  -

 .هدف تشجيعه على تكثيف األنشطة اإلنتاجية وإنشاء مناصب الشغلبأكبر 

تشجيع التصدير وترقيته من خالل إعطاء بعض التحفيزات الضـريبية وتسـهيل    -

استيراد المواد للمؤسسات المصدرة ومنح االمتيازات من أجل التخفيف من حدة البطالـة،  

 .)1(لة المنتوجات القابلة للتصديرلكن النتائج كانت محدودة بسبب ق

عموماً تميز المخطط الخماسي الثاني بتقلـيص فـرص العمـل نتيجـة تنـاقص       -

االستثمارات الجديدة وانقطاع التموين لبعض المؤسسات من المواد األولية، باإلضافة إلى 

تناقص برامج العمل بالنسبة للمؤسسات األخرى، ممـا أدى إلـى اضـطراب القاعـدة     

االجتماعية والمادية للقطاعات االجتماعية، وتدهور األوضاع في مجال التشغيل الذي أدى 

  .ألف سنوياً 20إلى تسريح العمال بمتوسط 

  : يوضح نتائج المخططات )11(رقم والجدول 

 89-85 84-80 79-78  77-74 73-70 69-67  السنة

 434800 725000 29000 521300 329700 107750  سندات مناصب العمل

 69600 145000 145000 130325 82425 35917  المعدالت السنية

  .1990وزارة التخطیط،الجزائر ،:  المصدر

التـي   1984نالحظ أن مناصب الشغل كانت في زيادة تقريباً مستمرة حتى سـنة  

  .ي االنخفاض نتيجة التغيرات االقتصاديةفبدأت 

                                                             
 .173-170ص  صمرجع سابق، : مدني بن شهرة  -) 1 (
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بالمقارنـة مـع سـنة    منصب عمل 150.000خسرت الجزائر  1990وفي سنة 

حسـب   4.283000عامل إلـى   4.432.000، حيث انخفض عدد المشتغلين من 1989

  .)1(الديوان الوطني لإلحصاء

  :برنامج صندوق النقد الدولي والبطالة 

جراء تطبيق برنامج صندوق النقد  اتشير الشواهد أن معدالت البطالة شهدت ارتفاعا كبير

، و وفقا إلحصائيات الديوان الوطني فـان  % 29يفوق  الدولي التي وصلت نسبتها إلى ما

مليون نسمة ال تتوفر على منصب عمل أي ما يقـارب   7.3ثلث اليد العاملة المقدرة بـ 

  :البطالة في فترة التسعينات إلى نوعين توزعتو  يعملونمليون ال  2.6

  .% 76 وتضم الذين سبق لهم العمل من قبل وتقدر نسبتهم بـ:  ة اإلدماجـبطال -1

 ،% 24نسبهم بــ   وتقدر عملهموتضم الذين فقدوا مناصب  : اإلدماجة إعادة ـبطال -2

كانوا يعملون في قطاع البناء و األشغال العمومية، ويعود سبب بطـالتهم   % 31 منهم

  .)2(إلى السياسة التنموية المتبعة والمقترحة من طرف الدوائر المالية العالمية 

فحتى القطـاع الخـاص   )  % 52( والجدير بالذكر أن البطالة لم تمس القطاع العام فقط 

وذلك بسبب نقص الخبرة باإلضافة إلى التسرع )  % 48( عرف بطالة عالية وصلت إلى 

وعدم االستقرار، كما أن البطالة كانت لدى  فئة الذكور أكثر منها لدى اإلناث، هذا مـن  

  .)3(الريفيتها في الوسط الحضري عنها في الوسط جهة وجهة أخرى ترتفع نسب

و بارتفاع نسب البطالة بين ذوي المؤهالت العالية والجامعيين نجد أنها تقـل لـدي ذوي   

التكوين األولي أو عديمي التكوين وذلك نتيجة التحاقهم بالقطاع غيـر الرسـمي كعمـال    

مما أدى إلى توسع االقتصاد الهامشي الذي   أحرار أو حرفيين أو مستخدمين في المنازل

                                                             
) 1 (- Mohamed Medjkoune, Ajustement structurel emploie et chômage en Algérie, les cahiers   

                                   du GRCEAD N° 46/47 eme trimestre 1998 et 1er trimestre 1999, p 155   

 .219ص  بيروت، ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية: و آخرون  رةيإسماعيل ق -) 2 (

 .1999/ 22/02 ،76العدد  ،جريدة الخبر -) 3 (
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أصبح يلبي احتياجات نسبة كبيرة مـن المجتمـع الجزائـري، باعتبارهـا أداة للتغييـر      

   .)1( االقتصادي واالجتماعي والحل المالئم لمشكلة البطالة

من بينها إنشاء   بادرت الجهات المسؤولة بوضع مجموعة اإلجراءات لهذا الوضعونتيجة 

وفتح المجال للتشغيل المؤقت، باإلضافة إلى مبادرة مـا   و المتوسطة صغيرةالمؤسسات ال

التي تم فيها إعادة تكوين العمـال المسـرحين بمراكـز    " التكوين التحويلي " يعرف بـ 

التكوين المهني، غير أن هذه اإلجراءات لم تفلح في القضاء على مشكلة البطالة، فهـي ال  

  .مؤقتة حلوالبل   تطرح حلوال جذرية

  ):1999-1990(مرحلــة التحـول إلى اقتصـاد السوق 

نتيجة لألوضاع التي سبق ذكرها في المرحلة السابقة جعلت الجزائر غير قادرة علـى  

تمويل االستثمارات الجديدة واستيراد األجهزة والمواد األولية، ممـا أدى إلـى تراجـع    

مع تسجيل معدالت النمو واخـتالل التـوازن   معدالت النمو واختالل التوازن االقتصادي 

االقتصادي مع تسجيل معدالت عالية للبطالة األمر الذي تطلب ضرورة إعادة النَّظر فـي  

السياسات التنموية المتبعة، وذلك بتطبيق برامج استعجاليه للتخفيف من حدة البطالة ومـن  

لي المدعوم مـن طـرف   مج اإلصالح والتصحيح الهيكاالفقر أيضاً، وكان ذلك بتطبيق بر

المؤسسات المالية العالمية واالستعداد للدخول في نظام اقتصاد السوق ومن خالل تعميـق  

لقد كان لمشكلة انخفاض أسعار الصادرات من المحروقات وارتفاع أسعار و اإلصالحات

وارداتها من الحبوب والموارد الغذائية الضرورية دافعاً الجزائر من أن تطلب تمويالً من 

  .صندوق النقد الدولي لتواجه هذا االختالل

حيث تقلصت عروض العمل في هذه الفترة مما أدى إلى زيادة نسبة البطالـة بحيـث   

بطـال نسـبة    150000ليصل إلى  1985بطال سنة  435.000انتقل عدد البطالين من 

  .والجدول التالي يوضح النسب  التي وصلت إليها البطالة 1990

                                                             
 . 220 ص ،مرجع سابق :وآخرون رة يإسماعيل ق -) 1 (
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حسـب الفئـات    1991-1989يوضح نسبة البطالة خالل الفتـرة  ) 12(جدول رقم 
  :العمرية

  فئــات العمـر
  سنـة البطالـة

1989  1991  
  % 58  % 63  سنة 20أقل من 

20- 25  31 %  41 %  

25- 30   17 %  23 %  

  % 06  % 08  سنة 30أكثر من 

بلدان المغرب العربي، إشـارة خاصـة إلـى    السكان والتنمية في  –عبد العزيز شرابي، عبد الرزاق بن حبيب :المصدر

  .59 ،ص 1997العدد السادس ، جامعة الجزائر مجلة كلية العلوم وعلوم التسيير، ،معضلة البطالة

المالحظ أن فئة الشباب الجامعيين وذوي التعليم الثانوي كانوا أكثر تضرراً مـن غيـرهم   

ونتيجة لزيادة األوضاع سوء لجأت ، نتيجة عدم تطابق سياسة التكوين مع سياسة التشغيل

  :الجزائر إلى صندوق النقد الدولي مرة ثانية وتم إدخال إصالحات جديدة منها

ترقية النمو االقتصادي وتخلي الدولة عن مساعدة بعض المؤسسات العموميـة وفـتح    -

 .مجال أكبر للمؤسسات الخاصة

 .وأسعار الفائدةإعادة النَّظر في أسعار السلع والخدمات، معدالت الصرف  -

تحرير التجارة الخارجية وتطبيق إصالح التعريفات الجمركية ورفع نظـام رخـص    -

 .االستيراد وتشجيع الصادرات

ليصـبح   1991بطـال سـنة    126000وكان من نتائج هذا االتفاق زيادة البطالين مـن  

  بطال 2100000إلى  1770000من  94-93ليتزايد بين  1992بطال سنة  1482000

  إلى  1991بطال سنة  1260000ومن نتائج هذا االتفاق زيادة عدد البطالين من ، )1(

   2100.000إلى  1770.000من ) 1994-1993(ليتزايد سنة  1992بطال  148200

                                                             
 .38 ص، مرجع سابق :عبد الرزاق ابن حبيب،عبد العزيز شرابي  -) 1 (
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نسب البطالة تغيرت بين فترة وأخرى حسب األهـداف المسـطرة    أنالمالحظ .)1(بطال 

ي أثرت في سير العملية التنمويـة والتـي   باإلضافة إلى المتغيرات الداخلية والخارجية الت

  .البطالةانعكست هي بدورها على 

نتيجة لألوضاع التي عرفتها الجزائر دفعتها إلى تبني سياسات على مسـتوى االقتصـاد   ف

الكلي تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي ومالي من خالل الحد من عجز ميزانية الدولـة  

و تخلى الدولة عن التدخل في جميـع األنشـطة     وتحرير االقتصاد بتفعيل آليات السوق

اإلنتاجية، وتحفيز دور القطاع الخاص وتحرير المبادالت الخارجية، وقـد عـرف ذلـك    

، حيث عـرف هـذا البرنـامج    1994ببرنامج اإلصالح االقتصادي الذي نفذ في مارس 

أدى البرنـامج   ذاغير أن تطبيق ه  إصالحات واسعة كان أهمها تنفيذ برنامج الخصخصة

  .إلى تباطؤ في النشاط االقتصادي وإلى زيادة البطالة وتفاقم مشكلة الفقر

فعلى مستوى البطالة تأثرت مستويات التشغيل سلباً نتيجـة غيـاب االسـتثمارات    

الجديدة من قبل المؤسسات العمومية وأدى إلى التسريح الجماعي للعمـال نتيجـة إعـادة    

 29إلى أكثر مـن   1994سنة % 24البطالة من الهيكلة وغلق المؤسسات وارتفعت نسبة 

ى      ، حيث1997سنة %  ون بطال سنة     2.3وصل عدد البطالین إل ا   1997ملی % 80منھ

  .)2( من خريجي الجامعات والمعاهد العليا 80.000بطالین شباب وحوالي 

  : غير أن هذه اإلصالحات لم تحقق أهدافها لسببين رئيسيين

لم تحفز المؤسسة على البحث عن وسائل جديدة تسمح احتكار السوق ونقص المنافسة  .1

 .لها برفع اإلنتاجية وتسمح لها باستعمال أدوات اإلنتاج استعماالً رشيداً

لم يصاحب تحويل الملكية تغييرا في أساليب تعيين المسيرين في الوقت الذي أصبحت  .2

 .فيه كفاءة المسير تلعب دوراً هاماً في فعالية المؤسسة
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  :المجلس االقتصادي االجتماعيإحصاءات 

أن معدل البطالة ال يزال متسمرا  2009حسب تقرير المجلس االقتصادي االجتماعي لسنة 

 %11.3ليبلـغ   2007سنة  %11.8إلى  2009سنة %12.8في االنخفاض، إذا انتقل من 

  .2008سنة 

في الحصول  غير أن المشكل األساسي يكمن في هيكلة البطالة باإلضافة إلى عدم الشفافية

مما يثير احتجاجات في بعـض المنـاطق أمـام    ، على منصب شغل خاصة الدائمة منها

  . المصالح العمومية للتشغيل و السلطات المحلية

مـن   %57سنة تمثل أكثر مـن   24إلى  20المالحظ إن نسبة بطالة الشباب البالغين من 

األكثر ارتفاعا بنسـبة   سنة معدالت البطالة 21-15مجموع السكان و سجلت فئات العمر 

  سنة على التوالي أي أكثر  24-20بالنسبة لفئات  %23سنة و  20لدى األقل من  25%

  .1ضعف المعدل اإلجمالي للبطالةمن 

  :تطور التشغيل على المستوى الوطني 

مليون في سـنة     9.3إلى  1999ماليين في سنة  6بأكثر من  ارتفعت نسبة الفئة الشغيلة

خالل هذه الفترة تتوزع على مختلف القطاعـات وهـذا مـا     % 65.5أي بمعدل  2007

  يوضح توزيع الفئات الشغيلة حسب مختلف القطاعات )  13(الجدول رقم يوضحه 

 )1999 – 2007 (  

  2007  2005  2004  1999  السنوات

  9.300.000  8.497.000  8.046.000  6.073.000  الفئة الشغيلة

  1.852.000  1.683.000  1.617.000  1.180.000  الفالحة

  522.000  523.000  523.000  493.000  الصناعة

  1.258.000  1.050.000  977.000  743.000  البناء واألشغال العمومية
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  3.143.000  2.966.000  2.859.000  2.477.000  التجارة الخدمات واإلدارة

أنماط خاصة بالتشغيل منهـا غيـر   
المنظم جهاز دعم التشغيل، العمل في 

  البيت

1.175.000  2.070.000  2.275.000  2.525.000  

 www.ons.dz لإلحصاء الوطنيالديوان :المصدر

 – 2003: يوضح نسب ارتفاع بعض المؤشرات المتعلقـة بالشـغل  ) 14(والجدول رقم

  .حسب الديوان الوطني لإلحصاء 2006

  2006  2003  المؤشرات

  % 42.5  % 39.8  نسبة النشاط

  % 26.8  % 21.2  نسبة االشتغال

  % 37.2  % 30.4  نسبة التشغيل

 www.ons.dzالديوان الوطنى لالحصاء :المصدر

في سنة غير انه فهذه المؤشرات تبين وجود تحسن واضح في وضعية سوق العمل، 

و منه  %2.1 الى متعلمينالو غير  %20إلى  نسبة البطالين الجامعيين وصلت 2008

و تبقى هاتان الفئتان األقل عرضة ، فاألمية و التعليم متساويان في مدة البحث عن شغل

للبطالة بسبب عدم فرض شروط بالنسبة األولى، و توفر المؤهالت الالزمة بالنسبة للثانية 

شهرا مقابل  22.8شهر التي تقضي في البحث عن شغل أي و يتساوى العدد المتوسط لأل

   .)1(شهرا في المعدل اإلجمالي 25.8

نتائج تحقيق الديوان الوطني لإلحصاء حول التشغيل الذي أجرى فـي ديسـمبر    تبينكما 

  .خاصة الدائمة منهامناصب الشغل  إيجادوتيرة انعطافا في  2008

كما اظهر  %5و األجراء غير الدائمين بـ  %9حيث ارتفعت نسبة األجراء الدائمين بـ 

 غير بالنسبة للمناصب %10مقابل  %0.2التشغيل الدائمة قد ارتفعت بـ نسبة التحقيق أن 
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و  %56.6كان تركيز المشتغلين أساسا في قطاع الخدمات  2008الدائمة غير انه في سنة 

طاعا الفالحة والصـناعة  فيما لم يشهد ق  17.2%يليه قطاع البناء و األشغال العمومية بـ

  .على التوالي %12.5و  %13.7سوى 

  :أسباب البطالة في الجزائـر -

ساهمت الكثير من األسباب في تفاقم مشكلة البطالة في الجزائر، والتي يمكن تقسيمها إلى   

 إتباعهـا ، وأسباب ساهمت فيها الدولة نتيجـة  )الحكومة(أسباب خارجة عن إرادة الدولة 

 :التشغيل وأهم هذه العوامل واألسباب ما يلي سياسةعلى بدورها سياسات تنموية أثرت 

 % 96يعتمد االقتصاد الجزائري بالدرجة األولى على إنتاج وتقدير المحروقات بنسبة  -1

برميل سـنة   35فانخفاض سعر البترول بشكل متواصل خالل فترة الثمانينات من حوالي 

مما أدى إلى تدهور اقتصـادي وجـر معـه تـدهور      1986دوالر عام  15إلى  1980

اجتماعي نتيجة سياسات تقييدية بسبب تدهور الريع البترولي الذي أدى إلى تقلص حجـم  

   .)1(جديدة العمل الاالستثمارات المحلية، من ثم تقلص مناصب 

كان وقد أثَّر هذا الوضع على حجم التجارة الخارجية، فانخفاض حصة الصادرات   

لها آثار سلبية عل مستوى الدخل والعمالة، خاصة في قطاعـات التصـدير واألنشـطة    

  .المرتبطة بها

أدت ظاهرة الركود االقتصادي العالمي الناتج عن انخفاض معدالت النمو االقتصادي  -2

   .)2(الكبرى إلى تناقص واردات الدول النامية ومنها الجزائر في الدول الصناعية

سنة األساس فانخفاض أسعار الصرف لعملية التبادل الـدولي، أي   1980تعتبر سنة  -3

الدوالر أدى إلى إضعاف الجزائر لقوتها الشرائية ألن الجزائر تتعامل في بيع محروقاتها 

                                                             
 .252 صمرجع سابق،  :مدني بن شهرة -) 1 (

 .253 ص ،نفس المرجع -) 2 (



 

258 

 و البطالة ةـويـة التنمـالسياس ...................................:.................. الرابعالفصــل 

درتها على االستيراد بتلك العمالت، والذي يتبعـه  وبالتالي تقيد ق،  )1(بالدوالر األمريكي 

انكماش في دعم الواردات من السلع االستهالكية أو اإلنتاجية، فهذا االنخفاض في الكميات 

المستوردة له تأثير سلبي على مستوى اإلنتاج والعملة فـي المؤسسـات التـي تسـتورد     

  .مستلزماتها من الخارج

تضاعف عـدد   حيث 85-62ع في الجزائر بين الفترة أثر النمو الديمغرافي المتسار -4

، وتناقصت هذه النسبة في السنوات الالحقة، %3السكان بثالث مرات سجل زيادة بنسبة 

، فالزيادة السكانية حتى نهاية 2000سنة % 1.43و% 1.52نسبة  1998حيث بلغت في 

إلـى   1977نسمة سنة  30495.52من  ينالثمانينات أدت إلى تزايد نسبة السكان النشط

  فهذه الزيادة في عدد السكان أصبحت تشكل مشكلة ،  )2( 1998شخص سنة  8326000

  ال يمكن التحكم فيها خاصة مع عدم وجود سياسة واضحة المتصاص األعداد المتزايدة 

  .من العاطلين

  :األسبـاب المرتبطـة باتجاهات الحكومـة

اشرة أو غير مباشرة بتزايد عـدد البطـالين نتيجـة إتبـاع     لقد ساهمت الدولة بطريقة مب

سياسات تنموية أثبتت عدم قدرتها على مسايرة التغيرات الحاصلة، سواء على المسـتوى  

  :ومن هذه األسباب نذكر ما يلي  العالمي أو المحلي

  :غياب التنسيق بين الهيكل التعليمي والتكويني ومتطلبات السوق -

أثبتت السياسة التعليمية المطبقة في الجزائر عجزها عن تلبية حاجات سوق العمـل،  حيث   

ويبدو ذلك في تخريج جيوش من العاطلين والتي شملت حتـى الفئـات ذات المسـتويات    
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العليا، هذا من جهة ومن جهة أخرى نقص المهارات الالزمة لسـوق العمـل، وتخـريج    

  .طلب حقيقي في سوق العمل دفعات من الجامعيين ذات تخصصات ليس لها

والسبب في كل هذا غياب التخطيط والتنسيق السليم بين الوزارات المعنية، ويرجع ذلـك  

  :إلى

سياسة التعليم المتبعة في مختلف أطوار التعلـيم، حيـث    بينعدم وجود تكامل وتناسق  -

 .تمت دراسة كل مرحلة على حدى

 .انيعدم الربط بين التعليم ومعدالت النمو السك -

 .ضعف المهارات والخبرات بسبب ضعف المنظومة التربوية والتكنولوجية -

  .)1(عدم التنسيق بين األطوار التعليمية المختلفة ومتطلبات سوق العمل   -

توقف الحكومة عن توظيف الخريجين بعد أن أتبعت بعد االستقالل سياسة التعيين المباشر 

لحاملي الشهادات العليا والخريجين، وكذلك خريجي المعاهـد والمـدارس المتخصصـة،    

سياسة ال فهذه ويتكفل بتوظيفهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات االقتصادية العمومية، 

المقنعة نتيجة ارتفاع نسبة العمال األجراء الدائمون فـي مجـال    نجم عنها ظهور البطالة

، غير 1982من مناصب الشغل سنة % 66.5الوظائف حتى أصبح األجراء يمثلون نسبة 

أن  هذه النسبة انخفضت منذ النصف الثاني من الثمانينات نتيجة تـأثر قطـاع التشـغيل    

، باإلضافة إلى األزمـة السياسـية   1986بمجموعة من العوامل منها األزمة النفطية لسنة 

التي عرفتها البالد وما انجر عنها من تبعات اقتصـادية واجتماعيـة اضـطرت الدولـة     

بموجبها لتطبيق مجموعة من اإلصالحات المختلفة والتي أثرت بشكل كبير علـى قطـاع   

 .التشغيل

عوامـل  يعد سوء التخطيط للقوى العاملة مـن ال : سـوء التخطيـط للقـوى العاملـة -

المساهمة في زيادة حجم البطالة وتضاعفها، فعملية التخطيط بصفة عامة والتخطـيط  
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للقوى العاملة يلعب دوراً أساسياً في تحقيق االسـتخدام األمثـل للمـوارد البشـرية     

والتخفيف من حدة البطالة، فعملية التخطيط تعمل على التحكم في األعـداد المتزايـدة   

 .ل، وتوجيههم إلى القطاعات األكثر إنتاجيةللوافدين الجدد لسوق العم

ومنه فإن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي وفي الجزائر باألخص يعود إلى سـوء   

عدم توفر البيانات اإلحصائية  هاي يعود هو أيضاً إلى عدة أسباب وعوامل منذالتخطيط وال

  .الرسمية وغير الرسميةالدقيقة، والتي غالباً ما تكون متناقضة بين المصادر 

باإلضافة إلى غياب سياسة متكاملة تعمل على تحقيق التناسق والتكامل بـين مختلـف   

  .القطاعات وقطاع التشغيل والتربية والتكوين

الجزائر من سوء التوزيع  الذي يتركز أكثر في المدن،  يتعان: التوزيـع الديمغرافـي -

ثافة سكانية مرتفعة، فهذا التباين أدى إلى خاصة في المناطق الشمالية التي تعاني من ك

ظهور نسبة البطالة في التجمعات الكثيفة، وبالتالي زيـادة الطلـب علـى الخـدمات     

االجتماعية، كما أوجد ضغوطاً كبيرة على المنشآت اإلنتاجية وبالتالي أدى إلى خلل في 

 .)1(سوق العمل الجزائري

  :ة ـوالبطال الخوصصـة - 

المتعلق بالخوصصـة أن المؤسسـات    1995أوت  26لـ  95-22جاء المرسوم 

المؤسسات التي تنشط في قطاعات تنافسية أو التي تنتمـي إلـى    هي القابلة للخوصصة 

نشاطات تعتبرها الدولة غير أساسية والمادة الثانية من المرسوم تعدد بصراحة القطاعات 

  :وهى  المعنية للخوصصة

 .لخاصة بإنجاز المباني واألشغال العمومية واألشغال المتعلقة بالمياهمكاتب الدراسات ا -

  .الفندقة، السياحة، التأمين -

 .النشاط التجاري ونشاطات التوزيع -

 .الصناعات التحويلية، صناعة النسيج وصناعات الموارد الغذائية -
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 .نقل المسافرين ونقل البضائع -

 .والمتوسطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة -

والتي جاء فيهـا أن    وجاءت المادة الرابعة من المرسوم لتوضح الهدف من الخوصصة

الخوصصة ال تعني الطرد اآلني وغير المبرر للعمال، وإنَّما يجب أن تكون وسيلة لرفـع  

   .مردود المؤسسة المعنية بالخوصصة

ترض وجود اإلطار الخوصصة في الجزائر كغيرها من اإلصالحات االقتصادية التي تفو

وإذا كانت تجربة الخوصصـة لـم   ,القانوني المتعلق بمرحلة الدخول في اقتصاد السوق 

  :تحقق أهدافها المسطرة إال أن لها مزايا انعكست على االقتصاد ككل منها

التوجه نحو األحسن كفاءة و فعالية بالنسبة للمؤسسات المخوصصة نظرا البتعادها عن  -

  .ة و السياسية التي كانت سببا لسوء استغاللها و ضعف فعاليتهااالعتبارات اإلداري

 .فرض االنضباط المالي للمؤسسات المخوصصة -

 .تدعيم المنافسة في السوق -

 .العمل على استثمار القدرات المالية لدى األفراد و العمال خاصة المكتنزة -

التحكم أكثر فـي  التخفيض من معارضة العمال في وضعيات إعادة الهيكلة و بالتالي  -

   .)1(العمليات المتعلقة بإعادة الهيكلة و خاصة مراقبة تطور األجور

نتائج سلبية على المجتمع الجزائـري باإلضـافة إلـى    و إلى جانب هذه المزايا كانت لها 

الظروف األمنية الصعبة التي تميزت بها هذه المرحلة التي كانت تهدد بحـدوث انفجـار   

  ) خـال...،ة، بطالفقر (كل اجتماعية اجتماعي نتيجة ظهور مشا

ومحاولة منها للتحكم في الوضع وتحقيق التوازن تدخلت الحكومة بوضع برنـامج سـمي   

  ).أو برنامج اإلنعاش االقتصادي(ببرنامج دعم التنمية 

                                                             
 .37مرجع سابق، ص: ناصر دادى عدون  -) 1 (
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كان فائض العمالة في المؤسسات العمومية من العقبات الرئيسية عند تطبيق برنامج حيث 

، وقد انخفض 1997سنة % 5، حيث قدرت النسبة التي يجب تصفيتها بحوالي الخوصصة

  . 1997عامل في نهاية السداسي الثاني لسنة  519881عدد العاملين بـ

  :حجم البطالة في الجزائر  -

وفقا جهاز اإلحصاء الجزائري البطالين هم الذين يبحثون عن عمل مأجور وهو العاطلون 

  :، وتم تقسيمهم إلى نوعين )  STR( عن العمل 

، والثاني لـم يسـبق لهـم    )STR1( النوع األول سبق لهم العمل وتعطلوا ألسباب معينة 

  .STR = STR1 + STR2بمعنى      )  STR2( الدخول لسوق العمل 

   .)1(معدل البطالة  PAوعدد السكان الناشطين  STRومنه تشكل النسبة بين عدد البطالين 

100                     أي           
PA
STRU  

، ومـن  POحسب الجهاز اإلحصائي من القوة العاملة  PAحيث يتكون السكان الناشطين 

  .STR، والذين يبحثون عن عمل TDالعاملين في بيوتهم 

PA = PO + TD + STR     )2(.  

  :يوضح حجم البطالة حسب المناطق ) 15(والجدول رقم  

  

  

  

  

  

  www.ons.dz الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر    

                                                             
) 1 (- ONS. Rétrospective 1970 – 1996 

) 2 (- ONS. Donnés sur l'activité n°241   

  98  92  91  90  المنطقة

  35.15  19.33  16.06  28.5  الوسطى

  23.05  22.4  19.06  26.46  الغربيـة

  33.88  21.81  21.92  36.02  الشرقية

  8.02  19.05  25.25  22.52  الجنوبية
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 ،السكاني لهـا فالمالحظ أن معدل البطالة يختلف من منطقة ألخرى، وذلك حسب التوزيع 

يتبين أن نسـبة البطالـة    -كما هو موضح في الجدول -ففي البدايات األولى للتسعينات 

مرتفعة في المناطق الجنوبية، وذلك بسبب عدم التوازن الجهوي، باإلضافة إلى التوزيـع  

غير العادل للمشاريع االستثمارية التي تركزت في المناطق الشمالية نتيجة انتقال العمـل  

قطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي المتمركز في المدن الكبرى، غير أن حدة هذه من ال

المشكلة خفت في السنوات األخيرة نتيجة إتباع سياسة التوازن الجهـوي الـذي تضـمن    

تطبيق مجموعة من المشاريع االستثمارية التي تمت على مستوى الجنوب، خاصة لـدى  

أنَّه رغم كل هذه المجهودات لم تستطع هذه السياسات   فئة الشباب وتقديم التسهيالت، غير

  .تقضي على معدالت البطالة المرتفعة أن

  :سياسة  التشغيل ودورها في حل مشكلة البطالة  في الجزائر  -

نظرا لثراء التجربة الجزائرية في مجال سياسات التشغيل  فانه يمكـن القـول أن   

الجزائر قد اعتمدت منذ أن تحولت  في تسيير اقتصادها  نحو النهج اليبيرالي  مجموعـة  

من اإلجراءات و التدابير الموجهة للتكفل بتوفير مناصب شغل دائمة للشباب ،وتم وضـع  

ببرنامج تشغيل الشباب الذي يسمح لهم  بإنشاء ورشات  المعروف 1989أول برنامج سنة 

ومؤسسات صغيرة متخصصة في اإلنتاج أو التحويل أو تقـديم خـدمات غيـر أن هـذا     

البرنامج لم يصل إلى نسبة النجاح المنتظرة منه ،فبادرت الجهات المسؤولة بوضع نظـام  

يجاد أنشطة من طرف جديد خاص باإلدماج المهني للشباب حيث يتركز هذا النظام على إ

الشباب  و تنمية روح المبادرة وذلك باالعتماد على اإلمكانيات المحلية ويـتم ذلـك مـن    

  : ةـخالل المحاور التالي

  .  إنشاء وظائف ذات منفعة عامة بمبادات محلية -

 إنشاء نشاطات ومشاريع للشباب من طرف صندوق مساعدة الشباب وهو الصـندوق  -

الذي أصبح يعرف فيما بعد بالصندوق الوطني لترقية التشغيل ،حيث يحصل الشـباب  

بالمئة أما الباقي فيمنح على شكل قروض من 30على مساعدة مالية تصل إلى حدود  
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  .البنوك 

باإلضافة إلى تكوين تعاونيات بين المؤسسات الصغيرة التي تنشط في نفس المجال وذلك  

و رفع المردودية  وبعد مرور خمس سنوات قامت الهيئـات   من اجل استغالل المشاريع

عرف بالنظام الجديد إلدمـاج   المسؤولة بتقييم نتائجها وعلى ضوء مالحظاتها تم إنشاء ما

الشباب والذي يقوم على محاور أساسية وهى عقود التشغيل المسبق ، و المساعدة علـى  

كالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كما إنشاء المؤسسات الصغيرة و لتحقيق ذلك تم إنشاء الو

تم بالتوازي معها إنشاء هيئة مالية تتمثل في صندوق دعم الشباب الذي وكلت له مهمـة  

تمويل المشاريع التي تؤطرها الوكالة من جهة و توفير التغطية المالية من تكوين وإعـداد  

ص وذلك في إطـار  الشباب إليجاد مناصب العمل للشباب سواء في القطاع العام أو الخا

  .عقود التشغيل المسبقة 

ومن اإلجراءات المباشرة التي اعتمدتها الدولة أيضا والخاصة بفئـة المتخـرجين مـن    

الجامعة ومعاهد  التكوين المختلفة نظام اإلدماج المهنـي للشـباب الحـاملين للشـهادات     

  .الجامعية و التقنيين الساميين و المتمثل في عقود التشغيل األولية

  فى هذا الجزء من البحث سنتعرض للسياسات التي اعتمدها الدولة للقضاء على البطالةو

و المتمثلة في أجهزة ووكاالت التشغيل المختلفة و الجدول التالي يوضح خصائص هـذه  

  :األجهزة

 : الشغل أجهزة مختلف خصائصيوضح   )16( رقم جدول

 المهام الوصاية الهيئات
و األشخاص  الفئات

 المعنيين
 األجهزة

  الوطنية الوكالة
 ANEM للتشغيل

عام  أنشأت التي
1990  

 و التشغيل وزارة
  لتضامن الوطنيا

سوق  ضبط -
 العمل

برامج  تنفيذ -
خاصة 
  بالتشغيل

    شغل طالبي مناصب كل
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التنمية  وكالة
 أنشأت االجتماعية

  1996عام 

)ADS(  

 و التشغيل وزارة
 الوطني التضامن
 رئاسة مصالح

  الحكومة

 إعانة -
 السكان

 المحرومين

 تطوير ترقية -

  التشغيل

 فما 60 األشخاص بسن -
 مداخيل أكثر بدون

 األشخاص القادرين -
 بدون مداخيل على العمل

 و التقنيين الجامعيين -
عن  الساميين الباحثين

  منصب شغل أول

المنحة الجزافية للتضامن  -
 دج 1000

 ذو المنفعة تعويض النشاط -
 دج 3000العامة 

قبل التشغيل  ما قرض -
 دج 4500

 :القروض المصغرة -

ذات  المنفعة العامة أشغال
 .العاملة اليد العالية من الكثافة

 .التنمية الجمعوية برنامج -

الخاليا االجتماعية  -
  .الجوارية

الوطنية  الوكالة
تشغيل  لدعم

 الشباب

ANSEJ  

 جهوي فرع 53

  1996 عام أنشأ

 مصالح رئاسة -
 +الحكومة 

وزارة التشغيل 
 والتضامن

  .الوطني

على  اإلعانة
النشاط  إنشاء

للشباب  بالنسبة
عن  العاطل
  .العمل

 مناصب الشغل طالبي
  سنة 35- 19بين  سنهم

لذوي  إمكانية التوسيع مع
 سنة 40

 التي تقل المؤسسة المصغرة -
 .دج ماليين 10عن  تكلفتها

الوطني  الصندوق
 عن البطالة للتأمين

1994  

العمل و  وزارة
الضمان 

 االجتماعي

 إدماج العاطلين
 على العمل

 الذين يستفيدون
 من التأمين

  على البطالة

 50-35من  العاطلين -
 6 منذ سنة المسجلين

 األقل لدى على أشهر
 .الوكالة الوطنية للتشغيل

 المستفيدين من -
للتأمين  الصندوق الوطني

  البطالة على

 .التشغيل البحث حول مركز

 .المستقل العمل إعادة مركز

  التكوين

 .النشاط تغيير

 5 ـب إنشاء النشاطات تمويل
 .كحد أقصى دج ماليين

الوطنية  الوكالة
 التشغيل لتسيير

  2004 جانفي

 التشغيل و وزارة
 التضامن الوطني

تسيير 
القروض 
  المصغرة

 بالمنازل النساء -

الحرفيين الصغار  -
من الشبكة  المستفيدين
   االجتماعية

 العاطلين عن الشباب -
  العمل

التي  القروض المصغرة
  50000 ما بين قيمتها تتراوح

  .دج  400000و

  .واالجتماعي االقتصادي الوطني المجلس :المصدر
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 تدخلها مجال توسيع شهدت التي االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة األجهزة هذه إلى يضاف و

المتعلقة بالتشغيل منها ما يتعلق بالتشغيل المباشر، تم االعتماد على مجموعة من السياسات 

ومنها ما يتعلق بعملية تشجيع االستثمارات في مجال المؤسسات التي توفر المزيـد مـن   

مناصب الشغل ، باإلضافة إلى إيجاد أنماط من التوظيف الخاصة ببعض الفئات العماليـة  

  ..كحاملي الشهادات الجامعية والتكوين المهني

آلليات تهدف إلى التخفيف من حدة البطالة خاصـة مـع تزايـد    ااإلجراءات ووكل هذه 

  :تقوم سياسة تشغيل الشباب علىو الوافدين الجدد لسوق العمل

  .                  دعم و تنمية المبادرات المقاولتية -

 .دعم ترقية الشغل المأجور -

  :وتمثلها ثالث أجهزة عملية وهي :  دعم المبادرات المقاولتية  -1

 .جهاز الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب البطال -

 .الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتامين عن البطالة -

  .جهاز القرض المصغر المسير من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -

  :الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  - 1

مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشـباب  ،وهي مؤسسة عمومية 1996أنشأت الوكالة سنة 

يث يستفيد الشاب صـاحب المشـروع   البطال الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، ح

  :من

  .)استقبال، إعالم، مرافقة، تكوين( مساعدة مجانية  -

اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركيـة  ( امتيازات جبائية  -

  .ز واإلعفاء من الضرائب في مرحلة االستغاللفي مرحلة االنجا

  .)1( )قروض بدون فوائد، تخفيض نسب الفوائد البنكية ( اإلعانات المالية  -

                                                             
) 1 (- www.ansej.org.dz/GreationAR.aspx 
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  :مهام هذه الوكالة

االتصـال   مـع وضعت هذه الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمـل والتشـغيل،   

  :المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الرئيسية التالية ب

تدعم وتقدم للشباب في إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية مختلـف اإلعانـات التـي     -

  .ازات األخرى التي يحصلون عليهايمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وباالمتي

  .متابعة االستثمارات المختلفة التي ينجزها الشباب -

عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية فـي إطـار التركيـب المـالي      إقامة -

  .للمشاريع

  : فيمن هذا الجهاز و تتمثل شروط االستفادة 

  .أن يكون الشاب بطاال -

  .سنة 35و  19أن يتراوح سنه بين  -

 .أن يكون لديه تأهيل مهني أو مهارة ذات الصلة بالنشاط المرتجى ممارسته -

  .ة لتمويل المشروعتقديم مساهمة شخصي -

ماليين دينار جزائـري بالنسـبة    10فان كلفة االستثمار ال تتعدى  أما عن أشكال التمويل

  :دعم وتشغيل الشباب تتمثل فىلصيغتي التمويل المحددة في إطار جهاز 

  : التمويل الثالثي -

تضم هذه الصيغة المساهمة الشخصية بقرض بدون فائدة تمنحه وكالة أنسـاج وقـرض   

  .بنكي

  :التمويل الثنائي -

يكون بالمساهمة الشخصية بقرض بدون فائدة تمنحه وكالة أنساج وتمر اإلعانـة الماليـة   

  :للمؤسسات المصغرة بمرحلتين
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  :تتم فيها اإلعانة المالية من خالل تقديم : مرحلة االنجاز  -1

  .قرض بدون فائدة يتغير حسب مبلغ االستثمار -

  .دج للتكفل بإيجار المحالت 500.000قرض بدون فائدة يقدر  -

دينار لفائدة الشباب حاملي التعليم  1.000.000قرض بدون فائدة يمكن أن يبلغ مليون  -

العالي للتكفل بإيجار المحالت الموجهة إلحداث مكاتب جماعيـة لممارسـة النشـاطات    

بات المتعلقة بمجاالت طبية ومساعدي القضاء والخبراء المحاسـبين ومحـافظي الحسـا   

والمحاسبين المعتمين ومكاتب الدراسات والمتابعة الخاصة بقطاعـات البنـاء واألشـغال    

  .العمومية والري

  :مرحلة االستغالل -2

 6سنوات بداية من انطالق النشاط أو  3تمنح امتيازات جبائية للمؤسسات المصغرة لمدة 

  .)1(سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة

  :)2( إنشاء صندوق الضمان

وضع الصندوق تحت وصاية السيد وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتمـاعي، و   تم

مقره لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية 

  .و االستقالل المالي

  .يدير الصندوق مجلس اإلدارة و يسيره المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

تم إنشاؤه لضمان أخطار القروض التي تمنح للشباب ذوي المشاريع لتعزيز البنـوك  قد و

  .لتحمل األخطار الخاصة بتمويل المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار جهاز أنساج

  :في المتمثلة و قَبل الجهاز من الضمانات المحددة الصندوق ضمان يكمل

                                                             
) 1 (- www.ansej.org.dz/investssement.greationAR.aspx 

)2(-www.ansej.org.dz  الشباب لتابع للوكالة الوطنية لدعم تشغي.  
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الدرجـة   فـي  و البنوك، لصالح األولى ةالدرج أو رهن العربات في /التجهيزات و رهن -

  .الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة لصالح الثانية

  .تحويل التأمين متعدد األخطار لفائدة البنك -

فان الشاب صاحب المشروع ينخرط في صندوق الكفالة المشتركة أما عن كيفية االنخراط 

. المشاريع بعد تبليغ الموافقة البنكيـة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي 

  .فانخراطه يسبق تمويل مشروعه

صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها  االشتراك في مبلغ يحسب

 .مدته الممنوح و البنكي القرض مبلغ أساس الشباب ذوي المشاريع على

اب المحلي لصـندوق الكفالـة   واحدة في الحس دفعة االشتراك بدفع يقوم صاحب المشروع

 نسـبة  تقـدر  ،المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشـاريع 

  .من مبلغ القرض الذي يمنحه البنك % 0.35 بـ االشتراك

 :تكوین الشباب أصحاب المشاریع

  .صاحبها ضمن محيط تجاري دائم التغير تسييريعتمد نجاح و تطور مؤسسة على قدرة 

السبب، جعلت الوكالة تكوين الشباب أصحاب المشـاريع ضـروريا قبـل تمويـل      لهذا

 التـي حيث قامت بوضع برنامج تكوين يستجيب لالحتياجات و الصـعوبات  ، مشاريعهم

يسمح لهم اإلطالع، بفضل أسلوب سـهل و   ، حيثيواجهها غالبا الشباب حاملي المشاريع

  .المصغرة و تسييرهاعملي، على المبادئ األساسية النطالق مؤسستهم 

ن الوكالة مكـوني  خصصتنظرا لخصوصية المؤسسات المصغرة و مؤهالت أصحابها، 

و  البيداغوجيـة لدى كل فرع محلي مكون استفاد من تكوين حـول   حيث يتوفر خاصين

برمجة الدورات التكوينية و تطبيقها، محليا مـن طـرف المكـون     تسيرو محتوى المواد

  .بالتشاور مع مدير الفرع
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  :الصندوق الوطني للتامین على البطالة-

، و بموجب مرسومين تشـريعيين   1994 من شهر ماي) 26(بتاريخ السادس و العشرين

، ُأنشأ نظام التأمين عن البطالة لفائدة أجراء القطاع ) 34(منشورين بالجريدة الرسمية رقم 

االقتصادي الذين فقدوا مناصب عملهم بصفة ال إرادية و ألسباب اقتصادية إما بالتسـريح  

  .اإلجباري أم بتوقّف نشاط المستخدم

تحـت وصـاية وزارة العمـل و    (مؤسسة عمومية للضمان االجتماعي ك الصندوق هذا  و انشأ

الصـندوق بمتابعـة و تخفيـف النتـائج     هذا كلف حيث ) التشغيل و الضمان االجتماعي

لتسريح الكبير للعمال و المستخدمين في القطاعات االقتصـادية والـذين تـم    لاالجتماعية 

مراحل و تغييرات خالل مساره فقد عرف عدة ، تسريحهم تطبيقا لمخطط التعديل الهيكلي

  .في تطبيق مختلف المهام و الوظائف التي كلف بها من طرف السلطات العمومية

وضع نظام قانوني لتعويض منحة البطالـة لفائـدة العمـال    ومذ إنشاء هذا الصندوق تم 

  .األجراء و الذين فقدوا عملهم بطريقة ال إرادية و ألسباب اقتصادية

 1999إلى  1996جيالت في هذا النظام كان في الفترة الممتدة من الجزء األكبر من التس

, و هي الفترة التي عرفت التطبيق المكثف إلجراءات إعادة هيكلة المؤسسات االقتصـادية 

  .وبعدها عرف الصندوق انخفاضا في عدد التسجيالت

عمل الصندوق على تطبيق إجـراءات   2004و إلى غاية سنة  1998   نفخالل الفترة م

فعالة موجهة إلعادة إدماج البطالين المؤمنين و مساعدتهم في إيجاد مناصب عمل و كـذا  

 (أنشطة حرة اعتمادا على مجموعة عمال مؤهلين و مكونين فـي هـذا المجـال     إيجاد

  .) المستشارين المنشطين

ل ضعف التسجيالت في التأمين عن البطالة عرفت مهمة ظو في  2004من سنة  ابتداء 

 التكوين تحوال إلى ما يخدم متطلبات البطالين و المؤسسات وهذا في إطار ترقية الشـغل 

في إطار مخطط جهاز دعم إحداث النشاطات للبطالين وذلك  ثومن هذه التحوالت استحدا

لبطالين البالغين من العمـر  باو الخاص الموجه لمحاربة البطالة   دعم التطور االقتصادي
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  .2010سنة و هذا إلى غاية جوان  35-50

إلـى   30تم اعتماد إجراءات جديدة سمحت للشباب البالغ من العمر  2010بدءا من سنة و

سنة باالستفادة من هذا الجهاز و الذي يحتوي مجموعة من التسهيالت و االمتيـازات   50

وكذا إمكانية   ماليين دج 5ن دج عوضا عن ماليي 10خاصة سقف التمويل و المقدر بـ 

  . من سلع و خدمات للمتعاملين الذين يملكون نشاطا مسبقا  توسعة القدرات اإلنتاجية

ـ ت  و بناءا على ما سبق فان دور نظام التأمين عن البطالة ال ينحصر فـي دفـع   ويض ع

إجـراءات   لألجير الذي فقد بصفة ال إرادية منصب عمله فقط وإنما أيضـا فـي بعـث   

 :احتياطية لتكثيف فرص رجوعه إلى العمل بـ 

 .المساعدة على البحث عن الشغل -

- دعم العمل الحر.  

كما يمكّن ذات النظام األجراء السابقون من تحصـيل تعـويض    التكوين بإعادة التأهيل -

  .التأمين عن البطالة و التهيؤ لالندماج في الحياة المهنية

  :دور الصندوق 

من مهام الصندوق األولى دفع تعويض البطالة الذي استفاد منه لغاية أواخر سنة  -

مسجالً، أي بنسبة  201.505عامال مسرحا من مجموع  189.830   حوالي 2006

  .ةبالمائ 94استيفاء 

بعقود   المستفيدين الذين تّم توقيف تعويضاتهم جراء عودتهم إلى العمل  يناهز عدد - 

  .مستفيدا 5 275 ب أو بقاءهم بالمؤسسات المؤهلة للتصفيةالمدة  محددة 

  بطّاال تّم تكوينهم من طرف المستشارين المنشطين في مجال تقنيات البحث  11.583 -

،و بطاال في إحداث مؤسساتهم المصغرة 2.31مرافقة   كما تمتعن الشغل ،    

ارف جديدة تؤهلهم مع تكوينات الكتساب 1998بطّاال تابعوا منذ سنة 12.780حوالي

  .اإلدماج في حياتهم المهنية   إلعادة
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، و بتقلّص عدد المسجلين في نظام التأمين عن البطالة ، تّم تسطير  2004منذ سنة  

التكوين بإعادة التأهيل لصالح البطالين ذوي المشاريع و المؤسسات المدمجة في إجراءات 

  .التشغيل   ترقية

إحداث جهاز  فقد تم اصلة على صندوق التامين على البطالةفيما يخص التعديالت الح أما

) 35(خمسـة و ثالثـين  ين ذوي المشاريع البالغين مابين دعم النشاطات من طرف البطال

إطار مخطط دعم التنمية االقتصادية و تطبيق برنامج رئيس  وذلك في سنة) 50(وخمسين

عكف الصندوق الـوطني   حيث بمحاربة البطالة و عدم االستقرار،  الجمهورية، الخاص

على استحداث جهاز دعم إحداث النشاط لفائدة  2004للتأمين عن البطالة، انطالقا من سنة 

لغاية   سنة،) 50(و خمسين) 35(البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمسة و ثالثين 

اإلجمـالي  كما استفادت هذه الفئة بمزايا متعددة منها مبلغ االسـتثمار  .2010شهر جوان 

ماليين ) 05(   ماليين دج بعدما كان ال يتعدى خمسة) 10(الذي أصبح في حدود عشرة 

  .و كذا إمكانية توسيع إمكانات إنتاج السلع و الخدمات لذوي المشاريع الناشطين دج 

اإلطار القانوني لجهاز دعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البـالغين  

  :سنة) 50(وخمسين) 35(الثينمابين خمسة و ث

، 2004ديسمبر 29ـ الموافق لـ ه1425ذي القعدة  17المؤرخ في  21-04القانون رقم 

الجريدة الرسمية (منه  52المادة  2004قانون المالية  2005 المتضمن قانون المالية لسنة

  .)2004ديسمبر  29الصادرة في  85رقم 

 30هـ الموافق لـ 1424ذي القعدة  06المؤرخ في  514-03المرسوم الرئاسي رقم  -

المتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين  2003ديسمبر

ــين   ــة و ثالث ــابين خمس ــين ) 35(م ــنة ) 50(و خمس ــمية  (س ــدة الرس   الجري

  ،)2003 ديسمبر 31الصادرة في  84رقم   

 03هـ الموافق لــ  1424ذي القعدة  10المؤرخ في  02-04المرسوم التنفيذي رقم -
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المحدد لشروط منح  اإلعانات للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين خمسة  2004جانفي 

الصـادرة   03الجريدة الرسمية رقم (   سنة و مستوياتها) 50(و خمسين ) 35(و ثالثين 

  .)2004جانفي  11في 

 03هـ الموافق لـ 1424ذي القعدة  10المؤرخ في  03-04المرسوم التنفيذي رقم  -

الكفالـة المشـتركة لضـمان مخـاطر قـروض       المتضمن إنشاء صندوق 2004جانفي 

  ) 35(و ثالثــين  اســتثمارات البطــالين ذوي المشــاريع البــالغين مــا بــين خمســة

الصادرة في  03الجريدة الرسمية رقم (  سنة و تحديد قانونه األساسي) 50(و خمسين   

  ).2004جانفي  11

ديسـمبر   31هـ الموافـق لــ   1426ذوالقعدة  29المؤرخ في  16-05القانون رقم -

مـن قـانون الماليـة    ) 52(تعـديل المـادة    2006المتضمن قانون المالية لسنة  2005

  .)2006جانفي  15الصادرة في  02الجريدة الرسمية رقم (  2004لسنة

ـ  1425ذي القعدة  17المؤرخ في  21-04القانون رقم - ديسـمبر   29هـ الموافق لـ

 29الصادرة فـي   85الجريدة الرسمية رقم(  2005المتضمن قانون المالية لسنة  2004

  .)2004ديسمبر

ديسـمبر   26هـ الموافق لــ  1427ذي الحجة  06المؤرخ في  24-06القانون رقم -

 27الصادرة فـي   85الجريدة الرسمية رقم (  2007ة المتضمن قانون المالية لسن 2006

  .2005من قانون المالية لسنة ) 54(المتعلقة بتعديل المادة) 75(المادة  -)2006ديسمبر 

 القانون التكميلي لجهاز دعم إحداث النشاطات و توسيعها مـن طـرف البطـالين ذوي   

          : )50(و خمسين سنة ) 30(المشاريع البالغين ما بين ثالثين 

 30الموافـق ل   1424ذي القعـدة   06المؤرخ فـي  514 - 03المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ فـي   156 - 10المتمم و المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003ديسمبر 
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المتعلق بدعم إحداث النشاطات و توسيعها  2010جوان  20الموافق ل  1431رجب  07

سـنة  ) 50(و خمسـين  ) 30(غين ما بين ثالثـين من طرف البطالين ذوي المشاريع البال

  ).2010جوان  23صادرة بتاريخ  39 جريدة رسمية رقم(

 جانفي 03الموافق ل  1424ذي القعدة  10المؤرخ في 02 - 04المرسوم التنفيذي رقم 

رجب  07المؤرخ في  158 - 10المتمم و المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2004

المحدد لمستويات و شروط منح المساعدات للبطالين  2010جوان  20الموافق ل  1431

 39جريدة رسمية رقم (سنة ) 50(و خمسين ) 30(ذوي المشاريع البالغين ما بين ثالثين 

  .2010جوان  23صادرة بتاريخ 

ا عملية التنظيم والتوزيع فتتم تحت وصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان أم

 1497بتعداد يناهز) ب.ت.و.ص(الوطني للتأمين عن البطالة االجتماعي، يعمل الصندوق

  :أجيرا، موزعا إقليميا عبر

 .مقر المديرية العامة -

  .وكالة جهوية ) 13(ثالثة عشر  -

 .ة والئيةوكال) 48(ثماني و أربعين  -

للمساعدة على العودة إلى .كما انه لكّل وكالة جهوية وكالة أو عدة وكاالت والئية فرعية

شرع الصندوق في بعث إجراءات احتياطية بإنشاء هيئات تابعة للوكاالت  العمل، 

 : بما في ذلك   الجهوية

 ) ش.ب.م(مركزاً للبحث عن شغل ) 22(اثنا وعشرون  -

    )ح.ع.د.م(مركزا لدعم العمل الحر )48(ثماني وأربعون  -

  )1( وزيع اإلداري للصندوق الوطني للتأمين عن البطالةتاليوضح ) 17( جدول رقم 

                                                             
)www.cnac.dz -(1  
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  www.cnac.dz:  المصدر

  :مشاريع صندوق التامين على البطالة  نشروط االستفادة م

  :أما عن كیفیة االستفادة من ھذا المشروع فالبد من توفر الشروط التالیة

  .سنة 50و  30يبلغ من العمر ما بين  -

  .بالجزائرمقيم  -

  .للتشغيلمسجل لدى مصالح الوكالة الوطنية  -

  .ال يشغل منصب عمل مأجور عند تقديمه لطلب اإلعانة  -   

  .النشاطلم يستفد من قبل من إعانة عمومية في إطار إحداث  -

  :المستفید ان  كمـا یتعیـن علي

 الوكاالت الجهوية عدد الوكاالت الوكاالت الوالئية

 الجزائر 1 الجزائر

 عنابه 6 قالمة ، الطارف ، تبسه ، سوق هراس ، سكيكدة

 باتنة 4 ، بسكرة ، أم البواقي باتنة ، خنشلة

 بشار 4 بشار ، أدرار، تندوف ، البيض

 البليدة 3 البليدة ، تيبازة ، المدية

 الشلف 3 الشلف ، الجلفة ، عين الدفلة

 قسنطينة 3 قسنطينة ، جيجل ، ميلة

 وهران 3 وهران ،غليزان، مستغانم

 ورقلة 6 ورقلة ، غرداية ، األغواط ، الواد ، تمنراست ، إليزي

 سطيف 4 سطيف، بجاية مسيلة ، برج بوعريريج

 سيدي بلعباس 5 تلمسان ، سعيد ، نعامة ، عين تيموشنت  سيدي بلعباس ، 

 تيارت 3 تيارت، معسكر، تسمسيلت

 تيزي وزو 3 بومرداس  تيزي وزو، البويرة ، 
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  .ذات صلة بالنشاط المراد القيام به تمهارامؤهالت مهنية و أو  يمتلك -

  يمارس نشاطا لحسابه الخاص  أن ال -

  .الماليفي تركيب مشروعه ) نقدية أو عينية(أن يكون قادرا على المساهمة الشخصية  -

  :تقديم ملف مثبت لوضعية البطالة يتضمن الوثائق التاليةو يتم  

شهادة ميالد أصلية مسلمة من طرف بلدية محل االزدياد أو بلدية محل إقامة المعني  -

  اإلشارة إلى رقم شهادة االزدياد األصلية المدونة على الدفتر العائلي مع

  هرأش 6شهادة اإلقامة ال يتعدى تاريخها ستة  -

تثبـت    شهادة دراسية أو شهادة عمل مسلمة من طرف هيئة عموميـة أو خاصـة   -

  .التأهيل المهني ولها عالقة بالنشاط المراد انجازه  مستوى

   .)وثيقة خاصة بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (استمارة الهوية -

  .نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -

  :ح شرفي يثبت أن البطالتصري -

  ال يمارس أي نشاط مأجور-

  لم يستفد من أي دعم آخر خاص بإحداث النشاطات -

  ).المساهمة الشخصية(يلتزم باإلسهام في تمويل مشروعه  -

  :المشروع في المراحل التالیةالمستفید من   ص مساریتلخی و 

  )ALEM(المحلية للتشغيليتم هذا التسجيل لدى الوكالة :التسجيل بصفة طالب للشغل -1

يودع ملف الترشح كامال لدى وكالة الصندوق الوطني للتـأمين  : إيداع ملف الترشح -2
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  .البطالة عن

  ):CNAC(المرافقة الشخصية  -3

  يرافق صاحب المشروع مستشار منشط يقوم بتقديمه جميع االستشارات الالزمة لدراسة

  .وتركيب وانجاز وبعث المشروع

  المشروع للحصول على شهادة القابلية و التمويل من طرف لجنة االنتفاءدراسة  -4

يعرض ملف صاحب المشروع على لجنة االنتفاء واالعتماد والتمويل  واالعتماد والتمويل

في حالة التصديق على مشروعه تسلم له شهادة ، المشروع وديمومته ليبت في مدى نجاعة

  .القابلية و التمويل

  .لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو الغرفة المهنيةتسجيل النشاط  -5

االنخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضـمان مخـاطر قـروض البطـالين ذوي      -6

التـي    شهادة االنخراط  اثر دفع مستحقات االشتراك ، يسلم لصاحب المشروع المشاريع

  ترفق بالملف

  تثمار وهي إحدى التزامات تحريرالبنكي لتكون بمثابة وثيقة مثبتة لضمان مخاطر االس

  .لقرض البنكي

  :البنكإيداع طلب القرض لدى  -7

يتعين على البنك تبليغ قراره لصاحب المشروع وإعالم الصندوق الوطني للتـأمين عـن   

  ).02(في أجل أقصاه شهرين  البطالة

  تكوين أصحاب المشاريع في مجال تسيير المؤسسة -8

  : انجاز المشروع -9
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  مبلغ المساهمة الشخصية وعقب تحرير القروض ، يرافق الصندوق الوطنيبعد تسديد 

ا  ، للتأمين عن البطالة أمین        أم وطني للت ازات الممنوحة من الصندوق ال المساعدات واالمتی

  .السداد بدون فوائد مكافئة واجبةغير  سلفه إعطاء عن البطالة

مرافقة شخصية من خالل منشط مستشار تتم عبر االستشارة والمسـاعدة  باإلضافة إلى  

  ).CSVF(الدعم أمام لجنة االعتماد و االنتقاءأو  في تركيب المشروعسواء 

القرض البنكي  ومن االمتیازات أیضا   80 ـتقدر النسبة بو تخفیض نسب الفائدة المرتبطة ب

من معدل الفائدة المطبقة من طرف البنوك ، وعندما ينجز االستثمار فـي قطاعـات   % 

الفالحة والري والصناعة التحويلية واألشغال العمومية فان نسبة التخفيض تصـل إلـى   

  :في مرحلة اإلنجاز االمتیازات الجبائیةومن ، 95%

والخـدمات التـي تـدخل    اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات  -

  .إنجاز المشروع مباشرة في

  من الرسوم الجمركية%  5نسبة مخفّضة بــ  -

  .اإلعفاء من رسوم تحويل الملكية على االقتناءات العقارية -

  .اإلعفاء من رسوم التسجيل على عقود تأسيس الشركات -

  :االستغاللفي مرحلة  أما

 .سنوات) 03(ثالث اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة  -

 سنوات) 03(اإلعفاء من الرسم العقاري على الملكيات المبنية لمدة ثالث  -

 .سنوات 08إلى  06راوح ما بين اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي لمدة تت -

  . سنوات 08إلى  06اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة تتراوح ما بين  -

ة التمو  ن طریق ا ع ان أم ل ف ھ    ی ل قیمت ذي تص روع ال ىالمش رة إل ار  ) 10(عش ین دین مالی
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ة   نقدية أو ته مساهم كونصاحب المشروع  لالبطا ،مصادر  جزائري یمول من طرف ثالث

  .عينية

  ).واجبة السداد بدون فوائد( غير مكافئة  سلفهيقدم  الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

  .توضيحهقرض مخفض الفوائد كما سبق : البنك

  )حسب المبلغ اإلجمالي االستثمار(یوجد مستویان لتمویل المشروع  كما 

  .دج 5000.00 000استثمار بمبلغ یقل أو یساوي  : المستوى األول 

  .على األقل من المبلغ اإلجمالي لالستثمار% 1تمثل المساهمة الشخصية  -

ن عن البطالـة بــ   تقدر السلفة غير المكافئة التي يمنحها الصندوق الوطني للتأمي -

  .لالستثمارالمبلغ اإلجمالي  من% 29

  .من المبلغ االستثمار اإلجمالي( كحد أقصى % ) 70قرض بنكي ال يتجاوز  -

  دج10000دج و یقل أو یساوي  5 000.00 000یفوق استثمار بمبلغ  :الثانيالمستوى 

  .من مبلغ االستثمار اإلجمالي% 2تمثل المساهمة الشخصية 

% 28تأمين عن البطالة بـ غير المكافئة التي يمنحها الصندوق الوطني لل تقدر السلفة

  .لمبلغ اإلجمالي لالستثمار من

  .)من المبلغ اإلجمالي لالستثمار ( كحد أقصى % ) 70(قرض بنكي ال يتجاوز 

  .صاحب المشروع يواصل دعمه ألجل تجسيد مشروعه وبعث مؤسسته

  :المتابعة بعد إحداث النشاط -10

  حلة استغالل النشاط، يستفيد صاحب المشروع من متابعة المستشار المنشط طيلةفي مر

  .السنوات الثالث األولى
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  :القرض المصغر - 

تميز القرض المصغر الممنوح للفئات التي تتميز بهشاشة وسوء وضعيتها االقتصادية  في 

شكل سلع حيـث   ىالماضي بارتباطه غالبا بارتفاع نسبة الفائدة وكان تسديد  القرض عل

  .نجح الدائنون و اغتنوا من ذلك نتيجة استغاللهم لحاجيات الفئات الفقيرة من السكان

ونتيجة لالعتراض الحاصل ترك هؤالء المدينون تدريجيا مكانهم ألشخاص أكثر مساعدة  

  .ورحمة للمقترضين الصغار

نظـيم االدخـار و   وفى القرن الخامس عشر قامت الكنائس والكهنة في ايطاليا و فرنسا بت

  .القرض المصغر على المستوى المحلى

 Desفي ألمانيا وكـذا صـناديق   "رايفزن"وفى القرن التاسع عشر تم استحداث صناديق 

jardins في كندا.  

قامت  دول الجنوب على غرار بنغالدش بتطوير نظام القروض  1970وانطالقا من سنة 

سبة فوائد مرتفعة الذي كان سائدا فـي  الصغيرة من اجل مكافحة النظام المرتبط بطلب ن

هذه الدول بهدف مساعدة الفقراء و قد كان لمبادرة بنك قرامين الفضل الكبير في تكريس 

  .القرض المصغر

لخصوصيته التقنية و  ةتم تعميم القرض المصغر عبر أنحاء العالم ،ونتيج1980وفى عام 

جه نحو الفئات إلى ترفضها البنوك او االقتصادية و االجتماعية فان هذا المنتوج المالي مو

  .غير المؤهلة حسب النظام البنكي الكالسيكي

سنة دولية للقـرض  2005اعلنت الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة سنة 1998وفى عام 

  )1(.المصغر بهدف اإلشادة بدور القرض المصغر في التخفيف من حدة الفقر 

                                                             
 .1، ص 2رسالة الوكالة، العدد :الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر-)1(
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المصغر ،أما عن وضعية القـرض المصـغر فـي    هذه نبذة سريعة عن تاريخ  القرض 

حديثة مقارنة بالتجارب العالمية وهذا ما سنطرق اليه فى  رالجزائر فان هذه التجربة  تعتب

  .هذا الجزء من البحث 

  :القرض المصغر في الجزائر-

سمح لفئـة المحـرومين مـن    ييعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة الهشاشة حيث 

تحسين ظروف معيشتهم، و هذا من خالل استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكـنهم مـن   

  .الحصول على المداخيل

حيث سمح بإنشاء أكثـر مـن    1999ظهر القرض المصغر ألول مرة في الجزائر سنة 

الذي  النجاح –في صيغته السابقة –نشاط في مختلف القطاعات إال انه لم يعرف  15.000

أثناء مراحل و المتابعة كانت تتوخاه السلطات العمومية منه، بسبب ضعف عملية المرافقة 

  .المشاريع و متابعة انجازها جازإن

تجربة " حول موضوع  2002م في ديسمبر ضوقد تبين ذلك خالل الملتقى الدولي الذي ن

ذا التجمع، الـذي  على التوصيات المقدمة خالل ه ا، وبناء"القرض المصغر في الجزائر 

ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل المصغر ، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير 

  2004جانفي  22المؤرخ في  14-04القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

م عوهى تمثل إحدى أدوات تجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة البطالة و دالمعدل 

  .االستقرار 

  :تعريف القرض المصغر

  :القرض المصغر هو سلفة موجهة للمشاريع التي تتراوح كلفتها من

  .دج إليجاد نشاط عن طريق شراء المواد األولية30.000 -

دج إليجاد نشاط عن طريق اقتناء عتاد صـغير أو مـواد   400.000دج إلى 50.000 -

  .أولية
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  .)1( )من سنة إلى خمس سنوات( شهر  60الى 12يتم تسديده على مدى  -

  :و مهامها الوطنية لتسيير القرض المصغر الوكالة

تشكل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيمـا يخـص   

  :محاربة الفقر و الهشاشة و تتمثل مهامها األساسية في

  .تسيير الجهاز القرض المصغر وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما -

  .دعم و نصح و مرافقة المستفيدين من القرض المصغر في تنفيذ أنشطتهم -

 .منح سلف بدون فوائد -

إبالغ المستفيدين، ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز، بمختلف المساعدات التي تمـنح   -

ينجزها المستفيدون مع الحرص على احتـرام بنـود   ضمان متابعة األنشطة ا لتي  لهم

دفاتر الشروط التي تربط هؤالء المستفيدين بالوكالة باإلضافة إلـى مسـاعدتهم عنـد    

  .الحاجة لدى المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم

يهدف جهاز القرض المصغر إلى تحقيق التكامـل االقتصـادي واالجتمـاعي للسـكان     

هو مصمم لربـات البيـوت و   ، خالل إنشاء أنشطة إنتاج السلع والخدماتالمستهدفين من 

 :غير مستقر وغير منتظم، وهناك نوعان من التمويـل دخل أي دخل أو   المواطنين بدون

  في إطار إنشاء نشاط دج  1000.000  قرض موجه للمشاريع التي ال تتجاوز كلفتها- 

معدات صغيرة أو مواد خام للبدء بالمشروع و التمويل المالي لمقتضيات إطـالق   باقتناء

سنوات من أجـل   ثالث ـ سنوات مع تأجيل ب 08وتصل فترة تسديد القرض إلى  النشاط

  .من أجل تسديد فوائد القرضواحدة  سنة و  تسديد القرض البنكي الرئيسي

دج و  100.000حيث ال يتجاوز المبلغ  المواد األولية اقتناءقرض بدون فوائد من أجل - 

  :يلي أخص بماتكلف الوكالة على وجه   وبهذه الصفة شهرا 36إلى  24قابل للتسديد بين 

                                                             
 .2ص ،نفس المرجع السابق -)1(
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  .تشكيل قاعدة المعطيات حول األنشطة و األشخاص المستفيدون من الجهاز -

و رصد   نصح و دعم المستفيدين من جهاز القرض المصغر في عملية التركيب المالي -

  .القروض

تكوين عالقات دائمة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع  -

تحصـيل    وتنفيذ خطة التمويل و متابعة انجاز المشاريع و استغاللها و المشـاركة فـي  

 .الديون غير المسددة في آجالها

نشـطة إعالميـة و   إبرام اتفاقيات مع كل هيئة و مؤسسة أو منظمة هـدفها القيـام بأ   -

تحسيسية و كذا مرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار تنفيذ أنشطتهم، و ذلـك  

  .لحساب الوكالة

  :الشـبكـة العملية

تنسيقية والئية موزعة عبـر كافـة    49إن الوكالة ممثلة على المستوى المحلي من خالل 

أن هذه الشبكة مدعمة بخاليـا  بالجزائر العاصمة كما ) 02(  أرجاء الوطن منها تنسيقيتين

  .متواجدة على مستوى الدوائر  مرافقة

الوكالة تضمن الدعم و فان  المساعدات الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغرعن  أما

  .النصح و المساعدة التقنية فضال عن مرافقة مجانية للمقاولين أثناء تنفيذ أنشطتهم

من %  20الى 5من(مخفضة تقع على عاتق المستفيد يمنح القرض البنكي بنسبة فائدة كما 

فيما تتحمل الخزينة العمومية ) نسبة الفائدة المحددة من طرف البنك و ذلك حسب الحاالت

  .فارق نسبة الفائدة التجارية

نح القروض البنكية حسب النظام البنكي ووفقا لقوانين و شروط منح القروض و ذلك يمو

  .شهرين في حدود أجال ال تتجاوز مدة

من الكلفة اإلجماليـة فـي نمـط التمويـل      % 29بدون فوائد قدرها  سلفه كما تمنح -
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  .الثالثي

مـن الكلفـة    %100بدون فوائد لشراء المواد األولية مقـدرة ب   سلفهتمنح الوكالة  -

 دج 100 000 اإلجمالية للمشروع و التي ال يمكن أن تفوق مئة ألف دينار جزائري 

 .على مستوى واليات الجنوب دج 250 000السلفة إلىوقد تصل قيمة هذه  ، 

  .تمنح فترة سماح تقدر بسنة واحدة لتسديد باقي فوائد القرض البنكي -

وتتم دراسة الملفات القروض البنكية حسب النظام البنكي ووفقا لقوانين و شـروط مـنح   

  .القروض و ذلك في حدود أجال التتجاوز مدة شهرين

  :سيير القرض المصغر تنظيم الوكالة الوطنية لت

  الموافـق ل  1424ذي القعـدة  29المـؤرخ فـي    14-04طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و محدد لقانونها  2004جانفي22

  :األساسي، فإن هذه الوكالة تتزود باألجهزة التالية

  مجلس التوجيه -

  لجنة المراقبة -

  عاممدير  -

  مديريات مركزية تنفيذية -

  .وكاالت جهوية -

  :المجلس التوجيهي

رئـيس ينتخبـه    سهأيترإن مجلس التوجيه الذي تدوم عهدته ثالثة سنوات قابلة للتجديد، 

نظراؤه لمدة سنة واحدة ويساعده في أداء عمله نائب رئيس الذي يتم انتخابـه باألشـكال   

  .نفسها و لنفس المدة، فيما يتولى المدير العام مهام أمانة مجلس التوجيه

علـى اسـتدعاء مـن     اأشهر على األقل بناء) 3(يجتمع المجلس التوجيهي مرة كل ثالثة 



 

285 

 و البطالة ةـويـة التنمـالسياس ...................................:.................. الرابعالفصــل 

في دورة غير عادية بناء على استدعاء مـن  , زيادة عن ذلك , ع رئيسه و يمكن أن يجتم

أعضائه أو بطلب من الوزير المكلف بالتضـامن الـوطني و   ) 3/2(رئيسه أو من ثلثي 

  .األسرة إذا اقتضت الظروف ذلك

أعضائه على األقل وإذا لـم  ) 3/2(ال تصح مداوالت المجلس التوجيهي إال بحضور ثلثي 

ماع المجلس التوجيهي بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن يكتمل النصاب يصح اجت

  .عدد األعضاء الحاضرين

, تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل األصـوات 

تحرر مداوالت المجلس التوجيهي في محاضر و تـدون  ، و يكون صوت الرئيس مرجحا

  .يوقعها الرئيسعلى سجل خاص مرقم و مؤشر و 

ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني و األسرة في غضـون األسـبوع   

  .الذي يلي المصادقة عليها 

يعين أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني و األسـرة،  

  .ت قابلة لتجديدسنوا)  3( بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثالثة 

تنتهي عضوية األعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة، وفي حالة انقطـاع  

المعين حتى  دعضوية أحد األعضاء، يستخلف حسب األشكال نفسها، ويخلفه العضو الجدي

  .انقضاء مدة العضوية

س ينتخـب  ينتخب رئيس المجلس التوجيهي نظراؤه لمدة سنة واحدة ويساعده نائب رئـي 

حسب األشكال نفسها ولنفس المدة، وفي حالة انقضاء مدة عضويتهما يسـتخلفان حسـب   

  )1(.األشكال نفسها

  :لجنة المراقبة

  .أعضاء يعينهم مجلس التوجيه) 3(تتكون لجنة المراقبة في الوكالة من ثالثة 

                                                             
  .8-7، ص ص 2012، 08العدد  ،رسالة الوكالة :المصغرالوكالة الوطنية لتسيير القرض -)1(
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  .تعين رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها

بحضـور   عالتوجيه، وتجتمتكلف بممارسة الرقابة الالحقة لتنفيذ قراراتها لحساب مجلس 

بطلب من المدير العام أو عضـوين   ءالمدير العام في نهاية كل ثالثة أشهر وعند االقتضا

  .اثنين من أعضائها

مج أو التوصيات المفيدة عن أفضل الكيفيات لتنفيذ البـرا  تتقدم للمدير العام كل المالحظا

والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة ،كما تبدي رأيها في التقارير الدورية عن المتابعـة و  

  .التنفيذ و التقييم التي يعدها المدير العام

وتقدم لمجلس التوجيه مالحظاتها و توصياتها عن البيانات التقديرية إليرادات الوكالـة و  

  .السنوي عن تسيير المديرنفقاتها و برنامج نشاطها باإلضافة إلى التقرير 

وتقوم أيضا بمراقبة وتدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما بمبادرة 

 )1(.منها أو بناءا على قرار من مجلس التوجيه

  :العام المدير 

على اقتراح الوزير المكلف بالتشـغيل و يخـول    ايعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء

  .سلطات التسيير للتصرف باسم الوكالة ولحسابها، في كل األحوال

 :المديريات المركزية التنفيذية

  :يشمل الهيكل التنظيمي للوكالة أربعة مديريات و هي 

  مديرية اإلدارة و الوسائل -

  مديرية المالية و المحاسبة -

  مديرية تقنية -

  مديرية اإلعالم اآللي -
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  وكاالت جهوية -

 .خاليا على مستوى الدوائر -

  :لجنة التأهيل الوالئية

تم استحداث هذه اللجنة بناءا على قرار من السيد الوالي و باقتراح من المديريـة العامـة   

ملفات طلب القروض المصغرة التـي   نالقرار بشا ذكلفت هذه اللجنة باتخا ثللوكالة، حي

  .يودعها المقاولون بعد أن تولى هيئات الوكالة تحضيرها

كما تملك لجنة التأهيل صالحيات فحص الملفات و اتخاذ القرار بشان تأهيـل المقـاول و   

  .نشاطه لجهاز القرض المصغر الذي تسييره الوكالة طبقا للنصوص المعمول بها

والئي بصفة رئيس اللجنة و ممثلي خمس بنوك أو مؤسسات اللجنة من منسق  ذهتتكون ه

بنـك التنميـة    BEAبنك الجزائر الخارجي  BNAالبنك الوطني الجزائري  :مالية وهى 

 CPAو القرض الشـعبي الجزائـري    BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية  BDLالمحلية 

الضـمان المشـترك    ،باعتبارهم شركاء في تنفيذ الجهاز باإلضافة إلى ممثـل صـندوق   

للقروض المصغرة للقروض المصغرة وكذا مرافقوا الدوائر ، وتجتمع هذه اللجنة مرة أو 

مرتين كل شهر بناءا على استدعاء من رئيسها  من اجل دراسة ملفات القروض المصغرة 

  .)1(التي يتقدم بها المقاولون الذين استوفوا شروط التأهيل التي وضعتها الوكالة 

  :في  لالمصغر تتمثشروط الحصول على القرض أما عن 

  .فما فوق  سنة 18أن يكون السن  -

  .أن يكون الطالب بدون دخل أو دخل صغير غير مستقر -

 .أن تكون له إقامة ثابتة -

حاصل على كفاءة ممثلة بشهادة و متحصل على معرفة خاصـة بإنشـاء النشـاط     -

 .المطلوب
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 .إنشاء النشاطغير مستفيد من إعانة أخرى من أجل -

بالمائة من التكلفة اإلجمالية للنشاط فـي إطـار اقتنـاء المعـدات      1متحصل على  -

 .أجل إطالق النشاط الصغيرة من

المساهمة في صندوق الضمان المتبادل للقرض المصغر في حالة ما كان المستثمر  -

 .قرض بنكي يلتمس

التعهد بتسديد القرض  قت المحددالتعهد بتسديد مبلغ القرض و الفوائد للبنك وفقا للو -

  .الغير مدفوع للوكالة وفقا للوقت المحدد

 منحھم لالمصغر تتمثالمساعدات و االمتیازات الممنوحة للمستفیدین من جھاز القرض أما 

تخفيض الفائدة البنكية بنسبة مـن   باإلضافة  تقنية للمستثمرين ةمرافق ،نصح ،دعم ،تكوين

الفرق في .الدين المطبقة من طرف البنوك و المؤسسات الماليةبالمائة من نسبة  20إل  5

 .نسبة الفائدة يؤخذ على عاتق الخزينة العمومية

بالمائة من التكلفة اإلجمالية للمشروع في إطار إنشـاء   29قرض غير مدفوع بنسبة  -

المشروع باقتناء المعدات الصغيرة و المواد األولية ألجل انطالق النشـاط الـذي ال   

  .دج 1000.000ز تكلفته اإلجمالية تتجاو

من تكلفة   بالمائة 100من أجل شراء المواد األولية القرض الغير المدفوع يصل إلى  -

 .دج 100.000النشاط اإلجمالية و التي ال تتجاوز 

كما قامت الوكالة بعدة مبادرات اتجاه األشخاص ذوي اإلعاقة الحـاملين للمشـاريع       -

المصغر ودوره في إعطائهم فرصة لالنـدماج فـي    بغرض تحسسيهم بجهاز القرض

 :وتتمثل هذه اإلجراءات في .المحيط االجتماعي و االقتصادي

 م محترفإعداد شريط اعالمى لفائدة فئة الصم البكم وذلك من خالل االستعانة بمترج -

انجاز مطبوعات إعالمية بطريقة البراى و يضم صنفين األول يشمل إعداد دليل  -

موجه خصيصا لفئة المكفوفين الراغبين في إنشاء مشاريع  ور وهالمقاول الصغي
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مصغرة، أما الصنف الثاني فهو عبارة عن كتيب صغير توجد به   المعلومات 

)1(.األساسية التي تتضمنها مطويات الوكالة والمتعلقة بجهاز القرض المصغر
 

  : فتتمثل في االمتيازات الجبائيةأما 

الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أربـاح المؤسسـات   إعفاء كلي من الضريبة على  -

 .سنوات 03لمدة

اإلعفاء من الضريبة العقارية على المباني المستخدمة لألنشطة المضطلع بهـا لمـدة    -

 .سنوات) 03(ثالث 

تعفى إجراءات تكوين المؤسسات النشأة من طرف المسـتثمرين مـن كـل حقـوق      -

 .التسجيل

 الداخلـة   و الخـدمات  تللمعدا, القيمة المضافة االستفادة من اإلعفاء الضريبي على -

 .مباشرة في إنشاء االستثمار

تخفيض الضريبة على الدخل العام أو الضريبة على أرباح المؤسسات و على ضريبة  -

وذلك  رضقنظرا النتهاء فترة اإلعفاء خالل السنوات الثالث األولى لل  النشاط المهني

 :حسب مايلي

 .بالمائة 70تخفيض بنسبة  :للقرضالسنة األولى  -

 .بالمائة 50بنسبة  ضتخفي: للقرضالسنة الثانية  -

 .بالمائة 25تخفيض بنسبة : رضقالسنة الثالثة لل -

 ستوردة و الداخلة مباشرة فيعلى حقوق الجمركة للمعدات الم  بالمائة 5تطبيق نسبة  -

  .االستثمارإنجاز 

الوطنية لتسيير القرض المصغر تضمن عبر الوكالة  أما من جانب االستقبال والتوجيه فان

خاليا المرافقة على مستوى الدوائر، استقبال مشـخص للمـواطنين وحـاملي األفكـار     

  .الستحداث نشاطات اقتصادية
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يتمثل اآلمر في إعالم وطمأنة هؤالء بخصوص توجهات وأهداف و أسلوب عمل الوكالة، 

  . النشاطاتإضافة إلى توضيح الخطوات الواجب إتباعها إلنشاء 

قوم الوكالة بتطبيق برامج تكوينية تتوافق مع المستوى التعليمي للمقـاولين وحجـم   كما ت

أن هذه التكوينات مخصصة لتعزيز قدرات المقاولين في مجال التسـيير   حيثنشاطاتهم، 

قصد تمكينهم من تسيير أعمالهم على نحو قصد تمكينهم من تسيير أعمالهم على نحو جيد 

  .وير نشاطاتهموبالتالي تط

لصالح المقاولين المستفيدين الـذين انطلقـوا فـي    كما تسهل الوكالة تنظيم معارض للبيع 

  :بهدفممارسة نشاطاتهم في إطار القرض المصغر 

 .التشهير بأجهزة دعم إدماج الشباب لدى الفئات السكانية المستهدفة -

 .في إطار القرض المصغرإبراز نجاح المقاولين الذين انطلقوا في ممارسة أنشطتهم  -

 .التعريف بالمنتجات التي أنجزها المقاولون واستقطاب الطلبات عليها -

 .إثارة التبادالت بين المقاولين العارضين حول المهارة المهنية -

 .تسهيل استفادة الفئات السكانية المستهدفة من مختلف األجهزة -

 .بعث الرغبة على الطلب لدى الفئات المستهدفة -

تمنح للمستفيدين من القرض الثالثي فترة تأجيل التسديد مقدرة بسنة  أيضامن االمتيازات و

واحدة قبل الشروع في تسديد الفائدة البنكية تليها فترة ثالث سنوات لتسديد أصل القـرض  

  .ثم السلفة بدون فوائد التي تقدمها الوكالة

  :إعادة إدماج المساجين من خالل القرض المصغر 

يخص المحبوسين الذين استغلوا فترة احتباسهم في متابعة دورات تكوينية بهدف اكتسـاب  

مهارة مهنية، حيث توفر الوكالة فرص إنشاء نشاط ذاتي الذي يمثـل لهـؤالء، الوسـيلة    

تقوم اإلطارات المحليـة للوكالـة بحمـالت     حيثاألنسب إلعادة االندماج في المجتمع، 

نتظام لدى فئة نزالء المؤسسات العقابية، وهـذا فـي طـل    تحسيسية وترويجية للجهاز با

االتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و المديريـة العامـة إلدارة   
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 .)1(السجون و إعادة اإلدماج 

  : أشكال تمويل القرض المصغر

  تسير الوكالة في إطار القرض المصغر نوعان مـن التمويـل انطالقـا مـن القـرض      

الذي (إلى غاية قرض أكثر أهمية) دج100.000قرض غير مدفوع بقيمة قصوى (لمصغر

تسمح كل صـيغة مـن صـيغ     وذلك عن طريق البنك) دج 1000.000تجاوز قيمته  ال

 . التمويل بتمويل بعض النشاطات و موجهة لفئة محددة من األشخاص

  :فتشمل ما يلي األنشطة التي يمولها الجهاز  أما

 صناعة العجائن الغذائية ، الكسكس، الخبز، حلويات عصرية و :صناعة غذائية  :الصناعة

 القهوة، تعليب السـمك،  رحىقليدية، صناعة الشوكالطة، المرطبات، البوظة، تحميص و 

  .تحميص و تغليف الفول السوداني

المنزلية األلبسة الجاهزة، خياطة المالبس، نسج المالبس، الحياكة، صنع األغطية : األلبسة

 .األحذيـة التقليديـة، األلبسـة    الصـناعة الجلديـة  .عدة السرير، المطبخ، المفروشـات 

                األثاث، منتجات خشـبية، صـناعة السـالل، الصـناعة المعدنيـة، صـناعة األقفـال        

تسمين األبقار، األغنام، الماعز، إنتاج اللحوم و الحليـب، تربيـة    :تربية الماشية :الفالحة

  .اجن و األرانب و النحللدو

الزهـور و   مشتله، )التجفيف والتخزين(إنتاج البذور، الفواكه و الخضر : فالحة األرض

 .نباتات الزينة فالحة األرض

النسيج و الزرابي التقليدية، خياطة المالبس التقليدية، الطرز التقليدي،  :الصناعة التقليدية

المصـنوعة   ات الزينة، الفخار، المنتجـات الرسم على الحرير و القطيفة و الزجاج، أدو

 بالزجاج، النقش على الخشب
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اإلعالم اآللي، الحالقة و التجميل، األكل السريع، تصليح السيارات و مختلـف   :الخدمات

  .التجهيزات

  .عيادة الطبيب، طبيب األسنان:الصحة

الكهربـاء، الـدهن،   : أشغال البناء، أعمال متعلقة بالمباني:  المباني و األشغال العمومية

  .نشاطات تجارية صغيرة ...السباكة، النجارة، صناعة حجر البناء

  :صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة

يتولى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة ضمان القروض البنكية ، و قد أنشأ 

 2004-01-22المـؤرخ فـي   16-04  هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 

المتضمن استحداث صندوق الضمان المشترك للقـروض المصـغرة و تحديـد قانونـه     

يضمن هذا الصندوق القروض المصغرة التي تمنحها البنوك و المؤسسـات  ، و األساسي

المالية المنخرطة فيه لصالح المقاولين الذين تلقوا إشعارا بإعانات الوكالة الوطنية لتسـيير  

  .القرض المصغر

بناء على طلب البنوك المعنية، باقي الديون المسـتحقة مـن األصـول    يغطي الصندوق، 

 %.85والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة، وذلك في حدود خمسة وثمانين فـي المائـة   

يحل الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات الماليـة فـي حقوقهـا    

 .ي حــدود تغطيــة الخطــراعتبــارا، عنــد االحتمــال، لالســتحقاقات المســددة وفــ

يحق للبنوك و كل المؤسسات المالية، التي قامت بتمويل المشاريع المعتمدة مـن طـرف   

  )1(.الوكالة الوطنية لتسيير القرض

 : الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إطار صيغ  التمويل في

تشرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في إطار القرض المصغر على تسـيير   

سلفة بدون فوائـد تمنحهـا   (صيغتين للتمويل انطالقا من سلفة صغيرة لتأمين لقمة العيش 

                                                             
   ANGEM .الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -)1(
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دج علـى مسـتوى    250.000دج، و قد تصل إلى 100.000الوكالة و التي ال تتجاوز 

دج و التي تسـتدعي تركيبـا   1.000.000تجاوزإلى قروض معتبرة ال ت) واليات الجنوب

  .ماليا مع إحدى البنوك

تسمح كل صيغة بحكم خصوصيتها بتمويل بعض األنشطة و جلب اهتمام فئة معينة مـن  

  .المجتمع

  :نماط التمويلأ يوضح) 18(رقم جدول 

ــاهمة   صنف المقاول  قيمة المشروع المســ
  الشخصية

القرض 
  البنكي

ســـلفة  
  الوكالة

  نسبة الفائدة

ال تتجــــاوز 
  دج 100.000

ــناف   ــل األص ( ك
شراء مـواد مـواد   

  )أولية 

0 % -  100 %  -  

ال تتجــــاوز 
  دج 250.000

  كل األصناف 

  )شراء مواد أولية (

ــتويات   ــى مس عل
  واليات الجنوب

0 %  -  100 %  -  

ال تتجــــاوز 
1.000.000 

  دج

  % 1  كل  األصناف

  

1 %  

70 %  

  

70 %  

29 %  

  

29 %  

ــبة  % 5 ــن النس م
ــاطق  ــة من التجاري

  خاصة 

النوب والهضـاب  ( 
  )العليا 

ــبة  % 10 ــن انس م
  التجارية 

  )بقيمة المناطق ( 

  www.cnac.dz الموقع الرسمي للوكالة:المصدر
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    :األوليةتمويل شراء المواد 

علـى   دج 250 000 إلـى دج بدون فوائد و الذي تصل قيمتـه   100.000قرض بقيمة 

 36إلـى   24مستوى واليات الجنوب، موجه لشراء المادة األولية يتم تسديده على مـدى  

   . شهرا

  تمويل شراء المواديوضح كيفية ) 3( شكل رقم  

  )قرض بدون فائدة ( األولية

  :التمويل الثالثي 

من اجل اقتناء عتاد صغير و مادة أولية الزمة إلنشاء  1000.000قرض بقيمة ال تتعدى 

  .)من سنة إلى خمس سنوات( شهرا  60إلى  12مؤسسة و يتم تسديده على مدى 

  للقرض المصغر تمويل ثالثي) 4(شكل رقم 

  

  

  

 حصیلة القروض الممنوحة حسب جنس المستفید و قطاعاتیوضح ) 19(جدول رقم 
  ) 2012الحصیلة إلى غایة دیسمبر (  النشاط

  
یلة

ص
ح

 
ض 

رو
الق

حة
نو

مم
ال

 
 جنس المستفید 

  
  النشاط قطاعات

الصناعات  الفالحة الرجال النساء
 المصغرة

البناء و 
األشغال 
 العمومیة

الصناعات  الخدمات
 التقلیدیة

 التجارة
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 www.angem.dz موقع الرسمي للقرض المصغرال: المصدر 

يوضح حصيلة السلف الممنوحة حسب قطاعات األنشطة وحسب جنس ) 5(شكل رقم 
  المستفيد

 .  

  يوضح العدد االجمالى للسلف بدون فوائد) 20(جدول رقم 

   

   
  

  

  www.cnac.dz الموقع الرسمي للوكالة:المصدر

  

  برامج التمويل الممنوحة عدد القروض

 فوائد لشراء المادة األوليةعدد السلف بدون  329 423

 ععدد السلف بدون فوائد إلنشاء مشرو 272 28
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  الوكالة لنهاية ديسمبر  ءرصيد الوظائف التي أنشئت منذ إنشايوضح ) 6(شكل رقم 

2012.  

  

  

  

  

  

  

  

تطور حصيلة مناصب الشغل المستحثة في اطار القرض المصغر يوضح ) 7(شكل رقم 

  ) 2012 – 2005( على مستوى الوطني 

  

  

  

  

  

المستحدثة في  بيوضح مجموع القروض الممنوحة إلى جانب المناص) 21(جدول رقم 
 : إطار القرض المصغر

 608 451  عدد القروض الممنوحة

 412 677 العدد اإلجمالي لمناصب الشغل المستحدثة

 107 50 عدد المقاولین المكونین

 49 التنسیقیات الوالئیة

  www.cnac.dz الموقع الرسمي للوكالة:المصدر

  31/12/2012مجموعة أرقام منذ إنشاء الوكالة إلى غاية  -
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و الرسومات البيانية يتبين أن ) 21(و )  20(ول االجد يفمن خالل المعطيات الواردة 
وصلت إلى   2012حصيلة القروض الممنوحة في  إطار القرض المصغر إلى غاية 

منصب شغل ،و المالحظ أن النسبة الكبيرة من 412 677قرض وتم استحداث  608 451
و   %60,56قرض بنسبة  504 273في هذا اإلطار تضم فئة النساء  بحوالي  نالمستفيدي

ال وهذا عائد بالدرج األولى إلى  اقب %39,44قرض   بنسبة   104 178فئة الرجال ب
البيت اللواتي يمتلكن حرفة وال تتطلب إمكانات  و تجهيزات كبيرة  يالنساء الماكثات ف

  .يل مشاريعهم الصغيرة والقرض المصغر من اجل تم يفيلجان إل

  .البرامج التالية ويضم: المأجوردعم ترقية الشغل - 2

  DAIP:جهاز المساعدة اإلدماج -

 2008أفريـل   19المؤرخ في  08-126: انشأ هذا الجهاز بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

  :ويتضمن هذا الجهاز ثالث عقود لإلدماج 

 .عقود إدماج حاملي الشهادات-

 .عقود اإلدماج المهني-

 .إدماج/ عقود تكوين -

التأهيل المهني للشباب طالبي الشغل وتشجيع كل أشكال العمـل  يهدف هذا النظام لتشجيع 

  .العمل –الهادفة لتطوير تشغيل الشباب خاصة عن طريق برامج التكوين 

  : هذا النظام موجه إلى ثالثة فئات لطالبي الشغلو

  : الفئة األولى -

ن المعاهـد  الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي والتقنيين الساميين المتخرجين م

  الوطنية للتكوين المهني
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  : الفئة الثانية -

الشباب المتخرجين من التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني والذين تابعو تربص 
  تكويني

  :  الفئة الثالثة

  الشباب بدون تكوين وأي تأهيل

  ما هو عقد التأهيل؟ 

  : يعد لكل عقد

  CIDعقد إدماج الحاملين على الشهادات  - 1

  CIPاإلدماج  -عقد التكوين  -2

  CFIاإلدماج  -عقد التكوين  - 3

 -)مديرية التشغيل بالوالية( مصالح اإلدارة المكلفة بالشغل  -: عقود اإلدماج تعد بين
  المستفيدين -الهيئة المشغلة والهيئة المكونة

  :التاليةهيئات التشغيل  ويستفيد من هذا النظام

  المؤسسات العمومية والخاصة -

  الهيئات واإلدارات العمومية -

  الجماعات المحلية  أطلقتهاورشات األشغال المختلفة التي  -

  ) الصناعة، الزراعة، السياحة والصناعات التقليدية( قطاعات النشاط المختلفة  -

   : ياإلدماج فتتمثل فيما يلعقد  أما مدة

  ثالث سنوات قابلة للتجديد في الهيئات واإلدارات العمومية -

  سنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع االقتصادي -
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  سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفين -

  :يكون من طرف الهيئة المشغلة ينعدد المستفيدين المقدم أما

  من إجمالي اليد العاملة% 15العدد ال يجب أن يتجاوز :  لهيئة المشغلة المعنيةل بالنسبة -

لمؤسسة المصغرة التي تأسست في إطار التشجيع والمساعدة لخلق نشاط خالل ل بالنسبة -

  .اثنين من طالبي الشغل:  فترة االنطالق

% 25غلين لديهم الحق في االستفادة مرة واحدة وذلك في حالة ما إذا حققوا إدماج تالمش -

  .من العدد اإلجمالي الذي منح لهم في السنة األولى

حاصـل علـى    -أن يكون طالب للشـغل ، :فهي ن طالبي الشغلالشروط المطلوبة م أما

 -تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنيـة  -سنة 35و  18عمره بين  -الجنسية الجزائرية

أن يكون مسجال كطالب شغل لدى الوكالة  -الشهادات أو بيان المؤهالت العلمية والمهنية

سنة بشرط أن يقبل  16من العمر أن يكون بالغ  -الوطنية للتشغيل القريبة من مقر سكناه

  .بمثابة تكوين في إحدى الفروع التي يحتاجها سوق العمل

على تعويض شهري :  لين على الشهاداتصلحااالمستفيدون من عقود اإلدماج  كما يحصل

  : ـيقدر ب

  .دينار جزائري صافية  15 000الحاصلين على شهادات التعليم العالي  -

  .دينار جزائري صافية 10 000التقنيون السامون  -

دينار جزائري صافية لخريجـي التعلـيم    800:  المستفيدون من عقود اإلدماج المهني -

  الثانوي والتكوين المهني

 000: ـ اإلدماج يحصلون على تعويض شهري يقدر ب-المستفيدين من عقود التكوين -

  .دينار جزائري للهيئات المدمجين في مختلف الورشات 12

هي ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المشـغل وذلـك فـي    مدة العقد  -
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 .دينار جزائري للشباب المشغلين لدى الحرفين 4000  الورشات ذات المنفعة العامة

 مدة العقد هي سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للورشات ذات المنفعـة العامـة   -

 .)1( للحرفيين

   :CTAعقد العمل المساعد  -

المتعلـق   1990أفريـل   21الصادر فـي   90 - 11هو عقد عمل يبرم بموجب قانون 

بعالقات العمل ويدخل في إطار تشغيل الشباب المدمج لدى المؤسسات العمومية والخاصة 

      : تمنح الدولة مساهمة تقدر بـ -

 ددينار جزائري شهريا للجامعيين وذلك لعقد مدته ثالثة سنوات قابلة للتجدي 12 000

دينار جزائري شهريا للتقنيين الساميين وذلك العقد مدته ثالثة سـنوات قابلـة    10 000

دينار جزائري شهريا بالنسبة للحاصلين على عقود عمل المساعد المبرمة  8000 للتجديد

  في إطار عقد اإلدماج المهني لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

   :CFEالعمل  -عقد التكوين -

هو تكوين موجه للشباب الحاصلين على شهادات ومدمجين في إطـار نظـام المسـاعدة    

المشـغل   يلتـزم   أشهرلمدة أقصاها ستة % 60مع تمويل بنسبة  DAIPلإلدماج المهني 

  .على األقل أشهر بتشغيل المستفيدين لمدة ستة

الشـباب   و فيدالعمل بين الوكالة الوطنية للتشغيل، المشغل والمسـت  -عقد التكوين ويبرم 

  .المدمج في إطار هذا النظام ملزم باحترام القانون الداخلي للهيئة المشغلة

                                                             
  يتحصل الشباب المدمج في إطار عقود اإلدماج للحاصلين على الشهادات العليا وعقود اإلدماج المهني على منحة  -)1(

  .دينار جزائري في الشهر وذلك لمدة ستة أشهر 3000تقدر بـ  PERFالتشجيع على البحث عن تكوين      
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في حالـة فسـخ العقـد    ،وفترة اإلدماج المحددة في العقد وإنهاءيلتزم الشباب بمتابعة كما 

  .بمبررات شرعية فإن الشباب يمكن أن يستفيدوا مرة أخرى من عقد لإلدماج

رف المستفيد بدون أي عذر مبرر، فإن الشاب يفقد حقوقه من في حالة فسخ العقد من طو 

  .االستفادة من هذا النظام

في حالة فسخ عقد اإلدماج بدون عذر مبرر من طرف المشغل يفقد المشغل الحق من أما 

  .االستفادة من هذا القطاع

الوطنية  في حالة ما إذا أراد المشغل فسخ العقد، عليه تقديم إشعار كتابي لمصالح الوكالةو

توضيح أسباب فسـخ العقـد   وعليه .سبعة أيام على األقل قبل فسخ العقد 7للتشغيل وذلك 

  .فسخ عقد اإلدماج يؤدي إلى إيقاف المنحةكما أن .كتابيا

  :بعض اإلجراءات التحفيزية منها  DAIPنظام المساعدة على اإلدماج المهني  ويقدم 

  .والتعويضاتالتكلف بمصاريف وأعباء الضمان االجتماعي  -

  .من أعباء وتكاليف التكوين%  60التكلف ب  -

 100االستفادة من التخفيض لمدة ثالثة سنوات على أقصى حد من دعم شهري بـ  -

  دينار جزائري لكل عقد تشغيل دائم

  :  االستفادة من تخفيض في أعباء أرباب العمل -

  .في حالة تشغيل طالب عمل لديه خبرة% 15

  .تشغيل طالبه عمل جديد بدن خبرةفي حالة % 15

  :و فيما يلي تفصيل لعقود اإلدماج المهني الثالث وتتمثل في

 : CID عقود إدماج حاملي الشهادات-1
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خاص بالشباب طالبي العمل ألول مرة من حاملي الشهادات العليا والتقنيين الساميين الذين 

 حسب الديوان الوطني لإلحصاء ، اى ما   2006طلب سنة  166.000بلغت طلباتهم في 

  .من مجموع الطلبات % 14يمثل  

ستوى حيث يتقاضى المستفيدون أجرا شهريا تتحمل أعباؤه الدولة ويكون مرجعي حسب م

( المستفيد، وحدد هذا األجر حسب األجر القاعدي لإلطار المبتدأ في الوظيف العمـومي  

لحـاملي الشـهادات الجامعيـة، أي مبلـغ      498الرقم االستداللي  11بالصنف )  % 55

بالنسـبة للتقنيـين    43.3الرقم االسـتداللي   10من الصنف )  % 50( دج و  12.300

  .دج 10.100الساميين أي مبلغ 

ما تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في االشتراك في الضمان االجتماعي وفـي الجهـة   ك

المقابلة يضمن المستخدم تأطير الشباب حاملي شهادات جامعية والتقنيين السـاميين فـي   

  .الوسط المهني والسهر على تقييمهم

تفاظ بمنحـة  أما عن فترة اإلدماج فهي سنة واحدة وقابلة للتجديد بطلب من المستخدم لالح

  .اإلدماج

وفي حالة اقتراح الوكالة الوطنية للتشغيل عن الشباب حاملي الشهادات عقد عمل للـدعم  

على مستوى مؤسسة طبقا لمؤهالته، يوجب عليه القبول، و إال يفقد هـذا األخيـر حـق    

  .االستفادة من عقد إدماج حاملي الشهادات

  .غير قابلة للتجديدأما بالنسبة للقطاع االقتصادي فمدة العقد سنة 

  : CIP عقود اإلدماج المهني -2

وهو موجه خصيصا للشباب طالبي العمل ألول مرة من خريجي الطور الثانوي، ومراكز 

من  % 64، أي 797.000التكوين المهني، أو الذين تابعوا تكوينا تمهينا، وقدر عددهم بـ 

  .مجموع البطالين حسب الديوان الوطني لإلحصاء

  .هاته الفئة لدى الهيئات واإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة ويتم إدماج
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ويتقاضى الشباب في إطار هذا العقد أجرا شهريا حسب القطاع القانوني ويحـدد األجـر   

من سلم أجور الوظيف  العمـومي أي   379الرقم االستداللي  8القاعدي الملحق بالصنف 

 8000أي  % 47في اإلدارة والهيئات العمومية، ونسبة  دج 6100منه أي  % 36نسبة 

  .دج في القطاع االقتصادي

تتكفل به الدولـة أمـا فتـرة     % 7أما حصة المستخدم في الضمان االجتماعي تقدر بـ 

اإلدماج سنة واحدة في الهيئات واإلدارة العمومية وقابلة للتجديد بطلـب مـن المسـتخدم    

  .باالحتفاظ بمنحة اإلدماج

في حالة اقتراح الوكالة الوطنية للتشغيل على الشباب المدمجين عقد عمال للدعم على و   

مستوى المؤسسة، يستلزم عليه قبول االقتراح وإال يفقد حق االستفادة، أما بالنسبة للقطاع 

  .االقتصادي العمومي والخاص فالمدة محددة بنسبة واحدة غير قابلة للتجديد

  )CFI: )1 إدماج/ عقود تكوين -3

موجه هذا العقد للشباب طالبي العمل ألول مرة بدون مؤهل وبدون تكوين والـذين بلـغ   

  .من مجموع البطالين % 22أي  278.000عددهم 

ويتم إدماجهم في مختلف ورشات العمل التابعة للجماعات المحلية أو في مختلف قطاعات 

  .النشاط، أو يتم تكوينهم لدى حرفيين مؤطرين

  .دماج لدى الحرفيين المؤطرين سنة واحدة غير قابلة للتجديدوتكون فترة اإل 

فتحـدد  ) الغابات والتهيئة وصيانة المباني ( أما بالنسبة لألشغال التابعة للجماعات المحلية 

  .بفترة عمل الورشة

خالل فترة التكـوين لـدى الحـرفيين     دج 4000وتقدر المنحة الشهرية للمستفيدين بـ 

  المطرين، وعندما يكون المستفيد مدمج في إطار انجاز ورشات عمل مختلفة يتم تسييرها 

                                                             
  ، 2012إلى غاية  1962تقرير حول انجازات قطاع التشغيل لوالية بسكرة منذ : مديرية التشغيل لوالية بسكرة  - )1(

  .2012بسكرة،      
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  .وفق أحكام تشريعية تنظيمية السارية المفعول في مجال العمل والضمان االجتماعي

ـ )  DAIP( أما عن تسيير هذا الجهاز  ذا الجهـاز  تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير ه

بالتنسيق مع مديرية التشغيل للوالية كما تتم مراقبة ومتابعة هذا الجهاز مديرية التشـغيل  

الوالئية بالتنسيق مع مفتشية العمل والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالتشغيل والصـندوق  

  .الوطني للتامين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
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 جماالت الدراسة -1

 مصادر و أدوات مجع البيانات -2

   سلوب املنهجياأل-3    
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 :دـتمهي

الدراسة الحالية لموضوع السياسة التنموية و انعكاساتها االجتماعية الفقـر و   إطار في    

الطرق مالئمـة   أكثروالية بسكرة كان المنهج الوثائقي  فيو تخصيص الدراسة البطالة، 

  .الدراسةهذه  إلجراء

استقراء و فهم الظاهرة بجميع متغيراتها و ذلك بما يوفره من  فييساعد  الوثائقيفالمنهج 

منطقـة   فـي رصد و تحليل البيانات التفصيلية عن موضوع الدراسة و المحـدد   كانيةإم

  .بسكرة

لهذا نحـاول   ،تتماشى و طبيعة الموضوع وأدواتجمع البيانات على تقنيات  فيواعتمدنا 

المنهجية من حيث المجال ،المـنهج،   اإلجراءاتلف تهذا الجزء من البحث تناول مخ في

 .التحليل أسلوبو ،األدوات

 :مجاالت الدراسة   -1

في الجانب المنهجي وفي هذه الدراسـة   األولىيعد تحديد مجاالت الدراسة من الخطوات 

  :يمكن ذكرها فيما يلي 

 :المجال المكاني  - 1

  :وكان اختيارنا لوالية بسكرة العتبارات منها تم اختيار والية بسكرة كنموذج للدراسة 

المحليـة مـن حيـث    حظيت باهتمام السـلطات   التي أنها تعتبر من واليات الجنوب -

  .تخصيص البرامج و المشاريع منها صندوق الجنوب 

 .التنميةكما أنها تضم العديد من البلديات التي تتفاوت فيما بينها في درجة  -

كما أنها تمثل مركز اهتمام من طرف السلطات المحلية منها توفرها علـى مديريـة    -

ه من خدمات لمختلف الشرائح، باإلضافة إلـى وكـاالت   النشاط االجتماعي وما تقدم

الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وكالة القرض المصغر، الصندوق ( التشغيل المختلفة 
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 ).الوطني للتامين عن البطالة، مديرية التشغيل 

 وبارتفاع نسبة الشباب ، ²كلم/ ساكن  37تصل الى  كما تتميز الوالية بكثافة سكانية عالية

سـنة   4135الـى  1998شاب سنة  484من ذوى الشهادات الذين تضاعف عددهم من 

حيث تعانى نسـبة كبيـرة    2014-2010شاب خالل الفترة بين 5200ليصل إلى 2009

  .على مستوى الوالية  %10.33منهم من البطالة وصلت إلى 

 :بسكرة واليةل تشخيصوفى ما يلي 

 من نحاول ،حيث الدراسة منطقة في التنموية المعطيات و المؤهالت جزءال هذا في نتناول

 بينهـا،  فيمـا  وتكاملها تفاعلها ومدى للوالية الطبيعية و البشرية اإلمكانيات معرفة خاللها

 تلعبـه  أن شانه من الذي للدور بالنظر واالجتماعية االقتصادية العوامل على اعتمادا ذلك

  .تهميشا االجتماعية الفئات أكثر على وتأثيرها الوالية في التنموية العملية تحريك في

 و اجتماعيـة  ظـروف  في تعيش التي البلديات ألوضاع تحليلية صورة تشكيل فان ولذلك

 سـواء  المنـاطق  مختلف بين التفاوتات على التركيز محاولة جانب ،إلى مختلفة اقتصادية

 التمهيد شانه من والتربوية الصحية المؤسسات و  الخدماتية و التحتية البني مستوى على

  .وثائقي تحليلي عمل إلى استنادا للوالية البطالة و للفقر اجتماعية خارطة رسم لمحاولة

  .وفيما يلي نتعرض لوالية بسكرة للتعرف عليها وعلى واقع التنمية بها

 األوراس، جبـال  كتلـة  سفوح تحت ،للبالد الشرقية الجنوبية الناحية في بسكرة والية تقع

ـ  تقدر  مساحة على وتتربع الشمال، وبين بينها الطبيعي الحد تمثل التي  21 509.80 بـ

  :يحدها و دائرة 12 و بلدية 33 وتضم 2كلم

  .الشمال من باتنة والية -

  .الغربي الشمال من مسيلة والية -

  .الشرقي الشمال من خنشلة والية -

  .الغربي الجنوب من الجلفة والية -



  

308 

 االجراءات المنهجية للدراسة :................................................... الخامسالفصــل 

  .الشرقي الجنوب من الوادي والية -

 .الجنوب من ورقلة والية -

 و 1974 لسنة اإلداري التقسيم أثناء" والية" بسكرة صنفتفقد  اإلداري التنظيـم عن  أما

 انقسـمت  1984 لسنة اإلداري التقسيم وبعد ،دوائر )6( وستة بلدية 22 آنذاك تضم كانت

 بسـكرة  وواليـة  والمغيـر  الوادي دائرتي بضم تشكلت التي الوادي والية: شطرين إلى

 طولقـة،  عقبة، سيدي جالل، أوالد هي دوائر، )4( وأربعة بلدية 33 تضم أصبحت التي

 بالواليـة  ألحقـت  وقد حدى، على بلدية فبقيت الوالية مقر تمثل كونها بسكرة أما لوطاية

  :وهي التقسيم هذا إثر على جديدة بلديات

  .تبسه والية من ناجي سيدي خنقة بلدية -

  .باتنة والية من زعطوط عين و القنطرة بلدية -

 .المسيلة والية من) رحمة أوالد( الشعيبة بلدية -

 وبقـي  دائـرة  12 عددها أصبح حيث الدوائر على طفيف إداري تعديل تم 1991سنة في

 .الحالي التقسيم حسب الدوائر على توزيعها أعيد بلدية، 33 آي حاله على البلديات عدد

تطور عدد سكان الوالية منذ االسـتقالل  فقد  لوالية بسكرة  الديموغرافية الخصائص أما

 1977نسمة، ليرتفع في سـنة   135.901بـ  1966تطـورا مهما، حيث قدر سنــة 

  .%3.8نسمة بنسبة نمو تقدر بـ  206.856إلى 

من جهة وكذا عامـل   لتحسن األوضاع المعيشية للسكان، ونتيجة 1987في إحصاء سنة 

نسـمة    430.202من جهة أخرى، تضاعـف عدد سكان الوالية إلى الهجرة نحو الوالية 

  . % 6.88بنسبة نمو تقدر بـ 

نسمة بنسبة نمو تقـدر بــ    589.697، ارتفع عدد السكان إلى 1998وفي إحصاء سنة 

 2008نسمة في آخر إحصاء للسكن والسكان لسنة  730.134، ليرتفع بعدها إلى 2.9%

  .% 2.30بنسبة نمو تقدر بـ 
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 السـنوية  النمـو  نسـبة  بتطبيق و 31/12/2011 غاية إلى السكان لتقديرات  بالنسبة أما

 يقدر ،)والسكن للسكان 2008 وإحصاء 1998 إحصاء بين(  .2%30 بـ المقدرة للوالية

 ذكـور  404750  مـنهم   نسمة 793640 ، 31/12/2011 غاية إلى الوالية سكان عدد

 .% 49.00 بنسبة إناث 388890و %  51.00 بنسبة

 ألخـرى،  بلدية من وتتباين ²كلم/نسمة 37 بـ تقدر سكانية بكثافة الوالية سكان  ويتوزع

 جنوب البسباس ببلدية ²كلم/نسمة 3 مقابل بسكرة ببلدية  ²كلم/نسمة 1750 إلى تصل حيث

  .الوالية غرب

 بنسـبة  أي حضـريون  484827أن  نجـد  ريفيـين  و حضريين بين السكان توزيع أما

 اثني باعتبار وهذا %38.91 بنسبة أي األرياف في متمركزون 308813 مقابل 61.09%

 اإلداري لدورها نظرا حضرية كمناطق)  الدوائر مقرات أي( مصنف سكني تجمع عشر

  .األخرى والثقافية االجتماعية اإلدارية، المرافق بعض توفر إلى باإلضافة

الجيـد   الجغرافيوان موقعها  )1( سهبية فالحيهاقتصاديا تعتبر منطق بسكرة ذات طبيعة 

و سفحية ،ذات  ةالشمالية منطقة جبلي مجموعات متجانسة ،المنطقة أربعةجعلها تتكون من 

وجود سد منبع الغزالن  إلى باإلضافة وهو مستغل من طرف الشرك الوطنية للملح، أمالح

منطقة  ماأهكتار من سهل لوطاية،  800مليون متر مكعب موجه لسقي 55.5بطاقة قدرها 

 فالحيـه  أراضى بها  األمالحمنطقة سهول و هضاب غنية بالمياه و  فهيالزيبان الغربية 

 باإلضـافة منطقة سهول  فهيالمنطقة الزيبان الشرقية  أما ،الجيدة من التمو لألنواعمنتجة 

 إلـى  باإلضـافة ...مكثف للخضر خاصة الطمـاطم ،الفـول    وإنتاجالنخيل ، أشجار إلى

تتميز   سهبية هي منطقةو منطقة الجنوب الشرقى  ،...المنتجات الصناعية التبغ و الحناء 

 أوالد أغنـام بسبب وجود مسار سهبي واسع وكذا النوعية الجيدة لساللة  الحيوانيبالنشاط 

  .جالل 

                                                             
 2005/2009تنمية و انجازات  مجلة بسكرة، -)1(
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 لالقتصاد المحلى بثـروة النخيـل    األساسيمن خالل هذه المعطيات تعتبر الفالحة العمود 

 األخـرى الفالحيـة   المنتجـات و ور بأجود أنواعها التي تنافس المنتجات األجنبية والتم

  .تتميز بها المنطقة التيالفواكه  الخضار و

قطاع الري أهمية كبيرة في مجال التنمية بحيث يحض بدور اسـتراتيجي فـي    يحتلكما 

سواء الميـاه  العامة للدولة من حيث توفير الحاجيات األساسية للمواطن التنموية السياسة 

  .الصالحة للشرب أو شبكة الصرف الصحي

مياه  3مليون م 22، منها 3مليون م 820,00تبلغ كمية المياه المسخرة على مستوى الوالية 

  .% 97,32مياه جوفية أي بنسبة 3مليون م 798,00،و  % 2,68سطحية أي بنسبة 

  :كالتاليالجوفية المستغلة تتوزع كمية المياه المسخرة 

   % 89موجهة للفالحة أي ما يعادل  3مليون م  679,20 -

   % 10موجهة للشرب أي بنسبة  3مليون م  77,54 -

  % 1مخصصة للصناعة  3مليون م   7 -

  :موجهين خصيصا للسقي الفالحي، هما) 02(يوجد بالوالية سدين 

، يغطي هذا السد احتياجات 3مليون م 47تقدر بـ  أوليةبطاقة تخزينية  : سد فم الغرزة -

  .3مليون م 8نخلة من المياه بقدرة سنوية نظامية تقدر بـ  130000

، يؤمن سقي محـيط  3مليون م 55.5بطاقة تخزينية أولية تقدر بـ  : سد منبع الغزالن -

بقدرة سنوية نظامية تقدر بـ ) هكتار950تبلغ مساحة المحيط بـ (مكنيات ببلدية الوطاية 

  .3مليون م 14

مناطق  أغلبيةفان  وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب و شبكة التطهير فيما يخص أما

 ،2010الوالية تم ربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب، حيث بلغ طول الشبكة خالل سنة 

بهذا بلغ حجم التوزيع اليومي للمياه للفرد الواحد  ،% 92كلم بنسبة ربط تقدر بـ  1565,

يوم، و هنا ينبغي التذكير بالمشكل الرئيسي للمياه المتمثل في الملوحة حيث تبلغ /لتر 220

بسـكرة،  (ل خاصة بالمناطق الجنوبيـة للواليـة   /غ 2 إلىملوحة المياه الموجهة للشرب 
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  ).الحوش، زريبة الوادي، عين الناقة

  .% 90كلم بنسبة ربط تقدر بـ  1329التطهير فقد بلغ طول الشبكة  فيما يخص شبكة

، بعـدما   قد استفادت بمحطة لمعالجة المياه القذرة بأوالد جالل أن الوالية  يجدر التذكير

فـي األوديـة    تلقى فجميع مياه الصرف المياه هذه ال تملك أية محطة لتصفيةكانت سابقا 

  .دون أية معالجة مما قد يسبب تلوثات كبيرة للبيئة

خطـوط   بأربعة مغطاةالوالية على شبكة طاقوية هامة، فهي  تتوفراما الطاقة الكهربائية 

    :KVA 220 للطاقة الكهربائية من

  .بسكرة -مسيلة  -

  .بسكرة -باتنـة  -

  .الوادي -بسكرة  -

  .ورقلة -بسكرة  -

  عين الناقة –بسكرة  -  :60KVAو كذا 

  طولقة -بسكرة  -      

تتوزع هذه الطاقـة  . ومجمعة كلها بمركز الناحية الشمالية للمدينة 220KVقدرة كل خط 

 128700 يبلغ إجمالي المساكن المربوطة بالشبكة الكهربائية عبر الوالية بواسطة خمسة 

  .من مجموع مساكن الوالية 92,93%تقدر بـ  ، أي بنسبة تغطيةمسكنا

لكل من الدوسن ، زريبة الوادي والحاجب يصبح عدد التجمعات  هبإيصالبالنسبة للغاز فو 

 ،وهي بسكرة، طولقـة، أوالد جـالل بالغاز الطبيعي مجمع موصول  ستة عشرة السكنية 

، سـيدي خالـد   )األخوة حرزلي ورويجـل ( برج بن عزوز والفيضبوشقرون،  ليشانة،

من مجمـوع   % 59.39نسبة بأي مسكن  28250بمجموع  فوغالة والغروس  والقنطرة

   .مساكن الوالية

  سبعةيتشكل من بحيث  متنوعا،الوالية نسيجا صناعيا  تعرف أما المجال الصناعي

مـنجم   26باإلضافة إلـى  في القطاع الخاص مؤسسة  60و  اع العامـمؤسسات في القط
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  .مستغل

الصناعات الغذائيـة   ،البناء ويمس هذا القطاع مجموعة من المنتجات أهمها صناعة مواد

  . الدقيق، الطرز والنسيج،  الصناعات التقليدية، الخشب، الورق والطباعة

أهمها الملح، الكلـس،   منجميهعلى عدة ثروات  أما في مجال المناجم، فالوالية تتوفر

عشرة  موقعا منجميا مستغال من القطاعين العـام والخـاص    خمسة نجد. الجبس والطين

ينتج تشكيلة  ، بلوطاية المؤسسة الوطنية للملحأهمها جبل الملح بلوطاية مستغل من طرف 

  ). الكيميائي، الصناعي وملح الطعام(من األمالح 

فمستغلة من طرف مؤسسات لهـا صلة مباشرة بقطاع البناء الوطنية أما بقية المناجم 

األشغال العمومية كإنتاج الحصى للبناء واألشغال العموميـة والطـين إلنتـاج المـواد     و

 .الحمراء

تعتبر برامج التنمية المحلية وسيلة أساسية فـي   :وى الوالية تبرامج التنمية  على مس

حسين الوصـول  تتطبيق السياسة التنموية المحلية المنتهجة و التي تهدف على العموم إلى 

األكثـر  مثل التعليم، المياه، الصحة، الطرقات الريفية للمنـاطق    إلى الخدمات األساسية

في تنفيذ خطط الحكومة للتخفيف من الفقر االستراتيجيات الوطنية   لها وبما يسهم ااحتياج

 التركيز على تمكين المجتمعات من تحديد مواردها المتاحة وأولويـات   القطاعية المختلفة

  .احتياجاتها وتخطيط وتنفيذ مبادراتها كجزء هام من معالجة هذه االحتياجات بشكل مستمر

على المستوى الوطني و على مسـتوى واليـة    ويتم تجسيد البرامج التنموية المحلية 

برامج التجهيز و البرامج المرافقة  فيمن خالل نوعين من البرامج تتمثل بسكرة نموذجا 

بـرامج التجهيـز   ، ،أما برامج التجهيز فتشمل نوعين من البـرامج اقتصاديةلإلصالحات 

لبرنامج المشاريع الكبرى التي تمس كل القطاعـات  او يخص هذا  القطاعي غير ممركز

و بـرامج  الرئيسـي  ،  االقتصادية و االجتماعية  للوالية ويخول للوالي حق  التصرف 

برامج حول األعمـال التنمويـة ذات   تتمحور مشاريع هذه ال )1(المخططات البلدية للتنمية 

  .األولوية الوطنية خاصة المتعلقة منها بمياه الشرب ،التطهير ،الطرقات و الشبكات 

                                                             
  برنامج التنمية المحلية ،الملتقى التكويني لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ،:مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية  -)1(

 .113،ص2،ج2003جانفى  06-15      
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و فيما يخص البرامج المرافقة لإلصالحات االقتصادية فإنها تضـم مجموعـة مـن    

البرامج  و المتمثلة في برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ، برنامج صندوق تنمية منـاطق  

مدرج فيها مختلف في المالحق  (الجنوب ،الصناديق الخاصة ،صندوق الكوارث الطبيعية 

  ).مع الميزانية المخصصة لهاالبرامج على مستوى والية  بسكرة 

   : ي ـالمجال الزمان -2

  :كاألتي المختلفة الدراسة مراحل استغرقتها التي الزمنية بالفترة المجال هذا يتحدد و

 الدراسـة  لخطـة  مبـدئي  تصـور  وضع  في تتمثل :للدراسة  االستطالعية المرحلة -

 كتـب  ما على االطالع و  الميدان في المختصين وبعض المشرف األستاذ مع ومناقشتها

  .النظري الجانب وتحرير العلمية المادة جمع و الموضوع حول

 الرسـمية  مصادرها  من البيانات جمع مرحلة وهي:  التطبيقية الدراسة إجراء مرحلة -

 بموضـوع  المتعلقـة   المجاالت و القطاعات في المسؤولين مع بمقابالت القيام خالل من

  .2013 غاية الى 2010 من  الفترة حوالي واستغرقت الدراسة

 إحصـائيا  وتحليلهـا  البيانـات  بتفريغ الخاصة الجداول وإعداد البيانات تفريغ مرحلة -

  .وتفسيرها

 النهـائي  التقرير وكتابة الدراسة، نتائج تحليل وتتضمن:  الدراسة نتائج عرض مرحلة -

  .للدراسة

 :مصادر و أدوات جمع البيانات  - 2

 :مصادر جمع البيانات  - 1

  :في هذه الدراسة تم االعتماد على مصدرين أساسين لجمع البيانات  

  : ـالمتعلق بالتراث المكتوب حول الموضوع  -

إسهامات بعض الباحثين سواء في مجال علم االجتماع أو التخصصات األخرى خاصة  -

االقتصاد باعتبار أن موضوع  التنمية والفقر و البطالة من المواضيع المشتركة بين جميع 



  

314 

 االجراءات المنهجية للدراسة :................................................... الخامسالفصــل 

  .التخصصات  والمجاالت

 .بعض من الدراسات المساعدة في تعميق المفاهيم و التأسيس لالستنتاج الممكن - 

   :ق والسجالتالوثائ-

و الوثـائق  يتضمن تحليل البيانات واإلحصائيات  من البحث و الذي  التطبيقيالجزء  في

من مصـادرها  الجهات المختلفة لوالية بسكرة والمتعلقة بموضوع الدراسة من الصادرة 

مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بسكرة، مديرية النشاط االجتماعي  والمتمثلة في 

بسكرة، وكالة التنمية االجتماعية باتنة، مديرية التشـغيل ، وكالـة القـرض المصـغر،     

ومعطيات الديوان الوطني لإلحصاء، باإلضافة إلى االستفادة من البيانات الموجـودة فـي   

  .ع الدراسة سواء التنمية أو البطالة أو الفقرموقع كل وزارة لها عالقة بموضو

وكـذا التقـارير   )  CNES( باإلضافة إلى تقارير المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي 

  .ذات الصلة بالتراث العلمي للموضوع بصفة عامة  العربية والعالمية والبنك الدولي

  :أدوات جمع البيانات  -2

المقابلة تعتبر المقابلة من األدوات األساسـية للحصـول علـى المعلومـات      :المقابلة -

  .المطلوبة والمتعلقة بموضوع البحث

في هذه الدراسة تم استخدامها كأداة أساسية للحصول على المعلومات و البيانات الخاصة 

 بالبحث حيث تمت مقابلة مجموعة من المسؤولين و المدراء وتتلخص هذه المقابالت فيما

  : يلي 

و تمت  رية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بسكرة يول مكلف بالدراسات بمدئومسمقابلة 

 مختلـف  من اجل التعرف علـى  2013-2012 متفرقة خالل الفترة لقاءات  فيالمقابلة 

و أنـواع البـرامج    برامج التنمية على مستوى والية بسـكرة وعلـى طبيعـة سـيرها    

والمخصصات التي استفادت منها الوالية، وتبين لنا من خالل المقابلـة أن وظيفـة هـذه    

المديرية تتلخص في اقتراح المشاريع التي تحتاجها الوالية يتم رفعهـا ودراسـتها علـى    
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باإلضافة إلى دراسة الميزانيات المخصصـة لكـل    مستوى الوزارات كل حسب مهامها

بمختلف الوثائق و المعلومات المتعلقة بالبرامج التنمويـة التـي    تزويدنا كما تم مشروع 

  ).المالحق فيالوثائق مدرجة (استفادت منها الوالية 

وحسب ذات المسؤول فان والية بسكرة استفادت من مخصصات مالية ضخمة خاصة من 

والتي كان  خالل الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية باعتبارها  من مناطق الجنوب،

الوالية ببلدياتها لوال سوء اإلدارة والتسيير الذي منشات وتعيد تجهيز  دمن الممكن أن تجد

  .اعترض صرف هذه المخصصات

سـنة   منذ: المسؤولين بالمديريةبعض والنشاط االجتماعي لوالية بسكرة  مقابلة مدير  -

انـات و  أين سمح لنا بـاالطالع  و الحصـول علـى البي    2013إلى غاية   2012

إفادتنا وإعطائنا معلومات تتعلق بطبيعة نشـاط   وكذا المعلومات التي تفيد الموضوع 

مديرية النشاط االجتماعي والتعرف على كافة المهام المنوطة بهـا باإلضـافة إلـى    

 .مختلف النشاطات الموكلة إليها

حيث تـم   2013أفريل  17وتمت الزيارة في  :مديرية الوكالة االجتماعية فرع باتنة  -

يتسنى التي لم  الخاصة ببسكرة واإلحصائياتتزويدنا في هذه المقابلة بكافة المعلومات 

مديرية النشاط االجتماعي لبسـكرة   أنعلى مستوى المديرية باعتبار  الحصول عليها

تعريفنا بسير برامج الوكالة وخـالل   إلى باإلضافة فرع تابع للوكالة االجتماعية بباتنة

زيارة التقينا فريق الخاليا الجوارية يقوم بمهمة ميدانية للمناطق الفقيرة التابعة لوالية ال

 .باتنة 

جـوان   2الخاليا الجوارية يـوم   بعض أعضاءمقابلة  إجراءزيارة بلدية الدوسن و  -

حيث تم تزويدنا بالدراسات وكافة البيانات التي قامت بها الخاليـا الجواريـة    2013

، أشئت عل مستوى الوالية ةباعتبارها أول خلي نشأتهاة بسكرة منذ على مستوى والي

خاصة دراستها من ناحية التعريف بأهميـة ودور   كثيرا في هذه الدراسة أفادتناوالتي 

، كما تمت مقابلة أعضـاء الخاليـا   هذه الخاليا التي يجهل الكثيرون بوجودها وعملها

على مستوى والية بسكرة التي  سمحت لنا بحضور ملتقى جهوى نظمته الخاليا على 



  

316 

 االجراءات المنهجية للدراسة :................................................... الخامسالفصــل 

المستوى الجهوى  والتي عرضت فيه كافة نشاطات الخاليا منذ نشأتها و المشـاكل و  

حضور جميع الجهات المعنية ،األمر الذي يدل علـى  بالصعوبات التي تواجهها وذلك 

 .)موجودة في المالحق (ذه الخاليا نشاط ه

و الذي زودنا بكافة البيانـات الخاصـة   :مقابلة مدير مديرية الشؤون الدينية ببسكرة  -

بموضوع صندوق الزكاة التابع لوالية بسكرة واخبرنا بطبيعة سير عملية جمع أموال 

الصندوق الزكاة و كيفية توزيعها باإلضافة إلى الصعوبات و المشاكل التي يعانى منها 

 .زكيننسبة الم ضعفمن بينها 

  :يـالمنهجوب ـاألسل -3

  : الكميالتحليل   - 1

من مختلف الجهات  حيث تم جمع وتصنيف مختلف البيانات واإلحصاءات المتحصل عليها

بما يخـدم   ركبة، و وضعها و ترتيبها في جداول بسيطة و أخرى مالرسمية و المديريات 

  .البحث

  :الكيفيالتحليل  - 2

وربطها بمتغيرات الدراسة و توظيفها بمـا يخـدم   حيث تم تحليل وتفسير البيانات الكمية 

  .وتم االعتماد على التحليل الوثائقي البحث 

 :الوثائقيالتحليل  

على أنه من أنواع المنهج المسحي والذي هو بدوره مـن   الوثائقييعد فان داين المنهج   

والذي يعد من )  1969(  " هيل وى" يتزعمه  أنواع المنهج الوصفي ، وهناك رأي آخر

عنـدما يريـد   : أوائل من كتب عن المنهج الوثائقي ويعتبره منهج قائم بذاته حيث قـال  

الباحث أن يدرس وقائع وحاالت ماضية أو عندما يريد تفسير وثائق تربوية ذات ارتبـاط  

ج التجريبي ، وهذا بالحاضر ، فال بد له من منهج يختلف عن المنهج المسحي وعن المنه

المنهج هو المنهج الوثائقي والذي يعني الجمع المتأني والدقيق للوثائق عن مشكلة البحث ، 

ومن ثم القيام بتحليلها تحليالً يستطيع الباحث بموجبه استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من 
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  .)1(نتائج 

علينـا   أوجبـت الموضوع وفى هذه الدراسة تم االعتماد على التحليل الوثائقي الن طبيعة 

من مصادرها الرسمية وذلك من فبعد الحصول على مختلف المعلومات و البيانات  ،تطبيقه

فرز الوثائق و  فيتلتها تمثلت  التيالخطوة  خالل إجراء  مقابلة  مباشرة مع المسؤولين،

  .تحليلها وتفسيرها  ةو جدولة  اإلحصائيات الضروريترتيبها بما يخدم خطة  البحث 

 . العالقة بين متغيرات الدراسة وتوضيح الظاهرة وقد ساعدنا التحليل الوثائقي في وصف

متغيرات الدراسـة  مختلف  على الزمن عامل بفعل يحدث الذي األثر باإلضافة إلى معرفة

وضعت للتخفيف من مشكلة البطالة أو  إلىالبرامج والسياسات سواء السياسة التنموية أو 

  .الفقر

 

 

 

   

                                                             
 .203 ص ،1421،الرياض ،العبيكان السلوكية ، مكتبة  العلوم في البحث إلى المدخل : حمد العساف بن صالح - )1(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقر على مستوى والية بسكرة -1

 الفقر يف اجلزائر بسكرة منوذجا على للقضاء املتبعة السياسات -2
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  :تمهيد 

أن  )1(الدراساتإن نسبة الفقر في الجزائر نسبة ال يستهان بها وفيما أظهرته بعض 

نها في الجنوب ، كما أن الفقر أقل انتشـارا  ممستوى المعيشة في المناطق الشمالية أعلى 

  .في المدنية عنه في الريف

أما بالنسبة لقياس الفقر في الجزائر فان اغلب الدراسات الخاصة بالفقر في الجزائر تعتمد 

تلك المتبعة من قبل البنك الدولي،  على المقاربة النقدية الكالسيكية لقياس الظاهرة وخاصة

وتعتمد هذه المقاربة عادة على البيانات والمعلومات الخاصة باإلنفاق االستهالكي والدخل 

  .للعائالت أو األفراد

  :الفقر على مستوى والية بسكرة  -1

وبالرغم من توفر الجزائر على مراكز خاصة باإلحصاء مثل الديوان الوطني لإلحصـاء  

ONS إلى اختالفها في  الدراسات المتخصصة في قياس الفقر فهي قليلة باإلضافة، إال أن

  .المناهج والطرق، وبالتالي في النسب المصرح بها

الدراسة التي أجراها المركز الوطني للدراسات والتحاليل ألجل السكان والتنمية  حيث نجد 

اس النسبي لتحديد عتبة حول مستوى المعيشة للعائالت الجزائرية وذلك باالعتماد على القي

الفقر انطالقا من معامل الميزانية الغذائية وهو يمثل الحصة المخصصة مـن الميزانيـة   

/ دج  131074من وسيط النفقات العائلية وهو مـا يعـادل    % 50للتغذية وقد حدد بـ 

 .)2(السنة / العائلة 

دراسة التي قـام  و الجدول التالي يوضح نسب الفقر على المستوى الوطني وذلك حسب ال

والتي بينت أن نسبة الفقـر   بها المركز الوطني للدراسات والتحاليل ألجل السكان والتنمية

                                                             
  اإلصالح االقتصادي وآثاره التوزيعية، بعض اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في  : هبة أحمد نصار - 1)(

  .5 – 4، ص ص 1992مصر ، مؤتمر قسم االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر      
متعدد األبعاد لقياس الفقر فـي الجزائـر المرتكـز علـى نظريـة      المنهج : عمر أمحمد بوزيد و كمال آتي زيان -) 2(

 .13،ص  2012خمسون سنة من التجارب التنموية ،" الجزائر " المجموعات الغامضة، الملتقى الدولي 
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بعدما كانت  2005بالمائة سنة  0،6قد انخفضت خالل السنوات األخيرة التي وصلت إلى 

  .بالمائة1.9 

  )1( ) 2005-2000-1995 - 1988(  یوضح نسب الفقر بین السنوات)  22(جدول رقم 

  2005  2000  1995  1988  القیم  المؤشر

 نسبة الفقر 

( %)  

1$ US  1.9  -  0.8  0.6  

SA  3.6  5.7  3.1  2.7  

SPG  8.1  14.1  12.1  5.7  

  .CENEAPالمركز الوطني للدراسات والتحاليل ألجل السكان والتنمية،: المصدر

فهذا االنخفاض في نسب الفقر يدل على تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية على المستوى 

وهـذا   1995في سنة  % 14.1بعدما كانت  % 5.7الوطني، حيث انخفضت النسبة إلى 

بسبب نجاح بعض السياسات التي اتبعتها الدولة للقضاء على الفقر و خاصة منهـا فـي   

باالعتبار فهي غير ممثلة  و شاملة  %5.7مجال التشغيل ومن جهة أخرى إذا أخذنا نسبة 

قط وال يمكن قبولها و تعميمها على كافة الوطن الجزائـري  ففقراء الجزائر بل هي عينة ل

بلدية فقيرة تفتقد إلى أدنى متطلبات العيش  229تشير التقديرات الرسمية إلى وجود حيث 

 2.262.306وتتركز اغلبها في المناطق الشمالية و الهضاب العليا حيث يعانى أكثر مـن  

فرد مقيم بها من حالة فقر لإلمكانيات األساسية لإلقامة في ظروف سكنية مقبولة و تشير 

تعانى مـن   %90بلدية منها  68عدد البلديات المنكوبة تصل إلى  التقديرات الرسمية أن

في هذا الجزء من البحث نحاول دراسة هذه المؤشرات قياسا على واليـة    )2(فقر شديد 

بسكرة وذلك من خالل االعتماد على البيانات اإلحصائية و التقارير التي تحصلنا عليهـا  

د على الدراسة التـي قامـت بهـا الخاليـا     والخاصة بوالية بسكرة باإلضافة إلى االعتما

الجوارية التابعة لمديرية النشاط االجتماعي على مستوى والية بسكرة والتي حاولت مـن  

خاللها قياس نسب الفقر في بسكرة و توزيعها على مختلف البلديات التابعة لهـا وقامـت   
                                                             

)1( -A L G É R I E MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONAL           

Niveau de vie et en mesure de la pauvreté  mai 2006.             

 .2001،تقرير البك حول الفقر و البطالة ف الجزائر، ماي : البنك العالمي  -) 2(
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هشاشة و الثانية  بتقسيمها إلى ثالث مجموعات حسب درجة الفقر المجموعة األولى األكثر

على مجموعة من المؤشـرات  األقل هشاشة و األخيرة المجموعة الغنية  و ذلك باالعتماد 

دليل الفقر المتعـدد  (و العناصر األساسية للتنمية البشرية المعتمدة على المستوى العالمي 

  :      )1( و المتمثلة فيما يلي) األبعاد

  ).الرعاية الصحية الجيدة(مؤشر الصحة  -1

  .)مستوى تعليمي مرضى(مؤشر التعليم  -2

    .)  مستوى معيشي مقبول(مؤشر السكن  -3

  :ويتم قياس هذه األبعاد من خالل 

تعرض الفرد للموت المبكر و يتم تمثيله من خالل نسبة األفراد المتوقع أن يموتوا قبل  -1

  .سن األربعين

  .مين من الكبار حرمان الفرد من التعليم  و يتم تمثيله بنسبة األفراد غير المتعل -2

  :حرمان الفرد من ضرورات المعيشة و يتم تمثيله بمتغير مركب من -3

 نسبة األفراد الذين ال يتلقون رعاية صحية  -

  .نسبة األطفال اقل من خمس سنوات الذين يعانون من سوء التغذية -

حيث تم دمج البطالة كمؤشر دال على الفقر وهذا يدل على درجـة  : مؤشر البطالة -4

 .)2(ين الفقر و البطالة االرتباط ب

  :يوضح ترتيب بلديات بسكرة حسب درجة الفقر) 23( والجدول رقم 

  
                                                             

تم إعداد الدراسة من طرف الخاليا الجوارية على مستوى والية بسكرة  بناءا على طلـب مـن وكالـة التنميـة      - )1(

االجتماعية  ووفقا لقوانين و شروط صادرة منها أيضا و ذلك وفقا لمعايير عالمية ، حيث قـام فريـق الخاليـا بجمـع     

ها عالقة بالموضوع  كمديرية الفالحة ،مديريـة التربيـة    المعلومات والبيانات من مختلف المديريات والمؤسسات التي ل

 .2013واستغرقت عملية الجمع و اإلحصاء قرابة شهر ونصف الشهر من سنة 

الفقر حينما يعرفها برنامج األمم المتحدة االنمائى معنـى قصـور القـدرة     مؤشراتيتضح أن البطالة تعتبر احد  - )2(

في حياة كريمة و بالتالي ينظر للبطالة على أنها احد أسباب الضعف االجتمـاعي و  حقيات البشر أاإلنسانية عن الوفاء ب

 .أنها احد المسببات األساسية للفقر 
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ات
وع

جم
الم

  

مجموع النقاط   البلدیات
االستداللیة 

 لمؤشر السكن

مجموع النقاط 
االستداللیة 

 لمؤشر الصحة

مجموع النقاط 
االستداللیة 

 لمؤشر التعلیم

مجموع النقاط 
االستداللیة 

 لمؤشر البطالة

مجموع النقاط 
االستداللیة 
  للمؤشرات

یب
رت

الت
  

لى
ألو

  ا
عة 

مـو
مج

ال
  

شة
شا

 ھ
ثر

ألك
ا

 

 1 33 1 13 05 14 رأس المیعاد

 2 34 3 16 03 12 لیــوة

 3 39 1 15 06 17 البسبـاس

 4 40 2 16 06 16 الشعـیبة

 5 43 3 13 08 19 لوطایــة

 6 43 4 17 05 17 اورالل

 7 45 5 18 08 14 الفیــض

 8 45 4 16 03 22 برج بن عزوز

 9 45 3 17 04 21 الغـروس

 10 45 4 18 03 20 اومــاش

 11 46 4 17 06 19 عین النـاقة

 12 46 4 17 06 19 املیلــي

 13 47 4 13 09 21 زریبة الوادي

 14 47 4 19 06 18 امخـادمة
یة

نـــ
ـــا

الث
   

عة
ــو

جم
الم

  

شة
شا

 ھ
قل

األ
 

 15 48 4 17  03 24 الحاجـب

 16 48 4 15 07 22 امزیرعـة

 17 49 5 14 08 22 امشونش

 18 50 5 17 08 20 جمــورة

 19 50 3 18 10 19 اوالد جالل

 20 51 4 16 06 25 سیدي ناجي. خ

 21 51 3 16 08 24 الدوسـن

 22 52 4 18 06 24 بوشقرون

 23 53 5 18 06 24 عین زعطوط

 24 54 5 19 07 23 برانیـس
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 .2013الخاليا الجوارية ، بسكرة،: المصدر

تم قياس الفقر على مستوى الوالية و بلدياتها المختلفة بناءا على المؤشرات التي ذكرناها 

و الذي يشمل جميع المؤشرات التي تم حساب ) 23( سابقا وهذا ما يوضحه الجدول رقم 

على حدى ثم تم جمعها وفيما يلي يتم تناول هذه المؤشـرات بشـئ مـن     منها كل مؤشر

 .التفصيل

 :ة ـر الصحـؤشـم -1

والسياسـة   بالتنميـة  تـرتبط  ألنها البشرية للتنمية أو دليال  مؤشر الصحية الخدمات تمثل 

 لتطويرهـا  دولـة  كـل  تسعى التي المهمة االجتماعية أحد القطاعات تشكل وهي التنموية،

 كبيرة تطورات القطاع هذه شهدت فقد للجزائر بالنسبة أما، لمجتمعا أفراد لجميع وتوفيرها

 عام و بشكل الجزائري المجتمع شهدها التي االجتماعية و االقتصادية التطورات مع تزامنت

 القطاعات، بهذه التنمية لتحقيق الحكومية الجهات بها قامت التي الخطوات أولى من كان قد

 سياسـات  تطبيـق  رـعب الصحية المنظومة في الضرورية بالتغييرات القيام محاولة وهو

ـ  فتظهر ةـالمادي ةـالناحي من أما ة،ـمبرمج ـ  ةـتنمي ـ  اذـه ـ  مـن  اعـالقط  اللـخ

 25 54 4 18 07 25 القنطــرة

 26 54 3 17 06 28 شتمــة

 27 54 5 18 06 25 لیشانــة

 28 54 3 20 08 23 سیدي خالد

 29 55 4 17 09 25 سیدي عقبة

 30 55 3 17 06 29 فوغــالة

 31 57 4 19 08 26 الحــوش

 32 60 4 19 09 28 طولقــة

ثة
ثال

 ال
ة  

وع
جم

الم
 

یة
لغن

ا
 

 33 76 5 31  10 30 بسكــرة
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 في القطاع اهذ لعبهي الذي الدور بحكم وهذا للدولة العامة الميزانية من المالية مخصصاتها

 في جهود من الدولة لهذتب ما و ، القطاع اهذ علي اإلنفاق ارتفاع من الرغم على لكن التنمية

 المستوى دون زالت ما ذلك من االستفادة أن ّإال،  الصحية الخدمات مستوى من الرفع سبيل

 و ،جهة من اإلداري للقصور نتيجة المشاكل من للعديد عرضة القطاع اهذ بقي أين المطلوب

الصـحية   المنظومة تطور أما بالنسبة إلىجهة أخرى  من الموضوعة السياسات فعالية عدم

القطاع الصحي بالوالية البشرية نجد أن  و المادية من الناحيتين على مستوى والية بسكرة 

طـب  (مؤسستين استشفائيتين متخصصـتين   ،مؤسسات عمومية استشفائية 04يتكون من 

  .مؤسسات عمومية للصحة الجوارية 09و) العيون والتوليد

  :سرير موزعة كالتالي 1163دد األسرة إجماليا يبلغ ع

  .مستشفيات 04سرير في  800 -

 .عيادات استشفائية 05سرير في  195 -

 .مجمع صحي 39سرير في  168 -

 :بسكرة على ةـوالي فروتكما ت

 .الجـقاعة ع 122 -

 .عمومية 10صيدلية منها  181 -

أما فيما يخص القطاع الخاص فهو يساهم بصفة معتبرة في التغطية الصحية بالواليـة  

  :يتوفر القطاع على إذ

 .سرير 64عيادات طبية جراحية بطاقة  03

 .عيادة غير استشفائية لطب وجراحة العيون 01

  .مركز جواري لتصفية الدم ببسكرة  01

 .مخابر للتحاليل الطبية 03
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 .مؤسسات للنقل الصحي 05

 .مؤسسات خاصة 02منها  بالجملةاألدوية مؤسسات لتوزيع  03

 .لتوزيع األدوية بالتجزئة ENDIMED وكالة 33

  .مقعد بيداغوجي 242كما تتوفر الوالية على مدرسة للتكوين الشبه الطبي بها 

ـ  القاعديـة  الصحية الهياكل تطور في من خالل هذه المعطيات يتبين أن هناك ا علـى  ذوه

 و المادية الوسائل حيث من نوعية قفزة عامة و الذي عرف الجزائر في الصحة قطاعغرار 

 % 8 الجزائـر  خصصت  حيث فائتةال سنوات العشر خالل خاصة للصحة القاعدية الهياكل

 لسـنة  المحلي الناتج من% 1.6 عوض 2010 سنة في الصحة قطاع إلى المحلي الناتج من

 هذا من بالرغم لكن الصحة قطاع منه يعاني الذي العجز نسبة تقليص أجل من هذا و 1999

 استخدام سوء يفسر مما العالج على يتزايد الطلب أن ّإال بالجزائر الصحية الهياكل في التطور

 الخلـل  عن البحث يستدعي ما هذا و العمومي الصحي القطاع لدى المتوفرة اإلمكانيات هذه

 عما بعيدة تبقى الواقع أرض على المجسدة الهياكل كما ان الموارد لهذه التخطيط في الموجود

 مـن  الصحي النظام فعالية حول الحديث كثر بعدما خاصة استخدامها كيفية و لهمخطط  كان

 .الصحية الخدمات تحسين بغية القطاع هذا منها يعاني التي بالمشاكل التكفل أجل

 الشبه و الطبي سواء في السلك بدوره تطورات الجانب هذا البشرية فقد شهد  الناحية أما من

  :يوضحه الجدول التالي في بسكرة وهذا ما العمومي و الخاص  الصحي بالقطاع طبي

  2011على مستوى بسكرة   المتواجدة الصحية المنشآت توزيعيوضح ) 24( جدول رقم 

  عيادات المستشفيات القطـاع الصحي

 استشفائية 

  مجمعات

 صحية

 قـاعات

 العـالج

 الصيدليات

 خاصة عامة األسرة العدد األسرة العدد األسرة العدد

 65 6 9   7 195 5 472 2  بسكرة

 2   3   1         الحاجب

 2   4 5 1         لوطاية
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 3 1 4 5 1         جمورة

 2   3 3 1         برانيس

 3   3 11 1         القنطرة

 1   1 3 1         عين زعطوط

 7   6 64 2         سيدى عقبة

     4 4 1         الـحوش

 4   3 4 1         شتمة

 1   2 4 1         عينالناقة

 3 1 6 14 1         زريبة الوادى

 2   2   1         مزيرعة

 1   6 4 1         الفيض

 1       1         خنقة سيدى ناجى

 3   4 6 1         مشـــونش

 13   7   1     113 1 طولقة

 4   3   1         بوشقرون

 2   1   1         برج بن عزوز

 3   3   1         ليشانة

 2   3 4 1         فوغالة

 3   2   1         الغروس

 1     4 1         اورالل

 1   2             امليلى

 2   2             امخادمة

 4   1 2 1         اوماش

 4   2 4 1         ليوة

 14 1 8   1     215 1 اوالد جـالل

 5   6 2 1         الـدوســن
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 1   5 2 1         الشعيبـــة

 10   9 16 2         سيـدي خالـد

 1   5 3 1         البسبـــاس

 1 1 3 4 1         راس الميـعـاد

 171 10 122 168 39 195 5 800 4 مجموع الواليـة

  .2012بسكرة  مديرية الصحة و السكان: لمصدرا

 و الطبي سواء في السلك هو بدوره تطورات  الجانب هذا البشرية فقد شهد  الناحية أما من

كرة وهذا مـا يوضـحه الجـدول    في بس العمومي و الخاص  الصحي بالقطاع طبي الشبه

  :التالي

العاملين بالقطاع الصحي على مستوى والية يوضح توزيع مجموع ) 25( جدول رقم   

  :2011بسكرة 

  معدل التغطية  منهم خواص  العدد  اإلجمالي  التعييـن

 طبيب مختص لكل 42211ساكن    94  194  أطباء متخصصون

  طبيب عام لكل  13571.ساكن   147  585  أطباء عامون

 صيدلي لكل 1  4385ساكن    171  181  صيادلة

 جراح أسنان لكل 1 4221ساكن   91  122  جراحو أسنان

 عون شبه طبي لكل 1  344ساكن    _  2310  أعوان شبه طبيين

  ساكن 10236سرير لكل 15  _  1163  األسرة

  2 ساكن 40699مجمع صحي لكل  _  39  المجمعات الصحية

  3 ,0ساكن1952قاعة عالج لكل   _  122  قاعات العالج

  .2012بسكرة  مديرية الصحة و السكان: المصدر

 الشـبه  أو الطبي بالسلك سواء الموظفين أعداد في المعتبر التطور نالحظ السابقة البيانات من

 المرافـق  مختلف تعزيز خالل من الصحية بالمنظومة الجزائر اهتمام يفسر ما هو طبي، و
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 انتقـل  حيث األفراد، كل احتياجات سد إلى منها سعيا المؤهلة العاملة باليد العمومية الصحية

 /واحـد  طبيـب  إلى 1999 سنة نسمة 908 / واحد طبيب من الواحد للمواطن األطباء عدد

 1538على المستوى الوطني أما في بسكرة فقد انتقل من طبيب 2010 سنة نسمة 1750

ساكن  13571ساكن وطبيب عام لكل  42211إلى طبيب مختص لكل  2002ساكن سنة 

 معـدل  أن نجد نسمة 2000 /طبيب ب المقدر الوطني المعدل إلى استناداو  2011سنة  

 الخـدمات  وكفايـة  كفاءة مدى يعكس إيجابي الوالية مستوى على الطبية للعيادات التغطية

غير أنها تتوزع بشكل غير عادل على مختلف البلديات  ،العيادات هذه تقدمها التي الصحية

 أكثـر  للتوضـيح  و إلى تشهد شحا في عدد األطباء سواء العامون منهم أو المختصون 

  : الصنف حسب التغطية البشرية الطبية  يبين ) 26( رقم  الجدول

 جــراح صيـدلي عــون
طبـيـب لكل 

   ساكن....
  القـطاع تقديـرات

    السكـان       أسنان   شبـه طبـي

 الصحي 2002 أخصائي عام المجموع ساكن...لكل ساكن...لكل ساكن...لكل 

 بسكـرة 679 247 020 3 795 1 126 1 504 5 198 4 314 

 طـولقـة 522 159 725 17 247 2 994 1 384 9 384 9 525 

 سيدي عقبـة 170 108 0  833 1 833 1 211 7 019 12 343 

 اوالد جالل 561 156 655 11 409 2 007 2 698 8 043 12 428 

 مجموع الوالية 932 671 461 6 018 2 538 1 073 7 856 6 379 

 .2012مديرية الصحة بسكرة : المصدر

  :الصحة  اتمؤشر  - 1

 القطاع تعترض التي المشاكل أهم تحديد هو الصحة مؤشرات دراسة من الرئيسي الهدف إن

 تشمل هي و البرامج توجيه خالل من لمواجهتها المتوفرة اإلمكانيات تحديد ثم من و ،الصحي

 :مايلي على
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 .المواليد معدل -

  .الحياة عند المتوقع العمر -

  للوافيات العام المعدل -

  :و بتطبيق هذه المؤشرات على مستوى الوالية نجد مايلي 

على )2011-1999(و وفيات األطفال   تطور نسب الزيادة الطبيعية )27(  رقم جدول 

  :مستوى والية بسكرة 

 معدل الوفيات معدل الوالدات السنـة
معدل وفيات األطفال اقل من 

 سنـة
 الطبيعيةالزيادة 

1999 25,99 4,83 37,65 21,16 

2000 24,15 4,04 33,18 20,10 

2001 24,01 4,22 37,20 19,79 

2002 25,07 4,73 32,33 20,34 

2003 25,00 4,00 29,21 21,00 

2004 24,50 4,15 32,12 20,05 

2005 24,51 4,26 35,92 20,25 

2006 24,32 3,92 29,55 20,41 

2007 23,14 3,92 ,2935         19,23 

2008 27,29 4,41 25,59 22,88 

2009 27,65 4,08 24.45 23,57 

2010 27,15 4,57 29,86 22,58 

2011 28.31 4.53 23.81 23.77 

  2012 لوالية بسكرة مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية :المصدر 
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علـى مسـتوى واليـة    )2011-1999( الو وفيات األطف الزيادة الطبيعية تطور نسب) 8(شكل رقم 

  .بسكرة

  

  2012 لوالية بسكرة مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية :المصدر

توفير  منها متعددة انجازات الصحية  في  الرعاية تجسد تحسن نظامعلى المستوى الوطني 

 فـي  ساهمت غيرها و العالجية و الوقائية الخدمات هذه للمواطنين الصحية الخدمات مختلف

 النظـام  فعالية قياس في األساسية المؤشرات إحدى باعتبارها األطفال وفيات معدل تخفيض

 إلى 1990 من الثلثين بمقدار األطفال وفيات معدل خفض أن حيث  شموليته ، و  الصحي

 فحسب اإلنسانية لحقوق أساسي كمطلب يعد لم أنه حيث لأللفية األساسية األهداف أحد 2015

 الـدول  من العديد حققتها التي الباهرة التقدم مجاالت أن شك ال و سليم اقتصادي قرار هو بل

 وفيات أسباب أصبحت إذ،التفاؤل إلى تدعو  األطفال وفيات خفض في األخيرة العشرية خالل

 إلى تؤدي التي و عليها االعتماد يمكن التي البسيطة التدخالت عبر معروفة حلولها و األطفال

  .األطفال من الماليين حياة إنقاذ

 مـن  مجموعـة  تنفيذبدأت في  فقد 2000 سنة األلفية ميثاق على الجزائر صادقت أن وبعد

 :في البرامج هذه تمثلت حيث األطفال وفيات معدل في التخفيضنها شأ من التي البرامج

  . التلقيح بتوسيع الخاص البرنامج -
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  .األطفال لدى اإلسهال أمراض بمكافحة الخاص البرنامج -

  .األطفال لدى التنفسية األمراض بمكافحة الخاص البرنامج -

أما على مستوى بسكرة فمن خالل بيانات الجدول نالحظ تحسن ملحـوظ فـي معـدالت    

 1999سـنة   % 99 ,25بعدما كانـت   2011سنة    % 3المواليد و التي زادت بنسبة 

وأما معدالت وفيات األطفال  فهي متذبذبة  بين ارتفاع  2011سنة % 28.31وصلت إلى 

ومن سنة   % 33الى 2000ثم انخفضت سنة   % 37تجاوزت 1999وانخفاض ففي سنة 

فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا رغم التطورات و التحسـينات التـي    2007إلى غاية  2001

جاوزت نسبة وفيـات  ت 2011وفى  سنة   % 2935,شهدها القطاع الصحي والتي بلغت 

األطفال نسبة  الزيادة الطبيعية  والسبب في ذلك يعود بالدرجة األولى إلى اإلهمال الطبي  

و التسيب و الالمباالة سواء من طرف األطباء أو باقي العاملين في السلك الطبي و الناتج 

التي تتميز  هو بدوره عن غياب الرقابة و المحاسبة باإلضافة إلى سوء التسيير و اإلدارة 

 .بها اغلب اإلدارات الجزائرية

 يجسـد  أنـه  بحيـث  األهمية بالغ مؤشرا سنة من األقل الرضع األطفال وفيات معدل ويعد

 كـذلك  يعتبر و العمرية الفئة لتلك المجتمعات مختلف تقدمها التي الصحية الرعاية مستويات

 مع قوية و طردية عالقة الرضع لوفيات أن كما ، المجتمع في العام الصحي للمستوى مؤشرا

 ّإال الرضع وفيات معدالت ارتفعت كلما أنه الدراسات أثبتت حيث السائدة الخصوبة معدالت

  .1) ( الخصوبة معدالت زادت و

الجيد يتطلب تمويل واهتمام اكبـر مـن    الصحي النظام هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن

 الواليـات  أن نجـد  اإلجمالي المحلي الناتج إلى الصحي اإلنفاق مؤشر فحسبطرف الدولة 

 13.1 الصحة نصيب يمثل إذ العالم بالنسبة لدول  القائمة رأس على تأتي األمريكية المتحدة

                                                             
   اإلنسانية، العلوم مجلة في الصادرة ، اقتصادية بحوث ، الجزائرية الصحية المنظومة تطور :الدين نور عياشي -)1(

 . 298 ص  ،  2009 جوان الجزائر، ، 31العدد،    
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 يتراوح المتقدمة الدول معظم في أنه كما 2003 سنة % 15.2 إلى ليرتفع 1999 سنة %

 ،% 3.8 المؤشر هذا يتجاوز لم فإنه الجزائر في أما 15.2 %و %9 بين فيها المؤشر هذا

 من %5 الصحيةالخدمات    على إنفاقهما معدل تجاوز اللتان وتونس المغرب من أقل وهو
 اإلنفـاق  أن نجـد  حين في  العربية الدول متوسط لدى هو مما وأقل اإلجمالي المحلي الناتج

 نظيره يفوق المتوسط في وفرنسا سويسرا ألمانيا، المتحدة، كالواليات المتقدمة للدول الصحي
 مقارنة الصحي للجانب الجزائر توليه الذي االهتمام عدم يعكس ما وهذا  العربية الدول في

 المحققة المستويات عن بعيدا زال ما الوطني الصحي القطاع تمويل فمستوى  األخرى بالدول
  .العربية الدول في وحتى المتقدمة الدول في

 الصحية القطاعات عبر يختلف الصحية الخدمات مكونات توزيع نجد ان بناءا على ما سبق

 التي األخيرة هذه بسكرة  ببلدية أغلبها يتركز ،حيثتهابلديا عبر وحتى بسكرة بوالية المعتمدة

 .الوالية باعتبارها عاصمة والخدمي واإلداري السكاني الثقل مركز تمثل

 األعلـى  إلى تصاعديا نطلقي تنظيم خالل من بسكرة بوالية الخدمات الصحية واقع يتضح و

 بالمسـتوى  عام وطبيب صحي مركز بالمكونين مرورا العالج، وقاعة الصيدلية مكونين من

 والدة وعيـادة  الخدمات، متعددة عيادة( مكونات ثالث يضم الذي الثالث المستوى ثم الثاني،

 تراتبيـة  جانب إلى الرابع، بالمستوى ومستشفى مختص طبيب إلى وصوال )ن أسنا وطبيب

 الصـحية  السياسة اتجاهات ما يعكس الصحية وهذا للخدمات مركزية وجود يميزها مجاليه

 الخـدمات  مكونـات  أن بالـذكر  واالقتصادية والجدير االجتماعية التنمية ومستوى السائدة

 جودة مستوى عن واضحة صورة إلعطاء تكفي ال لوحدها البحث هذا في المستعملة الصحية

على مجموعة االعتماد وإنما تم   أخرى بمكونات تدعيمها من بد ال لذلك الصحية، الخدمات

ومن جهة أخرى هذا من وجهة من المؤشرات الصحية لمعرفة واقع الصحة في الجزائر 

 بصـحة  الـدول  اهتمام مدى يعكس اإلجمالي المحلي الناتج إلى الصحية النفقات معدل فان 
 عليه نطلق أن يمكن ما أو الصحي اإلنفاق توزيع في العدالة مبدأ يعكس ال أنه إال مواطنيها،

 اإلنفاق الفرد من نصيب بمتوسط ابهحسا يمكن والتي الصحية الخدمات إلى الوصول عدالة
  .العام الصحي
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 نعتبرها و ذاته حد في الصحي النظام تخص مشكالتيعانى القطاع الصحي من على العموم 

 :في تتمثل التي و داخلية مشكالت

 اإلداري من الطاقم و طبي شبه السلك الطبي، السلك الفنية األطراف بين ارتباط وجود عدم -

 .الصحي القطاع ودية مرد على سلبا انعكس الذي األمر الصحية المراكز ضعف خالل

 السـيئ  التوزيع كذلك و العالج في التبذير ظاهرة بروز إلى أدى الصحي التنظيم ضعف -

 ودية مرد على أثر الوطن وعبر بلديات الواليات من جهة أخرى  عبر الصحية للمصالح

  .المصالح هذه

  :يلي فيما ضبطها فيمكن الخارجية المشكالت أما

 نقـص  نتيجـة  التخطـيط  ضعف بحكم هذا و الصحية المراكز يخص فيما التوازن عدم -

 .التخطيط هيئات لدى السكان بتوزيع الخاصة المعلومات

  .المحرومة و النائية المناطق في خاصة لألطباء العقالني و العادل التوزيع غياب -

 .الصحية السياسة مع األطباء تكوين مجال في التعليمية البرامج تماشي عدم -

 ومنه  االجتماعية بالشؤون المعنية األخرى الهيئات و الصحة وزارة بين تنسيق وجود عدم -

 هي بل  المالي بالدفع تتعلق  بالمادية ليس العمومي الصحي النظام منها يعاني التي المشكلةف

 يعيش التي البيئة و المنظومة هذه مكونات مختلف بين التنظيم بنوعية تتعلق و ذلك من أعمق

 النظـام  لعناصـر  فعالية أكثر تعطي التي التنظيمية الجوانب يشمل أن يجب فاإلصالح  فيها

و  صـحيح ال التسيير جانب على اعتمادا المقدمة الخدمات ودية مرد تحسين أجل من الصحي

   .في نفس الوقت الفعال

  :مـر التعليـؤشـم -2

يعد التعليم األداة الرئيسية للتنمية في ظل انتشار العولمة و التقنيات الحديثة ،مما يحتم على 

المال البشري عن طريـق زيـادة    رأس بلد نام مثل الجزائر أن تحقق تقدما في استثمار



 

334  

 ةـويـة التنمـي السياسـر فـرة الفقـاهظة ـات محاربـآلي :.................. السادسالفصــل 

  .)1(اإلنفاق العام باتجاه التعليم لتحقيق النمو و خفض الفقر 

  عالجزائر تقأن " اليونسكو"التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر عن  حيث وضح

ضمن الدول التي نالت تنقيطا متوسطا في مؤشر تنمية التعليم للجميع، باحتالله المرتبـة  

سـنوات مـن    10دولة شملها التصنيف بالموازاة مـع تقيـيم    120عالميا من بين  89

عالميا، بينمـا صـنفت    81وجاءت مصر في المرتبة  اإلصالحات التربوية في الجزائر

علـى   55و 50باحتاللهما للمرتبة  "مرتفع"ليم للجميع الكويت وقطر في مؤشر تنمية التع

  .التوالي

حيث أثبتت العديد من التجارب الدولية أن الهيكل التعليمي يولد أثارا باتجاه توزيع الدخل 

باإلضافة إلى تأثيراته األساسية في الهيكل االجتماعي و الديموغرافى للسكان ممـا يـؤثر   

  .)2(ي و الفقرإيجابا أو سلبا في النمو االقتصاد

) اإلنفاق العام ( يشمل مؤشر التعليم مؤشرات فرعية و تتمثل في مؤشر  االلتزام بالتعليم 

  ). األمية( و مؤشر التمدرس و مؤشر اإللمام بالقراءة والكتابة 

 ) :اإلنفاق العام ( مؤشر االلتزام بالتعليم   -1

 إلى الحكومة بادرت فقد الجزائر  بها ت مر التي العميقة لألزمة السلبية لالنعكاسات نتيجة 

 المالئمـة  الظروف تهيئةشأنها  من ة جديد كإستراتيجية االقتصادي اإلنعاش برنامج اعتماد

الوطنية  التربية قطاع تدعم فقد األساس هذا على و  القطاعات لكافة مستدامة تنمية تحقيق نحو

 27 ب قدرت التي و البرنامج مخصصات من معتبرة بحصة 2004-2001في الفترة من 

 بالتـالي  و ، البشرية الموارد بتنمية المتعلقة النشاطات حصة من% 30 بنسبة  أي دج مليار

   وصل التي و يع المشار من معتبر بعدد التربية قطاع تعزيز على البرنامج هذا ساعد فقد

  

                                                             
  ، مركز دراسات الوحدة 1 ط السياسات االقتصادية الكلية والفقر،: سالم توفيق النجفى واحمد فتحي عبد المجيد  -)1(

 .207ص ،2008، بيروت، العربية     
 .204ص نفس المرجع، -)2(
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  .)1( سنة كل مشروع 260 بمعدل أي سنوات 4 غضون في برنامج 1046 إلى عددها

 دعـم  برنـامج  وهو أال التكميلي خالل تطبيق البرنامج مناستفاد القطاع  2004 سنةوفى 

 الماليـة  المخصصـات  سـمحت  االقتصادي حيث اإلنعاش برنامج نقائص من ليسد النمو

 قطاع لكل خاصة عناية توفير من دج مليار  2202.7  ـالمقدرة ب و البرنامج لهذا الضخمة

 إطار تحسـين  تحت دج مليار 200 يقارب ما له خصص الذي التربية قطاع رأسها على و

 تنمية من اجل معتبرة مالية مبالغ من أيضا القطاع استفاد وقد السكان، هذا معيشة و ظروف

  .العليا الهضاب كذا و الجنوب بمناطق النشاطات

خصصت الحكومة الجزائرية مبالغ معتبرة لقطاع التربية باعتبارهـا مصـدرا هامـا     لقد

لتراكم رأس المال البشري والجدول التالي يوضح تطور النفقات المخصصة لقطاع التربية 

  .الوطنية كنسبة من الناتج الداخلي الخام

لداخلي الخـام  تطور النفقات قطاع التربية الوطنية كنسبة من الناتج ا) 28( جدول رقم 

)PIB(  

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  3.11  3.35  3.68  3.85  4.10  3.95  3.79  النسبة

  .2007 ،إحصائيات وزارة التربية الوطنية،الجزائر: المصدر

، 2002و  2000المالحظ من الجدول أن نفقات التربية شهدت ارتفاعا معتبرا بين الفترة 

  .2006سنة  3.11واقل نسبة بـ  ثم بدأت في االنخفاض

ولمعرفة مجهودات الدولة في اإلنفاق على األطفال المتمدرسين نستخدم  عنصـر جديـد   

وهو نصيب التلميذ من اإلنفاق على التربية والتعليم ويتم حسابه من خالل تقسيم الميزانية 

لي يلخص لنا هذا العامة للتربية الوطنية على عدد التالميذ في جميع المراحل والجدول التا

  .الجانب
                                                             

   في بالمشاركة خاصة مداخلة، المستدامة التنمية لتحقيق الثالثة ألفية في الجزائر جهود : ودةھ عمر،عبو عبو -) 1(

 .316ص ،2010 شلف، الجزائر،جامعة في ةيالتنم ةيإشكال و ةياسيالس التحوالت حول الوطني الملتقى،      
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  .نصيب التلميذ من اإلنفاق على التربية والتعليم على المستوى الوطني) 29(جدول 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  263.03  253.10  224.74  202.57  182.29  167.21  14.76  )مليار دج ( نفقات التعليم 

  7.59  7.74  7.85  7.89  7.85  7.71  7.66  )مليون( عدد التلميذ 

  34.64  32.70  28.62  25.66  23.22  21.68  20.20  )ألف دج (نصيب كل تلميذ 

  .2007وزارة التربية الوطنية، الجزائر  :المصدر

يبدو من خالل الجدول أن نصيب التلميذ الجزائري من اإلنفاق العام الخاص بقطاع التربية 

  ).ألف دج  34.64( 2006سنة في تزايد مستمر، حيث بلغت أقصى قيمة لها 

  :مؤشر معدالت االلتحاق بالمدارس -2

تتعلق  معدالت االلتحاق بالمدارس بنسبة تمدرس األطفال الذين يبلغوا سن ست سـنوات  

يوضح نسبة تمدرس األطفال الـذين بلغـوا   ) 30( والجدول رقم غ سن التمدرس وأي بل

  .2006إلى  2000سن التمدرس خالل الفترة 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

ــن   ــي س ــال ف األطف
  التمدرس

745.86  745.32  694.64  645.87  636.83  604.79  582.54  

  558.37  580.89  606.21  608.66  647.96  700.81  695.44  األطفال المتمدرسين

  % 96  % 96  % 95  % 94  % 93  %   94 %93  النسبة الحقيقة للتمدرس

  .2007التربية الوطنية،الجزائر ،وزارة : المصدر

اإلكماليـة، وهـم    تمثل نسبة التمدرس بعدد التالميذ المسجلين في المدارس االبتدائيـة و 

  .سنة 15إلى  6األفراد الذين تراوح أعمارهم ما بين 
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  :س و المتمدرسين ريوضح نسب األطفال في سن التمد) 31(جدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

ــن  ــي س ــال ف األطف
  التمدرس

7458  73.85  7282  7159  7017  6858  6684  

  6288  6437  6567  6666  6696  6696  6604  األطفال المتمدرسين

  93.07  93.85  93.58  93.11  91.94  90.67 88.55  سبة التمدرس

  .2007وزارة التربية الوطنية، الجزائر، : المصدر

التمدرس على المستوى الوطني  في زيادة بطيئة بلغت يالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

غير أن التقرير الثالث  للمجلس االقتصادي و االجتماعي لسنة   %94.07بـ  2006سنة 

 0.740الـى  1998سـنة  0.643يؤكد على أن مؤشر مستوى التعليم قد انتقل من  2008

بالمائة وتدل هـذه   2بالمائة و معدل نمو سنوي قدره 17مسجال ارتفاعا قدره  2008سنة 

ع السكان من التعليم وهذا ما تعكسه األرقام على المجهودات الكبيرة من اجل استفادة جمي

 % 72سنة إلى  24-6للفئة من  1998سنة %59التمدرس الذي انتقل من  ارتفاع نسب 

،أما على مستوى والية بسكرة فهي منخفضة إذا  )1( نقطة 13بزيادة تقدر ب   2008سنة 

مسـتوى   بالمائة بالنسبة لمجموع الواليـة أمـا علـى   57.43ما قارناها بالنسبة الوطنية  

  :البلديات فهي تختلف من بلدية إلى أخرى وهذا ما يوضحه الجدول التالي 

: نسب التمدرس حسب البلديات على مستوى والية بسـكرة  يوضح ) 32( جدول رقم  

2011/2012.  

  

 

                                                             
، الجزائر 2008النتائج العامة للتقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة" المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي  -)1(

2008  .  
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  البلديـة
 %نسبة التمدرس 

 سنة 19 - 16  سنة 15 - 6

 56.67 71.64 بسكــرة

 18.78 83.73 الحاجـب

 69.40 81.37 لوطايــة 

 82.87 70.62 جمـورة

 13.07 77.00 برانيـس

 72.28 82.72 القنطــرة

 60.30 65.99 عين زعطوط

 65.99 76.39 سيدي عقبة

 17.78 74.90 الحـوش

 55.06 86.06 شتمــة

 16.80 98.65 عين الناقة

 67.94 84.61 زريبة الوادي

 18.03 99.46 امزيرعة

 50.33 87.41 الفيــض

 52.68 61.05 سيدي ناجي. خ

 60.25 79.44 امشونش

 57.03 81.22 طولقــة

 58.04 77.72 بوشقرون

 54.18 79.50 برج بن عزوز

 74.21 70.74 ليشانــة

 82.92 83.18 فوغالة

 40.51 99.81 الغروس



 

339  

 ةـويـة التنمـي السياسـر فـرة الفقـاهظة ـات محاربـآلي :.................. السادسالفصــل 

 60.53 77.28 اوالد جالل

 62.91 77.74 الدوسن

 23.90 92.20 الشعيبة

 66.73 76.49 سيدي خالد

 29.50 99.68 البسبـاس

 19.82 99.90 راس الميعاد

 99.50 83.13 اورالل

 20.40 71.05 امليلــي

 13.43 77.59 امخادمة

 46.68 73.16 اومــاش

 55.87 87.37 ليــوة

 57.43 77.88 مجموع الوالية

  2012مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية،بسكرة   :المصدر

المالحظ من خالل بيانات الجدول أن نسب التمدرس متذبذبة من بلدية إلى أخـرى فيمـا   

سـنة يصـل مجمـوع الواليـة     15إلـى   5يخص نسب التمدرس الخاصة بالفئة مـن  

بالمائة و تمثل البلديات على التوالي رأس الميعاد  والبسباس و الغروس  أعلى 77.88الى

 % 99.81، 99.68%،% 99.90التـوالي  نسب تمدرس على مستوى الوالية وهى على 

االكماليات غير أن هذه النسب سوف  وهذا لتوفر هذه المناطق على المدارس االبتدائية و

سنة و ذلك بسبب نقص عدد الثانويـات    19الى 15تنخفض إذا ما قسناها على الفئة من 

االلتحـاق  يـذ  التالمباإلضافة إلى بعدها عن المناطق السكنية حيث تتعذر نسبة كبيرة من 

فـي   % 13.07 بالثانوية خاصة اإلناث منهم حيث تصل نسبة التمدرس في هذه الفئة إلى 

 % 90.50في مخادمة وفى مناطق أخرى من الوالية تصل إلـى   %  13.43البرانيس و 

  .في اورالل وذلك لعدم معاناتها من المشاكل التي ذكرناها أنفا 
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  :نسبة التخلي عن الدراسة - 

تشمل مجموع التالميذ الذين تخلو عن الدراسة في سن مبكرة وذلك بسبب ظروفهم المادية 

) 33( والجدول رقـم  أو بسبب رسوبهم المتكرر الذي ال يسمح باالستمرار في الدراسة، 

يوضح نسبة التخلي عن الدراسة في كل من التعليم اإلجباري والتعليم الثـانوي علـى   

  .الوطني المستوى

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  % 6  % 6  % 6  % 5  %5  %5 %6  )نسبة التخلي(اإلجباري 

  % 17  % 14  % 16  % 14  % 15  %15  %9  )نسبة التخلي( الثانوي

  % 8  % 7  % 7  % 7  %6  %6  %7  المجموع

  .2007وزارة التربية الوطنية، الجزائر : المصدر

عن الدراسة في المرحلة اإلجبارية أقل منها في  المالحظ أن نسبة التخلي أن نسبة التخلي

المرحلة الثانوية، فالنسب تكاد تكون ثابتة لكون هذه المرحلة إلزامية لكل فرد بلـغ سـت   

  .سنوات

نسبة معتبرة فمشكلة التسرب أصبحت تهدد الواقع ) الثانوية ( أما في المرحلة االختيارية 

م على الدولة القيام بإجراءات عاجلة ومدروسة العملي والعلمي في الجزائر األمر الذي يحت

لمحاولة امتصاص هذا التسرب، وذلك لتفادي انعكاساتها السلبية على مسـتوى الفـرد أو   

ألف تلميذ في السنة  83، أي أزيد من % 83عن  فاليونيسيكشفت منظمة  حيث، المجتمع

  .الرابعة متوسط يتركون مقاعد الدراسة بالجزائر

ألـف   500فاإلحصائيات الرسمية تؤكد أن الجزائر سجلت في السنوات القليلة الماضـية  

من نسبة األطفال المتمدرسـين وهـي نسـبة     %30تسرب مدرسي أي ما يقارب حالة 

  أرجعها المختصون إلى عوامل عديدة اجتماعية واقتصادية حتمت على الجميـع اتخـاذ  

 . تدابير للحد من التسرب المدرسي
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، وذلك حسـب آخـر   )1( ألف تلميذ52لتالميذ المتسربين من المدارس بلغ أكثر من فعدد ا

اإلحصائيات التي أصدرها اتحاد أولياء التالميذ منتصف السنة الماضية، التي بينت أيضا 

بأن أكبر نسبة للتسرب سجلت على مستوى التعليم الثانوي، بالمقارنة مع باقي األطـوار،  

  التالميذ من ضغوطات داخلية وخارجيةبسبب ما يعيشه بعض 

 هذا على المستوى الوطني أما على مستوى والية بسكرة سجلت هي األخـرى نسـب ال  

  :  يول التالديوضحه الج بها من المتسربين وهذا ما يستهان

: السـنة الدراسـية   نسب التسـرب حسـب مختلـف األطـوار     يوضح )34(جدول رقم

  على مستوى بلديات بسكرة 2011/2012

  البلدیـة
 %نسبة التسرب 

 التعلیم الثانوي التعلیم المتوسط التعلیم االبتدائي

 1,17 1,03 0,16 بسكــرة

 - 3,32 0,16 الحاجـب

 0,61 0.00 0,49 لوطایــة 

 0.00 0,39 0.00 جمـورة

 - 0.00 0,52 برانیـس

 0,86 0,85 0,08 القنطــرة

 1,41 1,09 0.00 عین زعطوط

 0.00 2,39 0.11 سیدي عقبة

 - 3,09 2,38 الحـوش

 3,13 1,66 0,56 شتمــة

                                                             

   20 ،االثنين إخبارية جزائرية، ةالجزائرية، جريدة أخبار اليوم، يوميالتسرب المدرسي سرطان يطارد المدرسة  -)1(

 .1856، العدد2013 ماي    
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 - 0.00 0,82 عین الناقة

 1,72 1,52 0,52 زریبة الوادي

 - 0.00 0,41 امزیرعة

 0.00 1,81 0,38 الفیــض

 0,95 1,10 0.00 سیدي ناجي. خ

 2,08 2,81 0,27 امشونش

 1,65 2,47 0,2 طولقــة

 1,29 2,32 0,73 بوشقرون

 0,52 4,92 0.00 برج بن عزوز

 4,5 0,54 0,29 لیشانــة

 2,62 2,58 0,96 فوغالة

 - 2,55 0,04 الغروس

 0,82 0,96 0,27 اوالد جالل

 3,05 3,56 0,39 الدوسن

 - 2,38 0,11 الشعیبة

 0,68 0,90 0,15 سیدي خالد

 - 1,82 0,66 البسبـاس

 - 4,27 0,46 راس المیعاد

 2,09 0,79 0,24 اورالل

 - 2,38 0,50 املیلــي

 - 2,35 1,06 امخادمة

 0,64 1,54 0,19 اومــاش

 1,20 2,23 0,08 لیــوة

 9,40 1,57 2,62 مجموع الوالیة

  2012بسكرة  مديرية التربية: المصدر
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تتباين نسب التسرب المدرسي من بلدية إلى أخرى حيث وصلت أعلى نسبة للتسرب فـي  

و هـي نسـب    1.06%ـ ببلدية الحوش  تليها المخادمة ب % 2.38الطور االبتدائي بـ 

معتبرة وخطيرة خاصة في هذه المرحلة التي تعد ضرورية بالنسبة لألطفال في هذه السن 

من اجل اإللمام بالقراءة و الكتابة ، باإلضافة إلى اكتساب الكثير مـن المعلومـات التـي    

ترسخ في هذه المرحلة من عمر الطفل ،أما بالنسبة للطور المتوسط فقد وصل التسـرب  

في رأس الميعاد ،أما التعلـيم الثـانوي    %  4.27في برج بن عزوز و %5إلى حوالي 

تفاقم هذه الظاهرة إلـى عـدة أسـباب     عودوي %10 سجلت والية بسكرة ببلدياتها حوالي

ارتفـاع وغـالء القـدرة     بينتباينت بين الوضعية التربوية االجتماعية لهؤالء التالميذ، 

األسباب المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة، ممـا  من أهم التي تعد الشرائية وغالء المعيشة، 

يدفع بالعديد من األولياء إلى حرمان أوالدهم من التمدرس، بسبب عدم قدرتهم على تغطية 

   .حاجياتهم المدرسية

الضغط المدرسي الذي يعاني منـه  فيرجعون هذا االرتفاع إلى  ن في التربيةوالمختصأما 

مثال المقررات الكثيرة في المرحلة الثانويـة، التـي   التالميذ، خالل مشوارهم الدراسي، 

المدرسة، باإلضافة إلى  التالميذ من  في هروب العديد من تتحتاج إلى تحضير يومي سبب

العنف المدرسي والطرد التعسفي والضغوطات االجتماعية التي تؤثر بشكل كبيـر علـى   

ية باألخص أقسام الثـانوي  اكتظاظ األقسام الدراس  من جهة أخرى، فإن· ارتفاع الظاهرة

طالب في القسم في التعلـيم   41معدل شغل األقسام في بسكرة إلى حيث يصل والمتوسط 

الثانوي وعلى مستوى البلديات نجد أن زريبة الواد حطمت الرقم القياسي  بوصولها إلـى   

ي طالب كأقصى حد له ف 67،أما بالنسبة للتعليم المتوسط بلغت النسبة   متسرب طالب 65

  :  بلدية ليوة وهذا ما يوضحه الجدول التالي

  2011/2012:  السنة الدراسية معدل شغل األقسام حسب األطوار )35(جدول رقم 

 البلديـة
 معدل شغل األقسام

 التعليم الثانوي التعليم المتوسط التعليم االبتدائي

 41  33 35 بسكــرة



 

344  

 ةـويـة التنمـي السياسـر فـرة الفقـاهظة ـات محاربـآلي :.................. السادسالفصــل 

 0 26 35 الحاجـب

 38 69 33 لوطايــة 

 54 28 24 جمـورة

 0 25 23 برانيـس

 29 35 30 القنطــرة

 27 25 30 عين زعطوط

 44 34 32 سيدي عقبة

 0 30 22 الحـوش

 34 36 35 شتمــة

 0 29 30 عين الناقة

 65 32 37 زريبة الوادي

 0 30 38 امزيرعة

 40 31 30 الفيــض

 26 27 30 سيدي ناجي. خ

 31 30 28 امشونش

 40 32 33 طولقــة

 39 35 28 بوشقرون

 32 55 34 برج بن عزوز

 28 27 28 ليشانــة

 57 35 34 فوغالة

 0 33 34 الغروس

 43 44 34 اوالد جالل

 59 35 33 الدوسن

 0 34 25 الشعيبة

 42 34 34 سيدي خالد

 0 29 31 البسبـاس
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 0 41 56 راس الميعاد

 48 23 32 اورالل

 0 26 27 امليلــي

 0 30 26 امخادمة

 35 27 30 اومــاش

 37 32 38 ليــوة

 41 32 33 مجموع الوالية

  2012على مستوى والية بسكرة،  مديرية التربية: المصدر

فمشكل الكثافة داخل األقسام  يؤثر على الطالب من حيث درجـة اسـتيعابه و تحصـيله    

ذلـك   الدراسي مما يدفع الكثير منهم إلى الرسوب أو التخلي عن الدراسـة  كمـا بينـت   

  .اإلحصائيات التي ذكرناها أنفا

و في بلد مثل الجزائر يتسم باتساع قاعدة الهرم الشبابي يصبح التسـرب احـد الروافـد    

حرين أو الذين تمن المن % 63الرئيسية لعملية التهميش و الحرمان حيث أثبتت دراسة أن 

ظروفهم  ةاسي نتيجى مستوى دراحاولوا االنتحار من الشباب العاطلين الذين ال يتمتعون ب

  .)1(المعيشية القاسية فيلجاون إلى االنحراف بأنواعه خاصة السرقة و المخدرات 

  :)األمية( مؤشر اإللمام بالقراءة والكتابة  - 

يعد مؤشر معدل األمية من المؤشرات المستخدمة في قياس رصيد  رأس المال البشـري  

و نوعيا فـي رأس المـال البشـري    كميا، كما أن زيادة معدل األمية يعتبر تخفيضا كميا 

وانتشارها بشكل كبير يؤثر على إنتاجية عنصر العمل ويقف عقبة في تحسـين شـروط   

التنمية و جهود القضاء على الفقر، فعلى الرغم من الجهود المبذولة في الـدول العربيـة   

  .ومنها الجزائر فان األمية مازالت موجودة

سنة في الدول النامية  15من السكان الذين يزيد أعمارهم عن  % 40حيث نجد أن حوالي 

أميين مما يعوق إمكانية حصولهم على الكثير من المهارات والقدرات مما يعني أن الكثير 
                                                             

 . 104ص مرجع سابق،: احمد خطابي  -)1(
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من هذه الدول ال توجه االهتمام الكافي نحو التعليم الفني والتكوين مثلما هي الحالة  فـي  

يم والتكوين بدرجة كبيرة وتخصص لها ميزانية تفوق الدول المتقدمة التي تركز على التعل

بكثير تلك التي تخصصها الدول النامية منها الجزائر، وهذا ما يعكس الفروق الكبيرة فـي  

  .ةمتقدممعدالت اإلنتاجية المنخفضة في الدول المتخلفة مقارنة بمثيالتها في الدول ال

الشابة هذه الفئة ) سنة 24-15(مرية لدى الشباب من الفئة الع % 4نسبة األمية  تمثل كما

 ،نعكس سلبا على المجتمع بصفة عامةتعد إهدارا للطاقات البشرية والتي تمن الجزائريين 

ماليين شـخص   10في الدول العربية أكثر من "وحسب التقرير في إصداره العاشر، فإنه 

االبتـدائي،  عاما لم يكملوا حتى مرحلـة التعلـيم    24إلى  15ممن تراوح أعمارهم بين 

  ."ويحتاجون إلى مسارات بديلة الكتساب المهارات األساسية للعمل واالزدهار

بالمائة من الشباب في المنطقة العربية وترتفع إلى  20وأكد التقرير أن هذه النسبة تعادل 

 .)1(العمر  من 25دون بالمائة في المنطقة هم  50بالمائة في العراق، وأكثر من  25

فان األمية فـي  الجزائري االقتصادي و االجتماعي  الوطني تقرير المجلسوحسب بيانات 

 1998سنة فما فوق تراجع بالثلث خالل الفترة من  15أوساط األشخاص البالغة أعمارهم 

وهذا عائد إلى التحسن في مجال التمدرس الذي أولته الدولة اهتماما كبيرا بعد  2008إلى 

  .االستقالل

  :في الجزائر بسكرة نموذجا الفقر على لقضاءل المتبعة السياسات-2

 ودعم حماية إلى تهدف تنموية إستراتيجية لكل الرئيسي المحور الفقر مكافحة مسألة تعتبر

الوطنية،  األولويـات ضمن البارزة المكانة تحتل جعلها الذي الشيء االجتماعي، التماسك

اتبعتها الدولة في هذا المجال مـن  فال احد يستطيع أن ينكر دور السياسة االجتماعية التي 

خالل مبادراتها المختلفة في توفير مناصب الشغل باإلضافة إلى تمويالتها المادية للفئـات  

  .الفقيرة
                                                             

 .328، العدد22/04/2013إخبارية وطنية  ةالرائد، يومي ة، جريدعن المنظومة التعليمية في الجزائر" أسود"تقرير  -) 1(
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ويعتبر اثر العالقة المتبادلة والمتكاملة بين القطاعين االجتماعي و االقتصادي احد 

لـة فـي مجـال تـدخالتها     األسس الرئيسية للتنمية االجتماعية فهي تعزز شـرعية الدو 

  .االجتماعية وتضمن بذلك تحقيق العدل في توزيع الثروات الوطنية لصالح الفئات الفقيرة 

فمن المالحظ أن  السياسات الجديدة الخاصة بمكافحة ظاهرة البطالة والفقر تبتعد          

عن النموذج الكالسيكي القديم ، حيث تقوم هذه السياسات علـى التوفيـق بـين التنظـيم     

االجتماعي و العولمة االقتصادية ، فالمقاربة الشاملة تستهدف تحقيق انسجام أفضل بـين  

و تحقيق اقتصاد و سياسة اجتماعية مكيفة ، على ضوء هذه االتجاهـات  هدفين هما النمو 

االقتصادية و التصدعات االجتماعية جاء التفكير في ضرورة وضع مجموعة من البرامج 

  .)1(االجتماعية و األجهزة المخصصة لإلدماج االجتماعي 

علـى تـوازن    وللتخفيف من اآلثار الخطيرة نتيجة التحول إلى اقتصاد السوق مع الحفاظ

اقتصادي واستقرار اجتماعي، قامت الدولة بوضع أجهزة تستهدف توفير الحماية للفئـات  

السكانية المحرومة والتخفيف من ظاهرة الفقر من خالل تعزيـز الحمايـة االجتماعيـة،    

  .وإيجاد فرص التشغيل وتحسين المنشآت القاعدية

 مـن  الفقراء والتخفيـف  عيةوض لتحسين التي اتبعتها  السياسات أهم بين من ولعل

برنامج الشبكة  و المتمثلة فيالمشكلة تخصيص برامج للدعم و المساعدة االجتماعية  حدة

منحة التعويض عـن النشـاطات    االجتماعية والذي  يتضمن المنحة الجزافية للتضامن و

لكبير في المنفعة العامة ، باإلضافة إلى برنامج الخاليا الجوارية الذي وكل له الدور ا تذا

  .الفقيرة تحديد بؤر الفقر على مستوى البلديات 

وال ننسى الدور المهم الذي يؤديه صندوق الزكاة كسياسة اتبعتهـا الدولـة تحـت    

وصاية وزارة الشؤون الدينية و األوقاف و الوقوف على دوره في محاربة الفقر ومحاولة 

على مستوى والية بسـكرة   تقييم مدى نجاح هذه التجربة على المستوى الوطني عامة و

  .مجال الدراسة

  .وفيما يلي سنتطرق لهذه اإلجراءات و التدابير بالتفصيل

  
                                                             

  نمية االجتماعية، رقم مجلة إعالمية لوكالة الت ،رسالة وكالة التنمية االجتماعية: وكالة التنمية االجتماعية  -)1(

 .1، ص2007، الجزائر، 4    
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  :البرامج و اإلجراءات الخاصة بالشبكة االجتماعية -1

تندرج برامج الشبكة االجتماعية ضمن مهام وكالة التنمية االجتماعية لذا كـان لزامـا    

وبالدور المنوط بها وذلك ألهميـة هـذه المؤسسـة     علينا التعريف بهذه الوكالة وبهياكلها

  .بصفة خاصة ينبالنسبة للمجتمع بصفة عامة و للفئات الفقيرة و البطال

  :وكالة التنمية االجتماعيةالتعريف ب  -

وكالة التنمية االجتماعية هي هيئة ذات طابع خـاص، تتمتـع بالشخصـية المعنويـة و     

 .االستقاللية اإلدارية و المعنوية

ـ  كما   تلـدعم السـلطا   ةأنها عبارة عن فضاء وسيطى لتنفيذ السياسـة االجتماعي

العمومية بتسيير مجموعة معتبرة من البرامج الواجب تنميتها و تنويعها من اجل تنفيذ هذه 

تعتمد هذه الهيئة المجهزة بإستراتيجية نشر الوكاالت الجهوية كاحتياط لها علـى   البرامج

ندوبيات تشغيل الشباب المجهزة بالمقابـل بوسـائل سـير    مديريات النشاط االجتماعي وم

  .)1(محددة 

يمارس الوزير المكلَف بالتشغيل و الحماية االجتماعية المتابعة الميدانية لكافـة نشـاطات   

  .الوكالة

مديريات مختصة و فرق  10اليوم مديرية عامة تتضمن  ةوتعتبر وكالة التنمية االجتماعي

فـرع جهـوي يقومـون     11متعددة االختصاصات على المستوى المحلى  كما أن هناك 

بعمليات التنسيق ،التقييم و الدفع النجاز نشاطات التنمية االجتماعية  و ذلك بمساعدة طقم 

وى البلديات مما يجعل الوكالـة  من التقنيين  المكلفين بتسيير الشبكة االجتماعية على مست

تقترب أكثر فأكثر من المواطن حتى تمكن من اإلصغاء إليـه و االسـتجابة لحاجياتـه و    

  )2(.مطالبه في مجالي التشغيل و النشاط االجتماعي 

  

  

                                                             
  مجموعة النصوص التطبيقية و التنفيذية المتعلقة بالبرامج االجتماعية المسيرة من طرف  :وكالة التنمية االجتماعية )1(

 .12، ص 1991، جوان ،الجزائر     
 .6مرجع سابق، ص وكالة التنمية االجتماعية،رسالة : وكالة التنمية االجتماعية  ) 2(
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  :وكالة التنمية االجتماعية منذ نشأتها  - 

كان البرنـامج السـائد    1996عند الشروع في ممارسة نشاطات التنمية االجتماعية سنة 

آنذاك لترقية التشغيل يتكون فقط من مشاريع في إطار إشـغال المنفعـة العموميـة ذات    

كان على هذه المشاريع حسـب الوثيقـة   ) (TUP HIMOاالستعمال المكثف لليد العاملة 

  :ـ الخاصة بالمشروع أن سمح ب

السـكانية   تلمساهمة في التخفيف من حدة البطالة من خالل التوظيف في أوساط الفئـا ا-

  .المحرومة

  .السكانية تتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئا -

  .المشاركة في الحفاظ على المنشات القاعدية االقتصادية و االجتماعية -

  .وين مستهدف قاؤهم من اجل االستفادة من تكإنتتحديد األشخاص الذين يمكن  -

  :ةـارتكزت على المؤشرات التالي 1996فمنذ انطالق نشاطات الوكالة منذ 

ارتكز نشاط الوكالة على تسيير برنامجيين يخصان الشبكة االجتماعية وهما المنحـة   -

الجزافية للتضامن و التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة باإلضافة إلى تنفيـذ  

البنك العالمي  خاصة المتعلقة بأشغال المنفعة العموميـة  اإلجراءات الخاصة بقرض 

  .ذات االستعمال المكثف لليد العاملة

بلغ مجموع الغالف المالي الذي وضعته السلطات العموميـة تحـت تصـرف الوكالـة     

  .مليار دينار جزائري  11.5االجتماعية 

التعويض عن  ومن 588.000:  ـقدر عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن ب -

  .مستفيد 1.0100.970:ـالنشاطات ذات المنفعة العامة ب

وكانت الوكالة تعمل على تطهير النشاطات ذا ت المنفعة العامة مـن المسـتفيدين غيـر    

  .بالمائة  40من الشرعيين مما أدى إلي انخفاض عدد المستفيدين بأكثر

اعدة االجتماعيـة التـي   مستفيد من المس 700.000وصلت التغطية االجتماعية لحوالي   - 

 .)1(مقابل ممارستهم لنشاطات المنفعة العامة  200.000بينهم  نتوفرها الدولة، م

 
                                                             

 .5ص نفس المرجع ، -) 1(
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  :  يـرجع القانونـالم - 

و 1995المؤرخ في ديسمبر سنة  95_27من األمر رقم  196عمال بالمادة :المادة األولى

هيئة ذات طابع خاص تسمى وكالة التنمية االجتماعية  ا، تنش1996المتضمن قانون المالية 

  " الوكالة "و تخضع ألحكام هذا المرسوم و تدعى في صلب النص 

، يتضمن إنشـاء وكالـة   1996جوان  29المؤرخ في  232-96المرسوم التنفيذي رقم 

 .التَنمية االجتماعية و يحدد قانونها األساسي

  .رئيس الحكومةوكانت الوكالة في البداية تحت سلطة 

يمارس الوزير المكلف بالتشغيل و الحماية االجتماعية المتابعة الميدانية لكافـة نشـاطات   

ثم تم إنشاء فروع جهوية حيث يضـم كـل    وكان مقر الوكالة في مدينة الجزائر،، الوكالة

  .فرع جهوى مجموعة من الواليات

و  توضح توزيع الوكاالت على مستوى الواليات المختلفة المدرجة في المالحق والخريطة

المالحظ أن فروع الوكالة تنتشر على الجهات المختلفة للتراب الوطني شرقا و غربـا و  

شماال وجنوبا األمر الذي يساعد و يسهل عملية االستفادة من مختلف النشاطات و البرامج 

  .التي تقدمها

  )1( :وكالة التنمية االجتماعية دور

  يأخذ دور وكالة التنمية االجتماعية شكال اجتماعيا و اقتصاديا مطابقا لتوصيات األجهزة 

  القانونية وذلك قصد التوصل إلى إنشاء مخبر حقيقي خاص بالهندسة االجتماعية و الرؤية 

                                                             
إطار ما يسمى االقتصاد التضامني، فهذا النوع من االقتصـاد الـذي ظهـر    إن نشاطات وبرامج الوكالة تدخل في  -)1(

كما تميز هذا النـوع مـن االقتصـاد بنشـاطاته،     .لمواجهة المشاكل االجتماعية الناجمة عن التحول إلى اقتصاد السوق

ش االجتماعي فهـذا  وبقدرته على التجديد حيث تستمد هذه الحركة قوتها من حماسها في مكافحة كل أشكال الفقر والتهمي

الشكل ليس مضادا لمصالح الدولة، بل انه يعمل على تحفيز اإلدارة لوضع تطبيقات اقتصادية جديدة فهو بمثابة المحرك 

  .الضروري للدولة نحو التنشيط، التحفيز والتأطير والمرافقة االقتصادية من أجل تحريك المجتمع

على الروابط االجتماعية، وتعزيز مصـالحة  المـواطن مـع وسـطه     واجتماعيا يساهم االقتصاد التضامني في الحفاظ 

كما أنه يشكل أحد عوامل التوازن في مجتمعنـا، ويـؤدي   " سلوكه االجتماعي " الطبيعي ومع كل القيم التي يتصف بها 

، 04عـدد   وكالة التنمية االجتماعية ،رسالة الوكالة،: جمال الدين بن سنان(نحو تكييف أفضل مع العولمة دون أي خطر

2007.( 
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  .     المستقبلية فيما يخص المهام والصالحيات ذات الميزة اإلنسانية

االنتقاء و االختيار و التمويل الكلـي و الجزئـي عـن طريـق     تتولى الوكالة الترقية و 

  : المساعدات أو أية وسيلة أخرى مالئمة لما يأتي

  .األعمال و التدخالت لفائدة الفئات المحرومة و التنمية الجماعية -1

كل مشروع أشغال أو خدمات ذات المنفعة االقتصادية و االجتماعية األكيدة و يحتوي  -2

يا لليد العاملة تقترحها كل جماعة أو مجموعة أو تجمع عمومي أو خـاص  على كثافة عل

  .قصد ترقية تنمية الشغل

  .تنمية المؤسسات الصغرى -3

تتولى الوكالة مهمة البحث و االستطالع و جمع المساعدات المالية و التبرعات و الهبات 

دولي أو متعـدد   من أي نوع، سواء أكانت ذات طابع وطني أو أجنبي، أو اإلكرامياتو 

  .الجوانب، و الضرورية ألداء موضعها االجتماعي

  :م الوكالةيتنظَ

  : م الوكالة أجهزة اتخاذ القرار و التنفيذ و المراقبة اآلتيةضت

   .مجلس التوجيه -

   .لجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس التوجيه -

  . مدير عام -

  :إجراءات تسيير و تمويل  وكالة التنمية االجتماعية 

تمويل جزء من هذه البرامج من طرف الصندوق االجتمـاعي للتنميـة و األجهـزة     يتم

األخرى يتم تمويلها من طرف مقدمي األموال الدوليين خاصة البنك العالمي مع تطبيـق  

المـؤرخ فـي   330_96شروط هذا األخير وذلك في إطار المرسـوم الرئاسـي رقـم    

  .ع البنك العالمي المتضمن المصادقة على اتفاق القرض م 07.10.1996

الهبات و الوصايا و االكرامات أو القروض التي تمنحها  أيضا فيتتضمن مصادر الوكالة 

الجماعات الوطنية أو المحلَية العمومية أو الخاصة، األجنبيـة، أو الدوليـة أو المتعـددة    

  . األطراف

لح عمل ما عندما يضع الواهب شرطا أو عدة شروط حول اتَجاه المداخيل الممنوحة لصا
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تتولى الوكالة ضمان التَحكم فيها حتى تصل إلى انجاز هذا العمـل إذا مـا كانـت هـذه     

النَتائج المختلفة و القـيم  الخزينة ونتائج توظيف باإلضافة إلى  الشَروط تتالءم مع مهامها

  . المضافة التاَبعة لنشاطها

البرامج إلى ثمـان و   هإلنجاز هذ، وصل مبلغ الغالف المالي المرصود 2007خالل سنة 

) مليار دينار جزائـري  48.54(أربعين مليون دينار جزائري  أربعين مليار و خمسمائة و

، وكذا ستة ماليير و أربعة مئة و سبعون االجتماعيةلتجسيد األجهزة التابعة لوكالة التنمية 

 االجتماعيـة المخصصـة لإلعانـات   ) مليار دينار جزائري 6.47(مليون دينار جزائري 

  :الوطنيلوزارة التضامن 

  :الوطنيلوزارة التضامن  االجتماعيةالمخصصة لإلعانات يوضح ) 36( جدول رقم 

     .دج: الوحدة  

لسنة   التخصیصـات المالیـة
2007 

إنجـازات 
 2006 ةـسن

  جـالبرام

 اإلدماج  004 160 306 19  159 284 032 29  (1)

 و التنمیة الجماعیة اإلعانة 875 130 307 8 347 872 797 10

6 989 762 400 5 566 503 600 " AFS-IAIG 
 التغطیة االجتماعیة "

 نفقات تسییر البرامج 792 705 080 1 000 000 720 1

(2) 48 539 918 907  34 260 500 271 " ADS " المجموع الجزئي 

االجتماعیة لوزارة  اإلعانات 826 928 943 5 000 293 468 6
 الوطنيالتضامن 

55 008 211 907 40 204 429 097 "ADS – MSN " المجمـوع
 اإلجمالي

  .ADSالموقع الرسمي لوكالة التنمية االجتماعية : المصدر

   .بما في ذلك تمديدات عقود ما قبل التشغيل  )1(

  .2007و تخصيصات مالية لسنة  2006مالية جارية لسنة  التزامات) 2(
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من طـرف   باستمراريكشف لنا الجدول أعاله عن التقدم الواضح و كذا المجهود المبذول 

و المساعدة فـي تعزيـز التماسـك     المحرومة،الدولة للتمكين من إدماج الفئات السكانية 

  .االجتماعي

إن قيام هذه البرامج بإقحام عدة قطاعات مختلفة في عملية إنجازها و كذا العمل بالتشاور 

مع مختلف الشركاء من شأنه أن يمنح بالتأكيد نجاعة أكبر لنشاطات كل من وكالة التنمية 

   .و وزارة التضامن الوطني االجتماعية

  :االستفادة من نشاطات وكالة التنمية االجتماعية -

لية تسجيل و دفع المنحة الجزافية للتضامن و التعويض عن النشـاطات ذات  في إطار عم

مديريات النشاط االجتماعي على مستوى الوالية بمراقبـة القـوائم    تقومالمنفعة العامة ، 

االسمية للمستفيدين المنجزة من طرف البلديات وتصادق على البرامج و ورشات المنفعة 

، كما يتفحص و يستغل مـدراء النشـاط االجتمـاعي    العامة المقدمة من طرف البلديات 

محاضر لجان التقويم على مستوى البلديات ومحاضر اللجوء على مستوى الدوائر كـذلك  

بانجاز و التأشير علـى   ةتقوم هذه المديريات بجمع قوائم المستفيدين من الشبكة االجتماعي

المستفيدين المخصصـة  الجداول التلخيصية الشهرية للقوائم و فحص تطابقها مع حصص 

  .)1( للوالية

و يقوم مديري النشاط االجتماعي في انجاز طلبات التمويل الشهرية الالزمة لدفع المنحـة  

ذا المنفعـة العامـة لـدى وكالـة التنميـة       تالجزافية للتضامن و التعويض عن النشاطا

  .االجتماعية التي تعطى إذنا بصرفها وتشرع بعد ذلك في تحسيبها

المنطلق تشرع الوكالة في صرف األموال و إحصاء النفقات على أساس الوثائق ومن هذا 

  .التبريرية المرسلة من طرف مديري النشاط بعد التحقق من مطابقتها

وفيما يخص انتقاء و تمويل مشاريع التنمية الجماعية من طرف وكالة التنمية االجتماعيـة  

بلديات و الحركة الجمعوية فـي تحديـد   مع ال نتشرع مديريات النشاط االجتماعي بالتعاو

المشاريع على أساس المقاييس التي تم تحديدها و بمساهمة الفئة السكانية المسـتفيدة كمـا   
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على مديريات النشاط االجتماعي انجاز بطاقات فنية  ترسل إلى الوكالة مع اقتـراح مـن   

مليـات انطالقـة   الوالي بتعيين رئيس مشروع ، كما تقوم المديريات بتتبع و مراقبـة ع 

األشغال و سيرها و تحويل التجهيزات إلى الفئـات السـكانية المسـتفيدة طبقـا لـدليل      

  .اإلجراءات

وفى مجال النشاط االجتماعي الجواري تعتمد الوكالة على الخاليا االجتماعيـة الجواريـة   

قيـيم  حيث يم تمويلها بما تبقى من الرصيد ،و يلزم مديري النشاط االجتماعي بمراقبة و ت

  .نشاط هذه الخاليا و السهر على استعمال الوسائل المخصصة لها من طرف الوكالة

قبـل   أما فيما يتعلق  ببرنامج األشغال العامة لالستعمال المكثف لليد العاملة و عقود مـا 

المحلى مـع   ىالتشغيل و جهاز القرض المصغر تتناوب في انجازها الوكالة على المستو

للواليات وتقوم بتمويلها الوكالة من خالل قرض البنـك العـالمي    مندوبي تشغيل الشباب

والـري و إلـى    توذلك بإحداث مناصب شغل مؤقتة في مجال الطرق الفالحة و الغابـا 

فـي   تحسين الهياكل األساسية و الخـدما تتسهل نشأة المؤسسات المصغرة الخاصة مع 

نـك العـالمي والـى دليـل     المناطق المحرومة  كما تخضع هذه المشاريع إلى شروط الب

إجراءات وكالة التنمية االجتماعية خاصة بما يتعلق بكيفيات إبرام الصـفقات وعمليـات   

ما بين القطاعات بموجب االتفاقية الوزاريـة المشـتركة     تنظم عالقات الدفع و الصرف،

مابين وزارة الفالحة و الصيد البحـري ووزارة البيئـة و    1999المؤرخة في 006رقم 

 ةالتهيئة العمرانية ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة العمل ،الحماية االجتماعي

  .و التكوين المهني

ل ذات المنفعة العمومية لالستعمال المكثف لليد العاملـة  و من اجل تمويل ورشات األشغا

يكلف مندوبو تشغيل الشباب الذين يقومون  بتنسيق هذا البرنامج على المستوى المحلـى  

بانجاز بطاقات فنية للمشاريع القطاعية الخاصة بواليتهم و يرسلون بطلباتهم المالية إلـى  

من الوكالة يشرعون في تخليص صـغار  وكالة التنمية االجتماعية، وعلى أساس تفويض 

المقاولين و المؤسسات الصغيرة بعد مراقبة الوثائق التبريرية الواجب إرسالها إلى الوكالة 

  .في اآلجال المحددة 

قبل التشغيل والئيا بتكليف مندوبي تشـغيل الشـباب بالبحـث عـن      ويتم انجاز عقود ما
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ع فـي توظيـف الشـباب حـاملي          المحتملين العموميين والخواص للشـرو  نالمستخدمي

الشهادات و طالبي منصب عمل لهذا فهم مؤهلون بتحريك الحسابات الفرعية التـي تـم   

فتحها لهذا الغرض من طرف وكالة التنمية االجتماعية حسب اإلجـراءات المنصـوص   

المـؤرخ   008و التكوين المهني رقم  ةعليها في منشور وزارة العمل ،الحماية االجتماعي

  .و المتعلق بالجهاز 1998جوان 29في 

الوكالـة   دومن اجل تنفيذ برنامج جهاز القرض المصغر لحساب السلطات العمومية تعتم

في ذلك على المستوى المحلى  على شبكة مندوبي تشغيل الشباب الذين يضمنون لصـالح  

الوكالة و طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في مرافقة المترشـحين لصـياغة طلـبهم    

رسلون بعد عملية االنتقاء الطلبات إلى وكالة التنمية االجتماعية التـي بـدورها تنجـز    وي

قرارات المطابقة الخاصة بالمترشحين الذين تم اختيارهم لالستفادة من فوائـد التخفـيض   

تشغيل الشباب بتسليم قرارات المطابقة للمترشـحين المعنيـين و    يكلف بعد ذلك مندوبي

  .)1( اغة طلب القرضتوجيههم نحو البنك لصي

  :برامج وكالة التنمية االجتماعية -

، الموجهـة نحـو   االجتماعيةالمسيرة من طرف وكالة التنمية  االجتماعيةتهدف البرامج 

  .الجماعاتالفئات السكانية المحرومة، إلى تحسين الظروف المعيشية لألفراد و 

تساهم الوكالة في إدماج الفئات السكانية التي تعيش حالـة    و من خالل مختلف برامجها

، و هذا عن طريق القيام بنشاطات  االجتماعيعلى مستوى النسيج  استقرارهشاشة و عدم 

لمكافحـة   و التنمية الجماعية و كذا تعزيز المنشآت القاعدية الراميـة  االجتماعياإلدماج 

  .برامج وأقدمها برنامج الشبكة االجتماعيةومن أهم هذه ال  االجتماعيالفقر و اإلقصاء 

   :االجتماعيةالشبكـة -1

تعتبر هذه الشبكة عبارة عن إعانة مباشرة للدولة تمنح شهريا للعائالت المحرومة وبـدون  

حمايـة   إلىوتعويضات مالية تهدف في مجملها  إعاناتوذلك من خالل تخصيص  دخل 

األكثر فقرا واألكثر تضررا نتيجة للقيود التي فرضـها برنـامج التعـديل     الفئاتوتدعيم 
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الهيكلي، نتيجة لهذا االختالل ظهرت مفارقة كبيرة من حيث األجور والمداخيل المتاحـة،  

تدهور القدرة الشرائية واتساع جيوب الفقر، الذي أصـبح يمـس    إلىالـذي أدى  الشيء

  :الشبكة االجتماعية مايلي وتتضمن  ،من الجزائريين%  25أكثر من 

  : AFS للتضامن الجزافية المنحة - 

  :التالية االجتماعية الفئات وتخص االجتماعي النشاط مديرية من تقدم مساعدة منحة هي

 أو جسديا المعاقين دخل وبدون بمفردهم يعيشون الذين األشخاص أو العائالت أرباب -1

دج في الشهر يضاف إليـه عـالوة    900:ـ بمبلغ يقدر ب العمــل عن العاجزين عقليا،

  .دج لكل شخص تحت الكفالة  120قدرها 

 العمر من والبالغين دخل وبدون بمفردهم يعيشون الذين األشخاص أو العائالت أرباب -2

  .وقفـ فما سنة 60

  .سنها كان مهما دخل بدون عائلة ربة المرأة -3

  منه أقل أو القاعدي الوطني لألجر مساويا أجرا يتقاضون الذين المعوقين األشخاص -4

 يستفيدون وال مختصة بمؤسسات متواجدين غير سنة 60 من أكثر البالغون األشخاص -5

  .ضعيف دخل ذات عائلة طرف من بهم دخل، والمتكفل أي من

 والمصابـون سنة 18 من أكثر سنهم البالغ عضال، بمرض والمصابون العاهات ذوو -6

  .دخل أي بدون اإلعاقة بطاقة حاملي أو العالج مزمنة،مستعصي بأمــراض

 مـن  أقـل البالغين معاق من أكثر أو بشخص المتكفلة الضعيف الدخل ذات العائالت -7

  .إعاقـــة بطاقـة ولهـم دخـل وبدون سنة 18

  :إجراءات االستفادة من المنحة الجزافية للتضامن-

تتم عملية التسجيل و القبول على مستوى المصلحة المؤهلة المعينة مـن طـرف رئـيس    
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البلدية و ذلك بتصريح من الطالب أو بمبادرة من مصالح البلدية، علـى أسـاس قـوائم    

  :ـاألشخاص بدون دخل، وتتم االستفادة من المنحة الجزافية من خالل القيام ب

  .التوقيع على تصريح شرفي  -

  .ائق الحالة المدنيةتقديم وث -

  . تقديم بطاقة اإلعانة بالنسبة لألشخاص المعوقين  -

ويتم الدفع كل ثالثة أشهر ،و خالل الشهر األخير من الفصل الذي يأخذ بعين االعتبار من 

طرف قابض الضرائب للبلدية بتقديم وثيقة إثبات الهوية القانونية أو من طـرف شـبكة   

 .)1(البريد و المواصالت

 :)I.A.I.G( العامة المنفعة ذات النشاطات-

وتخـص   شرف عليها مديرية النشاط االجتماعيتهي مساعدة تخص الفئات االجتماعية و

  :ةـالفئات االجتماعية التالي

أفراد العائلة بدون دخل الذين يلتمسون اإلدماج في النشـاطات ذات المنفعـة العامـة     -

  .فيها فعليا يساهمون

يعيشون بمفردهم بدون دخل الذين يطالبون بإدماجهم فـي النشـاطات   األشخاص الذين  -

دون من الضمان االجتمـاعي بمـا أن   يذات المنفعة العامة ويساهمون فيها فعليا كما يستف

%  6اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي يتم تخليصها من طرف الدولة بنسبة

 .من األجر الوطني القاعدي المضمون

 .لذي يعيش بمفرده وبدون دخل الشخص ا -

سنة بدون دخل باسـتطاعته العمـل و يطلـب بنفسـه      60رب عائلة البالغ من العمر  -

  . المشاركة في النشاطات
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  :إجراءات االستفادة من برامج النشاطات ذات المنفعة العامة -

تعتمد المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة على مبدأ االستهداف الذاتي وبذلك على 

الطالب أن يلتمس بنفسه المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة لدى المصالح المؤهلة 

التابعة للبلدية و ذلك من خالل تصريح شرفي مقدم و مصادق عليه من طرف البلديـة و  

أما عن مبلغ  تعويض النشاطات ذات المنفعـة العامـة   ، نى باألمر موقع من طرف المع

وهذا التعويض واجـب األداء   دج للشهر كأقصى حد  2100دج لليوم أي  97ـ فتحدد ب

وال تتم عمليـة   ساعات يوميا  8مقابل أيام االشتراك الفعلي في األشغال العامة على مدى 

  .النشاطات الدفع إال لألشخاص الذين شاركوا فعال في هذه

ويتم الدفع شهريا أو عند نهاية أشغال البرنامج وهذا عندما تكون مدته اقل من شهر مـن  

طرف قابض الضريبة التابع للبلدية و على أساس القوائم المؤشرة من طـرف الـرئيس   

الشعبي البلدي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية و إلى تكون حاملة لتأشـيرة الخـدمات   

 .)1(المنجزة 

  :تنظيم برامج النشاطات ذات المنفعة العامة - 

يجب أن تستجيب البرامج إلى األهداف المحددة للشبكة االجتماعية، و يجب أن تنجز فـي  

  :إطار النشاطات المقررة في المحاور التالية

صيانة المعدات و الممتلكات العمومية في الوسط الريفي و الحضري مع إعادة تهيئـة   -

  .الوسط

  .اجتماعي، تربية صحية، نظافة الوسط و تنشيط ثقافي و رياضينشاط  -

نشاطات تحضيرية إليجاد مناصب شغل إما عن طريق أشغال تحضير أو برامج تكوين  -

  .مهني لفائدة الفئات المحرومة خاصة فئة الشباب

تقوم بها مصالح البلدية بالمساعدة التقنية للهيئات المؤهلة للدائرة و  التيإن عملية االنتقاء 

لوالية  يجب أن يشرك الحركة الجمعوية و بالخصوص لجان األحياء،القرى و الحركات ا
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ها مفيدة في نفس الوقـت علـى   تالشبانية النسوية و الجمعيات األخرى التي تكون مساهم

  .خراط للفئات المعنيةالمستوى التقني وخاصة على مستوى االن

أما فيما يخص عملية التكوين فان برامج   النشاطات ذات المنفعة العامـة تقـوم بتنظـيم    

دورات تكوينية مهنية مكيفة  وتنظم في الميدان مباشرة أو على مستوى مراكز التكـوين  

المهني لفائدة الشباب و النساء أو كل شخص معوز يطلب الحصول على الكفاءة و لتحقيق 

هذا يجب أن ينشا تعاون وثيق مع مصالح التكوين المهني وذلك من خالل لجنة تنسـيق و  

تقييم البرامج على مستوى كل والية و تتكون من مدير العمل و التكوين المهنـي  مـدير   

الصحة و الحماية االجتماعية مدير الشبيبة والرياضة مندوب تشغيل الشباب الذي سيتكفل 

  .كوينبمهمة تحديد برامج الت

أما عن عملية التنشيط فان الشبكة االجتماعية تعد بمثابة فضاء الستقبال خاصة فئة الشباب 

لذلك فهي تدعم ذلك  دوما بورشات التنشيط الثقافي باالتصال و تبادل التجارب التي مـن  

شانها أن تنمي الفعالية وتحدد انضمام الفئات االجتماعية المختلفة و هذا النشاط البـد أن  

تجيب للبرنامج المصمم بفعالية و بالخصوص فيما يتعلق بتحديد األوقات و السـاعات  يس

وفى المالحق سندرج مثـال للنشـاطات    )1( األكثر مالئمة  و كذا محتوى برامج التنشيط

  .ذات منفعة العمومية و العامة أو الجماعية

  :الجماعيةالتنمية برنامج -2

يهدف هذا الجهاز إلى تحسين الظروف المعيشية للجماعات وكذا إدماجهم فـي مختلـف    

ذات  احتياجـاتهم ، الموجهة خصيصا لتلبية االقتصادية االجتماعيةمراحل إنجاز المشاريع 

   :علىو هو يعتمد على منهج تساهمي يشتمل ة، األولوي

  . رافقالمناطق المحرومة و الفئات السكانية األكثر  استهداف -

  .للمستفيدينالمشاريع بالمساهمة الفعلية  واختيار لويةتحديد الحاجيات ذات األو -
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 لالنشـغاالت تستجيب  اقتصادي -اجتماعيمصغرة ذات طابع  اجتماعيةإنجاز مشاريع  -

و الصـيانة و   االسـتغالل األولية للمستفيديـن ، التي تعتمد على تقنية بسيطة ، سـهلة  

  .طويال االستمراربإمكانها 

بالمشـروع و تضـامنهم    اهتمامهممطالبة المستفيدين بدفع مساهمة مالية ، كدليل على  -

  .الجماعي

و لالستفادة من تمويل هذا البرنامج يجب أن تخضع مشاريع التنمية الجماعية إلى عدد  -

  :اـمن المعايير من بينه

  :األثر االقتصادي و االجتماعي - 

أقصى حد ممكن من األشخاص الـذين ينتمـون إلـى    حيث البد أن يستفيد من المشروع 

الجماعة السكانية المعنية بالمشروع وهذا لتحسين مستوى معيشتهم أو إحـداث مناصـب   

  .شغل مؤقتة أو دائمة

ويتم ذلك باالعتماد على الموارد المحلية سواء مادية كانت أو بشرية باإلضافة إلى تفادى 

  .يئةالمشاريع التي لها أضرار بالمحيط و الب

  :التكفل بالمشاريع - 

برعاية جمعية محلية أو منظمة غير حكومية أو مجلس شعبي بلدي بنـاءا   يقدمالمشروع 

على طموحات السكان المعنيين و يوجه المشروع إلى وكالة التنمية االجتماعية من طرف 

  .المصلحة المكلفة بالنشاط االجتماعي

االنجاز مع رئيس المشروع الذي تم انتقاؤه وتلتزم الجمعية في حالة قبول المشروع بتتبع 

  .من بين المستخدمين التقنيين للبلدية أو الوالية وذلك في حدود ضيقة

  :التكفل المالي بالمشروع -

بالمائة تكـون علـى عـاتق     75فنسبة ، يكون حسب الكيفيات المتفق عليها مع الشركاء 

بالمائة على عاتق البلدية المستفيدة ،وتكون مساهمة البلدية على شكل مالي أو  25الوكالة و
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   .على شكل مساهمة باليد أو العتاد

يفوق المبلغ اإلجمالي للمشروع ما يعادل بالـدينار مئـة ألـف     ومن الشروط أيضا أن ال

  .دوالر امريكى

 : شروط اإلنتاج التقني -

ة استعمال التقنيـات البسـيطة النجـازه و    يجب أن يستجيب اختيار المشروع إلى ضرور

  .)1(استبعاد استخدام الوسائل المعقدة والمتطورة 

   ": التكاثف الحضري" اإلدارة الجمعوية لألحياء أو  - 

   :أهدافتعتبر جمعية الحي، منظمة مواطنة ترمي إلى تحقيق ثالثة 

تهتم باألشخاص الذين يعانون من صعوبات و بطالين على مستوى األحياء  :اجتماعي  -

   .المستهدفة

 السـكان، اإلدماج من خالل التشغيل الجواري على مستوى الحـي لفائـدة    :اقتصادي -

  .المعيشيةو تحسين الظروف  .النظافةلضمان 

من خالل التعاون بين كل من السكان  المنتخبين المحليين، ممولي مشـاريع  :  مواطني -

إلنجـاز  ، وصل مبلغ الغالف المالي المرصود 2007خالل سنة  ،و الجمعيات .السكنات

 أربعين مليـون دينـار جزائـري     البرامج إلى ثمان و أربعين مليار و خمسمائة و ههذ

، وكـذا  االجتماعيـة جهزة التابعة لوكالة التنمية لتجسيد األ )مليار دينار جزائري 48.54(

 )مليار دينـار جزائـري   6.47(ستة ماليير و أربعة مئة و سبعون مليون دينار جزائري 

     :يـلوزارة التضامن الوطن االجتماعيةالمخصصة لإلعانات 

 2006التنميـة الجمـاعيـة المنجزة خالل سنـة   مشاريـعيوضح )  37(جدول رقم 

  :    على المستوى الوطني حسب آخر اإلحصائيات المتوفرة

     

                                                             
 . 166-165نفس المرجع ، ص ص -) 1(
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 عدد المشاريع قطاعـات النشاط
 المنجزة  

 النسبة
 المئوية  

الكلفـة اإلجمالية 
 لإلنجازات

 115236663  %27 45 الصالحة للشرب   تزويد بالمياه  الري
 138581054  %28 47   التطهـير

 253817717  % 56 47 المجمـوع الجزئي 
  135996117 % 35 92 الكهربـاء
 16230000  % 4 57 الصحـة

 10694619  % 2 6 األشغـال العموميـة
 3983696  % 2 4 إنتاجـي
 3211241  % 1 3 التربيـة
 620 568  % 1 1 ثقافي – اجتماعي

 1 1 %  3767400 (VRD)طرقات الشبكات المختلفة  
 428269410  % 100  165 المجمــوع 

  ADSالموقع الرسمي لوكالة التنمية االجتماعية : المصدر

  :من خالل الجدول نالحظ ما يلي 

على المستوى الوطني  2006التنميـة الجمـاعيـة المنجزة خالل سنـة   مشاريـعإن 

حسب آخر اإلحصائيات المتوفرة تتركز على قطاع الكهرباء الذي يعد مـن ضـرورات   

من المواقع السـكنية   97 % نسبةالمستوى الوطني بوالتي بلغت نسبة تغطيته على الحياة 

وهي تعكس إمكانيات إنتاجية هامة من الكهرباء وتطور ثابت لها مقابل ارتفـاع الطلـب   

و عـرف اإلنتـاج    2007و 1963سنويا بين الفترة الممتدة بين  %  7عليها قارب نسبة 

إلى  1980في  % 63الوطني للكهرباء ارتفاعا كبيرا وانتقلت نسبة التزويد بالكهرباء من 

كما عرف االستهالك الوطني من الكهرباء ارتفاعا كبيرا بين الفترة  2007خالل  %  97

 )1( %  7بنسبة تقدر بـ  2007و 2000ين والفترة الممتدة ب 1999و  1963  الممتدة بين

بغالف مـالي قـدر بــ     % 35مشروع بنسبة  92وتم في إطار التنمية الجماعية انجاز 

مشـروع    57دج ويليه قطاع الصحة الذي استفاد في نفس اإلطـار مـن    135996117

قطاع الري الذي بلغت نسبة اسـتفادته   دج، ثم يأتي 16230000بغالف مالي وصل إلى 

أو  الصـالحة للشـرب    تزويد بالميـاه بالمائة من المشاريع سواء الخاصة منها بال 56ب 

                                                             
 www.el-massa.com 04/07/2008 تاريخ ، 3459يومية إخبارية وطنية  العدد، :جريدة المساء  -)1(
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دج أما بالنسبة  253817717التطهير و التي استفادت من غالف مالي وصل إلى حوالي 

  .%  1و  4لباقي القطاعات فتتراوح نسبة االستفادة بين 

  :واقع سياسات القضاء على الفقر على مستوى والية بسكرة  -

نتناول في هذا الجزء من البحث دراسة واقع برامج وكالة التنمية االجتماعية المخصصـة  

للقضاء على الفقر على مستوى والية بسكرة، التي تطرقنا إلى تعريفها و تبيان هدفها  وقد 

تعمدنا تكرارها في هذا الفصل بهدف توضيح الواقع العملي لكل برنامج من خالل معرفة 

التوصل إليها  وفى الجزء الثاني منه سوف نخصصه للوقوف على دور و النتائج التي تم 

  .مساهمة صندوق الزكاة في التخفيف من حدة الفقر

  :االجتماعية الشبكة يوضح برامج )38(جدول رقم 

  2005  2004  2203  2002  2001  2000  1999  السنوات
الحصة الممنوحة للمنحة الجزافية 

  للتضامن
1000  
  منصب

1000  14051  14800  14800  13300  13300    

عدد المستفيدين من المنحة 
  الجزافية

9867 8854 12678  12682  12677  13214  13173  

الحصة الممنوحة التعويض عن 
  النشاطات العامة

2200 2200 2200 2600 2700 2700 2700 

عدد المستفيدين من التعويض عن 
  النشاطات ذات المنفعة العامة

2102 1993 2195 2424 2544 2591 2528 

 102 102 102 102 102 102 108  عدد الورشات
 11872 12304 8011 7938 14051 8854 9867  عدد المؤمنين للمنحة الجزافية

عدد المؤمنين للتعويض عن 
 النشاطات ذات المنفعة العامة

 1993 12678 2407 2526 2583 2512 

  االعتماد الممنوح للشبكة بالدينار
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  االعتماد الممنوح للمنحة الجزافية 
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االعتماد الممنوح للتعويض عن 
  العامةالنشاطات ذات المنفعة 
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مصاريف الضمان االجتماعي 
 للشبكة االجتماعية 
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 2012  2011 2010 2009 2008 2007  2006  السنوات

الحصة الممنوحة للمنحة الجزافيـة  

 للتضامن 

13300 13300 13800 13800 

   

13800 

   

14800 14800 

عــدد المســتفيدين مــن المنحــة 

 الجزافية 

13117 13032 12637 12990 13545 14759 14800 

الحصة الممنوحة التعويض عـن  

 النشاطات العامة  

3239 3239 3280 3280 3280 3280 3280 

عدد المستفيدين من التعويض عن 

 النشاطات ذات المنفعة العامة 

3000 2946 2988 3057 2564 2530 3280 

 102 102 102 95 102 102 102 عدد الورشات 

   13763 12651 11948 11425 11896 12084 عدد المؤمنين للمنحة الجزافية 

عدد المـؤمنين للتعـويض عـن    

 النشاطات ذات المنفعة العامة 

2973 2921 2899 2606 2540 2504   

 االعتماد الممنوح للشبكة بالدينار 
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االعتماد الممنوح للتعويض عـن  

  النشاطات ذا المنفعة العامة 
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مصاريف الضـمان االجتمـاعي   

 للشبكة االجتماعية 
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من انجاز الباحثة  بناءا على المعلومات الواردة  في تقرير عن برامج وكالة التنمية االجتماعية، وكالة التنمية : المصدر

  .على مستوى والية بسكرة  2013االجتماعية 

  :يوضح عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن ) 39(جدول رقم 

ت
وا

سن
ال

 

عــــدد  المجموع عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن
األشخاص 
ــت  تحـ
ــة  الكفال

P.A.C 

 المبلــــــغ

ين
سن

لم
ا

ين 
وف

كف
لم

ا
 

نة
زم

لم
ض ا

را
ألم

ا
 

ن 
 م

ثر
 أك

ت
ها

عا
 ال

ي
ذو

18
نة

س
ين 

عاق
 م

ص
خا

ش
 بأ

لة
كف

مت
ت 

ئال
عا

 

 دج14.191.200.00 10760 13300 69 748 929 1966 9588 2006

 دج14.191.200.00 10760 13300 69 748 929 1966 9588 2007

 دج14.191.200.00 10760 13300 69 748 929 1966 9588 2008

 دج 42.691.200.00 10760 13800 139 833 1039 2049 9740 2009
  .2012مديرية النشاط االجتماعي، بسكرة، : المصدر

ـ  وارتفع 2008 ،2007 ،2006 سنوات طيلة ثابتا بقي المنحة من المستفيدين عدد -    بـ

  .2009 سنة مستفيد 500

علـى   AFS للتضـامن  الجزافيـة  المنحة من المستفيدين عدديوضح  )40( جدول رقم

  :2011الى غاية 2005مستوى والية بسكرة من 
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  .2012مديرية النشاط االجتماعي، بسكرة، : المصدر

 طيلـة  ثابتـا  بقي المنحة من المستفيدين بين أن عددتي)  39)  ( 38(الجداول من خالل 

باإلضافة إلى المبلغ المخصص له ،غير انه فـي سـنة    2008، 2007، 2006 سنوات

أيـن ارتفعـت    2010مستفيد وبقيت ثابتة حتى  500شهد زيادة طفيفة قدرت ب  2009

وصـلت   المخصصة لها الغ المالية مستفيد كما ارتفعت بالمقابل المب 14800لتصل إلى 

  .دج 45691200إلى 

  :والتأمين المنحة من المستفيدين% 100 المعاقين يوضح عدد) 41( جدول رقم 

 AFSالمنحة الجزافية للضامن     السنوات

  )د ج (المبلغ   العدد

2005  13300  /  

2006  13300  /  

2007  13300  14591200  

2008  13300  14591200  

2009  138050  42691200  

2010  13800  42691200  

2011  14800  45691200  

ت
وا

سن
ال
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 المـــدفوع المبلـــغ
 االجتماعي للضمان

 الماليـــة اإلعتمـــادات
   المستهلكة

ـا
كي

حر
 

 
ـا

هني
ذ

 

  
دد

ـ
تع

م
 

 دج102.993.000.00 دج15.923.000.00 2769 2844 216 2293 335 2006

 دج148.932.000.00 دج20.520.000.00 2886 3374 270 2644 460 2007
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  .2012مديرية النشاط االجتماعي، بسكرة، : المصدر

  :من خالل الجدول ما يليالحظ ن

تزايد في عدد المعاقين سنويا وبالتالي تزايد المبلغ المصروف لهذه الفئة وكـذا مبلـغ    -

بعدما كان  2009مستفيد سنة  3826اجتماعيا حيث وصل العدد االجمالى لهم إلى تأمينهم 

االجتمـاعي  مـن    للضـمان  المدفوع كما ارتفع المبلغ 2006مستفيد سنة  2769عددهم 

وهذا يـدل علـى تزايـد     2009دج سنة  24.413.400.00إلى   دج15.923.000.00

الميزانية التي خصصتها الدولة لهذه الفئة غير أنها غير كافية لتلبية متطلبات و حاجيـات  

  . عاق في ظل االرتفاع المتزايد لألسعار و انخفاض قيمة الدينار الجزائري هذا الم

   .كلهمأن المستفيدين من المنحة ليسوا مؤمنين  و من جهة أخرى -

من المنحة حسب اإلعاقة وكذا نسبة التأمين  االستفادةوالمخططات الموالية توضح تطور 

  .المنحةالمستفيدين من %  100للمعاقين 

  )I.A.I.G( العامة المنفعة ذات النشاطات عن التعويض عن منحة -

و يقابله زيـادة   من المنحة  حسب طبيعة اإلعاقة في االستفادة  اتطورالمالحظ  أن هناك 

مما يدل على تحسـن   2009بالمائة سنة  100في التامين حيث وصلت نسبة التغطية إلى 

 عن التعويض عن ين من منحةهذا المؤشر والذي انعكس إيجابا على المستفيد يواضح  ف

   ).I.A.I.G( العامة المنفعة ذات النشاطات

  )I.A.I.G( العامة المنفعة ذات األنشطة عن التعويض يوضح منحة) 42(الجدول رقم 

  المستفيدين عدد السنوات
 البرنامج إطار في

  الوطني

  المستفيدين عدد
 برنامج إطار في

  الجنوب

 رؤساء عدد
  الورشات

  المبلغ

  دج 9.839.400.00  102  893  2598  2006

 دج168.256.000.00 دج22.545.000.00 3195 3703 298 2850 555 2008

 دج180.984.000.00 دج24.413.400.00 3836 3826 313 2924 589 2009
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  دج 9.839.400.00  102  593  2598  2007
  دج 9.839.400.00  102  593  2598  2008
  دج 9.839.400.00  102  567  2598  2009

  .2012مديرية النشاط االجتماعي، بسكرة،  :المصدر

بـ  2009عدد المستفيدين من المنحة بقي ثابتا طيلة السنوات األربعة وحدثت زيادة سنة 

، مع العلم أن هذه المنحة تـدفع مقابـل مشـاركة    منصب في إطار برنامج الجنوب 28

المستفيدين في أشغال ذات مصلحة عامة في ورشات البلدية وبذلك فهي شكل من أشـكال  

  .التضامن

حيث شهدت زيـادة   2009كما أن المبالغ المخصصة لهذا البرنامج بقيت ثابتة حتى سنة 

  .إلى انخفاض عدد الورشات المفتوحة طفيفة، وهذا عائد

  :ةـالمحروم الفئات دعم –

  :العمليات التضامنية المؤطرة من طرف مكتب التضامن  

 :قفة رمضان   - 1

  .فى بسكرة  2012-2002يوضح تطور عدد قفف رمضان بين )  43(جدول رقم 

  عدد القفف الموزعة  السنة

2002  820  

2003  6874  

2004  4100  

2005  18540  

2006  18824  

2007  13000  

2008  8214  

2009  23456  
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2010  27633  

2011  31763  

2012  41259  

  .2013مديرية النشاط االجتماعي، بسكرة، : المصدر

یوضح االعتمادات المالیة الخاصة بقفة رمضان باإلضافة إلى عدد )  44(جدول رقم 

  : المحافظ المدرسیة و الحافالت الخاصة بالنقل المدرسي و الخیمات المدرسیة

 السنــوات

 )1(رمضـــــان  قفــــة
 المحـــــافظ

 المدرسية

ــافالت  حـ
ــل  النقــ

 المدرسي

ــات  المخيم
 الكلي المالي االعتماد الصيفية

 القفف عدد
 الموزعة

 طفل 597 07 3726 18824 دج25.570.770.82 2006

 طفل 248 07 4000 13000 دج23.635.000.00 2007

 طفل 620 07 2000 11039 دج29.650.000.00 2008

 طفل 738 شئ ال 4000 26525 دج54.939.386.00 2009

  .2013مديرية النشاط االجتماعي بسكرة :  المصدر

  :نالحظ مايلي )  44( و ) 43( ول امن خالل الجد

بـين   اشهد تذبـذب  2012الى سنة 2002إن عدد قفف رمضان التي تم توزيعها من سنة  

  2003قفة في  6874إلى  820من  2002ارتفاع و انخفاض حيث تضاعف عددهم سنة 

 18540ب  2006و  2005لترتفـع مـن جديـد سـنتي       2004ثم شهد انخفاضا سنة 

 8214حيث تم توزيع    2008قفة على التوالي وعاود االنخفاض إلى غاية    18824و

قفـة   41259رتفاع من جديد ليصل إلى بدا عدد القفف في اال 2009قفة ، غير انه منذ 

مما يدل على زيادة المحتاجين و الفقراء على مستوى الوالية من جهة وعلى  2012سنة 

                                                             
شهادة إثبات المدخول اقل مـن  :حيث تتم عملية توزيع قفة رمضان على المعوزين و الفقراء وفقا لشروط و هي  -) 1(

شهادة الحالة العائلية ،نسخة من بطاقة التعريف ،تصريح شرفي ، حيث يودع الملف كـامال مباشـرة    دج، 10.000.00

  .االجتماعية و القانونية لدى مدير الشؤون 
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اهتمام الدولة بهذه الشريحة حيـث خصصـت لهـا ميزانيـة خاصـة وصـلت إلـى        

 2009دج حسب آخر اإلحصائيات التي تمكنا من الحصول عليها سنة  54.939.386.00

، ولكن رغم كل هذا تبقى هذه الشـريحة  2006دج سنة  25.570.770.82بعدما كانت 

تعانى من ويالت الفقر نتيجة لعدم كفاية هذه القفف لسد حاجيات العائالت الفقيرة خاصـة  

من األفراد ، ومن خالل مالحظاتنا في فترة توزيع القفف تبين  اكبير امنها التي تضم عدد

نها فيما تبقى اسر أخرى فقيـرة دون علـم ودرايـة    استفادة بعض األسر الغير الفقيرة م

  .الهيئات المسؤولة بحالتها وظروفها

  :مطاعم إفطار الصائم  - 2

 .بسكرة في 2012-2002يوضح تطور عدد مطاعم اإلفطار بين ) 45(جدول رقم 

عدد الوجبات المقدمـة    عدد المطاعم المفتوحة  السنة
  على الطاولة

عدد الوجبات المحمولـة إلـى   
  المنازل

 وجبة 600  وجبة 500  مطعم 13  2002

 وجبة 910 وجبة 540  مطعم 12  2003

 وجبة 420 وجبة 190  مطاعم 06  2004

 وجبة 19020 وجبة 20109  مطاعم 06  2005

 وجبة 15395 وجبة 10780  مطاعم 05  2006

 وجبة 16530 وجبة 10962  مطاعم 07  2007

 وجبة 19790 وجبة 16248  مطاعم 07  2008

 وجبة 22350 وجبة 18400  مطاعم 08  2009

 وجبة 72659 وجبة 24911  مطاعم 10  2010

 وجبة 168514 وجبة 40089  مطعم 18  2011

 وجبة 186214 وجبة 31593  مطعم 22  2012

  .2013مديرية النشاط االجتماعي بسكرة : المصدر

نالحظ أن عدد المطاعم المفتوحة إلفطـار الصـائمين قـد    ) 45( من خالل الجدول رقم 
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 مطعم13،حيث انخفض عدد المطاعم من  2009الى غاية 2002شهدت تذبذبا  من سنة  

وبانخفاض المطاعم تنخفض عدد الوجبات أيضـا   2006مطاعم سنة  5إلى  2002سنة  

 20109 وجبة مقدمة على الطاولة بعـدما سـجلت   10780حيث سجلت في نفس السنة  

   2005وجبة سنة 

وما قيل عن الوجبات المقدمة على الطاولة ينطبق على عدد الوجبـات المحمولـة إلـى    

و  2012مطعم سنة  22ارتفع عدد المطاعم ليصل إلى  2007غير انه منذ سنة ، المنازل

  .إلى جانبه ارتفعت عدد الوجبات سواء المقدمة على الطاولة أو المحمولة إلى المنازل

سواء من قفة رمضان أو  (إذا قارنا عدد المستفيدين من العملية الخاصة برمضان  عموما

بالمخصصات المالية نالحظ أن هناك ارتفاع واضح في العـدد و فـي   ) الوجبات المقدمة

  .المخصصات خاصة في السنوات األخيرة

  : حافالت التضامن للنقل المدرسي-3

افلة للنقل المدرسي على بلديات الوالية ح 125تم توزيع  2012إلى غاية  2000من سنة 

  .وكذا المؤسسات المتخصصة بمساهمة وزارة التضامن و والية بسكرة

 االحتياجـات  وذوي المعـوزين  إلى الموجه التضامن أشكال مختلف المحور هذا ويشمل

  .الخاصة

  24/09/2009 غاية إلى مجانا المسلمة يوضح عدد الكتب)  46(جدول رقم  

 المجمــوع ثانـــوي متوسـط ابتدائــي التالميـذ

 69267 5710 18600 44957 المعوزين التالميذ

  2013مديرية النشاط االجتماعي بسكرة، : المصدر

  :الدخول المدرسيخاص ب )47(جدول رقم 
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  .2013مديرية النشاط االجتماعي، بسكرة  :لمصدرا

تهدف العملية التضامنية الخاصة بالدخول المدرسي إلى مساعدة التالميذ المعوزين سـواء  

اليتامى منهم أو أبناء عديمي الدخل وذلك من خالل توزيع الكتب المجانية باإلضافة إلـى   

مجموعة من المحافظ التي تضم األدوات المدرسية  و المآزر، الذين وصل عددهم إلـى  

حيـث وزعـت    2009، حيث تضاعف عدد المستفيدين منذ 2012محفظة سنة  15000

كتاب مجاني  تضم جميع األطوار االبتـدائي و المتوسـط و    69267 ومحفظة  4000

و هذا االرتفاع يدل على زيادة عدد األطفال الفقراء على مستوى الواليـة ممـا   الثانوي  

تيجة عجز الوالـدين  يزيد من احتمال زيادة عدد المتسربين من المدرسة وفى سن مبكرة ن

عن تغطية متطلبات الدراسة أمام عدم كفاية اإلعانات التي تقدمها الدولة سواء في شـكل  

  .محافظ مدرسية أو المنح  التي تقدم في بداية السنة الدراسية

   :المجـــاني العــالج -3

فى  2009-2006يوضح تطور الملفات الخاصة بالعالج المجانى بين ) 48(جدول رقم 

  عدد المحافظ والمآزر الموزعة  السنة

2002  2500  

2003  3900  

2004  8500  

2005  6000  

2006  3726    

2007  4000  

2008  2000    

2009  4000  

2010  10000  

2011  12000  

2012  15000  
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  : بسكرة

ــدد السنوات ــات ع  الملف
 الملغاة

ــدد ــات عـ  الملفـ
 المستلمة

ــدد ــات ع  الملف
 المنجزة

ــدد ــات عـ  الملفـ
 المرفوضة

2006 26 1434 872 838 

2007 11 269 209 142 

2008 09 610 364 304 

2009 436 304 162 92 

 1376 1607 2617 482 المجموع

  .بسكرة 2012مديرية النشاط االجتماعي  :المصدر

  :النقل الجوي للمرضى المعوزين -

ين يوضح عدد المستفيدين من خدمات النقل الجوي  للعالج المجانى ب)  49(جدول رقم 

  :بسكرة  في 2008-2012

  2012  2011  2010  2009  2008  السنة
  57  45  20  18  08  عدد المرضى
  57  39  19  18  06  عدد المرافقين
  ذهاب 60  عدد الرحالت

  إياب 60
  ذهاب 124
  إياب 124

  ذهاب 164
  إياب 164

  ذهاب 26
  إياب 260

  ذهاب 476
  إياب 476

  الجزائر العاصمة                -مستشفيات: الواجهة
  البليدة -                      
  وهران -                      

  مختلف أنواع السرطان - : األمراض
 القصور الكلوي - السيدا 

  العمليات الجراحية الصعبة
  .2012مديرية النشاط االجتماعي، بسكرة، :المصدر

النقل الجوي الخاصة بالعالج المجاني و ) 49( و ) 48( المالحظ من خالل الجداول رقم 

يتبين أن الملفات الخاصة بالعالج المجاني شهدت انخفاضا كبيرا منـذ   للمرضى المعوزين

ملف منها فقط ، و انخفـض إلـى    872ملف وتم انجاز  1434حيث تم استالم   2006

ملف منها  فقط ، ويعود نقص اإلقبال إلـى   162وتم انجاز  2009ملف مستلم سنة  304

البيروقراطية إلى تتميز بها اغلب اإلدارات الجزائرية ، هذا إلى جانب اإلجراءات التـي  
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  . تستغرق زمن طويل وحالة المرضى ال تحتمل االنتظار

  :الجماعية التنمية برنامج - 

يتوجه برنامج التنمية الجماعية إلى البلديات الفقيـرة اعتمـادا علـى أسـاس الخريطـة      

هدفها في جعل الفئات السكانية التي تعيش في مواقـع السـكنات    يتمثلاالجتماعية للبالد 

الهشة أو في المناطق المهمشة تستفيد من التجهيزات الجماعية ذات الضرورة األولى وكذا 

الوطنيـة   الوكالـة  أن التي تسمح لهم بتحسين ظروفهم المعيشية ، حيثالهيئات القاعدية 

  .%10، وتساهم البلديات بنسبة  %90للتنمية الجماعية تمول هذه المشاريع بنسبة 

   :المنجزة على مستوى والية بسكرة  المشاريـعيوضح ) 50(جدول رقم 

  
  .بسكرة  2012تقرير صادر عن مديرية النشاط االجتماعي : المصدر

  %: 10 دفع يتم لم التي المشاريـعيوضح ) 51( جدول رقم 

  .بسكرة  2012تقرير صادر عن مديرية النشاط االجتماعي : المصدر

  : اإلنجاز طور في المشاريـعيوضح ) 52( جدول رقم 

  

 % 10 المبلغ المشاريع عدد المستفيدة البلديات عدد السنوات

2006 03 05 15588977.17 1558897.72 

2007 03 03 6701533.05 670153.31 
  2229051.03  22290510.22  08  06  المجمـــوع

ــديات  السنوات ــدد البلـ عـ
 ةديالمستف

 % 10 المبلغ المشاريععدد 

2006 03 04 11977641.00 1197764.10 

2007 01 02 8000000.00 800000.00 

2008 01 02 7000000.00 700000.00 

 2697764.10 26977641.00 08 المجمـــوع
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تي لم     ع ال المشاریــــ
ع   10 %   یتم دف

39%

المشاریــــع في طور    
اإلنجاز:  
29%

المشاریــــع المنجـــزة 
32%

ــدد السنوات ــديات عـ  البلـ
 المستفيدة

 عــــــدد
 المشاريع

 % 10 المبلغ

2006 02 02 2406105.00 240610.50 

2008 01 03 11072178.00 1.107217.80 

2009 03 03 6834322.50 683432.25 

 2031260.55 20312605.50 08 المجمــــوع

  .بسكرة  2012عن مديرية النشاط االجتماعي : المصدر

ماليير سنتيم ولم تدفع نسبة  3بالنسبة للمشاريع المبرمجة والتي يقترب غالفها المالي من 

منها ، يجب التفكير في آليات لدفعها حتى تعود بالفائدة على الفئات الهشـة مـن   %  10

مـن تمـويالت هـذه     االستهالكالمجتمع وال تبقى مجمدة ، والمخطط التالي يحدد نسبة 

  المشاريع

   استهالك نسبة) 9( شكل رقم

  التنمية الجماعية برامج تمويالت

  

  الجماعية التنمية برنامج -

  : 2006برنــامج التنميــة الجمـاعيـة يوضح مشاريع ) 53( جدول رقم 

الكلفة اإلجماليـة  
 لإلنجازات

 عدد المشاريع عنــوان المشـروع

 المنجزة 

 مكان إنجاز المشروع

 المستفيدون م ش
  جمعيات/ ب

 الوالية

اإلنارة العمومية بحي العربي بن  202 435 3
 أوت 20مهيدي و 

 بسكرة بوشقرون 01

إنجاز اإلنارة العموميـة بليشـانة    013 982 3
 بعين المكان

 ليشانة 01

 الدوسـن 01 اإلنارة العمومية بسوق الغرب 670 920 3
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   الحاجب 01 تزويد اإلنارة العمومية بمقلوب 550 719

 مجمــوع الواليـة 04   435 057 12

  .بسكرة  2012تقرير صادر عن مديرية النشاط االجتماعي : المصدر

  :الجماعيـة التنميـة برنامج من المستفيدة البلدياتيوضح  )54(جدول رقم 

 عــــدد السنـة البلديــة الرقم
 المشاريع

 مالحظــات % 10 المبلــغ

  

01 

  

 جـالل أوالد

 منجز 210000.22 2100002.17 01 2006

 منجـز 200000.31 2000003.05 01 2007

  

02  

 

  

 الدوسن

 منجز 1179247.50 11792475.00 03 2006

 منجز 200000.00 2000000.00 01 2007

 إلنجاز طور في 194249.25 1942492.50 01 2009

 منجز 169650.00 1696500.00 01 2006 البسباس 03

 منجز 270153.00 2701530.00 01 2007

 %0 دفع يتم لم 399379.50 3993795.00 01 2006 ناجي.س.خنقة 04

 %0 دفع يتم لم 101883.60 1018836.00 01 2006 الحوش 05

 %0 دفع يتم لم 696501.00 6965010.00 02 2006 ليشانة 06

 %0 دفع يتم لم 800000.00 8000000.00 02 2007

 إلنجاز طور في 150520.50 1505205.00 01 2006 مزيرعة 07

 إلنجاز طور في 90090.00 900900.00 01 2006 الحاجب 08

 %0 دفع يتم لم 700000.00 7000000.00 02 2008 بسكرة 09

 إلنجاز طور في 1107217.80 11072178.00 03 2009

 إلنجاز طور في 339183.00 3391830.00 01 2009 زعطوط عين 10

 إلنجاز طور في 1500000.00 1500000.00 01 2009 الناقـة عين 11

  .بسكرة  2012تقرير صادر عن مديرية النشاط االجتماعي : المصدر
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لمدرستي صغار الصـم   االعتباريتمثالن في إعادة  2008مشروعي بلدية بسكرة لسنة * 

  .بحجة أنهما تابعتين لقطاع آخر %10نسبة وصغار المكفوفين لم تدفع 

  .لم تنجز لحد اآلن 2006سنة توجد مشاريع من * 

-PADSEL(المحلية بشمال شرق الجزائر االقتصادية االجتماعيةمشروع دعم التنمية  -

NEA (  

بلدية األكثر حرمانا بمنطقة شمال شرق الجزائر،  50يستهدف هذا المشروع في تدخالته 

خنشـلة،   باتنة، بسكرة، جيجـل، ( : التالية ) 06(المتواجدة على مستوى الواليات الست 

  ). سوق أهراس و ميلة

يوضح هيكلة مشروع دعم التنمية السوسيو اقتصادية المحلية شمال شرق )  10(رقم مخطط 

  .الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  2013الوكالة التنمية االجتماعية باتنة ،الجزائر ،:المصدر

  

وكـالـة التنمیـة 
 االجتمـاعیـة

التوجیھي المجلس 
 الموسـع

رئاسـة اللجنـة 
 األوربيـة

مشـروع دعـم التنمیـة السوسیـو اقتصادیة 
 شمال شرق الجزائرالمحلیة 

المكتب الخاص بالمنطقة  دائرة تنفيذ المشاريع
وكالة تنشیط التنمیة 

 المحلیة

الوحدة الخاصة 
 بالمشروع
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اقتصادية يوضح المناطق الجغرافية لمشروع دعم التنمية السوسيو )  11( رقم  مخطط

  .المحلية شمال شرق الجزائر

  

  

  

  

  

  2013الوكالة التنمية االجتماعية باتنة ،الجزائر ،:المصدر

لقد شرعت وكالة التنمية االجتماعية بتنفيذ مشروع دعم التنمية االجتماعيـة االقتصـادية   

، ويهـدف هـذا   2002المحلية لمنطقة شمال  شرق الجزائر ابتداء من شـهر نـوفمبر   

إلى رفع ودعم عملية التنمية المحلية الذاتية المستدامة وذلك من خالل تشـجيع  المشروع 

تنمية المبادرات المحلية اإلنتاجية، مع توفير األفاق لتحسين المستوى المعيشـي للفئـات   

  .بلدية التي يستهدفها المشروع  50السكانية المحرومة على مستوى الـ 

جزائرية باإلضافة إلى الهبة الممنوحـة مـن   وتم تمويل هذا المشروع من طرف الدولة ال

مليون أورو و يشرف على تنفيذ هذا المشـروع   50طرف االتحاد األوربي والمقدرة بـ 

هياكل عملية منصبة  من طرف وكالة التنمية االجتماعية، وتتمثل في مديريات العمليـات  

بالواليـات   الخاصة بالمشاريع المنصبة  على مستوى والية عنابة وست مكاتب جهويـة 

  .وكالة تنشط محليا 19وبـ " جيجل سوق أهراس، خنشلة، باتنة، بسكرة، ميلة، و" التالية 

يقوم هذا المشروع على محاور ثالث تتمثل في كل من التنميـة المحليـة مـع التعزيـز     

المؤسساتي وتنمية المنشآت القاعدية االجتماعية االقتصادية،وترقية النشاطات اإلنتاجية، و 

في انجازها لهذه النشاطات على المشاركة الفعالة للفئـات السـكانية والمنتخبـين     تعتمد

المحليين ، باإلضافة إلى البرنامج الموجه لتكوين المستخدمين على مستوى البلدية لتأطير 

بلـدیـة األكثـر فقـر المتواجد على مستـوى  50
 شرق الجزائروالیات شمال  6

والیة بسكرة 

 بلدیـات 8

  والیة باتنة 

 بلدیـات 13

  والیة میلة 

 بلدیـات 8

والیة خنشلة 

 بلدیـات 6

 والیة سوق
      7ــراسه

 بلدیـات

   والية جيجل

 بلديـات 8
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  .وتنشيط الفئات السكانية

لتـدعيم  كما يتم تخصيص النشاطات التابعة لتركيبة  التنمية المحلية والتعزيز المؤسساتي 

لصـالح كـل بلديـة يمسـها     )  PDL( الفئات السكانية إلعداد مخططات التنمية المحلية 

  المشروع 

( النشاطات المتوقع انجازها من طرف مشـروع الـدعم   )  PDL( وال يستهدف مخطط 

PADSEL – NEA  (  فقط، بل يتعدى إلى الحاجيات واالنشغاالت المعبر عنها من طـرف

  .بلديات، مهما كان القطاعالمواطنين على مستوى ال

ويعتبر هذا المخطط بمثابة أداة تخطيط للتنمية المحلية وذلـك علـى المـدى المتوسـط     

والبعيد،كما أنه يتضمن مجمل الحاجيات الجماعية المعبر عنهـا سـواء علـى مسـتوى     

  .)1(المنشآت القاعدية أو النشاطات اإلنتاجية المولدة للمداخيل 

 400شآت القاعدية االجتماعية واالقتصادية،فهناك مخطط النجاز أما فيما يخص تنمية المن

  .منها انطلقت وهي في طور االنجاز 200مشروع، 

وتم انتقاء هذه المشاريع في إطار مخططات التنمية المحلية وصـادق عليهـا المشـروع    

 %70بالنظر إلى مدى توافقها وانسجامها مع النشاطات اإلنتاجية، حيث خصصت نسـبة  

  .لفتح المسالك وحفر الدروب % 30، و)جر مياه الينابيع، شبكات السقي ( الري لقطاع 

ولكي تكتمل الصورة النهائية لنشاطات التنمية المحلية، ال بد من ترقية النشاطات اإلنتاجية 

ال سيما من  خالل برنامج القرض المصغر، حيث كان مـن المتوقـع أن يشـتمل هـذا     

طويل المدى باإلضافة إلى الخدمات غير المالية علـى  المشروع على القرض الممنوح ال

مركـز خاصـا بالبـادرة     18غرار نشاطات التكوين والمرافقة وكذا انجاز ما يصل إلى 

  .المحلية للتنمية

                                                             
 .17ص ، 2007، 04وكالة التنمية االجتماعية، رقم رسالة  :وكالة التنمية االجتماعية  -) 1(
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وفيما يخص القرض المصغر حيث اقترحت وكالة التنمية االجتماعية عـدة صـيغ لهـذا    

هي تجمـع بـين وكالـة التنميـة     البرنامج، حيث وجدت صيغة واحدة تقدما ملحوظا، و

االجتماعية من خالل هياكلها المحلية، والجمعيات المحلية، وكذا الصندوق الوطني للتعاون 

  .عبر وكاالته الجهوية) CNMAالفالحي

مشروع مصغر وذلك انطالقـا   110وفي مرحلة تجريبية نموذجية تم تمويل ما يصل إلى 

وية، حيث يعتمـد هـذا النظـام علـى     جمعية محلية تنم 12ألعضاء  2006من جانفي 

الجمعيات المحلية التي تتولى انتقاء وتحديد أصحاب المشاريع ضمن األشخاص المنضمين 

، حيث أنها تقوم بترتيب أول المستفيدين من القرض المصغر وتمارس نوعا من )1(إليها  

قب فـي  الضغط عليهم ألجل احترام جدول تسديد القروض الذي يسمح بتنشيط نظام التعا

  .)2(استفادة أشخاص آخرين مسجلين على القوائم االنتظارية من القرض المصغر

يشكل التصميم المدمج لمشروع دعم التنمية االجتماعية االقتصادية لمنطقـة   عموما

شمال شرق الجزائر، طريق تجديدي بالرغم من تعقد تركيبته يجمـع بـين العديـد مـن     

النشاطات المترابطة والتي ال يمكن فصلها، حيث يشكل كل من العمل من أجـل تحقيـق   

  .)3(ضمامهم وامتالكهم للمشاريع تنمية المؤهالت المحلية للفئات السكانية وان

حسب المصالح المسؤولة فقد تم تسجيل نتائج مشجعة، حيث أن مجمل النشاطات الممولة 

، بل تمكـن بعـض    % 100قد انطلقت، فقد تم احترام الجدول الزمني للتسديدات بنسبة 

في حـل   المستفيدين من تسديد كل المبلغ مسبقا، وبالتالي لقد برهنت هذه التجربة نجاحها

  .)4(مشكلة البطالة 

  

  

                                                             
  .18، ص السابق نفس المرجع -)1(
 .19، ص السابق نفس المرجع -)2(

  .19، ص 04،2007العددمجلة وكالة التنمية االجتماعية، وزارة التشغيل والتضامن الوطني، : نور الدين مزكيش  -) 3(
 .18، ص  2007 ،4وكالة التنمية االجتماعية، رقم رسالة  :وكالة التنمية االجتماعية  -) 4(
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  :الجوارية شبكة الخاليا

  : الجوارية الخلية

  ة ـدف الفئات االجتماعيـتهدف الخلية الجوارية إلى مكافحة التهميش واإلقصاء وتسته

المعوزة وتحديد حاجياتها من خالل انجاز تحقيقات وإعداد تقارير حول الفقـر واآلفـات   

الفقر ، وتقترح الخلية نشاطات قابلة إلدراج في برنامج االجتماعية وتحديد مناطق جيوب 

التنمية المحلية كما تساهم في تنفيذ نشاطات ذات طابع إنساني واجتماعي وطبي وال سيما 

  .في حالة الكوارث والنكبات

تتشكل كل خلية من طبيب أخصائي نفساني واجتماعي ومساعدة اجتماعيـة، كمـا أنهـا    

الوصول إلى المناطق النائية، تقوم الخلية بتقييم الحاجيـات  مجهزة بسيارة وسائق تسمح ب

مدرسة، مرافق صـحية، ميـاه صـالحة    ( االجتماعية، واالقتصادية للجماعات السكانية 

  .، ثم تحدد الوسائل القادرة على االستجابة لهذه المطالب)الخ ... للشرب، تشغيل

خالل تدخالتها ومجـال البحـث    تقوم شبكة الخاليا الجوارية بمعية الحركة الجمعوية من

  نـلها مـالخاص بها بتحديد المشاريع ذات األولوية، ويتم تمويل المشاريع التي تم تأهي

  .في إطار التنمية الجماعية التساهمية  % 90طرف اللجان المختصة بنسبة  

) PSD(أما المشاريع األخرى الغير منتقاة فتسجل في إطار آخر من خالل تمويل قطاعي 

وعند قبول المشروع والموافقة عليه يتم تمويله مـن طـرف البلديـة     ) PCD( أو بلدي 

  .)1(من التقييم األولي  %10المستفيدة بنسبة 

  : االجتماعية التنمية لوكالة الجهوية الفروع

  ).  ADS( هي فروع جهوية للوكالة المركزية المسماة وكالة التنمية االجتماعية 
                                                             

  يمكن تشجيع هذه المشاركة في شكل يد عاملة وذلك على . 28ص  04/2007مجلة وكالة التنمية االجتماعية، رقم  -)1(

  ).االقتصاد التضامني(في إطار نموذج   التساهمي ندرج هذا الشكلمستوى المناطق األكثر فقرا، ي     
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الجهوية في عملية التكفل وتحقيق األهداف المحدودة فـي مجـال سياسـة    تتدخل الفروع 

  :النشاط االجتماعي للدولة من خالل 

  أكثر دقة للفئات االجتماعية  دراسة -

المشاركة وكذا المتابعة الستهداف المستفيدين التي هي على عالقة مـع مـديريات    -

 .االجتماعيالنشاط 

  .يةالمساهمة في إعداد خريطة اجتماع -

   .للتقييمإعداد تقارير دورية  -

  : الجوارية الخلية مكونات

تنشأ الخاليا الجوارية للتضامن بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بنـاء علـى   

  . االجتماعيةمن المدير العام لوكالة التنمية  اقتراح

  :تضم ما يأتي   االختصاصاتوتتشكل الخاليا الجوارية للتضامن من فرقة متعددة 

 مختص في علم النفس -       االجتماعمختص في علم  -     طبيب -

حسـب   اقتصـادي مهندس مختص في الفالحـة أو   -    )ة( اجتماعي) ة(مساعد  -

 سائق  -.       منطقة تدخل الخلية الجوارية للتضامن

 االجتماعيـة وتسير هذه الخاليا الجوارية للتضامن منسق يعينه المدير العام لوكالة التنمية 

  : يـبما يأتمن بين أعضاء الخلية ويكلف منسق الخلية 

  ضمان السير الحسن للخلية  -

 واقتراحهإعداد مخطط نشاط الخلية  -

  . تمثيل الخلية لدى اإلدارات والهيئات والمؤسسات المعنية  -

  : الخلية نشاطات تنسيق -
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   .ضمان تنفيذ مخطط نشاط الخلية -

للتضامن الجواري على مستوى الوالية يدعى في صلب  استشاريويؤسس مجلس  -

  .النص المجلس

 :للوالية ما يأتي  االجتماعيويضم المجلس الذي يرأسه مدير النشاط 

  يممثل المجلس الشعبي الوالئ -

 ممثل اإلدارة المحلية للوالية  -

 ممثل مديرية الصحة والسكان -

 ممثل مديرية التربية -

 ممثل مديرين المصالح الفالحية  -

 ممثل مدير الشباب والرياضة -

  االجتماعيةممثل الفرع الجهوي لوكالة التنمية  -

 منسقو الخاليا الجوارية للتضامن بالوالية -

ذات الصـلة بالخاليـا الجواريـة     واجتماعيع إنساني ممثالن للجمعيات ذات الطاب -

 . االجتماعيللتضامن ، يعينها مدير النشاط 

  .أشغالهكل شخص من شأنه مساعدته في  استدعاءيمكن للمجلس  -

 انقطـاع ويعين أعضاء المجلس بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني وفي حالـة  

عضوية أحد أعضاء المجلس يتم تعويضه حسب نفس أشكال ويستخلفه العضـو الجديـد   

  .العهدة انتهاءالمعين إلى غاية 

طلـب  بمن رئيسه أو  استدعاءويجتمع المجلس كل ثالثة أشهر في دورة عادية بناء على 

  .رئيسهأعضائه أو بطلب من  3/2من ثلثي 
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الحاضرين وفـي حالـة تسـاوي عـدد     وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس 

 .األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 

وتكون قرارات المجلس موضوع محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف 

  .رئيسه

  :) الدوسن ( الجوارية الخلية -1

  : بالمؤسسة التعريف - 

الخلية تقوم بدراسات شاملة حول البلديات الفقيرة تتم عن طريـق التحقيقـات الميدانيـة    

كمشاريع باعتبارها وهذه الدراسات توجه إلى الوكالة الوطنية بالعاصمة  األعيان،بمشاركة 

  .الجماعيةللتنمية 

  :اإلنشاء مرسوم - 

ـ    1996بتاريخ جوان  232/ 96: رقم   ة االجتماعيـة  المنشئ للوكالـة الوطنيـة للتنمي

المنشئة للخلية الجوارية للدوسن  18/09/2001المؤرخة في  17/2001والمداوالت رقم 

  . 03/01/2003التي انطلقت نشاطاتها الفعلية في 

  :  رـالتأطي

  .اجتماعيةمساعدة  –       أخصائية اجتماعية  –     أخصائية نفسانية  –   طبيب  -

  :النشاطات

عين الناقة ، الحاجـب ،  : أسرية في كل من البلديات التالية قامت الخلية بتحقيقات  -

  .، ليوة ،  لغروس ، أوالد جالل ، مزيرعة الدوسن

 اإلقامـة، تعمل الخلية على اقتراح مشاريع التنمية الجماعية بالنسبة للبلديات مقـر   -

 .األخرىوتقوم بدراسة المشاريع التي تقترحها البلديات 

مشروع ضمن برنامج التنميـة الجماعيـة فـي     50د عن تعريف ومتابعة لما يزي -
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 .بسكرةمختلف بلديات والية 

 .الواليةتحقيقات خصت الطفولة المسعفة في مختلف بلديات  -

 .الواليةفي بلديات  اجتماعيةجهاز الشبكة  خصتتحقيقات  -

 .الوطنية  المأساةضحايا  خصتتحقيقات  -

 .فحص 2450تقديم فحوصات ونصائح طبية و تقدر بـ  -

  .فحص 956: تقديم فحوصات ونصائح نفسية يقدر عددها بـ  -

  :أورالل الجوارية الخلية- 2

  :بالمؤسسة تعريف

الخلية تقوم بدراسات شاملة حول البلديات الفقيرة عن طريق تحقيقات ميدانيـة بمشـاركة   

الخليـة  انطلقـت       األعيان قصد محاربة الفقر وذلك بإقرار مفهوم التنمية واإلدمـاج  

  . 2008نوفمبر  17الجوارية للتضامن في العمل يوم 

  : اإلنشـاء مرسوم 

الذي يحدد كيفيات إحداث  07/02/2000المؤرخ في  2000 – 37بعا للمرسوم التنفيذي ت

إلنشـاء خليـة    14/10/2006المؤرخ فـي   2006 – 456الخاليا الجوارية ، والقرار 

  .أورالل 

  :  التأطيــر

  أخصائية اجتماعية -  مساعد اجتماعي -  طبيبة عامة -

  :النشاطـات 

  .المشاركة في العمليات التحسيسية -
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 .مخطط النشاط الجماعي لبلدية مزيرعة -

  .دراسة ظاهرة الطالق في أورالل -

 .العمل مع الجمعيات استقبال، توجيه ومرافقة المواطنين -

 ).DEV-COM(متابعة مشاريع التنمية المحلية  -

  :ةـالميداني ةـالمعاين 

 إلى 22/07/2008قامت اللجنة بزيارات ميدانية إلى كل البلديات في الفترة الممتدة من   

نائب رئـيس   :السادةحيث عقدت جلسات عمل بمقرات البلديات حضرها  02/06/2009

  .المدنيوممثلي المجتمع  االجتماعيةالبلدية المكلف بالشؤون 

بمقـرات   29/03/2010إلى  08/03/2010تدة من في الفترة المم تمالمعلومات جميع ت

 .بالملف المعنيينالدوائر بحضور 

إلى 01/04/2010عقدت اللجنة جلسات عمل مستمرة بمقر المجلس في الفترة الممتدة من 

  .البلديات انشغاالتلتحليل نتائج الزيارات وتسجيل  14/04/2010غاية 

على مستوى والية بسكرة وتـاريخ   يوضح توزيع الخاليا الجوارية) 55(الجدول رقم   

  :إنشائها و البلديات التابعة لها

  الدوسن

04/01/2003  

  أورالل

17/11/2008  

  مشونش

05/09/2010  

  جمورة

12/06/2011  

  بسكرة

11/07/2011  

  الحاجب  القنطرة  مزيرعة  طولقة  فوغالة

  سيدي عقبة  عين زعطوط  زريبة الواد  برج بن عزوز  لغروس

    لوطاية  الحوش  ليشانة  اوالد جالل

    برانيس  خنقة سيدي ناجي  بوشقرون  شعيبة

      الفيض  مليلي  سيدي خالد
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        أوماش  البسباس

        مخادمة  رأس الميعاد

        ليوة  

  2013الخاليا الجوارية، بسكرة ،  ADS:  المصدر

يوضح المهام التي قام بها فريق الخاليا الجوارية لوالية بسكرة منذ ) 56( الجدول رقم 
 نشأتها

  

  

  

  

  

  

  2013الخاليا الجوارية، بسكرة ،  ADS:  المصدر

  :الصحة الجماعية -

السياسة التنموية في الجزائر مرتبطة شرطيا على غرار  معظـم  إن القضية األساسية في 

البلدان في العالم بعدد من المسائل األساسية و المتمثلة في قضايا ، التشـغيل ، الفـوارق   

االجتماعية، السكن، والمشاكل الصحية،ولالستجابة لهذه المتطلبات تـم  االعتمـاد علـى    

وضع سياسة مالئمة أسندت لوكالة التنميـة   مقاربة جديدة ففي مجال الطب االجتماعي تم

االجتماعية والتي يتمثل هدفها األساسي في تحليل المشاكل واالستجابة للطلبـات المعبـر   

  .عنها خاصة على مستوى األحياء والمناطق الريفية األكثر فقرا ومعاناة

مـن  وسميت هذه النشاطات بنشاطات الصحة الجماعية، وترجمت هذه النشاطات ميدانيا 

خالل تجنيد أعضاء المجموعة السكانية المنتمية إلى منطقة جغرافية أو اجتماعية واحـدة  

  العدد  المهام

 1358 13  المسوح االجتماعية

  1421 وساطة

  928 المسوح األسرية

  2306 استشارة طبية

Consultation psychique 1214  استشارة نفسية  

Accompagnement 73 دعم  
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حتى تقوم سويا بالتفكير في إيجاد حلول للمشاكل الصحية الخاصة بها، باإلضـافة إلـى   

التعبير عن الحاجيات األولية، ويتم كل هذا بالتنسيق مع النظام الصحي الـوطني، الـذي   

  .لنموذج الخاص بتقديم أو عرض خدمات عالجيةيعتمد أساسا على ا

باإلضافة إلى االستفادة من الموارد المتوفرة محليا، ومنه فان إستراتيجية الصحة الجماعية 

  .تهدف إلى االستجابة للمطالب الصحية التي تعتبرها الفئات السكانية ذات أولوية

  :ويعتمد نجاح هذه السياسة على نقطتين هما

 .وسائل المالية الضروريةتجنيد فعلي لل -

 .)1(تجاوز المشاكل اإلدارية كالتباطؤ في التنفيذ،و وضع العراقيل  -

هذا البرنامج قيم، وهو بمثابة امتحان لقدرة الدولة علـى اسـتعادة الحـوار االجتمـاعي     

  .واستعادة ثقة المجتمع بدولته من خالل دفع الفئات السكانية المشاركة في عملية التنمية

التحديات التي تواجه تطبيق هذا البرنامج، يتمثل في اسـتعمال مكثـف وفعـال     من أهم

للكفاءات الشخصية المجندة على مستوى الخاليا الجوارية حتى تكون أكثر فعالية في إطار 

هذه المقاربة من النموذج الجماعي، حيث تم فعليا تكوين المختصـين الجزائـريين فـي    

  .يره السائد في أوروباالميدان الصحي حسب نموذج يشبه نظ

ومن التحديات أيضا التي واجهت الفرق العاملة، النقص الكبير في األدوات التطبيقية للقيام 

بعمليات التشخيص اإلقليمية ولتجنيد الديناميكية  أو النشاط الجماعي من خالل المشـاريع  

  .)2(التي من شأنها إقحام الفئات السكانية واستقبالها  حين انخراطها 

ساهمت األجهزة المسيرة من طرف الوكالة باستحداث مناصب شـغل دائمـة أو   عموما 

  :مؤقتة كما ساهمت في توفير قيمة مضافة، يمكن تقديرها على مستويين

  

                                                             
 .24، ص 2007، 04رقم االجتماعية،  وكالةرسالة : وكالة التنمية االجتماعية  -) 1(
 .25ص  ،2007، 04رقم االجتماعية،  وكالةرسالة : وكالة التنمية االجتماعية  -) 2(
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  :على المستوى االجتماعي 

 .إدماج القوة العاملة والحفاظ عليها يسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن -

 .اجتماعيةضمان تغطية  -

 .إدماج أصحاب الشهادات البطالين -

 .اليقظة الجماعية ومشاركة المواطنين في التنمية المحلية -

 .المقاربة الجوارية والهندسة االجتماعية الخاصة بمكافحة الهشاشة االجتماعية -

 : على المستوى االقتصادي 

فعـة العموميـة ذات   أشـغال المن ( المشاركة في المحافظة على الممتلكات المحليـة   -

 ).االستعمال المكثف لليد العاملة، مناصب الشغل المأجورة للمبادرة المحلية 

 ).عقود ما قبل التشغيل ( تحسين التأطير المؤسساتي بتكاليف قليلة  -

 .)1() تنمية جماعية ( المشاركة في انجاز المنشآت القاعدية المحلية  -

ليشمانيوز ، واألمراض المتنقلة ( ض المستوطنة المساهمة في القضاء على بؤر األمرا -

 ...).عن طريق المياه ، الطاعون، الجراد

 .التشجيع لظهور مناطق فالحية على مستوى المناطق القاحلة-

 .توفير الثروات عن طريق القرض المصغر والعمل المنزلي -

باإلضافة إلى تعزيز اإلدماج بين األجهزة من أجل بروز برامج جديدة تسـتهدف أساسـا   

  :مايلي 

 ).برامج الجزائر البيضاء ( المدينة واإلطار المعيشي  -

 .مواصلة تنفيذ برنامج مكافحة األمراض المستوطنة -

                                                             
 .27ص نفس المرجع السابق،  -) 1(
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 .التكييف على المستوى المؤسساتي لألجهزة والتحسين النوعي لعملها -

الهدف األساسي من برامج وسياسات القضاء على الفقر يتمثل في تحسـين  بما أن 

المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع غير أن مساهمتها تبقى ضئيلة سواء مـن حيـث   

المنح التي تمنحها مباشرة للفقراء أو التي تدفعها مقابل نشاطات معينة ، مما يـؤثر سـلبا   

لفئات الهشة من المجتمع  األمـر الـذي يتطلـب    على نوعية الخدمات المقدمة إلى هذه ا

  .تخصيص اعتمادات مالية كبيرة من اجل مساعدتهم و التخفيف من معاناتهم

  :دور الزكاة في محاربة الفقر

تمارس الزكاة دورها االيجابي في التخفيف من حدة الفقر و من خـالل محاربـة   

وظيفتها في الحرص على بنـاء عنصـر   البطالة بنوعيها اإلجبارية واالختيارية، وتتجلى 

العمل بتنميته وتحسين إنتاجيته من خالل تمكين الفقير من اغناء نفسه، حيث يكـون لـه   

مصدر دخل ثابت كما يوجه نظام الزكاة الذين يتعطلون عن الكسب باختيارهم بحرمـانهم  

  .)1(من االستفادة من حصيلتها

القتصاد من التقلبات من خالل إعادة توزيـع  كما أن للزكاة أثرها غير المباشر في حماية ا

الدخول لصالح الطبقات ذات الميل المرتفع لالستهالك، مما يكون له أثره في زيادة القـوة  

الشرائية لهذه الفئات الكبيرة وبالتالي زيادة الطلب الفعلي على السلع االستهالكية، وزيادة 

  .الموسمي اإلنتاج وتكرار إخراج الزكاة في موعدها السنوي أو

  :دور الزكاة في التخفيف من الفقر

رفعت العوضي رئيس قسم االقتصاد بحث ل لخصوعن دور الزكاة في عالج مشكلة الفقر 

في تشريع الزكـاة ممـا    لإلعجازبجامعة األزهر والذي عرض من خالله سبعة جوانب 

  : يجعله فريدا عن غيره من التشريعات وأهم هذه الجوانب

                                                             
  اقتصاديات الزكاة و دورها في التخفيف من حدة المشكالت االقتصادية ،مجلة البصيرة،الجزائر،العدد :لعمارة جمال  -)4(

 .100ص ، 1997األول،     



 

391  

 ةـويـة التنمـي السياسـر فـرة الفقـاهظة ـات محاربـآلي :.................. السادسالفصــل 

وضرورة تنفيذها جميعـا   اإلسالمالتكافل وأهميته حيث تم ربط الزكاة ببقية فروض  -1

حتى يستفيد منها المسلم ويفيد غيره، وذلك على عكس النظم االقتصادية المعاصرة حيـث  

أما في العولمة  ،هو صراع بين من يملك ومن ال يملك  اإلنسانترى االشتراكية أن تاريخ 

والتي تعني أن خيرات العالم لخمس سكانه فقط  20/80ى نظرية الرأسمالية فهي تقوم عل

  .ألن اهللا لم يخلق موارد للفقراء

طبيعة التشريع من حيث األموال التي تجب فيها الزكاة حيث لم يتم تحديدها بالتفصيل  -2

ولهذا فانه يستوعب التطور في كـل زمـان   “ زكاة في كل مال نام”بقاعدة كلية هي  وإنما

أن الزكاة احتاجت لتعديل في وعائها مثل قـوانين الضـرائب    إنسانيثبت أي  ومكان ولم

  .امثال وحصر مصارفها في ثمانية هي األكثر احتياجا من غيره

تقاتل من يمتنعـون عـن    أنهافي طبيعة دور الدولة حيث جعلها مسؤولة عنها حتى  -3

  .ستقلةالدولة بل هي م بإيراداتأدائها مع أن حصيلة الزكاة ال تختلط 

تشريع الزكاة بين المحلية والمركزية حيث من المفترض أن تجمع محليا وتنفق حيث  -4

حتى ولـو   إليهامناطق أخرى محتاجة  إلىجمعت وعندما تزيد على حاجة المنطقة تنتقل 

لهذا فهي تكافل عالمي لم نحسن توظيفـه فـي عالمنـا     اإلسالميكل العالم  إلىوصلت 

 .اإلسالمي

سة الزكاة حيث يلزم سهم العاملين عليها أن تكـون لهـا مؤسسـة وهـذا     كفاءة مؤس -5

معروف تاريخيا حيث يتوفر لمؤسسة الزكاة استقالل عن جهاز الدولة ليحميهـا مـن أي   

  .تدخل أو استغالل ألموالها

كفاءة النظام المالي للزكاة حيث يميز في وعاء الزكاة تمييزا واضحا بـين األصـول    -6

جة وبين الثروة المكتنزة العاطلة فهي تحافظ على األصـول الرأسـمالية   الرأسمالية المنت

كما أنها تميز بين االدخارات التي تظـل  . المنتجة وبهذا تؤمن الكفاءة االقتصادية للمجتمع

استثمارات تفيد المجتمـع، ورغـم أن    إلىسائلة أو عاطلة وبين االدخارات التي تتحول 
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  .أنها تؤمن حصيلة كافية لتحقيق التكافل إالنخفضة المعدالت التي تفرض بها الزكاة م

أستاذ االقتصاد بكليـة االقتصـاد والعلـوم     )1( " عبد الحميد الغزالي" وعرض الدكتور 

  : السياسية بجامعة القاهرة لآلثار االقتصادية للزكاة قائال

لعاملين رئيسيين هما التخلف االقتصادي، وتفتـت   اإلسالمييرجع وجود الفقر في عالمنا 

دولة صغيرة ولهذا فإن الحل يتمثل في التنمية المستدامة والتعاون  58حوالي  إلىاقتصاده 

 .ةاالقتصادي بأشكاله المختلف

كـأهم أداة فـي عمليـة التنميـة      اإلنسان إلى اإلسالميوينظر النظام االقتصادي 

حتى انه جعل العمل عبادة إلعمار األرض التي استخلفه اهللا  المستمرة المرتبطة بعبادة اهللا

فيها وأن المال مال اهللا ونحن مستخلفون فيه ولهذا فإن تبعة االستخالف أن التمكين مـن  

المال هو تمكين استعمال أو ملكية انتفاع والعمل الصالح المستمر وأداء حقوق مسـتحقي  

رات وكل صور التكافل وأن الكسب الطيـب ال  الزكاة بل والزيادة عليها بالصدقات والكفا

 .بالعرق والجهد، ونماء المال يكون باستثماره إاليكون 

والمشاركة الفعلية في النشاط االقتصادي والبعد عن كل صور الظلـم االقتصـادي مـن    

وتقتير وكل ممارسة خاطئة تضر الفـرد   وإسرافاستغالل وربا وغش واحتكار ورشوة 

والمجتمع ولهذا فإن الزكاة يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حـل المشـكلة االقتصـادية    

  .وخاصة الفقر والبطالة في المجتمع اذا أحسنا توظيفها

وعرض الدكتور محمود المرسي الشين األستاذ بتجارة األزهر تجـارب بعـض   

يف حدة الفقر فأكد أن هناك ست دول فقط هـي التـي   الدول في استخدام الزكاة في تخف

بأداء الزكاة ألجهزة الدولة علـى   اإللزامتضمنت قوانينها نصوصا تحتوي على قدر من 

السعودية واليمن وباكستان وماليزيا وليبيا والسودان : اختالف في التوسع والتضييق وهي

  :وهذه نبذة مختصرة عنها

                                                             
، نــــدوة دوليــــة بجامعــــة األزهــــر،  22-07-2005، جريــــدة الخلــــيج اإلماراتيــــة -)1(

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?s=8626bd97233e7566c58953b206e849d0&t=10  
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  :فـي السـعـودية -

بـأن يقـوم األفـراد     1950حة الزكاة والدخل حيث صدر مرسوم عـام  مصل إنشاءتم 

والشركات بأداء الزكاة سواء في عروض التجارة أو األنعام والزروع والثمار والغـالل  

  .وأجهزة محددة بالمملكة إداراتويتم جمعها وتوزيعها عن طريق 

   :الـيـمـن -

عها مصلحة الواجبـات  وتشرف على تحصيلها وتوزي 1999صدر قانون خاص بها عام 

الزر لزكاة لالعامة  اإلدارةوزارة المالية ثم تم تخصيص تحصيلها من خالل  إشرافتحت 

العامة للباطن وعروض التجارة، ولهما فروع فـي كـل المنـاطق،     واإلدارةوالثمار  عو

في مصارفها  بإنفاقهاالدولة التي تقوم  إلىوتقوم مصلحة الواجبات بتوريد حصيلة الزكاة 

أن المصلحة تقوم بتوزيع حصيلة الزكاة العينية وغيرها من الهبات العينية في  إالالثمانية، 

  .حين تقوم الدولة بتوزيع الزكاة النقدية التي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال

   :الــســودان -

المسلمين وفـرض   على إلزاميةوالذي جعل جباية الزكاة  1984صدر قانون الزكاة عام 

ضريبة تكافل اجتماعي على غير المسلمين ال بنسبة الزكاة نفسها، ونظرا لوجود ثغـرات  

وقانون جديد للزكاة فصلها عن الضرائب وفصل  1986بيت للزكاة عام  وإنشاءتم تغييره 

والـذي   1990ديوان الزكاة عن وزارة المالية، وتمت معالجة الثغرات بقانون ثالث عام 

السودانيين الذين يعملون خارج السودان بتوزيـع   وإلزاماألموال للزكاة  إخضاع توسع في

الحق لديون الزكاة بتنفيذ األحكام بواسطة المحكمة وبلغت  إعطاءكل زكاة في مناطقها مع 

  .مليار جنيه 9.11 "2000 عام "حصيلة الزكاة 

  :باكــستــان -

يع المسلمين هناك ومن حق األفراد ويطبق على جم 1980صدر قانون كامل للزكاة عام  

التظلم وبيان مبرراته وتحصل الدولة الزكاة، وباستثناء زكاة العشر فإن زكاة الموجودات 
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المالية كالبنوك وغيرها يتم اقتطاع الزكاة من المنبع في حين أن الذهب والفضة وعروض 

ي أصول أخرى تترك التجارة والصناعة والصيد والزراعة واألنعام والحسابات الجارية وأ

  .زكاتها للمزكي ليدفعها لمن يستحق باختياره

  :مـالـيـزيا -

يختلف نظام جمع الزكاة وتوزيعها في والياتها الثالث عشرة ومنها ما تجمعه وتوزعـه   

الدولة ومنها ما يترك للمزكين توزيعه حسب قانون الواليـة ويـتم عـرض الحصـيلة     

  .وتوزيعها على الشعب

  :ليـبـيا -

والثمار واألنعام والذهب والفضة والمعـادن تاركـة    عالزروتقوم الدولة بتحصيل زكاة  

زكاة النقود بما فيها الحسابات المصرفية وكافة القيم المالية وعروض التجارة ألصـحاب  

وأشار الدكتور محمود الشـين  ،الزكاة مستقلة وحصيلة المستحقين،  علىالمال لتوزيعها 

سسية للزكاة في حالة عدم وجود التزام قانوني بدفع الزكاة للدولـة  بعض النماذج المؤ إلى

مثل بنك ناصر االجتماعي في مصر، وصندوق الزكاة في لبنان، وبيت الزكـاة الكـويتي   

بجمع الزكاة وتوزيعها فـي   اإلسالميةفضال عن قيام الجمعيات الخيرية في مختلف الدول 

الة الطفل اليتيم في مصـر الـذي تكفـل    مصارفها، وتم ابتكار مشروعات خيرية مثل كف

ألف يتيم في عشرين محافظة في حين توجد في باكستان  430الجمعية الشرعية من خالله 

  )1(.جمعية ايدي ترست في كل الدولة

   :الفقر البطالةو دوره في محاربة ) بسكرة نموذج(صندوق الزكاة في الجزائر

وخاصة فـي  في العالم الثالث والدول اإلسالمية بصفة خاصة الفقراء فقرا  فمع ازدياد

ظل تقليص دور الحكومات الوطنية في االقتصاد وخاصة المرافق العامة، ممـا يجعـل   

كالزكاة والوقف ضرورة ملحة لمواجهـة هـذه المشـكلة     اإلسالميةاالستعانة باألدوات 

دوات ما يخفف من حـدة  من األ اإلسالمالمتزايدة والتخفيف من حدتها، وخاصة أن لدى 

                                                             
 .نفس المرجع السابق -)1(
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هيئات خاصة للزكاة يقوم عليها  وإنشاءالفقر بشرط حسن تطبيقها وتوظيفها لخدمة الجميع 

  . اقتصاديون مهرة وعلماء دين لديهم رؤية اقتصادية وقراءة للواقع

فالزكاة تعد موردا اقتصاديا هاما يعمل على إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة، غيـر  

ان مغيبا بسبب التوزيع الفردي للزكاة وهو ما عطـل دور هـذا المـورد    أن هذا الدور ك

المالي ومع إنشاء صناديق الزكاة في الدول اإلسالمية أصـبحت أداة فعالـة مـن أجـل     

  .المساهمة في عملية التنمية وذلك من خالل إعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع 

إن صناديق الزكاة تعد أداة  فعالة للتخفيف من البطالـة عبـر دعـم المشـروعات      

الصغيرة التي توفر مناصب شغل وهو ما حدث فعال في بعض الدول اإلسـالمية حيـث   

  .أصبحت فيها صناديق الزكاة من الدعائم األساسية  للتنمية المستدامة

ألفراد والمؤسسات، وتستخدم فمؤسسات الزكاة تعتمد على جمع الموارد الزكوية من ا

تلك الموارد لمستحقي الزكاة، مما كان  له أثر على الفئة المستحقة للزكاة، حيث تؤثر في 

دفع عجلة االقتصاد الوطني بخلق فرص طلب جديدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

منح صندوق الزكاة لألموال لالستثمار في شكل قـروض لـه دور كبيـر فـي التنميـة      

  .جتماعية، والحد من متالزمة الفقر والبطالةاال

والجزائر كغيرها من الدول اإلسالمية خاضت هذه التجربة و لكن السؤال الـذي يطـرح   

وكيف يمكن تفعيل دور صندوق الزكاة  نفسه هل نجحت هذه التجربة في تحقيق أهدافها ؟

  .البطالة في الجزائر؟الفقر والدولة للحد من   اكسياسة اتبعته

قمنا في هذا الجانب من البحث بدراسة تجربة صندوق الزكاة في  الجزائر مـع   قدو

تخصيص الدراسة في منطقة بسكرة نموذجا  وذلك للوقوف على عوامل نجاح آليات عمل 

خفيـف  تصندوق الزكاة فيها محاولين استنباط مدى نجاح هذه السياسة في الحد أو حتى ال

  .من مشكلتي الفقر و البطالة
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  :صندوق الزكاة في والية بسكرةواقع 

قبل دراسة واقع صندوق الزكاة في والية بسكرة موضوع الدراسة في البداية يجب 

التعرف على صندوق الزكاة في الجزائر بصفة عامة و ذلك بالتعرف عليه مـن حيـث   

طبيعته  القانونية و التنظيمية  والظروف التي نشا فيها والتطورات التي شـهدها خـالل   

السنوات األخيرة ،كما سنتطرق في هذا الجزء إلى محاولة تقييم مـدى نجـاح صـندوق    

الزكاة  كسياسة اتبعتها الدولة من خالل وزارة الشؤون الدينية و األوقاف في التخفيف من 

حدة الفقر في الجزائر إلى جانب سياسات اجتماعيـة أخـرى كقفـة رمضـان ،المـنح      

  ...). العجزة، البطالين، ( ةالمخصصة للفئات المعوزة والفقير

 :الزكاة الجزائري  بصندوق التعريف

 يعمل تحت م، 2003 سنة انشأ اجتماعية، دينية ومؤسسة حكومية شبه هيئة الزكاة صندوق

 القانون بناءا على القانونية التغطية له تضمن والتي واألوقاف الدينية الشؤون وزارة إشراف

 مختلـف  فـي  المتواجدة فروعه عبر الزكاة وجباية بتحصيل يقوم المسجد، لمؤسسة المنظم

  .الفروع نفس عبر الشرعية مصارفها على بتوزيعها يقوم أيضاً  االوطن ،كم واليات

 حيث ،"لعباس ب وسيدي -عنابه"  هما بواليتين نموذجيتين البداية في التجربة انطلقت وقد 

 الزكاة أموال لتلقي الواليتين، مستوىعلى  المسجد لمؤسسة تابعين بريديين حسابين فتح تم

 . نقداً الزكاة تُقبل ال بريدية، حيث حواالت شكل في والمتصدقين المزكين من والتبرعات

بفـتح   واألربعـين  الثماني الوطن واليات كافة على العملية هذه تعميم تم 2004 سنة وفي

 يحصـل  خاللها ومن الزكاة، لصندوق تابعة تكون والية، كل مستوى على بريدية حسابات

 أن إذ اإلشـارة،  سـبقت  كما فقط البريدية الحواالت خالل من األموال الصندوق ويصرف

  .نفقة ال و تحصيال ال اًتبتا يتعامل بالسيولة ال الصندوق

 قائمة المحاضر هذه مداوالت وتشمل محضر خالل من إال الزكاة أموال صرف يتم الكما 

 مـع  بالتنسـيق  والوالئية القاعدية االستشارية الهيئات في تُضبط المستحقين بأسماء اسمية

  .المختصة الجهات
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  )1( : ةـة القانونيـالمرجعي

تعتبر عملية تنظيم تحصيل الزكاة وصرفها من مهام وزارة الشؤون الدينية واألوقـاف،   

  :يدل على ذلك

  ."الدولةاإلسالم دين "الدستور السيما المادة الثانية منه والتي تنص على أن  -

  27الموافق لـ  1409ذي القعدة عام  23المؤرخ في  99– 89المرسوم التنفيذي رقم  -

 14والمـادة   10المحدد  لصالحيات وزير الشؤون  الدينية، ال سيما المادة  1989يونيو  

  .منه

ـ   1411رمضان عام  7المؤرخ في  81-91رقم  المرسوم التنفيذي -  23الموافـق لـ

 22المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، السيما المادة  ن بناءالمتضم 1991مارس 

  .منه

ـ   1411رمضان عام  7المؤرخ في  82-91المرسوم التنفيذي رقم  -  23الموافـق لـ

  .منه 5من المادة "   د" :إحداث مؤسسة المسجد، السيما البند المتضمن 1991مارس 

الموفق لـ  1421ربيع األول عام  25المؤرخ في  146-2000المرسوم التنفيذي رقم  -

المتضمن تنظيم اإلدارة المركزيـة فـي وزارة الشـؤون الدينيـة      2000يونيو سنة  28

  .واألوقاف

  )2( :الزكـاة قنظـام تسييـر صنـدو

  :يسير عمل صندوق الزكاة وفق النظام التالي

  .الهيئة المركزية للزكاة -

   .الهيئة الوالئية للزكاة -

 .القاعدية للزكاةالهيئة  -
                                                             

  .2000 ، عام146العدد : الجريدة الرسمية  - )1(
  .2012الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية، الجزائر،  - )2(
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  :  الهيئة المركزية للزكاة -1

  : بما يلى  الهيئة المركزية للزكاة تتكفل -أ

  .رسم ومتابعة السياسة الوطنية للزكاة -

  .النظر في المنازعات -

اللوائح، النظام الداخلي، االستمارات، إنشاء الهيئات الوالئية، إنشاء ( : التنظيم، ويشمل -

  ) بالزكاةبطاقية وطنية خاصة 

  .وضع الضوابط المتعلقة بجمع وتوزيع الزكاة -

  .رسم البرنامج الوطني لالتصال -

  .البحث والتدريب -

  .الرقابة الشرعية -

  :هيكلة الهيئة المركزية للزكاة -ب

  :تتكون هذه الهيئة مما يلي

  و الذي يتكون من العناصر التالية  :المجلس األعلى لهيئة الزكاة: أوال

   .العام، أربعة مديرين األمين -01

   .رئيس الهيئة الشرعية -02

  .فقهاء )4(أربعة  -03

  .للجمعيات الدينية من أعضاء التنسيقية الوطنية )4(أربعة  -04

  .من كبار المزكين )10(عشرة  -05
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  .اجتماعمختصين في علم  -06

  . اقتصادمختصين في  علم  -07

  .قانونمختصين في القانون  -08

  .لمجلس اإلسالمي األعلىممثل عن ا -09

  .التضامنممثل عن وزارة  -10

  .ممثل عن وزارة البريد -11

  .ممثل عن وزارة المالية -12

  .ممثل عن الغرفة التجارية -13

  .ممثل عن الغرفة الفالحية -14

  .ممثل عن هيئة المستثمرين -15

  :لجان المجلس األعلى لهيئة الزكاة: ثانيا

  :مختصة، هيينتظم المجلس في أربع لجان 

  لجنة التحصيل والتوزيع،  -1

  لجنة اإلعالم واالتصال والعالقات،  -2

  لجنة الشؤون المالية واإلدارية والتكوين،  -3

  .لجنة المراجعة والرقابة -4

  : يتشكل من  الذي المكتب اإلداري: ثالثا

  المدير العام أو الرئيس  -
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  األمين العام -

  )على رأس لجنةكل مدير (مديرين ) 4(أربعة  -

    .عضو من الهيئة الشرعية -

  وتتمثل مهامها في تنطيم العمل الميداني من خالل :الهيئة الوالئية للزكاة -2

  :مهام الهيئة الوالئية للزكاة -أ

   .إنشاء الهيئات القاعدية والتنسيق معها -

   .إنشاء بطاقية والئية للمستحقين والمزكين -

   .ضمان التجانس في العمل -

  .تنظيم عملية التوزيع -

  .التوجيهو ، الرقابة والمتابعة -

  .األمر بالصرف النظر في المنازعات -

  :تتكون هذه الهيئة مما يلي :ب هيكلة الهيئة الوالئية للزكاة

  : هيئة المداوالت: أوال

   .مدير الشؤون الدينية واألوقاف بالوالية بصفته آمرا بالصرف -1

   .مختلفين منطقتينن من اإمام -2

   .مختلفة مناطقعن كبار المزكين ينتمون إلى ) 4-2(ن إلى أربعة ان اثنممثال -3

   .رئيس المجلس العلمي الوالئي -4

  .من الفيدرالية الوالئية للجمعيات المسجدية) 4-2(ن إلى أربعة أعضاء اعضو -5
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   .رؤساء الهيئات القاعدية -6

   .محاسب له خبرة بالشؤون المالية -7

   .رجل قانون ممارس -8

  .رجل اقتصاد ممارس -9

   .مساعد أو مساعدة اجتماعية مع الخبرة -10

  .من أعيان الوالية) 4-2(إلى أربعة  اثنان -11

  :ينتظم المجلس في أربع لجان مختصة هيو  : لجان الهيئة الوالئية للزكاة: ثانيا

   .لجنة التنظيم -1

  لجنة المتابعة والمراقبة والمنازعات،  -2

   .لجنة التوجيه واإلعالم -3

  .لجنة التوزيع والتحصيل -4

  : المكتب التنفيذي: ثالثا

  رئيس المكتب وهو اآلمر بالصرف،  -1

  األمين العام وله أربعة مساعدين،  -2

  .أمين مــال  -3

  :الهيئة القاعدية للزكاة -3

  :مهام الهيئة القاعدية للزكاة -أ

  .إحصاء المزكين والمستحقين -
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  .التوجيه واإلرشاد -

  .تنظيم تحصيل الزكاة -

  .تنظيم توزيع الزكاة -

  .متابعة عملية تحصيل وصرف الزكاة -

  .تحسيس المواطنين -

  :هيكلة الهيئة القاعدية للزكاة -ب

  :تتكون هذه الهيئة مما يلي

  :هيئة المداوالت تشكل الشرائح االجتماعية التالية :هيئة المداوالت: أوال

   .اإلمام المعتمد بالدائرة رئيسا -1

  .رؤساء اللجان المسجدية بالدائرة -2

   .ن عن لجان األحياءممثال -3

  ن عن األعيان، ممثال -4

  .ن عن كبار المزكينممثال -5

  : المكتب التنفيذي: ثانيا

  اإلمام المعتمد بالدائرة رئيسا،  -1

  أمين عام بنائبين اثنين،  -2

  .ثنينأمين مال بمساعدين ا -3
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  :دوقـر الصنــتسيي

أنشأ وزير الشؤون الدينية واألوقاف لجنة وزارية مكلفة بتسيير صندوق الزكـاة،  

حيث وضعت مشروع صندوق الزكاة حيز التنفيذ، وواصلت رعاية إنشاء اللجان القاعدية، 

 كما قامت مقام اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة التـي أجـريء    ،والوالئية لصندوق الزكاة

إنشاؤها إلى حين اكتمال الهياكل األخرى، وتحليل تفاعل المجتمع ومؤسسـاته مـع   أجل 

  .المشروع

  : سيرت هذه اللجنة صندوق الزكاة وفق المبادئ التاليـة

يكون صندوق الزكاة تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وتحت رقابتهـا   -

  .ويسيره المجتمع من خالل القوى الحية  فيه

صل صندوق الزكاة ويصرف األموال من خالل الحـواالت، وال يتعامـل مـع    يح -

  . السيولة بتاتا ال تحصيال وال صرفا

ال تصرف الزكاة إال من خالل محضر ينجزه المكتب الوالئي يشتمل علـى قائمـة    -

إسمية للمستحقين  تضبط في الهيئات االستشارية القاعدية والوالئيـة  بالتنسـيق مـع    

  .صةالجهات المخت

تخصص نسبة من أموال الزكاة لالستثمار من خالل مساعدة صغار المستثمرين من  -

  .ذوي المهن وخريجي الجامعات

يضمن الصندوق مبدأ محلية الزكاة أي أن األموال التي تجمع في الوالية ال تـوزع   -

  . إال على أهل الوالية وأن االستثمار يكون محليا أيضا

  :ائر فى التخفيف من الفقر دور صندوق الزكاة  فى الجز

يعد تعميم صندوق الزكاة على أغلب واليات الوطن بدل الـواليتين النمـوذجيتين   

دليال على نجاح هذه السياسة، وتعتبر الحصيلة التي تمكن صندوق الزكاة من تحصـيلها  

دليال و محفزا على االستمرار ، وكشفا للعقبات التي كادت ان تقـف فـى سـير انشـاء     

  .الصندوق
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حيث تم  وضع خصائص و محددات لمستحقى الزكاة وذلك  بتعريف الفقيـر والمسـكين   

على معـايير   اباالضافة الى وضع معايير لترتيبهم بناء ،وفق المعايير االقتصادية الحديثة

  .موضوعية

  .كما تم وضع آليات إليصال مستحقات الفقراء عن طريق الحواالت مما يحفظ كرامتهم

لتى واجهت صندوق الزكاة تحديد من هم المستفيدون من أموال الزكاة ومن اهم العقبات ا

  .، كما ظهرت مخاوف من  االنحرافات المحتملة للصندوق

ومن أهم المعوقات ايضا التى واجهت  الصندوق تمثلت فى جانب الحرص على االمانة و 

لـه، وأن  قتنع أن المال لن يأخذ مجرى غير الذى انشا مـن اج يالصدقية، فكان يجب أن 

 .يقتنع المزكي أن المال الذي يودعه في الحسابات البريدية سوف يوجه الصحابه

  .الزكاة على المستوى الوطني منذ إنشاء الصندوق ةوالجدول التالي يوضح تطور حصيل

 :المستوى الوطني على الحصيلة الوطنية لزكاة األموال تطوريوضح ) 57(جدول رقم  

 بالدينار الجزائريالحصيلة الوطنية  السنة

 دج 118.158.269,35 1424/2003

 دج 200.527.635,50 1425/2004

 دج 367.187.942,79 1426/2005

 دج 483.584.931,29 1427/2006

 دج 478.922.597,02 1428/2007

 دج 427.179.898,29 1429/2008

 دج 614.000.000,00 1430/2009

  http://www.marw.dz/index.php/2009-12-24-16-19-40 ،الجزائروزارة الشؤون الدينية : المصدر

المالحظ من خالل جدول تحصيالت الصندوق الموضوعة تبين تنامي عوائـد وخـدمات   

صندوق الزكاة على المستوى الوطني منـذ إنشـائه حيـث تضـاعفت الحصـيلة مـن        

و هي في ارتفاع  ،2004سنة  200.527.635,50الى  2003سنة  118.158.269,35
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فهذه بوادر نجاح مشـروع   2009دج سنة 614.000.000,00متواصل حيث وصلت إلى

  .الصندوق نتيجة زيادة درجة الثقة بينه وبين المزكين الذين هم في تزايد مستمر 

مـداخيل  أن اإلحصاءات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بينت  و حسب

مليار سنتيم، ممـا سـاهم فـي     100ما قيمته  2010بلغت سنة  الصندوق الوطني للزكاة

تمويل عدد كبير من المشاريع المصغرة ومساعدة مئات العائالت المعوزة، بل وأكثر من 

بالمائة إلى قطاع غـزة،   25ذلك تجاوزت زكاة الجزائريين الحدود وخصصت ما نسبته 

لزكاة وصفتها الوزارة بالجيدة سنوات من اعتماد صندوق ا 8هذه النتائج التي جاءت بعد 

تعزيز ثقة الجزائريين  من خالل بالرغم من أنها ال زالت محدودة جدا وبحاجة إلى تفعيل 

بهذا الصندوق باالعتماد على المساجد التي تبقى المؤسسة الوحيدة القـادرة علـى إقنـاع    

ال بهـدف  الجزائريين بإخراج زكاتهم إلى جهة آمنة تضمن التسيير الحسن لهـذه األمـو  

  .القضاء التدريجي على الفقر والبطالة 

  : على المستوى الوطني  تنامي الحصيلة الوطنية لزكاة الفطريوضح ) 58(جدول رقم 

 الحصيلة الوطنية بالدينار الجزائري السنة

 دج 57.789.028,60 1424/2003

 دج 114.986.744,00 1425/2004

 دج 257.155.895,80 1426/2005

 دج 320.611.684,36 1427/2006

 دج 262.178.602,70 1428/2007

 دج 241.944.201,50 1429/2008

 دج 270.000.000,00 1430/2009

  www.marwakf_dz.orgوزارة الشؤون الدينية، الجزائر،  :المصدر

على المستوى  زكاة الفطروالخاص بتطور حصيلة )  58(من خالل البيانات الجدول رقم 

الوطني نالحظ أن هناك تطورا واضحا في المبالغ التي تم جمعها حيث تضاعف عـددها  
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بعـدما كانـت    2004سـنة   دج 114.986.744,00خالل سنة واحـدة وصـلت إلـى   

حيث بدأت فـي   2007و واصلت ارتفاعها حتى سنة  2003دج سنة  57.789.028,60

    .دج  270.000.000,00االنخفاض التدريجي إلى أن وصلت إلى 

ويدل ارتفاع قيمة الزكاة خالل السنوات األولى من إنشاء الصندوق على نجاحـه نتيجـة   

المجهودات التي سخرت لذلك من حمالت في المساجد  وغيرها باإلضافة إلى الفائدة التي 

 لمسها المزكون  و العائدة بالدرجة األولى على فقراء المنطقة التي ينتمون إليها ،غير انه

في السنوات األخيرة انخفضت بسب حوادث السرقة والنهب التي تعرضت لها صـناديق  

الزكاة في بعض الواليات، هذا من جهة ومن جهة أخرى إلى اتساع الفجوة وتزعزع الثقة 

  .بين المزكين والجهات  المسؤولة عن الصندوق

 بعنوان زكاة الفطرتنامي عدد العائالت التي تكفل بها الصندوق يوضح ) 59(جدول رقم 

  على المستوى الوطني

 عدد العائالت المستفيدة السنة عدد العائالت المستفيدة السنة

1424/2003 21000 1427/2006 62500 

1425/2004 35500 1428/2007 22562 

1426/2005 53500 1429/2008 150598 

  www.marwakf_dz.orgوزارة الشؤون الدينية ،الجزائر، : المصدر

المستفيدة من صندوق الزكاة و هـذه الزيـادة    تيالحظ من هذا الجدول زيادة عدد العائال

لترتفـع   2006عائلة في  62500إلى  2003عائلة سنة  21000معتبرة حيث ارتفع من 

هذا ما وضحه عبد اهللا طمين المستشـار اإلعالمـي لـوزير    ، 2008سنة 150598إلى 

 2003الصندوق الذي انطلق على سبيل التجربة عام الشؤون الدينية لجريدة الشروق أن 

  .مليار سنتيم 17.2عائلة و القيمة المحصلة في الفترة التجريبية  70000استفادت منه 

أسرة من أموال الزكاة،  135000مليار سنتيم استفادت منه  31.5تم جمع  2004في سنة 
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 .لدرجة الحاجة لكل عائلة دينار كحد أقصى وفقا 3000و قد وزع القائمون على العائالت 

مليار خصصها الصندوق للمشاريع االسـتثمارية،   48.5ماليير سنتيم من  06و أشار أن 

  .)1(لكن المبلغ لم يوزع بعد ألن دراسة ملفات المستثمرين ال تزال جارية 

إلى أن أمـوال زكـاة   ) دراسة موجودة لدى هيئة صندوق الزكاة(وتشير تقديرات الخبراء

ألـف عائلـة فقيـرة، ومـنح      500أالف دينار شهريا لـ  10بإمكانها تقديم  الجزائريين

منصب عمل في كل سنة،  27400ألف دينار، وتوفير  300قرض حسن بقيمة  13700

عامل عليها  1000مكتب لصندوق الزكاة، وتوظيف  500وإنشاء وتجهيز ما ال يقل عن 

  .كل سنة

  :المصغرة للشبابدور صندوق الزكاة فى تمويل المشاريع 

يمثل الشباب شريحة كبيرة من مستحقي الزكاة ، فمن خالل االستمارات التـي صـممها   

الصندوق إلحصاء المستحقين كشفت أن كثيرين منهم إنما هم من الشباب الحاصل علـى  

  .تكوين مهني، أو شهادة جامعية ولكنه عاطل عن العمل

تكون هناك  أنالزكاة دون  أموالوتجنبا لبث روح التواكل لدى الشباب العاطل باعطائهم 

استفادة فعلية منها اقترح فريق العمل المسير للصندوق على الهيئة الشرعية في تخصيص 

  .جزء من الحصيلة لما سماه استثمارا

ه إجبارا إلى فاالستثمار في تصور صندوق الزكاة الجزائري هو قرض حسن مرتجع موج

إنشاء نشاط تنموي، يستفيد منه شاب قادر على العمل مع توفير الشروط األساسية لنجاح 

  .المشروع الذي يقترحه

اتفاق تعاون بينها وبنك  األوقافوزارة الشؤون الدينية و  أمضتومن اجل تحقيق ذلك فقد 

كاة و دعـم مشـاريع   لز أموالمجال استثمار  يالبركة الجزائري ليكون وكيال تقنيا لها ف

تدخل  تشغيل الشباب خاصة المصغرة منها ويتولى الصندوق تمويل بعض المشاريع التي

                                                             
  مارس  01، الثالثاء 1316، جريدة الشروق، العدد 2005ألف مليار عام  11حميدوس، توقعات بجمع أكثر من  -1)(

  .4 ، ص2005     
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تمويل مشـاريع الصـندوق    تمويل المشاريع المصغرة، ،في إطار دعم و تشغيل الشباب

 الوطني للتامين عن البطالة ،دعم المشاريع المضمونة لدى صندوق ضـمان القـروض،  

  .الزكاة و بنك البركة أموالوق استثمار إنشاء شركات بين صند

  :و من مهام بنك البركة الجزائري المتعلقة بصندوق استثمار أموال الزكاة ما يلي

دراسة ملفات التمويل المقدمة من قبل المستحقين و المقترحة مـن اللجنـة الوالئيـة     -

اقتراح هيكلـة  انتقاء المشاريع التي يوافق على تمويلها و بللزكاة، وبعدها يقوم البنك 

  .التمويل المالئمة لكل مشروع منها بناءا على جدواه االقتصادية و مردوديته المالية

يمكن أن يتولى صندوق استثمار أموال الزكاة تأسيس ديون المؤسسات المحدثة فـي   -

إطار المجاالت المذكورة سابقا و المقترحة من قبل اللجـان الوالئيـة وذلـك تفاديـا     

  .لى مناصب الشغلإلفالسها وحفاظا ع

يقوم بنك البركة بمتابعة تحصيل القروض و التمويالت التي يمنحها صندوق استثمار  -

  .أموال الزكاة مع تحصيل مستحقاته التمويلية

الذين يرغبون باقتطاع الزكاة المستحقة على ودائعهـم   -بطلب من زبائنه -يقوم البنك -

الوطني للزكاة على أن تخصـص  بالبنك أو بالنسبة التي يرتضونها لحساب الصندوق 

من الزكاة المحصلة لصندوق استثمار أموال الزكاة و يحول البـاقي  ) %37.5(نسبة 

محليـة  الإلى الحسابات الوالئية لصندوق الزكاة و ذلك حسـب القاعـدة   ) % 62.5(

  .لزكاةل

يشرف بنك البركة على حسابات الصندوق و يلتزم بتقديم تقرير مالي مفصـل يبـين    -

  .و مطلوبات الصندوق لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف كل ثالثة أشهر موجودات

يمكن للمواطنين بالخارج تسديد زكاتهم و تحويلها إلى داخـل الـوطن عبـر شـبكة      -

  .)1( مراسلي بنك البركة الجزائري في العالم

                                                             
  برتوكول اتفاق كل من وزارة الشؤون الدينية و األوقاف بالجزائر و بنك البركة الجزائري، : ةبنود االتفاقي -) 1(

  .2004سبتمبر 20الجزائر،     
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نصوص هذه  االتفاقية لم تتجسد على ارض الواقع ، حيث انه لم يتم تمويل كـل   أنغير 

 أخرىو ذلك بسب محدودية القدرات التمويلية للصندوق من جهة ، ومن جهة  األنواعك تل

  .لها مصادرها التمويلية من طرف الهيئات الحكومية األخرى األنواعاعتبار 

ومنه فرغم العقبات التي تواجه صندوق الزكاة إال أنها تساهم في توفير تمويل مجاني لفئة 

الشباب البطالين وذلك من خالل  مجموعة المشروعات التي واسعة من المحتاجين خاصة 

تهدف إلى إخراج  هذه الشريحة من حالة الفقر و االحتياج إلى حالة القدرة و االسـتغناء  

وذلك من خالل مصرف الفقراء و المساكين حيث يؤكد عدد هام من الفقهاء على أهميـة  

تحق عن الزكـاة بعـد إنشـاء    الصرف االستثماري للحصيلة وذلك لضمان استقالل المس

مشروعه الكفائي من جهة، و كونه قد يصبح مصدرا لإليرادات الزكوية إذا طـور ذلـك   

  .المشروع وأصبح وعاءه في حدود األنصبة المحددة لدفع الزكاة

من موارده لتقديم قروض حسنة  % 37.5وفي هذا اإلطار قام الصندوق بتخصيص نسبة 

حيث تم حساب هذه النسبة على أساس أن  )1(المصغرة  للشباب من أجل تمويل مشاريعهم

" و "  المؤلفـة قلـوبهم  " هناك مصاريف شرعية غير متوفرة حاليا في الجزائر وهـي  

وبافتراض التساوي بين المصارف الثمانيـة للزكـاة   " الغارمين " وبإضافة سهم "  الرقاب

 .المصارف الثالثة لكل منها، فان النسبة المذكورة سابقا هي مجموع %12.5بنسبة 

أما الخطوات العملية التي تتم بها االستفادة من القرض الحسـن يتقـدم الشـباب بطلـب     

االستفادة من القرض الحسن على  مستوى اللجنة القاعدية للصندوق و بعدها على مستوى 

خاليا الزكاة في المساجد بالتعاون مع لجان األحياء بدراسة أحقية هذا الشاب  من القرض، 

م ترسل الطلبات المقبولة إلى اللجنة الوالئية وترتب هذه اللجنة الطلبات حسب األولويـة  ث

  ).الخ ... مرد ودية ، توظيف أكبر( في االستحقاق على أساس األشد حاجة و األكثر نفعا 

وأخيرا توجه قائمة المستفيدين إلى بنك البركة في إطار التمويل المصـغر السـتدعائهم   
  .االستفادةلتكوين ملف 

                                                             
  إن تقديم القرض الحسن للشباب من طرف صندوق الزكاة يتم وفق شروط معينة على مستوى اللجان القاعدية و  -) 1(

  .ماليين دينار جزائري 5الوالئية، ويتم تقديمه فقط في حالة تجاوز حصيلة الصندوق على مستوى الوالية       



 

410  

 ةـويـة التنمـي السياسـر فـرة الفقـاهظة ـات محاربـآلي :.................. السادسالفصــل 

  :على المستوى الوطني االستثمار في صندوق الزكاة طورتيوضح ) 60(جدول رقم 

  

  www.marwakf_dz.org،الجزائر ،وزارة الشؤون الدينية واألوقاف: المصدر

قرضـا حسـنا مـن     5200آالف شاب على المستوى الوطني مـن   10استفاد أكثر من 

، حسبما علم لدى هذه الهيئة بوزارة 2010و  2003صندوق الزكاة في الفترة الممتدة من 

والقرض الحسن هو عبارة عن قرض بدون فوائد يقتطع مـن  . الشؤون الدينية واألوقاف

ة لفائدة الشباب العاطل عن العمل بغرض استحداث مؤسسات مصغرة أموال صندوق الزكا

 .إنتاجية أو خدماتية

التي تقـدمها  ) دون فوائد(نسبة استرجاع القروض الحسنةو الدليل على بوادر النجاح ان 

ال نعطيه ليبقى  "الصندوق بإشراف وزارة الشؤون الدينية للشباب البطال تحت شعار لجان

 30، بعدما كانت فـي حـدود  2011بالمائة سنة  40بلغت  " محتاجا وإنما ليصبح مزكيا

بالمائة قبلها، وتقوم لجان الصندوق بحمالت تحسيس وسط المستفيدين كي يبـادروا بـرد   

  .القروض الحسنة الممنوحة لهم

  :الوطني على المستوى  2009 -2004 :بينالقروض الموزعة ما ) 61(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

  1200  800  1147  857  466  256  عدد القروض

  http://www.marw.dz/index.php ،الجزائر ،وزارة الشؤون الدينية و األوقاف: المصدر

 عدد المشاريع المفتوحة السنة

1425/2004 256 

1426/2005 466 

1427/2006 857 

1428/2007 1147 

1429/2008 800 

2009 1200 
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أسهم صندوق الزكاة الجزائري في إنشاء أنشطة متعددة في العديد من المجاالت مـن  كما 

 4726خاللها تم توظيف شخصين في المدى المتوسط لكل مشروع و تم توزيع حـوالي  

في الجـدول   وهذا ما يوضحه البيانات، 2009إلى غاية سنة  2004قرضا حسنا منذ سنة 

  ).61( رقم 

  :ية بسكرةصندوق الزكاة على مستوى وال

يعانى صندوق الزكاة على مستوى والية بسكرة كغيره من واليات الـوطن مـن نقـص    

وضعت من اجلها و السؤال المطروح هـو   التي األهدافمساهمة المواطنين  وبعدها عن 

  .ما هو واقع صندوق الزكاة في بسكرة ؟

للزكـاة علـى    والية بسكرة كغيرها من واليات الـوطن  فييتم تحديد الفئات المستحقة  

جمع  إلى باإلضافةتتولى جمع الزكاة  التيمن خالل المساجد  أيمستوى اللجان القاعدية  

الزكاة بطريقة مباشرة على  أموالحيث يستفاد من   األحياءالزكاة على مستوى  مستحقي

تم جمعـه    الذيويحدد هذا العدد تبعا للمبلغ  األشخاصشكل قرض حسن لعدد محدد من 

تقـوم   التييشمل مجموع الزكوات المتحصل عليها خالل الحمالت العشر  تاليالوالجدول 

  .بها مديرية الشؤون الدينية كل سنة منذ إنشاء الصندوق 

على مستوى والية بسكرة   الحصيلة  الخاصة بصندوق الزكاةيوضح )  62(جدول رقم 

) 2004-2011 :(  

  الحملة
السنة 

  الميالدية
  زكاة الفطر دج

عدد 
  نالمستفيدي

  زكاة المال دج
عدد 
  نالمستفيدي

  المجموع دج  المبلغ دج

  األولى

  الثانية

2004  1.944.478.00   

  

1728  2.366.344.00   447  3.000.00  4.310.822.00  

  11.928.265.00 5.000.00  700   7.000.000.00  3505   4.928.265.0  2005  الثالثة

  15.223.309.00 3.000.00  2000   9.118.861.00  3732   6.104.448.00  2006  الرابعة

الخام
  سة

2007  6.204.638.00   3336  10.000.000.00   1000  5.000.00 16.204.463.00  
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الساد
  سة

2008  6.210.239.00   4059  10.000.000.00   1670  3.000.00   

  20.697.164.78 4.000.00  1761   14.088.081.78  3888   6.609.083.00  2009  السابعة

  25.513.799.35 4.000.00  2025   16.206.951.35  4769   9.306.848.00  2010  الثامنة

  167461.146.88 3.000.00  1471   10.108.531.88  3181   6.637.615.00  2011  التاسعة

  227.559.484.01  /  11074  78.898.870.01  28198   47.945.614.00  المجموع العام

  .2012،بسكرة مديرية الشؤون الدينية :المصدر

  دج 3.000.00مبلغ  1239دج عدد المستفيدين  6.455.214.44/  2012/ 10الحملة 

 لغ المحصلة في ارتفاع متواصل عموما نظرا لحداثةانالحظ من خالل هذه األرقام أن المب

 التجربة الجزائرية، و هذا داللة على بداية موفقة، كما أن نسبة المبلغ الموجه لالسـتثمار 

 مناسبة على أن ترتفع كلما ارتفع المبلغ المحصل عليه في الصـندوق باسـتثناء الفتـرة    

لذلك لم يكن فيه  يجزائر رماليين دينا5التي لم تتجاوز فيها الحصيلة  ) 2009 -2008(

  .نصيب مخصص لالستثمار

و بهذا فان لصندوق الزكاة هدف رئيسي هو مواجهة ظاهرة الفقر عن طريـق التمويـل   

صحيحة غير ربوية ،أو تقديم مساعدات مباشرة للفقراء والمعوزين الذين هم فـي  بطرق 

الى 2004مستفيد  سنة 1728زيادة مستمرة حيث انتقل عدد المستفيدين من زكاة الفطر من

تمثل  2010و في سنة 3732لتصل إلى 2006قليلة سنة  ةو تزيد بنسب 2005سنة  3505

ثم تبدأ في االنخفاض في الحملـة التاسـعة      صندوقال أعلى نسبة للمستفيدين منذ انطالق

  فهذا االنخفاض التدريجي   2012فى 1239و 2011سنة  دمستفي 3181لتصل إلى 

الذي يتم جمعه خالل كل حملة  والذي شهد هـو   جماليعدد المستفيدين مرتبط بالمبلغ اإلل

بدوره انخفاضا ملحوظا خالل السنوات األخيرة وهذا عائد بالدرجة األولى إلى درجة الثقة 

بين المزكي و الجهة المسؤولة عن صندوق الزكاة من جهة ومن جهة ثانية قلة أو انعـدام  

فـي مسـاعدة الفقـراء و     يالدور التوعوى بأهمية صندوق الزكاة على المستوى المحل

  .البطالين وال يجب أن يتمركز دورها في المساجد فقط بل يتعداه إلى مؤسسات أخرى
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  :من القرض الحسن نوضعية المستفيدييوضح ) 63( جدول رقم  

المبلــغ المخصــص    نعدد المستفيدي  السنة
  بالدينار

2006 – 2007  41  150.000.00  

2007 – 2008  51  150.000.00 

2008 – 2009 )1(  0  0 

2009 – 2010  19  200.000.00 

2010 - 2011  49  300.000.00 
  .2012مديرية الشؤون الدينية والية بسكرة ،: المصدر

مستوى والية بسكرة في  ىمن خالل هذا الجدول أن إيرادات صندوق الزكاة عل ظالمالح

زيادة مستمرة غير أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها و ذلك بسبب ضعف المـردود إذا  

قورن بعدد العائالت المعوزة و بعدد الشباب الطالبين للقرض الحسن الذين هم في زيـادة  

  .متواصلة

  :تقييم عام لصندوق الزكاة

تحـت  ال زال صـندوق الزكـاة    2003رغم مرور عشرة سنوات على تأسيسه سنة  -

، مركز متخصـص في غياب إشراف  والية  48  اللجان المحلية المتواجدة عبر  إشراف

حيث تسند مهمة تسيير الصندوق إلى مديرية األوقاف على مستوى وزارة الشؤون الدينية، 

تخرج الزكـاة مـن العمـل الشـعبي      بينما المهمة تتطلب حسب خبراء هيئة متخصصة

المؤسساتي المهيكل ضمانا لحسن استغالل فريضة زكاة األموال فـي  ل التطوعي إلى العم

  .التنمية وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين

كما أن  الظروف الحالية التي تجمع فيها الزكاة مازالت تحت قيود مرتبطة بالشـعائر   -

وارد المالية من قبل المكلفين بالزكاة، و على هذا األساس الدينية كعاشوراء مثال لجمع الم

                                                             
ة من القرض الحسن وذلك ألن مجموع مبلغ الزكاة لـم  لم تتم االستفاد)  2009 – 2008( خالل الفترة :مالحظة - ) 1(

 يتجاوز النسبة المطلوبة
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للصندوق المحلي للزكاة لفترة زمنية مقبلة تكون سنة كاملة  علـى   )1(يجب إعداد موازنة 

  .األرجح 

جمـع  أيضا  على المستوى الوطني صندوق الزكاة  ومن أهم المشكالت التي يواجهها  -

أالف ) 6( )2( سـتة  قرابةوث ودراسات جامعية حسب بحفزكاة كبار المزكين الجزائريين 

ملياردير جزائري تصنفهم لجان صندوق الزكاة ومصالحه المحلية والوالئية مـن كبـار   

المزكين، لكنها تجد صعوبات في إقناعهم بإيتاء فريضة الزكاة من جهة ومن جهة ثانيـة  

  .تواجه عزوفهم عن الصندوق

الذي بدوره يوزع مخصصاته مـن   )3(الصندوقعزوف الدولة عن المساهمة في تغذية  -

اجل  تشجيع االستثمارات المحلية و رفع نسبة المساهمة في االستثمار الوطني بتشـجيع  

المتعاملين على االستثمارات بقروض بدون  فائدة هذا ما يزيد في تشجيع المكلفين بالزكاة 

في جميـع النشـاطات    على تقديم قروض بهدف نمو النفقات العامة لتشجيع االستثمارات

إن المصدقين و المصدقات و أقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعف "  :االقتصادية يقول تعالى

 .)4( "لهم

غياب الدعم المادي من طرف الدولة لتسيير صندوق الزكاة وعدم تحملها لمصـاريف   -

  .مختلف النشاطات المنوطة به

الزكـاة وتوضـيح دوره داخـل    إعطاء أهمية كبيرة لصـندوق  و لذلك كله كان البد من 

  :المجتمع  وجعله جزءا مهما في حياتهم ويتم ذلك من خالل

مشاركة جميع األطراف المشاركين في الصندوق وذلك بمسـاعدة وسـائل اإلعـالم     -

خاصة  البرامج و الحصـص   ) إذاعة، تلفزيون، جرائد(المسموعة و المرئية و المقروءة 

لقنوات الوطنية سواء التابعة للدولة أو الخاصة منهـا  الدينية التي يجب أن تتضمنها كل ا

                                                             
محمد جراح، علي خالفي ، مكانة التنمية المحلية في الصندوق الوطني للزكاة، الملتقى الـدولي األول لمؤسسـات    -)1(

  .5الزكاة،جامعة الجزائر، ص 

 .مليار دوالر زكاة أموال سنويا 3من أالف ملياردير جزائري يحرمون صندوق الزكاة ) 6(ستةف -)2(

  .6-5المرجع السابق، ص ص  :محمد جراح، علي خالفي -)3(

  .18سورة الحديد اآلية  -)4(
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التي يديرها المختصون في مجاالت الشريعة واالقتصاد و المالية ألن نجاح المشروع يقف 

الجميع، وذلك من خالل إعطاء الوقت  والشرح الكافي الوافي لكـي يفهـم     تعاونعلى 

  .المواطن أبعاد المشروع و أهميته

د للقيام بعملية التوعية و التحسيس بأهمية المشـروع وتسـند   التركيز على  المساج -

المهمة إلى مختصين من اجل التأثير و إقناع المزكين بدورهم في مساعدة الفقـراء  

  .الذين يمثلون شريحة واسعة داخل المجتمع

إقامة لقاءات و محاضرات من  طرف المختصين دائما و ذلك فـي الجامعـات و    -

  .ة والمؤسسات االقتصاديةالثانويات و دور الثقاف

ضرورة دعم الدولة سواء ماديا أو معنويا إلنجاح المشروع وذلك من خالل إلـزام    -

كبار األغنياء من المسؤولين داخل السلطة من دفع أموال زكواتهم ، باإلضافة إلـى  

  .تكفل الدولة بمصاريف تسيير الصندوق 

يجب أن تكـون الهيئـة    لصندوقالهيئة المشرفة على نشاط و عمل ا أما فيما يخص عمل

غير تابعة لإلدارة أو الهيئات و ذلك ألن الواقع أثبـت عـدم ثقـة    و القائمة عليه مستقلة 

  .األغنياء و الفقراء على السواء في الكثير من الجهات الرسمية

يجب أن تكون الهيئات المحلية أو اللجان المكلفة بجمع و توزيع الزكاة محل ثقة من  -

  .طرف المواطنين

يجب أن تتكفل كل لجنة محلية تحصيل الزكاة بمهمة الزكاة على غير ما هو معمول  -

  .به اآلن حيث يتم إرجاع المبالغ المحصلة إلى الصندوق الوالئي

  .العمل بالقوانين المنظمة للصندوق و االبتعاد عن العشوائية -

  .تفعيل دور اللجان المسجدية -

  .مساجد الواليةتعميم صناديق الزكاة المسجدية على باقي  -

اشتراك عدد أكبر لهيئات المجتمع المدني و الجماعات المحليـة فـي هيئـة إدارة     - 

 .الصندوق إلعطائه أكثر مصداقية



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البطالة على مستوى والية بسكرة -1

  يف اجلزائر بسكرة منوذجا البطالة على للقضاء املتبعة السياسات -2
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  :تمهيـد

محـور  الأمام الدول ،حيث أنهـا تشـكل    اكبير اتعتبر مسالة مكافحة البطالة تحدي

ساسي لكل سياسة تنموية  األمر الذي جعلها من ضمن األولويات الوطنيـة باعتبارهـا   األ

ضريبة اجتماعية نتيجة تطبيق  اإلصالحات االقتصادية ، حيث تم وضع مجموعـة مـن   

ا مـا  السياسات و البرامج بهدف تحسين وضعية التشغيل و التخفيف من حدة البطالة وهذ

مع تركيز الدراسة على مستوى واليـة بسـكرة   سنتطرق إليه في هذا الجزء من البحث 

و البطالة في الوالية باإلضافة إلى مختلف  لوذلك من خالل التطرق إلى موضوع التشغي

  .السياسات و البرامج التي وضعت للتخفيف من حدة مشكلة البطالة

 البطالة على مستوى والية بسكرة -1

  : رةـعلى مستوى والية بسكالتشغيل 

يعتبر قطاع التشغيل من بين القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا لما له من ارتبـاط  

 تزايد على النشطة العاملة اليد حجم تطورو يدل وثيق بمدى وتطور حياة الفرد والمجتمع، 

 هذا أن إال المشغلة العاملة اليد فئة إلى لالنتقال االستعداد على أي التشغيل، على الطلب في

 تدني يمثل الواقع وفي حين إلى العاطلين عداد في تبقى فئة فثمة للجميع، امتاح ليس االنتقال

  .تشغيل سياسة ألي األساس الهدف المشغلة العاملة واليد النشطة العاملة اليد بين الفرق

العديد مـن االنجـازات فـي     السنوات األخيرةخالل  بسكرة عرف قطاع التشغيل لوالية

مختلف البرامج الخاصة والمترجمة ميدانيا في االرتفاع المعتبر في مناصب الشغل مـن  

خالل تفعيل ومتابعة وتقييم التدابير الجديدة لفائدة التشغيل والعمـل علـى حسـن تنفيـذ     

قطـاع  التعليمات اإلدارية المحلية والمركزية، والتي تتماشى مع التطورات التي شهدها ال

الكبير للشباب البطال، سواء على الوكاالت المحلية للتشغيل أو مختلـف   اإلقبالمن خالل 

األجهزة واآلليات األخرى، لتمكين الشباب من تكوين مؤسسات صـغيرة والعمـل وفـق    

 105 - 11جديدة لترقية التشغيل، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي رقـم   إستراتيجية
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13,75% 4,13%

39,24%

18,64%

10,75% 13,49%

اإلدارة الصناعة

الفالحة الخدمات

العمومیةواألشغالالبناء أخرىقطاعات

 .والمتعلق بجهاز المساعدة على اإلدماج المهني 2011مارس  06المؤرخ في 

  ،% 10 حـوالي   استقرارا في نسبة البطالة بلغتبسكرة وقد سجل سوق التشغيل بوالية 

طالب عمل،  37103بمنحى تنازلي على امتداد السنوات العشر األخيرة، حيث تم تسجيل 

ى غايــة مشــتغل إلــ  300857أمــا الســكان الناشــطون بالواليــة فيقــدرون بـــ

   :ويتوزعون حسب القطاعات التالية 31/12/2011

  :القطاعات حسب الشغل مناصب توزيعيوضح ) 64( جدول رقم

 النسبة المئوية عدد المشتغلين  القطـــــاع

 %13,75 37169 اإلدارة 

 %4,13 12415 الصناعة

 %39,24 118064 الفالحة

 %18,64 56078 الخدمات

 %10,75  32348 العموميةالبناء و األشغال 

 %13,49 44783 قطاعات أخرى

 %100 300857 مجموع المشتغلين

  . 2012مديرية التخطيط و البرمجة، بسكرة: المصدر

   توزيعيوضح ) 12(شكل رقم 

  حسب الشغل مناصب

  بالنسبة المئوية القطاعات
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حوالي نصـف   أي % 39.24فالمالحظ من خالل الجدول أن قطاع الفالحة لوحده يمثل 

االيجابي للصندوق الوطني للتنمية الفالحية  األثرللوالية و هذا ما يترجم  اإلجماليالعمال 

الذي القى رواجا نتيجة للطابع الفالحى الذي تتميز به منطقة بسـكرة متبوعـا بقطـاع    

على التوالي  % 13.49و  13.75 %ا ثم اإلدارة والتجارة بنسبة %18.64الخدمات بنسبة 

وهى نسبة ضئيلة   %4.13 قطاع الصناعة  أما% 10.75بناء واألشغال العمومية بـ ثم ال

إذا ما قارنها بالوظائف الكبيرة التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع األمر الذي يتطلب العمل 

التـي   األوليـة بعين االعتبار المواد  أخذنا إذاالحد المطلوب للوالية  إلىحتى يصل  أكثر

  .تتوفر في الوالية

منصب منهم  45487فقد وصلت إلى  2011أما فيما يخص المناصب المنشأة خالل سنة 

  :منصب مؤقت، والموزعين على الشكل التالي 28814منصب دائم و  16673

  .2011يوضح توزيع المناصب حسب القطاعات إلى غاية نهاية ) 65( جدول رقم 

 اط ــــاع النشـــــقط

  أةــــب المنشــالمناص

 2011 سنة اللـــخ

مجمـوع 
  المشتغلين

إلى غاية 
2011/12/3

1 

 النسبة

 المئوية

  المجموع  المؤقتين الدائمين %

 13,75 41361 4192 / 4192 اإلدارة العمومية

الصناعة والمؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

2338 253 2591 2591 
0,86 

 11,83 35580 2903 39 2864 التجارة

 3,87 11637 704 82 622 النقل

 10,75 32348 804 82 722 السكن البناء و األشغال العمومية

 2,95 8861 741 121 620 السياحة و الصناعة التقليدية

 39,24 118064 6093 5281 812 الفالحة 
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جهاز المساعدة على اإلدماج 
 )DAIP(المهني

/ 12823 12823 18846 
6,26 

 IAIG  / 3280 3280 3280 1,09الشبكة االجتماعية

جهاز اإلدماج للنشاط 
 )PID+PAIS(االجتماعي

/ 1900 1900 1900 
0,63 

 ANSEJ 299 683 982 3362 1,12فرع الوكالة و د ت ش 

-MICROالقرض المصغر 

CREDIT 
1826 / 1826 5974 

1,99 

الصندوق الوطني  للتامين على 
 البطالة

2363 / 2363 2969 
0,99 

 3,27 9824 25 10 15 الطاقة والمناجم

 1,03 3111 3111 3111 / الري

 0,32 974 974 974 / منحة ادماج حاملي الشهادات

 0,06 175 175 175 / نشاطات احتياجات الجماعات

 100 300857 45487 28814 16673 مجموع المناصب

 2012مديرية التخطيط و البرمجة ، بسكرة:  المصدر

 33057خالل هذه السنة أصبح عدد البطالين يقارب  التي أنشئت بتوفير هذه المناصب و 

  .% 9.90بطال وهو ما يعطينا نسبة بطالة تقدر بـ 

من خالل الجدول يالحظ تحسن بطئ نسبيا في معدالت التشغيل وانخفاض فـي معـدل   

البطالة، غير أن هذا االنخفاض ال يعبر عن انخفاض األعداد، وفي هذا المجـال يجـب   

أن الداخلين الجدد إلى  سوق العمل بازدياد مستمر مما يترتب عليـه   األخذ بعين االعتبار

  .بذل جهود أكبر لتوفير فرص العمل الجيدة

ا عدد نأ إذ ،ادقيق ارقم ليس عنه المعلن التشغيل حجم نفاى رجهة أخمن هذا من جهة و

 فئة ضمن من يعد وقد الرسمية، غير السوق في مشغل المشغلة العاملة اليد من امعتبر

 الوطني للديوان تحقيق ووفق بالتشغيل الخاصة التحقيقات إجراء عند العمل عن العاطلين
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 4.778.000 أن تبين ، 2009 سنة نم األخير الفصل في أجري بالجزائر، لإلحصائيات

 ما وهو االجتماعي، الضمان نظام في منخرطين غير مشغل 9.472.000 ضمن من شخص

 في و الدقة الضبط مسألة بحدة يطرح ما المشغلين، مجموع من بالمائة 50.4 نسبة يمثل

  .العمل سوق

  :بطالة على مستوى والیة بسكرة ال

اهتمت سياسـة التشـغيل بضـرورة تـدعيم     ) 2005/1999(في فترة ما بعد اإلصالح 

التوازنات المالية الكلية المحققة في الفترة السابقة وضرورة تخفيف ضغوط سوق العمل، 

 17نتيجة ارتفاع البطالة وتفاقمها في سياق اإلصالح االقتصادي حيث انتقلت البطالة من 

 2011سـنة   %10إلـى حـدود    لتنخفض 1998سنة  % 32إلى حدود  1986سنة  %

علـى   2011الـى غايـة   1999تطور نسبة البطالة مـن   يوضح)  66(والجدول رقم 

  .المستوى الوطني

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  1999  السنوات

نسبة 

  البطالة

30  34  31  26.2 25.4 17.1 15.7 11.8 12.5 10.2 9.9 10  

 http://www.indexmundi.com/fr/algerie/taux_de_chomage.html :المصدر

في انخفاض متواصل مقارنة بالسـنوات  على المستوى الوطني فالمالحظ أن نسبة البطالة 
في نسبة البطالة مقارنة ببقية الدول العربية   اكبير االماضية  حيث شهدت الجزائر ارتفاع

في نسبة البطالين وذلك نتيجة تبنى سياسات و بـرامج    االتي  شهدت هي األخرى ارتفاع
بلغ عدد العاطلين عن العمـل فـي الـوطن     حيث التي اتبعتها اغلب هذه الدولاإلصالح 
مليون شخص ، ويتوقع أن تصل إلى  ثمانين مليون شخص بحلـول عـام    16العربي  

2020.   

ة الشباب   ) 67(هذا ما يوضحه الجدول رقم  ى )   - ( نسبة بطال الي  إل ة   إجم البطال
  :البلدان العربیة يحسب الجنس  ف
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سل
سل

م
  

 البـــــــــــلد 

ـة
ـ

سن
ال

  

سنة إلى إجمالي ) 24-15(نسبة بطالة الشباب 
  %البطالة 

 كال الجنسين  إناث ذكور

 76.04 47.60 52.60 2008 المملكة األردنية الهاشمية  1
 44.15 44.15 41.15 2007 دولة اإلمارات العربية المتحدة  2

 35.46 30.43 52.85 2007 مملكه البحرين  3

 51.26 44.75 46.45 2007 الجمهورية التونسية  4

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  5
 الشعبية 

2007 46.28 42.24 43.23 

 71.50 65.45 68.60 2007 جمهورية جيبوتي 6

 50.92 43.17 55.32 2007 المملكة العربية السعودية  7

 57.26 58.54 54.65 2007 جمهورية السودان  8

 56.86 50.82 62.23 2007 الجمهورية العربية السورية  9

 70.15 69.51 65.45 2007 جمهورية الصومال الديمقراطية   10

 54.19 41.82 57.64 2007 جمهورية العراق 11

 47.65 46.25 44.58 2008 سلطنة عمان  12

 37..41 16.27 39.32 2008 دولة فلسطين  13

 37.45 35.89 41.26 2007 دولة قطر 14

 39.50 36.45 42.25 2007 دولة الكويت  15

 65.25 68.45 62.35 2007 الجمهورية اللبنانية  16

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية  17
 االشتراكية العظمى 

2007 70.60 77.13 72.76 

 71.79 78.81 69.20 2007 جمهورية مصر العربية   18

 43.36 39.74 45.20 2007 المملكة المغربية  19

 75.65 74.29 71.65 2007 الجمهورية االسالمية الموريتانية  20

 73.26 75.26 72.25 2007 الجمهورية اليمنية  21

المعدل التقريبي لبطالة الشباب للفئة العمرية                
 سنة في البلدان العربية)  15-25( 

55.33 51.76 54.18 

 .2008 عربية رسمية  إحصائية مصادر على استنادا العربية العمل منظمة تقديرات : لمصدرا

الشباب واستمرار تزايدها كما يقـول   فئةإن ارتفاع معدالت البطالة العربية وخاصة بين 

ويقّّوض احترام الذات ،ويشجع االنحـراف   سوف يوقف تطور المهارات) اإلسكوا(تقرير 
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االجتماعي ، ويؤدي إلى تفاقم الفقر ويزعزع االستقرار السياسي و االقتصـادي ويغـذي   

اإلحصـائيات   كمـا تبينـه   االسـوء مرحلة الظاهرة مع بلوغها ألنها ،التوتر االجتماعي

سوف تبسط تأثيراتها علـى مسـتوى النسـيج واالسـتقرار     و التي  وشهادات الخبراء 

االجتماعي في المجتمعات العربية في ظل ارتفاع نسب الفقر وتدني معدالت النمو وعـدم  

   .توافر مشروعات ذات جدوى وفاعلية لمواجهة هذه الظاهرة

تقرير لمنظمة العمل العربية حيث أشار بأن الوضع في ظل تفـاقم  أيضا  هعبر عنماذا وه

ومن المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن " الخطوط الحمراء " البطالة هو في طريقه لتجاوز 

لم تأخذ الدول العربيـة   إذا, 2025مليون شخص عام  100العمل في الدول العربية إلى 

عربية والهيئات الدولية العاملة في مجال العمل و تحسين ظروفه بتوصيات منظمة العمل ال

وكان منتدى دافوس كالوس شواب قد حذر من تداعيات البطالـة   ،كمنظمة العمل العربية

التي تجتاح الدول العربية معتبرة إياها قنبلة موقوتة آيلة إلى االنفجار إن لم تعالج وقـدر  

مليـون   100حاجة العرب من الوظائف وفرص العمل خالل السنوات العشر المقبلة بـ 

قد طالب صـناع   2004منعقد في ديسمبر وكان المنتدى االستراتيجي العربي ال. وظيفة 

 2020مليون فرصة عمل حتى العـام   100و 80القرار العرب بالتخطيط للتوفير ما بين 

   .حيث يضاف كل عام إلى حجم قوة العمل العربية ثالثة ماليين وأربعمائة ألف عامل

ین وخ           ین المتعلم ة ب دالت البطال ي مع اد ف اع الح ذا االرتف أن ھ ول ب اف نق ة  ولإلنص اص

ود       الجدد الخریجین  ا یع ین حصرًا وإنم ین المتعلم ة ب منھم ال یعود بالمطلق إلى تزاید البطال

   .نفسھافي جانب منھ إلى ارتفاع نسبة ھؤالء في سوق العمل و إلى توزیع القوى العاملة 

ارات     ي مھ اض ف إن عدم موائمة مخرجات التعلیم مع احتیاجات سوق العمل تشیر إلى انخف

ا   الخریجین  ي یتطلبھ درة الت اءة والمق ث الكف ن حی تھم م دم أھلی ى ع یر إل ر، تش ى آخ وبمعن

ھ سوق ال    نظراًالسوق  ة   لتأخر المناھج الدراسیة ومحدودیتھا في وقت شھدت فی ل المحلی عم

ة  ر  العربی ا الجزائ ا و منھ ورات متس ي واد     عة رتط ررات ف اھج والمق بحت المن فأص

ار أن خطط    ومتطلبات ھذه السوق في واد آخر و یمك ین االعتب ننا مالحظة ذلك إذا أخذنا بع

ى          د وضعت عل ت ق د االستقالل كان ا بع رة م وبرامج التعلیم لكثیر من البلدان العربیة في فت
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ا    ل اأساس ة و إداراتھ تلبیة احتیاجات ومتطلبات قطاعات الدولة واألعمال والوظائف الحكومی

دما     فتضخمت جوانب في العملیة التعلیمیة على حساب أخ  ات وعن ك المتطلب رى استجابة لتل

ین ممن ال          ا نسب المتعلم ا فاضت فیھ ت احتیاجاتھ ة ولب اكتفت األعمال والوظائف الحكومی

ي ر  ة و الت ة المقنع ة ھي البطال ة ردیف كلة بطال م مش ة لھ ة احاج ة األصلیة ممثل ت البطال دف

ي           ل الت ي ظل عجز سوق العم د باضطراد ف ذین أخذوا بالتزای ا    بالخریجین ال تسیطر علیھ

ارات        ة مھ ھ محدودی رزت فی ت ب ي وق الدولة عن استیعاب المزید من ھؤالء في قطاعاتھا ف

ى             دى القطاع الخاص عل د ل ب المتزای ة الطل ة الشھادات عن تلبی درات الخریجین وحمل وق

  .نوعیة مختلفة من العاملین المؤھلین

 .ذا ما یوضحھ الجدول التاليوما قیل عن البطالة في الجزائر ینطبق على والیة بسكرة و ھ

-2001 ( يوضح نسبة البطالة على مستوى والية بسكرة للفترة بين  )68( جدول رقم

2011(  

  نسبة البطالة  عدد البطالين  السنوات

1998 – 2001  65809  38.17  

2002  64702  23.33  

2003  49221  17.22  

2004  32539  15.09  

2005  27324  11.60  

2006  30140  12.11  

2007  31500  12.30  

2008  30950  12.10  

2009  30915  10.33  

2010  30920  10.01  

2011  33057  9.90  

  .مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بسكرةمن إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات : المصدر
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المالحظ من خالل الجدول أن نسبة البطالة على مستوى الوالية شهدت ارتفاعـا كبيـرا   

وذلك نتيجة لتأثرها بالوضـع   2001سنة   %38.17خالل السنوات الماضية وصلت إلى 

 2011سنة  % 9.90ثم بدأت في االنخفاض التدريجي إلى أن وصلت إلى العام فى البالد 

ويعود هذا التحسن إلى تطبيق جملة من السياسات الموجهة إلى فئة الشباب العاطلين منها 

منصـب شـغل    12823الذي وفر حوالي ) DAIP(المهني جهاز المساعدة على اإلدماج

التـي انشـات     IAIG الشبكة االجتماعيةباإلضافة إلى  على مستوى الوالية) مؤقت ودائم(

منصب شغل مؤقت كما ال ننسى الوظائف التي أنشئت في إطار وكـاالت   3280حوالي 

التشغيل مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الخاصة بالقرض المصـغر و  

فجميع هذه البرامج و السياسـات سـاهمت فـي     الصندوق الوطني  للتامين على البطالة

يها وما يعيب عليها أن نسبة كبيرة من هذه التخفيف من حدة البطالة غير أنها لم تقضى عل

المناصب مؤقتة و مداخليها ال تلبي الحاجيات الضرورية للفرد خاصة في ظـل ارتفـاع   

األسعار عامة سواء المعيشية منها أو الكماليات و في الجزء التالي مـن البحـث سـوف    

  .نتناول  سياسات و برامج التشغيل بشئ من التفصيل

  : ةـترتيب بلديات  بسكرة حسب مؤشر البطال يوضح) 69(جدول رقم 

 معدل البطالة الفئة الشغیلة الفئة النشطة البلدیة  المجموعات

   
عة

مـو
مج

ال
لى

ألو
ا

  

 52,44 4890 10282 راس المیعاد

 47,71 1911 3655 البسبـاس

 46,91 2791 5258 الشعـیبة

ـیة
انــ

ثـــ
 ال

ة  
وع

مــ
مج

ال
  

  

 41,49 5681 9711 لیــوة

 41,3 7214 12290 الدوسـن

 40,77 4112 6943 شتمــة

 40,52 16870 28363 اوالد جالل

 40,38 4322 7250 الغـروس

 39,33 3128 5156 فوغــالة
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  .2013الخاليا الجوارية تابعة لوكالة التنمية االجتماعية ، بسكرة  :المصدر

 39,14 11628 19108 سیدي خالد

 38 3160 5097 لوطایــة

ــة
ــــ

ــــ
لثـ

ـــا
ثـــ

 ال
ة  

وع
ــــ

ــــ
مــ

مج
ال

  

  

 37,64 2750 4410 الحاجـب

 37,62 3742 5999 عین النـاقة

 37,5 6231 9970 زریبة الوادي

 37,17 15894 25297 طولقــة

 36,88 1468 2326 امخـادمة

 36,57 10035 15822 سیدي عقبة

 36,48 3125 4920 اومــاش

 36,28 2121 3329 اورالل

 36,09 1905 2981 املیلــي

 35,33 1250 1933 الحــوش

 35,05 2644 4071 امزیرعـة

 34,68 3544 5426 برج بن عزوز

 34,44 849 1295 سیدي ناجي. خ

 34,21 3569 5425 بوشقرون

 33,79 3525 5324 القنطــرة

 32,92 62976 93894 بسكــرة

 32,81 3329 4955 الفیــض

 32,01 3326 4892 امشونش

 31,95 2764 4062 لیشانــة

 31,84 3463 5081 جمــورة

 28,18 1210 1685 برانیـس

 28,11 992 1380 عین زعطوط
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ـ  احسب الدراسة التي قامت به االجتماعيـة علـى    ةالخاليا الجوارية التابعة لوكالة التنمي

مستوى والية بسكرة و بلدياتها المختلفة بالنسبة لمؤشر البطالة و توزيعها حيـث قامـت   

بتقسيمها إلى ثالث درجات حسب معدل البطالة حيث تعانى الفئة األولى من ارتفاع شديد 

في البسباس ونفـس   % 47,71في رأس الميعاد  و % 52,44لنسب للبطالة وصلت إلى 

ة تعانى من فقر شديد األمر الذي يؤكد فرضية تالزم البطالة و الفقر ، أمـا  هذه المجموع

وهى نسب مرتفعة تـدل   %38و   %41.49نسبة البطالة بين  حالمجموعة الثانية فتتراو

على فشل المجهودات و السياسات التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة البطالـة ، أمـا   

ة البطالة مقارنة بالمجوعتين السابقتين حيث تتـراوح  المجموعة األخيرة فتنخفض فيها نسب

بعين زعطوط  والمالحـظ أن   %28,11في  الحاجـب وتصل إلى  %37,64النسب بين

 مشـاريع  والتي استفاد شبابها من يهذه المجموعة تضم اغلب البلديات ذات الطابع الفالح

  . الفالحي الدعم

  :توزيع السكان وعالقته بالبطالة 

 1998بـين إحصـاء    (.2%30النمو السنوية للوالية المقدرة بــ   بتطبيق نسبة

      ، 31/12/2011عدد سكان الوالية إلـى غايـة    ، يقدر) للسكان والسكن 2008واحصاء

وتتباين من بلدية ألخـرى، حيـث    ²كلم/نسمة 37بكثافة سكانية تقدر بـ  نسمة793640 

جنـوب   البسـباس ببلدية  ²كلم/نسمة 3ببلدية بسكرة مقابل   ²كلم/نسمة 1750 تصل إلى

  .غرب الوالية

 مقابـل  %61.09نسبة ب حضريون أي 484827السكان بين حضريين و ريفيين  يتوزع

 تجمـع اثني عشر  باعتبارهذا و %38.91  أي بنسبة متمركزون في األرياف 308813

مناطق حضرية نظرا لدورها اإلداري باإلضافة إلـى  ك) أي مقرات الدوائر(مصنف سكني

  .والثقافية األخرى االجتماعيةتوفر بعض المرافق اإلدارية، 

    2011 توزيع السكان حسب الجنس نهايةيوضح  )70(جدول رقم 
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  )%( النسبة المئوية  ددــالع  ســالجن
  51,00  404750  الذكور
  00 ,49 388890  اإلناث

  100  793640  المجمـوع
  2012مديرية التخطيط و البرمجة،بسكرة   :المصدر

  2011توزيع السكان حسب التشتت  نهايـة يوضح  ) 71(جدول رقم 

  )%( النسبة المئوية  العـــدد  التوزيــع
  12 ,77  612087  تجمعات مقر البلديات
  8,17  64874  تجمعات ثانويـــة
  13,49  107097  مناطق مبعثـــرة

  1,21 9582  سكان رحـــــل
  100  793640  المجمــوع

  .2012مديرية التخطيط و البرمجة،بسكرة  : المصدر

إلـى غايـة     البلـديات  حسـب  السـكانية  الكثافـة  توزيـع  يوضح  )72(جدول رقم 

31/12/2011  

 2كلم/ ساكن  الكثافة السكانية )2كلم( المساحـة   تقديرات السكان البلديــــة
 1750 127,70 223492 بسكــرة
 53 208,10 11007 الحاجـب

 30 406,10 12141 لوطايــة 
 54 250,80 13667 جمــورة
 13 370,10 4794 برانيـس

 52 239,10 12408 القنطــرة
 24 170,70 4100 عين زعطوط

 143 254,10 36423 سيدي عقبة
 8 754,90 5776 الحــوش

 136 110,20 14943 شتمــة
 26 507,80 13078 عين النـاقة

 48 500,90 23868 زريبة الوادي
 9 960,80 8270 امزيرعـة
 10 375,10 1 13860 الفيــض

 41 80,10 3303 سيدي ناجي. خ
 22 504,40 10986 امشونش
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 50 214,30 1 60699 طولقــة
 246 57,90 14266 بوشقرون

 595 23,20 13807 برج بن عزوز
 271 39,60 10720 ليشانــة
 169 80,30 13575 فوغــالة
 75 237,60 17835 الغـروس
 214 320,90 68737 اوالد جالل
 47 621,60 28961 الدوسـن
 9 686,50 1 14514 الشعـيبة

 217 217,30 47083 سيدي خالد
 3 633,60 3 11696 البسبـاس

 5 783,90 4 23868 راس الميعاد
 43 190,10 8093 اورالل

 19 371,60 7062 امليلــي
 39 151,60 5942 امخـادمة
 14 816,80 11387 اومــاش

 96 242,10 23279 ليــوة
 37  509,80 21 793640 مجمـوع الواليـة

  )1( 2012البرمجة ومتابعة الميزانية،بسكرة  :  المصدر

تعاني والية بسكرة من اختالل في توزيع السكان وكثافتهم في المناطق المختلفة حيث نجد 

حيث وصـلت  ) 72(أن النسبة الكبيرة تتمركز في المدينة وهذا ما يوضحه الجدول رقم 

  .فى بلدية البسباس  2كلم/ ساكن  3  وأدناها 2كلم/ ساكن  1750إلى 

وهذه المشكلة تعاني منها مدينة بسكرة  ككل المدن الجزائرية حيث تتميز المدن الكبـرى  

بكثافة سكانية عالية، وهذا التباين الجغرافي أدى إلى ظهور نسبة مرتفعة للبطالـة فـي   

التجمعات ذات الكثافة السكانية العالية التي تتميـز بالطلـب المتزايـد علـى الخـدمات      

                                                             
  نسمة في الكلم المربع الواحد، تتباين من منطقة إلى أخرى ، حيث تصل  37تبلغ الكثافة السكانية للوالية  :مالحظة  -)1(

  .التواليبسباس ورأس الميعاد على في بلديتي  ال 2كلم/نسمة 5و  3مقابل في بلدية بسكرة،  2كلم/نسمة 1750إلى      
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إلى ضغوط كبيرة على المنشآت اإلنتاجية والتي أدت بدورها إلـى  االجتماعية التي أدت 

  .)1(خلل في سوق العمل الجزائري 

وما تجدر اإلشارة له أن نسب البطالة تختلف من منطقة إلى أخرى تبعا للتوزيع السكاني، 

وطبيعة المنطقة، وكذا توجه االستثمارات فيها والجدول التالي يوضح توزيـع البطالـة   

  .المناطقحسب 

  .يوضح توزيع البطالة حسب المناطق) 73(جدول 

  السنــة                       

  المنطقة

1990  1991  1992  1998  

  35.15  19.33  16.06  28.5  )الواليات الوسطى ( الوسطى

  23.05  22.4  19.06  26.46  )الواليات الغربية ( الغربية 

  33.68  21.81  21.92  36.02  )الواليات الشرقية ( الشرقية 

  8.02  19.05  25.25  22.52  )الواليات الجنوبية ( الجنوبية 

  29.6  20.64  20.18  23.12  معدل البطالة على المستوى الوطني

  .الديوان الوطني لإلحصاء  ONS (www.ons.dz: ( المصدر

من خالل الجدول يتبين أن البطالة مست جميع المناطق بما فيها المناطق الجنوبية التـي  

عرفت زيادة سكانية معتبرة في السنوات األخيرة نتيجة الهجرة الداخلية مـن المنـاطق   

الشمالية والداخلية بسبب الظروف األمنية التي مرت بها البالد غير أن نسبة البطالة فـي  

المناطق الجنوبية ومنها بسكرة  تعتبر منخفضة مقارنة مع المناطق األخرى التي تعـرف  

طالة، وهذا بسبب انعدام التوازن الجهوي فـي توزيـع المشـاريع    ارتفاعا  في نسب الب

االستثمارية األمر الذي دفع بالكثيرين لالنتقال من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي 

  .المتواجد خاصة في المدن الكبرى

رغم تطبيق سياسة التوازن الجهوي وتقديم التسهيالت لفئة الشباب في المناطق الجنوبيـة  

ى وتشجيعهم على االستصالح الزراعي وتمويل المشاريع الضخمة تبقـى هـذه   والوسط

                                                             
 .261مرجع سابق، ص : مدني بن شهرة  -) 1(  
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المجهودات عاجزة عن مواجهة مشكل البطالة ذلك بسبب عمق المشكلة من جهة و سوء 

  .تسيير هذه المشاريع من جهة أخرى

  : العالقة بين البطالة و خصائص السكان حسب الفئة العمرية - 

إلـى غايـة    والجـنس  العمريـة  الفئات حسب السكان توزيعيوضح  )74( رقم جدول

31/12/2011  

  النسبة المئوية المجموع التوزيـــــع الفئات العمريـة

  إناث ذكور

00  -  04 45892 44092 89984 11.34 

05  -  09 41029 39419 80448 10.14 

10  -  14 45738 43945 89683 11.30 

15  -  19 47019 45176 92195 11.62 

20  -  24 44709 42957 87666 11.05 

25  -  29 37884 36398 74282 9.36 

30  -  34 28810 27679 56489 7.12 

35  -  39 25082 24099 49181 6.20 

40  -  44 21187 20357 41544 5.23 

45  -  49 17796 17099 34895 4.40 

50  -  54  14256 13697 27953 3.52 

55  -  59 10087 9690 19777 2.49 

60  -  64 6481 6227 12708 1.60 

65  -  69 6009 5773 11782 1.48 

70  -  74 5091 4891 9982 1.26 
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 75 -  79  4176 4019 8195 1.03 

80  - 84 1905 1837 3742 0.47 

 0.39 3134 1535 1599 فوق فما 85

 100 793640  388890  404750 مجمـوع الواليـة

  .2012 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لوالية بسكرة: المصدر

  العمريةنسب البطالة حسب الفئة يوضح )  13(شكل رقم 

  

في هيكل وخصـائص سـوق    التأثيرالنوعي للسكان دورا بالغ -يلعب التركيب العمري 

العمل والفقر على حد سواء ومن هنا فان دراسة التركيب العمري والنوعي للسكان وأثره 

  .خاصة مكانةعلى سوق العمل وانعكاساته على ظاهرة الفقر يحتل 

ة عشـر تمثـل   عاستيتضح لنا  أن نسبة الفئة العمرية دون ال) 71(من الجدول رقم      

% 44تقريبا كمحصلة للمستوى الخصوبة المرتفع، أي ما مقداره السكان  نسبة كبيرة من 

،وهذه األرقام الكبيرة تمثل مشكلة سكانية واقتصادية جسيمة فمن الناحية السكانية يعنى أن 

-20(إلى الفئات العمرية  -بعد مرور عشرة سنوات –معظم هؤالء يكونون قد انضموا 
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المحصـلة  وفسيولوجيا علـى اإلخصـاب ،   القادرة على العمل والقادرة بيولوجيا و) 64

بالنهاية هي معدالت مرتفعة للنمو السكان ومعدالت أكثر ارتفاعا في قوة العمل أمـا مـن   

الناحية االقتصادية تعد  فئة األطفال لهذه المجموعة غير منتجة تعتمد في غذائها وكسائها 

خرى ، وبصورة رئيسية ومسكنها وكافة متطلبات الحياة األخرى على الفئات السكانية األ

على فئات السكان الناشطة اقتصاديا ومن الناحية االجتماعية يكون الفقر أكثـر شراسـة   

النفقات األخرى كالغذاء والكسـاء والسـكن ونفقـات     باإلضافة إلى ،وفتكا في هذه الفئة

بتهم بلغ نست نوإذا ما أضفنا إلى هؤالء فئة العجزة الذي. الصحة والترفيه والنفقات األخرى

معدل اإلعالة الكليـة  ( فانه يمكن لنا أنت نتصور عبء حجم اإلعالة الكلية %  3حوالي 

وهو واحد من أعلى المعدالت في العـالم ،  % 106حوالي  2000بلغت عام  الجزائرفي 

فـي  % 45في بريطانيا ، % 54في الواليات المتحدة ، % 52بينما هو على سبيل المثال

  )في اإلمارات العربية المتحدة% 47لسعودية ، وا ةالمملكفي % 80سويسرا ، و

) 64-20( أنه إذا أمعنا النظر في حقيقة األمر فان الفئة العمرية التي في سن العمل  غير

شخص  300857قوة العمل ال تتجاوز  فمجموع منتجةليس بمجملها قوة % 44.4ونسبتها 

مديرية البرمجة ومتابعة الميزانيـة لواليـة بسـكرة    التي تحصلنا عليها من لبيانات ل طبقا

إن محتويات الجدول رقـم  . من مجموع السكان% 21بة سحساب النأي ما يساوي  3.6و

هي في اتساع مسـتمر وذلـك علـى    ) 64-15(تشير بجالء إلى أن الفئة العمرية ) 74(

ة واحدة فقط ، حساب فئة األطفال والمسنين حيث سيرتفع نسبتها وذلك أمر إيجابي في حال

إذا اتسعت نسبة تعليم هؤالء وتحسنت مهاراتهم وقدراتهم العملية ووجدوا في األخير طلبا 

  .لقوة عملهم في سوق العمل

  العمرية الفئة و الجنس حسب البطالة تطور )14( شكل رقم 
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Evolution de la population des chômeurs ainsi que la population active entre 1998 et 2013(1)  

  :التكوين والبطالة التعليم والعالقة بين 

يعتبر رأس المال من العوامل المهمة في عملية التنمية إال أن إعداد هذا الرأسـمال  

يتطلب وجود نظام تعليمي وتكويني وفعال من أجل اقتحام سوق العمل والمسـاهمة فـي   

االقتصاديين على تأكيد العالقة بـين  تكوين الثروة، حيث يبرز دور التحليل النظري عند 

  .رأس المال البشري وسوق العمل

في دراسـتهما لمحـددات النمـو    "  LEE" و "  BARRO" ومن هؤالء االقتصاديين نجد 

فقد تبـين أن النمـو مـرتبط    )  1995 – 1960( االقتصادي في عدد دول العالم للفترة 

لمدرسي مـن المسـتويين الثـانوي    إيجابيا بالمستوى األولى لمتوسط سنوات التحصيل ا

والعالي للذكور البالغين، وفسر ذلك بان العمال ذوي التعليم األعلـى مكملـون للتقانـات    

  .)2(الجديدة، ويؤدون دورا مهما في نشر التقانات 

ومنه لم تعد القوى البشرية مسألة عدد فقط وإنما ينظر إلى النوعية التي يتميز هذا الكـم،   

  .وى البشرية على ما تلقته من تعليم وتدريب وما تلقته من رعاية صحيةوتعتمد نوعية الق

                                                             
(1)  Direction d’emploi .Biskra  

  فعالية نظام التعليم والتكوين في الجزائر وانعكاساته على معدالت البطالة : بوطالب قويدر و دحماني ادريوس  ) 2(

   .المعهد العربي للتخطيط الكويت ،2008مارس  18-17أزمة البطالة في الدول العربية  " المؤتمر الدولي حول     

     2008(. 



 

435 

 ةـويـة التنمـي السياسـف البطالةرة ـاهظة ـات محاربـآلي :............... السابعالفصــل 

تعتبر مشكلة توفير فرص العمل المالئمة للمتعلمين من المشكالت األساسية التي تطـرح  

  .نفسها بقوة والتي تعيق تحقيق أو نجاح أي سياسة تنموية

األسـباب الرئيسـية   ومنه فان عدم التناسق بين التعليم والتكوين وسوق العمل تعد مـن  

النتشار البطالة، حيث أن السياسة التعليمية والتكوينية المطبقة في الجزائر عـاجزة عـن   

تلبية حاجات سوق العمل، وهذا ما يعكسه إخراج الجيوش من الخريجين مـن الجامعـات   

والمعاهد والمدارس ، دون أن يكون لها اثر فعلي لسوق العمل، ويعود ذلك إلـى غيـاب   

  :) 1(والتنسيق بين الوزارات المعنية ويعود ذلك إلى التخطيط 

غياب التكامل والترابط والتناسق في سياسة التعليم، حيث تمت دراسة كل مرحلة علـى  -

  .حدا

  .عدم الربط بين التعليم ومعدالت النمو السكاني -

  .ضعف مهارات المكونين نتيجة ضعف المنظومة التربوية بصفة عامة -

  .التعليم المتطورة، وضعف اإلدارة التعليميةغياب مناهج  -

  :السياسات المتبعة للقضاء على البطالة في الجزائر بسكرة نموذجا -2

في ظل االختالل الناجم عن اإلصالحات االقتصادية لجأت الدولة إلى تبنى مجموعة مـن  

بهدف تقليص البطالة ومواكبة التطورات الخاصة بسوق العمـل    السياسات و اإلجراءات

من حيث الداخلين الجدد إلى هذه السوق وتوضح اإلحصائيات  على المسـتوى الـوطني   

 1996م تستطع تلبية الطلبات المتزايدة ومنذ سنة ضعف عروض العمل المسجلة والتي ل

نالحظ تراجع في خلق مناصب شغل في الوقت الذي شهدت عروض العمل تراجع مستمر 

فـي المقابـل انخفضـت     2001سنة  12140إلى  48695حيث انتقلت من  1995منذ 

  .2001سنة  45441إلى  1995سنة  186387طلبات العمل من 

                                                             
  .256، ص مرجع سابق: مدني بن شهرة  -) 1(
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الدولة في مجال التشغيل ات التي وضعتها لسياسلسوف نتطرق  وفى هذا الجزء من البحث

  :يلي ماومن  بين هذه اإلجراءات و التدابير  ومحاربة مشكلة البطالةمن اجل التخفيف 

  ): (CPEبرنامج عقود ما قبل التشغيل

يعتبر هذا البرنامج من  أولى اإلجراءات التي وضعت خصيصا إلدماج الشباب البطـال  

العالي المتخرجين من الجامعات و المعاهد الوطنية  ، حيـث شـرع فـي    ذوي التأهيل 

 008:بموجب القرار الوزاري رقـم   1998التطبيق الفعلي لهذا البرنامج في أواخر سنة 

الذي وكل فيه مهمة تسييره إلى مندوبية التشغيل للواليـة و   1998جوان 29المؤرخ في 

باب و متابعة تسييرهم اإلداري باإلضـافة  بعدها إلى مديرية التشغيل من حيث إدماج الش

  .إلى دفع األجور الشهرية للشباب المدمج

وتقييما لهذا البرنامج فانه يعتبر محاولة إلدماج الشباب الجامعي، الذي كان تطبيقه بمثابـة  

األمل الذي فتح الباب لهذه الفئة في الحصول على منصب عمل ،حيث عمل هذا البرنامج 

بيرة من البطالة التي أدت إلى استفادة هذه الفئة من الشـباب مـن   على امتصاص نسبة ك

عامل الخبرة في المؤسسات و اإلدارات العمومية مما أدى إلى إدماج نسبة كبيرة منهم في 

وظائف دائمة باإلضافة إلى إعطاء الدولة لهذا الجهاز أهمية من حيث احتسـاب سـنوات   

  .ا في مسابقات التوظيف العمل كخبرة مهنية لكي يستفيد حاصلها منه

أما في الوقت الحالي فقد أصبح هذا الجهاز يسير من طرف مديرية النشـاط االجتمـاعي   

التي أصبح من اختصاصها كغيره من األجهزة، و أصبح عبارة عـن منحـة لمسـاعدة    

  .الشباب في االستفادة من مناصب شغل مؤقتة تدخله إلى عالم الشغل

قبـل   الشغل المنجزة في إطار من برنامج عقـود مـا  يوضح مناصب ) 75(جدول رقم 

   2007الى 1998التشغيل 

  عدد العقود  
  النسبة المئوية  المجموع

 تقنى   جامعي السنة 

1998  85  44 129 2.14 

1999 127 51 178 2.95 
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2000 195 38 233 3.87 

2001 193 131 324 5.38 

2002 62 43 105 1.74 

2003 110 60 170 2.82  
2004 861 808 1669 27.71 

2005 867 417 1284 21.31 

2006 408 449 857 14.23 

2007 598 477 1075 17.85 
 100 6024 2518 3506 المجموع 

 .2012مديرية النشاط االجتماعي والتضامن بسكرة : المصدر

الفترة المالحظ من خالل الجدول أن عدد المستفيدين من برنامج عقود ما قبل التشغيل في 

 315الـى   2001سنة  في حيث وصلت اشهدت تذبذب 2007الى غاية 1998الممتدة من 

  .2004ثم بدأت في االنخفاض إلى غاية  1998مستفيد سنة  129مستفيد بعد أن كان 

بطال على مستوى الواليـة   32539مستفيد من   1669حيث وصل عدد المستفيدين إلى 

من جديـد  ذلـك بسـب     ضشائه ثم عادت لالنخفاهي أعلى نسبة سجلها البرنامج منذ إن

استحداث برامج جديدة من جهة  و بسبب محدودية التخصصات المدمجة في إطارهـا ،  

وعلى الرغم من أهمية هذا البرنامج في التخفيف من البطالة إال انه يظـل عـاجز علـى    

ضـا الن  الكم الهائل من خريجي الجامعات و المعاهد وكونه محـدود الفتـرة أي   باستيعا

البطال من منصب شغل ال يعنى  اكتسابه له بصفة دائمة ألنه سيحال إلى قائمـة   ةاستفاد

البطالين من جديد إذا لم يتم إدماجه ، كما يعانى  هذا البرامج من نقص مساهمة القطـاع  

  .الخاص الذي يمكن أن  يؤدي دورا كبيرا إلي جانب القطاع العام

المنجزة في إطار الشغل المأجور من بداية  يوضح مناصب الشغل )76(جدول رقم 
  .2007البرنامج إلى غاية

  النسبة المئوية عدد المناصب المنجزة  السنة 

  --  15000من أكثر  1998الى 1990

1999 1000 9.22 

2000 900 8.30 

2001 900 8.30 
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2002 1160  10.70 

2003 1160 10.70 

2004 1160 10.70 

2005 1090 10.05 

2006 1640 15.13 

2007 1831 16.89 
 100 10841 المجموع الكلى 

    2012مديرية النشاط االجتماعي والتضامن بسكرة : المصدر

 ) :(ESILبرنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية  - 

يعتبر الشغل المأجور من أول البرامج التي وضعت في مجال إدماج الشباب ضمن 

، وتم االحتفاظ بهذا البرنامج إلى غاية أن صار من 1990أجهزة التشغيل التي بدأت عام 

صالحيات مديرية النشاط االجتماعي لوالية بسكرة التي بدأت بتسيير هذا الجهـاز سـنة   

و بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج على مستوى الوالية منذ إنشائها إلى غايـة  .2007

  .مستفيد في السنة 1660بمعدل  أيشاب  15000إلى  ،1999

مسـتفيد   10841فقد وصل عدد المستفيدين أكثر من  2007إلى غاية  1999أما من سنة 

راجع في عدد المستفيدين وهذا بسبب دخول عقود ما قبل التشغيل حيز التنفيذ تحيث شهد 

  .لفائدة حاملي الشهادات الجامعية و التقنيين الساميين

مج الشغل المأجور على مستوى البلـديات حـول نشـاطات    اغلب مناصب برنا وترتكز

أساسية منها حراسة و صيانة الممتلكات العمومية والعمل اإلداري باإلضافة إلـى بعـض   

  .النشاطات المرتبطة بقطاع األشغال العمومية و الري و الفالحة

  ةلممنوحا وعلى الرغم من النقائص التي يعانى منها هذا البرنامج خاصة من ناحية األجرة

إال انه لعب دورا هاما في مساعدة البلديات التي تعانى من نقص في حركة اليد العاملـة  

  .ونقص اإلمكانيات للبلديات في تلك الفترة
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  :البيضاء الجزائر برنامج - 

من طرف وزارة التشغيل  2005في مارس  وضعيهدف أساسا هذا البرنامج الذي 

إسناد  والتضامن االجتماعي  إلى تحسين بيئة المواطن وإنشاء مناصب عمل من خالل

في  األقدمية المشاريع إلى مقاولين صغار آخذين في الحسبان المستوى العام للتعليم و

  :يلي  البطالة والحالة العائلية ، وتتضمن األشغال ما

  .العمارات ومجاري وخنادق اريفمص وتطهير تنظيف -

 .العامة واألماكن المساحات تطهير -

 .وتكليسها األشجار وغرس الخضراء المساحات وصيانة تهيئة -

 . االنتقائية المزابل ووضع للنفايات التلقائي الجمع تنظيم -

 . والمنزلية الصلبة النفايات جمع -

  : البرنامج خصائص

  . أشهر) 03( بثالثة اإلنجاز مدة تقدر -

  تتجاوز أن على وتقديري كمي بيان حسب انجازها المقرر األشغال تكلفة تقدر  -
 .دج 700.000.00     

 .األكثر على عمال 10 بالورشة العاملين األشخاص عدد يكون أن يجب  -

 .المضمون األدنى الوطني األجر يعادل عامل لكل صافي أجر ضمان  -

  . شهريا عامل لكل دج 3.500.00 بـ يقدر االجتماعي الضمان اشتراكات مبلغ دفع  -

  البيضاء مشاريع الجزائـر من المستفيدة البلديات يوضح) 77(رقم  والجدول

 العمــال عدد المبلـــغ العقود عدد السنة البلديـــة الرقم

  بسكـــرة 01
 80 دج5600.000.00  08 2006

 16 دج1400.000.00 02 2007
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 48 دج4200.000.00 06 2009

 برانيــس 02
 20 دج1400.000.00 02 2006

 24 دج2100.000.00 03 2007

 20 دج1400.000.00 02 2006 طولقــة 03

 20 دج1400.000.00 02 2006 القنطــرة 04

 20 دج1400.000.00 02 2006 الوادي زريبة 05

 جـالل أوالد 06
 20 دج1400.000.00 02 2006

 16 دج1400.000.00 02 2009

 جمـورة 07
 24 دج2100.000.00 03 2007

 08 دج700.000.00 01 2009

 24 دج2100.000.00 03 2007 الفيــض 08

 08 دج700.000.00 01 2007 مشونــش 09

 24 دج2100.000.00 03 2007 الدوســن 10

 08 دج700.000.00 01 2007 ناجــي سيدي خنقة 11

 16 دج1400.000.00 02 2007 مزيرعــة 12

 08 دج700.000.00 01 2008 الحاجــب 13

 08 دج700.000.00 01 208 مليلــي 14

 08 دج700.000.00 01 2008 الشعيبـــة 15

 08 دج700.000.00 01 2009 خالـــد سيدي 16

  .2012مديرية التخطيط و البرمجة بسكرة  :المصدر

  :على مستوي والية بسكرة  البيضاء الجزائر برنامجيوضح ) 78(جدول رقم 
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عدد  البلدیــــة الرقم
 المشاریع

 مالحظــــات طبیعــــة المشـــــــروع

  التنظیف داخل األحیاء السكنیة 01 الدوســــن 01

 2008منجز سنة  نظافة الشوارع والبالوعات 01 الشعیبــــة 02

    أوالد جــالل 03

خنقة سیدي  04
 يناج

وھناك طلبات  2008منجز سنة  تنظیف وتھیئة المساحات الخضراء  01
من مثل  لالستفادةكثیرة للشباب 
 ھذه المشاریع

 لم تستفد البلدیة من ھذه المشاریع / 00 لوطایـــــة 05

للمساحات والمساحات  االعتبار إعادة 01 مزیرعـــــة 06
 1شطر  2008الخضراء برنامج 

  أجرة شھرین فقط اتقاضوالعمال  -

تم تجدید العقد الثاني في دیسمبر  -
ولم یتحقق أي رد على  2009
 الیوم 

 / / 01 مشونـــــش 07

حمایة وتجمیل المحیط بحي القدس سنة  - 04 القنطــــرة 08
2005  

ماي  8و االستقاللتنظیف المحیط بحي  -
  2007سنة 

تنظیف المحیط بحي أول نوفمبر سنة  -
2008 

لم تنطلق بعد  2009عملیة سنة  -
وملفات المقاولین المترشحین على 

  االجتماعيمستوى مدیریة النشاط 

تھیئة وتنظیف المحیط وزبر وغرس  - 01 الفیـــض 09
 األشجار 

نفذ على ثالث مراحل والمرحلة  -
األخیرة انطلقت في 

10/01/2010 

10  

 

  

 جمــــورة

0  

02 

  صرف المیاه القذرة -

 المحیط والسواقي نظافة -

  

 

  الصرف الصحي+ تنظیف المحیط  - 03 برانیـــس 11

 )2006سنة (تنظیف السواقي  -

/ 

 / / 00 لغـــروس 12

تنظیف أحیاء المدینة والمساحات  - 07 بسكــــرة 13
 الخضراء

 المشاریع كلھا انطلقت -

لم تسوى الوضعیة المالیة إلى  - النظافة والتشجیر - 01 الحاجــب 14
 الیوم 
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 / / 00 لیشانــــة 15

 / 2007تنظیف سنة  - 01 شتمھ 

 / / 00 عین الناقـة 17

 / / 00 البسبـــاس 18

 / / 00 رأس المیعـاد 19

 لم تنطلق بعد - نظافة المحیط - 02 طولقـــة 20

 / / 00 بوشقـــرون 21

األحیاء والصرف الصحي سنة نظافة  - 02 سیدي خالــد 22
2008 

 

المساحات الخضراء سنوات + النظافة  - 03 زریبة الـوادي 23
2006 ،2007 ،2008 

 

 / / 00 عین زعطـوط 24

  02 01 سیدي عقبــة  25

 / / 00 عزوز برج بن 26

تنظیف المشاعب وتنظیف المحیط سنة  - 02 لیـــــوة 27
2009 

 

 / / 00 مخادمـة 28

  تنظیف المحیط - 03 وراللأ 29

    فوغالــــة 30

للمساحات الخضراء  االعتبار إعادة 01 ملیلــــي 31
  2008برنامج 

 

لم تستفید البلدیة بأي مشروع من  - 00 أومـــــاش 32
 .ھذا النوع 

   01  الحــــوش 33

  .2012مديرية التخطيط و البرمجة، بسكرة،  :المصدر

الجداول السابقة أن مشاريع الجزائر البيضاء تركزت بنسبة كبيرة في المالحظ من خالل 

 144وصل إلى   يوالية بسكرة سواء من ناحية عدد العقود أو من ناحية عدد العمال الذ



 

443 

 ةـويـة التنمـي السياسـف البطالةرة ـاهظة ـات محاربـآلي :............... السابعالفصــل 

ســنوات أو مــن جانــب المبــالغ المخصصــة إلــى وصــلت  3عامــل خــالل  )1(

الية  ويتركـز فيهـا   منها أنها عاصمة الو ت،وهذا العتبارا )2( دج11200.000.00إلى

          .اغلب السكان بجميع فئاته خاصة فئة الشباب

 الى يومنا هذا فيمـا 1999ويمكن تلخيص أهم انجازات برنامج الجزائر البيضاء منذ سنة 

  :يلي

مشـروع خـاص    48االنجازات التي تم تحقيقها فعال في ارض الميدان تجسدت في  -

  .المساحات الخضراء عبر بلديات الواليةبتنظيف الشوارع الرئيسية و تهيئة 

مشروع والتي تختص بتنظيـف   75أما المشاريع التي هي في طور االنجاز تتمثل في  -

الشوارع الرئيسية و تهيئة المساحات الخضراء أيضا ، فالمالحظ أن هذه المشاريع في 

اصـب  زيادة مستمرة مما يعنى أنها تعمل على التخفيف من البطالة و ذلك بتـوفير من 

  .منصب 1317شغل معتبرة حيث وصل عددها إلى

  :يوضح دور هذه المشاريع في إنقاص البطالة)  79( والجدول رقم 

  2008  2009  2010  2011    
الحصة   

  األولى
الحصة 
  الثانية

الحصة 
  األولى

الحصة 
  الثانية

  الحصة التكميلية

  75  15  10  5  24  15  3  عدد المشاريع
 إنقاص( توظيف 
  )البطالة

21  105  456  35  70  105  525  

  2013-2000 تقرير عن برامج وكالة التنمية االجتماعية، وكالة التنمية االجتماعية بسكرة: المصدر

مشـاريع سـنة   3المالحظ من خالل بيانات الجدول أن عدد المشاريع قد ارتفـع  مـن   

 21بطال بعد أن كـان   561و من خاللها تم توظيف  2009مشروع سنة  39الى 2008

                                                             
  من الجدول الخاص البلديات المستفيدة من مشاريع  48+16+80تم الحصول على العدد من مجموع أعداد العمال  -)1(

  .    الجزائر البيضاء     
  من الجدول  4200.000.00+ 1400.000.00+5600.000.00تم الحصول على العدد من  مجموع المبالغ  - )2(

   الخاص البلديات المستفيدة من مشاريع الجزائر البيضاء      
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التـي ال تتطلـب     البرامج النوع من بطال وهذا يعود إلى إقبال الشباب الكثيف على هذا

  .جهدا و وقتا كبيرا

 :TUP-HIMOبرنامج أشغال المنفعة ذات  كثافة اليد العاملة 

المحرومة النشطة والقادرة على العمل وتخص هذه يهدف هذا البرنامج إلى إدماج الفئات 

يتقاضـى   النشاطات أشغال صيانتها هياكل قاعدية محلية وكذلك نشاطات ثقافية واجتماعية

دج دينار جزائـري ويتمتعـون بالضـمان     3.000.00المستفيدون تعويضا شهريا قيمته 

 .االجتماعي

م الشبكة االجتماعية و قد أطلقت ويعد هذا البرنامج ضمن اإلجراءات الجديدة الخاصة بدع

، حيث أوكل تطبيق هذا البرنامج على المستوى المحلـى   1997المرحلة األولى منه سنة 

إلى مندوبية التشغيل لوالية بسكرة وذلك لحساب وكالة التنمية االجتماعية المكلفة بالبرنامج 

  .على المستوى المركزي 

  :ان في قطاعين هماأما عن النتائج المحققة في تلك المرحلة ك

منصب  1376مشروع تم بموجبها إنشاء  32حيث وصل عدد المشاريع إلى  :قطاع الري

  .شغل

  .منصب شغل 1225مشروع تم بموجبها إنشاء  44 :قطاع األشغال العمومية

حيث شهدت هـذه المرحلـة    2000أما المرحلة الثانية من الجهاز فقد كان بدايتها من سنة

لف القطاعات الحيوية للوالية خاصة الغابات ، الجماعات المحليـة  توسعا كبيرا شمل مخت

باإلضافة إلى الري و األشغال العمومية و قد تم تقسيم مختلف مشاريع هذا البرنامج على 

  .مختلف البلديات التي استفادت منه خاصة من ناحية التنمية المستدامة

فير فرص عمل للشباب البطـالين  لقد لعب هذا البرنامج دورا مهما في عملية إدماج و تو

خاصة الفئة التي ال تتمتع  بأي مؤهالت أو لديها مؤهالت بسيطة ،كما انه عمـل علـى   

انجاز مشاريع معتبرة عادت بالنفع على مستوى والية بسكرة ،وقد تم تحويل هذا الجهـاز  
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  .التي أصبحت تعمل على تسيير هذا الجهاز 2007إلى مديرية النشاط االجتماعي منذ 

 لليد المكثف االستعمال ذات العامة المنفعة أشغال برنامجيوضح توزيع ) 80(جدول رقم 

  :على مستوى البلدياتTUP-HEMO العاملة

عدد  القطـــــــــاع السنة البلدیـة الرقم
 المشاریع

 عدد العمــال المبلــــــــغ

 17 دج1.277.640.00 01 الصحة 2007 شتمھ 01

 بسكـرة 02

 22 دج1.322.100.00 01 الري 2006

 128 دج7.675.200.00 06 الري 2006

 35 دج2.527.065.25 02 أشغال عمومیة  2007

 16 دج1.193.400.00 01 الصحة 2007

عین  03
 الناقـــة

 22 دج1.338.714.00 01 الري 2006

 46 دج2.695.680.00 02 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 17 دج1.443.780.00 01

 37 دج2.647.607.04 02 الري 2007

 18 دج1.347.840.00 01 الصحة 2007

 أوالد جـالل 04

 22 دج1.374.750.00 01 الري 2006

 88 دج5.387.850.00 04 الري 2006

 17 دج1.292.967.00 01 أشغال عمومیة 2007

 18 دج1.287.000.00 01 االصحة 2007

 الفیـــــض 05

 44 دج2.620.800.00 02 الري 2006

 40 دج2.523.690.00 02 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 16 دج1.304.082.00 01

 21 دج1.454.214.00 01 الري 2007

 19 دج1.380.600.00 01 الصحة 2007
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06 
  الحـوش

 

 24 دج1.399.320.00 01 الري 2006

 42 دج2.678.130.00 02 الري 2006

 17 دج1.347.840.00 01 الري 2007

 16 دج1.216.800.00 01 الصحة 2007

 أورالل 07

 23 دج1.371.240.00 01 الري 2006

 22 دج1.275.300.00 01 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 16 دج1.390.545.00 01

 73 دج5.527.268.78 04 الري 2007

 20 دج1.400.000.00 01 الصحة 2007

 مزیرعـة 08

 21 دج1.298.70.00 01 الري 2006

 43 دج2.655.900.00 02 الري 2006

 20 دج1.389.960.00 01 الصحة 2007

 طولقة 09

 44 دج2.727.270.00 02 الري  2006

 42 دج2.958.323.94 02 أشغال عمومیة 2007

 36 دج2.601.989.91 02 الري 2007

 38 دج2.386.800.00 02 الري 2006 سیدي خالـد 10

 الدوسـن 11

 24 دج1.401.075.00 01 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 14 دج1.219.725.00 01

 52 دج3.744.292.50 03 أشغال عمومیة  2007

 القنطـرة 12
 66 دج4.152.915.00 03 الغابات  2006

 20 دج1.188.720.00 01 الري 2006

 لوطایـة 13

 44 دج2.661.750.00 02 الغابات  2006

 23 دج1.371.240.00 01 الري 2006

 42 دج2.520.520.00 02 الري 2006

 21 دج1.499.589.00 01 أشغال عمومیة 2007
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 59 دج4.273.776.00 03 الري 2007

 18 دج1.298.700.00 01 الصحة 2007

عین  14
 زعطـوط

 45 دج2.843.100.00 02 الغابات  2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 13 دج1.222.650.00 01

 20 دج1.490.814.00 01 أشغال عمومیة  2007

 مشونش 15

 65 دج4.182.750.00 03 الغابات  2006

 24 دج1.400.876.10 01 الري 2006

 42 دج2.650.050.00 02 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة 

 12 دج1.009.710.00 01

 18 دج1.250.000.00 01 الصحة 2007

 الحاجـب 16

 67 دج4.077.450.00 03 الغابات  2006

 20 دج1.181.700.00 01 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 13 دج1.259.427.78 01

 38 دج2.693.925.00 02 أشغال عمومیة 2007

 74 دج5.453.500.00 04 الري 2007

زریبة  17
 الـوادي

 23 دج1.372.059.00 01 الري 2006

 40 دج2.530.710.00 02 الري 2006

 20 دج1.416.813.84 01 الري 2007

 18 دج1.298.700.00 01 الصحة 2007

 سیدي عقبة 18

 23 دج1.372.059.00 01 الري 2006

 84 دج5.207.670.00 04 الري 2006

 55 دج4.174.560.00 03 الري 2007

 20 دج1.392.066.00 01 الصحة 2007

 22 دج1.284.660.00 01 الري 2006 شتمـة 19
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 43 دج2.644.200.00 02 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 16 دج1.399.671.00 01

 39 دج2.763.072.00 02 الري 2007

 لیشانـة 20

 43 دج2.515.500.00 02 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 16 دج1.371.066.00 01

 19 دج1.339.065.00 01 أشغال عمومیة 2007

 36 دج2.845.440.00 02 الري 2007

 لیـوة 21

 41 دج2.503.800.00 02 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 17 دج1.486.134.00 01

 17 دج1.282.320.00 01 الصحة 2007

 لغــروس 22

 24 دج1.394.640.00 01 الري 2006

 18 دج1.392.300.00 01 أشغال عمومیة 2007

 20 دج1.459.575.00 01 الري 2007

 جمـورة 23

 23 دج1.349.01.00 01 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 13 دج1.146.600.00 01

 23 دج1.599.975.00 01 أشغال عمومیة 2007

 بوشقـرون 24

 41 دج2.579.850.00 02 الري 2006

 20 دج1.389.375.00 01 أشغال عمومیة 2007

 36 دج2.779.920.00 02 الري 2007

25 

رأس 
  المیعـاد

 

 20 دج1.193.400.00 01 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 16 دج1322.100.00 01

 52 دج3.890.484.00 03 أشغال عمومیة 2007

 20 دج1.193.400.00 01 الري 2006 البسبـاس 26
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الجماعات  2007
 المحلیة

 14 دج1.133.730.00 01

 18 دج1.360.125.00 01 الري 2007

برج بن  27
 عزوز

 41 دج2.527.200.00 02 الري 2006

الجماعات  2007
 المحلیة

 16 دج1.371.240.00 01

 20 دج1.470.000.00 01 الري 2007

 الشعیبة 28
 22 دج1.339.650.00 01 الري 2006

 54 دج4.095.468.00 03 أشغال عمومیة 2007

 أوماش 29
 43 دج2.609.1000.00 02 الري 2006

 20 دج1.394.640.00 01 الصحة 2007

 فوغالة 30
 42 دج2.480.400.00 02 الري 2006

 38 دج2.937.870.00 02 الري 2007

  مديرية النشاط االجتماعي والتضامن بسكرة : المصدر

خنقة سيدي ناجي ، مخادمة ، مليلي ، من أي مشـروع  : لم تستفد كل من البلديات * 

  .من هذا البرنامج 

  مشاريع 3و 11استفادت مختلف البلديات األخرى مابين * 

المنجزة ضمن برنامج أشغال وعدد المناصب  المشاريع عدد يوضح  )81(جدول رقم 

  : 2007الى 1997 خاللTUP-HIMO المنفعة العامة ذات االستعمال المكثف لليد العاملة

 عدد المناصب المنشاة  عدد المشاريع المنجزة  السنة

 2601 76 2000الى 1997

2001 75 1619 

2002 90 2125 

2003 74 1825 

2004 68 1416 

2005 85 1996 

2006 81 1723 

2007 75 1404 
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 14709 624 المجموع الكلى 
  مديرية النشاط االجتماعي والتضامن بسكرة: المصدر

من خالل توفير مناصب شغل مؤقتة على  اجتماعييهدف هذا البرنامج إلى تحقيق إدماج 

كما يهدف أيضا إلى تشـجيع و تنميـة    ،مستوى ورشات صيانة المنشآت القاعدية المحلية

إذ يتعلق األمر في الحقيقة بمرافقة الشباب العاطـل   ،المحلية" المقاولة الصغيرة " مفهوم 

نشاطات مصغرة ذات قيمة  استحداثعن العمل و توجيههم نحو التكفل الذاتي عن طريق 

 .االقتصاديأو  االجتماعيمضافة عالية سواء كان ذلك على المستوى 

يعرف هذا الجهاز إقباال كبيرا من طرف المستفيدين من المشاريع و إهتماما كبيـرا مـن   

الجزائـر  " سمح اإلعتماد على هذا الجهاز بترقية برنـامج   حيث طرف الفاعلين المحليين

من أجل إستحداث مناصب شغل إدماجية و نشاطات جوارية و صـحية لفائـدة   " البيضاء

  . مدننا و أحياءنا

 :CNACو ANSEJ  شاريع في إطار دعم تشغيل الشباببرنامج الم - 

نشأتها الدولة والتي تهدف أكما ذكر سابقا فقد جاء هذا البرنامج تكملة لبرامج التشغيل التي 

إلى تمويل مشاريع الشباب بنسب مئوية تتحمل الدولة الجزء األكبر من هذا التمويل ويـتم  

  :ذلك من خالل 

  .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتمويل المشاريع عن طريق  -

  .تمويل المشاريع عن طريق الصندوق الوطني للتامين عن البطالة -

ومن خالل اإلحصائيات المعدة من طرف الجهازين فالمالحظ استفادة نسبة معتبـرة مـن   

الشباب البطال من خالل تمويل مشاريعهم في مختلف المجاالت خاصة مشاريع الفالحـة  

  .وفير فرص كبيرة  للشغلمما أدى إلى ت

  :الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 

يوضح نشاط الوكالة الوطنية  لدعم تشغيل الشباب على مستوى والية ) 82(جدول رقم 
 :بسكرة 
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الخاص 
  بالسنة 

  مناصب الشغل المحققة  الملفات المقبولة  الملفات المودعة

الخاص 
  بالسنة 

الخاص   اإلجمالي
  بالسنة

التي انطلقت 
  في االنجاز 

الخاص 
  بالسنة 

  اإلجمالي 

2001  262  /  275  44  335  /  

2002  311  /  84  84  190  /  

2003  288  /  279  68  199  /  

2004  943  /  839  63  176  /  

2005  367  3559  318  /  171  1510  

2006  403  3962  300  /  124  1631  

2007  496  4458  413  /  141  1772  

2008  274  4732  271  /  120  1892  

2009  903  5900  464  /  102  1799  

2010  995  6895  654  /  133  1932  

2011  9760  16655  3102  /  308  /  

  .2012 ةالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بسكر: المصدر

أنهـا اسـتقبلت    بسكرةـ بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب البيانات الخاصة ب كشفت

، حيث تحصـل فقـط   لوحدها 2011ملفا تم إيداعه من الشباب البطال خالل سنة  9760

ملف على التأهيل القابل لالستفادة من جهاز دعم الوكالة إلنشاء مؤسسة مصـغرة   3102

أو تدعيم إضافي لمشروع خاص بالشباب العاطل عن العمل، في حين بلغ عدد الملفـات  

جراءات القانونية لحصولها على الدعم ، وقد اإلي ملفا انطلق ف 82ملفا منها  326الممولة 

عدم كفـاءة  وأخرى لقانونية  ألسباب ملفا ألسباب مختلفة منها 657رفضت وكالة لونساج 

طالبي االستفادة من التمويل في المشروع المقترح لالنجاز من الشباب البطال وغيرهـا،  

لسـنوي أن ملفـات الشـباب    وأبرزت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تقريرها ا

الحاصلة على شهادة التأهيل تخص مشاريعها قطاعات الفالحـة بالمرتبـة األولـى ثـم     
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الخدمات، الحرف، النقل، الري، المهن الحرة، الصناعة، األشغال العمومية، مع تسـجيل  

أن تمـويالت   كمـا غياب عدم استفادة أي ملف من شهادة التأهيل متعلقة بمجال الصيانة، 

تمويالت وأما بالنسبة للثنائية بلغـت   307ريع عن طريق اآللية الثالثية وصلت لـ المشا

 102شباب واإلناث بـ  2705تمويال، كما كانت شريحة الذكور اكبر المستفيدين بـ  19

  .فتاة وامرأة 

وحسب بيانات الجدول السابق يتبين  بأن الوكالة تعرف إقباال مرتفعا نسبيا خاصـة فـي   

أي أنهـا ال   1312األخيرة ، في حين أن عدد المؤسسات المنشأة يقدر بـ  الثالث سنوات

من إجمالي الملفات المودعة فقط، حيـث أن هـذه النسـبة لـدى      %14،54تمثل سوى 

ANSEJ  منصـب   308وفيما يتعلق بالمناصب المحققة وصلت إلى  %11،19تقدر بـ

  .2009سنة منصب  102و  2010منصب سنة  133شغل بعد أن كانت قد وفرت 

  .2012حصيلة نشاطات الفرع إلى غاية شهر ماي يوضح ) 83(جدول رقم 

  المجموع  مرحلة التوسع  مرحلة االنجاز  
  خالل   الملفات المودعة

  الشهر
إلــى غايــة 

  نهاية الشهر
  خالل 
  الشهر

ــة  ــى غاي إل
  نهاية الشهر

  خالل 
  الشهر

إلــى غايــة 
  نهاية الشهر

  16621  156  43  00  16578  156  العدد
  49802  457  139  00  49663  457  مناصب الشغل المتوقعة

  2012الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بسكرة،  :المصدر

إلـى   2012تشير حصيلة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى غاية شـهر مـاي   

منصب شغل،أما الحصيلة التـي أخـذت    49802ملف و يتوقع أن يوفر  16621استالم 

ملف  10319من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وصلت إلى شهادة تمويل 

  .منصب شغل ،أي بمعدل ثالث مناصب شغل للمشروع الواحد 28319،و يتوقع أن توفر 

  :المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حيث تقوم هذه المشروعات بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في 

ة و توفيرها للسلع والخدمات بأسعار تكون فـي متنـاول شـرائح    إجمالي القيمة المضاف

من إجمالي الشـركات فـي معظـم      % 90محدودي الدخل فهذه المشروعات تمثل نحو 
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من الناتج المحلى العـالمي   % 46اقتصاديات العالم،كما تساهم هذه المشروعات بحوالي 

 % 85ي تساهم بنحـو  من إجمالي فرص العمل، فه %¨ 80 -%40كما أنها توفر مابين 

  .)1(من إجمالي الناتج المحلي في كل من انجلترا الواليات المتحدة على التوالي  % 51،

من   % 99أما في الدول العربية فان هذا القطاع يحتل مكانة متميزة، حيث تشكل حوالي 

من المؤسسـات   % 90جملة المؤسسات االقتصادية الخاصة غير الزراعية في مصر و 

من إجمـالي المؤسسـات،    % 95العاملة في الكويت، وفي لبنان تشكل أكثر من الخاصة 

من الوظائف وفي اإلمارات تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسـطة   % 90وتساهم بنحو 

  .)2(من القوة العاملة % 62الدولة،وتوظف نحو  المشاريع االقتصادية في من % 94.3نحو

المؤهلة حسب قطاعـات النشـاطات االقتصـادية    يوضح المشاريع ) 84(والجدول رقم 

  .على مستوى بسكرة  2012المختلفة إلى غاية نهاية ماي 

  المجموع  مرحلة التوسع  مرحلة االنجاز  
عدد الملفـات المودعـة   

  على أساس قطاع النشاط
  خالل 
  الشهر

إلــى غايــة 
  نهاية الشهر

  خالل 
  الشهر

ــة  ــى غاي إل
  نهاية الشهر

إلى غاية 
نهايــة  

  الشهر

ــبة  النســ
  المئوية

 22.7663  3784  06 00  3778  34  الخدمات
 10.4747  1741  03 00  1738  27  الحرف

 12.6286  2099  10 00  2089  00  النقل
 39.9975  6648  00 00  6648  86  الفالحة

 0.78214  130  00 00  130  00  الري
 0.75206  125  06 00  119  01  المهن الحرة

 3.25491  541  01 00  540  06  الصناعة
 0.86035  143  00 00  143  00  الصيانة

 8.48324  1410  17 00  1393  02  األشغال العمومية
 100  16621  43  00  16578  156  المجموع

  .2012مديرية التخطيط و البرمجة بسكرة : المصدر

                                                             
  في الدول العربية، مجلة     المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل: حسين عبد المطلب األسرج  -)1(

  .47، ص 08/2010الباحث،      
 .75، ص 2006، الكويت، يونيو 2005المؤسسة العربية لضمان االستثمار ، تقرير االستثمار في الدول العربية،  -) 2(
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أي حوالي نصف  % 39.99الفالحة لوحده يمثل قطاع  كون الوالية ذات طابع فالحي فإن

على  % 12.62و  22.76 % بنسبة و النقل اإلجمالي للوالية متبوعا بقطاع الخدمات  العدد

فيتطلـب  ،  3.25%أما قطاع الصـناعة   10.47%التوالي ثم البناء واألشغال العمومية بـ 

العمل أكثر حتى يصل إلى الحد المطلوب للوالية إذا أخذنا بعين االعتبار المواد األوليـة  

كما أن التركيز على القطاع الفالحي يعمل على تطور هذا القطـاع   يةالتي تتوفر في الوال

وذلك من خالل إدخال تقنيات حديثة ومتطورة كما أن هذا القطاع يتطلب عمالـة كثيفـة   

  .ورأسمال وفير

غير أن أهم العراقيل  التي تواجه هذا الجهاز اإلجراءات التقنية واإلدارية من اجل إنشاء 

تم فيها دراسة المشروع بين تمؤسسة صغيرة أو متوسطة باإلضافة إلى طول الفترة التي 

  .شهرا وتنتهي عادة برفض البنوك ألغلب المشاريع 08-18

  :عن البطالةلتامين الصندوق الوطني ل - 

  الصندوق الوطني للتامين على البطالة يوضح نسبة المستفيدين من  )85( جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2012مديرية البرمجة و التخطيط بسكرة  :المصدر

من خالل الجدول نالحظ أن عدد مناصب الشغل المنجزة في إطار الصـندوق الـوطني   

  الصندوق الوطني للتامين على   السنوات
  البطالة المناصب المنشأة

  النسبة المئوية

2001 582 18.78 
2002 48 1.55 
2003 30 0.97 
2004 32 1.03 
2005 14 0.45 
2006 14 0.45 
2007 105 3.39 
2008 144 4.65 
2009 144 4.65 
2010 1007 32.49 
2011 979 31.59 
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وصـل عـدد المسـتفيدين إلـى          2002للتامين عن البطالة كان قويا في البداية ففي سنة

مستفيد وهذا اإلقبال على الصندوق جاء فى فترة مست البطالة فئة جديدة وهى فئـة  582

اين وصل عدد المستفيدين إلى 2010الذين فقدوا وظائفهم ،ثم بدا العدد في االنخفاض حتى 

 30اعتماد إجراءات جديدة سمحت للشباب البالغ من العمـر   بوذلك بسبمستفيد  1007

سنة باالستفادة من هذا الجهاز و الذي يحتـوي مجموعـة مـن التسـهيالت و      50إلى 

  ماليـين دج  5ماليين دج عوضا عن  10االمتيازات خاصة سقف التمويل و المقدر بـ 

عاملين الذين يملكون نشاطا من سلع و خدمات للمت  وكذا إمكانية توسعة القدرات اإلنتاجية

  .مسبقا

  :الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - 

  يوضح نسبة المستفيدين من القرض المصغر ) 86(جدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  .الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: المصدر

  تشمل التمويل الثالثي و الثنائي للمشاريع المقدمة

  :يوضح تمويل القرض المصغر لشراء المواد األولية) 87(الجدول رقم 

    

  النسبة المئوية  القرض المصغر  السنوات
2001 28 0.45 

2002 62 1.01 

2003 5 0.08 

2004 5 0.08 

2005 315 5.11 

2006   290 4.70 

2007 565 9.16 

2008 1028 16.67 

2009 480 7.78 

2010 914 14.82 

2011 2475 40.13 
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 7902 عدد الملفات المودعة 

 7073 عدد الملفات المؤهلة

 794 عدد الملفات المرفوضة

 35 عدد الملفات المنازل عنها

 6173 عدد الملفات الممولة من طرف الوكالة 

  مديرية النشاط االجتماعي والتضامن: المصدر

  :يوضح تمويل القرض المصغر حسب القطاعات المختلفة )88(الجدول رقم 

  

  مديرية النشاط االجتماعي والتضامن: المصدر

  :) الباعث.الوكالة.بنك( يوضح التمويل الثالثي للمشاريع  )89(الجدول رقم 

 1543 عدد الملفات المودعة 
 618 عدد الملفات المؤهلة

 623 عدد الملفات المرفوضة
 72 عدد الملفات المنازل عنها

 383 عدد الملفات المودعة لدى البنوك  
 215 عدد الملفات الحاصلة على الموافقة البنكية 

 23 عدد الملفات الحاصلة على الرفض   البنكي 
 145 الدراسة لدى البنوكعدد الملفات قيد 

 89 عدد الملفات الممولة من طرف الوكالة 
 75 عدد المشاريع المنطلقة 

  2013  ،بسكرة مديرية النشاط االجتماعي والتضامن: المصدر

من خالل الجداول الخاصة بالقرض المصغر نالحظ استفادة عدد كبير من الشباب من 

 62مستفيد إلى  28تمويل مشاريعهم في مختلف المجاالت حيث ارتفع عدد المستفيدين من 

حيث وصل عددهم إلى  2005ليبدأ في االنخفاض الحاد حتى  2002و  2001بين 

 الممول  المؤهل  حسب قطاع النشاط
 301 369 الفالحة
 524 634 العمومية  األشغال

 2478 2684 الخدمات 
 2870 3386 الصناعات التقليدية و الحرف 

 6173 7073 المجموع 
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لتزايد في عدد المستفيدين عائد إلى التسهيالت التي وهذا ا2011مستفيد في    2475مستفيد و315

تقدمها الوكالة للشباب خاصة ذوى التاهيالت البسيطة كالخياطة والطبخ وغيرها والتي ال تتطلب 

  .رأسمال كبير كما أنها تمس فئات متنوعة حتى المساجين لديهم الحق في االستفادة من برامج الوكالة 

  :)المؤقت مج التشغيلبرا(ردعم ترقية الشغل المأجو

شخص من 1794تشغيل  2011حيث تم من خالل جهاز إدماج النشاط االجتماعي سنة  -

  .وجهوا إلى الهيئات المستخدمة العمومية  894المطاعم المدرسية  لتدعيم 908بينهم 

يوضح توزيع المناصب و عدد المسجلين ببرنامج اإلدماج النشاطات  )90(والجدول رقم 

  :DAISاالجتماعية 

  )إناثفئة (عدد المسجلین  الحصة الموزعة  الحصة الممنوحة   عدد المسجلین االجمالى  السنة

2008 10725 2035 1579 4125 

2009 873 2163 1630 502 

2010 2816 1601 1601 1405 

2011 2800 1900 1480 1123 

  مديرية النشاط االجتماعي والتضامن: المصدر

 2011منصـب حصـة   974حاملي الشهادات من مجموع من  695كما تم تنصيب  -

  .منصب جاري توزيعها وفقا لطلبات المؤسسات المستخدمة 279ويبقى 

يوضح توزيع المناصب و عدد المسجلين ببرنامج منحة حاملي  )91(جدول رقم 

  :PIDلشهادات ا

الحصـــة  المبالغ الممنوحة  المبالغ المستهلكة
 الموزعة 

الحصـــة 
 الممنوحة 

ــدد  عــ
 المسجلين 

 السنة 

 / / 662 993 9923 2008 

 /  / 608 622 1139 2009 

88.625.401.72 62.274.000.00 999 999 2025 2010 

قيد التنصيب  95.683.680.00 36.476.835.47
/279 

974 1564 2011 
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 المجموع  14008 3614 2265 /  125.102.237.19

  بسكرة 2012عن الوكالة الوالئية لتشغيل  تقرير : المصدر

  :يوضح توزيع الحصة حسب القطاعات )92(جدول رقم 

  المجموع  الخاص  العام االقتصادي  اإلداري  القطاع

  ج  ت  ت  ج  ت  ج  ت  ج  الحصة

2011  644 140 70 15 70 15 804 170 
 88 607 6 20 1 2 81 585  التنصبات

  والتضامنمديرية النشاط االجتماعي : المصدر

  : DAIPجهاز المساعدة على اإلدماج المهني  - 6

ويعتبر من أهم البرامج المطبقة حاليا كما ذكرنا سابقا ،موجه إلدماج الشباب المتحصـلين  

  .على شهادات جامعية أو تكوينية أو بدون مستوى الذين يدخلون السوق ألول مرة

  : ويهدف إلى

  .العمل المبتدئينتشجيع اإلدماج المهني للشباب طالبي  -

تشجيع كافة أشكال النشاط و التدابير األخرى الرامية إلى ترقية التشغيل خاصة عبـر   -

زيادة على الفرصة التي يمنحها إيـاهم برنـامج   ، برامج التكوين، التشغيل، والتوظيف

اإلدماج المهني في اكتساب تجربة تساعدهم على اإلدماج النهائي لدى أصحاب العمل 

  .الهيئات العمومية والخاصةو تشمل كل 

و تتكفل مديرية التشغيل باألجور األساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية االجتماعية طيلة 

صاحب العمـل و   و يعتبر عقد اإلدماج المهني التزام ثالثي بين، مدة عقد اإلدماج المهني

  .المترشح و مديرية التشغيل

اإلدماج المهني فانه يتقدم للتسـجيل لـدى   وحتى يكون المرشح مؤهال لالستفادة من عقد 

مكاتب الوكاالت المحلية للتشغيل لوالية بسكرة التي تقوم بتوجيههم إلى اإلدارات العمومية 

  .لى القطاع االقتصادي حسب االختصاصأو إ

ويبرز أكثر نجاح البرنامج من خالل النتائج التي حققها حيث استفادت الوالية منذ إنشـاء  
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منصب شـغل   28964من توفير  31/12/2011إلى غاية  2008جوان  هذا الجهاز في

لفائدة شباب الوالية ، كما أن األهداف المسطرة بالنسبة إلى الخمس سنوات القادمة ستسمح 

  .بإدماج اكبر عدد ممكن من البطالين خاصة في المجال االقتصادي

  :عقود العمل المدعمة

يترتب عن توظيف الشباب المستفيدين من عقود اإلدماج لدى المؤسسـات العموميـة و   

  .كما ذكر ذلك سابقا.CTAالخاصة مساهمة الدولة في األجور في إطار عمل مدعم 

المساعدة على اإلدماج  يوضح التنصيبات المحققة ضمن جهاز )93(والجدول رقم 

  31/12/2008إلى غاية  01/06/2008من المهني 

  القطـاع                     

  نـوع العقـد

  القطاع االقتصادي  القطاع اإلداري

  العمومي

القطاع االقتصادي 
  الخاص

  المجموع

  CID 4305  107  340  4752عقود إدماج حاملي الشهادات 

  CIP 1171  74  163  1408عقود اإلدماج المهني 

  182  182  00  00  حرف CFIعقود تكوين و إدماج 

  1106  00  47  1059  ورشات CFIعقود تكوين و إدماج 

  CTA 00  00  00  00عقود العمل المدعم 

  7448  685  228  6535  المجموع

  31/12/2009إلى غاية  01/01/2009من 

  القطـاع                     

  نـوع العقـد

  القطاع االقتصادي  القطاع اإلداري

  العمومي

القطاع االقتصادي 
  الخاص

  المجموع

  CID 15  313  802  1130عقود إدماج حاملي الشهادات 

  CIP 00  124  490  614عقود اإلدماج المهني 

  71  71  00  00  حرف CFIعقود تكوين و إدماج 
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  813  00  02  811  ورشات CFIعقود تكوين و إدماج 

  CTA 00  36  06  42عقود العمل المدعم 

  2670  1369  475  826  المجموع

  31/12/2010إلى غاية  01/01/2010من 

  القطـاع                     

  نـوع العقـد

  القطاع االقتصادي  القطاع اإلداري

  العمومي

القطاع االقتصادي 
  الخاص

  المجموع

  CID 2660  214  642  3516عقود إدماج حاملي الشهادات 

  CIP 810  122  397  1329عقود اإلدماج المهني 

  67  67  00  00  حرف CFIعقود تكوين و إدماج 

  944  00  00  944  ورشات CFIعقود تكوين و إدماج 

  CTA 00  41  126  167عقود العمل المدعم 

  6023  1232  377  4414  المجموع

  31/12/2011إلى غاية  01/01/2011من 

  القطـاع                     

  نـوع العقـد

  القطاع االقتصادي  القطاع اإلداري

  العمومي

القطاع االقتصادي 
  الخاص

  المجموع

  CID 5488  172  560  6220عقود إدماج حاملي الشهادات 

  CIP 2976  120  382  3478عقود اإلدماج المهني 

  142  142  00  00  حرف CFIعقود تكوين و إدماج 

  2548  00  00  2548  ورشات CFIعقود تكوين و إدماج 

  CTA 00  130  305  435عقود العمل المدعم 

  12823  1389  422  11012  المجموع

  28964: المجموع الكلي

  31/12/2012إلى غاية  01/01/2012من 
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  القطـاع                     

  نـوع العقـد

  القطاع االقتصادي  القطاع اإلداري

  العمومي

القطاع االقتصادي 
  الخاص

  المجموع

  CID 329  19  82  430عقود إدماج حاملي الشهادات 

  CIP 115  09  47  171عقود اإلدماج المهني 

  26  26  00  00  حرف CFIعقود تكوين و إدماج 

  88  00  00  88  ورشات CFIعقود تكوين و إدماج 

  CTA 00  14  43  57عقود العمل المدعم 

  715  155  28  532  المجموع

  31/12/2012إلى غاية  01/01/2009من 

  القطـاع                     

  نـوع العقـد

  القطاع االقتصادي  القطاع اإلداري

  العمومي

القطاع االقتصادي 
  الخاص

  المجموع

  CID 12797  825  2426  16048عقود إدماج حاملي الشهادات 

  CIP 5072  449  1479  7000عقود اإلدماج المهني 

  488  488  00  00  حرف CFIعقود تكوين و إدماج 

  5499  00  49  5450  ورشات CFIعقود تكوين و إدماج 

  CTA 00  221  480  701عقود العمل المدعم 

  29736  4873  1544  23319  المجموع

 29736:المجموع الكلى

 .2012الى غاية  1962ية بسكرة منذ بسكرة ،تقرير حول انجازات قطاع التشغيل لوال ةمديرية التشغيل لوالي :المصدر

  :ل ـة للتشغيـة الوالئيـالوكال

المؤرخ  50 – 02رقم  التنفيذيمديرية التشغيل الوالئية بمقتضى المرسوم  أنشئت

  م ـيحدد القواعد الخاصة بتنظي 2002يناير لسنة  21الموافق  1422ذي القعدة عام  7في 
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و يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التشغيل في  مصالح التشغيل في الوالية

الوالية، و تجمع مصالح التشغيل في الوالية ضمن مديرية التشغيل و تشكل من مصـالح  

في مكاتب و تقوم مديرية التشغيل في الوالية بتطوير جميع التدابر الراميـة إلـى    مهيكلة

و بهذه الصفة تكلف مديرية التشغيل  التنفيذتشجيع التشغيل و ترقيته و بعثه و تضعها حيز 

  :بالمهام التالية

  : في مجال ترقية التشغيل -أ

 تنظيم تنفيذ برامج التشغيل و تنشيطها و مراقبتها -

تنفيذ سياسة ترقية التشغيل على المستوى المحلٌي و مساعدة الجماعات المحلٌيـة فـي    -

  .إنجاز برامجها الهادفة إلى تنمية إمكانات التشغيل بها

دراسة جميع كيفيات تطوير سياسات ترقية التشغيل البديلة و المالئمـة لخصوصـيات    -

  .الوالية

  .زيزهاتقييم برامج ترقية التشغيل و إثرائها و تع -

مختلف برامج ترقية التشغيل التي يبادر بها القطاع و القيـام   تنفيذالتقييم المنتظم لحالة  -

  .بتكييفها الضروري االقتضاءعند 

  . تطوير هندسة التشغيل ووضع بنوك معطيات محلٌية تسـاعد علـى تنميـة التشـغيل     -

 و، أالخاصة بترقية التشغيلالقيام بأي تحقيق أو دراسة ضرورية لتنمية البرامج البديلة  -

  .تكليف من يقوم بذلك

 الدولـة دراسة أو اقتراح التدابير الرامية إلى تقليص كلفة التشغيل و توجيه مساعدات  -

  .نحو توسيع فرص التشغيل

تدعيم نشاط الحركة الجمعوية و الحرص على انسجامه في إطار ترقيـة التشـغيل و    -

  .مكافحة البطالة
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  :في مجال تنظيم التشغيل  -ب

تشجيع تنمية التشغيل عن طريق أعمال و اقتراح تدابير تسمح بتقريب العـرض مـن    -

  .مع الشركاء المعنيين باالتصالالطلب في مجال التشغيل 

مع المؤسسات المعنية في تعزيز التوافق بين السياسات العموميـة   باالتصالالمساهمة  -

  .وينالخاصة بالتشغيل و بالتك

  .لمبادرات تنمية التشغيل المحلية االستشارةوضع آليات المساعدة التقنية و  -

  .معرفة توجهات التشغيل على المستوى المحلٌي و تحديد القطاعات التي قد توفٌره -

جمع كل المعطيات اإلحصائية الخاصة بسوق العمل واستغاللها وتحليلها، وبهذه الصفة  -

ي الوالية من جميع المؤسسات والمتدخلين في مجال التشغيل، كل تجمع مديرية التشغيل ف

  .المعلومات الضرورية ألداء مهامها

  :في مجال المحافظة على التشغيل و حركة اليد العاملة  -ـج

  .السهر على تطبيق األحكام التشريعية و التنظيمية المتعلٌقة بالمحافظة على التشغيل -

  .الهادفة إلى المحافظة على التشغيل و تشجيعهاالحثُ على جميع المبادرات  -

تأطير التحرك الجغرافي و المهني لليد العاملة و متابعته و تشجيع التعويض ما بين  -

الواليات و ما بين القطاعات في نشاطات التوظيف قصد رفع مستوى تحقيق عروض 

  .التشغيل إلى أقصى حد

ظيم في مجال توظيف األجانب و إعداد السهر على احترام و تطبيق التشريع و التن -

  .و حصائل دورية مرتبطة بها بطاقات

باإلضافة إلى المهام المذكورة، تكلٌف مديرية التشغيل في الوالية بمتابعة نشاطات قطاع 

بالقطاع و  المتعلقةعلى المستوى المحلٌي، و جمع المعلومات  االجتماعيالعمل و الضمان 
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تضم مديرية  يق التوجيهات الواردة من اإلدارة المركزيةمركزتها و السهر على تطب

  :مصالح ما يأتي)  5(التشغيل في الوالية المنظمة في خمس

  .مصلحة تنظيم التشغيل و تسيير سوق العمل -

  . و التقييم و التلخيص اإلحصائياتمصلحة  -

  . العامة و الميزانية اإلدارةمصلحة  -

حيث تشرف مديرية التشغيل الوالئية :مصلحة ترقية التشغيل و اإلدماج المهني  -

  . DAIPجهاز المساعدة  تنفيذعلى 

الوكالة الجهوية للتشغيل الوسيط الذي انشاته الدولة بين الشباب طالب العمـل   ومنه تعتبر

فـدورها  وبين المؤسسات االقتصادية و الخاصة الموجودة في الساحة االقتصادية للدولة 

يتجلى في مجال تنظيم سوق العمل إذ تقوم بمهام تسـجيل طـالبي العمـل و إعالمهـم     

وتوجيههم و تنصيبهم ، كذلك تقوم  بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة و 

جمعها و استقبال عروض العمل من طرف مختلف المؤسسات االقتصـادية و الخاصـة   

تنفيذ و تنظيم البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها  باإلضافة إلى أنها شريك أساسي في

الدولة و الجماعات المحلية باإلضافة إلى أنها شريك أساسي في تنفيذ و تنظـيم البـرامج   

بالتشغيل التي تقررها الدولة و الجماعات المحلية و كل مؤسسة معنية و إعالمها الخاصة 

تحديد تطور سوق العمل بالنسـبة لعـدد   بتسيير البرامج المذكورة و تعد عامال مهما في 

البطالين و اليد العاملة في إطار عدد المناصب المحققة مما ينتج عنه التحكم الجيـد فـي   

سوق العمل وقد شهدت السنوات السابقة عدد كبير من المناصب المحققـة خاصـة فـي    

  .المجال االقتصادي

يوضح إحصائيات الوكالة الوالئية للتشغيل علـى مسـتوى واليـة     )94(والجدول رقم 

  :بسكرة 

  النسبة المئویة  مناصب الشغل المحققة  السنة
1984 838   2.96 
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1985 1878 6.64  
1988 1033 3.65 

1989 727 2.57 
1990 718 2.54 

1991 343 1.21 

1992 406 1.44 
1993 1669 5.90 

1994 1853 6.55 

2008 4327 15.30 
2009 4801 16.98 

2010 4427 15.66 

2011 5256 18.59 
 100  28276  المجموع

  .2012الوكالة الوالئية للتشغيل على مستوى والية بسكرة  :المصدر

  . السنوات الغير مذكورة ال تتوفر لدى الوكالة المعلومات الكافية عنها: مالحظة

المالحظ من خالل بيانات الجدول أن مناصب الشغل المحققة فى زيادة مستمرة عدا الفترة 

وهى فترة األزمة التي مرت بها الجزائر والذي انعكس بطبيعة  1992الى غاية 1988من 

الحال على جميع القطاعات منها قطاع التشغيل الذي تأثر بالوضع غير انه بعـد تطبيـق   

كانت شكلية تحسن الوضع تـدريجيا إلـى أن وصـل إلـى      جملة من اإلصالحات و إن

  .بالمائة 18.59بنسبة  2011منصب شغل خالل سنة 5256

 :  إنشاءفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل تم مؤخرا و

   ):على المستوى الوطني ( للجنة الوطنية 

 2010مارس  29الموافق ل  1431عام  2ربيع  101-10حسب المرسوم التنفيذي رقم 

وهي جهاز استشاري للتشاور و التقييم حول كل المسائل . و ذلك لترقية التشغيل و تنظيمه

ال سيما  و التوصيات، االقتراحاتاآلراء و  بإبداءو تكلف بهذه الصفة . المرتبطة بالتشغيل
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 :في مجال

  .المخططات و البرامج المتعلقة بترقية التشغيل و المحافظة عليه األعمال و -

متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل و محاربة البطالة  -

  ,بالعالقة مع القطاعات المعنية

  .ضبط سوق العمل ،السيما تطوير التأهيالت و المعادلة بين التكوين و التشغيل -

  .إعداد قائمة المهن و الحرف أو التأهيالت و تحليل تطورها -

  .تنمية التآزر الضروري بين مختلف القطاعات المعنية بترقية التشغيل -

  .تقييم البرامج القطاعية الرامية إلى ترقية التشغيل -

  .تحديد معايير تطور سوق العمل -

عي حول تنفيذ مختلف محـاور  الدراسات و التقييم الدوري على المستوى الكمي و النو -

  .مخطط العمل لترقية التشغيل و محاربة البطالة

  .تطوير نظام جمع المعلومة اإلحصائية حول التشغيل و البطالة -

  .الدراسات و التحاليل المتعلقة بظاهرة العمل غير المنظم -

  .توحيد مفاهيم سوق العمل و تقييم إحداث مناصب الشغل -

  .و القطاعية لليد العاملة و تقييمها ماليةجاإلتحليل الحصائل  -

  وتكلف هذه اللجنة بما :  لجنة الوالئية التي يرأسها الواليا - 2

  .تنفيذ التوجيهات و القرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية -
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  .متابعة تنفيذ البرامج و األعمال التي تدخل في إطار ترقية التشغيل -

  .البرامج العمومية لترقية التشغيل اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين -

  .تطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع األخذ في الحسبان خصوصيات الوالية -

 .المرتبطة بالتشغيل اإلحصائياتجمع المعلومات و -

  :تتشكل اللجنة الوالئية التي يرأسها الوالي أو ممثله مما يأتي

  .الوالي أو ممثله رئيسا -

   .الوالئي للعمل عضواالمفتش  -

   .رئيس الوكالة الوالئية للتشغيل عضوا -

   .مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عضوا -

   .مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة عضوا -

   .عضوا/ مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -

   .عضوا/ االستثمارمدير الوكالة الوطنية لتطوير  -

   .المحلية عضوا اإلدارةمدير  -

   .مدير الضرائب عضوا -

   .مدير الصناعة و المناجم عضوا -

   .عضوا/ مدير البيئة -

   .مدير الفالحة عضوا -

   .العمومية عضوا األشغالمدير  -
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   .عضوا/ مدير المؤسسات المتوسطة و الصناعات التقليدية -

   .عضوا /رئيس الجامعة أو ممثله  -

  .الوالئية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته للجنةيمكن 

  .تتولى مصالح مديرية التشغيل للوالية أمانة اللجنة الوالئية

  .سنوات 4يعين أعضاء اللجنة الوالئية بقرار من الوالي لمدة  -

األشكال نفسـها   في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوالئية يتم استخالفه حسب

  .للمدة المتبقية من العهدة

  .أشهر باستدعاء من رئيسها 3تجتمع اللجنة الوالئية في دورة عادية كل 

  .و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها

يوما قبل تاريخ  15يحدد الرئيس جدول أعمال االجتماعات و يرسله إلى أعضاء اللجنة 

  .أيام 8قليص هذا األجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى و يمكن ت. االجتماعات

بحضور نصف أعضائها،وإذا لم يكتمل النصاب  إالال تصح اجتماعات اللجنة الوالئية 

 األولأيام التي تلي تاريخ االجتماع  8تستدعى اللجنة الوالئية لالجتماع مرة ثانية في أجل 

  .و يصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين

فيفـري  23تطبيـق سياسـة التشغيـل، و خاصـة اجتمـاع الوزارة يـوم  إطارفـي 

  :تقرر عنه 2011

إبقاء المستفيدين من جهاز المساعدة على اإلدماج المهني بالقطاع اإلداري في مناصب  - 

 CIPو عقود إدماج مهني  CIDعملهم، و ذلك كل من برنامج عقد إدماج حاملي الشهادات 

، الذين ستنتهي مدة إدماجهم في مناصب عملهم، و ذلك في انتظار صدور المرسوم 

أفريل  19المؤرخ في  126-08رسوم التنفيذي رقم التنفيذي الذي يعدل و يتمم الم
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2008 .  

  .و قد تم تبليغ كل المؤسسات المعنية بذلك على مستوى الوالية

إن هذه البرامج التي يسهر قطاع التشغيل على انجازها ومتابعتها لها تأثير كبير في 

  .امتصاص البطالة وتحسين المستوى المعيشي ألفراد المجتمع 

يحقق تنشيطا لالقتصاد  ،فاالقتصاد ماهو إال دورة مالية ،كما أن للشباب فتوظيف الشباب 

من القدرات و اإلمكانات ما يساهم في تنمية االقتصاد الوطني ،ومن دون توظيف هذا الكم 

  .الهائل من الشباب تتأثر عجلة االقتصاد سلبا

تنصيب مختلف و على مستوى مديرية التشغيل في والية بسكرة تمكنت هذه المديرية من 

فيما يخص القطاع اإلداري و االقتصادي العمومي و  تفئات الشباب في كل المديريا

  .الخاص وهم في حالة نشاط إلى غاية اليوم

مثاال  لبعض هذه القطاعات التي تعتبر ذات أهمية و   )95(رقم الجدول وتحصلنا على 

  .التي أخذت النصيب األكبر في عدد التنصيبات المحققة في جهاز المساعدة على اإلدماج

  النسبة المئویة المجموع  CIPفئة  CIDفئة  القطاع 

 67.30 6668 2224 4444 قطاع التربیة 

  18.70  1853 600 1253 المحلیة  اإلدارةقطاع 

 10.03 994 418 576 قطاع الصحة 

 3.97 393 150 243 قطاع الشبیبة و الریاضة 

 100  9908  3392  6516  المجموع

  2012.مديرية التشغيل، بسكرة: المصدر

يتضمن نسبة من عدد المستفيدين من الشباب بدون مؤهل في  )96(و الجدول رقم 

  :برنامج المساعدة على اإلدماج المهني
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  النسبة المئویة CFIفئة  ة ـــالمديري

 33.71 960 مديرية البيئة 

 22.09 629 العمومية  األشغالمديرية 

 20.22 576 محافظة الغابات 

  12.39 353 مديرية السياحة 

 10.18 290 مديرية السكن و التجهيزات العمومية 

 1.19 34 مديرية الثقافة 

 0.21 6 مديرية التعمير و البناء 

 100  2848  المجموع

  .2012مديرية التشغيل، بسكرة،: المصدر

إن عمل أجهزة التشغيل على المستوى المحلى منذ انطالقتها كانت في الظـاهر ايجابيـة   

نتيجة توفيرها لمناصب شغل عديدة للعديد من الفئات الشبانية  سواء منها فئة الجـامعيين  

  .أو المهنيين   أو الفئة التي ال يتوفر لديها أي مؤهل

ف السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب في الجزائر على تدعيم تنميـة  تهد في األخيرو 

المبادرات المقاوالتية عند الشباب، وفي إطار هذا المسعى تم اعتماد مخطط عمل لترقيـة  

، تسـليط  فى هذا الجزء مـن البحـث  ، وقد حاولنا 2008التشغيل ومحاربة البطالة سنة 

محاربة البطالة مـن خـالل    من اجل  و التدابير الموضوعة سياسات الضوء على دور 

و  بالتركيز على السنوات العشر األخيـرة  نتائج نشاطها  على مختلف البرامج والوقوف 

   .إسقاط الدراسة على مستوى والية بسكرة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج اخلاصة بالفرضية األوىل  - 

  النتائج اخلاصة بالفرضية الثانية - 
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إن االنعكاسات االجتماعية للسياسة التنموية التي اتبعتها الجزائر في السنوات األخيرة من 

اإلصالح  تشكل موضع جدل بين االقتصاديين محليا و دوليا ، فرغم تحسن خالل برامج 

بعض المؤشرات  على مستوى االقتصاد الكلى و تحسن معدل النمو مقارنـة بالسـنوات   

لم تصل إلى المستوى المطلوب إذا قيست بالوضعية االجتماعيـة مـن    هاالسابقة غير ان

الفوارق االجتماعية وتراجـع المسـتوى    خالل تزايد عدد البطالين زيادة الفقر وتضاعف

نحاول إثباته أو نفيه من خـالل اإلجابـة علـى فرضـيات      الصحي و التعليمي  وهذا ما

  : الدراسة 

  :يالفرضية األولـالنتائج الخاصة ب -

 :س السياسات التنموية على ظاهرة الفقر في الجزائراانعك - 

 الظروف على مباشرا تأثيرا الجزائري االقتصاد شهدها التي الهيكلي التعديل سياسة أثرت

األمر الـذي حـتم علـى     الفقر مظاهر من العديد وأدت إلى ظهور للمواطنين، االجتماعية

 التي وصالحياتها مهامها ضمن الفقر العدالة ويدخل تحقيق في حاسما دورا تؤدي الدولة أن 

 بين الربح يقسم أن لب للسكان، المعيشيالمستوى  من األدنى الحد ضمان فقط عليها يجب ال

 ودفع المجتمع في الدنيا للفئات  المادي االستقالل على حفاظا عادلة بصفة والفقراء األغنياء

  .للفقراء االجتماعية العامة التكاليف من معقوال نصيبا

قتصادي نحو العمليات و المشاريع الحيث وجه جزء هام من برنامج دعم اإلنعاش ا

اإلطار المعيشي للسكان و دعم التنمية المحلية و تنميـة المـوارد   التي تهدف إلى تحسين 

  .البشرية

و هـذا   تحسنا طفيفا من خالل تراجع معدالته، 2004_2000و بالفعل شهدت فترة 

، تم بفضل مختلف الجهـود  2004كد خالل سنة أو ت 2000في سنةظ التراجع الذي لوح

  :من خاللو يبدو ذلك جل محاربة هذه الظاهرة أ منالتي بذلتها الدولة 

انخفضت نسبة الفقر من خالل توجيه  قتصاديالبرنامج دعم اإلنعاش اتطبيق  في إطار -

نحو العمليات " إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج  من" %  38.8"جزء هام من البرنامج 

ربة التي تساهم في محاوو المشاريع الخاصة بدعم التنمية المحلية و تنمية الموارد البشرية 
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  .هذه الظاهرة بمختلف أشكالها

  "2005-2001"إعداد و تنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر على المـدى المتوسـط   -

ستجابة الحاجات األساسية للفئات المحرومة من جاءت  لإلبرامج وطنية  ت من خمسةتكون

  .الصحةالسكان و المتصلة بالقرض المصغر الفالحة، السكن، التكوين المهني ، 

إن دراسة ظاهرة الفقر على المستوى الوطني و اخذ والية بسكرة نموذجا للدراسة يتطلب 

رسم خريطة دقيقة للفقر تتضمن توزيعه و مظاهره و أثاره على السكان ، باإلضافة إلـى  

صعوبات الحصول على الخدمات األساسية و تحديد خصوصيات كل منطقة فاتخاذ هـذه  

ساعد على محاربة بؤر الفقر و التخفيف من معاناة الفقراء ومن الخطوات و اإلجراءات ي

أهم البرامج التي حاولت إعداد خريطة للفقر على مستوى والية بسكرة برنـامج الخاليـا   

تحديد األماكن و األشخاص الفقيـرة  الجوارية التي وكلت لها مهمة اكتشاف بؤر الفقر و 

كما تتمثل مهام الخاليا الجوارية أساسا  مةكما تعمل على إحصاء احتياجات الفئات المحرو

  .)1( في إعداد تقارير حول الفقر و اآلفات االجتماعية

واعتمدت الخاليا الجوارية في إعداد خريطة الفقر على المعالجـة اإلحصـائية للبيانـات    

باالعتماد على اإلحصاء السكاني و عمليات المسح التي قامت بها الهيئات األخرى التابعة 

لوالية بسكرة وتم ذلك من خالل تحديد مجموعة من المؤشرات على مستوى كل بلدية بعد 

وتـم  )  السكن، الصحة، التعليم، البطالـة ( ترتيب المعطيات اإلحصائية حسب كل مؤشر

بلديـة بنسـبة    14تصنيفها إلى ثالث فئات،  الفئة األولى تعانى من الفقر الشديد وتضم  

أما الفئة  54.45بلدية  بنسبة 18ى تمثل البلديات الفقيرة تضم  والفئة الثانية وه  42.42

باعتبارهـا الواليـة و المركـز     3.03الثالثة تعيش وضعية مقبولة تخص بسكرة بنسبة 

    .الرئيسي الذي تتوفر لديه سواء اإلمكانات المادية أو البشرية

لمسـتمر لتلـك   ومن خالل مالحظة المؤشرات الفرعية المكونة للفقر يتضح التراجـع ا 

وهو ما يعكس الجهود التي بـذلتها   2004المؤشرات مقارنة بالدراسة التي أجريت سنة 

                                                             
 .تم التعريف بالخاليا الجوارية في الفصل الخاص باليات القضاء على الفقر والية بسكرة نموذجا -)1(
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الفقـراء غيـر أن اإلمكانـات و     ةالدولة للتخفيف من حدة الظاهرة  للتخفيف من معانـا 

  .ةالمنتظر جالسياسات المسخرة لذلك لم تضاهى النتائ

ت التي تعمل على تعزيز الفئات الضعيفة و و تتكفًل هذه الخاليا أيضا بتطوير كل النشاطا

تحسين ظروفهم المعيشية،  كما تساهم في تنفيذ العمليات اإلنسانية، االجتماعية، الطبيـة و  

  .النفسية، ال سيما في حالة حدوث كوارث

و تعمل الخاليا الجوارية التضامنية بالتنسيق مع اإلدارات المسؤولة عن العمل االجتماعي 

لديات  حيث يمكنها  االتصال بكل هيئـة أو مؤسسـة معنيـة بالتنميـة     على مستوى الب

  .االجتماعية

 مـن  للحد فعالة حمائية اجتماعية سياسة الدولة تبنت مواجهة ظاهرة الفقر أما عن سياسات

 أجهـزة  في مجموعة من السياسات و اإلجراءات المتجسدة في  انعكست و الفقر، مشكلة

 قدر أكبر وتوفيرمعاناة الفقراء ومتنوعة تهدف من ورائها إلى التخفيف من  حديثة وبرامج

االجتماعيـة التـي    التنميـة  والتي أسندت مهمتها إلى وكالة المحرومة للفئات الفرص من

تتضمن مجموعة من البرامج التي تستهدف في مجملهـا الفئـات الفقيـرة و المحرومـة     

 التشـغيل  بـرامج  االجتماعي، والنشاط الدعم برامج : نوعين إلى البرامج وصنفت هذه 

  . واإلدماج

 العمل على القادرين غير تغطية إلى و التي تهدف االجتماعي والنشاط الدعم برامجأما عن 

تستهدفهم فهي  التي والعينية النقدية التحويالت خالل من وذلك دخل مصادر وال يتوفر لديهم

تمس فئات عديدة منها فئة المعوقين الذين خصصت لهم الدولة ميزانية وتكون المسـاعدة  

دج أو االسـتفادة مـن مختلـف     238.320.000.00على شكل منح و التي وصلت إلى 

شخص معاق 17.412الخدمات االجتماعية و الذين يبلغ عددهم على مستوى والية بسكرة 

  .جمالي سكان الواليةإبالمائة من  2.24 ما يعادل 2012إلى غاية 

  :ومن أهم برامج الدعم و النشاط االجتماعي نذكر

المنحة الجزافية للتضامن والتي تبين من خالل الدراسة أن عدد المستفيدين منها فـي   -

 2012سـنة   14800إلى   1999مستفيد سنة 9867زيادة مستمرة انتقل عددهم من 
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إلـى     1999دج سـنة   296790600صص لها من كما ارتفع الغالف المالي المخ

فهذا االرتفاع يدل على أهمية هذه المنحـة التـي     2012دج في  45.691.200.00

تمس فئة واسعة من الفقراء و المحرومين العجزة و األرامل و الفئات المنعدمة الدخل 

ـ ... افة غير انه على أهميتها تبقى عاجزة عن تغطية جميع الحاجات الضرورية باإلض

 .تزعج المستفيدين التيإلى العراقيل اإلدارية 

 منحة التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة شهدت ارتفاعا بطيئـا مـن سـنة    -

ليصـل إلـى    1999مستفيد سـنة  2102حيث كان عددهم  2012إلى غاية  1999

باعتماد مـالي   مستفيد 3280وصل عددهم إلى  2012وفى  2005مستفيد في  2528

 2012دج سـنة   9.962.400.00ليصل إلى  2000دج سنة 739.440.00ـ يقدر ب

فالمالحظ أن عدد المستفيدين لم يشهد ارتفاعا ملحوظا وهذا عائد إلى ضعف المنحـة  

 فـرص  توفيرتعمل على  والتي كان من المفروض أنالممنوحة مقابل النشاط المقدم 

 ولنجاح هذه السياسة البـد أن  الحكومة تمولها التي األساسية البنيات مشاريع في العمل

 العمل فرص تتوسع أن على مستمرة، بطريقة متوفراً المشاريع هذه مثل في العمل يكون

 مع رفع قيمـة   المحلية المجتمعات بواسطة األساسية البنيات مشاريع اختيارمن خالل

 . المنحة المقدمة

لألسـر   الدراسـية  المنح نظام على تشتملباإلضافة إلى عمليات التضامن المختلفة و التي 

محفظة موزعة على 15.000الفقيرة و استفادتهم من المحافظ المدرسية التي وصلت إلى 

  .مستوى والية بسكرة 

حافلة خاصة بالنقل المدرسي خالل الفترة  46وفير تباإلضافة إلى النقل المدرسي حيث تم 

2009-2011.  

التضامنية في شهر رمضان مـن خـالل   استفادة العائالت الفقيرة من خالل العمليات  -

، باإلضـافة إلـى     2012قفة سنة  41.259القفف الموزعة التي وصل عددها إلى 

المقدمة علـى   الوجبات وجبة بين 217.807الوجبات المقدمة والتي وصل عددها إلى 

  .الطاولة أو المحمولة
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 :االجتماعي الضمان شبكات  أما عن

فـي   االجتماعي الدعم شبكات وضعف هشاشة تطبيقيةال الشواهد من خالل ما سبق توضح

 درايـة  وعـدم  ومساعدة عون من تقدمه ما كفاية وعدم تغطيتها لمحدودية الجزائر وذلك

  بوجودهـا  يعلمـون  عندما منها استحقاقاتهم على للحصول حيلتهم وانعدام بوجودها الفقراء

   .باإلضافة إلى العراقيل اإلدارية التي تعترض المستفيدين

فـي   للمعانـاة  غيرهم، من أكثر الفقراء، يتعرض االجتماعي للدعم فعالة شبكات غياب وفي

 هذه الشـبكات  تأسيس فإن ثم ومن الوطني  دظل التغيرات الحاصلة عل مستوى االقتصا

 عند الفقراء لحماية األنجح السبيل يمثل المدى بعيدة تنموية خطة من وكجزء منهجية بطريقة

 :ولنجاح هذه اآللية في القضاء على الفقر البد من األزمات حدوث

تتجنب العراقيل اإلدارية وأن الفقراء الحتياجات مرنة بطريقة الشبكات تتجاوب هذه  أن ،

 والركون وظائف عن البحث عدم على تشجع التي كتلك السلبية الحوافز توفير تتجنب وأن

 الحكـومي  الدعم على االعتماد على تشجع التي وتلك البطالة تعويضات من االستفادة إلى

 .طويلة لفترات

لتـوفير الضـمان   الحدية التكلفة بين تساوي أن بمعنى كفاءة ذات الدعم شبكات تكون أن 

 االجتماعيـة  بـالبرامج  مقارنـة  الفقراء رفاه رفع على المترتب الحدي والعائد االجتماعي

  .األخرى

تشكل أيضا أداة استقرار من خالل خدمــات  إن البرامج و السياسات االجتماعية التي  -

  .فروع الصحة و األسرة و الشيخوخة، تعاني صعوبات متزايدة

الغياب الشبه الكامل للمنظمات غير الحكومية عن شبكة الضمان االجتماعي، و اقتصار  -

  .نشاطاتها على الجوانب السياسية و الثقافية و الترفيهية

ي القضاء على الفقر دور مؤسسة للزكاة والذي اثبـت  ومن السياسات الفعالة و المهمة ف

نجاحه في الكثير من الدول العربية والجزائر تعد من الدول العربية التي خاضت التجربة 

واألوقـاف   الدينية الشؤون وزارة إشراف تحت يعملمن خالل إنشاء صندوق الزكاة الذي 
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 مـر  وقد المحرومة، عيشها  الفئاتالتي ت المتدنية االجتماعية لألوضاع والذي جاء نتيجة 

 المركزيـة،  هياكلـه  مـن  اليوم عليه ما وصل أن إلى مراحل بعدة الزكاة صندوق إنشاء

 يعمل لعمله حيث المنظمة اإلجراءات واتخاذ ، الرئيسية أهدافه وتحديد والقاعدية، والوالئية

 حسـب  الزكاة لحصيلة دراستنا خالل ومن وتوزيعا جمعا الزكاة تنظيم على الزكاة صندوق

مستمر،غير أنها لم تصـل   ازدياد في الجزائر في الزكاة حصيلة أن تبين الرسمية، التقارير

 إلى الحد المطلوب مقارنة مع العدد اإلجمالي للسكان ، فنسبة العائالت المستفيدة  من زكاة

 ازداد ثـم  21000 سنة أول في العدد كان فقد أخرى، إلى سنة من تزايد مستمر في الفطر

 2007 سـنة  في أنه إلى 2005 سنة 53500 ثم ،2004 أي في سنة بعد 35500 ليصبح

 150598 إلـى  2008 سنة ليصل االرتفاع عاد في ثم  22562 إلى ليصل العدد انخفض

 إلـى  3000 بـين  ما العائالت الممنوح لهذه المبلغ ويتراوح.الفطر زكاة من مستفيدة عائلة

 .الفقيرة هذه العائالت احتياجاتيكفي لتلبية ابسط  ال مبلغ وهو جزائري، دينار 15000

 مسـتحقيها  على ووزعت كاملة، الفطر زكاة أموال جمعت لو أنه نجد بسيطة حسابية بعملية

جزائري، هـذا   دينار 10000 ب يقدر شهري مبلغ عائلة 28717 على يتم توزيع أنه فنجد

انتقل عدد المستفيدين من زكاة الفطر على المستوى الوطني أما على مستوى والية بسكرة 

لتصل  2006وشهد زيادة قليلة سنة  2005سنة  3505الى 2004مستفيد سنة  1728من

تمثل أعلى نسبة للمستفيدين منذ انطالقه  ثم تبدأ في االنخفاض  2010وفي سنة 3732إلى 

فهـذا    2012فـي   1239و 2011سـنة   دمسـتفي  3181في الحملة التاسعة لتصل إلى 

التدريجي لعدد المستفيدين مرتبط بالمبلغ اإلجمالي الذي يتم جمعه خـالل كـل    نخفاضاال

حملة  والذي شهد هو بدوره انخفاضا ملحوظا خالل السنوات األخيرة وهذا بسـبب قلـة   

الثقة بين المزكي و الجهة المسؤولة عن صندوق الزكاة باإلضافة إلـى انعـدام الـدور    

على المستوى المحلى في مساعدة الفقراء و البطالين وال التوعوى بأهمية صندوق الزكاة 

  .يجب أن يتمركز دورها في المساجد فقط بل يتعداه إلى مؤسسات أخرى

 المـواطنين  أذهـان  فيحققها الصندوق عامة انه رسخ فكرة الزكاة  التي النتائج بين ومن

  .ومساكين فقراء
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وذلك من خالل إنشاء هيئة تشرف  الزكاة تنظيم بضرورة متزايد كما ظهر أن هناك اقتناع

 ).صندوق الزكاة(على ذلك

 ..... وتلفزيون إذاعة مجالت، جرائد،  اإلعالم من مجال فكرة الزكاة اقتحام -

 أكثر قاعدية، لجنة 500 من أكثر والئية، لجنة 48  الجزائر في تطوعي تنظيم أكبر حقيقت -

 .متطوع 90000 من أكثر وتسخير مسجد خلية 14000 من

 .الفالحين واتحاد والحرفيين التجار اتحاد البركة، بنك مع تعاون اتفاقيات إبرام -

 .فقيرة عائلة 170000 من أكثر إحصاء -

 .فقيرة عائلة 70000 يفوق لما الزكاة إيصال -

 .مصغر مشروع 3400 من ألكثر حسنة قروض تقديم -

  .المديريات بكل الزكاة حصيلة تطور -

  :الفرضية الثانيةالخاصة بالنتائج  -

  :في الجزائر البطالةس السياسات التنموية على ظاهرة اانعك-

على الرغم من النتائج االيجابية المحققة على مستوى النمو االقتصـادي العـام، ورغـم    

االنخفاض التدريجي لمستوى البطالة، إال أن ذلك ال يعني تحسن الوضـعية االجتماعيـة،   

الشغل المستحدثة مؤقتة وهذا ما يميز السياسة التنموية التي طبقت ذلك أن أغلب مناصب 

  .منذ فترة اإلصالحات إلى يومنا الحالي 

 ) 1(حسب أخر اإلحصائيات المصرح بها من الهيئات الرسمية الديوان الوطني لإلحصـاء 

بزيادة بلغـت حـوالي    و  % 43.2سنة حوالي  15بلغت نسبة السكان البالغين أكثر من 

فهذه الزيادات تدل على التزايد المتواصل لدى اإلناث   % 16.6لدى الذكور و  %69.5

لفئة الشباب والذي يقابله تناقص في طلب العمل مقارنة مع العرض الكبير األمـر الـذي   

يحدث خلال في سوق العمل و تزيد البطالة لتنحصر مع مرور الزمن في فئـة الشـباب   

  .خاصة من حاملي الشهادات 

                                                             

  2013ONS، الديوان الوطني لإلحصاء 2013النشاط االقتصادي و التشغيل و البطالة خالل الثالثي األخير لسنة  -)1(
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 1.175.000كما بلغت نسبة السكان البطالين حسب تعريف المكتب الـدولي للعمـل ب   

على المستوى الوطني  مع تسجيل تباينات و اختالفات على مسـتوى   9.8%بطال بنسبة 

 بالنسـبة للـذكور و   8.3%الجنس المستوى التعليمي و الفئة العمرية حيث تسجل نسبة 

 2011اإلناث في انخفاض منـذ  بطالة سبة لإلناث وحسب ذات المصدر فان ن % 16.3

لتصـل إلـى    2012سنة 17.0 %  إلى 2011-2010بين   %17.2حيث تراجعت من 

  :وهذا عائد لألسباب التالية   2013سنة  %16.3

 .العائلة األمر الذي دفع المرأة للخروج للعمل دخل تدني -

 .المرأة لعمل الجزائري المجتمع نظرة تغير -

  .اإلناث لدى التعليم مستوى ارتفاع -

وحسب ذات المصدر فان البطالة شهدت انخفاضا لدى حاملي الشهادات حيث تراجعت من 

  .2013خالل  14.3 %لتبلغ  2012إلى  2010من  % 15.2إلى  %21.4

 27.5%مـن  ) 24 -16(كما تظهر نتائج المسح انخفاض نسبة البطالة لدى فئة الشباب 

  .أي ما يفوق شاب ناشط من بين أربعة 2013سنة  24.8%إلى 

 راجع وذلك الريفية للتنمية الوطني المخطط رغم ارتفاع في الريف عالم في كما أن البطالة -
 البحـث  و اقتصادية ألسباب الفالحية األعمال مزاولة من خرجي الجامعات الشباب لعزوف

 المنـاطق  فـي  التشـغيل  باإلضافة إلى تمركـز  )1(.الكسب كثيرة الجهد قليلة األعمال عن
 .الحضرية و قلة المشاريع التنموية في الريف

من البطالين أنهم لجئوا إلى العالقات الشخصـية   % 73.8وحسب نفس الدراسة صرح 

قـاموا   %55.4قاموا بالتسجيل لدى مكاتب التوظيـف  و  % 55للحصول على عمل و 

كانوا بصـدد البحـث عـن التمويـل أو       26.4%بإجراءات البحث لدى المؤسسات و 

  .الموافقات اإلدارية للقيام بمشاريع لحساباتهم الخاصة

                                                             
 كيفية و الضئيل المردود بين الجزائر في البطالة مشكلة معالجة في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات دور طالبي، محمد - )1(

 .2 ص ، 1991 فيفري 91 العدد ، دارسات اقتصادية مجلة التفعيل،



 

480 

 نتائـج الدراسـة .........................................................:......... الثامنالفصــل 

 65.1أما من ناحية مدة التعطل نجد أن أطول مدة يعيشها األشخاص دون شهادات بنسـبة 

  %48.5مقارنة بحاملي الشهادات ب  %62.2من خريجي معاهد التكوين المهني ب  %

البطالة أكثر في أوساط الفئات االجتماعية المحرومة حيـث   ومن جهة أخرى ترتفع نسبة -

عند الفقراء، هذا على المستوى الوطني أما على مسـتوى منطقـة    %44 )1(تقدر بنسبة 

المالحظ أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعا كبيرا خـالل السـنوات   ) والية بسكرة(الدراسة 

سـنة   % 9.90ثم انخفضت حتى وصلت إلى  2001سنة  %38.17الماضية وصلت إلى 

وذلك بعد تطبيق جملة من البرامج و السياسات التي ساهمت في التخفيف من حدة  2011

وراء ذلك يعود بالدرجة األولى إلى  الذي يقف العامل و البطالة غير أنها لم تقضى عليها 

تياجات الحقيقية من اليـد  والبرامج التنموية ذاتها والتي لم توائم بين االح السياساتانعدام 

والخطط والبرامج والسياسات التعليمية , واحتياجات السوق نفسها, العاملة المهيأة والمدربة

 . المعتمدة من جهة أخرى

أما النتائج التي تخص السياسات و البرامج التي تضـمنتها سياسـة التشـغيل يمكـن     

  :تلخيصها فيما يلي

ائج  التي ترتبت عن اإلصالحات المطبقة فمـا  أن هذه اإلجراءات جاءت انعكاسا للنت -

يالحظ أن هناك انفصال بين السياسة االجتماعية عن السياسة االقتصادية، األمر الذي 

تطلب  ضرورة إحالل سياسة وطنية شاملة للشغل محـل اإلجـراءات والترتيبـات    

 .الجزئية واالنتقالية وذلك من اجل إنعاش الشغل وتخفيف ضغوط سوق العمل

اإلجراءات المتخذة للقضاء على البطالة  كانت تهدف في مجموعها إلـى تشـغيل   أن  -

الشباب بشكل مؤقت وكذا استغالل اإلمكانيات المتوفرة في بعض القطاعات إضافة إلى 

ترقية روح المبادرة للشباب العاطل وأخيرا توفير بديل لمنصب العمل الدائم في حدود 

 . اإلمكانيات المتاحة

اإلجراءات التخفيف من ضغوط سوق العمل الذي يشهد تزايدا كبيـرا   كما تهدف هذه -

 .الجدد  نللوافدي

                                                             
 .306مرجع سابق، ص: مدني بن شهرة - )1(
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كما أن هذه اإلجراءات تدخل في إطار طابع اجتماعي تضامني من خالل منحة الشغل  -

هذه والتي رغم أهميتها مقارنة بالظروف التي عرفتها الجزائر إال أنها فـي عمومهـا   

إلى أن الدولة أنفقت عليها مبالغ طائلة في الوقـت  ظهرت عاجزة وغير دائمة إضافة 

  .الذي ما تزال فيه البطالة تشكل تحدي اجتماعي كبير لالقتصاد الجزائري

أن أجهزة ووكاالت مواجهة البطالة على الرغم من تعددها وكثرتها فان مردوديتها غيـر   -

تـوفر هـذه   كافية ومتواضعة مقارنة مع األهداف التي وضعت من اجلها حيث أنها لـم  

منصب في إطار عقود ما قبـل   300.520إال   )1( 2008-1999البرامج  خالل الفترة 

منصب في إطار القرض المصغر التابع للوكالة الوطنيـة لـدعم    379.446التشغيل  و 

التشغيل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الصندوق الوطني للتامين عن البطالـة  

تقـدر ب   ESIL ، TUPO HIMO،  IAIGالمستحدثة في إطـار  أما فيما يخص المناصب 

فرغم هذه اإلحصاءات و األرقام فان البطالة مازالت تشكل تحـديا     منصب 2.631.333

   .كبيرا

ما يعيب برامج و سياسات التشغيل التنسيق فيما بينها والتكامل بين برامجها مـن حيـث    -

ن حيث المستوى الدراسـي ، السـن و   اشتمالها جميع الفئات البطالة بجميع خصائصها م

 .الجنس باإلضافة إلى مراعاة الحالة االجتماعية للبطالين و مدة التعطل

 إلـى  تهـدف  ظرفية حلول تمثل االجتماعية األزمة الحتواء المعتمدة والبرامج الحلول أن -

 مـن  %   70يفـوق  مـا  يمثلوا ألنهم الشباب منهم وخاصة االجتماعي الغضب امتصاص

 : أن دراستنا في أشرنا ذلك ولتأكيد المجتمع

 دورا لعبت قد الشغل تدعيم و لترقية الدولة أنشأتها التي المتخصصة الوكاالت أن يالحظ ما -
 الحصول في الشباني اليأس الحتواء بوتقة شكلت إذ االجتماعي النظام العام على الحفاظ في

 االجتمـاعي  الضبط في عملية  هاما دورا لعبت ذاته الوقت في أنها كما عمل، منصب على
 إطـار  فـي  عليها المحصل للمشاريع الضمان و المراقبة و اإلشراف و الدراسة  خالل من

 صـناديق  الدولـة  استحدثت الصدد هذا في و الشغل، تدعيم و لترقية المستحدثة الوكاالت

                                                             
  2008www.premier_ministre.gov .dz  -1999حصيلة المنجزات االقتصادية و االجتماعية للفترة  -)1(
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 على للتأمين الوطني الصندوق أنشئ حيث الممولة، المشاريع عن الناجمة األخطار لضمان

 .إليه في الفصول السابقة اإلشارة سبق الذي البطالة

 إطار في التي أنشئت الصناديق كذا و مختلف الوكاالت أن المالحظ من خالل هذه الدراسة  -

 تابعـة  2007 فـي  الحاصـل  الحكومي التعديل قبل كانت الجزائر، في الشغل تدعيم سياسة

 الـذي  األمـر  اختصاصـها،  ضمن كان التشغيل ملف أن باعتبار الوطني التضامن لوزارة
 االجتماعيـة،  الحماية تأمين في االجتماعي الضمان مؤسسات من خالل الدولة عجز يكشف
 على اإلحالة و التسريح بفعل المشتركين العمال عدد تناقص و المؤمنين عدد تضاعف نتيجة

 .أخرى عمل مناصب إلغاء و المؤسسات وغلق المسبق التقاعد

واإلجراءات المتخذة لتدعيم التشغيل ظهرت مؤقتة منعزلـة ومكلفـة، ال   أن الترتيبات  -

توفر منصب العمل الدائم زيادة على أنها عاجزة عن تلبيـة الطلـب اإلضـافي مـن     

 المصـغر  القرض مناصب الشغل على غرار تشغيل الشباب، عقود ما قبل التشغيل،

 مدة للتوظيف أقصى تبلغ لذيوا التشغيل قبل ما لعقود فبالنسبة ظرفية حلول بذاتها وهي

 جانب من هذا توظيف اعتباره يمكن ال أخرى، أشهر 6 تمديد إمكانية مع أشهر 6 و سنة

 المطلـوب  التـأهيلي  بالمستوى مقارنة ضعيف فهو الممنوح، الراتب عن فضالً المدة

 فـي  شارك أين فرنسا في الحال هو كما الدول من العديد في رفضه تم ولقد لالستفادة،

 العقد ولطبيعة الدراسي لمسارهم استخفافاً ذلك واعتبروا الثانوية طالب حتى اإلضراب

  .العقد في المشروطة المدة استيفاء بمجرد ينتهي الذي

 ال االستفادة أن كما السن، في أو المستوى في سواءعددهم محدود  المستفيدين األفراد أن كما -

 .األكثر على مرتين من تتم أكثر

 يخص مشكل فيما الممولة البنوك مع مشاكل عرفت العملية هذه فإن المصغر القرض عن أما -

 ملفـات  انتقـاء  عمليـة  يخص فيما والمحسوبية البيروقراطية أخرى جهة ومن الضمان،

 عندما ذلك، من ينفرون لالستفادة الراغبين من العديد جعلت التي الرشوة وظاهرة المستفيدين

 البنوك أن ترى أخرى فئة هناك أن القرض كما من كبير جزء على قضت الرشوة أن يجدون

 هـذه   مـن  محرومـة  بذلك وتصبح على القروض المفروضة الفائدة أسعار بحكم ربوية
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 أن وخاصة القروض هذه عملية استثمار في والمتابعة الرقابة انعدام إلى إضافة المساعدة،

  .عائد منتظر أي يحقق أن دون استهالكه يتم ما فغالبا ضئيل المحدد السقف

على  يحسب أنه حين في شكلي البرامج هذه دور أن نجد واالنتقادات النقائص هذه ظل وفي -

  .تماماً ذلك غير الواقع أن غير اسميا معدالتها في وتزيد التشغيل

شأنه  من الذي لالستثمار مجال بفتح أساساً تتعلق التي األخرى لآلليات بالنسبة الشيء ونفس -

 وكالـة  تـدعمها  التي المصغرة المؤسسات في الحال هو كما جديدة عمل مناصب يخلق أن

 وإن انتقائها، في والمحسوبية الملفات معالجة في التماطل هو الموحد الشباب فالمشكل تشغيل

 أن غير الوحيد الشباك األمر في هو كما اإلجراءات لتسهيل مخرج عن تبحث الدولة كانت

 القائمين األعوان نزاهة بعدم المتعلقة البيروقراطية على القضاء في السهولة بتلك ليس األمر

 .ذلك على

أو  المتقاعدين للعمال المحتضنة الهيئة يمثل والذي البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق أما

 الرواتـب،  كمـنح  البطالـة،  من العامل إلنقاذ إمكانيات من يملكه مما فبالرغم المسرحين،

 تسـمح  بتكوينـات  القيام وكذا العمل، عن البحث مركز طريق عن مالئم عمل عن والبحث

 حاالت في سوى يكن لم الواقع في ذلك تطبيق فإن هذا كل ورغم العامل، مع المهنة بتطابق

 فقـط  ظرفي المركز دور وأصبح واقعية، منها أكثر نظرية األدوار تلك وبقيت محصورة

  .بالحقوق التمتّع انقضاء فترة بعد حتمية ببطالة فيها بالمنخرطين ينتهي

علـى   2011أما فيما يخص الوكالة الوطنية لدعم تشغيل   الشـباب  لونسـاج حتـى      

مليـون دج  أمـا  علـى     136.638مشروع بقيمة  42.621المستوى الوطني تم تمويل 

 49.543مشروع بقيمـة   18.490البطالة تم تمويل  عن للتأمين الوطني مستوى الصندوق

و الوكالة الوطنية للقرض المصغر وصل عـدد المشـاريع الممولـة  إلـى      مليون دج  

مليون دج  المالحظ  أن عدد المشاريع الممولة في إطـار   5.140مشروع ب  108.432

تمثل اكبر نسبة مقارنة  مع بقية البرامج  غيـر أن   الصندوق الوطنى للتامين عن البطالة

اكبر قيمة تمويلية مالية خصصت للونساج وهذا بسبب كبر نسب تمويل المشـاريع التـي   

 التي األهمية يعكس ما دج حسب صيغة التمويل المطلوبة  وهذا 10.000.000تصل حتى 

 لكن ANSEJالشباب  غيللدعم وتش الوطنية الوكالة برامج إطار في التمويل حجم يكتسبها



 

484 

 نتائـج الدراسـة .........................................................:......... الثامنالفصــل 

 المرجـوة  ،والنتائج األهداف دون تبقى شغل مناصب خلق مجال في عليها المحصل النتائج

 العمـل  علـى  يعتمد معظمها يكون بحيث تمويلها يتم التي النشاطات أنواع إلى راجع وذلك

 التي المشاريع في مرتفعة كانت التي التمويل في الشخصية المساهمة إلى باإلضافة الفردي،

 البطـال  للشباب بالنسبة كبيرة نسبة وهي (% 10 بلغت) دج 2.000.000.00 كلفتها تفوق

 التغييـرات  في تداركه تم ما وهذا دج 10.000.000.00 االستثمار كلفة بلغت  إذا خاصة

 المسـاهمة  نسبة انخفضت بحيث 2011 فيفري في الوزراء مجلس بها خرج التي األخيرة

 دج 5.000.000.00 إلـى  ارتفـع  دج 2.000.000.00 والمستوى % 02 إلى الشخصية

  الخماسي المخطط في أكلها تأتي أن اإلجراءات هذه من وينتظر ،% 01 شخصية بمساهمة

2010-2014. 
 البطالـة،  تزايـد  وبرامج من اجل التحكم في  آليات استخدمت قد الدولة أن عموما يالحظ -

 فئـة  مـن  وهم قبل التشغيل ما عقود في واعتمدت في ذلك على طريقتين تمثلت األولى 

 أن مسارهم المهني ويمكن بداية في وهم العمل سوق إلى الجدد الوافدين يمثلون وهم الشباب

 نلمس الشغل حيث عالم نحو الثانويات خريجي تدفق كبح في أساسا تمثلت أخرى آلية نظيف

 .الجامعات باتجاه الناجحين عدد مستوى رفع في تساهال األخيرة الفترة في

 تقريبـا  الواليات كل في األقطاب من العديد وبناء والجامعات الجامعية زيادة عدد المراكز -

 .سنوات 4يقارب  لما الشغل عالم الطاقات دخول هذه يعطل ما وهذا

 من والبد المشتغلين من تعد يتعلق بفئة وهو البطالة عن التأمينتتمثل في  الطريقة الثانية أما -

 .أكبر تأزماً األمر سيزيد البطالة سوق إلى تدفقهم ألن بهم االحتفاظ

 .فقط وتيرتها تباطؤ في فقط تساهم ما بقدر البطالة على تقضي ال الحلول هذه مثل فإن وبهذا -

نالحـظ   فإننـا  العمل سوق إلى الجامعيين من جيوش تدفق ولتفادي اآلليات هذه إلى وإضافة -

 مـن  يستفيدون أصبحوا وغيرهم الخواص واألطباء كالمحماة الحرة، للمهن تشجيع تسهيل

 العـام  القطاع عن بعيداً خاص إطار في بأعمال القيام مستلزمات توفير من قروض تمكّنهم

 .عاجزا عن استيعاب المزيد من البطالين  أصبح الذي

 الشـباب  تشـغيل  في الحال هو كما ترقيعية ظرفية السياسات و البرامج كما أن اغلب  -
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 شهرياً، والتغيير للتجديد قابلة البلدية تعدها التي االسمية القوائم والشبكة االجتماعية، فهذه

 متدني المتقاضى المبلغ أن إلى وإضافة وقت، أي في معرض لإلقصاء فالمستفيد وبالتالي

 تفشي في ساهم ما غالباً العمومية المؤسسات المستفيدين على توزيع أن كما كبير  بشكل

 الفئـة  هـذه  علـى  يعتمد أصبح نجد أنه الخدمات يدعم أن من فبدالً واإلهمال الفوضى

 تـرخيص،  دون غيابات من يستفيدون الدائمين الموظفين أن حين في "الشباب تشغيل"

 حتى السرقة سادتها كما المهنية، المؤسسات أسرار على التعرف من الفئة هذه مكّن ولقد

 اإلطار هذا في التشغيل عملية تكون أن وجب ولذا فقط  ظرفي عملها الفئة هذه أن مادام

 .المتبادلة المسؤولية لتحديد المستخدم بين عقد ويحكمها لمدة أطول

 فـإن  الحلـول  هذه وحتى جذرية وليست ترقيعية حلول هي المقدمة الحلول فإن وهكذا -

 فضالً بيروقراطية، رشوة، بية،محسو والقيود،  العراقيل من العديد تجسيدها اعترضته

 فالنظـام  المسطرة، البرامج تنفيذ تعطل في ساهم مما المتطور، غير النظام البنكي عن

نشاطاته ومن ثم فقـد   اتساع وعدم التقليدي، التسيير من مازال يعاني الجزائري البنكي

 بنوك هناك تكون حتى التخصص دائرة وتوسيع البنكي اإلصالح كان البد من ضرورة

 للمشاريع التقنية بالدراسة والقيام قروض،  منح طريق عن فقط بعمليات التشغيل تتكفل

 لتحفيز هام كمعيار باألقساط المنح سياسة واعتماد عمليات التنفيذ ومتابعة جدية، بصفة

 .المشاريع إنهاء

 تقدمه لما للتشغيل فضاء بفتح األمر الذي سمح الصغيرة بالمؤسسات التوجه نحو االهتمام

 التنمية في وتساهم العمالقة المؤسسات بقاء تسهل بذلك فهي الكبيرة للمؤسسات خدمات من

  .االقتصادية

للتركيبة االجتماعيـة للشـباب    مالئمة أكثر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات كما تعتبر -

 أن غيـر  العمالـة،  مـن  محـدود  وعدد متواضعة أموال إلى تحتاج فهي الجزائري ،

 واخـتالف  بتعددها البطالة امتصاص في بذلك وتساهم توسعاً تزداد تجعلها مردوديتها

 . الريفي المجال في وخاصة االستثمارية، مجاالتها

 و الشباب فئةلدى  خصوصاغير مستقرة  الجزائر في التشغيل وضعيةتقدم أن  مما نستنتج

 .الجزائري المجتمع على اجتماعية أو اقتصادية أكانت سواء وخيمة عواقبيسبب  ما هذا
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 البديل الذي يعتبر المنظم غير العمل المجال هذا في الدولةهذه  تواجهها التي التحديات ومن
 المؤسسـات  فـي  العمـل  فرص قلة  العمل،أمام سوق إلى القادم الشباب من للعديد الحتمي

 ما عادة الذي الشباب من للعديد استغالل فاحش بؤر يشكل الذي العمل من النوع هذاالمنظمة 
 الفردية الحقوق في سلب أو األجور، في العمل، أو ظروف في سواء عرضة يكون األكثر

  .الرقابة ضعف أو غياب في للعامل، والجماعية

 نفـس  تعكـس  بسكرة لوالية المحلي المستوى على التشغيل وأجهزة برامجحصيلة أهم  إن

 زهيـدة  منحة تعتمد التي البرامج أن حيث يتبين  الوطني المستوى على البرامج هذه نتائج

 النـوع  هذا إلبقاء الدولة يدفع ما وهذا العمل، مناصب توفير مجال في األولى المرتبة تحتل

 له يكون الذي األمر البطالة ألزمة الظرفية المعالجة في واعتمادها مكلفة الغير البرامج من

  .الجزائر في العمالة سوق استقرار على المستقبل في خطير انعكاس

 فـي  خاصة البطالة ألزمة الشكلية والمعالجة بالظرفية مرهونة البرامج هذه تبقى عام بشكل

 المجال إلى باإلضافة وفالحة خدمات ،صناعة من النشاط قطاعات مختلف بين تجمع والية

  .الحرفي

الطاقات من خالل استغالل كافة  النظر إلعادة دائما يحتاج التشغيلية السياسة واقع كان ولهذا

 مـن  البطالـة  ألزمة الفعلية للمعالجة المطلوبة المالية الموارد و تسخير  الشبانية المتوفرة

 على الواليات مختلف لوالية بسكرة خاصة و  االقتصادية كافة اإلمكانيات استغالل خالل

  .الوطني المستوى
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  :العامـةة ـالنتيج

 محل تبقى البطالة و الفقر قضية أن إلى نخلص الموضوع، لهذا دراستنا حول عامة كنتيجة

 هـذه  دراستنا خالل من توصلنا وقد دراسته، أهداف حسب باحث كل يتناوله دوري بحث

 على مسؤولة دائما تبقى الدولة ن أ التشغيل والفقر إلى وإشكالية السياسة التنموية لموضوع

خاصة في ظل الظروف  االقتصادية و السياسية  االجتماعية و االقتصادية التوازنات حفظ

و االجتماعية الغير مستقرة للبالد و تبعاتها على جميع المستويات و التي يدفع ضـريبتها  

  . الطبقات الهشة من المجتمع الفقراء و الشباب البطالون

اة تسكين معان (كما أن السياسات التي اتبعتها الجزائر في مجال الفقر هي سياسات رعائية 

و ليست تنموية، وأنها اهتمت بتخفيف الفقر ولم تتعامل مع أسبابه ومحدداتـه ،كمـا أن   ) 

أن هذه التدابير هي ظرفيـة   التطبيق الفعلي الستراتيجيات مكافحة الفقر لم تحقق أهدافها

تلعب دور المسكن للتخفيف من تدهور األوضاع االجتماعية و ليس استئصال ظاهرة الفقر 

  .من المجتمع

من جهة أخرى ساهم الفرد الجزائري في فقره وتوريثه عبر األجيال و ذلك من خـالل  و

 .اعتناقه لنسق قيمي علمه االتكالية و روح القدرية

 ألزمـة  الشكلية والمعالجة الظرفية تعتمد الجزائر في المتبعة التشغيل سياسة فإن عليه وبناءا

 تسـاعد  األخيرة هذه كانت وإن حتى المؤقت، التشغيل برامج على التركيز خالل من البطالة

 المـنح  أخـرى  جهـة  ومن اإلدماج، طريق عن دائمة عمٍل مناصب خلق في قليلة وبنسب

 فـي  المتخـذة  المعايير أدنى فيها تراعى ال منخفضة جد البرامج هذه إطار في المخصصة

 معدالت من نسبة أكبر يأخذ البرامج من النوع هذا نجد عندما وخاصة الشرائية القوة قياسات

 .التشغيل

 الجـامعيين  خاصـة  الشـهادات  لحملة المؤقت التشغيل برامج كذلك نجد أخرى ناحية من

 سلبي انعكاس لها الوقت نفس في لكن المؤهلة، العاملة اليد من معتبرة نسبا تشغل أصبحت

 برامج فإن العموم وعلى المستقبل، في أزمة سيخلق الذي المؤقت أو الظرفي لطابعها نظرا

 عليهـا  يحتم ما وهو العمل مناصب إحداث في االقتصادي بالعامل تأخذ ال المؤقت التشغيل
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 .المؤقت أو الظرفي الطابع صفة

 في تعالج أصبحت الدولة، تمولها التي الحرة المبادرات أصحاب دعم برامج يخص فيما أما

 القـوانين  إقـرار  بعد خاصة اقتصاديا، منها أكثر سياسيا طابعا تأخذ معالجة التشغيل قضية

 بعـض  في القروض سقف ورفع الشخصية المساهمة نسبة بتخفيض م 2011 سنة األخيرة

 فهي لذلك الطويل المدى على أثر لها يكون بحيث تحفيزية جد اإلجراءات هذه فإن البرامج،

  .أكثر وتوجيه متابعة إلى تحتاج

مجرد  تتنموية اجتماعية شاملة  وليسظاهرة و الفقر تشكل ومن ذلك  يتضح أن البطالة 

فقد تبين أن أهم العوامل المرتبطة  باإلضافة إلى الرابط بينهما  اقتصادية  فقط  ،ظواهر 

مؤشر التنمية  البشرية بمعنى أن المجتمعات  التي نجحت في إنجاز مستوى   بالبطالة هي

عال  من المستويات التعليمية والصحية االقتصادية هي التي تنخفض  فيها نسبة البطالـة  

يغيب عنا الطبيعة التبادلية في العالقات بين المتغيرات  أالبصورة معنوية ملحوظة ويجب 

معات التي تنخفض فيها نسبة البطالة هي أيضاً تستطيع إنجـاز  االجتماعية بمعنى أن المجت

مستويات أعلى من مؤشرات التنمية البشرية بمعنى أن العمل الجيد المنتظم يمكن الفـرد  

على  أخرىأيضاً من تحقيق مستوى تعليمي وصحي له وألسرته وبالتالي يساعد من ناحية 

  .تحقيق التنمية

   :القضايا التي تثيرها الدراسة

 ممـا  الواقع في انطلقت أنها إال والية بسكرة ، شملت التي الراهنة الدراسة محدودية رغم

 .التي تناولت جانبا من الموضوع السابقة والدراسات األبحاث إليها توصلت
 وكـذلك الفقر البطالة  لظاهرة الفعلية األسباب تحديد في المعرفية األطر تباين إلى وبالنظر

بالسياسـة   الفقـر  تربط البطالـة و  الراهنة دراستنا فإن االمبريقية، األبحاث نتائج اختالف

 مـن  عدد الدراسة استخدمت الفعلي الواقع تشخيص أجل ومن المجتمع في التنموية السائدة

  .والمؤشرات المتغيرات،

والبطالة و سياسـات عالجهـا بالسياسـة     الفقر ارتباط من الدراسة إليه توصلت ما ورغم

المحلية وذلك من خـالل تركيـز    الحقيقة واقع من أكثر االقتراب حاولت العامة،التنموية 

 وكلي، جزئي طابع ذات نتائج من الدراسة إليه توصلت ما الدراسة في والية بسكرة ورغم
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 و األكاديميـة،  الدوائر مختلف في ونقاش جدل محل يبقىالفقر و البطالة  موضوع أن إال

 :التساؤالت هي وهذه  البحثية التساؤالت من عددا يطرح
 .؟ بالبطالة الفقر ظاهرة ترتبط مدى أي إلى  -1

 .للفقر المؤدية والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية األسباب هي ما  -2

 .ما هي اآلثار التي يتركها الفقر على مستوى الفرد أو المجتمع  -3

 للبطالـة،  المؤديـة  والثقافيـة  والسياسية واالقتصادية االجتماعية األسباب هي ما  -4

 .؟ الوقت نفس في عليه والمترتبة

  .ما هي اآلثار التي تتركها البطالة على مستوى الفرد أو المجتمع؟  -5
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  :ة ـاتمـخ

في نهاية هذا البحث، نأمل أن نكون قد وفقنا في تحقيق هدف الدراسة و المتمثـل  

ركزنا علـى مشـكلتي   في معرفة االنعكاسات االجتماعية للسياسة التنموية في الجزائر، و

  .والبطالةالفقر 

وشملت الدراسة تقريبا العشر السنوات األخيرة أي بعد الدخول إلى اقتصـاد السـوق و   

إجراء اإلصالحات االقتصادية في الجزائر بعد األزمة االقتصادية واالجتماعية و السياسية 

 خاصة آثارها و انعكاساتها الطويلة المدى والتي مستالتي شهدتها البالد والتي كانت لها 

  .الشرائح الضعيفة في هذا المجتمع

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتلمس هذه اآلثار عن قرب من خالل التركيز على مشكلتي 

  .الفقر والبطالة

فالدراسة الراهنة تربط بين ثالث متغيرات، السياسة التنموية و الفقر و البطالة، وذلك من 

  .و الوطيدة بينهم أجل إبراز العالقة المتبادلة

وانطالقا من هذا فالدراسة الحالية تمثل خطوة هامة في دراسة هذه المتغيرات التي مـن  

الضروري مواصلة دراستها من طرف الباحثين والدارسين و المختصين فـي الميـدان   

خاصة الجانب السوسيولوجي الذي يفتقد كثيرا لمثل هذه الدراسات خاصة االمبريقية منها 

 .عامة والبسكري خاصة و الخاصة بالمجتمع الجزائري
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   ) 1(رقم  لملحقا

 2010وضعیة  1999وضعیة  بعض المعطیات اإلحصائیة

 21509,8 21509,8 المساحة
 185540 128294,66 )ھـكتار(المساحة الصالحة للفالحة 

 12 12 عدد الدوائر 
 33 33 عدد البلدیات
 758355 589697 عدد السكان

 268.452 165115 السكان النشطین
 143854 78030 )2008اإلحصاء العام (الحظیرة السكنیة 

 8405 3715 منھا السكنات الھشة 
 550,1 509,4 الطرق الوطنیة
 482,7 516,1 الطرق الوالئیة
 1157,25 523,76 الطرق البلدیة

 357 258 2و 1المدارس األساسیة الطور عدد 
 116 65 3عدد المدارس االساسیة الطور 

 42 31 عدد الثانویات والمتاقن
 4600 2450 عدد المقاعد البیداغوجیة في مراكز التكوین المھني
 700 0 عدد المقاعد البیداغوجیة في معاھد التكوین المھني

 15 12 عدد مراكز التكوین المھني
 6 2 معاھد التعلیم العاليعدد 

 4 4 عدد المستشفیات
 38 12 عدد المجمعات الصحیة

 123 106 عدد قاعات العالج
 _ 20 عدد المراكز الصحیة
 المعدل الوطني 2010وضعیة  1999وضعیة  المؤشرات األساسیة

   35 29 الكثافة السكنیة
 %56 %61,08 %53,63 نسبة التحضر
 %10 %10,33 %34 نسبة البطالة

 5,4 5,4 7,45 نسبة شغل المساكن
 %92 %92 %79 نسبة الربط بالمیاه الصالحة للشرب

 %87  %89 %75 نسبة الربط  بشبكة التطھیر
 %96 %93 %87 نسبة الربط بالكھرباء

   %36 %52,56 %28 نسبة الربط بغاز المدینة
 29,70 29,35 37,65 1000/المعدل الخام لوفیات األطفال 

 %94,07 %93 %89 سنة 15- 6نسبة التمدرس بین 
 %46,84 %47,19 %41 نسبة مشاركة البنات في االبتدائي
   %53,69 %43 نسبة مشاركة البنات في المتوسط
   %57,88 %49 نسبة مشاركة البنات في الثانوي
 40 33 47 معدل شغل األقسام في االبتدائي
   41 40 معدل شغل األقسام في المتوسط
   33 34 معدل شغل األقسام في الثانوي

   6,51 4,2 )نسمة 1000الكثافة لـ (نسبة تغطیة الھاتف الثابت 
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  2005/2009تنمية وإنجازات  –مجلة والية بسكرة :  المصدر

  

  )2(الملحق رقم 

 

 Rapport  socio-économique de la Wilaya de Biskra:  المصدر

  

 

 

  

   hab 1/4740 hab 1/8420 مكاتب البرید
 hab 1/4722 hab 1/1708 hab 1/2095 عدد األطباء العامون

 hab 1/3227 hab 1/1140 hab 1/7640 عدد األطباء المتخصصون
 1,93 1,5 1,17 نسمة  1000سریر لكل 

   حول الى قاعة عالج 02حول الى مجمع صحي  و  21مركز صحي  منھا  23: مالحظة 
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  )3(الملحق رقم 

 

  الموقع الرسمي للقرض المصغر: المصدر 
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  )4(الملحق رقم 

 

وكالة التنمية االجتماعية باتنة:  المصدر  

)5(الملحق رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cnac.dz :المصدر  
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 )6(الملحق رقم 

 

 A.D.Sاالجتماعية  الموقع الرسمي لوكالة التنمية:  المصدر

  )7(الملحق رقم 

 

 

  

  

  

  

  

 A.D.Sاالجتماعية  الموقع الرسمي لوكالة التنمية:  المصدر
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  )8(الملحق رقم 

 

 A.D.Sاالجتماعية  الموقع الرسمي لوكالة التنمية:  المصدر
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 :  ةـالعربي باللغة الدراسة ملخص
 ،و اقتصادية في نفـس الوقـت   سوسيولوجية ظاهرة فيها عالجنا ،تم انجازها  التي الدراسة

السياسـة التنمويـة و انعكاسـاتها     في  وتمثل التنمية، اجتماع علم إلى مباشر امتداد وذات

 خطـة  بناء في اجتهدنا قدف معقدة،ال الموضوع تركيبةل نظرا و االجتماعية الفقر و البطالة 

 : يلي كمامتسلسلة  وجاءتتلم بجميع جوانب الموضوع  محكمة عمل

، باإلضافة إلـى  تجسيدها المراد األهداف ضبط ثم ، الموضوعإشكالية  بتوضيح قمنا : أوال

 الدراسة صاغت ذلك وبعد األساسية، المفاهيم من مجموعة شرح إلى انتقلنا ثمأهمية الدراسة 

 بحـددنا األسـلو   وأخيرا تنظيمي، إطار بمثابة إجرائيتين وفرضيتين عامة فرضية الراهنة

 . الدراسة في المتبع  المنهجي

 حول بصياغتها قمنا التي الفرضيات موقع تعزيز في السابقة الدراسات ألهمية ونظرا : انيثا

 التي دراسات مجموعة انتقينا لقد الدراسة بموضوع مباشر بشكل تتصل التي الجوانب أبرز

 الناحيـة  مـن  الدراسة حركة لتدعم جميعها وجاءت الدراسة، موضوع لتغطية كافية كانت

  .والتطبيقية النظرية

 ةتنمية و بالنسـب لموضوع البالنسبة  المفسرة النظرية المداخل أهم تعيين على ركزنا  :ثالثا

 منطلقات تشكل النظرية المفسرة لها كلها األطرحيث تعددت   و البطالة  الفقر إلى ظاهرة

 .التنمية بأدبيات وثيقة عالقة لها نظرية

والية بسكرة من  علىالدراسة  إسقاطفي الجزائر و تم تحديد مجال الدراسة التطبيقية :رابعا 

 .وضعت لمحاربة البطالة و السياسات الخاصة بمحاربة الفقر التيحيث سياسات التشغيل 
 تحديـد  وأخيرا البيانات جمع وأدوات مصدر حيث من المنهجية األساليب اختيار مت: خامسا

 .الفروض واختبار األهداف لتحقيق والكيفي الكمي التحليل أسلوب

المتعلقة سواء بالبطالة  اإلحصائية المعطياتو  البيانات وتفسير تحليل إلى لتطرق  :سادسا

 .بالفقر و سياسات القضاء عليه أووسياسات التشغيل 
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التـي تمـت    الفرضـيات  ضـوء  في المتكاملة الدراسة نتائج مناقشة إلى الوصول : سابعا

 .الدراسة تثيرها التي القضاياإلى  ةصياغتها، باإلضاف
 قد وكنا ومتواصال كبيرا مجهودا تتطلب متشعب لموضوع االجتماعيةلمعالجة ا فإن اا وبهذ

 األكاديمية، الدوائر مختلف في ونقاش جدل محل يبقى أنه ، إالجوانبه معظم من نسبيا عالجناه

  .المستقبل في جادين باحثين طرف من المشوار هذا يستمر أن وأملنا

Résumé d’étude en français : 

Notre étude s'inscrit dans le domaine  sociologique et économique en 

même temps, ainsi elle se prolonge dans le domaine de la sociologie du 

développement. Cette étude est représentée dans la politique de développement et 

ses effets sociaux (la pauvreté et le chômage). Puisque la nature de ce sujet est 

compliqué, on a choisi un plan adéquat pour présenter notre étude comme suit: 

Premièrement : tout d'abord, nous avons  éclairci la problématique de sujet, puis 

nous avons défini les buts et l'importance de l'étude.  Le point est consacré à 

l'explication des principales notions utilisées dans notre thèse. L'étude actuelle a 

formulé une hypothèse générale  et deux hypothèses procédurales comme un 

cadre exécutif. Finalement, on a défini le style méthodologique suivi pour 

atteindre notre objectif. 

Deuxièmement : à l'égard à l'importance des études précédentes dans la 

promotion de nos hypothèses,  on a fait un survol sur les travaux existant dans la 

littérature pour se situer notre travail par rapport les autres. Ces travaux ont nous 

aidé à soutenir et à supporter notre étude de coté théorique et pratique. 

Troisièmement : on a concentré sur la désignation des entrées théoriques qui 

expliquent le sujet de développement et les phénomènes de la pauvreté et le 

chômage.  Ainsi que, il existe plusieurs théories qui expliquent le sujet, et elles 

forment un cadre théorique relié directement par le développent.   

Quatrièmement : Aussi, nous avons situé le domaine de l'étude pratique   dans 
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l'Algérie et on a fait une projection de cette étude sur la Wilaya de Biskra sur le 

plan des politiques d'emploi qui ont été proposées pour diminuer le chômage et la 

pauvreté.     

Cinquième : les approches méthodologiques ont été choisies en terme d'outils et 

de sources de collection des données, et enfin nous avons sélectionné une 

méthode d'analyse quantitative et qualitative pour atteindre les objectifs et les 

tests d'hypothèses. 

Sixième : dans cette section, nous présentons l'analyse et l'explication 

(interprétation) des données et les données statistiques liées au chômage et les 

politiques d'emploi ou à la pauvreté et les politiques de son élimination. 

Septièmement : On discute les résultats et les hypothèses qui ont été formulées, 

en plus les questions soulevées par cette étude.  

Ainsi, le traitement social d'un thème compliqué nécessite beaucoup 

d'efforts continués. Donc, Nous avons traité, relativement, tous les aspects de 

notre thème, mais il reste toujours un sujet de discussion et de  débats dans les 

milieux académiques et universitaires, et nous espérons que les chercheurs 

sérieux vont continuer la recherche dans ce domaine dans l'avenir. 

Summary of study in English: 

     The study that was done is socio-economic and directly connected to the 

Sociology of Development, this study is "development policy" and it’s social 

reflections (Poverty ,Unemployment), and on account of the complexity of the 

topic, we have built a plan contains all the parts of the theme as follow: 

First : we have explained the problematic of the theme then illustrated our aims 

and the importance of the study, after that we have begun to explain the main 

concepts, and the next step was about to redact a general hypothesis and two 

empiric hypotheses, finally we have determined the method of study. 

Second : on account of the previous studies in supporting the given hypotheses 
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about the main parts which are in direct connection with the theme of study, so 

we have chosen some studies those were enough to cover the topic of study, and 

all of them have supported the theoretical and practical parts of our study.  

Third : we have focused to determine the main theoretical concepts which 

explain the Development, poverty and unemployment, and this step refers to the 

plurality of theoretical concepts that are strongly linked to the development. 

Fourth : The field of the practical study was done on Algeria then it was applied 

on Biskra city, as talking on " the employment policies"  that was taken to restrict 

the unemployment and the private policies to restrict the poverty. 

Fifth : The methodological approaches were chosen depending the source and the 

tools of gathering data. Finally, determining the quantitative/qualitative mode to 

achieve the goals a,d test hypotheses 

Sixth : Talking on the analysis and explaining the statistical data/datum on the 

unemployment / employment policies or poverty / restricting poverty policies. 

Seventh : Oncoming to discussing the integrated study result sunder the given 

hypotheses, in addition to the issues those were motivated by the study. 

      In this way, the social treatment on a ramified theme needs big efforts and 

continued, so we have comparatively treated it, but it was not enough and it stays 

a discussed topic in many academics, and the pursuit of searching to achieve a 

deeper and wider results is our hope. 
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