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 ؾاص الاعتراؾ في ألالـُت الثالثت بإن اإلاىعص البكغي هى الثروة،في ْل حهىص الضوٌ الخىمىٍت لخثمين زغوة ألامم
الحلُلُت ألهه ٌعبر عً جىلُـت لغؤؽ اإلااٌ ُمكيل في جغوٍيا الغؤؽ اإلااٌ الاحخماعي والثلافي والاكخهاصي الظي
ّ  وكض.ًىٓم البكغ في بنى مؤؾؿُت جدضص َبُعت اليكاٍ اإلاجخمعي و عىائضه
زههذ الؿُاؾاث الخىمىٍت
ّ  إط ْهغ هظا،الجؼائغٍت كؿُا معخبرا لبىاء عؤؽ اإلااٌ البكغي
،حلُا في مسُُاتها الخىمىٍت الاكخهاصًت اإلاخىاجغة
-2001(  جم اعخماص ؤعبع مسُُاث في مؿتهلها مسُِ صعم الاهخعاف الاكخهاصي2019  ختى2001 ؿمىظ ؾىت
-2010( هما جم حعؼٍؼهما ببرهامج الخىمُت الخماس ي،) 2009-2004(  ًلُه البرهامج الخىمُلي لضعم الىمى،)2004
.2019-2015(  يف إلى طلً بغهامج الخىمُت الخماس ي الجضًض،)2014
. عاؽ اإلااٌ البكغي؛ البرهامج الخىمىي؛ بىاء اللضعاث؛ الجؼائغ:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
In the light of states efforts to value the wealth of nations, it recognize in the third
millennium the importance of human capital, and it became the source of wealth. The
human capital is composed from social, cultural and economic capital, which regulates
human beings in institutional structures that determine the nature and revenue of social
activity. Algeria has adopted ambitious programs of public investment that targeted the
development of human capital. Since 2001 to 2019 it has adopted four programs, the first
one was the Support Plan for Economic Recovery (PSRE) (2001-2004), followed by the
Complementary Program to Support Growth (2004-2009) (PCSC), and the third one was the
Five-Year Programme (2010-2014), in addition to the new Five-Year Programme (20152019). All those programs aimed to broaden the choses of people through the building of
Algerian human capital capacity in health, education and income.
Keywords: human capital; development Programme; capacity building; Algeria.
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
ملدمت:
عغؾ العلض ألازير مً اللغن العكغًٍ مؿاعي لترقُض في الؿُاؾاث العامت اإلاىخهجت واإلاـاهُم
ألاواصًمُت اإلاُغوخت ،بدُث بغػث مؿاعي حؿعى لىيع ؤلاوؿان في بؤعة الاهخمام باعخباعه الثروة الحلُلُت ألًت
ؤمت ليي ٌعِل ؿيها ؤلاوؿان خُاة مضًضة ملؤها الصحت وؤلابضاع وجىؾُع لحغٍاث البكغ ،وجىغَـ خلهم في
الصحت والخعلُم ،إط جيازف العمل على اإلاؿخىي الضولي مً ؤحل بىاء عؤؽ اإلااٌ البكغي مً زالٌ جىلُـت ججمع
مجمىعت مً ألاهضاؾ والؿُاؾاث والبرامج الخىمىٍت اللابلت لللُاؽ حؿاهم في إجاخت الـغم والخمىين،
وجـعُل مكاعهت الىاؽ في اللغاعاث والؿُاؾاث التي حكيل خُاتهم ؿًال على اللًاء على الـلغ وجدؿين
الصحت والخعلُم وحعؼٍؼ اإلاؿاواث بين الجيؿين إلى حاهب جسـٌُ معضٌ وؿُاث ألاَـاٌ ،ومياؿدت مغى
الاًضػ ،هـالت الاؾخضامت البُيُت و إكامت قغاهت عاإلاُت مً ؤحل الخىمُت.
والجؼائغ هؼيرها مً الضوٌ ؾعذ لخدلُم الاؾتراجُجُاث الخىمىٍت الهاصؿت واإلاخـم عليها في اإلاؤجمغاث
الضولُت واللمم العاإلاُت ،بدُث عملذ على ويع ؾُاؾاث عامت جغاعي ؿيها مؿاعي بىاء عؤؽ اإلااٌ البكغي في
الجؼائغ وؿم ملخًُاث اإلاسُُاث الخىمىٍت مً ؾىت  2001إلى  ،2019خُث جم اعخماص ؤعبع مسُُاث في
مؿتهلها مسُِ صعم الاهخعاف ؤلاكخهاصي (ً ،)2004-2001لُه البرهامج الخىمُلي لضعم الاهخعاف الاكخهاصي
( ،)2009-2004هما جم حعؼٍؼهما ببرهامج الخىمُت الخماس ي( ،)2014-2010يف إلى طلً بغهامج الخىمُت
الخماس ي الجضًض ( ،)2019-2015ؾعُا لخىؾُع زُاعاث الىاؽ ؤلاكخهاصًت ،ؤلاحخماعُت والؿُاؾُت والثلاؿُت
مع الترهيز على الىخائج التي جم حعؼٍؼها...اهُالكا مً ول ما ؾبم جخمدىع صعاؾدىا على ؤلاقيالُت الخالُت:
إلى ؤي مضي ؾاهمذ خؼمت البرامج الخىمىٍت ؤلاكخهاصًت في جغكُت عؤؽ اإلااٌ البكغي في الجؼائغ بين ؾىتي 2001
و  2019؟
ومً أحل إلاحابت عً َذٍ إلاغكاليت ًمكً الخطزق إلى الخالي:
 .1ضبط ألاضظ املعزفيت للبرامج الخىمىيت و رأص املال البػزي.
 .2الخخطيط الخىمىي لبىاء رأص املال البػزي في الجشائز .
 .3جلييم فعاليت البرامج الخىمىيت الاكخصادًت في جىميت رأص املال البػزي.

 - 1ضبط ألاضظ املعزفيت للبرامج الخىمىيت و رأص املال البػزي.
ًدؿنى في مؿتهل هظه الىعكت البدثُت إماَت اللبـ عً الؿُاق اإلاعغفي للبرامج الخىمىٍت ؤلاكخهاصًت
وعؤؽ اإلااٌ البكغي مً ؤحل معغؿت اإلاغحعُت اإلاـاهُمُت ويبِ الخىحه الخدلُلي العام.
أ -ضىابط البرامج الخىمىيت إلاكخصادًت:
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
حعمل معٓم الضوٌ ؤلاهمائُت الـاعلت على ويع زُِ جىمىٍت مخىؾُت وَىٍلت اإلاضي مً ؤحل صؿع
عجلت الخىمُت و ًدؿنى لىا اللىٌ بإن البرامج الخىمىٍت ؤلاكخهاصًت حعبر عً الؿُاؾت التي جماعؾها الؿلُاث
العلُا في الضولت والتي جخًمً كضع معخبر مً الىـلاث اإلاسخغة لخضمت مجمىعت مً ألاهضاؾ ،إط جلتزم بخدلُلها
زالٌ ؿترة معُىت مً ؤحل جدلُم عىائض  -إكخهاصًت وإحخماعُت و مؤؾؿاجُت  -...مً قإنها ؤن جدلم ػزم
جىمىي (حماٌ صواص ؾلُمانَ ،اهغ ؿايل خؿىن  ،1989م) 13.
ؿالبرامج الخىمىٍت ؤلاكخهاصًت حعبر عً همِ إكخهاصي مغهؼي جيىن ؿُه الضولت هي اإلاىٓمت لإلكخهاص
الىلي بدُث جهىغ الؿُاؾاث الخانت الالػمت بكإن إؾخسضام اإلاىاعص و مجاالث جىُْـها.
وٍمىً الحضًث على البرامج الخىمىٍت ؤلاكخهاصًت باإلاعنى الىاؾع باعخباعها ؤهضاؾ إهمائُت مهاػت مً
الجهاث الؿُاؾُت اإلاؿؤولت ،في ْل وحىص حهاػ ؾُاس ي ًًع البرامج و ًدًغها مً ؤحل اؾخسضامها هإصواث
ؾُاؾُت إكخهاصًت لخدلُم ؤهضاؾ جدضصها هظه البرامج على نعُض الضولت هيل) مجُض مؿعىص،
،1978م)12
و ًمىً ؤن وؿخف مً زالٌ ما ؾبم ؤن البرامج الخىمىٍت ؤلاكخهاصًت جدؿم بـ :
 وحىص حهاػ ؤو هُئت حكغؾ على جدًير وويع البرامج.
 جىؿغ ػاًاث و ؤهضاؾ واضحت للخىمُت جدىاؾب قىال وهىعا مع اإلاىاعص اإلادضصة.
 ازخُاع مجمىعت مً ؤلاحغاءاث و الترجِباث الالػمت لخىغَـ هظه البرامج على ؤعى الىاكع.
 جهضًم الجهاث اإلاؿؤولت ؤو اإلاسىلت مً ؤحل هـاط العمل بهظه البرامج.
 التزام واؿت الاحهؼة و الهُئاث و اإلاؤؾؿاث بخُبُم هظه البرامج في ْل جىاحض الغكابت واإلاؿاءلت(.حماٌ صواص
ؾلُمانَ -اهغ ؿايل خؿىن ،1989،م م)14 ،13 .
ب  -حعزيف رأص املال البػزي:
جىحض مجمىعت مً الُغوخاث الـىغٍت اإلاسخلف اإلاىاْير ججاه حعغٍف عؤؽ اإلااٌ البكغي ،و خغي بىا
ؤلاقاعة إلى إن صعاؾدىا لغؤؽ اإلااٌ البكغي ال ًىهب يمً الضعاؾاث الاكخهاصًت ؤو الدؿُيرًت ،بل إهىا ؾىضعؾه
مً ػاوٍت ؾُاؾُت على ؤهه زغوة ألامم .
عؤؽ اإلااٌ البكغي هما عبر عىه بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي  UNDPعلى ؤهه ":جلً الخىحهاث
واإلاعاعؾ التي ًىدؿبها ألاؿغاص مً زالٌ الخضعٍب" ،ؤو بهُؼت ؤزغي ًىمً في " :عؤؽ اإلااٌ اإلاجخمعي و الـىغي
والثلافي الظي ًىٓم البكغ في بنى مؤؾؿُت جدضص َبُعت اليكاٍ اإلاجخمعي و عىائضه"( بغهامج الامم اإلاخدضة
ؤلاهمائي ،2002م)15
هما ًمثل عؤؽ اإلااٌ البكغي "اإلاجمىع الىلي والىمي والىىعي مً اللىي البكغٍت اإلاخاخت في اإلاجخمع ،إط
ٌكمل الىـاءاث الظهىُت واإلاؿخىٍاث الخعلُمُت للؿيان ،وٍخم جدضًضه مً زالٌ اإلاؿخىي الخعلُمي اإلاغجبِ
بالخبرة واإلاعغؿت للمجخمع الىلي(بُهاع عبض اإلاُلب  ،2017م )177
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
في خين هغَـ ؤؾخىن ً Chris Ashtonغي ؤن عؤؽ اإلااٌ البكغي عباعة عً مؼٍج عىانغ اإلاعغؿت
اإلاخعللت باإلاهاعاث وجغاهم الخبرة وؤلابضاع وكضعة ؤؿغاص اإلاىٓمت على ؤصاء مهامهم وخل اإلاكاول وإجساط اللغاعاث
الغقُضة والخعامل مع اإلاساَغ ،وهى بظلً ٌعىـ ؿاعلُت اليؿم في إصاعة مىاعصه اإلالمىؾت وػير اإلالمىؾت
لخدلُم اإلايزة الخىاؿؿُت وزلم اللُمت(مؤٍض مدمض علي الـًل  ،2009م)175
 -2الخخطيط الخىمىي لبىاء رأص املال البػزي في الجشائز
بغػ حلُا الخسُُِ الخىمـىي لبىـاء عؤؽ اإلاـاٌ البكـغي فـي الجؼائـغ مـً زـالٌ البـرامج الخىمىٍـت ؤلاكخهـاصًت
اإلاخ ــىاجغة ،ؿمى ــظ ؾ ــىت  2001خت ــى ًىمى ــا ه ــظا ج ــم اعخم ــاص ؤعبع ــت مسُُ ــاث ف ــي مؿ ــتهلها مسُ ــِ صع ــم الاهخع ــاف
ؤلاكخه ـ ــاصي (ً ،)2004-2001لُ ـ ــه البره ـ ــامج الخىمُل ـ ــي ل ـ ــضعم الاهخع ـ ــاف الاكخه ـ ــاصي ( ،) 2009-2004هم ـ ــا ج ـ ــم
حعؼٍؼهمـ ــا ببرهـ ــامج الخىمُـ ــت الخماسـ ـ ي( ،)2014-2010وآزغهـ ــا بغهـ ــامج الخىمُـ ــت الخماسـ ـ ي الجضًـ ــض (،)2019-2015
وٍمى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ؤن هبرػه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اإلاسُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي:

مخطط ركم

البرامج الخىمىيت إلاكخصادًت الجشائزيت
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اإلاهضع :مً إعضاص الباخثين اؾدىاصا لإلخهائُاث اإلاخضاولت.
هظه اإلاسُُاث الخىمىٍت قملذ واؿت ؤبعاص الخىمُت بما ؿيها الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت
وؤلاوؿاهُت ،وما يهمىا هدً هىا هى الُىع ألازير للخىمُت الظي ٌعخبر ؤلاوؿان ػاًت و في هــ الىكذ ٌعخبر الغهيزة
ألاؾاؾُت لها اط ٌؿعىا عغى صوع اللُاع العام في جمىين عؤؽ اإلااٌ البكغي في الجؼائغ بالخُغق للجؼء
اإلاسهو لها مً هظه اإلاسُُاث الخىمىٍت مً ؾىت  2001إلى ؾىت .2019
أ) مىكع رأص املال البػزي مً مخطط دعم الاوعاع الاكخصادي . 2004 -2001
زهو مسُِ صعم الاوعاف الاكخهاصي مبلؽ مالي معخبر لخىمُت اإلاىاعص البكغٍت مً ؤحل حعؼٍؼ
الخىمُت الاوؿاهُت خُث كضع هظا اإلابلؽ بـ  9002ملُاع صًىاع مً مجمىع اإلابلؽ ؤلاحمالي اإلالضع بـ  525ملُاع صًىاع ،ؤي
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
ؤن اليؿبت اإلاسههت لخعؼٍؼ عؤؽ اإلااٌ البكغي في هظا البرهامج جلضع بـ  17.2باإلائت( General Consulaire2004
(A Montréal d’algerie
وللض جم الاهخمام بعضة ؤبعاص مً ؤحل بىاء عؤؽ ماٌ مجخمعي مً زالٌ مسُِ صعم الاوعاف
الاكخهاصي وهي :كُاع الخعلُم، Le Secteur De L’educationالخيىًٍ اإلانهي LA FORMATION
 PROFESSIONNELLEالصحت  ، La Santeالكباب و الغٍايت  ، Jeunesse Et Sportالثلاؿت-الاجهاٌ Culture -
 ،Communicationالكؤون الضًيُت . Affaires Religieuses
أ /كطاع الخعليم : Le Secteur De L’educationمً ؤحل جغكُت الخعلُم جم الاهخمام بـ:
 جىؾُع وؿبت الالحاق بالخعلُم الابخضائي مً زالٌ جؼوٍض اإلاضاعؽ باإلمياهُاث الالػمت في اإلاىاَم الغٍـُت
واإلاىاَم طاث الىثاؿت الؿياهُت العالُت.
 إعاصة جإهُل وجدؿين وججهيز اإلاغاؿم و اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت.
 صعم مكاعَع البيُت الخدخُت اإلاعىُت باإلَعام و الاًىاء.
 جُىٍغ البدث العلمي وزلم الٓغوؾ اإلاالئمت إلقغان اإلاىاعص البكغٍت في عملُت اوعاف الىمى الاكخهاصي
والاحخماعي بالترهيز على كضعاث البدث والهىضؾت والخهيُع.
ب /الخكىيً املنهي : LA FORMATION PROFESSIONNELLEهظا البرهامج ٌؿعى لخدؿين جضعٍب الكباب
اإلاؿدبعضًً مً الخعلُم و مؿاعضتهم مً ؤحل الحهىٌ على الخإهُل اإلانهي لالهضماج اإلانهي وزلم ؿغم العمل
الظاحي ،وهإولىٍاث عمل مسُِ صعم الاوعاف الاكخهاصي على :الحض مً العجؼ في اإلاعضاث الخلىُت والخعلُمُت
وإعاصة جإهُل وججهيز بعٌ اإلاؤؾؿاث مً ؤحل كضعاث إياؿُت.
ج /الصحت  : La Santeمً ؤحل جغكُت هظا اللُاع عمل هظا البرهامج على الؿهغ على واؿت ملخًُاث
الصحت مً وكاًت و ععاًت ،وإكامت وجضعٍب ،مع ألازظ بعين الاعخباع حعؼٍؼ وكاٍ الـغق الُبُت اإلاخىللت والؿهغ
على جلضًم الغعاًت الصحُت في اإلاىاَم الىائُت واإلاىاَم الجىىبُت الىبيرة وإعاصة جإهُل البيُت الخدخُت وججضًض
اإلاغاؿم الُبُت و اوكاء مغهؼ معالجت الؿغَان بعىابت جدذ الغعاًت اإلاخسههت إلاعالجت  2000مغٌٍ و هــ
الش يء باليؿبت في مىُلت حىىب مً ؤحل جللُل ؿترة الاهخٓاع والؿـغ لـترة َىٍلت وميلـت
( (A Montréal, General d’algerie Consulaire,ibid,p.29.
د/الػباب و الزياضت  : Jeunesse Et Sportفي هظا اللُاع جم الترهيز على الاؾخـاصة اللهىي مً الهُاول
اللائمت لخلبُت جُلعاث الكباب في هظا اإلاجاٌ الؾخلباٌ اإلاىاؾباث الغٍايُت الىَىُت والضولُت.
ٌ /الثلافت-الاجصال : Culture – Communicationؿُما ًخعلم بالجاهب الثلافي جم الترهيز على جُىٍغ وإعضاص
وجغمُم وججضًض بعٌ الهُاول واإلاىاكع التي جخُلب الخضزل الؿغَع للحـاّ على الترار ،وجىؾُع بث البرامج
ؤلاطاعُت والخلـؼٍىهُت للجىىب.
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و/الػؤون الدًييت  : Affaires Religieusesؿُما ًخعلم بلُاع الكؤون الضًيُت هظا البرهامج زهو  1.5ملُاع
صًىاع لخىؿير ؤو لعاصة جإهُل بعٌ اإلاؿاحض ) )ibid ,p.30
ما ًمكً أن هخىصل إليه كىخائج َى أن َذا البرهامج عمل على حعشيش رأص املال البػزي مً خالل :







بىاء اللضعاث اإلاخعضصة ألابعاص و جلبُت اخخُاحاث الؿيان .
الاؾخجابت الخخُاحاث الكباب مً خُث ألاوكُت الغٍايُت والترؿيهُت.
اجاخت ؿغم الدكؼُل مً ؤحل جىُْف عؤؽ اإلااٌ البكغي في بنى مؤؾؿاجُت ليي ٌؿخـاص مً عىائضهم
بكيل إًجابي ،و ؿخذ اإلاجاٌ ؤمام اللُاع الخام وعحاٌ ألاعماٌ وجىؾُع اللضعاث .
إحغاءاث الضعم الـعاٌ لالهخعاف ،مثل حعؼٍؼ ؤلامياهاث العلمُت والخلىُت.
احغاءاث اؾتهضاؾ اإلاىاَم اإلادغومت وحصجُع عىصة الىاؽ في اإلاىاَم اإلاهجىعة.
الخسـُف مً آلازاع العىؿُت للًؼىَاث التي ًمىً الخيبؤ بها ،وزانت ؿُما ًخعلم بلُىص الخضؿلاث
الىلضًت للجامعاث الاواصًمُت اإلالبلت.

ب)بىاء اللدراث البػزيت مً خالل البرهامج الخكميلي لدعم الاوعاع إلاكخصادي .2002-2004
البرهامج الخىمُلي لضعم الىمى الاكخهاصي هى بغهامج الاؾدثماعاث العمىمُت الظي َغخخه الؿلُاث
العمىمُت ًىم  7ؤؿغٍل  2005في إَاع مىانلت البرامج الىبيرة لإلهـاق العمىمي الظي بضؤ مع البرهامج الؿابم
الظهغ ،و كض جًمً  5ؤبعاص مً بُنها البعض اإلاعني ببىاء عؤؽ اإلااٌ اإلاجخمعي و هى " بغهامج جدؿين الٓغوؾ
اإلاعِكُت للؿيان" و الظي زهو له  190805ملُاع صًىاع ،ؤي ما ٌعاصٌ  %4505مً اإلابلؽ ؤلاحمالي للبرهامج( (
Premier-ministre 2009,
هظا ٌعني ؤها الجؼائغ زههذ ما ًلاعب ههف مبلؽ البرهامج مً ؤحل حعؼٍؼ بىاء كضعاث عؤؽ اإلااٌ
البكغي في واؿت الجىاهب الصحُت و الخعلُمُت والثلاؿُت...
ًدؿنى لىا ؤن هخُغق لألهضاؾ اإلاغحىة في كُاعين ؤؾاؾُين واللظان ٌؿاهمان في بىاء عؤؽ اإلااٌ البكغي ؤال وهما
الخعلُم و الصحت.
الخعلُم العالي والبدث العلمي  :جًمً هظا البرهامج جدلُم الخالي:







بىاء  231.000مؤؾؿت جغبىٍت.
إهجاػ مغهؼ حامعي حضًض باإلاُلت.
اوكاء  185.000إكامت .
اوكاء  30ملغ إلاضًغٍاث الخضماث الاحخماعُت.
اوكاء  26مُعم حامعي.
إهجاػ مغاؿم للمسابغ ومغاهؼ البدث.
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جلضع الاعخماصاث اإلالغعة لخمىٍل هظا البرهامج اإلاخىكع إهجاػه باليؿبت لهظه الـترة بـ  141ملُاع صج) (ibid ,p11
َّ
باليؿبت للُاع التربُت الىَىُت ًخىكع باليؿبت لهظه الـترة اهجاػ:
ؤكؿام في قيل جىؾعُت عضصها6.955

اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت عضصها 929

الثاهىٍاث عضصها 434

اإلايكأث الغٍايُت عضصها 500

اإلاُاعم اإلاضعؾُت عضصها 1.098

إعاصة جإهُل اإلاؤؾؿاث.

مغاؿم الىٓام الىهف الضازلي عضصها 635

ججضًض الخجهيزاث الخعلُمُت وألازار اإلاضعس ي

مغاؿم الىٓام الضازلي عضصها 165

اكخىاء ججهيزاث حعلُمُت·

حعىٌٍ  177مضعؾت ابخضائُت 58 ،مضعؾت ؤؾاؾُت و  17زاهىٍت .

َّ
الصحت والؿيانً :خىكع باليؿبت لهظه الـترة اهجاػ:















اإلاؿدكـُاث عضصها 17
مغاهؼ إلاعالجت اإلاهابين بالحغوق عضصها 02
اإلاؤؾؿت الاؾدكـائُت اإلاخسههت في حغاخت العٓام عضصها 02
مغاهؼ العجؼة عضصها 05
العُاصاث اإلاخعضصة الخضماث عضصها 55
مغاهؼ الصحت و الىالصة عضصها 113
مغاهؼ مياؿدت الؿغَان عضصها 02
مغهباث " ألامهاث – ألاَـاٌ" عضصها 05
مغاهؼ ؤمغاى الللب والجغاخت الللبُت لألَـاٌ عضصها 02
اإلاؿدكـُاث عضصها 17
معهض الؿغَان 01
معهض الىلى 01
مغاهؼ اإلاغاكبت الصحُت في الحضوص 06
معهض الخيىًٍ قبه الُبي ؤلاؿغٍلي .01

جلضع الاعخماصاث اإلالغعة لخمىٍل البرهامج اإلاخىكع إهجاػه بمبلؽ 8500ملُاع صًىاع حؼائغي () Ibid , P12-13
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ج)رأص املال البػزي والخىميت إلاوطاهيت ركيزة أضاضيت لبرهامج الخىميت الخماس ي .2014-2010
للض عملذ الؿلُت الحيىمُت الجؼائغٍت جدذ ععاًت ؿسامت الغئِـ عبض العؼٍؼة بىجـلُلت في إَاع
البرامج الخىمُت الخماس ي لؿىت  2014 -2010على ويع عؤؽ اإلااٌ البكغي والخىمُت ؤلاوؿاهُت مياهت متزاًضة
ألاهمُت وإعخباعها عهيزة ؤؾاؾُت إلاىانلت مؿاع إعاصة ؤلاعماع الىَني ،وكض زهو بغهامج ؤلاؾدثماعاث العمىمُت
ػالؾ مالي كضع ب  286ملُاع صوالع وكض اصعج ؤلاهخمام بخدؿين مؿخىٍاث الخعلُم في مسخلف ألاَىاع ،والخىـل
الُبي وجدؿين ْغوؾ الؿىً والتزوٍض باإلاُاه واإلاىاعص الُاكىٍت.
ؿلض عملذ الحيىمت وؿم بغهامج ؤلاؾدثماعاث العمىمُت  2014-2010على جسهُو عضة مجاال التي
تهضؾ إلى جـعُل مؤقغاث جدلُم الخىمُت ؤلاوؿاهُت ومنها هجض:
 جإمين كُاع الصحت :خُث جم جسهُو  619ملُاع صج وهظا بهضؾ إهجاػ  172مؿدكـى و  45مغآب
مخسهو في الصحت و  377عُاصة مخعضصة ؤلازخهاناث و  1000كاعت عالج و  17مضعؾت للخيىًٍ الكبه َبي
و ؤهثر مً  70مؤؾؿت مخسههت لـائضة اإلاعاكين.
 جغكُت البدث العلمي وعؿع مؿخىي ؤلاعالم وؤلاجهاٌ :ؿلض زهو البرهامج العمىمي للخىمُت ؤهثر مً 250
ملُاع صج ،وجم لهظا الؼغى جسهُو  100ملُاع صج لخُىٍغ البدث العلمي و  50ملُاع صج للخجهيزاث اإلاىحهت
لخعمُم حعلُم ؤلاعالم آلالي يمً وامل اإلاىٓىمت التربىٍت ومىٓىمت الخعلُم والخيىًٍ و  100ملُاع صج لىيع
الحيامت ؤلاهتروهُت.
 جدؿين الخضمت العمىمُت :خُث جم جسهُو خىالي  379ملُاع صج للُاع العضالت في إَاع جدؿين الخضمت
العمىمُت ،ؿلض جم إوكاء  110مجلـ كًاء ،وؤػٍض مً  120مؤؾؿت علابُت وإوكاء خىالي عكغة مداهم
إصاعٍت.
 ؿً العؼلت وإوكاء قبىت الُغق :ؿلض زهو ؤػٍض عً  3.100ملُاع صًىاع مً ؤحل إجمام قبىت الُغٍم
الؿُاع قغق -ػغب ،وإهجاػ وجدضًث خىالي  20مىاء للهُض البدغي وحعؼٍؼ زالر مُاعاث.
 التزوٍض اإلاُاه الهالحت للكغب وإؾخىماٌ اإلاكاعَع الجاعٍت :هغؽ البرهامج ػالؾ مالي كضع 286ملُاع صوالع
لبىاء ؾخين ميكإة كاعضًت زانت بالغي ،وإهجاػ  35ؾضا ،و 25هٓام لخدىٍل اإلاُاه.
 جىؿير وجدؿً الؿىً :خُث جم جلضًغ ؤهثر مً  3700ملُاع صج للُاع الؿىً و ًخعلم ألامغ ؤًًا بئهجاػ
 500000وخضة ؾىىُت إًجاعٍه و  500000وخضة ؾىىُت جغكىٍُه و  300000وخضة ؾىىُت في المخهام الؿىً
الهل و 770000وخضة ؾىىُت عٍـي ،وػيرها مً اإلاكاعَع الؿىىُت(ؾـاعة الجؼائغ باليىٍذ ،بغهامج الخىمُت
الخماس ي )2014-2010
د)مضامين حعشيش رأص املال البػزي في بزهامج الخىميت الخماس ي الجدًد .2012-2015
زهو لهظا البرهامج  262ملُاع صوالع ،إط يهضؾ إلى بلىغ وؿبت همى جلضع بـ 7باإلاائت مع آؿاق  ،2019وكض
بغػث البىاصع ألاولُت لخعؼٍؼ عؤؽ اإلااٌ البكغي في هظا البرهامج -هما نغح الىػٍغ ألاوٌ عبض اإلاالً ؾالٌ في
"مسُِ عمل الحيىمت مً ؤحل جىـُظ بغهامج عئِـ الجمهىعٍت -"2019-2014مً زالٌ ؤلاهخمام بـخدؿين
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مغصوص الـمىٓىمت الىَىُت للخعلُم والخيىًٍ وؤصائها مً ؤحل جلبُت خاحُاث البالص في مجاٌ الخيىًٍ الـمخميز
والخدىم ؿُه ،وحعمُم صملغَت الخعلُم مً زالٌ جدؿين ْغوؾ الخمضعؽ وجُىٍغ الخجهيزاث واإلايكأث
اللاعضًت وحعؼٍؼ الحىاع مع الكغواء الاحخماعُين خىٌ ْغوؾ العمل ومعِكت الـمىْـين وألاؾاجظة في كُاع
التربُت الىَىُت ،هما ؾِخم جُىٍغ الامياهُاث الهُيلُت والخىُٓمُت للُاع الخعلُم العالي والبدث العلـمي وحعؼٍؼ
صوعه باعخباعه صعامت لالبخياع.
ؿًال عً طلً ،ؾِخم جىثُف الخيىًٍ الـمنهي وجىىَعه ،إط ؾخعمل الحيىمت على جُىٍغ مؿاعاث
الخيىًٍ لـائضة مسخلف الـئاث الاحخماعُت الؾُما طوي الاخخُاحاث الخانت ،مع مىانلت جىـُظ ؾُاؾت ّ
مجضصة
للـمضًىت مً ؤحل جدؿين إَاع الـمعِكت مً زالٌ عملُاث الخجضًض الحًغي وإصماج الهُاول ؤلاصاعٍت
والخجهيزاث العمىمُت والثلاؿُت والترؿيهُت ،هما ؾخعؼػ الضولت الاؾدثماع في اللُاعاث الـمؿخدضزت لـمىانب
الكؼل والـالخت والهىاعت والؿُاخت والهىاعت الخللُضًت وؾدصجع جُىٍغ اإلاؤؾؿت الهؼيرة والـمخىؾُت،
هما ؾِؿخـُض الـملاولىن الهؼاع مً حؿهُالث للحهىٌ على اللغى البىيي(عبض اإلاالً ؾالٌ ،مسُِ عمل
الحيىمت مً ؤحل جىـُظ بغهامج عئِـ الجمهىعٍت )2019-2014
مً حهت ؤزغي ،ؾِخم ويع آلُاث جدـيزًت زانت لـائضة الكباب خاملي الكهاصاث عىض اؾخدضار
وكاَاتهم الؾُما اليكاَاث التي جلىم على الـمعغؿت والخىىىلىحُاث الجضًضة ،وؾدؿخمغ الحيىمت في مىذ
ألاولىٍت للخىـل الهحي بالـمىاَىين ؾىاء في مجاٌ الىكاًت ؤو مياؿدت ألامغاى الـمخىللت ؤو جىُٓم عملُاث
العالج ،وؾدخمدىع الجهىص خىٌ ؤوؿىت العالكاث بين الؿلً الُبي والـمغض ى وجدؿين ْغوؾ الاؾخلباٌ
والخىـل على مؿخىي الهُاول الاؾدكـائُت ،هما ؾخىانل الحيىمت إهجاػ هُاول صحُت حضًضة ؾىاء جلً التي
جلضم زضماث َبُت ؤؾاؾُت ؤو الـمؤؾؿاث الـمخسههت الؾُما الـمغاهؼ الاؾدكـائُت الجامعُت ومغاهؼ مياؿدت
الؿغَان ،وجؼوٍضها بمؿخسضمين ووؾائل مالئمت(هــ اإلاغحع ،هــ الهـدت)
 -3جلييم فعاليت البرامج الخىمىيت الاكخصادًت في جىميت رأص املال البػزي.
ًدؿنى لىا في هظا اإلادىع الخُغق إلى العملُت الخلُُمُت الىمُت اإلادؿاهضة بإعكام اخهائُت وؿم جلاعٍغ
الخىمُت البكغٍت الهاصعة عً مىٓمت ألامم اإلاخدضة إلاعغؿت واؿت الخُىعاث اإلادغػة في جـعُل عؤؽ اإلااٌ البكغي،
بدُث ًخم الترهيز على الخلاعٍغ التي جبرػ اليؿب طاث الهلت بمُلع ألالـُت ،زم آزغ وؿب مؿخدضزت وؿم جلغٍغ
ؾىت  ،2014مً ؤحل الخلُُم الـعلي للخلضم اإلادغػ في حعؼٍؼ عؤؽ اإلااٌ البكغي في الجؼائغ مً عضمه ،وجدلُل
الخلـُاث ،ألاؾباب والىخائج اإلاغجبُت بظلً.
أ-اللضاء على الفلز املدكع و الجىع في الجشائز.
جلجإ جلاعٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الهاصعة عً مىٓمت الامم اإلاخدضة بكيل صوعي ول ؾىت إلى الخؼني بضلُل
الـلغ اإلاخعضص ألابعاص اإلاؿخعمل في العملُاث ؤلاخهائُت الظي ًجعل البىن قاؾع بين ما ًىٓغ له و ما هى وائً في
الىاكع إطا كمىا بخدلُل معغفي له ،هاهًُ عً الكيىن اإلاهاخبت إلاضي مهضاكُت هظا اإلاؤقغ زانت إلاا ًخم
الحضًث عً زِ الـلغ الظي ٌعبر عً ":ؤصوى مؿخىي مً الضزل الظي ًدخاحه اإلاغء ؤوألاؾغة ختى ًيىن
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
بلض ما" (الحاحاث ألاؾاؾُت) ،إط ؤن زِ الـلغ اإلاخعاعؾ علُه صولُا هى
باإلميان جىؿير مؿخىي معِكت مالئم في ٍ
 1صوالع ؤمغٍيي للـغص الىاخض الظي جم جغكُخه إلى  1225صوالع ؤمغٍيي ؾىت  2005مً كبل البىً الضولي(البىً
الضولي) http://web.worldbank.org 2015 ،
ؿخعظع الحهىٌ على هخائج بسهىم صلُل الـلغ اإلاخعضص ألابعاص في الجؼائغ ًلىصها إلى البدث خىٌ
مضي مهضاكُت هظه اإلاغحعُت اإلاعغؿُت ،ؿما ًدخاحه الـغص الىاخض في الجؼائغ ملابل  1025صوالع هى  120صًىاع
حؼائغ ،وهدً هدؿاءٌ بضوعها هم وحبت ًمىً ؤن ًدلم بها الـغص الىاخض ؤمىه الؼظائي في الجؼائغ في الُىم
الىاخض ملابل  120صج؟ بالخالي ما ًمىً ؤن هالخٓه هى ؤن زِ الـلغ اإلادضص ؾلـا لِـ واؿُا ختى لخلبُت
الحاحاث الؼظائُت ،هاهًُ عً الحاحاث ألاؾاؾُت ألازغي مً صحت وحعلُم وملبـ ومؿىً ،وكض ؤهض على هظا
الخدلُل مِكُل حكىؾىصوؿؿيي في هخابه الكهير "عىإلات الـلغ" إلاا عؼػ الخُاب ؤلاكخهاصي الىلضي إججاه
اإلاؤؾؿاث الضولُت التي جضًغ الىٓام ؤلاكخهاصي العالمي ،ؿمً مهلحت بعٌ مؿيريها ؤن جبلى هظه الضوٌ
الىامُت في واكع إحخماعي و إكخهاصي ػائف ،ؿالضوػما ؤلاكخهاصًت خؿبه جمُل إلى مؿاًغة هٓغٍت صون وكائع "
الىٓغٍت الخالهت" وتهمِل وكائع صون هٓغٍت " ؤلاكخهاصًاث الخُبُلُت"( مِكُل حكىؾىصوؿؿيي
،2012م)36
ب-مدي جحليم الخعليم و جزكيت الزعاًت الصحيت.
مدي جحليم حعميم الخعليم إلابخدائي:
عملذ الجؼائغ على ويع العضًض مً الترجِباث التي حعمل على جغكُت كُاع الخعلُم وحعمُمه مً ؤحل
بىاء كضعاث الخىمُت ؤلاوؿاهُت بغؤؽ ماٌ معغفي الظي ٌؿدىض إلى اإلاعغؿت باعخباعها خالت عاكُت حضا مً مجغص
الحهىٌ على معلىماث ،إط ًمىً عغى الخُىعاث اإلاؿخدضزت اإلاـعلت عً َغٍم الؿُاؾت العامت الجؼائغٍت(
وؿبت ؤلاهـاق على الخعلُم مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي -معضٌ إإلاام البالؼين باللغاءة والىخابت -اليؿبت ؤلاحمالُت
لإللخداق بالخعلُم) مً زالٌ الجضوٌ الخالي :
اإلاؤقغاث

وؿبت
الاهـاق على
الخعلُم مً
الىاجج
اإلادلي
ؤلاحمالي

معضٌ إإلاام البالؼين
باللغاءة و الىخابت
باليؿبت
اإلائىٍت
لـئت
15ؾىت
ؿما ؿىق

باليؿبت
اإلائىٍت
للـئت
العمغٍت
24-15
ؾىت



اليؿبت الاحمالُت لالجداق بالخعلُم باإلائت
الحًاهت

الابخضائي

الثاهىي

العالي

باليؿبت
اإلائىٍت مً
الؿيان في
ؾً
الحًاهت

باليؿبت
اإلائىٍت مً
الؿيان في
ؾً الخعلُم
ؤلابخضائي

باليؿبت
اإلائىٍت مً
الؿيان في
ؾً الخعلُم
الثاهىي

باليؿبت
اإلائىٍت
مً
الؿيان
في ؾً
الخعلُم
العالي

الؿىىاث
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
2000

%3086

%6607

%89

///

%98

%62

///

2014

% 403

%7206

%9108

%79

%117

%98

%31

حضوٌ ًىضح مؤقغاث الخعلُم في الجؼائغ في ؾىتي  2000و ( 2014مً إعضاص الباخثين اؾدىاصا إلخهائُاث
جلغٍغي الخىمُت البكغٍت الهاصعًٍ ؾىت  2002و  ()2014بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي،2014م)191
مً زالٌ عغى اإلاًامين الىمُت في الجضوٌ ًدؿنى لىا الىنىٌ إلى الىخائج الخالُت:
وؿبت ػٍاصة ؤلاهـاق على الخعلُم مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بين ؾىتي  2000و 2014حكير إلى ؤلاهخمام الًيُلبتركُت هظا اللُاع بدُث جلضع ب  % 0044ؿلِ .
 هىان إعجـاع ملحىّ في معضٌ إإلاام البالؼين باللغاءة و الىخابت لـئت  15ؾىت ؿما ؿىق بدُث ؤن الـاعق بينؾىتي  2000و  2014بلؼذ وؿبذ الخُىع  ،% 509ملابل جُىع للـئت العمغٍت بين مً  24-15ؾىت بلؽ وؿبخه
.%208
 ػٍاصة وؿُت ؤلالخداق بالخعلُم في واؿت ألاَىاع بدُث كضعث وؿبت ؤلالخداق بالُىع الخدًيري  %79ؾىت 2014في ْل حؼُِب لاللخداق بهظا الُىع في مُلع ألالـُت ،ؤما في الُىع الابخضائي ؿالـاعق اإلاسجل بيؿبت
إًجابُت هى  % 19و هي هدُجت مكغؿت ،ؤما في الُىع الثاهىي ؿالخُىع الحانل ؿُه ًلضع بـ  ،% 36هاهًُ عً
اعجـاع وؿبت ؤلالخداق بالُىع الخعلُم العالي التي جلضع بـ .%31
بالخالي ًمىً اللىٌ ؤن هىان هدُجت عىؿُت بين ؤلاهـاق الحيىمي على كُاع الخعلُم و وؿبت ؤلالخداق
ؤلاحمالي بياؿت ألاَىاع الضعاؾُت ،وهظا ًـؿغ بمضي اعجـاع الىعي لضي الكعب الجؼائغي بإهمُت الخعلُم وبًغوعة
الؿعي إلى بىاء مجخمع اإلاعغؿت بالغػم مً الدؿُير ػير العلالوي مً َغؾ اللُاع العام لياؿت ؤَىاع الخعلُم وما
ًـؿغ طلً هى:
يعف ؤلاهـاق الحيىمي لتركُت هظا اللُاع.

الخـاوث بين اإلاىاَم في وؿبت ؤلالخداق بالخعلُم.

عضم ؿعالُت الىـاءة الضازلُت للخعلُم ،ؿالـضعالُت الضولُت لحلىق الاوؿان جلغ بإن الاقيالُت خؿبها
هى الخـاوث بين اإلاىاَم في ؤلالخداق بالخعلُم مثل والًت الجلـت التي سجلذ وؿبت إلخداق ملضعة بـ % 5006 :
ؿلِ ؾىت ( 2006الـضعالُت الضولُت لحلىق الاوؿان،2010م ،)51في خين ؤن جلغٍغ الخىمُت البكغٍت سجل
وؿبت إلخداق على اإلاؿخىي الىَني ملضعة بـ ( %66بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي،2008م ،)285ؿبعٌ
اإلاىاَم حعاوي مً هلو الخإَير ؿلض ًهل ؤخُاها عضص الخالمُظ في الهف الىاخض إلى 40جلمُظا في بعٌ
نـىؾ اإلاضاعؽ هجض الهف الىاخض ًخعضي  40جلمُظ ،هاهًُ عً جضوي مؿخىي الخعلُم و هظا عاحع إلى
الايُغاباث التي ٌعغؿها مسخلف كُاعاث الخعلُم(بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي ،مغحع هـؿه،م)285
مخطلباث الزعاًت الصحيت( خفض معدل وفياث ألاطفال -جحطين صحت ألامهاث -مكافحت فيروص هلص
املىاعت و املالريا و غيرَا مً ألامزا )
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
حؿنى لىا مً زالٌ الضعاؾت اإلاعملت اؾخسغاج عضة مؤقغاث و عغيها بدُث ؾِخم عغى اإلاؤقغ
الهحي وما ًخعلم به مً معضٌ الىؿُاث و هىعُت الغعاًت و مخىؾِ العمغ و الاهـاق العام مً الىاجج اإلادلي
الاحمالي وؤلاهـاق العام مً اإلاىاعص الصخهُت واآلحي:
اإلاؤقغاث

الاهـاق
العام مً
الىاجج اإلادلي
الاحمالي على
الصحت

الؿىىاث

معضٌ الىؿُاث ليل 1000
مىلىص حي

ألاَباء ليل
100.000
شخو

جدؿين
صحت
ألامهاث/وؿ
بت وؿُاث
ألامهاث
ليل
100000
مىلىص حي
120
1

الغيع

ألاَـاٌ

2000

%3

39

49

85

2014

%309

17

20

121

89

مخىؾِ العمغ
عىض
اإلاخىكع
الىالصة

الاهـاق
العام مً
اإلاىاعص
الصخهُت
على الصحت

68,5ؾىت 1999

/////

7207إ

1802%

7105

6904ط

حضوٌ ًىضح اإلاؤقغاث الصحُت للجؼائغ في ؾىتي  2000و ( 2014مً إعضاص الباخثين اؾدىاصا إلخهائُاث
جلغٍغي الخىمُت البكغٍت الهاصعًٍ ؾىت  2003و ()2014جلغٍغ الخىمُت الاوؿاهُت العغبُت  ،2002م )150
مً زالٌ عغى اإلاًامين الىمُت في الجضوٌ ًدؿنى لىا الىنىٌ إلى الىخائج الخالُت:
هىان اعجـاع ييُل في الاهـاق العام مً الىاجج اإلادلي الاحمالي على الصحت إط كضعث وؿبت الؼٍاصة بين ؾىتي
 2000و  2014بـ %9 :ؿلِ ،وهظا ما ًـؿغ الايغاباث الحانلت في كُاع الصحت بكيل صوعي ول ؾىت.


اهسـاى مخىؾِ هىعا ما إلاعضٌ الىؿُاث ليل  1000مىلىص حي باليؿبت للغيع و ألاَـاٌ.



اعجـاع ألاَباء بيؿبت َ 36بِب ؿلِ ليل  100000شخو بين ؾىتي  2000و 2014في خين ؤن
بعٌ الضوٌ مثل :وىبا ،اعخمضث " بغهامج الغعاًت عُاصة الُبِب و ممغيت الاؾغة " هاهًُ عً
الاهـاق العام مً الىاجج اإلادلي الاحمالي على الصحت اإلالضع بـ  (. % 907مجلـ خلىق
الاوؿان،)2013(.م)10



اهسـاى ييُل في وؿبت وؿُاث ألامهاث بدُث جلضع وؿبت اهسـايها بين ؾىتي  200و  2014بــ31 :
وؿاة ليل  100000مىلىص حي ،وهظا عاحع إلى الىٓام الهحي الىابع مً اعاصة الىٓام الاقتراوي في
جىؿير الغعاًت الصحُت اإلاجاهُت بعُضا عً اللُاع الخام الظي ًدـؼ على الخىاؿـ لخدؿين
الغعاًت الصحُت .



اعجـاع في العمغ اإلاخىكع عىض الىالصة خُث كضع ؾىت  2014بـ7207 :ؾىت لإلهار7207 ،ؾىت للظوىع.



بالغػم مً ؤن وؿبت ؤلاهـاق العام على الصحت يعُـت خُث جلضع بيؿبت  %309مً الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي ملاعهت مع باقي الضوٌ ،إال ؤن ؤلاهـاق العام مً اإلاىاعص الصخهُت على الصحت اإلالضع بــ1802 :
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ههيرة نالحي و قعُب كماػ
 %ؤكل مىه في بعٌ الضوٌ اإلاخلضمت طاث الخىمُت البكغٍت اإلاغجـعت حضا مثل ؾىَؿغا ( )%25و
اؾترالُا(  )%1908و ؾىؼاؿىعة( )%6004و بلجُيا ( . )%1901
ج-جمكين املزأة و إسالت الفىارق بين الجيطين في رأص املال البػزي:
كبل مُلع ألالـُت الثالثت وان هىان خًىع كلُل للمغؤة في الحُاة الؿُاؾُت والعامت مع وحىص هٓام
كُم جمُيزًت مغجبِ بؼُاب اإلاؿاواة في الـًاء ألاؾغي والخام والظي ًىعىـ على الىيع اللاهىوي للمغؤة .لىً
في الؿىىاث ألازيرة جم مالخٓت جُىعاث ؤهُضة في ويع اإلاغؤة في الجؼائغ بىحىص إعاصة ؾُاؾُت جخجه هدى جدؿين
ويع اإلاغؤة ومغهؼها في اإلاجخمع .وجمذ جغحمت طلً عبر إخهائُاث همُت التي كمىا بخجمُعها في الجضوٌ الظي
ًىضح مضي جمىين اإلاغؤة بالترهيز على وؿبت اإلالاعض البرإلااهُت التي حكؼلها اليؿاء ومعضٌ مكاعهت ؤلاهار في اللىي
العاملت باإلياؿت إلى وؿبت بُالت ؤلاهار في ول مً ؾىتي  2000و 2014الخالي:
وطبت امللاعد البرملاهيت التي
حػغلها اليطاء

معدل مػاركت إلاهاث في
اللىي العاملت

وطبت بطالت إلاهاث

املؤغزاث
الطىىاث
2000

%6

%12

%55.8

2014

%32

%15

%16.8

حضوٌ ًىضح مضي جمىين اإلاغؤة في ؾىتي  2000و ( . 2014مً إعضاص الباخث ،إلاؼٍض مً الخـانُل عاحع :البىً
الضولي ".إخهائُاث اإلاؿاواة بين الجيؿين" .جاعٍش الىلىج ،2015/03/08 :هلال عً) https://bit.ly/2RUucRb:
مً زالٌ عغى اإلاًامين الىمُت في الجضوٌ ًدؿنى لىا الىنىٌ إلى الىخائج الخالُت:


هىان اعجـاع في وؿبت اإلالاعض البرإلااهُت التي حكؼلها اليؿاء بين ؾىتي  2000و  2014بيؿبت % 28
وهظا عاحع إلى الخعضًالث على الضؾخىع ؾىت  2008عبر اإلااصة  31التي جىو على " :حعمل الضولت على
جغكُت الحلىق الؿُاؾُت للمغؤة بخىؾُع خٓىّ جمثُلها في اإلاجالـ اإلاىخسبت.



اعجـاع معضٌ مكاعهت ؤلاهار في اللىة العاملت في ملابل اهسـاى هبير في وؿبت البُالت اهار اط جلضع
وؿبتها بـ  % 39 :بين ؾىتي  2000و ،2014وهظا عاحع إلػالت العىائم التي جدىٌ صون الاهضماج
الاحخماعي والاكخهاصي للمغؤة في إَاع الاؾتراجُجُاث الىَىُت اإلاعخمضة(.صؾخىع الجمهىعٍت الجؼائغٍت
الضًملغاَُت الكعبُت،1996م)5

الخاجمت:
إن بىاء عؤؽ اإلااٌ البكغي مً الًغوعٍاث التي ًمليها اللغن الىاخض و العكغًٍ على واؿت الضوٌ عبر
حؿهُل الحىاع بكإن العىامل التي جدضص الخُاعاث والحغٍاث اإلاخاخت لجمُع الىاؽ بؼُت جباصٌ وحهاث الىٓغ
وحعؼٍؼ الخـاهم والخىاؿم في واؿت ؾبل جـعُل الخىمُت مً ؤحل جدلُم واؿت ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت الثالثت ،و
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الجؼائغ هؼيرها مً الضوٌ الىامُت خاولذ مىاهبت الخُىعاث الحانلت مً ؤحل بىاء عؤؽ اإلااٌ البكغي ،وهظا ما
ؤبغػجه وعكخىا اإلاخىايعت هظه ،و التي زلهذ بىا إلى الىخائج الخالُت:
 .1مً ؤحل بىاء عؤؽ اإلااٌ البكغي في الجؼائغ ،عملذ على زلم جىاؾم بين  4بغامج جىمىٍت مخىاجغة
ومخياملت وهي ؤوال-مسُِ صعم الاوعاف الاكخهاصي ،2004 -2001البرهامج الخىمُلي لضعم الاوعاف
ؤلاكخهاصي ،2009-2004بغهامج الخىمُت الخماس ي  ،2014-2010بغهامج الخىمُت الخماس ي الجضًض -2015
.2019
 .2زههذ الجؼائغ في واؿت بغامجها الخىمىٍت حؼء زام باإلاىاعص البكغٍت و خاحُاث الؿيان مً ؤحل بىاء
كضعاث عؤؽ اإلااٌ البكغي في إَاع جـعُل الخىمُت ؤلاوؿاهُت.
 .3مً زالٌ جلُُمىا الىمي إلاضي جدلُم الخىمُت ؤلاوؿاهُت في الجؼائغ وؿم ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت ًخطح
ؤهه ًمىً جهيُف صعحت جدلُم ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت مً زالٌ  3مؿخىٍاث:
املطخىي ألاول( وؿلذ إلى خض هبير)  :في جللُو ْاهغة الـلغ و حعمُم الخعلُم و جمىين اإلاغؤة.
املطخىي الثاوي( وؿلذ إلى خض ما)  :في حعؼٍؼ الغعاًت الصحُت بسـٌ معضٌ وؿُاث ألاَـاٌ -جدؿين صحت
ألامهاث -مياؿدت ؿيروؽ هلو اإلاىاعت و اإلاالعٍا و ػيرها مً ألامغاى.
املطخىي الثالث( لم جىؿم) :في حعؼٍؼ ؤلاؾخضامت البُيُت و اؾخعماٌ مهاصع َاكت مخجضصة.

كائمت املزاحع:
أوال :املزاحع باللغت العزبيت:
الكخب:
 .1حماٌ ،ص .ؽ .و َاهغ ،ؾ .ح .)1989 (.الخسُُِ ؤلاكخهاصي .العغاق :بِذ الحىمت.
 .2مجُض ،م .)1978( .الخسُُِ للخلضم ؤلاكخهاصي و ؤلاحخماعي .اليىٍذ :اإلاجلـ الُني للثلاؿت و الـىىن
وآلاصاب.
 .3مِكُل ،ث .)2012( .عىإلات الـلغ .جغ :مدمض ،م .م .مهغ :الهُئت اإلاهغٍت العامت للىخاب.
املجالث:
 .4بُهاع ،ع .م .)2017( .صوع الاؾدثماع في عؤؽ اإلااٌ البكغي في جدلُم ألاصاء اإلاخميز للمؤؾؿاث
الاكخهاصًت بىالًت اإلاؿُلت ،مجلت العلىم الاكخهاصًت والدؿُير والعلىم الخجاعٍت.190-176.)17( .
 .5مؤٍض ،م .ع .ؾ .)2009( .العالكت بين الحاهمُت اإلاؤؾؿُت وكُمت الكغهت في يىء هٓغٍت الىوالت صعاؾت
خالت في ألاعصن .مجلت اللاصؾُت للعلىم ؤلاصاعٍت و ؤلاكخهاصًت.)3( .
الخلاريز:

املجلت الجشائزيت لألمً والخىميت

املجلد  /00العدد  /15حىيليت  /2012ص110 -104 :

117

"مطاعي بىاء رأص املال البػزي في الجشائز وفم مضامين املخططاث الخىمىيت إلاكخصادًت (")2012-2001
ههيرة نالحي و قعُب كماػ
 .6بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي .)2002( .زلم الـغم لألحُاٌ اللاصمت .جلغٍغ الخىمُت الاوؿاهُت العغبُت،
ألاعصن :اإلاىخب الاكلُمي للضوٌ العغبُت.
 .7بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي .)2018/2007( .مداعبت حؼير اإلاىار الخًامً ؤلاوؿاوي في عالم مىلؿم.
جلغٍغ الخىمُت البكغٍت .لبىان :قغهت الىغهغي للُباعت.
 .8الـضعالُت الضولُت لحلىق الاوؿان .)2010( .ؾىء اإلاعِكت في الجؼائغ .جلغٍغ عً خالت الحلىق الاكخهاصًت
والاحخماعُت و الثلاؿُت.الجؼائغ :الغابُت الجؼائغٍت للضؿاع عً خلىق الاوؿان .
 .9مجلـ خلىق الاوؿان .)2013( .جلغٍغ وَني خىٌ وىبا ملضم وؿم للـلغة  5مً مغؿم كغاع مجلـ خلىق
الاوؿان .الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة ،الضوعة الؿاصؾت عكغ.
املىاكع إلالكتروهيت:
 .10البىً الضولي " ،الـلغ" ،جاعٍش الىلىج ،2015/03/05 :مً اإلاىكع ؤلالىتروويhttps://bit.ly/2Ugri5J :
 .11البىً الضولي "،وؿبت وؿُاث ألامهاث ليل  100000مىلىص حي" ،جاعٍش الىلىج ،2015/03/07 :مً اإلاىكع
ؤلالىترووي https://bit.ly/2RSw78K :
 .12ؾـاعة الجؼائغ باليىٍذ" .بغهامج الخىمُت الخماس ي  ."2014-2010جاعٍش الىلىج.2015/03/08 :مً اإلاىكع
ؤلالىتروويhttps://bit.ly/2MxwfEv:
 .13ؾالٌ ،ع" .مسُِ عمل الحيىمت مً ؤحل جىـُظ بغهامج عئِـ الجمهىعٍت  ،"2019-2014جاعٍش الىلىج:
 ،2017/12/02هلال عً اإلاىكع ؤلالىتروويhttps://bit.ly/2B5m3ih :
ثاهيا باللغت ألاحىبيت:
14. Rapport national sur les objectifs du Millénaire pour le développement Algerie, Gouvernement
Algérien, Impression par EL-DIWAN, Juillet 2005. Algérie, P32.
15. United Nations Development Programme," Deepening democracy in a fragmented world",
Human Development Report , Oxford University Press, New York , 2002, P184.
16. Consulaire General d’algerie A Montréal, " Programme De Soutien A La Relance Economique A
Court Et Moyen Termes 2001/2004 ",A Partir Delien Web : https://bit.ly/2FOtUVf
17. Premier-ministre, " PROGRAMME COMPLEMENTAIRE DE SOUTIEN A LA CROISSANCE
PERIODE 2005-2009 ". A Partir Delien Web : https://bit.ly/2COzF1v
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