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THE REALITY OF THE ROLE OF SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN SUPPORTING
ECONOMIC DEVELOPMENT A STUDY ON THE
CONTRIBUTION OF THE NATIONAL AGENCY
FOR YOUTH EMPLOYMENT AND SUPPORT TO
FINANCING AND DEVELOPMENT SUPPORT IN
ALGERIA FROM 2010 TO 2016
Abstract
This study tries to address the role that small and medium
enterprises can play in economic development in Algeria, as the
state relies on it in order to be an alternative to the rentier
economy because oil is a wealth that does not last, and Algeria
possesses the ingredients for the advancement of its economy, as
the state has allocated a very large financial envelope and a
system In order to actually support the existence of these
institutions and their impact on the economy in various forms,
among them we find the National Agency for Supporting Youth
Employment, which had a major role in establishing these
institutions, but do the procedures that it followed and the
funding that it contributed to these institutions reflects its
economic success In practice, therefore, the study focuses on the
relationship between this agency and the institutions that were
established and the extent of their contribution to employment,
reducing unemployment rates and developing the Algerian
economy.
Key words: small and medium enterprises, operating,
economic alternative, financing, support
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بػد الىجاح الري أخسشجه اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت في جىمُت
ئكخـادًاث الدوٌ طىاء اإلاخلدمت أو الىامُت شاد الاهخمام بدزاطتها طىاءا غلى اإلاظخىي
ألاوادًمي أو الخوبُلي ،باغخبازها ججازب وهماذط هاجخت للدوٌ التي فؼلذ في جىمُت
ئكخـادها أو ختى الخىُف مؼ اإلاخغحراث الاكخـادًت الػاإلاُت فهي حظاهم بؼيل فػاٌ
في الدؼغُل ئكافت ئلى ئغخمادها غلى ؤلابخياز وألافياز ؤلابداغُت و جوبُلها ،هما وأنها
حػد ممىٌ هام للؼسواث واإلاإطظاث الىبري باإلاػداث التي ال حظخوُؼ جـيُػها،
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وأًلا جىىع ئهخاظها وهرا ما وطؼ مجاٌ ؤلاطدشمازاث للدوٌ التي ئغخمدتها وبالخالي
جدلُم الخىمُت.
و غلى السغم مً ئزخالف اإلافاهُم خىٌ اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت بحن
الدوٌ ئال أن الدوٌ الىامُت خاولذ وال شالذ حظعى لخلىٍت وظىد هرا الىىع مً
اإلاإطظاث في ظل وظىد همى دًمغسافي هبحر ووظبت هبحرة للؼباب الباخض غً الػمل،
وألظل جدلُم هىع مً الخىاشن الاكخـادي وكمان الاطخلساز للىظام الظُاس ي
والاهخمام باإلاىاهم الفلحرةمً زالٌ دغم الـىاغاث املخلُت التي حػخمد غلى اإلاىزور
واإلاىاد ألاولُت اإلاخىفسة مدلُا.
مً هرا اإلاىولم حػد الجصائس دولت ذاث ئكخـاد زَعي ،حػخمد بيظبت هبحرة غلى
ألامىاٌ اإلاخأجُت مً جـدًس البتروٌ ما ظػل ئكخـادها مسجبى ئزجبان ػدًد بهره
اإلاادة ،وبالخالي اي ئهسفاق في أطػازها في الظىق الػالمي طُإزس مباػسة غلى
ئكخـادها.
وكد غسفذ الجصائس أشمت ئ‘كخـادًت طىت  1986ظساء ؤلاهسفاق الخاد
ألطػاز الىفى ماظػلها حػاوي مً مدًىهُت زاهلت ومً أشماث طُاطُت مخخالُت ،خُض
أظبرث غلى الدزىٌ في ئ‘كخـاد الظىق ،وهدُجت لرلً ئهخمذ الجصائس بخوىٍس
اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوتو بالخالي هره الدزاطت تهدف ئلى مػسفت واكؼ غمل هره
اإلاإطظاث وؤلاهجاشاث التي خللتها جوبُلُا ومػسفت الػساكُل التي جىاظه غمل هره
اإلاإطظاث.
ئػيالُت الدزاطت :هل اإلاإطظاث اإلاخىطوت والـغحرة دوز فػاٌ في جىمُت
الاكخـاد بالجصائس؟ وهل ًمىً ؤلاغخماد غليها في الدؼغُل وفي ظلب ؤلاطدشماز ؟ وهل
ًمىً أن جيىن بدًل لإلكخـاد السَعي في الجصائس؟
اإلاىاهج اإلاػخمدة :اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي ،اإلاىهج ؤلاخـائي.
و لإلظابت غلى ؤلاػيالُت اإلاوسوخت جم ؤلاغخماد غلى الىلان الخالُت:
 ملدمت
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 مفهىم اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت في الدؼسَؼ الجصائسي
 دوز ووالت الدؼغُل والؼباب في دغم اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت
 الػساكُل التي جىاظه غمل اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت بالجصائس
 زاجمت

أوال :مفهىم املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في الدشزيع الجزائزي
بػد ؤلاطخلالٌ ئججهذ الجصائس هدى الاكخـاد ؤلاػتراوي أي أن ول اإلاؼازَؼ
وؤلاطدشمازاث أؿبدذ بُد الدولت واإلاإطظاث التي جسهها ؤلاطخػماز الفسوس ي زلػذ
للخأمُم وجم ئهماٌ دوز اللواع الخاؾ في غملُت الخىمُت ،فاإلاػلىم أن الجصائس زالٌ
فترة خىم السئِع هىازي بىمدًً كد ئغخمدث غلى بسهامج الـىاغاث اإلاـىػت
وؤلاججاه هدى الـىاغاث الشلُلت في الخىمُت ،لىً مؼ جساظؼ ؤلاهجاشاث الاكخـادًت
لهرا البرهامج جم ئغادة الىظس في زوى الخىمُت خُض ػسغذ الجصائس في بداًت
زماهِىاث اللسن اإلااض ي في ئؿالح اإلاإطظاث الىبري مً زالٌ اللىاهحن اإلاخػللت
بالهُيلت اإلاالُت والػلىٍت للمإطظاث واللىاهحن اإلاخػللت باإلطدشماز ،وبدأ الاهخمام
باإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت زاؿت مؼ ألاشمت الاكخـادًت التي غسفتها الجصائس طىت
 1986والتي أظبرث الجصائس هدى الخىظه إلكخـاد الظىق بفػل اإلاخغحراث الدازلُت
والخازظُت فمؼ مؼيلت اإلادًىهُت وجفص ي البوالت ئكافت ئلى ألاشمت ألامىُت والظُاطُت
في حظػُىاث اللسن اإلااض ي التي واهذ مً بحن ئوػياطاث هره ألاشمت وان الشاما جبجي
ملازبت ئكخـادًت ظدًدة أفسشث الخىظه اللُبرالي ،وفخذ املجاٌ أمام اللواع الخاؾ
وهىا وان الاهخمام الفػلي باإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت والدوز الري ًمىً أن
جلػبه طىاء مً هاخُت الدؼغُل أو مً هاخُت ؤلاهخاط.
و جم ئوؼاء وشازة مىخدبت ميلفت بلواع اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت
والـىاغاث الخللُدًت والتي مً بحن أهم أهدافها جلدًم الدغم لهره اإلاإطظاث
وجسكُت غملها.
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غلُىا أن وػسف أن هىان ازخالف بحن الدوٌ في حػسٍف اإلاإطظاث الـغحرة
واإلاخىطوت ،خُض أن هىان غدة مػاًحر حػخمدها الدوٌ مً أظل جددًد مفهىم
اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت ،والخبجي اللاهىوي لهرا الىىع مً اإلاإطظاث في الجصائس
وان مؼ ؿدوز أوٌ كاهىن زاؾ بتركُت اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت والري فـل
في مفهىمها وملمىنها وهى اللاهىن  18_01اإلاإزر في  27زملان  1422اإلاىافم ٌ 12
دٌظمبر  ،2001خُض هسح اإلاؼسع حػسٍفحن للمإطظت الـغحرة واإلاخىطوت ،حػسٍف
طلبي وحػسٍف ئًجابي 1وكد وزدث في هرا اللاهىن اإلاادة السابػت مىه "اإلاإطظاث
الـغحرة واإلاخىطوت مهما واهذ هبُػتها اللاهىهُت بأنها مإطظت ئهخاط الظلؼ
والخدماث ،حؼغل مً  1ئلى  250شخف ،وال ًخجاوش زكم أغمالها الظىىي ملُازي
دًىاز وال ًخجاوش مجمىع خـُلتها الظىىٍت  500ملُاز دًىاز".2
هرا هى الخػسٍف ؤلاًجابي أم الخػسٍف الظلبي الري هسخه اإلاؼسع فهي جلً
اإلاإطظاث التي ال ًخػلم وؼاهها بالبىىن واإلاإطظاث اإلاالُت ،وػسواث الخأمحن،
الؼسواث اإلاظػسة في البىزؿت ،والىواالث الػلازٍت ،وػسواث ؤلاطخحراد والخـدًس
ماغدا جلً اإلاىظهت لإلهخاط الىهجي غىدما ًيىن زكم أغمالها الظىىي املخلم في غملُت
ؤلاطخحراد ًلل غلى زلثي زكم ألاغماٌ ؤلاظمالي أو ٌظاوٍه.
اإلاالخظ أن اإلاػاًحر التي ئغخمدها اإلاؼسع الجصائسي هي مػُاز الىم والىىع
باغخباز أهه ئطدشجى غدًد اليؼاهاث مً كواع اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت هما جم
ذهسه في الخػسٍف الظلبي.
وَؼترن مفهىم اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت في الجصائس مؼ مفهىم ؤلاجداد
ألاوزبي لهره ألازحرة ،واللائمت غلى اإلاػاًحر الخالُت :غدد الػماٌ ،حجم زأض اإلااٌ ،زكم
ألاغماٌ ،وؤلاطخلاللُت في حظُحر اإلاؼسوع خُض ٌػسفها بأنها مإطظت جلم أكل مً 250
1عجت الجُاللي ،اليامل في اللاهىن الجصائسي لإلطدشماز "ألاوؼوت الػادًت وكواع املخسوكاث" ،داز الخلدوهُت
لليؼس والخىشَؼ  ،0222ؾ 276
9-2كاهىن  01_20اإلاإزر في  00دٌظمبر ً 0220خلمً اللاهىن الخىظُهي لتركُت اإلاإطظاث الـغحرة
واإلاخىطوت الػدد  0220 ،77ؾ 5
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أظحر وزكم أغمالها أكل مً  40ملُىن ًىزو أو مجمىع اإلاحزاهُت ال ًخجاوش  27ملُىن
أوزو والتي ال جيىن في خد ذاتها ممخلىت بيظبت  %25مً كبل مإطظت أزسي ال جىوبم
غليها هره اإلاػاًحر.1
اإلاإطظت اإلاـغسة حؼغل مً  1ئلى  9غماٌ بسكم أغماٌ طىىي ـأكل مً 20
ملُىن دًىاز وبدـُلت طىىٍت ال جخجاوش  10ملُىن دًىاز
اإلاإطظت الـغحرة حؼغل مً  10ئلى  49غامل وبسكم طىىي ال ًخجاوش 200
ملُىم دًىاز أو ال ًخجاوش مجمىع خـُلتها الظىىٍت  100ملُىن دًىاز.
اإلاإطظت اإلاخىطوت هي التي حؼغل مً  50ئلى  250غامل وٍيىن زكم أغمالها
ما بحن  200وملُازي دًىاز أو ًيىن مجمىع خـُلتها الظىىٍت ما بحن  100و 500ملُىن.
غلى هرا ألاطاض هجد أن ؤلاهاز اللاهىوي ًسدم هرا الىىع مً اإلاإطظاث
زاؿت ،وأن الجصائس حػسف جىىع وجىفس مً خُض اإلاىازد الاكخـادًت والبؼسٍت ،ومؼ
الخلل وغدم الخىاشن الجهىي في اللواع الـىاعي ،فان اإلاإطظاث اإلاـغسة واإلاخىطوت
جلمً الػمل والدؼغُل في اإلاىاهم التي جىػدم فيها الخىمُت فاإلغخماد غلى اإلاؼغىالث
الخللُدًت وزـىؿُت اإلاىاهم السٍفُت ٌظاهم في ئهخاط طلؼ ذاث ظىدة وبمىازد مدلُت
ًمىً بُػها في ألاطىاق الخازظُت.

ثانيا :دور الىكالت الىطنيت لدعم وحشغيل الشباب في جمىيل املؤسساث
املصغزة واملخىسطت
مً أظل دغم ئوؼاء اإلاإطظاث اإلاخىطوت واإلاـغسة كامذ الجصائس باوؼاء
غدة وواالث تهدف ئلى تهُئت مىار الػمل وؤلاطدشماز لهره اإلاإطظاث ومً بحن هره
الىواالث هجد ووالت دغم وحؼغُل الؼباب .
الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب :هي هُئت غمىمُت أوؼئذ في غام
 ,1996ميلفت بدصجُؼ ودغم واإلاسافلت غلى ئوؼاء اإلاإطظاث  .هرا الجهاش مىظه
1غبد هللا زب ابت ،اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت ألُت لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،داز الجامػت الجدًدة ،0202
ؾ 01
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للؼباب الػاهل غً الػمل والبالغ مً الػمس مً ( )35-19والخامل ألفياز مؼازَؼ
جمىنهم مً زلم مإطظاث .1
ًلمً الجهاش غملُت اإلاسافلت،التي حػسفها مساخل زلم اإلاإطظت
وجىطُػها،هما حػجى باإلاؼازَؼ التي ال جفىق جيلفتها ؤلاظمالُت 10مالًحن دًىاز ،ئكافت
ئلى أهه أوص ئ أطاطا إلظساءاث الدغم الخالُت :
 دغم وجلدًم الاطدؼازة وجسافم الؼباب ذوي اإلاؼازَؼ في ئهاز جوبُم مؼازَػهم
الاطدشمازٍت.
 حظحر جسـُـاث الـىدوق الىهجي لدغم حؼغُل الؼباب ،الطُما منها ؤلاغاهاث
وجسفُم وظب الفىائد وجبلغ الؼباب ذوي اإلاؼازَؼ الرًً جسشح مؼازَػهم
لالطخفادة مً كسوق البىىن واإلاإطظاث اإلاالُت ،بمسخلف ؤلاغاهاث التي ًمىدها
الـىدوق الىهجي لدغم حؼغُل الؼباب وباالمخُاشاث ألازسي التي ًدـلىن غليها.
 جلىم بمخابػت الاطدشمازاث التي ًىجصها الؼباب ذوي اإلاؼازَؼ ،مؼ الخسؾ غلى
اخترام بىىد دفاجس الؼسون التي جسبوهم بالىوالت ومظاغدتهم غىد الخاظت ،لدي
اإلاإطظاث والهُئاث اإلاػىُت باهجاش الاطدشمازاث.
 حصجؼ ول ػيل آزس مً ألاغماٌ والخدابحر ألازسي السامُت ئلى جسكُت ئخدار
ألاوؼوت وجىطُػها.
هما جلدم الىوالت مظاغداث مالُت وجسفُلاث ظبائُت وهره اإلاظاغداث هي
والخالي:
 اللسق بدون فائدة  :جمىده الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب ،وٍسجبى
بـُغتي الخمىٍل الشىائي والشالسي.
1اإلاسطىم الخىفُري زكم  092-92اإلاإزر في  21طبخمبر  ،0992اإلاخلمً ئوؼاء الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل
الؼباب وجددًد كاهىنها ألاطاس ي ،الجسٍدة السطمُت ،الػدد ،0992 ،50ؾ00:
 1هفع اإلاسظؼ الظابم
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 اللسق بدون فائدة  :جمىده الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب ،وٍسجبى
بـُغتي الخمىٍل الشىائي والشالسي ،باليظبتللخمىٍل الشىائي ًخيىن زأض اإلااٌ مً
اإلاظاهمت الصخـُت للمظخددر وكسق بدون فائدة جمىده الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب ،أما باليظبت الخمىٍل الشالسي فهى ًىمل اإلاظاهمت الصخـُت ،بلسق
بدون فائدة جمىده الىوالت ،وكسق بىيي جخدمل الىوالت حغوُت ظصء مً فىائده،
ًخىكف مظخىي الخغوُت خظب هبُػت اليؼان ومىهىه ،وٍخم كماهه مً هسف
ؿىدوق الىفالت اإلاؼترهت للمان أزواز اللسوق اإلامىىخت.
 الخسفُم مً وظب الفائدة غلى اللسق البىيي :خُض ًخم جسفُم وظبت الفائدة
غلى كسوق الاطدشماز التي جمىدها البىىن واإلاإطظاث اإلاالُت إلاظخددسي اإلاإطظاث
اإلاـغسة ،مظخىي الخسفُم ليظب الفائدة ًخغحر خظب هبُػت اليؼان ومىهىه.
جدفؼ وظبت الخسفُم مً خظاب الـىدوق الىهجي لدغم حؼغُل الؼباب بولب مً
اإلاإطظاث الائخماهُتً ،خدمل اإلاظخفُدون مً اللسق فازق وظبت الفائدة غحر
الخاكؼ للخسفُم.
 هما أن الىوالت جلدم ئمخُاشاث ظبائُت وػبه ظبائُت في خالت الخمىٍل الخاؾ
للمإطظت.
 و ول هره اإلاظاغداث والدظهُالث ملبىهت بلىاغد وئظساءاث ختى جلمً الىوالت
الخوىٍس الفػلي للمإطظاث واإلاظاهمت في الخىمُت.1
 ػسون وكىابى الاطخفادة مً الدغم اإلااليٌ:ظخفُد مً ئغاهت الـىدوق الىهجي
لدغم حؼغُل الؼباب ،والتي جمىذ مسة واخدة غىد اهوالق اإلاؼسوع ،ؿاخب اإلاؼسوع
الري ٌظخىفي مجمىع الؼسون الخالُت:2أهُتراوح غمس الؼاب بحن 22طىت و32طىت،
وغىدما ًددر ؤلاطدشماز( 3مىاؿب غمل دائمت غلىاألق) بما في ذلً الؼباب ذوو
اإلاؼازَؼ الؼسواء في اإلالاولت ،هما ًمىً زفؼ طً مظحر اإلالاولت ئلى  13طىت هدد
1اإلاادة ،22اإلاسطىم الخىفُري زكم  011-22اإلاإزر في  22طبخمبر،0222اإلاػدٌ واإلاخمم للمسطىم ا الخىفُري
زكم  092-92اإلاإزر في  21طبخمبر ،0992
2ميؼىزاث الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼبابً،ىظس الى: dz.org.ansej.www://http
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أكص ى ،وأن ًيىن ذو جأهُل مهً و/أو ذو ملياث مػسفُت مػترف بها،أن ًلدم مظاهمت
شخـُت في ػيل أمىاٌ زاؿت وأال ًيىن ػاغل وظُفت مأظىزة وكذ جلدًم
هلباإلغاهت وأن ًيىن مسجل لدي مـالح الىوالت الىهىُت للدؼغُل هوالب غمل.
اإلاالخظ أن ئطخددار هره الىوالت ظاء جماػُا مؼ الظسوف التي غسفتها
الجصائس بخدىلها هدى ئكخـاد الظىق بدُض خاولذ ؤلاهفخاح غلى الؼباب الباخض غً
الػمل وؤلاطدشماز في اإلاؼازَؼ الخاؿت به ،باغخباز أن الدولت ظلذ لظىىاث غدًدة
الفاغل الؼبه الىخُد في الدؼغُل بالجصائس مىر ؤلاطخلالٌ لىً مؼ زىؿـت
اإلاإطظاث وجسلي الدولت غً أغلبها وان لصاما دغم اللواع الخاؾ بهره الىوالت ختى
ًـبذ ػسًٍ فاغل في الدؼغُل وؤلاهخاط.
و خظب البػم أًلا فان دوز الىوالت الىهىُت لدغم وحؼغُل الؼباب امخد
الى الخفاوق مؼ البىىن خىٌ الؼسون البىىُت مً اظل حظهُل فسؾ ؤلاطخفادة مً
اللسوق البىىُت ،وهرلً مسافلت اإلاؼازَؼ الـغحرة وجصوٍدىها باإلاػلىماث والدزاطاث
اإلاالُت والخىفل بخيىًٍ الؼباب خاملي أفياز اإلاؼازَؼ الـغحرة كبل وبػد ؤلاطخفادة
مً الدغم.1
هما واهذ هىان غدة جدابحر ظدًدة ئجسرتها الخيىمت طىت  2011لخػصٍص دوز
الىوالت بػد الولباث الىشحرة التي جللتها مً أظل ؤلاطدشماز خُض جلسز جسفُم وظبت
اإلاظاهمت الصخـُت للؼباب مً  %10ئلى %2ومً  % 5ئلى .% 1
هما جم زفؼ وظبت اللسوق بدون فائدة ،وجسفُم وظبت الفىائد وجمدًد مدة
الدظدًد البىيي مً طىت ئلى زالر طىىاث ،ئكافت ئلى غدًد ؤلاظساءاث اإلاػخمدة
لدظهُل غمل الىوالت.
مً الىاخُت الخوبُلُت فاهه بهره الـُغ التي وكػتها الىوالت ،جم جمىٍل غدًد
اإلاؼازَؼ خُض أهه في اإلاخىطى ًخم جمىٍل  45مؼسوع ًىمُا خظب ئخـائُاث الىوالت
1الػاًب ًاطحن ،دزاطت وجدمُل طُاطت الدغم اإلاالي الخيىمي ئليؼاء وجوىٍس اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت في
الجصائس" ،ؾ60
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لظىت  2016وأصخاب هره اإلاؼازَؼً ،مشلىن فئاث مسخلفت مً الؼباب خُض هالخظ
أن ئطخددار اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت لِظذ خىسا غلى الؼباب اإلاخسسط مً
الخيىًٍ اإلانهي بل ختى الجامػُحن أؿبدىا مهخمحن بخيىًٍ هره اإلاإطظاث ئكافت ئلى
اليظاء اللىاحي هجخً في حظظُحر هرا الىىع مً اإلاإطظاث وهره الترهُبت البؼسٍت
جخىشع والخاٌ1ي:
 %66 مً اإلاؼازَؼ اإلامىلت أصخابها ظاؤوا مً الخيىًٍ اإلانهي
% 18 مً اإلاؼازَؼ أصخابها ظامػُحن
 %65 مً اإلاؼازَؼ اإلاؼازهت فيها بيظبت ئطدشماز أدوى هي  5مالًحن دًىاز
 %14 مً اإلاؼازَؼ أصخابها وظاء
% 92 مً اإلاؼازَؼ اإلامىلت أصخابها أكل مً  35طىت
 % 2 مً اإلاؼازَؼ اإلامىلت التي واهذ مىظىدة وجدخاط جىطػت.
اإلاهم غىد ئطخػساق دوز الىوالت هى مػسفت مظاهمتها في طىق الؼغل ومدي
مـداكُت هره اإلاؼازَؼ واكػُا زاؿت وأن الدظهُالث التي جمىدها الىوالت ظػلذ
الؼباب ًلبل بـفت هبحرة غلى أزر اللسوق ومظاغدة الىوالت.
و إلاػسفت هرا طخيىن الدزاطت خىٌ اإلاؼازَؼ اإلامىلت مً طىت  2011ئلى غاًت
 2016وأًلا هىع هره اإلاؼازَؼ.

1ئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم وحؼغُل الؼباب لظىت  0202مخىفسة غلى مىكؼ الىوالت في زاهت ؤلاخـائُاث
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أوال  :املشاريع املمىلت في القطاع الفالحي:

اإلاـدز مً ئغداد الباخض بىاءا غلى مػوُاث وئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب غلى اإلاىكؼ/www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques:
اإلاالخظ مً الؼيل البُاوي أن الدغم اإلاىظه للمإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت
الىاػوت في املجاٌ الفالحي كد غسفذ جـاغد جدزٍجي مً طىت  2011ئلى طىت 2014
خُض جم جمىٍل ودغم  9686مإطظت لخيخلل ئلى  6705طىت  2012زم  8225طىت
 2013لخيخم ئلى  ،10487هرا الخـاغد الخدزٍجي في جمىٍل هرا الىىع مً اليؼان ٌػبر
غً مدي ئججاه الؼباب للػمل في هرا املجاٌ مؼ ؤلامياهاث الوبُػُت التي حػسفها
املجاٌ هما أن الدولت في أهثر مً طُاق كد غبرث غلى أن اللواع الفالحي هى اللواع
الري حػىٌ غلُه الدولت مً أظل جىىَؼ مـادز الدزل وجللُل ؤلاغخماد الىلي غلى
الىفى.
لىم اإلاالخظ أًلا خظب هره ألازكام أن هىان جساظؼ في غدد اإلاإطظاث
خُض أن الخمىٍل بدأ ًدىاكف جدزٍجُا ،ففي طىت  2015جم جمىٍل  6862فلى وهى
زكم ؿغحر ظدا ملازهت مؼ غدد اإلاإطظاث اإلامىلت طىت  2014وهرا ما ًجػلىا هدظاءٌ
خىٌ جأزحر طُاطت جسػُد الىفلاث والدغم التي ئغخمدتها الدوٌ مؼ ؤلاهسفاق الىبحر
لظػس البتروٌ في الظداس ي الشاوي مً  2014زاؿت وأن اللواع الفالحي كد أزبذ
ظدوي جمىٍلت وئطخواع أن ًدلم هخائج ملمىطت واكػُا زاؿت في الجىىب الجصائسي.
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ثانيا :املشاريع املمىلت في قطاع البناء وألاشغال العمىميت

اإلاـدز مً ئغداد الباخض بىاءا غلى مػوُاث وئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب غلى اإلاىكؼ/www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques:
اإلاالخظ مً الجدوٌ أن غدد اإلاإطظاث اإلامىلت في هرا اللواع غسفذ أًلا
ؤلاهخػاغ في غدد اإلاإطظاث اإلادغىمت لىنها ملازهت مؼ اإلاإطظاث اإلامىلت واإلادغمت في
وؼان اللواع الفالحي حػد وظبت كلُلت ففي طىت  2011جم جمىٍل  3672مإطظت
لخـػد اليظبت طىت  2012لخـل ئلى  4375مإطظت ممىلت ومدغىمت ،لىً بػد ذلً
هالخظ أن هىان جساظؼ هفُف في الدغم والخمىٍل خُض ئطخلسث وظبت اإلاإطظاث
اإلامىلت واإلادغىمت غىد الػدد  4347أي أن هىان جساظؼ ،هرا التراظؼ بدأ ٌػسف ؿػىد
طىت  2014أًً وؿلذ وظبت اإلاإطظاث اإلامىلت ئلى  5106مإطظت ممىلت ومدغىمت،
لىً مشل ماخدر مؼ وؼان اللواع الفالحي غسف أًلا وؼان مإطظاث البىاء
وألاػغاٌ الػمىمُت جساظؼ جدزٍجي في الخمىٍل والدغم وبالخالي في غدد اإلاإطظاث
اإلاىجصة خُض أؿبدذ وظبت اإلاإطظاث اإلامىلت واإلادغىمت  3838مإطظت لخجزٌ ئلى
وظبت  1672مإطظت طىت .2016
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ثالثا  :املشاريع املمىلت في قطاع الخدماث:

اإلاـدز مً ئغداد الباخض بىاءا غلى مػوُاث وئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب غلى اإلاىكؼ/www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques:
ٌػخبر كواع الخدماث مً أهم اللواغاث اإلاظخلوبت للؼباب الباخض
غً الػمل وؤلاطدشماز وزلم مإطظاث في هرا املجاٌ ،لرلً هالخظ أن أغداد
اإلاإطظاث اإلامىلت واإلادغىمت في هرا اليؼان هبحر ة ظدا وكد غسفذ اهخػاغ هبحر
بحن طىتي  2011و 2012أًً وان هىان زلم لػدد هبحر مً اإلاإطظاث الىاػوت
خُض جم جمىٍل ودغم  29228مإطظت طىت  2011لخـل طىت  2012ئلى 45167
مإطظت مخىطوت وؿغحرة ممىلت ومدغىمت.
لىً اإلاالخظ خظب الجىٌ البُاوي أن التراظؼ غً الخمىٍل والدغم مً
هسف الىوالت الىهىُت لدغم وحؼغُل الؼباب ،وزالفا إلاا وان مؼ كواع الفالخت
وكواع البىاء وألاػغاٌ الػمىمُت وان مؼ طىت  2013خُض بدأ التراظؼ الخدزٍجي في
جمىٍل ودغم هره اإلاإطظاث ،فاإلاإطظاث اإلاىجصة طىت  2013واهذ  21192زم في
طىت  2014وؿلذ  12944مإطظت لخـل في طىت  2015ئلى  4688مإطظت ،وفي
طىت  2016أؿبدذ .2355
ئن هرا التراظؼ لدًه ما ًبرزه فلد غسف كواع الخدماث ئوؼاء غدًد
اإلاإطظاث اإلادؼابهت ،هما أن بػم اإلاإطظاث كد جم ئلغاء وؼاهها ،وأؿبدذ
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الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب جسفم جمىٍل هره اإلاؼازَؼ بحجت جىفس
اليؼان هما في كواع الىلل الجماعي مشال ,هما أهه لم جىظد أفياز مبدغت جدخاط
للدغم والدصجُؼ والخمىٍل.

رابعا :املشاريع املمىلت في قطاع الصناعت

اإلاـدز مً ئغداد الباخض بىاءا غلى مػوُاث وئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب غلى اإلاىكؼ/www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques:
ٌػخبر كواع الـىاغت والـُاهت مً أهم اللواغاث التي زهصث غليها
الدولت زاؿت في مجاٌ ئهخاط اإلاػداث التي ًدخاظها الظىق املخلي والتي ال جدخاط
ئلى جيلفت هبحرة أو جىىىلىظُا مخوىزة ،لىنها ججىب زصٍىت الدولت ئطخجزاف
مدزساتها لجلب هره اإلاػداث واطخحرادها.
و مً زالٌ السطم البُاوي هالخظ أهه جم ئطخددار  2118مإطظت طىت
 2011لخـػد هره اليظبت وجـبذ  3301هرا ما ٌػجي أنها سجلذ ازجفاع مػخبر،
لىً طىت  2013غسفذ ئطخلساز هره اليظبت أي أن وظبت اإلاإطظاث اإلاظخددزت
الجدًدة سجلذ شٍادة هفُفت فلى ،خُض وؿلذ وظبت اإلاإطظاث اإلاظخددزت
ئلى  3333غحر أهه في طىت  2014غاودث هره اليظبت في ؤلازجفاع خُض جم حسجُل
 6617مإطظت جم جمىٍلها ودغمها وهرا ٌػد ازجفاع مهم.
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هما في ول اللواغاث فان ووالت دغم وحؼغُل الؼباب أؿبدذ أهثر
خسؿا في جمىٍل اإلاؼازَؼ ودغمها خُض أؿبدذ دزاطت اإلالفاث أهثر خصما وؿسامت
غما غسفخه الظىىاث الظابلت
خامسا :املشاريع املمىلت في قطاع املهن الحزة

اإلاـدز مً ئغداد الباخض بىاءا غلى مػوُاث وئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب غلى اإلاىكؼ/www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques:
حػد اإلاهً الخسة أهثر اإلاهً ئبداغا بدُض حظمذ لـاخبها بالخدسز مً ألافياز
الخللُدًت ومداولت ئطخسدام بـمخه ؤلابداغُت وؤلاغخماد غلى املخُلت وؤلاطخلالٌ في
الػمل لرلً فان هره اإلاؼازَؼ حظخوُؼ أن جخوىز وجإزس في اإلاػوُاث الاكخـادًت.
لىً وهما أغلبُت اللواغاث التي غسفذ جساظؼ في الخمىٍل والدغم أًلا هرا
اللواع غسف جساظؼ في وظبت اإلاإطظاث اإلاظخددزت خُض جم حسجُل  1205مإطظت
طىت  2015لختراظؼ هره اليظبت هشحرا طىت  2016خُض جم حسجُل  716مإطظت
فلى.
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سادسا :املشاريع املمىلت في قطاع الصناعت الخقليديت

اإلاـدز مً ئغداد الباخض بىاءا غلى مػوُاث وئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب غلى اإلاىكؼ/www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques:
ئخـائُاث 2016
للد ئغخمدث غدًد الدوٌ غلى هرا اللواع في الخىمُت باغخبازه ًسهص غلى
اإلاىزور الشلافي وَظدشمس في اإلاىازد والواكاث املخلُت وٍداوٌ غـسهت هرا اإلاىزور
وظػله ًخماش ى مؼ مخولباث الظىق زاؿت ،غلى اإلاظخىي الخازجي باغخباز أهه ًسهص
غلى هرا الظىق في ظلب ألامىاٌ وزلم الثروة.
و خظب السطم البُاوي جم ئطخددار  3559مإطظت طىت  2011لترجفؼ
اليظبت ئلى  5438طىت  2012لىً هره اليظبت كد غسفذ جساظؼ جدزٍجي مً طىت
 2013ئلى غاًت طىت  2016خُض في طىت  2013جم ئطخددار  4900مإطظت زم في
طىت  2014واهذ اليظبت  4255مإطظت ،لىً في طىت  2016وان هىان جساظؼ هبحر في
ئطخددار هرا الىىع مً اإلاإطظاث خُض ئطخددزذ  320مإطظت ؿغحرة ومخىطوت
فلى.
بػد ئطخػساق مسخلف اإلاؼازَؼ اإلامىلت مً هسف الىوالت هالخظ أن هىان
جىىع في اإلاؼازَؼ اإلاػسوكت وأن هىان جيىًٍ ليظبت مػخبرة مً اإلاإطظاث الـغحرة
واإلاخىطوت ،والتي دغمتها ومىلتها الىوالت ئكافت ملخخلف الـُغ في الخمىٍل والدغم،
لىً مً ظهت أزسي لِظذ ول اإلاإطظاث اإلاظخددزت باميانها أن جـمد وجبلى في
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الظىق وجيخج ،ألهه هىان مإطظاث سجلذ وفاتها في الظىق ولم حظخوؼ أن ًيىن لها
أي جأزحر ًرهس.
فجدوي اإلاؼازَؼ اكخـادًا هسح الػدًد مً الدظاؤالث خىٌ مخابػت
اللسوق في ظل فؼل بػم اإلاؼازَؼ وجىظُه أمىاٌ الىوالت ئلى غحر الىظهت
الخلُلُت التي أغلً غنها ،فاإلزجفاع الغحر اإلاظبىق للبتروٌ في الظىق الػالمي
أوػؽ زصٍىت الدولت مً الفترة  2011ئلى الظداس ي ألاوٌ مً  ،2014مما ظػل
الدولت جطخ أمىاٌ هائلت في الىوالت لىً الىخائج املخللت حػخبر هخائج مخىاكػت ال
حػىع وظبت ألامىاٌ التي جم ضخها في هره اإلاؼازَؼ.
الدولت الجصائسٍت واهذ مدظاهلت مؼ مخػاملي الىوالت زالٌ هره الفترة ،ختى
أهه وان هىان حظهُالث في ئزظاع اللسوق اإلاظخدلت للبػم مً مإطس ي اإلاإطظاث
الـغحرة واإلاخىطوت ئججاه الىوالت ،لىً ألامىز أؿبدذ أهثر خصما مؼ التراظؼ
الخدزٍجي الري غسفخه أطػاز البتروٌ في الظىق الػالمي بداًت مً الظداس ي الشاوي
لظىت  2014وئلى غاًت  2017أًً بدأث الدولت في ئجساذ ئظساءاث تهدف ئلى الترػُد في
الىفلاث ومداولت الدظُحر الجُد للمحزاهُت التي زؿدث ملخخلف اللواغاث ومً بُنها
الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب.
مً هاخُت أزسي وان هىان جأزحر لألخدار الظُاطُت غلى الجاهب الاكخـادي
زالٌ الفترة اإلامخدة مً طىت  2011ئلى طىت  2014فظىت  2011هي الظىت التي بدأ فيها
ما ٌػسف بأخدار السبُؼ الػسبي ،الري أزس غلى الىكؼ الدازلي الجصائسي ،فمسافت أن
جيخلل جلً ألاخدار ئلى الجصائس كامذ الدولت بػدة ئؿالخاث مً أظل كمان
الاطخلساز وػساء الظلم الاظخماعي ،وهرا ًخطح في الدظهُالث التي مىدذ للؼباب مً
أظل ؤلاطدشماز في مجاٌ اإلاإطظاث اإلاخىطوت واإلاـغسة ،هما أن جسشح السئِع غبد
الػصٍص بىجفلُلت لػهدة ظدًدة زالٌ هره الفترة ظػل الخيىمت جمسح دًىن الؼباب
ئججاه الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب وهرا وان واضح زالٌ الخملت التي كام
بها الىشٍس ألاطبم غبد اإلاالً طالٌ لـالح السئِع غبد الػصٍص بىجفلُلت في ذلً
الىكذ.
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فاإلاالخظ هرلً أهه غلى السغم مً التزاًد الىبحر في غدد اإلاإطظاث الـغحرة
واإلاخىطوت اإلاىجصة ئال أهه وبملازهتها أًلا بيظبت اإلاإطظاث اإلاخىفُت ،التي لِع لها
ئهجاشاث ًجسها للخدًض غً وظىد بوأ في همى هره اإلاإطظاث وفي مدي جأزحرها في
الدؼغُل لدزظت أن جيىن بدًل هام لإلكخـاد السَعي ،وهرا ال ًىوبم غلى اإلاإطظاث
اإلاخىطوت واإلاـغسة التي مىلتها ودغمتها الىوالت ولىً ًىوبم أًلا غلى مسخلف الـُغ
ألازسي اإلاػىُت بخمىٍل ودغم اإلاإطظاث.
وختى ًيىن الخلُُم مىكىعي فُما ًخػلم بػمل الىوالت غلُىا ذهس أن حجم
الاطدشمازاث اإلامىلت في ئهاز هرهاآللُت مىر وؼأتها وئلى غاًت  2015كدز بدىالي 1.3
ملُاز دوالز؛ خبض أن غدد اإلاإطظاث اإلامىلت وؿل ئلى  353000مإطظت مـغسة؛
هما كدز غدد اإلاىاؿب التي جم ئوؼاؤها مىر ئوؼاء الىوالت وئلى غاًت  2015بـأهثر مً 1
ملُىن مىـب غمل ،همامشلذ اإلاؼازَؼ اإلامىلت في ئهازا آلالُت والتي جساوخذ مبالغها
الاطدشمازٍت بحن  3و 3ملُىن دط % 84مً مجمىع اإلاؼازَؼ.
جم حظدًد % 23مً مجمىع اإلاإطظاث اإلامىلت ما غليها مً مظخدلاث بـفت
غادًت ومىخظمت؛ أما% 23مً اإلاإطظاث اإلامىلت جصاوٌ وؼاهاتها في ظل ؿػىباث،
ظػلتها ال حظدد ما غليها مً مظخدلاث؛هما أفلظذ % 10مً اإلاإطظاث اإلامىلت
وغىق الـىدوق اإلاؼترن للمان كسوق اإلاإطظاث.1
و فُما ًلي فان السطم البُاوي الخالي ًىضح لىا مىاؿب الؼغل اإلاظخددزت في
اإلاإطظاث اإلاخىطوت واإلاـغسة التي مىلتها الىوالت:

1جـسٍداث الظُد اإلادًس الػام للىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب(  (ANSEJفي هدوة ظسٍدة املجاهد اإلاىػلدة
.في  07ظاهفي  0205هلال غً:مدداد طُد غلي،ألُاث الدؼغُل اإلاظخددزت بغُت الخللُل مً ظاهسة البوالت في
الجصائس دزاطت خالت الىوالت الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب  ،0206-0221زطالت ماظظخحر في غلم الاظخماع غحر
ميؼىزة 0207،ظامػت البلُدة ؾ 021
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اإلاـدز مً ئغداد الباخض بىاءا غلى مػوُاث وئخـائُاث الىوالت الىهىُت لدغم
حؼغُل الؼباب غلى اإلاىكؼ/www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques:
ئخـائُاث 2016
اإلاالخظ مً زالٌ السطم البُاوي أن طىت  2012غسفذ ئطخددار هبحر
إلاىاؿب الؼغل ملازهت بظخت  2011التي غسفذ ئطخددار  92682لىً طىت 2013
غسفذ جساظؼ هبحر في اإلاىاؿب اإلاظخددزت ملازهت بظىت  2012وئن واهذ أهبر مً طخت
 2011خُض جم ئطخددار  96233لخػسف هره اليظبت جساظؼ هفُف طىت 2014
خُض جم ئطخددار  93140مىـب غمل ،غحر أهه في طىت  2015غسفذ هره اليظبت
جساظؼ هبحر خُض جم ئطخددار  51570مىـب ػغل لخـل اليظبت ئلى 22766
مىـب غمل طىت .2016
و هرا التراظؼ في مىاؿب الػمل اإلاظخددزت له غالكت بيظب اإلاإطظاث
اإلاخىطوت والـغحرة التي جم ئوؼائها في مسخلف املجاالث والتي خظب السطىم البُاهُت
الظابلت غسفذ هي أًلا جساظؼ في وظب ؤلاوؼاء.
لكن السؤال الذي يطزح نفسه هى هل مناصب الشغل هذه حعخبردائمت؟
فػلى السغم مً أن طىق الؼغل في الجصائس ًخمحز باإلاىخى ؤلاًجابي ليظبت
البوالت اإلاىخاكـت طىت بػد أزسي ،غحر أهه ًخمحز بالهؼاػت خُض أن وظبت الشلض مً
الوبلت اإلاؼخغلت حؼغل مىاؿب غمل غحر دائمت في اهاز طُاطت الدؼغُل الخاملت،
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هما أن الجصائس حػاوي مً بوالت الؼباب ألاكل مً  35طىت وهره البوالت ال جمع مً
هم دون اإلاظخىي فلى بل جمع وظبت هبحرة مً الجامػُحن.1

ثالثا :العزاقيل التي جىاجه عمل املؤسساث الصغيرة واملخىسطت التي
مىلتها وكالت دعم وحشغيل الشباب:
ًمىً اللىٌ أن الدظهُالث وؤلاهاز اللاهىوي لػمل اإلاإطظاث الـغحرة
واإلاخىطوت بالجصائس غحر وافي ،ألن الػدًد مً اإلاإطظاث التي حؼخغل في مجاٌ الخسف
والـىاغاث الخللُدًت حػاوي مً مؼيلت حظىٍم ئهخاظها زاؿت غلى مظخىي ألاطىاق
الخازظُت أًً ال ًىظد وطُى ًخىفل بهره الػملُت ،ختى مً هاخُت اإلاىخجاث الصزاغُت
الساكُت مشال والصٍىث ألاطاطُت الػوسٍت أو غظل الىدل مشال غسفذ هفع اإلاؼيل أًً
ئػخيى أغلب اإلاظدشمسًٍ مً مؼيلت الدظىٍم غلى السغم مً الجىدة الػالُت لهره
اإلاىخجاث واإلاولىبت بىثرة في ألاطىاق الخازظُت ،وهرا ما يهدد وظىد هره اإلاإطظاث
التي جيىن غسكت لإلفالض.
هما أن أغلبُت اإلاؼازَؼ اإلامىلت في كواع الخدماث وان لها ئججاه واخد مً
خُض اليؼان خُض هالخظ أن كواع الىلل كد ئطخدىذ غلى وظبت هامت مً الخمىٍل
كبل أن جلىم الىوالت بخجمُد الخمىٍل لهرا الىىع مً اليؼان ،الري ال ٌظاهم بدزظت
هبحرة في زلم الثروة أو الدؼغُل ألن مظاهمخه مددودة.
ؿػىبت جوبُم بػم اإلاؼازَؼ ؤلاطدشمازٍت الخالكت بظبب ئخخُاظها
للخىىىلىظُا ،ولخيلفتها الػالُت غلى السغم مً أهه ؤلاظساءاث الجدًدة التي ئغخمدتها
الىوالت هي ئغواء غالوة  %10ئطخصىائُت مً ولفت ؤلاطدشماز ئذا وان اإلاؼسوع ذا
زـىؿُت جىىىلىظُت.
غدم مساغاة الخـىؿُت التي جخمحز بها مسخلف اإلاىاهم غىد وكؼ اإلاؼسوع
وجأطِع مإطظت مـغسة أو مخىطوت ،ألهه اإلاؼازَؼ التي جوبم في مىولت طاخلُت
 1مدداد طُد غلي ،ألُاث الدؼغُل اإلاظخددزت بغُت الخللُل مً ظاهسة البوالت في الجصائس دزاطت خالت الىوالت
الىهىُت لدغم حؼغُل الؼباب  ،0206-0221زطالت ماظظخحر في غلم الاظخماع غحر ميؼىزة 0207،ظامػت
البلُدة ؾ 052
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غحر اإلاؼازَؼ التي جدخاظهم مىولت طهبُت ،فاإلاىاهم الظاخلُت ًيىن ؤلاطدشماز مشال في
جسبُت اإلاائُاث والـُد البدسي وؤلاطدشماز في الجاهب الظُاحي ،لىً اإلاىاهم الظهبُت
والسغىٍت جدخاط ئلى مؼازَؼ في الفالخت مً زالٌ جسبُت الخُىاهاث والاهخمام باإلاصاًا
الوبُت لألغؼاب باغخبازها جمشل الوب البدًل وباإلميان جدلُم زسوة مً هره
ألاغؼاب غلى غساز ما فػلخه اإلاغسب مؼ شجسة ألازغان.
هرلً هجد أن بػم الؼباب ئطخفادوا مً الدغم والخمىٍل لخأطِع
اإلاإطظاث اإلاـغسة واإلاخىطوت في ئهاز الىوالت ئال أنهم خىلىا جلً ألامىاٌ ئال غحر
الىظهت التي وظدث مً أظلها ما هسح مؼيلت مـداكُت الؼباب في مداولت الػمل
وزلم مإطظاث فاغلت ئكخـادًا ،وأزس غلى الىوالت التي حػخمد غلىالىخائج املخللت مً
هسف هره اإلاإطظاث ختى جلمً غىدة ألامىاٌ التي مىدتها وبالخالي جمىٌ بها مؼازَؼ
ظدًدة
ئكافت ئلى أن اإلاإطظاث اإلاظخددزت الىاػوت في املجاٌ الـىاعي ماشالذ
بػُدة غً الخأزحر في الاكخـاد الىهجي والخػىٍل غليها في خالت ألاشماث ملازهت مؼ الدوٌ
ألازسي ،فهىان مؼاول جخػلم بالػلاز الـىاعي وجىفحره ،ئكافت الى ؤلاظساءاث
البحروكساهُت اإلاػلدة التي جإدي ئلى البوأ في جىفُر اإلاؼازَؼ.
مؼيلت التروٍج للمىخجاث مدلُا ،وكػف زلت اإلاظتهلً في هره اإلاىخجاث
ملازهت مؼ اإلاىخجاث اإلاظخىزدة ،فػلى السغم مً حصجُؼ اإلاىخىط املخلي وزفؼ زاًت ما
طمي ب"مىخىط بالدي" ئلى أن هىان كػف في ؤلاكباٌ غلى هره اإلاىخجاث بظبب كلت
الجىدة أو بظبب مؼاول جخػلم بالخػلُب وغحره ،ختى وئن وان هرا ال ًىوبم غلى ول
اإلاىخجاث باغخباز أن هىان مىخجاث غرائُت ئطخواغذ أن جفسق هفظها في الظىق
هىىغُت مولىبت وبجىدة ملبىلت.
غدم ئطخػاهت بػم الؼباب الساغب باإلطدشماز في هراه اإلاإطظاث
باإلاخســحن الػازفحن بسباًا الاكخـاد والظىق وجصوٍدهم بسوت خىٌ هُفُت
ؤلاطدشماز غلى السغم مً الدظهُالث والدغم واإلاخابػت التي حػويها الىوالت لهإالء،فهره
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اإلاإطظاث وبػد ئوؼائها ملصمت بالخأكلم مؼ مػوُاث الظىق والبدض غً زغباث
اإلاظتهلىحن ومداولت جلبُتها ختى حظخوُؼ هره اإلاإطظاث ؤلاطخمسازٍت.

خاجمت:
بػد ما جم جىاوله خىٌ اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت في الجصائس ًمىً اللىٌ
أن الدولت كد غىلذ غلى هرا اللواع هشحرا وضخذ فُه أمىاٌ هائلت ،هما ئغخمدث
غدة ؿُغ للخمىٍل مً أظل النهىق باإلكخـاد والخللُل مً ؤلاغخماد الىلي غلى
الىفى ،لىً ول الدغم والدظهُالث وألامىاٌ التي جم زؿدها لهره اإلاؼازَؼ ال حػىع
الىجاغت واكػُا ،فاللُمت اإلالافت لهره اإلاإطظاث حػخبر مخىاكػت لىً هرا ال ًىف
أهه واهذ لديها مظاهمت في طىق الؼغل وأن هىان مإطظاث هجخذ وأزبدذ ظدازتها
واكػُا ،لىً مً ظهت أزسي غلى الدولت أن حػُد جلُُم مظاز غمل الىوالت الىهىُت
لدغم حؼغُل الؼباب مً أظل ئًجاد خلىٌ للمؼاول التي حػترق غمل الىوالت وأًلا
اإلاؼاول التي جخػسق لها اإلاإطظاث الـغحرة واإلاخىطوت الىاػوت فالسكابت الدوزٍت
حظاهم في وكؼ اإلاؼازَؼ كمً ئهازها الصخُذ ،هما أهه ًجب ئغادة الىظس في
اإلاىظىمت اإلاـسفُت والبىىُت ختى جىاهب الخوىزاث الػاإلاُت وبالخالي حظمذ لهره
اإلاإطظاث باإلهسسان في الظىق الػالمي ،ئكافت ئلى الخللُل مً ؤلاظساءاث ؤلادازٍت
التي جلُؼ وكذ اإلاظدشمس ألن كمان بِئت الػمل مهم ظدا للمإطظت الاكخـادًت.
فالجصائس جدىي مىازد هبُػُت مخىىغت وبالخالي باإلميان بػض مؼازَؼ مسخلفت
جساعي زـىؿُت اإلاىاهم ألهه الخىظهاث ؤلاكخـادًت الخالُت جأزر بػحن ؤلاغخباز
البِئت وؤلاطدشماز في الواكاث البدًلت واإلاخجددة والواكت الؼمظُت والسٍاح وغحره وهي
هاكاث مخىفسة في الجصائس وأمىت ًىفي فلى الاهخمام بها وؤلاطخفادة مً الخجازب
الىاجخت في هرا املجاٌ وغلى الدولت حصجُؼ الؼباب غلى ؤلاطدشماز فيها وؤلاغخماد غلى
اإلاىازد اإلاخاخت وهىُا باغخباز أن ألافياز مىظىدة لإلطخغالٌ وبلىزتها في مإطظاث
ؿغحرة ومخىطوت جلمً للجصائس بدًال غً الىفى هما أن مسسظاث الاكخـاد
الخلامجي أزبدذ هجاغتها واكػُا وما غلى الدولت ئٌ ئغادة جلُُم ججسبتها زالٌ هره
اإلادة وؤلاطخفادة مً ألازواء وحصجُؼ جوبُم ألافياز وجشمُنها.

