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: امللخص
تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على اجملهودات املبذولة من قبل الدولة اجلزائرية يف سبيل حتقيق هنضة
اقتصادية وقفزة اجتماعية قوامها تعزيز التنمية البشرية وتدنية معدالت الفقر بغية االلتحاق مبصاف الدول
املتقدمة وذلك أمام تردي األواا املعيشية للمجتمع اجلزائري وتدهور حالته الصحية مع اعف قدراته
التعليمية مما يرهن جهود الرقي ابلتنمية البشرية ويضعها بني مطرقة الفقر وسندان الربامج التنموية؛ وهو األمر
الذي يستوجب الدراسة احلثيثة والتقومي السديد هلذه الظاهرة إلجناح مساعي مكافحتها تثمينا جلهود التنمية
. والرقي ابلعنصر البشري
. فقر؛ تنمية بشرية؛ برامج تنموية؛ اجلزائر: الكلمات املفتاحية
O5 ، O15 ، I3 :JEL تصنيف
Abstract :
This study seeks to shed light on the efforts made by the Algerian state in
order to achieve an economic renaissance and a social leap based on the
promotion of human development and the reduction of poverty rates in
order to join the ranks of the developed countries, in light of the
deterioration of the living conditions of the Algerian society and the
deterioration of its health condition with weak educational capabilities,
which hinders the efforts of advancement Human development and places it
5 -3 بني:املفتاحية
الكلمات
between the hammer of poverty and the anvil كلمات
of development
programs;
Which requires diligent study and proper evaluation of this phenomenon
for
:JEL تصنيف
the success of efforts to combat it, in appreciation of the efforts of
development and advancement of the human element.
Keywords: poverty; human development; development programs; Algeria.
JEL classification codes:I3,O15,O5
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رهان اإلقال يف اجلزائر :بني تدنية معدالت الفقر وحتدايت التنمية البشرية

 .1مقدمة:
يعد الفقر مشكلة عاملية وظاهرة اجتماعيةة ذات امتةدادات اقتصةادية وانعكاسةات اجتماعيةة
جةد ططة ة تعةا منهةا جةل الةدول علةى اطةتالف مسةتوا تقةدمها ولكةن بةدرجات متفاوتةة مةةن
حيث احلجم والطبيعة واملصدر ،وقد شهدت هذه الظاهرة تطةورا ملحوظةا ومل تعةد مقتصةرة علةى
جوانةةب اةةعف الةةدطل أو القةةدرة علةةى أتمةةني حةةد أدىن مةةن الغةةذاء وامللةةب واملةةىوا بةةل امتةةدت
لتشمل جوانب عةدة كالصةحة والتعلةيم وخمتلةف اخلةدمات االجتماعيةة األساسةية مبةا يهةدد حيةاة
اإلنسان ويعرقل تقدمه وازدهاره.
ويف هةةذا اإلطةةار بةةرزت التنميةةة البشةرية منةةذ أواطةةر القةةرن املااةةي كإطةةار تنامة يف ظلةةه
أمهيةةة الةةوعي بقيمةةة اإلنسةةان هةةدفا ووسةةيلة اةةمن منظومةةة تنمويةةة شةةاملة تعتةةربه الطريةةق األنسةةب
لالندماج يف منظومة اقتصادايت الدول املتقدمة واليت تستوجب القضةاء أو التقليةل علةى خمتلةف
العوامل والظواهر املؤثرة يف قدرات هذا املورد وحتد من إبداعاته امن حلقة ايقة من احلاجات
األساسةية والةةيت يفة أهنةا حةةق للجميةةع ،وأمةام حقيقةةة ظةةاهرة الفقةر واةةرورة االنةةدماج يف هنةةج
التنمية البشرية جتد اجلزائر نفسها جمربة على النهو اقتصاداي والتحول اجتماعيا مع إيالء عناية
أكرب مبواردها البشرية اليت يقبع عدد كب منهةا حتة عتبةة الفقةر األمةر الةذي يةرهن ويف كةل مةرة
اجلهة ةةود املبذول ة ةةة م ة ةةن قبله ة ةةا أم ة ةةام غية ةةا إرادة حقيق ة ةةة وتص ة ةةورات واقعي ة ةةة للوا ة ةةع االقتص ة ةةادي
واالجتماعي يف اجلزائر.
 اشكالية الدراسة
وأمام الطرح السابق تربز معامل إشكالية هذه الدراسة واليت تصاغ يف التساؤل الرئيسي التايل:
هل اجلهود املبذولةة مةن طةر الدولةة اجلزائريةة تسةفر عةن رغبةة حقيقيةة ونيةة صةادةة يف
حتقيق هنضة اةتصادية ةوامها تدنية الفقر والرةي ابلتنمية البشرية؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية اليت تعك جوهر الدراسة تربز الفرضيات التالية:
 يشهد الفقر يف اجلزائر منوا معتربا أرك جهود السيطرة عليه والتحكم فيه. حيظةةى املةةورد البشةةري يف اجلزائةةر ابهتمةةام ابل ة األمهيةةة مبةةا مكةةن مةةن حتقيةةق تنميةةة بشةرية رفيعةةةاملستوا يف السنوات األط ة.
 سةةامه الةربامج التنمويةةة املنتهجةةة مةةن قبةةل الدولةةة اجلزائريةةة يف دفةةع عجلةةة التنميةةة االقتصةةاديةواالجتماعية خمخفضة بذلك معدالت الفقر وحمققة مستوايت مراية من التنمية البشرية.
أمهية الدراسة:
تنبةةع أمهيةةة هةةذه الدراسةةة مةةن أمهيةةة املواةةو املعةةاج والةةذي يطةةرح فكةةرة مفادهةةا كيفيةةة تسةريع
وت ة ة التقةةدم والتطةةور يف اجلزائةةر مةةن طةةالل ال كيةةز علةةى عةةاملني مهمةةني أحةةدا اةةجة كب ة ة يف
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السةةنوات األط ة ة علةةى اعتبةةار أن كليهمةةا يسةةتهدفان املةةورد البشةةري الةةذي يعتةةرب عمةةاد النهضةةة
وقوام التنمية ومها كل من الفقر الذي يهدد احلياة البشرية السديدة ويعكر صفو التقدم والرطاء،
والتنمية البشرية اليت تدعم احلياة البشرية وتعزز أس احلياة الرفيعة واملديدة.
أهدا الدراسة:
 تسليط الضوء على واقع كل من الفقر والتنمية البشرية يف اجلزائر.
 تسليط الضوء على اجملهودات املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية يف جمال حماربة الفقةر وتعزيةز
التنمية البشرية امن الربامج التنموية املنتهجة من .0222-0222
 الوقةةوف علةةى حوصةةلة الةربامج التنمويةةة يف جمةةال الفقةةر والتنميةةة البشةرية مةةع تقةةدمي تقيةةيم هلةةذه
احلوصلة واجملهودات املبذولة.
 .2الفقر يف اجلزائر وجهود مكافحته
.1.2مفهوم الفقر:إن تشخيص الفقر وحتديد تعريف دقيق له يستوجب اإلحاطة ابجلوانب
املتعددة هلذه الظاهرة املستفحلة وذلك أمام تعدد املفاهيم املفسرة هلا فضال على تباين الظاهرة
يف حد ذاهتا ابطتالف اجملتمعات ومنط معيشتها ومستوا تقدمها ،لذلك تقدم بعض التعريفات
التوايحية املسندة يف جمملها إىل منظمات دولية أول عناية طاصة هبذا املواو وذلك كما
يلي:

 حس ةةب البن ةةك ال ةةدويل ف ةةإن الفق ةةر ه ةةو" :ع ةةدم الق ةةدرة عل ةةى حتقي ةةق احل ةةد األدىن م ةةن مس ةةتوا
املعيشة"(1البنك الدويل لإلنشاء والتعمري،1991 ،ص ،)11وقد أطلةق علةى هةذا التعريةف
ابملفه ةةوم امل ةةادي الض ةةيق وه ةةو مفه ةةوم ذو ط ةةابع عمل ةةي يعك ة ة امكاني ةةة تلبي ةةة االحتياجة ةةات
األساسية للفرد سواء الغذائية أو غ الغذائية ووفقا لذلك فهناك مكوانن أساسيان للفقر مها:
 مستوى املعيشة :واملعرب عنه ابستهالك سةلع حمةددة تتمثةل يف احلاجةات األساسةية لإلنسةان
والذي يؤدي فقدها وعدم حتقيقها إىل التصنيف امن مصف الفقراء.
 احلق يف احلصول على حد أدىن من املوارد :والذي ال يرتكز على االستهالك بقدر ال كيز
على الدطل الذي يتيح احلق يف احلصول على هذه احلاجات.
وابلةرغم مةن شةةيو اسةتخدام هةةذا التعريةف إال أنةه تعةةر لعديةد االنتقةةادات؛ فةالفقراء ليسةوا
جمموعةة متجانسةة كمةةا أن أسةبا فقةةرهم ليسة ذاهتةةا لةذلك فةةإن االعتمةاد علةةى مؤشةر الةةدطل
يف حتديدهم ال يفي ابلغةر دائمةا لةذلك ةب أن تتةزامن دراسةة الفقةر مةن اجلانةب االجتمةاعي
النفسي مع دراسته من اجلانب الكمي وهو ما أطلق ابملفهوم االجتماعي النفسي املوحد.
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 يف حةةني تعةةرف األمةةم املتحةةدة الفقةةر أبنةةه" :عجةةز األفةراد أو األسةةر املوجةةودة يف اجملتمةةع عجةزا
اتما عن توف احلةد األدىن مةن املةوارد ومزاولةة أعمةاهلم ،وقةد مت االسةتنتاج أبن الفقةر هةو قصةور
القدرة اإلنسانية(2 ".النجفي وعبد اجمليةد،2112،ص ،)12واملقصةود بقصةور القةدرة اإلنسةانية يف
هةةذا التعريةةف هةةو العجةةز وقلةةة احليلةةة فضةةال علةةى عةةدم وجةةود منافةةذ ميكةةن اللجةةوء إليهةةا لتلبيةةة
أبسط االحتياجات الضرورية من مىكل ومشر وملب  ،صحة وتعليم...
وترا ذات اهليئة أن مفهوم الفقر يتجاوز احلرمان املادي ليعك (3:حاجي ،2111،ص)6
 بعدا اةتصاداي :أي عدم القدرة على كسب املال ،الغذاء ،التملك...
 بعةةدا إنسةةانيا :عةةدم متكةةن الفةةرد مةةن احلصةةول علةةى الصةةحة ،ال بيةةة ،مسةةكن ،تغذيةةة ،مةةاء
مىمون وهي أساسيات حتسني معيشة الفرد.
 بعة ةةدا سياسة ةةيا :يتجلة ةةى يف غية ةةا حقة ةةوق اإلنسة ةةان ،املشة ةةاركة السياسة ةةية ،هة ةةدر احل ة ةرايت
األساسية...
 بعة ةةدا وةائية ةةا :غي ةةا الق ةةدرة عل ةةى مقاوم ةةة الص ةةدمات االجتماعي ةةة واالقتص ةةادية الداطلي ةةة
واخلارجية.
 بعدا ثقافيا :غيا املشاركة يف اجملتمع.
 أما مكتب العمل الدويل فيعرف الفقر أبنه" :ظاهرة معقةدة وحقيقةة راسةخة وكةابو لألفةراد
يشكل حلقة مفرغة قوامها اعتالل الصحة واخنفا القدرة على العمل وتد اإلنتاجية وقصر
العمةةل املتوقةةع ،فةةالفقر مصةةيدة تةةؤدي إىل عةةدم كفايةةة التعلةةيم ونقةةص املهةةارات والةةدطل غ ة
املضةةمون والتبك ة ابإلجنةةا وسةةوء الصةةحة والوفةةاة املبكةةرة ،والفقةةر يشةةكل نقمةةة تعةةوق النمةةو
وتةةؤجج االاةةطرا وحتةةول دون تقةةدم البلةةدان الفقة ة علةةى طريةةق التنميةةة املسةةتدامة(1".مكتةةب
العمل الدويل،2113،ص )1وقد قدم هذا التعريف تفاصيال دقيقة ملظةاهر الفقةر مواةحا بةذلك
جوانب متعددة له منها ما هو اقتصادي ،اجتماعي ،صحي وبيئي.
 أما التعريف املعتمد يف اجلزائر فهو يرتكز على املفاهيم الكالسيكية ،حيث يعرف الفقر أبنه:
"نق ةةص أو ع ةةدم كفاي ةةة االس ةةتهالك الغ ةةذائي كم ةةا وكيف ةةا وع ةةدم إش ةةبا احلاج ةةات األساس ةةية
االجتماعية كامللب  ،السكن ،تعليم ،صحة على أن يكون هذا اإلشبا بصفة متوسةطة علةى
األقل(5 ".بن انصر ،2113 ،ص)211
 .2.2أشةةكال وط ةةور الفقةةر :قبةةل التطةةرق ألشةةكال الفقةةر يف اجلزائةةر يطةةرح الشةةكل امل ةوايل
كقاعدة توايحية ألهم أشكال الفقر بصفة عامة:
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الشكل ( :)1أشكال الفقر

املصدر :وري ،0222 ،ص.8:

مةةن طةةالل الشةةكل أعةةاله يتضةةح أن هنةةاك أربعةةة أشةةكال أو ططةةو أساسةةية للفقةةر يتجسةةد
ثالثة منها يف اجلزائر وهي كما يلي(6:حاجي ،2111،ص )116،111
 طة فقةةر مةدة  :أو الفقةةر الغةذائي ويتحقةق هةةذا النةو عنةةد العجةز عةن تةةوف النقةود الالزمةةة
إلشةةبا احلاجةةات الغذائيةةة الةةدنيا واملعادلةةة ل 0222حريةةرة للفةةرد يف اليةةوم بقيمةةة ماديةةة مقةةدرة
 22203دج سنة  2225وذلك الستيفاء املواد الغذائية والسعرات احلريرية الالزمة.
 ط فقر احلد األدىن :واملعرب عنه خبط الفقر الغذائي ابإلاافة إىل النفقات غ الغذائية
مبستوا أدىن تضاف تكلفتها خلط الفقر الغذائي معادلة بذلك قيمة  0922دج سنة .2288
 ط ة فقةةر احلةةد األعلةةى :أيطةةذ هةةذا النةةو النفقةةات غ ة الغذائيةةة مبسةةتوا مرتفةةع عةةن احلالةةة
السابقة مقدرة  28222دج للفةرد سةنة  ،2225وقةد قةدرت نسةبة الفقةراء حتة هةذا املعةدل
%00.2يف  2225ل تفع إىل حدود %32سنة  0222وذلك يف ظل ارتفا تكاليف األسةر
الفق ة إلشبا احلاجات األساسية غ الغذائية.
 .3.2واة الفقر يف اجلزائر م ل األلفية الثالثة
أ -تفشي الفقر يف اجلزائر :ما هي أبرز األسباب؟
عرف ة اجلزائةةر موجةةة فقةةر شةةديدة ج ةراء الواةةعية اخلاصةةة الةةيت شةةهدهتا سةةنوات الثمانينةةات
والتسعينات والةيت أسةفرت عةن ارتفةا معةدالت البطالةة ومسةتوايت املديونيةة ال سةيما مةع تطبيةق
برامج االصالح املدعومة من طةرف املؤسسةات الدوليةة انهيةك عةن الواةعية األمنيةة امل ديةة الةيت
متي ةةزت هب ةةا س ةةنوات التس ةةعينات وكله ةةا عوام ةةل طلفة ة آارا جس ةةيمة عل ةةى الص ةةعيد االجتم ةةاعي
واالقتصةةادي ممةةا كةةر لتجةةذر ظةةاهرة الفقةةر وتصةةاعد وت هتةةا والةةيت بلغ ة الةةذروة بنسةةبة قةةدرها
00%سةةنة  ،2225إال أن الس ةؤال املطةةروح هنةةا تةةدور معاملةةه حةةول أهةةم األسةةبا القابعةةة وراء
ارتفةةا أعةةداد الفق ةراء يف اجلزائةةر ابلةةرغم مةةن الطفةةرة املاليةةة الةةيت ميةةزت األلفيةةة الثالثةةة والةةيت تعةةود
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معاملهةةا إىل ارتفةةا أسةةعار الةةنفط ومةةا صةةاحب ذلةةك مةةن ارتفةةا يف احتياطةةات الصةةرف وفةةق مةةا
يواحه اجلدول املوايل:
اجلدول ( :)1ت ور أسعار النف واحتياطات الصر يف اجلزائر

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر

يتضح أن اجلزائر شهدت ف تني متمايزتني ،ف ة سجل ارتفاعةا يف أسةعار الةنفط اجنةر عنهةا
ارتفةةا يف احتيةةاطي الصةةرف وقةةد امتةةدت مةةن  0220-0222بينمةةا الفة ة املواليةةة كانة علةةى
النقةةيض مةةن ذلةةك أيةةن أتثةةر االقتصةةاد اجلزائةةري بصةةدمة طارجيةةة جةراء اخنفةةا أسةةعار الةةنفط يف
األس ةواق الدوليةةة ممةةا تسةةبب يف آتكةةل احتياطاتةةه ومحةةل االقتصةةاد اجلزائةةري متاعةةب كب ة ة ،ويف
طضام هذه التغ ات مل تشهد معدالت الفقر تغ ا كب ا وهو ما يواحه اجلدول املوايل:
اجلدول( : )2معدالت الفقر يف اجلزائر()%

املصدر :البنك الدويل.

ابلرغم من أن املعطيات أعاله تواح اخنفا معدالت الفقر يف اجلزائر بتتابع السنوات أيةن
انتقل ة مةةن %00.28سةةنة  0222إىل  20.89%يف  ،0222إال أن املةةدرك خلبةةااي وامكانيةةات
اجلزائةةر االقتصةةادية والبش ةرية اهلائلةةة يفضةةي إىل نتيجةةة مفادهةةا أن هةةذه األرقةةام حتمةةل يف طياهتةةا
الكث ة م ةةن الغم ةةو والتناقض ةةات كم ةةا أهن ةةا تظ ةةل مرتفع ةةة وال تع ةةرف وت ة ة منس ةةجمة مم ةةا ين ةةذر
مبخاطر كب ة أكدهتا تقديرات البنك الدويل -واليت تتناىف كليا مع تصرحيات احلكومة اجلزائرية-
أبن ربع سكان اجلزائر تقريبا يعيشون حت طط الفقر يف  0228وهو رقةم مهةول علنةا نتسةاءل
من جهة عةن مصة األمةوال الضةخمة الةيت اسةتفادت منهةا اجلزائةر سةنوات البحبوحةة املاليةة ومةن
جهة أطرا فهو يوحي مبدا تفشي وجتذر هذه الظاهرة ال سيما مع:
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 تفاةم معدالت الب الة :واليت تعد السبب الرئيسي واملكون األساسي للفقر ،فغيا مناصب
ش ةةغل دائم ةةة ي ةةؤدي إىل غي ةةا ال ةةدطل أو تذبذب ةةه وه ةةو م ةةا ي ةةنعك بظه ةةور مش ةةاكل الفق ةةر
وتناميها ،وهو ما انتشر يف اجلزائر وطاصة على أعقا النمو الدميوغرايف اجلامح الذي شهدته
السةةنوات األطة ة والةةيت وقفة الدولةةة عةةاجزة أمامةةه عةةن اسةةتيفاء طلبةةات العمةةل املتزايةةدة والةةيت
أحالة العديةةد مةةن الشةةبا إىل بطالةةة مؤقتةةة أو إجباريةةة فاخنفضة بةةذلك مسةةتوايت املعيشةة
وتردت األواا االجتماعية ،واجلدول التايل يواح فحوا الكالم السابق:
اجلدول ( :)3ت ور معدالت الب الة يف اجلزائر()%

املصدرwww.ons.dz :

يواةح اجلةدول ( )3االجتةاه التنةازيل الةذي شةهدته معةدالت البطالةة والةيت انتقلة
سةنة  0222إىل  %22.8يف  0228وهةو مةا يفة أن يعةد مؤشةرا ا ابيةا علةى حتسةن األواةا
وتةةد معةةدالت الفقةةر إال أن الواقةةع يثبة شةةكلية هةةذه اإلحصةةائيات والةةيت ال تعةةدو كوهنةةا حةربا
على ورق وال تعك حقيقة الواع يف اجلزائر وذلك يف ظل( 7:ةويدةورين ،2111،ص)21
 اتبا سياسة توظيف معتمدة اعتمادا كليا على القطاعات العمومية املستوعبة ألعداد كب ة
مةةن اليةةد العاملةةة يف ظةةل غيةةا قطةةا اقتصةةادي طةةاص ذو كفةةاءة األمةةر الةةذي خيلةةق نوعةةا مةةن
البطالة املقنعة اليت تستنزف املوارد املالية دون أن يكةون لةذلك أي فعاليةة إنتاجيةة ،فضةال علةى
اعتماد الدولة اس اتيجية امتصاص اليد العاملة عن طريق برامج التشةغيل املؤقتةة مثةل عقةود مةا
قبةةل التشةةغيل واألايدي البيضةةاء وهةةو األمةةر الةةذي يةةوحي ابخنفةةا معةةدالت البطالةةة ،إال أن
الواقع يثب وجود بطالة سافرة طاصة يف أوسا طر ي اجلامعات يف ظةل وجةود سةوق عمةل
ه ة يعجةةز عةةن التوفيةةق بةةني عةةرو العمةةل والطلةةب عليهةةا بسةةبب غيةةا دراسةةات اجلةةدوا
وتكةةد الطلبةةة اةةمن ختصصةةات تعةةرف تشةةبعا يف سةةوق العمةةل أو انتشةةارهم اةةمن أطةةرا
تشهد ركودا ومخوال يف التوظيف مما حيمل الدولة طسائر ابجلملة دون عائد يذكر.
 ارتفاع معدل النمو السكاين :حتتل اجلزائر املرتبةة الثانيةة عربيةا مةن حيةث منةو السةكان األمةر
الةةذي يةةنعك وبصةةورة حتميةةة علةةى ارتفةةا الطلةةب علةةى التشةةغيل وفةةق مةةا يواةةحه اجلةةدول
التايل:
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اجلدول( :)1النمو االةتصادي والدميوغرايف يف اجلزائر

املصدر :املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،0222،ص.22:
* متوسط النمو وعدد السكان من .0220-0222

يع ةةد النم ةةو املتزاي ةةد للس ةةكان م ةةن أب ةةرز العوام ةةل املؤدي ةةة لتفش ةةي ظ ةةاهرة الفق ةةر ،ف ةةاملتمعن يف
اإلحص ةةائيات أع ةةاله ةةزم ابنفج ةةار دمي ةةوغرايف قري ةةب يف اجلزائ ةةر وال ةةذي حيم ةةل يف ثن ةةاايه عواق ةةب
وطيمة على مؤشرات البطالة ومن مثة التىث على طارطةة الفقةر ابلرفةع مةن معةدالت اإلعالةة ومةا
يسةةببه مةةن نقةةص يف اخلةةدمات كةةالتعليم ،الصةةحة ،السةةكن ...طاصةةة يف ظةةل اةةعف معةةدالت
النمو االقتصةادي واالعتمةاد شةبه الكلةي علةى عائةدات الةنفط والةيت حتمةل يف ثناايهةا العديةد مةن
اجلوانب السلبية يف ظل اعف احلنكة وتد مستوايت التدب والتسي واليت حول هذه النعمة
يف كث من األحيان إىل نقمة.
 الفقر يف اجلزائر ولعنة الري النف ي :تش اإلحصائيات أن ربع سكان اجلزائر يقبعون حت
طط الفقر وذلك ابلرغم من امتالك هذه األط ة احتياطات نفطية معتةربة وصةل إىل 20.0
مليةةار برميةةل يف  0222وهةةو مةةا يضةةعها يف املراتةةب  28األوىل عامليةةا ،يف حةةني صةةنفتها وكالةةة
االسةةتخبارات األمريكيةةة يف املرتبةةة  22ابحتياطةةات قةةدرت ب ة  23.00مليةةار برميةةل مبةةا يقة
من  %2من االحتياطات العاملية ،كما صنف يف املرتبة 20عامليا إبنتاج حوايل مليو برميل
نفةةط يوميةةا ،وأمةةا علةةى صةةعيد الغةةاز فهةةي حتتةةل امل تبةةة  2عامليةةا مبتوسةةط قةةدره  82مليةةار م ة
مكعةةب سةةنواي وهةةي ثةةروات هائلةةة وجةةه جةةزء هةةام مةةن عوائةةدها حنةةو حتسةةني اجلبهةةة االجتماعيةةة
على املدا القص دون دراسة حمكمة للفقر والفقراء يف اجلزائر مما جعل األواةا تتةىزم مبجةرد
تلقة ةةي ص ة ةةدمة طارجي ة ةةة مطل ة ةةع  0220وال ة ةةيت زعزع ة ة الوا ة ةةع االقتص ة ةةادي واالجتم ة ةةاعي يف
اجلزائر( 2.ةويدةورين ،2111،ص. )21
 التضةخم واتسةةاع رةعةة الفقةةر يف اجلزائةر :يؤكةةد العديةد مةةن اخلةرباء واملنظمةةات الدوليةة وعلةةى
رأسها البنك الدويل تعةر اجلزائةر ملوجةة فقةر شةديدة جةراء تةد االيةرادات النفطيةة ومةا ترتةب
عنه من تقليص يف قيمة العملة وطبع كميات مهولة من النقود األمر الذي اجنر عنه ارتفا يف
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معدالت التضخم والذي يعترب من أبرز الظواهر املؤثرة على حةدة الفقةر لعالقتةه املباشةرة بتةد
القدرة الشرائية لألفراد ،ولتقصي معدالت التضخم يف اجلزائر يعر اجلدول املوايل:
اجلدول ( :)5معدالت التضخم يف اجلزائر()%

املصدر :الديوان الوطين لإلحصاء.

يةةربز اجلةةدول أعةةاله تعةةر اجلزائةةر ملوجةةات تضةةخمية متباينةةة املسةةتوا مةةا بةةني االرتفةةا اترة
واالخنفا اترة أطرا ولعل أهم العوامل املولدة هلذه الضةغو التضةخمية تتجلةى إمةا يف تضةخم
أسةةعار ال ةواردات أو بسةةبب االنفةةاق احلكةةومي املتزايةةد س ةواء أكةةان اسةةتهالكيا أو اسةةتثماراي علةةى
مشةةاريع قليلةةة اجلةةدوا ومنعدمةةة الكفةةاءة طاصةةة يف إطةةار ال ةربامج التنمويةةة املعتمةةدة األمةةر الةةذي
ي ةةنعك عل ةةى أس ةةعار الس ةةلع واخل ةةدمات ابالرتف ةةا وابلت ةةايل اإلا ةرار ابلق ةةدرة الش ةرائية للمة ةواطن
السةةيما أصةةحا الةةدطول احملةةدودة واألعمةةال املؤقتةةة ،وممةةا ةةب اإلشةةارة إليةةه هةةو تةةد مسةةتوا
األجر الذي حيصل عليه الفرد اجلزائري الذي تعر لضغو كب ة إثر اهنيار أسعار النفط مؤطرا
واليت أسفرت عن فقدان الدينار اجلزائري من  %32إىل  %02من قيمته األمر الذي من شىنه
توسيع رقعة الفقر وهتديد الطبقة الوسطى ابلزوال واالندار واالنضمام إىل مصف الفقراء وهو ما
ينذر ابتسا هذه الظاهرة وتفاقم تداعياهتا السلبية على اقتصاد اجلزائري.
اجلدول ( :)6نصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل (دج)

املصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات

ابلرغم من أن اجلةدول ( )2يةربز ارتفةا حصةة الفةرد مةن النةاتج احمللةي اإلمجةايل والةيت انتقلة
مةةن 2822دج سةةنة  0222إىل  5099دج يف  0223وهةةي ف ة ة الرطةةاء الةةيت ميةةزت االقتصةةاد
اجلزائري من الناحية املالية ،إال أن السنوات املوالية واليت سجل اخنفااا يف أسعار النفط مل متةر
بردا وسالما وانعكس بشكل مباشر وسريع على هذه احلصة ابالخنفا لتبل عتبةة  3805يف
 0222مما يةدل وبصةريح العبةارة علةى أن االرتفةا الةذي انلةه الفةرد اجلزائةري مةن حصةته يف PIB
تظل ظرفية وغ مستدمية يف ظل االرتبا الوثيق لالقتصاد اجلزائري ابلعوائد النفطية.
مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،املجلد /5 :العدد/ 1:جوان0202

379

رهان اإلقال يف اجلزائر :بني تدنية معدالت الفقر وحتدايت التنمية البشرية

ب -أساليب وآليات مكافحة الفقر يف اجلزائر
إدراكةةا منهةةا ابألثةةر السةةلي ملخلفةةات الفقةةر علةةى النسةةيج االجتمةةاعي والواةةع االقتصةةادي
9
عمل الدولة اجلزائرية على اتبا جمموعة من األساليب العالجية والوقائية هلذه الظاهرة أبرزها:
(مقاوسي ،2112،ص)297
 الة ة امج والسياس ةةات االجتماعي ةةة :تعت ةةرب النفق ةةات االجتماعي ةةة م ةةن أه ةةم الوس ةةائل املتبع ةةة
ملكافحة الفقر واحلرمان االجتمةاعي وذلةك بتخصةيص جةزء مةن نفقةات امليزانيةة لةدعم املعةوزين
بتقدمي مساعدات كالسكن ،التعليم ،الكهرابء  ...ابإلاافة إىل جمموعة مةن املةنح واملعاشةات
والتعويضات يف حالة اإلعاقة ،األططار املؤمنة وغ ها ،وعلى هذا الصعيد عمل اجلزائر على
ختصيص:
 املنحة اجلغرافية للتضامن  :AFSبدأ العمل هبا منذ  2222يف إطار الشةبكة االجتماعيةة
ملس ةةاعدة األش ةةخاص الع ةةاطلني ع ةةن العم ةةل وع ةةدميي ال ةةدطل بس ةةبب عوام ةةل الس ةةن أو احلال ةةة
الصحية مبا يعيق دجمهم يف سوق العمل وذلك يف إطار حماربة الفقر املدقع قيمتها  2222دج
يف  0222مةةع زايدة 202دج لكةةل شةةخص حت ة الكفالةةة ملةةدة  3أشةةهر علةةى األقةةل ومنةةذ
فيفري  0222توسع اإلعاانت لتشمل :األشخاص املكفوفني الذين يقل دطلهةم عةن احلةد
األدىن املضمون ،املسنني الذين تفوق أعمارهم  22سنة والذين يعيشون فرادا وبدون دطةل،
املصابون ابلعضال وتفوق أعمارهم  28سنة أو حاملي بطاقة معوق عدمي املةورد ابإلاةافة اىل
األسةةر ذات الةةدطل الضةةعيف املتكفلةة بشةةخص أو أكثةةر مةةن املعةةاقني الةةذين مل يتجةةاوزوا واحةةد
سنة وبدون مورد أو حاملي بطاقة معوق.
 التعويض عةن النشةاطات ذات املنفعةة العامةة :يسةتهدف هةذا التعةويض ر األسةرة الةذي
لةةي لةةه دطةةل ويعةةادل 0822دج عةةن يةةوم عمةةل يسةةتغرق  8سةةاعات ويقتصةةر هةةذا الةةربانمج
على فرد واحد من العائلة.
 منح عائلية والتعةويض عةن األجةر الوحيةد :يقةدم هةذان الربانجمةان دطةال إاةافيا للعةائالت
اليت حتوي أراب أجراء وتدفع هذه املنح للعمال واملتقاعدين ذوي األبناء القصر.
 دعم التمدرس :وهي مزااي مادية للتالميذ املعوزين سواء اليتامى أو احااي اإلرها ...
 منظومة الضمان االجتماعي:
 الضمان االجتماعي :والذي يضمن حاليا تغطية واسعة ويستفيد منةه أكثةر مةن  %22مةن
السةةكان ،ومةةن آار التوزيةةع يف هةةذا النظةةام يتجلةةى نظةةام التقاعةةد املفتةةوح للعمةةال األج ةراء يف
القط ةةاعني الع ةةام واخل ةةاص والعم ةةال املس ةةتقلني املنخ ةةرطني يف ص ةةندوق التىمين ةةات االجتماعية ةةة
للعمال غ األجراء.
مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،املجلد /3 :العدد/2 :جوان0202

380

أمساء سفاري ،أمال بومسينة ،آسيا بن داية

 الت ة من علةةى الب الةةة :يقةةوم هةةذا الةةربانمج علةةى تقةةدمي مةةداطيل تعويضةةية لألج ةراء فاقةةدي
مناص ةةب العم ةةل يف القط ةةا االقتص ةةادي وذل ةةك مل ةةدة  28ش ةةهرا م ةةع تك ةةوينهم حتس ةةينا لدرج ةةة
أتهيلهم مبا ميكنهم من احلصول على مناصب عمل قارة.
 برامج إنشاء مناصب عمل واحلفاظ عليها :وتضم:
 برامج إنشاء مناصب عمل واالنسحاب مةن النشةار :يقتضةي بتعةويض العمةال املسةرحني
ألسبا اقتصادية أو نتيجة التوقف القانو للنشا  ،ويعادل التعويض  9222دج وهو مبل
رمزي كما أن أغلبية املستفيدين منه مل يتم إعادة إدماجهم.
 أجهزة التشغيل املؤةت :ولعل أبرزها:
 عقود ما ةبل التشغيل :موجه حلاملي شهادات التعليم العايل وشهادة تقين سامي ،مناصبالعمل املستحدثة زهيدة وفعاليته قليلة يف ظل توظيف هنائي ال يتجاوز .%2.3
 بةرامج األشةةغال ذات املنفعةة العامةةة واالسةةتعمال املكثةف لليةةد العاملةةة :HIMO TUPانطلق سنة 2229وهو موجه للبطالني ذوي املستوا التعليمي املتوسط.
 أجه ةةزة انش ةةاء النش ةةاطات :يه ةةدف لت ةةدعيم التش ةةغيل للحس ةةا اخل ةةاص يف إط ةةار مش ةةاريعمصةغرة يبةةادر هبةةا الشةةبا املمةول عةةن طريةةق قةةرو بنكيةة صةةغ ة منخفضةةة الفائةةدة ومضةةمونة
من طرف الدولة قيمتها ما بني 52222دج و352222دج بتقدمي مسامهة شخصةية قةدرها
 %22ودفع  %2مةن تكلفةة املشةرو  ،أو يتكفةل املسةتفيد مةن فائةدة القةر املصةغر ب ة %0
والباقي تتكفل به الدولة.
 سياسات فالحية :يعترب القطا الفالحي ابعثا لالندماج االجتماعي للفئات احملرومة وذلك
من طالل:
 ختفةةيض معةةدالت الفائةةدة للفالحةةن :تشةةجيعا لإلنتةةاج واالنتاجيةةة عةةن طريةةق مةةنح قةةرو
استثمارية بنسبة %2ومتويل املال املتداول بة  %8مع ختفيض معدل الفائدة بة  %0.0و%0
وهو اجراء قليل الفعالية يف حال عدم امتالك سند امللكية.
 استص ةةال األراض ةةي ع ةةن طري ةةق االمتي ةةاز :والقاا ةةي بتق ةةدمي الوس ةةائل الالزم ةةة للفالح ةةني
الشبا لزايدة انتاجية األر وحتسينها.
 برانمج تكييف أنظمة اإلنتاج عن طريةق التحويةل :يقةوم علةى حتويةل األرااةي املوجةودة يف
املناطق اجلافة وشبه اجلافة لزراعة األشجار املثمرة وتربية املواشي وهو إجراء جد مالئم للسكان
الفقراء.
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 برانمج إعادة التشجري :يرمي لظهور منظومات اقتصادية قابلةة لالسةتمرار مبةا يتةيح لسةكان
األرايف وطاصة الفقراء احلصول على مناصب عمل.
 سياسة اإلسكان :يف ظل معدالت النمو السكا املعتربة اليت تعرفها اجلزائر فقد مت تسجيل
أزمة سكن طانقة دفع ابلسلطات الختاذ تداب عالجية عاجلة الحتةواء الواةع طاصةة وأن
أواا السكن يف اجلزائر تظهر تفاوات من حيث نسبة شغل املساكن ووصلها ابلغاز والكهرابء
وامليةةاه ،حي ةةث ي ةةزداد الوا ةةع ح ةةدة يف املن ةةاطق الريفي ةةة ممةةا يزي ةةد م ةةن املش ةةاكل ال ةةيت يع ةةا منه ةةا
القطا  ،وقةد عملة الدولةة جبهةود معتةربة يف هةذا اخلصةوص عةن طريةق صةي السةكن املختلفةة
سواء السكن التسامهي ،السكن الريفي وغ ها وابلرغم من ذلك تظل نسبة األحياء القصديرية
والسكان دون مىوا جد مرتفعة يف ظل افتقار هذه الصي للفعالية والنجاعة الكافيتني.
 السياسةةات االةتصةةادية املنتهجةةة ملكافحةةة الفقةةر :يف مسةةاعيها لتحسةةني الواةةع املعيشةةي
للمواطنني والقضاء على ظاهرة الفقر عمل اجلزائر على تطبيق الربامج التالية:
 برانمج دعم اإلنعةا  :2111-2111املوجةه لةدعم املشةاريع العموميةة واخلاصةة وحتسةني
اخلةدمات العموميةةة واملسةةتوا املعيشةي للسةةكان مةةع دعةم التنميةةة احملليةةة والبشةرية ومةةن بةةني آار
تطبيق هذا الربانمج:
 علةةى صةةعيد النمةةو االةتصةةادي :فقةةد أدا تطبيةةق هةةذا الةةربانمج إىل التةةىث علةةى معةةدالتالنمةةو االقتصةةادي ا ةةااب وذلةةك بسةةبب الةةوفرة املاليةةة الةةيت أاتحهةةا هةةذا الةةربانمج والةةذي جةةاء
هبةةدف تةةرميم خملفةةات السياسةةات املنتهجةةة سةةنوات التسةةعينات ،واجلةةدول املةوايل يواةةح تطةةور
معدل النمو االقتصادي طالل ف ة تطبيق هذا الربانمج:
اجلدول( :)7النمو االةتصادي يف اجلزائر طالل )%( 2111-2111

املصدر :صندوق النقد الدويل.

 علةةى صةةعيد الب الةةة :سةةاهم هةةذا الةةربانمج يف طلةةق مناصةةب شةةغل معتةةربة وذلةةك يف إطةةاراملشاريع املربجمة فضال على سياسة ختفيف البطالة املعتمدة من طرف الدولة:
اجلدول ( :)2التشغيل وفق برانمج االنعا االةتصادي
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املصدر :تقارير بنك اجلزائر.

وقد اعترب القطا الفالحي من أكثر القطاعات نشاطا يف هذه الف ة أين قدر متوسط معدل منو
العمال ةةة في ةةه ب ة ة %8س ةةنواي ،يلي ةةه قط ةةا اخل ةةدمات ب ة ة  ،%3.2أم ةةا القط ةةا الص ةةناعي فل ةةم تتع ةةدا
مسةةامهته  ،%2.3وهةةي نسةةب تعك ة يف حمتواهةةا أثةةر هةةذا الةةربانمج علةةى امتصةةاص اليةةد العاملةةة
بصفة معتربة حىت ولو كان ذلك بصفة مؤقتة وبشكل مومسي وهي حالة القطا الفالحي.
 ال ة انمج التكميلةةي لةةدعم النمةةو :2119-2115طصةةص هلةةذا الةةربانمج  22مليةةار دوالر
أمريكي وهو يهدف إىل تطوير املنشآت القاعدية ،حتسني مستوا معيشة السكان ،دعم النمو
االقتصادي ،تطوير املوارد البشرية والبىن التحتية ،ترقية تكنولوجيا االتصال اجلديدة ،وممةا ةب
اإلشارة إليه هو أن احملور اخلاص بتحسني ظروف معيشةة السةكان وتطةوير املنشةآت األساسةية
ق ةةد أط ةةذ حص ةةة األس ةةد م ةةن التموي ةةل مب ةةا يع ةةادل  2228.5ملي ةةار دج أي %05.5م ةةن احلص ةةة
اإلمجاليةةة وذلةةك راجةةع إىل رغبةةة الدولةةة يف حتقيةةق هةةدفها النهةةائي ابلقضةةاء علةةى الفقةةر وتكملةةة
أهةةداف ب ةرانمج اإلنعةةا االقتصةةادي فيمةةا خيةةص التنميةةة احملليةةة والبش ةرية ،ولتحسةةني ظةةروف
معيشةةة السةةكان مت ال كيةةز علةةى السةةكنات بتخصةةيص مبل ة  552مليةةار دج لتطةةوير وإنشةةاء
 2222222س ةةكن( 11ح ةةاجي ،2111،ص،)159وق ةةد مت إا ةةافة  55ملي ةةار دوالر أمريك ةةي يف
إطةار الةربانمج التكميلةي لةدعم النمةةو وذلةك بعةد إقةرار بةرانجمني أحةدمها طةاص مبنةاطق اجلنةةو
واآلطر ابهلضا العليا ،ومن أار هذا الربانمج ما يربزه اجلدول املوايل:
اجلدول ( :)9معدالت النمو والب الة يف اجلزائر من 2119-2115

الوحدة :ألف عامل

املصدر :احصائيات صندوق النقد الدويل ،0222 ،ص.2:
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يواةح اجلةدول ( )2أن معةةدالت النمةو احلقيقةي عرفة اخنفااةا طةالل فة ة تطبيةق الةةربانمج
أي ة ةةن انتقلة ة ة م ة ةةن % 5.2يف  0225إىل  0.0%يف  0222وذل ة ةةك بس ة ةةبب تراج ة ةةع من ة ةةو قط ة ةةا
احملروقة ةةات مة ةةن  5.8%سة ةةنة  0225إىل  % -2.2يف  0222األمة ةةر الة ةةذي يبة ةةني مة ةةدا ارتبة ةةا
االقتصاد اجلزائةري بتةوترات هةذا املةورد احليةوي يف األسةواق الدوليةة ابلةرغم مةن النمةو املعتةرب لبةاقي
القطاعةةات والةةذي انتقةةل مةةن  0.9%يف  0225إىل  %2.3سةةنة  0222مةةا يبةةني هامشةةيتها يف
دفع االقتصاد اجلزائري ،أمةا علةى صةعيد معةدالت البطالةة فقةد اخنفضة مةن  25.3%يف0225
إىل  %22.0يف  0222وذلك يف ظل املناصب املستحدثة يف إطار هذا الربانمج.
 ال انمج اخلماسي  :2111-2111جاء هذا الربانمج مكمال لسابقه ومتماشةيا مةع تسةط
بةرامج جديةةدة اهلةةدف منهةةا دائمةةا هةةو حتسةةني املسةةتوا املعيشةةي وقةةد بلغة قيمتةةه  082مليةةار
دوالر (11حاجي ،2111،ص، )163،162وهو يهدف إىل استكمال املشةاريع الكةربا اجلةاري
إجنازها بتكلفة قدرت  232مليار دوالر مع إطالق مشاريع جديدة طصص هلا  252مليار
دوالر ابإلاافة إىل ختصيص أكثر من  %02من موارد هذا الربانمج لتحسني التنميةة البشةرية،
ليكةةون اهلةةدف النهةةائي هلةةذا الةةربانمج هةةو ختفةةيض معةةدالت الفقةةر وحتقيةةق اهلةةدف اإلمنةةائي لة ة
.0225

 بةةرانمج توطيةةد النمةةو االةتصةةادي  :2119-2115وهةةو بةةدوره بةرانمج تكميلةةي يسةةعى إىل
احلفةةا علةةى املكاسةةب االجتماعيةةة احملققةةة مةةن طةةالل مةةنح األولويةةة لتحسةةني ظةةروف املعيشةةة
ومواصلة جمهودات مكافحة البطالة وتشةجيع االسةتثمارات املنتجةة للثةروة ومناصةب العمةل مةع
احلث على بلوغ منو قوي للناتج الداطلي اخلام مبعدل قدره %9مع حلول  ،0222فضال على
االهتمةام ابلتنويةع االقتصةادي مةع حتقيةق منةو قةةوي للصةادرات طةارج قطةا احملروقةات مةع ايةةالء
أمهية طاصة ابملورد البشري للحصول على كفاءات وإطارات عالية املستوا.
إال أن ةةه مت ايق ةةاف ه ةةذا ال ةةربانمج يف  0222-20-32جة ةراء اس ةةتمرار اخنف ةةا أس ةةعار ال ةةنفط
والذي أجرب الدولة اجلزائرية على تبين اجراءات ترشةيد النفقةات العامةة مةع جتميةد جةل العمليةات
اليت مل تنطلق بعد ما يضع أهداف هذا الربانمج قيد االنتظار( 12.مرزاشي،2112،ص)297
 .3مسار التنمية البشرية يف اجلزائر
 .1.3مفهوم التنمية البشرية
أ -تعريف التنمية البشرية :إن قوام التنمية البشرية هو تطوير األفراد ال تكدي األموال
وابلتايل فهي تعرب عن غىن احلياة ال غىن االقتصاد ،وعليه فإن فكرة التنمية البشرية تنطوي على
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أحداث وتغ ات وبذلك فهي تتسم ابلديناميكية وتتضمن اهتماما ملزما ابلتقدم حنو األمام
وعليه فقد شهد الفكر التنموي تطورات مهمة إبعادة اإلنسان إىل مواعه الصحيح (13حممد،
 ،2111ص ،)111وابلتايل فالتنمية البشرية عبارة عن:
" عمليةةة توسةةيع طيةةارات اإلنسةةان"(11األمةةم املتحةةدة ،2115 ،ص )1وهةةو تعريةةف صةةادر عةةن
األمةةم املتحةةدة سةةنة ،2222أمةةا عةةن اخليةةارات املتاحةةة لإلنسةةان فهةةو تعبة راقةةي يعةةرب عةةن حةةق
البشر اجلوهري يف هذه اخليارات اليت قد تكون ال حمدودة أو تتغ مبرور الوق  ،إال أنةه توجةد
ثالثة طيارات أساسية متمثلة يف حياة صحية ومديدة ،اكتسةا املعرفةة ،احلصةول علةى املةوارد
الالزمة ملستوا معيشي الئق حيث أن عدم حتقيق هذه اخليارات ميهد بدوره إىل إهدار العديد
من الفرص واخليارات األطرا(15.ةوريش ،2111،ص)33
 ويف تقرير آطر لألمم املتحدة سنة  2223تطور تعريف التنمية البشرية ليدل على" :تنمية
النا  ،من أجل النا  ،بواسطة النا "(16ةوريش ،2111،ص.)33
الشكل ( :)2ماهية التنمية البشرية

املصدر :من إعداد الباحثني اعتمادا على  :قوري  ،0222،ص.02:

 كما تعرف التنمية البشرية أبهنةا ":إمنةاء لطاقةات البشةر وكفةاءاهتم مةن انحيةة وإاتحةة اخليةارات
والفرص أمامهم بكل عدل ومواوعية وعلى قاعدة احلرية واملساواة والشةفافية واملسةاءلة واختةاذ
القرارات ابملشاركة الفعالة واملسؤولية(17".مريبعي،2113،ص )25
ب -أهدا التنمية البشرية :تتمثل األهداف العامة للتنمية البشرية فيما يلي:
 توف التسهيالت يف احلصول على التعليم للجميع والعمل على القضاء على األمية واجلهل؛
 حتسني مستوايت الصحة طاصة األطفال دون سن  25والنساء احلوامل؛
 توف مىوا لألفراد ذوي الدطل املنخفض؛
 القضاء على اجلو ورفع مستوايت التنمية؛
 احلد من وطىة الفقر؛
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 رفع مستوا معيشة األفراد بزايدة الدطل؛
 مساعدة األفراد على تلبية احتياجاهتم؛
 توف احلرية السياسية االقتصادية.
12
أمةةا عةةن أهةةداف األلفيةةة احملةةدد يف تقريةةر التنميةةة البشةرية لسةةنة  0223فقةةد متثلة يف:
(منظمة األمم املتحدة ،2113 ،ص)2،1
 انتشةةال الفقةةر واجلةةو الشةةديدين وتقلةةيص مةةن يقةةل دطلهةةم عةةن 2دوالر ومةةن يعةةانون اجلةةو
الشديد إىل النصف حبلول 0225؛
 حتقيةةق تعلةةيم ابتةةدائي شةةامل للصةةبيان والبنةةات علةةى حةةد مماثةةل مةةع إكمةةال املقةةرر التعليمةةي
للمدرسة االبتدائية حبلول 0225؛
 احلفةةا علةةى املسةةاواة بةةني اجلنسةةني ومتكةةني املةرأة مةةع إزالةةة الفةوارق يف التعلةةيم واإلرث طةةالل
ف ة ال تتجاوز 0225؛
 ختفيض نسبة وفيات األطفال دون سن  25إىل الثلثني حبلول0225؛
 حتسني صحة األم وتقليص وفيات النساء احلوامل والراع  0/3يف 0225؛
 مكافحة ف و السيدا واملالراي؛
 امان االستدامة البيئية؛
 تطوير شراكة عاملية شاملة للتنمية يف ظل االلتزام ابحلكم الراشد والتنميةة وختفةيض الفقةر مةع
تطوير النظام املايل والتجاري.
ج -مت لبةةات التنميةةة البشةةرية :تعتةةرب التنميةةة البش ةرية معادلةةة ذات ط ةرفني أحةةدمها يقةةوم علةةى
تكوين القدرات واملهارات البشرية وتنميتها واآلطر يقوم علةى اسةتغالل هةذه القةدرات واملهةارات
طدمة للذات واجملتمع والدولة أبكملها ولتحقيق ذلك فاألمر يتطلب العناية بكل من:
 التعليم :الذي يعترب حجر الزاوية يف التنمية والنهو ابجملتمعات من طةالل مسةامهته الفعالةة
ودوره البارز يف تقليص التهمةي واحلرمةان واإلقصةاء فهةو اآلليةة األكثةر مالئمةة واتسةاقا لتنميةة
القدرات واملواهب لذلك زاد الوعي أبمهيته يف كل اجملتمعةات علةى اطةتالف مسةتوا تقةدمها
يف ططوة متليها الضرورة ومتطلبات العصر مبا يدعم طلق قيم مضافة جديدة وترشيد استخدام
املةوارد واحملافظةةة علةةى البيئةةة ،لةةذلك يعةةد التعلةةيم عصةةب التنميةةة البشةرية وابلتةةايل فاالسةةتثمار يف
تكوين موارد بشرية والرفع من قدراهتا التعليمية يدعم العملية التنموية مبا ميةد النمةو االقتصةادي
مبادته األساسية ومن مثة تنخفض معدالت الفقر ،وميكن النظر للتعليم من ثالث زوااي كىحد
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متضةمنات التنميةة البشةرية حيةث أن االهتمةةام هبةذه الةزوااي الثالثةةة يةربز أمهيتةةه يف حتقيةق التنميةةة
على أصعدة خمتلفة:
 االهتمام بتوف التعليم كىداة الكتسا املعرفة؛
 ربط التعليم ابالحتياجات السوق؛
 اعتبار التعليم حق إنسا يهدف إىل حتسني واع البشر.
 الصحة :تعترب اخلدمات الصحية مةن الوسةائل اهلامةة يف التنميةة البشةرية وذلةك مةن طةالل مةا
توفره لألفراد من رعاية ومحايةة اةد األمةرا مبةا يسةاهم يف امتةداد احليةاة بصةفة سةليمة ،حيةث
أن متتةةع اإلنسةةان بصةةحة جيةةدة يعةةد مةةن جهةةة هةةدفا للتنميةةة البشةرية كمةةا يعتةةرب كةةذلك وسةةيلة
للتعجيل هبا ،فالصحة اجليدة لألفراد تسمح ابستخدام املوارد الطبيعية اليت يتعذر الوصول إليها
19
بس ةةبب امل ةةر ابإلا ةةافة غل ةةى زايدة فعالي ةةة التعل ةةيم وحتقي ةةق مكاس ةةب أك ةةرب يف ه ةةذا اجمل ةةال
(ةةةوريش ،2111،ص ،)31لةةذلك أصةةبح الصةةحة مةةن املسةةائل األكثةةر أمهيةةة يف جمةةال التنميةةة
علةةى اطةةتالف اجملتمعةةات ففةةي الوقة الةةذي تعتةةرب فيةةه قيمةةة يف حةةد ذاهتةةا فهةةي تعتةةرب كةةذلك
مفتاحا لإلنتاج واإلنتاجية فال عماد للتنمية دون بث أس القواعد الصحية السليمة.
 .2.3واة التنمية البشرية يف اجلزائر
تلعةةب كةةل مةةن الصةةحة والتعلةةيم والةةدطل دورا ابرزا يف حتقيةةق مسةةتوايت عاليةةة مةةن التنميةةة
البشرية وتعترب اجلزائر من الدول اليت أول اهتمامها هبذه العوامل.
أ -على صعيد التعليم :مر التعليم يف اجلزائر مبراحل عديدة وصعوابت متعددة فراتها املراحل
التارخيية اليت مرت هبا الدولة اجلزائرية مما جعل مهمة بناء منظومة تعليمية ومعرفية قوية وذات
أس متينة متىطر حينا ومتعثرا أحياان أطرا ،وإدراكا منها أبمهية هذا األط على شىت نواحي
التنمية والنمو فقد عمل اجلزائر على إيالء عنايتها هبذا اجملال احليوي الذي عرف تطورا
ملحوظا طاصة على الصعيد الكمي سواء من انحية اهلياكل املنشىة أو من حيث عدد الطلبة
واملتمدرسني.
اجلدول ( :)11تعداد ال لبة واملتمدرسن يف اجلزائر

املصدر :الديوان الوطين لإلحصائيات
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تواح لنا املعطيات أعاله التزايد العةددي امللحةو يف أعةداد الطلبةة واملتمدرسةني وذلةك
يف ظةةل الةةدعم املةةادي الةةذي حظةةي بةةه قطةةا التعلةةيم يف إطةةار الةربامج التنمويةةة فضةةال علةةى صةةيغة
التعليم اجملا اليت توفرها الدولة اجلزائرية.
 فبالنس ةةبة لة ة انمج اإلنع ةةا االةتص ةةادي فق ةةد طص ةةص مبل ة  09ملي ةةار دج لقط ةةا التعل ةةيمهبدف تعزيز التعليم يف املناطق الريفية والنائية مع دعم واصالح املنشآت والوسائل ال بوية ،كمةا
طصص ذات الربانمج مبل  28.2مليار دج لقطا التعليم العايل.
 أمةةا عةةن بةةرانمج دعةةم النمةةو فقةةد رصةةد  022مليةةار دج لةةدعم التعلةةيم بتقةةدمي إعةةاانت ماليةةةللمعةةوزين مةةع تةةوف عةةدد معتةةرب مةةن اخلةةدمات يف املةةدار كالنقةةل واالطعةةام ،أمةةا قطةةا التعلةةيم
العايل والبحث العلمي فقد استفاد من  202مليار دج.
 الة انمج اخلماسةةي والةةذي اسةةتهدف اجنةةاز مةةا يقةةار  5222منشةةىة لل بيةةة الوطنيةةة322 ،مؤسس ةةة للتعل ةةيم والتك ةةوين امله ةةين 222222 ،مك ةةان بي ةةداغوجي ج ةةامعي 022222 ،مك ةةان
اي ة ةواء للطلبة ةةة ،وق ة ةةد اسة ةةتفادت ال بي ة ةةة مة ةةن  850ملي ة ةةار دج إلجنة ةةاز  3222ابتدائي ة ةةة 2222
إكمالية 852 ،انوية مةع تكةوين  232الةف أسةتاذ و 98ألةف معلةم يف الطةور اإلكمةايل هبةف
تقليص نسبة شغل األقسام وتقريب املدار من تالميذ األوسا الريفية ،أما التعلةيم العةايل فقةد
حظي  828مليار دج إلجناز وجتهيز  300222مقعد بيداغوجي 222522 ،سةرير00 ،
مطعم مركزي مةع رفةع تعةداد األسةاتذة اجلةامعيني ل 52 %لتمكةني اجلامعةة مةن اسةتقبال مليةو
طالب مع حتسني الظروف االجتماعية لألساتذة(21.حاجي ،2111 ،ص )162
ب -على صعيد الصحة :شهدت الف ات األط ة من حياة اجملتمع اجلزائري بعض النمو
واإلجنازات يف الصحة سواء من حيث عدد اهلياكل املنجزة أو اإلمكانيات املتوفرة ،كما شهدت
اجلزائر اخنفااا يف مستوا الوفيات وسوء التغذية لدا األطفال كما أصبح الوصول للمياه
العذبة أيسر بكث  ،فقد مت ختصيص مبل  20.9مليار دج لقطا الصحة والسكان يف إطار
برانمج اإلنعا االقتصادي ،واستفادت الصحة العمومية من  85مليار دج امن برانمج دعم
النمو كما مت رصد  222مليار دج يف إطار الربانمج اخلماسي وذلك إلجناز  290مستشفى،
 05مركب متخصص يف الصحة و 399عيادة متعددة اخلدمات 2222 ،قاعة عالج29 ،
مدرسة للتكوين شبه الطي ،أكثر من  9222طبيب خمتص بغية احلد من الفوارق الصحية بني
الوالايت من طالل امان العالج املتخصص ،كما مت إعداد أكرب ططة إلصالح املنظومة
الصحية يف اجلزائر القائمة على ترشيد التغطية الصحية عالجا ووقاية مع انشاء أقطا صحية
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يف خمطط بعيد املدا للنهو ابلقطا الصحي آفاق 0205لقاء خمصصات تزيد عن
 822.23مليار دج للوصول إىل مستوا املؤشرات الصحية املسجلة يف بلدان منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية.
 .1تقييم جهود تدنية الفقر والرةي ابلتنمية البشرية يف اجلزائر
 .1.1تقييم جهود تدنية الفقر
ممةةا ةةب اإلشةةارة إليةةه هةةو أن ظةةاهرة الفقةةر يف اجلزائةةر ال هتةةدد فئةةة البطةةالني فقةةط بةةل راحة
مت ة األج ةراء أنفس ةةهم ،ه ةةذه الفئةةة ال ةةيت ت ةزامن موع ةةد فقره ةةا مةةع ت ةةدهور الق ةةوة الش ةرائية وتراج ةةع
مستوايت املعيشة ابلرغم من تد مسةتوا املديونيةة وحتقيةق احتياطةات صةرف هامةة ومسةتوايت
مقبولةةة مةةن  ،PIBولةةوال تلةةك الةربامج اقتصةةادية الشةةكل اجتماعيةةة احملتةةوا لكانة النتةةائج أشةةد
وطئا ،وابلرغم من ذلك تظل التداب املنتهجة والربامج املواوعة غة كافيةة للتخفيةف مةن حةدة
الظاهرة إذ أهنا تق ح معاجلة اجتماعية مهدئة بدال من حلول اقتصادية واجتماعية دائمة وفعالة.
وكمةةا سةةبق التواةةيح فقةةد كرسة الدولةةة جمموعةةة مةةن الةربامج اخلماسةةية والرابعيةةة اهلادفةةة إىل
إنعةةا االقتصةةاد الةةوطين ودعةةم النمةةو خمصصةةة لةةذلك ميزانيةةات هامةةة صةةرف مةةن طالهلةةا مالية
ال ةةدوالرات يف س ةةبيل حتس ةةني األوا ةةا املعيش ةةية ،في ةةا ت ةةرا ه ةةل حقق ة ه ةةذه ال ةربامج مس ةةاعيها
وجتسدت آارها الفعلية يف القضاء على الفقر؟ يف هذا الصدد ميكن القول:
 أن السياسات االجتماعية املواوعة من قبل الدولة اجلزائرية بغية التخفيف من معاانة الفقراء
مل تتكف ة ةةل يف احلقيق ة ةةة س ة ةةوا  %22م ة ةةنهم س ة ةةنة  0222م ة ةةثال ،وأم ة ةةام ت ة ةةد األوا ة ةةا
االجتماعيةة وظهةور مشةاكل جديةةدة مةن العةوز واحلرمةةان تظةل فعاليةة هةةذه الةربامج جةد حمةةدودة
يف القضاء على الفقر وجذوره.
 ركةةز الربانجمةةني املمتةةدين علةةى طةةول الف ة ة  0220-0220علةةى الرفةةع مةةن معةةدالت النمةةو
االقتصادي وذلك على اعتبار أن النسب املسجلة قبل تطبيقهما مل تكن تتناسب مةع انطالقةة
قويةةة ومسةةتدامة ،وابلتةةايل فةةإن معةةدالت النمةةو املسةةجلة مل تكةةن مسةةتقرة ابلقةةدر الةةذي يسةةمح
بتحقي ةةق مث ةةل هك ةةذا انطالق ةةة وال ةةيت تك ةةون آاره ةةا جي ةةدة عل ةةى ص ةةعيد الفق ةةر ،فق ةةد اخنفضة ة
معدالت النمو مثال من  %5.2يف  0225إىل  0%سنة  0222وهي الف ة املوافقة لبدايةة
تنفيةةذ الةةربانمج التكميلةةي لةةدعم النمةةو االقتصةةادي وذلةةك يف ظةةل اإلشةةكال الةةذي يتخةةبط فيةةه
االقتصاد اجلزائري مع تد أسعار احملروقات يف كل مرة ،ليعاود االنتعا بعدها بصفة تدر ية
عند متوسط قدر %3.03من  0220-0225ل تفع نصيب الفرد من  PIBمةن 2992
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دوالر يف  0222إىل  9025دوالر يف  0220يف ف ة ة ة ة الق ة ة ة ازدهة ة ةةارا يف أس ة ة ةواق الة ة ةةنفط
الدولية مع حتسن ملحو يف أداء االقتصاد طارج قطا احملروقات فضال على الدعم احلكومي
املتجسد يف املبال الضخمة اليت اخ يف إطار هذين الربانجمني ،إال أن ما ب اإلشارة إليه
هةةو أن معةةدالت النمةةو املعتةةربة مدعومةةة بعوامةةل داطليةةة وأطةةرا طارجيةةة ومةةن مثةةة ال ميكةةن أن
تعرب عن منو حقيقي ومستدام يف ف ة مل تشهد مشاركة كل القطاعات يف حتقيقه طاصة قطا
الصناعة الذي ظةل يعةا مةن مشةاكل هيكليةة حالة دون مسةامهته الفعالةة يف النمةو ومةن مثةة
فكيف ألداء اقتصادي مدعوم ومنو ظريف أي يقتلع أواصر الفقر يف اجلزائر.
 يعترب العمل احلل األمثل للخروج من دائرة الفقر وابلتايل فإن السياسات املواوعة لن يكون
هلا أثر علةى تدنيةة الفقةر مةامل تةؤدي إىل طلةق مناصةب عمةل قةارة ،أمةا يف اجلزائةر فقةد كرسة
ال ةربامج املعتمةةدة لفةةتح التشةةغيل يف عديةةد القطاعةةات س ةواء املسةةتفيدة بطريقةةة مباشةةرة أو غ ة
مباشةةرة أيةةن قةةدرت املناصةةب املسةةتحدثة سةواء أكانة دائمةةة أو مؤقتةةة ب ة  908222منصةةب
عمةةل مةةن  0220-0225مةةا سةةاهم يف تدنيةةة معةةدالت البطالةةة املسةةجلة ولكةةن ذلةةك التةةىث
يظل ظرفيا وغ مستدام السيما وأن النصيب األوفر من العمالة دمةج اةمن قطةاعي الفالحةة
والبناء واألشغال العمومية واللذان يعتربان من أكثر القطاعات أتثرا ابلعوامل اخلارجية مةا يبقةي
أغلب املناصب املستحدثة مؤقتة أو مومسيةة وذلةك علةى طةالف القطةا الصةناعي الةذي يعتةرب
القطا الوحيد القادر على طلق مناصب عمل حقيقية ودائمة إال أن هذا القطا بقي هامشا
ومل حيظ ابلنصيب املناسب يف إطار الربامج املنتهجة.
 تعترب اجلزائر من الدول اإلفريقية العشر األوىل الةيت متتلةك مةوارد نفطيةة وفة ة الةيت أاتحة هلةا
جةةين م ةوارد ماليةةة معتةةربة كان ة السةةبب الرئيسةةي وراء دفةةع منوهةةا االقتصةةادي حنةةو االرتفةةا مةةا
انعكة إ ةةااب علةى معةةدالت النةاتج احمللةةي اإلمجةةايل والةذي يعتةةرب أداة أساسةية لقيةةا مسةةتوا
املعيشةةة ،إال أنةةه وابلةةرغم مةةن ارتفةةا هةةذا األطة والةةذي يظةةل مرهةةوان بتذبةةذابت أسةواق الةةنفط
ظل مستوا املعيشة املسجل يف اجلزائر اعيفا وال يوحي بتقدم كب .
 .2.1أثر السياسات املنتهجة على التنمية البشرية يف اجلزائر
تؤكد العديد مةن التقةارير والدراسةات أبن اجلزائةر حققة تطةورا ملحوظةا علةى صةعيد التنميةة
البشرية وهو ما يواحه اجلدول املوايل:
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اجلدول ( :)11ترتيب اجلزائر حسب دليل التنمية البشرية

املصدر :تقارير التنمية البشرية.

انتقلة اجلزائةةر مةةن مصةةف البلةةدان ذات التنميةةة البشةرية املتوسةةطة إىل الةةدول مرتفعةةة التنميةةة
البشرية ابحتالهلا املرتبة  220سنة  0222لتقفر إىل املرتبة 85سنة  ،0229األمر الةذي يةدل
على أن اجملهودات اليت سخرهتا الدولة اجلزائرية على صعيد براجمهةا التنمويةة بتخصةيص ميزانيةات
معتةةربة تراوح ة قيمتهةةا مةةا بةةني  38%إىل  %05مةةن املبةةال اإلمجاليةةة للمشةةاريع أفةةرزت تطةةورا
ملحو يف هذا اجملال ،وللتحقق أكثر من ذلك تربز العناصر التالية:
 على صعيد التعليم :ال ميكن إنكةار اجملهةودات الكبة ة الةيت بةذلتها اجلزائةر يف سةبيل النهةو
ابلتعليم وتثمني قيمته ابلنسبة للفرد واجملتمع وذلك إبزالة جةزء مهةم مةن العراقيةل واملشةاكل الةيت
كانة تتخةةبط فيهةةا املنظمةةة التعليميةةة فةىزجنزت اهلياكةةل وازداد الطلبةةة واملتمدرسةةون السةةيما مةةع
جمانية التعليم والدعم املقدم للفئات املعوزة يف هذا القطا وابلةرغم مةن كةل ذلةك تظةل واةعية
هذا القطا غ مستقرة بسبب:
 حتقيق تطور كمي متزايد يف أعداد الطلبة واملتمدرسني فاق يف بعض السنوات حد اإلشبا ،
كمةةا أن املتتبةةع هلةةذا القطةةا عةةن كثةةب يةةدرك إمهةةال اجلزائةةر للجانةةب الكيفةةي القااةةي بتطةةوير
املهةةارات والقةةدرات املعرفيةةة يف ظةةل منظومةةة تربويةةة وجامعيةةة مةةا فتئ ة ختةةرج أعةةداد مهولةةة مةةن
الطلبةةة الةةيت صةةرف املالية يف تكوينهةةا وإعةةدادها دون مراعةةاة ملسةةتقبلها الةةذي يظةةل جمهةةوال يف
غال ةةب األحي ةةان إم ةةا بس ةةبب تش ةةبع س ةةوق العم ةةل أو ع ةةدم مالءم ةةة التخصص ةةات املتاح ةةة م ةةع
املناصب املطلوبة فيحالون إىل بطالة إجبارية أملتها الظروف الراهنة والواقع املعا .
 استفحال ظاهرة التسر املدرسي يف أوسا األطفال يف ظل تد مستواهم املعيشي وتردي
أواةةاعهم الصةةحية مةةع ارتفةةا منسةةو الةةوالدات لةةدا األسةةر الفق ة ة ممةةا يةةدفع العديةةد مةةنهم
لالنقطا عن الدراسة جربا أو طوعا واالنصراف إىل مناصب العمل إلعالة أسرهم.
 ال تةزال اجلزائةةر إىل الوقة الةراهن تعةةا مةةن تفشةةي األميةةة لةةي يف أوسةةا املسةةنني فقةةط بةةل
حىت ابلنسبة لألطفال والشبا ممن مل تتح هلم الفرصة لاللتحةاق مبقاعةد الدراسةة يف ظةل سةوء
أحواهلم املادية واملعنوية وقد بلغ النسبة يف املتوسط  % 22.8ما بني  0225و.0225
مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،املجلد /5 :العدد/ 1:جوان0202

391

رهان اإلقال يف اجلزائر :بني تدنية معدالت الفقر وحتدايت التنمية البشرية

 طارج إطار الربامج التنموية الةيت دعمة الدولةة مةن طالهلةا قطةا التعلةيم فغة ذلةك ال يةدل
علةةى اهتمةةام كب ة ومسةةاعي أكةةرب لتطةةوير هةةذا القطةةا والنهةةو بةةه والةةذي ال تتعةةدي نسةةبة
اإلنفةةاق فيةةه نسةةبة للموازنةةة العامةةة أو النةةاتج احمللةةي اإلمجةةايل  %2.52مةةن 0222-0222
األمر الذي يفسر نوعية التعليم املتدنية وخمرجاته الضعيفة.
 على صعيد الصحة :من زايدة يف اهلياكل القاعديةة إىل تةردي مسةتوا اخلةدمات الصةحية مةا
هي إال عْنونة بسيطة ملا يشهده قطا الصحة اجلزائري الذي يبقى حمل أطذ ورد يف ظل:
 تسةةخ مبةةال معتةةربة إلجنةةاز مجلةةة مةةن اهلياكةةل يف إطةةار ال ةربامج التنمويةةة؛ وإن كان ة هةةذه
املبةةال طفةةرة نوعيةةة اسةةتفاد منهةةا قطةةا الصةةحة إال أهنةا حققة مكاسةةب جوهريةةة بةزايدة عةةدد
املستشفيات والعيادات املتخصصة ،املراكز الصحية وقاعةات التوليةد مةا يةوحي ابنفةراج يف هةذا
القطا إال أن الواقع يسجل اطتالفا كب ا على صعيد التمايز يف اإلمكانيات وعدم التوازن يف
التوزيع أين يتمركز  %55من هذه املنشآت يف العاصمة مقابل  %3فقط يف اجلنو .
 غي ةةا التوزي ةةع العق ةةال والع ةةادل لألطب ةةاء طاص ةةة يف املن ةةاطق النائي ةةة حي ةةث أن  %92م ةةن
املختصني وذوي الكفاءات يتمركزون عرب  25والية فقط ،وقد قدرت املنظمة العامليةة للصةحة
ط ة ةةالل  0222-0222أن متوس ة ةةط التغطي ة ةةة الض ة ةةروري م ة ةةن األطب ة ةةاء يق ة ةةدر ب ة ة ة  20طبيبة ة ةا
لكةةل 22222نسةةمة و  22.5ممراةا وقابلةةة لكةةل  22222نسةةمة ،أمةةا يف اجلزائةةر فقةةد بلة
متوس ة ةةط التغطي ة ةةة يف  0222طبي ة ةةب لك ة ةةل  2059نس ة ةةمة واطص ة ةةائي لك ة ةةل 0205نس ة ةةمة
وصيديل لكل 0022نسمة وهي أرقام هزيلة تبني اعف التغطية الصحية يف اجلزائر.
 انتشار بعض املظاهر غ املهنية اليت ابت تؤرق املواطن من جهة وتعوق اخلدمات الصةحية
مةةن جهةةة انيةةة كالب وقراطيةةة واحملةةاابة األمةةر الةةذي يقصةةي العديةةد مةةن الفق ةراء وذوي الةةدطول
احملدودة ويضطرهم إما لتفادي العالج أو اللجوء للقطا اخلاص وتكاليفه الباهظة.
 االنفاق على الصحة يبقى دون النسبة املوصي هبا من طرف منظمة الصحة العاملية واملقةدرة
ب ة  %5إىل غايةةة  ،0220ليصةةل إىل هةةذه العتبةةة حبلةةول 0223و 0220ولكنهةةا نسةةب جةةد
متدنية مقارنة ابلدول املتقدمة واليت ي اوح االنفاق فيها بني  %22.5و.%20.5
ومن طالل ما سبق يتضح أبن اجلزائر مل ترق بعةد إىل درجةة الكفةاءة يف أتديةة اخلةدمات
الصحية مما يرهن بذلك جمهودات التنمية البشرية ويبطئ من وت هتا.
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 .3.1انعكاسةةات جهةةود مكافحةةة الفقةةر وترةيةةة التنميةةة البشةةرية علةةى الوض ة االجتمةةاعي

واالةتصادي يف اجلزائر
إن التنمية البشرية هي تنمية قوامها اإلنسان ،أما الفقر فهو مشكلة تؤرق هذا اإلنسان ومن
مثة فإن دفع عجلة التنمية البشرية يستوجب تدنية معدالت الفقر كعامل أساسي لتحقيق الرفةاه
االجتم ةةاعي وتثم ةةني امل ةوارد البش ةرية الس ةةيما الدفين ةةة منه ةةا وال ةةيت تقب ةةع يف وس ةةط ظروفه ةةا اخلانق ةةة
وتضمحل يف مشاكل أتمني املعيشة وسبل العي الكرمي.
ولقد اتضح من طالل هذه الدراسة مساعي الدولة اجلزائرية وجهودها املعتربة املدعمة مبالي
الةةدوالرات والةةيت صةةرف هنةةا وهنةةاك يف ظةةل غيةةا احلنكةةة والتخطةةيط احملكةةم مةةا جعةةل آارهةةا
سريعة اإلامحال والتالشةي مبجةرد تغة الظةروف واملعطيةات وابلةرغم ممةا تةربزه اإلحصةائيات مةن
تد يف نسبة الفقر واليت تصر احلكومة على عدم تعديها  %5يف ظل حتسن الظةروف املعيشةية
لشةةرحية واسةةعة مةةن الشةةعب اجلزائةةري إال أن الواقةةع أمةةر آطةةر فجةةل اجلهةةود املبذولةةة افتقةةرت إىل
طريطة وااةحة يةثمن مةن طالهلةا الفةرد اجلزائةري كمحةور للتنميةة البشةرية واالجتماعيةة علةى حةد
سواء ،فةال جمهةودات القضةاء علةى البطالةة أو النهةو ابملنظومةة الصةحية وال ترقيةة قطةا التعلةيم
ارتقة إىل مسةةاعي فعليةةة حتققة مةةن طالهلةةا هنضةةة قويةةة بةةل ظلة جمةةرد جهةةود ترقيعيةةة صةةيغ
كةةل منهةةا بنظةةرة اةةيقة ورؤيةةة حمةةدودة قوامهةةا عوامةةل طارجيةةة تتةةىرجح مةةا بةةني ص ةراعات وهيمنةةة
الةةدول وهةةدفها يف الغالةةب امتصةةاص الغضةةب االجتمةةاعي فكانة النتيجةةة قةوام اهلياكةةل احلجريةةة
واامحال الكوادر البشرية ،ليبقى تطور التنمية البشرية وتدنية الفقر أهداف تنتظر التجسيد.
 .5طامتة
يعتةةرب الفقةةر مةةن املوااةةيع صةةعبة املعاجلةةة واملناقشةة إذ أنةةه يةدل علةةى وجةةود شةةرحية مةةن األفةراد
العاجزين عن أتمني حد أدىن من مستوا الرفاهية املادية ،وما يزيد من األمر ططةورة هةو املنعةرج
اجلديةةد الةةذي سةةلكه مفهةةوم التنميةةة القااةةي إبشةةبا احلاجةةات األساسةةية لألفةراد وطاصةةة الفقةراء
م ةةنهم تثمين ةةا جمله ةةوداهتم وزايدة لعط ةةائهم طدم ةةة للمجتم ةةع ،وهن ةةا يظه ةةر مفه ةةوم التنمي ةةة البشة ةرية
كضرورة ملحة تستوجب االهتمام والعناية ،وأمام كل ذلك جتد اجلزائر نفسها جمربة على تةدارك
أواةةاعها وحتسةةني مس ة هتا االقتصةةادية واالجتماعيةةة للنهةةو ابلفةةرد وااللتحةةاق مبصةةاف الةةدول
املتقدمة.
واستنادا ملا سبق قفد توصل هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
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 الفقةةر أكثةةر مةةن جمةةرد حرمةةان مةةادي يتضةةمن فق ةرا يف املشةةاركة والتمكةةني االجتمةةاعي بةةل أنةةه
ظاهرة معقدة ومتشابكة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وحىت بيئية لذلك يعد أحد
مؤشرات التنمية البشرية.
 يكتس ةةي الفق ةةر يف اجلزائ ةةر أبع ةةادا خمتلف ةةة جعل ة ة من ةةه ظ ةةاهرة طط ة ة ة تع ةةدت فئ ةةة البط ةةالني
واملهمشني لتم الطبقات األج ة واملتعلمة.
 بذل الدولة اجلزائرية جمهودات معتربة يف سبيل حتسني احليةاة االجتماعيةة للسةكان والقضةاء
على الفقر إال أن هذه اجلهود يف جمملها مل تكن هلا طريطةة طريةق وااةحة وحولة علةى إثرهةا
السياسةةات املنتهجةةة مةةن آليةةات ملعاجلةةة الفقةةر إىل سياسةةات رعايةةة الفقةةر وابلتةةايل فمةةن تقلةةيص
أعداد الفقراء إىل طلق طبقات جديدة منه.
 انتهةةاج اجلزائةةر لسياسةةات املعاجلةةة االجتماعيةةة املهدئةةة بةةدال مةةن املعاجلةةة االقتصةةادية الدائمةةة
والفعالة يرهن ويبطئ وت ة التنمية البشرية.
 التقدم احملقق يف جمال التنمية البشرية يعود ابألسا لقطا التعليم والصحة اللذان حظيا
بدعم مطلق من قبل الربامج التنموية أي أن هذه النهضة كانة جةراء عوامةل بعيةدة متامةا عةن
الدطل مما يدلل على هشاشة هذا النو من التنمية.
 تةد مسةةتوايت الفقةةر وارتفةا مؤشةرات التنميةةة البشةرية تبقةةى عالمةةات وقتيةة وغة مسةةتدامة
نتيجة مواصلة االعتماد على مورد أحادي.
وانطالقا من النتائج السابقة تربز االةرتاحات التالية:
 مكافحةة الفقةةر يف اجلزائةةر تقتضةةي التشةخيص الكامةةل والفهةةم الةةدقيق ملعةامل هةةذه الظةةاهرة مةةن
طةةالل التحديةةد الوااةةح ملفهةةوم الفقةةر أوال مث حتديةةد الطبقةةات الفقة ة وتقةةدير حجمهةةا ومةةدا
عمقها حىت تكون التداب املتخذة أكثر فعالية.
 إن تطبيةةق ب ةرامج وآليةةات ختفةةيض الفقةةر ودعةةم التنميةةة البش ةرية تسةةتوجب تةةوفر إرادة حقيقيةةة
وتوف ظروف مالئمة تنعك على الفقر ابلتدنية والفقراء إبعادة التمكني واملشاركة.
 ارورة ال كيز على حتقيةق منةو اقتصةادي حقيقةي مةدعم بسياسةة توزيةع عادلةة منصةفة للفقةراء
واملهمشني.
 ارورة إشراك مجيع شرائح اجملتمع اجلزائري يف مسار التنمية البشرية واالجتماعية كل حسب
موقعه زايدة للوالء والفعالية يف طدمة الوطن.
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 -6ةائمة املراج

 املراج ابللغة العربية
 .1الكتب
 سامل توفيق النجفي وأمحد فتحي عبد اجمليد ،0228 ،السياسات االقتصادية الكلية والفقر مةع إشةارة طاصةةابلوطن العريب ،الطبعة األوىل ،ب وت :مركز دراسات الوحدة العربية.
 .2مقال يف جملة
 عيس ةةى ب ةةن انص ةةر ،0223 ،مش ةةكلة الفق ةةر يف اجلزائ ةةر :الفق ةةر والتع ةةاون ،جمل ةةة االقتص ةةاد واملاجنمنة ة ،0 ،تلمسان.
 حةةاج قويةةدقورين ،0220 ،ظةةاهرة الفقةةر يف اجلزائةةر وآارهةةا علةةى النسةةيج االجتمةةاعي يف ظةةل الطفةةرة املاليةةة،البطالة والتضخم ،األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية.20 ،
 خميف جاسم حممد ،0222 ،واقع التنمية البشةرية يف العةراق يف اةوء مؤشةرات القيةا الكمةي لةدليل التنميةةالبشرية :دراسة حتليلية ،جملة تكري للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،م.00 ،9
 نص ة قوري  ،0222 ،التنمية البشرية يف اجلزائر وآفاقها يف ظل برانمج النمو  ،0220 ،0222األكادمييةللدراسات االجتماعية واالنسانية.2 ،
 .3التقارير
 البنك الدويل لإلنشاء والتعم  ،2222،تقرير التنمية يف العامل :الفقر ،واشنطن. مكتةةب العمةةل الةةدويل ،0223،تقريةةر املةةدير العةةام للخةةالص مةةن الفقةةر ،الطبعةةة األوىل ،مةؤمتر العمةةل الةةدويل،الدورة التاسعة ،سويسرا.
 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،0225 ،التنمية البشرية يف .0225 منظمة األمم املتحدة ،تقرير التنمية البشرية .0223 .1األطروحات
 حاجي فطيمة ،0222 ،اشكالية الفقر يف اجلزائةر يف ظةل الةربامج التنمويةة للجزائةر للفة ة ،0220-0225أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلةوم التسةي  ،جامعةة حممةد طيضةر،
بسكرة.
 صليحة مقاوسي ،0228 ،الفقر احلضري :دراسة ميدانية بوالية ابتنة ،أطروحة دكتوراه علم اجتماعية تنمية،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.
 فتيحةة مرزاشةي ،0228 ،أثةر السياسةة النقديةة علةى املسةتوا املعيشةي :دراسةة حالةة اجلزائةر ،أطروحةة دكتةةوراهيف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة سطيف .2
 سوسةةن مريبعةةي ،0223،التنميةةة البشةرية يف اجلزائةةر الواقةةع واآلفةةاق ،رسةةالة ماجسةةت يف علةةوم التسةةي  ،كليةةةالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  ،جامعة منتوري  ،0قسنطينة.
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