
  عريس مختار .أ
 محددات وأسباب الفقر في الجزائر  بابا عبد القادر. د.أ

 

272 
 

  محددات وأسباب الفقر في الجزائر
  عريس مختار .أ

  تلمسانامعة طالب دكتوراه جب
  

  بابا عبد القادر. د.أ
  مستغامنامعة أستاذ تعليم عايل، ج

  : ملخص
 ويكون. اجلهود اإلمنائية يواجه الذي الرئيسي التحدي ميثل واسع نطاق على الفقر انتشار زال ما

 البيئية، للمخاطر والتعرض املرأة، مركز وتدين واألمية التغذية وسوء كثرية، بالبطالة أحيان يف مصحوبا الفقر
 مستويات ارتفاع يف تساهم مجيعها وهذه العوامل. الصحيةو  اخلدمات االجتماعية إىل الوصول وحمدودية
 بالتوزيع وثيقا، اتصاال أيضا الفقر يتصلو  .االقتصادية اإلنتاجية اخنفاض فضال عن .والوفيات اخلصوبة

 مثل .للموارد الطبيعية منصف الغري والتوزيع مستدام، الغري باالستخدامو  مالئم، الغري السكاين واملكاين
  . اخلطري البيئي التدهورو  واملياه األراضي

يه إىل خمتلف حمددات الفقر وأسبابه يف ومن هنا، ارتأينا أن نقدم هذا العمل الذي سنتعرض ف
حيث نستهله بعرض بعض التعاريف واملفاهيم املتعلقة بالظاهرة، مث التطرق إىل أهم احملددات اليت . اجلزائر

تساعدنا على حتديد ظاهرة الفقر، وحصرها من مجيع جوانبها الرئيسية، وكذا األسباب احلقيقية واملوضوعية 
  .األخري على عالقة ظاهرة الفقر باملؤشرات االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائروسنركز يف . املسببة هلا

  .الفقر، حمددات الفقر، أسباب الفقر، املؤشرات االقتصادية واالجتماعية :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Plus que jamais auparavant, la pauvreté continue de s’étendre et 
constitue un frein et une contrainte aux efforts de développement. Il s’agit 
là d’un enjeu majeur auquel doit faire face l’humanité, surtout que ce 
phénomène (la pauvreté) s’accompagne généralement de chômage, de la 
malnutrition, de l’analphabétisme et du recul du statut de la femme dans les 
sociétés en plus des catastrophes sanitaires et écologiques qui font du 
bénéfice des services sociaux et sanitaires un luxe. 
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Ce sont là les ingrédients qui influent directement sur le taux de la 
fécondité et de la mortalité, freinent l’appareil de la production économique 
et agissent négativement sur la répartition spatiale de la population ; ce qui 
pousse à la répartition non équitable des richesses telles que la terre, l’eau… 

C’est dans ce cadre que nous proposons ce travail dans lequel nous 
délimitons les indicateurs et les causes de la pauvreté en Algérie. Nous 
insisterons notamment sur la relation entre la pauvreté et les indicateurs 
socio-économiques. 

  :مقدمة.  1
الفقر جيعل من حمدداته متعددة، وما من شك يف أن هلذه احملددات تأويال يف إن تعدد تفسريات 

ال االقتصادي، وهي تفسر حلد ما واقع الفقر يف اجلزائر إذ أن السياسات االقتصادية التنموية متعثرة، . ا
ن فإ. ولكون الفقر مشكلة ليست فردية فحسب، وإمنا هو وضع اجتماعي. مما جيعل مشكلة الفقر حادة

البحث عن أسبابه جيب أن يتم يف أماكن أخرى، داخل وخارج دائرة الفقر، فاملؤشرات والعوامل اليت ينظر 
ا حمددات الفقر ويطلق عليها أحيانا ، ميكن )اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للفقراء: (إليها على أ

  1:حضرها فيما يلي
  إن نسبة الفقراء يف اجلزائر يف الريف أكرب من فقراء املدينة، وهذا التفاوت الكبري بني الريف واملدينة

يؤدي إيل زيادة اهلجرة الريفية، بازدياد مضطرد مادامت عوامله مستمرة، مما يؤدي إىل اتساع الفجوة 
تمع    ؛الثنائية يف ا

 لفقراء ذوي املداخيل املتدنية اليت ال متتلك مصادر انتشار البطالة بسبب أن الغالبية العظمى من ا
. إضافة إىل عدم وجود برامج لرفاه العاطلني كما هو احلال يف الدول الغربية. دخل أخرى سوى العمل

وفقراء اجلزائر يعانون من البطالة كنتاج لثقافة الفقر، واليت تعود ألمناط سلوكية وعادات سلبية يف 
تمع   . إىل زيادة الفقر لدى الفئات ذات الدخل املنخفض وبالتايل تؤدي. ا

                                                
ورقة عمل مقدمة إىل تقرير اجتماع الفقراء عن القضاء عن ظاهرة ، السياسات االجتماعية الفقر يف الوطن العريب ،حممد الصقور  1

  .89-88ص  ،1996 ،دمشق ،الفقر
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  :مفاهيم الفقر.  2
باإلضافة إىل  ،يرى اخلرباء أن الفقر يظهر يف نقائص استهالك األغذية من حيث الكمية والنوعية

حىت ولو وجدنا أنه قد مت توحيد اآلراء املتعلقة مبفاهيم . النقص يف إشباع احلاجيات االجتماعية األساسية
إال أنه مل يتم االتفاق بعد على أسبابه؛ فمنهم من يربطها مبعدل املواليد الذي يقابله النقص يف  ،قرالف

  .االجتماعي والسياسي ،معدالت إنتاج العامل الثالث مما ينعكس سلبا على الوضع االقتصادي
ا على ،ومنهم من يرجعها إىل الطبيعة وبالنظر إىل . توفري الطعام لألفواه املتزايدة سنويا وعدم قدر

ومن هنا يتضح أن األوضاع . ما وفرته الطبيعة من موارد اقتصادية؛ فال ميكن اعتبارها سببا يف الفقر
  .االجتماعية والسياسية هي املسؤولة عن تلك املشاكل اليت تقف وراء التدهور التنموي ،االقتصادية

م يركزون على اجلانب الذي يربط الفقر باخنفاض  ،قتصادينيأما بالنسبة جلمهور اال فنقول أ
كما يرون . الدخل الذي يصعب معه عملية إشباع احلاجات األساسية اليت تضمن بقاء اإلنسان وتنميته

ا األساسية اليت متكنها من العيش يف حياة   ،يف جمموعة الفقراء موعة غري القادرة على توفري حاجيا ا
وهذا ما يكون سببا يف اخنفاض املستويات الصحية  ،مما يؤدي إىل كثري من املشاكل االجتماعية. كرمية

  .إخل...والتعليمية
  .والثاين باحلرمان ،مما سبق نستطيع اخلروج مبفهومني للفقر؛ أوهلما يتعلق حبد الكفاف

  :مفهوم الفقر باعتباره حد الكفاف. 1.2
ا الضرورية من يرتبط هذا املفهوم مبستوى الدخل  الضروري الذي يسمح لألسرة بانتقاء حاجيا

كما . وال العمر ألفراد األسرة ،؛ ويالحظ من هذا املفهوم أنه ال يهتم بالرتكيب النوعي...مسكن وملبس
ا أن تلعب دورا أساسيا يف حتديد أساسيات الفرد من جهة  ،ال يهتم بأنشطتهم االقتصادية اليت بإمكا

النفسية  ،كما ال يراعي الظروف االجتماعية. م يتجاهل أسعار املواد وقيمتها ونوعيتهاوأن هذا املفهو 
  .والصحية لإلنسان
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  :الفقر والحرمان النسبي. 2.2
تمع وأسلوب  ،يقوم هذا املفهوم على املعرفة الدقيقة لكل االحتياجات الضرورية حسب تصور ا

تمع يف املناسبات املختلفة مثل األعيادحياته مع مراعاة اختالفات األجيال ومشاركة أفرا األفراح  ،د ا
  .واألقراح

 ،وجوهر املفهوم أن الفرد يدخل يف حلقة احلرمان النسيب مبجرد أن تبدأ استجاباته هلذه املناسبات
  . تقل بسبب النقصان أو قلة دخله

لنسيب كون أن يف تفسريه للحرمان ا ،ويعاب على هذا املفهوم كون أنه يعتمد على عامل الدخل
أو مشاركته االجتماعية يف  ،هناك ظروف أخرى إىل جانب الدخل قد حتول ما بني الفرد وحضوره

  .املناسبات املختلفة
  :الفقر قد يكون مطلقا أو نسبيا :أنـــواع الفــقر .3

  :الفقر المطلق. 1.3
مىت توفر أصبح الفرد قادرا على حتقيق احلد األدىن من تكلفة  ،هناك معيارا نقديا حمددا
مىت عجز الفرد على حتقيق هذا و  ،املسكن والتعليم والصحة ،امللبس ،االحتياجات األساسية من الغذاء

مبعىن أدق فإن الفقر املطلق يعين حصول الفرد على دخل أقل من  ،املستوى ألصبح فقريا بشكل مطلق
دف حتديد  ،2حد الفقر حد أدىن معني يسمى وهلذا فإن حد الفقر املطلق يعتمد يف الدول النامية 

وهو يقاس بالقيمة النقدية لالحتياجات األساسية لإلنسان؛ الغذائية  ،االحتياجات األساسية للسكان
أنه  ،ولقد أثبتت الدراسات اليت أجريت يف األدبيات احلديثة عن التنمية االقتصادية ،3وغري الغذائية

  :باالمكان التخفيف من حدة الفقر املطلق يف حالة ما إذا مت توفري شرطني على األقل
  يشرتط حدوث منو اقتصادي؛ أي مبعىن رفع الدخل املتدين بشكل مستمر؛  

                                                
2 CHATE Lus Michel et Jacques FONTANEL – dix problèmes économiques 

contemporains. OPU édition, 1993, p140. 
3   UNDP, technical- support document. Pauvreté indicators -1995, The internet:  
      www.undp.org/pauvreté/publicatios.  
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 4.فهو يستدعي العدالة يف توزيع املداخيل: أما ثانيهما  
  :الفقر النسبي. 2.3

كما . ويتحدد بنسبة معينة من الدخل املتوسط ،وهو يتعلق حبالة الظروف املعيشية لألفراد واألسر
هلذا فإن الفقر النسيب يشري . وخط الفقر النسيب يعتمد يف الدول املتقدمة خاصة ،يتغري بتغري هذا الدخل

تمع موعة اليت تتحصل على أقل دخل يف ا أو  % 10كون أفقر من كأن ي. إىل انتماء الفرد إىل ا
تمع% 20   .ومن املمكن أن يكون هذا الفرد فقريا باملفهوم النسيب وغري فقريا باملفهوم املطلق ،يف ا
  :الفقر المدقع. 3.3

 2200 ــــواملقدرة ب ،وهو العجز على حتقيق احلد األدىن من االحتياجات الضرورية من احلريرات
الكمية باختالف العمر واجلنس وطبيعة النشاط والنمط  وختتلف هذه. يوم للفرد العادي/حريرة

  .االستهالكي املتبع
  :االجتهادي –الفقر المؤقت . 4.3

إذا تدهورت . وتكون العائلة فقرية مؤقتا ،إذا ما قورن بالفقر املدقع ،وهو فقر جزئي قصري األجل
ا الشرائية وتراجع مستواها املعيشي أو قد يتعلق  ،بح حتت خط الفقرومنطها االستهالكي؛ حبيث تص ،قدر

وهذا ما جيعلنا نتكلم عن الفقر الدائم؛ فاألشخاص . األمر بوضعية الفقر املتوارث من جيل إىل آخر
وعليه فقد يتعلق األمر بالفقر املؤهل الذي ترجع جذوره إىل  ،املعنيني يعيشون يف مناطق منخفضة املستوى

  ...ة وازدياد عدد أفراد األسرة واملديونيةكالبطال. املشاكل االقتصادية واالجتماعية
 .أو تقصر حسب ما جيتهد به الفرد أو األسرة يف مواجهته ،عموما فإن مدة الفقر قد تطول وتدوم

  :الفقر متعدد األبعاد. 5.3
حبيث أنه ال يعكس  أين يكون الفقر موافقا إىل تراكم مجلة معوقات سوسيو اقتصادية وثقافية؛

 ،التكوين ،وإمنا يعكس الصورة احلقيقية للمساوئ النامجة عن التوظيف ،فقط النقص يف املوارد فحسب

                                                
  .25ص  ،2000ديسمرب  –كيف ميكننا مساعدة الفقراء   ،حممود حسن خان، جملة متويل التنمية. د   4
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مما  ،فعامة ما يكون الفقر يف حالة عدم املعرفة وعدم القدرة. السكن والوضعية االجتماعية ككل ،الصحة
  .جيعل حالته تستاء وتدهور أكثر فأكثر

  :متصاعدة الفقر ظاهرة. 6.3
منخفضة أو هشة حسب الوضعية خاصة عندما يكون  ،فبمجرد أن تكون البطالة مكثفة ومتغرية

وعليه فإن األمر ال يتعلق بتقسيم الفقراء إىل . الفقر مؤقتا؛ يصبح من املمكن القضاء عليها ومعاجلتها
؛ مبعىن حساب درجة وإمنا يتعدى ذلك حبيث يصبح من الالزم علينا قياس درجة الفقراء ،فئات ونسب

ما بني الدخل احملقق والفقر احملصل عليه، هذا االحنراف يسمى بعجز "  Pauvreté gap"االحنراف 
  ". Déficit revenu"الدخل 

  :الفــقر ظــاهرة ريـفية. 7. 3
تمعات من الفقر تعاين اجلماعات، ومجاعات األقلية الدينية أو  على ما يبدو فإنه بقدر ما تعاين ا

كما أن معاناة البدويني . العرقية أكثر؛ وقد تعاين املرأة من الفقر أكثر من الرجل، ومعاناة الطفل هي أكثر
خاصة بعد ما اعتربت اإلحصائيات والدراسات أن الفقر ظاهرة ريفية أكثر . هي أكثر من معاناة احلضر

أما يف املغرب . يف كل من إفريقيا والصني % 90تبلغ نسبته يف العامل و  % 63فهو ميثل . منه حضرية
 يف احلضر % 22،  % 19: تقر أن نسبة الفقر يف املغرب العريب تقدر بـ 2002العريب فإن إحصائيات 

  .يف الريف % 33و
  

  :محددات الفقر.  4
للمحددات هو الشرط الضروري لوضع سياسات تنموية صحيحة للحد  وإن التشخيص الصحيح

ال االقتصادي. من الفقر إال أن . وإن باب االجتهاد جيب أن يظل مفتوحا لتشخيص احملددات يف ا
األمر ال جيب أن يقف إىل هذا احلد، إذ جتدر اإلشارة إىل أن احملددات يف اجلزائر تنحصر يف اإلطار 

لذلك فإن مسألة تشخيص احملددات الرئيسية تكتسب أمهية بالغة، . طار التنمية ثانياالسياسي أوال مث إ
ا متثل الشرط الضروري لرسم السياسات الصحيحة، فإذا كانت احملددات يف غري موضعها، تكون  حيث أ
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وكما أسلفنا، إن الفقر هو  5.حصيلة السياسات املنتهجة للحد من الفقر ضعيفة إن مل تكن معدومة
وال ميكن حصرها . اهرة معقدة ومتشابكة، وذات أبعاد متعددة منها السياسية واالقتصادية واالجتماعيةظ

ا املختلفة، وهلذا فإن احملددات ميكن حصرها فيما يلي   : يف أي بعد منها فقط، بل تلك احملددات هلا تأثريا
  :العوامل السكانية.  1. 4

. العوامل وسرعته تؤدي إىل زيادة الفقر بزيادة مضطردة يعد النمو السكاين حمددا أساسيا يف هذه
تمع بصورة أساسية مما يسبب تزامنا لكال . 6إذ أن النمو السكاين يعترب من القوى املضادة للنمو يف ا

احلالتني، فزيادة النمو السكاين تؤدي إىل زيادة منو الفقر، ومن أجل التوسع واإلصالح االقتصادي، ظل 
مما يساعد يف زيادة عوامل الفقر، وبالتايل تفوق معدالت . دي متباطئا جتاه النمو السكاينالنمو االقتصا

النمو السكاين اليت تعيق النمو االقتصادي للسري وفقا للسياسات املوضوعة لتحسني مستوى املعيشة ودعم 
ملعدل السنوي للنمو وهناك أسباب عديدة الرتفاع ا. ويعد النمو السكاين. برامج احلد من الفقر والبطالة

إذ أثبتت الدراسات أن . السكاين، ومنها فشل سياسة حتديد النسل وكذا االرتفاع املتزايد ملتوسط العمر
  .هناك عالقة طردية بني التغذية ودرجة اخلصوبة

  

  : العوامل االقتصادية . 2. 4
  :تتمثل العوامل االقتصادية يف احملددات الرئيسية التالية

  7:النمو احملقق إىل جانب األغنياء وعلى حساب الفقراء، وميكن تبيان ذلك من خالل احنياز منط. أ 
 ؛التباينات الواسعة يف توزيع الدخل -
 ؛تفاوت اإلنفاق لصاحل املدن على حساب الريف -

                                                
جورج فارس القصيفي، الفقر يف غريب آسيا، منهج اجتماعي سياسي، ورقة عمل مقدمة الجتماع اخلرباء عن القضاء على الفقر،   5

  .205-198، ص 1996دمشق، 
  .244، ص 1971عمر حمي الدين، التخلف والتنمية، دار النهظة، القاهرة،   6
  .199، ص مرجع نفسه جورج فارس القصيفي،  7
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 .العجز يف تأمني فرص العمل املنتج للفقراء -
االقتصاد وتدهور أسعار النفط والبيئة القاصرة على حتقيق منو اقتصادي سريع بسبب ضعف  ترييع  .ب

اهلياكل االرتكازية ، وضعف املنافذ العاملية للسوق، نتيجة ارتباط أسواق السلع واخلدمات مبؤسسات 
دويل، وتنفيذ مما تسبب خبلل يف اهلياكل االقتصادية، وجلأت الدولة إىل صندوق النقد ال. وشركات عاملية

فضال عن . برامج التصحيح اهليكلي لتحسني التدهور احلاصل يف نسب التبادل التجاري والدين اخلارجي
  .عوامل أخرى جعلت هذه اإلجراءات تزيد من شدة الفقر

  :العوامل االجتماعية.  3. 4
ن عدم إن هذه العوامل تشارك العوامل األخرى دورها يف زيادة الفقر وانتشاره، وبالرغم م

حمدوديتها، إال أنه ميكن القول أن النقص يف قدرة املؤسسات االجتماعية سواء احلكومية أول املنظمات 
الغري حكومية، وتزايد األمية واخنفاض التعليم والتكوين املهين املالئم مع متطلبات سوق العمل، وبالتايل 

ا أدى إىل تزايد البطالة، وبالتايل انعدام االستقرار مم. تناقص اليد العاملة املؤهلة واملاهرة على إدارة اإلنتاج
االجتماعيـ وكذا حتييد دور املرأة، مما أدى إىل زيادة قدرة هذه العوامل يف زيادة الفقر، ونقص وضعف 

تمع   . اخلدمات الصحية، يف ا
 ومن هنا، فالفقر ال حيدث بني عشية وضحاها، بل هو ناتج عملية طويلة تتضافر فيها عوامل

تمع، أو على األقل حرمان بعض الشرائح فيه هلذا فإن معاجلة . عدة، اليت تصب يف النهاية إىل حرمان ا
الفقر تكون مبواجهة أسبابه اجلذرية بإجراءات مانعة، أفضل بكثري من مواجهة اجتاهاته اليت قد تؤدي إىل 

مضاعفة الفقر وزيادة حدته، حدوث خسائر اقتصادية واجتماعية ال ميكن حصرها، وبالتايل تسبب يف 
كتخفيض النمو السكاين، وزيادة اإلنفاق العام . وقد اختذت اجلزائر تدابري وقائية للحد من هذه املشكلة

ا مل تكن كافية للتخفيف . على الصحة والتعليم وخاصة االجتاه حنو سياسات التصحيح اهليكلي، إال أ
تعتمد أساسا على خصائص هذه الظاهرة وليس على وأن أغلب حماوالت قياس الفقر . من حدة الفقر
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وبالرغم من أمهية حماوالت قياس الفقر بغية حتديد مستواه، وحتليل خصائصه، إال أنه . العوامل املولدة هلا
دف صياغة السياسات املواجهة له   8.يبقى من املهم حتديد األسباب املولدة له، 

ؤية حقيقية حلجم الظاهرة وخصائصها، وذلك وهذا ال يعين أن تشخيص األسباب مبعزل عن ر 
ومن اجلدير بالذكر أن املعلومات اإلحصائية املتوافرة ال تسمح . لضمان جناح احللول واملعاجلات املقرتحة

. بتشخيص حالة الفقر يف اجلزائر، بل إن أحد أوجه الفقر هو فقر املعلومات الدقيقة حول هذه الظاهرة
د حتديد أسباب الفقر، أنه ليس نتاج عوامل حملية فحسب، بل أيضا نتاج وإن ما جيب إدراكه دائما عن

وأن تيار العوملة ليس آنيا، بل تيارا مستمرا مهيمنا من خالل مؤسساته الدولية، . التقسيم الدويل للعمل
تمعات نفسها دف إىل السيطرة على ا   9.حيث ال تضم السياسة واألسواق، بل 

  :لخارجية للفقراألسباب الداخلية وا.  5
ولكي نفهم هذه احلقيقة، . ومما سبق، فإن حتديد أسباب الفقر يرجع إىل أسباب داخلية وخارجية

  10 :فالنقاط التالية تبني تلك األسباب
  :األسباب الداخلية.  1. 5
  : اقتصاديا. أ 

 .السياسات اإلمنائية احلكومية الغري مناسبة -
 .قلة فرص العمل -
 .حتقيق منو اقتصادي مناسبالبيئة القاصرة على  -
 .قلة فرص احلصول على األصول اإلنتاجية -
 ).انعدام املنافذ إىل السوق(النقص يف اهلياكل األساسية  -

                                                
  .220، ص1996الفقر يف العامل العريب، ورقة عمل مقدمة الجتماع اخلرباء عن القضاء على الفقر، دمشق، . كمال محدان  8
عدنان ياسني مصطفى، الفقر واملشكالت االجتماعية، حبث مقدم يف ندوة الفقر والغىن يف الوطن العريب، بيت احلكمة، بغداد،   9

  .162، ص 2002
  .28-23، ص 2000برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مناهضة وإزالة الفقر، بنيويورك،   10



  عريس مختار .أ
 محددات وأسباب الفقر في الجزائر  بابا عبد القادر. د.أ

 

281 
 

 .اخنفاض األجور حتت خط الفقر -
 ).الطبيعة املالية(قاعدة املوارد احملدودة  -
 .التحكم احملدود باملوارد -

  :سياسيا. ب 
 ؛السياسي للحكومات ملكافحة الفقرانعدام الوعي بأمهية االلتزام  -
 ؛ضعف املشاركة الشعبية -
يار االستقرار الداخلي واحلروب -  ؛حاالت ا
 ؛انعدام اإلنفاق الوطين يف الرأي بأمهية مكافحة الفقر -
البيئة الغري مالئمة ملشاركة املنظمات الغري حكومية واجلماعات احمللية يف التنمية مبشاركة  -

 ؛فاعلة
 .الفساد -

  : رافياديمغ. ج 
 ؛ارتفاع معدل منو السكان -
 .ارتفاع معدل اإلعالة -

  :اجتماعيا. د 
 ؛)احلكومية والغري حكومية(عدم كفاءة املؤسسات االجتماعية  -
 ؛)الصحة، التعليم، السكن، التدريب املهين( قلة اخلدمات االجتماعية -
 ؛األمية والتعليم والتدريب املهين، الغري مالئم ملتطلبات السوق -
 ؛ضد املرأةالتمييز  -
 ؛العزلة االجتماعية -
 ؛التهميش االجتماعي -
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 ؛انعدام االستقرار االجتماعي -
 .دائرة الفقر املفرغى -

  :األسباب الخارجية.  2. 5
 ؛عدم توافر دعم من جانب املنظمات اإلقليمية -
 ؛تنفيذ برنامج التصحيح اهليكلي املمول من قبل املنظمات الدولية -
 ؛عبء الديون -
 ؛احلروب -
 ؛التبادل التجاريتدهور نسب  -
 ؛عوملة أسواق السلع واخلدمات -
 .انعدام وعدم مالئمة الدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية لربامج مكافحة الفقر -

  :السياسات االقتصادية وأثرها على الفقر.  6
بإمكان السياسات االقتصادية أن تكون فاعلة ليس يف معاجلة الفقر فحسب، وإمنا يف اجتنابه 

ففي مجيع أسباب الفقر املتفق عليها من طرف الباحثني، يتبني الدور املمكن للسياسة . وئهومنع فرص نش
ا األسباب املؤسسة للفقر  العامة اليت تنتهجها احلكومات لتوجه نشاطها أو نشاط األفراد، اليت نعين 

ية املهمشة، والنزاعات توزيع الدخل والثروات، سوء إدارة املوارد، السكان والبيئة، الفئات االجتماع: وتضم
وهذا يعين تزايد احتماالت الفقر يف نظام اقتصادي ضعيف، تتفاقم فيه مشكالت وظائف . واحلروب

ا . التشغيل، أو الدعم أو اإلنفاق االستثماري لذا فالفقر يعد مؤشرا يدل على خيبة احلكومات يف خيارا
ا للسياسات االقتصادية هو تقلص ظل دولة الرفاه، واستبداهلا بالدولة  وما زاد الطني بلة، 11.وتطبيقا

                                                
آمال شالش، دور السياسات االقتصادية يف تفاقم ظاهرة الفقر والغىن، ورقة عمل مقدمة الجتماع اخلرباء عن القضاء على   11

  .133-123، ص 1996الفقر، دمشق، 
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وهذا أدى إىل ضمور املوارد العمومية املتاحة لإلنفاق، لضمان األمن االجتماعي، مما . املنحازة للسوق
  . يرتتب عليه تفاقم البطالة والفقر والعوز واملرض واجلهل والتهميش

نيتها االقتصادية، فإن هذا يؤدي إىل ومبا أن الدول اليت تشهد ظاهرة الفقر ليست متجانسة يف ب
ا واجلزائر من بني الدول املصدرة للنفط، . اختالف السياسات االقتصادية، واختالف مضامينها وتطبيقا

املصنفة يف جمموعة الدول النفطية حسب التقرير االقتصادي العريب الصادر عن اجلامعة العربية لعام 
ا تعزيز اقتصادها، إذ قلصت وقد اختذت الدولة يف السنوات ا. 1994 ألخرية سياسات اقتصادية من شأ

ا، وفرض ضرائب وبعض الرسوم على بعض اخلدمات لزيادة عوائد احلكومة   . إنفاقها احلكومي يف موازنا
واختذت إضافة إىل ذلك، سياسات التنويع االقتصادي وتشجيع الصناعات األخرى، لتقليل 

ونظرا الخنفاض أسعار . تشكل النسبة األكرب من جممل املداخيل للدولةاالعتماد على موارد النفط اليت 
النفط الذي أدى إىل اخنفاض املوارد املالية، أدى إىل اختاذ إجراءات اقتصادية  ترتب عليها خفض العجز 

لي هذا باإلضافة إىل تطبيق برامج اإلصالح اهليك. 12يف امليزانية ، واختاذ إجراءات ترشيد اإلنفاق احلكومي
  . 1994بالتعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي يف سنة 

وميكن القول أن الدولة اعتمدت على اجتاهني رئيسيني يف سياستها االقتصادية للتأثري على الفقر، االجتاه 
واملعتمدة على اسرتاتيجيات احلاجات  األول يسعى حنو استخدامات حمدودة للوصول إىل دولة الرفاهية،

  :األساسية اليت حتاول حتقيق أمرين مها
  .معاجلة الفقر املطلق. أ 

وحتديد مستوى عوائد عناصر اإلنتاج، واهلدف من هذه . سد احلاجات األساسية املادية واالجتماعية. ب 
  . السياسة تدنية مستوى الفقر

                                                
صادية الكلية يف الوطن العريب، ورقة عمل مقدمة الجتماع اخلرباء عن القضاء على الفقر، كرمية كرمي، الفقر والسياسات االقت   12

  .128، ص 1996دمشق، 
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أو برامج . فهو السائد واملتمثل يف التصحيح اهليكلي أما االجتاه الثاين للسياسة االقتصادية،
وعليه ميكن دراسة السياستني املتمثلتني يف سياسة النمو االقتصادي، وسياسة اإلصالح . التكييف اهليكلي

  .وآثارها، ملا هلما من تأثري على الفقر يف اجلزائر. االقتصادي
  :الفقر والنمو االقتصادي.  1. 6

مات الليربالية، ما يسمى مفعول التساقط، وهو ثراء األغنياء الذي سيصفي إن واحدا من أهم مسل
، ألن الغىن سيؤدي إىل زيادة االستثمارات وخلق فرص عمل أكرب، وبالتايل الفقر تلقائيا وتدرجييا ظاهرة

ومن  13.والدولة هنا ليست راعية لكل ما سبق، وإمنا دورها ينحصر يف حفظ النظام. تدين نسب البطالة
. ملالحظ يف هذا أن مستوى معيشة الفقراء ال ميكن أن يرتفع إال من خالل رفع مستوى معيشة األغنياءا

ولكن األسوأ من هذا، أن قضية التوزيع كثريا ما جيري استبعادها من النقاش باعتبارها أقل أمهية بكثري من 
ومن . 14)ساقط إىل األسفلنظرية الت(قضية رفع متوسط الدخل للدولة ككل، وقد برب هذا االستبعاد 

املعروف أننا نعرف بالفعل أن معجل النمو مقاسا بالزيادة يف الناتج القومي اإلمجايل، ونعرف أيضا أن 
بعض البلدان النامية قد حققت معدال عاليا للنمو عرب فرتة طويلة، ولكن هل أحدث هذا املعدل أثرا 

سوء التغذية،  –وهل أسفر عن اخنفاض يف أكثر أشكال الفقر سوءا  عميقا يف مشكلة الفقر اجلماهريي؟
، ...؟ هل كان يعين عمالة أكثر ومساواة أكرب يف الفرص؟  -املرض، األمية، السكان الذين ال مأوى هلم

تمع، هلذا فإن إعطاء األولوية للنمو التدرجيي  إن النمو يف الناتج القومي ال يتساقط رذاذا على قاعدة ا
  .ذي يقاس طبقا إىل الناتج القومي اإلمجايل، والذي قد يرتك يف أعقابه عديد الكوارث االجتماعيةال

فاألمر . فمعدالت النمو املرتفعة يف الناتج احمللي ال تكفي للقضاء أو التخفيف من ظاهرة الفقر
مو، ال يستفيد منها يرتبط بالسياسات االقتصادية املنتهجة، فعندما تكون هذه املعدالت املرتفعة يف الن

. سوى األغنياء يف اجتاه تزايد االستهالك التفاخري، والسعي لالدخار خارج نشاط االقتصاد الوطين
                                                

العرب والعوملة، اليت نظمها مركز دراسات الوحدة : امساعيل صربي عبد اهللا، العرب والكوكبة، حبث مقدم يف الندوة الفكرية  13
  .366، ص 2002ة الثالثة، بريوت، العربية، حترير أسامة أمني اخلويل، الطبع

  .47، ص 2001، 1نظريات التنمية، علم أم مذهب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط. جالل أمني  14
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وبالتايل، فاألمر ال يؤدي سوى إىل زيادة ثراء األغنياء وزيادة الفقراء فقرا، وبذلك نقل املنافع املتوقعة من 
  . النمو االقتصادي املوجه ملعاجلة الفقر

وهو أول تقرير مشرتك بني هيئة األمم املتحدة والبنك الدويل  2000تقرير صدر يف عام ويف 
والذي . 15"عامل أفصل للجميع"وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية الدولية، حتت عنوان 

  .يسلط الضوء على موضوع الفقر على اعتباره أكرب حتد يواجه العامل
ملوضوع مهامجة الفقر . 2001-2000الدويل عن التنمية يف العامل لعام وتقرير أخر صادر عن البنك 

"Attacking Poverty"،16  مليار شخص  208حيث تشري بيانات هذين التقريرين إىل أن حوايل
  .يعيشون يف الوقت احلايل على أقل من دوالرين يف اليوم

، فالدول العربية 17التسعينات وبالرغم من معدالت النمو العالية اليت حققتها الدول النامية يف
وخاصة اجلزائر، شهدت اخنفاضا يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل، فقد سجلت منوا اقتصاديا سالبا كان 

وقد ساهم هبوط مستويات الدخل . مرده إىل هبوط أسعار النفط وإىل التدهور األمين يف تلك الفرتة
. ية االجتماعية والنمو السكاين، جمتمعة يف تزايد الفقروالركود االقتصادي وتقليص اإلنفاق على الرعا

وينبغي اإلقرار بأن اإلنفاق االجتماعي هو املؤشر األكرب يف توزيع الدخل من بني مكونات اإلنفاق 
احلكومي، فاإلنفاق على التعليم والصحة هو احلجر األساس يف السياسات االجتماعية اهلادفة للحد من 

نأخذ العالقة بني النمو االقتصادي ومستوى معيشة الفقراء، من خالل ثالثة  ومن املمكن أن. الفقر
  :نواحي، وهي

 إن ارتفاع معدالت النمو قد ال يكون شرطا ضروريا لتحسني أحوال الفقراء، إذ أن منط النمو : أوال
تمع تعاين  فتوقف. هو أيضا عامل مهم يف حتديد النتيجة النمو االقتصادي جيعل كل من شرائح ا

                                                
15 IMF, OECD, UN and World Bank, 2000, ‘’A batter World for ALL’’, 

www.Paris21.ord/batter.world   
16  World Bank, World development, report 2000/2001, ‘’Attacking Poverty’’. New 

Yourk,  N. Y. Oxford University Press. 
    ( www.worldbank.org/poverty/wdr.poverty/report  

  .4ص  ،2001سبتمرب  ،التقرير العريب االقتصادي املوحد، األمانة العامة جلامعة الدول العربية وآخرون  17
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أما إذا كان معدل النمو معتدال، أي يرتاوح . األمر، سواء من الفقراء أو األغنياء على املدى الطويل
 ، وبدون تطبيق إجراءات اإلصالح االقتصادي،%4إىل منخفض مبستوى  %10بني مرتفع مبستوى 

  .فإن مثل هذا املعدل ميكننا توقع حتسنا يف أحوال الفقراء يف املدى القصري والطويل
 على الرغم من اعرتاف البنك الدويل وصندوق النقد الدويل يف التقارير، أن النمو ليس شرطا  : ثانيا

التقارير وكثريا ما تشري . كافيا لتحسني أحوال الفقراء، إال أنه عامل مهم يف الوصول إىل هذا اهلدف
. إىل أن النمو االقتصادي ميكن أن حيقق مبفرده هذا التحسن يف أحوال الفقراء ولو على املدى الطويل

وتعتمد هذه الفكرة يف األساس إىل جتربة الدول الغربية خالل القرن التاسع عشر، واجلزء األكرب من 
واليت يبني  ،Kuznets"18"" سيمون كوزنتيس"وقد دعم هذا االعتقاد استنتاجات . القرن العشرين

فيها أن جتارب التنمية يف الغرب يف توزيع الدخل مييل إىل االبتعاد عن املساواة يف مراحل النمو 
األوىل، ولكنه بعد مرحلة معينة مييل إىل املزيد من املساواة، مما ساعد يف زيادة االعتقاد بنظرية 

لو كانت وصفا صحيحا لتجارب النمو يف ، ولكن هذه االستنتاجات، حىت و )التساقط إىل األسفل(
ذه االستنتاجات املبنية على بيانات  الغرب، فإن الدول األقل منوا ال ميكن هلا أن تأخذ 

"Kuznetis " ا مؤشر موثوق ملا سيأيت يف املستقبل، حىت للدول الغربية التارخيية واإلحصائية على أ
الوقت نفسه، الذي جرى فيه النمو االقتصادي حيث أن هناك أشياء كثرية كانت حتدث يف . نفسها

نفسه، وقد يكون هلا الفضل يف تساقط مثار النمو يف أيدي الفقراء، وليس نتيجة للنمو االقتصادي 
وقد ال ميكن تكرار هذه األشياء نفسها يف املستقبل ينفس النحو، أو بالقوة نفسها، فقد . نفسه

ومنه كان على . هو املسؤول أكثر من النمو االقتصادييكون منو احلركات العمالية أو االستعمار 
ذه الدرجة من القوة، وال متتلك مستعمرات، أن تنتظر  الدول النامية اليت ال تتمتع حبركات عمالية 

وإن الذي . مدة أطول بكثري مما انتظرته الدول الغربية خالل العقود الثالثة األخرية من القرن املاضي
فإذا بالنمو االقتصادي إذا . بل، ينعكس. ت النمو إىل أسفل، قد يتوقف متامايدفع إىل تساقط مثرا

                                                
18 Simon KUZNETS, ‘’Economic Growth and Income Inequality’’, American Review. 

Vol 45. N°1.  
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اقرتن بالسياسات الليربالية اجلديدة، يصحبه تدهور يف توزيع الدخل، وزيادة حدة الفقر ملدى شرائح 
تمع بدال من العكس   .مهمة من ا

 جيايب للنمو يف أحوال الفقر، ونادرا ما دائما ما يتم الرتكيز يف الكتابات والدراسات على األثر اإل: ثالثا
أي أثر حتسن أحوال الفقراء يف معدالت النمو، وحىت لو ذكرت، فال حتظى بالقدر . يذكر العكس
وإن ارتفاع مستوى الصحة والتعليم، ميكن أن يكون له أثر ملحوظ يف معدل النمو . الذي تستحقه

ادة توزيع الدخل لصاحل الفقراء، وحتسني كذلك فإن إع. نتيجة إىل رفع مستوى إنتاجية العمل
فمعدل منو متوسط . أحواهلم، قد يؤدي إىل رفع معدل النمو بصفة أخرى غري رفع مستوى اإلنتاجية

وهناك . الدخل يتوقف بالطبع على كل من معدل منو الناتج القومي اإلمجايل، ومعدل منو السكان
تجابة لالرتفاع يف مستوى املعيشة من استجابته أسباب قوية لالعتقاد بأن معدل املواليد أكثر اس

لالرتفاع يف مستوى الدخل يف الدولة ككل، فزيادة الشعور باالطمئنان مثال، لدى أصحاب املداخيل 
املنخفضة يف توفر دخل معقول هلم يف الشيخوخة، ميكن أن يساهم يف ختفيض معدل املواليد لديهم 

متوسط دخل الدولة ككل، مما قد ال حيقق منه الفقراء أي  أكثر مما ميكن أن يساهم فيه ارتفاع يف
 .هلذا فإن حتسني أحوال الفقراء ميكن أن يكون له األثر يف حتقيق معدالت منو أكرب. نفع

  

  : الفقر وبرامج التصحيح الهيكلي.  2. 6
تنتهج منوذجا  إن سياسة التكييف والتصحيح اهليكلي اهلادفة إىل حتقيق االستقرار االقتصادي،

خمتلفا لرسم سياسات االقتصاد الكلي الذي يراعي فيه تقليص معدالت النمو االقتصادية، واالستثمار 
لذا فقد . 19والعمالة، وتقليص دور الدولة وزيادة كفاءة أداء االقتصاد، وحترير األسواق وزيادة فاعليتها

ي، يرتكز على التحرير االقتصادي، أفضت هذه السياسات إىل انتقال دور احلكومة إىل دور تصحيح
وإصالح القطاع العام، وسياسات اقتصادية كلية استقرارية، ونتيجة هلذه السياسات اليت طبقت يف عقدي 

                                                
ورقة عمل مقدمة الجتماع اخلرباء عن القضاء على  ،دور السياسات االقتصادية يف تفاقم ظاهرة الفقر والغىن ،آمال شالش  19

  .129ص  ،1996 ،دمشق ،الفقر
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. الثمانينيات والتسعينيات، فإن األوضاع االقتصادية تدهورت ومعها تباطأت معدالت النمو االقتصادي
  .فقر يف أحناء كثرية من العاملوارتفعت معدالت البطالة والتضخم، وزاد ال

على الرغم من نتائج السياسات التصحيحية يف حتقيق االستقرار االقتصادي على املستوى الكلي، 
إال أن هناك اقتصاديات الزالت تعاين من بعض االختالالت اهليكلية على املستوى القطاعي واجلزئي،  

والتربير لكل هذا، أن . ية، وكذا مشكلة البطالة والفقركالعجز املزمن يف امليزان التجاري، والفجوة االدخار 
نتائج اإلصالح ال تظهر إال يف املدى الطويل، فمنذ بداية الثمانينات، أدت برامج اإلصالح االقتصادي 
الكلي وبرامج التكييف اهليكلي اليت فرضها صندوق النقد والبنك الدوليني على البلدان النامية كشرط 

أن الدين اخلارجي، إىل زيادة أعداد الفقراء يف العامل ودول العامل الثالث بالذات، إلعادة التفاوض بش
دف إىل إعادة البناء االقتصادي، وتثبيت أسعار الصرف " بروتن وودز"وعلى خالف اتفاقية  اليت كانت 

يف تدمري جند أن برنامج التكييف اهليكلي يسهم بصورة كبرية يف زعزعة العمالت الوطنية، و . األساسية
كما أن هذا الربنامج مرتبطا مباشرة بعملية ظهور اجلوع يف عصر العوملة،  20.اقتصاديات البلدان النامية

ألنه مينع بصورة منتظمة كل نشاط اقتصادي سواء كان حضريا أو ريفيا، ال خيدم بشكل مباشر مصاحل 
صادية اليت تقف بوجه اإلصالح النظام العاملي للسوق والعمل، على جتاوز العوائق السياسية واالقت

ا ونالحظ أن اخنفاض الدعم من مجلة اإلنفاق العام يف الثمانينات، يعترب ظاهرة  21.والتحديث يف مسارا
عامة يف معظم البلدان العربية، حيث تزامنت مع سياسات التصحيح اهليكلي واإلجراءات اخلاصة بتقليص 

  .دور الدولة يف النشاط االقتصادي
غذاء كان يشكل جزءا مهما من اإلنفاق العام خاصة يف البلدان ذات احلجم السكاين فالدعم لل

ا قطاع ريفي واسع، حيث يعد للدعم أثرا واسعا يف وصول الغذاء إىل الفئات  الكبري، أو اليت يوجد 

                                                
. ترمجة جعفر علي حسني السوداين ،، تأثري إصالحات صندوق النقد والبنك الدولينيالفقرعوملة  ،ميشيل شوسو دوفسكي  20

  .43ص  ،2001 ،بغداد ،مةبيت احلك ،الطبعة األوىل
21  Heba HANDOUSSA, ‘’ Economic Transition in the middle East global challenges and 
Adjustment stratigies’’, (Cairo American University in Cairo), 1997, pp 111-126. 
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آثاره وبغض النظر عن هذا الوجه أول ذاك يف أثر اإلصالح االقتصادي أو التغري اهليكلي، نرى . الفقرية
السلبية تظهر من خالل تدهور أحوال الفقراء وحمدودي الدخل، وتردي إشباع احلاجات األساسية وزيادة 

، إىل أن التغريات اهليكلية املتخذة ذات 1990وقد أشار تقرير البنك الدويل عام  22.معدالت البطالة
دولة نامية تعرضت لربامج  50وأن ما بني . تأثريات على الفقر يف العديد من بلدان العامل الثالث

  .دولة منها شهدت تدهورا يف مجيع مؤشرات الفقر 46التكييف، فإن 
  :أثر برامج اإلصالح االقتصادي على الفقر. 3 .6

إن قضية اآلثار اليت حتدثها برامج التكييف اهليكلي، وإجراءات التثبيت االقتصادي يف أحوال 
وهناك خالف يف الرأي حول ما إذا كانت هذه الربامج . الفقراء، هي قضية أبعد ما تكون عن احلسم

وبالتأكيد، فإن اآلثار . ذات آثارا سلبية أم إجيابية على الفقراء، سواء على املدى القصري، أو الطويل
ا واليت ميكن إجيازها يف اآليت   :23السلبية اليت تفرزها هذه السياسات هي أكرب وأهم من إجيابيا

ا الصندوق، أدت إىل اإلضرار بفئات واسعة من الشعب،  .1 إن السياسات املايل اليت يطالب 
 .والسيما تلك الفقرية أو حمدودة الدخل

حرمت الكثري من فرصة التعلم ومن فرصة ) سياسات التقشف املايل(إن تلك السياسات  .2
 .التطبيق

إىل القطاع ) القطاع العام(ا إن سياسات رفع الدعم عن قطاعات كاملة، وبيع جزء كبري منه .3
 .اخلاص، ورهن حياة الفقراء إىل األبد بأيدي هذا القطاع الغري كفؤ يف البلدان النامية

                                                
تقييم سياسات التكييف االقتصادي يف األقطار العربية احملولة من املؤسسات الدولية، أطروحة دكتوراه،   مايع شبيب الشعري،  22

  .149، ص 2002كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، 
ة عمل إشكالية التناقض بني وصفات صندوق النقد الدويل ووصايا اجتثاث الفقري يف الوطن العريب، ورق. حممود خالد املسافر  23

  .308، ص 1996مقدمة الجتماع اخلرباء عن القضاء على الفقر، دمشق، 
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تمع يف  .4 إن سياسات التحرير من التجارة اخلارجية ورفع القيود، ، أدت إىل تقسيم فئات ا
بانتمائه إىل جمتمعات  الدولة إىل قسمني، أوهلما مهتم برفاهية تطغى عليه صفة االستهالكية

 .خارجية، والثاين واقع يف مصيدة اجلوع
إن ختفيض سعر الصرف أدى إىل ختفيض سعر درهم الفقراء، وزيادة دوالر األغنياء  .5

 ).التضخم(
 .إن زيادة معدالت الفائدة تؤثر على االستهالك واالستثمار املتوقع .6

الضار لتطبيق وصفة صندوق النقد الدويل  ومن هنا، يتبني أن الذي يتحمل النتائج السلبية واألثر
)FMI(هم الفقراء، فيزداد الفقري فقرا، والغين غنا ،.  
  :العالقة بين الفقر والمؤشرات االقتصادية.  7

  :الفقر وتوزيع الدخل  .1.7
إن التفاوت االجتماعي والتفاوت االقتصادي قد ازداد داخليا من جهة، وخارجيا ما بني الدول من 

ففي الكثري من دول العامل، ال جند تفاوتا كبريا يف حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، . جهة أخرى
إذ أن اخلط األعلى للفقر، يتمثل يف حصول الفرد على . بينما جند هذا التفاوت متفاقما يف الوطن العريب

ال إفريقيا، جند أن ففي الشرق األوسط ومش. دوالر 370دوالر واحد يف اليوم، أي أن دخله السنوي بنحو 
  .النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون حتت هذا اخلط بدأت تضمحل، ولكن ببطء

فكما هو معروف، أن منط توزيع الدخل القومي، ال ميكن تغيريه إال يف املدى الطويل، وإذا ما حصل هذا 
فإن هذا ال حيدث إال نتيجة تغريات  التغري يف توزيع الدخل لصاحل الفقراء أو أصحاب املداخيل املنخفضة،

  . سياسية واجتماعية جذرية
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فإعادة توزيع الدخل لصاحل الفقراء وحمدودي الدخل، يعترب مكونا رئيسيا من مكونات التنمية 
وتشري البيانات املتوافرة إىل العالقة . ناهيك عن التخفيف من وطأة الفقر 24.وشرطا ضروريا لنجاحها

وإن . مكونا نتيجة حتمية على عالقة طردية بني الفقر والنمو. لالمساواة يف الدخلالطردية بني النمو وا
الفجوة يف توزيع الدخل يف اجلزائر فجوة عميقة، على الرغم من أن التحسن الذي طرأ على املستوى العام 

ا عاما إال أن هذا ال يعكس حقيقة واقع الفرد، إذ أن نصيب الفرد من الناتج يعد متوسط. لدخل الفرد
تمع، فهو ال يعكس مستويات توزيع الدخل حسب فئاته املختلفة، وحسب التوزيع اجلغرايف  لكافة أفراد ا

تمع سواء كان حضريا أو ريفيا حتت . بني الريف واحلضر وبالتايل وقوع شرحية واسعة من األفراد يف ا
ومن هنا، فإن نسبة السكان الذين . احلضرإال أن وطأة الفقر يف الريف أكثر منها يف . طائلة الفقر والعوز

  . يف اجلزائر %23يقعون حتت خط الفقر بنحو 
شهد متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  25:تطور نصيب الفرد من الدخل بالوطن العربي. أ 

  .)1(، وهو ما يوضحه اجلدول  م2011إىل  م2002تطورا إجيابيا يف الفرتة من 
  

  تطور متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الوطن العربي  )1(جدول 
  ).األرقام بالدوالر األمريكي( م2011-2002خالل الفترة 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان

متوسط دخل 
الفرد من الناتج 

المحلي 
 اإلجمالي

2312.2 2528.1 2955.9 3528.6 4098.9 4605.2 5676 6716 7635 8554 

  .النشرة اإلحصائية للدول العربية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة) 2010(صندوق النقد العريب  :المصدر

                                                
 ،1994 ،مصر ،القاهرة ،مكتبة عني مشس ،التنمية احمللني، القضايا األساسية للنماذج واحلاالت ،سوسن عثمان عبد اللطيف  24

  .403ص 
للجميع، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، الواليات االستدامة واإلنصاف مستقبل أفضل ) 2011(تقرير التنمية البشرية   25

   http://hdrstats.undp.org. املتحدة األمريكية
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رتفع من ا متوسط دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلمن خالل اجلدول السابق نالحظ أن 
، وعلى الرغم من هذا التطور اإلجيايب، م2011عام  8554إىل  م2002دوالر أمريكي يف عام  2312.2

إال أن هذا املتوسط يعد متواضعا إذا ما قورن بالعامل كالواليات املتحدة األمريكية، اليت يبلغ متوسط دخل 
ا   .دوالرا 2415دوالرا، وسويسرا  34129دوالرا ، واليابان  46350الفرد 

  

  :201026تج اإلجمالي المحلى بالدول العربية عام التوزيع المكاني لنصيب الفرد من النا. ب 
إن توزيع الدخل يف أي بلد ال يتم بصورة آلية، بل هو وليد عملية معقدة تعكس التطور التارخيي 

ميكن تقسيم دول الوطن العريب حسب مستوى ) 1(والتطور االجتماعي هلذا البلد، وبدراسة الشكل 
ا إىل الفئات التالية   :الدخل 

توزعت هذه الفئة املعربة عن مستوى الدخل املنخفض  :آالف دوالر أمريكي 5أقل من : األولىالفئة 
نسمة، بنسبة  157293000من مجلة عدد الدول بالوطن العريب، يقطنها  %42.9يف تسع دول بنسبة 

، وتظهر على شكل ثالثة نطاقات صغرية، إضافة م2010من مجلة السكان بالوطن العريب عام  % 46.2
ىل السودان وجزر القمر، أما النطاق األول فيقع بشمال شرق الوطن العريب يف دوليت العراق وسوريا، يف إ

حني ميتد النطاق الثاين جبنوب غرب اجلزيرة العربية باليمن، ومعها جيبويت باجلانب املقابل، ويتوزع النطاق 
  .ياالثالث واألخري بأقصى غرب الوطن العريب بدوليت املغرب وموريتان

وجدت هذه الفئة واملعربة عن املرحلة االنتقالية  :ألف دوالر أمريكي 10ألقل من  5من : الفئة الثانية
من مجلة عدد دول الوطن العريب، يقطنها  %19بني الدخل املنخفض واملتوسط ، يف أربعة دول بنسبة 

وذلك من الشرق ،  م2010من مجلة السكان بالوطن العريب عام % 38.6نسمة بنسبة  131368000
  .بدول األردن، ومصر، وتونس، واجلزائر

                                                
لد  –ودورها يف احلد من الفقر، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية السياسات االقتصادية الكلية  ،صابر بلول  26 ا
  .560ص  ،2009، العدد األول، دمشق 25
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تبعثرت هذه الفئة املعربة عن مستوى الدخل  :ألف دوالر أمريكي 15ألقل من  10من : الفئة الثالثة 
من مجلة  %9.5املتوسط يف دولتني فقط ، مها لبنان يف اجلناح اآلسيوي، وليبيا يف اجلناح األفريقي بنسبة 

   من مجلة السكان بالوطن العريب عام %3.6نسمة بنسبة  12275000، ويسكنهما عدد الدول العربية
  .م2010

مشلت هذه الفئة واملعربة عن مستوى الدخل املرتفع  :ألف دوالر أمريكي فأكثر 15من : الفئة الرابعة
بشرق الوطن العريب يف نطاق واحد متصل، وحتديدا يف دول جملس التعاون اخلليجي يف السعودية، 

من مجلة عدد الدول العربية، ويسكنها  %28.6واإلمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، بنسبة 
  .م2010من مجلة السكان بالوطن العريب عام  %11.6نسمة، بنسبة  39720000

  

إن مستويات عدم  27:لقياس التفاوت في توزيع المداخيل بالوطن العربي لمعامل جيني للدخ. ج 
عموما، تتزايد نتيجة لزيادة التفاوت يف مستويات الدخل الفردي، وهناك مخسة أشكال خمتلفة من املساواة 

موعة ممثلة يف نسبة متوسط الدخل، وعدم املساواة داخل  عدم املساواة، وهي التفاوت يف الدخل بني ا
الدخل ال يكون فقط بني  اإلقليم، وعدم املساواة بني األقاليم، وعدم املساواة االجتماعية،، فالتفاوت يف

  .منطقة جغرافية وأخرى، بل أيضا داخل املنطقة اجلغرافية نفسها
  .م2010معامل جيين للدخل ببعض الدول العربية املختارة عام  ):2(جدول 

االستدامة واإلنصاف مستقبل أفضل للجميع، صادر عن برنامج األمم املتحدة ) 2011(تقرير التنمية البشرية  :المصدر
  134 – 131ص ص . اإلمنائي، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

                                                
27  Jackline WAHBA (1995) Earning and Regional Inequality In Egypt, Working Paper 

9613, Economic Research Forum Workshop on Labor Markets and Human Resorce 
Development, Cairo, p 2 

 موريتانيا اليمن املغرب سوريا فلسطني مصر اجلزائر األردن تونس قطر الدولة
جزر 
 القمر

 السودان جيبويت

معامل 
 جيين

41.1 40.8 37.7 35.3 32.1 35.5 35.8 40.9 37.7 39 64.3 39.9 35.3 
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 50، فيعد ذلك أمرا مقبوال، أما إذا تراوح ما بني  35ومن املعلوم أنه إذا كان مقياس معامل جيين أقل من 
  :يتبني ما يليالسابق ) 2(، فيعد ذلك دليال على درجة التفاوتات العالية، وبدراسة اجلدول 75إىل 

  :الفقر والسكان . 2 . 7
ويقدر معدل النمو . 2013نسمة سنة  38297000يقدر إمجايل عدد السكان يف اجلزائر حوايل 

. 2010سنة % 20.3، و2000سنة  %1.48، بعد ما كان 2013سنة  %2.07السكاين بنحو 
حيث أدىن . 1990وبالرغم من ارتفاع هذا املعدل، إال أنه قد تذبذب بني االخنفاض واالرتفاع، منذ 

واجلدول  %.2.49: ب 1990معدل كان سنة  وأعلى، %1.48ب  2000معدل منو سكاين كان سنة 
ونتيجة للزيادات املضطربة يف معدالت النمو السكاين، . 1990املوايل يبني خمتلف املعدالت منذ عام 

أدت إىل حدوث إخفاقات يف جمال حتسني مستوى املعيشة، ودعم برامج ختفيف الفقر، وهذه اإلخفاقات 
ع وتعميق الفقر وتقليل فرص العمل، وبالتايل عرقلة النمو مل تقتصر فقط على ذلك، بل سامهت يف توسي

  .االقتصادي
  .تطور أهم املؤشرات الدميغرافية يف اجلزائر ):3(الجدول 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2000 1990 السنة
 38 495 37 717 36 978 35 268 35 591 34 416 30 022 25 عدد السكان باآلالف

 2،07 2،16 2،04 2،03 1،96 1،92 1،48 2،49 %النمو الطبيعي  معدل
 963 978 910 888 849 817 589 775 عدد الوالدات باآلالف
 25،14 26،08 24،78 24،68 24،07 23،62 19،36 30،94 %المعدل الخام للوالدات 

 2،93 3،02 2،87 2،87 52،8 2،81 2،40 4،50 )امرأة/طفل(معدل الخصوبة الكلي 
 31،4 31،5 31،6 31،7 31،8 31،9 32،0 29،5 )بالسنة(متوسط العمر عند اإلنجاب 

 168 170 162 157 159 153 140 151 عدد الوفيات باآلالف
 4،39 4،53 4،41 4،37 4،51 4،42 4،59 6،03 %المعدل الخام للوفيات 

 77،0 76،4 76،5 76،3 75،5 75،6 72،5 66،9 )بالسنوات(احتمال البقاء على قيد الحياة عند الوالدة 

  .2013الديوان الوطين لإلحصائيات  :المصدر

ومع أن أفقر السكان يعيشون يف املناطق الريفية، فإن أضعف السكان مناعة يعيشون يف املناطق 
مما أدى إىل تفاقم الوضع . احلضرية على حافة الفقر، وذلك نتيجة النزوح من الريف إىل املدينة
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وزيادة الضغوط على املوارد املخصصة للتعليم والصحة واإلسكان، نتيجة لزيادة النفقات  االقتصادي،
ونتيجة للزيادة يف . واليت كان سببا يف اهلجرة. االجتماعية لتلبية احتياجات العدد املتزايد من السكان

توفرة أنه تواصل وتشري البيانات امل. السكان، فإن التوزيع اهلرمي للسكان أخذ شكل قاعدة كبرية للهرم
 %11.4إىل  % 11.2سنوات واليت انتقلت من  05االرتفاع يف نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 

سنة ارتفاعا، حيث  15كما عرفت أيضا نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن . 2013و 2012مابني 
سنة  59و 15نية بني وواصلن نسبة الفئة السكا. خالل نفس الفرتة %28.1إىل  % 27.9انتقلت من 

يف حني واصلت الفئة اليت جتاوز . يف نفس الفرتة %63.6إىل  %64اخنفاضها، حيث اخنفضت من 
  . نسمة 3188000أي ما يعادل  %8.3إىل  %8.1سنة ارتفاعها، حيث انتقلت من  60سنها 

إلعالة سنة، تعين ارتفاع مستوى ا 60سنة واألكثر من  15وإن ارتفاع نسبة السكان األقل من 
أي . ومن املفيد أن نذكر أن ارتفاع معدل اخلصوبة يدعم الفقر. سنة 59إىل  15بالنسبة للفئة العمرية من 

إذ أن مستويات املداخيل املنخفضة لدى الفقراء من . أن الفقر واخلصوبة املرتفعة يدعم إلحدامها اآلخر
ألن الفقر يعين جعل األطفال . السكان، تزيد يف تشجيعهم على رفع معدالت اخلصوبة حنو األعلى

  .28األكثر عددا ضمانا أكرب يف املستقبل، ومصدرا جيدا للحصول على الدخل يف الوقت احلاضر
  : الفقر والصحة.  3. 7

فالتدهور الصحي الناتج عن سوء التغذية ونقص . إن الصحة والفقر عامالن يرتبط بعضهما ببعض
وقد ثبت أن الصحة ليست قضية إنسانية  29.اليت تعترب من حمددات الفقر االجتماعية اخلدمات الصحية،

ذات أبعاد كبرية فحسب، بل هي جزء ال يتجزأ من جهود التنمية االجتماعية الرامية إىل ختفيف الفقر، 
. والنمومما يشكل حاجزا يعيق حتقيق التنمية املنصفة  30.وحتسني مستويات عيش الفقراء والفئات املهمشة

                                                
لد  ،دينفالرا ،جملة التنمية ،حمددات النمو السكاين يف الدول النامية ،مفيد دنون يونس يونس  28  ،68العدد  ،2/24ا

  .68ص  ،2002 ،جامعة املوصل
29  IMF, ADB, Asian Delelopement Bank, European Bank for reconstructuin and 

development, Inter American developement bank and world bank Global. 
30  Poverty Report, Washington D.C. World Bank, July 2000, (www.worldbank.org/wdi)  
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ا اجلزائر يف العقود الثالثة األخرية، ويشري الواقع إىل عدم العدالة يف  وبالرغم من املشاريع العديدة اليت نفذ
  . توزيع هذه اخلدمات وخاصة يف األرياف واملناطق النائية مقارنة باملدن وخاصة الكربى منها

  .2013إىل  1990معدالت الوفيات من  ):4(الجدول
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2000 1990 السنة

 168 170 162 157 159 153 140 151 عدد الوفيات  باآلالف

 4,39 4,53 4,41 4,37 4,51 4,42 4,59 6,03 %المعدل الخام للوفيات 

 586 21 088 22 055 21 046 21 076 21 793 20 072 21 36 270 عدد وفيات الرضع

 22,4 22,6 23,1 23,7 24,8 25,5 36,9 46,8 %معدل وفيات الرضع 

 05احتمال وفيات األطفال أقل من 
 26,1 ,126 26,8 27,5 29,0 29,7 43,0 55,7 %سنوات 

 009 15 795 15 480 15 444 16 937 15 588 16 891 14 16 691 عدد المواليد أموات

 15,4 15,9 16,7 18,2 18,4 19,9 24,7 21,4 %معدل المواليد األموات 

 77,0 76,4 76,5 76,3 75,5 75,6 72,5 66,9 احتمال البقاء على قيد الحياة عند الوالدة

10,13 9,90 10,05 9,58 9,68 9,58 5,84 5,97 %المعدل الخام للزواجات 

  .2013الديوان الوطين لإلحصائيات  :المصدر
كانت عليه يف سنة عما   2013سنة  %4.39وتبني اإلحصائيات املتوفرة أن نسبة الوفيات بلغت 

كما نالحظ   %.15.4حبوايل  2013كما بلغ معدل املواليد األموات يف سنة   %.6.03مبعدل  1990
ونفس احلال . 2013سنة  %22.4، لتبلغ 1990سنة  %46.8اخنفاض معدالت الوفيات الرضع من 

إىل  1990نة س %55.7سنوات حيث انتقل املعدل من  05بالنسبة الحتمال وفيات األطفال األقل من 
، بعد ما كان 2013سنة % 10.13كما نالحظ ارتفاع معدل الزواجات إىل . 2013سنة  26.1%
ا مقبولة باملقارنة مع معدالت . 1990سنة  5.97 وبصفة عامة، تبني املؤشرات الصحية يف اجلزائر أ

 . املناطق اإلقليمية األخرى من العامل
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  :الفقر والتعليم.  4. 7
. ارة إىل عالقة الفقر بالتعليم، إذ أن الدراسات غالبا ما تشري إىل االرتباط بينهماال بد من اإلش

وارتفاع معدالت األمية، مها سببان الخنفاض الدخول، لذا فهما ي فاخنفاض مستويات التحصيل الدراس
  . مظهران من مظاهر الفقر والتخلف

وهذا األخري يكمن يف . مسألة تدارك الوقت وحسن استثماره إن اخلروج من حلقة الفقر يكمن يف
والتعليم هو األداة . التعليم والتكوين والتدريب الذي يعطي املهارة، ومن مث الدخل األفضل كل مبقدرته

 31،مما يعكس زيادة الدخل وحتسني مستويات املعيشة. الرئيسية لتطوير رأس املال البشري، وزيادة إنتاجيته
  .ن التعليم هو الوقاية من الفقر االقتصاديباعتبار أ

وعليه، فإن ظاهرة التالزم بني الفقر واألمية تكاد تكون عامة، وخاصة الدول اليت يشكل فيها 
كما أن هناك . والذي يتسم باستمرار ظاهرة األمية، مقارنة باملناطق احلضرية. القطاع الريفي نسبا عالية

تسرب املدرسي، واخنفاض معدل التحاق الفتيات مبقاعد الدراسة مشاكل أخرى، مثل ارتفاع معدالت ال
ويالحظ اخنفاض نسبة االلتحاق يف جماالت العلوم . وعدم املالئمة بني التعليم ومتطلبات السوق

فعلى الرغم من ضخامة اإلنفاق على . والتكنولوجيا، وارتفاعها يف جماالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية
يف املقابل مل تكن املخرجات تليب احتياجات السوق، من حيث التخصصات والكفاءة  التعليم، إال أنه

وبالتايل تفاقم مشكلة البطالة خلرجيي التعليم العايل، بسبب ضعف نوعية التعليم، واليت تزداد . العلمية
ا يوما يعد يوم   .يبني نسب التمدرس يف اجلزائر "5"واجلدول . حد

حيث . 2009الحظ تزايد نسبة التمدرس منذ االستقالل إىل سنة ومن خالل هذه البيانات، ن
وهذا ما يعكس االخنفاض . 2009سنة  %92.05إىل  1965سنة  %45.4انتقلت مبعدل إمجايل من 

  .الواضح يف معدالت األمية خالل نفس الفرتة

                                                
اق الفارس، احلكومة والفقراء واإلنفاق احلكومي، دراسة لظاهرة عجز املوازنة وآثارها االقتصادية واالجتماعية يف البلدان عبد الرز   31

  .177العربية، ص 
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  .2008إىل  1967تطور نسبة التمدرس من  ):5(الجدول 

  السنة
  %النسبة الحقيقية للتمدرس 

  المجموع  إناث  دكور
1965-1966  
1970-1971  
1980-1981  
1990-1991  
2000-2001  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  

57.7  
70.4  
88.4  

93.65  
93.04  
35.84  
36.43  
92.42  

32.9  
43.9  
67.3  

77.87  
88.16  
93.80  
94.91  
91.67  

45.4  
57.3  
78.0  

85.98  
90.65  
94.84  
95.39  
92.05  

  .2013الديوان الوطين لإلحصائيات  :المصدر

  :الفقر والبطالة.  5. 7
ما وذلك جوهرها،و  االقتصادية التنمية لب مها بالعمل الفرد البطالة وعالقة إن  حيوالن دون أل

 معرفة منا العاملية، يقتضي االقتصادية املتطلبات ضمنو  االجتماعي إطارها يف التنمية هذه فهم إنو  الفقر
 أصبح العمل سوق ألن إصالح .االقتصاديات هذه مبقتضاها تعمل اليت وامليكانيزمات أفضل لآلليات

 يف مرتفعة البطالة تصل أن املتوقع أصبح من أن بعد االقتصادية، للسياسة بالنسبة األولويات قائمة يف اآلن
 .الكلي االقتصاد مستوى مالئمة على سياسات اقتصادية ظل يف حىت عديدة بلدان
 ،% 33 البطالة بــ معدل قدر حيث متدهورة اقتصادية أوضاع يف نفسها اجلزائر وجدت االستقالل منذ
 تسجيل مت حيث .مناصب الشغل انعدام إىل أدى مما منعدمة فكانت االستثمارات، مستوى على أما

  .البطالة معدالت يبني املوايل اجلدولو  .1964 سنة عاطل ألف 900 حوايل
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  .2011إىل  1966تطور معدل البطالة من  ):6(الجدول 

  2011  2010  2005  2000  1990  1982  1977  1966  السنة

  10.0  10.0  15.3  28.89  19.7  16.3  22.0  32.9  %معدل البطالة 

  .2013الديوان الوطين لإلحصائيات  :المصدر
حيث  ،1982إىل  1966، أن معدالت البطالة تناقصت منذ السابق واملالحظ من خالل اجلدول

سنة  %19.7مث بدأت باالرتفاع، حيث وصلت إىل . من جمموع السكان النشطني %16.3بلغت 
، وهذا ناتج عن تدهور الوضع االقتصادي بعد األزمة االقتصادية 2000سنة  %28.89، وإىل 1990

 %10وبدأت بالتناقص وصوال إىل معدل . يف اجلزائر بسبب اخنفاض سعر النفط يف منتصف الثمانينات
، بعد استعادة سعر النفط الرتفاعه، موازاة مع االنتعاش النسيب لالقتصاد الوطين مع بداية 2011سنة 

 . األلفية الثالثة
  :وهذا االخنفاض يعترب شكليا وليس حقيقيا، ويعود هذا إىل ما يلي

البطالة  مما خلق نوع من. سياسة التوظيف يف اجلزائر تعتمد يف غالبيتها على القطاع العمومي -
 ؛املقنعة يف القطاع العمومي

سياسة التوظيف عن طريق عقود ما قبل التشغيل، اليت ال تتعدى أربع سنوات على أبعد تقدير، مما  -
 ؛يوحي باخنفاض معدل البطالة

  . التعليم يف اجلزائر منفصل متاما عن سوق العمل، وال يتماشى مع متطلباته -
  

  :اتمةــــخ
 ىلإو  عديدة دراسات إىل حيتاجه ألن اهلني، باألمر ليس حمددات وأسباب الفقر، عرض أو تقدمي إن

 هذه .املؤشرات بعض خالل من .هلذه احملددات فكرة وجيزة إعطاء حاولنا لذلكو  امليدان يف خمتصني
 الفقر لدراسة احمللل املهمة على تسهل فهي باجلزائر الفقر حتليلو  لقياس العامة املعايري دور تلعب األخرية
 واضحة ورؤية فهم من له يتسىن للبالد، حىت االجتماعيةو  االقتصادية التنمية معرفة من له فالبد .باجلزائر
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 االقتصادية التنميةو  الفقر والتعليم، الفقر والعمل، الفقر الصحة،و  بالفقر املتغريات هذه ربط له وميكن
 .االجتماعيةو 

 قياس الفقر،و  صياغةو  حتديد يف املؤشرات، هذه عن االستغناء لنا ميكن ال أنه نستنتج هذا ومن
تمع وحىت الباحثني والسياسيني يف مجيع لدى واملفهوم .املعمق التحليل مع  فهي ذاته، حد الفرد يف ا

ا من والبد .املستدامة للتنمية مؤشرات  بالتنمية املتعلقة خاصةو  كل الدراسات يف ا االهتمامو  مراعا
  .البشرية

  

  :المراجعقائمة 
 :المراجع باللغة العربية
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